
مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری کش��ور که روز گذشته در 
جلسه مشترک کمیسیون  گردشگری و کمیسیون 
اقتصاد سالمت اتاق تهران حضور یافته بود از رشد 
12درصدی گردش��گری در دو س��ال گذشته خبر 
داد ک��ه به تعبیر وی، تقریباً س��ه براب��ر میانگین 
رش��د جذب گردشگران در س��ایر کشورهای طی 
این مدت اس��ت. مسعود سلطانی فر گفت: این رقم 
هنوز 50 درصد با آنچه در سند چشم انداز 1404 
پیش بینی ش��ده فاصله دارد و برای رسیدن به این 
نرخ در پایان دوره چشم انداز باید رشد ساالنه 12 
تا 14 درصدی در جذب گردش��گر خارجی محقق 
شود، تا به تعداد 20 میلیون گردشگر در پایان این 

زمان برسیم. 
سلطانی فر با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اقدام ب��ه مطالعات 
دقیق در خصوص گردشگری سالمت کرده است، 
اف��زود:  »برآوردها نش��ان می دهد ک��ه نزدیک به 
280 میلیون نفر ش��یعه – به ج��ز ایران- در کل 
جه��ان وجود دارد که س��االنه حدود 5 درصد این 
تعداد از شیعیان جهان نیازمند استفاده از خدمات 
بهداش��تی و درمانی هس��تند، بنابراین اگر بتوانیم 
دس��ت کم نی��م درصد این می��زان را جذب کنیم، 
به رش��د قابل توجهی در عرصه صنعت گردشگری 
س��المت دس��ت خواهیم یافت.« وی همچنین از 
س��رمایه گذاری نزدی��ک به 40 گ��روه خارجی در 
صنعت گردشگری ایران خبر داد و افزود:  »در حال 
حاضر بیش از 95 درصد امور صنعت گردش��گری 
در دس��ت بخش  غیردولتی است و دولت تنها امر 

نظارت را در این زمینه برعهده دارد.«
س��لطانی فر در ادامه رفع مش��کالت اعطای ویزا 
به شهروندان س��ایر کشورها را یکی از راهکارهای 
جذب بیش��تر گردش��گران خارجی عن��وان کرد و 
گف��ت:  »در همین زمینه وی��زای فرودگاهی 15 
روزه را به تصویب دولت رس��اندیم و پیشنهاد لغو 
روادید با 28 کش��ور جهان را نیز ب��ه وزارت امور 
خارجه داده ایم. «   س��لطانی فر ادام��ه داد:  »اکنون 
در ف��رودگاه وی��زای 30 روزه صادر می ش��ود که 
ت��ا 15 روز قابل تمدید اس��ت. ضم��ن آنکه اغلب 
س��فارتخانه ها نی��ز زمان ص��دور وی��زا را کاهش 
داده اند. «   او با بیان اینکه مناطق آزاد، مقاومتی در 
برابر ایجاد هماهنگی با سازمان گردشگری ندارند، 
گفت:  »ما نباید انتظار داشته باشیم که مشتریان 
گردش��گری س��المت در ایران، اتباع کش��ورهای 
اروپایی باشند؛ ضمن آنکه پولدارترین گردشگران 
ایران، اعراب حاشیه خلیج فارس هستند. «   او شیوه 
بازاریابی گردشگری فعلی توسط ایران را به عنوان 
مهم تری��ن چالش در این بخش برش��مرد و گفت:  
»جذب گردشگر به ایران نیازمند تبلیغات گسترده 
اس��ت و در عین حال باید شیوه سنتی تبلیغات و 
بازاریابی کنار گذاش��ته شود. «   او ادامه داد:  »یکی 
از الزامات س��ازمان گردش��گری در برنامه ششم، 
تدوین برنامه جامع گردش��گری در س��ال نخست 

برنامه است و سازمان از مشارکت فعاالن اقتصادی 
در تدوین این سند استقبال می کند.«

محسن مهرعلیزاده رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق تهران، رش��د این صنعت را دغدغه مسئوالن 
کش��ور در دو سال گذش��ته عنوان کرد و با اشاره 
به هدف گذاری برنامه شش��م ب��رای افزایش تعداد 
گردش��گران به پنج برابر گردش��گران فعلی گفت: 
در این راستا، یکی از شاخه های اصلی گردشگری 
که می تواند آمار جذب گردشگران را افزایش دهد، 

گردشگری سالمت است. 
محم��ود نجفی عرب، رئیس کمیس��یون اقتصاد 
س��المت اتاق تهران نیز در این نشست، با اشاره به 
اعزام بیماران ایرانی به خارج از کشور در سال های 
ابتدای انقالب، گفت:  »در آن سال ها، هیأت امنای 
صرفه جوی��ی ارزی برای معالجه بیماران تش��کیل 
شد تا نسبت به اعزام بیماران داخلی به کشورهای 
دیگر اقدام کند و س��االنه نزدیک به 300 میلیون 
دالر هزینه اعزام بیماران می شد، اما با جهش توان 
و دانش پزشکی کش��ور، این رویه تغییر کرد و در 
حال حاضر دش��وارترین بیماری ها در داخل کشور 

قابل درمان است. 
محم��ود نجف��ی ع��رب با بی��ان اینکه س��االنه 
نزدیک ب��ه 12 هزار میلیارد توم��ان صرف هزینه 
دارو در داخل کش��ور می ش��ود، افزود:  »در حال 
حاض��ر بزرگ تری��ن مش��کل بر س��ر راه توس��عه 
گردشگری سالمت در کشور، عدم هماهنگی میان 
دستگاه های مسئول در این حوزه است. «   به گفته 
وی، ب��ا اجرای طرح تحول س��المت، بس��یاری از 
بیمارستان های خصوصی کشور به دلیل مشکالت 
عدیده ای که با آن دست به گریبان شدند، در حال 
ورشکس��تگی هستند و سطح اش��غال تخت ها در 
بیمارس��تان های خصوصی کاهش قابل مالحظه ای 

یافته است. 
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی 
کشور نیز در این جلسه به بازار 250 میلیون نفری 
اطراف ایران اش��اره ک��رد و از کش��ورهای ترکیه، 
ام��ارات و لبنان به عن��وان رقبای اصل��ی ایران در 
عرص��ه گردش��گری س��المت ی��اد کرد. ب��ه گفته 
محمد جهانگیری، این س��ه کش��ور توانس��ته اند با 
برنامه ریزی ه��ای دقیق، 10 براب��ر ایران از صنعت 
گردشگری سالمت برداشت کنند. وی افزود:  »اتاق 
بازرگانی و سازمان نظام پزشکی می توانند به عنوان 
پیشران گردش��گری سالمت، بخش خصوصی را در 

این مسیر هدایت و راهنمایی کنند. 
در پایان این نشست مقرر شد همکاری های اتاق 
تهران و به طور مش��خص دو کمیسیون گردشگری 
و اقتصاد سالمت با سازمان های و نهادهای مربوطه 
مانند س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری حفظ شود و توسعه یابد تا بتواند حلقه 
محکمی در رابطه بخش خصوصی و دولتی باشد و 
رسیدن به اهداف موردنظر از جمله افزایش جذب 
گردش��گر تا پایان سند چش��م انداز قابل دسترس 

شود. 

معاون رئیس جمهور در نشست مشترک کمیسیون گردشگری و اقتصاد سالمت اتاق تهران: 

ورود گردشگران خارجی 12 درصد رشد داشته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین برآورد خود 
تاکید کرده است هر یک درصد رشد در وضع امروز اقتصاد 

ایران نیازمند صدهزار میلیارد تومان سرمایه است.
با احتس��اب حتی هر دالر معادل 4 ه��زار تومان، برای 
دس��تیابی به یک درصد رش��د باالتر باید 25میلیارد دالر 
سرمایه جذب شود. به این ترتیب اقتصاد ایران برای ایجاد 
ش��غل پایدار و ثابت و کم  نوسان و رشد 8 درصدی در یک 
دوره پنج ساله نیازمند س��االنه حداقل 200 میلیارد دالر 
سرمایه خواهد بود و همچنین با توجه به یک برآورد انجام 
شده از طرف موسسه تحت ریاست مشاور ارشد اقتصادی 
که فقط 130میلیارد دالر آن از داخل قابل تامین اس��ت. 
ای��ن اعداد و ارقام نش��ان می دهد که ای��ران بدون جذب 
س��رمایه خارجی در شرایط دش��وار قرار می گیرد. با توجه 

به اینکه مناسبات ایران و نظام اقتصاد جهانی در موقعیت 
مناس��بی قرار گرفته اس��ت و می توان امی��دوار بود که از 
روزهای سخت فقدان تعامل عبور کرده ایم، جذب سرمایه 

خارجی آسان شده است. 
ام��ا موضوع بس��یار بااهمیت این اس��ت ک��ه ایران چه 
ظرفیت های��ی ب��رای ج��ذب س��رمایه دارد. اگرچه نفت و 
گاز و پتروش��یمی و حتی خودروس��ازی و حمل و نقل از 
بخش ه��ای مه��م و دارای ظرفیت اقتص��ادی برای جذب 
س��رمایه خارجی هس��تند، اما گردش��گری ب��دون تردید 
یک مزیت بس��یار اس��تثنایی و پراهمیت است. با توجه به 
اینکه بخش عمده ای از فعالیت های مرتبط با گردش��گری 
در اختیار بخش خصوصی اس��ت، کافی است که برخی از 
شرایط آماده شود، برخی از مقررات و قانون های بازدارنده 

در مس��یر جذب س��رمایه خارجی برای ساخت تاسیسات 
زیربنایی باید تعدیل ش��ود و بعضی از س��خت گیری های 
غیرضروری و سلیقه ای که مبنای قانونی ندارد باید حذف 

شود و راه برای ورود گردشگران باز شود. 
ای��ران توانایی فوق العاده ای دارد که گردش��گرانی را در 
چهار گوش��ه پهناور و جذاب خود ج��ذب کند و عالوه بر 
اینکه درآمد ارزی مناسبی داشته باشد و به رشد اقتصادی 
کمک کند، اشتغال پایدار و باثبات نیز پدیدار سازد. شاید 
در نگاه اول دش��واری ها و س��دهای ذهنی و مادی پدیدار 
ش��ده برای ورود گردشگر چندان به چشم نیایند، اما وقتی 
به ژرفای داستان توجه کنیم می بینیم ایران به چه دالیل 
عجیبی خود را از گردش��گری و درآمد سرشار آن محروم 

کرده است.

کمت��ر از یک ماه از آغاز اجرایی ش��دن برجام و فروریختن 
دیوار تحریم ها علیه ایران می گذرد، در این مدت بس��یاری از 
کش��ورها از گس��ترش روابط اقتصادی خود با ایران استقبال 
کردند و روند امضای قرارداد برای سرمایه گذاری های مشترک 
میان ایران و کش��ورهای خارجی آغاز شده است.  به گزارش 
ایس��نا، بامداد روز یکش��نبه 27 دی ماه بود که به دنبال تأیید 
مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه ایران 
گام های الزم را برای اجرایی ش��دن برجام برداش��ته اس��ت، 
دیوار تحریم ها علیه ایران فروریخ��ت و امکان برقراری روابط 
اقتصادی با کشورهای دنیا میسر شد.  از آن روز به بعد دولت ها 
و بخش خصوصی بسیاری از کشورهای دنیا برای از سرگیری 
روابط اقتصادی خود با ایران اقدام کردند و البته مس��ئوالن و 
بخش خصوصی ایران نیز از بسیاری از موارد استقبال کرده و در 
تسریع برقراری روابط اقتصادی با برخی  از آنها پیشگام شدند. 
البته طی ماه های قبل از توافقات نهایی وین نیز، درحالی که 
به تدریج توافقات ایران و کش��ورهای 1+5 در حال انجام شدن 
بود، بس��یاری از هیات های اقتصادی کشورهای دنیا از جمله 
کش��ورهای اروپایی، برای از سرگیری همکاری های اقتصادی 
خود با کش��ورمان، راهی ایران شدند. با این همه دراین مدت 
اغل��ب دیدارها و بازدیدها فقط ب��ه امضای تفاهم نامه منتهی 
می ش��د و برنامه ریزی جدی برای س��رمایه گذاری در ایران و 
امض��ای قراردادهای اقتصادی به بعد از اجرایی ش��دن برجام 

موکول می شد. 
سفر یار غار به ایران

یکی از مهم ترین سفرهایی که پس از اجرایی شدن برجام، 
انجام شد و چه از حیث سیاسی و چه از حیث اقتصادی برای 
ایران اهمیت ویژه ای داشت، سفر مقامات کشور چین به ایران 
است. پیش از نهایی شدن برجام و در تمامی سال هایی که ایران 
در تحریم بود، مهم ترین شریک تجارت خارجی ایران محسوب 
می شد، همچنانکه این کشور س��االنه در صدر لیست واردات 
کاال به ایران قرار داش��ته و مبدأ مهم��ی برای صادرات کاالی 
ایرانی هم محسوب می شد.  با این حال، به نظر می رسد سفر 
رئیس جمهور چی��ن به ایران که با همراهی هیأت بلندپایه ای 
مرکب از 800 مس��ئول دولتی انجام شد، به گسترش بیشتر 

روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور بینجامد. 

در س��فر هیأت چینی به ای��ران، 17 س��ند در زمینه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قضایی به امضا 
رسیده و برای 600 میلیارد دالر مبادالت تجاری میان ایران و 

چین قرارداد امضا شده و برنامه ریزی شده است. 
یک��ی از مهم ترین این قراردادها در زمین��ه راه اندازی قطار 
سریع الس��یر تهران – مشهد امضا شده اس��ت که این میزان 
بیانگر تالش برای برقراری پروژه های بندری، توسعه راه ها و... 

است. 
استقبال ایتالیا و فرانسه از ایران

یک��ی دیگ��ر از مهم ترین س��فرهایی که از حیث سیاس��ی 
و اقتص��ادی ب��رای ای��ران، اهمی��ت ویژه ای داش��ت، س��فر 
رئیس جمهور و برخی از مقامات بلندپایه ایرانی و برخی اعضای 

بخش خصوصی به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه بود. 
در ایتالی��ا مجموعه قراردادهایی که میان دو کش��ور انجام 
ش��د، ارزش��ی معادل 18 میلیارد و 400 میلی��ون دالر دارد. 
ای��ن قرارداده��ا در حوزه ه��ای انرژی، زیرس��اخت ها، فوالد و 
کشتی س��ازی با ایران منعقد شدند.  در سفر رئیس جمهوری 
 به فرانس��ه، قراردادهایی ب��ه ارزش ح��دود 30 میلیارد یورو

)33 میلیارد دالر( امضا ش��د که شامل توافق های همکاری از 
جمله با شرکت های پژوسیتروئن، ایرباس و توتال بود. 

پژوس��یتروئن با ایران خودرو برای تولید س��االنه 200 هزار 
خ��ودرو در ایران قرارداد امضا ک��رد و ارزش این قرارداد را که 
تحت آن نخس��تین خودرو در س��ال 2017 به تولید خواهد 
رس��ید، 436 میلی��ون دالر اع��الم کرد.  همچنین ش��رکت 
توتال هم تفاهم نامه ای ب��رای خرید نفت از ایران به ویژه برای 
پاالیش��گاه های فرانس��وی و اروپایی امضا کرد. این ش��رکت 
همچنین به بررس��ی پتانس��یل های صنعت نفت ایران برای 
ارزیابی حضور گس��ترده تر خواهد پرداخت.  همچنین در این 
سفر پیش قراردادی با شرکت هواپیمایی ایرباس امضا شد که 
بنابراین قرارداد نزدیک به 114 فروند، هواپیمای مسافربری به 
ایران ایر تحویل داده خواهد ش��د. در این سفر، شرکت راه آهن 
دولتی فرانس��ه)SNCF(  با ش��رکت راه آهن ایران قراردادی 
امضا کردند.  گفتنی اس��ت که طی این س��فر، مانوئل واالس، 
نخست وزیر فرانس��ه اظهار کرده است در بخش های سالمت، 
کش��اورزی و محیط زیس��ت هم قراردادهایی به امضا خواهند 

رس��ید و در میان قراردادهای دیگری که در پایتخت فرانس��ه 
اعالم شد، شرکت های آئروپورت دو پاریس و Bouygues در 
س��اخت پایانه جدید در فرودگاه امام خمینی تهران مشارکت 
خواهند کرد و ش��رکت Vinci SA توافقنامه ای برای اداره و 

نوسازی فرودگاه های مشهد و اصفهان امضا کرده است. 
یکی دیگر از س��فرهای مهم خارجی سیاس��ی و اقتصادی 
ایران در دو ماه گذش��ته، مربوط به س��فر وزیر امور اقتصاد و 
دارایی به ژاپن است. او که در جریان سفر سه روزه خود به ژاپن 
تالش کرده بود ژاپنی ها را برای سرمایه گذاری در ایران ترغیب 
کند، از گشایش خط اعتباری 10 میلیارد دالری به ایران خبر 
داد. همچنین وزیر اقتصاد در گفت وگو با یک نش��ریه ژاپنی از 

احتمال انعقاد قرارداد مشترک رنو با سایپا خبر داده است. 
احیای رابطه با شریک تجاری سنتی

همچنی��ن یکی دیگر از س��فرهای مهم خارج��ی ایران، در 
هفته های پسابرجام مربوط به سفر اشتان مایر، وزیر امور خارجه 
آلمان به ایران است.  البته این سفر بیشتر از نظر سیاسی برای 
ایران مهم است. همچنانکه در ابتدای ورود اشتان مایر به ایران، 
مطرح ش��د که او به قصد میانجی گری بین ایران و ریاض به 
کشور سفر کرده است. گرچه اشتان مایر در سخنان خود مطرح 
کرد، نیازی به واس��طه گری بین ایران و عربستان وجود ندارد 
ولی او بالفاصله از تهران به ریاض سفر کرده و طبیعتا حضور 
او در دو کش��ور ایران و عربستان، بدون نقش آفرینی سیاسی 
در راستای برطرف کردن اختالفات این دو کشور نبوده است. 
البته گفتنی اس��ت ک��ه از ابتدای آغاز رون��د توافقات میان 
کشورهای 1+5 و ایران، هیأت های مختلف اقتصادی و سیاسی 
آلمانی به ایران سفر کرده و تفاهم نامه و قراردادهای اقتصادی 
میان دو کش��ور امضا شده است. یکی از مهم ترین این سفرها، 
سفر بیژن زنگنه وزیر نفت به آلمان بود.  در سفری که زنگنه 
به آلمان انجام داد، عالوه بر مالقات با  »زیگمار گابریل« وزیر 
اقتصاد آلمان، با ش��ماری از مقامات ارشد صنعتی این کشور 
از جمله مدیرعامل ش��رکت خودروسازی  »فولکس واگن« نیز 
دیدار و گفت وگو کرد. وزیر نفت ایران در این دیدارها، اهمیت 
س��رمایه گذاری در ایران را گوشزد کرده و گفته است: ورود به 
ایران می تواند سکوی پرشی به سمت بازارهای تازه در منطقه 

از جمله عراق و کشورهای آسیای مرکزی باشد. 

رکودزدایی با اکسیر گردشگری

کدام کشورها در پسابرجام به ایران لبخند زدند؟ 
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کافه مدیرانسرمقـاله
رکودزدایی با اکسیر گردشگری

وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در تازه ترین 
برآورد خود تاکید کرده است هر یک درصد رشد 
در وض��ع امروز اقتص��اد ایران نیازمن��د صدهزار 

میلیارد تومان سرمایه است.
با احتساب حتی هر دالر معادل 4 هزار تومان، 
برای دس��تیابی به ی��ک درصد رش��د باالتر باید 
52میلیارد دالر سرمایه جذب شود. به این ترتیب 
اقتصاد ایران برای ایجاد ش��غل پای��دار و ثابت و 

کم  نوسان و رشد 8 درصدی در یک دوره پنج...

5

توسعه بانکرینگ
در گرداب رانت

انگشت اتهام بخش خصوصی نفت به کدام سو است؟

شرکت پاالیش و پخش به ارائه امتیازات خاص به برخی افراد 
خاص از س��وی فعاالن حوزه بانکرینگ متهم ش��ده و براس��اس 
آنچ��ه فع��االن صنعت بانکرینگ در گفت وگو با »فرصت امروز« 
بیان کرده اند، سیاست های کنونی وزارت نفت، فضای ناسالم و 

غیرکارشناسی را فراهم کرده است. 
عل��ی رحیم��ی، نایب رئی��س هیأت مدیره ش��رکت بازرگانی 
بین المللی کاریز مش��کل اصلی عدم توس��عه بانکرینگ ایران در 

منطقه خلیج فارس را بدس��لیقگی می داند و به »فرصت امروز« 
می گوی��د:  » ب��ا توجه به لغو بس��یاری از تحریم ها فضای کار در 
بانکرینگ باید گشایش یابد، به گونه ای که ایرانی ها بتوانند بخش 
اعظم سوخت رسانی کشتی های عبوری از خلیج فارس را تأمین 
کنند اما متأسفانه شاهد هستیم که فجیره با حداقل پهنای بازار 
همچنان رقیب اصلی ایران اس��ت. «   براس��اس آمارهای رسمی 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ایران در س��ال گذشته 

بی��ش از 3 میلی��ون و 580 ه��زار تن نفت ک��وره و گازوییل از 
طریق مراکز بانکرینگ به کشتی های عبوری تحویل داده است 
ک��ه ای��ن آمار باید باتوجه به لغو تحریم ها افزایش یابد. پیش از 
ای��ن تع��دادی از فعاالن این حوزه از نبود زیرس��اخت های الزم 
برای توسعه بانکرینگ و خودتحریمی ها مواردی را به خبرنگار 

روزنام��ه »فرصت امروز« اعالم کرده بودند. حال در 
دوران پساتحریم الزم است...

دکتر علی خویه از دغدغه های برندینگ جشنواره فجر می گوید 

جشنواره ای که برند نیست
برای ما که فضاهای بین المللی زیادی برای نش��ان دادن هنر خود در حوزه 
سینما و تئاتر در اختیار نداریم، جشنواره بین المللی فجر شاید یکی از همان 
برگ برنده هایی باشد که به واسطه پتانسیلش بتوانیم هنر و فرهنگ ایرانی مان 
را بیش��تر به رخ جهانیان بکشیم و اعتبار جهانی کس��ب کنیم. اما باید کاری 
کنیم که سر و شکل این رویداد به معیارهای جهانی نزدیک شده و در راستای 
برندینگ آن نیز گام های مثبتی برداریم. گویا امسال این اتفاق رخ داده و برای 
بزرگ ترین فستیوال ایرانی برنامه های برندینگ و مدیر برند تعیین شده است. 
اگر بخواهیم خوش بینانه به این قضیه نگاه کنیم، به ش��رط مستمر بودن این 
اتفاق شاید بتوان به مطرح شدن بیشتر این فستیوال بزرگ در سطح بین الملل 
امیدوار شد. اما اینکه آیا این رویداد تاکنون مدیر برند داشته و چرا برنامه های...
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صادرات فرش دستباف ایرانی به آمریکا بررسی می شود

 کار دشوار فرش ایرانی
در بازار آمریکا

15

محمد امیرزاده
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران

رئیس جمه��ور دیروز در همای��ش »زنان، اعتدال و توس��عه« بر حضور 
حداکث��ری در انتخاب��ات پیش رو تاکید کرد. به گ��زارش ایرنا، 

رئیس جمهور در این همایش گفت: ما تحت هر شرایطی باید...

روحانی در همایش اعتدال: 

همه و در هر شرایطی هفتم اسفند 
پای صندوق انتخابات حاضر شویم

وزیر ارتباطات درمراسم افتتاح پروژه فجر: 

 ظرفیت IP کشور
4000 گیگابیتی شد

ت امروز|
طرح: جمال رحمتی  | فرص
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ش��رکت پاالی��ش و پخش 
به ارائ��ه امتی��ازات خاص به 
برخ��ی افراد خاص از س��وی 
متهم  بانکرینگ  فعاالن حوزه 
شده و براس��اس آنچه فعاالن 
صنعت بانکرینگ در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« بی��ان 
کنونی  سیاست های  کرده اند، 
وزارت نفت، فضای ناس��الم و 
غیرکارشناسی را فراهم کرده 

است. 
نایب رئیس  رحیم��ی،  علی 
هیأت مدیره ش��رکت بازرگانی 
مش��کل  کاری��ز  بین الملل��ی 
اصلی عدم توس��عه بانکرینگ 
ایران در منطق��ه خلیج فارس 
را بدس��لیقگی می دان��د و به 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
 » ب��ا توجه ب��ه لغو بس��یاری 
در  کار  فض��ای  تحریم ه��ا  از 
بانکرینگ باید گش��ایش یابد 
به گونه ای که ایرانی ها بتوانند 
بخ��ش اعظم سوخت رس��انی 
از  عب��وری  کش��تی های 
خلیج ف��ارس را تأمی��ن کنند 
اما متأسفانه شاهد هستیم که 
فجیره با حداق��ل پهنای بازار 
همچن��ان رقی��ب اصلی ایران 
اس��ت. «   براس��اس آماره��ای 
رس��می ش��رکت ملی پخش 
ای��ران  فرآورده ه��ای نفت��ی، 
در س��ال گذش��ته بیش از ۳ 
میلی��ون و ۵۸۰ هزار تن نفت 
ک��وره و گازویی��ل از طری��ق 
مراکز بانکرینگ به کشتی های 
عبوری تحویل داده اس��ت که 
ای��ن آمار بای��د باتوجه به لغو 
تحریم ها افزای��ش یابد. پیش 
از این تع��دادی از فعاالن این 
حوزه از نبود زیرس��اخت های 
بانکرینگ  توس��عه  برای  الزم 
و خودتحریمی ه��ا مواردی را 
به خبرن��گار روزنامه »فرصت 
ام��روز« اع��ام ک��رده بودند. 
پس��اتحریم  دوران  در  ح��ال 
الزم است مشکات شناسایی 
شود تا در کنار لغو تحریم های 
بین المللی، تحریم های داخلی 

نیز مرتفع شوند. 
اتحادیه  عض��و  که  رحیمی 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
نفتی است، درباره تحریم های 
داخلی در بانکرینگ با انتقاد از 
سیاست در پیش گرفته وزارت 
نفت به خصوص شرکت پخش 
و پاالی��ش در ص��دور مج��وز 
بانکرین��گ، می افزاید:  » بیش 
از ۵۰ درص��د از مجوزه��ای 
صادر ش��ده ب��رای بانکرینگ 

در کش��ور ما به شرکت هایی 
تعلق می گی��رد که رابطه های 
خوب��ی ب��ا بدنه نفت��ی دارند. 
این ش��رکت ها نه ت��وان مالی 
دارند نه دارای تجهیزات مورد 
بانکرینگ هس��تند  برای  نیاز 
و تنه��ا به واس��طه رانت های 
موفق ش��ده اند مجوز  موجود 
مورد نی��از را دریاف��ت کنند 
درحالی ک��ه ش��رکت هایی که 
س��ال ها تجرب��ه کار در ای��ن 
حوزه را دارند ب��ه دلیل نظام 
بوروکراس��ی معی��وب، صدور 
ضمانت ه��ای بانک��ی و اجبار 
در پرداخ��ت 1۰۰ درص��دی 
پول کنار گذاش��ته می ش��وند 
در حال��ی ای��ن رون��د فروش 
س��وخت به افراد دارای رانت، 
نقدی نیس��ت اما گاهی دیده 
می ش��ود که یک س��ال زمان 
داده  نی��ز  پرداخ��ت   ب��رای 

می شود. «    
بخش خصوصی  فع��ال  این 
با بیان اینکه سیاس��ت پیش 
گرفت��ه وزارت نف��ت در این 
حوزه، دالل پروری را توس��عه 
داده اس��ت، اع��ام می کن��د: 
 » اگر بخواهیم سهم بانکرینگ 
ای��ران در خلیج فارس افزایش 
یاب��د، باید در ش��رایط کنونی 
ب��رای  مج��ددی  مناقص��ات 
صدور مجوز بانکرینگ برگزار 
کنیم و تنها ش��رکت هایی که 
صاحی��ت، توانای��ی و تجربه 
الزم را دارند، پذیرفته ش��وند. 
این نخستین گام برای حذف 
دالالن و فضای رانتی خواهد 
ب��ود. در منطق��ه خلیج فارس 

رقیب برای ایران بس��یار است 
و تنه��ا راه مقابل��ه ب��ا رقب��ا، 
حذف دالالن و کاهش قیمت 

سوخت است. «    
آنچه مس��لم اس��ت دالالن 
فع��ال در این ح��وزه به دلیل 
بازار  نداش��تن تجربه کافی و 
ه��دف از س��ویی و نداش��تن 
تجهی��زات م��ورد نی��از برای 
دیگ��ر  س��وی  از  بانکرین��گ 
نمی توانن��د خ��ود فروش��نده 
نهایی به کش��تی های عبوری 
باشند. بدون شک این افراد به 
دلیل داش��تن مجوز به راحتی 
سوخت گازوییل و نفت کوره 
پاالیشگاه ها را تأمین می کنند. 
در این میان شرکت های فعال 
در این حوزه ناچارند سوخت 
مورد نیاز کشتی ها را از دالل 
تأمین کنن��د. رحیمی در این 
باره نیز می گوید:  » ما حاضریم 
س��وخت مورد نی��از خود را با 
نرخ��ی باالتر از ن��رخ معمول 
از ش��رکت پاالی��ش و پخش 
بخری��م، ام��ا متأس��فانه این 
فراهم نمی ش��ود  نی��ز  امکان 
به  ناچار می ش��ویم  ازای��ن رو 
دلیل از دست ندادن مشتری 
خود س��وخت مورد نیاز را از 

فجیره تأمین کنیم. «   
ک��ه  حالی اس��ت  در  ای��ن 
براس��اس اعام ش��رکت ملی 
ای��ران  پخ��ش،  و  پاالی��ش 
و  گازویی��ل  تولی��د  م��ازاد 
نف��ت ک��وره دارد اما ب��ا این 
وج��ود ش��رکت های فعال در 
بانکرینگ مازاد سایر کشورها 

را خریداری می کنند. 

جال دیوانی آذر، مدیرعامل 
ش��رکت کیمیا روغن البرز به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
برای  متع��ددی  » مش��کات 
ب��رای  بانکرین��گ  توس��عه 
فعاالن این ح��وزه وجود دارد 
که می ت��وان به ع��دم عرضه 
محص��ول به قیمت مناس��ب 
ب��ه خری��داران واقع��ی برای 
انجام بانکر، وجود بوروکراسی 
اداری، نب��ود کارش��ناس اهل 
فن در این حوزه، عدم نظارت 
صحی��ح و س��ازنده از س��وی 
متولی��ان ام��ر، وج��ود رانت، 
 انحصارطلب��ی برخ��ی از افراد 
ب��ا نف��وذ در سیس��تم اداری 
پاالیش و پخش اشاره کرد. «   

وی با اش��اره به اینکه چرخه 
تولید و عرضه محصول گازوییل 
و نفت کوره دچار نقایصی شده 
که این نقایص توس��ط برخی 
افراد خاص تشدید می شود نه 
برطرف، می افزای��د:  » در دوران 
تحریم، بسیاری از شرکت های 
فع��ال در ح��وزه فرآورده های 
نفت��ی ب��ا ایجاد ش��رکت های 
خارجی، تحریم ها را دور زده اند 
اما امروز شاهد هستیم که افراد 
دالل، نفس توسعه بانکرینگ را 

گرفته  اند. «   
از  حس��ینی،  س��یدحمید 
و  بخش خصوص��ی  فع��االن 
اتحادیه  هیأت رئیس��ه  عض��و 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
ش��رایط  درب��اره  نفت��ی 
ایجادش��ده در بانکرین��گ به 
می گوی��د:  ام��روز«  »فرصت 
سیاس��ت های   » متأس��فانه 

اعمال ش��ده از سوی متولیان 
امر از جمله ش��رکت پخش و 
پاالیش موجب ش��ده تا تنها 
چند ش��رکت که نه از طریق 
مناقصه بلکه به دلیل داش��تن 
ضوابط��ی س��همیه دریاف��ت 
سوخت نفت کوره و گازوییل 
را ب��ا قیم��ت مناس��ب دارند، 
سیاس��ت های بانکرینگ را در 
اختیار بگیرند. این ش��رکت ها 
سوخت کشتی ها را به صورت 
خرده فروش��ی به شرکت هایی 
ک��ه در دارای فعالی��ت جدی 
هس��تند  بانکرین��گ  ح��وزه 
می فروش��ند تا سود حاصله را 

کسب کنند. «   
وی با بیان اینکه متأس��فانه 
بانکرینگ برای کش��ور درآمد 
ارزی ن��دارد،  می افزاید:  » چرا 
بای��د عده ای ب��ا ارز مبادله ای 
داش��تن  ب��دون  بتوانن��د 
زیرس��اخت های الزم از جمله 
مخزن و کشتی، سوخت مورد 
نیاز کشتی ها را دریافت کنند 
اما ش��رکت هایی ک��ه توانایی 
و تجرب��ه الزم دارن��د نبای��د 
ب��ا پاالیش و پخ��ش فعالیت 

داشته باشد. «   
حسینی با اش��اره به اینکه 
در  زیرس��اخت هایی  تنه��ا 
ب��رای  قش��م  و  بندرعب��اس 
است،  ایجاد ش��ده  بانکرینگ 
انتظ��ار  می گوی��د:  » نبای��د 
فض��ای  در  باش��یم  داش��ته 
کنونی در برابر رقبای منطقه 
خلیج ف��ارس، حرف��ی ب��رای 
گفتن داش��ته باشیم در حالی 
ک��ه تولید کنن��ده اصلی نفت 
کوره در منطقه ایران اس��ت. 
بدون ش��ک اگر ش��رکت های 
بخش خصوصی نتوانسته اند در 
توس��عه بانکرینگ گام جدی 
سیاست های  دلیل  به  بردارند 
نف��ت  وزارت  در  باالدس��تی 

است. «   
آنچه مس��لم است بانکرینگ 
و سوخت رسانی به کشتی های 
عبوری با تمام مشکات توسط 
شرکت های فعال در این حوزه 
انجام می ش��ود اما اگر به دنبال 
کس��ب درآم��د ارزی باالی��ی 
هستیم باید مشکات را مرتفع 
کنیم تا بتوانیم حداقل س��هم 
۵۰ درصدی از بازار موجود در 
خلیج ف��ارس را تصاحب کنیم. 
براس��اس برنامه پنجم توسعه، 
حجم بانکرینگ کشور در سال 
پایان��ی این برنام��ه باید به ۲۳ 
میلیون لیتر در روز می رسد اما 
امروز شاهد عدم توفیق در این 

برنامه هستیم. 

انگشت اتهام  بخش خصوصی نفت به کدام سو است؟

توسعه بانکرینگ در گرداب رانت

شرکت واس��طه نفتی گلنکور، 
غ��ول ب��زرگ تج��اری و معدنی 
نخس��تین  به عن��وان  س��وئیس 
ش��رکت غرب��ی نف��ت ای��ران را 

بارگیری کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، روزنامه 
گزارشی  در  وال اس��تریت ژورنال 
نفت  ص��ادرات  افزایش  درب��اره 
ای��ران پ��س از لغ��و تحریم ه��ا 
نوش��ت: بیژن زنگن��ه، وزیر نفت 
ای��ران می گوید با توج��ه به لغو 
کش��ور  این  غرب،  تحریم ه��ای 
قص��د دارد روزان��ه ۳۰۰ ه��زار 
بش��که نفت به مشتریان اروپایی 

بفروشد. 
در  زنگن��ه  بی��ژن  س��خنان 
ش��رایطی اس��ت ک��ه باوج��ود 
تحریم ه��ای باقیمان��ده آمری��کا 
علیه ایران ش��رکت های نفتکش 
اروپای��ی در ح��ال پی��دا کردن 
راه های��ی ب��رای ص��ادرات نفت 
ایران هس��تند. ش��رکت واسطه 
نفتی گلنکور، یک شرکت بزرگ 
تج��اری و معدنی در س��وییس، 
نخستین شرکت غربی است که 

نفت ایران را بارگیری کرد. 
به گفت��ه مقامات کش��تیرانی 
و وبس��ایت رهگیری کش��تی ها 
نفتک��ش  ی��ک   )fleetmon(
اجاره  ش��ده توس��ط گلنکور ۸۰ 
هزار تن نفت ک��وره ایران را در 
کرده  بارگی��ری  ماهش��هر  بندر 
و ع��ازم ام��ارات ش��ده اس��ت. 
گلنک��ور از اظهارنظر در این باره 

خودداری کرده است. 
بس��یاری از کش��تی داران ب��ه 
باقیمان��ده  تحریم ه��ای  دلی��ل 
آمری��کا ک��ه معامله ب��ه دالر با 
نهاده��ای ایرانی را منع می کند، 
نس��بت به حمل و نقل نفت ایران 
بخ��ش عمده  بوده اند.  بی می��ل 
معام��ات نفت��ی ب��ه دالر انجام 
می شود و بسیاری از شرکت های 
بیمه اروپایی از نظام مالی آمریکا 
آمریکایی  یا منابع ش��رکت های 
اس��تفاده می کنن��د ک��ه بیم��ه 
نفتکش های حامل نفت ایران را 

دشوار می کند. 
یک شرکت بیمه انگلیسی که 
شرکت  یک  ش��امل  مشتریانش 
نفت  انتقال  دهن��ده  کش��تیرانی 
ایران هستند، اعام کرد: مخالف 

اما  نیس��ت  چنی��ن حمل ونقلی 
هش��دار داد که ح��وادث ممکن 
اس��ت به طور کامل پوشش داده 

نشود. 
حم��ل  نف��ت ای��ران توس��ط 
در  م��ورد  نخس��تین  گلنک��ور 
موج خری��د نفت ایران توس��ط 
کش��ورهای اروپایی است اگرچه 
دیگ��ران هنوز بارگی��ری خود را 

انجام نداده اند. 
این نخستین بار است که بیژن 
زنگنه، بلندپایه ترین مقام صنعت 
نف��ت ایران اعام ک��رده که چه 
مق��دار از ص��ادرات جدید نفت 
ایران به اروپا )که قبل از تشدید 
تحریم های غرب در سال ۲۰1۲ 
ی��ک بازار مهم ب��رای ایران بود( 
خواه��د رفت. ایران س��عی دارد 

ص��ادرات نفت خ��ود را در چند 
ماه آینده روزانه ۵۰۰ هزار بشکه 
افزایش دهد که بخش عمده آن 

به آسیا ارسال خواهد شد. 
برنامه های  جدی��د  جزیی��ات 
ایران نش��ان می دهد که چطور 
بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی 
در جه��ان از جمله عربس��تان، 
روس��یه، ای��ران و آمری��کا برای 
گرفتن س��هم بازار ان��رژی اروپا 
با هم رقاب��ت دارند. عربس��تان 
هفت��ه گذش��ته مج��ددا قیمت 
فروش نفت خود برای خریداران 
نف��ت  داد.  کاه��ش  اروپای��ی 
عربستان شباهت زیادی به نفت 
ای��ران دارد. تولیدکنندگان نفت 
آمریکا در حال برنامه ریزی برای 
صادرات نخس��تین محموله گاز 

طبیعی مایع )ال ان جی( به اروپا 
هستند و در واقع به رقیبی برای 
روس��یه در بازار اصلی این کشور 

تبدیل خواهند شد. 
رقابت برای س��هم بازار باعث 
فشار روی قیمت های نفت شده 
اس��ت که در ماه ژانوی��ه به ۲7 
دالر در هر بش��که  )پایین ترین 
سطح 1۲ س��ال گذشته( رسید 
و در روزه��ای اخیر در محدوده 
۳۵ دالر در ه��ر بش��که معامله 
ش��ده اس��ت. تقاض��ای جهانی 
نفت در س��طح عرضه گس��ترده 
از سوی روسیه، عربستان، عراق 
و عض��و جدی��د اضافه ش��ده به 
تولیدکنندگان بزرگ یعنی ایران 

نبوده است. 
زنگنه خاطرنشان کرد: شرکت 
نفتی توتال فرانس��ه از 16 فوریه 
واردات روزانه 16۰ هزار بش��که 
نفت ایران را آغاز می کند. توتال 
یک نفتکش ۲ میلیون بشکه ای 
ب��رای بارگی��ری نفت ای��ران در 
هفت��ه آینده اجاره کرده اس��ت. 
توت��ال پیش ت��ر گفته ب��ود که 
روزانه 1۵۰ الی ۲۰۰ هزار بشکه 
نفت از ایران خواهد خرید اما از 
بارگیری  درخص��وص  اظهارنظر 
هفته آینده خودداری کرده بود. 
زنگنه اف��زود: توتال همچنین 
نفت��ی  ب��ه می��دان  عاقه من��د 
آزادگان جنوب��ی در نزدیکی مرز 
ع��راق و پروژه صادرات ال ان جی 

ایران است. 

وال استریت ژورنال: 

گلنکور نخستین خریدار اروپایی نفت ایران شد

بینالملل

نفتگاز

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران 
مطرح کرد 

صادرات برق منوط 
به اخذ مجوز از توانیر

مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات گاز ایران تأکید 
کرد: بخش خصوصی برای صادرات برق از طریق گاز 

باید مجوزهای الزم را از توانیر دریافت کند. 
ب��ه گزارش ایلنا، علیرضا کامل��ی با بیان اینکه در 
تم��ام توافق نامه های��ی که ب��ا بخش خصوصی برای 
ص��ادرات ب��رق از طری��ق گاز انجام ش��ده، اجرای 
توافق نام��ه منوط ب��ه دریافت مجوز از توانیر ش��ده 
اس��ت، تصریح ک��رد: ش��رکت های عاقه مند برای 
ص��ادرات برق پس از گرفت��ن مجوز از توانیر و دیگر 
مجوزه��ای الزم می توانند برای مذاکره نهایی به این 

شرکت مراجعه کنند. 
وی اع��ام کرد: ش��رکت ملی ص��ادرات گاز ایران 
در تم��ام مذاک��رات و مت��ن توافق نامه های��ی که با 
نماین��دگان بخش خصوص��ی امضا ش��ده، آورده که 
دریافت مجوز برای صادرات برق از شرکت توانیر به 

عهده شرکت متقاضی است. 
تأکی��د ک��رد: ش��رکت های عاقه من��د  کامل��ی 
از  ب��رق پی��ش  ب��رای ص��ادرات  بخش خصوص��ی 
نهای��ی کردن مذاکره با ش��رکت ملی ص��ادرات گاز 
 ای��ران بای��د مجوزه��ای الزم را از توانی��ر دریاف��ت 

کنند. 
براس��اس این گ��زارش، مدیرعامل ش��رکت ملی 
ص��ادرات گاز ایران پیش تر نیز در گفت وگو با ش��انا 
با بی��ان اینکه بدون گرفتن مجوز از ش��رکت توانیر 
امکان صادرات برق وجود ن��دارد به بحث اقتصادی 
ای��ن برنام��ه نیز اش��اره و اظهار کرده ب��ود: کاهش 
ش��دید قیمت نفت و گاز س��بب شد تا شرکت هایی 
ک��ه با آنه��ا به تواف��ق رس��یدیم اقدام به بررس��ی 
 بیش��تر اقتص��ادی و اجرای صادرات ب��رق از طریق 

گاز کنند. 
کامل��ی درباره اینکه آیا تاکنون مجوزی از س��وی 
توانیر برای این ش��رکت ها صادر ش��ده است، اعام 
کرده ب��ود: هنوز هیچ ک��دام از ش��رکت ها موفق به 

دریافت مجوز از توانیر نشده اند. 
نف��ت  وزارت  س��وی  از  ب��رق  انج��ام ص��ادرات 
به نوعی تنوع س��ازی در ص��ادرات گاز بوده و یکی از 
 راه های تنوع بخش��ی به ص��ادرات گاز، تبدیل آن به 

برق است. 

معاون وزیر نفت خبر داد
قیمت گاز برای نیروگاه های 

صادرکننده برق همانند نرخ گاز 
صادراتی است

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری 
وزیر نفت گفت: فرمول قیمت گاز برای نیروگاه های 
برق صادرات��ی همانند فرمول قیم��ت گاز صادراتی 
 ای��ران ب��رای هم��ان منطق��ه در کش��ور مقص��د 

خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، محمدمهدی رحمت��ی با بیان 
اینک��ه فرمول ن��رخ گاز ب��رای نیروگاه های��ی که از 
س��وی بخش خصوصی ب��رای ب��رق صادراتی تعیین 
ش��ده، همانند نرخ گاز صادراتی است، تصریح کرد: 
قیم��ت گاز برای نیروگاه هایی که قرار اس��ت برق را 
صادر کنند و در نزدیک مرز ترکیه یا در این کش��ور 
احداث می ش��وند همانند قیمت گاز صادراتی به این 
کشور است یا نیروگاه هایی که در کشور یا مرز عراق 
احداث می ش��ود متناسب با قیمت گاز در قرارداد با 

عراق است. 
وی درب��اره اینکه برخی مدیران دولتی خواس��تار 
قیمت��ی همانند قیم��ت خوراک پتروش��یمی برای 
ب��رق صادرات��ی هس��تند،  نیروگاه ه��ای  س��وخت 
تصری��ح ک��رد: گاز برای پتروش��یمی ها قرار اس��ت 
به عن��وان خ��وراک اس��تفاده ش��ود، درحالی که در 
نی��روگاه قرار اس��ت با تبدی��ل انرژی، ب��رق تولید 
 ش��ده از ای��ن نیروگاه ها ب��رای ص��ادرات اختصاص 

پیدا کند. 
معاون وزیر نفت تأکید کرد: فرمول گاز برای تولید 
برق صادراتی همانند فرمول صادرات گاز محاس��به 
می ش��ود و قیمت گاز برای اختص��اص به نیروگاه ها 
ب��ه منظور تولید ب��رق صادراتی، ح��دود قیمت گاز 

صادراتی ایران خواهد بود. 
براس��اس اع��ام وزارت نف��ت، ای��ن وزارتخان��ه 
ب��رای متنوع س��ازی ص��ادرات گاز برنام��ه صادرات 
ب��رق از طری��ق گاز را در برنام��ه دارد ک��ه در این 
زمین��ه تاکنون پن��ج توافق نامه ب��ا بخش خصوصی 
در این زمین��ه امضا کرده که هیچ ک��دام تاکنون از 
 ش��رکت توانیر برای ص��ادرات برق مج��وز دریافت 

نکرده اند. 
جانمای��ی نیروگاه ه��ا، س��رمایه گذاری و توجی��ه 
اقتصادی س��ه موضوع مهم در س��اخت نیروگاه های 
هس��تند که قرار اس��ت اقدام به صادرات برق کنند؛ 
ضم��ن اینکه راندمان ای��ن نیروگاه ها اهمیت باالیی 
دارد و برخ��اف نیروگاه ه��ای کش��ور بای��د دارای 
راندمان��ی باالی ۵۰ درصد باش��د ت��ا بتواند با دیگر 
عرضه کنندگان برق در کشورهای هدف رقابت کند، 
راندم��ان نیروگاه های کش��ور هم اکن��ون حدود ۳۵ 
درصد اس��ت. این درحالی است که سیاست وزارت 
نفت ب��رای تعیین نرخ گاز با قیمت صادراتی ممکن 
اس��ت تاحدودی نیروگاه ها را برای مشارکت در این 

طرح سست کند. 

منابع هندی: 
ایران پول نفتش را فقط به یورو و 

تا 6 ماه دیگر می خواهد
منابع هندی گزارش دادند که ایران از پاالیشگاه های 
هندی از جمله اس��ار و مانگلور خواسته که بدهی های 
نفتی معوق خود را که به 6 میلیارد دالر می رسد ظرف 

شش ماه آینده به یورو تسویه کنند. 
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندین اکسپرس، 
پس از لغو تحریم ها، ایران به مقامات هندی اعام کرده 
که مکانیسم سه ساله پرداخت 4۵ درصد صورت حساب 
نفتی به روپیه و معوق ماندن ۵۵ درصد مابقی تا زمان 

باز شدن کانال های پرداخت به پایان رسیده است. 
مناب��ع آگاه اعام کردند بده��ی معوق هند به ایران 
اکن��ون به بی��ش از 6 میلیارد دالر می رس��د که ایران 
موافق��ت کرده آن را به صورت اقس��اطی طی ش��ش 
ماه آین��ده دریافت کن��د. غامعلی کامی��اب، معاون 
رئی��س بانک مرک��زی به مقامات هن��دی اعام کرده 
که پ��ول نفت ایران از ح��اال به بعد به ی��ورو دریافت 
خواهد ش��د چراکه ایران قادر ب��ه دریافت پول به دالر 
از طریق نظام مالی آمریکا نیس��ت. ایران حساب هایی 
را به ی��ورو نزد بانک های هندی افتتاح یا مجددا فعال 
خواهد کرد و می خواهد پول نفت توس��ط پاالیشگاه ها 
به این حس��اب ها واریز ش��ود. ایران در حال گفت وگو 
ب��ا بانک دولتی اس بی آی هند برای این منظور اس��ت 
و همچنین حس��ابی را نزد بان��ک آی دی بی آی افتتاح 
کرده اس��ت. ایران همچنین خواستار تسویه حساب با 
هند از طریق اتحادیه ارزی آس��یا )ای  سی  یو( است که 
نامه ای را در این خصوص به بانک مرکزی هند نوشته 
اس��ت. منابع آگاه با بیان اینکه تسویه حساب از طریق 
ای س��ی یو و آی دی بی آی انجام خواهد ش��د، گفتند: 
کامیاب خاطرنش��ان کرده که شرکت ملی نفت ایران 
از خریداران نفت در هند خواهد خواس��ت که همانند 
گذشته ال س��ی هایی را به نفع بانک مرکزی ایران نزد 
بانک اس بی آی باز کنند. پاالیشگاه های هندی همچون 
اس��ار و مانگلور از فوریه ۲۰1۳، 4۵ درصد طلب نفتی 
ایران را در حساب روپیه ای شرکت نفت ایران در بانک 
یو س��ی او پرداخت می کردند و مابق��ی پول به صورت 

معوق باقی مانده تا راهی برای پرداخت پیدا شود. 
با لغو تحریم ها کانال های پرداخت بازگشایی شده و 
ایران به دنبال دریافت طلب باقیمانده 6میلیارد دالری 
خود به یورو است. پرداخت این پول به صورت اقساط 
انجام خواهد ش��د تا از کاهش ارزش روپیه جلوگیری 
شود و احتماال از پاالیشگاه مانگلور درخواست خواهد 
ش��د که به عنوان نخس��تین ش��رکت بدهی ۳میلیارد 
دالری خود را بپردازد. ش��رکت نفت هند )آی اوس��ی( 
ک��ه 4۰۰ میلیون دالر به ایران بدهکار اس��ت احتماال 
دومین ش��رکت پرداخت کننده پول ب��ه ایران خواهد 
بود و سپس شرکت های کوچک تر اچ  پی  سی  ال میتال 
انرژی و هندوستان پترولیوم بدهی های خود را خواهند 

پرداخت. 

عزم شرکت نفت برای کاهش آلودگی های 
زیست محیطی

لجن های نفتی ساماندهی می شود

با اجرایی شدن معامله سلج  )Sludge( و مواد زائد 
تولیدی شرکت ملی نفت ایران، تکلیف لجن های نفتی 
به عنوان جزء جدایی ناپذیر از عملیات تولید نفت و گاز، 
تعیی��ن و گامی بزرگ در مس��یر کاهش آلودگی های 
محیط زیس��ت مناطق عملیاتی و تسهیل فرآیندهای 

عملیاتی شرکت های تولیدی برداشته می شود. 
به گزارش شانا، داریوش اللی، رئیس کارگروه نظارت 
بر معامله سلج و مواد زائد تولیدی شرکت ملی نفت ایران 
در گفت وگو با شانا، به تشریح جزییات طرح امکان پذیر 
ش��دن معامله س��لج در سطح این ش��رکت پرداخت و 
گفت: این طرح، اقدام بزرگی اس��ت که چندسال روی 
آن کار ش��ده و فعالیت های مشترک زیادی با همکاری 
مدیریت های ستادی و شرکت های عملیاتی شرکت ملی 
نفت ایران برای به ثمر رسیدن آن انجام شده است. وی 
با بیان اینکه س��لج یا همان لجن های نفتی در زنجیره 
تولی��د و توزیع نفت و گاز به وجود می آید، ادامه داد: از 
گذشته تاکنون، بسیاری از این سلج ها به حوضچه هایی 
در مج��اورت چاه ها، واحدهای بهره ب��رداری، پایانه های 
ذخیره س��ازی انتقال ی��ا در کف مخازن ذخیره س��ازی 
ته نش��ین می ش��ده و آلودگی خاک، آب وهوا و کاهش 

ظرفیت مطلوب ذخیره سازی را به دنبال داشته است. 
اللی با اش��اره به اینکه سلج شامل لجن های نفتی و 
ضایعات جانبی است که با تجهیزات فعلی مورد استفاده 
در واحد های بهره برداری قابل فرآورش نیست و تحت 
ش��رایط و الزام های عملیاتی موجود نمی توانیم کاری 
ب��رای آنها انجام دهیم، تصریح ک��رد: بنابراین طرحی 
مبنی بر امکان پذیر شدن معامله سلج، تدوین شد که 
اواخر سال گذش��ته در هیأت مدیره شرکت ملی نفت 
ایران به تصویب رسید و از سوی وزیر نفت اباغ شد. 

وی دامنه کارب��رد این مصوبه را در زنجیره حفاری، 
اکتش��اف، تولید و توزیع در س��طح شرکت ملی نفت 
ایران دانست و افزود: از آنجا که تا پیش از این مصوبه، 
چارچوب فنی، حقوقی و مالی مشخصی در این رابطه 
وجود نداشت، امکان تصمیم گیری برای تعیین تکلیف 
سلج ها با استفاده از روش های فعلی نبود. اللی، رویکرد 
اساسی در طرح معامله سلج و مواد زائد تولیدی شرکت 
ملی نفت ایران را بهبود و حفظ محیط زیس��ت مناطق 
عملیاتی و کاهش هزینه های تولید عنوان کرد و گفت: 
گام نخست در این زمینه، اخذ مصوبه هیأت مدیره بود 
که عملی شد و اجرایی شدن مفاد این مصوبه باید در 

گام دوم این مسیر پیگیری شود.

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com



یک تولیدکننده: 
صنعت پوشاک می تواند جایگزین 

نفت شود

یک تولیدکننده پوش��اک گفت: صنعت پوش��اک 
می تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد و کاهش 
قیم��ت نفت نی��ز اهمیت این موض��وع را دوچندان 
می کن��د و باید از این صنعت حمایت کرد تا ش��اهد 
رشد و ش��کوفایی صنعت پوشاک در استان و کشور 

باشیم. 
فرام��رز احمدی ن��ژاد در گفت وگو با ایس��نا اظهار 
ک��رد: صنعت پوش��اک در جهان از اهمیت بس��یار 
باالیی برخوردار اس��ت و کشورهایی که توان باالیی 
در زمینه تولید محصوالت دارند، کش��ورهایی بسیار 

پیشرفته و مدرن هستند. 
وی اف��زود: کش��ورهای توانمن��د در زمینه تولید 
و تکنول��وژی، محص��والت خود را به کش��ور ما وارد 
می کنن��د ام��ا تولیدکنن��دگان پوش��اک داخ��ل به 
دلیل خ��أ تکنولوژی، ع��دم برنامه ریزی و مدیریت 
نتوانس��ته اند به تولیدات با کیفی��ت بپردازند و این 
مس��ئله موجب ورود سیل پوشاک خارجی به کشور 

شده است. 
احمدی ن��ژاد تصری��ح ک��رد: دولت بای��د از روش 
حمایت لفظی دس��ت بردارد و به صورت کاربردی و 
عملیاتی به فریاد صنعت پوش��اک برسد زیرا صنعت 
پوشاک یک صنعت با اشتغال زایی بسیار باال است و 
اگر دولت به دنبال اشتغال زایی جوانان باشد باید از 

این صنعت حمایت کند. 
وی عنوان کرد: پسابرجام نیز زمینه را برای واردات 
پوش��اک خارجی به درون کشور تسهیل کرده است 
و این کاالها آس��ان تر وارد کشور می شوند. از سوی 
سازمان صنعت اقداماتی انجام شده تا فقط برندهای 
معتبر وارد کش��ور ش��وند و این برندها توانس��ته اند 
فضای فراوان��ی از بازار داخلی را در اختیار بگیرند و 

فرصت برای تولیدکنندگان داخل کاهش یابد. 
وی با اش��اره به مزیت های صنعت پوش��اک بیان 
کرد: بهره وری باال، مصرف آب کم، آلودگی محیطی 
بسیار پایین و ارزش افزوده باال در تولیدات از مزایای 
این صنعت است. همچنین با توجه به کاهش قیمت 
نفت ای��ن صنعت به دلیل ارزش اف��زوده باالیی که 

دارد می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. 

عضوهیات نمایندگان اتاق و مدیرعامل فوالد یزد: 
باید نگاه مدیران میانی کشور به 

سرمایه گذاران اصالح شود

بهادر احرامیان، مدیرعام��ل فوالد یزد می گوید 
بخ��ش مهمی از س��رمایه گذاری ک��ه تحت عنوان 
س��رمایه گذاری خارج��ی ج��ذب خواهد ش��د از 
س��وی ایرانی��ان خارج از کش��ور ص��ورت خواهد 
گرف��ت. او می گوید: »پیش بینی می ش��ود درموج 
اول ج��ذب س��رمایه گذاران خارج��ی، گروهی از 
ایرانی��ان خارج از کش��ور برای س��رمایه گذاری به 
کش��ور بیایند مانن��د اتفاقی که پی��ش از این هم 
در دوره اصالحات شاهد بودیم؛ دوره ای که ایران 
بیشترین س��رمایه گذار خارجی را جذب کرد و در 
ای��ن بین ایرانیانی که مهاجرت کرده بودند س��هم 

مهمی داشتند.«
او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در ای��ن دوره بخش��ی از 
س��رمایه هایی که درسال های گذشته از کشور خارج 
شده است می تواند دوباره از سوی سرمایه گذاران به 
کش��ور بازگردد، می گوید: »افرادی که در سال های 
گذش��ته به دلیل مهیا نبودن ش��رایط به هر دلیلی 
س��رمایه خود را خارج کرده اند احتمال بس��یار دارد 
و طبیعی اس��ت که با باز شدن فضا دوباره به کشور 
بازگردند و اگر ش��رایط کس��ب و کار فراهم شود این 
موج می تواند بس��یار پر قدرت باشد و تاثیر بسیاری 

در ورود سرمایه گذاران خارجی هم داشته باشد.«
او با بیان اینکه وقتی صحبت از جذب سرمایه گذار 
می کنی��م و می خواهیم در این مس��یر گام برداریم 
باید خودمان را با 150، 160 کشور دنیا که آمادگی 
جذب س��رمایه گذار خارجی دارند، مقایس��ه کنیم، 
می گوی��د: »ببینیم قزاقس��تان ب��رای اینکه میزبانی 
س��رمایه گذاران خارجی را داش��ته باش��د، چه ارائه 
و پیش��نهاد می کن��د، ترکیه چ��ه کار می کند. اینها 
واقعیت ها هستند. کسی که به فرودگاه ایران برسد، 
بخواهد تاکس��ی بگیرد تا هتل برود متوجه ش��رایط 
ما می ش��ود؛ اصال چه هتلی برود، اینها مسائل کامال 
س��اده ای هس��تند؛ ش��ما وضعیت پروازی، اقامتی، 
امکان��ات رفاهی، امکان��ات س��رگرمی و... را ببینید 
و با کش��ورهای دیگر مقایس��ه کنید؛ این ش��رایط 
الزم اس��ت، دلیل��ی دارد که وضع دوب��ی در جذب 
سرمایه گذار با ابوظبی و ابوظبی با قطر یکی نیست. 
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به  مربوط  دستورالعمل های 
صادرات مواد غذایی به روس��یه 
از س��وی س��ازمان دامپزشکی 

منتشر شد. 
مهدی خلج، رئیس س��ازمان 
دامپزش��کی ب��ا بی��ان این نکته 
اس��تان های  تم��ام  گف��ت: در 
کش��ور نشست هایی با مسئوالن 
در این باره برگزار ش��ده و همه 
کارکنان س��ازمان دامپزشکی به 
اطالعات مورد نیاز مجهز شدند. 
خل��ج در خص��وص اینکه برخی 
از کارخانه های��ی که قرار اس��ت 
به روس��یه لبنی��ات صادر کنند 
دامپزشکی  اداره های  می گویند 
شهرس��تان های مربوط، نسبت 
به دس��تورالعمل های صادراتی 
لبنیات توجیه نیستند و همکاری 
نمی کنن��د، ب��ه »فرصت امروز« 
اس��تان ها  تمام��ی  در  گف��ت: 
نشس��ت هایی برگزار کرده ایم و 
کارکنان نس��بت به این موضوع 
آگاه هس��تند. دستورالعمل های 
صادراتی را روی س��ایت سازمان 
دامپزشکی گذاش��ته ایم و همه 
پرس��نل این س��ازمان حتی در 
شهرها نیز نسبت به این موضوع 

توجیه هستند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
دامپزش��کی  س��ازمان  رئیس 
تولیدکنندگان را به دو دس��ته 

تولیدکنندگان دارای س��اختار 
و بدون س��اختار تقسیم کرد و 
گفت: این یک موضوع فرهنگی 
است و مسئوالن باید تعارف را 
کنار بگذارند و تولیدکنندگان 
بدون س��اختار که تولید پایدار 
ندارند را از گردونه تولید حذف 

کنند. 
وی اظه��ار کرد: برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی، ساختار تولید 
بای��د به گون��ه ای باش��د که در 
شرایط س��خت دچار کمترین 
آس��یب شود، س��اختار تولید 
پای��دار نیاز اس��ت. م��ا باید در 
بخش تولید به این جمع بندی 
برس��یم. در کش��ور ما برخی از 
تولیدکنن��دگان در پناه خدا و 

در پناه طبیعت به تولید اقدام 
می کنن��د و تدبی��ری پش��ت 

تولیدشان نیست. 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
در نشس��ت خبری دیروز خود 
ب��ا اش��اره ب��ه پ��رورش میگو، 
اظه��ار کرد: مراک��ز پرورش و 
تکثیر میگو باید دارای ساختار 
منطبق با ضوابط دامپزش��کی 
باش��د و آب مصرف��ی، خوراک 
و اس��تخرهای پ��رورش بای��د 
مطاب��ق اصول و ضوابط و برای 
سازمان دامپزشکی محرز شده 
باشد. ما تا زمانی که از وضعیت 
بهداش��ت و سالمت محصول و 
ف��رآورده ای اطمینان نداش��ته 
باش��یم آن را تایی��د نمی کنیم 

و مج��وز نمی دهیم. خلج ادامه 
داد: در بخ��ش ماهی��ان قزل آال 
از 15 فروردی��ن 94، 580فارم 
را پای��ش کرده ای��م و 29ف��ارم 
تولید و پرورش قزل آال معدوم 
ش��دند. تالش ما بر این اس��ت 
ک��ه ب��دون س��روصدا و ایجاد 
تش��ویش عمومی انجام وظیفه 
کنی��م و مردم را نگران نکنیم. 
در بخش های دیگر هم پایش ها 
ادامه دارد و در زمان های دیگر 

نتایج را اعالم خواهیم کرد. 
رئیس سازمان دامپزشکی در 
پاسخ به پرسش روزنامه فرصت 
ام��روز مبنی ب��ر عملکرد این 
سازمان در قبال اجرای تبصره 
23 قان��ون تنظی��م بخش��ی از 

مق��ررات اداری، مالی در زمینه 
پای��ش باقیمانده ه��ای دارویی 
در فرآورده ه��ای دام و طی��ور، 
اظهار کرد: از محل درآمدهای 
مالی��ات واردات داروهای دامی 
و واکس��ن های طیور از ابتدای 
امس��ال تنه��ا یک میلی��ارد و 
800 میلی��ون توم��ان به خزانه 
دولت واریز ش��ده که 40 درصد 
آن ب��ه ناح��ق ب��ه موسس��ه 
سرم س��ازی رازی اختص��اص 
می یابد. در حالی که س��ازمان 
دامپزش��کی براس��اس وظایف 
ذاتی خود، پایش باقیمانده های 
داروی��ی را در فرآورده های دام 
و طیور، آبزیان و زنبور عس��ل 
انجام می دهد. وی در خصوص 
دریاف��ت کد IR چهار کارخانه 
لبنی برای صادرات به روس��یه 
تصری��ح کرد: در بخش لبنیات 
هی��چ من��ع بهداش��تی برای 
ص��ادرات محصول به روس��یه 
س��ایت  در  و  ن��دارد  وج��ود 
فدراس��یون دامپزشکی روسیه 
چه��ار کارخان��ه لبن��ی ایران 
س��بز ش��ناخته ش��ده اند. این 
کارخانه ه��ا بای��د مختص��ات 
ش��یرخامی که ب��رای فرآوری 
و تولی��د محص��ول صادرات��ی 
مص��رف می کنن��د، س��اختار 
پ��رورش و خ��وراک دام ه��ا و 
بیماری ه��ا را تهی��ه کنند و به 

طرف روسی ارائه دهند. 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور: 

دستورالعمل صادرات موادغذایی به روسیه آماده شد
صنعتتولید

شماره 440 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مولود  غالمی
molood.gholami@yahoo.com

مع��اون  اکب��ری،  علیم��راد 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی گف��ت: 
توس��عه یافته  کش��ورهای  در 
آب  سیاس��ت  در  اولویت بن��دی 
به صورت آب ش��رب، کشاورزی و 
صنعت��ی اس��ت، در حالی که این 
سیاست در کشور ما به شکل آب 
ش��رب، صنعت و کشاورزی است 
که باید در این مسئله تجدیدنظر 
ش��ود. باید بحث انسداد چاه های 
غیر مجاز را در اولویت قرار دهیم تا 

از ناب��ودی عرصه تولید جلوگیری 
ش��ود، در غیر ای��ن ص��ورت باید 
زیست محیطی  مخاطرات  منتظر 

باشیم. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، اکبری در 
نشس��ت خب��ری بی��ان داش��ت: 
40 میلی��ون دالر اعتب��ار ب��رای 
پروژه 46هزار هکتاری سیس��تان 

تخصیص داده شد که خوشبختانه 
کل این مبلغ جذب ش��ده اس��ت. 
ب��رای احی��ای دریاچ��ه ارومی��ه 
ح��دود 350 میلیارد تومان اعتبار 
پیش بینی ش��ده که 30 درصد از 
این مبلغ از محل اعتبارات س��تاد 
احی��ای دریاچه ارومیه تخصیص 
داده شد.  وی افزود: برای اجرای 

طرح آبیاری تحت فش��ار در سال 
ج��اری 300 میلیارد تومان جذب 
ش��ده و یک��ی از اه��داف وزارت 
جهاد کش��اورزی اجرای این طرح 
در 180 هزار هکتار تا پایان س��ال 
مال��ی 94 )تیرماه( اس��ت. اکبری 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ب��ه ازای هر 
هکتار آبیاری تحت فش��ار 4 هزار 

و 400 مترمکعب آب صرفه جویی 
می ش��ود، تاکید کرد: اجرای این 
ط��رح افزای��ش 30 درص��دی در 
تولی��د محصوالت کش��اورزی را 
در پی خواهد داش��ت و همچنین 
مصرف کود و سموم را تا 25 درصد 
کاه��ش خواه��د داد و اجرای این 
ط��رح در یک میلیون و 500 هزار 
هکتار اراضی کش��اورزی موجب 
صرفه جوی��ی ح��دود 6.7 میلیارد 

مترمکعب انجام شده است. 

هشدار معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از اولویت بندی در سیاست آب کشور 

مخاطرات زیستی در پیش است



بانک��ی  مطالب��ات مع��وق 
از دغدغه های  همچنان یکی 
مه��م بان��ک مرکزی اس��ت. 
حسینی،  مستخدمین  حیدر 
مرکزی  بانک  اس��بق  معاون 
معتقد اس��ت مناب��ع بانک ها 
از ی��ک طرف توس��ط دولت 
از  و ش��رکت های دولت��ی و 
طرف دیگر رکود مس��کن و 
است.  ش��ده  قفل  مستغالت 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
بانک ه��ای کش��ور ب��ا وجود 
بر س��رعت  مناب��ع  کمب��ود 
روند اعطای تس��هیالت خود 
افزوده ان��د و در پایان س��ال 
گذش��ته 340 ه��زار میلیارد 
پرداخته اند  تسهیالت  تومان 
که بیش��تر از پیش بینی های 
بانک مرکزی بوده اس��ت اما 
به دلیل ضعف های ساختاری 
موجود این بی��م وجود دارد 
که مطلب��ات معوق همچنان 

رو به افزایش باشد.

 بدهی های دولت 
واقعا چند است؟ 

در ای��ن باره پیمان قربانی، 
معاون اقتصادی بانک مرکزی 
معتقد است دالیل باال بودن 
نس��بت مطالب��ات معوق در 
دستوری،  رویکردهای  کشور 
مقرراتی  و  قانونی  ضعف های 
و تکالی��ف اعم��ال ش��ده به 
رق��م  وی  اس��ت.  بانک ه��ا 
بده��ی دولت ب��ه بانک ها را 
ن  م��ا تو د ر م�یلیا ر ا 110هز
می داند و معتقد است بدهی 
مطالبات  بانک ه��ا،  به  دولت 
مناب��ع  انباش��ته،  مع��وق 
دارایی های  در  ش��ده  حبس 
ثاب��ت و به طور کل��ی منابع 
انجماد  باع��ث  غیر چرخنده، 
بانکی  دارایی ه��ا در ش��بکه 

شده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه وقتی 
بانک ها به دلیل عدم چرخش 

مطالب��ات خود ب��ه رقابت بر 
س��ر جذب سپرده و باالبردن 
نرخ های س��ود س��پرده روی 
هم  تسهیالت  نرخ  می آورند، 
باال م��ی رود، اف��زود: در این 
حالت نرخ های س��ود از نرخ 

تورم تبعیت نخواهند کرد. 
قربان��ی بدهی دولت را هم 
دارای ماهیتی شبیه مطالبات 
گف��ت:  و  دانس��ت  مع��وق 
بدهی دولت ب��ه دلیل اینکه 
تضمی��ن دول��ت را دارد، در 
غیرجاری  مطالبات  سرفصل 

طبقه بندی نمی شود. 

ضرورت واقعی شدن 
نرخ سود

حی��در  وج��ود  ای��ن  ب��ا 
مس��تخدمین حس��ینی ب��ه 
»فرصت ام��روز« گفت: برای 
وضعی��ت  دقی��ق  ارزیاب��ی 
معوق��ات بانکی بای��د ببینیم 
ک��ه این معوقات چرا ش��کل 
گرفت��ه اس��ت؟ ن��رخ س��ود 

بانک��ی، می��زان آن و نح��وه 
تعیین آن یکی از متغیرهای 
تعیین کنن��ده اقتص��ادی در 
ای��ن مورد اس��ت. اگ��ر این 
نرخ به درستی تعریف نشود 
می تواند آسیب های جدی به 
اقتصاد وارد کند؛ آسیب هایی 
اقتصادی و  مثل رانت، فساد 
فعالیت های ناسالم اقتصادی. 
وی اف��زود: این اتفاق را در 
بخش صنع��ت و به خصوص 
در  هستیم.  شاهد  کشاورزی 
ای��ن بخش ها به دلیل س��ود 
نامتع��ارف بانک��ی انحراف��ی 
ص��ورت  س��رمایه گذاری  در 
تس��هیالت  اس��ت؛  گرفت��ه 
دریافت��ی در ای��ن بخش ه��ا 
فعالیت هایی  به سمت  گاهی 
می رون��د که از نظر اقتصادی 
ندارن��د و طبیعتا  توجیه��ی 
آس��یب این فعالیت ها هم به 
مردم وارد می ش��ود. مردم و 
سپرده گذاران وقتی در بانک 
س��رمایه گذاری می کنن��د به 

این ترتیب نمی توانند به سود 
واقعی خود برسند و از سوی 
دیگ��ر دولت ه��م نمی تواند 
بهره کاف��ی را از این فرآیند 
بانک��ی ببرد. به ای��ن ترتیب 
با این نحوه نرخ گذاری س��ود 
یک ب��ازی باخت باخت برای 

همه رقم می خورد. 
وی تأکید کرد: در مجموع 
بانک ه��ا از وضعیت درآمدی 
و  نیستند  برخوردار  مناسبی 
اگر ترازنامه بانک ها بررس��ی 
بانکی  می شویم  متوجه  شود 
که ب��ا ارائه خدم��ات بانکی 
ندارد  وجود  باش��د  س��ودده 
مگ��ر از طری��ق عملیات های 
می بینیم  بنابراین  غیر بانکی. 
ک��ه بانک ها ب��ه دلیل ضعف 
ب��ه  الزم  س��ود  تأمی��ن  در 
و  آورده اند  روی  بن��گاه داری 
در این مسیر تالش می کنند 
تا س��ود سهامداران ش��ان را 
تأمین کنن��د. در صورتی که 
این وضعی��ت ادامه پیدا کند 

فعالی��ت بانک ه��ا در آین��ده 
ب��ا مخاطره مواجه می ش��ود. 
بنابراین ضرورت دارد تا یک 
نظ��ام واقع بینانه برای تعیین 
نرخ سود در نظر گرفته شود 
تا منابع بانک ها دچار آسیب 

نشود. 
مس��تخدمین حس��ینی با 
اشاره به دارایی های آزاد شده 
در پس��ابرجام گفت: در حال 
حاضر رق��م دقیق و واضحی 
در این مورد ارائه نشده است. 
دارایی ها مصارف  ای��ن  برای 
متع��ددی می توان��د وج��ود 
داشته باش��د اما بدون شک 
یکی از مهم ترین اولویت های 
بانکی  این مص��ارف معوقات 

است. 
معاون اسبق بانک مرکزی 
تأکید کرد: نظام بانکی کشور 
و پیمان��کاران در وضعیت��ی 
هس��تند ک��ه ض��رورت دارد 
دولت در این ب��اره تمهیدی 
بیندیش��د. پرداخت بدهی ها 
قطع��ا  وضعی��ت  ای��ن  در 
می توان��د موج��ب کمک به 
خروج اقتصاد از رکود باشدو 
پیش زمینه ای را برای رونق 

اقتصادی فراهم کند. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر دولت 
مطالبات بانک ه��ا را بپردازد 
مناب��ع بانک ه��ا افزایش پیدا 
می کن��د و ق��ادر می ش��وند 
را  بیش��تری  تس��هیالت  که 
موض��وع  ای��ن  و  بپردازن��د 
می توان��د برای خروج اقتصاد 
کش��ور از رکود کمک مهمی 
باش��د. به ای��ن ترتیب دولت 
ه��م می توان��د ب��ا ای��ن کار 
را  بدهی های��ش  از  بخش��ی 
بدهد و اصالح ترازی داش��ته 
باشد و هم بانک ها می توانند 
منابع از دس��ت رفته شان را 
احیا کنند و م��ردم و جامعه 
اقتص��ادی ه��م می توانند از 
این وجوه در قالب تسهیالت 
ب��رای فعالیت ه��ای جدی��د 

بهره مند شوند. 

پرداخت بدهی های دولت می تواند در اولویت مصارف دارایی های آزاد شده ایران قرار گیرد 

امید به خوش حسابی بدهکار بزرگ بانکی

ب��ا وج��ود الزام ب��رای دریافت 
س��پرده های  س��ود  از  مالی��ات 
ای��ن  غیر مج��از،  موسس��ات 
موسسات همچنان به متقاضیان 
س��پرده گذاری اعالم می کنند که 
چنین موضوعی صحت نداشته و 
هیچ مالیاتی از سپرده و سود آنها 

کسر نخواهد شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، م��رداد ماه 
امس��ال ول��ی اهلل س��یف، رئیس 
کل بان��ک مرک��زی، از توافقی با 
سازمان امور مالیاتی خبر داد که 
براس��اس آن تا اندازه ای راه برای 
سودآوری باال از سپرده گذاری در 
غیرمجازها بس��ته شود. شرایطی 
که براساس آن سپرده گذاران در 
موسس��ات مالی غیرمجاز موظف 
ب��ه پرداخ��ت مالیات از س��ودی 
ک��ه در این موسس��ات به دس��ت 

می آورند، می شوند. 
س��ازمان ام��ور مالیاتی نیز در 
توضی��ح این موض��وع اعالم کرد 
که گر چه موسس��ات مالی مجاز 
مشمول تسهیالت و معافیت های 
مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها 
مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات 
مال��ی غیرمجاز ای��ن معافیت ها 
را نخواهند داش��ت. ب��رای مثال 
هزین��ه  مال��ی وام به عنوان هزینه 
قاب��ل قب��ول در بانک های مجاز 
پذیرفته می شود، اما اگر موسسه 
غیرمجاز باش��د، این هزینه مجاز 
نیس��ت و وارد درآمد و مش��مول 
مالیات خواهد ش��د؛ بنابر این اگر 
بانک مجاز س��ود س��پرده بدهد 
مع��اف از مالی��ات اس��ت، اما اگر 
موسس��ه غیرمجاز سود بدهد آن 
س��ود هزینه  تلقی نمی شود، بلکه 
درآمد محسوب شده و باید برای 

آن مالیات بپردازند. 
ب��ا  جری��ان،  ای��ن  به دنب��ال 
اع��الم تواف��ق رس��می بین بانک 
مرک��زی و س��ازمان امور مالیاتی 
از  خدم��ات  دریافت کنن��دگان 
موسسات اعتباری غیر مجاز برای 
دریافت پنج خدمت از سوی این 
موسسات مشمول مالیات شدند. 
ی��ا  تخصیص��ی  هزینه ه��ای 

پرداختی به موسس��ات اعتباری 
فاق��د مجوز از بانک مرکزی بابت 
تس��هیالت دریافتی از آنها، سود 
و جوای��ز متعلق به حس��اب های 
س��پرده ای، مش��مولیت کام��ل 
مالیات بر ارث سپرده های متوفی، 
پرداخ��ت مالیات بر ارزش افزوده 
باب��ت خدمات بانکی و اعتباری و 
همچنین سود علی الحساب فراتر 
از نرخ های مصوب شورای پول و 
اعتبار توس��ط موسسات اعتباری 
مواردی اس��ت که سپرده گذاران 
در موسس��ات غیرمجاز باید بابت 

آن مالیات پرداخت کنند. 
ب��ا ای��ن وج��ود گرچ��ه چند 
م��اه از ای��ن تواف��ق گذش��ته اما 
مراجعه به موسس��ات غیرمجاز و 
به ویژه موسس��ات بزرگ نشانی از 
دریاف��ت چنی��ن مالیاتی در ارائه 
خدم��ات ن��دارد، به ط��وری که 
حتی این موسس��ات در پاسخ به 
اینکه اخیرا بخش��نامه ای از سوی 
بانک مرکزی صادر ش��ده که باید 
بابت س��پرده گذاری در موسسات 
غیر مج��از و دریاف��ت س��ودهای 
خارج از عرف، سپرده گذار مالیات 
بپ��ردازد نیز عن��وان می کنند که 
اص��ال چنی��ن موضوع��ی مطرح 
نیس��ت و ابالغیه ای در این رابطه 
وجود ندارد. این در حالی اس��ت 
که برخی از این موسس��ات سود 
را براس��اس ش��رایط خاص باالتر 

از مصوب��ات ش��ورای پول واعتبار 
و 20 درص��د س��االنه پرداخ��ت 

می کنند. 
ناهنج��ار غیرمجازهای  رفت��ار 
بانکی و فعالیت خارج از چارچوب 
آنه��ا ادام��ه دارد و همچن��ان ب��ا 
ترفندهای مختلف س��پرده گذاران 
را ج��ذب خ��ود می کنند که مردم 
در یکی، دو س��ال گذش��ته تجربه 
خوب��ی از س��پرده گذاری در آنه��ا 
نداش��ته اند، به گونه ای که در سال 
گذش��ته موسسه میزان و در سال 
ج��اری ثامن الحجج ک��ه هر کدام 
از موسس��ات بزرگ هم به ش��مار 
می رفتن��د دچار مش��کل ش��ده، 
ت��ا مرحل��ه انحالل پی��ش رفته و 
سپرده گذاران خود را در بالتکلیفی 
ق��رار دادند. موضوعی که به اعتقاد 
کارشناس��ان ع��دم برخورد جدی 
در اج��رای بخش��نامه های صادره 
ب��رای ممانع��ت از فعالیت مخرب 
غیرمجازها درآن بی تاثیر نیس��ت 
و بای��د جدی ت��ر اجرا ش��ود تا راه 
سودآوری این موسسات بسته شود. 
در این رابطه احمد حاتمی یزد، 
کارش��ناس امور بانکی با اش��اره به 
اینک��ه وجود قدرت در موسس��ات 
غیرمجاز و پش��توانه هایی که اغلب 
ب��رای آنها وجود دارد، عاملی برای 
فس��ادهای مال��ی تبدیل ش��ده و 
سرانجام فعالیت خارج از چارچوب 
این موسس��ات به فروپاشی آنها از 

جمله میزان و ثامن الحجج انجامیده 
است، اظهار کرد: در چنین فضایی 
اگ��ر حتی بان��ک مرکزی تعهدی 
نسبت به فعالیت چنین موسساتی 
نداش��ته باش��د، اما وقتی که دچار 
مش��کل می شوند ناچار است برای 
جلوگی��ری از اختالالت امنیتی در 
س��طح کشور و همچنین ممانعت 
از به ه��م  ریختگ��ی در ب��ازار پولی 
وارد عمل شده و با هماهنگی سایر 
سازمان های ذی ربط به ساماندهی 

چنین موسساتی ورود کند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه باید به طور 
س��ختگیرانه تری ب��ا موسس��ات 
غیرمجاز و فعالیت های آنها مقابله 
ش��ود به برخی دستورالعمل ها در 
ماه ه��ای گذش��ته اش��اره ک��رد 
و گف��ت: وقت��ی ق��رار اس��ت از 
س��ود سپرده س��پرده گذاران این 
موسس��ات مالیاتی دریافت شود، 
پس حتما باید اجرایی ش��ود چرا 
ک��ه می بینی��م هنوز موسس��ات 
غیرمجاز از پرداخت مالیات شانه 
خال��ی کرده و از س��ویی دیگر از 
س��ود س��پرده ای ک��ه پرداخت 
می کنند مالیات کسر نمی شود. 

مدیر عامل سابق بانک صادرات 
ادامه داد: وقتی قرار می گذاریم از 
س��ودهای کالنی که از موسسات 
غیرمج��از خ��ارج از چارچوب که 
به گون��ه ای تخریب کننده حرکت 
می کنن��د، مالی��ات بگیری��م اگر 

اجرای��ی نکنیم حتما آنها با فراغ 
بال بیش��تری به رفت��ار ناهنجار 
خ��ود در ب��ازار پولی ادامه داده و 
ضمن تحریک بانک ها و موسسات 
منظ��م به ورود در رفتار خارج از 
چارچوب، موجب حرکت بیش��تر 
مردم به س��مت چنین موسساتی 
خواهیم ش��د، چ��را که در چنین 
فضای��ی، اگر هم دس��تورالعملی 
ب��رای تنبی��ه س��پرده گذاری در 
موسس��ات غیرمجاز وجود دارد، 
اجرایی نمی ش��ود. وی همچنین 
از هم��کاری برخ��ی بانک ه��ا ب��ا 
موسس��ات غیرمج��از انتقاد کرد و 
ادامه داد: وقتی که بخش��نامه ای از 
س��وی بانک مرکزی صادر می شود 
که برای موسسات غیرمجاز افتتاح 
حساب نکرده و به آنها خدمات ارائه 
نکنند، چرا باز هم شاهدیم که برخی 
بانک ها به گونه ای خودزنی کرده و 
به موسسات غیرمجاز خدمات ارائه 

می کنند. 
حاتم��ی یزد ی��ادآور ش��د: اگر 
فعالیت ه��ای تخریبی موسس��ات 
غیرمج��از و پرداخ��ت س��ودهای 
کالن آنه��ا را که موجب تش��ویق 
مردم برای س��پرده گذاری در آنها 
می ش��ود کن��ار بگذاریم، مس��ئله 
دیگر این اس��ت که چرا باید مردم 
با وجود هشدارهایی که نسبت به 
سپرده گذاری در چنین موسساتی 
داده می ش��ود، بار دیگر به س��مت 
آنه��ا حرکت  کنن��د آن هم وقتی 
که ش��اهدند به وی��ژه در یکی، دو 
س��ال گذش��ته چه اتفاقات و چه 
س��رانجامی نصیب سپرده گذارانی 
ش��ده که با سود های باال و شرایط 
ویژه جذب این موسسات شده اند، 
اما در انتها سرگردان مانده و شاید 
س��ال ها منتظ��ر بمانند ک��ه ارقام 
کالن س��رمایه گذاری شده آنها در 
موسس��ات غیرمجاز برگشت داده 
ش��ود. پس مردم خ��ود باید تاوان 
ای��ن اش��تباه را پس دهن��د، چرا 
که صاحبان چنین موسس��اتی از 
پول های آنها به اندازه کافی س��ود 
می برن��د و ش��اید اصال هم به فکر 

سپرده گذاران خود نباشند. 

ابهام در دریافت مالیات از سپرده های موسسات مالی غیر مجاز

دوشنبه
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گزارش 2

خبرنــامه

ذخایر ارزی چین 100 میلیارد دالر 
آب رفت

ذخای��ر ارزی خارج��ی چی��ن با ادام��ه اقدام بانک 
مرکزی این کشور در تزریق دالر به بازار برای حمایت 
از یوان و جلوگیری از افزایش فرار سرمایه، در ژانویه 

برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. 
به گزارش ایس��نا، آمار بانک مرکزی چین نش��ان 
داد ذخای��ر خارج��ی چی��ن در ژانوی��ه 99.5 میلیارد 
دالر کاهش یافت و به 3.23 تریلیون دالر رس��یدکه 
پایین ترین س��طح از ماه مه س��ال 2012 بود. با این 
هم��ه ذخایر ارزی چی��ن باالتر از رقم 3.20 تریلیون 
دالر م��ورد پیش بین��ی اقتصاددانان در نظرس��نجی 

رویترز بود. 
می��زان اف��ت ذخایر در ژانوی��ه، بزرگ ترین کاهش 
پ��س از کاهش 107.9 میلیارد دالر در دس��امبر بود. 
بانک مرکزی چین پس از اینکه در ماه اوت گذشته 
ب��ه ط��ور غیرمنتظره ارزش یوان را پایین آورد، تالش 

را برای تقویت این ارز مضاعف کرده است. 
ب��ا وج��ود اینکه ذخایر چین حدود 420 میلیارد دالر 
در ش��ش ماه گذش��ته کاهش یافته اس��ت، همچنان 
بزرگ تری��ن ذخای��ر ارزی جهان اس��ت. می��زان ذخایر 
ارزی این کش��ور در س��ال 2015 به میزان 513 میلیارد 
دالر کاه��ش یاف��ت که بزرگ ترین کاهش س��االنه در 
تاری��خ ب��ود. رگوالتوره��ای مالی چین هفته گذش��ته 
اعالم کردند که تجارت و س��رمایه گذاری عامل کاهش 
342.3 میلیارد دالر ذخایر این کش��ور در س��ال 2015 
بود در حالی که نوسانات ارزی و قیمت کاال باعث ریزش 
170.3 میلیارد دالر دیگر شد. به گفته مقامات چینی، 
روند کاهش��ی ذخایر با اقدام ش��رکت های داخلی برای 
بازپرداخت بدهی خارجی و افزایش خرید دالر از سوی 
ش��هروندان تش��دید شده است. روند خروج سرمایه که 
تحت تاثیر نگرانی ها نس��بت به کندی رش��د اقتصادی 
چین و انتظارات برای افزایش نرخ های بهره در آمریکا 
آغار شد، از زمان کاهش ارزش یوان در ماه اوت شتاب 
گرفته است. بانک مرکزی چین اخیرا اقداماتی را برای 
کنترل بازار اتخاذ کرده و همچنین مقررات سرمایه را 
برای سرمایه گذاران موسسه ای خارجی که سهام و اوراق 
قرضه داخلی خریداری می کنند، تس��هیل کرده است. 
براساس گزارش رویترز، اقتصاددانان انتظار دارند پکن 
کنترل های سرمایه را تشدید کرده و برای محدود کردن 
فرار سرمایه روزنه های قانونی را ببندد. ذخایر طالی چین 
در مقایسه با 60.19 میلیارددالر در پایان سال 2015، به 

63.57 میلیارد دالر در پایان ژانویه رسید. 

چرا بازار ارز بی قیمت شده است؟ 
خری��داران ارز از صب��ح روز ش��نبه دیگ��ر قیم��ت 
خریدوفروش را روی تابلوهای صرافی ها نمی بینند و 
در جواب چرایی عدم درج قیمت ها، پاسخ می گیرند 
ک��ه بان��ک مرک��زی صرافی ها را از اع��الم نرخ ها منع 
کرده اس��ت. بازار آزاد ارز تهران و س��ایر نقاط کش��ور 
صب��ح روز ش��نبه خود را ب��ا محدودیت های جدیدی 
آغازکردن��د؛ طب��ق گفته فعاالن این بازار، از این پس 
صرافی های خصوصی اجازه درج قیمت ارزها را روی 

سایت های خود ندارند. 
عباس مسعودی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
س��که و صراف��ان در ای��ن باره ب��ه خبرآنالین، گفت: 
»نامه ای که مس��ئول رس��یدگی به این موضوع بابت 
منع اطالع رسانی قیمت ارزها روی سایت صرافی های 
خصوصی ارس��ال کرده، باعث ش��د تا این صرافی ها از 
اع��الم قیمت خودداری کنن��د درحالی که این قانون 
برای صرافی بانک ها اعمال نش��ده اس��ت. البته روی 
تابلوه��ای داخ��ل صرافی ها ام��کان اعالم قیمت ها را 
دارن��د.«وی ادام��ه داد: »س��ال گذش��ته طی نامه ای 
بانک مرکزی اعالم نرخ را روی س��ایت مجاز دانس��ت 
ام��ا چن��د روز قب��ل مجددا با ارس��ال یک ابالغیه آن 
را غیر مج��از اع��الم کرد که هنوز نمی دانیم علت این 
چیس��ت؟ درحالی که اگر اعالم نرخ ارز روی سایت ها 
غیر قانونی است باید برای همه یکسان باشد چرا که 
صرافی بانک ها می توانند روی تابلوهای فضای مجازی 
خود قیمت ها را اعالم کنند اما صرافی های خصوصی 
که مجوز فعالیت از بانک مرکزی را نیز دارند و هیچ 
تفاوت��ی با مج��وز صرافی های بانک ها ندارند مجاز به 

اعالم قیمت نیستند.«
رئی��س انجمن صنفی کارفرمایان س��که و صرافان 
افزود: »ما طی نامه ای اعتراض خود را اعالم کرده ایم 
ام��ا هنوز پاس��خی دریافت نکرده ای��م که در صورت 
دریافت پاس��خ از بانک مرکزی حتما به اطالع مردم 
و رس��انه ها خواهیم رس��اند«. این سخنان در حالی از 
سوی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان 
بی��ان می ش��ود که برخی منابع مطل��ع دیگر، روایت 
متفاوت��ی از عل��ت عدم درج قیمت ه��ا دارند. یکی از 
این منابع با اعالم اینکه دالر طی چند روز اخیر بین 
150 تا 200 تومان کاهش قیمت داشته است، گفت: 
»افت محسوس قیمت دالر باعث شده برخی صراف ها 
نامه چندی قبل بانک مرکزی را بهانه کند و از درج 

قیمت ها روی تابلو خودداری کنند.«

ثبات نرخ بانکی 39 ارز
بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز یکشنبه 
اعالم کرد. بر این اساس نرخ بانکی همه ارزها نسبت 

به روز های گذشته ثابت ماند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، نرخ دالر آمریکا 30,180 ریال، 
پون��د انگلی��س 43,765 ریال و یورو 33,678 ریال 
تعیین ش��د. دیروز فرانک س��وییس 30,457 ریال، 
کرون سوئد 3,575 ریال، کرون نروژ 3,525 ریال، 
کرون دانمارک 4,513 ریال، روپیه هند 445 ریال، 
درهم امارات متحده عربی 8,217 ریال، دینار کویت 
100,301 ری��ال، یکصد روپیه پاکس��تان 28,956 
ریال، یکصد ین ژاپن 25,827 ریال، دالر هنگ کنگ 
3,874 ریال، ریال عمان 78,296 ریال، دالر کانادا 
21,708 ری��ال، ران��د آفریقای جنوبی 1,885 ریال، 
لیر ترکیه 10,324 ریال، روبل روس��یه 392 ریال، 
ری��ال قط��ر8,289 ریال و یکصد دینار عراق 2,728 

ریال قیمت گذاری ش��د. 

نرخنــامه
دالر3,566 تومان

 صرافان بازار ارز و س��که نرخ هر دالر آمریکا را 3,566 
توم��ان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

977,000 تومان تعیین کردند. 
 ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 4,000 توم��ان و هر پوند نیز 
5,205 توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
491,00 تومان و هر ربع س��که 264,000 تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی 173,000 خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18 عیار 98,940 تومان قیمت خورد. هر 

اونس طال هم در بازار های جهانی 11,740 دالر بود. 

اسامی برندگان سیزدهمین قرعه کشی 
سپرده وین بانک سامان اعالم شد

س��یزدهمین دوره قرعه کش��ی س��پرده وی��ن بانک 
س��امان با حضور مدیران ارش��د این بانک برگزار ش��د. 
ب��ه گ��زارش اداره روابط عمومی بانک س��امان، با انجام 
دوره س��یزدهمین قرعه کش��ی س��پرده وین، اس��امی 
251 برن��ده خوش ش��انس جوای��ز 500 میلیون ریالی، 

50میلیون ریالی و 10 میلیون ریالی مشخص شد. 
ایمان ارسطو، مدیر بازاریابی و فروش درباره این سپرده و 
چگونگی شرکت در قرعه کشی اظهار داشت: تمام دارندگان 
وین کارت می توانند ازطریق کارتخوان های بانک سامان و 
سایر بانک ها، خودپردازهای بانک سامان و سایر بانک ها، 
تلفن بانک س��امان، نت بانک و فروش��گاه اینترنتی سامان، 
س��امانک و س��امانه #724* و درگاه اینترنتی ش��رکت 
پرداخت الکترونیک سامان امتیاز کسب کنند. وی افزود: 
امتیازهای قرعه کشی سپرده وین ویژه همان ماه است و 
در هر ماه جمع امتیازها از صفر محاسبه می شود، بنابراین 
احتمال برنده ش��دن افرادی که به تازگی وین کارت خود 
را فعال کرده اند نیز فراهم خواهد بود اما بدیهی است که 
تراکنش بیشتر و موجودی باالتر باعث افزایش امتیاز هر 

فرد در ماه خواهد شد. 

در دی ماه 94 نسبت به مقطع زمانی مشابه 
اتفاق افتاد 

رشد 30درصدی تعداد تراکنش های 
پایانه های فروش بانک صادرات ایران

مجموع تعداد تراکنش های بانکی دستگاه های پایانه 
ف��روش متصل به حس��اب های بانک صادرات ایران در 
دی ماه س��ال جاری نس��بت به مقطع زمانی مش��ابه در 

سال قبل 30 درصد رشد را نشان می دهد. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، این 
بانک در راس��تای افزایش س��طح دسترس��ی مردم به 
ابزاره��ای نوی��ن بانک��ی و کاهش هزینه ه��ا، ترافیک و 
آلودگی هوا، توس��عه این ابزارها را در اولویت قرارداده 
اس��ت. آمارهای عملکردی حاکی از آن اس��ت که بیش 
از 39 میلیون تراکنش توسط پایانه های فروش متصل 
ب��ه حس��اب های این بان��ک در دی ماه انجام گرفته که 
این میزان بیانگر رشد 30درصدی تراکنش ها نسبت به 
مقطع زمانی مشابه در سال93 است. همچنین گزارش 
یاد شده بیانگر رشد 15 درصدی تعداد کل تراکنش های 
سیس��تم س��پهر در دی ماه س��ال جاری نسبت مقطع 
مش��ابه در س��ال قبل اس��ت که این میزان رشد بیانگر 
اس��تقبال بیش��تر مردم از خدمات نوین این بانک است. 
شایان ذکر است این بانک به منظور ارج نهادن به نقش 
و جایگاه مشتریان به تازگی طرح کلیک را عرضه کرده 
که طی آن تمام مشتریان حقیقی که دارای حداقل یک 
حساب در این بانک هستند یا نسبت به افتتاح حساب 
اق��دام می کنن��د، با اس��تفاده از درگاه های الکترونیکی 
و انج��ام تراکنش های غیرحض��وری می توانند اقدام به 
کس��ب امتی��از کنند. این گ��زارش می افزاید: امتیاز هر 
فعالیت در طرح کلیک براس��اس جدول جامع امتیازی 
بخ��ش بانک��داری الکترونیک��ی مندرج در وب س��ایت 
باش��گاه مش��تریان به نش��انیclub. bsi. ir محاسبه 
ش��ده و مش��تریان گرامی می توانند با مراجعه به سایت 
یادشده ضمن ثبت نام در باشگاه مشتریان امتیاز قابل 
کسب از هر فعالیت در طرح کلیک را مشاهده کنند.
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قیمتنوع ارز 
3,566دالر آمریکا

4,000یورو اروپا

5,205پوند انگلیس

990درهم امارات

1,250 لیر ترکیه

555 یوان چین
31ین ژاپن

2,615دالر کانادا

3,630فرانک سوییس

11,900دینار کویت

965ریال عربستان

295دینار عراق
56 روپیه هند

880رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
11,740 اونس طال
429,000مثقال طال

98,940هر گرم طالی 18 عیار

977,000سکه بهار آزادی

977,500سکه طرح جدید

491,000نیم سکه
264,000ربع سکه

173,000سکه گرمی

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com
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نمایندگان 197 شرکت و بانک ایتالیایی به 
ریاست 2 وزیر

هیات 310 نفری ایتالیایی به ایران 
آمدند

هیات بزرگ اقتصادی ایتالیا متش��کل از 310 نفر به 
نمایندگی از 197 شرکت، انجمن و بانک در امور زیربنایی، 
سازه، نفت، گاز و کشاورزی به ریاست وزیران حمل و نقل 
و امور زیربنایی و کشاورزی این کشور اروپایی امروز برای 

سفری سه روزه عازم تهران می شوند. 
به گزارش ایرنا از رم، این هیات اقتصادی در پی سفر 
سه روزه  »حس��ن روحانی« رئیس جمهوری اسالمی 
ای��ران در پنجم بهمن ماه  )25 ژانویه 2016( و انعقاد 
توافقنامه های همکاری میان تهران - رم به ایران سفر 

می کند. 
 »مائوریتزیو مارتینا« وزیر کش��اورزی و  »گراتزیانو 
دل ریو« وزیر حمل و نقل و امور زیربنایی ایتالیا ریاست 

این هیأت بزرگ اقتصادی را برعهده دارند. 
وزی��ر حمل و نقل و امور زیربنایی ایتالیا در آس��تانه 
این س��فر در مصاحبه با خبرگ��زاری  »آجی« گفت: 
ایران باتوجه به موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی اش 
دروازه ای مهم برای تمام مش��رق زمین از افغانستان و 
پاکستان تا قفقاز و تمام آسیای میانه محسوب می شود 

و ایتالیا نیز دروازه اروپا در مدیترانه به شمار می آید. 
دل ری��و افزود: این س��فر، بس��یار مهم اس��ت، زیرا 
پس از گفت وگوه��ا و امضای تفاهم نامه های همکاری 
میان دو کش��ور و در پی سفر رئیس جمهوری ایران به 
ایتالیا انجام می شود و اکنون لحظه آن رسیده است تا 
گام های بیشتری در همکاری میان شرکت ها برداشته 
ش��ود. وی اضافه کرد: ما یکس��ری پرونده در خصوص 
بخش زیربنایی تعیی��ن کرده ایم، جایی ک��ه ایرانی ها 
تمایل به سرمایه گذاری زیادی دارند. جمهوری اسالمی 
ایران قصد تقویت زیرس��اخت های خود را که ش��امل 
10 هزار کیلومتر راه آهن، هزاران کیلومتر بزرگراه، پل 

و فرودگاه می شود، دارد. 
به گزارش ایرنا، این مقام ایتالیایی تصریح کرد: ایران 
مساعد مشارکت میان شرکت های دولتی و خصوصی 
اس��ت، بنابراین یک نوع گش��ایش بازارها وجود دارد. 
ایرانی ه��ا به توان ش��رکت های ایتالیایی اعتماد دارند، 
بسیاری از این شرکت ها از جمله شرکت های  »اناس« 
و  »ایتال فر« همواره به ایرانی ها بسیار نزدیک بوده اند 

و حضوری تاریخی در این کشور دارند. 
وزیر حمل و نقل و امور زیربنایی ایتالیا اظهار داشت: 
در س��فر به تهران، روزهای کاری بسیار مهمی را برای 
بررس��ی تک تک پرونده ها در پیش خواهیم داش��ت. 
طرح های بس��یار مهمی با ارزش میلیارد یورویی برای 
س��رمایه گذاری روی م��واد و طراحی ه��ای جدید در 
دس��ت است. اکنون باید از همکاری های فنی به سوی 
طرح های واقعی با برنامه های مالی مربوطه رفت و توان 

خود را به اجرا بگذاریم. 
دل ریو گفت: راه وزارت امور زیربنایی ایتالیا به تهران 
باز شده است. ما در ایتالیا تفاهم نامه های همکاری در 
تمام بخش ها، از زیربنایی تا حمل ونقل امضا کردیم و 
چارچوب سیاسی و نهادی با این توافق ها به وجود آمده 
و اکنون لحظه برداش��تن گام های بیشتر در همکاری 

میان شرکت های ایرانی و ایتالیایی است. 
این وزیر ایتالیایی تصریح کرد: البته همه چیز ساده 
نیس��ت چراکه ایران از یک تحریم خارج می شود. ولی 
کشوری باستانی است که در آن جوانان زیادی زندگی 
می کنند که تمایل به ایجاد فرصت های جدید دارند. به 

نظر ما ایرانی ها بسیار مصمم و کارآمد هستند. 

معاون کل سازمان توسعه تجارت تشریح کرد 
 استقبال دلسرد بخش خصوصی از

 250 میلیارد تومان مشوق های صادراتی 

معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت و مشاور وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت با بیان اینکه مش��وق های 
صادراتی در دو بخش تس��هیالت نقدی و غیرنقدی 
اعطا می ش��ود، گفت: 200 میلیارد تومان تسهیالت 
بانک��ی و 50 میلیارد تومان مش��وق های غیرنقدی 
برای رونق بخش��ی به صادرات در نظر گرفته ش��ده 

است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
محمدرضا مودودی اظهار کرد: مش��وق های نقدی در 
قال��ب 200 میلیارد تومان تس��هیالت بانکی پرداخت 
خواهد شد که تمام مسیر آن از جانب سازمان توسعه 
تجارت طی ش��ده است؛ به طوری که موافقت نامه های 
الزم بین این سازمان و بانک توسعه صادرات به عنوان 
بانک عامل و سازمان برنامه ریزی کشور منعقد شده اما 
اعتبار الزم هنوز از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور اختصاص نیافته است. 
وی افزود: اگر تأمین اعتبار تسهیالت بانکی تا آخر 
سال صورت گیرد تمام کس��انی که در سال 1394 
درخواس��ت وام ک��رده بودن��د، در ازای انج��ام فعل 

صادرات، حتما مشمول اعطای وام قرار می گیرند. 
مودودی در تش��ریح مشوق های صادراتی غیرنقدی 
تصریح کرد: مشوق های غیرنقدی در قالب 50میلیارد 
توم��ان اعتبار جهت آم��وزش، کارگاه های تخصصی و 
ایجاد زیرس��اخت ها به خص��وص در بخش حمل ونقل 
هوایی یا دریایی اس��ت. در همین راستا خطوط منظم 
کش��تیرانی به بندر آستاراخان روس��یه و بندر اکتائو 
قزاقس��تان در شمال کشور فعال شده و در جنوب نیز 
از نیم��ه بهمن ماه خطوط منظم کش��تیرانی به عمان 
راه اندازی شده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت 
با انتقاد از اینکه اس��تقبال و بهره وری بخش خصوصی 
از یارانه های اختصاص یافته به صادرات، دلسردکننده 
بوده است، گفت: ما ش��اهدیم که از طرح های توسعه  
صادرات به نحو احسن بهره برداری نمی شود، مثال بعد 
از یک س��ال درخواست بخش خصوصی برای راه اندازی 
خطوط منظم کشتیرانی به آس��تاراخان، بهره برداری 
واقعی آن کمتر از 30 درصد بوده که این عدم استقبال 

ما را دلسرد می کند. 

صادراتتجارت

وزی��ر ارتباط��ات از افزای��ش 1600 
گیگابیت بر ثانیه ای ش��بکه IP کش��ور 

خبر داد. 
به گزارش  »فرص��ت امروز«، محمود 
واعظی وزی��ر ارتباطات که در مراس��م 
افتتاح پروژه فجر ش��رکت زیرس��اخت 
سخن می گفت با اشاره به افزایش پهنای 
باند گفت: هم اکنون شبکه IP کشور به 
4000 گیگابیت بر ثانیه رسیده است و 
عالوه براین ظرفیت ش��بکه انتقال داده 
نیز با افزایش 800 گیگابیتی، به 3300 
گیگابیت بر ثانیه رس��یده است که یک 
تحول در وضعیت داخل به وجود آمده و 
باعث افزایش ظرفیت ترافیک و گیت وی 

بین الملل شده است. 
وی با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال 
در کشور وضعیت نامناسبی دارد گفت: 
بی��ن 17 تا 20 درص��د فارغ التحصیالن 
مرتبط به حوزه ICT در کشور هستند 
که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. 
وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
با اش��اره به درآمدزا ب��ودن حوزه تولید 
محتوا ادام��ه داد: باید فضا را ایجاد کرد 
تا شرکت های جدید در این عرصه شکل 
گیرند. واعظی با اش��اره به اس��تقبال در 
حال گس��ترش مردم از اینترنت و نسل 
س��وم و چهارم، خاطرنش��ان کرد: باید 
برای شرایط جدید آماده بود و به توسعه 

زیرساخت ها ادامه داد. 
وزیر ارتباط��ات از تالش دولت جهت 
ایج��اد فضای جدی��د بین المللی در این 
عرصه برای بخش های دولتی و خصوصی 
خبر داد و گفت: ش��رایط جدید پس از 
رفع تحریم ها و عالقه مندی شرکت ها و 
کشورها به همکاری، می طلبد به گونه ای 
کار کرد تا زمینه انتقال تکنولوژی و بومی 

شدن دانش فراهم شده و دستاوردهای 
دوران تحریم، لطمه نبیند. 

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت 
ارتباطات زیرساخت نیز با اشاره به روند 
روبه رشد ش��بکه ارتباطی کشور گفت: 
 ش��رکت ارتباط��ات زیرس��اخت موتور 
حرک��ت به س��مت جلو، ب��رای تمامی 
بازیگران بخش ICT کشوراست و پروژه 
فجر که با هدف توسعه پهنای باند شبکه 
زیرساخت در کشور اجرا شد، درآستانه 
سی و هفتمین سالگرد انقالب اسالمی 

به بهره برداری می رسد. 
محمود خسروی با بیان اینکه توسعه 
نس��ل های س��وم و چه��ارم اینترنت و 
رش��د روزافزون مصرف پهن��ای باند در 
کشور، توسعه زیرس��اخت های ارتباطی 
را ضروری س��اخته است، افزود: شرکت 
ارتباط��ات زیرس��اخت در تمام��ی این 
س��ال ها به لطف و حمایت برنامه ریزان 
حوزه های ارتباطی، توانسته است، مسیر 
توسعه زیرساخت های ارتباطی را هدایت 

کند. 
خس��روی ادام��ه داد: پ��روژه فجر که 
ب��ا هدف توس��عه پهن��ای باند ش��بکه 
زیرساخت در کشور اجرا شد و درآستانه 
سی و هفتمین سالگرد انقالب اسالمی 
به بهره برداری می رسد شامل سه پروژه 
بزرگ زیرس��اختی اس��ت که ب��ا عنوان 
پروژه های  »تالش 2« و »تجمیع 1 و2« 

شناخته می شود. 
 وی به معرف��ی پروژه تالش پرداخت 
و گف��ت: پروژه ت��الش 2 ک��ه در ادامه 
مجموعه ای از پروژه های بزرگ ارتباطی 
کشور باعنوان توسعه الیه انتقال شبکه 
زیرس��اخت اج��را می ش��ود، گام مه��م 
دیگری است که ظرفیت زیرساخت های 

ارتباطی کش��ور را به میزان چشمگیری 
افزایش می دهد. خس��روی اظهارداشت: 
در این پروژه، ظرفیت پهنای باند داخل 
کش��ور در ح��وزه انتق��ال از 2500 به 
3300 گیگابیت بر ثانیه ارتقاء می یابد و 
زیرساخت الزم برای توسعه شبکه ملی 
اطالعات توس��ط متخصصان داخلی به 

شکل واقعی و مؤثر فراهم می شود. 
 مدیرعامل زیرس��اخت تصریح کرد: 
افتت��اح پروژه ت��الش 2 زمینه افزایش 
امنی��ت تب��ادل اطالع��ات در داخل، 
تامین نی��از اپراتوره��ای داخلی برای 
س��رویس دهی بهت��ر ب��ه مخاطبان و 
نیز مس��یر ترانزیت دیت��ا به عنوان یک 
س��رویس اقتصادی در حوزه بین الملل 
را نیز میسر می سازد. وی با بیان اینکه 
این ش��رکت موتور حرکت به س��مت 
 ICT جلو برای تمامی بازیگران بخش
کشوراست افزود: پروژه های تجمیع 1 
و 2 که در الیه دیتا به عنوان س��ومین 
الیه زیرساختی اجرا شد،  ظرفیت های 
ارتباطی را برای اجرای پرش��تاب سایر 
طرح ه��ای توس��عه ای در ای��ن عرصه 
فراهم می سازد و با اجرای آن، ظرفیت 
بستری شبکه دیتای کشور تا پنج برابر 

افزایش می یابد. 
 خس��روی ادامه داد: افزایش ظرفیت 
ارتباط��ات 31 مرک��ز مابی��ن الیه های 
دسترسی و core به میزان 720 گیگ، 
افزای��ش 3400 گیگابی��ت ظرفیت در 
الیه دسترس��ی شبکه و نوسازی بخشی 
 Gateway و core از تجهیزات الی��ه
شبکه بخشی از دستاوردهای اجرای این 

پروژه است. 
 وی اظهارکرد: اصالح توپولوژی شبکه 
ب��ا هدف رفع گلوگاه ه��ا و تبدیل آن به 
یک شبکه مهندس��ی و سلسله مراتبی 
که موجب افزایش محسوس پارامترهای 
کیفی دسترس��ی آس��ان ش��ده از سایر 
دس��تاوردهای اجرای این پروژه اس��ت 
که به واس��طه تالش بی وقفه و پیگیری 
کارشناسان داخلی و در بازه زمانی 180 

روز محقق شده است. 
رئیس هیأت مدیره ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت خاطر نشان کرد:  بهینه سازی 
ارائ��ه  ام��کان   ،IP ش��بکه  روتین��گ 
س��رویس های جدی��د در این ش��بکه و 
فراهم ک��ردن امکان ج��ذب حداکثری 
پهنای باند اینترنت از دستاوردهای دیگر 

پروژه  تجمیع به شمار می رود. 

وزیر ارتباطات درمراسم افتتاح پروژه فجر: 

ظرفیت IP کشور 4000 گیگابیتی شد

شماره 440 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073296
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حمل و نقل

الزام پیمانکاران به صدور 
ضمانت نامه ۱۰ ساله کیفیت 

ساختمان

 مشاور رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
کش��ور گفت: دادن ضمانت نامه ۱۰ س��اله از سوی 
پیمان��کاران کل و مکلف کردن بازرس��ان س��اخت 
به حضور تم��ام وقت بر کار ساخت و س��از دو تغییر 

اساسی در متن پیش نویس است. 
محس��ن بهرام غفاری در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی درباره پیش نویس آیین نامه 
نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان که چندی 
است از س��وی معاونت مسکن و س��اختمان وزارت 
راه و شهرس��ازی تهیه ش��ده و برای نهایی شدن در 
معرض نقد مهندس��ان ب��رای تغیی��رات احتمالی و 
تصویب قرار گرفته اس��ت، گف��ت: آیین نامه نظارت 
بر کنترل س��اختمان دو تغییر اساس��ی کرده است. 
نخس��ت آنکه پیمانکار کل همیش��ه باید در کارگاه 
حضور داشته باش��د و برای ساختمانی که می سازد 
ضمانت نامه ۱۰س��اله ارائه ده��د و همچنین نظارت 
باید تبدیل به بازرس��ی س��اخت در پایگاه ها ش��ود. 
بدین معنا بازرسی ساخت از زمان تصویب آیین نامه 
نظام اداری، به عنوان یک ش��غل ثابت، دائمی و تمام 
وقت محسوب می ش��ود و بازرسان باید تمام وقت بر 

کار ساخت و ساز نظارت داشته باشند. 
رئی��س کمیت��ه بازنگ��ری آیین نامه نظ��ام اداری 
کنترل ساختمان در پاسخ به این پرسش که فرآیند 
جدی��د تا چه ح��د در کاهش تخلفات س��اختمانی 
تأثیرگذار خواهد ب��ود، گفت: تغییرات در نظرگرفته 
ش��ده تا میزان قابل توجهی موجب کاهش تخلفات 
س��اختمانی خواه��د ش��د زی��را دادن ضمانت نامه 
۱۰ ساله و حضور تمام وقت بازرسان ساخت و ساز در 
محل موردی اس��ت که در مت��ن پیش نویس بر آن 

تأکید ویژه ای شده است. 
وی تأکید کرد: اگرچه آیین نامه وظایف بیش��تری 
ب��ه ش��هرداری ها می دهد و در قبالش پاس��خگویی 
آن س��ازمان را نیز مدنظر قرار داده اس��ت. بخش��ی 
از منتق��دان پیش نوی��س آیین نامه نگران هس��تند 
ت��ا ای��ن وظایف به طور کامل توس��ط ش��هرداری ها 
تمکین نش��ود درحالی که تا حد لزوم این مس��ئله و 
 تمهیدات��ش نیز در متن پیش نوی��س در نظر گرفته 

شده است. 

مدیرعامل ایرباس اعالم کرد 
همکاری بلندمدت ایرباس با ایران

مدیرعامل گروه ایرباس با اشاره به اینکه به همکاری 
ب��ا ایران بلندمدت نگاه می کنیم، گفت: ما می خواهیم 
سهمی در برقراری روابط اقتصادی ایران با کشورهای 

اتحادیه اروپا داشته باشیم. 
به گزارش مهر، »توماس آندرس« که در رأس شرکت 
ایرباس متشکل از متخصصانی از آلمان، اسپانیا، چین و 
بریتانیا به مرکزیت فرانسه فعالیت می کند، گفت: الزم 
می بینم که دو نکته را بیان کنم؛ اول اینکه ایرباس یک 
شرکت کامال اروپایی است، یعنی شراکت با ایرباس به 
معنی شراکت با آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا است. 
این مسئله مهم است، زیرا به عنوان یک شرکت بزرگ 
اروپایی می خواهیم سهمی در برقراری روابط اقتصادی 

با ایران و کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشیم. 
مدیرعامل گروه ایرباس افزود: نکته دوم اینکه فروش 
هواپیما، آموزش خلبانان، کمک در نگهداری هواپیما، 
مدرن سازی سیستم هدایت پرواز، همگی مسائل مهمی 
هستند، اما دید ما دید بلندمدت است. روی این موضوع 
تمرکز می کنیم که چه کمکی می توان از لحاظ فنی و 
مهارتی انجام داد. هدف ما تشویق جوانان به فعالیت در 
زمینه هوانوردی و توجه ما بر همکاری های اجتماعی و 

توسعه توانمندی جوانان متمرکز شده است. 
وی ادام��ه داد: بنابراین ایرب��اس و ATR تنها برای 
ف��روش هواپیما اینجا نیس��تند بلکه ه��دف ما ایجاد 
رابطه ای پرثمر و پایدار اس��ت و بعد از اعالم برداش��ته 
ش��دن تحریم ها، مسائل دشواری همچون تامین مالی 
را پی��ش رو داریم و همان طور که بیان ش��د، برای آن 
راه حل هایی داریم. بنابراین، این امر نقطه شروع ایجاد 
رابطه ای مس��تحکم و پرثمر با ایران، ایران ایر و س��ایر 
ش��رکت ها و همچنین در زمینه روابط اجتماعی میان 
کشورهای مان است و امیدواریم استعداد جوانان ایرانی 

را برای آینده صنعت هوایی شکوفاتر کنیم. 

وزارت خزانه داری، بویینگ را برای 
فروش به ایران محدود نکرده  است

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه هیچ 
محدودیتی از س��وی وزارت خزان��ه داری آمریکا برای 
مذاکره بویینگ با ایران ایجاد نش��ده است، گفت: اگر 
اراده بویینگ جدی باش��د می تواند در نوسازی ناوگان 

هوایی ایران سهمی داشته باشد. 
اصغر فخریه کاشان در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
از مذاک��ره با بویین��گ برای خرید هواپیما اس��تقبال 
می کنیم اما هنوز با این شرکت هواپیماسازی به جایی 
نرس��یده ایم، اظهار داش��ت: وزارت خزانه داری آمریکا 
بویینگ را برای فروش هواپیما به ایران محدود نکرده 
اس��ت. وی افزود: اینکه مذاکره رسمی یا غیر رسمی با 
بویینگ انجام ش��ده را نه می توان��م تکذیب کنم و نه 
تایید، اما می توانم بگویم که هنوز با بویینگ وارد هیچ 
نوع تعهدی نشده ایم و بویینگ هنوز تصمیمی نگرفته 

است. 
قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی گفت: اگر بویینگ 
اراده جدی داش��ته باش��د می تواند در نوسازی ناوگان 
هوایی ایران سهمی داشته باشد. فخریه کاشان با بیان 
اینکه در سفر به اروپا، تفاهم نامه ای هم با یک شرکت 
دولتی فرانسوی برای توسعه فرودگاه های حضرت امام 
و مش��هد به امضا رس��ید، گفت: طبق این تفاهم نامه 
طرفین باید نقش��ه راهی را پیدا کنند ک��ه بتوانیم از 
این نقشه راه، کار ساخت داخل را به حداکثر برسانیم 
و بعد از مطالعاتی مش��ترک که انجام ش��د قرار است 
فرانسوی ها ۱۰۰ درصد سرمایه تاسیس فرودگاه امام و 
بازسازی ترمینال موجود را انجام دهند و فعالیت های 
غیر حاکمیتی را به صورت BOT  به آنها واگذار کنیم. 
وی افزود: این ش��رکت فرانس��وی قرار اس��ت که این 
س��رمایه گذاری و ای��ن پروژه را در قالب یک ش��رکت 
مشترک که اکثریت سهم این شرکت متعلق به دولت 
ایران است را انجام دهد و بهره برداری از این پروژه هم 
به صورت مشترک خواهد بود اما ۱۰۰ درصد سرمایه را 

این شرکت تامین می کند. 

عمران

چن��د روز پس از اع��الم آغاز 
ارائه نخستین موج از تسهیالت 
8۰ میلیون��ی خری��د خان��ه از 
س��وی بانک مس��کن، ح��اال به 
نظر می رسد این بازار بزرگ باید 
در آین��ده نزدیک خ��ود را برای 
تحولی جدید در عرصه ای دیگر 
آماده کند، عرصه ای که هر چند 
در بسیاری از کشورهای جهان 
به عن��وان یک��ی از اصلی تری��ن 
روش ه��ای تامین مال��ی خرید 
خانه به حس��اب می آید، اما در 
ایران تاکن��ون توجه چندانی به 
آن ص��ورت نگرفت��ه و در عمل 
تاثیری در ش��رایط بازار نداشته 
اس��ت. تامین منابع مالی مورد 
نیاز پروژه در زمان س��اخت کار 
و به وج��ود آوردن ام��کان اینکه 
خریدار خانه را ب��ا بهایی کم تر 
بخرد، دو مزیت مهم پیش خرید 
خانه به حس��اب می آی��د که با 
توجه به امکان اقس��اطی شدن 
بخشی از مبلغ خانه برای بعضی 
از کش��ورهای خارجی راهکاری 
مناس��ب در تمدید رون��ق بازار 

مسکن به حساب می آید. 
در ایران اما شرایط نامشخص 
اقتصادی ک��ه بعضا باعث ایجاد 
ش��وک هایی جدی در بازار شده 
از یک سو و نبود اعتماد متقابل 
میان خری��دار و فروش��نده که 
در  کالهب��رداری  پرونده ه��ای 
پیش ف��روش س��اختمان آن را 
تش��دید کرده از س��وی دیگر، 
هرگ��ز اجازه نداده این ابزار مهم 

مورد بهره برداری قرار گیرد. 
ای��ن دو مانع عم��ده در طول 
این ماه ها ش��رایطی متفاوت را 
تجربه کرده اند. به نتیجه رسیدن 
مذاکرات هس��ته ای و بازگشت 
ثبات نسبی به بازارهای اقتصادی 
کشور و البته کاهش مداوم تورم 
در ط��ول س��ال های گذش��ته، 
انتخاب ه��ای طوالن��ی مدت را 

بیش از گذشته توجیه پذیر کرده 
و در ای��ن فضا هم خریدار و هم 
فروش��نده با فراغ بال بیشتر به 
بازار پیش فروش مس��کن قدم 

خواهند گذاشت. 
برای حل مشکل عدم اعتماد 
نی��ز وزارت راه بی��ش از ی��ک 
سال گذش��ته به این بازار ورود 
ک��رده و در کنار ابالغ ش��رایط 
پیش فروش ضلع س��ومی را به 
این بازی کش��انده که می تواند 
اعتمادها را بازگرداند. بحث باز 
کردن حساب امانی مسکن نزد 
بان��ک که در قال��ب آن خریدار 
پول را به حس��اب بانکی واریز 
ک��رده و س��پس فروش��نده با 
ارائه مدارکی دقیق از پیشرفت 
ساختمان نسبت به برداشت از 
این حس��اب اقدام کند از چند 
م��اه پیش مطرح ش��ده و حاال 
براس��اس صحبت ه��ای معاون 
به مراحل  راه و شهرس��ازی  وزیر 

جدید خود نزدیک می شود. 
به گفت��ه حام��د مظاهریان، 
امان��ی  حس��اب  راه ان��دازی 
مس��تلزم ن��گارش آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها و قوانین مرتبط 
با آن از سوی بانک مرکزی است 

و باید به بانک ها ابالغ شود. 
 در ح��ال حاض��ر آیین نام��ه 

اجرای قانون حس��اب امانی در 
دست بررسی و تدوین در بانک 
مرکزی اس��ت و بانک ها اجرای 
آن را منوط به ابالغ دستورالعمل 
در دست تدوین در بانک مرکزی 
کرده ان��د ک��ه امیدواریم هرچه 
س��ریع تر ای��ن آیین نامه تدوین 
و به بانک ه��ا ابالغ و یک برنامه 
مطمئ��ن در فرآیند پیش خرید 

آپارتمان راه اندازی شود. 

اما و اگرهای تقویت بازار 
پیش فروش

مظاهریان  این صحبت ه��ای 
هرچند از احتمال نهایی ش��دن 
این حس��اب در ط��ول روزهای 
آین��ده حکایت می کند اما قطعا 
تردیدهای��ی را نیز با خود همراه 
خواهد ک��رد. از بانک های عامل 
در ای��ن حوزه گرفت��ه تا فرآیند 
کارم��زد  ن��رخ  و  کار  اجرای��ی 
ابتدایی مطرح ش��ده  ابهام های 
هستند. هرچند مظاهریان اعالم 
کرده نظر وزارت راه و شهرسازی 
اخ��ذ کارمزد حداقل��ی از مردم 
اس��ت اما زمین گیر شدن طرح 
مسکن قسطی به دلیل اختالف 
نظرهای به وجود آمده میان بانک 
و انبوه س��ازان خط��ر انتقال این 
اختالف به عرص��ه پیش فروش 

را نی��ز افزایش می دهد، هرچند 
همچن��ان اصلی تری��ن س��وال 
و ابه��ام نح��وه ارائ��ه واحدهای 
پیش ف��روش ب��ه ب��ازار اس��ت. 
خبرن��گار  میدان��ی  پیگی��ری 
»فرصت امروز« نش��ان می دهد 
تعداد واحدهای مس��کونی ارائه 
شده برای پیش فروش در طول 
ماه ه��ای گذش��ته چن��دان باال 
نبوده است. جعفری، مدیر یک 
بنگاه معامالت ملکی در این باره 
اظهار کرد: در بازار مسکن ایران 
اص��وال تعداد کس��انی که قصد 
دارن��د خانه ای پی��ش فروش یا 
پیش خرید کنند زیاد نیست و 
خانه سازان ترجیح می دهند پس 
از پایان کار خانه های خود را به 

بازار عرضه کنند. 
به گفته وی، این روند در طول 
ماه های گذشته به دلیل کاهش 
ساخت و سازها کاهش پیدا کرده 
و جز مواردی خاص که سازنده 
خانه به دلیل مس��ائل مالی خانه 
نیمه س��اخته خود را به فروش 
می گذارد، در دیگر موارد چندان 
تعداد قراردادها باال نبوده است. 

ش��رایط امروز بازار و احتمال 
فعل��ی  رک��ود  تاثیر گ��ذاری 
ب��ر کاه��ش اثر گ��ذاری ب��ازار 
پیش ف��روش از صاح��ب نظران 

حوزه نیز مطرح اس��ت و حتی 
ورود بانک ه��ا را نیز نمی توان به 
مثابه معجزه در عرصه ساختمان 
دانس��ت، هرچند امیدهایی نیز 

همچنان وجود دارد. 
کارشناس  دلخوش،  مرتضی 
مال��ی در گفت و گو  بازاره��ای 
با »فرص��ت ام��روز«، به نقش 
منفی بانک ها در تش��دید رکود 
مسکن اشاره کرد و گفت: وقتی 
ما س��ودهای باالی 2۰ درصد را 
در بسیاری از بانک ها می بینیم، 
طبیعی است که سرمایه گذاران 
به بازار مس��کن که تورم منفی 
را تجرب��ه کرده اند پ��ا نگذارند 
و در نتیج��ه رک��ود از دو طرف 
ب��ا ناتوان��ی م��ردم در خرید و 
نبود انگیزه خانه س��ازان برای 
ساخت تشدید شود. وی افزود: 
در چنین ش��رایطی شاید توقع 
اثر گذاری تغییر در شرایط پیش 
فروش ب��رای افزایش معامالت 
در این بخش زیاد باشد، هرچند 
در صورتی ک��ه ق��دری رکود به 
وجود آمده به تحرک برس��د و 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخش 
بار دیگر سودبخش شود، قطعا 
می توان انتظار داش��ت بانک ها 
نق��ش منف��ی خ��ود در خروج 
س��رمایه ها از بازار مسکن را با 
تسهیل در شرایط پیش فروش 

جبران کنند. 
هرچند باید به انتظار نشست 
و دی��د بانک مرکزی س��رانجام 
ش��رایط ای��ن حس��اب امانی را 
چط��ور تغیی��ر می ده��د و اثر 
این تغیی��ر چه زمان��ی در بازار 
مس��کن ایران مش��اهده خواهد 
ش��د. اما فاصله کوتاه اجرای وام 
8۰ میلیونی و امیدواری معاون 
آخوندی به نتیجه بخش شدن 
تغییرات اعمال ش��ده در قانون 
پیش فروش خانه نش��ان از آن 
دارد ک��ه دومی��ن ش��وک برای 
ایجاد تحرک در بازار رکود گرفته 

مسکن در راه است. 

قانون یک ساله پیش فروش تغییر می کند 

همه چیز برای بیدار کردن بازار مسکن

خبر

تلفن مستقیم: 86073288شماره 440 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com

مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران پرن��د از 
افتتاح 8 هزار واحد مس��کن مهر این شهر 
خب��ر داد و گفت: با توج��ه به اخطارهای 
مکرر پ��س از دهه فج��ر واحدهای آماده 
تحویل متقاضیانی که نس��بت به تکمیل 
آورده خ��ود اقدام نکرده ان��د با متقاضیان 

خوش حساب جابه جا می شود. 
س��یدعلی اکبر طاه��ری در گفت وگ��و 
ب��ا تس��نیم با اش��اره ب��ه ارس��ال اخطار 
تکمیل آورده ب��ه متقاضیان برای تحویل 
واحدهای مس��کن مهر، اظهار کرد: پس 
از این اخطار اکث��ر متقاضیان برای واریز 
باقیمانده آورده خود اقدام کردند و کارت 

اقساط واحدها را نیز دریافت کرده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه البته ش��ماری از 
متقاضی��ان در این زمین��ه اقدامی انجام 
نداده ان��د، تصریح کرد: پ��س از دهه فجر 
واحد متقاضیانی که آورده خود را تکمیل 
نکرده ان��د ب��ا متقاضیانی که ای��ن کار را 

انجام داده اند، جابه جا می شود. 
 طاهری با اشاره به آماده تحویل بودن 

بخشی از واحدهای مسکن مهر شهر پرند، 
اف��زود: از طری��ق پیامک به ش��ماری از 
متقاضیان اعالم کردیم با توجه به تحویل 
قطعی واحدهای مس��کن مهر نس��بت به 
انج��ام مراح��ل اداری و واری��ز باقیمانده 

آورده اقدام کنند. 
وی تصری��ح کرد: اما باتوج��ه به اینکه 
برخ��ی پیامک ه��ای تبلیغات��ی خ��ود را 
مس��دود کرده اند از طریق پست آخرین 
اخطار را به در منازل متقاضیان ارس��ال 
کرده ای��م. وی با بیان اینک��ه متقاضیانی 
که هنوز نس��بت به واریز باقیمانده آورده 
خود اق��دام نکرده ان��د ۱۰ روز برای این 
کار مهل��ت دارند، ادام��ه داد: با توجه به 
ارس��ال اخطار ب��ه در من��ازل متقاضیان 
مسکن مهر، شرکت عمران پرند به لحاظ 
قانون��ی وظیفه خود را انجام داده اس��ت. 
وی تأکی��د کرد: واحده��ای آماده افتتاح 
پروژه کیسون ظرف یک ماه پس از انجام 
مراح��ل اداری و واری��ز باقیمان��ده آورده 

تحویل متقاضیان می شود. 

مدیرعامل شرکت عمران پرند: 

تحویل واحدها به خوش حساب ها
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هیوندای خواهان رقابت با آلمانی ها 
با مولفه عملکرد است

ش��رکت خودرو س��ازی هیوندای به تازگی از طرح 
بلندپروازان��ه خ��ود با ه��دف قرار گرفت��ن در میان 
س��ازندگان خودروه��ای لوک��س با برن��د جدیدش 

جنسیس رونمایی کرد. 
این سازنده اتومبیل در سایت Auto blog تایید 
ک��رده که با بخ��ش اجرایی اش با نام س��اده N  که 
ش��روع فعالیتش در ماه سپتامبر گذشته به رسمیت 
شناخته ش��د، می خواهد به طور مستقیم رده M  از 
گروه خودروسازی BMW را با برند جنسیس خود 

هدف قرار بدهد. 
م��دل ورود ب��ه س��طح خودروهای لوکس ش��رکت 
هیوندای براس��اس منطق نام گذاری، G70 خواهد بود 
BMW M3/M4 که به طور مس��تقیم به خودروهای 
 با ورژن ه��ای س��واری و کوپه حمل��ه می کند. مجله

Driver And Car اس��تدالل می کن��د ک��ه ای��ن 
 تمایل می تواند از طریق یک ورژن مجدد کار ش��ده از
V6 3.3L Biturbo  جدی��د تحق��ق یاب��د ک��ه 
به راحتی با 425 اس��ب بخار و ش��ش سیلندر تنه به 
تنه خودروهای باواریایی ها می زند. برای هدایت بخش 
اجرایی جدید N، هیوندایی کسی به جز مهندس قبلی 
مسئول بخش M از گروه خودروسازی BMW یعنی 
آلبرت بیرمان را به کار نگرفته است. این شخص تایید 
کرده که شاس��ی اتومبیل G70 برای همراه ش��دن با 
میزان مناسبی از نیروی اسب بخار طراحی شده است. 
ماهنام��ه انگلیس��ی Auto Express همچنین 
اشاره می کند که بخش N توانایی شرکت هیوندای 
را در توس��عه س��فارش های اس��پرت ب��ه مدل های 
مقرون به صرفه ت��ر افزای��ش می ده��د. ای��ن امر یک 
اس��تراتژی بازاریابی اس��ت که قائل اس��ت به اینکه 
حداق��ل تفاوت��ی هم می��ان برند های جنس��یس و 
 i30 هیون��دای وجود ن��دارد. تالش این ش��رکت با
ورژن اروپایی هیوندای االنترا GT آغاز خواهد شد. 

نامزد های نهایی کسب جایزه 
بهترین خودروی سال

س��رانجام اسامی 10 نامزد نهایی کسب عنوان بهترین 
خودروی دنیا در س��ال 2016 میالدی مش��خص ش��د. 
راه یافتگان به این مرحله در نمایشگاه اتومبیل نیویورک که 
در تاریخ 24 مارس برگزار خواهد ش��د به رقابت خواهند 
پرداخ��ت و باید منتظر نشس��ت و دید که ک��دام یک از 
خودرو های راه یافته به این مرحله موفق به کسب این جایزه 
بسیار ارزشمند و مهم خواهد شد. 10 خودروی فینالیست 
انتخاب شده که توسط 73 روزنامه نگار در حوزه خودرو پا به 

این مرحله از رقابت گذاشته اند به شرح زیر هستند: 
1- آئودی A5: دارای حجم موتور 2000 سی سی، 
4 سیلندری، قدرت موتور 220 اسب بخاری، گیربکس 

دستی 6 سرعته و همچنین اتوماتیک 8 سرعته. 
2- بی ام و X1: دارای حجم موتور 2000 سی سی، 
4 س��یلندری، ق��درت موت��ور 241 اس��ب بخاری، 

گیربکس اتوماتیک 6 سرعته.
3- هیوندای توسان  )tucson(: دارای حجم موتور 1600 
سی س��ی، 4 س��یلندری، قدرت موتور 175 اسب بخاری، 

سیستم گیربکس اتوماتیک دو کالچه 7 سرعته. 
دارای   :Land Rover Discovery Sport   -4
حجم موتور 2000 سی س��ی، 4 سیلندری، قدرت موتور 
 ،ZF 9HP84 240 اسب بخاری، جعبه دنده 9 سرعته
دارای ش��تاب گیری صفرتاصد کیلومتر بر س��اعت 8/2 

ثانیه ای و حداکثر سرعت 200 کیلومتر بر ساعت. 
5- مزدا CX-3: این خودرو در واقع کوچک ترین 
 )MAZDA(  کمپانی مزدا )SUV(  شاس��ی بلند
است که در سال 2015 برای نخستین بار در لیست 
ف��روش این کمپانی ژاپنی قرار گرفته اس��ت. حجم 
موت��ور 2000 سی س��ی، 4 س��یلندری خطی، توان 
موتور 128 اس��ب بخ��اری، گیربک��س اتوماتیک 6 

سرعته از ویژگی های این خودرو است. 
 6- م��زدا MX-5: این خودرو دارای حجم موتور 
2000 سی س��ی و قدرت آن 165 اسب بخار است. 
دارای موتور 4 س��یلندری و شتاب گیری صفرتاصد 
کیلومتر بر ساعت 7.9 ثانیه و حداکثر سرعت 200 

کیلومتر بر ساعت است. 
 GL در حال حاضر سری :GLS 7- مرس��دس بنز
با موتورهای شش یا هش��ت سیلندر عرضه می شوند 
 4Matic و همگ��ی به سیس��تم حرکت چهار چ��رخ
مرسدس مجهز هستند. مدل پایه این محصول یعنی 
GLS 350d 4MATIC تنها محصولی است که از 
موتور دیزلی بهره برده و می تواند تا 255 اس��ب بخار 
ق��درت و 620 نیوتن بر متن گش��تاور تولید کند. این 

خودرو دارای موتوری با حجم 3000 سی سی است. 
8- س��کودا س��وپرب  )superb(: دارای هش��ت 
ایربک و موتور2000 سی س��ی بوده و دارای حداکثر 
سرعت 240 کیلومتر بر س��اعت است. حجم موتور 

2000 سی سی و موتور آن 4 سیلندری است. 
9- تویوت��ا پریوس  )prius(: حج��م موتور 1800 
سی سی، 4 سیلندر، گیربکس اتوماتیک و قدرت موتور 
134 اسب بخاری. طبق برآوردهای EPA این خودرو 
در بزرگراه، 4.9 لیتر و در ش��هر 4.61 لیتر در هر صد 
کیلومت��ر، س��وخت مصرف می کند. مصرف س��وخت 

ترکیبی آن نیز به 4.7 لیتر در صد کیلومتر می رسد. 
10- جگ��وار XE: حجم موتور 3000 سی س��ی، 
موتور 6 سیلندری، قدرت موتور 340 اسب بخاری، 
گش��تاور 450 نیوتن بر متری، جعبه دنده 8 سرعته 

اتوماتیک از خصوصیات جگوار XE است. 

جزییات جدید از تولید فیات در ایران
 فیات رقیب قیمتی پژو می شود

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا با بیان 
اینکه ش��رکتی ایرانی- ایتالیایی میان ایران خودرو و 
فیات ایجاد خواهد ش��د، گفت: فیات می تواند رقیب 

قیمتی برای محصوالت پژو و فولکس واگن باشد. 
احم��د پورف��الح در گفت وگ��و با مهر با تش��ریح 
جزیی��ات بیش��تری از همکاری ه��ای ایران خودرو و 
فی��ات گفت: هنوز ق��راردادی می��ان ایران خودرو و 
فیات به امضا نرسیده اما مذاکرات در مراحل خوبی 
قرار گرفته اس��ت که امیدواریم منجر به شکل گیری 

همکاری مناسبی میان دو خودروساز شود. 
رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و ایتالیا 
افزود: براس��اس مذاکراتی که می��ان ایران خودرو 
و فی��ات ص��ورت گرفته، ق��رار اس��ت خودروهای 
جدی��د فیات در ایران تولید ش��ده و بعد از آن به 
کش��ورهای منطقه صادر ش��ود، بنابراین قرار ما با 
خودروس��ازی فیات این اس��ت که واردات صورت 
نگیرد و تولید مش��ترک، اس��اس کار ق��رار گیرد. 
وی تصری��ح کرد: مدل های جدیدی از خودروهای 
فی��ات در ایران به صورت مش��ترک تولید خواهد 
ش��د و قرار بر این است که شرکتی مشترک میان 
دو خودروس��از ایرانی- ایتالیایی تش��کیل شود که 
س��رمایه گذاری مش��ترک هم از س��وی دو طرف 

انجام خواهد شد. 
به گفت��ه پورفالح، قرار بر این اس��ت که دانش و 
تکنولوژی از س��وی فی��ات وارد ای��ران و در مقابل، 
کارگر و انرژی از س��وی کشورمان تأمین شود، البته 

حجم سرمایه گذاری هنوز مورد بحث است. 
وی اظهار داش��ت: فیات در س��ال های گذش��ته 
پیش��رفت های مناس��بی در عرصه خودروس��ازی 
داش��ته اس��ت به نحوی که اکنون س��بد متنوعی 
از خودروه��ای اکونومی دارد ک��ه به لحاظ قیمتی 
می توان��د رقیب��ی برای پژو و فولکس واگن باش��د. 
رئی��س ات��اق بازرگانی مش��ترک ای��ران و ایتالیا 
خاطرنش��ان کرد: رن��ج قیمتی فیات ه��م متنوع 
اس��ت و البته از خودروهای 500 سی س��ی به باال 
دارد و می توان��د تنوع قیمتی متنوعی هم داش��ته 
باش��د، ضمن اینکه به لحاظ مصرف س��وخت هم 

اقتصادی است.  

مستثنا شدن خودروهای خاص 
مستعمل برای واردات

خودروهای مس��تعمل با کاربرد خاص به ش��رط 
داش��تن نمایندگی رس��می خدمات پس از فروش، 

امکان ورود به کشور را دارند. 
به گ��زارش ایس��نا، خودروهای خاص به ش��رط 
داش��تن نمایندگی رس��می خدمات پ��س از فروش 
بدون در نظر گرفتن قدمت س��ال س��اخت، قابلیت 

ثبت سفارش و ورود به کشور را دارند. 
ای��ن موضوع طی نامه ای از جانب وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به رئیس سازمان ملی استاندارد 
ای��ران در ابت��دای امس��ال و پ��س از آنک��ه این 
سازمان از صدور گواهی الزم برای ثبت سفارش 
ای��ن خودروه��ا خ��ودداری می کرد، با اس��تناد 
ب��ه مصوبات هی��ات وزیران مربوط ب��ه ترخیص 
خودروه��ای خ��اص و کاربردی مطرح ش��د. بر 
این اس��اس س��ازمان توس��عه تجارت ایران این 
شرایط را برای مستثنا شدن واردات خودروهای 
مس��تعمل با کاربرد خاص ب��ه واحدهای مربوطه 

ابالغ کرد. 

رئیس سازمان ملی استاندارد:
 استانداردها برای کیفیت خودرو 

افزایش می یابد
نیره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی استاندارد 
ایران گفت: این س��ازمان براس��اس ضوابط جدید 
اتحادی��ه اروپ��ا ب��رای ارتق��ای کیفی��ت خ��ودرو 
برنامه ری��زی کرده تا با مش��ارکت خودروس��ازان 
س��طح و تعداد اس��تانداردها برای بهب��ود کیفیت 

خودرو ارتقا یابد. 
به گزارش ایرن��ا، پیروزبخت ضم��ن بیان اینکه 
تحریم ه��ا در برخی م��وارد مانع ارتق��ای کیفیت 
خودرو شد، افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با 
توجه ب��ه اینکه اتحادیه اروپا ضوابط خود را تغییر 
داده در حال بررس��ی ضوابط جدید خودرو در این 
اتحادیه است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
ادامه داد: اکنون که خودروسازان مشغول مذاکره 
با شرکت ها اروپایی هس��تند بهترین فرصت برای 
در اختیار داش��تن ضواب��ط جدی��د اتحادیه اروپا 
و پی��اده کردن آنهاس��ت. پیروزبخ��ت درخصوص 
اس��تانداردهای خودرو در کشور نیز گفت: سازمان 
ملی اس��تاندارد ب��رای خودرو 52 ش��اخص دارد 
ک��ه اگ��ر خودرویی آنها را داش��ته باش��د گواهی 
اس��تاندارد دریافت می کند، همچنین س��ه گواهی 
دیگر نیز باید توس��ط س��ازمان محیط زیست برای 

هر خودرو اعالم شود. 
وی اش��اره کرد: اگر خودروی��ی این 55 گواهی را 
داشته باشد توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان 
محیط زیس��ت کشور اس��تاندارد بودن آن به وزارت 

صنعت، معدت و تجارت اعالم می شود. 
و  تج��ار  از  اس��تاندارد  مل��ی  س��ازمان  رئی��س 
تولیدکننده ه��ا تقاضا کرد قب��ل از تولید محصول و 
ارائ��ه خدمات ی��ا وارد کردن کاال از اس��تانداردهای 
اجباری آن اطالع داش��ته باشند تا در زمان ورود یا 

عرضه محصول و خدمت دچار مشکل نشوند. 

خبر بینالملل

دوشنبه
197 بهمن 1394 خودرو

خودروس��ازی  ص�اح���ب 
آمریکایی کرایس��لر، ش��ریک 
ش��د.  ایران خ��ودرو  چه��ارم 
باالخ��ره پ��س از مدت ها که 
خبرهای متفاوتی از ش��ریک 
خودروساز  بزرگ ترین  چهارم 
می ش��د،  منتش��ر  ایران��ی 
صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
اع��الم کرد که  ایران خ��ودرو 
ب��ه زودی ب��ا فی��ات ایتالیایی 
برای شراکت، تفاهم نامه امضا 

خواهند کرد. 
ح��دود دو ماه پی��ش بود که 
هی��ات بزرگ اقتص��ادی ایتالیا 
به ایران آم��د و در همان زمان 
رئیس ای��ن هیات تجاری اعالم 
کرد که ایتالیایی ها تمایل دارند 
ت��ا در ایران 2 میلیون دس��تگاه 
خ��ودرو تولید کنن��د. این تنها 
فیات ایتالیا نبود که برای مذاکره 
نماین��دگان خ��ود را ب��ه ایران 
فرس��تاده بود بلکه پیش از این 
نیز فولکس واگن آلمانی به عنوان 
یکی از گزینه ه��ای پیش روی 
ایران خ��ودرو مطرح ش��ده بود. 
یکه زارع می گوید  هاش��م  حاال 
به دلی��ل اینک��ه فولکس واگن 
پی��ش از ای��ن ش��ریک ایرانی 
دیگ��ری داش��ته، س��راغ فیات 
رفته اند و بعید نیس��ت که این 
خودروس��از بزرگ به ش��ریک 
اصلی ایران خودرو تبدیل شود. 

در  گذش��ته  روز  یک��ه زارع 
نشستی خبری درباره مشارکت 
با فیات، گفت: »فیات شرکتی 
است که صاحب مجموعه های 
از جمله  ق��وی خودروس��ازی 
کرایس��لر آمریکا است، به نظر 
می رسد که فیات شریک خوبی 
برای ای��ران خواهد بود. ما طی 
دو هفته آت��ی مذاکرات جدی 
خ��ود را با فیات ب��رای امضای 
ابتدایی  تفاهم نامه در مرحل��ه 

آغاز خواهیم کرد.«
او با بیان اینک��ه پیش بینی 
از  بس��یاری  فی��ات  می کن��م 
شرکت های خودروسازی را طی 
دو س��ال آینده از ب��ازار بیرون 
اظهار کرد: »جزییات  می کند، 
همکاری که ب��ا فیات خواهیم 
داش��ت در زمان مقتضی اعالم 
خواهد شد اما فیات این قابلیت 
را دارد که س��هم بیش��تری از 
سبد محصوالت ایران خودرو را 
نسبت به سایر ش��رکا به خود 
اختصاص دهد و بعید نیست در 
سال های آینده به شریک اصلی 

ایران خودرو تبدیل شود.« 
صنعتی  گ��روه  مدیرعام��ل 
ایران خ��ودرو در پاس��خ به این 
پرس��ش که آی��ا هم��کاری با 
فی��ات منج��ر به هم��کاری با 

خواهد  آمریکایی  خودروسازان 
شد، گفت: »درباره این موضوع 
می توان در آین��ده نظر داد اما 
به هر ح��ال ایران خ��ودرو مایل 
است با هر شرکت قوی در دنیا 
کار کند ولی در مورد شراکت با 
خودروسازان آمریکایی تابع نظر 
دولت هستیم. باید این نکته را 
هم توجه کنی��م که می توانیم 
تکنولوژی آمریکایی را از طریق 
فی��ات به خودروس��ازان ایرانی 
منتقل کنی��م، چراک��ه فیات 
پلتفرم مشترک با شرکت های 

آمریکایی دارد.«
خبری از خودروی ارزان 

جدید نیست
ایران خودرو بعد از پژو س��راغ 
فیات��ی رفته ک��ه رقی��ب پژو 
در اروپا محس��وب می ش��ود و 
محصوالت این دو شرکت از نظر 
قیمتی به ش��دت به هم نزدیک 
هس��تند، بنابراین از آنجایی که 
حداقل قیمت محصوالت جدید 
پ��ژو در ایران 58 میلیون تومان 
خواهد بود، پیش بینی می شود 
که حداقل قیم��ت محصوالت 
مش��ترک ب��ا فیات نی��ز باالی 
50 میلیون تومان باش��د، اما در 
سگمنت قیمتی زیر 40 میلیون 
توم��ان خب��ری از خودروهای 

جدید است؟ 
یک��ه زارع در پاس��خ به این 
پرس��ش »فرصت ام��روز« آب 
پاکی را روی دس��ت مشتریان 
ریخ��ت و تصریح ک��رد: »ما با 
هیچ شریک خارجی خودروی 
زی��ر 50 میلیون توم��ان تولید 
نخواهی��م کرد و در س��گمنت 
قیمتی زی��ر 40 میلیون تومان 
قدیمی  همچنان خودروه��ای 
البت��ه  داش��ت  خواهی��م  را 
خودروهایی که به روز می شوند. 
بنابرای��ن همکاری با ش��رکای 
خارج��ی در خودروهای کالس 
C که منجر به تولید پژو 405 و 
پژوپارس شد، رخ نخواهد داد.«
بنز تمام قد به ایران می آید

در  تفاهم نام��ه  نخس��تین 

قدر  خودروساز  با  پس��ا برجام 
آلمان��ی ب��ه امضا رس��ید. در 
برجام،  اجرای  نخستین هفته 
مدیران ارشد بنز با هواپیمای 
ش��خصی به ایران سفر کردند 
ت��ا در زمین��ه هم��کاری در 
تولی��د خودروه��ای تج��اری 
ایران خ��ودرو تفاهم نام��ه  ب��ا 
امض��ا کنند. ح��اال مدیرعامل 
تمام قد  از حضور  ایران خودرو 

بنز در ایران خبر می دهد. 
یکه زارع درباره نحوه حضور 
بنز در ایران توضیح داد: »بنز 
تمام قد به ای��ران خواهد آمد. 
ما با بن��ز تفاهم نامه همکاری 
در زمین��ه خودروهای تجاری 
امضا کردیم که مقرر شد یک 
شرکت برای تولید خودروهای 
تج��اری و یک ش��رکت برای 
خدمات پس از فروش تاسیس 
شود. در هر دوی این شرکت 

بنز سهامدار خواهد بود.«
او ادام��ه داد: »ب��ا بن��ز هم 
تولید خودروی س��واری را نیز 
خواهیم داش��ت و همکاری ها 
در ح��وزه س��اخت و مونت��اژ 
خودرو در قالب ش��رکت های 
مذک��ور و همچنی��ن س��تاره 

ایران انجام خواهد شد.«
مدیرعام��ل گ��روه صنعتی 
ایران خودرو ب��ا بیان اینکه ما 
با بنز به س��مت تولید خودرو 
حرکت خواهیم ک��رد، گفت: 
»ما برنامه ری��زی ای در زمینه 
تجهی��ز ن��اوگان تاکس��یرانی 
به خودروهای بن��ز داریم که 
در صورت رس��یدن به تفاهم 

اجرایی خواهد شد.«
همه جزییات قرارداد پژو

با  پ��ژو  ق��رارداد  جزیی��ات 
انتق��ادات  ک��ه  ایران خ��ودرو 
بس��یاری را در پی داش��ت از 
جمل��ه محوره��ای اصلی این 
نشس��ت خبری ب��ود. به گفته 
یک��ه زارع، 20 درصد از قرارداد 
پژو محرمانه است و نخستین 
خودروی حاصل این مشارکت 
در س��ال 95 وارد بازار خواهد 

ش��د. مدیرعامل گروه صنعتی 
اینکه  بی��ان  ب��ا  ایران خ��ودرو 
بیش��ترین مناف��ع در ق��رارداد 
و  ایران خ��ودرو  جوینت ونچ��ر 
پژو ب��رای طرف ایران��ی دیده 
شده اس��ت، بیان کرد: »بر این 
اس��اس می توان گف��ت قرارداد 
پژو با ایران بی��ش از 50 درصد 
سهمی که برای ایران خودرو در 
نظر گرفته ش��ده است، به نفع 
ایران خواهد بود. ای��ن قرارداد 
کامال منافع قطعه سازان کشور 
را تامی��ن می کند و قرار اس��ت 
تکنولوژی در این قرارداد جدید 
به قطعه س��ازان داخلی منتقل 
ش��ود.« یکه زارع درب��اره زمان 
ورود نخس��تین خودرو به بازار، 
اظهار کرد: »خ��ودروی 2008 
اواخر سال 95 به تولید می رسد 
و س��ال ب��ه س��ال خودروهای 
بعدی نیز به سبد تولید مشترک 
ایران خودرو و پژو اضافه می شود 
تا به تولید 200 هزار دستگاه در 
سال 2020 برس��یم که در آن 
زمان 70 درص��د قطعات تولید 

داخل خواهند بود.«
او درب��اره قیم��ت خودروها 
نیز گفت: »با فاکتورهای حال 
حاضر، قیمت پژو 301 دستی 
58 میلیون توم��ان و پژو 301 
اتوم��ات 63 میلی��ون توم��ان، 
قیم��ت پ��ژو 208، 68 میلیون 
تومان و قیمت دو مدل دستی 
و اتوم��ات پ��ژو 2008، 72 و 

78 میلیون تومان خواهد بود.«
یک��ه زارع اف��زود: »عالوه بر 
اینک��ه س��هم هر ی��ک از دو 
ط��رف ایران خ��ودرو و پژو در 
این قرارداد 50 درصد اس��ت، 
دو س��ال مدیرعامل ش��رکت 
و  ایران خ��ودرو  از  مش��ترک 
رئی��س  هیات مدی��ره از پ��ژو 
خواهن��د بود و دو س��ال بعد 
جای آنها عوض خواهد ش��د 
و ای��ن جوینت ونچ��ر بر عمق 
س��اخت داخ��ل محص��والت 

نظارت خواهد داشت.«
تولی��د  ح��ذف  درب��اره  او 

 5008 و   508 خودروه��ای 
پژو از ق��رارداد جدید، توضیح 
داد: »مذاکرات ما با پژو راجع 
ب��ه تولید پنج مدل خودرو در 
ای��ران بود که بر این اس��اس، 
 301  ،2008 خودروه��ای 
تولی��د  اول  ف��از  در   208 و 
خواهند ش��د و پس از آن، دو 
مدل خودروی 508 و 5008 
در فازه��ای بع��دی همکاری 
ایران و پژو عملیاتی می شود.«
بسته حمایتی پژو چیست؟ 
موضوع پرداخت غرامت پژو 
به ایران برای ترک مش��ارکت 
در زم��ان تحریم ه��ا، یکی از 
پیش شرط های امضای قرارداد 
با این خودروس��از فرانس��وی 
مدیرعام��ل  اکن��ون  ب��ود. 
ک��ه  ایران خ��ودرو می گوی��د 
غرامت مورد نظر در قالب یک 
بسته حمایتی از سوی پژو به 

ایران پرداخت خواهد شد. 
یک��ه زارع ب��ا بی��ان اینک��ه 
جم��ع مبلغی که پ��ژو باید به 
غرام��ت  ب��رای  ایران خ��ودرو 
پرداخ��ت کن��د 427 میلیون و 
600 ه��زار یورو اس��ت، گفت: 
باب��ت  ی��ورو  »116 میلی��ون 
موضوع��ات گذش��ته اس��ت و 
311 و 600 ه��زار یور و مربوط 
به مس��ائل آینده. بابت مسائل 
گذش��ته پژو 25 میلی��ون یورو 
قطع��ات مجان��ی و 11 میلیون 
یورو خ��ط تولی��د مجانی پژو 
207 به ما خواهد داد. همچنین 
11 میلی��ون ی��ورو از مطالبات 
ایران خ��ودرو  از  پ��ژو  نق��دی 
دریافت نخواهد شد. همچنین 
ایران خ��ودرو مل��زم ب��ود برای 
خودروهای پژویی که در ایران 
تولید شده اند مبلغ 69 میلیون 
یورو به پ��ژو رویالیتی پرداخت 
کند که براس��اس ای��ن تفاهم 

پرداخت نخواهد کرد.«
او ادامه داد: »برای موضوعات 
آین��ده نی��ز، در خریدهایی که 
ایران خودرو به طور مس��تقل از 
جوینت ونچر از پژو خواهد کرد، 
20 میلیون یورو تخفیف خواهد 
گرفت. شرکت پژو متعهد شده 
که ب��ه میزان 4 میلی��ون یورو، 
به مدت یک س��ال کارشناسان 
خ��ود را ب��ه ایران بفرس��تد تا 
روی تولید محصوالت جاری ما 
نظارت داشته باشند. همچنین 
یک میلی��ون و 600 ه��زار نفر 
از پرس��نل ایران خودرو نیز در 

فرانسه آموزش خواهند دید.«
مدیرعام��ل گ��روه صنعتی 
»مقرر  اف��زود:  ایران خ��ودرو، 
شده که پژو یک میلیون یورو 
ب��رای ارتق��ای سیس��تم های 
تولی��د محصوالت ج��اری در 
اختیار ایران خودرو قرار دهد.«

صاحب کرایسلر در راه ایران

فیاتدرجادهمخصوصخودروتولیدمیکند

زمینه همکاری با فرانس��وی ها 
زیاد اس��ت و باید از فرصتی که 
برای تج��ارت با روس ه��ا داریم 

استفاده کنیم. 
محس��ن بهرامی ارض اقدس، 
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق تهران در 
گفت و گو با خبرنگار س��ایت اتاق 
گف��ت: فرانس��ه به ط��ور تقریبی 
می توان��د در تم��ام حوزه ه��ای 
از  خوب��ی  هم��کار  اقتص��ادی، 
نظر تج��اری برای ایران باش��د. 
در نف��ت، گاز و ان��رژی به ط��ور 
ع��ام، مع��دن و حم��ل و نق��ل 
هوایی و دریایی و خودروس��ازی 
به ط��ور خاص، فرانس��ه س��ابقه 
همکاری ه��ای خوب��ی ب��ا ایران 
دارد و از کش��ورهایی اس��ت که 
در اولویت ارتباط تجاری با ایران 
قرار می گیرد. نکته مهم در حال 
حاضر این است که خوشبختانه، 
خودروس��ازان فرانس��وی دیگ��ر 
در بازار ایران یکه تاز نیس��تند و 
رقبای جدی از کشورهای آلمان، 

ایتالیا و حتی آمریکا دارند. 
 ش��رکت خودروسازی فیات با 
ایران خ��ودروی ایران وارد تعامل 
ش��ده. بهرامی در این باره گفت: 
این فضای رقابت��ی برای حضور 
موث��ر در عرص��ه خودروس��ازی 
ب��رای  را  ام��کان  ای��ن  ای��ران 

کش��ورمان فراهم کرده تا بتواند 
هوش��مندانه و با توجه به منافع 
ملی، ش��ریک خودروس��ازش را 
انتخاب کن��د و به ج��ای اینکه 
کاالهای  ص��رف  مصرف کنن��ده 
باش��د، س��رمایه گذاران  وارداتی 
دیگ��ر کش��ورها را پ��ای می��ز 
مذاک��ره و قرارداد بس��تن برای 
س��رمایه گذاری و تولید مشترک 
بکشاند. این نحوه تعامل تجاری 
برای انتق��ال دانش فنی و بهبود 
زیرس��اخت های تولی��د و تولید 
محص��والت صادرات محوری که 
بتواند بازارهای ایران و بازارهای 
منطق��ه را پوش��ش ده��د، یک 

امتیاز بزرگ است. 
 بهرامی ادامه داد: خوشبختانه 
ایران زیرس��اخت های الزم برای 
تبدیل ش��دن به ی��ک همکاری 
تج��اری خ��وب در منطقه برای 
فرانسه را دارد و برندهای معروف 
این کشور اگر قصد تصاحب بازار 
کشورهای آسیای میانه، عراق و 
افغانستان را دارند، می توانند در 

ایران سرمایه گذاری کنند. 
عض��و هیات نماین��دگان اتاق 
تهران گف��ت: در ارتباط تجاری 
اروپا،  اتحادی��ه  کش��ورهای  ب��ا 
ش��رایط اقتص��ادی خ��ود ای��ن 
کشورها به عنوان یک معیار مهم 
در تعام��الت اقتص��ادی مط��رح 

است. خوش��بختانه یا متاسفانه، 
اروپا، رکود  اتحادیه  کش��ورهای 
اقتصادی را تجربه می کنند و در 
اقتصادی  اخیر، رش��د  سال های 
کم��ی را به ثب��ت رس��اندند. از 
نظر م��ن این بح��ران اقتصادی 
ب��رای ای��ران یک فرصت اس��ت 
که می تواند از آن به نحو احسن 
استفاده کند. فراموش نکنیم که 
اولویت ما در ارتباط با کشورهای 
توسعه یافته، انتقال دانش فنی و 
تکنولوژی به کشورمان است و در 
شرایط کنونی می توان از فرصت 
پیش آمده برای تحقق این هدف 
اس��تفاده کرد. ما در س��ال های 
گذش��ته ب��ا چینی ه��ا ارتب��اط 
اقتصادی خوبی داش��تیم اما در 
عم��ل مصرف کنن��ده کااله��ای 
ساخته شده و محصوالت نهایی 
کم کیفی��ت چین بودیم. در حال 
حاض��ر، با اجرایی ش��دن برجام 
و ورود ب��ه عصر پس��ابرجام این 
امکان وج��ود دارد که در رابطه 
تج��اری با اروپای بح��ران زده از 
نظر فنی خودمان را قوی کنیم. 
م��ا نمی توانیم س��ال هایی را که 
در ش��رایط تحریم ب��ا چینی ها 
هم��کاری می کردیم به س��ادگی 
فراموش کنیم اما آنها باید بدانند 
که امروز، تنه��ا گزینه و انتخاب 
ایران برای تجارت، چین نیس��ت 

و گزینه های متعدد دیگری برای 
همکاری اقتصادی وجود دارد که 

یکی از آنها فرانسه است. 
درب��اره  ادام��ه  در  بهرام��ی   
تس��هیل صدور روادید با اجرایی 
شدن سند کنسولی بین ایران و 
روسیه به ایس��نا گفت: براساس 
یک��ی از راه های توس��عه روابط 
اقتص��ادی و تج��ارت فرام��رزی 
س��هولت در رفت وآمد ش��رکای 
تج��اری ب��ه کش��ور های مبدأ و 

مقصد است. 
یکی از راه هایی ک��ه می تواند 
منجر به افزایش اعتماد در روابط 
تجاری طرفین شود رفت و آمدها 
ب��ا  حض��وری  مالقات ه��ای  و 
یکدیگر است، چرا که در کنارآن 
ام��کان ایج��اد زمین��ه توس��عه 
مشارکت های اقتصادی، بازرگانی 
و سرمایه گذاری تولیدی برای دو 
طرف فراهم می ش��ود و طبیعتا 
هرگونه تس��هیالتی دراین زمینه 
نس��بت ب��ه ارتق��ای معامالت و 
تعام��الت تج��اری بین اف��راد و 
فع��االن کش��ورها تاثی��ر جدی 

داشته باشد. 
 رئی��س کمیس��یون تس��هیل 
تجارت و توس��عه ص��ادرات اتاق 
ته��ران ادام��ه داد: در گذش��ته 
ش��رایط صدور ویزا ب��رای اتباع 
ایرانی توس��ط کش��ور روسیه به 

دلیل س��اختارهای موجود که از 
گذش��ته باقی مانده و اکنون هم 
وجود دارد مطلوب نبوده است و 
به طور متقابل هم به دلیل آنچه 
در روابط دیپلماتیک عرف است 
از طرف ایران ه��م صدور ویزا با 
س��هولت مورد انتظار برای اتباع 

روسیه صادر نمی شده است. 
 بهرام��ی ارض اق��دس ادام��ه 
داد: طبیعت��ا پس از تیره ش��دن 
روابط روس��یه ب��ا ترکیه و اینکه 
روسیه شرایط را برای جایگزینی 
محصوالت ایرانی در بازار روسیه 
فراهم کرد و مش��تاق به توسعه 
روابط تجاری با ایران هستند به 
تس��هیل در صدور روادید تاکید 

کرده اند. 
کنسولی  توافق  با  خوشبختانه 
ک��ه بین ایران و روس��یه صورت 
تس��هیل  اس��ت  ق��رار  گرفت��ه 
رفت و آمد اتباع دو کش��ور فراهم 
و تردد اتباع ایران و روسیه آسان 
شود. اگر این توافق نامه با سرعت 
دو  امورخارج��ه  وزارت  توس��ط 
کشور و انجمن های مردمی مثل 
اتاق ه��ای بازرگان��ی و همچنین 
سازمان توسعه تجارت با معرفی 
ب��رای دریافت  اش��خاص معتبر 
ویزا دنبال ش��ود ب��ا هزینه کم و 
س��هولت زیاد می تواند به رش��د 

مبادالت دو کشور کمک کند. 

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران: 

خودروسازان فرانسوی دیگر در بازار ایران یکه تاز نیستند

گزارش2

شماره 440 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

محمدمهدی میثمی
auto.lapresse.ca :منبع

ترجمه: فاضل سوری
www. otohaber. com. tr :منبع

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com



رئیس جمهور دیروز در همایش »زنان، اعتدال و توسعه« 
بر حضور حداکثری در انتخابات پیش رو تاکید کرد. 

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، رئیس جمه��ور در ای��ن همایش 
گفت: ما تحت هر ش��رایطی باید هفتم اس��فندماه پای 
صن��دوق رأی برویم. ام��روز در آس��تانه انتخابات باید 
خیلی حواس مان جمع باش��د، هم مشکالت را می دانم 
و می فهم��م که آنچ��ه خیلی ه��ا می خواس��تند امروز 
مطلوب آنها در پیش چشمان ش��ان نیس��ت اما ما یک 
هدف بلندی داریم، تدبیر همین اس��ت. روحانی افزود: 
تدبیر یعنی عاقبت کار را ببینیم چه می ش��ود. می شود 
بلندتر حرف زد، اعالمیه داد اما هدف را نباید گم کنیم. 
وی یادآور ش��د: من هر جا مش��کلی را دیدم س��کوت 
نکردم، هیچ مشکلی از لحاظ بیان مشکالت ندارم هزینه ها 
را می دانم، هزینه ها را آنچه مربوط به ش��خص من اس��ت 
پرداخ��ت می کنم اما خیلی مهم اس��ت که پای��ان کار را 
ببینیم. روحانی افزود: بدانیم که می توان با تدبیر و صبر و 

حوصله و با بسیج عمومی پای صندوق آرا برویم. 
وی خاطرنش��ان کرد: من احساس می کنم در برخی 
از امور اگر درس��ت نیندیش��یم، ممکن است جامعه را 
مایوس کنیم و عده ای بگویند برای چه پای صندوق آرا  

بیاییم؟ چه کسی را انتخاب کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه گاهی انتخاب س��خت می ش��ود و 
آنچه شما می خواهید نیست، گفت: بدانید در انتخابات 

هم اگ��ر حضور نیابید فرزند و جامعه ما دچار مش��کل 
می شود، پس همان طور که به ناچار از فروشگاه لباسی 
خریداری می کنید، ولو دلچسب شما نباشد، حضور در 
انتخابات هم کاری الزم اس��ت و ما در هر ش��رایط باید 
هفتم اس��فند پای صندوق انتخابات برویم. روحانی که 
در دومین همایش ملی اعتدال با عنوان »زنان، اعتدال 
و توسعه« سخن می گفت به نقش زنان در جامعه اشاره 
ک��رد و گفت: دولت وظیفه خود می داند که زمینه بروز 
ظرفیت های بانوان را فراهم کند تا آنان در مسیر تعالی 
قرار بگیرند و بتوانند توانمندی و اس��تعدادهای خود را 
ب��ه نمایش بگذارند و گام ب��ه گام فاصله بین زن و مرد 
و عدم تناسب موجود به تناسب و اعتدال تبدیل شود. 
روحانی با اشاره به اینکه باید بین علم و اقتصاد و علم 
و سیاس��ت تناس��ب و تعادل وجود داشته باشد، گفت: 
قابل قبول نیست که خانم ها در علم و دانش دوشادوش 
مرده��ا حضور داش��ته باش��ند اما در عرص��ه اقتصاد و 

سیاست شاهد عدم تناسب باشیم. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه افراط و خش��ونت از 
ذهن و فکر آغاز می شود، اظهار داشت: متاسفانه برخی 
اندیش��ه و فک��ر افراط��ی دارند، گاهی هم ب��ه نام دین 

افراطی می اندیشند و دین را افراطی تبیین می کنند. 
روحانی اس��اس آغاز اعتدال را اندیش��ه و فکر دانست و 
گفت: اعتدال تنها یک روش، منش و ش��عار نیست، بلکه 

یک بینش، مسیر تفکری و گفتمان است و امروز باید این 
گفتمان را احیا کنیم. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: بخش 
زیادی از مشکالت امروز جهان از افراط و افراط گرایی است 
و عده ای نگاه افراطی به جهان دارند. درست است که نباید 
به همه و غریبه ها اعتماد صد در صدی داش��ته باشیم، اما 
به هر حال هر مسئله ای یک نقطه اعتدال دارد. متاسفانه 

عده ای راهی جز افراط گری بلد نیستند. 

حال کتاب خوب نیست
رئیس جمهور همچنین عصر دیروز در مراس��م جایزه 
کتاب سال حضور پیدا کرد. او در این مراسم به وضعیت 
نامناسب کتاب در کشور اشاره کرد و گفت: »همان طور 
که وزیر فرهنگ و ارش��اد اشاره کرد، امروز حال کتاب 
چندان خوب نیس��ت. اگر حال کتاب خوش نباش��د به 
معنای آن اس��ت که در مسیر رش��د و تعالی جامعه با 
مش��کل مواجه هس��تیم.« باید کاری کنیم که مخالف، 
معاند نشود. مخالف کسی است که دارای فکر، اندیشه و 
نظریه خاص است و ما نمی توانیم همه را در یک مسیر 

فکری و یک راه قرار دهیم. 
روحانی دیروز برای دومی��ن بار بر اهمیت حضور در 
انتخابات اش��اره کرد و گفت: »در صورتی که همه مردم 
پای صندوق آرا بروند، سرنوشت زیباتری را برای کشور 

رقم خواهند زد.«

اردوغان در واکنش��ی ش��دید به س��فر 
اخیر ی��ک مق��ام بلندپای��ه آمریکایی به 
شهر کردنش��ین کوبانی در شمال سوریه 
خطاب به آمریکا گف��ت که باید یا ترکیه 
یا »تروریس��ت های کوبان��ی« را به عنوان 

شریک انتخاب کند. 
به گزارش ایس��نا به نق��ل از خبرگزاری 
فرانس��ه، اخیرا برت مک گورک، فرستاده 
ویژه باراک اوبام��ا، رئیس جمهوری آمریکا 
در ائتالف مبارزه با گروه تروریستی داعش 

اقدام به س��فر به ش��هر کوبانی در شمال 
س��وریه کرد. اردوغان از آمریکا و اتحادیه 
اروپا خواسته است حزب اتحاد دموکراتیک 
کردهای س��وریه و شاخه مسلح وابسته به 
آن را به دلیل نزدیکی به پ.ک.ک به عنوان 
س��ازمان تروریس��تی اع��الم کن��د. رجب 
طیب اردوغ��ان، رئیس جمهوری ترکیه در 
گفت وگ��و ب��ا خبرن��گاران در هواپیمایش 
در حین بازگش��ت از کشور سنگال گفت: 
اگر ش��ما پ ک ک را به عنوان یک سازمان 

تروریس��تی می پذیرید بنابراین چرا حزب 
اتحاد دموکراتیک س��وریه و واحد نظامی 
آن یعنی یگان های مدافع خلق را به عنوان 
سازمان تروریستی نمی شناسید. وی ادامه 
داد: پ ک ک ی��ک س��ازمان تروریس��تی 
اس��ت و یگان ه��ای مدافع خل��ق کرد نیز 
همچنین سازمان تروریستی هستند. یگان 
مداف��ع خلق کرد همان چیزی اس��ت که 
پ ک ک اس��ت. اخیرا مق��ام امنیت ملی 
آمریکا )فرس��تاده ویژه اوبام��ا( به کوبانی 

همزم��ان با مذاکرات ژنو س��فر کرد و یک 
ژنرال یگان های مدافع خلق به او نش��انی 
را اعط��ا کرد، پس ما چط��ور می توانیم به 
ش��ما اعتماد کنیم. رئیس جمه��ور ترکیه 
همچنین گفت کشورش آماده است »اگر 
الزم باشد« اجازه دهد ده ها هزار پناه جوی 
س��وری که در پشت مرزها گرفتار شده اند 
وارد خاک ترکیه شوند. حکومت سوریه در 
حال حاضر بخش هایی از حلب را مس��دود 

کرده است. 

اردوغان: آمریکا یا ما را انتخاب کند یا کردها را

پرداخت ٧٥ میلیارد ریال به نشریات طرح اشتراک طی ١٠ماه
جزییات پرداختی س��امانه اش��تراک نش��ریات در 
١٠ماهه س��ال ٩٤ که بال��غ ب��ر ٧٢,٥ میلیارد ریال 

اس��ت، اعالم ش��د. 
به گزارش معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارش��اد، 
فهرس��ت جزییات پرداختی سامانه اشتراک نشریات 
در ١٠ماه��ه س��ال ٩٤ اعالم ش��د که ط��ی آن بالغ 
ب��ر ٧٢,٥ میلی��ارد ریال ب��ه ٢٦٠ رس��انه عضو طرح 

اش��تراک پرداخت ش��ده اس��ت. 
س��یدهادی فیاضی، مدیر سامانه اشتراک نشریات 

کش��ور با بی��ان اینکه تاکنون ٤٤٠ نش��ریه در دوره 
جدید طرح اش��تراک نشریات کش��ور به این سامانه 
پیوس��ته اند، گفت: جدول ١٠ ماهه عملکرد نشریات 
در سامانه اشتراک نشریات کشور منتشر شده که در 
این جدول فهرس��ت پرداختی به ٢٦٠ نشریه سامانه 
 اشتراک در فاصله فروردین تا دی ١٣٩٤ اعالم شده 

است. 
این مبالغ مجموع پرداختی مشترکان در این سامانه 
 ب��ه عالوه حمایت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

اس��ت. فیاض��ی گف��ت: ٣٠٥ هزار اش��تراک در حال 
حاضر روی س��ایت اش��تراک ثبت ش��ده اس��ت. 

مدیر س��امانه اش��تراک نش��ریات کش��ور با بیان 
اینک��ه در ح��ال حاض��ر ٣٠ مجری توزی��ع در این 
س��امانه تایید ش��ده اند، گفت: بیش��تر اس��تان های 
ق��رار  نش��ریات  توزی��ع  پوش��ش  تح��ت   کش��ور 

گرفته اند. 
 شایان ذکر است تنها در ماه دی ٢٧١٥٠٠٠ نسخه 

نشریه در قالب طرح اش��تراک توزیع ش��ده اس��ت. 
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کره شمالی با نادیده گرفتن تمامی هشدارهای بین المللی 
یک موشک دوربرد را آزمایش کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، 
این موش��ک از ساحل غربی کره شمالی شلیک شد و آمریکا، 
ژاپن و کره جنوبی نیز شلیک این موشک را تأیید کردند. در 
نشستی به درخواست آمریکا، ژاپن و کره جنوبی پشت درهای 
بسته با حضور ١٥ کشور عضو شورای امنیت قرار است ساعت 
١١ صبح به وقت محلی در مقر سازمان ملل برگزار شد و طی 
آن پرتاب موشک توسط کره شمالی مورد بررسی قرار گرفت. 
دیپلمات های شورای امنیت اعالم داشتند که آمریکا، ژاپن و 
کره جنوبی پس از اعالم پرتاب موشک دوربرد توسط پیونگ 

یانگ خواستار برگزاری این نشست شدند. 
جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز با انتش��ار بیانیه ای اعالم 
کرد، آمریکا با شورای امنیت سازمان ملل برای انجام اقدامات 
الزم در جهت مسئولیت پذیری کره شمالی همکاری خواهد 

کرد. وی پرتاب موش��کی کره ش��مالی را نقض قطعنامه های 
س��ازمان ملل دانست و بر تعهد آمریکا در دفاع از ژاپن و کره 
جنوبی تأکید کرد. س��فیر کره جنوبی در سازمان ملل نیز با 
ارسال نامه ای به سفیر ونزوئال که ریاست دوره ای شورای امنیت 
را برعهده دارد، از وی خواسته است که اقدامات جدی در قبال 
پرتاب موش��کی کره شمالی انجام دهد.  بان کی مون، دبیرکل 
سازمان ملل نیز این اقدام کره شمالی را به شدت محکوم کرده 
و از این کشور خواسته که از اقدامات تحریک آمیز خود دست 
بردارد. در بیانیه  بان کی مون که توسط دفتر وی منتشر شد 
آمده است: کره شمالی در اقدامی که نقض تمامی قطعنامه های 
ش��ورای امنیت سازمان ملل محسوب می ش��ود، به آزمایش 
یک موشک بالستیک اقدام کرده است و این اقدامات باوجود 
درخواست های یکپارچه جامعه بین المللی برای متوقف کردن 

چنین اقدامی صورت گرفته است. 

کره شمالی موشک دوربرد خود را آزمایش کرد

  دی میستورا فرستاده سازمان ملل به 
س�وریه در گزارش خود به شورای امنیت 
اعالم ک�رد، همچنان ب�ه گفت وگوهایش 
با طرف های اصلی س�وری ادامه می دهد 
و قصد دارد در س�ریع ترین زمان ممکن 

مذاکرات صلح سوریه را از سر بگیرد. 
  وزارت دف�اع روس�یه در واکن�ش به 
اتهام زنی ناتو گفت، کش�ورهای عضو این 
ائتالف نظامی سوریه را به دردسر انداخته 

و کل خاورمیانه را به آشوب کشیده اند. 

براساس گزارش�ی، رئیس جمهوری روسیه محافظ سابقش را که از قهرمانان 
ارتش بوده، برای جانشینی خود آماده می کند

تیتر اخبار

از  ناش��ی  دود  ک��ه  کردن��د  تأکی��د  کارشناس��ان 
آتش س��وزی های جنگلی، حجم آلودگ��ی اُزن در مناطق 
شهری را افزایش می دهد. به گزارش کارشناسان دانشگاه 
دولتی ایال��ت کلرادو اطالعات جمع آوری ش��ده طی ١٠ 
س��ال در مراک��ز کنترل کیفیت هوا در سراس��ر آمریکا را 
بررسی کرده و دریافتند که در مناطق مطالعه شده سطح 
گاز اُزن در روزهایی که دود ناش��ی از آتش سوزی جنگلی 
در هوا وجود داش��ته نس��بت به روزهای دیگر باالتر بوده 
است.  »امیلی فیش��ر« یکی از کارشناسان این مطالعه با 
بیان اینکه آتش س��وزی های جنگلی عامل افزایش سطح 
گاز اُزن در شهرها است، اظهار داشت: آنچه مشاهده شده 

دور از انتظار بود زیرا بیشتر این آتش سوزی ها در نزدیکی 
ش��هرها رخ نمی دهد، درحالی که س��طح آلودگی اُزن در 

مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. 
به گفته کارشناس��ان، دود ناشی از آتش سوزی ها با مواد 
آالینده در هوای شهرها ترکیب شده و گاز اُزن تولید می کند. 
آلودگ��ی ناش��ی از گاز اُزن به ریه ها آس��یب وارد می کند و 
بزرگ ترین تهدید برای افراد جوان، افراد مس��ن و مبتالیان 
به آس��م اس��ت. همچنین این گاز می تواند اثرات مخربی بر 
محصوالت کشاورزی و اکوسیستم ها داشته باشد. به گزارش 
هلث دی نیوز، تغییرات آب و هوایی با افزایش شدت و تعداد 

آتش سوزی های جنگلی ارتباط دارد. 

حریق جنگلی، عامل افزایش آلودگی اُزن در شهرها

  منصور روشناسی معاون اجرایی و اداری 

ش�ورای عالی استان ها با اش�اره به اینکه 
ش�ورای نگهبان به کاهش تع�داد اعضای 
ش�وراها ای�رادی وارد نکرده اس�ت، تأکید 
کرد: شورای نگهبان با کاهش تعداد اعضای 

شوراها موافقت کرده است. 
  سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه 
با موادمخ�در ناجا از وج�ود موادمخدر و 
اعتیادزا درون برخی مکمل های ورزش�ی 

و داروهای الغری خبر داد. 

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیس�ت اس�تان تهران شاخص آلودگی هوای 
تهران را ١۴۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس اعالم کرد

تیتر اخبار

طرفداران لئوناردو دی کاپریو دارند در سیبری طالهای  شان 
را ذوب می کنند تا برای این بازیگر جایزه اسکار ویژه بسازند. 
به گزارش ایندیپندنت، درحالی که دی کاپریو تاکنون موفق به 
کسب جایزه اسکار نشده و با وجود بارها نامزد شدن هنوز این 
جایزه را در فهرست موفقیت هایش ندارد، به زودی یک اسکار 
اختصاصی به او اهدا خواهد شد. موضوع از این قرار است که 
طرفداران این بازیگر آمریکایی در سیبری روسیه و در منطقه 
یاقوتستان طالهای خود را ذوب  کرده اند تا در قالب کمپین  
»اسکار برای لئو«، به این بازیگر یک جایزه اسکار بدهند. این 
اس��کار ترکیبی از طال و نقره است و یک جام سنتی یاقوتی 
هم در دست خواهد داشت تا روشن شود از یاقوتستان آمده 
اس��ت. تاتیانا یگرووا زنی اس��ت که این کمپین را راه اندازی 
کرده و موفق شده بیش از هزار نفر را مجاب کند تا طالهای 

خود را اهدا کنند. وی می گوید: فیلم یک کار هنری عمومی 
اس��ت و به همین دلیل ما تماشاگران حق اهدای این جایزه 
را داری��م. ارزش تقریبی این جایزه حدود ٩٠٠ یورو اس��ت 
و این مجس��مه حدود ٣٠ سانتیمتر ارتفاع دارد. گفته شده 
برخی از زنان نیمی از س��ت جواهر خ��ود را اهدا  کرده اند و 
نیم دیگر را برای خود نگه  داشته اند تا با این بازیگر احساس 
نزدیکی بیش��تری داشته باشند. دی کاپریو امسال در بخش 
بهترین بازیگر س��ال در کنار ادی ردمین برای فیلم  »دختر 
دانمارکی«، مایکل فاسبندر برای فیلم  »استیو جابز«، برایان 
کرنس��تون برای فیل��م  »ترامبو« و مت دیم��ون برای فیلم  
»مریخی« رقابت می کند. او امسال برای نقش آفرینی در فیلم  
»بازگش��ته« نامزد ش��ده و تاکنون جوایز انجمن بازیگران و 

گلدن گلوب را از آن خود کرده است

طرفداران دی کاپریو طالهای شان را ذوب می کنند

  فیلم ه�ای  »ابد و ی�ک روز«،  »اژدها 
وارد می ش�ود«،  »ایس�تاده در غب�ار«،  
»بادیگارد« و  »بارکد« همچنان در صدر 
آرای مردمی در جشنواره فجر هستند. 
  کیفی�ت پایی�ن صدای س�الن پخش 
فیلم  در کاخ جشنواره از جمله مسائلی 
اس�ت که باعث گله مندی س�ینماگران، 
به خص�وص صداب�رداران و صداگذاران 

شده است. 

به�رام رادان، بازیگر نقش اول مرد در فیلم  »بارکد«، در نشس�ت خبری این 
فیلم در برج میالد اعالم کرد، این نقش با منطقی که پش�ت زندگی واقعی او 

وجود دارد، فرق می کند. 

تیتر اخبار

پرسپولیس فرصت طالیی پیروزی در خانه ذوب آهن و 
صع��ود در جدول را در آخری��ن دقیقه یک بازی جذاب و 

پرهیجان از دست داد و در اصفهان ٢-٢ مساوی کرد. 
ش��اگردان برانکو ایوانکوویچ که می توانستند با این برد 
به رده س��وم ج��دول لیگ صعود کنند، دو ب��ار از میزبان 
خود جلو افتادند اما نتوانستند برتری خود را حفظ کنند. 
آنه��ا در نیمه اول به گل رس��یدند و در نیمه دوم صاحب 
یک پنالتی ش��دند که آن را از دست دادند. در ادامه یک 
پنالت��ی به نفع ذوب آهن گرفته ش��د و آنها به خوبی قدر 
این فرصت را دانس��تند. بعد از تساوی، پرسپولیس دوباره 
جلو افتاد تا اینکه در وقت های تلف شده، گل آخر بازی را 
ذوب آهن به ثمر رساند. ایوانکوویچ بعد از بازی با وجود از 

دس��ت رفتن دو امتیاز تاکید کرد که شاگردانش همچنان 
مدعی قهرمانی هس��تند: »در نیم فصل اول در چهار بازی 
نخس��ت فقط یک امتیاز داش��تیم ولی در نیم فصل دوم 
با همان تع��داد بازی ٦ امتیاز کس��ب کرده ایم. ما اکنون 
کنار اس��تقالل، استقالل خوزستان و ذوب آهن، کاندیدای 
قهرمانی هستیم. من می خواهم از بازیکنانم به خاطر بازی 
خوب و کیفیت خوبی که ارائه دادند تش��کر کنم. ما هیچ 
چیزی کم نداش��تیم اما وقتی پنالتی مان گل نشد شرایط 
تغییر کرد. در این بازی هم همان اتفاق پیش��ین برایمان 
افتاد و نتوانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم و حتی 
پنالت��ی را گل نکردیم. بعد از پنالت��ی موقعیت ذوب آهن 

تغییر کرد و بهتر کار کرد و به گل رسید.«

برانکو: پرسپولیس مدعی قهرمانی است

  کلودیو رانیه ری س�رمربی لستر بعد 
از پیروزی درخش�ان سه بر یک تیمش 
در خان�ه منچس�تر س�یتی، گف�ت که 
هن�وز فکر نمی کند ش�اگردانش مدعی 

قهرمانی در انگلیس باشند.
  تی�م فوتبال بارس�لونا ب�ا برتری در 
زمی�ن لوانته صدرنش�ینی خ�ود را در 

اللیگا تثبیت کرد. 
گروه های حقوق بشر درخواست کرده اند ادعاهای مطرح شده علیه شیخ سلمان، 

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و نامزد انتخابات ریاست فیفا بررسی شود
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اخبار انتخاباتی

س��خنگوی جامع��ه روحانی��ت مبارز 
گف��ت که اعضای این تش��کل با حضور 
آی��ت اهلل هاش��می در فهرس��ت م��ورد 
خب��رگان  انتخاب��ات  ب��رای  حمای��ت 
موافق��ت کردند اما جامعه مدرس��ین با 

این امر مخالف است. 
غالمرضا مصباحی مق��دم در گفت وگو 

با ایس��نا، درباره لیس��ت م��ورد حمایت 
جامعتی��ن در انتخابات خب��رگان، اظهار 
کرد: جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم 
جناب آقای هاش��می را درلیس��ت خود 
نیفزودن��د ام��ا جامعه روحانی��ت از آغاز 
بح��ث در مورد انتخاب��ات خبرگان برای 
حض��ور آقای هاش��می در لیس��ت مورد 

حمایت خ��ود رأی گیری کرد و ایش��ان 
رأی الزم را به دست آورد. 

وی ب��ا بی��ان اینکه جامع��ه روحانیت 
مب��ارز هن��وز در مورد حضور هاش��می 
در لیس��ت مورد حمایت برای انتخابات 
خبرگان بررس��ی مجددی انج��ام نداده 
اس��ت، افزود: قرار ب��ود جامعه روحانیت 

و جامعه مدرس��ین در کل کشور لیست 
مش��ترک داش��ته باش��ند. اما اینکه آیا 
اقتضای لیس��ت مش��ترک این است که 
در تهران اس��م آقای هاش��می در لیست 
مشترک نیاید یا اینکه ما لیست جداگانه 
بدهی��م هنوز در این ب��اره تصمیم گیری 

نکرده ایم. 

  حس��ینعلی امی��ری قائم  مقام وزیر کش��ور با بیان 
اینک��ه »فضا برای رقاب��ت کاندیداه��ای مجلس فراهم 
اس��ت« گفت: اگر تعداد افراد تاییدصالحیت شده را بر 
٢٩٠ کرسی مجلس تقس��یم کنیم برای هر کرسی ٢١ 
نفر ثبت نام کرده اند که رقابت خوبی را نش��ان می دهد. 
براس��اس آمار ش��ورای نگهبان ٦ هزار و ١٤٥ نفر تایید 
نهایی و ٥ هزار و ١٩٢ نفر هم رد صالحیت نهایی شدند. 
٥ هزار و ٥٦١ نفر از تایید صالحیت شدگان مرد و ٥8٤ 

نفر زن هستند. 
  محمدنب��ی حبیبی، عضو ش��ورای مرکزی ائتالف 
اصولگرایان و دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: طرح 
موض��وع تعهد از اعضای ش��ورای ائتالف برای ریاس��ت 
ح��داد عادل بر مجل��س دهم یک اقدام ش��یطنت آمیز 
اس��ت. آنهایی که دست به شایعه پراکنی و اخبار دروغ 

و کذب می زنند با ائتالف اصولگرایان مخالف هستند. 
  محم��ود میرلوحی قائم مقام رئیس س��تاد تهران 
ائت��الف اصالح طلب��ان گف��ت: از می��ان کاندیداهای 

ش��ورای سیاس��ت گذاری برای انتخابات مجلس دهم 
تنه��ا دو نف��ر یعن��ی محمدرض��ا ع��ارف و مصطفی 
کواکبیان تایید ش��دند. تالش ش��ده اس��ت تا از بین 
تایی��د صالحی��ت ش��ده ها با کس��انی که ب��ا جریان 
اصالحات نس��بت دارند و می توانند در مجلس حامی 
اصالحات و دولت باش��د صحبت شود. به نظر ما آنها 
می توانن��د گام دوم را در مجل��س تثبیت کنند. نباید 
امید و آرامش��ی که از شرایط س��ال ٩٢ ایجاد شده، 

آسیب ببیند. 
  عل��ی مطه��ری نماینده م��ردم ته��ران در مجلس 
ش��ورای اس��المی گف��ت که تایی��د صالحیت��ش برای 
کاندیدات��وری در انتخاب��ات دور دهم مجلس ش��ورای 

اسالمی رسما به وی اعالم شده است. 
  صالحیت مرتضی اش��راقی نوه بنیانگذار جمهوری 

اسالمی تایید شد. 
  محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری 
انتخابات��ی اصالح طلب��ان با اش��اره به ض��رورت حفظ 

امید و نش��اط در عرصه انتخاب��ات با وجود ردصالحیت 
اصالح طلبان گفت: ب��ا امید به کار خود ادامه می دهیم. 
چهره های ش��اخص به لیس��ت وزن می دهند ولی حاال 
این رد صالحیت ه��ا اتفاق افتاده و دس��ت ما هم نبوده 
اس��ت. ما نس��بت به مردم انقالب و نظام وظیفه داریم. 
رد صالحیت ها برای ما اتفاق افتاده و شما نسل جوان ها 
باید خوشحال باشید که به عرصه انتخابات وارد شده اید. 
  چهره های سرشناس رد صالحیت شده به این شرح 

است: 
محس��ن مهرعلیزاده، سیدجالل س��اداتیان، مرتضی 
الوی��ری، ش��هربانو امان��ی، اش��رف بروج��ردی، فاطمه 
راکعی، محس��ن رهامی، قاسم شعله س��عدی، سیدعلی 
محتش��می پور، رس��ول منتجب نی��ا و فاطمه هاش��می 

بهرمانی. 
  نامزد ه��ای اصالح طل��ب تایید ش��ده: محمدعل��ی 
وکیل��ی، علیرضا محجوب، محمدرض��ا عارف، مصطفی 

کواکبیان و سهیال جلودارزاده.

اختالف نظر جامعتین بر سر حمایت از هاشمی  در خبرگان

روحانی در همایش اعتدال: 

همه و در هر شرایطی هفتم اسفند 
پای صندوق انتخابات حاضر شویم



 ارزش خبری تبلیغات را 
به شوخی نگیریم! 

تاکنون گفته ایم که مخاطبان ما آنچه را دوس��ت 
داشته باش��ند از آگهی ما برداش��ت خواهند کرد و 
این موض��وع به نحوه پردازش مغ��زی آنها از آگهی 
مربوط می شود. اینکه آگهی ما در زمره کدام دسته 
از پیام ها قرار می گیرد؟ اینکه مخاطبان ما آگهی ما 
را یک پیام س��رگرم کننده قلم��داد می کنند یا یک 
موض��وع خبری؟ همه به نحوه پ��ردازش ذهنی آنها 

مربوط می شود. 
در نوبت ه��ای قبل��ی گفت��ه بودیم ک��ه مغز برای 
ه��ر پیامی به نحوی اختصاص��ی عمل می کند؛ مثاًل 
موس��یقی را به گون��ه ای تحلی��ل می کند و ش��عر را 
به گونه ای دیگر و این موضوع در حقیقت نفوذپذیری 
آگهی در مخاطبان و اس��تراتژی مدیران تبلیغات را 

در قبال یک آگهی تعیین می کند. 
اکنون باید از خود بپرس��یم وقتی در معرض یک 
آگه��ی قرار می گیری��م این آگهی قص��د دارد به ما 
خبری بدهد یا صرفاً می خواهد ما را س��رگرم کند؟ 
پاس��خ به این سوال موضوع بس��یار مهمی است که 

قصد داریم در این یادداشت به آن بپردازیم. 
بس��یاری از مدی��ران قصد دارن��د در آگهی خود 
خب��ری ب��ه مخاطب��ان ارائ��ه کنن��د و ع��ده ای از 
مدیران بر این باور هس��تند که این ش��یوه می تواند 
مخاطبان را خس��ته کند و  ای بسا مخاطبان تمایلی 
ب��ه دیدن آگهی نش��ان ندهن��د. آنه��ا معتقدند که 
آگهی نبای��د صرفاً خب��ری تنظیم ش��ود بلکه باید 
به ص��ورت یک س��رگرمی در اختی��ار مخاطب قرار 
بگیرد. به تعبیری این ع��ده معتقدند اگر مخاطبان 
 از آگه��ی ل��ذت ببرند از نام تجاری نیز خوش ش��ان 

خواهد آمد. 
ام��ا اینکه کدام یک از مدیران درس��ت می گویند 
به این بس��تگی دارد که مخاطبان؛ آگهی را چگونه 

پردازش خواهند کرد. 
در یک پژوهش نش��ان داده ش��د وقتی یک خبر 
حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد توجه بیشتری 
به خود جلب خواهد کرد و این جلب توجه نیز برای 
خود طول عم��ری دارد به این معنا که چنانچه بعد 
از مدت��ی آن خبر ب��ار خبری خود را از دس��ت داد 
دیگر جذابیتی برای مخاطب نخواهد داشت یا کمتر 

خواهد داشت. 
ش��اید بتوان از اصطالح »بُرد خب��ری« برای این 
موضوع ی��اد کرد یعن��ی اینکه وقتی خب��ری برای 
نخس��تین بار ارائه می ش��ود می تواند تا مدتی برای 
ش��ما بُرد داشته باش��د ولی با تکرار آن از ارزش بُرد 

آن کاسته خواهد شد. 
ح��ال باید بدانیم وقت��ی آگهی به این س��بک را 
نگاه می کنیم مغز ما چه واکنش��ی نش��ان می دهد؟ 
باید گفت بررس��ی ها نش��ان داده است وقتی ما یک 
آگه��ی خبری را مش��اهده می کنیم مغز ما مش��ابه 
زمانی ک��ه ی��ک روزنامه ی��ا خبر سیاس��ی را گوش 
می کند واکنش نش��ان می دهد. به عبارتی مغز این 
آگهی را در دس��ته ای مشابه اخبار روز قرار می دهد 
ل��ذا مغ��ز روی این موض��وع متمرکز می ش��ود که 
ای��ن اخبار تا چه حد مهم، ضروری و ش��گفت انگیز 
می تواند باش��د. به واقع وقتی مغز چنین واکنش��ی 
از خ��ود نش��ان می دهد لزوم��ی نمی بین��د از یک 
 خبر ل��ذت ببرد. بگذاری��د با یک مث��ال موضوع را 

روشن تر کنیم. 
مث��اًل زمانی که یک چ��ای را ب��ه مخاطب عرضه 
می کنیم که در آن از فرمول خاصی اس��تفاده شده، 
قصدمان آن اس��ت خبری را به مخاطب ارائه کنیم. 
ای��ن موضوع به اندازه کاف��ی می تواند برای مخاطب 
جذاب باش��د که توجه مغز او را به سمت ما معطوف 
کند؛ حال برخی از مدی��ران معتقدند که وقتی این 
چای را به مخاطب عرضه می کنیم اگر نش��ان دهیم 
فردی در دامنه طبیعت بس��یار زیبا ب��ا خانواده در 
حال نوشیدن این چای است می تواند مؤثر تر باشد. 
اما باید گفت همیش��ه این گونه نیس��ت چون مغز 
در اولویت بن��دی خود ابتدا روی خبری که منتش��ر 
می ش��ود متمرکز می شود بعد لذتبخش بودن چای. 
یعنی تقدم مغز روی خبر اس��ت نه خوش��ایندی و 

ناخوشایندی خبر. 
ل��ذا وقتی یک آگهی را می س��ازیم نباید یک خبر 
مهم را با یک موضوع دیگری که احتمال کاس��تن از 

ارزش خبر را دارد از بین ببریم. 
مثاًل وقتی قصد داریم یک آگهی خبری بس��ازیم 
که در آن به موضوع مهمی قرار اس��ت اشاره کنیم 
بهتر آن اس��ت که این خبر را با یک موضوع طنز یا 
یک ش��وخی گره نزنیم، چرا که این ش��وخی باعث 
بی ارزش شدن خبری می شود که قرار است منتشر 
ش��ود و به گونه ای با اصل مهم ب��ودن خبر منافات 

دارد. 
را  نیس��ت مخاط��ب، خب��ر  ق��رار  در حقیق��ت 
دوس��ت داش��ته باش��د، بلکه مغز تمای��ل دارد خبر 
را در دس��ته اطالع��ات مه��م خ��ود دس��ته بندی 
 کن��د و ای��ن دس��ته بندی می تواند برای م��ا مفید 

باشد. 
این به این معنا نیس��ت که بُعد س��رگرم کنندگی 
آگهی نادیده گرفته شود، بلکه باید گفت این موضوع 
وجه ثانوی یک آگهی است چرا که وقتی با یک خبر 
تازه قصد داریم مخاطب را با نام تجاری درگیر کنیم 
بهتر آن اس��ت که ذهن مخاطب مان را به موضوعات 

دیگر منحرف نکنیم. 
این موضوع زمانی اهمیتش بیش��تر می ش��ود که 
مثاًل ما در آگهی بخواهیم برای رفع یک مش��کل یا 
ی��ک ترکیب جدید یا محصول جدید اطالعاتی را به 
مخاطبان عرضه کنیم و این خبر را برای نخس��تین 

بار با نام تجاری خود گره بزنیم. 

کافه ت تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی سایت گوگل 

ایستگاه تبلیغات

برند تولید کننده قلم مو هر جایی را 
پوشش می دهد

آژان��س تبلیغات��ی Deutsch در اقدام��ی خ��ارج 
از خان��ه و جال��ب، تطبیق پذیری و دق��ت قلم مو های 
Sherwin-Williams را ب��ه ط��ور عمل��ی نش��ان 

می دهد. 
در این تبلیغات واقعا چش��مگیر آژانس تبلیغاتی از 
قلم مو ه��ای XL، با قابلیت رنگ کردن همه س��طوح، 
ب��رای رنگ کردن فضای��ی به اندازه ی��ک بیلبورد در 
یکی از خیابان های ش��هر نیویورک استفاده کرد. مواد 
مختلفی از جمله آجر، شیش��ه، چوب، فلز و پالستیک 

زمینه نقاشی با قلم مو را تشکیل می دادند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، در میان اش��یایی با قابلیت 
کار روی آنها در ش��هر کلیولند، یک سطل زباله، دکه 
روزنامه فروشی، دوچرخه، گل های حساس و ظریف و 
حتی یک کبوتر توجه همگان را به خود جلب می کند 
)البته نقاشی کردن روی کبوتر واقعا شکنجه است(. 

در اجرای دوم دقت باالی این قلم مو ها نش��ان داده 
می شود. برای نمایش سطح ریزه کاری، Deutsch از 
قلم مو ه��ای Clearcut به منظور انتقال پیام برند در 

میان آجر های دیوار بهره برد. 

پیشنهادهایی برای اثربخشی کمپین »سه شنبه های بدون خودرو«
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ش�اید در هفته های اولیه تعداد افرادی که به 
کمپین »سه ش�نبه های بدون خودرو« به صورت 
عملی می پیوندند امیدوار کننده باش�د، ولی با 

گذش�ت زمان پیروان عملی این کمپین به تدریج 
کاهش خواهند یافت و اگر چنین ش�ود یكی از 
دالیل آن هفتگی بودن اق�دام عمل�ی ای�ن کمپی�ن 

اس�ت. ش�اید اگر در کمپین اولیه بازه زمانی 
به صورت ماهانه دیده می ش�د مثال اول هر ماه، 

دوام و زمان اثربخشی این کمپین بیش�تر می ش�د
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هوای شهرهای بزرگ کشورمان گاهی آنقدر آلوده 
می ش�ود که شهروندان این ش�هرها دیگر توان نفس 
کشیدن ندارند. افراد در این مواقع تالش می کنند که 
با استفاده از ماسک تاحدودی جلوی آلودگی را بگیرند 
ولی خودش�ان هم می دانن�د ک�ه کار از این حرف ها 
گذشته و باید راهکاری بهتری برای خالصی از آلودگی 
بیابند. مس�ئوالن می گویند 70 درص�د آالینده هوای 

ش�هرهای بزرگ توس�ط خودروها و موتورسیکلت ها 
تولید می ش�ود. البته این درصد اعالم شده از شهری 
به ش�هر دیگر متغیر اس�ت و امکان دارد در برخی از 
شهرها این درصد کاهش یابد اما با تمام این توصیفات، 
خودروها به خصوص آنهایی که تک سرنشین هستند، 
مقص�ران اصلی آلودگی های هوا در ش�هرهای بزرگ 
محس�وب می ش�وند. در این باره بارها کارشناسان و 
مس�ئوالن راهکارهای مختلفی را پیش�نهاد داده اند. 
یک�ی از راهکارهایی که چندی اس�ت در ش�هرهای 
مختلف توس�ط دفتر آموزش و مشارکت های مردمی 

س�ازمان حفاظت محیط زیست کش�ور در حال اجرا 
اس�ت، کمپین محیط زیستی »سه ش�نبه های بدون 
خودرو« است. در این کمپین از مردم درخواست شده 
ک�ه ی�ک روز از هفته را از خودروهای ش�خصی خود 
اس�تفاده نکنند و در راس�تای کاهش آلودگی هوای 
شهرش�ان اقدام�ی موثر انجام دهن�د. این کمپین به 
گفته مسئوالن ش�هر به شهر در حال گسترش است 
و توس�ط مردم مورد استقبال قرار گرفته است، برای 
مثال این کمپین در ش�هرهای مختلف�ی مانند اهواز، 
کازرون، گلپایگان، مهاباد و... نیز اجرا ش�ده است. در 

راس�تای اش�اعه این کمپین، خبر آن در ش�بکه های 
اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسانی مانند تلگرام نیز 
در حال پخش شدن است و کاربران چنین فضاهایی به 
گس�ترش آن کمک کرده اند. »فرصت امروز« درصدد 
بررسی ابعاد مختلف این کمپین برآمده است. در این 
باره س�راغ امیر بختایی، مش�اور و مدرس بازاریابی، 
ف�روش و تبلیغات رفته ایم. بختای�ی در این گفت وگو 
عالوه بر پاسخگویی به سواالت مختلف، راهکارهایی 
را نیز برای گس�ترش بیشتر پیام کمپین عنوان کرده  

است که در ادامه می خوانید. 

ایده این کمپین را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آلودگی هوا معضلی است که از سال ها پیش مطرح 
ب��وده و یک��ی از دغدغه های مهم مردم در ش��هرهای 
ب��زرگ و نهادهایی که به نوعی ب��ا این موضوع درگیر 
هستند، بوده و هست. امروز میزان آلودگی هوا در اکثر 
شهرهای کشور به سطحی کامال نگران کننده رسیده و 
کیفیت زندگی شهرنشینان را به طور جدی به مخاطره 
انداخته است. از آنجا که بخش قابل توجهی از آلودگی 
هوا مربوط به منابع متحرک ش��امل انواع وسایل نقلیه 
اس��ت، کاهش استفاده از خودرو توسط مردم می تواند 
ب��ر کاهش می��زان آلودگی تاثیر قابل توجهی داش��ته 
باش��د. از این رو کلیت این کمپین که تشویق مردم به 
اس��تفاده کمتر از خودروی شخصی است کاری است 

کامال صحیح و قابل ستایش و قدردانی. 
آیا این کمپین ویژگی ه�ای یک کمپین را دارد؟ 
مخاط�ب اصلی آن چه کس�انی هس�تند و پیام 
طراحی ش�ده برای کمپین به نظرت�ان می تواند 
مخاطب�ان اصلی آن را متقاعد ب�ه تغییر رفتار و 

پیروی کند؟ 
کمپی��ن ارتباط��ی به معنای اس��تفاده گس��ترده و 
هماهن��گ از رس��انه های مختل��ف به منظ��ور تغییر 
نگرش و تغییر رفتار مخاطب است. به نظرم مخاطبان 
»کمپین سه ش��نبه های بدون خودرو« تمامی مردم و 
ساکنان ش��هرهای بزرگ و به ویژه مالکان خودروهای 
شخصی هستند. کلیت این پیام که مردم را به استفاده 
کمتر از خودروی ش��خصی تشویق می کند جای ایراد 
ن��دارد. با این وجود یک نکت��ه را در خصوص طراحی 
پی��ام این کمپین الزم اس��ت عنوان کن��م. باوجودی 
ک��ه عدم اس��تفاده از خودروی ش��خصی تنها در یک 
روز هفت��ه نمی توان��د معضل آلودگ��ی را حل کند اما 
احتم��اال کوتاه کردن بازه زمان��ی اقدام عملی کمپین 
که به صورت هفتگی دیده ش��ده است با گذشت زمان 
از تاثیرگذاری آن خواهد کاس��ت. شاید در هفته های 
اولی��ه تعداد افرادی که به این کمپین به صورت عملی 
می پیوندند امیدوار کننده باش��د، ولی با گذشت زمان 
پی��روان عملی این کمپین ب��ه تدریج کاهش خواهند 
یافت و اگر چنین شود یکی از دالیل آن هفتگی بودن 
اقدام عملی این کمپین اس��ت. ش��اید اگر در کمپین 
اولیه ب��ازه زمانی به صورت ماهانه دیده می ش��د مثال 
اول هر ماه، دوام و زمان اثربخش��ی این کمپین بیشتر 

می شد. 
دلیل این ادعا عدم وجود جایگزین مناس��ب و کافی 
برای خودروی شخصی است. متاسفانه در حال حاضر 
س��امانه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ به هیچ 
وجه پاس��خگوی نیاز مردم نیست. اگر قرار باشد مردم 
روزهای س��ه ش��نبه خودروهای ش��خصی را در خانه 
بگذارند و خودروهای عمومی هم توان انتقال مناسب 
مس��افران را نداشته باش��د، درخواس��ت این کمپین 
غیر عملی یا حداقل دش��وار می شود و اگر چنین شود، 
هفته به هفته از پیروان این کمپین کاسته خواهد شد. 
بر این اس��اس من معتقدم موفقیت و اثربخش��ی این 
کمپین تا حد زیادی وابس��ته به همکاری و مساعدت 
مس��ئوالن مربوط��ه در توس��عه سیس��تم حمل و نقل 

عمومی است. 
بس�یاری از کمپین ه�ای هم راس�تا ب�ا موضوع 

کمپین مورد نظر سراغ 
اس�تفاده از شعارهای 
هشداردهنده می روند 
و س�عی می کنن�د ب�ا 
تکنی�ک  از  اس�تفاده 
ترس، پیام ش�ان را به 
مخاطبان ش�ان منتقل 
نظرت�ان  ب�ه  کنن�د. 
اس�تفاده از شعارهای 
و  هش�دار دهنده 
جه�ت  در  ت�رس آور 

گس�ترش ای�ن کمپین نی�ز می توان�د تاثیرگذار 
باشد؟ 

تغیی��ر رفتار نیاز به تغییر نگ��رش دارد. برای تغییر 

ه��م  مخاط��ب  نگ��رش 
می توان فواید رفتار جدید 
را بی��ان و ه��م می ت��وان 
را  فعلی  رفت��ار  مض��رات 
گوش��زد کرد. با توجه به 
اینک��ه فواید ه��وای پاک 
بر کس��ی پوشیده نیست، 
ش��خصا تبیین و تاکید بر 
مض��رات ف��راوان آلودگی 
هوا ب��ر زندگی م��ردم را 
موثرت��ر می دان��م. در این 
روش ب��ه مخاطب گفته می ش��ود چنانچ��ه تغییری 
در س��بک زندگی اش صورت نگی��رد در آینده نزدیک 
مجب��ور به پرداخت هزینه های گ��زاف و حتی جبران 

ناپذیر خواهد ش��د. تغییر نگ��رش نیاز به دلیل دارد و 
به نظرم این هش��دار و ترس می توان��د دلیل کافی را 
ب��رای تغییر نگرش و در نهای��ت تغییر رفتار مخاطب 

فراهم سازد. 
آی�ا اج�رای چنی�ن کمپین هایی در کش�ورمان 
می تواند در راس�تای فرهنگسازی و تغییر زاویه 

نگاه مخاطبان عمل کند و تاثیرگذار باشد؟ 
بدون ش��ک چنی��ن برنامه های��ی در تغییر نگرش 
مخاطبان تاثیرگذار خواهند بود. اما باید دانست برای 
تغییر پایدار رفتار در سطح گسترده، تنها تغیر نگرش 
کافی نیست. بلکه باید شرایط و امکانات حداقلی برای 
بروز رفتار جدید توس��ط آحاد مردم هم فراهم باشد. 
قبال نیز به لزوم توس��عه سیس��تم حمل و نقل عمومی 
اشاره کردم. اگر این توس��عه سیستم با همکاری 
مسئوالن صورت نگیرد، صرف اطالع از مضرات 
آلودگی هوا موجب تغییر س��بک زندگی به 

طور گسترده و پایدار نخواهد شد. 
چه ش�یوه هایی باید ب�ه کار برد که 
این کمپین گس�ترش بیابد و مردم 
از آن اس�تقبال کنند؟ در این باره 
چه رس�انه های مکمل�ی می تواند 

کمک کننده باشد؟ 
برای استقبال مخاطبان و مشارکت 
پای��دار در این حرکت شایس��ته، باید 
فواید رفت��ار جدید بی��ش از هزینه های 
رفت��ار فعل��ی تلق��ی ش��ود. اگ��ر مردم 
خودروی ش��خصی را کنار بگذارند و نیاز 
آنها در حد معقول توس��ط وسایل عمومی 
برطرف شود و هوای سالم و پاک که پاداشی 
ارزش��مند است نصیب شان ش��ود، دلیلی برای 
مخالفت با این حرکت وجود ندارد. در این صورت 
می توانیم مطمئن باش��یم که تک تک مخاطبان خود 
قدرتمندترین رس��انه ها و اثربخش تری��ن مبلغان این 

حرکت خواهند بود. 
چه راهکاری در جهت ویروسی شدن این کمپین 
می توان ارائه کرد که خود مردم مش�تاقانه پیام 
آن  را دس�ت به دست کرده و در جهت گسترش 

آن به برگزارکنندگان کمک کنند؟ 
ب��ه نظرم اگ��ر بتوان نوع��ی رقابت یا مس��ابقه بین 
ش��هرهای آلوده کش��ور ایجاد کرد، میزان مش��ارکت 
مردمی در این طرح افزای��ش خواهد یافت. برای این 
کار الزم است شاخص یا شاخص هایی را در شهرهای 
مختل��ف اندازه گی��ری و ثبت کرد. مث��ال میزان تردد 
خودرو در س��طح ش��هر، میزان تردد خودروهای تک 
سرنش��ین، میزان مصرف سوخت در ش��هرها، تعداد 
بلی��ت اتوبوس و متروی فروخته ش��ده و... س��پس با 
مقایس��ه این ش��اخص ها، برترین ش��هرها در کاهش 
اس��تفاده از خودروی ش��خصی و کاهش آلودگی هوا 
در دوره های زمانی مش��خص )مث��ال ماهانه یا فصلی( 
معرفی ش��وند. چنانچه نهادها و سازمان های ذی ربط 
هم برای ش��هرهای برتر پاداش های��ی در نظر بگیرند، 
)مانند اختصاص امکانات یا بودجه بیشتر برای توسعه 
حمل و نقل عمومی و...(، چنی��ن برنامه هایی می تواند 
به تشویق بیش��تر ساکنان شهرها به مشارکت در این 

طرح کمک کند. 



گامی که می تواند مثبت 
باشد 

عل��ی خویه در م��ورد اینکه 
آیا تاکنون این جشنواره مدیر 
برند داشته یا خیر به »فرصت 
امروز« می گوی��د: اوال تاکنون 
ن��گاه حرفه ای ب��ه این صنعت 
در ایران وجود نداش��ته است. 
برندینگ  هرچند روی بح��ث 
جش��نواره بررس��ی زیادی در 
گذش��ته صورت نگرفته است، 
ام��ا ش��روع ای��ن حرک��ت با 
اقداماتی که امسال در راستای 
صورت  جش��نواره  برندین��گ 
گرفت��ه اس��ت، می تواند گامی 
رس��اندن  راس��تای  در  مثبت 
صدای تاریخ و تمدن و فرهنگ 
کش��ور ما ب��ه دنیا باش��د و با 
برندینگ می توانیم این کار را 
تاثیرگذارتر انجام دهیم. بحث 
برند و واژه برند یک س��رقفلی 
برای یک کش��ور ی��ا فرهنگ 
برای موفقیت در بازار اس��ت. 
روی  حت��ی  کش��ورها  امروزه 
برند کش��ور خود فکر کرده و 
برنامه ریزی می کنند. مثال هند 
روی برند کشورش کار کرد و 
آن را تبدیل به کش��وری کرد 
که در حال حاضر درآمدش از 
توریسم بیشتر از درآمد نفتی 
کشور ما اس��ت. جشنواره های 
زی��ادی ک��ه در اروپ��ا برگزار 
می ش��ود مانند جشنواره کن، 
درآمد به دس��ت آمده را برای 
کشور، آداب و رسوم و فرهنگ 
خ��رج کرده و هویت برند خود 
را ارتق��ا می دهند. هویت برند 
س��بب کسب س��ود و افزایش 
درآم��د می ش��ود. ای��ن قضیه 
در فرهنگ ه��ا نیز وجود دارد، 
مثال آمری��کا با وج��ود چهره 
تاریک��ی ک��ه از نظر سیاس��ی 
در دنی��ا به نمایش گذاش��ته 
اس��ت، اما به واسطه برندینگ 
خ��وب و س��رمایه گذاری روی 
برندینگ جشنواره های داخلی 
مانن��د  خ��ود  بین الملل��ی  و 
جش��نواره های فیلم، موسیقی 
و... س��بب ش��ده با دید ویژه 
به این کش��ور نگاه شود. مثال 
اگ��ر ب��ه افغانس��تان و ع��راق 
تخریب  فرهنگش  کند،  حمله 
نمی شود، زیرا برندینگ کشور 
و جشنواره ها و مراسم هایش را 
به عن��وان زره ای در براب��ر این 

مسائل قرار داده است. 

ایجاد جشنواره ای اسالمیزه 
متناسب با هویت ایرانی 

این کارشناس بر تمرکز روی 
اس��المی  ایرانی-  برندس��ازی 
تاکی��د کرده و ادام��ه داد: اگر 
برندینگ  بخواهی��م روی  م��ا 
کش��ور خ��ود کار کنی��م باید 
روی هویت ایرانی – اس��المی 
خود کار کنیم. در کش��ورهای 
اس��المی هنوز جشنواره ای که 
اس��المیزه و دارای ش��هرت و 
اعتبار باش��د به وج��ود نیامده 
اس��ت. چ��را م��ا ای��ن کار را 
نکنی��م؟ باید بتوانی��م با توجه 
ب��ه اهمی��ت برندین��گ گامی 
در جه��ت گس��ترش آداب و 
رسوم و اخالق و توسعه اخالق 
ایرانی - اسالمی خود برداریم. 
ما حت��ی ش��اهد ای��ن قضیه 
در صدر اس��الم نیز هس��تیم. 
بدین ترتیب ک��ه پیامبر برای 
توسعه اس��الم ابتدا با جنگ و 
خونری��زی پیش نرف��ت، بلکه 
ابتدا به ش��کل دهان به دهان 
و زبان به زبان این کار را انجام 
داد. ب��ا اهمی��ت دادن به این 
قبی��ل جش��نواره ها می توانیم 
هدفی برای آداب و تمدن چند 
هزارساله خود داشته باشیم و 
تمدن خود را با برندینگ این 
موارد پیش ببریم. برای درک 
بهت��ر می توانی��م مقایس��ه ای 
صورت دهیم. فرض کنید روی 
تولید محصول��ی کار می کنیم 
ام��ا فروش��نده ها و بازاریاب ها 
ب��ا زحمت ک��م محص��ول را 
توزیع کرده و می فروش��ند. ما 

در فرهن��گ و تمدن خود نیز 
چنین چیزی داریم. ش��اید در 
معرفی فرهنگ خود به دنیا با 
سختی روبه رو ش��ویم. اما اگر 
به درس��تی  برندینگ  موضوع 
انج��ام ش��ود، ب��رای توس��عه 
فرهن��گ ایران��ی - اس��المی 
کمت��ر ب��ه زحم��ت می افتیم. 
فرآین��د  ای��ن  جش��نواره ها 
ایرانی  بازاریابی تمدن و آداب 
را ب��ه خوبی انج��ام می دهند. 
افرادی که در این جشنواره ها 
نویسندگان،  می کنند،  شرکت 
منتق��دان، اصح��اب قل��م و... 
هس��تند، وقت��ی این اف��راد از 
سراس��ر دنیا در جشنواره های 
م��ا حضور داش��ته باش��ند به 
راحت��ی می توانن��د ناقل آداب 

فرهن��گ  و  رس��وم  و 
م��ا باش��ند. قدرتی که 
دارد،  قل��م  و  رس��انه 
بم��ب اتم ن��دارد. ژاپن 
که توس��ط بمب اتم با 
اما  خاک یکس��ان شد، 
با نوشتن و قلم توانست 
دنی��ا را تحت س��یطره 
درآورد.  خ��ود  عل��م 
قلم  جنگ  امروز  جنگ 
و گفته هاست. به همین 
دلیل کشورهای اروپایی 
ان��دازه ای ک��ه در  ب��ه 

مس��ائل نظامی  سرمایه گذاری 
می کنند، روی مسائل فرهنگی 
خود نی��ز متمرکز می ش��وند. 
آنها دنبال نابود کردن فرهنگ 
فرهن��گ  تروی��ج  و  دیگ��ران 

خودشان هستند. 

جشنواره هایی که برند 
هستند 

او دلیل اینکه چرا هنرمندان 
م��ا در جش��نواره های دیگ��ر 
در  ام��ا  می کنن��د  ش��رکت 
جش��نواره های خودمان تمایل 
به شرکت ندارند را همین برند 
شدن آن جشنواره ها دانسته و 
اضافه می کند: این جشنواره ها 
ش��هرت  دارای  هالیوود  مانند 
و اعتب��ار جهان��ی ش��ده اند و 
در ح��ال حاض��ر ب��ه خاط��ر 
قدرتی ک��ه دارند ب��ه راحتی 
ب��ه بقی��ه فرهنگ ه��ا توهین 
و اهان��ت ک��رده و تمدن های 
دیگر را می کوبن��د. چون این 
جشنواره ها برند هستند بیشتر 

می توانند  و  دی��ده می ش��وند 
چش��م و گوش تعداد بیشتری 
از م��ردم را تح��ت تاثی��ر قرار 
دهند، به خاطر همین بیش��تر 
کشورهای اروپایی و آمریکایی 
رویش سرمایه گذاری می کنند. 

اول برندسازی، سپس اجرا 
خویه در پاسخ به این سوال 
که چ��را برندینگ جش��نواره 
به  تاکنون  فج��ر  بین الملل��ی 
ایران  آن ش��کل ایده آلش در 
می گوید:  اس��ت،  نشده  انجام 
دلی��ل آن ع��دم دان��ش فنی 
است. ما همیشه در کشورمان 
ب��رای یک پس��ت، اول فرد را 
او  به  منصوب می کنی��م، بعد 
دان��ش می دهیم. ب��رای مثال 

رئیس جمهور  اول  مواردی  در 
انتخ��اب می کنیم س��پس به 
او زبان بدن ی��اد می دهیم، یا 
اول وزیر ام��ور خارجه تعیین 
می کنیم و بع��د فنون مذاکره 
را به آنه��ا ی��اد می دهیم. در 
صورتی که در مورد جشنواره 
ه��م اول بای��د فض��ا، هویت 
برند، ش��خصیت و یکپارچگی 
آن تعیین ش��ود، بعد به اجرا 
گذاشته ش��ود. کشوری مانند 
ک��ره ب��ا برند خ��ودروی خود 
توانس��ته دنیا را تحت س��لطه 
خود ق��رار دهد. ی��ا برندهای 
اول تکنولوژی همه در آمریکا 
هس��تند و این کشور توانسته 
با برندهای خ��ود اقتصاد دنیا 
را ت��کان ده��د. حت��ی قدرت 
از  ناش��ی  نی��ز  نظامی ش��ان 
برندش��ان اس��ت. چ��را رژیم 
صهیونیستی برندها را می خرد 
س��رمایه گذاری  روی ش��ان  و 
می کند؟ چون برند باعث رشد 
نظام��ی، فک��ری، اقتصادی و 

برند  قدرت  می شود.  فرهنگی 
به حدی اس��ت ک��ه می تواند 
صف چن��د کیلومت��ری برای 
خرید محصول تش��کیل دهد. 
برند به ش��ما در خرید ایمان 
می ده��د. برند می تواند قدرت 
نظامی یک کشور را تکان دهد، 
می تواند آدم ها و فرهنگ ها را 
جابه ج��ا کند. علم ما بس��یار 
جلوت��ر از خارجی هاس��ت، اما 
چون آنها حتی روی برندینگ 
کار  ه��م  دانشگاه هایش��ان 
اس��اتید  جذب  در  کرده ان��د، 
برت��ر  دانش��جویان  و  نمون��ه 
موفق ترند. بحث جش��نواره ها 
ه��م همی��ن اس��ت، گاه��ی 
فیلم ه��ا از نظر کیف��ی پایین 
هس��تند، مثال اس��اتید انتقاد 
می کنن��د که چ��را این 
ای��ن معیارها  ب��ا  فیلم 
اکران شده است؟ چون 
برند اس��ت و برندشان 
در انتخ��اب تاثیرگ��ذار 
کش��ورهای  اس��ت. 
خارجی حتی روی برند 
دع��وت  اف��راد  داوران، 
کارگردان��ان  و  ش��ده 
از  و  می کنن��د  کار  و... 
این طری��ق درآمدهای 
با  میلیاردی دارن��د. ما 
استعداد،  داشتن  وجود 
دانش  این  دنبال  نمی خواهیم 
برویم و به پیش��رفت برسیم. 
چرا م��ا روی برندینگ صنعت 
توریس��م و صنایع دستی کار 
نکردی��م؟ چرا چین باید مانتو 
و چ��ادر ملی ما را تولید کند؟ 
ما در صنایع دس��تی نیز برند 
نداریم که بگوییم این سوغات 
ب��رای مثال ب��رای رش��ت یا 
شیراز اس��ت و به این ترتیب 
توریس��ت هایی را که به ایران 
می آیند تشویق  کنیم به خاطر 
گز و پشمک به اصفهان بروند. 
گردش��گران در اروپا به خاطر 
یک س��وغات تا کش��ور دیگر 
س��فر می کنن��د. م��ا در همه 
مس��ائل به خاط��ر عدم دانش 
ضع��ف داریم. در دانش��گاه ها 
رشته مدیریت برند نداریم، در 
صورتی که در آمریکا دانشگاه 
ماساچوست دکترای برندینگ 
دارد. م��ا در ای��ن زمینه تنها 
کارگاه های��ی  برگ��زاری  ب��ه 
اکتف��ا می کنی��م و این دانش 

هن��وز در ایران ب��ه آن تمایز 
نرس��یده ک��ه بتوانی��م آن را 
انتقال دهی��م. روی برندینگ 
علم��ی و ریش��ه ای و حت��ی 
برندهای  و ش��خصیت  هویت 
م��ا کار نش��ده و نامگذاری ها 
نیز حرف��ه ای نیس��ت. جالب 
اس��ت مردم ما قبل از به دنیا 
آمدن بچه به فک��ر نامگذاری 
هستند، اما مدیر کارخانه قبل 
از ورود محصول جدید به بازار 
به فک��ر نام محصول نیس��ت. 
این کار به قدری مهم اس��ت 
که باید دو تا ش��ش سال قبل 
از ارائه محصول جدید به فکر 
نام آن باش��د. ام��ا آیا مدیران 
تولید ما چنین تفکری دارند؟ 
آی��ا از چند س��ال قبل به این 
موضوع فک��ر می کنند؟ ما در 
این گونه هستیم.  همه مسائل 
و  می س��ازیم  جش��نواره  اول 
س��پس می خواهیم آن را برند 
کنی��م. جال��ب این اس��ت که 
هنوز اس��تراتژی برند نداریم. 
م��ا آدم ها را پی��دا می کنیم تا 
گناه را گردن شان بیندازیم، نه 
اینکه مس��ئولیت بدهیم. ما با 
این تفکر زندگی می کنیم. این 
اس��تراتژی باید هدف گذاری و 
جهت دهی ش��ود. اگر برند ما 
در ح��ال حاضر ی��ک میلیون 
می ارزد، باید به این فکر کنیم 
که چ��ه کارهای��ی می توانیم 
انج��ام دهیم که س��ال دیگر 
ارزش این برن��د به 2 میلیون 

برسد. 

دغدغه هایی که نسبت به 
آنها بی توجهیم 

او در انتها درباره وجود چنین 
حرکات��ی در جه��ت برندینگ 
جشنواره اظهار امیدواری کرده 
و گفت که این حرکات می تواند 
گامی به س��مت موفقیت تلقی 
ش��ود. اینکه مدیری برای این 
می توان��د  ش��ده  تعیی��ن  کار 
امیدبخش باش��د. کاش ما کار 
برندینگ را در سایر وادی های 
هنر و ش��اخه های مختلف آن 
مانن��د موزه ها، ف��رش، هنر و 
آداب و رس��وم و تم��دن خود 
نیز اعمال کنیم. کشوری مانند 
کره از آداب و رسوم نداشته اش 
فیلمی مانند جومونگ می سازد 
و تمدن نداشته اش را تبدیل به 
تمدن چند هزار ساله می کند، 
در حالی ک��ه م��ا قدیمی ترین 
شهر کره زمین و قدیمی ترین 
آثار باس��تانی را داریم اما چون 
روی برندینگ آنها کار نکردیم 
افراد زیادی در دنیا ما را با این 
تمدن نمی شناسند، چرا که این 
مسئله همیش��ه دست افرادی 
بوده ک��ه دان��ش و دغدغه آن 
را نداش��ته اند. به این ترتیب ما 
هیچ گاه رشد نمی کنیم. کشور 
چی��ن برای ارائ��ه تمدن خود، 
فیلم های تاریخی اش را دس��ت 
می دهد  س��ابقه  با  کارگردانان 
و در ای��ن کار هدف گ��ذاری و 
سرمایه گذاری می کند و در هر 
کشوری که بیش��ترین فروش 
فیلم را داش��ت، ب��ه کارگردان 
و تهیه کنن��ده خ��ود پ��اداش 

می دهد. 
م��ا ممک��ن اس��ت برعکس 
عم��ل کنی��م و فیلم��ی مانند 
محم��د رس��ول اهلل را حتی زیر 
اما کش��ور های  ببریم،  س��وال 
خارجی برای هم��ه این کارها 
جایزه  و  ک��رده  هدف گ��ذاری 
می دهن��د. ب��ه همی��ن دالیل 
اس��ت که جامعه و کشور ما از 
نظر اقتصادی حتی در اقتصاد 
س��ینما نیز رشد نمی کند. این 
م��وارد دغدغه هایی اس��ت که 
همیشه در حوزه برندینگ این 
صنعت وجود داش��ته و خواهد 

داشت.
بیش��تری  توج��ه  کاش   
از جان��ب مس��ئوالن ب��ه این 

دغدغه ها داشته باشیم. 
ارتباط با کارشناس: 

www.khooyeh.com

بررسی برندینگ در صنایع ایران 
براساس 22 قانون ابدی برندسازی 

قانون چهاردهم برندسازی: قانون 
زنجیر برند 

آنچه را که یک نام تجاری می س��ازد زنجیر برند 
می تواند نابود کند.

دنیای بازاریابی پر اس��ت از اندیشه ها و اقدامات 
ناملموس ک��ه فاقد هر نوع ارتباط با دنیای واقعی 
اس��ت و زنجیره برندها یکی از این مفاهیم است. 
به عبارت دیگر شرکتی که به دنبال درست کردن 
زنجیره برند اس��ت در واقع در پی گس��ترش بازار 
اس��ت نه خلق برندی جدید. این اقدام را می توان 
در راستای تولید خطوط ضمیمه شرکت دانست و 
لذا این نوع نام گذاری در شرکت های متعدد باعث 

به وجود آمدن یکی از سه نتیجه زیر می شود:
1-  در اکث��ر مواقع زنجیره برن��د باعث تضعیف 

برند اصلی می شود.
2-   بعضی از مواقع یکی از برندهای این زنجیره 
جایگزین برند اصلی ش��ده و به موفقیت می رسد 

ولی برند اصلی نابود می شود.
3-  به ندرت این زنجیره برند به شرکت ها کمک 

می کند. 
آی��ا تا به ح��ال به ای��ن موضوع دق��ت کرده اید 
ک��ه چ��را م��ا در صنعت هتل��داری موف��ق عمل 
نکرده ای��م؟ چرا هنوز با این وج��ود که هتل هایی 
مانن��د هیلتون و ش��رایتون سال هاس��ت در ایران 
ش��عبه ای ندارن��د ولی اکث��ر مردم با ای��ن برندها 
آش��نا هس��تند اما هتل های بین المللی پارس��یان 
در ایران برند نش��د؟ دلی��ل اول عدم موفقیت در 
برندینگ )ع��دم موفقی��ت در برندینگ به معنی 
عدم موفقیت در کس��ب و کار نیس��ت ب��ه عبارت 
دیگر یک کس��ب و کار موفق می تواند برند نباش��د 
ولی ی��ک برند حتما کس��ب و کاری موف��ق دارد( 
همی��ن اس��تفاده از زنجیره برند اس��ت، این هتل 
چون می خواسته در همه جای بازار حضور داشته 
 باش��د لذا حض��ورش در ذهن م��ردم را فدای آن

 کرده است.
 ای��ن هلدین��گ ب��زرگ هتل��داری از هتل های 
5س��تاره مانند پارس��یان آزادی تهران بگیرید تا 
هتل های 3 س��تاره مانند هتل پارسیان گچسر را 
در اختیار دارد؛ با رنج قیمتی بین 150 هزار تومان 
ت��ا 500 هزار تومان ول��ی برندهایی مانند هیلتون 
و ش��رایتون همه جا نیستند، رنج قیمت مشخصی 
دارن��د و خدم��ات مش��خصی را تعری��ف کرده اند 
)متمرک��ز ش��ده اند و در ذهن ج��ای گرفته اند(. 

هتل ه��ای بین المللی الله هم از همین نقیصه رنج 
می برند؛ هتل های 3 تا 5 ستاره ای که از 100 هزار 
تومان تا 400 هزار تومان قیمت ش��ان است و هیچ 
ش��باهت بصری با هم ندارن��د در صورتی که نماد 
هتل الله تهران می توانس��ت الگ��وی خوبی برای 

مابقی این هلدینگ هتلداری باشد. 
در کش��ور ایران صاحبان صنای��ع توجه خود را 
به تسخیر بازار با گسترش خطی فعالیت معطوف 
کرده اند که این موضوع زمانی که برندی مطرح در 
ایران وجود نداشت جوابگو بود، اگرچه راه درست 
کس��ب و کار موفق در بازار آزاد ساخت برند و به 

تبع آن تسخیر بازار است.
 ح��ال قابل پیش بینی اس��ت که اگ��ر برندهای 
معتب��ر هتل��داری دنی��ا وارد ای��ران ش��وند، این 
جوین��ت  قرارداده��ای  بس��تن  ب��ا  س��ازمان ها 
 ونچ��ر عم��ال فعالی��ت خود را ب��ا ن��ام آن برندها 

ادامه دهند.
 این نگ��رش )همکاری مش��ترک ب��ا برندهای 
مطرح دنیا( بعد از برداشته شدن تحریم ها تبدیل 
ب��ه آفتی جدید و جدی در صنعت کش��ور خواهد 
ش��د و ضربه ای جبران ناپذیر به پیکره کسب و کار 
ایران خواهد زد. البته به علت س��ال ها کم تحرکی 
صنعت این امر نیز اجتناب ناپذیر اس��ت. لذا به نظر 
می رس��د بهترین راهکار را چینی ها پیدا کرده اند، 
س��ال ها مونتاژ برند آیفون در چین باعث به وجود 
آمدن برندی قوی در صنعت موبایل های لمس��ی 

مانند هوآوی در چین شد. 
نکته: ما برای ثروتمند ش��دن نیازمند داش��تن 

برندهای ایرانی که در دنیا اعتبار دارند هستیم. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )71(
تأثیر توجه به جزییات بی اهمیت بر 

هویت برند

هنگامی که ش��ما اصول و قواع��د یک زبان نظیر 
دس��تور زبان، تلفظ و نحوه صحیح نوشتار را رعایت 
کنید، این موضوع س��بب می ش��ود خواندن نوشته 
ش��ما بسیار ساده  ش��ود اما عموما کسی متوجه این 
موضوع نمی شود. آنها فقط نوشته شما را می خوانند. 
به همین دلیل اس��ت که ش��ما باید اپوستروف ها را 
در جای صحیح آنها ق��رار دهید، افرادی که به این 
جزیی��ات اهمی��ت می دهند از رعای��ت این موضوع 
خرس��ند می ش��وند و س��ایر اف��راد نیز ک��ه به این 
جزیی��ات توجهی ندارند از نوع نگارش ش��ما آزرده 

نخواهند شد. 

ایده
ی��ک مدیر باتجربه که مدت ه��ا در حوزه آموزش 
کارکن��ان فعالیت کرده بود به من گفت که جزییات 
کوچک و به ظاهر بی اهمیت می توانند تأثیر بسیاری 
در هویت برند ش��ما داش��ته باش��ند. وی در ادامه 
س��خنانش گفت زمانی که ش��ما در هواپیما هستید 
و دستمالی با یک لکه قهوه روی آن در اختیار شما 
قرار می دهن��د با خود فکر می کنی��د که هر لحظه 
ممکن اس��ت هواپیما س��قوط کند. این موضوع به 
ش��ما یادآوری می کند که افراد مس��ئول توجهی به 
جزییات ندارند. در این مواقع ممکن اس��ت ش��ما با 
خود فکر کنید که وقتی به این دست جزییات توجه 
نمی شود، البد فراموش کرده اند که بال های هواپیما 
را نیز روغن کاری کنند. اما زمانی که یک دس��تمال 
تمیز در اختیار ش��ما قرار می دهند دیگر ذهن شما 

درگیر جزییات دیگر نخواهد شد. 
زمانی که ش��ما متنی را در ارتباط با کس��ب و کار 
خود به رش��ته تحریر در می آورید، هدف ش��ما این 
است که با جمالت خود توجه مردم را نسبت به آن 
متن جلب کنید، بنابراین بهتر است تا آنها را تا انتها 
به متن خود عالقه مند نگاه داش��ته و در پایان آنان 
را به انجام کاری تش��ویق کنید. این کار می تواند از 
خرید یک خانه تا تغیی��ر دیدگاه آنها را دربر گیرد. 
چنانچه با عدم رعایت نکات نگارشی متنی نامناسب 
را ب��ه مخاطب��ان خود ارائ��ه دهید، زمین��ه را برای 
انح��راف تمرک��ز و توجه آنها از منظ��ور اصلی خود 

فراهم خواهید آورد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
• تعداد بس��یاری از افراد به غلط گیری عالقه مند 
هس��تند، برای آنها هیچ چیز لذت بخش تر از یافتن 
غلط های نگارش��ی و دستوری تان و سپس ارائه آنها 
به ش��ما وجود ن��دارد. از این افراد اس��تفاده کنید، 
یافتن ایرادات و غلط ها توسط کارمندان شما بسیار 

بهتر از یافتن آنها توسط مشتریان تان است. 
• اگرچ��ه هیچ  دس��تور زبانی وجود ن��دارد که به 
شما بگوید ش��ما نمی توانید یک جمله را با »و«  یا 
»اما« آغاز کنید، فرام��وش نکنید که میلیون ها نفر 
این مباحث را در دوران مدرسه آموخته اند. چنانچه 
مخاطبان ش��ما افرادی هس��تند که به دستور زبان 
بس��یار آش��نا هس��تند بهتر است ش��ما نیز دستور 
زب��ان را به درس��تی رعای��ت کنید تا با اش��تباهات 

احتمالی تان مخاطبان خود را آزرده خاطر نکنید. 
• ش��رایط برای جمالت استفاده شده در تبلیغات 
متفاوت اس��ت. مردم عاش��ق جمالت کوتاه مطرح 
ش��ده در این تبلیغات هس��تند. اما فراموش نکنید 
ک��ه این روش به س��رخط اخبار یا س��ایت هایی که 
به ارائه پوس��تر می پردازند، تعلق دارد. بنابراین بهتر 
است این ش��یوه را در نگارش خود فراموش کرده و 

از آن استفاده نکنید. 

جایگاه سازی شرکت بی ام دبلیو 
آی��ا می دانس��تید زمانی که ش��رکت ب��ی ام دبلیو 
برای نخس��تین بار در اوایل ده��ه 80 میالدی یک 
فش��ار رقابتی ق��وی را به ب��ازار آمری��کا وارد کرد، 
برن��د خ��ود را به عن��وان تنها خودرویی ک��ه به طور 
حقیق��ی هر دو وجه لوکس بودن و کارایی را فراهم 
می کرد، جایگاه س��ازی کرد. در آن زمان مشتریان، 
خودروهای لوکس آمریکایی مانند کادیالک را بدون 
کارایی می دیدند و خودروهای آمریکایی که کارایی 
مناسبی داشتند  )مثل ش��ورلت کوروت(، تجمل و 
راحتی الزم را نداش��تند. بی ام دبلیو توانست با تکیه 
بر طراحی خودروهایش، پیشینه آلمانی خود و سایر 
جنبه ه��ای یک برنامه بازاریابی کاماًل متقاعدکننده، 
همزمان  نقطه تمایز لوکس بودن و نقطه اش��تراک 
کارایی به نسبت خودروهای آمریکایی عملکردمحور 
و  نقط��ه تمای��ز کارای��ی و نقطه اش��تراک لوکس 
بودن به نس��بت خودروه��ای آمریکایی لوکس را به 
دس��ت آورد. ش��عار زیرکانه نهایت یک خودرو برای 
راندن به طور مؤثری توانس��ت مجموعه ای جدید از 
خودروهای کارا و لوکس را خلق کند و این بخش را 

به تسخیر خود درآورد. 

ایده های طالیی
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ترجمه: معراج آگاهی

 اگر ما بخواهیم روی برندینگ کشور 
 خود کار کنیم باید روی هویت 

ایرانی – اسالمی خود کار کنیم. در 
کشورهای اسالمی هنوز جشنواره ای که 
اسالمیزه و دارای شهرت و اعتبار باشد 
به وجود نیامده است. چرا ما این کار را 
نکنیم؟ باید بتوانیم با توجه به اهمیت 

برندینگ گامی در جهت گسترش آداب 
 و رسوم و اخالق و توسعه اخالق 

ایرانی - اسالمی خود برداریم

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com

 کارشناس ارشد بازاریابی
بهروز لطفیان ب�رای ما ک�ه فضاهای بین الملل�ی زیادی برای 

نش�ان دادن هنر خ�ود در حوزه س�ینما و تئاتر 
در اختی�ار نداری�م، جش�نواره بین المللی فجر 
ش�اید یکی از هم�ان برگ برنده هایی باش�د که 
به واس�طه پتانس�یلش بتوانیم هن�ر و فرهنگ 
ایرانی م�ان را بیش�تر به رخ جهانیان بکش�یم و 

اعتبار جهانی کس�ب کنیم. ام�ا باید کاری کنیم 
که سر و ش�کل این رویداد به معیارهای جهانی 
نزدی�ک ش�ده و در راس�تای برندین�گ آن نیز 
گام های مثبتی برداریم. گویا امس�ال این اتفاق 
رخ داده و ب�رای بزرگ تری�ن فس�تیوال ایرانی 
برنامه ه�ای برندینگ و مدیر برند تعیین ش�ده 
اس�ت. اگر بخواهی�م خوش بینانه ب�ه این قضیه 
ن�گاه کنیم، به ش�رط مس�تمر بودن ای�ن اتفاق 

شاید بتوان به مطرح شدن بیشتر این فستیوال 
بزرگ در س�طح بین الملل امیدوار شد. اما اینکه 
آی�ا این رویداد تاکنون مدیر برند داش�ته و چرا 
برنامه های برندینگ این جشنواره تاکنون به آن 
ش�کل ایده آل به انجام نرسیده است، موضوعی 
اس�ت که در موردش پای صحبت های دکتر علی 
خویه، مدرس و مشاوره حوزه برندینگ و فروش 

نشستیم. 



هوش سازمانی 
Business( آی��ا می دانس��تید ه��وش س��ازمانی 
 intelligence(، داش��تن دانش��ی عمی��ق نس��بت 
به همه عوامل مثل مش��تریان )جامع��ه و مخاطبان، 
ارباب رجوع و...(، رقبا، محیط اقتص��ادی و عملیات و 
فرآیندهای س��ازمانی )مال��ی، فروش، تولی��د، منابع 
انسانی و...( است که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات 
مدیریت��ی در س��ازمان می گ��ذارد؟ هوش س��ازمانی 
ش��ما را برای تصمیم گی��ری در همه عوام��ل موثر بر 
سازمان و ش��رکت  توانمند می س��ازد. در سازمانی که 
هوش س��ازمانی در آن به کار گرفته می شود، مدیران 
می توانن��د اطالع��ات هزینه ه��ا را از داخل س��ازمان 
اس��تخراج کنن��د و بدانند ک��ه هزینه ها چه هس��تند 
و تصمیم های��ی ب��رای کاه��ش و حذف آنه��ا بگیرند. 
می توانند تغیی��رات آینده را پیش بین��ی کنند و برای 

مسائل خود راه حلی مناسب داشته باشند. 
به منظور افزایش درآمد، ش��رکت ها بای��د عالوه بر 
افزای��ش فروش خود، مش��تریان فعلی خ��ود را حفظ 
کنند. حفظ مش��تریان اغلب کاری بس��یار پسندیده 
است، اما باید بدانیم اغلب کدام مشتری سود بیشتری 
عای��د می کند. معم��وال ۲۰ درص��د از مش��تریان ۸۰ 
درصد سود ش��رکت را تامین می کنند. شرکت ها باید 
ابتدا مش��تریانی را که سود بیش��تری عاید می سازند، 
حفظ کنند. باید بدانی هوش سازمانی کاربرد بسیاری 
در این مرحله دارد. گام بعدی تجزی��ه و تحلیل رفتار 
بازار، فروش و مشتریان پرس��ودده است. این دانش به 
مدیران کمک می کند تا مش��تریان خ��ود را مدیریت 

کنند. 

برای مطالعه 394 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
 سارا بلیکلی 

میلیاردر موفق صنعت پوشاک

س��ارا بلیکلی )Sara Blakely(، بازرگان آمریکایی و 
موسس کمپانی پوشاک اس��پنکس )Spanx(  شرکت 
تولیدکننده شلوار و ساپورت است. بلیکلی در سال ۲۰1۲ 
توسط مجله تایم در فهرست تاثیرگذارترین افراد جهان 
قرار گرفت و در س��ال ۲۰14، در فهرست قدرتمندترین 
زنان جهان به انتخاب مجله فوربس در جایگاه نودوس��وم 
قرار گرفت. س��ارا بلیکلی از دانش��گاه فلوریدا و در رشته 
ارتباط��ات فارغ التحصیل ش��د. او در ابتدا قصد داش��ت 
وکیل شود اما پس از رد شدن در آزمون پذیرش دانشکده 
حقوق تصمیمش را تغییر داد. پ��س از مدت کوتاهی کار 
در دیزنی، بلیکلی در کمپانی دانکا )Danka(، مش��غول 
به کار فروش دستگاه های فکس ش��د. او پس از موفقیت 
در بخش فروش ارتقا گرفت اما از جوراب ش��لواری هایی 
که مجبور بود در محل کارش بپوش��د رضایت نداشت، از 
همین جا بود که این ایده در ذهن او ش��کل گرفت و طی 
دو سال آینده در حالی که همچنان برای دانکا کار می کرد 
با پس انداز 5 هزار دالر، تحقیق و گسترش ایده اش را آغاز 
کرد. او ایده کارش را به کس��انی که در این صنف فعالیت 
می کردند پیش��نهاد داد اما با پاسخ منفی آنها مواجه شد 
تا اینکه س��رانجام یک کارخانه دار به تشویق دو دخترش 

تصمیم به حمایت از بلیکلی گرفت.

ایده تان را خیلی زود با دیگران به اشتراک 
نگذارید

سارا بلیکلی ایده اش را یک سال تمام و تا زمانی که روی 
آن کار می کرد و در حال گسترش فرضیه اش بود، با جهان 
اطرافش به اشتراک نگذاشت. فقط زمانی که صددرصد به 
آن متعهد ش��د و آماده راه اندازی بود، دوستانش را جمع 
کرد و مسیر جدیدش را برای شان شرح داد. منتظر بمانید 
تا زمانی که کامال برای حرکت به جلو از خودتان مطمئن 
شدید، آنوقت ایده کسب وکارتان را با دیگران به اشتراک 
بگذارید، زیرا پی��ش از آن ایده را ط��رد می کنند و دالیل 
متعددی برای ت��ان خواهند آورد که به ش��ما ثابت کنند 
ایده تان موفق نخواهد شد، اما وقتی به موقع آن را مطرح 

سازید، آماده اید تا با این دالیل مقابله کنید.

فقط به توانایی تان باور داشته باشید
س��ارا بلیکلی هیچ چی��زی درباره تولی��د محصولی 
جدید، کارخانه داری، بازاریابی، گس��ترش محصوالت، 
گسترش وب س��ایت، تجارت آنالین و... نمی دانست، اما 
اینها مواردی نبود که بتواند او را از به موفقیت رس��اندن 
ایده اش ناامی��د کند. او درباره چیزهایی که نیاز داش��ت 
تحقیق کرد، در زمینه کارهایی که خودش نمی توانست 
انجام دهد افرادی را اس��تخدام کرد و با انرژی و تعهدی 
مضاعف و تمام نشدنی به س��مت موفقیت گام برداشت. 
از دنبال کردن یک ایده دست نکشید، زیرا فکرش را هم 
نمی کنید که چه موفقیت های��ی برای تان در پی خواهد 

داشت.

 از شکست خوردن نهراسید

یکی از مهم ترین توصیه های س��ارا بلیکلی به عنوان 
یک کارآفری��ن موفق ب��رای کس��انی که ای��ده ای در 
ذهن دارند، این اس��ت: »ایده تان را باور و به هوش تان 
اطمینان کنید و از شکس��ت خوردن نهراسید. دو سال 
طول کش��ید از زمانی که من ایده ام را برای اس��پنکس 
داشتم تا آن زمان که محصولی آماده شد تا در مغازه ها 
به فروش برس��د. من باید هزاران بار کلمه نه را شنیده  
باش��م. اگر به ایده تان صددرصد اطمینان دارید، اجازه 
ندهید هیچ کس��ی ش��ما را متوقف کند. در عین حال 
نهراس��یدن از شکس��ت خوردن که یکی از کلیدهای 

مهم به موفق رسیدن کسب وکار من بود.«

افرادی را استخدام کنید که به آنها اطمینان دارید
س��ارا بلیکلی معتقد اس��ت ک��ه باید اف��رادی را که 
دوس��ت داری��د و از آنه��ا مطمئ��ن هس��تید، انتخاب 
کنید، حتی اگر این افراد آش��نایی کامل ب��ا کاری که 
ش��ما برای ش��ان در نظر گرفته اید، ندارند و نمی دانند 
دقیق��ا آنها را برای چ��ه کاری نیاز دارید.س��ارا بلیکلی 
مدیر روابط عمومی و مس��ئول گس��ترش محصوالتش 
را از دوس��تانش و کس��انی که از ابتدای راه حمایتش 
کردند، انتخ��اب کرد.حتی با وجود اینک��ه آنها چیزی 
درباره بخش ه��ای اجرایی نمی دانس��تند، برای چنین 
مس��ئولیت هایی انتخ��اب ش��دند، زیرا س��ارا بلیکلی 
اطمینان داش��ت که آنها در پس��ت های جدیدش��ان 
فوق العاده خواهند بود و دقیق��ا هم همین اتفاق افتاد و 

این افراد به خوبی وظایف شان را انجام دادند.

پاسخ کارشناس: برای سنجش و تحقیقات بازار معموال 
کسب وکارها به دو شکل تقسیم بندی را انجام می دهند. یک: 
تحقیقات در راستای بازاری که کسب وکار در آن حضور دارد. 

در این بخش کس��ب وکار باید چگونگی تقسیم بندی بازار و 
نحوه عملکرد رقب��ای خود را مورد بررس��ی ق��رار دهد. دو: 
تحقیقات در راستای مش��تری و مصرف کنندگان که در این 
بخش کس��ب وکارها باید به تحلیل الگوهای خرید و مصرف 
مش��تریان بپردازند. همچنین در این بخش کس��ب وکارها 

باید میزان رضایت مش��تریان و نیازها و خواسته های آنها را 
نیز مورد ارزیابی قرار دهند. عالوه بر موارد گفته شده کسب 
وکارها در این بخش بندی ها می توانند موارد مختلف دیگری 
را نیز مورد سنجش قرار دهند. مواردی که در بسیاری از کتب 

بازاریابی به آنها اشاره شده  است. 

تقسیم بندی تحقیقات بازار

پرس�ش: مدیر کس�ب وکاری در حوزه تولید مواد شوینده هس�تم، به دلیل نزدیکی به پایان سال تصمیم به اجرای یکسری 
تحقیقات بازار گرفته ام. در این باره راهنمایی بفرمایید که تحقیقات بازار را به چه شکلی می توانم تقسیم بندی کنم؟  کلینیککسبوکار

تجزیه و تحلیل بی درنگ 
کسب و کار

امروزه در سازمان های پیش��رو مباحث برنامه ریزی 
جام��ع، مدیریت زنجی��ره تأمین، مدیری��ت ارتباط با 
مش��تری در کنار تجزیه و تحلیل در لحظه و بی درنگ 
کسب و کار دیده می شوند. تجزیه و تحلیل در لحظه و 
بی درنگ کسب و کار در اصل کاربرد تجاری داده  کاوی 
ش��امل تجزیه و تحلی��ل داده  های آم��اری مربوط به 
وضعیت کس��ب و کار و محی��ط پیرامون س��ازمان در 
لحظه است. اطالعات و داده ها منبع ارزشمندی است 
که به ش��ما کمک می کند بفهمی��د وضعیت عملکرد 

کسب و کار شما چگونه است. 
تجزی��ه و تحلی��ل در لحظه و بی درنگ کس��ب و کار 
عاملی مؤثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار و تحلیل 
رقبای س��ازمان به منظور اخذ تصمیمات راهبردی و 
حتی چرخش های آنی است. متأس��فانه با روش های 
سنتی تجزیه و تحلیل، شناس��ایی روندهای فرایندی 
زمان بر بود و این روش ه��ا همه چیز را کند می کردند، 
چرا که ش��ما نمی توانس��تید س��ریعا و قبل از خروج 
مشتری از سایت مش��کل را حل کنید و ممکن بود که 
این خروج همیشگی و بدون بازگش��ت باشد. بنابراین 

تجزیه و تحلیل در لحظه می تواند بازی را عوض کند. 
زمانی که ش��ما بر رفتار مش��تری و خریدار نظارت 
داشته باش��ید، حین خرید متوجه مش��کالت فرایند 
فروش خواهید شد. مس��ئله می تواند مشکل داشتن با 
پرداخت یا کد کوپن باش��د که می تواند باعث از دست 
رفتن حجم زیادی از فروش بش��ود. اما زمانی که شما 
بتوانید مشکالت و مسائل را در لحظه حل کنید و قبل 
از ترک سبد خرید و س��ایت با مش��تری تعامل کنید 
نرخ تبدیل ش��ما به طور چش��مگیری افزایش خواهد 
یافت. ب��ه نظر می رس��د اوض��اع کس��ب و کار و حتی 
مفاهیم به س��رعت در حال تغییر هس��تند و مدیران 
ارشد سازمان ها به روش ها و ابزاری نیاز دارند که نبض 
این تغییرات را درک کرده، در تصمیم گیری راهنمای 
آنها باشد. در اغلب سازمان ها درگیری در امور روزمره 
دیگر فرصتی برای تجزیه و تحلیل اوضاع نمی دهد. به 
همین دلیل مدیران ارشد سازمان ها از اوضاع و احوال 

غافل شده، آینده نگری را به فراموشی می سپارند. 
مدی��ران با ات��کا ب��ه تجزی��ه و تحلی��ل در لحظه و 
بی درنگ کس��ب و کار، نبض امور کسب و کار شرکت را 
به همراه اوضاع و احوال رقابت در دس��ت می گیرند و 
با بهره مندی از گزارشات به روز می توانند فرصت های 
بیش��تری برای واکن��ش در براب��ر ش��رایط حاصل از 
تغییرات س��ریع بازار داش��ته و س��ازمان خ��ود را در 
ش��رایط بحرانی جاری رهب��ری و آن را به س��ر منزل 
مقصود رهنمون کنن��د. تجزیه و تحلی��ل در لحظه و 
بی درنگ کسب و کار نیز مانند سایر ابزارهای مدیریتی 
در ص��ورت توجه و حمایت مدیریت ارش��د س��ازمان 
می تواند ش��رکت را در حصول موفقیت سازمانی یاری 
برس��اند ودرغیراین ص��ورت آن نیز مانند بس��یاری از 
پارادیم ها و رویه های متعدد س��ازمانی جز صرف وقت 
با ارزش مدیریت ارش��د س��ازمان و کارمندان حاصلی 
در ب��ر نخواهد داش��ت. تجزی��ه و تحلی��ل در لحظه و 
بی درنگ کس��ب و کار را گاه به نام ه��ای دیگری چون 
هوش تج��اری نیز عنوان می کنند. در ش��رایط کنونی 
که به سرعت شرایط تجاری و اقتصادی تغییر می کند 
به کار بس��تن تجزیه و تحلی��ل در لحظ��ه و بی درنگ 
کسب وکار می تواند چتری برای مصون ماندن سازمان 

در کوران های اقتصادی باشد. 

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

مدیریت امروز

مدتی طول کش��ید، اما فیس 
بوک در نهای��ت در ژوئن ۲۰13 
تسلیم هش��تگ ش��د. حاال این 
نماد کوچک در پست ها می تواند 
مکالمه ها را در توییتر، فیس بوک، 
تامبلر، اینستاگرام، گوگل پالس 
و پینترس��ت به هم مرتبط کند. 
اثر آن بر فرهنگ مدرن-حتی بر 
زبان مان- آنقدر زیاد بوده اس��ت 
ک��ه انجمن گویش ه��ای آمریکا 
»هش��تگ« را کلمه سال ۲۰1۲ 
معرف��ی ک��رد. اما اگ��ر بخواهید 
هشتگ را به کس��ی که تا به حال 
از آن استفاده نکرده است توضیح 
دهید، آن قدر هم که فکر می کنید 
س��اده نیس��ت. پس، ب��ه کالس  
هشتگ  شناس��ی خوش آمدید. 
بنش��ینید و کتاب هایت��ان را باز 
کنید. لطفا دیگر ته کالس صحبت 
نکنید؛ به هر جهت، هشتگ درباره 

همین موضوع است. 

توضیحی مختصر درباره 
هشتگ 

هشتگ با عالمت # نشان داده 
می شود و قابلیت اجرای عملیات 
مختلف��ی را دارد. هش��تگ ها 
به توییت ها متصل می ش��وند یا 
به صورت تاکتیک های بازاریابی، 
اب��زار دس��ته بندی و مکانیس��م 
جس��ت وجو عمل می کنن��د. در 
کسب و کار هم می توانید هشتگی 
را به ن��ام برندت��ان متصل کنید. 
ممکن است فکر کنید چه فایده ای 
خواهد داش��ت؟ متص��ل کردن 
هشتگ باعث می ش��ود کاربران 
دیگر بالفاصله توییت ش��ما را در 
بین جست وجوهای # های متنوع 
پیدا کنند. به عنوان مثال شخصی 
ب��ه دنب��ال دریاف��ت اطالع��ات 
در خص��وص رستوران هاس��ت. 
ب��ه همین منظ��ور در قس��مت 
جست وجو از #رستوران استفاده 
می کند. این هش��تگ نیز تمامی 
اخبار و عکس ها و توییت هایی را 
که در آنها از #رس��توران استفاده 
ش��ده به ش��ما نش��ان می دهد. 
بنابراین اگر شما یک رستوران دار 
هس��تید و هنگام��ی ک��ه از این 
هشتگ استفاده کنید، شخصی 
که آن را جس��ت وجو کند مطلب 

شما را خواهد دید. 

تاریخچه هشتگ
در ۲۰۰7، توییت��ر نخس��تین 
جریان سریع نظرات غیرمرتبط 
و 14۰ کاراکتری بود. هر شخصی 
می توانست کلمات کلیدی را در 
توییتر جست وجو کند، اما اگرچه 
بس��یاری از توییت ها ممکن بود 
شامل همان کلمه کلیدی باشند، 
ولی همه آنه��ا درب��اره آن کلمه 

کلیدی نبودند. 
بعض��ی از کارب��ران ب��ا اتخاذ 
سیس��تمی اقتب��اس ش��ده از 
ش��بکه های بازپخ��ش چ��ت 
اینترنت- هشتگ- سعی کردند 
به این آشفتگی نظم بدهند. این 
کار نخس��تین بار راه��ی بود که 
کاربران ب��ا آن توییت های دارای 
درونمایه، گروه یا موضوع خاص 

را نامگذاری کنند. 
توییت��ر   ،۲۰۰9 در س��ال 
سیستم خود را به روزرسانی کرد 
تا هش��تگ ها قابل کلیک کردن 
باش��ند و در نتیجه جس��ت وجو 
تمام توییت های مرب��وط به آنها 
به دست آید. آنچه در ابتدا راه حلی 
غیررسمی برای مشکل کاربران 
بود بخشی اساس��ی از پایگاه آنها 

شد. 
با این وجود هشتگ از سیستم 
نامگذاری فراتر رفته و تکامل یافته 

است. 
هشتگ و زبان

مردم هر روزه عمدا هشتگ های 

جدید ایجاد می کنن��د که جز به 
روز رسانی خاص معنای دیگری 
ندارد، اما اشتباه نیس��تند. افراد 
از هش��تگ اس��تفاده می کنن��د 
تا الیه های معنایی بیش��تری به 

پیام هایشان اضافه کنند. 
هشتگ می تواند کنایه یا طعنه 
را انتقال دهد، احساسات یا خلق 
و خو را نش��ان دهد، برای سوالی 
ضمنی پاس��خی مط��رح کند، یا 
حتی مس��تقیما با توییت واقعی 
تضاد داشته باشد. اثر آن می تواند 
طنزآمیز، تحریک آمیز، آموزنده 
یا مرموز باشد. می تواند بعضی از 
این موارد یا هم��ه آنها را همزمان 

انجام دهد. 
فقط یک لحظه به آن فکر کنید. 
شکل جدیدی از نقطه گذاری وارد 
زبان ما شده است که استفاده از آن 
می تواند معنی جمله را بهتر کند 
یا تغییر دهد. این مس��ئله کامال 

شگفت انگیز است. 
هشتگ آنقدر اطالعات اضافی 
زیاد و معنای ضمنی مختلفی را 
در کاراکترهای مع��دود خالصه 
می کند که به راحتی می توان دید 
چطور توانسته اس��ت در توییتر 

امتیاز کسب کند. 
رس��انه های اجتماعی بازی با 
کلمات مثال خوبی از معنی چند 
الیه است. به عنوان مثال، توییت 
#تلویزیون یک حرف گمشده نه 
تنها برای نامگذاری مکالمه برای 
دنبال ک��ردن افراد اس��ت، بلکه 

دس��تورالعمل هایی برای 
ب��ازی هم ارائ��ه می کند: 
یک برنام��ه تلویزیونی را 
پیش��نهاد کنید ک��ه اگر 
تنها یک ح��رف از نام آن 
کم می شد، کامال متفاوت 

می شد. 
ج��ای تعجب نیس��ت 
که چرا افراد ممکن است 
از ظرافت  ه��ای مختلف 

این پدیده زبانی سردرگم شوند. 
با ای��ن وجود، اگر بازاریابی ش��ما 
ش��امل محتوای رسانه اجتماعی 
باشد، باید در زبان سلیس باشید. 
س��وءتعبیر یک پیام یا اس��تفاده 
اش��تباه از هش��تگ ممکن است 
باعث ش��ود برندتان به اندازه ای 
نامناس��ب به نظر برسد که رقص 
نامناس��ب عموی تان در جش��ن 

عروسی. 

چه زمانی هشتگ ها دیگر 
کارایی ندارند

مثل نام دامنه ها، هش��تگ ها 
هم دچار مشکالت ناشی از قرار 
گرفت��ن کلم��ات ب��دون فاصله 
کنار ه��م می ش��وند. مثال مرگ 
مارگارت تاچ��ر در آوریل ۲۰13 
بح��ث آنالین زیاد گس��ترده ای 
به وج��ود آورد. او چهره بس��یار 
بحث انگیز و متمایزی در سیاست 
بریتانی��ا بود، پ��س عجیب نبود 
یکی از محبوب ترین هشتگ ها 
 موضوع��ی پرطرف��دار ش��ود:

#nowthatchersdead
اگر در ایاالت متح��ده آمریکا 
زندگ��ی می کردی��د و این جمله 

را می خواندی��د، ن��ام م��ارگارت 
تاچ��ر ب��ه ذهن تان نمی رس��ید. 
بس��یاری از طرفداران گیج شده 
بودن��د و روز عجیبی ب��رای این 
سوپراستار بوده. انتخاب هشتگ 
صحیح برای اینک��ه کنترل پیام 
را از دس��ت ندهید، یا بدتر اینکه 
باعث تمسخر نشوید حیاتی است. 
به عنوان مثال، شخصی در آژانس 
روابط عمومی خواننده بریتانیایی 
س��وزان بویل به وضوح فکر کرده 
است هش��تگی که عرضه شدن 
آلبوم جدی��د او را ترویج کند فکر 
خوبی اس��ت و هش��تک »جشن 
آلبوم سوزان معنا« خواهد داشت. 
فکر خوبی بود، تا اینکه جوک های 
 آدم بیکار و بی ادب زیر هش��تگ
susanalbumparty#  شروع 
ش��د. همیش��ه ایده های خود در 
مورد هش��تگ ها را به افراد دیگر 
نش��ان دهید تا این دام ها را پیدا 

کنند. 

بازاریابان و هشتگ ها
هش��تگ ها فرصتی فوق العاده 
ب��رای بازاریابان محتوا اس��ت تا 
مکالمات رس��انه های اجتماعی 
مرب��وط به کس��ب و کار خ��ود را 
شناسایی کنند و محتوای آنها را به 

افراد مناسب نشان دهند. 
همیشه ابتدا هشتگ را بررسی 
کنید و ببینی��د چقدر فعالیت به 
دست می آورد، مردم چه محتوایی 
را به اش��تراک می گذارن��د و آیا 

برخورد مناسبی )یا غیرمناسبی( 
با این محتوا می شود؟ آیا محتوای 
برند به اشتراک گذاشته می شود 
یا نادیده گرفته می ش��ود؟ یا در 
مورد آن انتقاد می شود؟ توصیه 
می شود در هر پست تنها از دو یا 
سه هشتگ استفاده کنید، پس 

آنها را عاقالنه انتخاب کنید. 
با ای��ن وج��ود، در براب��ر این 
وسوس��ه مقاوم��ت کنی��د که با 
لحن شدید وارد مکالمات شوید. 
مانند فضاهای دیگ��ر، اینجا هم 
درست نیس��ت دنبال کنندگان 
هشتگ را که پیشنهاد یا محتوایی 
به نفع خودش��ان دارند در لیست 
دنبال کنندگان ناخواس��ته قرار 
دهید. تعامل هنوز هم مهم است، 
پس پست نگذارید و بعد فرار کنید. 
ارسال پست زیاد یا تکراری تنها 
برای یک گروه ممکن است مردم 
را علیه شما کند، پس بهتر است با 
روبات ها و سیستم های خودکار از 

هشتگ استفاده نکنید. 
هشتگ ها وس��یله ای هستند 
ک��ه رقابت ه��ا و کمپین ه��ای 
پایگاه ه��ای مختل��ف را ب��ه هم 
مرتبط نگه می دارند، و همان طور 

که در پست قبلی توضیح داده شد 
باعث می شوند ارائه محتوای قابل 
جمع بندی و ارائه در جای دیگر 
ساده ش��ود. با این حال، همیشه 
به خاطر داشته باشید که هشتگ 
به جامعه تعل��ق دارد، حتی اگر 
ش��ما آن را ایجاد کرده باش��ید. 
نمی توانید استفاده آن را سانسور 
یا کنترل کنید، پس نس��بت به 
موقعیت هایی که هشتگ باعث 
واکنش ش��دید می شود حساس 
باشید. شرکت هوایی کانتاس این 
موضوع را در ۲۰11 و زمانی درک 
کرد که مسابقه رسانه اجتماعی 
خود را با هشتگ #کانتاس لوکس 
در اختالف صنفی بحث انگیزی 
آغاز ک��رد. در زم��ان اوج، در هر 
دقیقه 51 توییت حاوی هشتگ 
ارس��ال می ش��د. اکثری��ت این 
شرکت هوایی را مس��خره یا نقد 
می کردند، و فاجعه روابط عمومی 
بس��یار واضح و گسترده ای ایجاد 

شد. 

هشتگ  برای برنده شدن! 
اگ��ر از هش��تگ ها درس��ت 
استفاده ش��ود ابزارهای بازاریابی 
قدرتمن��دی خواهن��د ب��ود. اما 
همان طور که عم��وی عاقل پیتر 
پارکر در فیلم اس��پایدرمن )مرد 
عنکبوتی( گفته اس��ت، »قدرت 
زیاد مسئولیت زیاد هم به همراه 
دارد.« هشتگ هم مثل هر ابزاری، 
باید ب��ا احترام، دق��ت و مالحظه 
زیاد استفاده شود. عالوه بر 
تمام اینها، قدرت هشتگ 
را نباید هیچ وقت دس��ت 
کم گرفت. این کاراکتر که 
روزی به ندرت در صفحه 
کلید استفاده می شد، در 
حال تبدیل شدن به یکی 
از قدرتمندتری��ن عالئم 

نقطه گذاری تاریخ است. 

4 نکته برای استفاده 
از هشتگ توییتر در 
کسب و کار کوچک تان

در ای��ن دنی��ای فن��اوری، 
کس��ب و کارهای کوچ��ک ب��ه 
استراتژی های س��نتی بازاریابی 
مح��دود نمی ش��وند. ام��روزه، 
رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی 
تاثی��ر زی��ادی ب��ر گروه ه��ای 
کس��ب و کار کوچک دارند. هیچ 
تاج��ر حرف��ه ای وج��ود ن��دارد 
که در س��ایت های ش��بکه های 
اجتماع��ی حس��اب کارب��ری 
مربوط به کس��ب و کار کوچکش 
نداشته باش��د. چه در فیس بوک 
و چه در توییتر و اینستاگرام و...، 
چند حساب کاربری کسب و کار 
کوچک پیدا خواهید ک��رد، زیرا 
تنها س��کویی اس��ت ک��ه در آن 
می توانی��د درب��اره برنامه ه��ای 
کس��ب و کار خ��ود پاس��خ آنی 
دریاف��ت کنی��د. ف��رض کنید 
از قبل ب��رای کس��ب و کار خود 
حس��اب کاربری توییتر درست 
کرده اید. این پایان کار نیس��ت؛ 
باید در هشتگ ها، به عنوان عنصر 
برنامه ریزی رسانه های اجتماعی 

سرمایه گذاری کنید. حاال سوال 
این است که چه هشتگی؟ 

هشتگ منحصربه فردی را به 
توییت ه��ای خ��ود متصل کنید 
و کمپین بازاریاب��ی جدیدی در 
توییتر راه بیندازید! در حال حاضر، 
اص��ول ابتدای��ی متص��ل کردن 
هش��تگ ها برای کسب و کارهای 
کوچ��ک قابل انجام هس��تند. به 
نکته های زی��ر نگاهی بیندازید تا 
استراتژی هش��تگ برند بهتری 

داشته باشید. 
خ�اص  مکالمه ه�ای   -1
کس�ب و کار خ�ود را انتخاب 

کنید
از هشتگ برند ش��رکت خود 
ب��رای مناب��ع، آخرین اخب��ار و 
توصیه در مورد کس��ب و کارهای 
کوچک مختلف اس��تفاده کنید. 
خود را با هش��تگ ها هماهنگ و 
خود را ب��ه روز کنید! چند بازدید 
می تواند بر تاکتی��ک بازاریابی یا 
پس��ت بالگ تان تاثیر بگ��ذارد. 
آیا می خواهید مکالم��ه را بیش 
از این به موض��وع نزدیک کنید؟ 
پس هش��تگ را براساس موضوع 
دقیق تر کنید. برای مثال، #فروش 
ی��ا #بازاریابی ش��امل محتوایی 
مربوط به کسب و کارهای کوچک 
و #کارآفرینان شامل پروفایل های 
کس��ب و کارهای موجود خواهد 
بود. اگر به دنبال نکته های جلسه 
با پرس��نل کس��ب و کار که افکار 
مش��ترک دارند هستید، #شبکه 

را امتحان کنید. 
2- هش�تگ را ثابت و ساده 

نگه دارید
وقتی هش��تگی برای توییتان 
درست می کنید، باید چند قانون 
تقریبی را در ذهن داشته باشید. 
اول اینک��ه، هش��تگ تان بای��د 
مستقیم و ساده باشد. فرض کنید 
دوست دارید در پست اخیر بالگ 
خود از هشتگی استفاده کنید که 
برنامه های مالی شرکت را توضیح 
دهد، در این صورت از هش��تگ 
طوالنی و پیچیده استفاده نکنید. 
هش��تگ تان باید چی��زی مثل 
#کسب کوچک و #برنامه  ها باشد. 
هشتگ های پیچیده زیاد استفاده 
و راحت جس��ت وجو  نمی شوند. 
دوم اینک��ه، در توییت هایتان از 
هشتگ های زیاد استفاده نکنید. 
در هر تویی��ت می توانید از یک یا 
دو هشتگ بافکر و دقیق استفاده 

کنید. 
3- س�ازماندهی داش�بورد 

اجتماعی با هشتگ توییتر
داش��بورد اجتماعی درست و 
س��تون هایی ایجاد کنی��د که به 
راحتی در دس��ترس باشند. این 
راه برای اینکه فراتر از کل لیست 
هشتگ های مربوطه قرار بگیرید 
بسیار کارآمد اس��ت. شما آزادید 
طب��ق کمپی��ن بازاریاب��ی خود 
س��تون هایی اضافه کنید و البته 
زمانی که مدت آن تمام می شود، 

آنها را پاک کنید. 
را  خودت�ان  هش�تگ   -4

درست کنید
هشتگ ها باعث شناخته شدن 
در بازار می شوند. مسابقه در توییتر 
تاکتی��ک بازاریاب��ی فوق العاده ای 
برای تمام برندها اس��ت. فقط باید 
از کاربران بخواهید هش��تگ های 
خاصی را به هم��راه عکس، جوک 
و متن هایی ارس��ال کنند. با کامل 
کردن ارسال می توانید تمام مطالب 

ارسالی را در یک فضا پیدا کنید. 
مراسم ها فرصت عالی دیگری 
برای ایجاد فضای مکالمه براساس 
هش��تگ هس��تند. قب��ل از آغاز 
مراسم، هشتگ منحصربه فردی 
برای آن ایجاد کنید. خواهید دید 
که مکالمه و محتوا از قبل پیرامون 
آن مراسم ایجاد شده است. سپس 
در زمان واقعی مراسم، از کاربران 
بخواهید با هشتگی خاص توییت 

کنند. 

آیا می دانستید

مدیران ماندگار

هشتگ ها فرصتی فوق العاده برای 
بازاریابان محتوا است تا مکالمات 

رسانه های اجتماعی مربوط به 
کسب و کار خود را شناسایی کنند 
و محتوای آنها را به افراد مناسب 

نشان دهند 

دوشنبه
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عطیه عظیمیمونا اشرف زاده

سامان سنندجی

هشتگ و نحوه استفاده از آن در فضای کسب و کار

برند شدن با هشتگ! 

mona.ashrafzade@gmail.com

متخصص شبکه های اجتماعی



حضور سرمایه گذاران خارجی در 
بورس 10 برابر شده است

بورس تهران که از دی ماه ۱۳۹۲ با دوران اوج خود 
خداحافظی کرد و دو س��ال پر فراز و نشیب و نزولی را 
طی کرد، اکنون با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها 
دوباره به دوران رونق خود برگشته و رکوردشکنی های 
جدیدی را تجربه می کند. قالیباف اصل، هیجانی بودن 
بازار سهام را در روزهای اخیر قبول ندارد و معتقد است 
که روند فعلی بورس به دلیل خرد جمعی فعاالن بازار 
سهام و ناشی از خبرهای مثبتی است که منتشر شده 
اس��ت. او می گوید فضای مثبتی ک��ه در بورس ایجاد 
ش��ده است، نتیجه طبیعی اخبار مثبت است زیرا یک 
خبر مثبت آمده و نتیجه این خبر مثبت قابل مشاهده 
است، بنابراین روند فعلی بورس تهران نظر فعاالن بازار 
اس��ت و یک نفر هم به تنهایی نمی تواند قضاوت کند 
که بورس هیجانی است یا نه و من به عنوان مدیرعامل 
ش��رکت ب��ورس هیچ ک��دام از تحلیل ه��ای این گونه 
را قب��ول ندارم. او همچنین بازار س��که و ارز را رقیب 
بورس ندانسته و معتقد است کسانی که در این بازارها 
س��رمایه گذاری می کنند در بلندم��دت ضرر می کنند 
زیرا س��که و ارز دائما نمی تواند افزایشی باشد. وی در 
این ش��رایط توصیه هایی هم به سهامداران می کند و 
می گوید نمی توانیم بگوییم چون ش��رایط مثبت است 
س��رمایه گذاران هر طور بخواهند رفتار کنند، زیرا بازار 
س��هام جای مطالعه و کار کارشناس��ی بوده و اجرای 
برجام و فضای پسابرجام روی همه صنایع و بنگاه ها اثر 
یکس��انی ندارد، بنابراین سرمایه گذاران باید چشم انداز 
تک تک ش��رکت ها را بررس��ی کنند و با مطالعه وارد 
ش��وند و دنباله روی نکنند زیرا در آینده کسانی که از 

دیگران دنباله روی می کنند، ضرر می کنند. 

تنظیم جریان نقدینگی دولت با 
اسناد خزانه اسالمی

در نشست تخصصی معامالت اسناد خزانه اسالمی، 
ورود سرمایه گذاران خارجی به عنوان یکی از مهم ترین 
دس��تاوردهای راه اندازی این اب��زار جدید تامین مالی 
دولت در فرابورس ایران مطرح ش��د. در این نشس��ت 
امیر هامونی، ضمن قدردانی از تالش دس��ت اندرکاران 
طراحی و راه اندازی معامالت این اسناد گفت: راه اندازی 
معامالت این اس��ناد حدود س��ه س��ال زمان برد و در 
این م��دت وزارتخانه ها و نهاد ه��ای مختلفی همچون 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، نیرو، 
راه و شهرس��ازی، بانک مرکزی، بان��ک ملی به عنوان 
بان��ک عامل، ش��ورای عالی ب��ورس، کمیت��ه فقهی، 
س��پرده گذاری مرکزی و... پیگیر ای��ن موضوع بوده و 
کمک کردند تا شیوه جدیدی از بازپرداخت بدهی های 
دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و مکانیزم تامین 
مالی دولت را به کمک پتانسیل های بازار سهام شاهد 
باش��یم. مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: معامالت 
اسناد خزانه اس��المی در فرابورس ایران نتایج مثبتی 
برای اقتصاد به همراه دارد از جمله اینکه به حساب های 
دولت نظم می بخش��د و موجب جری��ان نقدینگی در 
اقتصاد و اس��تمرار فعالیت های عمرانی و زیرس��اختی 
می ش��ود. عالوه ب��ر این افزایش رتب��ه اعتباری دولت 
در رتبه س��نجی نهادهای بین المللی به کمک این ابزار 

جدید تامین مالی امکان پذیر است. 

تاالر صنعتی میزبان ٤٥ هزار تن 
میلگرد و تیرآهن

ت��االر محص��والت صنعتی و معدنی ب��ورس کاالی 
ایران روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه، شاهد عرضه ۴۵ هزار 
و ۱۵۰ ت��ن انواع میلگرد و تیرآهن ش��رکت ذوب آهن 
اصفه��ان ب��ود. در این تاالر همچنی��ن در گروه مس، 
۲۲ هزار و ۶۰۰ تن مس مفتول، مس کاتد و مس کم عیار 
شرکت های ملی صنایع مس ایران و دنیای مس کاشان 
عرضه شد. ۶ هزار و ۵۰۰ تن شمش آلیاژی آلومینیوم 
ش��رکت ایرالکو به همراه ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و 
۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبهای شرکت ملی صنایع 
مس از دیگ��ر عرضه های تاالر محص��والت صنعتی و 
معدنی بود. در تاالر صادرات��ی بورس کاالی ایران نیز 
۲۰ هزار تن قیر ۴۰۵۰، ۶۰۷۰، ۸۵۱۰۰ ش��رکت های 
فومن شیمی گس��تر، پاالیش و انرژی شمال غرب آرکا، 
معماران تجارت آفتاب، پاالیش نگین سیاه آذربایجان، 
توس��عه نفت هرمزان، فراشیمی روز و تولیدی بشکه و 
قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا روی تابلوی عرضه رفت. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران 
ش��اهد عرضه ۳۴ هزار و ۱۷۰ تن انواع قیر، یک هزار و 
۹۵۹ تن انواع مواد ش��یمیایی، ۳ هزار و ۱۰۲ تن مواد 
پلیم��ری، ۸ هزار تن گوگرد، ۲۷ ه��زار تن لوب کات و 

۱۰ هزار تن وکیوم باتوم بود. 

عرضه قراردادهای سلف موازی 
استاندارد نفت خام در بورس انرژی

نخس��تین عرضه قراردادهای سلف موازی استاندارد 
نف��ت خام با هدف تامین مالی میادین نفتی در بورس 
انرژی انجام می شود. س��یدعلی حسینی، مدیر عامل 
ب��ورس انرژی ای��ران، با اعالم این خب��ر گفت: پس از 
انتشار موفق اوراق س��لف موازی استاندارد نفت کوره 
ش��رکت ملی نفت ایران در پنج مرحل��ه، قراردادهای 
سلف موازی استاندارد نفت خام سبک صادراتی میدان 
نفت��ی آذر نیز پس از طی مراح��ل مقرراتی در بورس 
انرژی ایران پذیرش ش��ده و به زودی مراحل انتش��ار و 
عرضه عمومی آن آغاز خواهد ش��د. مدیر عامل بورس 
انرژی ایران در ادامه افزود: دارایی پایه این اوراق، نفت 
خام سبک صادراتی ایران در میدان سروک آذر و مبلغ 
انتشار این اوراق دو هزار میلیارد ریال است که این اوراق 
ب��ه ترتیب منضم به اختیار فروش و خرید تبعی ۲۵ و 
۲۸ درصدی است و همچنین بازارگردان این اوراق را با 

نرخ ۲۳ درصد روزشمار خریداری می کند. 

فرابورس

بورس کاال

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در پای��ان معام��الت 
روز یکش��نبه ب��ازار س��هام با 
۴۶۵واح��د رش��د در ارتف��اع 
۷۴هزار و۵۶۹ واحد ایس��تاد. 
در معام��الت ب��ورس تهران و 
در کنار ادامه مس��یر صعودی 
بازار سهام، سهام شرکت های 
بانکی که تاکنون بدون توجه 
باقی مانده بودند، مورد توجه 
اهال��ی ت��االر شیش��ه ای قرار 
روز  کل��ی  به ط��ور  گرفتن��د. 
گذشته بازار س��هام مسیر رو 
به رشد و محتاطانه ای را طی 
ک��رد. اگرچه حج��م و ارزش 
معام��الت ب��ازار در روزه��ای 
اخی��ر به خوبی نش��ان دهنده 
ب��ه  جدی��د  نقدینگ��ی  ورود 
بازار س��هام اس��ت، اما با این 
نوس��ان گیری  افزایش  ح��ال 
و جابه جای��ی س��هامداران از 
گروه ه��ای بورس��ی به س��ایر 
گروه ه��ا نش��ان می ده��د که 
همچنان سهامداران دست به 
عصا در این بازار فعالیت کرده 
و نسبت به خریدوفروش سهم 
محتاطانه اق��دام می کنند. در 
بازار س��هام در مجموع بیش 
از ۲۰۰ میلی��ون س��هم ب��ه 
ارزش ۴۲۵ میلی��ارد توم��ان 
دادوس��تد ش��د و ارزش بازار 
س��هام ت��ا س��طح ۳۱۹ هزار 

میلیارد تومان باال رفت.

 
ادامه تردید ها به 

چشم انداز بلند مدت بازار 
سهام

معامله گ��ران  گذش��ته  روز 
بازار سهام شاهد جابه جایی پر 
حجم سهام در نماد معامالتی 
بان��ک ص��ادرات ب��ود، در این 
نم��اد معامالت��ی در حال��ی از 
۴۵۸ میلی��ون س��هم به ارزش 
بی��ش از ۴۷ میلی��ارد توم��ان 
از س��وی س��هامداران اغل��ب 
حقوقی واگذار شد که در پایان 
معامالت صف خرید پایدار ۸۸ 
میلی��ون س��همی در این نماد 
قابل تأمل بود. ش��ایعه معامله 
بلوکی س��هام ش��رکت توسعه 

نیش��کر و صنای��ع جانبی که 
مالکیت ۴۰درصدی س��هام آن 
در اختیار بانک صادرات اس��ت 
اصلی ترین شایعه تأثیرگذار بر 
ای��ن نماد معامالتی ب��ود. بازار 
سهام با جابه جایی معامله گران 
فل��زات  از گ��روه  نوس��ان گیر 
اساس��ی به گ��روه خودرویی ها 
و بانک ها، دوباره این نگرانی را 
برای بازار ایجاد کرد که با وجود 
تقویت حجم و ارزش معامالت 
روزان��ه ب��ازار هنوز نس��بت به 
چشم انداز بلند مدت بازار سهام 
تردی��د وج��ود دارد. هم اکنون 
در بازار س��هام می توان دید که 
معام��الت از گروه��ی به گروه 
دیگر جابه جا ش��ده و همچنان 
دیدگاه س��هامداری کوتاه مدت 
بر ب��ازار احاط��ه دارد. در گروه 
س��رمایه گذاری ها اما خبرهایی 
مبنی بر تأیید افزایش سرمایه 
۱۰۰ درصدی س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی از محل 
آورده نقدی از سوی حسابرس 

این شرکت شنیده شد. 

صنعت استخراج
گاز در صدر صنایع بورسی

با آغاز روند مثبت ش��اخص 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 

که پ��س از توافق��ات ایران با 
کش��ورهای عضو گ��روه ۵+۱ 
گرفت، ش��اخص کل  ش��کل 
روز   ۳۰ در  ته��ران  ب��ورس 
منتهی به ۱۴ بهمن ماه سال 
جاری، ۱۹.۵درصد رشد کرد. 
این م��دت ش��اخص کل هم 
وزن ۲۱درصد، شاخص قیمت  
)ارزش وزنی( ۱۸.۵ و شاخص 
قیمت ه��م وزن ۲۰.۵ درصد 
افزای��ش پیدا کرد. براس��اس 
گزارش هفتگی بررسی بازارها 
که به بررس��ی عملکرد بورس 
ته��ران، فرابورس ای��ران، ۱۷ 
ب��ورس معتبر خارجی، قیمت 
جهانی فلزات اساس��ی و نفت 
پرداخته است، از ابتدای سال 
ت��ا پایان ۱۴ بهمن ماه س��ال 
ج��اری، ش��اخص کل بورس  
)ارزش وزن��ی( تعدیل ش��ده 
بر حس��ب دالر مبادله ای ۹.۳ 
درصد، تعدیل شده بر حسب 
یورو مبادل��ه ای ۶.۲ درصد و 
ش��اخص کل فرابورس ۱۸.۵ 
درصد رش��د داش��ته اس��ت. 
مطاب��ق گزارش یادش��ده که 
توس��ط مدیری��ت تحقی��ق و 
منتشر  تهران  بورس  توس��عه 
ش��ده اس��ت، در می��ان ۳۷ 
ب��ورس  در  حاض��ر  صنع��ت 

اوراق بهادار ته��ران در هفت 
روز گذش��ته، ۱۴ صنع��ت با 
بوده  مواجه  کاهش ش��اخص 
و شاخص سایر صنایع با رشد 
ب��ه کار خود پایان داده اند. در 
این میان صنعت »اس��تخراج 
نف��ت گاز و خدم��ات جنبی 
بازدهی  ب��ا  اکتش��اف«  ج��ز 
۱۵.۹ درص��د مثبت در صدر 
گرفته  ق��رار  بورس��ی  صنایع 
است. در مدت مشابه صنعت 
»اس��تخراج س��ایر معادن« با 
افت ۹.۱ درصدی بیش��ترین 
اف��ت را تجرب��ه کرده اس��ت. 
در می��ان ش��رکت ها در هفته 
گذش��ته، صنای��ع ش��یمیایی 
فارس با ۱۰۶درصد افزایش و 
پارس خزر با ۱۲درصد منفی 
به ترتیب بیشترین و کمترین 

بازدهی را داشته اند. 

رشد 3 واحدی شاخص 
آیفکس

روز  در  فراب��ورس  ب��ازار 
ب��ا   ۱۳۹۴ بهمن م��اه   ۱۸
میلیون   ۴۷۸ خریدوف��روش 
ورق��ه به��ادار در ۴۱ ه��زار 
ارزش  ب��ه  نوب��ت   ۲۷۶ و 
میلیارد   ۸۱۰ و  ه��زار  ی��ک 
ب��ه  ری��ال  میلی��ون   ۴۰ و 

کار خ��ود پایان داد. قاس��م 
ذوب آهن  هم��راه  ب��ه  ایران 
اصفه��ان و توس��عه و عمران 
کرم��ان بیش��ترین افزای��ش 
داش��تند،  را  س��هم  قیم��ت 
درحالی که سهام شرکت های 
و  امیرکبی��ر  پتروش��یمی 
بیم��ه س��امان ب��ا باالتری��ن 
مواج��ه  قیم��ت  کاه��ش 
ش��دند. بیش��ترین حج��م و 
دی��روز در  معام��الت  ارزش 
 ۸۹ دادوستد  با  بازار س��هام 
میلی��ون ورق��ه به��ادار ب��ه 
ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در 
افتاد.  اتفاق  بان��ک دی  نماد 
آیفکس در ساعت  همچنین، 
ابتدای��ی معام��الت همانن��د 
۱۱ واحد رش��د ک��رد اما در 
نهای��ت ب��ا رش��د ۳ واحدی 
به رق��م ۸۰۵ واحد رس��ید. 
در ب��ازار اول ۱۰۴ میلیون و 
۷۴۰ هزار س��هم ب��ه ارزش 
 ۲۴۰ و  میلی��ارد   ۳۵۹
خریدوفروش  ری��ال  میلیون 
 ۹۳۰ و  ۲۵۱ میلیون  و  ش��د 
ه��زار ورقه به��ادار به ارزش 
در  ری��ال  میلی��ارد   ۶۶۷
ب��ازار دوم معامله ش��د. نماد 
دی،  بان��ک  ش��رکت های 
ذوب آه��ن اصفهان و پاالیش 
پربیننده ترین  ته��ران  نف��ت 
بودند  فراب��ورس  نماده��ای 
مس��کن  تس��هیالت  اوراق  و 
در مح��دوده ۸۵۰ ت��ا ۸۸۰ 
ه��زار ریال معامله ش��د. روز 
گذش��ته ش��اهد بازگش��ایی 
ش��رکت  معامالت��ی  نم��اد 
س��یمان الر س��بزوار پس از 
و  پیش بینی  اطالع��ات  ارائه 
واحدهای  معامالت��ی  نم��اد 
صن��دوق  س��رمایه گذاری 
زمین و ساختمان نسیم پس 
مجمع صندوق  برگ��زاری  از 
و انتش��ار تصمیم��ات مجمع 
مذک��ور در س��ایت رس��می 
کدال بودیم و نماد معامالتی 
ش��رکت گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و گردشگری 
مجامع  برگزاری  ایران جهت 
عادی  و  فوق الع��اده  عمومی 
ساالنه صاحبان سهام در روز 
سه ش��نبه، در پایان معامالت 

دیروز متوقف شد. 

شاخص کل نوسانی باال می رود

چرخش نقدینگی در گروه های بورسی
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نماگر بازار سهامخبر

عمق بازار

خودنمایی تک سهم های بورس در رشد ارزش بازار

ارزش بازار سهام یکی از مهم ترین متغیرهای بازار سرمایه به شمار می رود که طی دو 
سال اخیر متاثر از شرایط اسف بار این بازار و افت قیمت، اغلب سهام شرکت های بورسی 
با کاهش قابل توجهی مواجه ش��د. در این شرایط اما، این متغیر طی معامالت دی ماه 
امس��ال با تغییر مس��یر بورس و حرکت آن در جاده سبز صعود تحت تاثیر قرار گرفت 
و اگرچه ارزش بازار س��هام طی معامالت دی ماه س��ال جاری در مقایسه با دوره مشابه 
سال گذشته افزایش نیافت، اما به نظر می رسد در پی رشد ارزش سهام اکثر شرکت ها 
و ایجاد جو مثبت در بورس، اندکی از افت قابل توجه ارزش بازار جبران ش��د و انتظار 

می رود با تداوم روند مثبت فعلی شاهد افزایش ارزش بازار نیز باشیم. 
براساس اطالعات منتشر شده توسط شرکت بورس، ارزش بازار سهام طی معامالت دی 
ماه امس��ال نسبت به دوره مشابه س��ال گذش��ته ۴.۳ درصد کاهش یافته و از ۳۰۰ هزار و 
۲۱۹ میلیارد تومان به ۲۸۷ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان رس��یده اس��ت. همچنین ارزش بازار 
طی معامالت دی ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش یافته 
و از ۲۸۱ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان به ۲۸۷ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان رش��د یافته است. در 
این شرایط از میان ۳۷ صنعت فعال در بازار سرمایه در دوره مذکور ارزش بازار ۱۲ صنعت 
افزای��ش یافته و در مقابل ۱۴ گروه نیز با افت ارزش بازار س��هام مواجه ش��دند. همچنین 
ارزش بازار س��هام گروه تامین برق، گاز، بخار و آب گرم طی دی ماه س��ال جاری ۴۷ هزار و 
۷۷۳ میلیارد ریال محاس��به می شود. بر این اساس از میان ۱۲ صنعتی که طی دوره مورد 
بررسی با رشد ارزش بازار سهام همراه شدند، می توان به گروه وسایل اندازه گیری، پزشکی 
و اپتیکی اشاره کرد که با افزایش بیش از ۱۷۰ درصدی ارزش بازار در سکوی اول رتبه بندی 
صنایع از نظر رش��د ارزش بازار می ایس��تد. ارزش بازار این صنعت با تک نماد »آکنتور« از 

یک هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال به چهار هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال صعود کرده است. 
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آمادگی روانی برای بازار گاوی 

ویژگی ه��ای ذات��ی، روح��ی و روانی که موجب بقای انس��ان های اولیه ش��ده، 
ممک��ن اس��ت م��ا را در براب��ر اش��تباهات خطرن��اک و س��وگیری های رایج در 
تصمیم گیری ه��ای مرتب��ط ب��ا س��رمایه گذاری در بازاره��ای گاوی ی��ا خرس��ی 
آس��یب پذیر س��ازد. در این متن برخی اصطالحات، اش��تباهات و س��وگیری های 

بازار گاوی را بررس��ی می کنیم. 
»می دانم بازار به عقب حرکت می کند، پس بعدا پول را وارد بازار می کنم«

هنگامی که چنین جمله ای می ش��نوید، احتماال س��رمایه گذار از س��وگیری تاییدی 
)Confirmation Bias( رنج می برد. این سوگیری حاصل تالش مغز برای پیش گیری 
از ناهمس��انی شناختی )عدم تجانس شناختی( یا داشتن دو تفکر متضاد است. در واقع 
هنگامی که س��رمایه گذاران اطالعات مرتبط با س��رمایه گذاری را که با باورهای آنها در 
تضاد اس��ت نادیده می گیرند دچار این خطا می ش��وند. با تمام اطالعاتی که امروزه در 
مورد سمت و سوی اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری در دسترس است درک و پذیرش 
آنچه می خواهید بش��نوید و آنچه با قضاوت های گذش��ته ش��ما در تضاد اس��ت و قصد 
نادیده گرفتن آن را دارید بس��یار س��اده اس��ت. در یک بازار گاوی جدید این سوگیری 
موجب نادیده گرفتن اطالعاتی می ش��ود که نش��ان می دهد اقتصاد و بازارهای مالی در 
حال بهبود هس��تند و به این معناست که تصمیم اخیر آنها در مورد فروش یا نخریدن 
س��رمایه های خاص نادرست بوده است و موجب می شود که آنها برای طوالنی مدت در 
حاش��یه قرار بگیرند و فرصت های س��رمایه گذاری از دست بروند. به صورت مستقل فکر 
ک��ردن هنگام س��رمایه گذاری خوب اس��ت اما نفس خود را تحت کنت��رل بگیرید )که 
همیشه شما درست فکر نمی کنید( و یک طرح جایگزین برای بازاری داشته باشید که 

به راه شما نمی رود. 
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مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
معادن منگنز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری 

پردیس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱.۸۴۲۳۱.۹۵معادن منگنز
۹۷۶۱۴.۰۲سرمایه گذاری پردیس

۱.۶۸۰۵پالسکوکار
۹.۷۰۲۵جوشکاب یزد

۳۸.۷۱۴۵گلوکوزان
۲.۴۳۷۵نیرومحرکه
۵.۴۶۳۵نصیر ماشین

 بیشترین درصد کاهش
صنایع ش��یمیایی فارس صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش شد. س��رمایه گذاری توسعه ملی در رده 
دوم ای��ن گروه ایس��تاد و نفت س��پاهان ه��م در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۳.۴۷(۲.۱۹۷شیمیایی فارس
)۳.۴۵(۱.۹۰۵س. توسعه ملی

)۳.۴۳(۱.۹۱۳ماشین سازی نیرومحرکه
)۳.۲۴(۳.۲۵۱نیروکلر

)۳.۱۲(۴.۵۰۷الیاف مصنوعی
)۳.۰۸(۳.۸۱۰کربن ایران

)۲.۹(۷.۹۳۰نفت سپاهان

پرمعامله ترین سهم
بانک صادرات ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. بانک تجارت در رده دوم این گروه ایستاد. 
پارس خودرو و زامیاد هم در رده های باال قرار گرفتند. 

تعداد دفعهقیمتنام

۴۵۸.۳۰۹ ۱۰۲۶بانک صادرات

۲۴۴.۲۰۳ ۱۱۹۷بانک تجارت
۱۱۸.۰۶۳ ۱۳۷۴پارس  خودرو

۹۹.۸۳۰ ۲۰۹۲زامیاد
۷۵.۳۳۳ ۲۲۲۸بانک ملت

۷۳.۱۸۲ ۱۲۹۰فوالد مبارکه
۵۷.۲۱۵ ۱۳۲۳بانک پاسارگاد

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را بانک 
ص��ادرات ایران  ب��ه خود اختص��اص داد و بانک تجارت  
رتب��ه دوم را به دس��ت آورد. ارتباطات س��یار ایران هم 

در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

۴۷۰.۲۳۰ ۱۰۲۶بانک صادرات
۲۹۲.۳۸۷ ۱۱۹۷بانک تجارت

۲۰۹.۸۴۸ ۳۲۸۴۳ارتباطات سیار
۲۰۸.۸۳۷ ۲۰۹۲زامیاد

۱۶۷.۸۴۶ ۲۲۲۸بانک ملت
۱۶۲.۱۸۲ ۱۳۷۴پارس  خودرو

۱۲۳.۸۶۲ ۳۶۰۸ماشین  سازي  اراک 

بیشترین سهام معامله شده
بان��ک صادرات ای��ران در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که بانک 
تج��ارت در این گروه دوم ش��د و زامیاد در رده س��وم 

جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱۰۲۶۱۲۴۲۶بانک صادرات
۱۱۹۷۹۸۲۳بانک تجارت

۲۰۹۲۶۸۸۷زامیاد
۱۳۷۴۴۴۷۲پارس خودرو
۲۲۲۸۴۱۷۳بانک ملت

۱۲۹۰۳۹۳۸فوالد مبارکه
۱۳۲۳۳۳۱۴بانک پاسارگاد

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

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
۱۶۲۹۸۱۴پست بانک 
۲۸۳۰۲۸۳کابل البرز
۳۵۰۳۲۵۰قند قزوین
۳۲۰۴۲۴۶چرخشگر

۱۱۵۸۲۳۲تولید محور خودرو
۲۳۰۹۲۳۱لوله و ماشین سازی
۲۴۳۷۲۲۲الکتریک خودرو شرق

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

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

۹۷۶۲.۹۲سرمایه گذاری پردیس
۱۶۹۴۳.۱۴سرمایه گذاری اعتبار

۵۲۰۷۳.۲۸پتروشیمی شازند
۳۲۸۴۴.۳۸سیمان کارون

۶۹۱۵۴.۴۴کیمیدارو
۲۸۹۵۴.۴۵س. صندوق بازنشستگی

۲۸۹۵۴.۴۵پتروشیمی تامین

تلفن مستقیم: 86073274شماره 440 www.forsatnet.ir

گزارشگر: شهربانو جمشیدی
yahoo.com@j_shahrbanoo :آدرس ایمیل

آرش شهریاری نیا
arash.shahryari.nia@gmail.com
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قطعه س�ازان: ش��نیده ها حکای��ت 
از ای��ن دارند ک��ه با انعقاد ق��رارداد با 
ش��رکت های خودروس��ازی نظیر پژو، 
صنع��ت قطعه س��ازی و خودروس��ازی 
ایران تا سال آینده به تولید یک میلیون 
و ۶۰۰هزار تا ۲میلیون خودرو دس��ت 

می یابد. 
لبنیاتی ها: ش��نیده ش��ده مش��کل 
بازگش��ایی ال س��ی گروه لبن��ی برای 
صادرات به روس��یه مرتفع شده و این 

گروه در انتظار سال پر بار هستند. 
بفجر: گفته می ش��ود زمان احتمالی 
عرضه اولیه ۲۵۰ میلیون سهم »بفجر« 

دوشنبه نیست. 

میدک�و: خبره��ا حاک��ی از انعق��اد 
ایتالیا  ق��رارداد یک میلیارد دالری ب��ا 
برای تاسیس��ات فوالدی و یک نیروگاه 

۵۰۰ مگاواتی است. 
الزما: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت 
که گزارش افزایش سرمایه این شرکت 
به زودی منتش��ر می ش��ود. شایان ذکر 
اس��ت که الزما از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون ۴۳۵درصد رشد قیمت داشته 
اس��ت. گویا ط��رح توجیه��ی افزایش 
س��رمایه الزما از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها، هفته آینده به سازمان بورس 
ارس��ال خواهد شد و احتمال آن وجود 
دارد ک��ه تا پایان س��ال جاری افزایش 
س��رمایه انجام شود و مجمع آن برگزار 

شود. 

حف�اری: ش��نیده ش��ده اثر س��ود 
قراردادهای آزادگان بر س��ود سال ۹۵ 
حف��اری تاثیر دارد واحتماال س��ود ۹۴ 
کاهشی اس��ت، ضمنا فروش دارایی ها 

به ۹۵ موکول شده است. 
وصندوق: گفته می ش��ود وصندوق 
را  ۱۰۰ درص��دی  س��رمایه  افزای��ش 

پیگیری می کند. 
وتوصا: شنیده ها از این نماد حکایت 
از احتم��ال ف��روش تم��ام بلوک های 
س��اختمانی این نماد در پروژه کوهسار 

تا پایان سال دارد. 
چکارن: شنیده ها حاکی از آن است 
که افزایش س��رمایه ۶۰۰ درصدی این 

نماد منتفی شده است. 
هرم�ز: ش��نیده ها از هرمز حاکی 

از آن اس��ت که ب��ا توجه ب��ه انعقاد 
قرارداد جدید، س��ه طرح توس��عه ای 
در گ��روه ف��والد مبارک��ه اجرای��ی 
خواه��د ش��د ک��ه ش��امل اح��داث 
واح��د ن��ورد ۲ »ف��والد«، افزای��ش 
ظرفی��ت تولید هرم��ز از ۱.۵ میلیون 
ب��ه ۳ میلیون تن و نی��ز راه اندازی و 
تکمیل واحد فوالد س��پید دش��ت با 

مشارکت ایمیدرو است. 
خس�اپا: خبره��ا از خس��اپا حاکی 
از آن اس��ت ک��ه ای��ن نم��اد ف��روش 
بخش��ی از دارایی ها و افزایش سرمایه 
از مح��ل تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ها و 
اس��تفاده  همچنین  و  س��رمایه گذاری 
از س��ایر روش های تامی��ن مالی را در 

دستور کار خود دارد.

حرف های درگوشی بازار

Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی
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دوشنبه
1913 بهمن 1394 اقتص�اد کالن

با عبور از تحریم های اقتصادی 
و گش��ایش دریچه های تجارت 
بین الملل��ی، ای��ران وارد عرصه 
و  اقتص��اد ش��ده  از  جدی��دی 
در صدد اس��ت تا گامی اساسی 
ب��رای رفع مش��کالت اقتصادی 
ب��ردارد.  رک��ود  از  خ��روج  و 
برداش��ته شده  نخس��تین گام 
در خصوص ورود س��رمایه گذار 
خارج��ی و انعق��اد قراردادهایی 
در حوزه ه��ای مختل��ف اس��ت 
برای  ک��ه می توان��د محرک��ی 
بهبود روابط بین المللی باش��د. 
ام��ا تحق��ق این امر و رس��یدن 
به بازده مطلوب مس��تلزم گذر 
زم��ان و مقدمات��ی ب��رای ورود 
س��رمایه گذاران خارجی اس��ت. 
با این حال خبرهای خوش��ی از 
ورود سرمایه ها به کشور به گوش 

می رسد. 
سیدحسین س��لیمی، رئیس 
ایران  س��رمایه گذاری  انجم��ن 
با اش��اره به قراردادهای منعقد 
شده با شرکت پژو برای نوسازی 
و قرارداده��ای ماش��ین آالت و 
همچنی��ن قرارداده��ا در بخش 
مع��ادن گف��ت: ای��ن قراردادها 
درواقع س��رمایه گذاری هستند 
محس��وب  ف��روش  ق��رارداد  و 
نمی ش��وند. اگر اقتصاد ایران را 
به یک ماش��ین تش��بیه کنیم، 
ت��ا زمانی ک��ه چرخ دنده ه��ا در 
ه��م نیفت��د ماش��ین حرک��ت 
نمی کند. ما در حال روغن کاری 
چرخ دنده های اقتصاد هس��تیم 
و این س��رمایه گذاری ها و ورود 
هیأت های سرمایه گذار به ایران 
حکم روغن کاری اقتصاد را دارد 
ک��ه ب��ازده آن در کوتاه مدت و 
در هم��ان روز نخواهد بود بلکه 
ح��دود دو یا س��ه س��ال طول 
می کش��د تا بازده آن مش��خص 
ش��ود. این قرارداد ه��ا مقدمه ای 
س��رمایه گذاران  ورود  ب��رای 
دیگر کش��ورها از جمل��ه کره و 
ژاپ��ن خواه��د ب��ود و قطعا این 
س��رمایه گذاری  پیش��نهادهای 
ادام��ه دار خواهد ب��ود به طوری 
که م��ا انتظار داریم ت��ا پنج ماه 
آینده میزان سرمایه گذاری های 

خارج��ی به 20 ت��ا 30 میلیارد 
دالر هم برس��د. در حال حاضر 
س��رمایه گذاری های  می��زان 
خارجی که وزارت دارایی مجوز 
آن را صادر می کند هم از لحاظ 
مبلغ و هم از نظر تعداد نسبت به 

قبل دو برابر شده است. 

معدن، صنعتی بکر برای 
سرمایه گذاری

وی با تأکید برصنایع معدنی 
خارجی  س��رمایه گذاری  جهت 
اف��زود: بخش ه��ای معدنی در 
ایران بس��یار بکر هس��تند زیرا 
س��رمایه گذاری زی��ادی در این 
و  نگرفت��ه  ص��ورت  بخش ه��ا 
کش��ورهای خارجی نیز بس��یار 
عالقه مند هستند تا در این بخش 
س��رمایه گذاری کنند چراکه به 
م��واد اولیه آن نی��از دارند.  وی 
ادامه داد: در این زمینه جلساتی 
هم ب��ا ایتالیایی ها داش��تیم که 
آنه��ا ه��م بس��یار عالقه مند به 
سرمایه گذاری در بخش معادن 
هستند. همچنین استرالیایی ها 
نی��ز اگ��ر بخواهند وارد ش��وند 
بیش��تر حرفه ش��ان در بخ��ش 
معادن است. همچنین کره ای ها 
و ژاپنی ها نیز بیشتر عالقه مند به 
پتروشیمی ها  در  سرمایه گذاری 
هس��تند. در هر صورت امکانات 
س��رمایه گذاری در رش��ته های 
مختل��ف وج��ود دارد ولی باید 

توجه داشته باشیم که بعضی از 
شاخص ها نشان دهنده آن است 
که م��ا در بعضی بخش ها مانند 
س��یمان با مازاد روبه رو هستیم، 
بنابراین نباید توقع زیادی داشته 
باشیم که سرمایه گذاری ها برای 
احداث واحدهای جدید باش��د. 
در ح��ال حاضر چند ش��رکت 
ب��زرگ بین المللی ب��رای خرید 
واحدهایی، با واحدهای سیمانی 
در ح��ال مذاک��ره هس��تند. در 
بخش ف��والد نیز گویا مذاکراتی 

در حال انجام است. 

مزیت نسبی صنعت سیمان 
سرمایه گذاری  انجمن  رئیس 
ایران با اشاره به قیمت تمام شده 
پایین محص��والت ایرانی افزود: 
طی دو ماه ج��اری باید فرصت 
مذاک��رات نهای��ی و جزییات را 
بدهی��م ول��ی از ابتدای س��ال 
آینده ش��اهد ورود ماشین آالت 
یا سرمایه های خارجی به کشور 
خواهیم بود. همچنین بسیاری از 
کشورها با خرید کاالهایی که در 
کش��ور با مازاد مواجه هستیم و 
صادر کردن آن به سایر کشورها 
برای س��رمایه گذاران خارجی به 
نوعی مش��وق خواهند بود زیرا 
قیمت تمام شده محصوالت ما 
بس��یار کمتر از کشورهای دیگر 
اس��ت. به عنوان مثال در بخش 
سیمان که محصوالت از کیفیت 

باالی��ی هم برخوردار هس��تند. 
در بخش کاش��ی و س��رامیک 
و لوازم بهداش��تی نیز ب��ا مازاد 
روبه رو هستیم که سرمایه گذاران 
خارج��ی ب��ه ج��ای اینک��ه از 
ای��ن  دس��ت  دور  بخش ه��ای 
محص��والت را بخرند، می توانند 

آنها را از ایران خریداری کنند. 

نیاز به سرمایه گذاری در 
بخش توریسم و هتل داری

س��لیمی با تأکی��د بر بخش 
توریس��م و هت��ل داری گف��ت: 
یک��ی از نقاط مه��م دیگری که 
ب��ه س��رمایه گذاری نی��از دارد 
بخ��ش توریس��م و هت��ل داری 
اس��ت. ما با کمبود هتل مواجه 
هس��تیم و نی��از ش��دیدی ب��ه 
هتل داری��م ولی ب��ا وجود این 
س��رمایه گذاران  م��ا  ریس��ک، 
خارج��ی را تش��ویق می کنی��م 
ت��ا وارد ای��ران ش��وند چنانچه 
هواپیما ه��ا نیز قراردادهایش��ان 
را بس��تند ولی هن��وز در بخش 
هت��ل داری کمب��ود داریم و به 
دنب��ال س��رمایه گذار برای هتل 
نیز هس��تیم. گرچه هنوز شاهد 
ورود هتل ه��ای بزرگی همچون 
هتل هیلتون و هتل شرایتون که 
حدود 2000 تا 3000 شعبه در 
سطح بین الملل دارند نبوده ایم، 
اما ف��رودگاه امام خمینی با یک 
قرارداد  شرکت س��رمایه گذاری 

بس��ته و دو هتل را اجاره کرده 
است. 

مشارکت سرمایه گذاران 
خارجی 

وی با اشاره به اینکه سرمایه ها 
به خودی خود به سمت صنایع 
می روند، افزود: اینکه سرمایه ها 
به سمت صنایع بروند دو حالت 
دارد ک��ه در هر ص��ورت نیاز به 
مهندسی دارد؛ یک حالت اینکه 
ما کاالیی داریم و س��رمایه گذار 
خارجی آن کاال را از ما می خرد 
و ب��ه کش��ورهای دیگ��ر صادر 
می کند که این نوعی مشارکت 
اس��ت. در واقع س��رمایه گذاران 
خارج��ی مش��ارکت می کنند و 
کاالی��ی را ک��ه با م��ازاد روبه رو 
اس��ت و نمی توانیم صادر کنیم 
به کشورهای دیگر می برند زیرا 
آنها ارتباط��ات بین المللی قوی 
دارن��د. همچنین ش��رکت های 
بین المللی دارند  توزی��ع  بزرگ 
و می توانن��د وارد ایران ش��وند 
و محصوالتی مانند س��یمان را 
خریداری کنند و به کشورهای 
دیگر صادر کنند. ما 70 میلیون 
تن سیمان داریم درحالی که تنها 
30 میلی��ون تن مص��رف داریم 
بنابراین سرمایه گذاران می توانند 
سیمان را بخرند و به کشورهای 
دیگ��ر ببرن��د زی��را محصوالتی 
همچون سیمان، لوازم بهداشتی 
و کاشی و سرامیک ما، هم از نظر 
قیمتی و هم کیفیتی در جایگاه 
خوبی قرار دارد. از طرفی عده ای 
از افراد نیز فروش��نده جنس به 
ای��ران بودند مثاًل کاالیی با برند 
خوب و کیفیت خوب دارند که 
وارد ایران می کردند اما به دلیل 
تحریم ها این کار متوقف ش��ده 
بود. بنابراین مواد ش��یمیایی و 
مواد واس��طه ای را که مورد نیاز 
ایران بود توانستند به ایران صادر 
کنند که این ه��م نوعی مبادله 
و خریدوف��روش ب��ود، چ��را که 
تجارت بین الملل باید دو طرفه 
باشد و اینکه تنها ما صادر کننده 
باشیم با مفهوم تجارت بین الملل 
در تضاد خواهد بود و باید الزاما 
م��واردی هم ما از آنها خریداری 

کنیم. 

بانک مرکزی اروپا در نشس��تی 
که دو هفته پیش داش��ت تصمیم 
گرفت نرخ های بهره را در س��طوح 
ن��ازل کنونی حفظ کند. ش��ورای 
25نف��ره ای��ن بانک که در ش��هر 
فرانکف��ورت آلمان گ��رد هم آمده 
بودند، عمال مطابق پیش بینی بازار 
و تحلیل گران عمل ک��رده و از هر 
گون��ه تغییری در سیاس��ت پولی 
کالن حوزه یورو خودداری کردند. 
در هفته ه��ای گذش��ته و به دلیل 
تداوم س��قوط آزاد بهای نفت و نیز 
انتشار آمارها و گزارش های پایین تر 
از حد انتظار از حوزه اقتصاد چین، 
برخی تحلیل گران به این گمانه زنی 
پرداخته اند ک��ه بانک مرکزی اروپا 
به زودی با تش��دید سیاس��ت های 
تس��هیلی خود به جنگ نیروهای 
ضدتورمی خواهدرفت تا از برگشت 
ت��ورم به ح��د مطل��وب نزدیک به 
2درص��د اطمین��ان حاص��ل کند. 
واقعیت این اس��ت که در نشس��ت 
3 دس��امبر ECB، تحلیل گ��ران 
این بانک عمال تخمین اش��تباهی 
از چشم انداز بهای جهانی نفت ارائه 
دادند که مبتنی بر افزایش میانگین 
به��ای این کاالی راهب��ردی از 54 
دالر در سال 2015 به 58 دالر در 
سال 2016 بود و لذا این فاکتور را 
در برآورد خوش بینانه خود مبنی بر 
بازگشت تورم به سطح مطلوب در 
سال 2017 لحاظ کرده بودند. این 
در حالی اس��ت که در حال حاضر 
بهای جهانی نفت در سطح حدود 
30 دالر قرار دارد و لذا این مسئله 
به تقویت جو ابهام و عدم اطمینان 
 ECB در خصوص واکنش و پاسخ
به س��قوط آزاد بهای نفت و دیگر 
مسائل اقتصاد جهان انجامیده بود. 

انحراف شدید روند بهای نفت با 
برآوردهای بانک مرکزی اروپا

ای��ن گمانه زنی ه��ا در نشس��ت 
مطبوعات��ی »ماری��و دراگی« عمال 
متبلور ش��د و رئیس بانک مرکزی 

اروپ��ا به تش��ریح و تبیی��ن مواضع 
چش��م انداز  خص��وص  در   ECB
سیاس��ت پولی این بان��ک پرداخت 
و در نشس��ت پرسش و پاسخی که 
متعاقب س��خنرانی خود انجام داد، 
به ارائه ن��کات مهم و کلیدی درباره 
مسائل اقتصادی حوزه یورو پرداخت.

 
نرخ های بهره و سیاست 

تسهیل پولی
در خصوص وضعیت سیاست های 
 ،ECB پولی اتخاذ ش��ده از سوی
دراگی تاکید کرد که سطوح نازل 
نرخ های بهره ک��ه در حال حاضر 
وج��ود دارند تا م��دت طوالنی به 
همین ص��ورت باقی خواهند ماند. 
وی همچنین خاطرنشان کرد که 
برنامه غیرمتعارف خرید دارایی ها از 
سوی ECB، به ارائه نتایج مطلوب 

در حوزه کاهش بهای اعتبارات 
و افزای��ش در دس��ترس بودن 
آنها منجر ش��ده که در نهایت 
ب��ه تقویت ایمن��ی و مقاومت 
اقتص��اد ح��وزه ی��ورو در برابر 
شوک های اخیر اقتصاد جهانی 
انجامیده اس��ت. ب��ا این حال 
دراگی یادآوری کرد که با آغاز 
س��ال نو میالدی، س��ه فاکتور 
افزایش عدم اطمینان نسبت به 

آینده اقتصادی کشورهای نوظهور، 
افزایش نوسانات در بازارهای مالی و 
کاالها و نیز تنش های ژئوپولیتیک 
باعث شده اند که ریسک های منفی 
افزایش یافته و در نهایت پویه های 
تعیین کنن��ده نرخ ت��ورم در حوزه 
یورو از چیزی که قبال ECB انتظار 

آن را داشته است، نازل تر باشند. 
همین مش��کالت از دید دراگی 
کافی اس��ت تا در نشس��ت آینده 
ECB در اوای��ل ماه م��ارس - که 
همراه با انتش��ار برآوردهای جدید 
این بان��ک در خصوص فاکتورهای 
اقتص��ادی در س��ال 2018 نی��ز 
خواهدبود -ای��ن بانک محتمال به 
تجدیدنظر در سیاس��ت های پولی 
خود بپردازد. در نشس��ت پرسش 
و پاس��خ متعاقب س��خنان دراگی، 

وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
در   ECB تجدیدنظ��ر  احتم��ال 
سیاس��ت پول��ی خ��ود تاکید کرد 
ک��ه – همچ��ون مواض��ع وی در 
نیوی��ورک – او اعتقاد راس��خ دارد 
که هی��چ گونه »محدودیتی« برای 
بان��ک متبوع خود در راس��تای به 
کارگی��ری ابزاره��ای مختل��ف در 
راس��تای تحقق هدف تورم نزدیک 
 ECB ب��ه 2درصد قائل نیس��ت و
همچنان از گزینه های زیادی برای 
نیل به این هدف برخوردار است و 
هیچ کس نباید هیچ »تردیدی« در 
این خصوص داش��ته باشد. دراگی 
همچنین در پاسخ به سوالی مبنی 
 ECB ب��ر اینکه آیا تغیی��ر مواضع
تنها ش��ش هفته پس از برگزاری 
نشس��ت دس��امبر این بانک باعث 
مخدوش ش��دن اعتبار آن نخواهد 

ش��د، تاکید کرد ک��ه بانک متبوع 
وی در نشست 3 دسامبر براساس 
تصمیم گیری  موج��ود  اطالع��ات 
کرده و در ح��ال حاضر با توجه به 
افت شدید بهای نفت و شکل گیری 
ریس��ک های دیگر الزم اس��ت که 
ECB مواضع جدیدی متناسب با 

شرایط موجود اتخاذ کند. 
 ای��ن بخش از س��خنان دراگی 
بود که عمال از سوی بازار به منزله 
اشاره ای جهت تشدید سیاست های 
پول��ی ECB تلق��ی ش��د و باعث 

ریزش یورو شد. 

چشم انداز اقتصادی حوزه یورو
دراگی در س��خنان خود اشاره 
کرد که رشد اقتصادی حوزه یورو 
به دلیل تقویت مصرف که ناشی از 

تسهیل گرایانه  پولی  سیاست های 
ECB اس��ت، همچنان در مسیر 
مطلوبی ق��رار دارد. افزون بر این، 
کاهش بیش��تر بهای نفت قاعدتا 
باید به افزایش درآمد قابل تصرف 
خانوارها و کسب و کارها انجامیده و 
در نهایت منجر به تقویت بیش��تر 
مصرف و سرمایه گذاری در بخش 
خصوصی ش��ود. موانع عمده سر 
راه رش��د بیش��تر اقتص��ادی در 
حوزه یورو از دی��د دراگی، ضعف 
چش��م انداز رش��د در کش��ورهای 
بازارهای  نوسانی ش��دن  نوظهور، 
مال��ی و آهن��گ کن��د اصالحات 

ساختاری است. 

تورم
در خصوص تورم و چش��م انداز 
آن، دراگی اش��اره کرد که در ماه 
دس��امبر ن��رخ ت��ورم حوزه 
یورو یعن��ی 0.2 -درصد هر 
چند نس��بت به م��اه نوامبر 
افزایش یافته اما باز پایین تر 
از پیش بینی ه��ا ب��وده ک��ه 
دلیل آن ت��داوم نزول بهای 
نف��ت اس��ت. در ای��ن حوزه 
دراگی تاکی��د کرد که بهای 
از  نفتی  آت��ی  قرارداده��ای 
نشس��ت  در   ECB آنچ��ه 
3 دس��امبر خود اش��اره کرده بود 
بس��یار پایین ت��ر اس��ت. بنابراین 
دراگی وعده داد که نگاه دقیق تری 
ک��ه در خصوص تاثی��رات انحراف 
معیار مس��یر بهای نفت نسبت به 
برآورده��ای این بانک الزم اس��ت 
انجام شود، در نشست اوایل مارس 
ECB صورت خواه��د پذیرفت و 
ب��ه این ترتیب یک��ی از مهم ترین 
نشست های ECB را در ماه مارس 

شاهد خواهیم بود. 

چین
در خصوص وضعیت چین دراگی 
در نشس��ت پرس��ش و پاسخ خود 
اش��اره کرد که س��ه فاکتور باعث 
خروج سرمایه از چین شده است: 
PMI 1- انتشار گزارش ضعیف

2- تحوالت بازار فارکس
3- سقوط بازار سهام.

دراگی خاطرنش��ان ک��رد که این 
تحوالت منجر ب��ه افت بهای کاالها 
و خصوصا نف��ت در بازارهای جهانی 
 ،ECB ش��ده و مطابق با انتظ��ارات
ریس��ک های منف��ی در خص��وص 
اقتص��اد چی��ن و تاثی��رات آن روی 
اقتصاد حوزه یورو افزایش یافته است. 

جمع بندی
در مجموع می توان چنین بیان 
کرد ک��ه مواضع دراگ��ی به عنوان 
رئی��س ECB، نش��ان دهنده این 
نکته اس��ت که بانک مرکزی اروپا 
تا حدود زیادی از انحراف ش��دید 
فاکتورهای کلیدی همچون بهای 
نفت نسبت به برآوردهای خود در 
نشست 3 دسامبر شگفت زده شده، 
بنابراین بر آن است تا به هر روش 
ممکن به بازار این پیام را القا کند 
ک��ه هم قدرت و ابزارها و هم اراده 
و نیت الزم برای رس��اندن اقتصاد 
حوزه ی��ورو به پیش��رفت و ثبات 
پایدار را دارا اس��ت. اینکه دراگی 
مدام بر این عبارات تاکید می کند 
و از س��وی دیگر اشاره می کند که 
نشست اوایل مارس محتمال منجر 
ب��ه تجدیدنظر و تغییر سیاس��ت 
پول��ی ECB خواهدش��د، عم��ال 
تالش وی برای آماده سازی اذهان 
جهت تشدید سیاست های تسهیل 
پول��ی بانک مرکزی اروپا را بازتاب 
می دهد که با توجه به سقوط آزاد 
به��ای نف��ت و تداوم کند ش��دن 
آهنگ رش��د چین امری طبیعی 
و الزم به نظ��ر می رس��د. ب��ه این 
ترتیب و براس��اس تحلیل سخنان 
دراگی، انتظار ما این اس��ت که از 
مقط��ع فعلی تا تاری��خ 10 مارس 
که نشس��ت بعدی ECB اس��ت، 
شاهد افزایش فشار فروش و ایجاد 
نوسانات نزولی روی یورو خواهیم 
بود که ناش��ی از پیش خور کردن 
احتمالی یک کاهش دیگر در نرخ 
بهره یا گسترش کمی برنامه خرید 

اوراق قرضه از سوی بازار است. 

سیگنال بانک مرکزی اروپا به بازارهای مالی
گزارش2

مدیرکل مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد: 
سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 

95 افزایش یافت
مدیرکل مدیریت بدهی ه��ای وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 
خبر داد و گفت: براس��اس الیحه بودجه سال 95 انتشار 
225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در نظر گرفته ش��ده 
که 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسالمی است. 

به گ��زارش روز یکش��نبه ایرن��ا، مه��دی بنانی در 
جمع خبرنگاران اف��زود: رقم کلی بدهی های دولت و 
شرکت های دولتی براساس آخرین گزارش های وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی 3 ه��زار و 800 تریلیون ریال 
است و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال 
جاری با اس��تفاده از ابزار خزانه اس��المی تسویه شده 
اس��ت. وی، بهره گی��ری از ابزارهای��ی نظیر صکوک و 
اوراق تسویه خزانه را از برنامه های دولت برای تسویه 
بدهی دولت در س��ال آینده ذکر کرد و اظهار داشت: 
کل بدهی 3هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسیدشده 
نیست و براساس اولویت بندی و با زمان بندی پرداخت 
می ش��ود و ب��ر همین اس��اس دولت پ��س از برآورد 
بدهی ها براساس برنامه ریزی دستور پرداخت را صادر 

می کند. 
بنانی ضمن تاکید بر اینکه، چنانچه حکم اوراق تسویه 
خزان��ه در قان��ون بودج��ه 95 تصویب ش��ود به مرحله 
عملیاتی می رس��د، گفت: ای��ن اوراق ابزار جدیدی برای 
پرداخت بدهی دولت است. این مقام مسئول اضافه کرد: 
مطابق قانون رف��ع موانع تولید نیز راهکارهای متعددی 
برای تس��ویه بدهی های دولت دیده ش��ده و وزارت امور 
اقتص��ادی و دارای��ی پیگیر عملیاتی ش��دن آن اس��ت. 
بنانی گفت: براس��اس سقف بودجه س��ال آینده انتشار 
225هزار میلیارد ریال اوراق پیش بینی شده، اما الیحه تا 

زمانی که تصویب نشود این رقم قطعی نیست. 
وی درباره اوراق تس��ویه خزانه اظهارداشت: این اسناد 
بده��ی و طل��ب دول��ت را تهاتر می کند ب��ه نحوی که 
پیمانکارانی ک��ه از دولت طلبکارند و بدهی هم دارند با 
بهره گیری از این اوراق تسویه حساب می شوند. بنانی در 
مورد تس��ویه بدهی شرکت های دولتی نیز گفت: بدهی 
این ش��رکت ها براس��اس منابع و مصارف خود ش��رکت 
تسویه می ش��ود و بر همین اساس ش��رکت ها مسئول 
بازپرداخ��ت بدهی بوده و تس��ویه از منابع داخلی انجام 

خواهد شد. 
به گفته وی، بدهی حساب و موجودی ثابت نیست 
و این حس��اب پرگردش اس��ت، ضمن اینکه داش��تن 
بدهی، بد نیست اما زمانی که امکان تسویه آن نباشد، 
مش��کل ایجاد می شود. این مقام مسئول، در پاسخ به 
این پرس��ش ک��ه از کل بدهی های دول��ت چه میزان 
معوقه است، گفت: این رقم محرمانه محسوب می شود. 
به گزارش ایرنا، فرابورس در هفته های گذش��ته شاهد 
پذیرش 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی بود 
که به پیمانکاران طلبکار از دولت اختصاص داش��ت و 
5 هزار و 120 میلیارد ریال )512 میلیارد تومان( از این 
اوراق توسط پیمانکاران در بازار ثانویه عرضه و تامین 

مالی شده است. 

شرایط استفاده از تسهیالت 
صادراتی به روسیه

بانک توس��عه صادرات به منظور تسهیل و حمایت 
از صادرات به کش��ور روسیه، انعقاد دو فقره قرارداد 
با بانک های روسی را در دستور کار قرار داده است. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما ب��ه نقل از 
رواب��ط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات ایران، بانک 
 Bank Russian Financial( روس��یه   مال��ی 
Corporation- RFC(، ت��ا س��قف 10 میلیون 
یورو گش��ایش اعتبار اس��نادی دیداری به تقاضای 
واردکنندگان روس��ی به نف��ع صادرکنندگان ایرانی 
خواهد کرد و پس از حمل کاال و ارائه اس��ناد مطابق 
با اعتبار اس��نادی توس��ط این بانک، بانک روس��ی 
اقدام به واریز وجه اس��ناد در حس��اب این بانک نزد 
میربیزنس بانک مس��کو به نف��ع صادرکننده ایرانی 

می کند. 
مراحل اس��تفاده از تس��هیالت به این شرح اعالم 

شده است: 
1- انعقاد قرارداد تج��اری بین صادرکننده ایرانی 

و خریدار روسی 
2- ارائ��ه نس��خه ای از ق��رارداد تجاری از س��وی 

خریدار به بانک RFC به منظور اعتبارسنجی
3- ارائه درخواس��ت بانک روس��ی به بانک توسعه 
صادارت جهت تأیید قرارداد از س��وی بانک توس��عه 
ص��ادرات  )اداره تأمی��ن مال��ی و س��رمایه گذاری 

بین الملل(
4- اع��الم قبولی بانک توس��عه ص��ادرات  )اداره 
تأمی��ن مالی و س��رمایه گذاری بین الملل( به منظور 
گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک RFC به نفع 

صادر کننده ایرانی
5- ارائه اس��ناد حمل توسط صادرکننده ایرانی به 
بانک توسعه صادرات جهت ارسال به بانک RFC به 

منظور معامله اسناد
6- معامله اس��ناد توس��ط بانک روسی و پرداخت 

وجه
7- واریز مبلغ اسناد به حساب ارزی صادرکننده. 
خاطرنش��ان می سازد، این وجه ارز با منشاء خارجی 

است و قابلیت حواله به خارج از کشور را دارد. 
همچنین بانک توسعه صادرات ایران برای اعطای 
خ��ط اعتباری 10 میلیون یوروی��ی به یکی دیگر از 

بانک های روسی اقدام کرده است. 
ای��ن خط اعتب��اری در قالب اعتب��ار خریدار و به 
صادرکنن��دگان ایرانی اعطا خواهد ش��د امضای این 

قرارداد مراحل نهایی خود را طی می کند. 
به این ترتیب با توجه به دو قرارداد، بانک توس��عه 
صادرات نس��بت به برنامه ریزی جهت ارائه خدمات 
بانک��ی در دو قالب ترتیبات بانکی  )در حالت فروش 
نق��دی( و اعتبار خریدار  )در حالت فروش مدت دار( 

اقدام کرده است. 

تقوی نژاد: 
شناسایی فعاالن اقتصادی که در 

تور مالیاتی نیستند
رئی��س کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ب��ر انجام 
رس��یدگی های دقیق و قانونی در سال آینده به منظور 
شناسایی آن دسته از فعاالن اقتصادی که در تور مالیاتی 
نیستند، اشاره کرد و گفت: ما نباید حقوق دولت و مردم 
را نادیده بگیریم و افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص 
داخلی در س��ال های آتی نیز از طریق گس��ترش دامنه 
شناس��ایی ها و واحدیابی های میدان��ی و مکانیزه انجام 

خواهد گرفت. 
به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی نژاد، در جمع مدیران، 
معاونان، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیات های حل 
اختالف امور مالیاتی شهر و استان تهران که در دانشگاه 
شهید بهشتی حضور یافته بودند، به تشریح رویکردها و 
سیاس��ت های کلی حاکم بر اصالحیه قانون مالیات های 

مستقیم پرداخت. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه پ��س از موفقیت تیم برجام در 
عرصه دیپلماس��ی، اکنون کش��ور نیازمند یک حماسه 
اقتصادی است، گفت: در شرایط کنونی کشور، ما به یک 
مدیریت جهادی نی��از داریم؛ مدیریتی که بر مبنای آن 

تالش مجاهدان عرصه اقتصادی بیش از پیش شود. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور خاطرنشان 
کرد: نیروی انس��انی سازمان امور مالیاتی کشور توانایی 
تبدیل شدن به یکی از قوی ترین مجموعه های مدیریتی 
و کارشناسی را داراس��ت؛ مجموعه ای که ضمن تسلط 
بر قوانین و مقررات مالیاتی، درک درس��تی از وضعیت و 

شرایط ویژه اقتصادی کشور داشته باشد. 
تقوی ن��ژاد با بیان اینکه اصالحیه قانون مالیات ها فراز 
و نش��یب های بس��یاری را طی کرد و سرانجام با اعمال 
تغییراتی در آن توسط مجلس به تصویب رسید، گفت: 
از نقاط مثبت این اصالحیه آن اس��ت که ش��رایط کلی 
حاکم بر این قانون به سمت مردم گرایی و حل مشکالت 
فعلی نظام مالیاتی پیش می رود و همچنین، این قانون 
رویکرد ویژه ای به سمت رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال 
و س��رمایه گذاری در کشور دارد. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور با اشاره به اینکه قانون مالیات های مستقیم 
به س��مت شفاف تر شدن هر چه بیش��تر پیش می رود، 
گفت: ماموران مالیاتی حق برداشت سلیقه ای از قانون را 
ندارند و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که 
از س��وی مدیریت سازمان در خصوص اجرای این قانون 
تدوین می شود، مبنای اجرای صحیح قانون خواهد بود. 

وی با بیان اینکه س��ازمان امور مالیاتی کش��ور توجه 
ویژه ای به آم��وزش کاربردی و موثر کارکنان خود دارد، 
افزود: مام��وران مالیاتی باید اش��راف عمیقی به قوانین 
مالیاتی به ویژه بخش هایی که در ارتباط با رعایت حقوق 
مودیان است داشته باشند و خوشحال هستیم از اینکه 
م��ردم هم پا به پای کارکن��ان مالیاتی با تکالیف قانونی 
خود آشنا می ش��وند. رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور بر اهمیت سالم سازی امور و سالمت نظام اداری 
به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان تاکید کرد و 
گفت: تامین درآمدهای مالیاتی، رسالت و وظیفه اساسی 
سازمان امور مالیاتی است و کارکنان این سازمان باید با 

شرافت و پاکدستی این ماموریت را انجام دهند. 
وی با بیان اینکه ش��ورای عال��ی مالیاتی و هیات های 
حل اخت��الف مالیاتی، نقش مهم��ی در تعیین تکلیف 
و ح��ل و فصل دعاوی مالیات��ی دارند، گفت: باید تا حد 
امکان فرآیند رسیدگی به شکایت ها و اطاله دادرسی ها 
را کاه��ش داد. تقوی نژاد از طرح جامع مالیاتی به عنوان 
اصلی ترین برنامه در نظام مالیاتی یاد کرد و گفت: اجرای 
طرح جامع مالیاتی مورد تاکید مسئوالن ارشد اقتصادی 
نظام اس��ت و همه همکاران باید دوره های آموزشی این 
طرح را طی کرده و در پیاده سازی هر چه مطلوب تر این 

طرح نقش آفرین باشند. 

مذاکره درباره واگذاری وام 5 تا 7 
میلیارد دالری روسیه به ایران

معاون وزیر اقتصاد و دارایی که در رأس هیاتی برای 
مذاکره درباره برنامه ریزی استفاده از وام دولتی روسیه 
به مسکو رفته اس��ت، مذاکرات کاری برای رسیدن به 
توافق و امضای پیش نویس قراردادها را در دس��تور کار 

دارد. 
به گزارش موج، بخش دیپلماس��ی رسانه ای سفارت 
ایران در مسکو دیروز اعالم کرد: خزاعی، معاون وزیر و 
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فن��ی ای��ران در رأس هیاتی متش��کل از مقام های 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نیرو و راه آهن 
وارد مسکو شد. بخشی از برنامه مذاکرات سه روزه این 
هیأت با طرف روس��ی در خصوص پیش نویس قرارداد 
اعتب��ار صادراتی دولت��ی پروژه های راه آهن گرمس��ار 

اینچه برون و نیروگاه حرارتی بندرعباس است. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی ایران دوش��نبه 8 
فوری��ه ب��رای انج��ام مذاکراتی با مس��ئوالن وزارت 
دارایی روس��یه وارد مسکو می ش��ود. مهدی سنایی، 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در مسکو در جمع 
خبرنگاران گفت که محور مذاکرات معاون وزیر امور 
اقتص��ادی و دارای��ی ایران درب��اره قراردادهای خط 

اعتباری مسکو به تهران است. 
مس��کو و تهران از چند ماه پیش برای واگذاری وام 
5 تا 7 میلیارد دالری به ایران برای اجرای طرح های 
اقتص��ادی و صنعت��ی با مش��ارکت روس��یه مذاکره 
می کنند و این موضوع در جریان دیدار سه ماه پیش 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به تهران هم 
مطرح و مورد بررس��ی ق��رار گرفت. علی اکبر والیتی، 
مش��اور امور بین الملل رهبر معظ��م انقالب و رئیس 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم که به تازگی به مس��کو س��فر کرده اس��ت 
با اش��اره به قراردادهای توافق ش��ده میان دو کشور 
گف��ت: در زمان حاض��ر در زمینه های مختلف حدود 
40 میلی��ارد دالر قرارداد هم��کاری میان مقامات دو 
کش��ور پاراف شده که در انتظار تأمین اعتبار از سوی 
طرف روس��ی اس��ت. وی افزود: البته در مالقات های 
انجام ش��ده با مس��ئوالن عال��ی دول��ت و همچنین 
رئیس جمهوری روس��یه قول های مس��اعد در جهت 

تأمین اعتبارات مورد نظر داده شده است. 

خبر دریچه

قاب

فرصت های بکر برای سرمایه گذاری کجاست؟
گفت وگوی »فرصت امروز« با رئیس انجمن سرمایه گذاری

بانک مرکزی اروپا تا حدود زیادی از 
انحراف شدید فاکتورهای کلیدی همچون 

بهای نفت نسبت به برآوردهای خود 
در نشست 3 دسامبر شگفت زده شده، 

بنابراین بر آن است تا به هر روش ممکن 
به بازار این پیام را القا کند که هم قدرت و 

ابزارها و هم اراده و نیت الزم برای رساندن 
اقتصاد حوزه یورو به پیشرفت و ثبات پایدار 

را دارا است
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گشتی در بازار مصنوعات چرمی

500میلیون تومان؛ سرمایه اولیه برای تولید کیف زنانه

گزارش »فرصت امروز« از یکی از زیرمجموعه های چرمی ایران

250هزارجفت؛تولیدساالنهکفشدستدوز  گفت وگو با بهزاد خسروان 
تولید کننده مصنوعات چرمی

از اتاق پذیرایی منزل شروع کردم

بدون تردید بس��یاری از م��ا در دوران نوجوانی به 
دنبال یافتن فرصت ش��غلی مناس��بی ب��رای آینده 
اقتص��ادی خودم��ان بوده ایم یا اینکه ام��روز درگیر 
یافتن پاسخی مناس��ب در همین زمینه هستیم. از 
ای��ن رو اگر به دنبال ایجاد یک فرصت ش��غلی برای 
خودتان هس��تید بد نیست کمی حوصله کنید چون 
»فرص��ت امروز« با یک��ی از تولید کنن��دگان موفق 
مصنوع��ات چرمی در ته��ران گفت وگویی داش��ته 
ک��ه می تواند برای ش��ما ایده ای کامال مناس��ب در 

سرمایه گذاری باشد. 
بهزاد خس��روان که کس��ب و کار تولی��د و فروش 
مصنوعات چرمی خود را از س��ال 1375 آغاز کرده 
است، درباره چگونگی ورود به این حرفه به خبرنگار 
ما گفت: یکی از مشکالت دوران نوجوانی من یافتن 
کمربند مناس��ب چرمی با س��گک کیفیت باال بود و 
گاهی در خیابان فردوس��ی ساعت ها به دنبال یافتن 
جنس مناسب خودم بودم که پس از اتمام تحصیلم 
همین موضوع و دغدغه دوران جوانی باعث ش��د تا 
به دنبال تولید و فروش مصنوعات کوچک چرمی با 

کیفیت باال باشم. 
خس��روان در ادامه افزود: برای شروع به کار خود 
که اواس��ط س��ال 1375 بود پول کاف��ی در اختیار 
نداش��تم و مجبور ب��ودم برای راه انداختن کس��ب 
وکارم کم��ی کار کنم و برای اینکه در همین زمینه 
تجربی��ات تولید را ه��م دریابم با یک��ی از برندهای 
مط��رح در تولی��د کمربند و کی��ف صحبت کردم تا 
برای فروش محصوالتش در س��طح ش��هر تهران به 
من جنس بفروش��د که این اتف��اق افتاد؛ هرچند در 
روزه��ای ابتدایی هیچ ش��ناختی از چرم و چگونگی 
ف��روش نداش��تم اما با توجه ب��ه کیفیت محصوالتم 
توانستم طی مدت دوس��ال نه تنها پول کافی برای 
خرید لوازم مورد نیازم تهیه کنم، بلکه با بسیاری از 
خریداران نیز آشنا ش��ده بودم، بنابراین بازار هدفم 
کامال مش��خص بود و آنها نیز به م��ن اعتماد کرده 

بودند. 
مالک برند ستاره تصریح کرد: تقریبا کل سرمایه ام 
حدود 5 میلیون تومان بود که با خرید چرخ، برش و 
میزکار تولید را شروع کردم. با توجه به شناختی که 
از بازار داش��تم تمام مواد اولیه مورد نیازم را از بازار 
به صورت نقدی خرید می کردم البته در ابعاد بس��یار 
کم و در منزل ش��روع به تولید کردم. س��گک هایی 
ک��ه خریداری کرده بودم با ش��ناختی که در دوران 
فروش��ندگی از بازار به دس��ت آورده بودم با کیفیت 
باال ب��ود و چرم ک��ه تکلیف��ش معلوم ب��ود. تقریبا 
می توانس��تم در روز چی��زی ح��دود 50 کمربند در 

ابعاد مختلف تولید کنم. 
این فعال صنفی درب��اره روند فروش محصوالتش 
گفت: ای��ن مصنوعات بدون تردی��د یکجا برای من 
ب��ه نقدینگ��ی تبدیل نمی ش��د، ولی بای��د به نوعی 
س��رمایه در گ��ردش برای خودم تهی��ه می کردم که 
سیاس��تی کارآمد به کمک من آمد. ب��ه خریدارانم 
پیش��نهاد دادم اگر تولیداتم را نق��دی از من خرید 
کنن��د تخفیف قاب��ل مالحظه ای برای ش��ان درنظر 
خواه��م گرفت. به عنوان مثال یک کمربند تقریبا در 
آن دوره 15 هزار تومان قیمت داش��ت و به جای این 
رقم تنها 10 هزار تومان با آنها حس��اب می کردم که 
فروش��نده می توانست تا 25 هزار تومان هم محصول 
را بفروش��د. به این ترتیب سرمایه در گردش را تهیه 

کردم و کارم ادامه یافت. 
خس��روان تاکید کرد: تقریبا روزهای چهارشنبه تا 
صبح ش��نبه تولید می کردم و اول هفته برای فروش 
اجناسم به فروشگاه ها مراجعه می کردم که این روند 
تقریبا پنج س��ال ادامه داش��ت و در نهایت سرمایه 
5 میلیون تومانی من تبدیل به 75 میلیون تومان در 
اوایل سال 81 شده بود که تصمیم گرفتم کارگاهی 
در ای��ن زمینه فراهم کنم و کارم را گس��ترش دهم. 
از ای��ن رو با اجاره یک واحد زیرزمین حوالی ش��رق 
تهرانپ��ارس عالوه بر افزایش ماش��ین آالت س��ه نفر 
هم کارگر اس��تخدام ک��ردم و به جای تولید محدود 
توانس��تم خط تولید کامال دقیقی ک��ه روزانه حتی 

500 کمربند هم توان تولید داشت فراهم کنم. 
وی اف��زود: ام��روز در س��بد ف��روش محصوالتم 
کمربند، دس��تبند، کیف دس��تی کوچ��ک و برخی 
مصنوعات دیگر چرمی تدارک دیده ش��ده اس��ت و 
تمام مراحل تولید را با اس��تانداردهای موجود انجام 
می دهم چون اعتقاد دارم کیفیت در یافتن مشتری 

و وفاداری آن به محصوالت مهم ترین اصل است. 
این تولید کننده مصنوعات چرمی معتقد است ارزش 
افزوده تولید و فروش این گونه مصنوعات چرمی بعضا 
ت��ا 100 درصد اس��ت و می توان با اس��تفاده از دنیای 
مجازی نس��بت به فروش دقیق و هدفمند محصوالت 
برنامه ریزی کاملی داش��ت و الزم نیست عالقه مندان 
به س��رمایه گذاری صرفا به تولی��د کفش، یا کیف های 
مجلسی که نیازمند س��رمایه  و تخصص باالست فکر 
کنن��د. مالک برند س��تاره درباره تن��وع محصوالت و 
مدل های تولید تصریح کرد: اس��تفاده از کاتالوگ های 
خارج��ی و همچنین وب س��ایت های طراحی یکی از 
اصلی ترین ایده های کار اس��ت اما مهم ترین نکته این 
اس��ت که مدل های خارجی را باید ب��رای بازار داخلی 
کم��ی تغییر داد چون لزوما نه کاربردی هس��تند و نه 

مورد استقبال خریداران واقع خواهند شد. 
خس��روان درپایان گف��ت: اگر امروز کس��ی واقعا 
تصمیم ب��ه حض��ور در تولید این گون��ه محصوالت 
داشته باشد می تواند با سرمایه ای معادل 50 میلیون 
توم��ان آغاز کن��د چون نیازی نیس��ت حتما از یک 
کارگاه ب��رای تولید وارد این حرفه ش��ود، ولی آنچه 

مهم است داشتن بازار فروش و خریدار است. 

بازار جهانی محصوالت چرمی

تج��ارت جهان��ی محص��والت چرمی ک��ه طیف 
وس��یعی از کااله��ا را ش��امل می ش��ود، یک��ی از 
مهم تری��ن بازاره��ای جهان��ی را رقم زده اس��ت. 
امروزه تمایل زی��ادی به مصرف محصوالت چرمی 
در س��طح جه��ان به وجود آمده اس��ت که هر دو 
بخ��ش ای��ن صنعت، یعن��ی چرم طبیع��ی و چرم 
مصنوع��ی را در ب��ر می گیرد. با گس��ترش دنیای 
مد، محصوالت چرمی نیز طرح ها و اش��کال جدید 
یافت��ه و یک��ی از بازاره��ای پررونق و چش��مگیر 
جهان��ی را در صنع��ت مد و پوش��اک نیز به وجود 
آورده اس��ت. در این گ��زارش، رون��د تولید چرم 
جهانی و بازار مصرف آن، با توجه به چش��م اندازی 

نزدیک، بررسی خواهد شد. 
صنع��ت چرم و پوس��ت از قدیمی ترین حرفه های 
جهان به ش��مار می رود، روزگاری اجداد ما به دنبال 
جایگزین��ی برای صندلی های س��نگی خ��ود بودند 
و صندلی های��ی نرم تر و راحت ت��ر را طالب بودند و 
برای پوش��ش خود نیز لباس هایی قاب��ل قبول تر را 
می خواس��تند. کم کم عالوه بر اس��تفاده از گوش��ت 
حیوان��ات به عنوان غذا، پوس��ت آنها نی��ز در زمینه 
پوشاک به کار رفت، به طوری که تا امروز نیز به عنوان 
یک��ی از مهم ترین م��واد خام در زمینه پوش��اک به 
ش��مار می رود. صنعت چرم در ق��رن حاضر، یکی از 
صنایع مهم در اقتصاد بین الملل محس��وب ش��ده و 
طیف گس��ترده ای از کاالها مانند چمدان، کاپش��ن، 
دس��تکش، کیف پول، کیف دس��تی، کمربند و... را 

شامل می شود. 
در سال های اخیر شاهد تقاضای روزافزونی برای 
صنعت چرم در س��طح جهان هستیم. به طوری که 
پیش بینی می ش��ود تا س��ال 2018 درآمد جهانی 
این صنعت به ارزش��ی برابر ب��ا 91.2میلیارد دالر 
با نرخ رش��د س��االنه 3.4درصد برسد. آمار مذکور 
از طریق بررس��ی تولیدات چرم��ی مانند چمدان، 
کیف، کیف پول، کمربند و محصوالت مش��ابه آنها 
در مناطق آمریکای ش��مالی، اروپا و آسیا به دست 
آمده ک��ه البته در این می��ان، کفش چرمی مورد 

بررسی نبوده است. 

بیشترین مصرف در کفش چرم
چ��رم  ش��ورای  س��ایت  گ��زارش  طب��ق 
)leathercouncil(  امروزه صنعت چرم س��االنه 
ح��دود 18میلی��ارد فوت مربع چ��رم تولید می کند 
ک��ه ارزش آن معادل 40میلی��ارد دالر تخمین زده 
شده است. در حال حاضر کشورهای در حال توسعه 
بیش از 60درصد از چرم جهان را تولید می کنند که 
این نس��بت در سال های آینده نیز رو به رشد است. 
همچنین تخمین زده ش��ده ک��ه 65درصد از تولید 
جهانی چرم، به مصارف کفش می رسد، به طوری که 
تولید س��االنه کفش چرم 11میلیارد جفت است که 
با احتس��اب قیمت های عمده فروشی، مبلغی حدود 

150میلیارد دالر برآورد شده است. 

ارزش پوست بیشتر از گوشت
در ح��ال حاضر تعداد افراد ش��اغل در صنعت دباغی 
جهان بیش از 500 هزار نفر برآورد شده که البته در کنار 
کارکنان بخش تولید محصوالت چرمی، افزایش بس��یار 
زیادی می یاب��د. به طور کلی محصوالتی که از پوس��ت 
خام تولید می شوند در مقابل محصوالت گوشتی، حجم 
بیش��تری از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند، 
طبق آماری که طی سال های 1994 تا 1996 گرفته شده 
اس��ت، ارزش محصوالت گوشتی از گاو و بز و گوسفند، 
17900 میلی��ون دالر بوده اس��ت، درحالی که در همین 
فاصله، محصوالت چرمی ارزشی معادل 43445 میلیون 
دالر داشته اند که در این میان 5.419 میلیون دالر مربوط 
به پوس��ت خام، 13.053 میلیون دالر مربوط به چرم و 
24.976 میلیون دالر مربوط به کفش چرم بوده اس��ت. 
بر مبنای این آمار، ارزش تجارت چرم در بازار بین المللی 
جایگاه قابل توجهی داش��ته است که خصوصا امروزه با 
پیش��رفت دنیای مد و ظهور طرح ها و نقش های جدید 
و خاص در محصوالت چرمی، ارزش��ی به مراتب بیشتر 

نیز یافته است. 

تولیدکنندگان شاخص
از جمل��ه تولیدکنندگان مط��رح جهانی چرم در 
س��طح جهان می توان به ش��رکت هایی نظیر کواچ، 
کرینگ اس ای، پرادا اس پی ای و ش��رکت بین المللی 
هرمس اس سی ای اشاره کرد. به عنوان مثال شرکت 
ک��واچ، تولیدکننده کاالهای چرم��ی در آمریکا، در 
حال حاض��ر با داش��تن 17 هزار نی��رو در پنج قاره 
جهان، بیش از  هزار فروشگاه برای فروش محصوالت 
خ��ود دارد. محص��والت ای��ن ش��رکت در آمریکای 
شمالی، اروپا و آسیا بازار مصرف دارند، ضمن اینکه 
این ش��رکت از طریق ف��روش الکترونیک��ی نیز در 
کشورهایی نظیر ژاپن، چین، کانادا و ایاالت متحده 

به فروش محصوالت خود می پردازد. 

چرم مصنوعی پا به پای چرم طبیعی
البته در کن��ار محصوالت چ��رم طبیعی، صنعت 
چرم مصنوعی نیز با اس��تفاده از مواد پالس��تیکی و 
ش��یمیایی ب��ازار قابل توجهی را ایجاد کرده اس��ت، 
به طوری که پیش بینی می شود تا 2019 با نرخ رشد 
ساالنه 7.64درصد به ارزشی برابر با حدود 8 میلیارد 
دالر برسد. بازار محصوالت چرم شیمیایی در آسیا و 
جنوب ش��رق آسیا، خصوصا چین، رشد چشمگیری 
داش��ته، ضمن اینکه انتظار می رود در کشورهای در 
حال توس��عه ای مانن��د هند و برزیل نیز این رش��د 
را ش��اهد باش��یم. از ش��رکت های مهم صنعت چرم 
  BASF SE مصنوعی می توان به کمپانی هایی نظیر
و Co.KG  و بایر AG آلمان، استال بی وی در هلند 

و شرکت بین المللی کالریانت سوییس اشاره کرد. 
منابع: 

www.researchandmarkets.com
www.businesswire.com
www.leathercouncil.org
www.coach.com

وقت��ی صحب��ت از چ��رم و 
مصنوع��ات چرمی می ش��ود، 
ناخ��ودآگاه بیش��تر اف��کار ما 
به س��مت کفش ه��ای چرمی 
معطوف خواهد ش��د و براین 
باوری��م که بیش��ترین مصرف 
چرم در کشورهای تولید کننده 
این ماده خام در تولید کفش 
اس��تفاده خواهد شد، درحالی 
که نباید فراموش کنیم که با 
توجه به تنوع موجود در انواع 
چرم تولیدی امروز کاربردهای 
متفاوت��ی در این زمینه ایجاد 
ش��ده و نه تنها کفش و کیف 
از چرم تولید می ش��ود، بلکه 
ام��روز دنیای مد و فش��ن نیز 
به نوعی وابس��ته به چرم شده 
اس��ت و طیف گس��ترده ای از 
پوش��اک ام��روز از ای��ن ماده 

تولید خواهد شد. 
ام��ا آنچ��ه مهم اس��ت نام 
تولی��د  در  ای��ران  خ��وش 
دس��ت دوز  چرمی  کفش های 
اس��ت ک��ه ب��ه نوعی س��وژه  
دوره های  در  س��رمایه  گذاری 
مختلف کشورمان بوده  است، 
امروز نیز با استناد به مدارک 
قابل توجه و ارزشمند جهانی 
ای��ران  کف��ش،  تولی��دات  از 
می توان��د س��رمنزل مقص��ود 
برخی س��رمایه های سرگردان 

باشد. 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه 
و  مس��ئوالن  از  بس��یاری 
تولید کفش  دس��ت اندرکاران 
که  باورند  برای��ن  دس��ت دوز 
اگ��ر حمایت ه��ای مناس��بی 
از تولی��د کش��ورمان توس��ط 
مس��ئوالن صورت گیرد بدون 
تردید می توان برندهای بسیار 
معتبر ایرانی را روانه بازارهای 
خارجی ک��رد، همان گونه که 

در گذشته تولیدات کشورمان 
به عنوان س��وغاتی گرانبها در 

اروپا شناخته می شدند. 
500 هزار پا مصرف داخلی 

چرم ایران
رئی��س  ش��جری،  رس��ول 
اتحادیه کفاشان دست دوز در 
این زمینه به خبرنگار ما گفت: 
با توجه ب��ه آمار مصرف دو پا 
چرم برای تولید هر یک جفت 
کفش بی��ش از 500 ه��زار پا 
کشورمان  داخل  مصرف چرم 
وجود دارد که نباید صرفا این 
ماده را در تولی��د مصنوعاتی 
چ��ون کیف و کف��ش مدنظر 
داش��ته باشیم و می توان برای 
بیش��تر  افزوده  ارزش  ایج��اد 
تولیدات چرم کشورمان  باقی 
را در بخش ه��ای دیگ��ری از 

تولید استفاده کنیم. 
ش��جری درباره برخی دیگر 
از ان��واع مص��رف چ��رم افزود: 
تزیینی  مصنوعات  تولید  امروز 
و پوشاک در کش��ورمان رونق 
و  داش��ته  قاب��ل مالحظ��ه ای 
برخی در این زمینه وارد عمل 
شده اند و با توجه به تکنولوژی 
و تخصص ه��ای موجود و البته 

ب��ا درنظ��ر گرفت��ن کیفی��ت 
بس��یار باالی چرم کش��ورمان 
س��رمایه گذاری های عم��ده ای 
برندس��ازی  و  داده  انج��ام 
کرده  ان��د، ام��ا نبای��د فراموش 
کنی��م همچنان جایگاه صنعت 
کفش در این بخش قابل توجه 
است و باید برای آن برنامه ریزی 

دقیقی داشته باشیم. 
وی با اشاره به تعداد 6 هزار 
واح��د تولی��دی و صنفی در 
زمین��ه تولی��د کف��ش تهران 
تصری��ح ک��رد: از ای��ن تعداد 
تقریبا 2ه��زار واحد در بخش 
ف��روش و خدم��ات مش��غول 
فعالی��ت هس��تند و باق��ی در 
زمین��ه تولید هس��تند اما اگر 
بخواه��م کل تولید کنن��دگان 
مصنوعات چرمی را در سراسر 
داش��ته  مدنظ��ر  کش��ورمان 
باش��یم ارقام باالت��ری را باید 
مدنظر داش��ته باشیم هرچند 
برخی از شهرستان  ها به دلیل 
وابس��ته  اتحادیه های  اینک��ه 
را ندارن��د، به ناچ��ار در دیگر 
اتحادیه ها ادغام خواهند شد. 

ای��ن مق��ام صنف��ی میزان 
تولی��د کف��ش در واحده��ای 

صنفی کش��ورمان را در بخش 
چرمی  دس��ت دوز  کفش های 
نزدی��ک به 250 ه��زار جفت 
اع��الم کرد و گف��ت: این رقم 
تولی��د در دو بخ��ش زنان��ه و 
مردانه صورت گرفته و همواره 
بخش قاب��ل توجه��ی از نیاز 
بازارمان را تامین کرده است. 

تولید کفش تخصصی است
شجری در ادامه به موضوع 
مصنوعات چرمی  دیگر  تولید 
مث��ل جاس��وییچی و کی��ف 
پ��ول و... نی��ز اش��اره کرد و 
گف��ت: اگرچه در بس��یاری از 
افزوده  ارزش  موارد می ت��وان 
باالت��ری در تولی��دات چرمی 
به دس��ت آورد ام��ا نمی توان 
ای��ن محص��والت را در بخش 
تولی��دات چرمی دانس��ت به 
ای��ن دلیل ک��ه بح��ث تولید 
اس��ت  تخصصی  کامال  کفش 
و تمام��ی کارگ��ران و فعاالن 
ای��ن عرص��ه دارای تخصصی 
خ��اص و بعض��ا تحصی��الت 
تکمیلی و تخصصی هس��تند. 
بنابرای��ن تولی��د مصنوع��ات 
یاد ش��ده دیگر را می توان در 

کارگاه های کوچک تر و به دور 
از تخص��ص م��ورد نیاز کفش 
تولید  دانست، هرچند  مدنظر 
کیف زنانه نی��ز تقریبا همین 

شرایط را خواهد داشت. 
وی ب��ا تاکید دوباره نس��بت 
ب��ه تخصص��ی ب��ودن تولی��د 
کفش تصری��ح کرد: با توجه به 
تجهیزات و ل��وازم جدید امروز 
می بینیم تولید کفش بسیار با 
ارزش افزوده مناسب تولید شده 
و میزان هدر رفت مواد اولیه در 
ای��ن بخش ب��ه حداق��ل خود 
رسیده است. این درحالی است 
که برای ایج��اد بهره وری باالتر 
الزم اس��ت برخی از تجهیزات 
تولی��دی موجود کش��ورمان با 
استفاده از گشایش جدید رفع 
تحریم ها بازسازی شده و برای 
تولید با کیفیت تر و برند سازی 

به کار گرفته شوند. 
این مق��ام صنفی و راه اندازی 
یک واح��د تولی��دی کفش با 
حداقل تولی��د اقتصادی روزانه 
100 جفت کف��ش را نیازمند 
نزدی��ک ب��ه 2 میلی��ارد تومان 
س��رمایه اولیه می دان��د، گفت: 
اگ��ر از بحث رکود و کس��ادی 
ب��ازار امروز بگذری��م، اگر واقعا 
کسی در دوران خوب اقتصادی 
به س��رمایه گذاری در  تصمیم 
تولید کفش گرفته بهتر است با 
رقمی که اعالم شد وارد میدان 
ش��ود تا بتواند عالوه بر تامین 
دس��تگاه های مورد نیاز امکان 
ذخیره س��ازی دیگ��ر مایحتاج 
تولید را نیز داش��ته باشد. البته 
نباید فراموش کنیم که امروز به 
دلیل نب��ود حمایت های الزم و 
البته کاه��ش توان خرید مردم 
تقریبا 50 درص��د از واحدهای 
تولی��دی ب��ه حال��ت تعطیل 
درآمده یا ب��ا ظرفیت حداقلی 

خود مشغول فعالیت هستند. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

مزیت ها  ش��ناخت  و  بررس��ی 
رقابت پذیری  می��زان  و  رقابت��ی 
محص��والت، بنگاه ه��ا و صنای��ع 
موج��ود در ه��ر کش��ور گام��ی 
اساسی در شناخت وضع موجود 
و آینده صنعتی و مقدمه ای برای 
برنامه ریزی ه��ای اس��تراتژیک و 
بلند مدت است. این درحالی است 
که در کشور ایران از گذشته های 
پوش��اک  و  چ��رم  دور صنع��ت 
اصلی تری��ن  از  یک��ی  به عن��وان 
زیرمجموعه های صنعت نساجی، 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
ک��ه الزم اس��ت رقابت پذیری آن 

مورد واکاوی قرارگیرد. 
براساس گزارش های رسمی تا 
پایان س��ال 1391، 170 شرکت 
چرم س��ازی، س��االنه 4 میلیون و 
334 ه��زار مترمربع چرم س��بک 
تولید و به ب��ازار عرضه می کنند 
که بیش��تر این شرکت ها وابسته 
ب��ه بخ��ش خصوصی هس��تند. 
همچنین 80 شرکت تولید چرم 
س��نگین در حال فعالیت هستند 
که تولید ساالنه آنها به 90 میلیون 
نباید  فوت مربع می  رسد. هرچند 
فرام��وش کنیم صنع��ت چرم با 
باال  س��رمایه گذاری های  وج��ود 
در کش��ور چن��دان ک��ه باید به 
جایگاه واقعی خود دس��ت نیافته 
و فع��ال واحدهای تولی��دی تنها 
با 40 درص��د ظرفیت خ��ود کار 
می کنند. اما سوال اینجاست که 
چرا به  رغم وجود پیشینه ای قابل 
قبول در تولید مصنوعات چرمی 
ایران امروز جایگاه مناس��بی در 
تولید برخی محصوالت نداریم و 
صرف��ا در یک بخش یعنی کفش 
هنوز نام ایران به نوعی درخشنده 

باقی مانده است. 

همانند خودروسازی اشتغال 
داریم

علی لشگری، رئیس هیات مدیره 
جامعه صنعت کفش ایران و عضو 
هیات نمایندگان ات��اق ایران در 
این زمین��ه به »فرص��ت امروز« 
گفت: یکی از  م��واردی که باعث 
ش��ده صنعت تولید کفش چرمی 
ای��ران همچنان ب��ه فعالیت خود 
ادامه دهد موضوع اشتغال بسیار 
باالی ای��ن صنعت و درگیر بودن 
گروه زی��ادی از فع��االن در این 

بخش از اقتص��اد بوده به صورتی 
ک��ه برآوردها حکایت از این دارد 
که ام��روز در بخش تولید کفش 
و صنایع وابسته آن تقریبا همانند 
صنع��ت خودروس��ازی اش��تغال 

ایجاد شده است. 
لشگری در ادامه افزود: برآوردها 
براین اس��ت که ایران جایگاه 16 
در می��زان مصرف کف��ش را در 
جهان به خ��ود اختصاص داده و 
در خاورمیانه در جایگاه اول قرار 
گرفته است به صورتی که سرانه 
مصرف کفش در کشورمان به  رغم 
تمام مشکالت اقتصادی و کاهش 
ت��وان خرید و رک��ود موجود دو 
جفت در سال تعیین شده است. 

بنابراین دور از ذهن نیس��ت 
ک��ه بگویی��م تقاض��ای باال 
همواره صنعت  ش��ده  باعث 
زن��ده مانده و بیش��تر در آن 
بگیرد  سرمایه گذاری صورت 
و بخش های دیگ��ر تولیدی 
مصنوع��ات چرم��ی تقریب��ا 
ت��ا همین چند س��ال پیش 
فراموش ش��ده باق��ی مانده 

بودند. 
ای��ن مق��ام صنف��ی با اش��اره 
ب��ه تولید چ��رم در کش��ورمان 
تصری��ح کرد: یکی از مش��کالت 
صنایع وابس��ته به چرم در ایران 
این اس��ت که بیشتر تولید چرم 
ایران در بخش چرم سبک )چرم 
گوس��فندی( بوده است و از آنجا 
که بیش��تر مصرف این نوع چرم 
در کیف و پوش��اک چرمی بوده 
است تولید کنندگان به ناچار این 
چرم را به صورت خام صادر کرده 
و به ج��ای آن چرم س��نگین را 
که ماده اولی��ه تولید کفش بوده 
اس��ت وارد می کردن��د ک��ه این 
روند ارزش افزوده مناسبی برای 
کش��ورمان نداش��ت اما این روند 
مدتی است با شروع به کار برخی 
برنده��ای مطرح تولید پوش��اک 
چرم��ی تقریبا به حال��ت تعادل 

رسیده است. 
ارزش  لش��گری،  عقی��ده  ب��ه 
افزوده در تولی��د محصول نهایی 
از چرم حدود 15درصد است. این 
درحالی است که تبدیل ساالمبور 
به چرم خود باع��ث ارزش افزوده 
دوبرابری ش��ده و وقت��ی چرم به 
س��اخته ای مثل کف��ش یا کیف 

تبدیل می ش��ود بازهم چند برابر 
ارزش افزوده خواهیم داش��ت که 
بعضا تا س��ه براب��ر خواهد بود. به 
همی��ن دلیل س��رمایه گذاری در 
زمین��ه تولید مصنوع��ات چرمی 
یک��ی از عاقالنه تری��ن کارهای��ی 
اس��ت که بای��د ص��ورت گیرد و 
مس��ئوالن برای حمایت از تولید 

گام موثرتری بردارند. 
رئی��س هیات مدی��ره جامع��ه 
صنع��ت کف��ش ایران ب��ا تاکید 
از  30 درص��د  تقریب��ا  براینک��ه 
کفش ه��ای تولیدی کش��ورمان 
از چ��رم تولی��د ش��ده اند، گفت: 
با درنظ��ر گرفت��ن اینکه کفش 
مردان��ه دارای ارزش افزوده قابل 

مالحظه تری برای تولید کنندگان 
ب��وده این می��زان چرم بیش��تر 
در بخ��ش تولید کف��ش مردانه 
اس��تفاده ش��ده اس��ت ولی این 
رون��د را می ت��وان با اس��تفاده از 
راه ان��دازی خط��وط تولید دیگر 
مصنوعات مثل پوش��اک چرمی 
که چندسالی است روند آن آغاز 

شده تغییر داد. 

در تولید کیف به خارج هنوز 
وابسته  ایم

کیف  تولید کننده  محمد،  امیر 
زنانه در خیابان سپهساالر تهران 
که نخواس��ت نام برندش در این 
گزارش مطرح ش��ود به خبرنگار 
ما گف��ت: به طور کلی اس��تفاده 
از چ��رم طبیع��ی در تولید کیف 
زنانه زیاد مورد اس��تفاده نیست 
و بیش��تر تولیدات با اس��تفاده از 
چرم های مصنوعی به بازار عرضه 
می ش��وند، درحالی که اگر بتوان 
برای اس��تفاده از چ��رم طبیعی 
س��بک  چرم ه��ای  به خص��وص 
برنامه ریزی داش��ته باشیم ارزش 
تولید کننده  برای  باالتری  افزوده 

ایجاد خواهد شد. 
محم��د در ادامه تاکی��د کرد: 

برخ��ی تولید کنن��دگان بن��ام در 
کش��ورمان که محصوالت چرمی 
تولی��د می کنند ب��ا اس��تفاده از 
تنوع چرم س��بک موجود در بازار 
تولی��د ای��ران ام��روز محصوالتی 
را روان��ه ب��ازار می کنن��د ام��ا با 
توج��ه ب��ه اینکه ای��ن تولیدی ها 
هس��تند  معتب��ری  برنده��ای 
ش��اید قیمت های باالت��ری برای 
مصرف کنن��دگان مدنظر داش��ته 
باش��ند ولی می توان با استفاده از 
خارج  اقتصادی تری  راهکاره��ای 
از موض��وع برندس��ازی کیف های 
چرمی مناس��بی را درب��ازار ایران 

تولید کرد. 
ای��ن تولید کننده کی��ف زنانه 
درباره میزان وابستگی تولید 
کیف به خارج از ایران افزود: 
به ط��ور کلی اگ��ر از چرم و 
برخی لوازم مورد نیاز تولید 
تولید کیف  ام��روز  بگذریم، 
زنان��ه حت��ی ب��رای زیپ و 
سگک به چین وابسته شده 
اس��ت چون در ای��ن زمینه 
تولی��دات باکیفیت��ی نداریم 
و در برخی م��وارد این کارگران 
افغانی هس��تند که صنعت تولید 
کیف زنانه در ای��ران را مدیریت 
می کنند نه تولید کنندگان ایرانی. 
به گفت��ه محمد، متاس��فانه با 
توجه ب��ه مش��کالت اقتصادی و 
نامس��اعد بودن فضای کسب و کار 
ام��روز واحدهای  در کش��ورمان 
مرتبط ب��ا تولید کیف و کفش یا 
حتی دیگ��ر مصنوعات چرمی در 
نگرفته اند  کشورمان خوب شکل 
در  مناس��بی  س��رمایه  گذاری  و 
ای��ن زمینه انجام نش��ده اس��ت، 
به عنوان مثال برای تولید کمربند 
نمی توانیم س��گک ی��ا حتی آرم 
چدن��ی مناس��بی پی��دا کنیم و 
باید با مراجعه ب��ه بازار چین که 
انبوهی از تولید کنندگان لوازم و 
آنجا  در  موردنیازم��ان  زیورآالت 
تولید می ش��ود اقدام ب��ه واردات 
کنی��م که همین ام��ر بالی جان 
تولید کشورمان شده است چون 
وقتی تولید کنن��ده وارد این بازار 
می شود با یک حساب سرانگشتی 
درمی یاب��د که بهتر اس��ت برای 
تولید کل محص��ول مورد نظر از 
توانمندی قاب��ل مالحظه و تیراژ 
باالی تولی��د در چین اس��تفاده 

کند و از خیر تولید در بازار ایران 
بگذرد. 

وی در ادام��ه گف��ت: یک��ی از 
مهم ترین م��وارد در زمینه تولید 
کیف به خصوص کیف های چرمی 
ب��ا توجه به قیم��ت آنها در مورد 
طراحی و رنگ های مورد استفاده 
اس��ت ک��ه تولید کنن��دگان باید 
مدنظر داشته باشند چون صنعت 
مد و همچنی��ن رنگ های مد هر 
س��ال به س��رعت درحال تغییر 
هس��تند و تولید کنن��ده تقریب��ا 
باید از یک فصل قبل نس��بت به 
تولید اقدام کند تا بتواند در زمان 
مناس��ب تولیداتش را روانه بازار 
کن��د، از این رو  ب��ه روز بودن در 
بقای تولید کامال حیاتی اس��ت و 

باید درنظر داشته باشیم. 
به عقیده محمد، سرمایه  مورد 
نیاز در تولید کی��ف زنانه چرمی 
با درنظر گرفت��ن اینکه می توان 
برخ��ی مصنوع��ات دیگ��ر را در 
کن��ار کیف زنانه تولید کرد امروز 
در بازار تهران نیازمند نزدیک به 
500 میلیون تومان سرمایه است، 
البته اگر بح��ث تامین مواد اولیه 
را درنظر نداش��ته باش��یم چون 
در این صورت ب��رای انبار کردن 
مواد اولی��ه موردنیاز که می تواند 
تعیین کنن��ده بقای تولید باش��د 

باید این رقم را دوبرابر کرد. 
وی که ام��روز مدیریت نزدیک 
به 20 پرسنل را در تولیدی خود 
برعه��ده دارد درب��اره بازاریابی و 
سیاس��ت های فروش به خبرنگار 
م��ا گفت: ش��اید درب��اره فروش 
بیش��تر  تولی��دی  محص��والت 
تولید کنندگان کی��ف زنانه امروز 
به صورت س��نتی در بازار مشغول 
به کس��ب و کار هس��تند اما نباید 
فراموش کنیم که دوران س��نتی 
کارک��ردن ب��ه س��رآمده و بای��د 
ف��رای مرزه��ای کش��ورمان فکر 
کنی��م چ��ون بازاره��ای ع��راق، 
افغانس��تان و برخی کش��ورهای 
آس��یای میان��ه بهتری��ن گزینه 
ایران  برای صادرات محص��والت 
هس��تند، البت��ه نبای��د فراموش 
باید  تولید کنن��دگان  ک��ه  کنیم 
به گون��ه ای  برنامه ریزی کنند که 
قیمت تمام ش��ده محصوالت شان 
در بازاره��ای یاد ش��ده در توان 

خریداران باشد. 

ترجمه: فهیمه خراسانی
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کیفزنانهتولیدکردامروزدر
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چند روز پیش خبری در برخی از رسانه ها منتشر 
شد مبنی بر اینکه قرار است صادرات فرش دستباف 
ایرانی به آمریکا پس از س�ال ها تحریم از سر گرفته 
شود. هر چند که این خبر در جای خود امیدوار کننده 
است، اما تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش 

دس�تباف دی�دگاه یکس�انی در م�ورد آن ندارن�د. 
برخی از تولیدکنن�دگان و صادرکنن�دگان دیدگاه 
بسیار خوش�بینانه ای نس�بت به این موضوع دارند 
و معتقدن�د که ب�ا اندکی زمان، صب�ر و تالش فرش 
دس�تباف ایران�ی می تواند پ�س از س�ال ها تحریم 
بازگشت خوبی به بازار آمریکا داشته باشد. این عده 
بر این باورند که با تکیه بر تبلیغات و شناساندن این 
کاالی نفی�س می توان رقبا را ب�ه تدریج از این بازار 

کن�ار زد. اما برخی دیگر که با ن�گاه بدبینانه تری به 
این موضوع می نگرند، معتقدند غیبت طوالنی مدت 
فرش ایرانی و اس�تفاده ای که رقبای�ی مانند چین، 
هند و پاکستان از این موضوع کرده اند، موجب شده 
که کنار زدن این رقبا از بازار آمریکا بس�یار س�خت 
و حت�ی غیر ممکن باش�د.  »فرصت ام�روز« در این 
گزارش صادرات فرش دس�تباف ایرانی به آمریکا و 
امکان کنار زدن رقبا را مورد بررسی قرار داده است. 

دوشنبه
1915 بهمن 1394 کافه مدیران

اما و اگرهای بازگشت فرش ایرانی 
به آمریکا 

این روزها صحبت از آغاز صادرات فرش دس��تباف 
ایرانی به آمریکا مطرح اس��ت. البته در عین حال اما 
و اگرهای بس��یاری در رابطه با این موضوع که پس 
از سال ها تحریم و دوری از بازار آمریکا، فرش ایران 
چگونه می تواند حضور پررنگی در این بازار داش��ته 
باش��د، وجود دارد. در س��ال هایی که صادرات فرش 
دس��تباف ایرانی به آمریکا تحت تاثی��ر تحریم های 
اعمال ش��ده بود، چندین کش��ور رقیب جای ایران 
را در ب��ازار فرش آمریکا به خود اختصاص داده اند و 
رقبایی مانند چین، پاکستان و هند با صادرات فرش 
به آمریکا توانسته اند از جای خالی ایران در این بازار 

نهایت استفاده را ببرند. 
این در حالی اس��ت که بسیار بعید به نظر می رسد 
ایران بتواند در ش��رایطی که تحریم ها لغو شده، بار 
دیگ��ر جایگاه خ��ود را به عن��وان صادرکننده اصلی 
فرش دس��تباف به آمریکا به دست آورد زیرا معموال 
زمانی که یک کش��ور بازار صادرات��ی یک محصول 
را از دس��ت می ده��د، دیگ��ر به س��ادگی نمی تواند 
آن ب��ازار را تصاح��ب کند. این اتف��اق در حالی رخ 
می دهد که در نهایت فرش یک کاالی لوکس اس��ت 
و این طور نیس��ت که برای یک آمریکایی حتما این 
ضرورت که فرش خریداری کند، وجود داشته باشد. 
همچنین باید به این نکته توجه داش��ته باش��یم که 
در کش��ورهایی مانند آمریکا، ب��ازار، عرضه و تقاضا، 
مصرف کننده و تولیدکننده به س��رعت تغییر شکل 

می دهند. 
ای��ن در حالی اس��ت که تا س��ال 2000 میالدی 
صادرات فرش دس��تباف ایرانی به آمریکا تحریم بود 
و در این مدت کشورمان بخش عمده ای از این بازار 
را از دس��ت داد. در همین مدت ایران به کشورهایی 
مانند هند، پاکستان و چین اجازه داد تا جای ایران 
را در صادرات فرش دس��تباف به آمریکا بگیرند. در 
س��ال 2000 میالدی ت��ا 2010 تحریم های اعمال 
ش��ده برای صادرات فرش دستباف ایرانی به آمریکا 
لغو شد و ورود فرش ایرانی به آمریکا آزاد شد، اما در 
همان زمان هم ب��ه دلیل محدودیت هایی که اعمال 
ش��ده بود، ایران نتوانس��ت جایگاه قبلی خود را در 
کشور آمریکا به دست آورد ولی تا حدودی توانست 
ب��ه حالت طبیعی خود بازگردد اما در س��ال 2010 
میالدی مج��ددا تحریم های س��نگین علیه واردات 
فرش دس��تباف ایرانی به آمریکا اعمال شد. این در 
حالی اس��ت که این تحریم ها بسیار سخت تر بود به 
طوری که در مرحله اول تحریم ها که پس از تسخیر 
سفارت آمریکا تا سال 2000 میالدی اعمال شد، با 
اس��تفاده از روش های غیرقانونی مانند قاچاق، فرش 
دستباف ایرانی از طریق کشورهایی مانند مکزیک و 
کانادا به آمریکا وارد می ش��د ام��ا در تحریمی که از 
س��ال 2010 میالدی اتخاذ ش��د تمام درها به روی 
فرش دس��تباف ایرانی بسته ش��د و سخت گیری ها 
به ش��دت افزایش یافت و به هی��چ عنوان اجازه داده 
نش��د که فرش دس��تباف ایرانی وارد آمریکا ش��ود. 
همچنی��ن در این مرحله از تحریم ه��ا کار تا جایی 
پی��ش رف��ت که خارج ش��دن فرش ه��ای ایرانی به 
خارج از این کش��ور ممنوع ش��د. زمانی که درها به 
روی افرادی که فرش دس��تباف ایرانی را در اختیار 
داشتند، بسته شد شرکت ها نیز از کار کردن و تبلیغ 

کردن روی فرش ایرانی منع شدند. 

باید به این نکته توجه داش��ته باش��یم که ماهیت 
تج��ارت فرش به این صورت اس��ت ک��ه زمانی که 
مق��داری فرش در ی��ک انبار وج��ود دارد، فروش و 
عرضه آن دشوار اس��ت اما زمانی که فرش جدیدی 
وارد بازار می ش��ود بخش��ی از فرش ه��ای جدید به 
همراه فرش هایی که از قبل باقی مانده است، در یک 
مجموعه قرار می گیرد و به شکل همزمان به فروش 
می رس��د. زمانی که از واردات فرش دستباف ایرانی 
به آمریکا جلوگیری ش��د، دیگر فرش های باقیمانده 
از گذش��ته هم به فروش نرفت. بنابراین این موضوع 
به فرش های باقیمانده از گذشته آسیب بسیار زیادی 
وارد ک��رد و این فرش ها هم فروش نرفت و کس��ی 
نتوانس��ت این فرش ها را از آمری��کا خارج کند و در 

کشور دیگری به فروش برساند. 
این در حالی است در سال هایی که ما تحت تاثیر 
تحریم ها قرار داشتیم، از نیازها و سالیق آمریکایی ها 
در مورد فرش دس��تباف دور مانده ایم و بخش��ی از 
نیازها و س��الیق آمریکایی ها در کشور ما اصال قابل 
تولید نیس��ت. از سوی دیگر قیمت تمام شده فرش 
دس��تباف ایرانی نسبت به فرش های دستباف که در 
سایر کش��ورها تولید می شود، بسیار باال است و این 
موضوع موجب می ش��ود که عرص��ه رقابت ایران در 
ب��ازار آمریکا تنگ تر و تنگ تر و با مش��کالت جدی 

مواجه شود. 
در واقع می توانیم بگوییم که مشکالت و معضالت 
متعددی موجب ش��ده است که صادرات فرش ایران 
به آمریکا با دش��واری هایی همراه باش��د. به عبارت 
دیگر می توان گفت تمام عوامل مذکور باعث ش��ده 
اس��ت که در ح��ال حاضر بازگش��ت دوب��اره فرش 
دستباف ایرانی به جایگاه قبلی خود در آمریکا بسیار 
دشوار باشد. بنابراین نباید دچار این توهم بشویم که 
می توانیم به س��رعت و به آس��انی در صادرات فرش 
دس��تباف به آمریکا حرف اول را بزنیم و هیچ مانعی 

پیش پای مان قرار ندارد. 

صدور بلیت برای مهاجرت فرش 
ایرانی به ینگه دنیا 

انتظاره��ای اقتص��ادی ب��رای تغییر چه��ره ایران 
در ش��رایط پس��اتحریم متعدد اس��ت. بخشی از این 
انتظارها معطوف ب��ه کاهش اتکای ایران به صادرات 
نفتی و توسعه صادرات غیر نفتی است. عمده کاالهای 
ش��ناخته ش��ده ایران در بخش ص��ادرات غیرنفتی، 
ش��امل کاالهای��ی چون پس��ته، خاوی��ار، زعفران و 
ف��رش اس��ت. در دوران تحریم، کش��ورهای رقیب 
ایران فرصت مناسبی برای جذب خریداران خارجی 
و ب��ه دس��ت آوردن حداکثری میادی��ن فروش این 
اقالم داش��تند. اکنون ایران برای بازگشت به شرایط 
پیش از تحریم مس��یر پر رقیب و دشواری در پیش 
دارد. خبر ه��ا حکایت از آن دارد ک��ه ایاالت متحده 
به عنوان یک بازار صادراتی بزرگ و پررونق، درآستانه 
معام��الت جدید با ایران در بخش غیر نفتی قرار دارد 
اما ایران تا چه حد می تواند روی این بازار حساب باز 
کند و اساساً آیا جایگاه از دست رفته ایران به ویژه در 

بخش صادرات فرش قابل ترمیم خواهد بود؟ 

درصدهایی که باید جابه جا شوند 
بنا بر گزارش خبرگ��زاری رویترز، در طول دوران 
تحریم، عدم صادرات ف��رش ایرانی به آمریکا، ضربه 
بزرگ��ی به صادرات فرش این کش��ور وارد کرده بود. 
درواق��ع از س��ال 2009 میزان ص��ادرات فرش این 
کش��ور تا ح��دودی 33درصد کاه��ش را تجربه کرد 
که این یعنی وارد ش��دن خس��ارت مالی به حدود 2 
میلی��ون نفر از فعاالن این عرصه متش��کل از کارگر، 
فرشباف، تاجر و. . . اما اکنون و در شرایط پساتحریم 
ایران آم��اده یک جه��ش در بخش ص��ادرات اقالم 

غیرنفتی و به ویژه فرش قرار گرفته است. 
 پای��گاه خبری الجزی��ره در مقاله ای می نویس��د: 
صنع��ت فرش ایران��ی با قدمتی چند صد س��اله، در 
س��ایه تحریم ه��ا در انزوا ق��رار گرفته ب��ود، اگر چه 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی فرش بخش بزرگی 
از تالش های دولت این کش��ور برای جذب خریداران 
خارجی فرش را ش��امل می ش��د، اما این تالش ها در 
کنار از دست دادن خریداران پر اشتیاقی چون ایاالت 
متحده چندان کارآمد به نظر نمی رس��ید. اکنون در 
ش��رایطی که فرش ایرانی فرصت درخشش مجدد را 
دارد، بای��د دید لغو تحریم ها ت��ا چه حد درصد های 
صادراتی را تغیی��ر می دهد و آیا درصدهای صادرات 
ایران به ش��رایط پیش از تحریم نزدیک خواهد ش��د 

یا خیر. 

در شهر خبری نیست، هست؟! 
نش��ریه یو اس نیوز، در گزارش��ی با ن��ام  »خاویار 
ایرانی آماده خوردن اس��ت« به آغاز مجدد صادرات 
اقالم غیر نفتی ایران به ایاالت متحده اشاره می کند. 
براس��اس این مقاله، آغاز به معامله در بخش خطوط 
هوای��ی و عقد قراردادهای دولتی، از س��وی مقامات 
ایرانی با کشورهای اروپایی و سفرهای مقامات ایرانی 
به اروپا، نش��ان می ده��د در ته��ران، پایتخت ایران 
تصمیم های مهمی در حال ش��کل گرفتن اس��ت. با 
این حال هنوز هم برخی شرکت های دو طرف ایرانی 
و آمریکایی در فهرس��ت های خ��ود محدودیت های 
تجاری پیش��ین را به طور رس��می یا محس��وس لغو 
نکرده اند و آغاز کردن این روابط همچنان پیش��رفت 
چش��مگیری نداشته اس��ت. این نش��ریه با اشاره به 
پتانس��یل صادرات��ی اقالم��ی مثل خاویار، پس��ته و 
فرش ایرانی می نویس��د: انتخابات پیش رو در آمریکا 
و تح��والت انتخابات��ی در مجلس ای��ران می تواند بر 
بسیاری از بخش های اقتصاد و تا حدودی بر صادرات 
غیر نفتی این کشور تأثیرگذار بوده و روند شکل گیری 

معامالت را تسریع بخشد. 

استارتی قوی برای حرکت به سمت موفقیت 
نشریه بیزینس اینسایدر به نقل از آسوشیتدپرس 
در خصوص توس��عه صادرات فرش ایران در ش��رایط 
پساتحریم می نویسد: بازار فرش ایران مانند بسیاری 
از بازارهای صادراتی این کش��ور به س��بب تحریم ها 
فشار زیادی را متحمل شده، اکنون فرشبافان ایرانی 
انتظار دارند به روزگار پر موفقیت گذشته باز گردند، 
روزگاری ک��ه ت��ا یک پنج��م از واردات فرش ایاالت 
متحده به ایران تعلق داش��ت اما مس��یر بازگش��ت 
ای��ران به روزهای خوش گذش��ته چن��دان هموار به 
نظر نمی رسد. در غیاب ایران، کشورهایی چون هند، 
پاکستان و چین تالش کردند با ارائه فرش های ارزان 
قیمت ت��ر، جایگاه ایران را به خ��ود اختصاص دهند. 
بر این اس��اس، نیاز سنجی کامل بازار آمریکا و تولید 
ف��رش با کیفیت بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. 
بر این اساس به نظر می رس��د، جلب نظر خریداران 
با برنامه ریزی و اس��تارتی قوی، از اهمیت بس��زایی 

برخوردار است. 

کنار زدن رقبای پرشمار مهارت می خواهد 
بنا بر مقاله ای که از سوی خبرگزاری رویترز منتشر 
شده، در طول سال های تحریم، غیبت صنعت فرش 
ای��ران در ایاالت متحده، پای رقب��ای ثانویه و حتی 
ثالث را به رقابت بر س��ر صادرات فرش در این کشور 
باز کرد. فرش هایی که اغلب کیفیتی نه در حد فرش 
ایرانی ول��ی با قیمتی به مراتب پایین تر از فرش های 
این کشور داشتند. حضور این رقبای پرشمار چینی، 
هندی، پاکستانی و. . . در میدان رقابت، کار بازگشت 
ایران به عرصه تجارت را دش��وار کرده است. مقامات 
صنعت فرش این کش��ور اکنون با چند چالش جدی 

روبه رو هستند: 
*کنار زدن رقبای متعدد برای جلب نظر خریداران 

آمریکایی 
*افزایش کیفیت و تکنیک و نش��ان دادن اهمیت 

خرید فرش ایرانی 
*افزایش ش��عب معتب��ر فروش ف��رش ایرانی در 

شهرهای بزرگ و تجاری آمریکا 
*حمایت از بافنده های کش��ور و اعطای تسهیالت 

تولید به آنان. 

آزموده دیدگاه

اتحادیه  رئی��س  رجبی��ان،  ابوالفض��ل 
و  ق��م  اس��تان  ف��رش  صادرکنن��دگان 
تولید کننده و صادرکننده فرش دستباف 
معتقد اس��ت ورود دوباره فرش ایرانی به 
بازار آمریکا نیازمند زمان و همت بس��یار 

زیاد است. 
چند روز پیش خبری منتش�ر شد که 
در آن به ازس�رگیری ص�ادرات فرش 
دس�تباف ایران�ی ب�ه آمریکا اش�اره 
شده بود. به نظر ش�ما با توجه به این 
موضوع که در غیاب ایران چند کشور 
ب�ازار آمریکا را در اختی�ار گرفته اند، 
آیا ای�ن امکان وجود دارد که کش�ور 
ما بتواند گوی سبقت را از رقبا برباید 
و به جایگاه قبل�ی خود در این زمینه 

دست یابد؟ 
البته بازگشت ایران به این بازار اندکی 
دش��وار اس��ت، زی��را در س��ال های اخیر 
برخ��ی از رقبا جایگاه ای��ران را در زمینه 
صادرات فرش دستباف به آمریکا به خود 
اختص��اص داده ان��د و کش��ورهایی مانند 
هند، چین و پاکستان با قیمت های بسیار 
پایین فرش دس��تباف خ��ود را به آمریکا 
ص��ادر می کنند. این در حالی اس��ت که 
هزینه تولید و بافت فرش در این کشورها 
بس��یار پایین و در مقابل هزینه های بافت 
و تولید فرش در ایران بسیار باال است. در 
چنین شرایطی ورود دوباره ایران به بازار 
آمریکا نیازمند زمان و همت بس��یار زیاد 
است. به عبارت دیگر حضور پررنگ فرش 
دس��تباف ایران در آمریکا زحمت بس��یار 
زیادی را می طلبد و باید با این کش��ورها 
وارد ی��ک رقاب��ت جدی ش��د. در همین 
رابط��ه باید کاری کنیم ک��ه قیمت تمام 
شده بافت و تولید فرش کاهش پیدا کند. 
اصوال در مقابل فرش دستباف ایرانی، 
ف�رش رقبای�ی مانن�د چی�ن، هند و 

پاکستان حرفی برای گفتن دارد؟ 
کیفیت فرش دستباف کشورهایی مانند 
چین، پاکستان و هند به هیچ وجه به پای 

کیفیت فرش دستباف ایرانی نمی رسد و 
ف��رش ایرانی به تمام معنا هنری اس��ت. 
البت��ه باید به این موضوع اش��اره کنم که 
هندی ها، چینی ها و پاکس��تانی ها فرش 
دس��تباف خود را به نام ف��رش ایرانی در 
بازار آمریکا عرضه می کنند و این موضوع 
دلیل محکمی برای آن اس��ت که نه فقط 
در آمری��کا، بلکه در تمام نقاط دنیا فرش 
دس��تباف ایرانی دارای طرفداران بس��یار 

زیادی است. 
در این ش��رایط ما باید به گونه ای عمل 
کنیم در صورتی که سفارشی را از سوی 
آمریکایی ه��ا دریاف��ت کردی��م، بتوانیم 
در موع��د مق��رر فرش را به دس��ت آنها 
برسانیم. باید به این موضوع توجه داشته 
باش��یم که بازار آمریکا بازار بسیار بزرگی 

است و می توان در آن مانور داد. 
برخ�ی بر این باورند ک�ه به دلیل دور 
ماندن ای�ران از ب�ازاری مانن�د بازار 
آمری�کا در س�ال های طوالن�ی، این 
موض�وع ک�ه ف�رش دس�تباف ایران 
بتوان�د بازگش�ت موفقیت آمیزی در 
بازار این کش�ور داش�ته باش�د کمی 
دش�وار و حتی غیرممکن است. نظر 
شما در رابطه با این موضوع چیست؟ 
البت��ه نمی توان این موضوع را هم انکار 
کرد، زی��را واقعیت این اس��ت که برخی 
کشورها از نبود فرش ایرانی در بازار آمریکا 
استفاده کرده و توانسته اند جایگاهی برای 
خود دس��ت و پا کنند. این در حالی است 
که در کش��وری مانند آمریکا نس��ل هم 
تغییر یافته است و درحالی که نسل قبلی 
آمریکایی ها بر فرش ایرانی کاماًل مس��لط 
بود و آن را به عنوان یک کاالی سرمایه ای 
انتخاب می کرد، اما در حال حاضر جوانان 
آمریکایی اصاًل به فرش آش��نایی ندارند. 
تمام این عوامل و مش��کالت وجود دارد، 
اما می توانیم امیدوار باشیم که با همت و 
ت��الش مضاعف، فرش ایرانی جایگاه خود 

را در بازار آمریکا پیدا کند. 

هوشنگ فاخر، تولیدکننده و صادرکننده 
فرش معتقد است حضور موثر در تبلیغات 
و شناساندن مزایای رقابتی فرش دستباف 
ایرانی تاثیر بسیار زیادی در بازگشت این اثر 
ارزشمند به بازارهای جهانی و از جمله بازار 

آمریکا دارد. 
در شرایطی که تحریم های اعمال شده 
علیه ایران لغو شده است، به ظاهر این 
امکان به وجود آمده که فرش دستباف 
ایرانی به آمریکا صادر شود. در رابطه با 
اینکه این موضوع چقدر امکان تحقق 
دارد، دو دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه 
وج�ود دارد. ش�ما اگ�ر بخواهید یک 
ارزیابی از این موضوع داش�ته باشید، 
ب�ا کدام ی�ک از ای�ن دیدگاه ها موافق 

هستید؟ 
به نظر من در حال حاضر مس��ئله اصلی 
این اس��ت که تبلیغات نقش بسیار پررنگی 
در ای��ن موضوع که مردم جهان چه کاالیی 
را مص��رف کنند یا مصرف نکنند، دارد. این 
در حال��ی اس��ت که اگر ب��ه مجالت مدرن 
و مطرح دکوراس��یون در دنی��ا نگاه کنید، 
متوجه می ش��وید که هیچ خبری از فرش 
دستباف ایرانی در این مجالت نیست و باید 
این موضوع را بپذیریم که متاس��فانه فرش 
دس��تباف ایرانی از چش��م ها افتاده است. از 
همین رو به دفعات با مس��ئوالن مرکز ملی 
ف��رش این موضوع را در میان گذاش��ته ایم 
که اگر برای فرش دستباف ایرانی تبلیغات 
برون مرزی انجام شود، این کاال قابل فروش 
خواهد بود. اگ��ر ما بتوانیم با تبلیغات، بازار 
جهان��ی فرش را تحریک کنیم و در س��ایر 
کشورها میل به خرید فرش دستباف ایرانی 
به وجود بیاید، دیگ��ر مجبور نخواهیم بود 
فرش ایرانی را به قیم��ت نازل در بازارهای 
جهانی و از جمله آمریکا به فروش برسانیم. 
این در حالی اس��ت که باید به این موضوع 
توجه داش��ته باشیم که شبکه فروش فرش 
دستباف ایرانی در دنیا در حال ازبین  رفتن 
است و بس��یاری از فروش��ندگان فرش به 

سوی مشاغل دیگری رفته اند. 
در این ش�رایط که به گفته شما شبکه 
فروش فرش دس�تباف ایران�ی در دنیا 
در ح�ال ازبین  رفتن اس�ت، می توانیم 
به حضور موفق در بازاری مانند آمریکا 

امیدوار باشیم؟ 
اگر در این زمینه اقدامات الزم انجام شود 
ف��روش فرش برای ما می تواند به مثابه یک 
شناسنامه باش��د که نقش بسیار زیادی در 
شناساندن هویت ایرانی به سایر فرهنگ ها 
و کش��ورها دارد. این در حالی اس��ت که در 
بس��یاری از موزه های دنیا یکی از زیباترین 
آثار هنری که وجود دارد، فرش دس��تباف 
ایرانی اس��ت. ما باید دقیقا روی این قسمت 
از موضوع کار کنیم و چنانچه اقدامات الزم 
را در این زمینه انجام دهیم، فرش دستباف 
ایرانی هیچ مش��کلی در رابط��ه با فروش و 

صادرات نخواهدداشت. 
بنابراین ش�ما معتقدید که ما باید در 
زمینه صادرات فرش دس�تباف ایرانی 
به آمریکا برنامه ریزی الزم را داش�ته 

باشیم؟ 
مسلما همین طور است و اگر برنامه ریزی 
داشته باشیم، به بیراهه نخواهیم رفت. این 
در حالی است که در آمریکا و همچنین در 
کش��ورهای اروپایی افرادی وجود دارند که 
اطالعات آنها در مورد فرش دستباف ایرانی 
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیش��تر 
اس��ت، بنابراین اگر ما برنامه ری��زی الزم را 
در این زمینه داشته باشیم، می توانیم بسیار 

موفق عمل کنیم. 
در چنین شرایطی قاعدتا می توانیم از 
مزایای رقابتی فرش دستباف ایرانی نیز 

استفاده الزم را ببریم؟ 
بله همین طور است. فرش دستباف ایرانی 
مزایایی دارد که فرش هیچ یک از کشورها 
نمی تواند به گرد پای آن برس��د. مهم ترین 
موضوع این است که الیاف و نوع بافت فرش 
ایران��ی آن را از نمونه های مش��ابه خارجی 

کامال متمایز می کند. 

مرتض��ی عراقچی، نایب رئیس 
فرش  صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
دس��تباف معتقد اس��ت صادرات 
فرش دس��تباف ایرانی به آمریکا 
امکان پذیر است اما در عین حال 
زمان بر است و نیازمند یک زمان 

شش ماهه تا یک ساله است. 
در حالی قرار اس�ت صادرات 
ف�رش ای�ران ب�ه آمری�کا از 
س�ر گرفته ش�ود ک�ه حضور 
موف�ق ای�ران در این ب�ازار با 
اما و اگرهای بس�یاری مواجه 
اس�ت. به نظر ش�ما کشور ما 
این توانای�ی و قابلیت را دارد 
که در بازار آمریکا رقبا را کنار 
بزند و فرش دس�تباف ایرانی 
به جایگاه قبل�ی خود در این 

بازار دست یابد؟ 
این کار امکان پذیر اما در عین 

حال زمان بر است و نیازمند یک 
زمان شش ماهه تا یک ساله است 
که ارتباطات الزم برقرار ش��ود و 
صادرکنن��دگان فرش دس��تباف 
ایران��ی بتوانن��د ب��ا آمریکایی ها 
قراردادهای الزم را منعقد کنند. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر ب��ا قاطعیت 
می توان به بازگشت فرش ایرانی 
به بازار آمریکا امیدوار بود اما این 
کار مس��تلزم زمان اس��ت. البته 
باید به تناس��ب سلیقه و خواست 
آمریکایی ه��ا تغییراتی در بافت و 
رنگ فرش دس��تباف ایرانی داده 
ش��ود و یک صادرکنن��ده فرش 
همیش��ه باید بازارسنجی الزم را 
انجام ده��د. قاعدتا در بازار فرش 
تغییراتی به وجود آمده و سالیق 
مشتریان متحول شده است. البته 
نبای��د این نکت��ه را فراموش کرد 

که در بازار دنی��ا همچنان فرش 
دس��تباف ایرانی حرف نخست را 
می زند و فرش کشورهایی مانند 
چین، پاکستان و هند بدلی است 
و هی��چ گاه کیفی��ت و مرغوبیت 
فرش ایرانی را نداش��ته و نخواهد 

داشت. 
ف�رش  ص�ادرات  م�ورد  در 
دس�تباف ایران�ی ب�ه آمریکا 
بدبینان�ه ای  دیدگاه ه�ای 
اف�رادی  و  دارد  وج�ود  نی�ز 
ک�ه چن�دان به ای�ن موضوع 
خوشبین نیس�تند، دلیل این 
اس�تدالل خ�ود را دورماندن 
فرش دس�تباف ایرانی از این 
بازار در طول سال های بسیار 
زی�اد می دانند. نظر ش�ما در 
رابطه با ای�ن دیدگاه بدبینانه 

چیست؟ 

نه، به نظر من این گونه نیست. 
البت��ه در زمانی ک��ه تحریم های 
اولیه علیه ایران اعمال شد، خیلی 
س��فت و س��خت نبود و وضعیت 
اقتصادی آمریکا هم بس��یار بهتر 
از وضعیت فعلی بود. در آن زمان 
فرش دس��تباف ایرانی به کش��ور 
کان��ادا و از این کش��ور به آمریکا 
صادر می ش��د اما تحریم هایی که 
در س��ال 2010 به بعد در مورد 
فرش دستباف ایرانی اعمال شد، 
بسیار سختگیرانه بود، به گونه ای 
که حت��ی منجر به مصادره فرش 
دس��تباف ایرانی می شد. بنابراین 
هیچ صادرکننده  و فروش��نده ای 
این ریسک را نپذیرفت که اقدام 
ب��ه جابه جای��ی فرش دس��تباف 

ایرانی کند. 
مزایای رقابتی فرش دستباف 

ایران�ی چیس�ت ک�ه آن را از 
فرش س�ایر کش�ورها متمایز 

می کند؟ 
کیفی��ت ف��رش ایران��ی و نوع 
پش��م آن ک��ه ویژگ��ی ارتجاعی 
دارد، یک��ی از مهم تری��ن مزایای 
آن اس��ت. همچنین فرش ایرانی 
دارای اصال��ت اس��ت ک��ه هیچ 
ی��ک از فرش ه��ای دنی��ا دارای 
این خاصیت نیس��ت و واقعا یک 
برند است. البته برای شناساندن 
تمام��ی مزای��ای رقابت��ی بای��د 
تبلیغات الزم انجام شود زیرا نسل 
جدید با این مزایا آش��نا نیس��ت. 
در مجم��وع می توانی��م بگویی��م 
ویژگی های فرش دستباف ایرانی 
ب��ه حدی بارز اس��ت که در هیچ 
یک از فرش های هندی، چینی و 

پاکستانی وجود ندارد. 

صادرات فرش دستباف ایرانی به آمریکا بررسی می شود

کار دشوار فرش ایرانی در بازار آمریکا

ابوالفضل رجبیان: 
بازگشت فرش ایرانی به آمریکا همت می خواهد

هوشنگ فاخر: 
فرش دستباف نیازمند تبلیغات پررنگ است 

مرتضی عراقچی: 

حضور فرش ایرانی در آمریکا زمان بر است 
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طرح جدید ایزی جت برای استفاده 
از هواپیماهای هیبریدی 

هواپیمایی  شرکت 
ی ج������ت  ی��ز  ا
)Easy Jet( اعالم 
کرده در صدد استفاده آزمایشی از سوخت هیدروژنی 

در هواپیماهایش است. 
ب��ا اس��تفاده از ای��ن روش ایزی ج��ت می تواند 
تم��ام هواپیماهای معمولی اش را ب��ه هواپیماهای 
هیبریدی با توانایی اس��تفاده از سوخت هیدروژنی 

تبدیل کند. 
اس��تفاده از این تکنولوژی به آن معنا خواهد بود 
که هواپیماهای این شرکت به منظور انجام فرآیند 
تاکس��ی  )حرکت روی باند پیش از بلندش��دن از 
زمی��ن یا پس از ف��رود( دیگ��ر از موتورهای جت 

استفاده نخواهند کرد. 
از آنجا که 4 درصد س��وخت ایرالین ها در حالت 
تاکسی به مصرف می رسد، شرکت های هواپیمایی 
ب��ا اس��تفاده از ای��ن فن��اوری صرفه جوی��ی قابل 

مالحظه ای خواهند کرد. 
 A320 و A319 ایزی ج��ت ب��ه 200 ایرب��اس
مجه��ز اس��ت و اس��تفاده از این فرآین��د، کاهش 

هزینه ها را بیش از پیش چشمگیر خواهد کرد.
 یان دیویس، سرپرس��ت تیم مهندس��ی ایرالین 
ایزی جت، آب تولید ش��ده در نتیجه این فرآیند را 
تازه ترین و پاک تری��ن آب موجود می داند و اعالم 
کرده از این محصول می توان به منظور تأمین آب 
نوشیدنی مس��افران یا آب مورد نیاز سرویس های 

بهداشتی استفاده کرد. 
دیوی��س می گوید: »اگر بتوانیم این سیس��تم را 
راه اندازی کنیم، ش��رایط در فرودگاه ها به طور کلی 
تغیی��ر خواهد کرد. در این فرودگاه ها س��روصدای 
کمتری ایجاد می ش��ود و آلودگی کمتری خواهند 

داشت.«
فرآین��د آزمایش این هواپیماه��ای هیبریدی از 
س��ال جاری آغاز خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیقی 

برای آن اعالم نشده است. 

توییتر حساب 125 هزار کاربر را 
مسدود کرد

با  ش��رکت توییتر 
استفاده از فناوری 
در  اسپم  با  مقابله 
صدد است حس��اب هایی را که مشکوک به ترویج 
تروریس��م هس��تند شناس��ایی کند. این ش��رکت 
اعالم کرده اس��ت طی هش��ت ماه گذشته بیش از 
125 هزار حس��اب را به دلیل اقدام شان به تهدید 
و ترویج اقدامات تروریس��تی بس��ته است. به گفته 
توییتر، بیشتر این حساب ها مربوط به گروه داعش 

بوده اند. 
این اقدام توییتر درپی اعمال فشار دولت آمریکا 
بر ش��بکه های اجتماعی برای برخ��ورد جدی تر با 

حساب های مشکوک صورت گرفته است. 
شبکه های اجتماعی به صورت فزاینده ای تبدیل 
به ابزاری برای جذب نیرو و ترویج اعتقادات افراطی 
توسط داعش و پیروان آن شده اند. برخی گزارشات 
حاکی از آن است که این گروه و هوادارانش روزانه 

ده ها هزار توییت ارسال می کنند. 
ش��رکت های تکنول��وژی بیش از پی��ش منابع و 
انرژی صرف ردیابی گزارش��ات مربوط به تهدید یا 

تروریسم می کنند. 
شرکت توییتر روز جمعه اعالم کرد، تیم مسئول 
بازرسی گزارشات را بزرگ تر کرده است. این شبکه 
اجتماعی که دفتر مرکزی اش در سان فرانسیس��کو 
قرار دارد همچنین سیاس��ت خود را در ماه آوریل 
تغییر داد و در وب س��ایت خود اعالم کرد: »ایجاد 
تهدید یا ترویج تروریس��م« بر خ��الف قوانین این 
شرکت اس��ت. توییتر اعالم کرده اس��ت، استفاده 
از فناوری مقابله با اس��پم س��بب شده حساب های 
مش��کوک و متخلف بیش��تری شناسایی و مسدود 
شوند و میزان پست های متعصبانه و خشونت آمیز 

در این شبکه اجتماعی کاهش یابد.

موت��ور اش��تغال در آمری��کا در م��اه ژانویه چن��دان قدرتمند عمل نک��رد. این 
درحالی  اس��ت که کاهش نرخ بیکاری در هش��ت سال گذش��ته بیشتر شده و نرخ 
رشد دس��تمزدها شتاب گرفته است. همه اینها چش��م اندازی پیچیده  برابر چشم 
س��رمایه گذاران قرار داده و کار دولت را برای تصمیم درباره اینکه آیا اقتصاد آنقدر 

قوی شده که نرخ بهره افزایش یابد یا خیر، سخت می کند. 
براس��اس گزارش وزارت کار آمریکا، ماه گذش��ته 151 هزار شغل در این کشور 
ایجاد ش��ده که کمترین میزان از س��پتامبر گذش��ته تاکنون است. در مقابل، نرخ 

بیکاری به 4/9 درصد کاهش یافته است. 
از زمان بحران اقتصادی در فوریه سال 2008 تاکنون برای نخستین بار است که 

نرخ بیکاری در آمریکا به زیر 5 درصد می رسد. 
از دیگر سو، افزایش دستمزدها در آمریکا این امیدواری را ایجاد کرده که توسعه 
از دس��ت رفته در ش��ش سال ونیم گذش��ته دوباره برگردد. درآمد متوسط ساعتی 
کارکنان بخش خصوصی در آمریکا با افزایش 0/5 درصدی نس��بت به دسامبر سال 

گذشته به 25/39 دالر رسیده که دومین افزایش چشمگیر به شمار می آید. 
دس��تمزدها از یک س��ال پیش تا االن 2/5 درصد افزایش داشته اند. این افزایش 
ب��ه بانک مرک��زی قوت قلبی دوباره داده که تورم کلی با این بازار کار منس��جم و 

بهبودیافته به مسیر سالمی بازخواهد گشت. 
جاش رایت، اقتصاددان ارش��د و کارمند پیش��ین بانک دراین باره می گوید: »در 
گزارش ارائه شده با یک واگرایی بین تورم ضعیف و ایجاد شغل روبه رو هستیم.«

گ��زارش روز جمع��ه وزارت کار آمریکا که از یک س��و درباره ب��ازار کار خبرهای 
خوبی ندارد و از س��وی دیگر درباره افزای��ش درآمدها امیدواریی های ایجاد کرده، 
باعث سردرگمی س��رمایه گذاران درباره اقتصاد آمریکا شده، آن هم درشرایطی که 
اقتصاد چین و برخی دیگر از اقتصادهای قدرتمند جهان نیر کاهش رشد را تجربه 

می کنند. 
تازه ترین گزارش اعالم ش��ده از اقتصاد و بازارهای مالی همچنین مقامات دولتی 
را با چالش روبه رو کرده و باعث ش��ده گرفتن تصمیم درباره مس��یر سیاست های 

پولی دولت سخت شود. 
هرچند ضعف در اقتصاد آمریکا به نظر رو  به  کاهش است و دستمزدها چشم انداز 
مثبتی را نش��ان می دهند _ دو فاکتور توس��عه ای که انگی��زه افزایش نرخ ها را در 
مقامات مس��ئول زنده نگه می دارد- اما بادهای مخالفی که از جانب بازارهای مالی 
وزیدن گرفته و اقتصادهای دیگر کش��ورهای جهان که آنها هم روندی کاهشی در 
رش��د را تجربه می کنند، ممکن اس��ت باعث ش��ود اقتصاد آمریکا از کورس عقب 

بماند. 
بان��ک مرکزی آمریکا افزایش نرخ را در س��ال 2016 ترس��یم ک��رده اما تردید 
سرمایه گذارها هنوز هم درحال افزایش است. از این  گذشته بازارها تنها یک شانس 

8 درصدی را برای افزایش نرخ های دولتی قائل هستند. 
در هفته های گذشته سه مقام دولتی نگرانی های خود را نسبت به این مسئله که 
اقتصاد چگونه می تواند با نرخ های باالتر کنار بیاید، ابراز کرده بودند. دو نفر از این 
مقامات گفته بودند که بانک مرکزی آمریکا باید نسبت به دنبال کردن افزایش نرخ 
بهره ماه دس��امبر صبوری پیشه کند، چراکه افزایش بی ضابطه تنش های اقتصادی 

موجود را بیشتر می کند. 
ای��ن گزارش نش��ان می دهد اقتصاد آمری��کا قدرت خود را ب��ه دالیلی از جمله 
تضعیف اقتصاد جهانی، س��قوط آزاد قیمت نف��ت و کاهش اثرات دالر قدرتمند از 
دس��ت داده اس��ت. این دالیل باعث ضعیف شدن گردش��گری شده و فرصت را به 

برخی شرکت ها داده تا با تولید اجناس گران تر از این اوضاع نفع ببرند. 

بازار کار آمریکا در برزخ

برخ��ی کش��ورهای اروپای��ی از جمل��ه 
انگلیس و آلمان از اتحادیه اروپا خواسته اند 
تا ب��ه مقابله با روند ص��ادرات ارزان قیمت 
فوالد از کش��ورهایی چون روس��یه و چین 
بپردازد. این کش��ورها هش��دار داده اند که 
صنع��ت اروپا با خطر قریب الوقوع س��قوط 

روبه رو است. 
تولید کنن��ده  کش��ور  هف��ت  وزرای 
فوالد - آلم��ان، ایتالیا، انگلیس، فرانس��ه، 
لهس��تان، بلژی��ک و لوکزامب��ورگ – ب��ا 
نوش��تن نام��ه ای از بروکس��ل خواس��تند 
ت��ا اقدام��ات بیش��تر و مؤثرت��ری در راه 
 مقابله با فعالیت ه��ای تجاری غیر منصفانه

 انجام دهد. 
کشورهای ذکر شده زمانی این نامه را به 
اتحادیه اروپا نوشته اند که بحران در صنعت 
ف��والد اروپا افزایش بیش��تری پی��دا کرده 
اس��ت. صنعت فوالد اروپا از س��ال 2008 
 بیش از یک پنجم نیروی کارش را از دست

 داده است. 
س��قوط قیمت بین المللی ف��والد ضربه 
بزرگی به تولیدکنندگان این فلز در اطراف 
دنیا وارد کرده اس��ت. بسیاری کشور چین 

را مسئول قیمت پایین فوالد می دانند. 
تعیین ش��ده ای  تعرفه ه��ای  بروکس��ل 
دارد ام��ا آمارهای صنعتی نش��ان می دهد 
کمیس��یون اروپا در مقایسه با کشورهایی 
چون آمریکا برخورد قاطعی با کس��انی که 

مقررات را رعایت نمی کنند، ندارد. 
ش��رکت Tata Steel، دومین ش��رکت 
ب��زرگ تولیدکنن��ده ف��والد در اروپ��ا ماه 

گذش��ته اعالم کرد بیش از ه��زار کارمند 
را در انگلی��س تعدی��ل خواه��د ک��رد. در 
س��ال گذش��ته هزاران کارگ��ر در انگلیس 
 از کار بی��کار و کارخانه های��ی نی��ز تعطیل 

شدند. 
در نامه نوشته شده به اتحادیه اروپا آمده 
اس��ت:   » از دست رفتن مش��اغل وابسته به 
صنعت فوالد و بس��ته ش��دن کارخانه های 
فوالد س��ازی نش��ان می دهد خطر سقوط 
صنعت ف��والد اروپا ج��دی و قریب الوقوع 
اس��ت و اتحادیه اروپا نمی توان��د برابر این 

مشکل بی تفاوت و غیر فعال باشد.«
در ای��ن نام��ه همچنی��ن آم��ده اس��ت: 
»کمیس��یون اروپا باید استفاده به موقع و 
کاملی از تمام ابزارهای سیاس��تی تجارت 

اروپا داشته باشد.« 
اروپا  از کمیس��یون  نام��ه  نویس��ندگان 
خواس��ته اند ت��ا هن��گام  » خطر آس��یب «  
 اقدام��ات الزم را انجام دهد. آنها همچنین 
خواستار تصحیح ابزارهای حمایتی تجارت 
و انجام تحقیقات الزم در مورد تولید فوالد 

چین شدند. 
»م��ا نمی توانیم صبر کنیم ت��ا ضررها و 
خسارت حاصل از فعالیت های غیر منصفانه 

در این صنعت غیر قابل جبران شود.« 
ای��ن اق��دام کش��ورهای اروپای��ی که از 
س��وی امانوئ��ل ماک��رون، وزی��ر اقتص��اد 
فرانس��ه آغ��از ش��د، چند روز پ��س از آن 
اتف��اق افتاد که ی��ک مقام ارش��د تجاری 
 اروپا از پکن خواس��ت تولید اضافه فوالد را 

قطع کند. 

با آنک��ه نمایندگان صنعت فوالد از اقدام 
نویس��ندگان نام��ه اس��تقبال کرده اند اما 

نگرانی هایی هم دارند. 
گارت استیس از گروه البی فوالد انگلیس 
می گوید:  » این اقدام دقیقا چیزی است که 
م��ا از دولت ها انتظ��ار داریم ام��ا ما هنوز 
ش��رایط بحرانی را پشت س��ر نگذاشته ایم. 
می توان��د ش��رایط  ای��ن  حقیق��ت   در 

 بدتر شود.«
روی ریکه��وس، دبیر کل کمیته اتحادیه 
انگلیس می گوی��د: » دولت های  کارگ��ران 
اروپای��ی س��رانجام چشمان ش��ان را روی 
بحران ف��والد که ما با آن مواجه هس��تیم 

باز کردند.«
کمیسیون اروپا در سال 2013 پیشنهاد 
به روز ش��دن ابزار حمایتی تجارت را داده 
و این پیشنهاد تسلیم شورای وزیران اروپا 

شده بود. 
براس��اس اعالم کمیس��یون اروپا  » تعداد 
35 اق��دام و برخ��ورد قطع��ی ب��ا واردات 
محصوالت فوالد وج��ود دارد که 15 مورد 
آن به طور مس��تقیم در م��ورد چین صدق 
می کن��د. ما در حال انجام تحقیقات جدید 
روی ش��ش محصول فوالد هستیم که سه 

مورد آن مربوط به چین است.«
اروپ��ا   اس��تیل  س��ازمان  آم��ار  طب��ق 
)Eurofer(، واردات ف��والد ب��ه این قاره 
در س��ه ماه پایانی سال 2015 در مقایسه 
با س��ال پیش از آن ب��ا 29 درصد افزایش 

روبه رو بوده است. 
منبع: فایننشیال تایمز
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اعتراض کشورهای اروپایی به تولید باالی فوالد چین 

سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اتمام رسید. سی و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر در حال برگزاری است و سی و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی 
فجر هم در راه اس��ت. نقطه مش��ترک این جشنواره ها کلید واژه ای به اسم بلیت و البته 

استقبال مخاطب است. 
بلیت جش��نواره فیلم فجر به بازار س��یاه راه پیدا کرده  و بلیت های این دوره از 25 
هزارتومان تا 60 هزار تومان به فروش می رسد. بلیت جشنواره تئاتر فجر مثل دوره های 
قبل به بازار س��یاه راه پیدا نکرد بلکه بلیت های تقلبی بدون مهر به بازار راه پیدا کرد 
و باعث بهم ریختگی نظم س��الن ش��د، به ش��کلی که مخاطبان زیادی پش��ت درهای 
 بس��ته ماندند؛ آنطور که گزارش ش��د برای یک صندلی چند قطعه بلیت تقلبی صادر 

شده بود. 
جشنواره موسیقی فجر هم هنوز آغار نشده که بتوان از بازار سیاه و بلیت های تقلبی 
آن س��خن گفت اما نکته مهم این دوره شکس��ته ش��دن رکورد فروش بلیت نسبت به 
دوره های قبل جش��نواره موسیقی است. آنطور که رئیس جشنواره موسیقی فجر اعالم 
کرده رقم فروش بلیت س��ال گذشته جشنواره حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان 
بود و امس��ال این رقم از مرز یک و نیم میلیارد گذش��ته است. این رقم در حالی اعالم 

شده که فروش بلیت هنوز ادامه دارد. 
اگرچ��ه مس��ئوالن همواره چه در م��ورد بلیت تقلبی و چه بازار س��یاه بلیت از خود 
عکس العم��ل نش��ان می دهن��د و اعالم کرده اند با ای��ن موارد برخورد قاط��ع و قانونی 
می کنند اما باید اعتراف کرد که این نشانه استقبال مخاطب از این رویداد هنری است. 

آمار فروش بلیت جشنواره موسیقی هم گواه این ادعاست. 
اما س��وال اینجاست این تعداد مخاطب در طول سال کجا می روند که باعث می شود 
صدای هنرمندان در بیاید و همه از ورشکستگی و پایان راه در سینما، تئاتر و موسیقی 

سخن بگویند. 
صف مقابل س��ینماها و صدای اعتراض آمیز مردمی که پشت درهای بسته سالن های 
تئاتر ماندند همه نش��ان از عالقه مندی مردم به این هنر اس��ت. اما این مردم در طول 

سال کجا هستند که صندلی سالن ها خالی از مخاطب است؟ 
گمانه های زیادی را برای این س��وال می توان مطرح کرد که ش��اید دم دس��تی ترین 
پاس��خ آن را بت��وان در بلیت مهمان جس��ت و جو کرد. ارائه بلی��ت مجانی و مهمان به 
عالقه مندان یکی از سیاس��ت های پر کردن س��الن های خالی اس��ت. اما خریدوفروش 
بلیت بازار س��یاه و آمار فروش بلیت جشنواره موس��یقی فجر دلیلی قوی برای رد این 

موضوع است. 
نکته ای که نمی توان از آن چشم پوش��ی کرد تبلیغات قوی و چشمگیر جشنواره های 
فجر اس��ت. نشس��ت های خبری، فرش قرمز، بیلبوردهای ش��هری و بنرهای تبلیغاتی 
که دعوت همه جانبه از مردم برای ش��رکت در این جشن هاس��ت از ماه ها قبل صورت 
می گی��رد. دعوت��ی که همه از مدت ها قبل منتظر رس��یدن این ایام هس��تند تا در آن 

شرکت کنند. 
این ایام تب تند جشنواره وجود دارد و مسئوالن امر هم به خوبی از آن بهره می برند. 

طراحی ها و ایده های مختلفی برای جذب مخاطب برنامه ریزی می شود. 
اما در ایام عادی و در طول س��ال س��ینما، تئاتر و موس��یقی سوت و کور است. مگر 
اینکه چهره یا حاشیه ای باعث جذاب شدن این هنرها شود تا مردم به دیدن آن بیایند. 
تبلیغات امر مهمی اس��ت. البته در مورد جشنواره های فجر تبلیغات به اندازه عمر سی 
و چند ساله   آنهاست که از سال ها پیش شروع شده و امروز جواب داده  است. باید برای 

جذب مخاطب در طول سال هم برنامه ریزی کرد. 

سالن ها در ایام جشنواره ها پر هستند

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

نگاه آخر

جدول امروز

حدود 10 هزار نفر از هواداران تیم فوتبال لیورپول انگلیس در دقیقه 77 بازی این تیم با ساندرلند  در روز جمعه به دلیل اعتراض به گران شدن بلیت بازی ها در فصل 
آینده، استادیوم آنفیلد را ترک کردند. قیمت بلیت بازی ها برای فصل آینده از 59 پوند به77 پوند افزایش یافته است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 440 www.forsatnet.ir

ندا انتظامی
خبرنگار هنری

ترجمه: سارا گلچین
wsj. com :منبع

قیمت )تومان)  برند گوشی مدل گوشی حافظه صفحه نمایش دوربین

2.570.000 8 5.5 GB16 iPhone 6 Plus Apple 

1.399.000 8 6.4 GB16 Xperia Z Ultra Sony 

1.799.000 4 5 GB16 One M8 HTC

1.319.000 16 5.1 GB16 Galaxy S5 SM-G900H Samsung 

775.000 8 5 GB8 Ascend G700 Huawei

1.129.000 8 6 GB16 Fonepad Note 6 FHD ASUS 

قیمت گوش�ی تلفن همراه براس�اس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررس�ی میدانی فروشگاه های گوشی 
موبایل و همچنین س�ایت های معتبر فروش کاالهای دیجیتال و براس�اس تماس های روزانه با فروش�ندگان و خریداران تعیین 

می شود. متوسط قیمت گوشی موبایل برای هر مدل و برند مالک تعیین نهایی قیمت گوشی های تلفن همراه است.
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