
نظ��ام بانکی کش��ور ب��ا لغو 
تحریم ه��ا وارد فض��ای تازه ای 
شده اس��ت؛ فضایی که در آن 
س��کانداران بازار پولی و مالی 
باید طرحی ن��و در افکنند و با 
برنامه ه��ا و ایده های��ی تازه تر، 
ای��ن بازار را هدای��ت و کنترل 
کنند. از این رو مدیران ارش��د 
نظام بانکی این روزها س��خت 
درگی��ر تبیی��ن ای��ن برنامه ها 
و  مجام��ع  و  فع��االن  ب��رای 
محاف��ل اقتص��ادی هس��تند. 
از س��ویی ول��ی اهلل س��یف به 
دانشگاه تهران رفت و در جمع 
اس��تادان و دانش��جویان دوره 
دکترای اقتصاد دانشگاه تهران 
پیرامون »گفت وگو در خصوص 
مس��ائل پول��ی و بانکی پس از 
لغ��و تحریم ها« به س��خنرانی 
پرداخت و از س��وی دیگر قائم 
مق��ام وی؛ اکبر کمیجانی پس 
از س��خنرانی در ای��ن جلس��ه 
هم اندیش��ی به جزی��ره کیش 
رف��ت تا در نشس��ت تخصصی 
نخس��تین س��مینار بانکداری 
جامع که با حضور کارشناسان 
بانک مرکزی و تصمیم س��ازان 
اصلی نظام بانکی برگزار شد در 

این باب سخن بگوید. 

 حدود 32 میلیارد دالر در 
دسترس قرار گرفت

جلس��ه  در  س��یف  دکت��ر 
هم اندیش��ی دانش��گاه اقتصاد 
ته��ران در ای��ن ب��اره گف��ت: 
ش��ده  مس��دود  ارزی  مناب��ع 
که پ��س از اج��رای برجام در 
اس��ت،  گرفته  قرار  دس��ترس 
دالر  32.6 میلی��ارد  ح��دود 
اس��ت. پس از لغ��و تحریم ها، 
ذخایر  از  مبلغ 28 میلیارد دالر 
ارزی مذک��ور ک��ه متعل��ق به 
بانک مرکزی است در دسترس 
ق��رار گرفت��ه و قابل اس��تفاده 
اس��ت و 4.5 میلیارد دالر دیگر 

نیز متعلق به دولت است. 
بانک مرک��زی  رئی��س کل 
درخص��وص توافق ژن��و و آزاد 
شدن منابع مسدود شده، اظهار 
داشت: در این توافق نامه مقرر 
ش��ده بود ماهانه 700 میلیون 
دالر از دارایی ه��ای ایران آزاد 
ش��ود، ب��ر همین اس��اس و با 
توجه به وجود تنگنای مالی در 
داخل کشور تصمیم گرفته شد 
این وجوه آزاد شده در راستای 
اقتصاد  اساس��ی  نیازهای  رفع 
مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. در 
آن بره��ه زمان��ی، این تصمیم 
مهم��ی بود ک��ه در اثر مذاکره 
بخش��ی از منابع مسدود شده 
در اختی��ار بانک مرک��زی قرار 
گرفت ک��ه این وج��وه عمدتا 
ص��رف تنظیم بازار ارز و تامین 
نیازهای وارداتی کش��ور ش��د. 
البته ع��اوه بر آن واردات دارو 
وکاالهای  پزشکی  تجهیزات  و 
اساسی که یکی از ضرورت های 
اصلی جامعه بود بدون هر گونه 
محدودیتی می توانست از محل 
منابع ارزی کشور تامین شود. 

بانک ها طی سه دهه 
افزایش سرمایه نداشته اند

رئیس ش��ورای پول و اعتبار 
در م��ورد تنگنای مالی بانک ها 
تصری��ح ک��رد: از اوایل انقاب 
کش��ور  بانک ه��ای  تاکن��ون 
افزایش س��رمایه نداشتند، در 
حالی که ابعاد اقتصاد ما بزرگ 
شده است؛ بنابراین بانک ها به 
پاسخگوی  نمی توانند  آس��انی 
نیازهای کنونی اقتصاد باشند. 
از طرفی بده��ی زیاد دولت به 
ش��بکه بانکی باعث محدودیت 
مناب��ع بانک ها ش��ده اس��ت. 
در ح��ال حاض��ر ای��ن رق��م، 
15 درص��د از منابع نظام بانکی 
را به خود اختصاص داده است. 
12.5 درص��د از مناب��ع بانکی 
در قال��ب مطالب��ات غیرجاری 
از اختیار بانک ها خارج ش��ده 
و 15 درص��د دیگ��ر از مناب��ع 
نظام بانکی نیز ب��ه بنگاه داری 
و اماک و مس��تغات بانک ها 
اختصاص پیدا کرده اس��ت. به 
عبارت��ی، ح��دود 45 درصد از 
منابع بانک ها به صورت منجمد 
خارج از دس��ترس است که بر 
شدت تنگنای مالی می افزاید. 

به گفته س��یف، تامین مالی 
در اقتصاد کش��ور ما با س��ایر 
کش��ورها تفاوت زی��ادی دارد. 
در حالی که در کشورهای دنیا، 

نظ��ام بانکی 20 ت��ا 30 درصد 
تامی��ن مالی را برعه��ده دارد، 
این رقم در کش��ور م��ا بالغ بر 
85 درصد است. همچنین نظام 
بانکی در دنی��ا برای بنگاه های 
کوچک و به صورت کوتاه مدت 
نس��بت به تامین مالی سرمایه 
در گ��ردش مب��ادرت می کند، 
درحال��ی که ای��ن موضوع در 
ایران متفاوت است و بنگاه های 
بزرگ نیز برای تامین مالی به 

نظام بانکی مراجعه می کنند. 
بانک مرک��زی  رئی��س کل 
در  ارز  ن��رخ  درخص��وص 
پس��ابرجام گفت: وج��ود نرخ 
دوگانه ارز در کش��ور مناس��ب 
نیست و فس��اد ایجاد می کند، 
بر همین اساس، باوجود اینکه 
سهم بانک مرکزی در بازار ارز 
نسبت به گذشته تغییر کرده، 
بانک مرکزی در تاش اس��ت 
نظام تک نرخی ارز را تا اواسط 

سال آینده برقرار کند. 

ارز تک نرخی با عدم 
واقع بینی استمرار پیدا 

نکرد
وی با اش��اره به تجربه بانک 
مرکزی برای یکسان سازی نرخ 
ارز در ده��ه 80 خاطرنش��ان 
کرد: ما در اوایل دهه 80 برنامه 
یکسان س��ازی نرخ ارز را اجرا 

کردیم و ت��ا اواخر این 
دهه، نظ��ام تک نرخی 
در کش��ور حاک��م بود 
اما به دلی��ل عدم باور 
به اینکه ن��رخ ارز باید 
ب��ا واقعیت های اقتصاد 
و نرخ ت��ورم به صورت 
مس��تمر تعدیل شود و 
واقع بینی  اثر ع��دم  بر 
در سیاس��ت های ارزی 
تحریم ه��ای  وض��ع  و 

در  تک نرخی  نظ��ام  اقتصادی 
اواخر دهه 80 ناکار آمد ش��د 

و نتوانست استمرار پیدا کند. 
علت  بانک مرکزی  رئیس کل 
اصلی چندبرابر ش��دن قیمت 
ارز در س��ال های اخی��ر را نگاه 
به  و غیرکارشناسی  نادرس��ت 
موضوع ارز دانست و گفت: در 
س��ال 91 و در ی��ک دوره 18 
ماه��ه، 22 میلی��ارد دالر ارز به 
بازار تزریق شد تا قیمت ثابت 
باش��د اما با کاهش منابع ارزی 
و توق��ف تزریق دالر ب��ه بازار، 
ناگهان قیمت ها چند برابر شد. 
این تجربه نش��ان می دهد که 
این سیاس��ت منطقی نیست، 
نرخ ارز نمی تواند بدون توجه به 
واقعیت های اقتصادی و شرایط 
تورمی در سطحی تثبیت شود، 
اقتصادی  واقعیت ه��ای  بلک��ه 
سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش 
نوسانات آن را ایجاب می کند. 

رئیس ش��ورای پول و اعتبار 
درخصوص نرخ های سود بانکی 
باال و نقش موسسات اعتباری 
غیرمجاز گفت: وجود نرخ های 
سود بانکی باال تا حدودی متاثر 
از فعالیت موسس��ات اعتباری 
غیرمج��از و همچنین به علت 
تنگنای ش��دید مالی است که 
به دلیل شرایط نامناسب مالی 
در بانک به وجود آمده اس��ت. 
در ح��ال حاض��ر بانک مرکزی 
اقدام��ات گس��ترده ای را برای 
س��اماندهی فعالیت موسسات 
اعتباری غیرمج��از انجام داده 
است و همراهی و حمایت سایر 
مراج��ع قضایی و انتظامی را با 

خود دارد. 
س��یف ب��ا انتق��اد از ن��گاه 

اعط��ای  ب��ه  س��همیه بندی 
تس��هیات بانکی گفت: تجربه 
نش��ان داده ک��ه نظ��ارت ب��ر 
به صورت  تس��هیات  اعط��ای 
س��همیه بندی ش��ده دش��وار 
اس��ت، چرا ک��ه  غیربهین��ه  و 
اب��زاری ب��رای کنترل س��هم 
اختصاص یافت��ه به بخش های 
مختل��ف وجود ن��دارد و باعث 
انحراف در مس��یر تامین مالی 

می شود. 
وی درخصوص تعدد بانک ها 
و شعب آنها در کشور گفت: در 
گذش��ته تصور بر ای��ن بود که 
با بلوغ بانک��داری الکترونیک، 
تع��داد ش��عب بانک ه��ا ک��م 
می ش��ود ولی این گونه نبود و 
با وجود پیش��رفت قابل توجه 
ابزارهای نوین و الکترونیک در 
کشورهای پیشرفته و از جمله 
ایران، از تعداد ش��عب بانک ها 
کاسته نشده است. البته انتظار 
بانک ها نسبت  می رود مدیران 
به اص��اح رفتار خود در تعداد 

شعب بازنگری کنند. 

 کنترل تورم، رسالت اصلی 
بانک مرکزی است

رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
درخص��وص کنت��رل ت��ورم و 
نگرانی ه��ای ایجادش��ده برای 
رک��ود اقتص��ادی بی��ان کرد: 

کنترل ت��ورم، رس��الت اصلی 
بانک مرکزی اس��ت و با وجود 
تمرک��ز ب��ر ای��ن موض��وع، از 
رک��ود نیز غافل نش��دیم، چرا 
اعطایی  تس��هیات  میزان  که 
ش��بکه بانکی در سال 93 بالغ 
بر 342 هزار میلیارد تومان بود 
 و نس��بت به س��ال قبل از آن 
داش��ته  افزایش  44.5 درص��د 
اس��ت. در 9 ماه��ه اول س��ال 
جاری نس��بت به دوره مش��ابه 
تس��هیات  گذش��ته،  س��ال 
رش��د  ب��ا  بانک ه��ا  اعطای��ی 
12 درصدی مواجه بوده است. 

س��یف درخص��وص رهآورد 
ب��ه  رئیس جمه��وری  س��فر 
کش��ورهای ایتالی��ا و فرانس��ه 
بانک��ی  و  پول��ی  ح��وزه  در 
گف��ت: تاش ما عادی س��ازی 
رواب��ط بانک��ی با کش��ورهای 
اروپایی اس��ت و در این راستا 
پ��س از مذاکره ب��ا رئیس کل 
بانک مرک��زی ایتالیا، حس��اب 
بانک مرکزی ایران فعال ش��د 
و طی مذاکرات صورت گرفته، 
بانک UniCredit نیز -یکی 
از بانک های بزرگ ایتالیا- برای 
شروع کار با ایران اظهار تمایل 
ک��رد. همچنی��ن در جری��ان 
ای��ن س��فر توافق نامه های��ی با 
بیمه های صادراتی ساچه ایتالیا 

و کوفاس فرانسه امضا شد. 

اعطای تسهیالت به بخش 
دولتی بازدهی الزم را ندارد

کمیجانی نیز در این جلسه 
هم اندیشی، رونِق بخِش مسکن 
را از اولویت های بانک مرکزی 
برش��مرد و گف��ت: بیش��ترین 
مصوبات ش��ورای پول و اعتبار 

در دو س��ال گذشته مربوط به 
بخش مس��کن اس��ت و بانک 
 مرک��زی در ت��اش اس��ت با 
سیاس��ت های پولی و اعتباری 
موجب تحریک رشد این بخش 

شود. 
کمیجان��ی،  اکب��ر  دکت��ر 
درخصوص تس��هیات اعطایی 
به بخش دولت��ی، توضیح داد: 
اعطای  نش��ان می دهد  تجربه 
تس��هیات ب��ه بخ��ش دولتی 
کارای��ی مطلوب را ن��دارد و با 
مش��اهده آمار می بینیم که از 
س��ال 1352 به بع��د، همواره 
بده��ی دول��ت ب��ه سیس��تم 
بانک��ی افزای��ش یافت��ه و در 
عمل بازپرداخت نش��ده است. 
بنابراین دولت باید در کوچک 
کردن اندازه خ��ود تاش کند 
و تس��هیات نیز باید به سمت 
بخش خصوصی هدایت شود. 

تبادل نظر با اساتید داخلی 
و خارجی برای جبران 

کاستی ها 
قائ��م مق��ام بان��ک مرکزی 
همچنین در سمینار بانکداری 
جامع که با حضور کارشناسان 
بانک مرکزی و تصمیم س��ازان 
اصلی نظ��ام بانکی برای بهبود 
س��طح مش��ارکت و افزای��ش 
ام��کان تب��ادل تجربی��ات در 
برگزار  بین المللی  سطح 
ش��د، گفت: با توجه به 
ش��رایط خاص کش��ور، 
کاس��تی هایی در نظ��ام 
بانکی کش��ور ب��ه وجود 
آم��ده که با اس��تفاده از 
تبادل  و  تجربه کشورها 
نظر با اس��اتید داخلی و 
بین المللی  متخصص��ان 
می ت��وان راه حل هایی را 

شناسایی کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه تاش های 
گسترده ای در نظام بانکی کشور 
برای تطبیق با قوانین و مقررات 
بین المللی صورت گرفته، اظهار 
داشت: هنوز شکاف بزرگی بین 
بانکداری کش��ور ب��ا بانکداری 
باید  بین الملل��ی وج��ود دارد، 
تاش ش��ود تا این ش��کاف از 
بین برود. کمیجانی در خصوص 
ضروری��ات حرک��ت به س��وی 
بانک��داری بین المللی گفت: در 
این ارتباط عاوه بر انتقال وجوه 
و عملیات کارگزاری می توانیم 
از مناب��ع خارج��ی برای تحقق 
اهداف اقتصادی استفاده کنیم. 
وی با بیان اینک��ه برای تحقق 
اهداف نظ��ام بانکی ب��ا الیحه 
برنامه شش��م توسعه اقتصادی 
مواج��ه هس��تیم، تصریح کرد: 
متوسط 8 درصد رشد اقتصادی 
از مهم ترین اهداف کشور است، 
که باید با همراهی نظام بانکی 

حاصل شود. 

ضرورت تعیین میزان 
تامین منابع برای رشد 

اقتصادی
قائ��م مقام بان��ک مرکزی با 
بی��ان اینکه چ��ه منابعی برای 
رس��یدن به این رشد اقتصادی 
الزم است، گفت: برای رسیدن 
به این ه��دف باید ابت��دا دید 
چه بخش��ی از منابع داخلی و 
چه بخش��ی از مناب��ع خارجی 

می تواند تامین شود. 
چال��ش  خص��وص  در  وی 
دیگ��ری ک��ه ب��رای رس��یدن 
ب��ه متوس��ط رش��د اقتصادی 
8 درصدی وج��ود دارد، گفت: 
باید بررسی شود که آیا درحال 

حاض��ر اقتص��اد کان آمادگی 
الزم را ب��رای ج��ذب مناب��ع 
خارج��ی دارد و آیا بس��ترهای 
الزم ب��رای جذب و بهره مندی 
از منابع خارجی فراهم ش��ده 

است. 

وی نظارت بانکی را در تحول 
بانکی برای انطباق سازی  نظام 
بین المللی مهم دانست و افزود: 
اس��تانداردهای  به  کم توجهی 
نظارت��ی و مق��ررات از عم��ده 
دالی��ل بروز بحران ه��ای اخیر 
بوده اس��ت؛ بحران های بزرگی 
ک��ه ابتدا از نظام مالی ش��روع 
ش��ده و ب��ه دیگ��ر بخش های 
اقتصاد گسترش یافته اند، مانند 
بحران دهه 90میادی ش��رق 
آسیا یا بحران به وجود آمده در 

آمریکا در سال 2008. 
کمیجانی با بیان اینکه طی 
سال های تحریم موفقیت هایی 
داش��ته ایم  بانک��ی  نظ��ام  در 
ولی هنوز ش��کاف هایی وجود 
دارد، گف��ت: ت��ا ح��دودی از 
تحری��م  دوران  خس��ارت های 
کاس��ته ش��ده، ولی ما باید از 
تجرب��ه بحران های ب��ه وجود 
آم��ده در عرص��ه بین الملل��ی 
برای بهبود نظام بانکی کش��ور 

استفاده کنیم. 
نظارتی  اس��تانداردهای  وی 
را از مهم ترین مش��کات نظام 
بانک��ی عن��وان ک��رد و گفت: 
بدهی های  س��رمایه،  کمب��ود 
انباشته شده، تنگنای نقدینگی، 
اعتب��اری چه  نظام س��نجش 
در  چ��ه  و  خ��رد  س��طح  در 
سطح ش��رکت ها، بنگاه داری و 
از دیگر  بانک ها  ش��رکت داری 
بانکی  نظام  مش��کات عدیده 

کشور است. 
قائ��م مقام بان��ک مرکزی با 
بیان اینک��ه در دهه های اخیر 
بحث حاکمیت ش��رکتی وارد 
ادبی��ات نظام بانکی بین المللی 
ش��ده اس��ت، تاکید کرد: برای 
نزدی��ک ش��دن ب��ه بانکداری 
بین الملل��ی بای��د معیاره��ای 
بین  المللی  بانکداری متع��ارف 
در چارچ��وب ضوابط بانکداری 
اسامی کشور مورد توجه قرار 

گیرد. 
دکت��ر دیوان��دری، رئی��س 
پژوهش��کده پولی و بانکی نیز 
در این س��مینار گف��ت: نظام 
بانکی م��ا با مش��کات بزرگ 
و ج��دی  مواج��ه اس��ت و اگر 
ب��رای این مش��کات چاره ای 
اندیش��یده نش��ود، طبیعتا ما 
سیس��تمی  مش��کات  ب��ا  را 
مش��کل  همچون  بزرگ ت��ری 
توازن  و  نقدینگ��ی  مدیری��ت 
و تس��هیات،  بین س��پرده ها 
معوق،  ب��االی مطالب��ات  نرخ 
عدم شفافیت صورت های مالی 
بانک ه��ا، قیم��ت ب��االی تمام 
ش��ده پول، تمرکز غیرضروری 
بر جم��ع آوری س��پرده بدون 
تحلیل مال��ی و رقابت مخرب 
درخصوص افزایش سود بانکی 
مواج��ه خواه��د ک��رد. دکتر 
دیواندری همچنین بهبود مدل 
کسب و کار نظام بانکی را راهکار 
مقابله با این مشکل برشمرد و 
س��مینار نظام بانکداری جامع 
را مقدمه ای بر تفکر مجدد در 
کرد.  عنوان  کش��ور  بانک های 
وی اف��زود: در ادام��ه کار باید 
پروژه ها و اقداماتی انجام شود 
تا بتوانیم در مدل کس��ب و کار 

بانکی تغییراتی ایجاد کنیم. 

تجربه 50 بانک خارجی در 
شرایط بحرانی

رئی��س پژوهش��کده پول��ی 
و بانک��ی با اس��تناد ب��ه نتایج 
تحقیق��ی که طی آن  50 بانک 
بحرانی  در ش��رایط  خارج��ی 
توانس��ته بودند خ��ود را حفظ 
کنند، هشت ویژگی ممتاز آنها 

را چنین برشمرد: 
الگ��وی  از  پی��روی    -1
 Multi  -2 بانک��داری جام��ع
Chanel  بودن 3-  اس��تفاده 
از مدل های صنعتی 4-  داشتن 
و  احتیاط��ی  سیاس��ت های 
مدیری��ت ریس��ک )حاکمیت 
انضب��اط    -5 ش��رکتی( 
بح��ث س��رمایه   مطل��وب در 
 6-  داش��تن توان توسعه مدل 
از  بهین��ه  بهره گی��ری    -7
تکنولوژی و IT 8-  اس��تفاده 

مناسب از منابع انسانی.

سیف تبیین کرد: نظام بانکی در پسا تحریم به کدام سو می رود؟ 

رکود زدایی توام با کنترل تورم

شنبه
17 بهمن 1394 پول و بانک4

خبرنــامه

عدم تمایل دو بانک ایرلندی به 
همکاری بانکی با ایران

بان��ک ایرلند محدودیت های نقل و انتقاالت بانکی 
ب��ا ای��ران را با وجود لغ��و تحریم ها در ماه گذش��ته 

بر نخواهد داشت. 
به گزارش اخبار بانک ب��ه نقل از ایندیپندنت، در 
حالی که ش��رکت های ایرلندی تش��ویق به کش��ف 
فرصت های س��رمایه گذاری ایران می شوند، دو بانک 

اصلی این کشور مردد به نظر می رسند. 
ای��ران بعد از س��ال ها ان��زوا توانس��ت در توافق با 
قدرت های جهان قسمت اعظم تحریم ها را کنار بزند 
و امید داشت شرکت های جهانی که از انجام تجارت 
با ایران منع ش��ده بودند دوب��اره بتوانند به بازاری با 

جمعیت 80 میلیونی آن بازگردند. 
شرکت توس��عه اقتصادی اینترپرایز ایرلند در هر 
زمینه ای از جمله خدمات درمانی و خدمات مالی را 
مورد هدف قرار داده اس��ت اما به گفته مدیر منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا این شرکت، نیاز به حمایت 

بانکی و مالی هست. 
وی در ای��ن رابطه گف��ت: »از دیدگاه بانکی یعنی 
ش��رکت های مشتری باید بانکی داشته باشند که در 
این همکاری کنارش��ان باش��د که خود این پروسه 
زمانبر است. چندین فاکتور هست که تا عادی شدن 

روابط باید در نظر داشت.«
بانک ایرلند اعام کرد اگرچه تحریم ها لغو شده اند 
اما محدودیت ه��ای همکاری با ایران از س��وی این 
کشور پا برجاست و در این رابطه هنوز در موقعیتی 
نیس��ت که امکان انجام معامات بانکی با ایران را از 
طری��ق بانک ایرلند فراهم کند با این وجود دائما در 

حال بررسی مجدد شرایط است. 
س��فارت ای��ران در دوبلی��ن که در ح��ال حاضر 
بدون امکان��ات بانکی فعالیت دارد اعام کرد وزارت 
ام��ور خارجه ایران نامه ای به بان��ک AIB مبنی بر 
  AIB .درخواست افتتاح حس��اب ارسال کرده است

یکی از چهار بانک بزرگ تجاری این کشور است. 

پیش شرط های یکسان سازی نرخ 
ارز اعالم شد

معاون ارزی بانک مرکزی، الزامات و پیش نیازهای 
یکسان سازی نرخ ارز را تشریح کرد. 

غامعلی کامیاب در خصوص پیش نیازها، الزامات 
و مفروضات یکسان س��ازی نرخ ارز گفت: آزادسازی 
منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم، استقرار روابط 
کارگ��زاری و بانکی بین المللی، متنوع س��ازی منابع 
ارزی، ص��ادرات محوری، امکان دریاف��ت اعتبارات 
کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و وام های مستقیم 
بانک های توس��عه ای، از ضرورت های یکسان س��ازی 

موفقت آمیز نرخ ارز است. 
وی، اس��تفاده از اش��کال مختل��ف تأمی��ن مالی 
پروژه ه��ا از قبی��ل » BOT«،  » BOO « را برای 
اجرای پروژه ها ضروری عنوان کرد و اظهار داش��ت: 
برای تأمی��ن بخش��ی از نیازه��ای ارزی پروژ ه های 
کشور، باید از منابع سرمایه گذاران خرد در بازارهای 

مالی بین المللی استفاده شود. 
مه��م  پروژه ه��ای  زی��ر  در خص��وص  کامی��اب 
یکسان س��ازی نرخ ارز گفت: پا ک سازی حساب های 
بانک ها، بازنگری و تنظیم مق��ررات ارزی، مدیریت 
ب��ازار ارز، فعال کردن بازار بی��ن بانکی ارز، بازنگری 
س��ازوکار و تس��ویه ارزی معامات ریالی، توسعه و 
تکمیل س��امانه های ارزی، آموزش و کوچک س��ازی 
زیرپروژه ه��ای  مهم تری��ن  از  کاال،  قاچ��اق  ب��ازار 

یکسان سازی نرخ ارز هستند. 
وی مکاتب��ات با کارگ��زاران و برگزاری جلس��ات 
مهم تری��ن  جمل��ه  از  را  آموزش��ی  هم اندیش��ی  و 
فعالیت ه��ای بع��د از برج��ام در بخ��ش ارزی بانک 
مرکزی برش��مرد و افزود: برای برقراری روابط بانکی 
ت��اش ش��ده از بانک های خارجی همکار اس��تفاده 
ش��ود. وی همچنین اس��تقبال بانک های خارجی را 

بسیار خوب ارزیابی کرد. 

پیش بینی قیمت سکه در روزهای 
پایانی سال

 رئیس اتحادیه ط��ا و جواهر پیش بینی کرد، در 
روزه��ای پایانی س��ال  )دهه آخر اس��فند  ماه(، ربع 
سکه و نیم س��که با افزایش تقاضا روبه رو می شود و 

در نتیجه قیمت  آن باال می رود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محمد کش��تی آرای گفت: در 
طول هفته گذش��ته ح��دود 10 دالر افزایش قیمت 
جهانی طا داش��تیم و در عین حال در بازار داخلی 
نیز تقاضا برای خرید س��که تمام افزایش یافته است 
و در نتیجه شاهد نوسان 4000 تومانی قیمت سکه 

بودیم. 
وی گف��ت: در روزهای پایانی س��ال به دلیل عیدی 
که معموال برخی موسسات و شرکت ها به کارکنان شان 
می دهند و مواردی از این قبیل، تقاضا برای خرید سکه 
تمام افزایش یافته که همین موضوع منجر به افزایش 

قیمت سکه تمام شده است. 
کشتی آرای در عین حال بیان کرد: هفته با ثباتی 
را در بازار طای داخلی پش��ت س��ر گذاش��تیم و از 
طرف��ی مطرح ش��دن موضوع تک نرخی ش��دن ارز 
توس��ط بانک مرک��زی نیز امیدی به اقتصاد کش��ور 

داده که با افزایش قیمت ارز مواجه نخواهیم بود. 
به گفته رئیس اتحادیه طا و جواهر، ورود مطالبات 
ارزی به کشور باعث باال رفتن ارزش ریال نیز می شود. 

نرخنــامه

دالر 3,638 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.638 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

964.000تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.965 توم��ان و هر پوند 
نی��ز 5.235 توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن ه��ر 
نیم س��که 483.000 تومان و هر ربع سکه 259.000 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 172.000 
توم��ان خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��ای 18 
عیار97.970 تومان قیمت خورد. هر اونس طا هم در 

بازار های جهانی 11.599 دالر بود. 

قیمت طال به ۱۱58 دالر رسید

هر اونس ط��ا در معامات دیروز در برابر 1159 
دالر معامله شد که نزدیک باالترین رقم از ماه اکتبر 

است. 
به گزارش تس��نیم به نقل از رویترز، در حالی که 
ارزش دالر به دلیل تردیدها درباره تداوم سیاس��ت 
افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا کاهش 
پیدا کرده، قیمت طا دیروز به نزدیکی باالترین رقم 
از ماه اکتبر رس��ید و در مسیر ثبت قوی ترین رشد 

هفتگی طی یک ماه گذشته قرار گرفت. 
وضعی��ت متزلزل اقتصاد جهان��ی موجب افزایش 
تقاض��ا برای خرید طا ش��ده و فلز زرد را به یکی از 
دارایی ها با بهترین عملکرد در س��ال 2016 تبدیل 
کرده اس��ت. قیمت ط��ا از ابتدای امس��ال تاکنون 

حدود 9 درصد رشد داشته است. 
دیگر فلزات گرانبها نی��ز از قیمت طا دنباله روی 
کرده اند. قیمت نقره و پاالدیوم به باالترین رقم ها در 

چند ماه گذشته رسیده است. 
در حال حاضر س��رمایه گذاران روی گزارش بازار 
کار آمریکا که دیروز منتش��ر ش��د، متمرکز شده اند 
و تحلیلگران می گویند انتشار آمارهایی ضعیف تر از 
حد انتظار می تواند موجب تداوم افزایش قیمت طا 

شود. 
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طا دیروز 
پس از رس��یدن به رقم 1157 دالر و 20 س��نت در 
روز پنجشنبه که باالترین رقم از 29 اکتبر بود، روز 
جمعه نیز حدود یک دالر افزایش یافت و به 1158 

دالر در هر اونس رسید. 
قیمت فل��ز زرد از ابتدای هفت��ه تاکنون بیش از 
3 درص��د افزای��ش یافته و در مس��یر ثب��ت بهترین 

عملکرد هفتگی از اوایل ژانویه تاکنون قرار دارد. 
رون��د افزایش طا ای��ن هفته پس از آن ش��دت 
گرفت که یک مقام ارش��د فدرال رزرو آمریکا گفت، 
باید وضعی��ت مالی انقباضی و تضعیف چش��م انداز 
اقتصاد جهانی در تعیین سیاست پولی آمریکا مورد 

نظر قرار گیرد. 
افزایش حجم دارایی های اس پی دی آر گلدتراست، 
بزرگ تری��ن صن��دوق س��رمایه گذاری در بازار طا، 
ادامه داش��ت و روز پنجشنبه به 22.3 میلیون اونس 

یعنی باالترین رقم از اواخر اکتبر رسید. 

بانکنامه
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قیمتنوع ارز 

3.638دالر آمریکا

3.965 یورو اروپا

5.235 پوند انگلیس

995 درهم امارات

1.250 لیر ترکیه

558 یوان چین

31ین ژاپن

2.625دالر کانادا

3.590فرانک سوییس

11.950دینار کویت

968ریال عربستان

295 دینار عراق

56 روپیه هند

875رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11.599اونس طا

424.800مثقال طا

97.970 هر گرم طای 18 عیار

966.500سکه بهار آزادی

964.000سکه طرح جدید

483.000نیم سکه

259.000ربع سکه

172.000سکه گرمی

با وجود پیشرفت قابل توجه 
ابزارهای نوین و الکترونیک در 
کشورهای پیشرفته و ازجمله 
ایران، از تعداد شعب بانک ها 
کاسته نشده است. البته انتظار 

می رود مدیران بانک ها نسبت به 
اصالح رفتار خود در تعداد شعب 

بازنگری کنند



علی اکب��ر ش��عبانپور، مدیرعامل ش��رکت نفت و 
گاز پارس از آزادس��ازی برخی تجهیزات و کاالهای 
فازهای پارس جنوبی توسط زیمنس آلمان خبر داد 
و گفت: توربو کمپرسورهای گازی ایران در امارات و 

اروپا رفع توقیف شد. 
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: 
ش��رایط پس��اتحریم بهتری��ن فرصت ب��رای انتقال 
دانش و تکنولوژی ها به وی��ژه در حوزه تامین کاال و 

تجهیزات فازهای پارس جنوبی است. 
امیرحس��ین زمانی نی��ا، معاون ام��ور بین الملل و 
بازرگان��ی وزیر نفت هفته ج��اری در دیدار با هیأت 
آلمانی به سرپرس��تی »دیتر هالر« مدیر بخش امور 
اقتصادی و توس��عه پای��دار وزارت خارج��ه آلمان، 
تاکید کرده  بود که با طرف آلمانی درباره راه و روش 

برگشت تجهیزات صنعت نفت که به دلیل تحریم ها 
مسدود شده، مذاکره شده است. 

این مقام مس��ئول با بیان اینکه »زیگفرید روسورم« 
عضو هیات مدیره زیمنس در جریان دیدار با رکن الدین 
جوادی، مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در زمینه 
بازگش��ت تجهیزات مس��دود ش��ده ای��ران مذاکرات 
خصوصی داش��ته اس��ت، تصریح کرد: مقرر شده که 
زیمنس به همه تعهدهای خود درباره تحویل تجهیزات 
نفت��ی ایران عمل کن��د.  در همین ح��ال، »زیگفرید 
روسورم« مدیر فناوری زیمنس آلمان هم تاکید کرده 
است: با اجرایی شدن توافق هسته ای و پایان تحریم ها، 
محدودیت قانونی برای تحویل تجهیزات نفتی به ایران 
وجود ندارد و می توان تجهیزات مس��دود ش��ده را به 

طرف ایرانی تحویل داد. 

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کش��ورمان 
در س��خنرانی در موسس��ه چتهم هاوس در لندن 
از آمریکا خواس��ت تا به صورت آش��کار اعالم کند 
که بانک ه��ای اروپایی را به خاطر تجارت با ایران 

جریمه نمی کند. 
وزی��ر امورخارج��ه که ب��رای ش��رکت کنفرانس 
س��ازمان ملل درباره سوریه به لندن سفر کرده بود، 
در بخ��ش مهمی از س��فر خود در مؤسس��ه چتهم 
هاوس س��خنرانی کرد. به گ��زارش یاهوو او در این 
س��خنرانی به نگرانی بانک های اروپایی برای تجارت 
با ایران اشاره کرد و گفت:  »بازسازی اعتمادبه نفس 
بانک ها به این موضوع که در صورت تجارت با ایران 
از س��وی آمریکا جریمه نمی ش��وند به تضمین های 
بیش��تری از ایاالت متحده آمریکا نیاز دارد. ما دیگر 
به قوانین نیاز نداریم بلکه نیاز ما تضمین های واضح 
و آشکاری است که بانک ها می توانند با ایران تجارت 

کنند. «   
ظریف در این جلس��ه در پاس��خ به سوالی درباره 
آینده روابط ایران و انگلیس گفت:  »ایران و بریتانیا 
به صورت س��نتی روابط تج��اری و بازرگانی خوبی 
داش��ته اند و من فکر می کنم این روابط از سر گرفته 
خواهند ش��د. ما باید در کنار هم کار کنیم تا روابط 

سیاسی را به جلو هل بدهیم. «   
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ظری��ف در این س��خنرانی 
همچنی��ن گفت:  »زندگی در جامعه جهانی یعنی 
اگر همس��ایگان ما در رنج هس��تند ما نمی توانیم 
دور خودم��ان دی��وار بکش��یم و در امنیت زندگی 

کنیم.« 
وی توافق هسته ای را نمونه ای از رهیافت بازتعریف 
منافع مش��ترک خواند و افزود:  »در گذش��ته غرب 
خواس��تار توقف کامل فعالیت سانتریفیوژهای ایران 
بود و این رویکرد در مذاکرات پیش��ین به نتیجه ای 
نرسید اما در جریان مذاکرات اخیر تصمیم گرفتیم 
تا در چارچوب منافع مش��ترک گام برداش��ته و به 

همین خاطر به نتیجه رسیدیم. «   

وی توافق هسته ای را سرمایه ای ارزشمند برشمرد 
و تصری��ح ک��رد: این رویکرد باید درخصوص س��ایر 

بحران های منطقه ای تسری پیدا کند. 
وزی��ر خارجه کش��ورمان همچنی��ن درخصوص 
تنش های اخی��ر میان ایران و عربس��تان نیز گفت: 
عربس��تان س��عودی نیازمند تعریف دوباره وضعیت 
منطق��ه و منافع خود اس��ت، همان گونه که ایران با 
این رویکرد توانس��ت برنامه های هسته ای خود را به 
موضوعی مش��ترک و نه مورد رقابت دو رقیب مبدل 

سازد. 
وی همچنین آین��ده روابط میان ایران و انگلیس 
را مثب��ت توصیف کرد و افزود: دو کش��ور می توانند 
درخصوص موضوعات منطقه ای با یکدیگر کار کنند. 
پرسش��ی  ب��ه  پاس��خ  در  همچنی��ن  ظری��ف 
درخصوص محدودیت تحریم های آمریکا به عنوان 
مانعی برای گس��ترش همکاری های بانکی اروپا و 
ای��ران گف��ت:  »جان کری« وزی��ر خارجه آمریکا 
در حاش��یه نشس��ت کنفرانس کمک کنندگان به 
س��وریه به وی اطمینان داده است که محدودیتی 
برای تعامالت مش��روع تجاری میان بانک ها وجود 

ندارد. 
خبرگزاری تس��نیم گزارش داده است که در این 
س��خنرانی، آلن ایر، سخنگوی فارس��ی زبان وزارت 
خارج��ه آمریکا هم حضور داش��ت. ریچارد دالتون، 
س��فیر س��ابق انگلیس در تهران هم در این جلس��ه 

حاضر بود. 
ای��ران و بریتانی��ا بعد از توافق تاریخی هس��ته ای 
بی��ن ای��ران و گروه 1+5 س��فارت های خ��ود را باز 
کردند. در همین س��فر ظریف به لندن، او و ریچارد 
هموند همتای انگلیسی اش اعالم کردند که به زودی 
س��فارتخانه های ایران و انگلیس صدور ویزا را شروع 

خواهند کرد. 
ظریف در این سفر عالوه بر سخنرانی در پارلمان 
بریتانیا، با جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا 

که مواضعی نزدیک به ایران دارد، دیدار کرد. 

زیمنس آلمان تجهیزات گازی پارس جنوبی را آزاد کرد

ظریف: آمریکا باید تضمین بدهد 
که بانک های اروپایی را جریمه نمی کند

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم هرجا مسئله 
غامضی می دید که توانایی حل آن را ندارد دس��تور می داد 
صورت مس��ئله تا زمان دیگر پاک شود. یکی از معضالت و 
مسائل غامض دوران ریاست او بر دولت از 1384 تا تابستان 
1392، پنهان س��ازی آمار و اطالعات بود. داس��تان از سال 
1385 ش��روع ش��د که بانک مرکزی آمار رش��د یک دوره 
صنعت را اعالم و معلوم ش��د که رشد خیره کننده سال های 
قبل از دولت نهم س��قوط کرده اس��ت. مجادله میان بانک 
مرکزی و مدیران وقت صنعت به جایی رسید که آمار رشد 
سرمایه گذاری ها و آمار مرتبط با رشد تولید ناخالص داخلی، 
آم��ار صادرات و فروش و تولید نفت ب��ه مرور از نماگرهای 
ارائه شده از س��وی بانک مرکزی جایش خالی ماند. یکی از 

انتقادهای گس��ترده منتقدان یعنی کسانی که اغلب اکنون 
در دولت یازدهم مناصب اجرایی دارند به دولت احمدی نژاد 
همین رفتار ناس��ازگار با آداب کارشناسانه و علمی از سوی 

بانک مرکزی بود. 
در حال��ی که دولت یازدهم در پاس��خ ب��ه رفتار خارج از 
هنج��ار بانک مرکزی تحت س��یادت احمدی ن��ژاد در نیمه 
دوم س��ال 1392 و ت��ا اندازه ای س��ال 1393 رفتار مدرن 
نش��ان داد و از پنهان سازی آمارهای مرتبط با شاخص های 
کالن اجتن��اب  کرد، اما تالفی آن روزهای خوب در س��ال 
1394 درآمد. مدیران ارش��د مرتبط با ارائه آمارهای بانک 
مرکزی چرا کاری انجام می دهند که بارها و بارها از س��وی 
منتقدان دولت قبلی نکوهش ش��ده اس��ت. تکرار این رفتار 

نابهنج��ار و ندادن آمار مربوط ب��ه مهم ترین توضیح دهنده 
اقتص��اد کالن آیا عمدی اس��ت؟ به نظر نمی رس��د که این 
اتفاق عمدی باش��د، اما می توان درب��اره دالیل آن پژوهش 
کرد. مدیران محترم بانک مرکزی ش��ما که در نیمه دومین 
م��اه باق��ی مانده از س��ال 1394 آمار مربوط ب��ه نیمه اول 
1394 را ارائه می دهید، می توانستید کمی دیگر صبر کنید 
و آماره��ای کام��ل ارائه دهید تا  پنهان س��ازی آمار متوجه  
کلیت دولت نش��ود. ریاس��ت بانک مرکزی به نمایندگی از 
کلی��ت  کابینه یازدهم باید از مدیران میانی توضیح بخواهد 
و ریاست جمهوری نیز می تواند از ریاست کل بانک مرکزی 
بخواه��د که در این باره توضیح دهد که چرا کاری را تکرار 

می کنند که پیش از این بارها نکوهش شده است. 

ای��ن روزه��ا هرکس قصد س��اخت یک 
پس��ت الکترونیکی جدید را داش��ته باشد 
Gmail انتخ��اب اول و آخ��ر وی خواهد 
بود و دیگر به سایر سرویس دهندگان این 
خدمت حتی فک��ر هم نمی کن��د. ناگفته 
نمان��د که گ��وگل در اکثر خدم��ات ارائه 
ش��ده خود تابه حال توانسته موفقیت های 
بس��یار خوب��ی کس��ب کن��د و ش��اید به 
همی��ن دلیل اس��ت که توانس��ته به یکی 
از غول ه��ای فن��اوری دنیا تبدیل ش��ود. 
چند روز پیش نیز مدیران این ش��رکت از 
یک میلیاردی ش��دن جمعیت فعال پست 
الکترونیک��ی خود طی س��ه ماهه چهارم 

سال2015 خبر دادند. 
طب��ق اعالم گوگل، س��رویس ایمیل این 
ش��رکت توانسته به یک میلیارد کاربر فعال 
ماهانه برس��د که یک رقم ش��گفت انگیز به 

حساب می آید. 
 Gmail با این حساب می توان گفت که
در حال رش��د چشمگیری  است زیرا در ماه 
مه  سال گذش��ته گوگل اعالم کرده بود که 
سرویس Gmail توانسته به 900 میلیون 
 Gmail کاربر فع��ال ماهانه برس��د. البته
نخس��تین سرویس گوگل نیست که به مرز 
یک میلیارد کاربر فعال ماهانه رسیده است. 
در حقیقت باید گفت که هفتمین سرویس 
شده که در کنار موتور جست وجوگر، کروم، 
اندروی��د، گوگل پل��ی، Maps و یوتیوب، 
بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد. 
دیگ��ر خدمات  لین��ک ش��دن  ش��اید 
توانس��ته  جی میل  س��رویس  ب��ه  گوگل 
باش��د ب��ه رک��ورد ش��کنی در خدمات 

جامه  ش��رکت  این  الکترونیک��ی  پس��ت 
عم��ل بپوش��اند ام��ا هنوز هم بس��یاری 
از کارب��ران عالقه زیادی به اس��تفاده از 
س��رویس جی میل را ندارن��د و معتقدند 
ش��رکت هایی مثل مایکروس��افت و یاهو 
خدم��ات بهت��ری را نس��بت ب��ه گوگل 
داریم  قص��د  ام��روز  می کنن��د.  عرض��ه 
پس��ت  س��رویس دهندگان  بهتری��ن 
را معرفی  رایگان در دنی��ا  الکترونیک��ی 
کنی��م تا اگر قصد س��اخت ی��ک اکانت 
جدی��د را داری��د بهترین ای��ن خدمات 
را نس��بت ب��ه نیاز خ��ود انتخ��اب کنید 
وبدانید ک��ه جی میل بهترین ارائه دهنده 

پست الکترونیکی نیست. 

Yahoo
ش��رکت یاه��و یک��ی از ارائه دهن��دگان 
قدیمی س��رویس پس��ت الکترونیکی است 
که در کش��ور ما توانسته نام خوبی از خود 
به جای بگذارد. این ش��رکت تا چند س��ال 
پیش یکه تاز بازار پست الکترونیکی و البته 
نرم افزارهای پیام رس��ان بود اما با گذش��ت 
زم��ان و ورود رقیبان��ی همچ��ون جی میل 
نتوانس��ت جای��گاه خود را در ب��ازار رقابت 

حفظ کند. 
ب��ا ای��ن ح��ال ب��ه اعتق��اد بس��یاری از 
کارشناسان اهل فن، یاهو بهترین سرویس 
ارائه دهنده پس��ت الکترونیکی اس��ت. یاهو 
سرویس پس��ت الکترونیکی خود را بر پایه 
پروت��کل SSL عرض��ه می کند ک��ه از این 
طریق بس��تر بس��یار امنی را ب��رای تبادل 

اطالعات کاربران خود فراهم می کند. 
این س��رویس دهنده پس��ت الکترونیکی 
محیط کاربری زیبا و ساده ای دارد که حتی 

کاربران مبتدی نیز با چند دقیقه کار کردن 
ب��ا آن می توانند با این محیط ارتباط خوبی 

برقرار کنند. 
ع��الوه بر این یاهو همچن��ان از نرم افزار 
پی��ام رس��ان  )مس��نجر( مع��روف خ��ود 
دس��ت ب��ر نداش��ته و کم��اکان از آن در 
سیس��تم عامل ه��ای وین��دوز و اندروی��د 
پشتیبانی می کند که می تواند کار با پست 
الکترونیکی برای کاربران بس��یار س��اده تر 
ش��ود. گفته می شود یاهو در حال طراحی 
یک اپلیکیشن پیام رسان جدید است تا با 
رقبایی همچون وایب��ر، واتس اپ و تلگرام 
ب��ه میدان بیاید و باید دید می تواند از پس 
این پیام رس��ان های تازه کار بر آید و دوباره 

ب��ه روز های اوج خود برگ��ردد ی��ا خی��ر؟ 

مایکروسافت
زیادی  دنیا س��ال های  نرم اف��زار  غول 
اس��ت ک��ه ب��ه ارائ��ه خدم��ات پس��ت 
الکترونیک��ی می پ��ردازد اما ت��ا به حال 
چن��د بار نام این خدم��ات را تغییر داده 
اس��ت و ش��اید همین دلیل آن باشد که 
کاربران آن طور که باید از آن اس��تقبال 
نکرده اند. کارشناس��ان بسیاری معتقدند 
ک��ه پس��ت الکترونیک��ی مایکروس��افت 
نس��بت  بس��یار گس��ترده تری  خدم��ات 
ب��ه رقبای خ��ود ارائه می ده��د که یکی 
از ویژگی ه��ای مه��م آن س��ازگاری ب��ا 
انواع نرم افزارهای س��اخته ش��ده توسط 
مایکروس��افت مانن��د  »اوت لوک« و از 

همه مهم تر ویندوز 10 است. 
خدمات پس��ت الکترونیکی مایکروسافت 
از پروتکل SSL استفاده می کند و می تواند 
اطالع��ات کارب��ران را به طور رمز ش��ده به 

دست مخاطبان برساند. 
پس��ت  ویژگی ه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی 
تبلیغ��ات  مایکروس��افت  الکترونیک��ی 
آزاردهنده کمتر در نسخه های رایگان است 
و ع��الوه براین قدرت بیش��تری در اس��پم 

کردن ایمیل های هرز دارد. 

Mail. com
اگر احساس می کنید که نام دامنه آدرس 
ایمی��ل ش��ما مهم ترین بخش آن اس��ت، 
 Mail. comقطعاً باید س��ری به سرویس
بزنی��د. اما اگر ب��ه دنبال چی��زی خاص تر 
می گردید، Mail. com یک لیس��ت بلند 
ب��اال از دامنه های جایگزی��ن پیش روی تان 
می گ��ذارد ک��ه از داخ��ل آن می توانید نام 

دامنه دلخواه خود را برگزینید. 
ای��ن س��رویس همچنی��ن دارای فضای 
نامحدود ذخیره س��ازی ایمیل ه��ا برای هر 
میل باکس، کشیدن و رها کردن برچسب ها 

و دیگر امکانات مفید است. 

GMX Mail
GMX ادعا می کند دارای 13 میلیون 
کارب��ر اس��ت. برخ��ی از مزایای��ی ک��ه 
س��رویس GMX ب��رای کارب��ران خود 
فراه��م می کند ذخیره س��ازی ایمیل در 
صن��دوق پس��ت الکترونی��ک ب��ه تعداد 
فای��ل به  ام��کان پیوس��ت  نامح��دود و 
مگابایت   50 ب��ا حداکث��ر س��ایز  ایمیل 

برای هر ایمیل است. 
خدمات این ش��رکت به طور ویژه ای برای 
کارب��ران اندروی��د نیز عرضه می ش��ود که 
می تواند کار با محیط پس��ت الکترونیکی را 

بسیار جذاب تر کند.

رفتار نکوهش شده ای که تکرار شد

بزرگ ترین ارائه دهندگان ایمیل را بشناسید

رقابت در ارائه خدمات پست الکترونیکی جدی تر می شود 
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تبلیغاتسرمقـاله
رفتار نکوهش شده ای که 

تکرار شد

محمود احمدی ن��ژاد، رئیس دولت نهم و دهم 
هرجا مس��ئله غامضی می دید که توانایی حل آن 
را نداشت دس��تور می داد صورت مسئله تا زمان 
دیگر پاک شود. یکی از معضالت و مسائل غامض 
دوران ریاس��ت او بر دولت از 1384 تا تابس��تان 
1392، پنهان سازی آمار و اطالعات بود. داستان 
از سال 1385 شروع ش��د که بانک مرکزی آمار 
رش��د یک دوره صنعت را اعالم کرد و معلوم شد 
که رشد خیره کننده سال های قبل از دولت نهم...

5

سهم خصوصی ها از واگذاری
فقط 10درصد

جزییات و پیامدهای 14 سال خصوصی سازی تشریح شد

درباره پدیده خصوصی سازی ش��رکت های دولتی پس از 
پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چند مسئله با اهمیت 
در میان عالقه مندان به سیاس��ت و اقتصاد در ایران همیشه 
در کانون توجه بوده و هس��ت. مسئله نخست این است که 
س��هام ش��رکت های دولتی به چه نهادهایی فروخته ش��ده 
است. نکته دوم این است که این سهام فروخته شده با کدام 
روش ها فروخته شده و مسئله سوم این است که پیامدهای 
خصوصی س��ازی در موضوع های��ی مثل افزای��ش یا کاهش 

بهره وری، اش��تغال و سودآوری کدام بوده است. در شرایطی 
که جامعه کارفرمایان، سیاست ورزان و سیاست گذاران منتظر 
منتظر گزارش کالن و جامعی از این موضوع هس��تند داوود 
خانی، معاون برنامه ریزی، توس��عه منابع و امور پش��تیبانی 
سازمان خصوصی سازی در سخنرانی خود با عنوان » بررسی 
عملکرد خصوصی س��ازی در حوزه صنع��ت و معدن   «   که با 
حضور رئیس، مدیران، اعضای هیات علمی و پژوهش��گران 
مؤسس��ه برگزار شد، به بررسی سیاست های اصل 44 قانون 

اساسی و عملکرد خصوصی سازی پرداخت. وی گفت: پس از 
تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در مجموع 
1097 بنگاه شناس��ایی ش��د که از این تعداد تا پایان سال 
1393 ح��دود 63 درصد از کل بنگاه ها  )689 بنگاه( به طور 
کامل به بخش غیردولتی واگذار ش��د که 566 بنگاه مربوط 
ب��ه گروه 1  )خارج از صدر اصل 44( و 123 بنگاه مربوط به 

گ��روه 2  )صدر اصل 44( بوده و در مجموع 408 
بنگاه باقی مانده است. 

نگاهی به پوستر تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر

پوستری که 
روح ندارد

پوستر سی و چهارمین جشنواره فجر با سروصدای 
زیادی اکران شد. در پوستر جشنواره امسال از تصویر 
یکی از بزرگان عرصه س��ینما اس��تفاده ش��ده است. 
تصویر استفاده شده برای پوستر جشنواره فجر متعلق 
به مرحوم خسرو شکیبایی است. این پوستر به دلیل 
تفاوتی که با پوستر سال های پیش داشت، مورد توجه 

بسیاری از طراحان گرافیک قرار گرفت و نسبت به...
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کلیات بودجه 95 شهرداری تهران نشان می دهد

شهرفروشی ادامه 
خواهدیافت

6

محمدصادق جنان صفت
عضو شورای سردبیری

مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در سال های اخیر به دغدغه ای جهانی و رو 
به افزایش در میان دولت ها و مدیران بنگاه ها مبدل ش��ده است. حرکت 

به سمت مسئولیت اجتماعی در سطح جهانی از رشد جهانی بنگاه ها...

بررسی مسئولیت اجتماعی و تغییر دیدگاه بنگاه های اقتصادی 

مسئولیت اجتماعی
 برای بنگاه ها سودآور است

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری
 در گفت وگوی اختصاصی با »فرصت امروز«:

سرمایه گذار خارجی می خواهیم 
نه سرمایه خارجی
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حمید چیت چیان، وزیر نیرو 
به دنبال ابراز تمایل اکوادور برای 
حضور شرکت های ایرانی در این 
کشور شرکت توسعه منابع آب 
و نی��روی ای��ران )آب نی��رو( را 
به عنوان همکار به ش��رکت های 
اکوادوری معرفی ک��رد. این در 
حالی اس��ت که زهرا سجادی، 
امور  بازاریاب��ی  مدی��ر بخ��ش 
سد و نیروگاه ش��رکت »مهاب 
ق��دس« می گوید: آب نیرو قادر 
به ساخت نیروگاه برای اکوادور 
نیس��ت چراکه این شرکت یک 
مجموع��ه کارفرمایی اس��ت و 
معموال پروژه ه��ای بزرگ خود 
را برای اجرا ب��ه فرآب یا مهاب 

قدس واگذار می  کند. 
زهرا س��جادی ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: ش��رکت آب و 
نیرو مجموعه ای دولتی اس��ت 
که مانن��د وزارت نیرو می تواند 
کارفرم��ای پروژه ها باش��د. وی 
اضاف��ه می کن��د: اک��وادور یک 
کارفرم��ای  و  س��فارش دهنده 
پ��روژه به حس��اب می آی��د. در 
چنین ش��رایطی ش��رکت هایی 
که ق��ادر به طراح��ی و اجرای 
هس��تند،  برق آبی  نیروگاه های 
باید با این کشور وارد همکاری 
ش��وند. آنجلینا ت��ورال، معاون 
راهب��ردی  بخش ه��ای  وزی��ر 
جمه��وری اک��وادور در دیدار با 
حمی��د چیت چیان ک��ه در روز 
سه ش��نبه )14 بهمن( در وزارت 
نیرو انجام ش��د، از تصمیم این 
کشور برای ارتقای سهم برق آبی 
در س��بد انرژی خ��ود خبرداد. 
تاکنون 43 درص��د برق اکوادور 
برق آبی  نیروگاه ه��ای  توس��ط 

تولید می شده و این کشور قصد 
دارد ای��ن رقم را ب��ه 90 درصد 
ارتق��ا دهد. ب��ه گفته ت��ورال، 
اکوادور از س��ال 2007 میالدی 
س��رمایه گذاری گس��ترده ای به 
ب��رای  دالر  6 میلی��ارد  ارزش 
ساخت نیروگاه های برق آبی در 

این کشور آغاز کرده  است. 

قیمت های مهاب قدس قابل 
رقابت با اروپا

از  یک��ی  ق��دس  مه��اب 
شرکت هایی اس��ت که توانایی 
ساخت نیروگاه های برق آبی در 
اکوادور را دارد، زیرا این شرکت 
در س��اخت نیروگاه های بزرگ 
برق آبی ایران نظیر کارون س��ه 
و چهار و گتوند مشارکت داشته 
است. مدیر بخش بازاریابی امور 
س��د و نیروگاه ش��رکت مهاب 
قدس این شرکت را مجموعه ای 
توانمند در زمینه س��اخت سد 
معرف��ی می کن��د ک��ه بخش 
عمده توانمندی هایش را بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی به دست 

آورده  است. 
به گفت��ه وی، مهاب قدس با 
همکاری یک شرکت اسپانیایی 
قصد دارد به ب��ازار اکوادور ورود 
پیدا کند اما ترجیح مهاب قدس 
بر این است که مشاوران محلی 
با مهاب قدس »جوین« شوند و 
پروژه های مشترک تعریف کنند. 
س��جادی می گوی��د: در حال 
حاض��ر ارتباط مه��اب قدس با 
کش��ورهای آمریکای التین کم 
است. شرکت های اسپانیایی در 
بازار این کشور حضور دارند ولی 
اطالع��ات مهاب ق��دس به زبان 
انگلیسی تهیه می شود. بنابراین 
توانمندی های  از  اس��پانیایی ها 

ای��ران اطالعات کم��ی دارند. با 
تهیه اس��ناد به زبان اسپانیایی 
در ح��ال حل کردن این نقیصه 
هس��تیم ضمن آنکه مناقصات 

اکوادور را هم رصد می کنیم. 
وی بع��د مس��افت ای��ران و 
اک��وادور و تحریم ه��ا را دالیلی 
می داند که س��بب ش��ده ایران 
در ب��ازار ای��ن کش��ور حض��ور 
کمتری داشته باش��د. به گفته 
مدیر بخش بازاریابی امور س��د 
و نیروگاه شرکت مهاب قدس از 
آنجا که قیمت های این شرکت 
قابل رقابت با کشورهای اروپایی 
است و مهندس��ان این شرکت 
از توانمن��دی باالی��ی برخوردار 
هس��تند، ش��انس حض��ور در 
اک��وادور ب��رای ای��ن مجموعه 
بس��یار باالست. وی درباره تاثیر 
بعد مسافت بر قیمت تمام شده 
اجرای پروژه در اک��وادور، بیان 
می کند: در پروژه های مطالعاتی 
خیل��ی بعد مس��افت ب��رای ما 
اهمیتی ن��دارد. برنامه ریزی در 
ایران انجام می شود و سفرهایی 
محدودی هم به منطقه خواهیم 
داشت. سجادی اضافه می کند: 
در پروژه های نظارتی از نیروهای 
محل��ی و کارشناس��ان محلی 
استفاده می کنیم و برای اجرای 
چنین پروژه هایی مدیران ایرانی 
تعریف می شود. مثال سرپرست 
دس��تگاه ها یا اف��رادی که باید 
از نظر فنی گروه��ی را هدایت 
کنن��د، از ایران به کش��ورهای 

هدف اعزام می شوند. 
وی البته به این نکته اش��اره 
می کند: مه��اب قدس به صورت 
سیستماتیک کارها را انجام داده 
و نیروهایی که جذب سیس��تم 
این ش��رکت حت��ی در خارج از 

کشور می ش��وند، آموزش الزم 
را دریاف��ت می کنند. در نتیجه 
مس��ائل مرب��وط ب��ه پروژه ه��ا 
به خوبی ح��ل می ش��ود. مدیر 
بخ��ش بازاریاب��ی امور س��د و 
نیروگاه ش��رکت مه��اب قدس 
با اش��اره به پروژه های مختلفی 
ک��ه مهاب قدس در س��ریالنکا 
ی��ا هند اجرا می کند، اس��تفاده 
از سیس��تم های ارتباطی نظیر 
ویدئو کنفران��س،  ایمیل و غیره 
را امکاناتی برای کاهش هزینه ها 

معرفی می کند. 

ساخت 11 نیروگاه برق آبی 
در دستور کار دولت اکوادور

به دنبال دی��دار وزیر نیروی 
ای��ران و مقام��ات اک��وادوری، 
ی��ک هیاتی اک��وادوری روز 14 
بهمن م��اه ب��ا بهم��ن صالحی، 
مدیرعام��ل صانیر دی��دار کرد. 
در ای��ن نشس��ت پیش��نهادات 
طرف اک��وادوری ب��رای حضور 
شرکت های ایرانی در پروژه های 

نیروگاهی اکوادور ارائه شد. 
عباس وش��تر، معاون اجرایی 
صانی��ر در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« درب��اره مباحث مطرح 
ش��ده در جلس��ه ب��ا هی��أت 
اکوادوری، بیان می کند: کش��ور 
اکوادور 36 میلی��ارد دالر پروژه 
قابل س��رمایه گذاری در بخش 
ب��رق، گاز، راه و ام��ور زیربنایی 

تعریف کرده  است. 
اکوادور  اضافه می کن��د:  وی 
11نی��روگاه  دارد  تصمی��م 
برق آب��ی ب��ه ارزش 5 میلیارد و 
458 میلیون دالر در این کشور 
اح��داث کن��د. ای��ن نیروگاه ها 
و  داشته  مختلفی  ظرفیت های 
از 4 ت��ا 3 ه��زار و 600 مگاوات 

متغیر هستند. 
وش��تر می گوی��د: دو نیروگاه 
حرارتی ب��ه ظرفیت ه��ای 81 
و 40 م��گاوات هم در لیس��ت 
پیش��نهادی اکوادور وجود دارد 
که ارزش این پروژه 327 میلیون 

دالر تعیین شده  است. 
به گفت��ه وی، در حال حاضر 
رایزنی ه��ای اولی��ه ب��ا مدیران 
صانیر به عنوان شرکت مستقلی 
ک��ه می تواند نیازه��ای اکوادور 
را تامی��ن کن��د، انجام ش��ده و 
در ص��ورت جمع بن��دی نهایی، 
حداکث��ر تا س��ه هفت��ه دیگر 
تفاهم نامه مش��ترکی بین ایران 
و اکوادور امضا می ش��ود. سپس 
تا چهار ماه آینده این تفاهم نامه 

تبدیل به قرارداد خواهد شد. 
معاون اجرای��ی صانیر دلیل 
قرارداد  انعقاد  ش��دن  طوالنی 
ب��ا اک��وادور را نیاز ب��ه رایزنی 
ب��ا بانک ه��ا و فاینانس��ورهای 
داخل��ی اع��الم می کن��د، زیرا 
هزین��ه س��اخت نی��روگاه  در 
اک��وادور توس��ط دول��ت این 
بلکه  نمی ش��ود،  تامین  کشور 
ای��ران باید به نوعی پیش��نهاد 
ارائه  اکوادور  به  سرمایه گذاری 

کند. 
ت��وان س��اخت  وی درب��اره 
شرکت های داخلی برای تامین 
تجهیزات مورد نیاز نیروگاه های 
اکوادوری می گوید: در ایران پنج 
شرکت داریم که نیروگاه برق آبی 
می  س��ازند. تجهیزات مورد نیاز 
ب��رای نیروگاه ه��ای کوچک تا 
س��قف 50 م��گاوات در داخل 
کش��ور ساخته می شود اما برای 
تامین تجهیزات سایر نیروگاه ها، 
بای��د از کم��ک تولیدکنندگان 

خارجی استفاده شود. 

»آب نیرو« یا »مهاب قدس« کدام یک بار سفر می بندند

ایراندراکوادورنیروگاهمیسازد

وزی��ر نفت ب��ا بیان اینک��ه مس��ئوالن وزارت نفت برای 
پاسخگویی به منتقدان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی 
آمادگ��ی کامل دارند، گفت: هم ما در گفت وگو با منتقدان 
باید حداقل ها را رعایت کنیم و هم آنها باید بپذیرند که ما 

مسئوالن رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم. 
به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه درباره مدل جدید قراردادهای 
نفتی و افزایش انتقادها نس��بت به این مدل از قراردادها با 
اشاره به اینکه بحث های مفصلی درباره آنها مطرح می شود، 
تصریح کرد: در این زمینه نخس��ت باید گفت تاکنون هیچ 
قراردادی بس��ته نش��ده و حتی متن این مدل از قراردادها 

آماده نشده است. 
وی با بیان این مقدمه گفت: قرارداد محرمانه اس��ت ولی 

پیش نویس قرارداد محرمانه نیست. 
زنگن��ه با بیان اینکه وزارت نف��ت در زمینه مدل جدید 
قراردادهای نفتی شفاف ترین رفتار را انجام داده و در طول 
دو سال گذشته هر فعالیتی را که در این زمینه انجام شده 
در معرض افکار عمومی قرار داده است، افزود: وزارت نفت 
حتی اگر می خواس��ت فرم قبلی قراردادهای نفتی را اجرا 
کند باید طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دریافت می کرد 
و آن را در اختی��ار مجل��س قرار م��ی داد و رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی اگر اشکالی داشت آن را برطرف و بعد در 
روزنامه رسمی چاپ می کرد و سایت دولت آن را در اختیار 

همگان قرار می داد که همه این کارها انجام شده است. 
وی انتق��اد ک��ردن و ایراد گرفتن نس��بت ب��ه برخی از 
تصمیمات و قوانین را طبیعی دانس��ت و با بیان اینکه ما از 
همان ابتدا آمادگی خود را برای دریافت نظرات کارشناسان 
درباره مدل جدید قرارداده��ای نفتی اعالم کردیم، یادآور 
ش��د: »مصنوع بش��ری قاب��ل اصالح اس��ت و وحی منزل 
نیس��ت« و وزارت نفت آمادگی خود را در صورتی که این 
چارچوب قرارداد نیاز به اصالح داش��ته باش��د اعالم کرده 

است. 
وزیر نفت، اس��اس انجام مذاکره را منطقی دانس��ت و با 
اشاره به اینکه برخی افراد از واژه هایی همچون دزد و خائن 

اس��تفاده می کنند که پیداس��ت این افراد به دنبال مذاکره 
نیس��تند، تصریح ک��رد: این افراد به دنب��ال تهمت زدن و 
فحاشی هستند و حتی کار سیاسی هم نمی کنند چون کار 

سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. 
زنگن��ه تاکید کرد: ای��ن گروه از افراد ب��ه دنبال مذاکره 
نیس��تند و حرف خودش��ان را که جز افترا و تهمت نیست 
می زنند. وزیر نفت در ادامه به جلسه سه ساعته با نمایندگان 
مجلس در 13 بهمن ماه اش��اره کرد و با بیان اینکه در این 
جلس��ه، نمایندگان مجلس شورای اسالمی نظرات خود را 
عنوان ک��رده و درباره آن بحث های مفصلی ش��د، تصریح 
کرد: در پایان این جلس��ه در بس��یاری از موارد به نظرات 

مشترک دست پیدا کردیم. 
وی با بیان اینکه هدف ما این اس��ت تا خیال نمایندگان 
و م��ردم درباره قراردادهای نفتی راحت باش��د، اعالم کرد: 
مطمئن��م نیت نمایندگانی که انتقادهایی به این چارچوب 
قرارداد دارند »خیر« است، اگرچه با من مخالف هستند اما 

نیت شان توسعه کشور است. 
زنگنه س��پس به برخی دیگر از واکنش ها نسبت به این 
قراردادها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی معتقدند نباید با 
شرکت های خارجی قرارداد امضا شود و نفت نباید توسعه 
پیدا کند، توضیح داد: این گروه معتقدند توسعه نفت یعنی 
توس��عه خام فروشی و بارها عنوان و مصاحبه کردند توسعه 

نفت خالف سیاست کلی است که این گونه نیست. 
وزیر نفت ب��ا بیان اینکه این گونه اف��راد تنها یک بند از 
سیاست کلی را می خوانند و به دیگر بندها توجه نمی کنند، 
یادآور شد: توسعه ظرفیت تولید نفت با تاکید بر میدان های 
مش��ترک، توجه به افزایش ضریب بازیافت نیز در سیاست 

کلی آمده است که این گروه به آن توجه نمی کنند. 
به گفته وی، تا نفت توسعه پیدا نکند بخش پایین دستی 
نیز توسعه پیدا نمی کند؛ اول باید نفت تولید شود تا منجر 

به قراردادهای پایین دستی شود. 
زنگن��ه ب��ا بیان اینکه هر کس��ی حرف منطق��ی دارد و 
می خواهد صحبت کند م��ن و همکارانم حاضریم همانند 

گذشته با آنها گفت وگو کنیم، یادآور شد: »قبول دارم درباره 
نفت نگرانی هایی وجود دارد و همیش��ه وجود داشته است، 
ما می خواهیم اطمینان بخشی کنیم به شرطی که منتقدان 
بخواهند مذاکره کنند و منطقی باشند و حداقل ها را رعایت 
کنند.«  وی با تاکید بر اینکه هم ما در گفت وگو با منتقدان 
باید حداقل ها را رعایت کنیم و هم آنها رعایت کنند و باید 
بپذیرند که ما مسئوالن رسمی، قانونی و مشروع این نظام 
هس��تیم، تصریح کرد: نمی شود این افراد بگویند ما شما را 
قب��ول نداریم و تنها یک نفر را در نظام قبول داریم و بقیه 
خائن، دزد و... هس��تند؛ این افراد بهتر است راحت بگویند 
نظ��ام را قبول نداریم. وزیر نفت درباره اینکه این قراردادها 
چه زمانی برای ارائه به شرکت های خارجی آماده می شود، 
گفت: کار تنظیم پیش نویس قرارداد در حال انجام است و 
پس از نهایی شدن با شرکت ها مذاکره می کنیم؛ البته کار 

مذاکره با شرکت ها آغاز شده است. 

 قراردادهای جدید نفتی، حکم قانونی و مصوبه 
مجلس است

حس��ین امیری خامکانی، س��خنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس نیز ب��ا بیان اینکه قرارداده��ای جدید نفتی حکم 
قانونی و مصوبه مجلس اس��ت و دول��ت نیز باید آن حکم 
را اجرا کن��د، گفت: دولت قرارداد نفت��ی و خرید هواپیما 
نبندد و رابطه اقتصادی نداش��ته باشد پس چه کاری باید 

انجام دهد؟ 
او در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اینکه قراردادهای جدید 
نفتی نوع تکامل یافته مش��ارکت در تولید و بای بک است، 
گفت: طی سه جلس��ه با حضور نمایندگانی از وزارت نفت 
و کارشناسان مرکز پژوهش ها در کمیسیون انرژی تمامی 
ن��کات در مورد IPC مورد بح��ث و تبادل نظر قرار گرفت 
و اکن��ون نیز مرکز پژوهش ها در حال جمع آوری مدرک و 

اطالعات در این زمینه است. 
وی افزود: مس��ئوالن وزارت نفت بارها اعالم کرده اند که 
اگر نظر کارشناسی برای بهتر شدن این قراردادها ارائه شود 

اعمال می کنند ضمن اینکه هنوز قراردادی منعقد نشده و 
فقط دولت ش��یوه نامه ای را در راستای اجرای حکم قانونی 

برای اجرای قراردادهای جدید ارائه کرده است. 
خامکانی تصریح کرد: مجلس هشتم شرح وظایف وزارت 
نف��ت را تصویب کرده و طی حکمی به دولت اعالم ش��ده 
که باید الگوی جدید قراردادی برای جذب س��رمایه گذاری 
داخلی و خارجی تدوین کند و ش��یوه نامه آن نیز به عهده 
دولت گذاش��ته شده که در آن دولت تاکید کرده قراردادها 

با حفظ مالکیت دولت اجرایی می شود. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه کارگروهی در مرک��ز پژوهش های 
مجلس شکل گرفته و اسناد و مدارک را بررسی می کنند، 
یادآور شد: کارشناسان داخل و بیرون از مجلس می توانند 
نظر کارشناس��ی خود را به مرکز پژوهش ها یا وزارت نفت 

منتقل کنند. 
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه قراردادهایی 
که تاکنون داشته ایم دیگر برای شرکت های خارجی جذاب 
نیستند، گفت: آن قراردادها زمانی جاذبه داشت و بسیاری 
از پروژه ه��ای باال دس��ت نفت و گاز براس��اس آنها اجرایی 
می ش��د ولی هرچه جلوت��ر آمدیم جذابیت خ��ودش را از 
دس��ت داد. به خصوص اینکه در زمان تحریم، شرکت هایی 
ک��ه قرارداد داش��تند پروژه ها را رها کردن��د و اکنون برای 

بازگشت انگیزه جدیدی ندارند. 
وی با بیان اینکه دولت برای جذاب شدن سرمایه گذاری 
در صنعت نفت و گاز سیاس��ت برد-برد را در پیش گرفت، 
اظهار داشت: بر این اساس مجلس نیز حکم کرد که الگوی 
جدیدی از قراردادها باید تدوین ش��ود و حتی مشارکت را 
هم مجاز کرد و شرکت های خارجی نیز در صورت داشتن 
ش��ریک داخلی مجاز به مشارکت ش��دند لذا قراردادهای 
جدید نفتی حکم قانونی و مصوبه مجلس است و دولت نیز 

باید آن حکم را اجرا کند. 
خامکانی ادامه داد: در حکم قانونی مجلس و ش��یوه نامه 
اجرای��ی این حکم در یک ماده و 10 مورد که دولت آن را 
نوش��ته اس��ت به حفظ مالکیت دولت و شرکت ملی نفت 

تاکید شده است. 
وی همچنین گفت: این قراردادها برای باال دس��ت نفت 
و گاز اس��ت و دولت مجاز اس��ت برای امور پاالیشگاهی و 
صنایع پایین دس��ت هم ج��ذب س��رمایه گذاری داخلی و 

خارجی داشته باشد. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه قراردادها را مجل��س تصویب، 
ش��ورای نگهبان تایید ک��رده و دس��تگاه های نظارتی نیز 
نظارت می کنند، خاطرنش��ان کرد: اگر بخواهیم براس��اس 
بی اعتمادی با این قراردادها برخورد کنیم دولت باید دست 

روی دست بگذارد و تولید نفت را متوقف کند. 
سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار داشت: آنچه مهم است 
دس��تگاه های نظارتی حضور دارند و دائم نیز اعالم می شود 
ه��ر کس نظر اصالحی دارد به دول��ت، مرکز پژوهش های 
مجلس و وزارت نفت ارائه دهد. ضمن اینکه دس��تگاه های 

نظارتی هم کنترل می کنند تا عین مر قانون عمل شود. 
وی در ادامه، منتقدان به قراردادها را مخاطب قرار داد و 
گفت: اگر قرار باش��د به همه چیز بی اعتماد باشیم و دولت 
ق��رارداد نفتی و خری��د هواپیما نبن��دد و رابطه اقتصادی 

نداشته باشد پس چه کاری باید انجام دهد؟ 
خامکان��ی با بیان اینک��ه انتقادات بی پای��ه راه به جایی 
نمی برد، گفت: به یک دولت چنان اعتماد کردیم که بابک 
زنجان��ی ظهور کرد و به ی��ک دولت چنان بی اعتمادیم که 

باید دست روی دست بگذارد. 
وی همچنین اظهار داش��ت: دولت دو س��ال است روی 
قرارداده��ا مطالعه می کند و قطعا روی قراردادهایی که در 
دیگر کش��ورها مدون شده تحقیق کرده و قوانین باالدست 
کشور را نیز مورد دقت قرار داده و آنچه اکنون تدوین شده 

نتیجه تمامی مطالعات است. 
ای��ن نماین��ده مجلس ب��ا بیان اینک��ه کش��ور قانون و 
دس��تگاه های نظارت��ی دارد که بر تمامی امور آگاه اس��ت، 
تاکید کرد: همه باید دس��ت به دس��ت هم بدهند تا منافع 
ملی و قانون حفظ ش��ود و دولتی که مردم انتخاب کردند 

بتواند کشور را اداره کند. 

قراردادهای جدید نفتی محرمانه است ولی پیش نویس، محرمانه نیست

 منتقدان راحت بگویند نظام را قبول ندارند

IPC قراردادهای

نیرونفت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد 
صرفه اقتصادی صادرات گاز ایران 

به کشورهای همسایه با وجود 
دامپینگ قطر

 ص��ادرات گاز ای��ران به پاکس��تان و هن��د با وجود 
دامپینگ قطر در بازار منطقه کماکان صرفه اقتصادی 
دارد. به گزارش شانا، حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت 
و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره اجرای طرح 
س��وآپ گاز با روسیه، گفت: کماکان با گازپروم روسیه 
برای س��وآپ گاز به توافق نرس��یده ایم. در جلسه های 
کاری درب��اره موضوع ه��ای مختلف از جمله س��وآپ 
مذاکره ش��ده، اما کماکان به مرحل��ه توافق و امضای 
قرارداد نرس��یده ایم. وی با بیان اینکه برای عملیاتی و 
اجرایی شدن سوآپ باید مذاکرات مربوط به آن نهایی 
ش��ود، ادامه داد: این پتانسیل در کشورمان وجود دارد 
که روس��یه و ترکمنستان، گاز را در شمال کشور به ما 
تحویل دهند و در جنوب از ما تحویل بگیرند.  معاون 
وزیر نفت در امور گاز افزود: اجرایی ش��دن س��وآپ به 
روند مذاکرات و حل مس��ائلی مانند قیمت ال ان جی و 
ش��رایط بازار بستگی دارد. مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران همچنین درباره دامپینگ قطر در بازار گاز منطقه 
و ارائه تخفیف های س��نگین به هند و پاکستان و تاثیر 
آن بر طرح ه��ای صادرات گاز ایران به این کش��ورها، 
گفت: برای اجرای طرح های صادراتی باید شرایط بازار 
را بررس��ی کرد.  وی درباره صرف��ه اقتصادی صادرات 
گاز ایران به پاکستان پس از دامپینگ قیمتی قطر در 
این کشور، گفت: ایران بیشتر گاز خود را از میدان های 
مش��ترک تولید می کند بنابراین صادرات آن به صرفه 

است، پس هرگونه صادرات صرفه اقتصادی دارد. 
 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه شرایط 
بازار گاز بسیار پیچیده شده است، اضافه کرد: تحوالت 
بازار جهانی گاز و تغییر و تحوالت آن باید ارزیابی شود. 

اسار اویل هند به دنبال فروش 
سهام پاالیشگاه خود به ایران

منابع مطلع در بمبئی اع��الم کردند صاحبان گروه 
صنعتی اسار )Essar(  درصدد فروش بخشی از سهام 
پاالیش��گاه نفت این گروه در »وادینار« ایالت گجرات 
هند به شرکت های ملی نفت ایران و آرامکو عربستان 
هستند. به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسی زبان »بیزنس 
اس��تاندارد« روز جمعه، در گزارشی از بمبئی، نوشت 
  )Ruia( که صاحبان گروه اس��ار یعنی ب��رادران روئیا
گفت وگوهای اولیه را با شرکت های ملی نفت عربستان 
و ایران به منظور فروش بخشی از سهام پاالیشگاه خود 
آغ��از کرده اند. در این گ��زارش، به نقل از منابع مطلع، 
آمده اس��ت: گفت و گوهای اولیه بین شرکت ملی نفت 
عربستان و گروه اسار درخصوص فروش بخشی از سهام 
این شرکت ماه گذشته میالدی آغاز شده است. در این 
گزارش اضافه شده است که ارزش سهام شرکت نفت 
اس��ار اویل حدود 5 میلیارد و 500 میلیون دالر برآورد 
شده است. منابع مطلع اعالم کردند مقامات گروه اسار 
در م��ورد امکان انجام این معامله در طول نشس��تی با 
مدیران اجرایی شرکت »آرامکو« عربستان در نشست 
مجمع اقتصادی جهان در داووس تبادل نظر کردند. به 
گفته این منابع، مقامات شرکت ملی نفت ایران نیز با 
مقامات گروه اس��ار در مورد امکان خرید سهام شرکت 
نفت اس��ار اویل دیدار و گفت و گ��و کرده اند. این منابع 
می افزایند: در این گفت وگوها که س��ه هفته پیش در 
تهران انجام شد، درخصوص فروش سهام پاالیشگاه و 
ام��کان افزایش واردات این پاالیش��گاه از ایران بحث و 
تبادل نظر شد. گفته می شود گروه اسار درصدد فروش 
دارایی های خود بعد از کاهش درآمد این شرکت براثر 
کاه��ش قیمت کااله��ا، کاهش تقاض��ا و پایین آمدن 

بهره وری در این شرکت است. 

معاون وزیر نیرو: 
افزایش هزینه های ناشی از نرخ ارز 

جبران می شود
هوش��نگ فالحتیان، مع��اون برق و ان��رژی وزیر 
نیرو گفت: وزارت نی��رو تمهیدات الزم برای جبران 
افزایش هزینه اجرای پروژه ها ناشی از باالرفتن نرخ 

ارز را انجام داده است. 
فالحتیان در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به نوسان 
ن��رخ ارز و تاثیر آن بر اج��رای طرح ها و پروژه ها در 
کشور گفت: اگر افزایش نرخ ارز مربوط به پروژه های 
اجرایی باش��د، روش های تعدیل آن در شورای عالی 
فنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص 

شده است. 
وی اف��زود: افزایش قیمت محصوالت متاثر از نرخ 
ارز می توان��د فرصت��ی برای تولیدکنن��دگان داخلی 
باشد، زیرا ش��رکت ها مجبورند هزینه بیشتری برای 
واردات کاالها، محصوالت و تجهیزات مورد نیاز خود 

بپردازند. 
فالحتی��ان ادامه داد: برخی تولیدکنندگان داخلی 
خواهان افزایش نرخ ارز حتی بیشتر از میزان کنونی 
هستند تا واردات کاالها و تجهیزات خارجی بیش از 
این غیراقتصادی شود و مجریان پروژه ها به کاالهای 

ساخت داخل روی آورند. 

توربین های نیروگاهی ساخت داخل 
5 درصد زیر قیمت جهان است

عباس علی آبادی، مدیر عام��ل مپنا گفت: مپنا در 
ش��رایط برابر، رقابت پذیر اس��ت و البته باید مقیاس 

رقابت را جهانی بدانیم. 
علی آبادی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وس��یما، 
افزود: تضمین می کنیم قیم��ت تولیدات ما حداقل 

5 درصد پایین تر از قیمت محصوالت جهانی است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در اغل��ب مناقصه های 
بین الملل��ی تاکن��ون برن��ده بودی��م، گف��ت: تالش 
می کنی��م در بازار جهانی جای کس��انی را که 100 

سال در زمینه نیروگاهی کار کردند، بگیریم. 
علی آبادی افزود: بازار توربین خیلی فش��رده است 
و در حال حاضر رقبای این بازار چنان قوی هستند 
که حتی شرکت آلستوم فرانسه سقوط کرد و سهام 

بخش توربین آن را آمریکا خریده است. 
مدیرعام��ل مپن��ا در درب��اره س��خنان اخیر وزیر 
صنعت درباره تفاهم نامه ایران با ایتالیا برای واردات 
توربین ه��ای کالس F ک��ه گفته راندم��ان تولیدات 
داخل��ی 10 درص��د کمتر اس��ت تصریح ک��رد: این 
موضوع یا اش��تباه به ایش��ان گزارش شده یا ممکن 
است اشتباه نقل ش��ده باشد، چون حتی یک درصد 
اختالف راندمان در س��اخت توربین های نیروگاهی 

فاجعه است چه رسد به 10 درصد. 
   E وی ادامه داد: در حال حاضر توربین های کالس
که در کشور تولید می شود در کالس جهانی و حتی 
بهتر از آن اس��ت. علی آبادی گفت: حتی مدل هایی را 
ک��ه از توربین های نیروگاهی عرض��ه می کنیم از رقبا 
زودت��ر به بازار می آوریم، چون آنه��ا نام و برند دارند و 
ما می خواهیم صاحب برند ش��ویم دست مان را زودتر 
رو می کنی��م و به همین دلی��ل در حال حاضر توربین 
کالس E مپنا از بهترین توربین های دنیاس��ت و ما آن 

را تضمین می کنیم. 

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com
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صنع��ت تولی��د و پ��رورش 
در  پال��م  روغن��ی  نخل ه��ای 
س��ال های اخی��ر همزم��ان با 
افزایش تقاض��ای جهانی برای 
اس��تفاده از س��وخت گیاهی و 
آن،  صنعتی  س��ایرکاربردهای 
مورد توجه زیادی واقع ش��ده 
اس��ت. بر همین اساس برخی 
از تولیدکنندگان ایرانی نیز در 
سال های اخیر اقدام به تولید و 
پرورش نخل های پالم کرده اند 
ام��ا به دلی��ل نب��ود اطالعات 
کافی علمی، پژوهش��ی، فنی و 
تکنیکال و همچنین نهاده های 
مورد نی��از در تولی��د صنعتی 
پالم، به تولید س��نتی آن اقدام 

کرده اند. 

صنعت پالم پرسود و ارزآور
رئیس  س��حرخیز،  محم��د 
هیات مدیره شرکت پایا پالم، با 
تولید 10 هزار اصله پالم زینتی، 
در گفت و گو با »فرصت امروز«، 
به برخ��ی از مش��کالت تولید 
صنعت��ی پالم در ایران اش��اره 
و اظه��ار می کن��د: تولید پالم 
در کش��ورهای صاحب سبک 
به صورت صنعتی انجام می شود 
ام��ا در کش��ور م��ا ب��ه دلیل 
نب��ود نهاده ه��ای الزم و حتی 
مقاله های علمی و پژوهشی در 
این زمینه، تولید کامال س��نتی 

است. 
وی می گوی��د: کاربرده��ای 
گوناگ��ون و مختلف نخل های 
پال��م از میوه )روغ��ن( گرفته 
ت��ا ب��رگ و تن��ه و همچنین 
و  زینت��ی  اس��تفاده های 
جمل��ه  از  زیس��ت محیطی، 

مزیت های این صنعت پرس��ود 
و ارزآور به ش��مار می رود اما در 
داخل کشور هنوز شناخته شده 
نیس��ت. از نظر فنی و تکنیکال 
و  دانش��گاهی  مراک��ز  در 
مربوط،  پژوهشی  دستگاه های 
کاری انجام نشده و کمبودهایی 

داریم. 
س��حرخیز همچنین خبر از 
تولی��د صنعتی پالم در س��ال 
آین��ده می ده��د و می گوید: با 
همه مش��کالتی که داریم، در 
تولید دانه های  آتی  برنامه های 
روغنی پالم و تولید صنعتی این 
گیاه را در کشور آغاز می کنیم. 
رئیس هیات مدیره ش��رکت 
پایا پالم، ادام��ه می دهد: برای 
جبران کمبودها و پاسخ به نیاز 
بازار داخل و همچنین صادرات، 

قرار است از شرکت های بزرگ 
و پیش��رو در زمینه تولید پالم 
کمک بگیریم. بر همین اساس 
مذاکراتی را با کمپانی »الچه« 
اس��پانیا که مرکز پرورش پالم 
در دنیاس��ت، انج��ام داده ایم و 
آمادگی خ��ود را برای جوینت 
ش��دن اع��الم کرده ای��م. الچه 
اس��پانیا ب��ا داش��تن بی��ش از 
تنومند،  پالم  اصله  یک میلیون 
دارای بزرگ ترین ذخایر پالم در 
دنیاست که به سراسر جهان نیز 

صادرات دارد. 

نخل پالم و مزیت
صادراتی آن

م�ح�م�دپ��ور،  م�ح�م���د 
با  زینتی  پالم های  تولیدکننده 
20 هزار اصله نهال با اش��اره به 

زینتی،  پالم  س��ایر مزیت های 
اظه��ار می کن��د: درآمدزای��ی، 
ب��اال  اف��زوده  ارزش  ارزآوری، 
و اش��تغال آفرین��ی، از جمله 
مزیت های تولید نخل های پالم 
اس��ت و دول��ت و وزارت جهاد 
کشاورزی باید از تولیدکنندگان 

حمایت کنند. 
وی می افزای��د: تقاضای بازار 
داخل پالم بر حول محور زینتی 
است و بیشتر به گل فروشی ها 
و ویالداران در شمال و جنوب 
مح��دود می ش��ود. در صورت 
تولید صنعتی ما ب��ه بازارهای 
خارج��ی در آین��ده امیدواریم. 
اگ��ر در این زمینه حمایت های 
الزم انجام شود و سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی نیز وارد شوند، 
صنع��ت پال��م به عن��وان یک 

صنعت ن��و می تواند تحولی در 
کشاورزی و اقتصاد کشور ایجاد 

کند. 

تولید با دو برابر زمان 
بیشتر

در همین حال بهرام بهمنی، 
تولید کننده نخل پالم با 8هزار 
اصل��ه نه��ال در س��ال نیز به 
»فرصت امروز« می گوید: یکی 
از مزیت های مهم تولید پالم در 
ای��ران، ارگانیک بودن این گیاه 
صنعتی است. بیشتر نهال های 
پالم��ی که پ��رورش می دهیم 
به صورت خودرو در بخش های 
جنوبی کش��ور می روین��د یا از 
بذرهای اصیل استفاده می شود. 
این بهترین مزیت به ویژه برای 
صادرات اس��ت اما برای تولید 

صنعتی کفایت نمی کند. 
وی ادامه می دهد: به دلیل در 
دسترس نبودن برخی نهاده ها 
تولید  مانند محرک های رشد، 
ما به نوعی ارگانیک اس��ت که 
می توان��د بازار خ��اص خود را 

داشته باشد.
البت��ه ای��ن مزی��ت ب��رای 
داخل��ی  تولیدکنن��دگان 
هزینه بر است و زمان بیشتری 
برای پرورش باید صرف کنیم. 
ما برای پروسه تولید تا فروش 
پالم ه��ای زینت��ی باید حدود 
پنج س��ال زمان صرف کنیم، 
در حالی که کش��ورهای دیگر 
ای��ن زم��ان را ب��ه دو س��ال 
کاری  وارد  م��ا  رس��انده اند. 
ش��ده ایم که کمی با ریس��ک 
همراه است و بخش خصوصی 
با کمک دولت می تواند آینده 
مطلوبی برای این صنعت رقم 

بزند. 

تولید نخل های روغنی تنها برای زیبایی

پالم،صنعتیکهسنتیتولیدمیشود معاون تعاونی های وزارت تعاون: 
صندوق ضمانت تعاون، وثیقه وام 

تعاونی ها را عهده دار می شود
و  کار  تع��اون،  وزارت  تعاونی ه��ای  مع��اون 
رفاه اجتماع��ی از ایج��اد صندوق ضمان��ت تعاون به 
منظ��ور تضمین وثیقه وام های ش��رکت های تعاونی 
و همکاری با بانک های توس��عه تعاون برای توس��عه 

طرح های تولیدی و خدماتی خبر داد. 
به گزارش ایرنا، س��یدحمید کالنتری در حاش��یه 
همایش سیاس��ت ها و ظرفیت های صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری تعاونی ها در پساتحریم که در قشم 
برگزار شد، افزود: صندوق ضمانت وام های تعاونی ها 
و معام��الت بی��ن تعاونی ه��ا را تضمی��ن می کند تا 
تب��ادالت بین تعاونی ها با اطمینان بیش��تری انجام 

شود. 
وی ارائ��ه وثیقه بانکی را از بزرگ ترین مش��کالت 
تعاونی ها برای دریافت تس��هیالت دانس��ت و گفت: 
صندوق ضمانت از این پس با توجه به نوع تعاونی ها 
و شرایط آن، نسبت به تضمین وام ها اقدام می کند. 
مع��اون تعاونی ه��ای وزارت تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی ادامه داد: تفاهمنامه ای بین بانک توس��عه 
تعاون و صندوق توس��عه تعاون امضاء ش��ده اس��ت 
که براس��اس آن بانک، دو برابر س��پرده گذاری را به 

تعاونی ها پرداخت کند. 
وی پرداخت تس��هیالت ارزان تر را برای تعاونی ها 
از جمله اهداف ایجاد صندوق تعاون برشمرد و افزود: 
90 میلیارد ریال تس��هیالت از طری��ق این صندوق 
ضمانت پرداخت ش��ده است و امیدواریم این میزان 

به 2هزار میلیارد ریال افزایش یابد. 
کالنتری با بیان اینکه 25 هزار تعاونی کشاورزی و 
50 هزار تعاونی تولیدی در کش��ور فعالیت می کنند، 
اف��زود: در ش��رایط پس��اتحریم ب��ه دنب��ال جذب 
س��رمایه گذاران بیش��تر ب��رای تقویت ای��ن حوزه و 

توسعه اقتصادی کشور هستیم. 

مدیر عامل اتحادیه سراسری گل و گیاه 
توسعه کشت های گلخانه ای بدون 
کاهش سودبانکی امکان پذیر نیست

رضاذوالفقاری، مدیر عامل اتحادیه سراسری گل و 
گیاه با تاکید بر لزوم کاهش سود بانکی برای توسعه 
کشت های گلخانه ای گفت: عالوه بر »کاهش سود« 
»بازپرداخت های بلندمدت و به موقع تس��هیالت« و 
»مش��ارکت بانک« در سود و ارزش و حمایت الزم و 
ماهیت بخشی با واگذاری امور تصدی گری می تواند 
راه��کاری برای ب��رون رفت از وضعی��ت موجود در 

کشت گلخانه ای باشد. 
ذوالفق��اری در گفت وگو با ایلنا ب��ا تاکید بر اینکه 
اقدام ب��رای جم��ع آوری اطالعات قب��ل از هرگونه 
توس��عه کش��ت های گلخانه ای ضرورت دارد، افزود: 
فق��دان آمار و اطالع��ات الزم و دقیق جهت هرگونه 
برنامه ریزی برای تعیین الگوی کش��ت در کل کشور 
از مش��کالت موج��ود در حوزه تولی��دات گلخانه ای 
اس��ت. به گفت��ه مدیر عامل اتحادیه سراس��ری گل 
و گیاه ب��رای باال بردن بازدهی گلخانه های کش��ور، 
دس��تگاه متولی باید توس��عه گلخانه های کش��ور را 
مش��روط به تدوین اسناد و تنظیم دستورالعمل ها و 
ارائه برنامه های کاربردی )در هر قس��مت از زنجیره 
تولید( بررسی کند و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش 
در رون��د تولید س��رمایه گذاری الزم در بخش را به 

نتیجه برساند. 
ذوالفق��اری معتقد اس��ت: بدون در نظ��ر گرفتن 
مسائل فوق در این حوزه تمامی طرح هایی که برای 
کمک به این بخش مطرح می شود، نه تنها شکست 
خواهد خورد بلکه گلخانه های کش��ور و سرمایه های 
انس��انی و مالی درگیر را دچار خطرات بسیار بزرگ 
و جبران ناپذیر خواهد کرد که دس��تگاه متولی باید 

جوابگو باشد. 

نعمت زاده: 
حمایت از سرمایه گذاری هایی که به 
توسعه اقتصاد غیرنفتی منجر شود

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت، توس��عه صادرات 
غیرنفت��ی را از اهداف مهم چش��م انداز آینده ایران 
ذکر کرد و گفت: از سرمایه گذاری هایی که منجر به 

توسعه اقتصاد غیرنفتی شود، دفاع می کنیم. 
به گزارش ایس��نا محمدرضا نعمت زاده، در مراسم 
افتتاح کارخانه ش��مش ط��الی قروه، اظه��ار کرد: 
هر چند معدن دارای تاریخچه ای طوالنی در کش��ور 
است، اما در چند سال اخیر با احداث کارخانه تولید 
طال، فعالیت معادن رش��د خوبی داش��ته اس��ت که 
امیدواریم س��ال های آتی نیز به همین ترتیب پیش 

رود. 
وی افزود: در حال حاضر س��هم ای��ران در ذخایر 
ط��الی جهان 1.5 درصد اس��ت، اما با اکتش��افات و 
برنامه های جدید برای س��ال های آین��ده امیدواریم 

این میزان افزایش پیدا کند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان 
ک��رد: کردس��تان ظرفیت های خوب��ی در معادن 
ط��ال و آهن دارد ک��ه خوش��بختانه تولید آن با 
افتتاح این کارخانه آغاز ش��ده اس��ت و س��االنه 
2 تُن طال در آن تولید می ش��ود ک��ه امیدواریم 
در ف��از دوم تولید طال در ای��ن کارخانه به چهار 

تُن برسد. 
وی تصری��ح ک��رد: پ��س از مذاکرات��ی ک��ه ب��ا 
س��رمایه گذاران انجام شد، آنها آمادگی خود را برای 
اجرای پروژه های دیگری در استان اعالم کردند و در 
صورت موافقت آنها در هفته پیش رو تفاهمات الزم 

منعقد خواهد شد. 
ب��رای س��رمایه گذاری در ح��وزه  نعم��ت زاده 
اظهار  نیز  توس��ط س��رمایه گذاران خارجی  مس 
امی��دواری ک��رد و اف��زود: ب��ا دیدگاه��ی ک��ه 
ادامه س��رمایه گذاری  به  دارند،  س��رمایه گذاران 

در این زمینه یقین داریم. 
وی ادام��ه داد: وظیف��ه م��ا در دول��ت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حمایت از س��رمایه گذاران 
داخلی و خارجی اس��ت و یقین داریم با بازش��دن 
فض��ای جدید برای ای��ران در صحن��ه بین الملل، 
ش��اهد رونق س��رمایه گذاری در ماه ها و سال های 

آتی خواهیم بود. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه 
موانع خارجی برای س��رمایه گذاری در کش��ور رفع 
ش��ده اس��ت، عنوان کرد: باید با تعام��ل و همکاری 

موانع داخلی را نیز برطرف کنیم. 
اه��داف  از  را  غیرنفت��ی  ص��ادرات  توس��عه  وی 
مه��م چش��م انداز ای��ران ذک��ر ک��رد و اف��زود: از 
س��رمایه گذاری هایی ک��ه منجر به توس��عه اقتصاد 
غیرنفتی ش��ود، دفاع می کنیم. در ایران باوجود دارا 
بودن ذخایر فراوان طال، تولید آن بسیار ناچیز است 
ک��ه باید تالش کنی��م تا تولید طال را ب��ه 10 تُن و 

بیشتر در سال افزایش دهیم. 
نعم��ت زاده با اش��اره به توس��عه روابط سیاس��ی 
ایران، اظهار امی��دواری کرد که از این طریق روابط 

اقتصادی نیز توسعه یابد. 
وی خاطرنشان کرد: از همه سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی دعوت می ش��ود که به صورت مش��ترک با 
همسایگان ایران در راستای سرمایه گذاری و توسعه 

اقتصادی همکاری کنند. 

معدن تعاون

تولید
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رئیس صندوق توسعه صادرات 
ص��ادرات  اع��الم  ب��ا  زعف��ران 
آزمایش��ی 20 کیلوگرم زعفران 
ایران به آمریکا گفت: امیدواریم 
ک��ه قرارداد ه��ای جدیدی برای 
توس��عه صادرات زعفران به این 

کشور بسته شود. 
در  مق��دم،  ش��ریعتی  عل��ی 
گفت وگو با تس��نیم اظهار کرد: 
ایران  زعفران  آزمایشی  صادرات 
به آمری��کا به صورت آزمایش��ی 
ش��روع و20 کیلوگ��رم زعفران 

ایرانی به کالیفرنیا منتقل شد. 
وی افزود: امیدواریم که با آغاز 
صادرات زعفران ب��ه آمریکا، در 
آینده شاهد افزایش صادرات این 
جدیدی  قرارداد های  و  محصول 

در این زمینه باشیم. 
کشاورزی  کمیس��یون  رئیس 
داد:  ادام��ه  رض��وی  خراس��ان 

و  اس��تاندارد  ایران��ی  زعف��ران 
دارد  را  بین الملل��ی  گواهی های 
و برخ��ی از ش��رکت های معتبر 
ایرانی نیز محصوالت خود را در 
ثبت  آمریکا  غذا و داروی  سازمان 
کرده اند و مش��کلی برای حضور 

در این بازار ندارند. 
وی  خاطر نش��ان  ک��رد: ب��ازار 
آمری��کا جزو بازار های متوس��ط 
دنی��ا در مقایس��ه ب��ه بازارهای 
کش��ورهای عرب��ی به حس��اب 
می آید، اما در صورتی که بتوانیم 
در این بازار حضور داشته باشیم 
و دراز مدت بازار این کش��ور را از 
آن خود کنیم، ظرفیت صادرات 
چن��د تن زعفران به این کش��ور 

وجود دارد. 
ش��ریعتی مقدم یادآورشد که 
س��االنه حدود150 ت��ن زعفران 
خش��ک ایران به 50 کشور دنیا 

صادر می شود. 

نخستین محموله فرش 
ایرانی به آمریکا صادر شد

حمی��د کارگر، رئی��س مرکز 
ملی ف��رش ایران هم از صادرات 
نخستین محموله فرش ایرانی به 
آمریکا خبرداد و گفت: نخستین 
فرش های صادراتی ایران در لس 

آنجلس تحویل داده شد. 
او در گفت وگو ب��ا مهر گفت: 
بع��د از اجرای��ی ش��دن برجام، 
فرش های دستباف ایرانی مجدد 
راه بازار س��نتی و قدیم��ی خود 
را در پیش گرفتند و نخس��تین 
محموله صادراتی فرش دستباف 
ایران از طریق بندر هامبورگ به 

لس آنجلس رسید. 
رئیس مرک��ز ملی فرش ایران 
آمریکا  آماره��ای گمرک  افزود: 

نش��ان می ده��د، در ای��ن پنج 
سال، هندوس��تان بیش از دیگر 
رقب��ا توانس��ته اس��ت در ب��ازار 
آمری��کا حضور یاب��د و رتبه اول 
واردکنندگان فرش به این کشور 
را از آن خود کند؛ بنابراین برای 
ورود قدرتمند و مناسب به بازار 
آمریکا نباید از یاد برد که رقیبی 
فعال در آن بازار حضور دارد و از 
سوی دیگر نباید فراموش کنیم 
که در این مدت، س��الیق و نیاز 
بازار ثاب��ت نمان��ده و به همین 
جهت طبیعی اس��ت که سلیقه، 
ن��گاه و نی��از مصرف کنن��دگان 
ش��ده  متف��اوت   آمریکای��ی 

باشد. 
وی اظهار داش��ت: برای ورود 
موف��ق ب��ه این ب��ازار بای��د نیاز 
کنون��ی خریداران به ویژه نس��ل 
ج��وان رصد ش��ود، ضمن اینکه 

ی��ادآوری برن��د پرش��ین کارپت 
و  آمریکای��ی  ش��هروندان  ب��ه 
هوش��مندانه  تبلیغ��ات  انج��ام 
در ب��ازار آمری��کا در کنار رصد 
سلیقه مش��تریان و نوع فعالیت 
رقب��ا می تواند ب��ازاری بزرگ و 
بلندم��دت را برای ف��رش ایران 

فراهم سازد. 
رئیس مرک��ز ملی فرش ایران 
خاطرنش��ان ک��رد: م��ا از ب��ازار 
انتظار خل��ق معجزه و  آمری��کا 
ایجاد جهش چشمگیر در اعداد 
صادراتی نداریم اما انتظار رش��د 
صادرات و رونق بازار را می توان 
عموم��ی  لغ��و  البت��ه  داش��ت، 
برای  نیز  اقتص��ادی  تحریم های 
دس��تباف  فرش  بهبود صادرات 
امیدبخ��ش هس��تند و به بهبود 
فرآیند صادرات در دیگر کشورها 

نیز امید داریم. 

زعفران و فرش ایرانی به آمریکا رسید

صنعت غذایی



شنبه
175 بهمن 1394 اصناف و بازرگانی

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران: 
وجود 7 هزار و 340 تعرفه گمرکی 
بیانگر فضای نامناسب کسب و کار 

است
مظف��ر علیخانی، معاون فن��ی و خدمات بازرگانی 
اتاق ایران گفت: وجود 7هزار و 340 تعرفه گمرکی 
بیانگ��ر نامناس��ب ب��ودن فضای کس��ب و کار و مانع 
بزرگی در توس��عه ص��ادرات کااله��ای غیرنفتی به 

بازارهای جهانی است. 
به گزارش ایرنا، علیخانی در نخس��تین کنفرانس 
صادرکنندگان ایران اف��زود: بازار بزرگ 80 میلیون 
نفری ایران انگیزه حضور ش��رکت های خارجی را در 
این بازار بیش��تر کرده و انجام س��رمایه گذاری های 
مشترک با این ش��رکت ها به نفع صادرات غیرنفتی 

و رشد اقتصاد ملی خواهد بود. 
وی گفت: با اجرایی شدن برجام و سفر هیأت های 
تجاری به ایران چش��م اندازهای رونق کسب و کار در 

اقتصاد ملی ایران فراهم شده است. 
علیخان��ی با بیان اینکه پس از توافق ایران با گروه 
1+5 تاکنون 150 هیأت سیاس��ی و تجاری به ایران 
س��فر کرده اند، گف��ت: در دوران جدی��د همدلی و 
همکاری بین دول��ت و بخش خصوصی صدور کاال و 
خدمات را به اقصی نقاط جهان بیش از پیش تقویت 

کرده است. 
وی در ای��ن کنفران��س که با حضور ش��رکت های 
کوچ��ک و متوس��ط، کارشناس��ان و پژوهش��گران 
اقتصادی در دانش��گاه بهش��تی در ح��ال برگزاری 
اس��ت، افزود: در دوره جدید با لغو تحریم ها دولت، 
فع��االن  صادرات��ی  تش��کل های  بخش خصوص��ی، 
اقتصادی در شرکت های کوچک و متوسط به دنبال 

رونق فضای کسب و کار در ایران هستند. 
وی تأکی��د ک��رد: در دوران جدی��د اگ��ر نتوانیم 
موانع رونق کس��ب و کار را برطرف کنیم بار دیگر به 

فرصت سوزی در اقتصاد ملی متهم خواهیم شد. 
علیخان��ی یادآور ش��د: در س��ال های گذش��ته به 
دالیل مختلف، تولید، تجارت و صادرات با مشکالت 
عدیده ای مواجه ش��د اما هم اکن��ون با رفع تحریم ها 
ش��رایط مناس��بی برای همکاری های ش��رکت های 

ایرانی و خارجی فراهم شده است. 
وی تس��هیل صادرات کاالهای ایران��ی در دوران 
پس��اتحریم را خواس��تار ش��د و گفت: 30 دستگاه 
اجرایی در صدور مجوز صادرات کاال در ایران ایفای 
نقش می کنن��د و 45 قانون نیز در تجارت فرامرزی 

ایران حاکم است. 
علیخانی یادآور ش��د: گمرک جمهوری اس��المی 
ایران به عنوان مرزبان اقتصادی در تس��هیل صادرات 
کاالهای غیرنفتی نقش مهم��ی ایفا می کند و تجار 
باید با کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام ش��ده 
به صادرات کاال و خدمات خود رغبت بیشتری نشان 

دهند. 
وی گف��ت: دریافت عوارض از فعاالن اقتصادی در 
کشورمان بیشتر است درحالی که ساالنه 20 میلیارد 
دالر کاال به کشور بدون دریافت هیچ گونه عوارضی 
قاچ��اق می ش��ود و ای��ن وضعیت موج��ب کاهش 
 30 ت��ا 70 میلی��ارد تومانی ع��وارض از این کاالها 

می شود. 
وی به موضوع دیپلماس��ی سیاس��ی اشاره کرد و 
گفت: در دیپلماس��ی سیاسی باید صادرات نخستین 
اولویت باش��د و رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های 
خارج از کش��ور می توانند در این زمینه نقش مهمی 

را ایفا کنند. 
عض��و اتاق ای��ران گف��ت: در دوران تحریم عراق، 
افغانستان، ترکیه، کشورهای آسیای میانه و روسیه 
ه��دف صادرات اصلی ایران بودند اما با لغو تحریم ها 
فضای مناس��بی برای صادرات کاالی ایران به اقصی 

نقاط جهان فراهم شده است. 
وی گف��ت: در افزای��ش ص��ادرات کاال و خدمات 
مناطق آزاد کیش، قش��م و چابه��ار می توانند نقش 
مهم��ی ایفا کنند و منطق��ه آزاد چابهار در صادرات 
کاال و خدم��ات ای��ران ب��ه افغانس��تان بازاره��ای 
 مناس��بی را برای صادرات کاالهای غیرنفتی فراهم 

می کند. 
وی در پایان ترس��یم نقش��ه راه برای اس��تراتژی 
صادرات ایران به بازارهای منطقه ای و بین المللی را 
خواستار شد و گفت: با ترسیم نقشه راه نقش دولت 
و بخش خصوصی در صادرات کاال و خدمات ایران به 
خوبی مشخص می ش��ود تا ما بتوانیم در این بازارها 

به صورت قدرتمند حضور پیدا کنیم. 

گمرک

گفت وگ�و ب�ا اکب�ر ت�رکان، مش�اور 
رئیس جمه�ور و دبی�ر ش�ورای عالی 
هت�ل  رس�توران  در  آزاد  مناط�ق 
ایرانگ�ردی و جهانگردی ش�هر ماکو 
میسر ش�د، در انتهای یک روز شلوغ 
در روزهای آغازی�ن دهه فجر که این 
مق�ام ب�رای افتتاح برخ�ی پروژه ها و 
مهم تری�ن آنه�ا افتتاح بان�د فرودگاه 
منطقه آزاد ماکو به این شهر رفته بود. 
بعد از صرف شام و بعد از جلسه معرفی 
به همراه حس�ین فروزان، مدیرعامل 
ای�ن منطق�ه ب�ا چن�د س�رمایه گذار 
داخلی و ترک، فرصتی دس�ت داد که 
مش�اور رئیس جمهور از برنامه مناطق 
آزاد برای جذب س�رمایه گذار و رفتار 
مجلس در رد الیحه تأس�یس مناطق 

جدید بگوید. 

ش�ما عقیده دارید جذب سرمایه گذار 
باید در س�ه مرحله انجام ش�ود؛ ابتدا 
س�رمایه گذار داخل�ی، بع�د س�رمایه 
ایرانی�ان خ�ارج از کش�ور و بع�د از 
آن بای�د س�رمایه گذار خارجی جذب 
ک�رد، این نوع دیدگاه چ�ه تأثیری در 

چگونگی جذب سرمایه گذار دارد؟ 
سرمایه گذار خارجی وقتی جذب می شود 
ک��ه س��رمایه گذار ایرانی از کس��ب و کارش 
راض��ی باش��د، س��رمایه گذار داخل��ی باید 
احس��اس موفقیت کند. باید احساس کند 
زیان نک��رده و زمینه موفقیتش درهمه جا 
است. ما برای جذب سرمایه گذار در مناطق 
آزاد برنامه جدی داریم و بر همان اس��اس 
هم پی��ش می رویم. اصل مزیت ما معافیت 
مالیاتی، معافیت گمرکی، قانون کار و پول 
و بانک است. اینها باعث تسهیل کسب و کار 
در مناطق آزاد می ش��ود. س��رمایه گذاران 
بای��د بدانند مدی��ران منطقه و مس��ئوالن 
برای آنها همیش��ه وقت دارند. کسی نباید 
احس��اس کند در داالن های بوروکراس��ی 
گرفت��ار می ش��ود و موف��ق نمی ش��ود ب��ا 
مقامات اول منطقه صحبت کند. فس��اد در 
دس��تگاه های بوروکراتیک ایجاد می ش��ود. 
علتش این اس��ت که ش��ما می خواهید به 
روال قانونی کارتان را انجام دهید، اما انجام 
نمی شود. چندین مرتبه می آیید و می روید 
و جایی گیر می کنید، وقتی خوب آمدید و 
رفتید یک نفر ش��ما را در راهرو می بیند و 
می گوید بیا س��ر خیابان، از اینجا است که 

فساد شروع می شود. 
اما به نظر می رسد سرمایه گذار عالوه 
بر این مس�ئله با چالش ه�ای دیگری 
ه�م روب�ه رو اس�ت، ش�ما اخی�راً در 
مراس�م بهره برداری از بان�د فرودگاه 
ماک�و مط�رح کردید ن�گاه عمومی به 
س�رمایه گذار درس�ت نیس�ت و باید 
تغیی�ر کند، چ�ه زهری در ای�ن نگاه 

می بینید؟ 
ببینید، از نظر فرهنگی س��رمایه گذار در 
جامعه ما ی��ک فرد مورد احترام نیس��ت. 

البت��ه ای��ن دالیل��ی دارد، بخش��ی از این 
دالیل بحق اس��ت و بخش��ی هم فراگیر و 
پاپیچ دیگران شده است. کسی مانند شما 
کارمند بوده اما ناگهان پولدار ش��ده است. 
پولدار بودن در بیش��تر مواق��ع به معنای 
خ��الق ب��ودن و کارآفرین بودن نیس��ت. 
اگ��ر یک آلمان��ی در جامع��ه اش کارخانه 
دارد یا صنعتگر اس��ت هر کس��ی احتمال 
می دهد ای��ن آدم کارآفرین باش��د، چون 
در جامع��ه آلمان کس��ی تصادف��ی پولدار 
نمی ش��ود. دریک جامعه صنعتی مردم از 
خالقی��ت، توانایی و کارآفرینی خودش��ان 
رش��د می کنند. اما در جامع��ه ما خصوصاً 
بی حس��اب  ع��ده ای  تحری��م  دوران  در 
پول��دار ش��دند. خب ه��ر کس��ی ارزیابی 
کن��د احتم��ال می دهد اینه��ا همان هایی 
هستند که کاس��ب تحریم هستند. به این 
دلیل همه آدم ه��ای متمول دارای احترام 
نیس��تند. ممکن اس��ت کارآفرین باش��ند 
ام��ا احتمال این هم هس��ت که نباش��ند. 
وقتی ما می گوییم س��رمایه گذارها بیایند، 
خیاط ها بیایند، قاطی آنها هم پالون دوزها 
هم می آین��د. یعنی ع��ده ای می گویند ما 
کارآفرین هستیم که جنس شان کارآفرین 
نیست، اینها همان هایی هستند که زیرو رو 
کش��یدند. این مدیران مناطق هستند که 
باید سرمایه گذار واقعی را تشخیص دهند. 
برگردیم به روش جذب سرمایه گذاری، در 
مناطق آزاد اخیراً س�رمایه گذاری های 
مش�ترکی در حال انجام است، از آنجا 
که همیشه گفته اید دانش و تکنولوژی 
بای�د وارد ش�ود ن�ه پ�ول، در مناطق 
چقدر توانسته اید این اصل را اجرایی 
کنید؟ به هر حال آوردن دانش هم به 

نوعی آوردن پول است. 
خیلی اوقات افراد ایرانی رفته اند، دانش 
فن��ی خریده ان��د و کارخانه ش��ان را با آن 

دان��ش فنی ب��ه راه انداخته ان��د. ولی اگر 
دانش فنی یک گوشی را خریدند تا قیامت 
بلدن��د، همین یک محصول را تولید کنند. 
هر چ��ه تحوالت صنعتی مدرن می ش��ود 
رش��د می کند و تغییر می کن��د این تغییر 
نمی کند، همان جا منجمد شده است. اما 
این به معنای انتقال تکنولوژی نیست. در 
موقعی که یک صنعتگر تراز اول دنیا بیاید 
اینجا و س��رمایه گذاری کند، دانش��ش را 
هم بیاورد این طور نیس��ت که محصول در 
فضایی س��اکن افت کند و تغییر نکند، این 

کاال دائماً با تحوالت روز تغییر می کند. 
یعنی جذب سرمایه گذار خارجی و نه 

الزاما سرمایه خارجی؟ 
 یک��ی از موضوعات��ی ک��ه ب��رای م��ا 
اهمیت دارد این اس��ت ک��ه مدیریت هم 
ب��ا س��رمایه گذار خارج��ی بیای��د. اینکه 
م��ا دان��ش فنی را داش��ته باش��یم و پول 
هم داش��ته باش��یم ولی مدیریت نداشته 
باش��یم معنی اش این نیس��ت ک��ه موفق 
می ش��ویم. بله، دقیقا ترجیح ما این است 
که س��رمایه گذار خارجی بیاید نه سرمایه 
خارج��ی. س��رمایه خارج��ی می توان��د با 
فاینان��س بیای��د، فاینانس قرض اس��ت و 
یک بانک هم ضمان��ت می کند، بدهی اش 
هم می مان��د گردن دولت. ام��ا ما ترجیح 
می دهی��م به ج��ای س��رمایه خارجی که 
از طری��ق فاینان��س می آید س��رمایه گذار 
خارجی خودش بیای��د، پولش، مدیریت و 
فن��اوری اش را بیاورد و یک کس��ب و کاری 
ش��کل بدهد. آن وقت ایرانی ها در کنار آنها 

خیلی چیزها یاد می گیرند. 
فک�ر نمی کنی�د مقاومت های�ی با این 
نوع جذب س�رمایه گذار وجود داشته 

باشد؟ 
ای��ن بهتری��ن راه برای انتق��ال دانش و 
تکنولوژی به کش��ور اس��ت. ب��ه نظر من 

ایرانی ه��ا ب��رای یادگی��ری و خالقیت ه��ا 
گیرنده های خوبی هستند. در حال حاضر 
دو کارخانه فرومنگنز و فروسیلیس توسط 
هندی ه��ا در منطق��ه آزاد ماک��و درحال 
ساخت اس��ت. من مطمئن هستم که این 
کارخانه ها راه بیفت��د ایرانی ها در کنار آن 
چندی��ن کارخانه دیگر خواهند س��اخت. 
این کارخانه ها ب��ا برق کار می کنند و برق 
در ایران ارزان اس��ت. بنابراین اگر فناوری 
مدیریت و س��رمایه بیاید این زمینه وجود 

دارد که سطح تکنولوژی باال برود. 
در مورد الیح�ه افزایش تعداد مناطق 
آزاد تج�اری که در مجل�س اخیراً رد 
ش�د، گفت�ه می ش�ود نماین�دگان در 
برخی حوزه ها تقاضای افزایش وسعت 
مناط�ق آزاد قدیم و تأس�یس مناطق 
ویژه اقتصادی را داشتند که در الیحه 
مطرح نشده و عدم رأی مجلس هم به 
نوعی، جواب به لحاظ نش�دن تقاضای 
آنهاست، این موضوعات چقدر صحت 

دارد؟ 
ب��ه نظر م��ن مجلس االن در کماس��ت. 
همه در فکر انتخابات هستند و حواس شان 
جمع نیست. نزدیک به 80 پیشنهاد برای 
مناط��ق جدید وی��ژه اقتصادی از س��وی 
برخی نمایندگان داش��تیم که هنوز دولت 
ای��ن پیش��نهادات را مطالعه نک��رده و ما 
هنوز نمی دانیم توجی��ه اقتصادی دارند یا 
نه. م��ا مخالف ایجاد مناط��ق ویژه جدید 
نیس��تیم، اما معتقدی��م کار باید با مطالعه 
و کارشناسی انجام شود. این الیحه مجددا 

در مجلس جدید ارائه خواهد شد. 
ایج�اد  تقاض�ای  نماین�دگان  برخ�ی 
مناطق جدی�د را دارند، درحالی که به 
عملکرد مناط�ق آزاد و ویژه انتقادات 
زیادی داش�تند، نوعی تعارض در این 

مسئله وجود دارد. 

اینکه قض��اوت می کنند موف��ق نبودند، 
من فکر می کنم اطالعات ش��ان کم است. 
چه کسی می گوید منطقه آزاد ارس موفق 
نیس��ت، یا ماکو یک منطقه سه ساله است 
و به اندازه سه سال هم موفقیت دارد. باید 
روی مناطق آزاد مطالعه بیش��تری داشته 

باشند و مستند اظهار نظر کنند. 
از  چق�در  جدی�د،  الیح�ه  ب�رای 
در  کارشناس�ی  و  آسیب شناس�ی 
مناطق آزاد فعلی کمک گرفته ش�ده 

است؟ 
دو س��ال و نیم پیش که کارمان را آغاز 
کردیم، روی همه مناطق آسیب شناس��ی 
انج��ام دادیم ک��ه ببینیم چرا با یکس��ری 
اش��کاالت مواجه ش��دند و س��عی کردیم 
آن آس��یب ها را برط��رف کنی��م. بنابراین 
خدم��ت مق��ام معظ��م رهب��ری از طریق 
مجمع تش��خیص مصلحت پیشنهادی شد 
که در بند 11 اقتصاد مقاومتی آمده است 
 و محص��ول کوش��ش و زحمت دوس��تان 

است. 
بع��د از آسیب شناس��ی چه��ار محور را 
پیش��نهاد دادی��م؛ گس��ترش و تس��هیل 
تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری های 
پیش��رفته و تأمین نیازهای ضروری مالی 
کش��ور. این اهداف در مناط��ق جدید در 
الیحه دیده ش��ده بود. از طرفی دیگر همه 
مرزی هستند و همه برای صادرات به بازار 
روبه رو طراحی شده اند. در حال حاضر هم 
صادرات ما تا پایان س��ال در مرز شلمچه 
که در منطقه آزاد اروند است به یک و نیم 
میلیارد دالر خواهد رسید و این رقم قابل 

توجهی است. 
جاس�ک از اولویت های دولت یازدهم 
مناط�ق  تأس�یس  همچنی�ن  اس�ت. 
مش�ترک هم در این الیحه پیش بینی 
ش�ده بود. در ای�ن الیحه ب�ه مناطق 
جدی نگاه حرفه ای و تخصصی ش�ده 
است که به نظر می رسد نگاه جدیدی 
به تأسیس این مناطق باشد، این روش 
 چه تأثی�ری در عملکرد ای�ن مناطق 

خواهد داشت؟ 
به هر ح��ال الیحه دوب��اره ارائه خواهد 
ش��د، مطالعات ما نش��ان می ده��د مهران 
بهتری��ن م��کان برای صادرات ب��ه عراق و 
بان��ه و مریوان بهترین م��رز برای صادرات 
به اقلیم کردستان است که در حال حاضر 
باالتری��ن تجارت را با ایران دارد. این دو با 
هدف صادراتی و اینچه برون با هدف تولید 
صنعتی تعریف شده اند. در اینچه برون یک 
شهر متالوژی تعریف شده است که بعد از 
راه اندازی راه آهن قزاقستان -ترکمنستان- 
ای��ران، کارش را با ورود مواد اولیه معدنی 
از قزاقس��تان براس��اس ق��راردادی ک��ه با 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت بس��تند، 
آغاز خواهد کرد. اینچه برون اس��تعداد های 
باالیی دارد که می تواند در تولید س��رآمد 
باش��د. ماک��و مهم تری��ن مرز خش��کی و 
بندرعب��اس مهم ترین مرز دریایی کش��ور 
در تجارت اس��ت. م��ا فک��ر می کنیم این 
نوع ن��گاه مناطق آزاد را کارآمد تر و جذب 

سرمایه گذار را متمرکز خواهد کرد. 

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری  در گفت وگوی اختصاصی با »فرصت امروز«: 

سرمایه گذار خارجی می خواهیم نه سرمایه خارجی
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براس��اس فراخوان ها و برنامه ریزی های 
انجام شده تا نیمه اول اسفند امسال، پنج 
کش��ور میزبان هیات های تج��اری ایرانی 

خواهند بود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بعد از اع��زام هیأت 
تج��اری ایرانی در 13 بهمن ماه به داکای 
بنگالدش، سازمان توسعه تجارت با انتشار 
فراخوان های��ی، از برنامه ریزی برای اعزام 

پنج هیأت تجاری دیگر تا نیمه اول اسفند 
ماه خبر داد. 

بنا بر اعالم این سازمان، روسیه، اردن و 
آفریق��ای جنوبی در بهمن ماه و همچنین 
ام��ارات متح��ده عربی نیز دوم تا شش��م 

اسفند و همچنین ترکیه 12 تا 16 اسفند 
س��ال جاری میزب��ان هیأت های تجاری و 

بازاریابان ایرانی خواهند بود. 
ای��ن هیات ه��ای تج��اری در راس��تای 
ظرفیت ه��ای  و  توانمندی ه��ا  معرف��ی 

فع��االن اقتص��ادی کش��ور در حوزه های 
مع��دن و محص��والت معدن��ی، صنای��ع 
نس��اجی و پوش��اک، صنایع ش��یمیایی و 
پتروش��یمی  )نفت، قیر، وازلین، سولفات 
ک��روم(، تجهیزات برقی، پس��ته و صنایع 

تبدیلی کش��اورزی، خ��ودرو و همچنین 
بخ��ش خدمات فنی و مهندس��ی ش��امل 
حمل و نق��ل و ان��رژی و. . . ، بازدی��د از 
مراک��ز صنعت��ی، مالق��ات و رایزن��ی ب��ا 
فع��االن اقتص��ادی و صاحب��ان صنای��ع 
کش��ور های ه��دف و همچنی��ن مالقات 
 و مذاک��ره با مقام��ات دولتی آنه��ا اعزام 

خواهند شد. 

تا نیمه اول اسفند صورت می گیرد

میزبانی 5 کشور از هیات تجاری ایران
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حمل و نقل

لغو تحریم ها تاثیری 
بر بازار مسکن نداشت

معاون وزیرراه وشهرس��ازی گفت: مس��کن کاالی 
بومی اس��ت و لغو تحریم ها تاثیر کوتاه مدت در این 
بخ��ش ندارد. به گزارش پای��گاه خبری وزارت راه و 
شهرس��ازی حام��د مظاهریان گفت: تولید مس��کن 
متکی به مس��ائل مس��تقیم تحریم نبوده است اما با 
کاهش هزینه ه��ا، مبادالت کاهش پی��دا می کند و 
فناورهای مدرن وارد می ش��ود ک��ه در درازمدت در 

بازار مسکن تأثیر گذار خواهد بود. 
وی درب��اره ورود س��رمایه گذاری های جدی��د به 
بخش مس��کن گفت: ورود سرمایه به بخش مسکن 
در میان مدت و بلندمدت، تأثیرگذار است و به خروج 

از رکود بازار مسکن کمک می کند. 
مظاهری��ان درباره تحوالت بازار مس��کن گفت: تا 
پایان س��ال هیچگونه اتفاق خاصی در بازار مس��کن 
نخواهیم داشت و س��ال آینده نیز تغییرات چندانی 
در ب��ازار اتف��اق نمی افتد اما از نیمه دوم س��ال ۹۵ 
بخش مسکن خیز خروج از رکود را آغاز خواهد کرد. 
معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه وشهرسازی 
تأکید کرد: س��ال آینده قیمت مسکن نسبت به نرخ 

تورم افزایش خواهد داشت. 

احتمال بازنگری 
قانون پیش فروش ساختمان

با گذش��ت حدود یک س��ال و نیم از ابالغ آیین نامه 
اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، گزارش ها از انجام 
اصالحاتی برای اجرایی تر شدن این قانون حکایت دارد. 
به گزارش مهر، دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان در 
خصوص مشکالت آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش 
س��اختمان، گفت: با توجه ب��ه اینکه ما در حوزه پیش 
فروش س��اختمان پرونده های زیادی در دادگس��تری 
داری��م، قوه قضاییه به دنب��ال این بود که اقدامی برای 

کاهش این پرونده ها انجام دهد. 
فرشید پورحاجت با بیان اینکه با توجه به تصویب 
قان��ون و آیین نام��ه اجرایی آن در س��ال گذش��ته، 
آسیب شناس��ی های در این خص��وص صورت گرفته 
است، افزود: این قانون در اصل می تواند قانون پیش 
خریدار باشد تا پیش فروش، هرچند که در مواردی 
از قانون حقوق پیش خریدار هم رعایت نشده است. 
وی با اشاره به اینکه در دعاوی دادگستری با یک 
آسیب شناسی متوجه می ش��ویم که عمده پرونده ها 
در حوزه پیش فروش ساختمان در دو بخش خالصه 
می ش��ود، اظهار داش��ت: بخش اول کالهبرداری در 
حوزه پیش فروش واحد به چند نفر اس��ت و بخش 
دوم پرونده هایی اس��ت که به واس��طه ع��دم ایفای 
تعهدات از س��وی فروش��نده یا از س��وی خریداران 

آپارتمان به وجود آمده است. 

تکمیل کل پروژه احداث باند دوم 
محور هراز تا اوایل سال ۹6

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینک��ه طول کل 
پ��روژه اح��داث بان��د دوم محور ه��راز ۶۳ کیلومتر 
اس��ت، گف��ت: کل پروژه تا اواخر س��ال ۹۵ یا اوایل 
س��ال ۹۶ افتتاح می شود. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی، عباس آخوندی در 
مراس��م افتتاح ۸کیلومت��ر از بان��د دوم محور هراز 
حدفاص��ل پل بل��ده تا پنجاب اظهار داش��ت: محور 
هراز به دلی��ل اینکه به میانه اس��تان مازندران وارد 
می شود و کوتاه ترین مس��یر اتصال تهران به شمال 
کش��ور اس��ت از یک موقعیت اس��تثنایی و حساس 
برخوردار اس��ت، بنابراین نه تنها تعریض جاده هراز 
بلکه طراحی مجدد این محور در دس��تور کار وزارت 
راه و شهرس��ازی ق��رار دارد که بخش��ی از آن جاده 

قدیم و بخش دیگر محور جدید خواهد بود. 
وی ب��ا بیان اینکه ۲۰ رش��ته تونل ب��ه طول ۱۷ 
کیلومتر در کل مس��یر ق��رار دارد گفت: حدود ۱۷ 
درص��د مس��یر را این تونل ه��ا تش��کیل می دهند. 
همچنی��ن در ط��ول محور هراز ۲۹ دس��تگاه پل به 
طول ۳۲۰۰ متر اجرا می ش��ود که از دره های عمیق 
عب��ور می کنند. عالوه ب��ر این ح��دود ۳۲ کیلومتر 
عملیات دیوار سازی در طول محور هراز قرار دارد که 
بین ۷ تا ۱۷ متر ارتفاع این دیوارها اس��ت بنابراین 
جاده س��ازی در محور هراز یک جاده سازی معمولی 
نیس��ت به طوری که هزینه تمام ش��ده هر کیلومتر 
ج��اده در محور ه��راز ۵ برابر هزینه تمام ش��ده در 
جاده های معمولی کشور است. وزیر راه و شهرسازی 
ادام��ه داد: ۵۵ کیلومتر از عملیات اجرایی در محور 
هراز باقی مانده که  ۸کیلومتر آن امروز افتتاح ش��د. 
از ای��ن ۸ کیلومتر دو رش��ته تونل ب��ه طول ۱۷۷۵ 
مت��ر، ۲۳۰ متر پل و مابقی مس��یر را دیوارس��ازی 
ش��امل می ش��د. وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم 
به منظور تس��هیل تردد و س��فر ایمن مسافران ۱۲ 
کیلومت��ر دیگر از ۵۵ کیلومت��ر باقی مانده تا قبل از 
ایام ن��وروز به بهره برداری برس��د، گفت: محور هراز 
به سه فاز تقس��یم شده که یک فاز از ابتدای تهران 
به س��مت هراز حدفاصل آبشار تا زیارباغ به طول ۸ 
کیلومت��ر، یک فاز از زیارباغ ت��ا بایجان به طول ۳۰ 
کیلومت��ر و فاز س��وم از بایجان تا پ��ارک جنگلی به 
طول ۲۵ کیلومتر اس��ت که تالش ما این است ۲۰ 
کیلومتر از فاز س��وم که مسیر بسیار سختی است تا 
ایام نوروز افتتاح شود. آخوندی افزود: در ابتدای فاز 
نخس��ت این پروژه یک تونل با عنوان تونل آبشاران 
وج��ود دارد که بخش اعظم آن تکمیل ش��ده ضمن 
اینکه من از پیمانکاران درخواست کردم که عملیات 

اجرایی آن تا ایام نوروز تکمیل شود. 
وی بابی��ان اینک��ه کل مس��یر هراز تا اواخر س��ال 
۹۵ و اوای��ل ۹۶ افتتاح می ش��ود، گف��ت: این پروژه 
بی��ش از ۱۲۰۰ میلی��ارد تومان اعتبار نی��از دارد که 
تاکنون ۵۰درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته و برای 
تکمی��ل آن ح��دود ۶۷۰ میلیارد توم��ان دیگر نیاز 
اس��ت. آخوندی درباره س��ایر محوره��ای منتهی به 
 ش��مال کش��ور نیز گفت: تالش می کنیم کل محور
فیروزکوه- قائم ش��هر تا ایام نوروز تبدیل به بزرگراه 
شود و در ایام نوروز مورد استفاده مسافران قرار گیرد. 
عالوه براین عملیات اجرای پروژه آزادراه تهران-شمال 
نیز به خوبی در حال انجام است و پنج پیمانکار پروژه 
در حال فعالیت هس��تند. تا ایام نوروز سه کیلومتر از 

آزادراه قزوین-رشت نیز به بهره برداری می رسد. 

فاینانس 50 میلیارد دالری برای 
پروژه های راه آهن 

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه دولت 
در قان��ون اج��ازه فاینان��س ۵۰ میلی��ارد دالری به 
پروژه های راه آهن را داده اس��ت، گفت: تا پایان سال 
۷۰ درصد بدهی های ش��رکت ساخت به پیمانکاران 
تس��ویه می ش��ود. علی نورزاد، مدیرعامل ش��رکت 
ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل در گفت وگو 
با ایلنا اظهار داش��ت: به تازگی دولت در قانون اجازه 
فاینانس تا سقف ۵۰ میلیارد دالر را برای پروژه های 
ریل��ی و راه آه��ن داده اس��ت و در ح��ال حاضر هم 
آمادگی فاینانس ۱۰ میلیارد یورویی برای ۱۱ پروژه 

ریلی و آزادراهی را داریم. 
وی با اش��اره به اعالم آمادگی کشورهای مختلف 
ب��رای تأمین خط اعتب��اری پروژه ه��ای عمرانی در 
کشورمان، ادامه داد: هر چند مذاکرات زیادی انجام 

شده اما هنوز فاینانس اروپایی باز نشده است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی از تسویه ۷۰ درصدی 
بدهی به پیمانکاران راهس��از تا پایان سال خبر داد 
و گف��ت: دولت قول داده در ماه جاری از محل منابع 
عمومی اعتباراتی برای پرداخ��ت بدهی پیمانکاران 
تخصی��ص دهد که ب��ا این تخصیص ت��ا ۷۰ درصد 

بدهی به پیمانکاران را پرداخت می کنیم. 

آغاز برقی سازی 
قطار تهران- مشهد

مدیرکل راه آهن خراس��ان از آغاز پروژه برقی س��ازی 
قط��ار ته��ران- مش��هد ب��ا اعتب��ار ۶۰ ه��زار میلیارد 
 ری��ال و بهره ب��رداری از دو پ��روژه تراک بن��دی محور
تهران - مشهد و توسعه ایستگاه مسافری مشهد همزمان 

با حضور رئیس جمهوری به خراسان رضوی خبر داد. 
به گزارش تسنیم، هادی  ضیایی مهر اظهار کرد: امروز 
همزم��ان با حضور رئیس جمهوری پ��روژه برقی کردن 
محور تهران- مشهد با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد ریال آغاز 
می ش��ود که با اجرای این طرح ظرفیت ایستگاه های 
مس��افری مش��هد به ۳۵ میلیون نفر افزایش می یابد. 
وی با بیان اینکه براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته 
در ص��ورت تأمین مالی به موقع این پ��روژه در مدت 
4۲ ماه به پایان می رس��د، اظهار کرد: همزمان با آغاز 
 این ط��رح بهره برداری از دو پ��روژه تراک بندی محور
تهران- مش��هد به منظ��ور هوشمندس��ازی ترافیک 
قطارها و همچنین توس��عه ایس��تگاه مسافری مشهد 
انجام خواهد ش��د. وی افزود: با اج��رای تراک بندی 
محور تهران- مشهد ش��اهد افزایش تردد قطارها تا 

۲۰۰زوج قطار خواهیم بود. 

عمران

۸۸۰۰میلی��ارد توم��ان، این 
رقم��ی اس��ت که ش��هرداری 
ته��ران پیش بینی کرده س��ال 
آینده از مح��ل فروش تراکم و 
تغییر کاربری به دست خواهد 
آورد، رقمی که به خوبی نشان 
می دهد آنچه در طول ماه های 
گذش��ته مبنی بر ل��زوم تغییر 
رویک��رد در مدیریت ش��هری 
به خصوص از سوی وزارت راه و 
شهرسازی مطرح شده حداقل 
در رابطه با کالنش��هر تهران در 

حد حرف باقی خواهد ماند. 
هرچند شورای شهر در بررسی 
ش��هرداری  پیش��نهاد  کلیات، 
را نزدی��ک ب��ه ۹۰۰ میلی��ارد 
توم��ان کاهش داد ت��ا با توجه 
به نامشخص بودن شرایط بازار 
مسکن از یک سو و بند مربوط 
به مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده 
لحاظ ش��ده در برنامه شش��م 
از سوی دیگر، ش��رایط بودجه 
قدری ب��ه آنچه اعضای ش��ورا 
اقتصادی س��ال  احتمال ه��ای 
نزدیک ش��ود  آینده خوانده اند 
اما همچنان نگران کننده ترین 
بخ��ش، ات��کای ش��هرداری به 
درآمدهای ناپایداری اس��ت که 
نه تنها سهم شان کاهش نخواهد 
یافت که احتماال نسبت به سال 
گذش��ته با قدرت بیشتری نیز 

ظاهر می شوند. 
هرچند تا زمان نهایی ش��دن 
ارقام ری��ز بودجه س��ال آینده 
در کمیس��یون تلفیق ش��ورای 
ش��هر تهران، نمی ت��وان به طور 
دقیق چشم انداز مدیریتی سال 
آینده ته��ران را پیش بینی کرد 
ام��ا با توجه به آنچ��ه در الیحه 
قالیباف آمده  ابتدایی پیشنهاد 
نشان از تداوم رویکرد استفاده از 
درآمدهای ناپایدار در تهران دارد. 
براساس پیشنهاد شهرداری در 

کن��ار درآمدهای پای��دار که با 
افزایشی 4۰۰ میلیارد تومانی در 
سال آینده به رقم 44۰۰ میلیارد 
تومان می رس��ید، در دو عرصه 
تغییر کاربری و مازاد تراکم نیز 
به ترتیب 4۸۰۰ و 4هزار میلیارد 
تومان درآمد پیش بینی شده بود 
که به نظر می رس��د با توجه به 
تمرکز شورای شهر روی واقعی 
کردن درآم��د حاصل از مالیات 
ب��ر ارزش افزوده ای��ن بخش از 
با  پیشنهادات شهرداری تهران 

تغییرات کمتری نهایی شود. 
سهم تراکم و تغییر کاربری 
در بودجه پیشنهادی شهردار 
هم از نظر مبلغ رش��د کرده و 
هم از نظر سهم در کل بودجه 
مدنظ��ر زیرا در بودجه س��ال 
جاری س��هم تغیی��ر کاربری 
۳۲۰۰میلی��ارد ب��ود ک��ه در 
س��ال آینده به شکلی افزایش 
خواهد یافت و سهم تراکم نیز 
هرچند به شکلی جزئی اما باز 

هم افزایشی بوده است. 
این الیحه در حالی از سوی 
شورای ش��هر بررس��ی خواهد 
ش��د ک��ه در ط��ول ماه های 
گذشته صحبت های زیادی از 
س��وی وزارت راه و شهرسازی 
مط��رح ش��ده ب��ود و کار ت��ا 
جای��ی پیش رفت که صحبت 

از مح��دود ک��ردن اختیارات 
کمیسیون ماده پنج در برنامه 
ششم نیز مطرح شد. مقابله با 
بلندمرتبه سازی، فروش تراکم 
و تغیی��ر کارب��ری در ط��ول 
ماه های گذشته از سوی چند 
نفر از معاونان آخوندی به طور 
مداوم پیگیری شده و با وجود 
راه  وزارت  مسئوالن  تاکیدات 
ب��ه نظ��ر می رس��د در عرصه 
نش��ده،  اثر گذار  عمل چندان 
کارشناس��ان  برخی  هرچن��د 
عرصه چندان به این عملکرد 

خوش بین نیستند. 

حرکت به سمت شهر 
غیر قابل سکونت

یک کارشناس صنعت ساختمان 
معتقد است فعالیت های وزارت راه و 
شهرسازی در طول ماه های گذشته 
نه تنها در روند مدیریت ش��هری 
تاثیر چندانی نگذاشته که حتی 
امکان این وج��ود دارد با پیگیری 
طرح هایی مانند مح��دود کردن 
نقش نظام مهندس��ی در ارزیابی 
شرایط ساختمان کار برای فروش 

شهر آسان تر شود. 
در  س��رحدی  احمدرض��ا 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز«، 
تصریح کرد:  متاس��فانه به نظر 
می رس��د رون��د غلط ات��کا به 

درآمده��ای ناپایدار در مدیریت 
کالن شهرهای ایران تداوم پیدا 
کرده و فش��ار به ساکنان شهر 
در مس��یر غیر قاب��ل س��کونت 
ش��دن ش��هرهای بزرگ ادامه 
دارد. در این راستا صحبت های 
مط��رح ش��ده از س��وی برخی 
نهادها برای ایستادن در مقابل 
این فرآیند نیز چندان عملیاتی 
به نظر نمی رس��د. به گفته وی، 
روندی که از سال های دهه ۷۰ 
در ته��ران کلید خ��ورده، امروز 
پایتخت را ب��ه محلی غیر قابل 
س��کونت ب��دل کرده اس��ت و 
تداوم بودجه ریزی شهری به این 
سبک نش��ان از آن دارد که در 
آینده اوضاع بد تر نیز خواهد شد. 
س��رحدی ب��ا بی��ان اینک��ه 
پیش بین��ی از وضعیت س��ال 
آینده مسکن نامشخص بوده و 
بسیار بعید به نظر می رسد که 
در ماه های آینده ساخت و سازها 
افزایش قابل توجهی پیدا کنند، 
تأکید کرد: باال بودن رقم عرضه 
نسبت به تقاضا باعث شده حتی 
در ص��ورت رون��ق در ماه های 
آینده عرضه بدون حرکت باقی 
بماند و این یعنی احتمال اینکه 
پیش بینی ش��ده  درآمده��ای 

تأمین شود، زیاد نخواهد بود. 
ل��زوم حرک��ت ب��ه س��مت 

اس��تفاده  ب��ه روز و  مدیری��ت 
از درآمده��ای پای��دار ش��اید 
اصلی تری��ن راه حل��ی اس��ت 
که کارشناس��ان عرصه نسبت 
ب��ه آن تاکیدات ج��دی دارند. 
کارشناس  عدالت خواه،  محمد 
ب��ازار مس��کن در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز«، تصریح کرد: 
تا زمانی ک��ه ش��هرداری ها در 
کالنش��هرها به سمت به دست 
آوردن درآمدهای پایدار حرکت 
نکنند نه می توان در مقابل شهر 
فروشی ایستاد و نه اوضاع شهر 

دگرگون می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، اس��تفاده از 
درآمدهای��ی مانن��د ع��وارض 
اس��تفاده از خدم��ات ش��هری 
مانن��د ورود ب��ه بزرگراه ه��ا یا 
تونل ها روشی اس��ت که امروز 
در بسیاری از کشورهای جهان 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد و 
در ای��ران نیز می توان به چنین 
تفکری رسید زیرا با روش های 
غلط اوضاع کالن شهرها از نظر 
تراکم جمعیت ب��ه هم ریخته 
و اگ��ر برای آن فک��ری نکنیم 
در س��ال های آینده شاید پیدا 
کردن راه حل دشوارتر نیز باشد. 
رک��ود طوالن��ی مدت ب��ازار 
مس��کن و به دنبال آن کاهش 
آمار صدور پروانه های ساختمانی 
باعث ش��ده اوضاع آین��ده این 
بازار نیز چندان پیش بینی پذیر 
نباشد، هرچند حرکت شهرداری 
به س��مت افزایش سهم فروش 
تراک��م در بودجه نش��ان دهنده 
امی��دواری ای��ن س��ازمان ب��ه 
عرص��ه  در  دوب��اره  تح��رک 
ساخت و سازهاست اما شاید در 
عمل، رکود در عرضه مس��کن 
تامین هزینه های ش��هرداری را 
نیز دشوار می کند، هزینه هایی 
که باید دید سرانجام چه زمانی 
از درآمدهای ناپایدار کنده شده 

و فروش شهر را رها می کند. 

کلیات بودجه ۹5 شهرداری نشان می دهد

شهر فروشی ادامه خواهد یافت
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وام های صن��دوق پس انداز یکم که قرار 
ب��ود از خرداد ماه س��ال آینده به دس��ت 
خریداران برس��د، زودت��ر از موعد به بازار 

رسید. 
به گزارش ایس��نا، اخیرا بانک مس��کن 
اعالم کرد که نخس��تین تسهیالت حساب 
صن��دوق پس ان��داز مس��کن یک��م را به 

مشتریان خود پرداخت کرده است. 
ط��رح صن��دوق پس انداز یک��م که بعد 
از فرازو نش��یب بسیار در س��ال گذشته، 
نهایتا در اوایل سال جاری در شورای پول 
و اعتبار در قالب طرحی س��ه بخش��ی به 
تصویب رسید، از خرداد ماه به اجرا درآمد. 
وام هایی که در چند ماه گذشته از اجرایی 
شدن آن دستخوش تغییرات شده و حتی 
زمان ارائه آن به مشتریان نیز تعدیل شد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که تس��هیالت 
صندوق پس انداز مس��کن در شهر تهران 
تا سقف ۸۰ میلیون، شهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار نفر جمعیت تا ۶۰ میلیون و در سایر 
مناطق شهری تا 4۰ میلیون تومان تعیین 
و فق��ط به خان��ه اولی ها و اف��راد متاهل 
اختصاص داشت.  )کسانی که از تسهیالت 
بانک مس��کن و سایر بانک ها جهت خرید 
واحد مسکونی یا سهم الشرکه و همچنین 
از امکانات دولتی مانند زمین، تس��هیالت 
یاران��ه ای یا تس��هیالت مس��کن مهر نیز 

استفاده ای نکرده باشند.( 
همچنی��ن س��پرده گذاری در صن��دوق 
پس انداز مس��کن با ش��رایط خاص انجام 
می ش��د به گونه ای که مدت سپرده گذاری 
در ای��ن حس��اب حداقل یک س��اله و در 
دو دوره ش��ش ماه��ه بود. بر این اس��اس 
هیچ گونه از تس��هیالت حس��اب پس انداز 
مسکن با س��پرده گذاری کمتر از یک سال 

قابل پرداخت نبود. 
به تدریج با انج��ام اصالحاتی در مصوبه 
صندوق پس انداز مسکن شرایط به گونه ای 
پیش رفت که ش��رط تاه��ل از متقاضیان 

برداش��ته ش��د و مجردها هم به لیس��ت 
اضافه  تس��هیالت  این  دریافت کنن��دگان 
ش��دند. همچنی��ن پهن��ای پرداخت وام 
۶۰ میلیون تومانی هم گس��ترده تر ش��د. 
به ط��وری که با توجه به اینکه ش��رط وام 
۶۰ میلیون��ی از محل صن��دوق پس انداز 
مس��کن یکم ش��هرهای با جمعیت باالی 
۲۰۰ ه��زار نفر ب��ود، مراکز اس��تان هایی 
که تعداد جمعیت آنه��ا به ۲۰۰ هزار نفر 
هم نمی رس��ید و از این رو با وجود اینکه 
مرکز اس��تان بودند مش��مول پایین ترین 
س��طح یعنی وام 4۰ میلیونی می ش��دند. 
بنابراین در ادامه با پیشنهادات ارائه شده 
به ش��ورای پول واعتب��ار، اعضا رای دادند 
که تمامی مراکز استان ها حال با جمعیت 
باالی ۲۰۰ هزار یا کمتر از ۲۰۰ هزار نفر 
بتوانن��د وام ۶۰ میلیون��ی را به متقاضیان 

اعطا کنند. 
اما یکی از تغییراتی که موجب شد دوره 
پرداخت وام های صندوق پس انداز یکم از 
حداقل یک س��ال کمتر شده و در اختیار 
متقاضیان ق��رار گیرد، تغیی��رات اخیری 
ب��ود که موجب ش��د تا با ام��کان تجمیع 
حس��اب صندوق پس انداز مس��کن یکم با 
یکی از حساب های تعهدی بانک از جمله 
حساب صندوق پس انداز مسکن یا حساب 
پس انداز جوانان پس از گذشت شش ماه، 
دوره اعطای تس��هیالت از این محل کوتاه 
شود. این در حالی است که با اعالم بانک 
مس��کن، طی دی و بهمن ماه سال جاری 
دو فقره تس��هیالت از محل این حس��اب 
پرداخت ش��ده اس��ت. در حال��ی وام های 
صندوق پس انداز مس��کن یکم به مرحله 
اجرا رس��یدکه هن��وز بانک ه��ای تجاری 
پرداخت تس��هیالت ۶۰ میلی��ون تومانی 
را که همزمان با ط��رح صندوق پس انداز 
یکم به تصویب رسیده بود را آغاز نکرده و 
نب��ود منابع را عامل عدم ورود به ارائه این 

تسهیالت عنوان می کنند. 

وام 80 میلیونی به بازار مسکن رسید

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com
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آیا ایران خودرو در زنجیره توزیع 
جهانی پژو قرار می گیرد؟ 

یكی از مهم ترین بندهای قرارداد ایران خودرو – پژو 
عبارت اس��ت از امكان اس��تفاده از بازارهای صادراتی 
محصوالت ش��ركت پژو در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریق��ا )MENA(؛ ش��رطی كه تحق��ق آن نیازمند 
جه��ش قابل توجهی در بس��یاری از زیرس��اخت های 
ش��ركت ایران خودرو اس��ت چرا كه واگ��ذاری چنین 
امتیازی به ایران خودرو از س��وی پژو مستلزم آن است 
كه ش��ركت پژو از تولید محصوالتی متناسب با سقف 
اس��تانداردهای كیفی خود در سایت شریك ایرانی اش 
اطمینان حاص��ل كند و به همین دلی��ل باید نهایت 
ت��اش و همكاری خ��ود را در جهت توس��عه و ایجاد 
زیرس��اخت های ضروری برای انج��ام تولیدی در این 
س��طح در ش��ركت ایران خودرو بكند. به همین دلیل 
می توان این گونه تحلیل كرد كه اگر ش��ركت پژو برای 
تحقق این بند مهم قرارداد جدی باشد قطعاً این جدیت 
دارای نشانه هایی اس��ت كه نگارنده قصد دارد در این 

نوشتار به برخی از آنها اشاره كند. 
در  صورتی ك��ه ش��ركت ایران خ��ودرو توانای��ی تولید 
محصوالتی را مطابق استانداردهای شركت پژو داشته باشد، 
می توان این ش��ركت را به عنوان یك تولیدكننده خودرو 
در كاس جهانی نامید حتی اگر این توانایی به واس��طه 
بهره مندی از پلتفرم و نشان یك شركت بزرگ خودروساز 
دیگری چون پ��ژو نمود پیدا كرده باش��د، چرا كه برای 
دستیابی به همین سطح از توانایی نیز، شركت ایران خودرو 
نیازمند اعمال تغییرات بزرگی در زیرساخت های تولیدی و 
انسانی خود است. در واقع برای تولید یك خودرو دركاس 
جهانی، در مرحله نخس��ت استقرار یك سیستم تولید 
منس��جم و یكپارچه در تمامی سطوح و زیرساخت های 
مربوط به تولد تا تولید و نهایتاً فروش محصول، ضروری 
است و شركت پژو برای اطمینان از دستیابی به كیفیت 
مورد تأیید محص��والت خود، چاره ای ن��دارد جز اینكه، 
سیس��تم تولید خود را به طور متوازن در تمامی سطوح 
ساختاری ش��ركت ایران خودرو پیاده سازی كند، درست 
هم��ان كاری كه تویوتا در FAWچین یا فولكس واگن 
در اشكودا انجام دادند. در واقع تویوتا مهم ترین دستاورد 
علمی و تجربی خود یعنی سیستم TPS را به طور متوازن 
در تمامی ساختارهای این شركت چینی مستقر كرد. این 
شاید یكی از مهم ترین نشانه های تمایل پژو به عملیاتی 
كردن این بند قرارداد باشد كه برای تحقق آن الزم است 
سطوح مختلفی از نیروی انس��انی ایران خودرو دوره های 
تخصصی مختلفی را فراگرفته و آمادگی الزم برای انجام 

وظایف تحت این سیستم را كسب كنند. 
 فراموش نمی كنیم حدود یك دهه پیش زمانی كه 
ش��ركت پژو تنها قصد داشت تولید 206 را در خطوط 
ایران خ��ودرو راه ان��دازی كند كارشناس��ان و كارگران 
زیادی از ش��ركت ایران خودرو متناسب با رده و عنوان 
شغلی خود آموزش های سطح باالیی را در سایت های 
مختلف پژو در اروپ��ا گذراندند درحالی كه مطابق این 
بند قرارداد، قرار اس��ت از سه خودروی تولیدی تقریباً 
یكی به بازارهای هدف پژو صادر شود كه بسیار مهم تر 
از تولید یك محصول آن هم برای مصرف داخلی است. 
بنابراین الزم اس��ت متخصصان ویژه ای از شركت پژو 
برای استقرار سیستم تولید این شركت در ایران خودرو، 

حضور شبانه روزی داشته باشند. 
تجهیز خطوط تولید شركت ایران خودرو برای امكان 
مونت��اژ مجموعه ه��ا و محصوالت تولیدی با س��طوح 
كیفی مورد نظر ش��ركت پژو و اس��تقرار مدل توسعه 
یافته ای از سیس��تم Survey Plan، نش��انه دیگری 
از اهمیت داش��تن این بند قرارداد برای پژویی هاست. 
همچنین تجهیز و آماده سازی شركت ها و مجموعه های 
قطعه سازی نیز كه در دامنه شمول این شراكت هستند 
باید در دس��تور كار قرار گیرد. توس��عه سیس��تم ها و 
ساختارهای لجستیك، تامین و تغذیه قطعات، جریان 
مواد و محصول، فروش و مالی و هر آن چیزی كه تولید 
با اس��تانداردهای كیفی پژو را محقق می سازد چه در 
سایت های اصلی و چه در سایت قطعه سازان منتخب 
نیز باید قبل از شروع تولید صورت پذیرد. در واقع سال 
2016 به لحاظ س��اختاری و آموزش��ی سال پركاری 
برای دو ش��ركت پژو و ایران خ��ودرو به عاوه مجموع 
قطعه س��ازان شامل طرح مشاركت خواهد بود، اگر پژو 

واقعاً تمایل به اجرای این بند داشته باشد. 
نشانه مهم دیگری كه می تواند میزان تمایل فرانسوی ها 
را به پذیرفتن شركت ایران خودرو در زنجیره توزیع جهانی 
خود محك بزند، تعداد كاس های خودرویی و به روز بودن 
مدل هایی اس��ت كه برای تولید در س��ایت ایران خودرو 
انتخاب ش��ده یا می ش��وند. در واقع اگ��ر خطوط تولید 
ایران خودرو در هر كاس خودرویی دستكم یك محصول 
از پژو را تولید كند، می توان اطمینان بیشتری را نسبت به 
حصول اهداف صادراتی تولیدات پژو در ایران كسب كرد. با 
توجه به اینكه در حال حاضر پژو تنها برای تولید سه تا پنج 
مدل خودرو كه البته برخی از آنها نیز در یك كاس ارائه 
شده اند با ایران خودرو مذاكره كرده، لذا تنها در یك صورت 
می توان به عزم پژو برای تحقق این بند قرارداد اعتماد كرد 
و آن اینكه ش��ركت پژو برای بازارهای خاصی در شمال 
آفریقا و آسیای میانه این مدل ها را به صورت هدفمند برای 

تولید در سایت ایران خود انتخاب كرده باشد. 
عاوه بر نش��انه ها، ضمانت اجرایی عمل به تعهد بند 
صادرات��ی قرارداد با پژو نی��ز از اهمیت باالیی برخوردار 
است. به خصوص وقتی تجربه تلخ مشاركت با فرانسوی ها 
در قرارداد ال 90 را مرور می كنیم این موضوع بیش��تر 
اهمیت پیدا می كن��د. در واقع چه تضمینی وجود دارد 
كه شركت پژو به بهانه كیفیت پایین محصوالت تولیدی 
در س��ایت ایران خودرو، از ص��دور خودروهای تولیدی 
جلوگیری نكند، كاری كه این ش��ركت فرانس��وی در 
مورد قطعات تولید ش��ده داخلی پژو 206 مثل شاتون 
در سال های گذشته كرد؛ سطح كیفیتی را برای پذیرش 
و تأیید این قطعات تعریف كرد كه حتی قطعه س��ازان 
فرانسوی نیز امكان دستیابی به آن سطح را نداشتند و 
به این ترتیب، امكان داخلی سازی قطعات این محصول 
كه قرار نبود صادر هم بش��وند در زنجیره تامین شركت 

ایران خودرو میسر نشد. 

ساب احیا نخواهد شد

خودروهای برقی س��اب كه توس��ط ش��ركت ملی 
خودروهای برقی س��وئد و در چین ساخته می شوند 
نمی توانند از برند س��اب استفاده كنند. گفتنی است 
ش��ركت مل��ی خودروهای برقی س��وئد پیش از این 
ش��ركت ورشكس��ته س��اب و اموال آن را خریداری 
كرده بود، چندی پی��ش از تولید مدل های جدید و 
برقی س��اب خبر داد، اما اخیراً مش��خص شده است 
كه این ش��ركت ق��ادر نخواهد بود از برند س��اب در 
خودروه��ای تولیدی خود اس��تفاده كند و این خبر 

بدی برای هواداران ساب به شمار می رود. 
س��وئد هوافض��ای  س��ازمان  راس��تا  ای��ن   در 

Saab AB ك��ه مالكی��ت برند س��اب را در اختیار 
دارد، اخیراً اعام كرده اس��ت كه اجازه اس��تفاده از 
برند س��اب در خودروهایی را كه توسط شركت ملی 
خودروهای برقی س��وئد و با حمایت سرمایه گذاران 
چینی تولید خواهد ش��د نخواهد داد. این در حالی 
اس��ت كه ش��ركت ملی خودروهای برقی س��وئد به 
منظور اس��تفاده از برند یا دس��ت كم نام س��اب در 
محصوالت جدید خود با س��ازمان هوافضای س��وئد 
 Saab AB وارد مذاك��ره ش��ده بود كه Saab AB
پاسخ نهایی خود را اعام و با هرگونه استفاده از برند 

یا نام ساب مخالفت كرد. 
در ای��ن رابطه سباس��تین كارلس��ون، س��خنگوی 
سازمان فضایی س��وئد Saab AB اظهار داشت:  » ما 
به طور رسمی اعام كردیم كه شركت ملی خودروهای 
برقی س��وئد ح��ق اس��تفاده از نام یا برند س��اب در 
محصوالت جدید خود را نخواهد داشت.«  وی به طور 
ضمن��ی تأیید كرد كه مذاك��رات طرفین در این باره 
به طور كامل متوقف ش��ده اس��ت. این به معنای آن 
 NEVS است كه شركت ملی خودروهای برقی سوئد
همچن��ان می توان��د خ��ودروی Saab9-3 را كه در 
چین ساخته شده است، تحت برند دیگری به فروش 
برس��اند. در پی انتش��ار اخبار مربوط به عدم موافقت 
س��ازمان هوافضای سوئد با اس��تفاده از برند ساب و 
بی نتیجه بودن مذاكرات، یك سخنگوی شركت ملی 
خودروهای برقی س��وئد در این رابطه اظهار داش��ت: 
 » پیش از عرضه كردن خودروهای جدیدمان به بازار، 
با دقت بس��یار زی��ادی برندی را كه از آن اس��تفاده 
می كنیم انتخاب خواهیم كرد.«  بنابراین مدل جدید 
ساب برقی بوده و نام آن نیز ساب نخواهد بود و با نام 

جدیدی به بازار عرضه خواهد شد. 

احداث سایت تولید خودرو در چین
براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته ش��ركت 
ملی خودروه��ای برقی س��وئد كارخانه جدیدی در 
چین احداث می كند كه این كارخانه در سال 2020 
میادی به بهره برداری خواهد رس��ید. گفتنی است 
این س��ایت وظیفه مونتاژ خودروهای ساب را كه در 

سوئد ساخته می شوند برعهده خواهد داشت. 
تاش های ش��ركت ملی خودروهای برقی س��وئد 
جهت احیای برند س��اب در حالی صورت می پذیرد 
كه این شركت پیش تر بدون نام بردن از سرمایه گذار 
احتمالی، از تمایل یك خودروس��از آس��یایی جهت 
خرید بخ��ش قابل توجه��ی از اكثریت س��هام این 
ش��ركت س��وئدی خب��ر داد. در این راس��تا روزنامه 
فایننش��یال تایمز با انتشار گزارش��ی اعام كرد كه 
نام خودروس��از آس��یایی مورد نظر ش��ركت هندی 
Mahindra & Mahindra  است. این در حالی 
اس��ت كه اخباری مبنی بر تمایل شركت دانگ فنگ 
موتور چین برای انعقاد یك قرارداد س��رمایه گذاری 
مش��ترک با ش��ركت ملی خودروهای برقی س��وئد 
منتش��ر ش��د كه هیچ كدام از این اخب��ار به واقعیت 

تبدیل نشده است. 
www.roadandtrack.com :منبع

این خودروها بیشترین فروش را دارند
خودروهای س��ایپا 131، پژو پارس، ام وی ام 550 
اتومات، سراتو اتومات، مزدا 3 و سوناتا YF بیشترین 

سهم بازار را در گروه های قیمتی خود دارند. 
به گ��زارش ایس��نا، ش��ركت بازرس��ی كیفیت و 
استاندارد ایران میزان فروش و سهم بازار خودروهای 
عرضه ش��ده در بازار ایران در بازه زمانی شش ماهه 
اول امس��ال را در ش��ش گروه قیمتی بررسی كرده 
اس��ت. بر این اس��اس در گروه خودروهایی با سطح 
قیمتی كمتر از 25 میلیون تومان، خودروی س��ایپا 
131 معادل 58.4 درصد سهم بازار این گروه قیمتی 

را به خود اختصاص داده است. 
در گ��روه خودروهایی با س��طح قیمتی 25 تا 50 
میلیون توم��ان، خودروی پژو پ��ارس معادل 25.6 
درص��د س��هم ب��ازار این گ��روه قیمت��ی را به خود 

اختصاص داده است. 
در گ��روه خودروهای��ی با س��طح قیمت��ی 50 تا 
75میلی��ون تومان، خ��ودروی ام وی ام 550 اتومات 
معادل 13.5 درصد سهم بازار این گروه قیمتی را به 

خود اختصاص داده است. 
در گروه خودروهایی با س��طح قیمتی 75 تا 100 
میلی��ون توم��ان، خودروی س��راتو اتوم��ات معادل 
41.5 درصد س��هم بازار این گروه قیمتی را به خود 

اختصاص داده است. 
در گروه خودروهایی با سطح قیمتی 100 تا 125 
میلیون تومان، خودروی مزدا 3 معادل 55.7 درصد 
سهم بازار این گروه قیمتی را به خود اختصاص داده 
اس��ت. در گروه خودروهایی با س��طح قیمتی بیش 
از 125 میلیون تومان، خودروی س��وناتا YF معادل 
23.1 درصد س��هم بازار این گروه قیمتی را به خود 

اختصاص داده است. 

خبر بینالملل
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»خودروه��ای تازه در طبقه 
قیمتی زیر 40 میلیون تومان 
به ب��ازار خواهد آم��د؟ « این 
پرس��ش بی��ش از 60درص��د 
مشتریان بازار خودرو است كه 
منتظرند در طبقه قیمتی زیر 
40 میلیون تومان شاهد ورود 
برندهای  ب��ا  تازه  خودروهای 

معتبر باشند. 
و  ق��رارداد  نخس��تین  در 
تفاهم نامه ای ك��ه میان یكی 
از خودروس��ازان ایران��ی با دو 
خودروس��از اروپایی ب��ه امضا 
آینده  در  رسیده؛ خودروهایی 
به بازار عرضه خواهند شد كه 
در بهترین حالت قیمتی باالی 
50 میلی��ون توم��ان خواهند 
داشت. مثًا هر سه خودرویی 
ك��ه پژو به ای��ران خواهد آورد 
ب��ا توجه ب��ه قیمتی ك��ه این 
خودروه��ا در بازارهای اروپایی 
دارن��د، در ای��ران در بهترین 
حالت باالی 50 میلیون تومان 
تفاهم نامه  ب��ود. در  خواهن��د 
بنز نی��ز فع��ًا درب��اره تولید 
خودروه��ای تج��اری صحبت 
ش��ده و به گفته مع��اون وزیر 
صنعت موضوع داخلی س��ازی 
برند  این  خودروهای س��واری 
نیز در آینده مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت ك��ه با توجه به 
لوكس بودن برند بنز، طبیعتا 
این  ب��ا  محصوالت مش��ترک 
برند نی��ز در طبقه قیمتی زیر 
40 میلیون تومان نخواهد بود. 
اكن��ون دو موض��وع قاب��ل 
بررسی اس��ت، نخست آنكه با 
توج��ه به ارزان ب��ودن نیروی 
كار و ان��رژی در ای��ران، چرا 
باز هم نمی ت��وان خودروهای 
ارزان تر  ش��ده  داخلی س��ازی 
تمام كرد؟ و نكته دیگر اینكه 
برای تولید محصوالت تازه در 
این طبق��ه قیمتی چ��ه باید 

كرد؟ 
كارش��ناس  زاوه،  فرب��د 
صنع��ت خودرو، در پاس��خ به 

اینكه چ��را تولید خ��ودرو در 
ایران ارزان تمام نمی ش��ود، به  
»فرصت ام��روز« می گوید: »به 
صرف جدید بودن یك خودرو، 
هزینه آن باال نم��ی رود، بلكه 
علت باال ب��ودن هزینه تولید، 
بهره وری پایی��ن و هزینه های 
م��ازاد اس��ت ك��ه قیمت یك 
محصول را باال می برد. واقعیت 
این است كه اگر خودروسازان 
را  هزینه های ش��ان  بتوانن��د 
می توانن��د  كنن��د  مدیری��ت 
خ��ودروی زی��ر 30 میلی��ون 

تومان تولید كنند.«
 301 »پ��ژو  می افزای��د:  او 
در دوب��ی 44 ه��زار درهم به 
ف��روش می رس��د ك��ه رقمی 
ح��دود 40 میلی��ون توم��ان 
ای��ن  درحالی ك��ه  می ش��ود 
خودرو محصول اس��پانیا است 
و ب��ا هزینه حم��ل و پاک و 
سایر هزینه ها 44 هزار درهم 
به فروش می رسد. اما در ایران 

به دلیل پایین بودن بهره وری 
خودرو  ای��ن  قیمت  طبیعت��ا 

بسیار بیشتر خواهد شد.«
ش��هریاری،  بهرام  همچنین 
كارش��ناس صنع��ت خ��ودرو 
اس��ت:  معتق��د  این ب��اره  در 
طبیعت��ا  م��ا  »خودروس��ازان 
نمی توانند به صورت یكجا همه 
خطوط تولید را تغییر دهند اما 
می توانند با تغییر رفتار و كاهش 
هزینه ه��ای تولی��د، كم كردن 
ضایعات و باال بردن اتوماسیون 
شرایطی فراهم كنند كه قیمت 
تولی��دی خودروها پایین بیاید. 
نكته دیگر این است كه ما اگر 
فقط بهره بانكی را از روی دوش 
خودروسازان برداریم گامی مؤثر 
در جهت منافع مصرف كنندگان 

برداشته ایم.«

خبری از خودروی ارزان 
قیمت نیست

به��ره وری در  ب��ودن  پایین 

صنای��ع، نیروی انس��انی مازاد 
و نب��ود مدیریت مطل��وب در 
هزینه ه��ا، موج��ب ش��ده ت��ا 
هزین��ه تمام ش��ده در صنعت 
خودروس��ازی باال برود؛ همان 
اتفاقی كه در سایر صنایع ایران 
نیز رخ می ده��د. اما اكنون كه 
تحریم ها برداش��ته شده و تورم 
در كش��ور كنترل ش��ده است 
انتظ��ار م��ی رود كه بخش��ی 
از هزینه ه��ای تولی��د كاهش 
یابد. ضمن اینك��ه نمی توان از 
بخش قابل توج��ه بازار خودرو 
كه مش��تریان محص��والت زیر 
40 میلیون تومان هستند چشم 
پوشید. حاال برای این بخش از 
بازار چه باید كرد؟ آیا می توان 
شركای دیگری انتخاب كرد تا 
خودروه��ای ارزان ت��ر و تازه به 

بازار تزریق شود؟ 
زاوه در ای��ن زمین��ه بی��ان 
می كند: »یك��ی از اهداف رنو 
در بازار ایران همین است كه 

خودروی رنو كویید را با همان 
قیمت 5 هزار ی��ورو در ایران 
ب��ه ف��روش برس��اند و این به 
آن معناس��ت كه رنو به دنبال 
محص��ول زی��ر 30 میلی��ون 
تومان در بازار ایران است. این 
محصوالت را نیسان و پژو هم 
دارند. موض��وع نحوه مدیریت 
ما اس��ت. اگ��ر اج��ازه دهند 
به طور  اروپایی  خودروس��ازان 
مس��تقل وارد ای��ران ش��وند، 
خود آنها برای رقابت به سمت 
تولید خودرو در طبقه قیمتی 
زی��ر 10 ه��زار دالر می روند. 
نكته دیگر این است كه اگر ما 
رشد اقتصادی پیوسته داشته 
باشیم، قدرت خرید مردم هم 

بیشتر خواهد شد.«
شهریاری نیز در این زمینه 
ورود  »ب��ا  می كن��د:  اظه��ار 
چرخ  خارج��ی  س��رمایه های 
تولی��د به گ��ردش در خواهد 
می��زان  آن  پ��ی  در  و  آم��د 
اشتغال و رشد اقتصادی باالتر 
خواهد رفت. ای��ن موضوعات 
ق��درت خرید م��ردم را باالتر 
خواهد برد. همچنین می توان 
با فع��ال ك��ردن لیزینگ ها با 
ن��رخ به��ره پایین ت��ر فروش 
محص��والت باالی 40 میلیون 
تومان را برای درصد زیادی از 

مردم آسان كرد.«
در  زیرس��اختی  مش��كات 
صنایع دس��ت به دس��ت هم 
داده اند تا اجازه تولید با قیمت 
تولیدكنندگان  ب��ه  را  كمت��ر 
ندهن��د. ب��ا توجه ب��ه نظرات 
كارشناسان به نظر می رسد تا 
اطاع ثانوی خب��ری از تولید 
ش��ركای  با  ت��ازه  محصوالت 
خارج��ی در طبقه قیمتی زیر 
نیس��ت.  تومان  میلی��ون   40
ح��اال باید دی��د آیا ب��ا ورود 
خارج��ی،  س��رمایه گذاران 
سیس��تم مدیری��ت مال��ی در 
صنایع نی��ز به روز می ش��ود 
ت��ا گام��ی در جه��ت تأمین 
محص��والت تازه ب��رای بخش 
متوسط جامعه برداشته شود. 

محصوالت باالی 40 میلیون تومان در راه ایران

خودروی تازه ارزان قیمت به بازار می آید؟ 

همزم��ان با تمرك��ز هیوندای 
روی طراح��ی، تولی��د و عرض��ه 
ب��ازار،  به  لوك��س  خودروه��ای 
خواهرخوانده این ش��ركت یعنی 
»كیاموتورز« مسیر دیگری را در 
پیش گرفته و قصد دارد با عرضه 
خودروهای اس��پورت به بازار، با 
 BMW بزرگان این بخش نظیر
ب��ه رقاب��ت بپ��ردازد؛ اتفاقی كه 
هن��وز رخ نداده اس��ت. با توجه 
به س��طح كیفی محصوالت این 
دو خودروس��از ك��ره ای، انتخاب 
میان  » كیا اوپتیما «   و  » هیوندای 
امری سلیقه ای  سوناتا «   بیش��تر 
بوده و بس��تگی به نظر ش��ما در 
مورد طراحی ظاهری و امكانات 
این خودروها یا ش��رایط فروش 

آنها دارد. ام��ا در صورت صحیح 
بودن گزارش ه��ای اخیر، به نظر 
دارد  می رسد  » كیاموتورز «   قصد 
گام بزرگی به سوی تبدیل شدن 

به یك برند اسپورت بردارد. 
در این راس��تا و براساس اخبار 
منتش��ر ش��ده، كیا قص��د دارد 
ت��ا با عرض��ه یك مدل  » س��دان 
اس��پورت «   ب��ه بازار ب��ه رقابت با 
 » آئ��ودی BMW ،»A4 س��ری 
  »C-Class 3 و  » مرس��دس بنز
 بپ��ردازد. گفتن��ی اس��ت منابع 
نزدیك به شركت كیاموتورز اعام 
كرده اند كه فرآیند تولید محصول 
جدید كیا از ماه مه  س��ال 2017 
می��ادی آغاز ش��ده و خودروی 
مذكور با سه پیشرانه متفاوت به 

بازار عرضه خواهد شد. 
در همی��ن رابط��ه ی��ك منبع 
نزدیك به كیاموتورز در مصاحبه 
ب��ا خبرگ��زاری رویت��رز اظه��ار 
از آنجا ك��ه كیاموتورز  داش��ت: 
برن��د مخصوص��ی ب��رای تولید 
خودروه��ای لوك��س در اختیار 
ن��دارد، مدی��ران ای��ن ش��ركت 
تصمی��م گرفته ان��د روی تولی��د 
خودروهای اسپورت تمركز كرده 
و ب��ه رقابت در این بخش از بازار 

بپردازند. 
در حال��ی كه هیون��دای دیگر 
خودروساز كره ای، برای سال های 
متم��ادی با برند جنس��یس خود 
در س��گمنت خودروهای س��دان 
متوس��ط لوكس در ب��ازار حضور 

اس��ت، س��دان جدی��د  داش��ته 
كیاموت��ورز كه در آین��ده به بازار 
نخس��تین  عرض��ه خواهد ش��د 
دیفرانس��یل  اس��پورت  خودروی 
عقبی است كه با توجه به مدیریت 
مش��ترک كیا و هیون��دای، به هر 
دو ش��ركت تعلق خواهد داش��ت. 
با ای��ن وج��ود در ص��ورت ورود 
 » سدان اسپورت كیا «   به بازار، این 
ش��ركت رقابت بسیار سختی را با 
محصوالت برند جنسیس هیوندای 

در پیش خواهد داشت. 
ب��ا وج��ود تاش ه��ای اخی��ر 
كیاموتورز ب��رای تولید و عرضه 
خودروه��ای اس��پورت ب��ه بازار 
و معرف��ی مدل ه��ای مفهوم��ی 
متعدد در س��ال های اخیر مانند 

م��دل مفهوم��ی Novo كه در 
س��ال 2015 به نمایش گذاشته 
از طرح ه��ای  هیچ ك��دام  ش��د، 
مفهومی مذكور به مرحله تولید 

نرسیده اند. 
اگرچ��ه تاكن��ون اطاعاتی از 
سدان اسپورت كیا منتشر نشده 
و حت��ی ن��ام آن نی��ز در اختیار 
رس��انه ها قرار نگرفته اس��ت، اما 
چنانچه براساس برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته خ��ودروی جدید 
كیا تا سال آینده برای فروش به 
بازار عرضه شود، می توان انتظار 
داش��ت كه در آین��ده ای نزدیك 
جزییات مفصل��ی از این خودرو 

در اختیار رسانه ها قرار گیرد. 
منبع: رویترز

افزای��ش تقاضا ب��رای خودرو 
در ب��ازار ای��االت متحده س��بب 
شده است ش��ركت خودروسازی 
تویوتاموتور پیش بینی خود را در 
رابطه با سود خالص این شركت 
در س��ال جاری میادی افزایش 
دهد. این در حالی است كه این 
انتظار دارد در  خودروساز ژاپنی 
س��ه ماهه سوم س��ال 2016 به 
دلیل افزای��ش هزینه های تولید، 
از میزان سود این شركت كاسته 

شود. 
در این رابطه تویوتا اعام كرده 
است كه سود این شركت در بازه 
زمان��ی اكتبر – دس��امبر رقمی 
معادل 6 میلیارد و 180 میلیون 
دالر بوده است كه این میزان در 
مقایس��ه با مدت مشابه در سال 
گذشته كاهشی 5/3 درصدی را 

نشان می دهد. 
تویوت��ا اعام كرد ك��ه انتظار 
دارد درآمد خالص این شركت تا 
ماه مارس س��ال جاری میادی، 
رقم��ی مع��ادل 19 میلی��ارد و 
480 میلی��ون دالر باش��د ك��ه 

افزای��ش درآمد تویوتا در آس��یا 
در پی افزایش راندمان تولید در 
چین از جمل��ه دالیل اصلی آن 
به شمار می رود. در همین رابطه 
تتس��ویا اوتاكه از مدیران شركت 
تویوتا در گفت وگو با خبرنگاران 
میزان  ك��رد:  » افزای��ش  اع��ام 
بهره وری در چین سبب افزایش 
درآمده��ای ما ش��ده اس��ت، به 
همین دلیل ما س��ود بیشتری را 

برای خود پیش بینی كرده ایم.«
الزم به ذكر اس��ت كه افزایش 
تقاضا در بازار خودروی آمریكای 
ش��مالی از جمله دالی��ل اصلی 

باال رفت��ن انتظار تویوت��ا از این 
بازار به ش��مار م��ی رود، چرا كه 
پایداری  معتقدند  تویوتا  مقامات 
اقتص��ادی در آمری��كا موج��ب 
تحریك تقاضا ش��ده و ب��ه بازار 
خودروهای SUV و كامیونت ها 

رونق می بخشد. 
در این راستا تویوتا قصد دارد 
به منظ��ور تحقق پیش بینی های 
خ��ود از بازار آمریكای ش��مالی، 
متوس��ط   SUV خ��ودروی 
خ��ود یعن��ی تویوت��ا Rav4 را 
جایگزی��ن س��دان محبوب خود 
یعن��ی Camry در بازار ایاالت 

متح��ده كن��د. ای��ن در حال��ی 
اس��ت كه لكسوس به عنوان برند 
لوكس تویوتا س��ال مالی بسیار 
خوبی را س��پری كرده و پس از 
BMW دومین برند محبوب در 
بازار خودروه��ای لوكس آمریكا 

محسوب می شود. 
كارشناسان و تحلیلگران حوزه 
صنعت خ��ودرو كاهش ش��دید 
ارزش ی��ن ژاپ��ن در مقابل دالر 
آمری��كا را از جمله دالیل اصلی 
افزایش قابل توجه س��ود تویوتا 
ارزیاب��ی می كنند، ب��ا این حال 
مدیران تویوت��ا ادعا می كنند كه 

اثرات كاهش ارزش ین در مقابل 
دالر رو به كاهش بوده و از میزان 
اثر گذاری آن كاسته شده است. 

مورد  در  اخی��ر  گزارش ه��ای 
بزرگ تری��ن  س��ود  افزای��ش 
حال��ی  در  ژاپ��ن  خودروس��از 
مطرح می ش��ود كه آكیو تویودا، 
مدیرعام��ل ش��ركت تویوتا قصد 
دارد برای س��ومین دهه متوالی 
ای��ن خودروس��از ب��زرگ ژاپنی 
را ب��ه س��وی ركوردش��كنی در 
س��ودآوری هدای��ت ك��رده و از 
این حیث تمامی خودروس��ازان 
ژاپن��ی را پش��ت س��ر بگ��ذارد. 
گفتن��ی اس��ت تویوتا ب��ا فروش 
10 میلیون و 150 هزار دستگاه 
خودرو در سال 2015 میادی، 
فولكس واگن غول خودروسازی 
آلمان كه ب��ه دلیل جنجال های 
ناش��ی از تقلب این ش��ركت در 
ارائه آمارهای مرب��وط به میزان 
آالیندگ��ی خودروه��ای تولیدی 
خ��ود ب��ا كاهش ش��دید فروش 
مواجه ش��ده اس��ت را پشت سر 
بزرگ ترین  به عنوان  و  گذاش��ته 
جه��ان  در  خ��ودرو  فروش��نده 

شناخته شود. 

BMW کیاموتورز در فکر رقابت با

کاهش سود تویوتا در پی افزایش هزینه های تولید
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اخبار انتخاباتی

وزی��ران خارجه ای��ران و انگلی��س روز جمعه تأیید 
کردند که صدور ویزای س��فارتخانه های دو کش��ور در 

تهران و لندن آغاز می شود. 
ب��ه گزارش ایرنا، محمدجواد ظری��ف و فیلپ هاموند 
روز جمع��ه بع��د از پایان مذاکرات یک س��اعت و نیمه 
خ��ود در لندن در گفت وگو ب��ا خبرنگاران اعالم کردند 

این صدور ویزا در چند هفته آینده انجام می شود. 
ظریف گفت: فرصت بس��یار خوبی بود که در حاشیه 
اجالس کمک کنندگان به سوریه دیدارهای دوجانبه ای 
در لندن با مقامات انگلیس داشته باشیم. در دیدار امروز 
عالوه بر مس��ائل منطقه ای در مورد نحوه اجرای برجام 
و همچنی��ن موضوع همکاری ه��ای بانکی و اقتصادی و 

سرمایه گذاری صحبت کردیم. 
وی افزود: دراین دیدار توافق کردیم که تا چند هفته 
دیگر دو کش��ور ص��دور ویزا برای ش��هروندان عادی و 
گذرنامه های عادی را شروع کنند. به نظر ما این اقدام، 
یک حرکت مثبت در جهت تبادل بیشتر بین مردم دو 

کش��ور اس��ت و امیدواریم که به درک بهتر از یکدیگر 
کمک کند. 

وزیر خارجه انگلیس نیز درباره تأخیر شروع برقراری 
روابط بانک های دو کش��ور گفت: با همکاری همتاهای 
آلمانی، فرانس��وی و ایرانی درصدد هستیم تا مشکالت 

موجود را حل کنیم. 
محمدج��واد ظری��ف که ب��رای ش��رکت در اجالس 
بین المللی  »کمک به س��وریه« در لندن به سر می برد 
پی��ش از آن در پارلم��ان انگلیس س��خنرانی کرد و از 
آمادگی ایران برای از س��رگیری رواب��ط دیپلماتیک با 

عربستان خبر داد. 
ظری��ف در پارلمان انگلیس گفت: هیچ کش��وری در 
بحث حقوق بشر نمی تواند مدعی باشد که کامل است و 
هیچ نقصی ندارد. نگرانی هایی در رابطه با نقض حقوق 
بش��ر در غرب به ویژه در ارتباط با پدیده اسالم هراسی و 
اعمال تبعیض در زمینه حقوق مس��لمانان و اقلیت های 
گروهی و قوم��ی داریم. متأس��فانه دولت های غربی به 

دلی��ل روابط تج��اری و منافع حاصله از فروش س��الح 
به برخی کش��ورهای منطقه، نقض حقوق بش��ر در این 

کشورها را نادیده می گیرند. 
ظری��ف اف��زود: در حادث��ه منا، کمترین قص��ور دولت 
عربستان اهمال و نادیده گرفتن مسئولیت های ذاتی خود 
در قبال حجاج به ویژه حجاج ایرانی بوده است. با وجود این 
ما در برابر این اهمال که منجر به کشته شدن صدها ایرانی 
شد، رابطه را قطع نکردیم. در حادثه سفارت عربستان که 
هیچ تبعه س��عودی کمترین صدم��ه ای ندید، ما اقدامات 
الزم ب��رای برخورد با خاطیان را اتخ��اذ کردیم، اما آنها با 

بهانه جویی رابطه را قطع کردند. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: دولت عربس��تان 
مانع عمده در مس��یر پیشبرد راهکارهای سیاسی برای 

بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه است. 
ظریف تصریح کرد: ایران آمادگی دارد تا با کشورهای 
منطق��ه برای تأمی��ن صلح و ثب��ات و آرامش همکاری 

سازنده داشته باشد. 

مجل��س  عض��و  جمهوریخ��واه  س��ه 
نماین��دگان کنگره آمری��کا اعالم کرده اند 
ب��رای س��فر ب��ه ای��ران تقاض��ای روادید 

کرده اند. 
به گزارش ایسنا، شبکه خبری بی بی سی 
فارسی براساس گزارش روزنامه آمریکایی 
هی��ل نوش��ت: مای��کل پمپئ��و از ایال��ت 
کان��زاس، لی زلدین از ایال��ت نیویورک و 
فرانک لوبی یندو از ایالت نیوجرسی اعالم 
کرده اند روز پنجش��نبه  )۱۵بهمن( رسما 
از طریق دفت��ر حفاظت از منافع ایران در 

واشنگتن، درخواست ویزا کرده اند. 
این س��ه نماینده جمهوریخواه گفته اند 
بن��ا دارند ب��رای مش��اهده انتخابات آتی 
مجلس ایران، بازدید از مراکز هس��ته ای و 
همچنین مالقات با یک زندانی آمریکایی 

به این کشور سفر کنند. 
همزم��ان ب��ا درخواس��ت روادی��د، این 
نماین��دگان تندرو نامه  سرگش��اده ای هم 
خط��اب به مقامات ارش��د ایران منتش��ر 
کرده اند و به طور مس��تقیم خواستار توجه 
ای��ن مقام��ات به درخواس��ت سفرش��ان 

شده اند. 
در نام��ه ای که امضای هر س��ه نماینده 
متقاض��ی وی��زا در پایی��ن آن مش��اهده 
می ش��ود و تاری��خ روز ۱۵ بهم��ن را دارد 
آمده: »علت اصلی تصمیم ما برای س��فر 
به ای��ران، نظاره  ک��ردن انتخابات روز ۲۶ 
فوریه  )هفتم اسفند( است. این رویدادی 
تاریخی است. ما مشتاقیم که جاری شدن 
دموکراسی در ایران را از نزدیک مشاهده 
کنیم. تاس��ف برانگیز خواهد بود اگر برای 
نخس��تین بار از زم��ان اس��تقرار حکومت 

ای��ران، هی��چ آمریکایی فرص��ت نیابد که 
صح��ه ب��ر آزادان��ه و عادالنه ب��ودن این 

انتخابات بگذارد.«
همچنین براس��اس نامه منتش��ر ش��ده 
روی برخ��ی س��ایت ها این س��ه نماینده 
درخواس��ت بازدید از سایت های هسته ای 
ای��ران از جمل��ه ف��ردو، اراک و پارچین، 
گفت وگو درباره آزمایش آخرین موش��ک 
هدایت پذی��ر »عماد« و بازداش��ت ملوانان 
ای��ران  نظام��ی آمریکای��ی در آب ه��ای 

کرده اند. 

حس��ین مرعش��ی، س��خنگوی ح��زب کارگ��زاران در 
گفت وگو با ایسنا تأکید کرده که اصالح طلبان در انتخابات 
پیش روی مجلس و مجلس خبرگان، با صندوق های رأی 

قهر نخواهند کرد. 
ب��ا توجه به رد صالحیت گس��ترده نامزدهای وابس��ته، 
اصالح طلب��ان در انتخابات پیش رو دش��واری های زیادی 
دارند اما مرعش��ی با تأکید بر وجود این محدویت ها گفته 
است که اصالح طلبان در انتخابات شرکت خواهند کرد. او 
در پاسخ به شرایط اصالح طلبان در انتخابات پیش رو گفته 
است: »شرایط امروز ایران نیازمند برگزاری یک انتخابات 
رقابتی و پرش��ور است. درست است که مردم برای انجام 

تکلیف خود در انتخابات ش��رکت می کنند اما خوب است 
که این انجام تکلیف با یک ش��ور و شوق و امید به آینده 
نیز همراه باشد. ما انتظار داریم که شورای محترم نگهبان 
در روزهای باقیمانده فراتر از رسیدگی قانونی و عادالنه، از 
زاویه مصالح کش��ور و مصالح نظام به گونه ای حرکت کند 
که امکان رقابت در تمام حوزه های انتخابیه وجود داشته 
باش��د. این انتظار و امید اصالح طلبان اس��ت و حداکثر تا 
صبح شنبه  )۱7 بهمن( منتظر خواهیم ماند و بعد از آن 
باامکاناتی که برای مان باقی مانده است، لیست های مان را 
تنظیم می کنیم. اما اصال قه��ری در کارمان نخواهد بود. 
در ه��ر صورت ما همگان را به انتخابات دعوت می کنیم و 

می کوشیم تا نظام یک گام به جلو حرکت کند.«
او در این گفت وگو به این موضوع اش��اره کرده است که 
به صورت مح��دود رایزنی هایی با ش��ورای نگهبان انجام 

شده است تا صالحیت برخی نامزدها احراز شود. 
او در پاسخ به احتمال ائتالف با اصولگرایان گفته است: 
»ائتالفی ش��کل نمی گیرد. ما حداکثر راهی که داریم این 
اس��ت که از برخی کاندیداهای اصولگرا در برابر افراطی ها 
حمایت کنیم ولی ائتالف ش��کل نخواه��د گرفت. قم  )و 
حمای��ت از علی الریجانی رئیس فعلی مجلس(، اس��تثنا 
اس��ت، ولی در هم��ان قم هم ائتالف الزم نیس��ت و تنها 

حمایت خواهیم کرد.«

س��خنگوی وزارت بهداش��ت در م��ورد 
بیماری زی��کا و نگرانی هایی که بابت ابتال 
به ای��ن ویروس وجود دارد، گفت: تاکنون 
م��وردی از ای��ن بیم��اری در خاورمیان��ه 
گزارش نشده است. به گزارش ایسنا، دکتر 
ایرج حریرچی با اشاره به وجود نظام مراقبت 
فعال در کشور برای کنترل حشره ناقل این 
بیماری، گفت: تاکنون موردی از این بیماری 
در کش��ور نداش��ته ایم و نگرانی از این بابت 
وجود ندارد. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه 

داد: کش��ورهای آمریکای جنوبی و آمریکای 
مرکزی و بخش هایی از مناطق جنوبی ایاالت 
متحده آمریکا در سال های اخیر شاهد رشد 
و گسترش فراوان پش��ه های آندس بوده اند. 
پشه ها بعد از خونخواری از انسان های مبتال 
به بیماری ناش��ی از ویروس زیکا، می توانند 

بیماری را به انسان های دیگر منتقل کنند. 
حریرچ��ی تصریح کرد: ای��ن بیماری در 
80 درصد موارد بی عالمت اس��ت. حتی اگر 
عالمت دار ش��ود نیز معموال خفیف است و 

دوره دو ت��ا هفت روزه آن به طور مالیم طی 
می ش��ود. از اردیبهشت ماه امس��ال که این 
بیماری در برزیل برای نخستین بار شناخته 
شد تاکنون چند هزار مورد تولد نوزاد با سر 
کوچک یا همان میکروسفالی در برزیل ثبت 
شد که احتمال داده اند به دنبال ابتالی مادر 
به این ویروس در دوران بارداری باش��د. این 
احتمال در دس��ت بررسی و مطالعه است و 

هنوز تأیید نشده است. 
به گفت��ه حریرچی، عالئم ای��ن بیماری 

ممکن اس��ت ب��ه ص��ورت تب، ب��دن درد، 
دردمفاصل، بثورات پوستی و قرمزی چشم 
بروز کند. همچنین دوره نهفتگی یا کمون 
بیماری هنوز به طور دقیق شناخته نشده و 
این بیماری به ندرت به مرگ منجر می شود 
و اغلب مواردی که در نهایت بیمار فوت شده 
است دارای بیماری زمینه ای مزمن بوده اند. 
وی اف��زود: تش��خیص زی��کا ب��ا انجام 
آزمایش پی س��ی آر و جداسازی ویروس از 

نمونه خون انجام می شود. 

درخواست نمایندگان جمهوریخواه آمریکا برای سفر به ایران

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران:

اصالح طلبان با صندوق رأی قهر نخواهند کرد

سخنگوی وزارت بهداشت: موردی از زیکا در خاورمیانه گزارش نشده است

  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص 

مصلح��ت نظام، برگزاری انتخابات در کش��ور را نش��انه 
پایبندی انق��الب به رأی مردم دانس��ت و گفت: قانون 
ش��رایط برگزاری یک انتخابات را ب��ا توجه به مقدمات 
و مؤخرات مش��خص کرده و مردم و نامزدها باید توجه 
کنند ک��ه رقابت ه��ای انتخاباتی محل دع��وا و توهین 

نیست. 
  غالمعلی حداد عادل، سخنگوی ائتالف اصولگرایان 

روز جمع��ه گفت: فهرس��ت ائت��الف اصولگرایان تهران 
تا دوش��نبه منتشر خواهد ش��د. حدادعادل، سخنگوی 
ائت��الف اصولگرای��ان در حاش��یه س��خنرانی در جمع 
اصولگرای��ان اصفه��ان در جم��ع خبرن��گاران دورنمای 
وح��دت اصولگرای��ان را »امیدوارکننده« خواند و گفت: 
آنهایی که در لیس��ت واحد نیامده بای��د انصراف دهند 
تا مردم در رأی دادن به اصولگرایان مش��وش نش��وند. 
اصولگرایان حتی اگر با هم متحد شوند، پیروزی آنها در 

انتخابات آسان نیست. 

انتخاب��ات  س��تاد  رئی��س  امام��ی،  محمدرض��ا    

اصالح طلب��ان اصفهان گفت: مجلس��ی که نماینده آن 
بتواند منافع ملی را تش��خیص دهد مجلس��ی مطلوب 
محس��وب می ش��ود و هدف اصالح طلبان در دهمین 
دوره انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس��المی، تش��کیل 

مجلسی کارآمد است. 
  غالمحس��ین کرباس��چی، دبیرکل حزب کارگزاران 

س��ازندگی سرنوشت و آینده کش��ور را در گرو استفاده 
از نیروه��ای کارآمد و خوش��فکر دانس��ت و تأکید کرد: 
حزب کارگزاران به دنبال گرفتن پست و سهمیه خواهی 

در هیچ دولتی نبوده و نیست. 
  محمدج��واد ظری��ف، وزیر خارجه کش��ورمان در 

جمع ایرانیان مقیم انگلیس گفت: امیدوارم با مشارکت 
گس��ترده مردم در انتخابات پیش رو، جمهوری اسالمی 

ایران در پیشبرد اهداف عالیه خود به پیش برود. 
  هیأت مرک��زی نظارت بر انتخاب��ات مجلس اعالم 

کرد داوطلبان نمایندگ��ی مجلس که صالحیت آنها در 

مرحله قبلی تأیید ولی در شورای نگهبان رد شده است، 
می توانند ۱7 تا ۱۹ بهمن  شکایت خود را تحویل دهند. 
ب��ه گزارش اداره کل روابط عمومی ش��ورای نگهبان، 

متن این اطالعیه به شرح زیر است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به اطالع آن عده از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره 
مجلس شورای اس��المی که صالحیت داوطلبی آنها در 
مرحل��ه قبلی مورد تأیی��د قرار گرفته و براس��اس نظر 

شورای نگهبان صالحیت آنها رد شده می رساند: 
ب��ه اس��تناد تبصره 3 از بن��د ۲ ماده واح��ده مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام می توانند ظرف مدت سه روز 
از تاری��خ ۹4/۱۱/۱7 ت��ا ۹4/۱۱/۱۹ و در وق��ت اداری 
ب��ه آدرس تهران، اتوبان بس��یج- بلوار هجرت – میدان 
شهید مطهری – ورزشگاه تختی یا در استان ها به دفاتر 
نظارت و بازرسی بر انتخابات استان های مربوط مراجعه 
و پس از دریافت فرم، ش��کایت خود را تنظیم و پس از 

تحویل، رسید دریافت کنند. 
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دیوی��د کام��رون، نخس��ت وزیر انگلیس اع��الم کرد که 
ش��رکت کنندگان در نشست موس��وم به اهدا کنندگان به 
س��وریه در لندن متعهد ش��دند که ۱۱ میلیارد دالر برای 
کمک به س��وریه جم��ع آوری کنند. به گ��زارش الجزیره، 
دیوید کامرون، این خبر را در نشستی مطبوعاتی در پایان 
جلس��ه کنفرانس موس��وم به اهدا کنندگان به سوریه که 
در آن 70 کش��ور و نهادهای مختلف بین المللی ش��رکت 

داشتند، ایراد کرد. 
کامرون گفت: شرکت کنندگان متعهد شدند تا ۶میلیارد 
دالر را امسال و ۵ میلیارد دالر را تا سال ۲0۲0 برای کمک 
به آوارگان س��وری در داخل و خارج این کشور اختصاص 
دهند. اوضاع انسانی در سوریه بسیار وخیم شده و نیاز به 
کمک های انسانی برای این کشور به ویژه آوارگان بیش از 
هر زمان دیگری احس��اس می شود و کمک هایی که برای 
س��وریه جمع آوری خواهد شد برای حمایت از برنامه های 
انسان دوس��تانه و بازسازی سوریه اختصاص خواهد یافت 

اما باید شیوه ای جدید برای تعامل با بحران انسانی سوریه 
در پیش گرفته ش��ود تا کمک های اختصاص داده ش��ده 

هرچه بهتر به دست مردم این کشور برسد. 
سازمان ملل پیشتر خواستار جمع آوری 7 / 7 میلیارد دالر 
کمک برای بهبود وضعیت انس��انی در س��وریه و آوارگان 
سوری در خارج از این کشور برای سال ۲0۱۶ شده بود و 
کش��ورهای همسایه سوریه نیز که میزبان میلیون ها آواره 
سوری هستند ۱/۲ میلیارد دالر کمک طلب کرده بودند. 
شرکت کنندگان در نشست لندن کمک رسانی به آوارگان 
س��وری در داخل مرزهای این کشور را ضروری تر ارزیابی 
کردند، چراکه آنها عالوه بر بی خانمانی از ش��رایط جنگی 
و بمب��اران نیز رنج می برند. ج��ان کری، وزیر امور خارجه 
آمریکا در نشس��ت لندن گفت: وقتی که مردم به خوردن 
گی��اه روی می آورند و حیوانات کوچ��ه و خیابان را برای 
استفاده غذایی شکار می کنند، این امر باید وجدان ملت ها 

را بیدار کند و همه ما در قبال این امر مسئول هستیم. 

وعده کمک 11 میلیارد دالری به سوریه در نشست لندن

    ش�بکه تلویزیون�ی العربیه گزارش 
هوای�ی  نی�روی  بالگرده�ای  ک�ه  داد 
آمریکا محموله بزرگی از تس�لیحات را 
ب�ه پایگاهی هوایی در اس�تان حس�که 

سوریه منتقل کرده اند. 
    عف�و بین المل�ل تاثیر »نامناس�ب« 
وضع حالت فوق العاده در فرانسه پس از 
حمالت سال گذشته میالدی در پاریس 

را به شدت مورد انتقاد قرار داد. 

س�یداحمد الصافی، نماینده حضرت آیت اهلل سیدعلی سیستانی، مرجعیت 
عالی قدر شیعیان عراق اعالم کرد که مرجعیت تصمیم گرفته به صورت موقت، 

اعالم موضع گیری های خود نسبت به حوادث جاری کشور را متوقف کند

تیتر اخبار

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
نسبت به ورود تاکسی های پالک شهرستان به محدوده های 
زوج و فرد و طرح ترافیک هش��دار داد و گفت: تنها یک ماه 
گذش��ته ۱۲0 هزار تاکسی با پالک شهرستان به دلیل ورود 

غیرمجاز به محدوده زوج و فرد جریمه شده اند. 
او با بیان اینکه متاس��فانه در آمار به دس��ت آمده به رقم 
باالیی از تردد تاکسی های پالک شهرستان برخورد کردیم، 
گف��ت: تنها یک م��اه گذش��ته ۱۲0 هزار تاکس��ی با پالک 
شهرس��تان به دلیل ورود غیرمجاز به مح��دوده زوج و فرد 
جریمه ش��ده اند. عالوه برآن تعداد قابل توجهی نیز به خاطر 
ورود غیرمج��از به محدوده ط��رح ترافیک مرتکب تخلف و 

مش��مول جریمه شده اند. او همچنین درباره شایعه بخشش 
جرای��م رانندگی و پیامکی که اخیرا به برخی از ش��هروندان 
ارس��ال شده و از آنان خواسته شده بود شماره پالک خود را 
برای بخشش جرایم ارسال کنند، گفت: متاسفانه باید بگویم 
ک��ه معموال در برخی از ایام خاص مانند دهه فجر، عید فطر 
و... پیامک های غیرمعتبری در شبکه های اجتماعی رد و بدل 
می شود که هیچ س��ندیت و اعتباری ندارند. درباره پیامکی 
که اخیرا به عنوان بخش��ش جرایم رانندگی ارسال شده بود 
نیز همین وضعیت است و ضمن تکذیب این موضوع عامالن 
انتشار این شایعه نیز از سوی پلیس فتا تحت تعقیب قضایی 

قرار خواهند گرفت. 

هشدار پلیس تهران به تاکسی های شهرستانی

   هاش�می وزی�ر بهداش�ت، از تالش دو 
وزارتخان�ه بهداش�ت و ام�ور خارجه برای 
آزادس�ازی دو کادر درمان�ی ایران�ی از بند 

عناصر تکفیری خبر داد. 
  س�ازمان آتش نش�انی و خدمات ایمنی 
از حری�ق گس�ترده  ش�هرداری ته�ران 
انب�ار چوب و ضایع�ات در روس�تای قلعه 

حاج موسی خبر داد. 
چند روز قبل یک توله خرس س�یاه در یکی از محورهای اصلی در فاصله هفت 

کیلومتری از شهرستان نیکشهر بر اثر برخورد با خودروهای عبوری از بین رفت

تیتر اخبار

دو چهره مش��هور هالیوود و سینمای جهان یعنی هلن 
میرن و ایتن هاوک نیز به صف منتقدان اس��کار پیوستند. 
به گزارش یاهونیوز، هلن میرن، بازیگر مشهور بریتانیایی 
ضمن انتقاد از رفتار آکادمی اس��کار گفت که خیلی نباید 
غیرمنصفانه نس��بت به اس��کار قضاوت کرد و ایتن هاوک 

گفت طرفدار بایکوت اسکار است. 
هل��ن می��رن، بازیگ��ر برنده اس��کار می گوی��د معرفی 
نامزدهای امس��ال اس��کار همین طوری پیش رفته و ایتن 

هاوک نیز از تحریم مراسم اسکار حمایت کرده است. 
در مصاحبه ای جدید، هلن میرن در پاس��خ به پرسشی 
که درباره سیستم قدیمی اس��کار و انتخاب بازیگرانی که 

همه سفیدپوس��ت هستند، گفته اس��ت: فکر می کنم این 
غیرمنصفانه است که به آکادمی حمله کنیم. شاید امسال 
همه چیز همین طور پیش رفته است. میرن در عین حال 
تاکید کرد از طاعونی که صنعت س��ینما را دچار خودش 
ک��رده بی خبر نیس��ت و آن را رد نمی کند: »من می گویم 
م��ا باید همه فیلم ها را ببینیم. پی��ش از آنکه بخواهیم به 
آنه��ا رأی بدهیم. باید بازیگر، فیلمنامه و همه ویژگی های 
فیلم ها را بشناس��یم. اینها بس��یار ضروری اس��ت تا افراد 
بخواهند بعد ب��ر مبنای آنها نامزدهای اس��کار را انتخاب 
کنند. با این حال من امس��ال به مراس��م اس��کار نمی روم 

چون از اول نمی خواستم بروم«.

بایکوت اسکار ادامه دارد

  دیتر گاس�لیک، مدیر جشنواره فیلم 

برلی�ن اعالم ک�رد مس�ئله مهاجرت و 
بحران جهان�ی پناهندگان در سراس�ر 
جهان از جمله موضوعات مهم این دوره 

برلینانه هستند. 
  انجمن کارگردان های آمریکا یک جایزه 
جدید برای تجلیل از کارگردان های فیلم 

اولی تاسیس کرد. 
قبل از نمایش فیلم »نیم رخ ها« در برج میالد، مخاطبان حاضر در س�الن یک 

دقیقه به احترام زنده یاد ایرج کریمی ایستادند و سکوت کردند

تیتر اخبار

پدر نیمار در دادگاه اعالم کرده که منچستریونایتد حاضر 
ش��ده بود برای خرید نیمار ۱۹0 میلیون یورو هزینه کند که 
در نهایت این بازیکن تصمیم گرفت تا برای بارس��لونا بازی 
کند. به گزارش اسپورت، موضوع انتقال نیمار از سانتوس به 
بارسلونا همواره با حاشیه های زیادی روبه رو است که در این 
میان اکنون پای منچس��تریونایتد نیز به این پرونده باز شد. 
پدر نیمار ادعا کرده اس��ت که این تیم انگلیس��ی حاضر بود 
برای به خدمت گرفتن نیمار جوان از سانتوس ۱۹0 میلیون 
یورو هزینه کند. این در حالی است که منابع معتبر در اسپانیا 
همچن��ان ادعا می کنند که نیمار به زودی قرارداد جدیدی با 
بارس��ا امضا می کند و او فقط از نام یونایتد استفاده می کند. 
ب��ا این حال پدر این بازیکن برزیلی در دادگاه اعالم کرد که 

منچس��تریونایتد با ۱۹0 میلیون یورو خواس��تار به خدمت 
گرفتن نیمار بوده اس��ت. در همین ارتباط روزنامه اسپورت 
نوش��ت، منچس��تریونایتد که س��خت به دنبال خرید نیمار 
برزیل��ی بود، حاضر بوده ۱۹0 میلیون ی��ورو به تیم کاتاالنی 

پرداخت کند و این پیشنهاد را رسما ارائه کرد. 
روزنام��ه گاردین انگلیس نیز نوش��ت، ای��ن رقم معادل 
ش��رط جدایی نیم��ار از بارس��لونا اس��ت. در همین حال 
مسئوالن بارسا در تالش هس��تند با تمدید قرارداد نیمار 
تا ژوئن ۲0۲0 ش��رط جدایی قرارداد او را تا ۲۵0 میلیون 
یورو افزایش دهند. به نظر نمی رس��د بارس��لونا حاضر به 
فروش این ستاره بزرگ شود، آن هم در شرایطی که فیفا 
این باشگاه را از خرید بازیکن تا ماه ژانویه منع کرده بود. 

نیمار، بارسلونا را به منچستریونایتد ترجیح داد

 منچس�تر سیتی در حساس ترین 

برت�ر  لی�گ  دوم  نیم فص�ل  ب�ازی 
امش�ب میزبان لس�تر صدرنش�ین 

اس�ت. 
  روس�یچکی، هافبک تی�م فوتبال 

آرس�نال پس از مصدومی�ت دوباره، 
س�ه ماه خانه نشین شد و این احتمال 
وجود دارد که فوتبال را برای همیشه 

کنار بگذارد. 
کریستیانو رونالدو س�تاره رئال مادرید با این عکس تولد 31 سالگی اش را با 

هوادارانش در اینستاگرام جشن گرفت

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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آگهی امروز: قرص ماشین 
ظرفشویی فینیش

داستان

خان��واده ای در ح��ال خوردن صبحان��ه در تصویر 
مش��اهده می ش��وند. گوینده: صبحانه... ظرف ها. در 
تصویر ظرف های همان وعده را در ماشین ظرفشویی 
خیالی در هوا معلق می بینیم. در تصویر بعد خانواده 
را در حال خوردن ناه��ار می بینیم و دوباره گوینده 
می گوید ناهار و س��پس ظرف های همان وعده را در 
جای ماش��ین ظرفش��ویی اما در نب��ود آن و در هوا 
معلق می بینیم. در تصویر بعد گوینده می گوید تولد، 
مهمان��ی، ازدواج، طالق، م��رگ، زندگی و بعد همه 
اینه��ا می گوید ظرف ها و م��ا ظرف های کثیف را در 
هوا معلق می بینیم. س��پس در انتهای تیزر گوینده 
می گوید، ظرف ها... ظرف ها و ظرف ها و سپس همه 
ظرف ها را داخل یک ماش��ین ظرفشویی می بینیم. 
در کمدی نیز باز می شود و یک بسته قرص ماشین 
ظرفشویی فینیش در تصویر مشاهده می شود. شعار 
ب��ر تصویر نقش می بندد: ماش��ین ظرفش��ویی ات را 

دوست داشته باش. بهش فینیش بده. 

استراتژی
از ابتدای تیزر به نظر می رس��د که تیزر تبلیغ یک 
ماشین ظرفش��ویی اس��ت. وقتی که از ابتدای تیزر 
مدام در هر زمان با ظرف های شسته نشده ای روبه رو 
هس��تیم که در هوا معلق اند و شکل قرار گرفتنشان 
ش��بیه قرار گرفتن در یک ماشین ظرفشویی است، 
به نظر می رس��د که قرار است به تبلیغ یک ماشین 
ظرفش��ویی برس��یم اما وقتی تبلیغ به معرفی قرص 
ماشین ظرفشویی فینیش می پردازد و بیان می کند 
که اگر ماش��ین ظرفش��ویی ات را دوست داری به آن 
فینی��ش ب��ده با یک اس��تراتژی دقیق و هوش��مند 
روبه رو می شویم که با در نظر داشتن عملکرد اصلی 
محصول��ش و اینکه یک محصول فرع��ی برای یک 
محصول دیگر است به گونه ای منطقی و هوشمندانه 
موثر جلوه می کند. ایده پردازان می دانند که جایگاه 
محصول شان در بازی شست و شوی ظرف ها کجاست 
و ب��ا حفظ رویکرد صحیح و مناس��ب و ترکیب یک 
احساس جذاب و دوس��ت داشتنی ضمن شخصیت 
بخش��ی به محصوالتش��ان و محبوب ک��ردن آن از 
ای��ن روش ب��ه معرف��ی و تبلیغ صحی��ح محصول 
خود می پردازند. حاال تنها کافی اس��ت که مشتری 
محصول را بخرد، امتحانش کند تا به شست و ش��وی 
مناسبش پی ببرد وگرنه تبلیغ همه راه را رفته است 
تا فینیش را به انتخاب مناسب یک قرص ظرفشویی 

تبدیل کند. 

شعار
شعار فینیش بس��یار جالب است. ضمن اینکه در 
این تیزر شعار مناسب تکمیل کننده قسمت عمده ای 
از ایده تیزر و داس��تان است، در عین حال با رویکرد 
جذاب��ش در ذهن می ماند. فینیش در ش��عارش به 
خوبی بیان می کن��د که کیفیت باالیی دارد، اما این 
مس��ئله را مستقیم بیان نمی کند، بلکه با بیان اینکه 
اگه ماشینت رو دوست داری بهش فینیش بده ضمن 
تاثیر احساس��ی و نش��اندن لبخند ب��ر لب مخاطب 
به گون��ه ای پنهان برای مخاطب تنها نس��خه واقعی 
ماش��ین ظرفش��ویی اش را می پیچد. قرص ماش��ین 
ظرفشویی فینیش مراقب سالمتی ظرف ها و ماشین 
ظرفش��ویی است. پس اگه ماشینت را دوست داری، 

این محصول را از آن دریغ نکن. 

تکنیک
هوابرجس��ته ترین  در  ظرف ه��ا  ب��ودن   معل��ق 
ایده – تکنیک برای تش��خص بخشیدن و ابراز خالقانه 
است. ظرف هایی که شبیه قرار گرفتن در یک ماشین 
ظرفش��ویی در هوا معلق اند، تکنیک مناسبی است تا 
بتوان به هدف اصلی تیزر پی برد و همچنین س��اختار 
مقطع گونه و فض��ای گرم خانوادگی و مهمانی که در 
آن ظروف زیادند و تک کادرهای مناسب و اما شلوغ و 
سرشار از زندگی با رنگ و نور طبیعی کمک کرده است 

تا فینیش به هدف اصلی اش برسد. 

پاسخ های برند 
آیا می دانستید پاسخ های برند، به چگونگی پاسخ دهی 
مش��تریان به برند و تمامی فعالیت های بازاریابی آن و 
سایر منابع اطالعاتی اشاره دارد؟ پاسخ های برند یعنی 
اینکه مش��تریان درباره برند چه فکر می کنند؟ یا چه 
احساسی نسبت به آن دارند؟ پاسخ های برند می تواند 
براساس قضاوت ها درباره برند و احساس نسبت به برند 
)بر حسب اینکه این پاسخ ها از مغز برآمده اند یا از قلب( 
تفکیک شود. قضاوت ها درباره برند، بر عقاید و ارزیابی 
شخصی مشتریان از برند تمرکز دارد. قضاوت های برند 
ش��امل این است که مشتریان چگونه همه تداعی های 
ذهنی مرتبط با کارایی و انتزاع متفاوت را با هم جمع 
می کنند تا عقاید متنوعی را ش��کل دهند. احساسات 
درباره برند، پاسخ ها و واکنش های احساسی مشتریان 
نس��بت به برند اس��ت. احساس��ات برند، همچنین با 
ارزش ه��ای اجتماع��ی برانگیخته ش��ده برند مرتبط 
است. چه احساس��اتی توس��ط برنامه بازاریابی برای 
برند یا سایر موارد برانگیخته شده است؟ اگر چه همه 
نوع پاسخی از جانب مشتریان به برند امکانپذیر است  
)چ��ه از مغز برآمده و چه از قلب( در نهایت مهم این 
اس��ت که آنها تا چه میزان مثبت هس��تند. عالوه بر 
این، بسیار مهم اس��ت که پاسخ ها در دسترس باشد 
و زمانی که مش��تریان درباره برند می اندیشند راحت 

به ذهن بیاید. 

آیامیدانستید

فرصتنقد

تبلیغاتخالق

شرکت اسپری فوم عایق icynene- شعار:  icynene فوم  می تواند معماران را معروف کند 

ایستگاهتبلیغات

روز جهانی دست خط و سالمی دوباره 
به خودکار و مداد

Moleskine  برندی اس��ت که مخاطب را به نوش��تن 
تش��ویق می کند و پر اس��ت از ایده های خالقانه. این برند 
با تولید دفترهای یادداش��ت، طرفداران زیادی در سراسر 
دنیا دارد. Moleskine  ش��ما را به اس��تفاده از خودکار 
و م��داد ترغیب می کند و این همان چیزی بود که در روز 
دس��ت خط اتفاق افتاد. 23ژانویه، روز جهانی دس��ت خط، 
Moleskine کمپی��ن جالب��ی را در Twitter ب��ه راه 
انداخ��ت و توییت هایش را با دس��ت خط های واقعی و نه 
تایپی منتش��ر کرد! به گزارش  ام بی ای نیوز، مردم زیادی 
در کمپین #handwritingday شرکت کردند )بروس 
ویلیس، دبرا مسینگ و خیلی های دیگر( و توییت هایشان 
را با دست خط خود نوشتند. این کمپین طراحان گرافیک، 
تصویرگران و کاریکاتوریست ها را سر ذوق آورد و آنها سعی 
کردند خالقیت ش��ان را در توییت هایش��ان نشان دهند، 
نتیجه بس��یار جال��ب بود. البته هدف کمپی��ن از این هم 
فراتر بود و همه می توانس��تند در آن شرکت کنند. حتی 
 Moleskine یک جعبه پر از لوازم نوش��تاری و طراحِی

به عنوان جایزه در نظر گرفته شده بود. 

نگاهی به پوستر تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر

پوستری که روح ندارد
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پوس��تر س��ی و چهارمین جش��نواره فجر 
با س��روصدای زیادی اکران ش��د. در پوس��تر 
جشنواره امسال از تصویر یکی از بزرگان عرصه 
سینما استفاده شده است. تصویر استفاده شده 
برای پوستر جش��نواره فجر متعلق به مرحوم 
خسرو ش��کیبایی است. این پوس��تر به دلیل 
تفاوتی که با پوستر سال های پیش داشت، مورد 
توجه بسیاری از طراحان گرافیک قرار گرفت و 
نسبت به آن واکنش های مختلفی نشان دادند. 
براس��اس همین واکنش ها گ��روه طراحی این 
پوس��تر مدتی پس از اک��ران، اصالحاتی روی 
آن انجام داده و پوستر جدید را مجددا معرفی 
کردن��د. در ادامه، »فرصت ام��روز« به منظور 
بررسی ابعاد مختلف این پوستر سراغ علیرضا 
نصرتی، طراح باسابقه گرافیک و محسن جاوید، 

مدرس و طراح گرافیک رفته است. 

سنت شکنی در طراحی پوستر 
جشنواره 

علیرضا نصرتی درباره پوستر جشنواره فیلم 
فجر می گوید: با نگاهی به پوسترهای دوره های 
قبل جشنواره متوجه می شویم که در طراحی 
پوس��تر این دوره، به نوعی سنت ش��کنی شده 
اس��ت. در این پوس��تر از تکنیک تصویر سازی 
استفاده شده اس��ت، تکنیکی که می توانست 
ح��س و ح��ال جدیدی ب��ه پوس��تر بدهد اما 
ب��ه دالیلی ای��ن اتفاق نیفتاده اس��ت. نصرتی 
می گوی��د: به کارگیری تصویر ی��ک بازیگر در 
پوس��تر جش��نواره های بین المللی فیلم چیز 
غریبی نیس��ت اما خیلی هم مرس��وم نیست. 
تاکنون چندین بار در پوس��تر جش��نواره های 
ونی��ز، برلین و ک��ن، از تصاویر بازیگرانی چون 
ژولی��ت بینوش، مارچلو ماس��تریانی، مریلین 
مونرو و دیگران استفاده شده است، اما همیشه 
برای این کار دالیل محکمی وجود داشته است، 
برای مثال استفاده از تصویر ژولیت بینوش در 
پوستر سال 2010 جشنواره کن، به این دلیل 
بود که ای��ن بازیگر در فیلم »کپی برابر اصل« 
عباس کیارستمی بازی کرده بود، نکته جالب 
این بود که جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن 
را هم دریافت ک��رد. نصرتی می گوید: در واقع 
حضور یک هنرپیش��ه یا کارگ��ردان، فقط در 
پوس��تر یک جش��نواره خالصه نمی شود و در 
برنامه های دیگر جش��نواره نی��ز این حضور به 
شکل دیگری ادامه پیدا می کند، مثال در طول 
جش��نواره برای آن فرد مورد نظر بزرگداشت 
می گیرند یا فیلم خاصی از او در جش��نواره به 

نمایش درمی آید. 

استفاده از تکنیک تصویرسازی در 
طراحی پوستر 

نصرتی می گوید: همان طور که عنوان کردم، 
از تکنیک تصویرسازی در جشنواره های معتبر 
دنیا بارها استفاده شده است. مثال دیگر در این 
مورد جشنواره ونیز است. جشنواره ونیز چندین 
سال است که به زیبایی از این تکنیک استفاده 
می کند. بررس��ی پوسترهای سه سال اخیر این 

جش��نواره به ما کمک می کند تا متوجه شویم 
که طراحی هویت بصری جش��نواره های معتبر 
چگونه و براس��اس چه اصول��ی انجام می گیرد. 
طراحی پوس��ترهای جش��نواره فیل��م ونیز را 
در س��ال های اخیر، سیمون ماس��ی، انیماتور، 
کارگردان و تصویرساز ایتالیایی به عهده داشته 
و طراح��ی هوی��ت بص��ری این جش��نواره نیز 
توسط اس��تودیو »گراف ایکس« واقع در شهر 
میالن انجام گرفته است. پوسترها و همچنین 
اقالم تبلیغی دیگر این جشنواره نیز از یونیفورم 
ثابتی پیروی می کند. در طراحی پوس��ترهای 
این جش��نواره، نماهایی از فیلم های معروف، با 
تکنیک تصویرسازی به کار می رود، به این شکل 
که همیش��ه نش��انه ای از پوستر س��ال قبل در 
پس زمینه پوستر سال آینده حضور دارد، برای 
مثال س��ال 2013 و در پوستر هفتادمین سال 
این جش��نواره، دو نما از دو فیلم متفاوت با هم 
ترکیب شدند. در این پوستر، تصویری از مردی 
که در س��احل ایس��تاده و در حال تکان دادن 
دستمال است از یکی از نماهای فیلم »ابد و یک 
روز« انتخاب شده بود )این نما در پوستر رسمی 
فیلم نیز اس��تفاده شده بود(. این فیلم محصول 
س��ال 1۹۹۸و کارگردانش آنجلو پولوس است، 
عالوه بر این در پوس��تر مورد نظر تصویر قایقی 
که یک کودک و کرگدن در داخل آن قرار دارند 
که مربوط به فیلم »کشتی به راه خود می رود« 
است نیز به کار رفته بود. این فیلم به کارگردانی 
فدریکو فلینی و محصول سال 1۹۸3 است. این 
قایق، کودک و کرگدن، در پوس��تر س��ال قبل 
از آن  نیز استفاده ش��ده بود. با این توضیحات، 
می ت��وان گفت اینک��ه صرفا به ای��ن دلیل که 
جش��نواره های دیگر از تکنیک تصویر سازی یا 
عکس هنرپیشه ها برای پوس��تر خود استفاده 
می کنند، ما نیز باید چنین کاری کنیم، درست 
نیست. در پس این پوسترها، منطق و استراتژی 
وج��ود دارد که ما آن را نمی بینیم و نمی دانیم، 

ما فقط ظاهر این پوس��ترها را می بینیم و فکر 
می کنیم همه چیز به همین س��ادگی اس��ت، 
شما اگر به اقالم تبلیغی جشنواره امسال فیلم 
فجر و به پوس��ترهای بخش های مختلف آن و 
به بیلبورده��ا و بنرهایش نگاه کنید، به راحتی 
می فهمید که هیچ ربطی به همدیگر ندارند، نه 
از نظر مفهوم و معنا و نه از نظر تکنیک و اجرا. 
طبیعی است که بدون هماهنگی و هارمونی در 
ایده پردازی و طراحی و اجرا، هویت بصری زیبا و 

محکمی خلق نمی شود. 

اما و اگرهای استفاده از تصویر 
بازیگران 

این طراح گرافیک می گوی��د: همان طور که 
قبل تر توضیح دادم، استفاده از چهره یک بازیگر 
ام��ا و اگرهایی دارد که باید آنها را رعایت کنیم، 
مثال باید مش��خص ش��ود که چرا برای پوستر 
جش��نواره فجر یک عکس معمولی و خنثی از 
خسرو شکیبایی انتخاب شده است؟ مخاطبان 
س��ینمای ایران، شکیبایی را با آن صدای زیبا و 
حرکات اغراق آمیز دست و بدنش می شناسند، 
به راحتی می ش��د ش��کیبایی را با یک حالت و 
پوزیشن پرتحرک که به کاراکترش هم نزدیک 
است، تصویرسازی کرد. خسرو شکیبایی در این 
پوستر بسیار خنثی ایس��تاده و به دوربین نگاه 
می کند، چنین حالتی هیچ انرژی و هیجانی به 
پوستر تزریق نمی کند، این کار شبیه پوسترهایی 
است که مردم هنگام تشییع جنازه هنرمندان در 
دست می گیرند. آن هیجان، سرزندگی و تحرکی 
که الزم است در پوستر یک جشنواره فیلم وجود 
داشته باشد، در این پوستر دیده نمی شود. طرح 
روی لباس خسرو شکیبایی هم حکایت دیگری 
است که بهتر اس��ت درباره اش صحبت نکنیم. 
بک گراند پوستر هم به خاطر اینکه خالی نباشد 
به وسیله لوگوی جشنواره پر شده و تبدیل شده 
به یک کاغذ دیواری خنثی که پوستر را سردتر 

کرده اس��ت. لی اوت و نوع چینش نوشته ها هم 
که می توانست با کمی خالقیت به فضای مرده 
پوستر ش��ادابی ببخش��د، کار را خراب تر کرده 
اس��ت، طراح حتی فاصله بین حروف و کلمات 
و سطرها را درست نکرده و متن را به شکل خام 
به کار برده است. مشکل دیگر این است که این 
کار در حد یک تصویر سازی مانده و تکنیک در 
خدمت پوستر قرار نگرفته است. نصرتی درباره 
طرح اصالح شده پوستر جشنواره فجر می گوید: 
تغیی��ر خاص��ی ص��ورت نگرفته و مش��کالت 
پوس��ترهمچنان به قوت خودش باقی است، در 

یک کالم بگویم که این پوستر روح ندارد. 

جامعه هدفی که باید در طراحی پوستر 
جشنواره در نظر گرفت 

محسن جاوید درباره پوستر جشنواره فیلم 
فجر می گوید: بهتر است قبل از بررسی پوستر 
جشنواره فجر امس��ال، به سواالتی اشاره کنم 
که طراحان پوستر قبل از طراحی باید پاسخی 
مناس��ب برای آنها بیابند، سوال اول این است 
که پوستر طراحی ش��ده، پوستر یک سمینار 
کوچک اس��ت یا پوستر یک همایش محلی یا 
پوس��تری جهت بزرگ ترین رویداد سینمایی 
کش��ور؟ زمانی طرح یک پوستر آنقدر جامعه 
هدف کوچک و عامی دارد که هیچ گاه به چشم 
نمی آید و هیچ گرافیس��ت، منتقد یا رسانه ای 
ب��ه آن توجه نمی کند اما یک وقت ش��أن یک 
برنامه از جمله جش��نواره، همایش، کنفرانس، 
نمایش��گاه و... آنق��در ب��اال م��ی رود که طرح 
پوستر آن در حافظه تاریخی یک جامعه باقی 
می ماند. در برخورد با چنین پوسترهایی طرح 
آن اهمی��ت پیدا می کند، ای��ده و اجرا و موارد 
بسیاری دیگری که باعث می شود طرح پوستر 
با یک کار سطحی تفاوت های عمیقی پیدا کند، 
مهم می شود؛ کاری که دیگر نمی تواند و نباید 
یک کلیشه باش��د، کاری که باید انتظار باالی 

جامعه ه��دف را برآورده کند. جاوید می گوید: 
حال با این مقدمه بهتر است به پوستر جشنواره 
فیل��م فجر امس��ال که البته هنوز مناقش��اتی 
پیرامون اینکه باالخره چه کسی را باید به عنوان 
گرافیست آن شناخت وجود دارد، بپردازیم. این 
پوستر برای موضوع جشنواره فیلم فجر جذاب 
و گیرای��ی الزم را ن��دارد و ش��اید بتوان گفت 
پوستر مورد بحث با یک پوستر ایده آل جهت 
اعالم بزرگ ترین رویداد سینمایی کشور فاصله 
زیادی دارد؛ پوس��تری که به نظرم بزرگ ترین 
ضعف آن فقدان طی کردن مراحل ایده پردازی 

مناسب است. 
خالقیت در ایده یابی کجای ماجرا قرار می گیرد؟ 
جاوید درباره نحوه طراحی پوستر جشنواره 
فیلم فج��ر و اس��تفاده از تصویر ی��ک بازیگر 
صاحب نام در آن می گوید: با طرح یک پرسش 
به این س��وال پاسخ می دهم. پرسش مهم این 
اس��ت که یک بیننده قبل از اینکه اطالعات یا 
عنوان پوس��تر را ببیند و با پوستر مواجه شود 
چند درصد احتمال دارد بگوید که این پوس��تر 
جشنواره فیلم فجر است و چند  درصد احتمال 
این را دارد که بگوید پوس��تری درباره همایش 
بزرگداشت هنرمند فقید و شهیر مرحوم استاد 
خسرو ش��کیبایی اس��ت؟ در واقع می خواهم 
بگویم ِصرف اینکه در پوس��تر جشنواره فیلم 
کن از عکس مارچلو ماسترویانی استفاده شده 
نمی ت��وان نتیجه گرفت که این نس��خه برای 
جش��نواره فیلم فجر نیز قابل پیچیدن اس��ت 
و کار درستی اس��ت. در ضمن مگر قرار است 
که از روند پوس��ترهای جش��نواره های مشابه 
الگوب��رداری کنیم پس خالقی��ت در ایده یابی 
کجای ماجرا قرار می گیرد؟ جاوید می گوید: در 
یک اثر گرافیکی بس��یار شاخص چون پوستر 
جش��نواره فیلم فجر، اگر بنا براین است که از 
طراحی پوسترهای خارجی الگو بگیریم یا کپی 
کنیم، دیگر چه نیاز به این اس��ت که طراحی 
پوستر را به یک گرافیست سفارش دهیم. باتمام 
این توصیفات پوستر مورد نظر را خالی از ایده و 
دور از موضوع جشنواره می بینم و به نظرم همه 
عواملی که عنوان کردم، باعث کلیشه ای شدن 
طرح پوس��تر شده است. همچنین جدا از ایده 
به نظرم برای عنوان جشنواره نیز در این پوستر 
هیچ تایپوگرافی فاخری انجام نش��ده اس��ت. 
جاوید درباره طرح پوستر اصالح شده جشنواره 
فیلم فجر می گوید: خوش��بختانه پس از ارائه 
طرح اولیه تهیه کنندگان پوستر متوجه این امر 
ش��ده اند که بهتر است عنوان پوستر جشنواره 
دارای ی��ک تایپوگرافی فاخر باش��د و نباید به 
استفاده از فونت های معمول کامپیوتری برای 
این موضوع بسنده کنند. هر چند که در نهایت 
فقط عبارت »س��ی و چهارمی��ن« تایپوگرافی 
شده و موارد دیگر بی توجه رها شده است. عالوه 
بر این با اینکه عنوان »س��ی و چهارمین« در 
این پوستر با ایده جالبی تایپوگرافی شده ولی 
دارای ایراداتی نیز است. ایراد کار اینکه ِدَسن ها 
و خطوط نازک بوده و اصال به چشم نمی آیند 
شاید ضخامت بیش��تر خطوط و به کارگیری 
رنگ می توانست بیشتر به جلوه عنوان پوستر 

کمک کند. 
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مزمز  مزپف، محصول جدید 
با استایلی شبیه به مزه چیپس 
و هم��ان کیفیت و ب��ا نام هایی 
چون وافر، دینکی و... اخیرا وارد 
بازار شده است. پیش از این مزه 
چیپس با ورود به بازار چیپس 
مصرف کنندگان  توانست  ایران 
بس��یاری را ب��ه س��وی خ��ود 
بکش��اند. در آن ب��ازه رقب��ای 
قدیمی و موجود نیز احس��اس 
خطرک��رده و محصوالتی مانند 
کتل چیپ��س با همان س��بک 
بس��ته بندی و کیفیت را عرضه 
کردن��د. تولیدکنن��دگان م��زه 
چیپس اکنون همان استراتژی 
را در مورد محصول جدیدشان 
یعنی مزپف پیاده کرده اند. برای 
بررس��ی اینکه چقدر استراتژی 
ای��ن محص��ول جدی��د جواب 
داده و می تواند سهم بازار را در 
اختیار بگیرد با احسان قاسمی، 
دانش��جوی دکترای کسب و کار 
و مولف و مش��اور ارش��د حوزه 
بازاریاب��ی و رضا فالح دار، مدیر 
ف��روش مزم��ز ب��ه گفت وگ��و 

پرداختیم. 

به کارگیری استراتژی 
توسعه محصوالت 

 قاسمی گفت و گو را با پاسخ 
به این س��وال آغاز می کند که 
با توجه ب��ه اینکه این محصول 
ب��ه محص��ول جدیدی  متکی 
مانن��د م��زه چیپ��س اس��ت، 
چق��در پیش بین��ی می کنی��د 
ک��ه س��هم ب��ازار را در اختیار 
بگی��رد؟ و او عن��وان می کن��د: 
این موضوع معای��ب و مزایایی 
دارد. مزای��ا ازجمل��ه اینکه این 
اتکا ب��ه محصول قبلی می تواند 
حاشیه اطمینان را برای فروش 
محص��ول جدی��د ایج��اد کند. 
ضمن اینکه ای��ن برند پیش از 
این از توس��عه محصوالت خود 
س��ود برده و در واقع استراتژی 
توس��عه محص��والت را ب��رای 
دس��تیابی به بازار جدید به کار 
برده است تا سهمی قابل توجه 
در بازار محص��والت پفک گونه 
به دس��ت آورد. علی الخص��وص 
ک��ودکان  برای  محص��ول  این 
دارای  چیپ��س  ب��ه  نس��بت 
جذابیت بیش��تری است و ورود 
مزمز ب��ه ای��ن ب��ازار می تواند 
چش��م انداز مناس��بی برای آن 
داش��ته باش��د اما بای��د توجه 
داش��ت در دنیای رقابتی امروز 
مزمز باید آمادگ��ی هر رقابتی 
را داشته باش��د زیرا همان طور 
که پیش ت��ر نیز اتف��اق افتاده 
اس��ت، ش��رکت های رقیب در 
برابر این اس��تراتژی، استراتژی 
دیگ��ری را نیز ب��ه کار خواهند 
به صورت  بنابراین می توان  برد. 
موقت دس��تیابی به سهم بازار 
مناس��ب را منوط به انتخاب و 
رویکرد بازاریابی مناس��ب برای 
آن دانس��ت. البت��ه باید توجه 
داش��ت ک��ه صرف��ا محص��ول 
جدید نمی تواند س��هم بازار را 
ب��رای عرضه کننده ب��ه ارمغان 

آورد بلک��ه بای��د در کنار آن به 
انتخاب درست روش های تبلیغ 
و بازاریابی نیز توجه داشت که 
با توجه به آشنا بودن برند مزمز 
خیلی نمی توان مشکلی را برای 

آن متصور شد. 

 بسته بندی متفاوت تر
 تمایز اثربخش تر

او تمای��ز در بس��ته بندی را 
دارای اهمی��ت دانس��ته و بیان 
می کند: قطعا بسته بندی نقش 
بس��زایی در ف��روش دارد. این 
بس��ته بندی متف��اوت می تواند 
ذهن��ی  تصویرپ��ردازی  در 
مخاطب نقش بس��زایی داشته 
باش��د ول��ی توصیه می ش��ود 
مزم��ز از رنگ های متنوع دیگر 
برای محص��ول خود با توجه به 
جامعه ه��دف کودک و نوجوان 
و جوان اس��تفاده کند، چراکه 
هرچ��ه بس��ته بندی متفاوت تر 
 باش��د ایجاد تمای��ز اثربخش تر 

می شود. 

تاکید بر مزیت 
رقابتی در تبلیغات 

ای����ن کارش����ناس 
رقابتی  مزی��ت  درب��اره 
و جامعه هدف نس��بت 
ب��ه محص��والت موجود 
ادامه می دهد: به هرحال 
در این ح��وزه برندهای 
قدیمی ت��ر و جا افتاده تر 
دارند  وج��ود  ب��ازار  در 
از برن��د مینو گرفته که 
نوس��تالژی  آن  مزی��ت 

بودن و طمع ماندگار آن است 
ت��ا برنده��ای جدیدت��ر مانند 
چی توز که در این سال ها رقیب 
جدی مزمز بوده، بنابراین مزمز 
می تواند ب��ا مزیت های رقابتی 
مانن��د بس��ته بندی متف��اوت، 
طعم های مختل��ف و باکیفیت 
وارد ای��ن عرصه رقابت ش��ود 
و در تبلیغ��ات خ��ود بر مزیت 
کند.  تاکی��د  خویش  رقابت��ی 
اکث��را ک��ودکان، نوجوان��ان و 
جوانان، غالب متغیر سنی برای 
انتخ��اب جامعه هدف این برند 

هستند و این محصول عالوه بر 
فروش��گاه ها، مراکز تفریحی و 
ورزشی از طریق سایر کانال ها 
برای دیگر گروه ها نیز می تواند 

مورد مصرف قرار گیرد. 

نامی که تداعی کننده مزمز 
است

او در خص��وص نامگذاری و 
اس��تقبال مخاطبان می افزاید: 
گف��ت  نمی ت��وان  مطلق��ا 
نامگذاری خوب بوده اس��ت. از 
جهتی به دلی��ل تداعی کردن 
ن��ام مزمز مناس��ب اس��ت اما 
اس��تفاده از واژه پ��ف می تواند 
یادآورن��ده پفک ی��ا پف فیل یا 
پاپ کورن باش��د. ب��ا این حال 
از زاوی��ه ای دیگر هم  این ابهام 
می تواند جذاب باش��د. در یک 
برایند کلی نام مناس��بی است 
گرچه می توان اسامی زیباتری 
نیز انتخاب کرد. ممکن اس��ت 
این محصول در ابتدا به صورت 
گس��ترده و مواف��ق باش��د اما 

رفته رفته دچار افت ش��ود که 
ای��ن برند باید ب��رای این دوره  
گذار برنامه و استراتژی داشته 
باش��د تا این نوآوری خود را به 
بهترین ش��کل ممکن مدیریت 
کند. درکل استقبال خوب ولی 
نس��بتا کوتاه م��دت را می توان 
برای این محص��ول پیش بینی 
ک��رد. اگرچه زم��ان همچنان 
ب��رای ورود قوی تر ب��رای این 
برند نام آش��نا وجود دارد تا با 
بهترین س��ناریو و سناریوهای 

جایگزین وارد بازار شود. 

ایجاد ارزش افزوده الزم 
برای مابه التفاوت قیمت 

اس��تراتژی  درب��اره  او 
قیمت گ��ذاری آن و اینک��ه چه 
مزیت خاصی باید داشته باشد 
که مشتری را به خرید ترغیب 
کن��د، می گوی��د: قیمت گذاری 
باید منطقی و مناس��ب باش��د 
نه لزوما پایین و ارزان. مشتری 
حاضر اس��ت برای تجربه طعم 
بهتر هزین��ه کند ولی به همان 
اندازه انتظارات مش��تری باالتر 
بای��د  عرضه کنن��ده  م��ی رود. 
ارزش اف��زوده الزم را برای این 
مابه التفاوت قیمت برای مشتری 
ایج��اد کن��د در غیر این صورت 
نمی پذی��رد.  را  آن  مش��تری 
انتخاب قیمت گران تر می تواند 
این ریس��ک را داشته باشد که 
اگر از اس��تراتژی قیمت گذاری 
پرمایه و گران اس��تفاده ش��ده 
باش��د، قابل توجیه است که در 
آن محصول جدید با قیمت باال 
در بازار عرضه می شود و کم کم 
با کاه��ش تقاض��ا افت 

می کند. 

محصولی با شکل های 
مختلف

در ادامه رضا فالح دار، 
مزم��ز  ف��روش  مدی��ر 
محصول  ای��ن  درب��اره 
»فرص��ت  ب��ه  جدی��د 
ام��روز« می گوی��د: این 
در  جدی��د  محص��ول 
پنج مدل و بس��ته بندی 
مختلف ارائه شده است. 
واف��ر در بس��ته بندی س��فید 
معمولی  پفک ه��ای  همان  که 
اس��ت )و با موت��وری چی توز 
مقایسه می ش��ود(، دینکی در 
بسته بندی زرد )پفک های ریز 
و نرم و ترد که با پفک جادویی 
می ش��ود(،  مقایس��ه  چاکل��ز 
با بس��ته بندی مشکی  پیسنی 
و طعم تند و فلفلی، هوالهوپ 
)با اش��کال گ��رد و حلقه ای( و 
مزپ��ف رول که ش��کلی توپی 
دارد توسط مزمز اخیرا به بازار 

عرضه شده است. 

قیمت پایه را باال نبردیم 
ای��ن  ورود  درخص��وص  او 
محص��ول ب��ه ب��ازار می گوید: 
 پیش از این نیز مزمز محصول 
پف��ک داش��ت ام��ا ای��ن ب��ار 
خواستیم با شکل های مختلف 
و بسته بندی هایی شبیه به مزه 
چیپ��س این محصول جدید را 
وارد ب��ازار کنیم. چیپس مزمز 
به نام مزه چیپس هنگامی که 
وارد بازار ش��د مورد اس��تقبال 
قرار گرفت و تقاضا برایش زیاد 
ش��د. از طرف رقیبان نیز کتل 
چی توز ب��رای رقابت با ما وارد 
ش��د. بنابراین ما ب��ه دو دلیل 
ای��ن بس��ته بندی ها را طراحی 
کردیم: به خاطر رقابت با رقیب 
خود کتل چیپ��س و همچنین 
ب��ه دلیل ن��وع بس��ته بندی و 
سه الیه بودن که سبب می شود 
بس��ته بندی چروک نشود و در 
کنارش س��لفون های شیشه ای 
که می��زان نگهداری را افزایش 
می دهد. در مورد قیمت گذاری 
نیز بای��د اضافه کنم که وزن و 
قیمت پایه این پفک ها با دیگر 
پفک ه��ای موجود یکی اس��ت 
و چون بح��ث رقابت در پیش 
است س��عی کردیم قیمت پایه 
را ب��اال نبری��م تا ب��ا نارضایتی 

فروشندگان روبه رو نشویم. 

انگیزه بخشی به 
فروشندگان و نمایندگان 

فروش 
ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
کانال ه��ای ترفی��ع و می��زان 
اس��تقبال از محصول می گوید: 
مزم��ز همانن��د تم��ام برندها 
مش��تریان خاص خود را دارد، 
اما برای اینکه بتوانیم به فروش 
این محصول  بیش��تر برس��یم 
را تولی��د کردی��م ول��ی نیازی 
به تبلیغات زی��اد در مورد آن 
ندیدیم و تنه��ا در مورد کانال 
تبلیغ��ات تلویزیون��ی به عنوان 
تبلیغات  کانال ه��ای  از  یک��ی 
سیاس��ت  ش��د.  برنامه ری��زی 
فروش ما بیش��تر انگیزه دادن 
ب��ه فروش��ندگان و نمایندگان 
ما،  برنامه ری��زی  ب��ود.  فروش 
برای  برنامه ریزی سه ماهه  یک 
فروش است که طی آن بتوانیم 
40 تا 45 درصد س��هم بازار را 
بگیری��م. در ابت��دای ورود هر 
محصول جدی��د، جا کردن آن 
در ش��لف مغازه ها سخت است 
و خرده فروشی ها به دلیل عدم 
اطمینان مقاومت می کنند، اما 
یک ماه بعد به تجربه خودشان 

سفارش می دهند. 
همچنی��ن م��ا محص��والت 
فلفل  اس��تیک  مانند  جدیدی 
اس��تیک  کن��ار  در  پنی��ر  و 
کچاپ و س��س س��فید تولید 
کرده ای��م و س��عی داری��م ب��ا 
فرآیند های بازاریابی مناس��ب، 
سهم بیش��تری از بازار و شلف 
مغازه ها بگیریم. در حال حاضر 
60 ت��ا 65درص��د مش��تریان 
و  داری��م  پوش��ش  تح��ت  را 
س��طح  مغازه های  60درص��د 
 تهران ای��ن محص��ول را از ما 

خریده اند. 

اهمیت اعتقاد چهره تبلیغاتی به برند و اثرات 
تضادگول زننده فروش و برند 

وقتی آقای غیر چرمی، مدل چرم می شود

1- همی��ن چند س��ال پیش بود که روبرت��و کارلوس، 
به عن��وان چه��ره تبلیغاتی برند پپس��ی، در یک جلس��ه 
کنفراس مطبوعاتی درحالی که نوش��یدنی هایی با برندی 
دیگر روی میز چیده ش��ده بود، وسط کنفرانس تقاضای 
پپس��ی کرد و در لیوانش پپسی ریخت. این حرکت او، تا 
مدت ها نقل محافل خب��ری بود که یک چهره تبلیغاتی، 
تا چ��ه میزان می تواند به برندی ک��ه تبلیغش را برعهده 
دارد، عرق داش��ته باشد و برای برند، فراتر از انتظارات کار 

و ارزش آفرینی کند. 
2- اینکه اساس��اً چهره و تصویری که مخاطب از بهرام 
رادان دارد ب��ا چرم همخوانی ندارد، بماند؛ که ش��اید در 
خصوص عدم تطاب��ق دی ان ای برند با چهره تبلیغاتی، با 
محوریت کیس های ایرانی اش نوشتم اما موضوع مورد بحث 
این اس��ت که رادان، بارها و بارها طی مدت همکاری اش 
با نوین چرم، چه در مراس��م جشنواره سال قبل و چه در 
افتتاحیه جشنواره سی و چهارم که هفته پیش برگزار شد 
- و اتفاقا در افتتاحیه بخشی از اجرا را برعهده داشت- باز 
هم کت و شلوار پارچه ای بر تن داشت. یعنی درست جایی 
که او در کانون توجه رسانه هاس��ت و تصاویرش به شکل 
گسترده مخابره می شود و جایی است که باید برای برندش 
کار کند. بهرام رادان را در جشنواره سی و سوم هم ببینید؛ 
وقتی سال قبل در برج میالد و در ایام جشنواره آن سلفی 
معروف را با هوادارانش با لباس پارچه ای گرفت درحالی که 
بیرون از همان جشنواره، تصاویرش در بیلبورد های شهر 
بود. پارسال هم غیر  از یکی دوبار، دیگر با چرم نبود. مثل 
افتتاحیه همان س��ال که اگر با رسمیت جلسه توجیهش 
کنیم که برای چهره تبلیغاتی یک برند پوش��اک به هیچ 
عنوان توجیهی ندارد، در نشس��ت خبری عصر یخبندان 
هم چنین بود که اتفاقا خیلی هنرپیشه های دیگر از زن و 

مرد، چرم  پوش و اسپروت  پوش بودند. 

3- مش��کل از منظر برند، از جایی ش��روع می شود که 
مردم، به عنوان مخاطبانی هوشمند، تصویری که از فضای 
رفتاری و پوشش��ی رادان در رس��انه و جاهایی که حاضر 
اس��ت می بینند، با آنچه در بیلبوردها بر در و دیوار ش��هر 
می بینند، متفاوت اس��ت. درست در اوج تبلیغات چندین 
ماه پیش نوین چرم، رادان روی جلد ماهنامه استایل با کت 
و شلوار پارچه ای حاضر می شود یا وقتی مردم عکس های 
افتتاحیه جشنواره امسال را دست به دست می کنند، رادان 
تصویری متفاوت از تبلیغاتش دارد. این تضاد و پارادوکس 
رفت��اری، همانقدر ک��ه ب��رای رادان کار می کند و برایش 
به عنوان یک برند تجاری شده منافع مالی و اعتباری دارد، 
برای نوین چرم، در درازمدت خوش��ایند نیست. کل قصه 
ب��ه قراردادی برای گرفتن صرف��اً چند عکس می ماند که 
چهره تبلیغاتی، وقتی پایش را از استودیوی عکاسی بیرون 
می گذارد، دیگر کاری با برند ندارد. این آن بخشی است که 
در ذهن مردم، وقتی رادان به اختیار خودش در مراسم ها 
لباس پارچه ای می پوش��د، در درازمدت شکل می گیرد و 

برای برند اثرات منفی خواهد داشت. 
4- همین قدر که رادان ماهیتش چرمی نیس��ت، رضا 
یزدانی، چهره تبلیغاتی قبلی نوین چرم، یک چرمی به تمام 
عی��ار بود که به هر دلیلی، چرم جزیی از الیف اس��تایلش 
بود. نکته در این است که برند، چهره تبلیغاتی که انتخاب 

می کند، قطعاً با الیف استایل چهره تبلیغاتی کار دارد. 
5- همه آنچه ممکن است برای چهره تبلیغاتی آزادی 
به ارمغان آورد و خطای بزرگ برند محسوب می شود این 
است که شیک پوشی بهرام رادان را حتی با لباس و کت 
و شلوار پارچه ای بخواهد به خودش وصل کند و خودش 
را این گونه توجیه کند که بهرام رادان ش��یک  پوش است 
و اگ��ر روزی روزگاری چرم بپوش��د، نوین چرم را خواهد 
پوش��ید، پس نوین چرم، چرم شیکی است. . . این همان 
اشتباه بزرگی است که احتماال نوین چرم مرتکب شده و با 
ماهیت نمایش الیف استایلی غیر چرمی رادان همپوشانی 

اشتباهی دارد. 
6- احتماال نوین چرم طی مدت همکاری اش با رادان، 
فروش خوبی داش��ته و از همکاری با او راضی بوده است 
ک��ه اگر این گونه نب��ود، قطعاً این هم��کاری ادامه پیدا 
نمی ک��رد. اما آنچه در تبلیغات درازمدت اهمیت ویژه ای 
دارد، برند س��ازی برای نوین چرم و جایگاه سازی در ذهن 
مخاطب اس��ت و نه فروش و این ع��دم دقت در کارکرد 
درازمدت و کوتاه مدت، چند سال بعد دامان نوین چرم را 
به صورت جدی خواهد گرفت. غیر از عدم تطابق ماهیت 
رادان با محصولی مثل چرم، در درازمدت، بر خالف اثرات 
جذاب کوتاه مدت، اتفاقا این عدم استفاده برند به صورت 
علن��ی از برن��دی که تبلیغ��ش می کند و اتفاق��ا مردم 
الیف استایلش را دوست دارند، نوین چرم را از مخاطبانش 
دور خواه��د کرد. مردم با این ابزارهای آنالین اجتماعی، 
حاال به چهره های محبوبش��ان خیلی نزدیک ترند و فرق 
بین الیف استایل یک سلبریتی با چند عکس قراردادی را 
به خوبی می فهمند. رادان حاال به جای گسترش فرهنگ 
پوشش��ی نوین چ��رم ک��ه می تواند هدف جذاب��ی برای 
نوین چرم باشد، صرفاً در حد یک مدل عکاسی نچسبیده 

به برند کار کرده است. 
7- مردم بدش��ان نمی آید یک چهره دوست داشتنی 
و خوش تی��پ را در و دیوار ش��هر ببینند، گویا نوین چرم 
هم بدش نیامده اما در عالم تجارت و برند قرار اس��ت به 
مخاطب نشان داده شود این چهره تبلیغاتی است که برند 
را انتخ��اب کرده و با آن زندگی می کند و این زندگی اش 
با برند به نمایش گذاشته ش��ود اما در این معادله، گویا 
برای آقای غیر چرمی و نوین چرم همه چیز برعکس پیش 

می رود. 
www.donyaetablighat.com

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )70(
یک عبارت مخصوص به خود داشته 

باشید

نکت��ه جالب توجهی ک��ه در رابطه ب��ا عبارت ها 
وجود دارد آن است که ش��ما نمی دانید آیا عبارت 
مذکور توجه افراد را جلب می کند یا خیر؟ تنها راه 
فهمیدن پاس��خ این سوال امتحان کردن این شیوه 

است. 
کمدین ها کس��انی هس��تند که به طور سنتی به 
ابداع و اس��تفاده از عب��ارات می پردازن��د تا از این 
طری��ق هویت حرفه ای و کاری خود را ایجاد کنند. 
گاهی اوقات این عبارات تنها با بخت و اقبال ایجاد 
می ش��وند و کافی اس��ت که عب��ارت خوبی از آب 
درآیند. سر بروس فورسایت عبارتی منحصر به خود 
دارد که عبارت اس��ت از:  » از دیدن شما خوشحال 
شدم خوشحال ش��دم از دیدن شما«  که هم اکنون 

عمر این عبارت به شش دهه رسیده است. 
گروه Fast Show س��ریالی کم��دی با تکیه بر 
عبارت های خاص و به یادماندنی س��اخته است و از 
عبارات��ی نظیر:  » اوووووم. . . . بس��یار عالی!«  و  » آیا 
تنبلی من به چشم میاد؟«  در کارهای خود استفاده 

کرده است. 
تنه��ا راهی که برای همه گیر ش��دن یک عبارت 
وج��ود دارد تک��رار آن در حضور جم��ع کثیری از 

حضار و مخاطبان است. 
ایده

فروشگاه های زنجیره ای Specsavers  در زمینه 
فروش عینک های طبی فعالیت می کند و به عرضه 
کاالهای باکیفیت ش��هرت دارد. ارائه دو عینک در 
ازای دریافت وجه یکی از آنها، از جمله پیشنهاداتی 

است که این برند به مشتریان خود ارائه می کند. 
تبلیغات تلویزیونی برن��د Specsavers همواره 
س��رگرم کننده ب��وده و ای��ن برند برای س��ال های 
طوالن��ی پیش��نهاد دریاف��ت دو عین��ک در ازای 
پرداخ��ت هزین��ه یکی از آنها را به مش��تریان خود 
ارائ��ه کرده اس��ت. اما پ��س از مدت ها اس��تراتژی 
این ش��رکت تغییر کرده اس��ت. در تی��زر تبلیغاتی 
جدید این ش��رکت، در یک تصویر س��یاه و س��فید 
که روایتگر زمان های بس��یار دور است، چوپانی به 
تصویر کش��یده می شود که به کمک سگ خود گله 
گوسفندان را برای چرا به چراگاه برده است. سپس 
سگ او را با موهایی تراش��یده مشاهده می کنیم و 
پس از آن دوربین صورت چوپان را نش��ان می دهد 
که نگاه��ی غیرمتمرک��ز دارد، در انتهای این تیزر 
تبلیغاتی این جمله توسط گوینده بیان می شود:  » او  
 Specsavers اش��اره به چوپان( باید به فروشگاه(

مراجعه می کرد.«

Specsavers هنوز هم از همین عبارت استفاده 
می کند، ب��ا این تفاوت که مردم ب��ه خوبی معنای 
عب��ارت مورد اس��تفاده این برن��د در تبلیغاتش را 
متوج��ه می ش��وند، چ��را که ای��ن برند به اش��تباه 
مردم در عدم اس��تفاده از عینک های مناسب اشاره 
می کند. نکت��ه جالب توجه در م��ورد عبارت مورد 
اس��تفاده برن��د Specsavers  آن اس��ت که این 
عبارت اغلب مواقع به درس��تی به کار رفته و شامل 
حال طیف وس��یعی از افراد ش��ده و مهم تر از همه 

آنکه نام برند نیز در این عبارت مطرح می شود. 
برند Ronseal نیز از عبارت  » دقیقا همان کاری 
را می کند که روی بسته بندی آن گفته شده است« 
 اس��تفاده می کند که این عبارت نی��ز به خوبی در 
زندگی روزمره افراد وارد ش��ده ام��ا در خود به نام 

برند Ronsel اشاره ای نمی کند. 
آنچه باید در عمل انجام دهیم

• اس��تفاده از عبارت های جالب سبب می شود تا 
هر آگهی بازرگانی پیش از آنکه شما با برند سازنده 
آن آش��نا شوید در وب س��ایت یوتیوب قرار گرفته 
و به ی��ک ویدئوی محبوب بدل ش��ود. یک عبارت 
جالب توجه س��اخته و س��عی کنید ت��ا مورد توجه 

مخاطبان قرار گیرد. 
• س��عی کنید تا از نام برندت��ان در عبارت مورد 

نظرتان استفاده کنید. 
• ممکن اس��ت انتخاب عبارت م��ورد نظرتان تا 
زمانی ک��ه به عب��ارت نهایی برس��ید اندکی وقت و 

انرژی شما را به خود اختصاص دهد. 

نقد هفتهایده های طالیی
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اتکا به محصول قبلی می تواند 
حاشیه اطمینان را برای فروش 
محصول جدید ایجاد کند. ضمن 
اینکه این برند پیش از این از 
توسعه محصوالت خود سود 

برده و در واقع استراتژی توسعه 
محصوالت را برای دستیابی به 
بازار جدید به کار برده است 
تا سهمی قابل توجه در بازار 

محصوالت پفک گونه به دست آورد

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com

سردبیر دنیای تبلیغات، مشاور و منتقد تبلیغات و برند
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برای مطالعه 392 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
 سم والتون

بزرگ ترین خرده فروش جهان

س��م والت��ون )Sam Walton( کارآفری��ن، 
ب��ازرگان آمریکایی و موس��س خرده فروش��ی های 
وال م��ارت )Walmart( ب��ود. وال م��ارت ی��ک 
ش��رکت خرده فروش��ی چندملیت��ی آمریکای��ی 
اس��ت که زنجیره ای از فروش��گاه های موادغذایی، 
س��وپرمارکت ها و هایپرمارکت ه��ا را اداره می کند 
و بزرگ تری��ن زنجی��ره خرده فروش��ی در جه��ان 
محس��وب می ش��ود. س��م والتون در خان��واده ای 
کش��اورز به دنیا آمد، اگرچه کشاورزی درآمد کافی 
برای خانواده دربرنداش��ت و پدر سم مجبور شد که 
زمین کشاورزی اش را گرو بگذارد. سم والتون پس 
از به پایان رساندن دبیرس��تان، به امید اینکه راهی 
برای حمایت از خانواده اش پیدا کند، در دانش��گاه 
میس��وری )Missouri( ثبت نام ک��رد و کارهای 
مختلفی انجام داد. والتون در سال 1945، مدیریت 
نخس��تین فروش��گاهش را در سن 26 س��الگی و با 
20هزار دالر پولی که قرض گرفته بود، آغاز کرد. او 
در سال 1962، نخستین وال مارت را در آرکانساس 
گشود و توانست با توسعه این فروش��گاه ها آن را به 
یکی از بزرگ ترین خرده فروشی های جهان تبدیل 
کند. در سال 1998، سم والتون در لیست 100نفره 
مجله فورب��س و در بین تاثیرگذارتری��ن افراد قرن 
بیس��تم قرار گرف��ت. همچنین مجل��ه فوربس او را 
در صدر فهرس��ت ثروتمندترین افراد آمریکا از سال 
1982 ت��ا 1988 رده بن��دی کرده ب��ود. وال مارت 
عالوه بر آمریکا در کش��ورهای دیگری مثل برزیل، 
آرژانتین، کانادا، ش��یلی، چین، کاس��تاریکا، هند، 
ژاپن، مکزیک، انگلستان و... شعبه دارد. سم والتون 
در س��ال 1992 بر اثر س��رطان خون درگذشت. در 
آن زمان تعداد کارمندانی که در اس��تخدام کمپانی 
او بودند 380 هزار نف��ر بود و پس از مرگش مالکیت 

وال مارت به همسر و فرزندانش واگذار شد. 

با مشتریان تان مثل رئیس رفتار کنید
س��م والتون به این مسئله که مش��تری رئیس  او 
است، باور فراوانی داشت. این ایده باعث شد والتون 
خدمات زیادی به مشتریان بدهد، از خوشامدگویی 
به مشتریان از در ورودی فروشگاه گرفته تا تضمین 
رضایت آنه��ا، همه در همان نخس��تین فروش��گاه 
وال م��ارت ک��ه در س��ال 1962 افتتاح ش��د، مورد 
توجه قرار می گرف��ت. وال مارت با همی��ن ایده که 
همیشه مش��تری مسئول اس��ت، خودش را از سایر 
خرده فروشی ها متمایز کرد. او معتقد بود: »همیشه 
یک رئی��س وج��ود دارد، آن هم مش��تری اس��ت. 
مش��تری می تواند به راحتی با خ��رج کردن پولش 
در جای دیگ��ر، همه اعضای ی��ک کمپانی از رئیس 
گرفت��ه تا کارکن��ان آن را اخ��راج کن��د، مهم ترین 
کلماتی که روی نخستین سردر فروشگاه وال مارت 
نوشتم این بود، »تضمین رضایت«. راز موفقیت یک 
خرده فروشی این اس��ت که به مشتریان تان آنچه را 
می خواهند بدهی��د و اگر به این موض��وع از دیدگاه 
یک مش��تری نگاه کنید، درمی یابید که مش��تری 
همه چی��ز می خواه��د؛ طبقه بن��دی گس��ترده از 
کاالهای باکیفیت، تضمین کردن رضایت مشتری، 
ارائه خدمات به صورت دوس��تانه و با آگاهی کامل، 
پارکینگ رایگان، س��اعت مناس��ب دسترسی و در 

نهایت تجربه یک خرید خوشایند.«

موفقیت یک کسب وکار به کارکنان آن 
بستگی دارد

از دیگر مواردی که سم والتون بس��یار به آن باور 
داش��ت این بود ک��ه کارکن��ان یک کمپان��ی کلید 
موفقیت آن هس��تند. با گوش دادن به صحبت ها و 
ایده های کارکنان��ش، توانس��ت در بلندترین نقطه 
کسب وکارش بایستد. والتون از تک تک کارکنانش 
می خواس��ت به او مانند شریک ش��ان فکر کنند، نه 
به عن��وان رئیس و ب��رای اینکه چنین ب��اوری را در 
آنها ایجاد کند، کمپانی وال مارت یکی از نخس��تین 
س��ازمان هایی بود که به کارکنانش پیشنهاد سهیم 
شدن در س��ود به دس��ت آمده را داد تا آنها از سود 
موفقی��ت کمپانی بهره مند ش��وند. همین مس��ئله 
آنها را به عنوان س��هامدار و شریک وال مارت معرفی 
می کرد. وال مارت اعتقاد داشت: »کارکنان در خط 
اول کس��ب وکار قرار دارند، آنها کسانی هستند که 
با مش��تریان در ارتباطند و تنها کسانی  هستند که 
می دانند چه اتفاقی در محل کارتان رخ می دهد. در 
عوض، کارکنان تان با ش��ما مثل یک ش��ریک رفتار 
می کنن��د و با ه��م می توانید فرات��ر از انتظارات تان 
عمل کنی��د و در ش��راکت، یک رئی��س خدمتگزار 
باقی بمانید. پول و مالکیت به تنهایی کافی نیس��ت، 
اهداف بزرگی را تعیی��ن و کارمندان تان را به رقابت 
تش��ویق کنید و به آنها پ��اداش دهی��د. هیچ چیز 
دیگ��ری نمی توان��د جایگزین کلماتی که درس��ت 
انتخاب شده اند، در زمان مناس��ب بیان می شوند و 
نشانه قدردانی شما هستند، شود. همه این کلمات 

مجانی اند و به اندازه ثروت ارزشمند هستند.«

پاسخ کارشناس: طراحی محیطی ش��اد برای چنین 
مراکزی از اهمیت زیادی برخوردار است، برای این منظور 

باید گروه طراحی خالقی مش��غول به کار شوند، عالوه بر 
طراحی، مدیران می توانند از فعالیت های جانبی مختلفی 
نیز برای متفاوت ک��ردن فضای چنین مراکزی اس��تفاده 
کنند؛ فعالیت های جانبی مانند برگزاری نمایش��گاه های 

نقاشی و عکس در فضای داخلی مرکز درمانی. بسیاری از 
هنرمندان برای اجرای چنین پروژه هایی مشتاق هستند 
و مدی��ران این مراک��ز ب��دون پرداخت هزین��ه به راحتی 

می توانند این راهکارها را اجرا کنند. 

مدیریت روحیه بیماران

پرس�ش: مدیر یک مرکز درمانی بیماران سرطانی هستم. بیماران و همراهانی که به این مرکز مراجعه می کنند، اکثرا عالوه 
بر بیماری با مش�کالت روحی مختلفی نیز روبه رو هس�تند، برای تغییر روحیه بیماران این مرکز چه راهکاری را پیش�نهاد 

می کنید؟  کلینیککسبوکار

چند روش برای اینکه جیب تان در 
سال 2016 پرپول تر باشد

همیش��ه ش��نیدن درباره کس��انی ک��ه جای��زه ای در 
قرعه کش��ی بان��ک برن��ده می ش��وند ب��رای ف��رد برنده 
شگفت انگیز و برای سایرین وسوسه انگیز است. پولدارشدن 

با این روش آرزوی خیلی ها می تواند باشد. 
اما خبر خوب این است که برنده شدن در یک قرعه کشی 
تنها راه پولدار شدن نیس��ت. روش های گوناگون دیگری 
برای پولدار شدن وجود دارد؛ روش هایی که کمک می کند 
جیب ش��ما در س��ال 2016 میالدی از س��ال پیش از آن 

پولدارتر باشد. 
در کتاب پرفروش »رازهای ذهن میلیونر« تی. هارو اکر، 
میلیونر خودس��اخته، نکاتی را مطرح می کند که در مسیر 

ثروت و مدیریت پول به شما کمک می کند: 
1- عضو یک باشگاه گران قیمت و درجه یک شوید

این باش��گاه می تواند باش��گاه تنیس، گلف، سالمت یا 
کسب و کار باش��د. هدف از عضویت در این باشگاه دم خور 
ش��دن با پولدارها و قرار گرفتن در یک محی��ط پر از ثروت 
اس��ت. البته خیلی ها ش��اید بگویند از عه��ده هزینه های 
این طور باش��گاه ها برنمی آیند. اگر در این دس��ته هستید 
دس��تکم برای صرف قهوه یا چای ب��ه باکالس ترین هتل 
شهرتان بروید. در این فضا حس راحتی به خودتان بدهید و 
درحالی که به روابط افراد با هم نگاه می کنید به خود بگویید 
که چیزی از آنها کم ندارید. کش��ف مردمانی که از ش��ما 
موفق تر هستند پتانسیل داش��تن فکر باز را به شما داده و 

مسیر ثروت را برایتان هموار می کند. 
»پولدارها انتخاب می کنند که پولدار شوند. این کار نیاز 
به تمرکز، تشویق، دانش و تالش بس��یار دارد.   «   اکر این را 
می گوید و تأکید می کند که در صورت وجود این پارامترها 

پولدار شدن قطعاً در دسترس است. 
یکی از عمده ترین مشکالت آدم های عادی برای پولدار 
شدن این است که آنها نمی دانند دقیقا چه می خواهند. این 
درحالی است که ضرورت داشتن هدف برای پولدارها مثل 

روز روشن است
2- بخوانید، به پادکست ها گوش کنید و روی 

کالس ها و سمینارها سرمایه گذاری کنید
در خودآموزی و کس��ب اطالعات خاص درباره صنعت 
مدنظرتان، سرمایه گذاری، کارآفرینی یا روانشناسی پول، 
کوشا و ثابت قدم باشید. پولدارها همواره به دنبال یادگیری و 
رشد هستند و پولدارترین ها چگونه موفق بودن را از آنهایی 
که از خودشان پولدارتر و موفق تر بودند، آموخته اند. آنها به 
آموختن ادامه دادند حتی وقتی به موفقیت های چشمگیر 
دس��ت یافتند.    » موفقیت مهارتی اکتس��ابی اس��ت  «   این 
جمله ای اس��ت که »اکر« بر آن تأکید زی��ادی دارد و ادامه 
می دهد    » اگر می خواهید یک گلف باز درجه یک باش��ید، 
می توانید راه و رسمش را بیاموزید. اگر می خواهید نوازنده 
چیره دست پیانو شوید، باز هم می توانید آن را بیاموزید.   «   و 

این داستان برای هر کاری صادق است. 
3- به جای گفتن    » این یا آن  «   بگویید    » هردو «

»اکر« می گوی��د    » فکر کردن و خل��ق روش هایی برای 
داش��تن    » هردو  «   را تمرین کنید  «   به اعتقاد اکر، هر زمان 
فرصت جایگزینی برایتان پیش آمد باید به این فکر کنید که 

چگونه می توانید هر دو فرصت را در کنار هم داشته باشید. 
پولدارها هرگز نمی گویند    » ای��ن یا آن  «   بلکه می گویند   

 » هردو  «   چون می دانند که می شود به    » هردو  «   رسید. 
داش��تن طرز تفکر    » هردو  «   هیچ زمان��ی مهم تر از زمان 
حرف زدن از پول نیست. طبقه فرودست و متوسط جامعه 
اصوالً اعتقاد دارند که بین پ��ول و باقی جنبه های زندگی 
باید یک��ی انتخاب ک��رد. درنتیجه همواره ب��ه این نتیجه 
می رس��ند که خیلی چیزها مهم تر از پول در زندگی وجود 

دارد. 
4- از چیزی که با تالش به دس�ت آورده اید و به 

کسانی که آن را دارند تقدیر کنید
فلس��فه هونا را تمرین کنید:    » ب��رای آنچه می خواهید 
دعای خیر کنید .« برای اینکه بیشتر به رویای پولدارشدن 
نزدیک ش��وید، به خانه های زیبا نگاه کنی��د، خودروهای 
لوکس را زیاد ببینید و درباره کسب و کارهای موفق فراوان 
بخوانید. برای هر چیزی که می بینید و دوستش دارید، دعا 
کنید. حتی برای صاحبانش هم دعا کنید تا روزی به دست 

خودتان هم برسد. 
پولدارها س��ایر ثروتمندان و آدم های موفق را تحسین 
می کنند. آنها همچنین از پذیرش اینکه پول گره خیلی از 
مشکالت را باز می کند، نمی ترسند. آنها به جای حسودی 
کردن به پولدارها و موفق ها آنها را تحس��ین کرده و زمینه 

رسیدن خودشان به آن جایگاه را فراهم می کنند. 
5- به خودتان بگویید که پول دوست شماست

هر روز به خود یادآوری کنید ک��ه پول، پدیده ای مثبت 
اس��ت. هرچند وقت یکبار خودتان را به انج��ام کاری که 
حالتان را خ��وب می کند مهمان کنید. مث��اًل می توانید به 
ماساژ بروید، ناخن هایتان را سروس��امان دهید یا غذا را در 
یک رس��توران مجلل بخورید. پولدارها ذهن شان را با پول 
آشتی داده اند و به پول به چشم یک دوست نگاه می کنند.   
 » اگر می خواهید پول را جذب خود کنی��د، از اینکه پول را   
 » دش��من  «   خطاب کنید بپرهیزید و آن را به عنوان یکی از 
همراهان بی نظیرتان بپذیرید «. این را س��یبولد، نویسنده 
کتاب    » پولدارها چگونه فکر می کنن��د  «   می گوید.    » پول 
مانند دوستی است که قدرت پایان دادن به بی خوابی های 
ش��بانه ناش��ی از نگرانی و درده��ا را دارد و می تواند حتی 
زندگی تان را نجات دهد. پول برای پولدارها یک دوس��ت 
خاص اس��ت چون به آنها کم��ک می کن��د در راهی قدم 
بگذارند که دیگران حت��ی به آن فکر ه��م نمی کنند. این 
احساس خوشایند و مثبت به آنها کمک می کند که هر روز 

روابط قوی تری بسازند. 
businessinsider. com  :منبع

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

مسیر ثروت

در این مقاله نظر بر این اس��ت 
که به ص��ورت اجمال��ی محیط 
کسب و کار در کش��ور ایران مورد 
بررسی قرار گیرد و به صورت کالن 
به بررسی جزئی صنعت لبنیات در 
قالب مدل PESTEL پرداخته 

شود. 
ابتدا اشاره ای می شود به برخی 

ویژگی های کشور ایران: 
* ایران دومین کش��ور بزرگ 
از لحاظ وس��عت در خاورمیانه و 
هجدهمین کشور در کل دنیاست. 
همچنین این کشور هفدهمین 
کش��ور پرجمعیت دنیا به شمار 

می رود. 
- ایران جزو رهبران صنایع زیر 

در خاورمیانه به شمار می رود: 
- خودروسازی و حمل و نقل
- ملزومات ساختمان سازی

- لوازم خانگی
- غذا و محصوالت خوراکی

- محصوالت دارویی
- فناوری اطالعات

- نیرو و صنایع پتروشیمی
- تخمین رشد تولید ناخالص 
ملی بی��ن 5تا 8درص��د در مدت 
زمان می��ان س��ال های 2016 تا 
2020 در گزارش��ات بین المللی 

بیان شده است. 
* به دلیل وس��عت س��الیق و 
محدودیت هایی که طی یک دهه 
گذش��ته برای ورود به این کشور 
وجود داش��ته اس��ت، این کشور 
یک��ی از جذاب تری��ن هدف های 
کش��ورهای دیگر جهت صادرات 

مواد مصرفی است. 

صنایع غذایی
ام��روزه صنایع غذای��ی، یکی 
از مهم تری��ن و گس��ترده ترین 
صنایع فع��ال در عرص��ه اقتصاد 
جهانی اس��ت. رش��د روز افزون 
جمعیت، متنوع ش��دن سالیق 
مصرف کنندگان، افزایش اهمیت 
سالمت محصوالت غذایی، تغذیه 
س��الم به عنوان عامل پیشگیری 
از ب��روز بس��یاری از ام��راض، 
برجسته تر شدن نقش مواد غذایی 
از جنبه های اقتصادی و بهداشتی 
و. . . همگی مبین نقش قابل توجه 
تغذیه و صنایع غذایی در زندگی 
بش��ر ام��روز اس��ت. محصوالت 
لبنی تامین کنن��ده بخش قابل 
مالحظ��ه ای از انرژی م��ورد نیاز 
روزانه انس��ان بوده و مصرف این 
محصوالت به میزان الزم می تواند 
ضامن سالمت جس��می و طول 
عمر آدمی باشد. بنابراین با توجه 
به نقش این محصوالت در زندگی 
انس��ان، هر فعالیتی که به نحوی 
بر فرآیند تولید و تامین آنها موثر 
باشد، حائز اهمیت است و باید به 
شکل مناسبی مورد تحلیل قرار 
گیرد. در حال حاض��ر با توجه به 
اهمیت صنایع لبنی در کشورهای 
سراس��ر دنیا و نیز جذابیت بازار 
محص��والت مصرف��ی ای��ران در 
دوره پس��ا تحریم، اث��رات توافق 
بین الملل��ی ایران با کش��ورهای 
عضو باعث ش��ده اس��ت که بازار 
محصوالت لبنی در ایران به صورت 
خاص، مورد توجه ویژه ای از سوی 
کشورهای دیگر قرار گیرد. در ادامه 
 PESTLE به بررسی ابعاد مدل
به ص��ورت مختصر در ب��اب این 

صنعت می پردازیم. 
 :)Political( 1-  بعد سیاسی
* مهم تری��ن عام��ل در ای��ن 
بحث، توافق بر سر برجام است که 
باعث شد محدودیت های روابط 
تج��اری بین ایران و کش��ورهای 
دیگر برداشته ش��ود و تحریم ها 
علیه این کشور به پایان برسد. این 
اثرات بر صنعت لبنیات به صورت 
خاص تاثیرگ��ذار خواهد بود زیرا 
شرکت های لبنی بزرگ دنیا تا به 

حال به بازار ایران ورود نکرده اند و 
همین امر باعث ورود آنها شده که 
بازار رقابتی را داخل ایران بس��یار 

جذاب و سنگین خواهد کرد. 
2-  بعد اقتصادی 
 :)Economical(

* تورم: طب��ق آخرین گزارش 
از سوی بانک مرکزی، در دی ماه 
سال 94 نرخ تورم به میزان 12/2 
درصد رسیده اس��ت که نشان از 
ثب��ات در ب��ازار ایران اس��ت که 
برای شرکت های لبنی نیز مانند 
ش��رکت های دیگر عامل مثبتی 

است. 
* جهانی ش��دن: این عامل در 
واقع نش��انگر می��زان تعامل یک 
صنعت در کش��ور با کش��ورهای 
دیگر به موج��ب افزایش دانش و 
مبادالت تجاری است. به واسطه از 
میان برداشته شدن تحریم ها علیه 
ایران، صنعت لبنیات که کم ترین 
تعامل را با دیگر کش��ورها داشته 
است، بس��تری مهیا را در مقابل 
خود خواهد دید که می تواند وارد 
بازار جهانی شده و صادرات باالیی 

را برای شرکت های داخلی 
به همراه داشته باشد. 

* ن��رخ ارز: از دیگ��ر 
عوام��ل مه��م اقتصادی 
اس��ت که برای تس��هیل 
در ام��ور تج��اری نقش 
تعیی��ن کنن��ده ای دارد. 
نرخ ارز مبادل��ه ای پایین 
می تواند توان شرکت های 
لبن��ی داخل��ی را جهت 

به کارگی��ری تکنولوژی های روز 
دنیا و استفاده از دانش کشورهای 

دیگر را افزایش دهد. 
 :)Social( 3-  بعد اجتماعی
* هرم س��نی ایران که عموما 
میانس��ال هس��تند، در دوران��ی 
ق��رار دارن��د که ب��ه دلی��ل عدم 
فرهنگ سازی مناسب، در معرض 
آس��یب های جس��مانی باالی��ی 
هستند. اس��تفاده از محصوالت 
لبن��ی و ایجاد فرهنگ مناس��ب 
استفاده مداوم از این محصوالت 
توانسته است در میان اکثر مردم 
جامعه نف��وذ کرده و نرخ س��رانه 

مصرف شیر را افزایش دهد. 
* افزای��ش ن��رخ تحصی��الت 
خانواده ه��ا و همچنی��ن اهمیت 
سالمتی در میان آنها باعث شده 
اس��ت مردم تاکی��د وی��ژه ای بر 
اس��تفاده از محصوالت لبنی در 
س��بد خانوار خود داشته باشند و 
این روند وجود دارد که خانواده ها 
رو به استفاده از محصوالت سالم تر 
خواهند برد و نخستین پیشنهاد 
برای آنها محصوالت لبنی هستند. 
* م��ردم ایران امروزه س��بک 
زندگی متفاوتی را تجربه می کنند. 
با از بین رفت��ن فاصله ها و مرزها 
میان کش��ورها به واس��طه رشد 
اینترنت و به دنبال آن ارتباطات 
گسترده و شکل گیری شبکه های 
اجتماعی، مردم ایران نیز با سبک 
زندگی های متفاوت در دنیا آشنا 
شده اند و به همین دلیل عالقه مند 

به استفاده از برندهای بین المللی 
و همچنی��ن الگوگی��ری از مردم 
دیگر نقاط دنیا ش��ده اند. سبک 
زندگی کنونی مردم ایران آنها را 
به استفاده از محصوالت کم چرب 
و کم نم��ک و س��الم تر رهنمون 

ساخته است. 
* یک��ی از مهم تری��ن عوامل 
اجتماع��ی تاثیر گ��ذار بر صنعت 
لبنیات این است که این صنعت 
دیگ��ر مانن��د گذش��ته، ی��ک 
صنعت با درگی��ری پایین میان 
مصرف کنندگان نیست. این به آن 
معناست که مقطع زمانی که مردم 
به دنبال ویژگی های یک محصول 
لبنی و حتی نام برند آن نبودند و 
به عنوان مثال فقط می خواستند 
شیر بخرند به اتمام رسیده است. 
ام��روزه مردم می دانند که ش��یر 
ساده می خواهند یا ویتامینه؛ کم 
چرب یا پرچ��رب؛ برند A یا برند 
B یا برند C. این به آن معناس��ت 
که شرکت های لبنی برای جذب 
مش��تریان نیازمند پرداختن به 
سالیق آنها هستند و این صنعت 

نیز کامال بازارمحور شده است. 
 4- بعد فناوری 

 :)Technological(
* با پیش��رفت علم و به دنبال 
آن پیش��رفت فن��اوری، صنعت 
لبنیات هم افق ه��ای جدیدی را 
پی��ش روی خود می بین��د که با 
اس��تفاده از نوآوری در محصول 
و ارائه محص��والت جدید همواره 
در رأس صنایع نوآور اس��ت. با به 
نتیجه رس��یدن برجام، راه ورود 
فناوری های جدی��د و تجهیزات 
تولیدی مدرن تر نیز ب��ه ایران باز 
شده و این به معنای پیشرفت در 

ویژگی های محصوالت است. 
* گرای��ش مصرف م��ردم به 
س��مت محص��والت ارگانیک و 
فراس��ودمند روندی روز افزون را 
تجربه می کندکه یک��ی از نتایج 
اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید 

است. 
5- بعد زیست محیطی 

 :)Eco-Environmental(
* ایجاد و ترویج روندهای کمک 
به بازیابی محیط زیست در چند 
س��ال اخیر وارد ایران شده است 
و در صنعت بس��ته بندی بس��یار 
به چش��م می آید. استفاده از مواد 
بسته بندی قابل بازیافت و سازگار 
با محیط زیس��ت بی��ش از پیش 
اشاعه پیدا کرده اس��ت و این امر 
امروزه در صنعت لبنیات نیز یک 

ارزش ویژه به حساب می آید. 
* تولید محص��والت ارگانیک 

و فراس��ودمند به عن��وان عاملی 
مهم در کاهش استفاده از سموم 
و داروهای ش��یمیایی در جهت 
کنت��رل و کاه��ش آالیندگ��ی 
محیط زیست و پیشگیری از ابتال 
به بیماری ها و کاهش هزینه های 
درمان و تبعات زیست محیطی آن 
از دیگر رونده��ای موجود در این 
زمینه در عرص��ه صنعت لبنیات 

است. 
 :)Legal( 6-  بعد قانونی

* در داخ��ل کش��ور ای��ران 
نظارت های بسیار دقیقی توسط 
ارگان های نظارت��ی هم از جهت 
رعایت اصول بهداش��تی و هم از 
لحاظ تطابق با استانداردها روی 
فرآیند تولید محصوالت لبنی به 
دلیل جلوگیری از بروز و ش��یوع 
بیماری ه��ای مختل��ف از طریق 
شیر و فرآورده های شیری انجام 
می پذیرد که عدم رعایت اصول و 
مقررات مشخص شده، کار را برای 
ش��رکت تولیدی بس��یار مشکل 
خواهد کرد و به نوعی کوچک ترین 
اشتباهی در این عرصه شرکت را 
از گردونه رقاب��ت در این 
صنعت بیرون خواهد راند. 
در ادامه به بررسی ابعاد 
ویژه ای از تحلیل محیط 
کس��ب و کار و صنع��ت 
لبنیات در ایران پرداخته 

شده است: 

بررسی رقبای بالقوه
وارد  ت��ازه  رقب��ای 
ب��ه ی��ک صنع��ت، ظرفیت های 
جدید، تمایل به گرفتن س��هم از 
بازار و اغلب مناب��ع جدیدی را با 
خود به هم��راه می آورند. ممکن 
اس��ت قیمت ها کاه��ش یابد یا 
هزینه های فعل��ی افزایش یابد و 
در نتیجه میزان سوددهی پایین 
بیاید. ش��رکت هایی که به دنبال 
تنوع بخشیدن به کسب و کار خود 
هس��تند و از بازارهای دیگر وارد 
یک صنع��ت می ش��وند اغلب از 
منابع در اختیار خود جهت ایجاد 
تحول اساسی استفاده می کنند. 
بنابراین خرید کمپانی های دیگر 
در یک صنعت ک��ه با هدف ایجاد 
موقعیت در بازار انجام می شود را 
ش��اید بتوان به عنوان ورود عادی 
نگریست، گرچه هیچ واحد کامال 
جدیدی ش��کل نگرفته باش��د. 
تهدید ورود به یک صنعت بستگی 
به موانع حاضر بر س��ر راه ورود به 
آن و واکن��ش رقب��ای موجود در 
آن دارد. اگ��ر موانع زیاد باش��د یا 
ش��رکت تازه وارد انتظار برخورد 
انتقام جویان��ه از ط��رف رقب��ای 
موجود را داشته باشد، خطر ورود 

باال خواهد بود. 
موانع اصلی ب��رای ورود جدید 

عبارتند از: 
* مزیت مقیاس
* تمایز محصول
* نیاز به سرمایه

* هزینه های تغییر
* دسترسی به کانال های توزیع

* خسارت های هزینه مشتق 
از مقیاس

* سیاست دولت

بررسی ابعاد استراتژیک 
در صنعت لبنیات: 

هنگام تحلیل ساختاری درون 
صنع��ت، یک��ی از کلیدی تری��ن 
بخش ها، بخش شناس��ایی ابعاد 
اس��تراتژیک در صنع��ت اس��ت. 
ابعاد اس��تراتژیک عواملی هستند 
که تفاوت ه��ای احتمال��ی میان 
انتخاب های استراتژیک یک صنعت 
در درون صنع��ت را توجیه کرده 
و آن را ب��ه طور کام��ل تحت تاثیر 
قرار می دهند. بنا بر شرایط صنعت 
لبنیات در ایران می توان به برخی از 
ابعاد مهم و تاثیر گذار استراتژیک در 
این صنعت به شرح زیر اشاره کرد: 

* می��زان دریاف��ت ش��یر 
خ��ام و کیفی��ت آن )ارتب��اط با 

تامین کنندگان(
* تخصص یافتگ��ی )منظور از 
تخصص یافتگی، می��زان تاکید 
هدفمند ش��رکت بر گستردگی 
خطوط، بخش ه��ای مورد هدف 
مربوط ب��ه مش��تری و بازارهای 

جغرافیایی هدف است(
* کانال توزیع

به طور کلی بعد از توافق برجام، 
بازار ای��ران مخصوصا ب��ازار مواد 
مصرف��ی در دوران پس��اتحریم 
تحت تاثیر بس��یار زی��ادی قرار 

خواهد گرفت. 
ام��روزه در جامع��ه ایران��ی 
خوش��ه بندی متفاوت��ی ش��کل 
گرفته اس��ت. ب��ه ای��ن گونه که 
گروهی از م��ردم که اکثرا قش��ر 
مرفه تر جامعه هستند به استفاده 
از کااله��ای خارج��ی تمای��ل 
زی��ادی دارند. ب��ا از بی��ن رفتن 
محدودیت های واردات کاالهای 
خارجی می ت��وان این پیش بینی 
را ب��رای ب��ازار ایران داش��ت که 
ش��رکت های معتبر بین المللی 
در حوزه لبنیات ک��ه تاکنون در 
بازار ایران حضور نداشته اند پا به 
این عرصه می گذارن��د و با توجه 
به وجود تقاضا نس��بت به کاالی 
آنها می توان این گونه پیش بینی 
کرد که رقیب جدی شرکت های 

داخلی خواهند بود. 
اما این س��که روی دیگری هم 
دارد. از بین رفت��ن محدودیت ها 
باعث ورود سهل تر فناوری و دانش 
شرکت های بین المللی می شود. 
تفاوت اصلی صنع��ت لبنیات با 
دیگر صنایع در ای��ران در دوران 
پساتحریم به دو مورد بازمی گردد. 
اول ماهی��ت محصول اس��ت که 
همان طور که در باال اش��اره شد 
نیازمند ابعاد اس��تراتژیک بسیار 
مهمی است که برای یک شرکت 
خارجی تامی��ن آنه��ا در ابتدای 
امر دش��وار خواهد بود. دوم اینکه 
ش��رکت های لبنی خارجی تا به 
حال در ایران حضور نداشته اند و به 
یکباره اقدام به راه اندازی کارخانه 
در ای��ران نخواهند ک��رد و این به 
معنای آن اس��ت ک��ه حداقل در 
س��ال های ابتدایی میل به انجام 
مشارکت و اعطای حق لیسانس 
برند خود به ش��رکت های ایرانی 
در اولویت سیاست های آنها قرار 
خواهد داش��ت. با توجه به این دو 
مورد بیان ش��ده، ای��ران در دوره 
پس��اتحریم در صنع��ت لبنیات 
می تواند پیش��رفت فزاینده ای به 
واس��طه ایجاد تعامل و شراکت با 
ش��رکت های بین المللی داشته 
باش��د. تولی��د تحت لیس��انس 
ش��رکت های معتبر بین المللی 
می توان��د اصلی تری��ن گزینه در 
آینده صنعت لبنیات ایران باشد. 
البته ورود کااله��ای خارجی نیز 
از دیگ��ر پیش بینی های محتمل 
است که بازار ایران را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد. 

مدیران ماندگار

 با پیشرفت علم و به دنبال آن 
پیشرفت فناوری، صنعت لبنیات هم 
افق های جدیدی را پیش روی خود 
می بیند که با استفاده از نوآوری در 
محصول و ارائه محصوالت جدید 
همواره در رأس صنایع نوآور است
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چهل و هشتمین سالروز 
تأسیس بورس در ایران

حس��ن قالیباف اصل، مدیرعامل ش��رکت بورس 
اوراق بهادار همزمان با چهل و هش��تمین س��الگرد 
تأس��یس بورس در ایران با انتش��ار پیامی نوش��ت: 
نزدی��ک به نیم ق��رن از تش��کیل ب��ورس در ایران 
می گ��ذرد، ب��ورس مفتخر اس��ت به منظ��ور ایجاد 
ش��فافیت، ارتقای نقدش��وندگی، جذب نقدینگی و 
تجهیز س��رمایه برای فعالیت های مولد اقتصادی در 
کشور، ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی و پذیرش 
ش��رکت های جدید، در مسیر توسعه کشور گام های 
مؤث��ری ب��ردارد. اکنون بورس با داش��تن 315هزار 
میلیارد توم��ان ارزش در بازار س��هام، پذیرش ابزار 
بده��ی و امکان س��رمایه گذاری روی آنه��ا، حضور 
صندوق های سرمایه گذاری و وجود حدود 8میلیون 
کد معامالتی سرمایه گذاری جایگاه مهمی در اقتصاد 
کشور پیدا کرده است. فلسفه وجودی بورس، تأمین 
مالی شرکت ها است. در بودجه 1395 به نقش بازار 
سرمایه در تأمین مالی شرکت ها توجه ویژه ای شده 
که می تواند آینده درخش��انی را برای بازار س��رمایه 
و اقتص��اد مل��ی رقم زن��د. از آنجا که بازار س��رمایه 
ایران برای س��رمایه گذاران خارج��ی بازاری نوظهور 
و جذاب تلقی می ش��ود و با توجه به برچیده ش��دن 
تحریم ه��ا، پتانس��یل های موجود در اقتصاد کش��ور 
به فعلیت خواهد رس��ید، امید بس��یار دارم، حضور 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی به طور پیوسته رو 
ب��ه فزونی نهد و جذب نقدینگ��ی در بورس افزایش 
یابد. بورس در س��ال های گذش��ته در راستای تنوع 
ابزارهای معامالتی قدم های اس��تواری برداش��ته اما 
بازار همچنان از پتانس��یل های زیادی در گس��ترش 
ابزارها برخوردار اس��ت. بازار بدهی فرصت مناسبی 
برای جذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی به شمار 
می رود. برای جذب س��رمایه گذار خارجی در اختیار 
بودن ابزار پوشش ریس��ک مخصوصا ریسک نوسان 
نرخ ارز حائز اهمیت است. امیدوارم در آینده نزدیک 
با راه ان��دازی ابزار اختیار معامله و مش��تق ارز، ابزار 
پوشش ریس��ک در اختیار س��رمایه گذار قرار گیرد. 
در تم��ام بازاره��ا و به ویژه بورس ه��ای اوراق بهادار 
به واسطه تنوع ابزار، عموم مردم برای سرمایه گذاری 
و  کارشناس��ی  کار  و  مطالع��ه  بررس��ی،  نیازمن��د 
تصمیم گیری با حوصله و در نظر داشتن دوره انتظار 
منطقی هستند. بهره گیری از این رویکرد به بازدهی 

مناسب برای سرمایه گذاری می انجامد. 

کسب 1905 میلیارد ریال سود 
انباشته »سغدیر«

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر صورت های 
مال��ی یکس��اله منتهی به 31 ش��هریور م��اه 94 را 
به صورت حسابرس��ی شده منتش��ر کرد. »سغدیر« 
در س��ال مالی یاد ش��ده مبلغ 269 میلیارد و 723 
میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش 
سرمایه گذاری داشت که با کسر هزینه های عمومی، 
اداری و هزینه ه��ای عملیاتی از آن، س��ود عملیاتی 
دوره ب��ه مبل��غ 242 میلی��ارد و 536 میلیون ریال 
رسید. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه 
افزوده ش��د و با کسر مالیات از آن سود خالص دوره 
به مبلغ 246 میلیارد و 952 میلیون ریال به دس��ت 
آمد و بر این اس��اس مبلغ 74 ریال سود به ازای هر 
س��هم کنار گذاشت. به س��ود خالص دوره نیز سود 
انباش��ته ابتدای سال افزوده ش��د و در نهایت مبلغ 
یک هزار و 905 میلیارد و 540 میلیون ریال س��ود 
انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور 

شد. 

عملکرد 6 ماهه ایران ترانسفو 
منتشر شد

ش��رکت ایران ترانس��فو صورت ه��ای مالی نیمه 
نخس��ت س��ال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را 
به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. براساس این 
گزارش، »بترانس« در دوره شش ماهه یاد شده مبلغ 
یک هزار و 685 میلیارد و 512 میلیون ریال درآمد 
حاصل از فروش خالص داشت که با کسر بهای تمام 
ش��ده کاالی فروش رفته از آن س��ود ناخالص دوره 
به مبلغ 407 میلیارد و 80 میلیون ریال رس��ید. از 
س��ود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری و 
هزینه های عملیاتی کس��ر شد و سود عملیاتی دوره 
ب��ه مبلغ 375 میلیارد و 430 میلیون ریال رس��ید. 
از س��ود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کس��ر و 
درآمدهای غیر عملیاتی افزوده ش��د و س��ود خالص 
دوره ب��ه مبل��غ 179 میلی��ارد و 748 میلیون ریال 
به دس��ت آمد و بر این اس��اس مبلغ 120 ریال سود 
به ازای هر س��هم کنار گذاشت. به سود خالص دوره 
نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت 
مبلغ ی��ک هزار و 361 میلیارد و 655 میلیون ریال 
س��ود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت 

منظور شد. 

بازار اسالمی 
در بورس مالتا رواج پیدا کرد

بورس مالتا به منظور جذب س��رمایه از شرکت های 
خاورمیان��ه و تش��ویق دولت به انتش��ار اوراق صکوک، 
ش��اخص اوراق بهادار اسالمی منتش��ر می کند. بورس 
25 س��اله مالتا، طبق اس��تراتژی جدیدی که در پیش 
گرفته اس��ت تصمی��م دارد تا انتش��ار اوراق مالی طبق 
اصول اس��المی را در این کشور رواج دهد و  طبق رویه 
و اصول این اوراق، معامالت شرکت هایی که تولیدکننده 
نوشیدنی های الکلی، تنباکو و شرکت های قمار هستند 
را در ای��ن بازار ممن��وع کند. راه اندازی ش��اخص اوراق 
بهادار اس��المی به همکاری کمیته مش��ورتی ش��رعی 
دوبی )دارالش��ریعه( خواهد بود و این گروه با همکاری 
یکدیگر نخس��تین اوراق صکوک را نیز در مالتا منتشر 
خواهند کرد. ج��وزف پورتلی، مدیر بورس مالتا در این 
خصوص اظهار داش��ت: بازار اسالمی و تجارت اسالمی 
مفاهیم جدیدی در مالتا نیست. اما این برای نخستین بار 
است که یک سازمان و نهاد رسمی، سعی در توسعه بازار 
اسالمی دارد. در س��ال 2011 میالدی، نهاد قانون گذار 
بازار مالتا، نخستین راهنما را در خصوص صندوق های 
سرمایه گذاری اسالمی منتشر کرد. به این ترتیب، مالتا 
به عنوان نخس��تین عضو اتحادیه اروپا بود که دست به 
چنین کاری زد و توانس��ت صندوق س��رمایه گذاری را 
طبق اصول اس��المی راه اندازی کند. الین مسقط، مدیر 
اجرایی بورس مالتا در این خصوص بیان داشت: با اقدام 
بورس مالتا در پررنگ کردن نقش بازار اس��المی دراین 
کشور، دولت نیز ترغیب شده است تا با اخذ اطالعات این 
قبیل بازارها از بورس مالتا و با بررسی بیشتر و مشورت با 
متخصصان حوزه اسالمی در خصوص نحوه اخذ مالیات 
در اوراق صک��وک، بتواند بازار اس��المی و اوراق صکوک 
را در کش��ور رواج دهد. وی افزود: تقاضای زیادی برای 
اوراق قرضه مالتا در داخل کشور وجود دارد و به همین 
دلیل انتشار اوراق قرضه دولتی از طریق صکوک می تواند 

تصمیمی بسیار استراتژیک برای دولت باشد. 

معامله گاز مایع صنعتی و برش 
سنگین پتروشیمی بندر امام

در جریان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
کاالهای بوتان، پروپان، گاز مایع صنعتی و برش سنگین 
پتروشیمی بندر امام، برش سنگین پتروشیمی جم و 
آیزوریسایکل پاالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 
و نف��ت گاز پاالی��ش نف��ت الوان در رینگ بین الملل 
مورد عرض��ه قرار گرفتند. کل معامالت صورت گرفته 
روی کااله��ا و عرضه ه��ای مازاد ب��ازار فیزیکی بورس 
ان��رژی معادل 36 هزار و 920 تن به ارزش��ی بیش از 
322 میلیارد ریال بود. از نکات حائز اهمیت معامالت 
این روز می توان به معامله 260 هزار بش��که محموله 
دریای��ی نفت گاز )گازویی��ل( پاالیش نف��ت الوان در 
رینگ بین الملل و همچنین در رینگ داخلی معامالت 
گازمایع و برش سنگین پتروشیمی بندر امام اشاره کرد. 
دومین معامله نفت گاز  )گازوییل( پاالیش نفت الوان 
در رینگ بین الملل بورس انرژی صورت گرفت، که طی 
آن 260 هزار بش��که گازوییل به ارزش 307 میلیارد و 
925 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. الزم به ذکر 
است این دومین محموله دریایی معامله شده نفت گاز  
)گازوییل( در بورس انرژی ایران اس��ت که کارگزاری 
آتی س��از بازار به عنوان کارگزار فروشنده در این مهم 
ایف��ای نقش کرد. الزم به ذکر اس��ت، حجم مناس��ب 
عرض��ه این کاال در بورس انرژی و تقاضای رو به رش��د 
ای��ن محصول و همچنین بهبود روابط بین الملل ایران 
و ب��ه تبع آن گس��ترده تر ش��دن بازار نف��ت گاز برای 
صادرکنن��دگان، نوید این را می دهد ک��ه در آینده ای 
نزدیک شاهد معامالتی با حجم باال و بازاری پویا برای 
رینگ بین الملل بورس انرژی باشیم. در روز پایانی هفته 
در تابلوی س��لف موازی استاندارد برق بازار مشتقه نیز 
550 قرارداد معادل 13200 مگاوات س��اعت به ارزش 
4 میلیارد و 356 میلیون ریال معامله شد. الزم به ذکر 
اس��ت در آغاز جلس��ه معامالتی این روز نمادهای بار  
پیک، کم باری، میان باری و بارپایه روزانه 14 اسفند 94 
گش��ایش یافته و در پایان نمادهای بار پیک، کم باری، 
میان باری و بارپایه روزانه 18 بهمن 94، 19 بهمن 94 
و 20 بهمن 94 متوقف شدند. همچنین طی این جلسه 
معامالتی در تابلوی س��لف موازی استاندارد نفت کوره 
بازار مش��تقه بورس انرژی ایران، در مجموع پنج نماد 
فع��ال 111 قرارداد با ارزش��ی قریب به یک میلیارد و 
146 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در مجموع 
ارزش کل معامالت این روز بورس انرژی ایران به بیش 
از 327 میلیارد ریال بالغ ش��د. ش��ایان ذکر اس��ت در 
جلس��ه معامالتی آتی  )ش��نبه 17 بهمن ماه 94(، در 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، کاالهای آیزوریسایکل، 
آیزوفید، حالل 402 و 404 پاالیش نفت تبریز، متانول 
پتروشیمی زاگرس و بنزول واحد کک سازی و پاالیش 
قط��ران زرند در رینگ داخلی و گاز مایع خام پاالیش 
گاز ای��الم در رینگ بین الملل عرضه خواهند ش��د که 
عرضه های فوق در کنار معامالت مس��تمر قراردادهای 
سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه 

بازار روز آتی بورس انرژی را تشکیل می دهند. 

اکثر  با رشد قیمت س��هام 
ش��رکت ها در بورس طی 35 
روز گذش��ته که براساس آن 
ش��اخص کل از س��طوح 61 
ه��زار واح��دی ب��ه محدوده 
73680 واحدی فعلی جهش 
یافت، به نظر می رس��د دوره 
رش��د پرش��تاب قیمت ه��ای 
بازار  ش��اخص های  و  س��هام 
انتها رسیده است.  س��هام به 
در روز های آینده به احتمال 
زیاد ش��اهد خواهی��م بود که 
در  ش��اخص ها  و  قیمت ه��ا 
سطوح فعلی تثبیت شده و با 
نوس��ان کمی همراه باشند. با 
این حال بسیاری از صاحبان 
س��رمایه و نقدینگی در حال 
مهاج��رت از ب��ازار پ��ول به 
س��وی بازار س��هام هس��تند 
ک��ه ای��ن مه��م می تواند در 
آین��ده ای نزدیک هم��گام با 
ورود س��رمایه گذاران خارجی 
به بورس تهران، بازار س��هام 
را وارد دوره جدیدی از رشد 
و رون��ق کن��د. ام��ا در حال 
حاضر P/E بازار س��هام 7/6 
بازار   P/E همچنی��ن  اس��ت 
فرابورس ح��دود 6/7 که این 
بازار  دو عدد نش��ان می دهد 
سهام رشد سریع و شارپی را 
پس از اجرایی ش��دن برجام 
تجرب��ه ک��رده اس��ت. بدین 
ترتی��ب ب��ه نظر می رس��د با 
اش��باع قیمت ها در بس��یاری 
از صنای��ع و گروه ه��ا، رش��د 
انتها  به  بازار س��هام  هیجانی 
رس��یده و آهنگ حرکت بازار 
از هفت��ه آینده منطقی تر و با 
شیب مالیمی صورت پذیرد. 

افت حجم و ارزش 
معامالت بورس

بورس اوراق به��ادار تهران 
با ثب��ت رش��د 3.7 درصدی 
در هفته گذش��ته موفق ش��د 
تا بازده��ی 17.8 درصدی را 
نصی��ب همراهان خود کند و 
از س��ایر بازارها جلو بزند. به 
خوش بینی های  ترتی��ب  این 
وضعی��ت  بهب��ود  از  ناش��ی 
اقتص��ادی موج��ب ش��د ت��ا 
ب��ا وج��ود س��نگینی س��ایه 
مش��کالت اقتص��اد جهان��ی، 
ب��ه  س��رمایه گذاران  توج��ه 
ته��ران جلب ش��ود  ب��ورس 
و ب��ازار س��هام ش��اهد ورود 
نقدینگی جدید به خود باشد. 
رشد قیمت سهام شرکت ها و 
اشتیاق خریداران برای خرید 
سهم های مختلف موجب شد 
تا ش��اخص کل بورس تهران 
نیز در پن��ج روز معامالتی، با 
رش��د 2 هزار و 673 واحدی، 

از کان��ال 71 ه��زار واحد به 
73 هزار واحد پرتاب ش��ود. 
با رونق گرفتن دوباره بورس، 
حج��م و ارزش معامالت هم 
رش��د قابل توجهی پیدا کرد 
حج��م  روزان��ه  میانگی��ن  و 
معامالت که پیش تر به کمتر 
از 100 میلی��ون س��هم ه��م 
می رس��ید، به بی��ش از 300 
این  میلی��ون س��هم برس��د. 
در حالی اس��ت ک��ه ارزش و 
حج��م معام��الت ب��ا کاهش 
ناچیزی نس��بت به هفته قبل 
مواجه ش��د و در مجموع 10 
ه��زار و 291 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 20 ه��زار و 236 
و  میلیارد ریال دادوستد شد 
دفعات معام��الت با 4 درصد 
کاه��ش به بیش از 613 هزار 
ای��ن هفته  دفعه رس��ید. در 
تعداد خری��داران با افت یک 
درص��دی مواجه ش��ده و به 
176 هزار دفعه رسیده است. 

صنعت عرضه برق، گاز 
و بخار در صدر صنایع 

فرابورسی
ارزش ب��ازار فراب��ورس ب��ا 
6.4 درص��د افزایش در هفته 
گذش��ته به رق��م 906 هزار و 
251 میلی��ارد ریال و آیفکس 
با رش��د 4.7 درصدی به عدد 

792 رسیدند.
معام��الت هفت��ه گذش��ته 
فراب��ورس ای��ران در حالی به 
پای��ان رس��یدکه 3 میلی��ارد 
ورق��ه به��ادار در 191 ه��زار 
نوب��ت ب��ه ارزش 11 ه��زار و 
597 میلیارد ریال دادوس��تد 
ش��د. همچنین در این مدت، 
عرض��ه اولیه مرحله س��وم تا 
پنجم اس��ناد خزانه اس��المی 
اخزا4  اخ��زا3،  نماده��ای  در 
و اخ��زا5 ب��ا قیمت های 852 
ه��زار و 105 ریال، 842 هزار 
و 600 ریال و 833 هزار ریال 
و مش��ارکت خوب خریداران 

و فروش��ندگان انج��ام ش��د. 
 ب��ازار اول هم ش��اهد معامله
361 میلیون ورق��ه به ارزش 
یک ه��زار و 97 میلیارد ریال 
بود و در بازار دوم یک میلیارد 
و 95 میلی��ون ورق��ه به��ادار 
ب��ه ارزش 4 میلی��ارد و 642 
میلی��ون ری��ال خریدوفروش 
ش��د که این وضعیت نشانگر 
 رش��د 8 درص��دی حج��م و

61 درص��دی ارزش معامالت 
در مقایس��ه ب��ا مدت مش��ابه 
هفت��ه قب��ل اس��ت. در بازار 
پای��ه نی��ز حج��م معام��الت 
نس��بت به هفته پیشین 314 
درصد رش��د کرد و ارزش آن 
بالغ ب��ر 791 میلی��ارد ریال 
ش��د. همچنی��ن در هفته ای 
ک��ه گذش��ت، پذیره نویس��ی 
آرمان  سرمایه گذاری  صندوق 
آت��ی کوثر در نم��اد »آکورد« 
 ETF یازدهمی��ن  به عن��وان 
فرابورس ای��ران آغاز و بلوک 
7.9 درص��دی س��هام بیم��ه 
آرمان به ارزش 222 میلیارد 
ریال در ب��ازار پای��ه فروخته 
ش��د. صنعت عرضه برق، گاز 
و بخ��ار با س��هم 15 درصدی 
از معام��الت در ص��در صنایع 
گرفت  قرار  فرابورس  پیش��رو 
و گروه بانک ها و فرآورده های 
نفتی در رده های دوم و س��وم 

جای گرفتند.
ارزش ب��ازار فراب��ورس هم 
در پایان هفته چهل و شش��م 
سال 94 با 6.4 درصد افزایش 
ب��ه رق��م 906 ه��زار و 251 
میلیارد ریال رسید و به دنبال 
آن آیفکس هم با رش��د 4.7 
درصدی نش��انگر ع��دد 792 

شد. 

35 روز طالیی بورس رقم زد

کوچ نقدینگی از بازار پول به سرمایه

ش��اخص کل بازار بورس اوراق 
بهادار تهران در هفته گذش��ته نیز 
به پیش��روی خود ادام��ه داد و در 
روند صعودی خ��ود باقی ماند. در 
نخستین روز معامالتی این هفته، 
ش��اخص کل بازار سرمایه با رشد 
همراه ب��ود و این مه��م در حالی 
اتفاق افتاد که خستگی در بسیاری 
از نمادها رویت می شد. در دومین 
روز معامالتی، شاخص کل و بازار 
در جهت نزولی ق��رار گرفتند، اما 
حج��م و ارزش معامالت س��خن 
از ناپای��داری اس��تراحت به میان 
آوردن��د. در روز معامالت��ی میانی 

هفته، بار دیگر شاهد رشد شاخص 
کل بودی��م و ای��ن رش��د بیش از 
2 درصد ب��ه ارتفاع ش��اخص کل 
افزود. روز سه شنبه نیز با معامالتی 
نسبتا جذاب گشوده شد، اما اوضاع 
به این منوال دوام نیاورده و برخی 
از نماده��ا به س��مت رن��گ قرمز 
خزیدن��د. در روز پایانی معامالت، 
شاخص کل بار دیگر به رنگ قرمز 
درآم��د اما این مس��ئله به معنای 
قرمز شدن تمام بازار نبود. در حالی 
که اکثر خودرویی ها، انبوه سازی ها 
و بسیاری دیگر از صنایع سبز رنگ 
بودند، قرمزی پترویی ها و بعضی از 
نمادها بانکی و نفتی شاخص کل را 
متوقف کرد. بدین ترتیب شاخص 

کل در این هفته با رش��دی حدود 
2700 واحد به رقم 73684 واحد 
رسید. 53 درصد از حجم معامالت 
ب��ازار بورس در هفته گذش��ته به 
و  »خودرو س��ازی«  صنع��ت  دو 
»بانکداری« تعلق داشت. این مهم 
در حالی به وقوع پیوس��ت که این 
معامالت تنه��ا 40 درصد از ارزش 
کل معامالت ای��ن هفته بورس را 

تشکیل دادند.
پیش ب��ودن حج��م معامالت 
این دو صنعت از ارزش کل ش��ان 
از ب��ازار، نش��ان می ده��د ب��ازار 
گرایش بیش��تری به س��هم های 
ارزان قیم��ت دارد. ای��ن واقعیت 
از تحرکات ش��دید پول بی سواد 

خب��ر می دهد و ای��ن رویه زمانی 
مهر تایید می خورد که نگاهی به 
ارزش کنونی سهام این شرکت ها 
می اندازیم. س��رمایه گذاران صرفا 
آین��ده  از  براس��اس تصورش��ان 
ای��ن ش��رکت ها پ��ول خ��ود را 
صرف خری��د س��هام می کنند و 
نگران کننده  وقت��ی  موضوع  این 
می ش��ود که می بینی��م، بیش از 
نیمی از حج��م معامالتی بازار به 
این دو گروه تعلق داشته است. به 
کالمی ساده تر، بازار در بازه زمانی 
کنونی براساس توهمات شخصی 
و گروه��ی معامله گ��ران در حال 
حرکت اس��ت و  به نظر می رسد 
ای��ن رویه در ح��ال حاضر پایدار 

مان��ده و ت��ا برگ��زاری انتخابات 
نی��ز ادامه دار باش��د. ب��ا توجه به 
آنچه گفته ش��د، به نظر می رسد، 
منطقی ترین س��ناریو برای هفته 
معامالت��ی پی��ش رو گش��ایش 
بازار با صعود ش��اخص کل باشد. 
ب��ه این ترتی��ب انتظ��ار می رود 
در جری��ان معام��الت روز کاری 
افزایش  پی��ش رو، ش��اخص کل 
ارتفاع محسوس��ی را تجربه کرده 
و ش��رایط را برای رشد بیشتر در 
روز یکشنبه مهیا س��ازد. در این 
هفته شاخص کل می تواند بیش 
از س��ه روز سبز رنگ را پشت سر 
گذاش��ته و با نزولی جدی رو به رو 

نشود. 

امی��ر هامون��ی، مدی��ر عام��ل 
فرابورس ای��ران، برآیند کلی بازار 
را در شرایط پس��اتحریم عقالیی 
دانس��ت و گفت: بازار، چه در سه 
سال پیش، چه در دو سال اخیر و 
چه در وضعیت امروز روند عقالیی 
خود را طی می کند. امیر هامونی 
به سنا گفت: باوجود اینکه ممکن 
است در بخشی از بازار و شرکت ها 
بعضی س��هامداران هیجانی عمل 
کنند اما من همیشه از طرفداران 
این دیدگاه بوده ام که برآیند بازار، 
برآین��د عقالیی اس��ت. هامونی با 
بیان اینکه عرضه های اولیه شاید 
تاثیر کوتاه مدت داش��ته باش��ند 
ولی روند کل��ی بازار را نمی توانند 
تغیی��ر دهند، اظهار داش��ت: بازار 

بدون عرضه اولیه تبدیل به مرداب 
می ش��ود، بنابراین ما برای عرضه 
اولیه مش��کلی نداریم و عرضه ها 
در فرابورس به صورت منظم انجام 
شده اس��ت. مدیر عامل فرابورس 
ای��ران در بخش دیگری به عرضه 
موفق اس��ناد خزانه اس��المی در 
نماد »اخزا 1« اشاره کرد و گفت: 
از مهر امس��ال که این اس��ناد در 
بازگش��ایی  مختل��ف  نماده��ای 
ش��د تا االن 4هزار میلیارد تومان 
پذیرش شده و معامالت آن انجام 
گرفته است. مدیر عامل فرابورس 
ایران همچنین از استقبال خوب 
س��رمایه گذاران خارج��ی از بازار 
اس��ناد خزان��ه اس��المی خبر داد 
و گفت: ب��ه هرحال از ن��گاه آنها 

خیلی مهم اس��ت ک��ه ابزارهایی 
که به بازار می آید، ضمانت دولتی 
داشته باشد. هامونی افزود: بحث 
ی��ا   structured product
هم��ان »محصول مالی س��اختار 
یافت��ه« که مدت هاس��ت مدنظر 
ماس��ت، در این ابزار لحاظ شده و 
برای س��رمایه گذاران خارجی هم 

کامال شناخته شده است.
س��والی  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
درخص��وص می��زان خری��د این 
س��رمایه گذار  س��وی  از  اوراق 
خارجی گف��ت: آم��ار دقیق آن 
به زودی اعالم خواهد شد اما در 
هفته اخیر ش��اهد ورود و رغبت 
خیل��ی خ��وب س��رمایه گذاران 
خارجی به اس��ناد خزانه اسالمی 

بودی��م، چ��را ک��ه ورود آنها از 
طریق ای��ن ابزارها به س��هولت 
امکان پذیر است و نیاز به بررسی 
چندان��ی هم ب��رای تحلیل این 
اس��ناد ندارن��د. به هرح��ال این 
اسناد، ضمانت مشخص، بازدهی 
مشخص  قیمت گذاری  مشخص، 
و در نهای��ت معام��الت ثانوی��ه 

مشخصی دارند. 
این اس��ناد در زمره اوراق بدون 
ریسک تلقی می ش��ود و از سوی 
دیگ��ر ام��کان معام��الت ثانوی��ه 
اع��م از خریدوفروش این اس��ناد 
در فراب��ورس ای��ران نی��ز عالقه 
پیمانکاران به وصول مطالبات خود 
از این طریق را افزایش داده است. 
هامونی همچنین در پاسخ به این 

س��وال که آیا فکر می کنید اسناد 
اولیه ای که عرضه ش��د تسویه اش 
در اس��فند با موفقیت انجام شود 
گف��ت: ما جلس��ات زی��ادی را با 
دولت و سیاس��تگذاران این حوزه 
و  مدیری��ت  از جمل��ه س��ازمان 
برنامه ریزی کشور، وزارت اقتصاد و 
خزانه داری کل داشته ایم. با توجه 
به همتی که دولت برای تس��ویه 
بدهی ه��ای خود ب��ا پیمانکاران و 
فعاالن اقتصادی دارد، تمام تالش 
مس��ئوالن ذی ربط که ناش��ر این 
اوراق هس��تند این است که حتی 
چند روز قبل از سررس��ید، مبالغ 
اصل��ی اوراق پرداخت و در موعد 
مق��رر به آخرین دارن��دگان اوراق 

واگذار شود. 

هفته سبز دیگری در انتظار بازار سهام

برآیند بازار سهام، عقالیی است
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شنبه
1713 بهمن 1394 اقتص�اد کالن

درباره پدیده خصوصی سازی 
ش��رکت های دولت��ی پ��س از 
پای��ان جنگ تحمیل��ی عراق 
علی��ه ای��ران چند مس��ئله با 
اهمیت در می��ان عالقه مندان 
به سیاس��ت و اقتصاد در ایران 
همیش��ه در کانون توجه بوده 
و هست. مس��ئله نخست این 
اس��ت که سهام ش��رکت های 
دولتی به چه نهادهایی فروخته 
شده است. نکته دوم این است 
که این س��هام فروخته شده با 
ک��دام روش ها فروخته ش��ده 
اس��ت و مسئله سوم این است 
خصوصی سازی  پیامدهای  که 
در موضوع های��ی مثل افزایش 
ی��ا کاهش بهره وری، اش��تغال 
ب��وده  ک��دام  س��ودآوری  و 
است. در ش��رایطی که جامعه 
و  سیاس��ت ورزان  کارفرمایان، 
سیاست گذاران منتظر گزارش 
کالن و جامعی از این موضوع 
معاون  هس��تندداوود خان��ی، 
برنامه ری��زی، توس��عه مناب��ع 
و ام��ور پش��تیبانی س��ازمان 
خصوصی س��ازی در سخنرانی 
» بررس��ی  عن��وان  ب��ا  خ��ود 
عملک��رد خصوصی س��ازی در 
ح��وزه صنعت و معدن   «   که با 
حضور رئیس، مدیران، اعضای 
هی��ات علمی و پژوهش��گران 
ب��ه  ش��د،  برگ��زار  مؤسس��ه 
بررس��ی سیاس��ت های اص��ل 
44 قانون اساس��ی و عملکرد 
پرداخ��ت.  خصوصی س��ازی 
وی گف��ت: پ��س از تدوی��ن 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
قان��ون اساس��ی، در مجم��وع 
1097 بنگاه شناس��ایی ش��د 
که از این تعداد تا پایان س��ال 
1393 حدود 63 درصد از کل 
بنگاه ه��ا  )689 بنگاه( به طور 
کام��ل ب��ه بخ��ش غیردولتی 
واگ��ذار ش��د ک��ه 566 بنگاه 
مرب��وط به گ��روه 1  )خارج از 
صدر اص��ل 44( و 123 بنگاه 
مربوط به گروه 2  )صدر اصل 
44( ب��وده و در مجموع 408 

بنگاه باقی مانده است. 
را  س��ازی  خصوص��ی  وی 
روندی دانس��ت ک��ه طی آن، 
در هر س��طحی، دولت امکان 
انتق��ال فعالیت ها ی��ا امکانات 
ب��ه  را  خ��ود  اختی��ارات  و 
بخش خصوصی بررسی می کند 
و در صورت اقتضا نس��بت به 
انجام این انتقال اقدام می کند. 
معاون برنامه ریزی، توس��عه 
منابع و امور پشتیبانی سازمان 
از  ه��دف  خصوصی س��ازی، 
خصوصی سازی را دستیابی به 
نتایج کمی و کیفی عملکردها 
انجام ش��ده  واگذاری ه��ای  و  

عنوان کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نظام 
اس��المی  جمهوری  اقتصادی 
ایران شامل سه بخش  دولتی، 
اس��ت  تعاون��ی و خصوص��ی 
که بخ��ش دولتی از وس��عت 
زیادی برخوردار اس��ت، افزود: 
سیاس��ت های اصل 44 قانون 
توس��عه بخش  ب��ر  اساس��ی، 
غیردولتی از طریق جلوگیری 
از بزرگ شدن بخش دولتی به 
دو طریق واگذاری فعالیت های 
غیرص��در اصل 44،  » توس��عه 
بخ��ش تع��اون «   و  » واگذاری 
مناب��ع و پرهی��ز از انحص��ار «  

 تاکید کرده است. 
خان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در 
سیاس��ت های اصل 44 که از 
س��ال 1387 به اج��را درآمده 

است، بر حضور بخش خصوصی 
و س��رمایه گذاری 20 درصدی 
بخ��ش دولت��ی تاکید ش��ده 
اس��ت، گف��ت: بخ��ش عمده 
ای��ن قان��ون از ی��ك س��و به 
ساماندهی شرکت های دولتی، 
واگ��ذاری  و  خصوصی س��ازی 
س��هام دولت  معطوف ش��ده و 
از سوی دیگر، در قانون مربوط 
سه نوع ش��یوه مداخله دولت  
در مق��ررات، مص��رف مناب��ع 
و مالکیت ه��ای مس��تقیم نیز 

مدنظر قرار گرفته است. 
وی واگذاری اموال و معادن، 
واگ��ذاری طرح ها، آزادس��ازی 
قیمت ها، واگذاری فعالیت های 
اقتص��ادی و اجتماعی، حضور 
گس��ترده دولت با عدم وجود 
مجوز جه��ت فعالیت در گروه 
1  )خ��ارج از صدر اصل 44(، 
ع��دم کنترل س��هم دولت در 
فعالیت ه��ای گ��روه 2  )صدر 
اصل 44(به جهت عدم تعیین 
مس��ئول پایش سهم مذکور و 
باالخره عدم طراحی چارچوب 
مناسب برای اتمام طرح توزیع 
سهام عدالت و آزادسازی سهام 
مربوط را از جمله نواقص قانون 
سیاست های اصل 44 در رابطه 
با خصوصی سازی عنوان کرد. 

معاون برنامه ریزی، توس��عه 
منابع و امور پشتیبانی سازمان 
خصوصی س��ازی تصریح کرد: 
در الیح��ه اص��ل 44 قان��ون 
اساس��ی که در سال 1386 از 
س��وی دولت تدوین شد، ماده 
مهمی ب��ه واگ��ذاری بنگاه ها 
و تصدی ه��ا توس��ط دولت به 
صورت بازار به بازار اختصاص 
داش��ت که براساس آن، دولت 
ب��ه تدری��ج ه��ر ب��ازار را در 
غیردولتی  بخش ه��ای  اختیار 
قرار می داد و خارج می ش��د و 
اولویت خروج با بازارهای گروه 
1  )خ��ارج از ص��در اصل 44( 
ب��ود، اما این م��اده در فرآیند 

قانون گذاری حذف شد. 
روش ه��ای  جمل��ه  از  وی 
خصوصی س��ازی را واگ��ذاری 
به عم��وم، فروش  ش��رکت ها 
ش��رکت ها به مشتریان خاص، 
واگ��ذاری طرح ه��ای دول��ت، 
فروش ام��وال ی��ا دارایی های 
اج��ازه حض��ور بخش  دولت، 
افزای��ش  در  غیردولت��ی 
س��رمایه های جدید شرکت ها، 
واگ��ذاری فعالیت ه��ای دولت 
در قالب اجاره و برون س��پاری 

فعالیت های تصدی عنوان کرد 
و اف��زود: مهم ترین روش های 
خصوصی س��ازی شامل عرضه 
عمومی از طریق  )بورس های 
داخلی و خارجی(، عرضه بنگاه 
یا سهام بلوکی از طریق مزایده 

عمومی و مذاکره است. 
خانی تصریح کرد: در فرآیند 
واگ��ذاری  خصوصی س��ازی 
اموال و س��هام از طریق بورس 
و فراب��ورس، مزای��ده عمومی، 
مذاکره، تهات��ر بدهی دولت از 
طری��ق تخصیص مس��تقیم یا 
عرصه رقابتی، تخصیص سهام 
عدال��ت و باالخ��ره واگ��ذاری 
س��هام ترجیح��ی کارکنان و 
بازنشستگان صورت می گیرد. 

اج��رای  داد:  ادام��ه  وی 
مربوط  تنها  خصوصی س��ازی 
به این دوره نبوده و حتی قبل 
از انق��الب در قانون برنامه اول 
توس��عه، قانون واگذاری سهام 
دولت ب��ه ایثارگران وکارگران، 
واگ��ذاری س��هام دولت��ی در 
س��نواتی،  بودج��ه  قوانی��ن 
برنامه ه��ای س��وم و چه��ارم 
توسعه و سرانجام قانون اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
قانون اساسی مورد توجه قرار 

گرفته است. 
وی اف��زود: پ��س از تدوین 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
قان��ون اساس��ی، در مجم��وع 
1097 بنگاه مورد شناس��ایی 
ق��رار گرفت که از این تعداد تا 
پایان س��ال 1393 حدود 63 
درص��د از کل بنگاه ها  )689 
بنگاه( به ط��ور کامل به بخش 
غیردولتی واگذار شد که 566 
بنگاه مربوط به گروه 1  )خارج 
از صدر اصل 44( و 123 بنگاه 
مربوط به گروه 2  )صدر اصل 
44( ب��وده و در مجموع 408 

بنگاه باقی مانده است. 
خان��ی بیان ک��رد: واگذاری 
49 درصد از بنگاه ها به صورت 
فروش، 14 درص��د به صورت 
انحالل، تحصیل و  ورشکسته و 
5/11 درصد در برنامه واگذاری 
سال 94 بوده است. همچنین 
تعداد بنگاه ه��ای باقی مانده و 
جدید شناسایی ش��ده )درحال 
 622 مجم��وع  در  تصوی��ب( 
بنگاه اس��ت ک��ه از این تعداد، 
149 بن��گاه از قبیل نیروگاه ها 
قاب��ل واگذاری و بقیه غیرقابل 

واگذاری هستند. 
معاون برنامه ریزی، توس��عه 

پش��تیبانی  ام��ور  و  مناب��ع 
با  خصوصی س��ازی  س��ازمان 
انجام  واگذاری های  به  اش��اره 
ش��ده از س��ال 1380 تا پایان 
آذرم��اه 1394 گف��ت: س��هم 
بخش خصوصی ح��دود 2/18 
درصد اس��ت  )که البته سهم 
واقعی آن پس از کسر واگذاری 
ب��ه  ترجیح��ی  و  تدریج��ی 
9/13درص��د کاهش می یابد(، 
همچنی��ن، س��هم واگ��ذاری 
سهام عدالت  )6/21درصد( و 
مابقی حدود 2/60درصد است. 
از س��وی دیگ��ر، از 139 هزار 
میلیارد توم��ان واگذاری انجام 
شده از سال 1380 تا دی ماه 
1394، 8/95درص��د بلوک��ی، 
3/1 درص��د تدریج��ی و 1/1 

درصد ترجیحی بوده است. 
وی ادام��ه داد: عالوه براین، 
6/48درص��د از واگذاری ها از 
8/12درصد  ب��ورس،  طری��ق 
فراب��ورس، 2/0درصد مذاکره 
و 4/38درصد از طریق مزایده 
صورت گرفته اس��ت. از نقطه 
نظر نوع واگ��ذاری نیز حدود 
واگذاری های  از  8/57درص��د 
انجام ش��ده در دوره یاد شده، 
8/57درص��د از طریق فروش 
س��هام ی��ا دارایی ب��ه عموم 
از  7/20درص��د  متقاضی��ان، 
طری��ق رد دیون اصل س��هام 
انتق��ال  از طری��ق  مابق��ی  و 
مستقیم سهام یا دارایی بابت 
س��هام عدال��ت عرضه ش��ده 

است. 
وی اظه��ار ک��رد: همچنین 
انتقال اصل سهام یا تخصیص 
منابع واگذاری به رد دیون و یا 
س��ایر عناوین هزینه ای خاص 
مدنظر دولت، دارای مجوز در 
 )44( اصل  کلی  سیاست های 
قانون اساس��ی )جزء  » 2 «   بند 
 » د«( و قان��ون آن )ماده 29( 
نب��وده و این اقدام��ات صرفا 
براساس قوانین بودجه ساالنه 
و مصوبات دول��ت و برخالف 
سیاست های مزبور انجام شده 
اس��ت. عملکرد واگذاری ها به 
تفکی��ك بخش ه��ای مختلف 
از جمل��ه نف��ت )43درصد(، 
صنع��ت،  معدن و تجارت )28 
درصد(، نی��رو )14 درصد( و 
سایر  )15 درصد( بوده است. 
واگ��ذاری  ارزش  خان��ی 
ش��رکت های وزارت صنع��ت، 
 مع��دن و تجارت را بر حس��ب 
مادر تخصصی از س��ال 1380 

ح��دود  م��اه 1394  دی  ت��ا 
215,393 میلیارد ریال عنوان 
ک��رد و اف��زود: 22 درص��د از 
آن از طری��ق بخش خصوصی، 
13درص��د از طری��ق س��هام 
عدالت و مابقی از طرق دیگری 
از جمل��ه  )نهاده��ای نظامی، 
اس��المی،  انق��الب  عموم��ی، 
تعاونی، رد دیون( عرضه شده 
است. بیشترین ارزش واگذاری 
مرب��وط به س��ازمان توس��عه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنایع 
معدن��ی ایران )4/76 درصد( و 
کمترین ارزش واگذاری مربوط 
زمین شناس��ی  س��ازمان  ب��ه 
کش��ور  معدن��ی  اکتش��اف  و 

)002/0درصد( است. 
نس��بت  داد:  ادام��ه  وی 
وزارت  ش��رکت های  واگذاری 
صنعت ، معدن و تجارت نیز از 
س��ال 1380 تا دی ماه 1394 
به تفکیك صنعتی  )67 درصد( 
و معدن��ی  )33 درصد( بوده و 
در فهرست واگذاری های سال 
94 نی��ز تع��داد 45 بن��گاه از 
زیرمجموع��ه وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تجارت م��ورد توجه 
قرار گرفته اند که به طور عمده 
زیرمجموعه سازمان های ایدرو 
و ایمیدرو هستند اما همچنان 
 واگذاری 20 درصد از سهام به 
 بخ��ش دولت��ی م��ورد نظ��ر 

است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه 
عملک��رد  ارزیاب��ی  منظ��ور 
واگذارش��ده،  ش��رکت های 
54ش��رکت با س��هام کنترلی 
واگذارشده در سه سال قبل و 
حداقل س��ال بعد از خصوصی 
شدن تا انتهای سال 1393 با 
اس��تفاده از مدل EFQM و 
براس��اس چهار معیار )مالی و 
ب��ورس، اقتصادی و بهره وری، 
اش��تغال و مناب��ع انس��انی و 
مدیری��ت فرآین��د و نوآوری( 
و 26 زیرمعیار مورد بررس��ی 
قرار گرفتن��د. نتایج حاکی از 
آن است که پس از واگذاری، 
80 درصد از شرکت ها افزایش 
سودآوری، 63 درصد بازدهی 
دارای��ی، 50 درص��د افزایش 
در به��ره وری کل، 80 درصد 
نیروی  به��ره وری  در  افزایش 
کار، 67 درص��د افزای��ش در 
بهره وری،  و  اقتص��ادی  معیار 
در  افزای��ش  درص��د   43
انس��انی  مناب��ع  و  اش��تغال 
داش��ته اند. عالوه براین، تعداد 
ش��اغالن کل شرکت ها بعد از 
خصوصی سازی با 11/0درصد 
ب��ه  از 126، 440  افزای��ش، 
126، 583 نف��ر افزایش یافته 

است. 
وی با بی��ان اینکه در قانون 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
بر کس��ب درآمد بیشتر، و نه 
صالحی��ت حرفه ای خریداران 
و کارایی بنگاه ها، تاکید شده 
بازار  است، افزود: عمق اندك 
س��رمایه و نبود س��رمایه های 
ب��زرگ، توج��ه نک��ردن ب��ه 
اصالح ساختار و شفاف سازی 
وقایع مالی قب��ل از واگذاری 
بنگاه و به ط��ور همزمان عدم 
آزادس��ازی ب��ازار )انحص��ار(، 
انتخاب باالتری��ن قیمت پایه 
در عرض��ه بنگاه ه��ا و انتخاب 
دارایی ه��ا   روزخال��ص  ارزش 
به عن��وان  بن��گاه(  )انح��الل 
مبن��ای اکث��ر قیم��ت پایه ها 
از جمل��ه چالش ه��ای اجرای 

قانون یاد شده است. 

پیامده��ای برجام و اینکه قرار 
اس��ت چ��ه اتفاق��ی در اقتصاد 
ایران بیفت��د و همچنین درباره 
اینکه چرا هی��چ دگرگونی قابل 
مالحظه ای هنوز رخ نداده است 
و مردم باید منتظر چه تحوالتی 
دول��ت،  روز  موض��وع  باش��ند 
ش��هروندان  دول��ت،  منتق��دان 
ایرانی و فعاالن بخش خصوصی 

است.
دولت معتقد است باید فضای 
کار فراه��م ش��ود ت��ا پیامدهای 
برج��ام در صنع��ت، بانک��داری، 
حمل و نقل و کش��اورزی و معدن 
و به وی��ژه جذب س��رمایه گذاری 

آشکار شود.
منتقدان دول��ت اما می گویند 
هیچ اتفاقی نیفتاده است و غرب 
اج��ازه نمی دهد رخ��داد مهمی 
بیفتد و ش��هروندان نیز چش��م 
به راهن��د و داوری ها را س��بك و 

سنگین می  کنند.
فرج��ادی،  غالمعل��ی   دکت��ر 
اقتص��اددان و عضو هیات علمی 
آم��وزش  و  پژوه��ش  موسس��ه 
مدیری��ت و برنامه ری��زی اما این 
موض��وع را از دریچه تازه ای نگاه 
می کند. او در س��خنان کوتاهی 
فارغ التحصیالن  گردهمای��ی  در 
اقتص��اد  و اس��تادان دانش��کده 

بابلسر این پرسش را مطرح کرد: 
اگ��ر تحریم ها با همان س��رعت 
و ش��دت ادام��ه پی��دا می کرد و 
همه مف��اد قطعنامه ای تحریمی 
اجرایی می شد اکنون چه وضعی 

داشتیم؟
وی توضی��ح داد: در یک��ی از 
م��واد قطعنامه ه��ای چندگان��ه 
صادر شده آمده بود که می توان 
و باید برای تشدید فشارها علیه 
اقتصاد ایران هر س��ال 300هزار 
بش��که از صادرات نفت ایران از 
بازار خارج شود. اگر فقط همین 
یك ماده تحریمی اجرا می ش��د 
آیا امروز ایران می توانست ساالنه 

ی��ك میلیون بش��که نفت صادر 
کن��د؟ در ای��ن ص��ورت درآمد 
ارزی حاص��ل از صادرات نفت به 
شدت آس��یب می دید و اقتصاد 
پیدا  نامعلومی  سرنوش��ت   ایران 

می کرد.
گف��ت:  اقتص��اددان  ای��ن 
در  س��هام  ب��ازار  خوش��بختانه 
هفته های س��پری ش��ده و پس 
از برج��ام در مس��یر صعود قرار 
گرفت��ه اس��ت و در صورتی که 
نش��ود  حبابی  باش��یم  مراق��ب 
روزهای بهت��ری پیش روی بازار 
اس��ت. وی یادآور ش��د که بازار 
مسکن آنقدر رکود عمیقی دارد 

ک��ه ش��اید در س��ال 1395 نیز 
همین وضع ادامه یابد.

فرج��ادی یادآور ش��د: امروزه 
درب��اره اینک��ه چق��در ارز آزاد 
می ش��ود و اینک��ه آن را چگونه 
خ��رج کنیم اما توجه نمی ش��ود 
که منابع ریالی ارزهایی که قرار 
است آزاد ش��ود پیش خور شده 
است. اگر به دولت فشار بیاید که 
ارزهای آزادشده متعلق به بانك 
مرکزی را محل خلق پول جدید 
کند به دوران صعودی شدن نرخ 
که  برمی گردیم  ت��ورم ش��تابان 
دستاوردهای مهار تورم را بر باد 

می  دهد.

دکتر غالمعلی  فرجادی اقتصاددان تشریح کرد

اگر تحریم ها ادامه داشت چه بر سر اقتصاد می آمد

گزارش2

نماگر اقتصادی سه ماهه دوم سال 94 نشان 
می دهد

کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری 
در بخش صنعت

بانك مرکزی نماگر اقتصادی س��ه ماهه دوم سال 94 
را منتشر کرد. 

به گزارش »فرصت امروز«، براساس اطالعات مندرج در 
این نماگرجواز تأسیس واحدهای صنعتی درسه ماهه اول 
سال جاری 198 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 23,7درصد کاهش را نشان می دهد. 
این در حالی است که میزان یاد شده در سه ماهه دوم سال 
جاری به 262,6 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال پیش 25,4درصد کاهش را نشان 
می دهد. براساس گزارش منتشر شده توسط بانك مرکزی 
میزان جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سه ماهه اول سال 
گذش��ته 56 درصد و در س��ه ماهه دوم 77,6 درصد رشد 
داشته است اما در سه ماهه سوم و چهارم به ترتیب 72,8 
و 37,5 درصد کاهش داشته است که گویای عمیق شدن 
رکود اقتصاد و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش 

صنعتی است. 
همچنین ش��مار پروانه های بهره برداری از واحدهای 
صنعتی در س��ه ماهه نخست امسال منفی 12,6 درصد 
و ارزش س��رمایه گذاری پروانه های صادر ش��ده، منفی 
27,6درص��د بود. این آمار در فصل تابس��تان در بخش 
ش��مار پروانه های بهره ب��رداری از واحدهای صنعتی به 
منفی 1,5 درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری به منفی 

17,5درصد رسید. 
گفتنی اس��ت که ش��اخص تولی��د کارگاه های بزرگ 
صنعتی در سه ماهه اول سال 4,1 درصد کاهش را نشان 
می دهد. این میزان در س��ه ماهه دوم س��ال 0,6درصد 
کاهش داش��ته که گویای کاسته ش��دن از شیب رکود 
اقتصادی در بخش صنعت است.  ناگفته نماند شاخص 
کل تولی��د کارگاه های بزرگ صنعتی کش��ور در س��ال 
1393 برمبنای سال پایه 1390، به عدد 92,9 رسیدکه 
نسبت به س��ال 1392 معادل 6,7 درصد افزایش یافته 
بود. نکته مهم دیگر این اس��ت که بانك مرکزی در این 
نماگر از اعالم رش��د اقتصادی سه ماهه اول و دوم سال 
جاری خودداری کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت س��ال 83 با احتساب درآمدهای نفتی 3 
درصد و بدون نفت 2,8 درصد اعالم ش��ده اس��ت. نرخ 
بیکاری در س��ه ماهه دوم 94 10,9درصد بوده است. در 
همین مدت ن��رخ بیکاری ش��هری 12,2 درصد و نرخ 
بیکاری روس��تایی به 7,4 درصد رس��یده اس��ت. میزان 
نقدینگی نیز در ش��هریور 94 نسبت به پایان سال قبل 
11,6 درصد رشد داشته و سپرده های بخش دولتی هم 
از 12,7 درص��د رش��د برخوردار بوده اس��ت. در 12 ماه 
منتهی به شهریور سال جاری نرخ تورم 15,1 درصد بوده 
است این نرخ در شهریور سال جاری نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 11,7 را تجربه کرده است. نرخ تورم در شهریور 

سال 94 نسبت به ماه مرداد 6,0 درصد بوده است. 

برنامه پنجم یک سال تمدید می شود

یك عض��و کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس با 
اش��اره به برخی انتقادات نماین��دگان به الیحه برنامه 
شش��م که از س��وی دولت به مجلس ارائه شده، گفت 
که قرار اس��ت الیحه برنامه پنجم به مدت یك س��ال 

تمدید شود. 
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در نوشتاری که در کانال 

تلگرامی خود منتشر کرده، آورده است: 
-قانون پنجم برنامه توس��عه یك سال تمدید می شود 
و دول��ت هم پذیرفت بودجه چن��د دوازدهم به مجلس 

بیاورد. 
-ب��ا تصمیم س��ران قوا زم��ان برای بررس��ی »الیحه 
منس��وب به برنامه ششم توس��عه« و بررسی بودجه 95 

برای مجلس فراهم می شود. 
-مدتی پیش با جمعی از نماینده ها نسبت به اشکاالت 
ج��دی الیحه دولت در خصوص برنامه شش��م به آقای 
الریجانی نامه ای نوشتیم و اشکاالت آن را توضیح دادیم. 
-این الیحه اساسا نمی تواند اسم برنامه توسعه داشته 

باشد. 
-دول��ت در ابت��دای ای��ن الیحه به صراحت نوش��ته 
برنامه توسعه آن چیزی است که دولت تعیین می کند. 
این حرف با 37 س��ال برنامه نویس��ی قبل و بعد انقالب 

نمی خواند. 
-حتی قبل انقالب هم گفتند مجلسین باید برنامه های 

عمرانی را تصویب کنند. 
- اش��تباه آقای روحانی این است که وقتی می خواهد 
برداشت جدیدی از قانون داشته باشند، ابتدا باید این نظر 
را با مجلسی ها محك بزند نه اینکه به جای گفت وگو، از 

روش راه بنداز جابنداز استفاده کند. 
- البته هنوز هم ش��فاف نکرده و نپذیرفتند که قانون 

را تغییر داده اند. 
- مس��ئله دیگر این اس��ت که گفتند حس��ب توافق 
برجام مصلحت سنجی کردند. س��وال این است که این 
مصلحت سنجی چه نسبتی با قانون دارد. مگر می شود با 

مصلحت، قانون را کنار زد؟ 
از طرف��ی س��خنگوی دولت می گوید ک��ه ما الیحه 
دادیم حاال خودتان اصالح کنید. این حرف نادرست و 
غلطی است. چون نه ساختار مجلس و نه قانون اجازه 
چنین کاری را ب��ه مجلس نمی دهد. در نهایت بعد از 
نامه ای که به رئیس مجلس نوشتیم، آقای الریجانی را 
دیدم و او هم گفت اس��تدالل نامه را قبول دارم. آقای 
الریجانی گفت هیچ گاه از برنامه اول تا حاال بررس��ی 
الیحه کمتر از هفت ماه نبوده است. بنابراین قرار شد 
برنامه پنجم یك س��ال تمدید شود و دولت هم بودجه 

چند دوازدهم دهد. 

طیب نیا در ژاپن عنوان کرد 
 احتمال عقد قرارداد 

میان رنو و سایپا

وزیر امور اقتصاد و دارایی در جریان سفر خود به ژاپن 
ضمن دیدار با وزیر اقتصاد ژاپن، با پژوهشگران اقتصادی 
ژاپن و برخی صاحبان صنایع این کشور دیدار کرد و در 
گفت وگو با یك نشریه ژاپنی از احتمال انعقاد قراردادی 

میان شرکت خودروسازی رنو و سایپا خبر داد. 
به گزارش ایسنا، علی  طیب نیا سه شنبه هفته گذشته 
به قصد توسعه روابط اقتصادی با ژاپن، تهران را به مقصد 

توکیو ترك کرد. 
او روز چهارش��نبه در جریان یکی از برنامه های کاری 
خود در این س��فر که در موسس��ه اقتص��اد انرژی ژاپن 
برگزار ش��د، در یك برنامه س��خنرانی نسبت به حضور 
سرمایه گذاران ژاپنی در ایران به قصد مشارکت در اجرای 
پروژه های کش��ور به اشکال مختلف در ایران ابراز عالقه 
کرد و خواهان تقویت زمینه روابط راهبردی دو کش��ور 
ش��د. وزیر اقتصاد همچنی��ن از برنامه ریزی های وزارت 
اقتصاد و دارایی در راس��تای بهبود محیط کس��ب و کار 
سخن گفت و اظهار کرد: در دو سال گذشته رتبه جهانی 
ایران در فضای کس��ب و کار بهبود یافت��ه و انتظار داریم 
رتبه ایران در س��ال آینده 14 یا 15 رتبه دیگر نیز ارتقا 
پیدا کند و قصد داریم تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی 
پنج سال آینده، ایران را در میان 50 کشور برتر در حوزه 

کسب و کار قرار دهیم. 
طیب نی��ا ک��ه در جم��ع پژوهش��گران اقتص��ادی 
و همچنی��ن اصح��اب رس��انه س��خن می گف��ت، از 
آمادگ��ی ایران ب��رای ارائه پروژه های مختلف کش��ور 
به س��رمایه گذاران خارجی س��خن گفت و بیان کرد: 
ای��ن پروژه ه��ا در صنایع باالدس��تی و پایین دس��تی 
نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشین سازی، 
داروس��ازی، گردش��گری و معادن تعریف شده اند. در 
ادامه س��فر طیب نیا به ژاپن، وی با برخی از سیاسیون 
از جمله نمایندگان مجلس ژاپن دیدار کرد که در این 
دیدارها، بر افزایش همکاری های دو کشور تاکید شد. 
همچنین او با نمایندگان 60 ش��رکت مطرح ژاپنی از 
جمله ش��رکت های خودروسازی و صنایع الکترونیك، 
نف��ت و بانك دیدار کرد و در گفت وگو با یك نش��ریه  
ژاپن��ی از احتمال انعقاد قراردادی میان س��ایپا و رنو 
خبر داد. طیب نیا همچنین فرصت های سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف اقتصاد ایران را برای این نشریه 
ژاپنی تش��ریح کرد. وزیر اقتصاد، در ادامه سفر کاری 
خود به ژاپن با »تارو آس��و« وزیر دارایی ژاپن دیدار و 
ب��ا او درباره زمینه همکاری های اقتصادی دو کش��ور 
گفت وگ��و ک��رد. طیب نی��ا در این گفت وگ��و به علل 
عقب مان��دن ژاپن از چین در خودروس��ازی اش��اره و 
اظهار کرد: مشکل ژاپن در صنعت خودرو سازی قیمت 
تمام شده باالس��ت که همین موضوع قدرت رقابت با 

چین را از ژاپن گرفته است. 
او با تشویق ژاپنی ها به سرمایه گذاری در ایران گفت: 
ان��رژی و نیروی کار ارزان در ای��ران و وجود بازار بزرگ 
منطقه، مزیت خوبی برای ژاپنی ها محسوب می شود تا 
با اس��تفاده از توان فنی خود، بتوانند محصوالت خود را 

رقابتی کنند. 
تارو آسو وزیر دارایی ژاپن نیز از آمادگی کشورش برای 
انتقال تکنولوژی از جمله س��رمایه گذاری های مشترك 
در پروژه ه��ای زیر بنایی و اقتصادی ب��ه ایران خبر داد 
و اظهار کرد که س��فر طیب نیا تاثیر فراوانی در افزایش 
سطح مناسبات سیاسی ایران و ژاپن و همچنین توسعه 
همکاری های اقتصادی دو کشور بر جای خواهد گذاشت. 

ضمانت 1۰ میلیارد دالری برای جذب ژاپنی ها
مناب��ع ژاپنی اعالم کردند، دول��ت ایران به ارزش 
10 میلیارد دالر پروژه های توس��عه ای را که از سوی 
ش��رکت های ژاپنی در ایران انجام می شود، تضمین 
خواهد ک��رد. به گزارش تس��نیم به نق��ل از پایگاه 
خب��ری نیک��ی، دولت های ای��ران و ژاپ��ن در حال 
طراح��ی ترتیباتی هس��تند که ش��رکت های ژاپنی 
را تش��ویق به س��رمایه گذاری در ایران بع��د از لغو 

تحریم ها می کند. 
دول��ت ای��ران ب��ه ارزش 10 میلی��ارد دالر پروژه های 
توسعه ای را که از سوی شرکت های ژاپنی بر عهده گرفته 
می شود، تضمین خواهد کرد. این پروژه ها در بخش های 
مختل��ف از توس��عه مناب��ع طبیعی گرفته تا س��اخت 

نیروگاه های جدید پیش بینی شده است. 
موتو هایاش��ی، وزیر اقتص��اد و تج��ارت ژاپن و علی 
طیب نی��ا، همتای ایران��ی اش روز جمعه در توکیو با هم 

دیدار و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. 
ش��رکت های ژاپنی معم��وال پروژه های ب��رون مرزی 
مه��م را از طریق بیمه صادرات و س��رمایه گذاری نیپون 
یا از طریق وام های اتحادیه های صنفی که توس��ط بانك 
همکاری های بین المللی ژاپن ترتیب داده می شود، بیمه 
می کنند. براس��اس ترتیبات پیش��نهادی مذکور، دولت 
ایران قرار است پوشش بیمه ای پیشنهادی از سوی بیمه 
صادرات و س��رمایه گذاری نیپون و وام ه��ای اعطایی از 
سوی بانك همکاری های بین المللی ژاپن را تضمین کند 
و از ای��ن طریق مانع از هر گونه ضرر و زیان این دو نهاد 
ژاپنی می شود. این تضمین دولتی احتماال به پروژه های 
سرمایه گذاری بلندمدت اختصاص خواهد یافت.  دولت 
ژاپن همچنین تصمیم گرفته موافقتنامه سرمایه گذاری ای 
را با ایران به امضا برساند. این موافقتنامه قرار بوده است تا 
روز گذشته به امضای فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه و 

علی طیب نیا برسد. 
تواف��ق مذکور ش��امل حمایت از ش��رکت های ژاپنی 
س��رمایه گذار در ایران و دارایی های آنها خواهد بود. این 
توافق همچنین قرار است به بهبود شفاف سازی مقررات 
کمك کند. دولت ژاپن که امیدوار است این موافقتنامه 
تابستان امسال اجرایی شود، قصد دارد آن را به تصویب 

پارلمان این کشور برساند. 

خبر نمای اقتصادی

اقتصاد در شبکه  اجتماعی

سهم خصوصی ها از واگذاری فقط 10درصد
جزییات و پیامدهای 14 سال خصوصی سازی تشریح شد
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گزارش  »فرصت امروز« از بازار مصرف الیاف مصنوعی 

مصرف پلی استر؛ از خانه تا خودرو 
کاربرد الیاف پلی استری 

در صنایع تولیدی

پیش بینی رشد 8.6درصدی بازار الیاف پلی استر تا 
سال 2019، خبر از حضور گسترده این ماده صنعتی 
در بس��یاری از صنایع تولیدی دیگ��ر دارد. خصوصا 
مناطق در حال توس��عه، مهم ترین بازار مصرف این 
الیاف محس��وب می شوند که رشد تقاضای جهانی را 

برای این محصول باال می برند. 
پلی اتیل��ن ترفت��االت )PET(، پلیمری اس��ت که 
هرگاه به صورت رش��ته و الیاف تولید ش��ود، به عنوان 
پلی اس��تر شناخته می شود. الیافت پلی استر در طیف 
گس��ترده ای از محصوالت استفاده می شود، در تولید 
ف��رش، پارچ��ه، پوش��اک و به طور کل��ی در صنعت 
نساجی. خصوصا با پیشرفت  تکنولوژی انتظار می رود 
تولید این رش��ته های ن��ازک، افزای��ش فوق العاده ای 
بیاب��د. همچنین بهبود وضعیت زندگی مردم و تغییر 
سبک زندگی باعث شده است صنایعی مانند مبلمان، 
فرش و قالیچه نیز س��هم قابل توجه��ی در بازار این 
الیاف داش��ته باش��ند. عالوه بر ای��ن، تمرکز مردم بر 
گسترش فضاهای داخلی، خصوصا محیط های تجاری 
و ش��رکت های بزرگ، تقاضا ب��رای محصوالتی را که 
ماده اولیه شان الیاف پلی اس��تر است، افزایش داده و 
در نتیجه بازار این صنعت را پویاتر کرده است. ضمن 
اینکه افزایش ساخت و ساز فضاهای مسکونی و تجاری 
نیز بر روند رش��د تقاضا برای منسوجاتی مانند فرش 
و قالیچه تاثیر داش��ته است. طبق گزارش تحلیلگران 
این صنعت، ارزش بازار جهانی الیاف پلی استر در سال 
2012 به مبلغ 62.46میلیارد دالر برآورد ش��ده بود 
و پیش بینی می ش��ود که این ارزش تا س��ال 2019 
ب��ه مبلغ 110.86میلیارد دالر با نرخ رش��د س��االنه 
8.6درصدی تا سال 2019 برسد. ضمن اینکه حجم 
تقاض��ا برای این صنعت 37.85میلیون تن در س��ال 

2012 بوده است. 
همان گونه که ذکر ش��د افزایش ساخت وسازهای 
مس��کونی و تجاری راه را برای کف پوش هایی مانند 
فرش و قالیچه باز کرده اس��ت و س��لیقه جهانی به 
س��وی این محصوالت در حرکت اس��ت، لذا س��هم 
صنعت پلی استر نیز در الیاف نساجی رشد بیشتری 
خواه��د داش��ت. از طرف��ی افزای��ش تقاض��ا برای 
محصوالت تولی��دی، خانگ��ی، الکترونیکی، صنایع 
خودروس��ازی و. . . نیز به طور غیرمس��تقیم تقاضای 
بازار جهانی را برای الیاف پلی استر افزایش می دهد. 

فاکتورهای منفی در بازار الیاف پلی استر
ب��ا این ح��ال نبای��د از فاکتورهایی ک��ه تاثیرات 
منفی بر روند رش��د این ب��ازار می گذارند نیز غافل 
ش��ویم، اگرچه در بسیاری از مناطق جهان، افزایش 
ساخت و س��از و دیگ��ر صنایع، نیاز به ای��ن الیاف را 
گس��ترش داده است، اما در مناطق وسیعی از جهان 
نیز، این بازار تقریبا به اش��باع رسیده است، مناطق 
توسعه یافته ای مانند اروپا و شمال آمریکا، نسبت به 
دیگر مناطق جهان، بازار اشباع ش��ده تری برای این 
صنعت به ش��مار می روند که مانع رش��د کلی تر آن 
می شود. عالوه بر این، خطرات بهداشتی خاصی که 
در ارتباط با مواد پلی اس��تر وجود دارد، مقرراتی که 
بر تولی��د این صنعت حاکم اس��ت، همچنین روش 
صحیح اس��تفاده و دف��ع این م��واد از جمله عوامل 
حیات��ی دیگری هس��تند ک��ه بر تقاضای ای��ن بازار 

تاثیرات منفی می گذارند. 

فیبر جامد: مهم ترین محصول 
بزرگ ترین محصول الیاف پلی استری، فیبر جامد 
اس��ت که بیش��ترین حجم تولی��د را در این صنعت 
داراس��ت، به طوری که 80درصد از س��هم تقاضا در 
سال 2012 مربوط به فیبر جامد بوده است. این فیبر 
در صنایع زیادی مانند صنایع تولیدی، خودروسازی، 
صنایع دریایی، حمل و نقل هوایی، پوشاک و بهداشت 
و درم��ان کاربرد دارد و انتظار می رود در س��ال های 
آتی نیز، حجم تقاضای باالیی داشته باشد. از طرفی 
در کن��ار الیاف جامد، الیاف توخالی )میان تهی( نیز 
اگرچه بخش کوچکی از بازار الیاف پلی استر هستند، 
اما انتظار می رود با پیش��رفت تکنولوژی در صنایعی 
مانند پزشکی، کاربرد زیادی پیدا کنند و فرصت های 

جدیدی برای رشد بازار این الیاف نیز پدید آید. 

بیشترین کاربرد الیاف پلی استر
باالتری��ن نرخ رش��د تقاضا برای الیاف پلی اس��تر، در 
صنعت فرش و قالیچه است، تولیدکنندگان این صنعت، 
ب��ر تولید محص��والت خود بر مبنای پلی اس��تر تمرکز 
کرده اند و پیش بینی می شود در فاصله سال های 2013 
تا 2019، میزان تقاضا برای الیاف پلی اس��تر در بخش 
فرش و قالیچه و تابلو فرش، به نرخ رشد 6درصد برسد. 

بزرگ ترین بازارهای مصرف
آس��یا، خصوصا مناطق شرقی و جنوب شرقی آسیا، 
بزرگ تری��ن بازار مصرف برای صنعت الیاف پلی اس��تر 
هستند که در این میان صنعتی شدن، رشد شهرنشینی 
و افزای��ش صنایع تولیدی و س��اخت وس��از از عوامل 
کلیدی هستند که این منطقه را تبدیل به بزرگ ترین 
ب��ازار مصرف این م��واد کرده اند، به ط��وری  که انتظار 
می رود تا س��ال 2019، بیش از 85درصد از سهم این 
بازار را به خود اختصاص دهد. عالوه بر این، رش��د قابل 
 BRIC توجه تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه
)قدرت های اقتصادی نوظهور جهان: برزیل، روسیه، هند 
و چین( طی چند س��ال آینده، راه های تازه ای را برای 

رشد بازار جهانی الیاف پلی استر باز می کند. 

بزرگ ترین تولیدکنندگان
اگرچه در اواسط دهه 1990، آمریکای شمالی و اروپا 
در اوج تولید صنعت نس��اجی بودند، اما در حال حاضر 
در مقایس��ه با محصوالت کم هزینه تری که در آسیا و 
خصوصا چین تولید می شوند، نقش تولیدی آن مناطق 
کم رنگ شده و تولید الیاف مصنوعی در اروپا و آمریکا، 

با افزایش تسلط آسیا، تحت فشار قرار گرفته است. 
منبع: 
www. prnewswire. com

پلی اس��تر ن��ام نوعی الیاف اس��ت که در 
ایران رزین پلی اس��تر ه��م به آن می گویند. 
از پلی اس��تر برای س��اخت انواع پوش��اک، 
انواع ایزوگام، انواع مجسمه، ساعت، ظروف 
آبنم��ا، انواع کف  پ��وش و دیوار  پوش و غیره 
استفاده می شود. موارد استفاده پلی استر به 
این موارد ختم نمی ش��ود و چون روز به روز 
ب��ر حجم نیازهای انس��ان افزوده می ش��ود 
و تأمی��ن هم��ه نیازه��ا از م��واد طبیعی و 
ارگانی��ک غیرممکن اس��ت، مصنوعی هایی 
از ن��وع پلی اس��تر جایگاه وی��ژه ای در بازار 
ب��ه دس��ت آورده ان��د. دقیقا به دلی��ل نیاز 
ب��ه همین م��واد بوده که بیش از 40س��ال 
پیش کلنگ تأس��یس کارخانه ای برای رفع 
نیازهایی از این دست در ایران زده می شود. 
یعنی تأس��یس ش��رکتی به نام کارخانجات 
پلی اکریل اصفهان ک��ه یکی از کارخانجات 
ای��ن مجموعه کارخانه پلی اس��تر اس��ت و 
مرتضی رئیس��ی، به عنوان مدیر کارخانجات 
پلی اس��تر شرکت پلی اکریل اصفهان نظرات 
کارشناس��ی خود را در مورد ای��ن حوزه با  

»فرصت امروز« در میان نهاده است. 

خودکفایی و اشتغال زایی
رئیس��ی در مورد آغ��از تولید پلی اس��تر 
در ای��ران می گوی��د: تولی��د پلی اس��تر در 
ای��ران به س��ال 1353 برمی گ��ردد. یعنی 
با تأس��یس کارخانجات ش��رکت پلی اکریل 
اصفهان که قرارداد س��اختش با مش��ارکت 
بخش خصوص��ی و بان��ک توس��عه صنعتی 
منعق��د و ش��رکت دوپان آمری��کا به عنوان 
صاحب تکنولوژی انتخاب شد و بهره برداری 
تولید این شرکت که مشتمل بر کارخانجات 
پلی اس��تر و اکریلیک است، در سال 1357  
)1978میالدی( انجام گرفت و این شرکت 
به عنوان نخس��تین تولیدکنن��ده انحصاری 
الیاف و نخ پلی اس��تر و الی��اف اکریلیک در 
ایران آغاز به کار ک��رد. وی همچنین اضافه 
می کند: متعاقبا در سال 1375پروژه ایجاد 
دومی��ن کارخانه اکریلیک در این ش��رکت 
به سرانجام رس��ید و مورد بهره برداری قرار 
گرفت؛ کارخانجاتی که تأسیس ش��ان برای 
چند هزار نفر اش��تغال ایجاد کرده اس��ت و 
در ح��ال حاضر بیش از 2600نفر پرس��نل 
در حوزه ها و گروه های مختلف ش��غلی این 

کارخانجات شاغل هستند.
 

تولید ساالنه 
رئیس��ی در مورد میزان تولید اسمی الیاف 
پلی اس��تر ای��ن کارخان��ه می گوی��د: تولید ما 
ح��دودا 37ه��زار تن در س��ال ب��وده و عالوه 

بر الیاف اس��تیپل پلی اس��تر در دیتکس ها و 
برش ه��ای مختلف، تولی��د ن��وار آنتی پیل را 
هم ش��امل می ش��ود. این توضی��ح را هم باید 
 اضاف��ه کنم که تولید الیاف این کارخانه از نوع

cotton type ب��وده و عمدت��ا مصارف حوزه 
نساجی و پوش��اک را تأمین می کند. کیفیت 
الیاف تولیدی این کارخانه منطبق با استاندارد 
ملی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
بوده و ارزیابی های مس��تمری با مشخصه های 
تولیدکنندگان هم سطح خارجی اجرا می شود. 
همچنین رئیسی در مورد میزان وابستگی این 
کارخانه مادر به خارج از مرزهای ایران می گوید: 
خوشبختانه این کارخانه از بدو راه اندازی با اتکا 
به متخصصان داخلی و در کمترین زمان ممکن 
به بهره برداری و تولید رس��یده و هم اکنون نیز 
هیچ گونه وابستگی دانش فنی به خارج از کشور 
ندارد. در خصوص ماشین آالت نیز به جز اقالم 
محدودی که به لحاظ دقت و ظرافت در مراحل 
س��اخت تحت پیگیری و جایگزینی با صنایع 
خارجی اس��ت در غالب موارد تأمین از داخل 

کشور انجام می گیرد. 

ضرورت هایی برای بازارهای نوین
اینکه طی سال های اخیر چه تغییراتی در 

روند تولید پلی اس��تر در یکی از بزرگ ترین 
کارخانجات ایران رخ داده است، سوالی است 
که رئیس��ی این گونه به آن پاس��خ می دهد: 
طی سالیان گذشته و تکثر مصرف کنندگان 
الی��اف پلی اس��تر در حوزه ه��ای مختل��ف 
نساجی و پوشاک همچنین انجام تحقیقات 
داخل��ی و خارجی متع��دد در زمینه تولید 
الیاف خ��اص پلی اس��تر و ض��رورت ایجاد 
فضاهای نوین در عرضه تولید این محصول 
احساس شد و در دستور کار و پیگیری این 
کارخانه قرار گرفته و تاکنون نیز در مراحل 
اولیه ب��ا توفیقاتی روبه رو بوده اس��ت. مواد 
اولیه اصلی تولید الیاف پلی اس��تر ش��رکت 
پلی اکریل ایران ش��امل دی متیل ترفتاالت  
)DMT( و اتیلن گالیکول  )MEG( بوده 
که به همراه س��ایر مواد شیمیایی فرعی در 
فرآیند پلیمریزاسیون منجر به تولید مذاب 
پلی اس��تر و در مراحل ریسندگی و تکمیل 
منتج به تولید الیاف و نخ پلی استر می شود. 
خوش��بختانه مواد اولیه اصلی مذکور به طور 
 DMT کام��ل از داخل کش��ور  )ش��رکت
و پتروش��یمی( تأمی��ن و غالب م��واد اولیه 
فرعی نیز از طریق س��ایر شرکت های تولید 
م��واد ش��یمیایی کش��ور تأمین می ش��ود. 

ای��ن نکته را هم باید اضاف��ه کنم که تولید 
الی��اف پلی اس��تر در ظرافت ه��ای مختلف 
مورد مص��رف کارخانجات نس��اجی که در 
زمینه ه��ای تولی��د پارچه پوش��اک و پرده، 
کاالهای خواب، محصوالت بی بافت و س��ایر 
فیلترها و صافی ه��ای صنعتی کاربرد دارد. 
همچنین محصول انحصاری این کارخانه در 
داخل کش��ور تولید نوار آنتی پیل  پلی استر 
بوده که پس از تبدیل به تاپس در ش��رکت 
پلی اکریل جهت تولید پارچه های فاستونی 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

سرمایه گذاری قابل اطمینان است
ب��ا توجه ب��ه گس��ترش مص��ارف الیافی 
پلی اس��تر در زمینه ه��ای مختل��ف و گاهی 
جایگزین��ی با الیاف اکریلی��ک و روند رو به 
رش��د مصارف محصول نهایی این تولید، در 
حوزه های پوش��اک، پرده و فرش و کاالهای 
خواب و مزیت های محصول نهایی در حوزه 
س��المتی و بهداشت، سرمایه گذاری در این 
صنعت قابل اطمینان اس��ت. رئیسی با بیان 
این ن��کات اضافه می کند: البته ش��رایط را 
هم بای��د در نظر گرف��ت و زمینه های الزم 
برای س��رمایه گذاری و تولید را فراهم کرد؛ 

از جمل��ه رفع موانع تولید، تس��هیل مالی و 
تسریع در حمایت های چرخه تولید صنایع، 
تنظی��م بازار داخل با کنترل س��هم واردات 
الی��اف و منس��وجات و پوش��اک ب��ه دخل 
کش��ور. وی همچنین در توضیح محصوالت 
خ��اص کارخانه تحت نظارت خود می گوید: 
کارخانه پلی استر ش��رکت پلی اکریل ایران 
تنه��ا کارخانه تولیدکنن��ده الیاف با مصرف 
خوراک دی متیل نرفتاالت  )DMT( بوده 
که از مزیت های خ��اص در محصول نهایی 
برخوردار اس��ت. س��ایر تولیدکنندگان این 
حوزه از خوراک چیپس  )PET( با استفاده 
از م��اده اولیه ترفتالیک اس��ید )TPA( در 
حال تولید هستند که میزان سرمایه گذاری 
آن براس��اس برند صاح��ب تکنولوژی، تناژ 
تولید نهایی و نحوه تأمین منابع مالی ارزی 

متفاوت خواهد بود. 

تهدید ها و ریسک های سرمایه گذاری
ای��ن مدیر باتجربه در مورد انواع تهدیدها 
ای��ن  در  س��رمایه گذاری  ریس��ک های  و 
ح��وزه نیز توضیحات��ی می دهد: ع��الوه بر 
اینک��ه زمینه ه��ای تولید باید فراهم ش��ود 
و حمایت ه��ای الزم ص��ورت بگی��رد، خود 
تولیدکنن��دگان نی��ز باید نکات��ی را مدنظر 
داش��ته باش��ند. از جمله اینکه عدم غفلت 
تولید کنن��دگان در جه��ت حف��ظ رضایت 
مشتریان با بهبود مستمر کیفیت و کاهش 
هزینه تمام ش��ده محصول، دور نش��دن از 
فضای تحقیقاتی در زمینه تولید محصوالت 
جدید و در نهایت برق��راری ارتباط نزدیک 
با مراکز صنعتی و پژوهش��ی خارج از کشور 
نکاتی اس��ت که رون��د تولید را مس��تقیما 
تحت تأثیر قرار می دهن��د و توان ماندگاری 

در بازار و موفقیت را رقم می زنند.
رئیس��ی در پایان حرف هایش اش��اره ای 
هم به ش��یوه های سودآوری در این صنعت 
دارد: قطعا میزان سودآوری در این صنعت 
وابس��ته به مولفه هایی در خصوص کاهش 
هزین��ه تولی��د  )قیم��ت تمام ش��ده(، نوع 
کیفیت، منابع تأمین مالی، میزان و شرایط 
فروش محصول و... است. برنامه ریزی برای 
به دس��ت آوردن بازارهای خارج از کش��ور 
نی��ز می تواند روند س��ودآوری را تس��هیل 
بخش��د. کما اینکه روند ص��ادرات در این 
حوزه طی سالیان گذش��ته اجرایی شده و 
در حال حاض��ر و در فض��ای مثبت ایجاد 
ش��ده در حوزه های مختلف اقتصادی، باید 
در جهت ارتباط ب��ا مصرف کنندگان دیگر 
کش��ورها برنامه های مدونی داشته باشیم، 
زیرا دسترسی ها آسان تر شده است و قطعاً 
س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه ب��ا توفیق 

روبه رو خواهد بود. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

الی��اف طبیع��ی جوابگ��وی همه  وقت��ی 
نیازه��ای بش��ری نباش��د، ناچار ب��ه تولید 
الی��اف مصنوعی رو م��ی آورد. در واقع بیش 
از 50س��ال اس��ت که تولید الیاف مصنوعی 
و به ویژه الیاف پلی استر در جهان آغاز شده 
و همواره رو به گس��ترش می رود. پلی اس��تر 
کاربرده��ای  مصنوع��ی  الی��اف  به عن��وان 
گوناگونی در بخش ه��ای تولیدی و صنعتی 
دارد. از م��واد تش��کیل دهنده بالش، لحاف، 
موکت و مبل گرفته تا ایزوگام، فیلترسازی، 
تولی��د  رطوبت��ی،  و  حرارت��ی  عایق ه��ای 
کفپ��وش خودرو، اس��کاچ های شست وش��و، 
عروسک س��ازی و صده��ا م��ورد دیگ��ر که 
می ت��وان به عن��وان بازارهای مص��رف الیاف 
پلی استر نام برد. بنابراین تنها با یک حساب 
سرانگش��تی می ت��وان حجم تقاض��ا را برای 
این محصول س��نجید و به نظر می رس��د که 
س��رمایه گذاری در این زمینه می تواند نتایج 
مطلوبی به دنبال داش��ته باش��د. زیرا نه تنها 
بازار داخلی را می توان تأمین کرد، بلکه بازار 
کشورهای همسایه و حتی ترکیه و ایتالیا را 
نی��ز می توان مدنظر داش��ت. وج��ود چنین 
نیازهایی موجب ش��د تا گ��زارش امروزمان 
را به س��رمایه گذاری در زمین��ه تولید الیاف 
پلی اس��تر و نخ پلی استر اختصاص دهیم. در 
ای��ن رابطه محمدکاظم عمی��د، معاون فنی 
انجمن نس��اجی ایران پاسخگوی سواالت ما 

بوده است. 

مواد اولیه را داریم
مواد اولیه پلی استر، گرانول پلی استر است 
که توسط پاالیشگاه ها تولید می شود. از دیگر 
م��واد اولیه پلی اس��تری که به ب��ازار می آید 
چیپس پلی استر اس��ت که از مهم ترین مواد 
اولیه به ش��مار می رود و در ایران تقریبا همه 
نیاز بازار توس��ط ش��رکت ش��هید تندگویان 
تولید می ش��ود که حدود 350ه��زار تن در 
طول سال تولید دارد و تقریبا جوابگوی بازار 
است. تا جایی که 50درصد از پلی استری که 
ای��ن کارخانه تولید می کند برای تهیه پارچه 
ب��ه کار می رود و 50درصد دیگ��ر برای تولید 
انواع بطری های کاربردی در مواد غذایی مانند 

بطری های نوش��ابه و... و در ادامه روند تولید 
نخ پلی اس��تر، چیپس به الیاف پلی استر یا به 
ن��خ فیالمنت تبدیل می ش��ود. این مرحله از 
تولید نخ در کارخانجات ریسندگی با پنبه یا 
در جوار ویس��کوز یا ب��ه تنهایی به نخ تبدیل 
می ش��ود که در س��اخت پارچه های مالفه ای 
و... کارب��رد دارد. نخ، م��واد اولیه کارخانجات 
بافندگ��ی و الیاف و مواد اولی��ه کارخانجات 
ریسندگی اس��ت که هم در تار و هم در پود 

مصرف می شود. 

واردات میلیارد دالری
همان طور که گفته ش��د مصرف داخلی و 
نیاز داخلی به این مواد پلی اس��تری حدود 
350ه��زار تن اس��ت که با توج��ه به تولید 
350ه��زار تن��ی کارخانه ش��هیدتندگویان 
تقریب��ا از واردات بی نی��از هس��تیم. اما در 
ای��ن میان پیش می آید ک��ه مواد و نخی با 
کیفیت باالتر نیاز اس��ت که در این صورت 
مق��داری هم واردات خواهیم داش��ت. این 
می��زان واردات ب��ا توج��ه به آم��ار و ارقام 
موجود حدود 20هزار تن در س��ال اس��ت 
که عمدتا از ک��ره جنوبی، اندونزی، مالزی 
و هند وارد می ش��ود و هر کیلو بین یک تا 
ی��ک و نی��م دالر ارزش دارد. محمدکاظم 

عمی��د اضافه می کند که با محاس��به اعداد 
و ارق��ام مرب��وط به ای��ن واردات به عددی 
بی��ن 30 ت��ا 40میلی��ون دالر می رس��یم 
ک��ه اگر همی��ن هزینه را ص��رف روزآوری 
کنند، می توانیم  ماشین آالت  و  کارخانجات 
الیاف��ی تولید کنیم که نه تنه��ا نیاز داخلی 
واردات  از  را  م��ا  و  می ده��د  پوش��ش  را 
بی نی��از می کند، بلک��ه می توانیم ب��ه بازار 
ترکیه  افغانستان،  کش��ورهایی چون عراق، 
و ایتالیا صادرات هم داش��ته باش��یم که با 
تخمین ه��ای موج��ود صادرات��ی به ارزش 

40میلیون دالر خواهیم داشت. 

تولید در ایران
اگ��ر بخواهیم مانع��ی برای همی��ن میزان 
واردات ه��م ایجاد کنی��م، بهترین راه حل این 
اس��ت که م��واد اولیه مرغ��وب را از اروپا وارد 
کنی��م و از آنجا که دس��تگاه های تولید را در 
ایران داریم، الیاف باکیفیت تولید کنیم. البته 
این دستگاه ها هم باید روزآمد شوند و به لحاظ 
دانش فنی نیز تقویت شویم چون ضعف هایی 
در این زمینه وجود دارد. چنین هزینه ای الزم 
است انجام ش��ود چون مواد اولیه پتروشیمی 
را در ای��ران داری��م و تنها ماش��ین آالتی که 

محصولی باکیفیت عرضه کنند، نداریم. 

اشتغال زایی چند ده نفری
وقتی کش��وری از بزرگان تولیدکننده نفت 
جهان باشد و کارخانه های پتروشیمی زیادی 
هم داش��ته باش��د، به نظر نمی رسد که دیگر 
غم مواد اولیه را داشته باشد. به همین دلیل 
بیش از 50کارخانه تولید نخ و الیاف پلی استر 
در ایران احداث ش��ده و س��رمایه گذاری های 
زی��ادی هم ص��ورت گرفت��ه اس��ت. به طور 
میانگین اش��تغال زایی هر کارخانه هم بیش 
از 100نفر اس��ت و در ای��ن میان کارخانه ای 
مانن��د پلی اکری��ل اصفه��ان ب��رای بیش از 
600نف��ر اش��تغال زایی کرده اس��ت. به این 
چرخه اشتغال زایی باید سازندگان مواد اولیه 
و اس��تفاده کنندگان نخ و الیاف پلی اس��تر را 
هم اضافه کنیم. کم��ا اینکه این الیاف موارد 
مصرف متع��دد و گوناگونی دارد. محصوالتی 
چ��ون ایزوگام، کاالهایی چ��ون لحاف، بالش 
و... از همی��ن ماده اولیه به دس��ت می آیند و 
تنها کافی اس��ت که به میزان استفاده از این 
کاالها توجه داش��ته باش��یم تا گستره کار را 
بهت��ر درک کنیم. اما به گفته عمید تنها پنج 
کارخانه الیاف ب��ا کیفیت باال تولید می کنند 
و همی��ن امر به واردات دام��ن می زند و اگر 
چرخه تولید پلی استر کیفیت باالتری به خود 

ببیند، اشتغال بیشتری را هم در پی دارد. 

پلی استر هایی که بازیافت می شوند
یک��ی از مس��ائلی ک��ه همیش��ه در مورد 
مواد پلی اس��تر مطرح اس��ت، عدم بازیافتی 
بودن ش��ان و ضرر و زیان هایی است که برای 
محیط زیست در پی دارند. اما به نظر می رسد 
ب��ا تکنولوژی ه��ای امروزی ام��ر بازیافت هم 
می توان��د صورت بگیرد تا مواد مصرف ش��ده 
دوباره به چرخه تولید برگردند و تولیدکننده 
دوباره مواد اولیه ای در اختیار داش��ته باشد. 
عمید نیز با اش��اره به ای��ن موضوع می گوید: 
روزان��ه بی��ش از 650ت��ن بطری هایی داریم 
که به اصطالح به آنها ریس��ایکل یا بازیافتی 
می گویند. این بطری های بازیافتی به چیپس 
و در مرحل��ه بع��د ب��ه الیافی تح��ت عنوان  
»هالو« تبدیل می ش��وند که در تولید لحاف 
و الی��اف درون بالش به کار می روند. یعنی در 
حقیقت این چرخه مصرف پلی اس��تر با همه 
مس��ائل محیط  زیستی که در موردش وجود 
دارد، می توان��د دوباره به کارخانجات برگردد 
و به مواد اولیه ای برای تهیه محصول دیگری 

تبدیل شود. 

سرمایه گذاری سودآور است
وقتی صحبت از بازارهای گسترده برای یک 
محصول در میان اس��ت، برای راه اندازی آن 
هزینه های قابل توجهی الزم است. عمید در 
این ب��اره می گوید: حداقل میزان زمین برای 
احداث کارخانه ای که بخواهد تولیدکننده نخ 
و الیاف پلی اس��تر باش��د، 10هزار متر است. 
از ای��ن میزان بین 2 تا 5ه��زار متر زیربنای 
بخش های مربوط به اس��تقرار ماش��ین آالت 
و آزمایش��گاه ها و. . . اس��ت که شامل بخش 
تولید، بخش انبار و بخش لوازم یدکی است. 
اگ��ر کارخانه ای بخواه��د روزانه 30تن الیاف 
پلی استر تولید کند، حدود 20میلیارد تومان 
س��رمایه اولیه نیاز اس��ت. به ای��ن هزینه ها 
باید هزینه ه��ای مربوط به منابع انس��انی را 
ه��م اضافه کنیم که با توجه به اش��اره ای که 
اش��تغال زایی بیش از 100نفری هر کارخانه 
داش��تیم، به نظر می رس��د چنین کارخانه ای 
باید ماهان��ه چندده میلیون توم��ان هم تنها 

بابت دستمزد نیروی انسانی هزینه کند. 

بازارهای داخلی و خارجی مساعدی برای سرمایه گذاری در تولید الیاف پلی استر فراهم است

چند میلیارد سرمایه برای خودکفایی

ترجمه: فهیمه خراسانی

طاهره خواجه گیری



مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در س�ال های اخیر به دغدغه ای جهانی 
و رو به افزایش در میان دولت ها و مدیران بنگاه ها مبدل ش�ده اس�ت. 
حرکت به سمت مس�ئولیت اجتماعی در سطح جهانی از رشد جهانی 
بنگاه ها نشأت می گیرد. رشد و توسعه بنگاه ها در سطح جهانی عالوه بر 
کمک به رونق اقتصادی جوامع، افزایش نگرانی عمومی و کاهش اعتماد 

نسبت به نحوه فعالیت بنگاه ها را نیز در پی داشته است. در پی افزایش 
فش�ارهای عمومی بنگاه ها ناچار شده اند تا در مورد دامنه فعالیت های 
اجتماعی خود تجدیدنظر کنند. به دنبال افزایش آگاهی عمومی نسبت 
به عواقب اجتماعی و زیست محیطی احتمالی ناشی از فعالیت بنگاه ها 
ب�ر جوام�ع، ذی نفعان بنگاه ها اس�تانداردهای عملک�رد جدیدی برای 
کس�ب و کار بنگاه ها تدوین کرده اند. این اس�تانداردها بنگاه ها را ملزم 
می کند تا فعالیت های خود را از جنبه تحقق و انطباق با ارزش ها، منافع 
و انتظارات جامعه و ذی نفعان مورد بررس�ی و نظارت قرار دهند. اگرچه 

فشارهای اجتماعی و تبلیغاتی آغازگر جنبش مسئولیت اجتماعی در 
دنیا بود، اما با گذش�ت زمان و با ایجاد درک و ش�ناخت بهتر نسبت به 
تاثیر متقابل عملکرد بنگاه و جامعه این رویکرد تغییر یافته و به یکی از 
خطوط استراتژیک فعالیت ها و تصمیمات مدیریتی مبدل شد. این در 
حالی است که قبول و انجام مسئولیت های اجتماعی می تواند به صورت 
غیر مستقیم برای بنگاه ها، س�وددهی نیز داشته باشد. در این نوشتار 
مس�ئولیت اجتماعی و تغییر پارادایم بنگاه های اقتصادی از جنبه های 

گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. 

شنبه
1715بهمن1394 کافه مدیران

وقتی برندها نیکوکار می شوند 

فضای رقابتی ش��دید بی��ن تولیدکننده های بزرگ 
باعث می ش��ود آن��ان تکنیک های مختلف��ی را برای 
پی��روزی در رقابت فروش و ج��ذب مصرف کنندگان 
امتحان کنند. این تکنیک ه��ا اغلب تبلیغ محور بوده 
و برای نش��ان دادن کیفیت و خدمات منحصر به فرد 
ش��رکت مذکور تالش می کنند. یکی از تکنیک های 
برندهای مش��هور ب��رای جلب اعتم��اد و نظر مثبت 
مصرف کنندگان، ش��رکت در رویداده��ای خیریه یا 
پروژه های انسان دوس��تانه اس��ت. برندهای نام آشنا و 
معتب��ر خ��وراک، پوش��اک، دارو و. . . بارها در چنین 
رویدادهایی ش��رکت کرده اند و به نظر می رسد نتایج 

قابل قبولی هم به دست آورده اند. 

اول پژوهش سپس عملکرد 
هم��کاری برندها در پروژه های ب��زرگ نیکوکاری، 
بسیار پیچیده تر از اسپانسرینگ با فعالیت های مشابه 
اس��ت. برندهای معتبر ابتدا باید در حوزه ای که قصد 
فعالی��ت نیکوکاران��ه دارند، پژوهش کنند، تناس��ب 
داشتن نام، اعتبار و حیطه فعالیت های برند مورد نظر 
با نوع فعالیت خیرخواهانه، از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. نکته ثانویه، چگونگی اجرای چنین پروژه هایی 
اس��ت، چگونگی تبلیغات، فراخوان ه��ا و آگاهی های 
پیرامون این قبیل فعالیت ها بر کیفیت اجرا و عملکرد 
آنها موثر اس��ت. درواقع چنین پروژه هایی به ترسیم 
چشم اندازی روشن از آنچه قرار است اتفاق بیفتد نیاز 
دارند. برای مثال اهدای کمک های مالی خیریه مثل 
ارقامی که ش��رکت هایی چون اپل، گوگل، موسسات 
تحت سرپرس��تی وارن باف��ت و... در طول س��ال به 
موسسات خیره اهدا می کنند، با مشارکت کاالمحور، 
مثل فعالیت های برندهای خوراک و پوش��اک بسیار 

متفاوت است. 

تکیه بر تبلیغات حرفه ای 
خواه ناخواه بسیاری از برندها با هدف دیده شدن و 
جذب مخاطب بیش��تر وارد فعالیت های بشردوستانه 
می ش��وند، بنابراین یکی از مهم ترین گام ها در چنین 
فعالیت هایی، انتخاب یک شعار مناسب است؛ شعاری 
که هم ترغیب کننده به عمل نیکوکارانه باش��د و هم 
حضور برند مذک��ور را به رخ بکش��د. نصب بیلبورد، 
اطالع رس��انی مجازی، دعوت به هم��کاری و مواردی 
مش��ابه، از مراحل بع��دی کار خواهند بود. همچنین 
در تبلیغات باید مش��خص و ش��فاف ش��ود که روش 
کمک های انسان دوستانه یا خیریه دقیقا به چه شکل 
اس��ت، بس��یاری از چنین پروژه های��ی اغلب به علت 
تردی��د مخاطبان به صداقت در عملی ش��دن تمامی 

وعده ها، عمال بازدهی چندانی نداشته اند. 

انواع رویدادهای انسان دوستانه 
ش��رکت های مختل��ف، راه ه��ای پرش��ماری برای 
فعالیت های نیکوکارانه دارن��د، اما متداول ترین راه ها 

شامل دسته بندی زیر است: 
رویداده�ای آموزش محور: چنی��ن رویدادهایی 
اغل��ب با هدف آم��وزش رایگان ب��ه مصرف کنندگان 
کاال و خدم��ات ص��ورت می گیرد، ارائ��ه کاتالوگ ها، 
س��ی دی ها، جزوه ها و برگزاری س��مینارهای رایگان 

آموزشی شامل این بخش می شوند. 
رویدادهای پژوهش محور: گاهی برخی برندها با 
حضور در یک پروژه پژوهش��ی که نیاز به حامی مالی 
دارد، امتی��از و وجهه مثبت فعالی��ت مذکور را به نام 
خود پیون��د می دهد، چنین فعالیتی اگرچه زمان بر و 
پرریسک اس��ت، اما در صورت موفقیت بازدهی مالی 
بسیار باالیی برای شرکت سرمایه گذار خواهد داشت. 
رویدادهای کاالمحور: در چنین رویدادهایی یک 
برند با ارائ��ه کاالهای خود به ش��کل رایگان، هدفی 
خاص را دنبال می کند، برای مثال پروژه های سازمان 
ملل و یونیسف در آفریقا اغلب از چنین همکاری هایی 
کمک می گیرند، برندهای خوراک و تولید کننده دارو 
اغلب با ارائه رایگان برخی محصوالت ش��ان به مناطق 
محروم وجهه اجتماعی خود را ارتقا می بخشند. تجربه 
نشان داده چنین روشی، یعنی ارائه کاالهای رایگان، 
در صورت صداقت دس��ت اندرکاران و اجرای صحیح، 
بازخورد بسیار باالی مخاطبان را جذب خواهد کرد. 

رویداده�ای جذب س�رمایه: منظ��ور از چنین 
رویدادهایی حض��ور یک برند در یک همایش خیریه 
یا حراج کاال و جذب بودجه برای انجام یک کار خیر 

است. 
رویداده�ای عمرانی: این نوع حض��ور برندها در 
فعالیت های انسان دوستانه، بسیار سنتی و در عین حال 
همچنان پرمخاطب اس��ت، ساخت مدرسه، آباد سازی 
یک مس��یر پرتردد در مناط��ق محروم، تجهیز محیط 
بازی کودکان، احداث مراکزی برای حمایت از کودکان 
بی سرپرست و. . . همگی جزو فعالیت هایی هستند که 
نام یک برند را جاودان و پربازدید می کند. اگرچه چنین 
پروژه های��ی هزینه زیادی می طلب��د ولی خوش نامی 

بی نظیری نیز به برند مذکور هدیه می دهد. 

نظرات متناقض در مورد برندهای لوکس 
برخی نام های تجاری نه فقط در س��طح یک کشور، 
بلکه در س��طح بین المللی ش��ناخته ش��ده و مطرح 
هس��تند، حضور چنین نام هایی در پروژه های خیریه 
همیشه با اس��تقبال روبه رو نمی شود و گاه حواشی و 
منتقدانی دارد. کارلوس تورلی، استاد بازاریابی دانشگاه 
مینه سوتا معتقد است، حضور برندهای بسیار لوکس و 
اش��رافی که متعلق به طبقه مالی خاصی هستند، در 
پروژه های خیریه چن��دان نکته مثبتی ندارد و اغلب 
مخاطبان را دچار سردرگمی می کند، چراکه قیمت ها 
و ن��وع اجناس چنین برندهایی س��نخیتی با حمایت 
از طبق��ه محروم نخواهد داش��ت. با این حال کاترین 
واکر، پژوهشگر و فعال در موسسات خیریه انگلستان 
معتقد اس��ت، جذب برندهای معتب��ر و لوکس، مثل 
برندهای س��اعت های مچی گران قیمت در پروژه های 
انسان دوس��تانه و خیریه کارکردی مثب��ت دارند، به 

شرط آنکه به درستی مدیریت و هدایت شوند. 

آزموده

بنگاه های اقتصادی به طور سنتی در همان 
ابتدا به دنبال کس��ب س��ود از طریق برآورده 
ساختن بعضی از خواس��ته ها و نیازهای بازار 
هس��تند. اگر در فعالیت  های خود موفق بوده 
و رش��د کنند، معم��وال با درخواس��ت هایی 
برای کمک به عوامل و موضوعات ارزش��مند 
اجتماع��ی مواجه می ش��وند. ای��ن کمک ها 
ممکن است به صورت مشارکت های کوچک و 
کمک های موردی یا حتی ایجاد کمپین های 

بازاریابی اجرا شوند. 
در طول زمان، عم��وم جامعه از بنگاه های 
اقتصادی انتظار خواهند داش��ت که به عنوان 
موتورهای توس��عه اجتماعی و فرهنگی عمل 
کنند و تنها موتورهای کس��ب سود نباشند. 
تع��داد روزافزونی از مصرف کنندگان در مورد 
ش��رکت ها با توجه به س��طح مش��ارکت آنها 
در فعالیت های عموم��ی و اجتماعی قضاوت 
خواهند کرد. برخی ش��رکت ها ب��ا قرار دادن 
ش��اخص های  در  اجتماع��ی  چالش ه��ای 
ش��خصیتی خ��ود ممک��ن اس��ت ب��ه نتایج 
مطلوب تری برس��ند. این شرکت ها جامعه را 

متحول می سازند. 

بنگاه ها و فعالیت های بشردوستانه 
بیشتر این بنگاه ها مس��ائل اجتماعی را از 
طریق فعالیت های بشردوس��تانه مورد توجه 
قرار می دهند. شرکت ها بخشی از درآمد خود 
را ب��ه فعالیت های خیریه و معضل های خاص 
اجتماع��ی تخصیص می دهن��د. فعالیت های 
بشردوس��تانه منحصر به بازارهای بالغ جهان 
غرب نیس��ت و حتی در بازارهای نوظهور نیز 
بس��یار متداول است. بررسی های مریل لینچ 
کپگمین��ی نش��ان می دهد ک��ه میلیونرهای 
آس��یایی 12 درص��د از ثروت خ��ود را صرف 
مس��ائل اجتماعی می کنند، در حالی که این 
عدد در آمریکای ش��مالی تنها 8 درصد و در 

اروپا 5 درصد است. 
بس��یاری از بنگاه ه��ای اقتص��ادی فعال در 
امور بشردوس��تانه، از یک موضوع خاص مورد 
توجه مصرف کنندگان یا کارکنان خود حمایت 
می کنند. ش��رکت آون بیش از یکصد میلیارد 
دالر به تحقیقات در مورد سرطان سینه کمک 
کرده اس��ت. واضح اس��ت که بانوان نخستین 
مش��تریان و مصرف کنندگان محصوالت آون 
هس��تند و این ش��رکت به این جه��ت به این 
موضوع می پردازد که موضوع اصلی مرتبط با 
خانم هاس��ت. موتورال هم از ارتقای تدریس و 
تحقیق در مدارس و دانش��کده های مهندسی 
سود خواهد برد چراکه مهندسان زیادی از آن 
مدارس استخدام خواهد کرد. در سال های اخیر 
فعالیت های بشردوس��تانه و بازاریابی حمایتی 
بس��یار متداول ش��ده اس��ت. یک نظر سنجی 
جهانی توسط ادلمن نشان می دهد 85 درصد 
از مصرف کنن��دگان برنده��ای با مس��ئولیت 
اجتماعی را ترجیح می دهند، 70 درصد حاضر 
به پرداخت مبلغ بیش��تری برای آن هستند و 
55 درصد آن را به خانواده و دوستان نیز توصیه 
می کنند. بنگاه های اقتص��ادی از این واقعیت 
آگاهند، این ش��رکت ها به خوبی می دانند که 
دی��دگاه کارکنان، مصرف کنن��دگان و به طور 
گس��ترده تر، عموم مردم نس��بت به ش��رکت 
تنها بر پایه کیفیت محصوالت و خدمات آنها 
نیست، بلکه بر پایه میزان مسئولیت اجتماعی 
آنها نیز اس��ت. آنها پیش بین��ی می کنند که 
تقاض��ای مصرف کنن��دگان و کارکن��ان برای 
حمایت از مس��ائل اجتماعی بر استراتژی پنج 

ساله آینده آنها تاثیر گذار خواهد بود. 
مسئولیت اجتماعی بنگاه ها؛ دغدغه ای 

جهانی
مس��ئولیت اجتماعی بنگاه ها در سال های 
اخی��ر به دغدغه ای جهانی و رو به افزایش در 
میان دولت ها و مدیران بنگاه ها مبدل ش��ده 
است. حرکت به س��مت مسئولیت اجتماعی 
در س��طح جهانی از رش��د جهان��ی بنگاه ها 
نش��أت می گی��رد. رش��د و توس��عه بنگاه ها 
در س��طح جهان��ی عالوه بر کم��ک به رونق 
اقتصادی جوام��ع، افزای��ش نگرانی عمومی 
و کاه��ش اعتماد نس��بت به نح��وه فعالیت 
بنگاه ه��ا را نیز در پی داش��ته اس��ت. در پی 
افزایش فش��ارهای عمومی از سوی نهادهای 
قانونگ��ذاری، تش��کل های مردم��ی، حامیان 
حقوق بش��ر و طرفداران حفظ محیط زیست، 
بنگاه ه��ا ناچار ش��ده اند ت��ا در م��ورد دامنه 
فعالیت های اجتماعی خود تجدیدنظر کنند. 
ب��ه دنبال افزایش آگاهی عمومی نس��بت به 
عواقب اجتماعی و زیس��ت محیطی احتمالی 
ناشی از فعالیت بنگاه ها بر جوامع، ذی نفعان 
بنگاه ه��ا اس��تانداردهای عملک��رد جدیدی 
ب��رای کس��ب و کار بنگاه ها تدوی��ن کرده اند. 
این اس��تانداردها بنگاه ه��ا را ملزم می کند تا 
فعالیت های خود را از جنبه تحقق و انطباق با 
ارزش ها، منافع و انتظارات جامعه و ذی نفعان 

مورد بررسی و نظارت قرار دهند. 
اگرچه فشارهای اجتماعی و تبلیغاتی آغازگر 

جنبش مسئولیت اجتماعی، در دنیا بود، اما با 
گذشت زمان و با ایجاد درک و شناخت بهتر 
نسبت به تاثیر متقابل عملکرد بنگاه و جامعه 
این رویک��رد تغییر یافته و به یکی از خطوط 
اس��تراتژیک فعالیت ها و تصمیمات مدیریتی 
مبدل ش��د. یکی از مهم ترین تحوالت ایجاد 
شده در اندیشه مس��ئولیت اجتماعی، تغییر 
دیدگاه از اقدامات صرفا انسان دوستانه توسط 
بنگاه ه��ا به س��مت اقدامات انسان دوس��تانه 
و در عی��ن ح��ال اس��تراتژیک ب��ود. به این 
معن��ا ک��ه س��رمایه گذاری های اجتماعی و 
زیس��ت محیطی انجام شده توس��ط بنگاه ها 
باید با بازده اقتصادی ب��رای بنگاه نیز همراه 
باش��د. به بیان دیگر، بنگاه ها باید به انتخاب 
و انج��ام فعالیت های خیرخواهانه و اجتماعی 
اقدام کنند ک��ه تاثیری متقاب��ل بر عملکرد 
بنگاه و رش��د جامعه داش��ته و ب��رای هر دو 
به ط��ور همزمان منفعت به بار آورد. این طرز 
تفکر باعث ایج��اد تحوالتی عظیم در عرصه 
کس��ب و کار بنگاه ها شد و باعث شد توجه به 
مس��ئولیت اجتماع��ی از یک اجب��ار، وظیفه 
ی��ا اق��دام خیرخواهان��ه صرف ب��ه منبعی از 
فرص��ت، نوآوری و مزی��ت رقابتی برای بنگاه 
تبدی��ل ش��ود. در عص��ر حاضر، مس��ئولیت 
اجتماعی بن��گاه به رویک��ردی جدایی ناپذیر 
و بلند مدت در موفقیت س��ازمان مبدل شده 
است به گونه ای که مسئولیت پذیری اجتماعی 
میدانی جدید برای بروز اندیشه ها و ایده های 
نوآوران��ه در عرص��ه اصالح��ات و تغیی��رات 
س��ازمانی در پیش روی مدی��ران و کارکنان 

بنگاه ها قرار داده است. 

سهیم شدن بنگاه ها در توسعه پایدار
مسئولیت اجتماعی به معنای سهیم شدن 
بنگاه ها در توس��عه پایدار و مستمر سازمان و 
جامع��ه خود و در نهای��ت جامعه بین المللی 
اس��ت. مس��ئولیت اجتماعی بن��گاه تعاریف 
متع��ددی دارد. ام��ا وج��ه اش��تراک تمامی 
ای��ن تعاریف آن اس��ت که بنگاه مس��ئولیت 
آثار اقتص��ادی، اجتماعی و زیس��ت محیطی 
فعالیت ه��ای خ��ود را به گون��ه ای ب��ر عهده 
می گی��رد که زیان ه��ای اجتماعی، اقتصادی 
و زیس��ت محیطی فعالیت ه��ای خ��ود را به 
حداقل رس��انیده و منافع حاصل برای بنگاه 
و جامعه را به ط��ور همزمان حداکثر کند. اما 
آنچه باید مدنظر داش��ت این حقیقت اس��ت 
که در پرداختن به مقوله مسئولیت اجتماعی 
بنگاه مقصود گذش��ت و فداکاری در راستای 
برآوردن خواس��ته های دیگران نیس��ت، بلکه 
اقدامات مربوط به مس��ئولیت اجتماعی باید 

به گونه ای انتخاب شوند و به عمل درآیند که 
مناف��ع بلند مدت بن��گاه و جامعه را به صورت 

همزمان در پی داشته باشند. 
مس��ئولیت اجتماعی بنگاه ها در چند سال 
اخیر به طور فزاین��ده ای مورد توجه رهبران 
اقتصادی کشورها و مدیران ارشد فعالیت های 
اقتصادی و کس��ب و کارها اع��م از تولیدی و 
خدمات��ی قرار گرفته اس��ت. اگرچه توجه به 
مالحظات اجتماعی و انگیزه های غیر اقتصادی 
در بین مدیران بنگاه ها مطلبی تازه نیس��ت و 

س��ابقه ای دیرین��ه دارد، ام��ا آنچ��ه در روند 
س��ال های اخیر در جوامع خصوصا پیشرفته 
مش��اهده می ش��ود آن اس��ت که مسئولیت 
اجتماع��ی بنگاه ها از یک ام��ر خیرخواهانه و 
حاشیه ای یا ناش��ی از رعایت حداقل الزامات 
قانون��ی ب��ه درآم��ده و به تدری��ج به عن��وان 
یک مفه��وم کلی��دی و مح��وری و در متن 
اس��تراتژی های بنگاه تلقی می شود. بسیاری 
از مدیران بنگاه ها و همچنین اندیشمندان و 
نظریه پردازان دانشگاهی بر این عقیده اند که 
اتخاذ رویکردی راهبردی )استراتژیک( برای 
تلفیق مالحظات اجتماعی، زیست محیطی و 
اخالقی با ساختارها و فرآیندهای کسب و کار 
موجبات مزیت رقابتی را برای بنگاه ها فراهم 

می آورد. 
به عنوان س��اده ترین توجیه ب��رای اهمیت 
توجه به مسئولیت اجتماعی از سوی مدیران 
می ت��وان به این امر اش��اره ک��رد که نتیجه 
تصمیم��ات داخلی گرفته ش��ده در بنگاه ها، 
به خص��وص در صنایعی همچ��ون بانکداری، 
معادن، جنگلبانی و انرژی، تاثیر ش��گرفی بر 
محی��ط کالن بیرونی در س��طح داخلی و در 

سطح بین المللی خواهد داشت. 

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی بنگاه و 
سودآوری

یکی از عوامل حرکت به س��مت مسئولیت 
اجتماع��ی، ارزش ها و الزام��ات اخالقی بنگاه 
است. اما توجه به مس��ئولیت اجتماعی ورای 
جنبه ارزشی و اخالقی آن، یکی از محورهای 
اصلی توسعه پایدار و ارزیابی اثرات اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی عملکرد بنگاه است. 
یکی دیگر از عوامل حرکت داوطلبانه بنگاه ها 
به سمت مس��ئولیت اجتماعی امکان تصویب 
قوانین و اس��تانداردهای عملکردی مداخله گر 
در فعالیت های بنگاه است که خود نوعی عامل 
تهدید برای فعالیت های بنگاه به شمار می رود. 

در طول سال های اخیر مطالعات متعددی 
در زمین��ه ارتباط بین مس��ئولیت اجتماعی 
بنگاه و س��ودآوری انجام ش��ده است. در یک 
تحلی��ل فراگیر روی مجموع��ه ای از بنگاه ها 
این نتیجه به دست آمده است که هزینه های 
مس��ئولیت اجتماعی بن��گاه در مقایس��ه با 
س��ود و منفعت حاصل از آن بس��یار اندک و 
قابل چشم پوشی اس��ت. این نتیجه، با نتایج 
حاصل از مطالعات قبلی س��ازگاری داشته و 
تایید کننده مطالعات پیش��ین اس��ت. اگرچه 
برق��راری ارتب��اط بین مس��ئولیت اجتماعی 
و س��ودآوری به عل��ت وجود تع��داد زیادی 
پارامتره��ای درگیر در موفقیت بنگاه چندان 
ساده نیست اما مس��ئولیت پذیری اجتماعی 
از طریق تاثیر بر ذی نفعان مختلف س��ازمان 
نقشی غیرمس��تقیم اما فزاینده در سودآوری 

بنگاه ایفا می کند. 
موفقیت کس��ب و کار به پیش��رفت جامعه 
متصل است و رابطه مستقیمی میان این دو 
است، چرا شرکت »مایکروسافت« و... در بازار 
آفریقا س��رمایه گذاری می کنن��د؟ چراکه در 
صورت جهش از یک سطح توسعه به سطحی 
دیگر در این ق��اره، بازار آفریقا به بزرگ ترین 
بازار محصوالت مایکروس��افت تبدیل خواهد 

شد. 
چ��را ش��رکت های نفت��ی ب��زرگ چ��ون 
»ش��ل« نزدیک ب��ه 5 درصد درآم��د خود را 
صرف س��رمایه گذاری تحقیق و توسعه روی 
انرژی ه��ای تجدید پذی��ر می کنن��د؟ چرا که 
هم اکنون در بازار س��وخت های فسیلی رهبر 
ب��ازار هس��تند و می خواهن��د هنگام��ی که 
سوخت های فسیلی به اتمام رسید، همچنان 

رهبر بازار انرژی باقی بمانند. 
مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت ها ب��رای 
ش��هرداری ها و بنگاه ه��ای فع��ال در ح��وزه 
شهری و شهرسازی نیز جذاب است، زیرا آنها 
را قادر می کند تالش ها، برنامه ها و سیاست ها 
را جایگزی��ن، تکمیل یا قانونی کنند و مکمل 
نقش س��نتی آنها، در تدوین سیاست گذاری 
اجتماعی کارا باش��ند. تدوین سیاست گذاری 
ب��ه منظور درگیر ش��دن بنگاه های اقتصادی 
در مس��ائل جامعه توس��ط نهادهای عمومی 
چون شهرداری کمک ش��ایانی به شهرداری 
و بنگاه ه��ای اقتصادی می کند تا فرصت های 

هم��کاری ب��ا یکدیگ��ر را بهتر بشناس��ند و 
ارتباطات غیر رس��می خود را گسترش دهند 
که این همکاری می تواند حوزه های ش��هری، 
معضالت و آس��یب های اجتماعی و توس��عه 
جوامع محل��ی را در بر گیرد تا این همکاری 
در درازمدت به یک مش��ارکت اس��تراتژیک 

بینجامد. 

انتظارات مردم فراتر از چارچوب های 
اقتصادی

امروزه انتظارات و توقع��ات اکثریت مردم 
از شرکت ها، فراتر از چارچوب های اقتصادی 
بوده و قدم به خواست های اجتماعی گذارده 
اس��ت. همی��ن ام��ر )طلب ک��ردن انتظارات 
اجتماعی از سازمان ها( نقش نهادهای عمومی 
چون شهرداری ها را در سیاست گذاری بیش 
از پیش مهم ساخته است. سازمان ملل نیز در 
برنامه شهری معاهده جهانی سازمان ملل که 
از سال 2003 آغاز شده شهرداری های بزرگ 
دنی��ا را درگیر کرده تا اس��تاندارد و کیفیت 
زندگی ش��هری را از طریق ترویج مشارکت 
بخ��ش خصوصی، بخ��ش جامع��ه مدنی و 
دول��ت بهبود بخش��ند. این برنامه براس��اس 
مدل ملبورن اس��ت که موجب گس��ترش و 
تقویت این مش��ارکت س��ه گانه می شود. این 
مدل توانمند سازی و ظرفیت سازی محلی و 
درگیر کردن ذی نفعان غیر س��نتی و  بخش 
خصوصی، بنگاه ه��ای اقتصادی را تش��ویق 

می کند. 
در کش��ور ما اما این موضوع نسبتا جدید 
اس��ت، با ای��ن همه و ب��ا توجه ب��ه رویکرد 
مدیری��ت بنگاه های اقتص��ادی و اهتمام آن 
به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و توسعه 
اجتماعی در سال های اخیر و همچنین تاکید 
بر مدیریت جهادی، به نظر می رسد مدیریت 
بنگاه های اقتص��ادی می تواند از ظرفیت های 
خود در جهت نهادینه کردن، ترویج و تشویق 
این موضوع با همکاری ذی نفعان زیرمجموعه 
خ��ود و حمای��ت از س��ازمان های مردم نهاد 
در اج��رای این طرح با ه��دف حل برخی از 
معضالت اجتماعی گام موثر و پیش برنده ای 
ب��ردارد. هرچند نمونه ه��ای موفق از تعریف 
و اج��رای پروژه های مس��ئولیت اجتماعی و 
نگاه استراتژیک به این موضوع در بنگاه های 
اقتص��ادی ای��ران را ش��اهد هس��تیم ول��ی 
بهره برداری حداکث��ری از این موضوع برای 
خلق ارزش مش��ترک میان بنگاه اقتصادی و 
س��ایر ذی نفعان انجام نگرفته است. این مهم 
با تدبیر و برنامه ریزی مدیران ارش��د سازمان 
و همسو کردن آن با اهداف و استراتژی های 
سازمانی میس��ر می شود. ش��رکت هایی که 
استراتژی های مس��ئولیت اجتماعی شرکتی 
را به خوبی توسعه داده اند، اهداف روشن تری 
از قبی��ل اقدام��ات کوتاه م��دت، میان مدت 
و بلند مدت برای رس��یدن به اه��داف مورد 
نظر خواهند داش��ت. در حقیقت پیاده سازی 
مسئولیت اجتماعی در بنگاه یک چرخه است 
که طی آن احترام موجب ش��هرت می شود، 
ش��هرت اعتماد به همراه م��ی آورد و اعتماد 
منجر به وفاداری مصرف کنندگان می شود و 
وفاداری همان چیزی است که برای شرکت 
ثروت ب��ه همراه م��ی آورد. این وف��اداری با 
تصمیمات، رفتارها و شیوه های کسب و کار به 
دس��ت می آید. با اهمی��ت یافتن وفاداری در 
سال های اخیر، شهرت نیز اهمیت دوچندان 
یافته است. امروزه با گسترده تر شدن رسانه ها 
و مخاطبان، ریس��ک های زیادی بر س��ر راه 
ش��هرت ش��رکت ها وجود دارد. با اس��تفاده 
از مس��ئولیت اجتماعی و ب��ا در نظر گرفتن 
ریسک ها، یک س��ازمان باید بتواند انتظارات 
ذی نفعان��ش را مدیریت کن��د. درواقع اگر با 
واقع بینی و انصاف، ذی نفعان خود را مدیریت 
کنیم و با آنها مشارکت داشته باشیم، شهرت 
و اعتبار خودبه خود تنظیم می ش��ود. نام های 
تجاری مختلف در بازار پررقابت امروز، دائما 
بر سر ش��هرت و اعتبار با هم نزاع می کنند. 
مهم این اس��ت که ش��رکتی بتوان��د خود را 
به نوع��ی از بقیه متمایز کند و ش��رکت های 
موفق آنهایی هس��تند که در عین رسیدن به 
اهداف شان، می توانند خود را به خوبی از بقیه 

متمایز کنند. 
کوتاه س��خن آنک��ه، در زمان ه��ای قدیم 
کس��ب و کار ساده تر بود و اهداف تنها در سود 
خالصه می شد، اما در دنیای پیچیده تجارت 
امروز، فرهنگ ها و ارزش ها وارد بازار شده اند 
و فرآین��د و سیاس��ت ها را ع��وض کرده اند. 
دس��تاورد ش��رکت های دیگر تنها محدود به 
پول نیس��ت و بخش مهمی از دستاوردهای 
آنان را وفاداری مشتریان تشکیل می دهد که 
درواقع رویه دیگر مدیریت شهرت و اعتبار و 
مدیریت ریسک است. ایجاد و پیاده سازی این 
مفهوم و در بلند مدت فرهنگ س��ازی آن در 
س��ازمان به ما کمک خواهد کرد تا انتظارات 

ذی نفعان خود را برآورده کنیم. 

بررسی مسئولیت اجتماعی و تغییر دیدگاه بنگاه های اقتصادی

مسئولیت اجتماعی برای بنگاه ها سودآور است
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تایماز سیدمصطفایی
 مدیر اجرایی موسسه نیکوکاری مهر آفرین

بنگاه ها باید به انتخاب و انجام 
فعالیت های خیرخواهانه و اجتماعی 

اقدام کنند که تاثیری متقابل بر 
عملکرد بنگاه و رشد جامعه داشته و 
برای هر دو به طور همزمان منفعت به 

بار آورد



تأسیس پایگاه داده آزمایشی در 
اقیانوس توسط شرکت مایکروسافت 
آب و جریان الکتریسیته 
به نظر  ترکیب خوبی 
شرکت  اما  نمی رسد 
مایکروس��افت فکر می کند انداخت��ن کامپیوترها به 
داخل اقیان��وس می تواند راهی کارآم��د برای آینده 

باشد. 
این ش��رکت قصد دارد پای��گاه داده خود را به طور 
کامل در زیر آب تأس��یس کند. این شرکت به تازگی 
دوره آزمایش��ی سه ماهه اداره پایگاه داده در زیر آب 

را با موفقیت به پایان رسانده است. 
مایکروس��افت یک قفس��ه بزرگ س��رور با قدرتی 
در ح��دود 300 کامپیوتر را در یک س��یلندر ضدآب 
اس��تیل قرار داده و آن را به اقیانوس سواحل مرکزی 
ایال��ت کالیفرنی��ا انداخت. ای��ن آزمایش ب��ه دلیل 
ناکارآم��دی پایگاه های داده کنونی انجام ش��د. این 
پایگاه ها در مناطقی تأس��یس می ش��وند که زمین و 
انرژی در آن بس��یار ارزان است و ضمنا انرژی زیادی 
برای خنک ک��ردن کامپیوتره��ای غول پیکر در این 

پایگاه ها به هدر می رود. 
تأس��یس پای��گاه داده در اقیان��وس می تواند هر دو 
مش��کل را حل کن��د. اقیانوس ها ان��رژی الزم را برای 
فعالی��ت پایگاه های داده تأمین می کنند و درجه پایین 
دمای کف اقیانوس می تواند دمای ایجاد ش��ده توسط 
کامپیوترهای این پایگاه ه��ا را کاهش دهد. به عالوه از 
آنجا که انسان های زیادی در نزدیکی اقیانوس ها زندگی 
می کنند، ایجاد پایگاه های داده در اقیانوس ها می تواند 

سرعت دسترسی کاربران به اطالعات را افزایش دهد. 
آزمایش انجام ش��ده توسط ش��رکت مایکروسافت 
چن��ان موفقیت آمی��ز بود ک��ه این ش��رکت 75 روز 
بیش��تر از آنچه قرار بود پای��گاه داده زیر آب را فعال 
نگه داش��ت. بع��د از به اتمام رس��یدن زمان آزمایش 
مایکروسافت مرکز داده آزمایش را از آب خارج کرد 
تا بررسی و مطالعات الزم را  روی آن انجام دهد. قدم 
بعدی انجام دادن آزمایشی مشابه اما با افزایش چهار 

برابری قدرت کامپیوترهاست. 
ب��ر خالف آزمایش اولیه، در مرحله بعد مخزنی که 
وارد آب می شود مجهز به توربین هایی خواهد بود تا 
بتواند جریان اقیانوس را به الکتریسیته تبدیل کند. 
دقیقا مش��خص نیست که پایگاه های داده زیر آب 
چ��ه زمانی به طور کامل وارد عرصه خواهند ش��د اما 
ش��رکت مایکروس��افت مصمم اس��ت تا در نهایت با 

برداشتن قدم های کوچک به این هدف برسد. 

گوگل کروم شما را از وارد شدن به 
سایت های جعلی محافظت می کند

ب��رای همه م��ا اتفاق 
ک��ه  اس��ت  افت��اده 
لینکی را برای دانلود 
اپلیکیش��ن رایگان پیدا کنیم و بعد از باز شدن لینک 
سه گزینه دانلود ببینیم که هر سه گزینه جعلی باشد. 
ب��ا کلیک کردن روی هر یک از این س��ه گزینه امکان 
ویروسی شدن و از کار افتادن کامپیوترتان وجود دارد. 

حاال ش��رکت گوگل س��عی دارد تا با اس��تفاده از 
خصوصی��ت جدیدی از کروم جدید، به این مش��کل 
پای��ان ده��د. این خصوصی��ت جدید ک��روم که روز 
چهارش��نبه از آن رونمایی ش��د، به جس��ت وجوگر 
کروم این قابلیت را می دهد تا شما را از وجود چنین 

لینک های ساختگی و جعلی مطلع کند. 
برای اس��تفاده از این هش��داردهنده گ��وگل باید 
بعد از باز کردن جس��ت وجوگر گ��وگل کروم گزینه 
»حمای��ت از ش��ما و کامپیوترت��ان از س��ایت های 
 Protect you and your device(»خطرن��اک

from dangerous sites(  را عالمت بزنید. 
ب��ا فعال کردن ای��ن گزینه، در صورت��ی که قصد 
باز ک��ردن ی��ک لین��ک جعل��ی را داش��ته باش��ید، 
جس��ت وجوگر کروم یک صفحه هشدار قرمز رنگ به 
ش��ما نش��ان می دهد که روی آن نوشته شده است: 
»س��ایت مورد نظر شما جعلی اس��ت. هکرها ممکن 
اس��ت ش��ما را فریب دهند ت��ا کاری خطرناک مثل 
نصب کردن ی��ک نرم افزار یا فاش ک��ردن اطالعات 
خصوص��ی خ��ود را )مثل رمز عبور، ش��ماره تلفن یا 

اطالعات کارت اعتباری( انجام دهید.« 

س��ال نو چینی نزدیک است و چینی های زیادی در حال و هوای تعطیالت هستند. 
یک��ی از س��نت های چینی در این مواقع، به جز هدی��ه دادن، مراجعه به پیش گوهایی 
است که سال بعد را برای مردم چین تشریح می کنند. پیش گوها نقشی مهم در جامعه 
چینی دارند و از روابط رمانتیک گرفته تا شرایط زندگی را برای مردم تشریح می کنند. 
س��ی ان ان هم تصمیم گرفته است بزرگ ترین س��وال مربوط به چین، یعنی شرایط 
اقتصادی این کش��ور را از اس��تاد کلوین پوون یک پیش گوی سرشناس در هنگ کنگ 
بپرس��د. سی ان ان این پیش بینی ها را با یک اقتصاددان سرشناس در حوزه چین یعنی 
برایان جکس��ون درمیان گذاشته است تا به آن جنبه علمی بدهد. پس ببینیم در سال 

میمون، چه چیزی انتظار چینی هارا می کشد. 
دو نیمه متفاوت

آقای پون می گوید:  »اقتصاد چین در سال جدید نوسان بسیار زیادی خواهد داشت. 
نیمه اول س��ال اقتصاد آهسته خواهد بود اما در نیمه دوم که از هشتم آگوست شروع 

می شود، اوضاع بهتر خواهد شد. «   
تاریخی که پون ذکر کرده یک نقطه عطفه اس��ت چون براس��اس سنت های چینی، 
در این روز یک انرژی جدید که چینی ها به آن »کی« می گویند منتشر خواهد شد. 

جکسون هم این تاریخ را تأیید می کند و اما دالیل بهتر و بیشتری برای نظریه اش دارد:  
»این خیلی واضح است. با توجه به داده هایی که داریم نیمه اول سال، اوضاع برای چینی ها 

بسیار سخت خواهد شد. فکر نمی کنم که کسی با این نظر مخالف باشد. «   
فعالیت های تولیدی در چین به پایین ترین میزان خود در 42 ماه اخیر رسیده است. 
رش��د اقتصادی این کشور هم به 6.9 درصد رس��ید که پایین ترین میزان در 25 سال 

گذشته بوده است. 
اوضاع قرار نیس��ت در س��ال جدید بهتر باشد. س��ی ان ان ماه گذشته در یک تحقیق 
در میان اقتصاددانان به این نتیجه رس��ید که نرخ رش��د اقتصاد چین در سال 2016 

میالدی به 6.5 درصد خواهد رسید. 
بازارهای پرنوسان

س��ال گذشته بعد از یک رشد درخشان،  بازارهای سهام در چین در تابستان سقوط 
بی س��ابقه ای را تجربه کرد. این باال و پایین رفتن ها در هفته های اخیر حتی ش��دیدتر 

هم شده اند. 
پون پیش بینی می کند که نوس��ان ها بیش��تر خواهد ش��د اما به خری��داران توصیه 
می کن��د در بخ��ش تکنولوژی، ارتباطات و غذا س��رمایه گذاری کنند، جایی که »آتش 

خیلی برجسته تر« است. 
جکس��ون هم اوضاع نابس��امان در بازار را تأیید می کند:  »همه برای مدتی طوالنی 

می دانند که بازار سهام چین در واقع یک کازینو است. «   
ب��ه عقی��ده او، پکن بای��د سیاس��ت های دوس��تدار بازار بیش��تری تعیی��ن کند و 
س��رمایه گذاران باید این طور احس��اس کنند که دفعه بعد که بازار نابس��امان می شود، 

دست دولت را همه جا نخواهند دید. 
جکس��ون می گوید:  »تا وقتی که این اتفاق ها نیفتد، بازار سهام چین عماًل مثل یک 

کازینو که با شایعات کار می کند خواهد بود. «   
خطر بانکداری سایه

پون معتقد است که دولت چین باید بانکداری سایه را قانونی کند در غیر این صورت 
»نیمه دوم سال با شرایط پرریسکی مواجه خواهد شد.« 

بانکداری س��ایه تقریباً مانند نامش است: سیستم تیره و تار مالی که وام های با بهره 
بسیار باال ارائه می دهد. 

همکاری های تجاری 
پون معتقد است شی جین پینگ رئیس جمهوری چین سال خوبی خواهد داشت چون 
در سال مار متولد شده است و طبق سنت های چینی، مار و میمون با هم سازگار هستند. 
پون می گوید که رئیس جمهوری چین می تواند به خوبی تعهدهای تجاری بین المللی 
ایج��اد کند، چیزی که در نهایت به اقتصاد چین کمک خواهد کرد. جکس��ون معتقد 
اس��ت این چیزی نیس��ت که نیاز به پیش گویی خاصی داشته باشد. شی جین پینگ 
چند قرارداد تجاری با اس��ترالیا، کره جنوبی و کشورهای دیگر در سال های اخیر امضا 
کرده است و حاال این قراردادها در حال سوددهی هستند. او می گوید:  »ما مدت هاست 
که این را می دانیم. انتظار داریم که تجارت در سال 2016 رشد پیدا کند با این حال این 

رشد تجارت در مقایسه با میانگین رشد در بلند مدت، پایین خواهد بود. «   
منبع: سی ان ان

 پیش بینی علمی-تخیلی از اقتصاد چین 
در سال میمون

قدرت س��بب فس��اد می ش��ود و همچنین 
اقتصادهای��ی ب��ا مناب��ع قوی مث��ل نیجریه 
ک��ه دسترس��ی آس��ان ب��ه مناب��ع نفت��ی 
دارن��د راه را ب��رای رش��وه ب��از می کن��د. از 
 168 کش��ور ک��ه در نظر س��نجی ش��رکت

Transparency International  )یک 
گ��روه آلمانی مب��ارزه با فس��اد اداری( و در 
زمینه ش��اخص فس��اد س��االنه مورد مطالعه 
قرار گرفته اند، نیجریه سی ودومین رتبه را از 
انتهای جدول به خود اختصاص داده  است. 

افش��اگران اقتصادی بارها سعی کرده اند تا 
میزان پ��ول نقدی را که از س��رمایه عمومی 
نیجریه از دس��ت می رود حس��اب کنند. یک 
رئی��س بانک مرکزی پ��س از آن که ادعا کرد 
مبلغ 20 میلیارد دالر از پول ملی نیجریه به 
سرقت رسیده  است، ش��غل خود را از دست 

داد. 
ام��ا ای��ن تنه��ا بخ��ش بس��یار کوچک��ی 
از خس��اراتی اس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل فس��اد 
ایجاد ش��ده اند. نکت��ه اصلی اینجاس��ت که 
جای��گاه نیجری��ه در صورتی ک��ه مقامات و 
سیاستمداران قدری درس��تکارتر بودند کجا 
می توانس��ت باشد. یک اقتصاددان از دانشگاه 
PricewaterhouseCoopers  )PwC(

در تحقیقی نیجریه را با س��ه کشور دیگر که 
مثل نیجریه از مناب��ع زیادی برخوردارند اما 
درگیر فس��اد کمتری  هس��تند مقایسه کرده  
است. این سه کش��ور عبارتند از: غنا، مالزی 
و کلمبی��ا. مطالعه این محق��ق به این نتیجه 
رسید که اقتصاد نیجریه که در سال 2014، 
ارزش��ی مع��ادل 513 میلیارد دالر داش��ته  
است، می توانس��ت در صورت فساد کمتر، از 

22 درصد بیشتر باشد. 

ت��ا س��ال 2030 ارزش بزرگ ترین اقتصاد 
آفریقا باید س��ه برابر ش��ود. ب��ا این حال اگر 
نیجری��ه بتوان��د میزان فس��اد را ب��ه درجه 
مالزی  )که البته خود با فس��اد دست و پنجه 
نرم می کن��د( برس��اند اقتص��ادش می تواند 
با 37 درصد رش��د بیش��تر مواجه باشد. این 
سرمایه بیشتر ارزش��ی معادل 534 میلیارد 

دالر خواهد داشت. 
اگ��ر کاری برای مب��ارزه با فس��اد صورت 
نگیرد، هزینه فساد در نیجریه تا سال 2019 
به ازای هر نفر به 2 هزار دالر خواهد رسید. 
برخ��ی از این خس��ارات به ص��ورت واضح 
قابل رویت اس��ت. زمانی  که س��رمایه نقدی 
عمومی که بیش��تر از نفت به دس��ت  می آید 
به یکباره خرج می ش��ود و از دس��ت می رود، 
سرمایه گذاری در بهداشت و سالمت، آموزش 
و راهسازی با مشکل جدی روبه رو می شود. 

مشاغل مهم در موسسات عمومی بیشتر به 
خانواده و دوستان رئیس این موسسات تعلق 
دارد و افراد کارآمد و متخصص نمی توانند به 
این موسس��ات راه پیدا کنند. به همین دلیل 
این شرکت ها و موسسات کارایی بسیار کمتر 
از آنچه باید داش��ته باش��ند، دارند. به عالوه 
کشورهایی که فساد در آنها باال است قادر به 

جذب سرمایه گذاری خارجی نیستند. 
قیمت ه��ا در این کش��ورها باالتر اس��ت و 
میزان مالیات کمتر. نس��بت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی در نیجری��ه تنها کمی باالتر 
از 8 درصد اس��ت. این در حالی است که این 

میزان در آفریقای جنوبی 25 درصد است. 
ب��ا توجه به می��زان باالی دزدی و فس��اد، 
مردم حاضر به پرداخت مالیات نیستند و فکر 
می کنند در صورت پرداخت مالیات پول شان 

فقط حیف و میل می شود. 
ش��اید این موضوع تا حدی توجیه کند که 
چرا برخالف دسترسی به ثروت نفت، بیشتر 
مردم نیجری��ه از لحاظ اقتصادی در زیر خط 
فقر قرار دارند. بررس��ی های انجام ش��ده در 
زمین��ه اس��تانداردهای زندگ��ی  )مربوط به 
سال 2010( نش��ان می دهد 61.2 درصد از 
جمعیت نیجریه در فقر کامل به سر می برند. 
این عدد نس��بت به س��ال 2004 با 6 درصد 

افزایش روبه رو بوده  است. 
فس��اد بس��یار باالی اقتص��ادی در نیجریه 
س��بب شده اس��ت تا 25 میلیون مردمی که 
باید تا به حال وارد طبقه متوسط یا کم  درآمد 
می ش��دند هنوز در زیر خط فقر قرار داش��ته 

 باشند. 
سال گذشته مردم نیجریه که دیگر تحمل 
ش��رایط سخت اقتصادی و فس��اد موجود در 
این کش��ور را نداش��تند، به محمدو بوهاری، 
رئیس جمهور کنونی این کش��ور رأی دادند. 
از آن زمان تا به حال س��ازمان های مبارزه با 
فس��اد، مقامات و سیاس��تمداران بلندپایه ای 
را ب��ه اته��ام اخت��الس بازداش��ت کرده اند و 
طرح هایی ب��رای مقابله با فس��اد به مجلس 
فرس��تاده ش��ده  اس��ت. س��اموئل کانین��دا، 
هماهنگ کننده منابع انس��انی غرب آفریقا در 
 Transparency International سازمان
می گوید: » پایان دادن به معافیت از مجازات، 
احتیاج به اراده سیاس��ی دارد، به دلیل آنکه 
بیشترین کسانی که از ادامه این شرایط سود 
می برن��د از مقام��ات باالی دولتی هس��تند. 
ممکن اس��ت اص��الح ش��رایط نیجریه کاری 
بسیار سخت باش��د، اما نتیجه این اصالح به 

همان اندازه شگفت انگیز خواهد بود.« 

حفره 20 میلیارد دالری در بزرگ ترین اقتصاد آفریقا 

س��قوط قیمت نفت اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده  است، از 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تا سرمایه گذاران و واردکنندگان. اما در میان همه اینها، یک 
کشور در آمریکای التین این روزها بحرانی ترین دوران خود را می گذراند. سقوط قیمت نفت 
دولت ونزوئال را در آستانه سقوط قرار داده و مردم این کشور را با بحران تامین مواد غذایی و 
سوخت روبه رو کرده است. بیش از 90 درصد از درآمد های دولت ونزوئال از پول فروش نفت 
تامین می ش��ود. یک سوم شدن قیمت نفت طی یک سال گذشته موجب کسری بودجه، 
تورم 141 درصدی و افزایش 254 درصدی قیمت مواد غذایی ش��ده  اس��ت. کسری تجاری 
782 میلیون دالری این کشور و بدهی های سنگین آن، دولت را در آستانه ورشکستگی قرار 
داده است. با روند کاهشی قیمت نفت، این کسری بیشتر هم خواهد شد. 90 درصد از درآمد 
نفتی دولت ونزوئال در سال آینده باید صرف پرداخت بدهی هایش بشود. صف های طوالنی 
مقابل فروشگاه های مواد غذایی و قفسه های خالی و اضطراب مردم، تصاویری است که این 

روزها از ونزوئال به جهان مخابره می شود. 
اما چرا در میان همه کش��ورهای متاثر از نفت، ونزوئال دچار چنین بحرانی شده است؟ 
پاس��خ را نه در امروز که در تحوالت یک دهه گذش��ته این کش��ور باید جست وجو کرد. 
همان گون��ه که اکن��ون تصاویر صف ه��ای طوالنی مقاب��ل فروش��گاه های مواد غذایی و 
قفسه های خالی و کمبود دارو، جهان را درباره ونزوئال متعجب و سرگرم کرده، یک دهه 
پیش غرفه های توزیع رایگان مواد غذایی و محصوالت کشاورزی که در دولت هوگو چاوز 
برپا شده بود، باعث توجه رسانه های جهان به این کشور می شد. چاوز که با شعار انقالب 
بولیواری )رهبر چپ گرا و قهرمان اس��تقالل آمری��کای التین( با محبوبیت باال به قدرت 
رس��ید و یک دهه حکومت کرد، سیاست اقتصادی نداشت. برخالف برزیل که یک دهه 
گذش��ته را به نوسازی و تغییر اقتصاد و سیاس��ت گذاری های جدید در حوزه بهداشت و 
آموزش گذراند، ونزوئال یک دهه گذشته را با خرج کردن پول نفت طی کرد. خرج کردن 
پول نفت از طریق پرداخت یارانه مواد غذایی و س��وخت و پول نقد به مردم، راحت ترین 
کاری اس��ت که یک دولت می تواند در اداره کش��ور انجام دهد. چاوز با پول نفت طبقه 
فقیر ونزوئال را تکان داد و احیا کرد. همین طبقه به پایگاه رأی جانشین چاوز تبدیل شد 
و نیکالس مادورو بدون هیچ تجربه اجرایی و سیاس��ی از س��ندیکای اتوبوسرانی به کاخ 
ریاست جمهوری رسید. اما در این سه سالی که از حضور او در این سمت می گذرد، دیگر 
از نف��ت 140 دالری خب��ری نبوده که بتواند با درآم��د آن یارانه بپردازد و غذای رایگان 
توزیع کند. او برای پایگاه رأیی که چاوز با پول نفت ایجاد کرده بود فقط می توانس��ت با 
دهانش س��وت بلبلی بنوازد که ادعا می کرد از سمت چاوز پیغام آورده. اما صدای سوت 
بلبلی که از طرف روح چاوز پیغام بیاورد نمی تواند پول مواد غذایی و سوخت و هزینه های 
زندگ��ی ونزوئالیی ها را تامین کند. به همین دلیل در انتخاب��ات پارلمانی دو ماه پیش، 
مخالفان برای نخس��تین بار در 13 سال گذشته اکثریت کرسی های پارلمان را به دست 
آوردند. اکنون مخالفان دولت از تدارک برگزاری همه پرسی خبر می دهند که قرار است 
در ماه های آینده درباره ادامه ریاست جمهوری مادورو برگزار شود؛ همه پرسی که می تواند 

دوره ریاست جمهوری مادورو را ناتمام بگذارد. 

کابوس بولیواری
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جدول امروز

Itau Unibanco، بزرگ ترین بانک خصوصی برزیل اعالم کرده است که در صورت ادامه سقوط قیمت کاالها اقتصاد این کشور در سال 2016 با 5درصد انقباض روبه رو 
خواهد بود. تولید ناخالص ملی برزیل در سال گذشته میالدی با 3درصد افت مواجه بوده است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 438 www.forsatnet.ir

نیلوفر قدیری
کارشناس مسائل بین الملل

قیمت خودرو 

قیمت نمایندگی )تومان( قیمت بازار آزاد )تومان( مشخصات خودرو مدل خودرو شرکت سازنده

139.920.000 136.000.000 دیزلی هایلوکس تویوتا

336.000.000 285.000.000 فول آپشن 320 فول بی ام و

655.000.000 - کانورتیبل – فول E350 مرسدس بنز

335.000.000 303.000.000  GS250 2014 لکسوس

- 1.460.000.000 911 کاررا پورشه

219.994.000 فول آپشن – 10 ایربگ ix45 سانتافه هیوندای

قیمت خودرو براس�اس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررس�ی میدانی نمایشگاه های ماشین و همچنین بررسی 
بازار آزاد براس�اس تماس های روزانه با فروش�ندگان و خریداران تعیین می شود. متوس�ط قیمت خودرو برای هر مدل مالک تعیین 

نهایی قیمت خودرو است. 
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