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فع��االن بخ��ش غیر دولت��ی کش��اورزی و صنایع 
غذای��ی ایران و ایتالیا با هدف همکاری های دوجانبه 
تفاهم نام��ه امضا کردن��د. وزیر کش��اورزی، تغذیه و 
جنگل��داری ایتالی��ا روز گذش��ته در جم��ع فعاالن 
غیر دولت��ی دو کش��ور در ات��اق ته��ران همکاری ها 
و تفاه��م نامه های ایجاد ش��ده بین دو کش��ور را از 
مهم ترین اقدامات انجام ش��ده در اثر گش��ایش های 
دیپلماتیک بین دو کشور دانست. مارزیا ماریتا گفت: 
ما در همکاری های دوجانبه مسیر درستی را انتخاب 
کردیم و با داش��تن مدل ه��ا الگوهای مکملی که در 
این حوزه داری��م، می توانیم در زمینه صنایع غذایی 
و کش��اورزی به نتای��ج مطلوبی برس��یم. اوگفت: ما 
نمی خواهیم یک طرف صرف��ا گیرنده و طرف دیگر  
دهنده باش��د، بلک��ه می خواهیم با ه��م پروژه های 
مشترک داشته باش��یم. این مقام ارشد ایتالیا وجود 
2ه��زار یورو ارزش افزوده را در هر هکتار مش��خصه 
کشاورزی کشورش دانست که دو برابر میانگین اروپا 
و دو برابر آلمان و انگلیس است. همچنین به گفته وی 
تولیدات کشاورزی ایتالیا 60درصد بیشتر از فرانسه 
است. مارزیا ماریتا به زمین های کشاورزی بیولوژیک 
در این کش��ور اش��اره کرد و توضیح داد: ایتالیا یک 
میلیون و 300 هزار هکتار کشاورزی بیولوژیک دارد 
و پنجمین کشور کش��اورزی بیولوژیک در دنیاست 
و امکان س��رمایه گذاری روی کشاورزی گلخانه ای را 
برای ما فراهم کرده است. وی ژئوتکنولوژی و صنایع 
تبدیل��ی را از دیگر برنامه ه��ای وزارتخانه اش عنوان 
ک��رد و گفت: ما پروژه هایی در زمینه ژنتیک حیوانی 
در س��طح بین الملل��ی انج��ام داده ایم ک��ه می تواند 
توسعه یابد. وزیر کشاورزی ایتالیا توانایی کشور را در 
بازار های جهانی و دسترسی به بازارهای آزاد فرصتی 
ب��رای ایران دانس��ت و گفت: م��ا می خواهیم تمامی 
تجربیات و تخصص های خودمان را در اختیار ش��ما 
ق��رار دهیم و با توجه به ظرفیت ها و توانایی هایی که 

در کشور شماس��ت خواهان سرمایه گذاری مشترک 
در ایران هستیم. وزیر کشاورزی ایتالیا حضور صنایع 
متوس��ط و کوچک دو کش��ور را قابلیت باالیی برای 
همکاری های دو جانبه دانست. همچنین رئیس اتاق 
تهران میزبان این نشس��ت، سهم بخش کشاورزی را 
در تولی��د 15 درصد و صنایع غذای��ی را 16 درصد 
عنوان کرد. مسعود خوانساری توانمندی ایتالیایی ها 
را در ح��وزه کش��اورزی امتی��از بزرگی ب��رای ایران 
دانس��ت و در مقاب��ل ایران را به لح��اظ قرار گرفتن 
در موقعیتی اس��تراتژیک و دسترس��ی به بازار چند 
صدمیلیون��ی منطق��ه فرصتی ب��رای ایتالیایی ها در 
برابر این امتیاز برش��مرد. رئیس ات��اق تهران وجود 
زیرس��اخت های قوی تکنولوژی و صنعتی در کشور 
ایتالیا را زمینه مناسبی برای همکاری های دو کشور 
دانس��ت و با اش��اره به نفوذ ایتالی��ا در اتحادیه اروپا 
گفت: واردات صنایع غذایی و محصوالت کش��اورزی 
کشورهای همسایه ایران 108 میلیارد دالر است که 
با احتس��اب روسیه بیشتر می ش��ود، اگر ما با ایتالیا 
سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم می توانیم سهم 

عمده ای از این واردات را از آن خود کنیم. 
مسعود خوانس��اری گفت: ایران و ایتالیا حتی در 
دوران تحریم هم رابطه ش��ان قطع نش��د، مبادالتی 
هر چند اندک انجام می ش��د اما امروز باید توس��عه 
را با فکرهای نو به پیش برد تا س��رمایه گذاری های 
مشترک و بلند مدت انجام شود. به گفته خوانساری، 
ایران هم اکنون به 28 کش��ور اروپایی صادرات دارد. 
رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران که در 
این نشست تفاهم نامه ای به نمایندگی از انستیتوی 
تغذیه ایران با ش��رکت ماگنولیا به امضا رس��اند، از 
وزیر کشاورزی این کشور خواست در همکاری های 
مش��ترک به بخش خصوص��ی ایران توج��ه الزم را 
داشته باشد، چرا که می تواند همکاری های پایدارتر 

و عمیق تری باشد. 

 ایران و ایتالیا
تفاهم نامه کشاورزی امضا کردند

ب��ا توافقات اخی��ر ایران و فرانس��ه و چند کش��ور دیگر 
اروپای��ی برای دور تازه همکاری ها و تولید مدل های جدید 
خودرو در کش��ورمان و نیز رونق ش��دید سهام شرکت های 
خودروی��ی در بورس طی روزهای اخی��ر، بار دیگر موضوع 
صنعت »خ��ودرو« به یکی از موضوع��ات مهم اقتصادی و 
سیاسی کش��ور بدل شده اس��ت. همین دو، سه ماه پیش 
بود که فروش 110هزار خودرو به عنوان مهم ترین راه برای 
خ��روج از رکود، موض��وع مجادله گروه های مختلف ش��د. 
قبل ت��ر از آن نیز موضوع کمپین نخری��دن خودرو داخلی 
و کن��ش و واکنش ها به آن در صدر اخبار و رس��انه ها قرار 
داش��ت. اکنون اما چنانکه عنوان ش��ده قرار اس��ت در این 
صنعت تحولی دیگر صورت پذیرد و »به گونه ای جلو برویم 
که دیگر علیه صنعت خودرو جوکی س��اخته نشود«  )وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت- 94/11/18( چنانکه در افق 
1404 مقرر اس��ت 3میلیون خودرو در کش��ور تولید شود 
این در حالی اس��ت که در سال گذشته حدود یک میلیون 
و 100هزار دس��تگاه خودرو در کش��ور تولید ش��ده است. 
صنعت خودرو به طور متوس��ط 16درصد از ارزش تولیدات 
صنعت��ی و 14 درصد از ارزش اف��زوده بخش و 11 درصد 
از اش��تغال کارگاه های صنعتی کش��ور و 2/2 درصد از کل 
صادرات و 10درصد از کل واردات کشور را در اختیار دارد. 
بنابراین تح��ول در این صنعت می تواند ب��ر کلیت اقتصاد 
کشور بس��یار تأثیرگذار باش��د. صنعت خودرو جزو صنایع 

مصرفی بادوام اس��ت. این صنایع پن��ج ویژگی مهم دارند: 
فناوری در فرآیند تولید این محصوالت نقش تعیین کننده 
دارد، نش��ان های تج��اری  )برن��د( اهمیت بس��یار در بازار 
محصوالت این صنایع دارد، دارای کشش درآمدی تقاضای 
بیش از یک هس��تند  )رش��د تقاضا برای این محصوالت از 
رش��د درآمد س��رانه مصرف کنندگان باالتر است(، مقیاس 
تولید در کس��ب و قدرت رقابتی در آنها بس��یار مهم است 
و آخ��ر آنک��ه فرآیند تولی��د از نظر ارتباط��ات بنگاهی در 
ای��ن صنایع پیچیده اس��ت. مروری بر روند خودروس��ازی 
در کش��ورمان نش��ان می دهد که متأس��فانه کمتر به این 
ویژگی های اساس��ی برای موفقیت این صنعت توجه شده 
است. چنانکه سیاست اصلی صنعت خودرو در کشور ما در 
دوره های طوالنی، سیاس��ت جایگزینی واردات و در نتیجه 
غفلت از روند س��ریع تح��والت تکنولوژیک در این صنعت 
در جهان بوده اس��ت. همین سیاس��ت غل��ط درون گرایانه 
مانع از ش��کل گیری حلقه های پیش��ین و پس��ین در این 
صنعت ش��ده و شاهد جزایری جداگانه از هم در این رشته 
صنعتی هس��تیم. از سوی دیگر به سبب حمایت های ناکارا 
از تولی��دات داخل��ی خودرو و قطع��ات در قالب ممنوعیت 
واردات ی��ا وض��ع تعرفه های باال و نیز درآمد س��رانه پایین 
جامعه، تش��دید شکاف بین محصوالت داخلی و خارجی را 
ش��اهد بوده ایم. مشکل بزرگ دیگر در این صنعت وضعیت 
بنگاه های خودرو س��ازی اس��ت. چنانکه اگر چ��ه به ظاهر 

دو شرکت بزرگ خودروس��ازی خصوصی  هستند، ولی در 
واقع شبه دولتی هس��تند که این نامشخص بودن وضعیت 
مالکیت این دو کمپانی بزرگ که سهم بیش از 93درصدی 
بازار خودرو کشور را در اختیار دارند در مدیریت آنها تأثیر 
س��وء بس��یار نهاده و می نهد. در مجموع به نظر می رس��د 
ک��ه اکنون و در آغاز س��رفصل جدی��د در این صنعت بین 
س��ه گزینه ادامه حمایت ه��ای غیرهدفمند از این صنعت، 
آزادس��ازی کامل واردات و گزینه ق��رار گرفتن در زنجیره 
تولید جهانی و تولید محصول رقابتی گزینه س��وم مطلوب 
و ممکن اس��ت. اما تحقق این گزینه در درجه اول در گرو 
خصوصی ش��دن کامل دو خودروساز بزرگ و خارج شدن 
آنها از زیر س��یطره دولت و در واقع »غیرسیاس��ی« شدن 
آنه��ا و در نتیج��ه قرار گرفت��ن در فضای رقابت��ی و تولید 
برندهای معتبر و قابل قبول در داخل در جهت صادرات به 
خارج از کش��ور است. حل مشکل صنعت خودرو اگرچه به 
ظاهر بس��یار پیچیده اما به واقع بس س��اده است و آن نیز 
همانطوری که عنوان ش��د خصوصی س��ازی واقعی و تغییر 
ماهیت دولتی مدیریت صنعت خودرو اس��ت. تا عدم انجام 
ای��ن مهم، اصالح خودروس��ازی و تح��والت عمیق در این 
صنع��ت امکان پذیر نبوده و قرارداده��ای خارجی حتی در 
ابع��اد و حجم باالتر از این نیز چنان که بیش از چهار دهه 
عملکرد این صنعت نش��ان می دهد صرفاً مسکن و مرهمی 

بر دردهای مزمن و زخم های ناسور این صنعت است. 

عب��اس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی، ای��ران را کریدور 
ارتباطی ش��رق-غرب و ش��مال-جنوب خواند و گفت: نتیجه 
گرفتن نقطه تعادل منطقه ای از ایران، ناامنی برای مردم منطقه 
و جهان شد.  به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
دکت��ر عباس آخوندی روز سه ش��نبه 20 بهمن در نشس��ت 
مش��ترک فعاالن اقتصادی ایران و ایتالی��ا که با حضور وزرای 
حمل و نقل و کش��اورزی دو کشور برگزار شد، گفت: موقعیت 
جغرافیایی ایران چه به صورت فیزیکی و چه به صورت تاریخی 
موقعیتی است که همواره این کشور نقطه تعادل منطقه بوده 
اس��ت. اگر 2500 سال گذشته در ایران جاده ابریشم داشتیم 
و یک��ی از بنیان های اصلی تمدن ایرانی ب��ود این یک رویداد 
تصادفی نیست، بلکه نشات گرفته از تاریخ ایران است که این 
کش��ور را نقطه تعادل قرار داده است.  این عضو کابینه دولت 
تدبیر و امید با اش��اره به اینک��ه ایران همواره کریدور ارتباطی 
شرق-غرب و شمال-جنوب بوده اس��ت، ادامه داد: در پی آن 
هس��تیم تا جاده ابریشم را در دنیای مدرن در شقوق مختلف 
حمل و نقلی هوای��ی، ریلی، جاده ای و دریایی مجدد بازآفرینی 
کنی��م.  وی افزود: خوش��بختانه زمینه همکاری م��ا با ایتالیا 
بس��یار فراوان اس��ت و مذاکرات بس��یار خوبی با شخص وزیر 
زیرس��اخت ها و حمل و نقل ایتالیا و همچنین شرکت هایی که 
مستقیماً در بخش های مختلف هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای 

فعالیت می کنند داشته ایم. 
آخوندی با اش��اره به برنامه همکاری ایران و ایتالیا در چهار 
بخش حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی افزود: در حوزه 

هوانوردی به دنبال نوسازی این صنعت هستیم تا ضمن رقابت 
در عرصه بین المللی و منطقه ای سهم خود را از بازار منطقه و 
جهان کسب کنیم.  وزیر راه و شهرسازی گفت: در این زمینه 
دو ق��رارداد بزرگ با ایتالیا در حوزه نوس��ازی ناوگان هوایی و 
خرید هواپیما منعقد شد که البته این قراردادها تنها مختص 
خرید هواپیما نبود، بلکه در حوزه توسعه فرودگاهی و ناوبری 
نیز زمینه های همکاری بسیار خوبی وجود دارد. اگر به زنجیره 
ارزش صنعت هوانوردی از توریسم بخش حمل ونقل نگاه کنیم 
قاعدتاً س��ایر حلقه های ارزش اعم از بنگاه ها و گردشگری باید 
مدنظر باشد.  آخوندی درباره مشارکت ایران و ایتالیا در زمینه 
حمل و نقل ریلی نیز گفت: با توجه به پیش��رفتی که ایتالیا در 
حوزه ریلی به ویژه قطار سریع السیر دارد گفت وگوهای خیلی 
مؤثری در این بخش انجام شده به طوری که نخستین قرارداد 
بی��ن ایران و ایتالیا در حوزه ریلی منعقد ش��د. قرارداد نظارت 
بر اجرای راه آهن سریع الس��یر ته��ران- قم- اصفهان به همراه 
ش��ریک ایرانی است. البته در زمینه های همکاری با ایتالیا در 
حوزه های توسعه زیرس��اختی، قطار سریع السیر، برقی کردن 
محورهای مهم و نوسازی ناوگان نیز همکاری خواهیم داشت. 
وی ادام��ه داد: همچنین در نظر داریم تمام راه های ش��بکه 
ریلی آس��یا را که از کریدور ایران عبور می کند تکمیل کنیم. 
ع��الوه بر این با توجه به توس��عه صنایع و ترانزیت باید بخش 
قابل توجهی از حمل ونقل در جاده به ریل منتقل شود. ضمن 
اینکه در حوزه مس��افری به دنبال ایجاد حمل ونقل یکپارچه 
درون شهری و حومه ای هستیم.  وزیر راه و شهرسازی با تأکید 

براینکه نظام حمل ونقل حومه ای برای ایران بسیار مهم است، 
گفت: در حال حاضر روزانه حدود 4 میلیون تردد از حاش��یه 
شهرهای مادر به کالنش��هر و بالعکس انجام می شود بنابراین 
نکته مهم برای ما یکپارچگی حمل و نقل درون شهری و حومه 
اس��ت که به دنبال ایجاد یکپارچگی هستیم.  آخوندی یادآور 
ش��د: در حوزه حم��ل ونقل ریلی، همچنین نوس��ازی ناوگان 
ریلی باری و مس��افری برای ما اهمیت وی��ژه ای دارد که این 
موضوع نیز در دس��تور کار اس��ت.  وی درباره نوسازی صنعت 
حمل ونقل جاده ای نیز گفت: در این خصوص مذاکرات زیادی 
با ایتالیا داش��تیم. ایران هم در شبکه راه های آسیایی و هم در 
کریدورهای مختلف شمال و جنوب و تراسیکا می تواند محل 
اتصال بسیاری از کشورها باشد. از این رو 10 کریدور جاده ای 
مهم در کشور شناس��ایی شده اما یکی از مشکالت ما در این 
کریدورها نداشتن سطح سرویس یکپارچه و بخش های مفقود 
در برخی این کریدورها است. بنابراین ارتقای سطح سرویس و 

تکمیل حلقه های مفقود این کریدورها بسیار مهم است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی مدیریت جاده ها، ایمنی، سیس��تم 
یکپارچ��ه اخذ عوارض آزادراهی و نوس��ازی ناوگان را از دیگر 

محورهای مذاکره با ایتالیا در جلسات تخصصی خواند. 
آخوندی درباره مش��ارکت در حوزه بن��ادر و دریانوردی نیز 
گفت: باتوجه به توس��عه فازهای 2 و 3 بندر ش��هید رجایی و 
توس��عه بندر چابهار، ایجاد کریدور جدید ش��رق ایران از بندر 
چابهار به ش��مال کش��ور در حال ایجاد اس��ت که پاکستان و 

افغانستان را می تواند پوشش دهد. 

آیا  »خودرو« پوست خواهد انداخت؟ 

آخوندی در نشست مشترک فعاالن اقتصادی ایران و ایتالیا مطرح کرد 

 برقراری شبکه حمل و نقل یکپارچه درون و برون شهری با همکاری ایتالیا
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سرمقـاله
آیا  »خودرو« پوست خواهد 

انداخت؟ 

با توافقات اخیر ایران و فرانس��ه و چند کش��ور 
دیگر اروپایی برای دور ت��ازه همکاری ها و تولید 
مدل های جدید خودرو در کش��ورمان و نیز رونق 
شدید سهام شرکت های خودرویی در بورس طی 
روزهای اخیر، بار دیگر موضوع صنعت »خودرو« 
به یک��ی از موضوعات مهم اقتصادی و سیاس��ی 
کش��ور بدل شده اس��ت. همین دو، سه ماه پیش 
بود که فروش 110هزار خودرو به عنوان مهم ترین 

راه برای خروج از رکود، موضوع...

2

بودجه ایران در اتاق تهران
الیحه بودجه زیر ذره بین بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی

اع��الم نتایج بررس��ی الیح��ه بودجه و صدور بیانیه ای در این 
خصوص روز دوشنبه مهم ترین موضوع بحث در اتاق تهران بود. 
مس��عود خوانس��اری، رئی��س ای��ن اتاق در آغ��از یازدهمین 
نشس��ت ، ضم��ن ارائ��ه گزارش کار فعالیت های انجام ش��ده در 
یک ماه گذش��ته، ش��اخص رشد را در تمامی بخش های صنعتی 

جز در صنعت دارویی و غذایی منفی اعالم کرد. 
 به گفته او، رش��د ش��اخص های تولید صنعتی در پاییز 94 
در مقایس��ه با فصل س��وم س��ال 93 منفی 24.8 درصد بوده 
اس��ت و رش��د ش��اخص های صنعتی برای 9 ماهه امسال منفی 
11.94 درصد دیده ش��ده، در کنار آن رش��د فروش واحدهای 
صنعتی در پاییز 94 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل منفی 

19درصد بوده است. 
خوانساری نسبت به ادامه این روند هشدار داد و آن را موجب 
تعمیق رکود دانست. او به کاهش واردات کاالهای واسطه ای در 

سال 94 و تاثیر آن بر رشد منفی درصنعت اشاره کرد و گفت: در 
پاییز 93 تا پاییز امسال با توجه به کاهش این مواد نمی توانیم 
انتظار رشد صنعتی معناداری را در زمستان 94 داشته باشیم. 
خوانساری کاهش قدرت خرید را از دیگر عوامل تاثیر گذار در 
رکود دانس��ت و بر ارائه هر چه زودتر راهکارهایی برای خروج 
از رکود تاکید کرد، او گفت: با توجه به کاهش تقاضای داخلی 
الزم اس��ت که برای تقویت و تس��هیل صادرات کش��ور و توسعه 
سرمایه گذاری ها برنامه ریزی جدی از سوی دولت صورت گیرد، 
چراکه تنها راهی که می توان از رکود خارج شد، این است که 

صادرات تقویت شود. 
 رئیس اتاق تهران به س��فر رئیس جمهوری به ایتالیا اش��اره 
کرد و گفت: این س��فر منجر به عقد قراردادهای مناس��بی در 
حوزه حمل و نقل ش��د که امیدواریم در حوزه قطارهای تندرو 

بتوانیم گام های مثبتی در این زمینه برداریم. 

در بخش دوم نشس��ت که ش��اید مهم ترین بخش نشس��ت 
بهمن ماه بود. ابراهیم بهادرانی، مش��اورعالی رئیس اتاق تهران 
تحلی��ل بررس��ی های ات��اق ب��ر الیحه بودج��ه 95 را در اختیار 

نمایندگان قرار داد. 
یکی از نکاتی که مشاور عالی اتاق تهران به آن اشاره داشت، 
در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت بود. به گفته بهادرانی 
بودجه نباید براساس پیش بینی های سال قبل تعیین شود بلکه 
باید نس��بت به اتفاقاتی که افتاده، رش��دش محاسبه شود. ایراد 
دیگر رئیس ستاد اقتصاد پساتحریم اتاق تهران به الیحه بودجه 
95 پیش بینی نشدن کوچک شدن دولت و استفاده بانک های 
دولتی از صندوق توسعه ملی بود. مشاورعالی رئیس اتاق تهران 
تنها بخش خصوصی را مستحق برداشت از این صندوق دانست. 

برخی نمایندگان نیزدر اظهارنظراتی انتقادش��ان 
را به الیحه بودجه بر نظرات بهادرانی افزودند...

نگاهی به آگهی تلویزیونی خیریه محک

ملموس و 
همدلی برانگیز

بسیاری از مخاطبان آگهی تلویزیونی محک با ترانه 
 » خوش��حال و ش��اد و خندانم، قدر دنی��ا را می دانم «  
 خاطره دارند. ش��عری که معم��وال در میان بازی های 
کودکانه توس��ط بچه های دوره ه��ای مختلف زمزمه 
می ش��د و بچه ه��ا اکثرا حین خواندن آن دس��ت و پا 
می کوبیدند و می خندیدند. مؤسسه خیریه محک بعد 
از مدت ها یک آگهی تلویزیونی را اکران کرده و در آن 
از این ش��عر خاطره انگیز اس��تفاده کرده  است. در این 
آگهی گروهی از کودکان مانند یک گروه سرود کنار...

5

9 1

برجام هم بازار خودرو را تکان نداد 

خودرو پشت فرمان بازار 
خوابش برد

7

حسین حقگو 
کارشناس اقتصادی

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز سه شنبه با 2هزار 
و 415واحد افزایش، پس از فتح کانال های 76 و 77هزار واحدی در نهایت 

در ایس��تگاه 78هزار و 199 واحدی قرار گرفت. بورس تهران در 
ادامه مسیر صعودی خود شگفتی آفرید و با ...

بازار سهام 2415 واحد رشد کرد

روز سرمستی شاخص کل

وزیر نفت در نشست خبری اعالم کرد

کارت بنزین می سوزد

سرمقـاله
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بی��ژن زنگنه، وزی��ر نفت در 
نشس��ت خبری دی��روز خود از 
جم��ع آوری کارت ه��ای بنزین 

خبر داد.
زنگن��ه با بی��ان اینکه دولت 
هی��چ تصمیمی ب��رای افزایش 
قیم��ت بنزین در س��ال آینده 
ندارد، گفت: درباره جمع آوری 
کارت های س��وخت بنزین نظر 
مواف��ق دارم زی��را ص��دور این 
کارت ها و نوسازی دستگاه های 
آن هزینه ب��ر اس��ت با این حال 
از معاون اول ریاست جمهوری 
درخواست کرده ام تا این مسئله 
را بررس��ی کرده و دیدگاه های 
خ��ود را به ما اع��ام کنند، اما 
درباره کارت س��وخت در بخش 
گازوییل مصر هستم که با قوت 

ادامه یابد. 
وزیر نفت همچنین از تفاهم 
نهایی برای بازگرداندن شرکت 
صدرا به قرارگاه خاتم خبر داد 
و ب��ه خبرن��گار روزنامه فرصت 
ام��روز گفت: با حل مش��کات 
بانک��ی این ش��رکت، صدرا بار 
دیگ��ر در صنع��ت نف��ت فعال 

خواهد شد. 
وی همچنی��ن از برگ��زاری 
مناقصه ه��ای نفت��ی در اوای��ل 
س��ال آین��ده ب��رای 15میدان 
نفت��ی ب��ا اولوی��ت میدان های 
مش��ترک و میادینی که نیاز به 
افزای��ش ضریب بازیافت دارند، 
براس��اس قرارداده��ای جدید  
IPC خب��ر داد و گفت: تمامی 
مناقصات براساس قراردادهای 
جدی��د در ایران برگزار خواهد 
ش��د. برای ما در این مناقصات 
هی��چ کش��وری اولویت ندارد و 
تنه��ا اولوی��ت م��ا در برگزاری 
مناقص��ات، تکنول��وژی روز و 

میزان آورده است. 
زنگن��ه درباره مطرح ش��دن 
خرید پاالیش��گاه ها در خارج از 
کشور به منظور فروش نفت نیز 
به »فرص��ت امروز« گفت: من 
معتق��دم باید ای��ن گام صورت 
گی��رد و جمهوری اس��امی به 
ای��ن کار نی��از دارد ام��ا وزارت 
نفت پولی برای خرید پاالیشگاه 
ن��دارد. ازاین رو باید بودجه آن 
از صن��دوق توس��عه یا توس��ط 

بخش خصوصی تامین شود. 

انتقاد منصفانه از IPCرا 
می پذیریم

جدی��د  م��دل  س��رانجام 
قرارداده��ای نفتی موس��وم به 
)IPC( ک��ه ای��ن روزه��ا یکی 
از چالش��ی ترین مباحث وزارت 
نف��ت ش��ده موضوع��ی بود که 
زنگنه به تفصیل به آن پرداخت. 
وی با بیان اینکه مصوبه دولت 

درب��اره ای��ن قرارداده��ا که در 
مهرم��اه امس��ال ب��ه تصوی��ب 
رس��ید ب��رای ما م��اک عمل 
اس��ت، گفت: ما هرگونه انتقاد 
درب��اره قرارداده��ای نفت��ی را 
می پذیریم به ش��رط اینکه نقد 
منصفانه باشد. برای نمونه آقای 
توکل��ی نماینده مجلس که در 
این باره اظهاری از سردلسوزی 
ک��رده بود ب��ه همین دلیل بعد 
از نشس��ت مشترک با مجلس، 
وی نیز مجاب ش��د. البته باید 
بگوی��م که متن قرارداد مصنوع 
دس��ت بشر بوده و وحی منزل 
نیس��ت و اگر انتقادی نسبت به 
جزیی��ات آن مطرح می ش��ود 
حاضری��م درب��اره آن بررس��ی 

بیشتری کنیم. 
وزیر نفت با اش��اره به اینکه 
ب��ه مجلس��ی ها اعام کردم که 
چ��ه چی��زی در متن قراردادها 
بنویس��یم ک��ه نگرانی ش��ما را 
برط��رف کند، تاکید کرد:  اینکه 
خارجی ها پای شان به ایران باز 
نشود، شدنی و منطقی نیست. 
من مقام مشروع دولتی و قانونی 
هس��تم و برای من منافع ملی 
و کش��ور اولوی��ت اول اس��ت. 
اختافات در قراردادهای جدید 
ک��ه در واقع همان قراردادهای 
بیع متقابل است با کمی تغییر، 
 نباید منجر به اختافات درونی 
ش��ود. نحوه انتقادات مناس��ب 
نیس��ت در حالی که می توان با 

صحبت به تفاهم رسید. 
زنگن��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
نبای��د عده ای تنها روی مواضع 
خود پافش��اری کنند، گفت: ما 
همه یک نس��ل هستیم و نباید 
همدیگ��ر را متهم کنیم. اگر در 
موضوعی با منتقدان به نتیجه ای 
دس��ت نیافتیم، در جلسه ای به 
مش��ورت گذاش��ته می شود و 
ب��ا رأی گی��ری می ت��وان نظر 
اکثریت را به دس��ت آورد. برای 
نمون��ه یکی از انتقادهایی که به 
 قراردادهای جدید مطرح می شود 
»OPEN CAPEX« است در 
حالی که پنج قرارداد به این شیوه 
در دولت گذشته امضا شده است، 

حال سوال اینجاست این موضوع 
در دوران من ایراد دارد؟ چگونه 
امروز این مسئله مورد نقد است 

اما آن زمان؟! 

چوب شفاف بودن مان را 
می خوریم

وی ادام��ه داد: ایرادات��ی که 
ب��ه قرارداده��ای جدید گرفته 
می ش��ود قابل حل است، نباید 
مس��ائل را کل��ی گف��ت، ای��ن 
قرارداده��ا 11 بن��د دارد و باید 
ب��ا جزییات آن پرداخت ش��ود 
در همین راس��تا ط��ی نامه ای 
به رئیس س��ازمان صدا و سیما 
اعام کردم که نشستی با حضور 
موافقان و مخالفان برگزار شود 
تا مردم بدانند و  از قراردادهای 

جدید مطلع شوند. 
وزیر نفت با اشاره به اینکه طبق 
قانون، قرارداد محرمانه است، اما 
پیش نوی��س قراردادها محرمانه 
نخواهد بود ، گفت: ما می خواهیم 
بدون ابهام و ش��فاف کار کنیم. 
پیش نویس ه��ای متعددی برای 
این قراردادها نوشته شده  است 
اما این پیش نویس ها نظر نهایی 
وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت 

نیست. 
در این نشست به مشارکت در 
تولی��د به عنوان یکی از نقد های 
قراردادهای جدید مطرح شد که 
وزیر نفت در این باره گفت: در 
دولت گذشته قرار بود قراردادی 
ب��ا این روش ب��ا هندی ها امضا 
ش��ود که ب��ه مرحل��ه آخر نیز 
رس��ید؛ ام��ا من با آغ��از به کار 
دول��ت یازدهم جلو این قرارداد 
را ب��ه دلیل مدل مش��ارکت در 
تولی��د، گرفت��م. البته منتقدان 
موج��ود  مش��کات  از  یک��ی 
درباره این قراردادها را تضعیف 
شرکت ملی نفت ایران می دانند 
که این انتقاد نیز به جا نیس��ت. 
وی درخصوص سیاس��ی بودن 
انتقادات به قراردادهای جدید یا 
نبود شفافیت در اطاع رسانی از 
متن قراردادها نیز اظهار کرد: در 
ایران نمی توان موضوع سیاسی 
را از مس��ائل تفکی��ک کرد زیرا 

هم��ه حرف های��ی ک��ه مطرح 
می ش��ود، عقیدتی و سیاس��ی 
اس��ت، اما نبود شفافیت درباره 
قراردادهای IPC را نمی پذیرم 
زیرا وزارت نفت چوب شفافیت 
خ��ود در این زمینه را می خورد 
ب��ا ای��ن وجود حاضری��م برای 
رف��ع نگران��ی پ��ای صحب��ت 
بنش��ینیم زیرا متن مدل جدید 
قرارداده��ای نفت��ی ی��ک متن 
کاما حقوقی و تخصصی است 
و نگران��ی در باره این قراردادها 

قابل رفع است. 

زنگنه از حقایق کرسنت 
می گوید

وی درباره پرونده کرس��نت 
گف��ت: به زودی و پیش یا پس 
از انتخابات، جلس��ه مفصلی با 
تعدادی از رسانه های مخالف و 
موافق درباره کرس��نت خواهم 
داش��ت ک��ه در ای��ن مصاحبه 
در ح��دی ک��ه بتوانم و با توجه 
ب��ه مصوبه های ش��ورای عالی 
امنی��ت مل��ی به پرس��ش های 
آنان پاس��خ خواهم داد. شورای 
عال��ی امنیت مل��ی، عالی ترین 
مرج��ع تامین کنن��ده مناف��ع 
مل��ی در حوزه عملیات کش��ور 
اس��ت که زیر نظر مقام معظم 
رهب��ری فعالی��ت می کند، این 
افتخار نیست که فردی بیاید و 
بگوید برخاف مصوبه ش��ورای 
عالی امنیت ملی این س��خنان 
را می گوی��م، این چه افتخاری 
اس��ت که منافع ملی را بر هم 

می ریزید؟ 

برای نفت تولیدی خود 
مشتری داریم

وزی��ر نفت درب��اره افزایش 
5٠٠ ه��زار بش��که ای ظرفیت 
تولید کش��ور پس از تحریم ها 
نیز افزود: بخشی از این افزایش 
تولید به بخش خشکی مربوط 
است که بخش عمده ای از آن 
نیز محقق ش��ده اس��ت، منتها 
ای��ن رون��د برای رس��یدن به 

اهداف زمان بر خواهد بود. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه برای 

نف��ت تولی��دی خود مش��تری 
را  آن  قرارداده��ای  و  داری��م 
نیز امض��ا کرده ایم، اعام کرد: 
هم اکنون مشکاتی نیز در بیمه 
حمل و نق��ل داریم ضمن اینکه 
بانک ه��ا ن��ه به دلی��ل تحریم، 
بلک��ه ب��ه دلی��ل جریمه ه��ای 
س��نگین س��ال های گذش��ته 
به س��ختی دوباره با ما همکاری 
می کنند اما معتقدم این مشکل 
نیز حل می شود چراکه از منظر 
نفت، کارهای ما انجام ش��ده و 
از اواس��ط فوریه افزایش تولید 

داشته ایم. 
وی از حل مشکل سوآپ نفت 
و گاز و انعق��اد قراردادهایی در 
زمین��ه ب��ا کش��ورهای اطراف 
خب��ر داد و درب��اره اس��تخراج 
نفت از خزر نیز گفت: با کشور 
آذربایج��ان برای ای��ن منظور 
جلس��اتی داش��تیم البته برای 
م��ا حضور در ای��ن حوزه نفتی 
اهمیت دارد و اس��تخراج نفت 
ب��ه دلیل هزینه تولید و انتقال 

اولویتی ندارد. 
وزی��ر نف��ت مجم��وع بدهی 
ب��ه  خارج��ی  ش��رکت های 
ش��رکت مل��ی نف��ت را بیش از 
4 میلی��ارددالر عن��وان کرد و 
درباره چرایی واگذاری س��هام 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس نیز 
گف��ت: طب��ق قان��ون باید 2٠ 
درص��د از س��هام پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس در اختی��ار دولت 
باش��د و بدون ش��ک سهام این 
ش��رکت ب��ه بخش خصوص��ی 

واگذار شود. 
وی با بی��ان اینکه نمی توان 
به اس��تناد ب��ه اصل 44 قانون 
اساس��ی باالدس��تی نفت را به 
ش��رکت های داخلی و خارجی 
واگ��ذار ک��رد، گف��ت: من به 
ش��خصه مخالف ای��ن موضوع 
هس��تم، ام��ا موافق تش��کیل 
ش��رکت های ایران��ی در بخش 
هس��تم.   تولی��د  و  اکتش��اف 
وی همچنی��ن گف��ت: توس��عه 
میدان های مشترک و باال بردن 
ضری��ب بازیافت مخازن نفتی و 
دستیابی به اهداف توسعه ای نیاز 
به س��رمایه گذاری 2٠٠میلیارد 
دالری دارد. بخ��ش باالدس��تی 
صنع��ت نفت ب��ه 1٣٠میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری و بخ��ش 
پایین دستی از جمله پتروشیمی، 
نوسازی و ساخت پاالیشگاه های 
جدید به ٧٠میلیارد دالر سرمایه 
نی��از دارد ک��ه تامین این مقدار 
س��رمایه، توس��ط م��دل جدید 
قرارداده��ای نفتی انجام خواهد 
ش��د. منابع داخلی برای توسعه 
صنع��ت کاف��ی نیس��ت و تنها 
ح��دود 15 ت��ا 2٠ میلیارد دالر 
مناب��ع جدی��د نی��ز از صندوق 
توسعه ملی تامین خواهد شد. 

وزیر نفت در نشست خبری اعالم کرد

کارت بنزین می سوزد

وزی��ر نیرو گفت: ش��اخص 
بهره من��دی مردم ش��هرهای 
ش��بکه  پوش��ش  از  کش��ور 
فاض��اب ت��ا پای��ان دول��ت 
یازدهم ت��ا 9 درصد افزایش 

می یابد. 
ایرن��ا، حمید  گ��زارش  به 
آیین  در  دی��روز  چیت چیان 
افتت��اح تصفیه خانه فاضاب 
ش��هر قم بیان کرد: فاضاب 
مس��ئله  م��ا  کش��ور  ب��رای 
مهم��ی اس��ت و س��االنه در 
ایران قریب ب��ه ٣2 میلیارد 
داریم  فاض��اب  مترمکع��ب 
ک��ه 5 میلیارد مت��ر مکعب 

فاض��اب ش��هری و مابقی زه آب کش��اورزی 
اس��ت.  وی گفت: فاضاب شهری در قیاس با 
کل مصرف آب کش��ور رقم قابل توجهی بوده 
و از آنجا که فاضاب های صنعتی و شهری رو 
به افزایش اس��ت، مسئله فاضاب به موضوعی 
زیس��ت محیطی و بهداشتی بسیار نگران کننده 

در جامعه تبدیل ش��ده اس��ت. 
وی افزود: دفع فاضاب و اس��تفاده از پساب 
حاصل از تصفیه فاضاب مس��ئله بسیار مهمی 
اس��ت و در کش��ور از حدود 25 س��ال قبل که 
ایج��اد ش��دند  فاض��اب  و  آب  ش��رکت های 
فعالیت های بزرگی در این زمینه صورت گرفته 
اس��ت و اکن��ون 42.4 درص��د از کل جمعیت 
ش��هری زیرپوش��ش ش��بکه های فاضاب قرار 
دارند.  وزیر نیرو ابراز داش��ت: هنوز تا رسیدن 
به نقطه ای که بتوانیم تمام فاضاب کش��ور را 

تصفیه کنی��م فاصله طوالنی داری��م، آنچه در 
دوره دولت یازدهم برنامه ریزی کرده ایم به مدار 
آمدن ٧6 تصفیه خانه فاضاب است که در این 
بین 5٠ ش��هر جدید زیرپوش��ش شبکه و ٣.5 
میلیون نفر دیگر از جمعیت شهری زیرپوشش 

شبکه های فاضاب قرار می گیرند. 
وی گف��ت: در زمینه فاضاب روس��تاها نیز 
اقدام های جدی انجام ش��ده اس��ت و در برخی 
روس��تاها نیازی به شبکه فاضاب نیست و چاه 
جذبی کفایت می کند ولی در برخی روس��تاها 
که مشرف به دریاچه سدها هستند یا در جوار 
رودخانه ها قرار دارند مشکات جدی داریم که 

نیازمند حل شدن است. 
وی اظه��ار داش��ت: 186 روس��تا در اولویت 
طرح های فاضاب قرار گرفته و در 111 روستا 
اجرای ش��بکه فاضاب با کمک بانک توس��عه 

اسامی در جریان است. 
وزیر نیرو افزود: با سفر رهبر 
معظم انقاب به قم گزارش��ی 
به ایش��ان داده شد و معظم له 
تاکی��د کردند در قس��متی از 
ش��هر که فاض��اب به صورت 
روان در کوی ها جاری می شد 
در اولویت قرار گیرند و آبفای 
قم بیش��ترین توسعه شبکه را 
در این منطقه ه��ا انجام داد و 
اکنون ش��بکه فاضاب در آنها 

فعال است. 
وی اظهار داشت: تصفیه خانه 
شماره سه که امروز افتتاح شد 
قادر است 5٠ درصد جمعیت 
ش��هر قم را زیرپوش��ش قرار ده��د و با تکمیل 
 ش��بکه ها در این تصفیه خان��ه می توان بیش از 

6٠ درصد شهر قم را زیرپوشش قرار داد. 
وی گف��ت: بی��ش از 2میلی��ون نفر تا س��ال 
آینده به دلیل اعتباراتی که تزریق می ش��ود در 
روستاها از آب شرب مطلوب در منزل های خود 
استفاده خواهند کرد و بیش از ٣٣ میلیون نفر 
از جمعیت شهرها و روستاهای ما از حاصل این 

کار بهره مند خواهند بود. 
تصفیه خان��ه فاض��اب ش��هر قم ب��ا حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و 

حمید چیت چیان وزیر نیرو افتتاح شد. 
تصفیه خان��ه فاض��اب ق��م پیش��رفته ترین 
تصفیه خانه فاضاب کش��ور است که با اعتبار 
ی��ک ه��زار و ٣٠ میلیارد ریال احداث ش��ده 

است. 

وزیرنیرو:

پوشش شبکه فاضالب شهری 9 درصد افزایش می یابد

نیرو

برقنفت

روسیه خواستار فروش لوله نفت به 
ایران شد

ش��رکت روس��ی تی  ام ک��ی یک��ی از بزرگ تری��ن 
تولیدکنن��دگان لوله های انتقال نفت و گاز در جهان 

به دنبال حضور در ایران است. 
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از بلومبرگ، ش��رکت 
تی ام ک��ی قصد دارد با ورود به ایران بازار از دس��ت 

رفته خود را در دیگر کشورها جبران کند. 
با کاهش چش��مگیر بهای نفت، تنها ش��رکت های 
فع��ال در زمین��ه اس��تخراج و فروش نیس��تند که 
دچار زیان ش��ده اند. شرکت روسی تی  ام کی یکی از 
بزرگ تری��ن تولیدکنندگان لوله های فلزی در جهان 
اس��ت که محصوالت خود را به اس��تخراج کنندگان 
نفت و گاز می فروش��د. با س��قوط به��ای نفت، این 
ش��رکت نیز بخش��ی از بازار خود را از دست داده و 
ناچار ش��ده فروش خود در بازار آمریکا و چند کشور 
دیگ��ر را متوقف کند. براس��اس این گ��زارش، ایران 
بعد از خروج از تحریم ها احتماال به دنبال نوس��ازی 
زیرس��اخت های خود در زمینه های مختلف خواهد 
بود. در دوران ش��وروی س��ابق تی  ام کی بزرگ ترین 

صادرکننده لوله  انتقال نفت به ایران بود. 
سایر شرکت های روسی نیز عاقه بسیاری به ورود 
ب��ه بازار ایران نش��ان داده اند. گازپ��روم و لوک اویل 
غول ه��ای تولید کننده نفت و گاز روس��یه، در حال 
بررسی فرصت های سرمایه گذاری در ایران هستند. 

تا پایان امسال
واحد پاالیشگاهی فازهای 20و21 
پارس جنوبی راه اندازی می شود

علیرضا عبادی، سرپرس��ت طرح توس��عه فازهای 
2٠و21 پ��ارس جنوبی گفت: مراحل آماده س��ازی، 
تست خطوط و اتصاالت نخستین واحد شیرین سازی 
پاالیش��گاه این فاز پایان یافته و تا اواخر اسفندماه با 
دریاف��ت گاز ترش از پاالیش��گاه فازه��ای 6 تا 8 به 

بهره برداری اولیه می رسد. 
ب��ه گزارش ش��رکت نفت و گاز پ��ارس، عبادی با 
اش��اره به تکمیل تمام بخش ه��ای واحد تامین آب، 
ب��رق و بخ��ار )یوتیلیتی( افزود: اکن��ون برای تولید 
اولیه پاالیش��گاه دو دستگاه از بویلرهای تولید بخار، 
درمدار راه اندازی قرار گرفته و نخس��تین کمپرسور 
واحد ارسال گاز )U-106( برای دریافت گاز شیرین 
آماده بهره برداری اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه عملیات 
اجرایی خط لوله 42 اینچ انتقال فرآورده پاالیش��گاه 
پایان یافته اس��ت، افزود: به زودی ب��ا انجام اقدامات 
پای��ه ای مربوط، اتص��ال خروجی این خ��ط لوله به 

شبکه چهارم سراسری انجام می شود. 
سرپرس��ت طرح توس��عه فازه��ای 2٠و21 پارس 
جنوب��ی گف��ت: با دریاف��ت گاز از فازه��ای 6 تا 8، 
ش��رایط برای آماده س��ازی کامل پاالیشگاه خشکی 
این پروژه ب��ه منظور دریاف��ت گاز از حوزه مخزنی 
 این فاز در دریا تا نیمه نخس��ت س��ال آینده فراهم 
خواهد ش��د. وی ب��ا بیان اینکه چاه ه��ای این فازها 
درمراح��ل تکمیل��ی ق��رار دارد، اف��زود: ب��ا انجام 
عملیات تکمیلی ش��امل مش��بک کاری، اسیدکاری 
و جریان ده��ی، هفت حلقه چاه تا پایان اس��فندماه 
سال جاری به صورت کامل آماده راه اندازی می شود.  
عبادی گفت: با پایان نصب و راه اندازی س��کوی فاز 
21 تا پایان اردیبش��هت، پیش بینی می شود تمامی 
11 حلقه چاه این س��کو تا تابستان سال آتی آماده 
تولید و ارس��ال گاز ش��ود. هدف از اج��رای فازهای 
2٠ و21 پ��ارس جنوب��ی تامین روزان��ه 5٠ میلیون 
مترمکع��ب گازتصفیه ش��ده برای مص��ارف داخلی، 
بازیافت ساالنه یک میلیون تن گاز اتان قابل مصرف 
در صنایع پتروشیمی، بازیافت ساالنه 1.٠5 میلیون 
ت��ن گاز مایع مرغوب، تولید روزانه ٧5 هزار بش��که 
میعانات گازی گوگردزدایی ش��ده و تثبیت ش��ده و 
بازیافت روزانه 4٠٠ تن گوگرد برای صادرات است. 

درخواست قزاق ها برای همکاری 
دوجانبه با شرکت صانیر

قزاقس��تان در  وزی��ر س��رمایه گذاری و توس��عه 
دی��دار با مدیرعامل ش��رکت ص��ادرات تجهیزات و 
خدم��ات صنایع آب و برق ایران )صانیر(، خواس��تار 

همکاری های دوجانبه در بخش انرژی شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، »آس��ت سیکش��ف« وزی��ر 
س��رمایه گذاری و توسعه قزاقس��تان در این دیدار با 
اش��اره به جایگاه ایران در منطق��ه و ظرفیت انرژی 
کش��ورمان افزود: بررسی کارشناسان ما حاکی است 
صانیر ش��رکتی ب��زرگ و بین المللی اس��ت و برای 
همکاری های دوجانبه با این ش��رکت آمادگی کامل 

داریم. 
به گفت��ه وی، اس��تراتژی قزاقس��تان همکاری با 
کش��ورهای همس��ایه و دوس��ت همچون ای��ران با 
استفاده از توانمندی شرکت ها و پیمانکاران آنهاست. 
در ای��ن دی��دار بهمن صالح��ی، مدیرعامل صانیر 
گزارش��ی از فعالیت های این ش��رکت را در دو دهه 
گذش��ته و س��اخت بیش از 2٠٠ پروژه ارائه و اظهار 
ک��رد: ایران ظرفیت تبدیل ش��دن ب��ه هاب )قطب( 
ان��رژی منطقه را دارد و ب��ا توجه به این مهم، صانیر 
می توان��د در زمین��ه خرید و انتقال ب��رق به ایران و 

توزیع آن به دیگر کشورها همکاری داشته باشد. 
وی همچنی��ن با اش��اره به ظرفیت 21 س��هامدار 
این شرکت و پیمانکاران همکار صانیر، برای ساخت 
نی��روگاه در قزاقس��تان و همچنین ص��ادرات کاال و 
خدم��ات فنی و مهندس��ی در بخش ان��رژی به این 

کشور اعام آمادگی کرد. 
این مقام مسئول تصریح کرد: صانیر به عنوان یک 
برند ملی و بین المللی ایرانی، در س��ال های گذشته 
در پروژه های زیادی از ش��رق آسیا تا آمریکا حضور 
داش��ته و رویکرد امروز آن، توسعه بازار و حضور در 

کشورهای همسایه شمالی ایران است. 
در ای��ن دی��دار دو ط��رف ب��ر تهی��ه پیش نویس 
توافقنامه و قراردادهای همکاری در بخش های مورد 

اشاره تاکید کردند. 
 »امان نیاز یرزانف« معاون وزیر س��رمایه گذاری و 
توسعه قزاقس��تان، »بغداد امریوف« سفیر قزاقستان 
در تهران و »نورالدین امان کول« مدیرعامل شرکت 
KAZNEX  ای��ن کش��ور در ای��ن دی��دار حضور 

داشتند. 
روز دوش��نبه نشس��ت تجاری ایران- قزاقستان 
در مح��ل اتاق ایران با همکاری ش��ورای بازرگانی 
مش��ترک ای��ران- قزاقس��تان و با حض��ور معاون 
بین المل��ل ات��اق ای��ران، رئی��س ات��اق بازرگانی 
بین الملل قزاقس��تان و رؤسای ش��ورای بازرگانی 
مش��ترک ایران و قزاقس��تان برگزار ش��د و در آن 
بازرگانی  بی��ن ش��وراهای  تفاهم نام��ه هم��کاری 

مشترک دو کشور امضا شد. 
براس��اس آمار منتش��ره گمرک جمهوری اسامی 
ایران، میزان مبادله تجاری دو کشور در سال 1٣9٣ 
مع��ادل ٣54 میلیون دالر بوده که میزان صادرات و 
واردات ایران به این کش��ور ب��ه ترتیب 18٧ و 16٧ 

میلیون دالر بوده است. 
عم��ده محص��والت صادراتی ایران به قزاقس��تان 
ش��امل ان��واع خش��کبار، پس��ته، خرم��ا، س��یمان، 
محص��والت پتروش��یمی، انواع مصالح س��اختمانی، 
میوه و صیفی جات، مواد ش��وینده، ان��واع رنگ ها و 

محصوالت الستیکی و پاستیکی است. 
عمده تری��ن اق��ام وارداتی ای��ران از قزاقس��تان 
نیز ش��امل گندم، جو، آهن آالت و ف��والد، دانه های 
روغنی مانند آفتابگردان و کلزا، قراضه باتری و سایر 

محصوالت غیر فوالدی است. 
صانی��ر اینک 18 پ��روژه انرژی را در کش��ورهای 
پاکس��تان، افغانس��تان، ارمنس��تان، عراق، سوریه، 
کردس��تان عراق، اتیوپی، سریانکا و عمان به ارزش 

بیش از 86٠ میلیون دالر در دست اجرا دارد. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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 ZOWخبر ابراز تمایل برند
آلمان برای همکاری با صنعت 
مبلمان ایران از سوی حسین 
اسفهبدی، معاون وزیر صنعت 
اعالم شد. این خبر در شرایطی 
منتشر شده که تولیدکنندگان 
صنعت مبلمان ایران معتقدند 
این بخ��ش هم اکنون با نیمی 
از ظرفیت تولید کار می کند و 
در صورت ورود سرمایه گذاران 
باید  توسعه صادرات  خارجی، 
مدنظ��ر باش��د و تولید داخل 
ب��ازار داخ��ل را اش��باع کرده 

است. 

بارقه های امید صنعت 
مبلمان در سال آینده

حسن احمدیان، مدیرعامل 
ش��رکت پادی��ران و رئی��س 
تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه 
مبلم��ان  صادرکنن��دگان  و 
ای��ران، همکاری های ایران با 
آلمان را به ف��ال نیک گرفته 
و می افزای��د: ما در بخش های 
ماش��ین آالت و م��واد اولی��ه 
نمونه  ب��رای  داریم.  مش��کل 
ح��دود 60 درصد از  ام دی اف 
ما وارداتی اس��ت و یراق آالت 
ت��ا 80درصد و ماش��ین آالت 

ت��ا 90 درص��د از راه واردات 
تامین می شوند اما این میزان 
واردات ب��ا توانمندی صنعت 
مبلم��ان ب��ه ارزش افزوده و 
تولی��د ثروت منجر می ش��ود. 
مدیرعام��ل ش��رکت پادیران 
ب��ا اش��اره به ظرفی��ت خالی 
60درص��دی صنای��ع مبلمان 
ای��ران، تصری��ح می کند: این 
موضوع هم موجب نش��ده که 
ما بازارهای داخلی را از دست 
اخیر  بدهی��م. در س��ال های 
برخ��ی ش��رکت های اروپایی 
ک��ه واردات مبلم��ان به بازار 
ما را داش��تند نی��ز با کاهش 
یک دهم��ی ف��روش مواج��ه 

ش��دند و نتوانستند بازار مبل 
ایران را در اختی��ار بگیرن��د. 

در همی��ن ح��ال، رامی��ن 
سمیع زاده، مدیرعامل شرکت 
نیروانا و دبی��ر انجمن صنفی 
در  دکوراس��یون،  و  مبلم��ان 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
خوش��بینی صنایع ب��ه دوران 
پسابرجام را با شرط و شروطی 
هم��راه می دان��د و می افزاید: 
برخ��ی بخش ه��ای صنعت از 
جمله مبلمان در دوران تحریم 
از فرصت ها به خوبی استفاده 
نکرده ان��د بنابرای��ن در دوران 
پساتحریم باید با هماهنگی و 
تفکر از فرصت ها استفاده کند. 

مدیرعام��ل ش��رکت نیروانا 
تش��کل های  می افزای��د: 
مرب��وط ب��ه صنع��ت مبلمان 
بای��د اس��تراتژی های خود را 
ب��رای ورود به ش��رایط جدید 
تدوی��ن کنن��د و ب��ا همکاری 
دولت و ارتباط با دانش��گاه ها، 
در جه��ت هم افزای��ی حرکت 
کنند. این کار س��ختی اس��ت 
زیرساخت های فرهنگی آن  و 

هنوز آماده نیست. 

شرکای خارجی سرمایه و 
تکنولوژی بیاورند

عباس��ی،  ع�ب�دال�حس��ین 
مدیرعام��ل ش��رکت ته��ران 

اتحادی��ه  رئی��س  و  مب��ل 
مبل س��ازان  و  درودگ��ران 
ته��ران نی��ز در گفت وگ��و با 
»فرص��ت ام��روز« ب��ا تاکید 
ب��ر کمب��ود نقدینگی در این 
صنع��ت می گوی��د: ش��رکای 
می خواهن��د  اگ��ر  خارج��ی 
وارد بازار مبلمان ش��وند باید 
بازاریاب��ی  س��رمایه گذاری و 
توس��عه  اه��داف  و  کنن��د 
ص��ادرات را در س��ر داش��ته 
باش��ند. تولیدکنن��دگان م��ا 
ب��ازار داخل��ی را ب��ا همی��ن 
تولی��د  می��زان  و  ظرفی��ت 
به خوب��ی پوش��ش داده اند و 
مشکلی در این زمینه نداریم. 
مدیرعام��ل ش��رکت تهران 
مب��ل، ضع��ف دیگ��ر صنعت 
مبلمان را فرسودگی و قدیمی 
بودن ماش��ین آالت می داند و 
می گوید: شرکت های خارجی 
همچنی��ن باید مل��زم به وارد 
و  روز  ماش��ین آالت  ک��ردن 
انتق��ال تکنولوژی ش��وند در 
غیر ای��ن صورت م��ا چیزی از 
مبلم��ان دنیا ک��م نداریم. در 
این زمینه هم اگر دولت کمک 
کند و جل��وی واردات بی رویه 
مبل های یکبار مصرف چینی 
را بگیرد، توان صنعت مبلمان 

ایران جهانی است. 

تشکل های تولید مبلمان خواستار شدند

ورود شرکای خارجی به شرط توسعه صادرات حجتی: 
ایران و ایتالیا کشمش و خرما را 

بسته بندی و به اروپا صادر می کنند
محمود حجتی، وزیر جهادکش��اورزی گفت: ایران 
و ایتالی��ا در زمین��ه ف��رآوری، بس��ته بندی و عرض��ه 
محصول ه��ای خرم��ا، کش��مش، زعفران و پس��ته به 

بازارهای اروپایی همکاری می کنند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، حجتی در حاش��یه همایش دوم 
فع��االن اقتص��ادی ایران و ایتالی��ا که صبح دیروز در 
مح��ل هت��ل اس��پیناس تهران برگزار ش��د، در جمع 
خبرن��گاران افزود: ایتالیا به دلیل داش��تن توانمندی 
باال در حوزه بسته بندی می تواند در همکاری دوجانبه 
ب��ا ای��ران زمینه صادرات بیش��تر این محصول ها را به 
بازاره��ای اروپای��ی فراهم ک��رده و حضور ایران را در 

بازارهای اروپایی هموار کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه همکاری ای��ران و ایتالیا به دو 
بخ��ش قب��ل از تولی��د محص��ول و پ��س از تولید آن 
برخواهد گشت، گفت: سرمایه گذاری مشترک، انتقال 
تکنولوژی برای تولید محصول های بهتر در بخش قبل 

از تولید مورد توجه خواهد بود. 
حجت��ی افزود: س��رمایه گذاری مش��ترک و انتقال 
تکنولوژی ه��ای ت��ازه درب��اره تولی��د محصول ه��ای 
کش��اورزی س��بب خواهد شد مشکل هایی که اکنون 
با آنها دس��ت به گریبان هس��تیم برطرف شده و روند 
تولید محصول های کشاورزی ایران پیشرفته تر شود. 
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط 
به داخل مزرعه نیز در این همکاری ها مورد توجه قرار 
خواهد گرفت و دنبال آن هستیم با انتقال تکنولوژی از 
ایتالیا روند تولید بذر و تغذیه گیاه را در کشور بهبود 
بخشیم و محصول با کیفیت مناسب عرضه کنیم. وی 
توجه به فرآوری و بسته بندی محصول های کشاورزی 
را بخش دوم همکاری های دوجانبه با ایتالیا ذکر کرد و 
افزود: بازاریابی برای محصول ها نیز در این همکاری ها 
مورد توجه طرفین قرار خواهد گرفت. حجتی گفت: 
کش��ورهای عراق، افغانس��تان و کش��ورهای حاشیه 
جنوب��ی خلیج ف��ارس باید در ای��ن بازاریابی ها مقصد 
صادرات محصول های کش��اورزی ایران باش��ند.  وزیر 
جهاد کش��اورزی تاکید کرد که بس��ته بندی مناسب، 
تولیدات کشاورزی ایران را روانه بازارهای بین المللی 
خواه��د ک��رد.  هی��ات 310 نف��ره ایتالیایی از 197 
شرکت روز دوشنبه وارد تهران شد و سفر این هیات 
دو هفت��ه بعد از س��فر هی��ات ایرانی به ایتالیا صورت 
می گیرد.  دس��تاورد س��فر حجت االسالم والمسلمین 
حس��ن روحان��ی رئیس جمهوری و هی��أت بلندپایه 
هم��راه ب��ه ایتالیا امضای 418 میلی��ارد دالر قرارداد 
در حوزه های مختلف بود.  پیش بینی ش��ده اس��ت در 
س��فر هیأت ایتالیایی به ایران در مورد قراردادهایی 
جدید که مهم ترین آنها مربوط به نفت و انرژی است، 

مذاکره شود. 

معاون وزیر صنعت: دولت پیگیر 
تحریک تقاضای بازار است

محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: دولت برای رونق تولید، پیگیر 

تحریک تقاضای بازار در سه محور است. 
صالحی نی��ا در گفت وگو با ایرن��ا افزود: دولت 
قص��د دارد با تحری��ک تقاضا، ظرفی��ت تولید را 
ب��اال ببرد تا ب��ه فعال ش��دن صنایع و اش��تغال 

منجر ش��ود. 
وی عنوان کرد: این سیاس��ت در ماه های گذشته 
در سه محور اجرا شده است و در ماه های آینده نیز 

به روش های مختلف ادامه خواهد داشت. 
صالحی نیا بیان ک��رد: یکی از راه حل های تحریک 
تقاض��ا در ماه های اخیر، فروش 110 هزار دس��تگاه 
خودرو ب��ود که منجر به تحری��ک صنعت خودرو و 

صنایع وابسته به آن شد. 
وی اظهار کرد: دادن تس��هیالت 55 هزار میلیارد 
ریال��ی خرید کاالی خانگی س��اخت دول��ت نیز در 

همین راستا در دست اجراست. 
صالحی نیا گفت: تسهیالت در قالب خرید دین نیز 
یکی دیگر از این محورهاست که پیش بینی می شود 
نقش موثری در تحریک تقاضا و رونق تولید داش��ته 

باشد. 
وی اظه��ار کرد: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
واحدهای تولیدی کشور را از نظر میزان تولید فعلی 

طبقه بندی کرده است. 
صالحی نی��ا عن��وان ک��رد: واحدهای��ی ک��ه ب��ا 
ظرفیت ه��ای مختل��ف 10 ت��ا 20 درص��د، 20 تا 
50درصد و 50 تا 80 درصد کار می کنند راکد به 
حس��اب نمی آیند اما باید برای حداکثرکردن این 

ظرفیت تالش کرد. 
وی اظه��ار کرد: تحری��ک تقاضای ب��ازار داخلی 
می تواند یکی از راه های برطرف کردن این مش��کل 
باش��د که دولت به روش های مختلف درحال اجرای 

آن است. 

صنعتصنعت غذا

شماره 442 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مولود  غالمی
molood.gholami@yahoo.com

امور  حمید کالنت��ری، معاون 
تع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی از واگ��ذاری 20هزار 
هکت��ار زمی��ن ب��رای ایج��اد و 
توس��عه مجتمع ها و شهرک های 
کش��اورزی از طریق تعاونی ها در 
برنامه پنج س��اله شش��م توسعه 

کشور خبر داد. 
به گزارش ایرن��ا، کالنتری در 
نشست امضای تفاهمنامه  افزود: 

ای��ن تفاهمنامه در راس��تای باال 
رفتن بهره وری و مدیریت منابع 

امضا شده است. 
وی توضیح داد: سیاس��ت های 
کل��ی برنام��ه پنج س��اله پنج��م 
توسعه و پیش بینی برنامه ششم 
توس��عه در راس��تای افزای��ش و 
توس��عه به��ره وری محص��والت 
جالیزی و صیفی گلخانه ای است. 
توس��عه  ک��رد:  تاکی��د  وی 

راس��تای  گلخانه ای می تواند در 
و  آب  مناب��ع  در  صرفه جوی��ی 
دیگ��ر منابع ان��رژی نظیر برق و 

گاز باشد. 
ب��ه گفته کالنت��ری، از صفر تا 
100 مجتمع های کش��اورزی که 
در تفاهمنامه پیش بینی ش��ده، 
مدیریت ش��ده اس��ت و می تواند 
منجر به افزایش تولید محصوالت 

کشاورزی گلخانه ای شود. 

معاون امور تعاون وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی در خصوص 
صرفه جوی��ی آب گف��ت: به ازای 
ه��ر هکت��ار کش��ت گلخان��ه ای 
10برابر صرف��ه جویی آب انجام 
می ش��ود. بهترین راه��کار برای 
کشاورزان ساماندهی کشت آنها 
اس��ت و تعاونی ها می توانند این 
مس��ئولیت را بر عه��ده بگیرند. 
کالنت��ری یادآور ش��د: ب��ا ایجاد 

شهرک های کش��اورزی می توان 
رابطه میان نیروهای متخصص را 
در حوزه کشاورزی با بهره برداران 
س��نتی افزایش داد. وی موضوع 
تفاهمنام��ه امضا ش��ده را ایجاد، 
تکمی��ل، توس��عه و بهره برداری 
ش��هرک های  و  مجتمع ه��ا  از 
کشاورزی دارای امکانات مناسب 
ب��رای اج��رای تفاهمنامه عنوان 

کرد. 

معاون وزیرکار:

20هزار هکتار زمین برای ساخت گلخانه واگذار می شود



ن��رخ فعلی تبدی��ل دالر به 
ریال در حالی برای بودجه 95 
در نظر گرفته ش��ده که بانک 
مرک��زی اعالم کرده قصد دارد 
تا ارز را به س��مت تک نرخی 
شدن ببرد. این در حالی است 
که نرخ دالر به دلیل سرکوب 
قیمتی در دوره های گذش��ته 
دچار یک عقب ماندگی ش��ده 
است. تعیین نرخ 2997 تومان 
ب��رای ه��ر دالر در بودجه 95 
موجب شده تا تک نرخی شدن 

ارز با تهدید مواجه شود. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
اعتقاد  اقتصادی  کارشناس��ان 
دارند نرخ در نظر گرفته ش��ده 
در بودج��ه س��ال 95 محرک 
ب��ازار ارز اس��ت و میان قیمت 
دولت��ی و ارز ش��کاف ایج��اد 
می کند. ش��کافی ک��ه موجب 
ش��ده تا در خالل س��ال های 
گذش��ته تاکنون بس��یاری از 
کس��انی ک��ه به رانتی دس��ت 
را  یافته اند سودهای سرشاری 

به دست آورند. 
از سوی دیگر، عرضه ارز در 
ب��ورس کاال ک��ه از برنامه های 
مح��وری بان��ک مرک��زی در 
س��ال 95 قلمداد می ش��ود با 
قیمت در نظر گرفته ش��ده در 
بودج��ه 95 دچار تضاد خواهد 
اقتصادی  کارشناس��ان  ش��د. 
اعتق��اد دارند ب��ازار ارز بازاری 
شفاف است که قیمت ها در آن 
براساس عرضه و تقاضا تعیین 
تعیی��ن چنین  اما  می ش��وند 
نرخی در بودجه می تواند عمال 
قیمت گذاری دالر در بورس را 

بی معنی کند. 
این موضوع در حالی اس��ت 
که ایسنا خبر داده است تعیین 
نرخ 2997 تومانی دالر که در 
الیح��ه بودجه س��ال 1395، 
انتخاب شده، انتقادات بسیاری 

را برانگیخته است؛ یکی از این 
انتقادات ناظر بر این است که 
چه منطقی حاک��م بر ترجیح 
عدد 2997 تومان نس��بت به 

رقم 3000 تومان است؟ 
از روزی که ن��رخ ارز الیحه 
بودجه سال 1395، اعالم شد، 
موجی از بح��ث و گفت وگو بر 
س��ر ن��رخ ارز و نتای��ج تعیین 

چنین نرخی در گرفت. 
ع��ده ای معتق��د بودند این 
نرخ با توجه ب��ه لغو تحریم ها 
و بازگش��ت پول بلوکه شده به 
اس��ت، عده ای  مناسب  کشور 
هم اظهار می کنن��د، این نرخ 
به دلیل تجربه تورم دو رقمی 
در س��ال های گذش��ته ب��رای 
کشور مناس��ب نیست و توان 
رقابت کاالی ایرانی با کاالهای 
عرصه ه��ای  در  را  خارج��ی 

بین المللی از ایران می گیرد. 
با این همه چ��ه منتقدان و 

چه موافقان، اغلب بر س��ر یک 
موضوع اتف��اق نظر دارند و آن 
ه��م مش��خص نب��ودن دلیل 
انتخاب ع��دد 2997 تومان به 
جای عدد رن��د 3000 تومان 
برای نرخ ارز بودجه 95 است. 
معتقدند  اقتصاددانان  اغلب 
معل��وم نیس��ت چ��ه منطقی 
حاکم بر تعیین چنین عددی 
اس��ت و عده ای هم معتقدند، 
دول��ت در تعیین چنین رقمی 
بیشتر جنبه های روانی بازار را 
مدنظر قرار داده است نه اینکه 
محاسبات دقیقی انجام داده و 
چنین نرخ��ی را بر مبنای آن 

استخراج کرده باشد. 
وحید شقاقی، اقتصاددان، با 
انتق��اد از تعیین چنین نرخی 
معتق��د اس��ت: لح��اظ کردن 
مابه التفاوت ن��رخ تورم داخلی 
و بین المللی، نرخ مناس��ب ارز 
را ب��رای بودجه س��ال 1395 

در حدود 3400 تومان نش��ان 
می ده��د و در واقع مش��خص 
اس��ت که دولت خواسته نرخ 
ارز را پایین ت��ر از قیمت واقعی 

آن محاسبه کند. 
او اضافه می کند: البته همین 
نرخ نیز قاعدتا باید 3000 تومان 
می بود و مش��خص نیس��ت که 
دولت بر چه مبنایی عدد 2997 
تومان را تعیین کرده اس��ت. ما 
اقتصاددان��ان در ای��ن زمینه از 
مدیران بانک مرک��زی و وزارت 
اقتصاد هم پ��رس و جو کردیم 
ولی آنها نیز از نحوه محاس��به 
چنین عددی اطالع نداشتند و 
برای آنها هم این رقم جالب بود. 
وی همچنی��ن گف��ت: این 
رق��م بیش از هر چی��زی ما را 
ی��اد قیمت خرب��زه و هندوانه 
وقتی  میوه فروشی ها می اندازد 
مثال قیمت خربزه و هندوانه را 
برای ایجاد جو روانی مبنی بر 

ارزان ت��ر بودن میوه، در قیمت 
کیلوی��ی 3999 تومان تعیین 

می کنند. 
سالمی،  غالمرضا  همچنین 
اقتص��اددان نی��ز ب��ا تأکید بر 
اینکه به نظر نمی رس��د برای 
تعیی��ن ن��رخ 2997 تومان��ی 
برای دالر بودجه سال 1395، 
محاس��به  علمی صورت گرفته 
باشد، اظهار کرد: فکر نمی کنم 
منط��ق تعیین چنی��ن رقمی، 
به غیر  از منطق فروش��ندگان 
مغازه ها باش��د که می خواهند 
با تعیی��ن رقم های��ی از قبیل 
ب��رای  توم��ان،  مث��ال 2999 
مشتریان ش��ان یک جو روانی 
مبن��ی بر پایین ب��ودن قیمت 

کاالهای مغازه ایجاد کنند. 
مس��ئوالن  تاکنون  گرچ��ه 
و  م�دی�ری���ت  س���ازم��ان 
برنامه ریزی کش��ور که متولی 
کش��ور  در  بودج��ه  تدوی��ن 
هستند، درباره چرایی انتخاب 
رق��م 2997 توم��ان به جای 
3هزار تومان در بودجه س��ال 
1395، توضی��ح قابل توجهی 
ارائه نکرده اند ولی مس��ئوالن 
این س��ازمان تأکید دارند که 
بودج��ه س��ال 1395، با کار 
کارشناسی دقیقی انجام شده 
اس��ت، همچنان ک��ه چن��دی 
پی��ش محم��د باق��ر نوبخت، 
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و 
بیان  ب��ا  برنامه ریزی کش��ور، 
اینکه تمام کارکنان س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
برای تهی��ه الیح��ه بودجه و 
الیحه برنامه شش��م توس��عه 
بس��یج بوده ان��د، بی��ان کرده 
است: همکاران من در سازمان 
برنامه ری��زی  و  مدیری��ت 
مدت زم��ان طوالنی را هر روز 
تا دیروقت روی این لوایح کار 

کارشناسی انجام می دادند. 

چالش های نرخ گذاری ارز در بودجه 95

ارز بودجه علیه بازار

در راستای تقویت سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه سالمت 
و ایفای مس��ئولیت های اجتماعی 
بانک پاسارگاد، ساخت بیمارستان 
1000 تختخوابی خاتم، با حضور 
دکت��ر جهانگی��ری مع��اون اول 
رئیس جمهور، در تاریخ 20 بهمن 
1394، در آستانه سی و هفتمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی، 

در شهر قم آغاز شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط  عموم��ی 
بانک پاس��ارگاد، در مراس��می که 
با حض��ور وزیر بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی، اس��تاندار و 
مس��ئوالن اس��تان قم، جمعی از 
علما و مسئوالن محلی و مدیران 
ارشد بانک پاس��ارگاد برگزار شد، 
بیمارس��تان  س��اخت  عملی��ات 
1000تختخوابی خاتم با حمایت 
بانک پاس��ارگاد توسط »هلدینگ 
نسیم سالمت پاسارگاد«- یکی از 
هلدینگ های گروه مالی پاسارگاد- 
در هفت طبقه و با مساحتی بالغ 
بر 200 هزار مترمربع، در شهرک 

سالمت خاتم، آغاز شد. 
مدیرعام��ل  مخب��ر  دکت��ر 
س��المت  نس��یم   »هلدین��گ 
پاسارگاد« با اعالم این خبر گفت: 
این بیمارس��تان به عنوان یکی از 
پیشرفته ترین مراکز ارائه همزمان 
و  درمان��ی  پزش��کی،  خدم��ات 
آموزشی، با برخورداری از باالترین 
س��طح اس��تانداردهای درمانی و 
سالمت در س��طح کشور، جایگاه 
نخست توسعه س��ازمان یافته در 

نظام س��المت و آموزشی پزشکی 
را از آن خود خواهد کرد. 

 وی در خص��وص بخش ه��ای 
مختلف این بیمارستان خاطرنشان 
ک��رد: بیمارس��تان خات��م، دارای 
بخش های قلب و عروق، گوارش، 
ژنیکولوژی و زایمان، کودکان، ریه 
و بیماری ه��ای تنفس��ی، داخلی، 
مغ��ز و اعصاب، غ��دد، ارتوپدی و 
تروم��ا به همراه اتاق های جراحی، 
اورژانس، آندوسکوپی، آزمایشگاه، 
فیزیوتراپ��ی،  تصویرب��رداری، 
مراقبت های ویژه، دیالیز، کلینیک 
مراقبت ه��ای پ��س از جراح��ی، 
پزشکی هس��ته ای و پرتودرمانی 
خواهد ب��ود. وی تاکید کرد که با 
همکاری وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی 60درصد ظرفیت 
این بیمارس��تان ب��ا تعرفه دولتی 

فعالی��ت خواهد ک��رد. همچنین 
طبق تفاهم انجام ش��ده با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مرکز جامع س��رطان غرب کشور 
نی��ز در این پ��روژه ق��رار خواهد 
گرفت. دکتر مخبر در مورد زمان 
اتمام پروژه تصریح کرد: براساس 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه، 
این بیمارس��تان در دو فاز و طی 
م��دت 38 ماه ب��ه بهره ب��رداری 
خواهد رسید. هم اکنون مطالعات 
ف��از یک پروژه توس��ط ش��رکت 
یک��ی   -Moser Architects
از مطرح تری��ن و ب��ا س��ابقه ترین 
شرکت های مهندسان مشاور اروپایی 
در زمین��ه بیمارستان س��ازی – به 
اتم��ام رسیده اس��ت و عملی��ات 
اجرایی پروژه، همزمان با طراحی 
ف��از 2 پی��ش خواهد رف��ت. وی 

با اش��اره به س��فر رئیس جمهور 
محت��رم به اس��تان ق��م و وعده 
وی مبنی بر س��اخت بیمارستان 
1000تختخواب��ی خاطر نش��ان 
ک��رد، ای��ن هلدین��گ س��اخت 
7ه��زار تخت بیمارس��تانی را در 
دس��تور کار قرار داده اس��ت که 
با توجه به س��فر ریاست محترم 
جمهور به استان قم، آغاز ساخت 
بیمارس��تان خات��م در اولوی��ت 
قرار گرفته اس��ت و تصریح کرد: 
شهرک سالمت خاتم با زیربنای 
700 هزار مترمربع، در زمینی به 
وس��عت 100 هکتار و در جنوب 
غرب��ی شهرس��تان ق��م احداث 
خواهد شد که شامل کاربری های 
درمان��ی ب��ا احداث بیمارس��تان 
1000تختخواب��ی خاتم، کاربری 
آموزش عالی با تاسیس دانشگاه 

علوم پزش��کی و ظرفیت پذیرش 
ساالنه 3 هزار دانشجو و همچنین 
کارب��ری اقامت��ی و تفریح��ی با 
اح��داث هت��ل و ارائ��ه خدمات 
گردش��گری، س��المت و اسکان 
کادر درمانی و آموزش��ی اس��ت. 
با توجه ب��ه اهداف پروژه، احداث 
بیمارس��تان در این ش��هرک در 

اولویت قرار گرفته است. 
س��ایر  ب��ه  ادام��ه  در  وی 
نس��یم  »هلدین��گ  پروژه ه��ای 
سالمت پاسارگاد« اش��اره کرد و 
افزود: »هلدینگ نس��یم سالمت 
از  یک��ی  به عن��وان  پاس��ارگاد«، 
هلدینگ های گروه مالی پاسارگاد، 
در راستای تقویت مشارکت بخش 
خصوصی در حوزه سالمت و ایفای 
احداث  اجتماعی،  مسئولیت های 
شهرک های س��المت را عالوه بر 
قم، در ش��هرهای اهواز، مش��هد، 
کرج، قزوین و تهران نیز در دستور 

کار خود قرار داده است. 
همچنین خسرو رفیعی مشاور 
مدیرعام��ل و مدیر روابط  عمومی 
داش��ت:  اظه��ار  بانک پاس��ارگاد 
بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای 
رسالت های اجتماعی خود تاکنون 
مانند س��اخت  اقدام��ات موثری 
مدرس��ه، کتابخان��ه و خانه ه��ای 
بهداش��ت در نقاط محروم کشور 
ورزش��کاران،  از  و  داده   انج��ام 
فرهنگی��ان  و  هن��ری  جامع��ه 
این گون��ه  حمایت کرده اس��ت. 
فعالیت های ای��ن بانک همچنان 

ادامه دارد. 

مس��لما ش��رایط اقتصادی رو 
ب��ه بهبود اس��ت و از س��رگیری 
ارتباط��ات بین الملل��ی تغییرات 
و  دارد  دنب��ال  ب��ه  را  اساس��ی 
تحوالت اقتصادی پس��ابرجام را 

باید جدی گرفت. 
در  بادامچ��ی  محمدرض��ا 
گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا در خصوص 
وضعی��ت اقتصادی پس��ا برجام 

اقتصادی  گفت: مسلما ش��رایط 
رو به بهبود اس��ت و از سرگیری 
ارتباط��ات بین الملل��ی تغییرات 
و  دارد  دنب��ال  ب��ه  را  اساس��ی 
تحوالت اقتصادی پس��ابرجام را 

باید جدی گرفت. 
با  اقتص��ادی  کارش��ناس  این 
بیان اینکه هم اکنون قراردادهای 
خوب��ی در حوزه صنع��ت، نفت، 

گاز و ن��اوگان حمل و نقل هوایی 
و ریل��ی ب��ا کش��ورهای مختلف 
ب��ه امضا رس��یده اس��ت، افزود: 
ش��اهد  نزدی��ک  آین��ده ای  در 
پیش��رفت واحدهای تولیدی در 
بخش های گوناگون خواهیم بود 
اما نکته  حائز اهمیت این اس��ت 
که کارشناس��ان به موضوع ورود 
فناوری های نوین توجه بیشتری 

داشته باشند. 
این عضو شورای مرکزی حزب 
اس��المی کار با اش��اره به میزان 
بیکاری جوانان در کش��ور ادامه 
داد: ض��رورت دارد در ش��رایط 
کنونی توجه به موضوع اش��تغال 
در اولویت برنامه های دولت باشد 
تا با پ��رورش نیروه��ای کارآمد 
بتوانیم مش��کالت اساسی کشور 

را برطرف کنیم. 
بادامچ��ی در خاتمه گفت: در 
صورتی که نرخ بیکاری به صورت 
واقعی کاس��ته ش��ود و دولت در 
حل مشکالت اقتصادی و به ویژه 
خروج از رکود اقدام اساسی کند 
وضعیت  در خص��وص  نگرانی ها 
اقتص��ادی کنون��ی نی��ز برطرف 

خواهد شد. 

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت توسط بانک پاسارگاد آغاز شد

 ساخت بیمارستان 1000 تختخوابی خاتم در قم

در دوران پساتحریم، اشتغال باید در اولویت برنامه های دولت باشد
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خبر

خبرنــامه

منابع هندی خبر دادند
درخواست ایران برای فعال  شدن 
مجدد حساب هایش در بانک های 

هندی
منابع هندی خبر دادند، اکنون که ایران از تحریم های 
بین الملل��ی خ��ارج ش��ده، از هن��د درخواس��ت کرده 
حس��اب های این کش��ور را در بانک های هندی دوباره 
فعال کرده و به بانک های ایرانی اجازه دهد در این کشور 

دفتر دایر کنند. 
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری اکونومیک تایمز به نقل 
از مقامات آگاه نوش��ت: تهران که مش��تاق است هرچه 
س��ریع تر روابط بانکی و تجاری با جهان را عادی سازی 
کند، خواستار گشوده شدن دفتر نمایندگی بانک هندی 

UCO در ایران است. 
به گفته مقامات رس��می، ته��ران در حال حاضر یک 

حساب نزد بانک IDBI گشوده است. 
بانک مرکزی ایران ماه گذشته اعالم کرد: تحریم های 
سوییفت - شبکه مبادالت بین بانکی جهانی - علیه 12 
بانک ایرانی لغو ش��ده و این بانک ها دوباره به سوییفت 
متصل ش��ده اند. سوییفت یا جامعه ارتباطات مالی بین 
بانکی جهانی خدماتی را برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت 
پول و نقل و انتقال اوراق بهادار در میان 9700 بانک در 
209 کشور اداره می کند. دسترسی سیستم بانکی ایران 
به سوییفت از مارس سال 2012 در پی تشدید تحریم ها 

علیه برنامه هسته ای ایران قطع شد. 
 غالمعل��ی کامی��اب - مع��اون ارزی بان��ک مرکزی

ایران - به مقامات هندی اعالم کردند که بانک پاسارگاد 
و بانک پارسیان مایل به گشایش دفاتر نمایندگی در هند 
هستند و بانک سامان هم مایل است یک زیرمجموعه در 

این کشور داشته باشد. 
همچنین تهران مایل است بانک مرکزی هند و وزارت 
دارایی این کشور حساب های بانکی ایرانی در بانک های 
 )SBI( هن��دی را دوباره فعال کند. بان��ک دولتی هند
حساب های 11 بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران 
را دارد. پیش��نهاد ایران به هند در حالی مطرح می شود 
ک��ه »بانک صنعتی و بازرگانی چین« که یک ش��رکت 
بانکی چند ملیتی چینی اس��ت و »تمپ بانک« روسیه 

درصدد گشایش شعبه در ایران هستند. 
به گفته منابع هندی، معاون رئیس بانک مرکزی ایران 
اظهار کرده، این کش��ور به دلیل اینکه بانک UCO در 
دوران س��ه سال تحریم به همکاری با ایران ادامه داد به 
این بانک کم��ک خواهد کرد دفتر نمایندگی در تهران 
دایر کند. ش��رکت ملی نفت ایران یک حساب به روپیه 
نزد بانک UCO داشت که بخشی از پول نفت فروخته 
ش��ده به پاالیشگاه های هندی به حس��اب مذکور واریز 
می ش��د. هند از ژوییه س��ال 2011 حدود 55درصد از 
پول نفت خریداری ش��ده از ایران را ب��ه یورو از طریق 
بان��ک ترکیه پرداخت می ک��رد و 45 درصد باقی  هالک 
مانده هم به یک حساب روپیه در نزد بانک UCO واریز 
می شد اما در فوریه سال 2013 آمریکا اقدام به مسدود 
ک��ردن همه کانال های پرداخت کرد و پاالیش��گاه های 
هندی تنها 45 درص��د از پول نفت ایران را به روپیه از 
طریق بانک UCO پرداخت کردند و 55 درصد از پولی 
که باید به ارز خارجی پرداخت می کردند به دلیل نبود 
کانال پرداخت مورد تایید، نزد پاالیشگاه ها مانده است. 

برای دریاف��ت بدهی های نفتی هند ک��ه به بیش از 
6 میلی��ارد دالر بالغ می ش��ود، ایران مایل اس��ت روابط 
بانک��ی با هند را دوباره برقرار کند و اعالم کرده اس��ت 

بدهی نفتی باید ظرف شش ماه به یورو تسویه شود. 

مجمع عمومی بانک مرکزی 24 بهمن 
برگزار می شود

پنجاه و پنجمین مجمع عموم��ی بانک مرکزی روز 
ش��نبه همزمان با 24 بهمن ماه در محل بانک مرکزی 

و با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. 
به گزارش مهر، مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی 
روز شنبه برگزار می شود که با تاخیر بیش از پنج ماهه 
همراه شده اس��ت. سال گذشته نیز مجمع که قرار بود 
تیرماه برگزار شود در نهایت به 24 آذر ماه موکول شد. 
مجمع عمومی بانک مرک��زی به عنوان یکی از ارکان 
این بانک اس��ت که س��االنه و با ریاست رئیس جمهور 
برگ��زار می ش��ود. وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، رئیس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، وزیر بازرگانی 
و ی��ک نف��ر از وزرا به انتخاب هیأت وزی��ران از اعضای 
اصلی مجمع هس��تند. رس��یدگی و تصوی��ب ترازنامه 
بانک مرکزی، رس��یدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت 
به گزارش های هیأت نظارت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای 
هیأت نظارت به پیش��نهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از جمل��ه وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی اس��ت. 
در عین حال ک��ه تایید پیش��نهاد رئیس جمهور برای 
تعیین رئیس کل بان��ک مرکزی و همچنین قائم مقام 
بانک مرکزی به پیش��نهاد رئیس کل بانک مرکزی نیز 
در مجمع عمومی انجام می ش��ود. در س��ال گذشته و 
در جریان برگزاری مجم��ع که با حضور رئیس جمهور 
و در بانک مرکزی برگزار ش��د، سیف –رئیس کل بانک 
مرکزی- خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع 
در پرداخت بدهی های دولت به ش��بکه بانکی و تعدیل 

سقف تسهیالت تکلیفی ابالغی به بانک مرکزی شد. 
این در حالی اس��ت که در ادامه و در اواخر بهمن ماه 
سال گذشته هیأت وزیران با درخواست افزایش سرمایه 
بان��ک مرکزی موافقت کرد و س��رمایه بانک مرکزی از 
محل اندوخت��ه احتیاطی از 3700 میلی��ارد تومان به 

4340 میلیارد تومان افزایش یافت. 
در مورد بدهی های دولت به شبکه بانکی نیز تاکنون 
روند کاهش��ی وجود نداش��ته و این رقم به بالغ بر 110 
هزار میلیارد تومان به بانک ها و موسس��ات اعتباری و تا 
ح��دود 30 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی افزایش 
یافته اس��ت. هر چند دولت در برنامه شش��م توسعه و 
بودجه سال بعد برنامه هایی برای تسویه بدهی های خود 
به ش��بکه بانکی دارد که باید منتظر عملیاتی شدن آن 
ماند. خواسته دیگر سیف، تعدیل تسهیالت تکلیفی بود 
ک��ه به ظاهر تا حدودی در بودجه های س��نواتی تعدیل 
ش��ده، اما بانکی ها همچنان خواستار کاهش تسهیالت 

تحمیلی به شبکه بانکی هستند. 

نرخنــامه
دالر3,708 تومان

صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,708 تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح 

جدید را 976,000 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,982 توم��ان و هر پوند نیز 
5,243 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
493,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 262,000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 172,000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار98,920 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازار های 

جهانی 11,900 دالر بود. 

همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران

مدیرعامل بانک صادرات ایران نشان 
عالی  مدیر سال را دریافت کرد

نشان عالی مدیر س��ال 1394به اسماعیل لل ه گانی، 
مدیرعام��ل و نایب رئیس هیأت مدی��ره بانک صادرات 
ایران اعطا شد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ای��ران، در آیینی ک��ه همزمان با ای��ام اهلل دهه دفجر 
در محل س��الن همایش های بین المللی صدا و س��یما 
برگزار شد، نشان عالی مدیر سال به مدیر عامل بانک 

صادرات ایران اهدا شد. 
در بخش��ی از مت��ن ل��وح دبیرخان��ه اج��الس ب��ه 
مدیرعامل بانک صادرات ایران آمده اس��ت: »این لوح 
تقدیر بی ش��ک با اتکای جنابعالی به خداوند متعال و 
بهره گی��ری از دانش، تخصص و تعهد مدیریت حاصل 
ش��ده است. کس��ب این افتخار بزرگ نه تنها برای آن 
مجموعه مایه مباهات بوده بلکه برگ زرین و درخشان 
دیگ��ری را در کارنام��ه افتخارات کش��ور عزیزمان به 

ارمغان آورده است.«
در این اجالس که با حضور ش��خصیت های سیاسی، 
فرهنگ��ی و جمع��ی از مدی��ران ارش��د س��ازمان ها و 
نهاده��ای خصوص��ی و دولتی و همچنی��ن جمعی از 
مدیران و کارشناس��ان بانک صادرات ایران و به همت 
دانش��کده مدیریت دانشگاه تهران و با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی و مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، مباحثی همچون چگونگی 
مدیریت نوین، نقش مدیریت در شکل گیری نظام های 
اقتصادی و سیاسی کشور، نظام ارزیابی و شاخصه های 

اجرایی مدیریت در کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

تقدیر معاون رئیس جمهور و وزیر نیرو 
از مدیرعامل و کارکنان بانک سپه

مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور و وزیر نیرو، با اه��دای لوح تقدیر 
از بانک س��په به س��بب مش��ارکت در عملیاتی کردن 
»طرح های ویژه آبرسانی به شهرها و روستاها« تقدیر 
کردند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه، در 
متن لوح دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور 
و رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور و 
مهن��دس حمید چیت چی��ان، وزیر نی��رو خطاب به 
چقازردی، مدیرعامل بانک س��په و کارکنان این بانک 
آمده اس��ت: »حضور موثر و ت��الش ارزنده جنابعالی و 
هم��کاران ارجمند در عملیاتی کردن »طرح های ویژه 
آبرسانی به شهرها و روستاها« که در راستای حمایت 
از تولید و اش��تغال و کاهش آسیب پذیری ها و بر پایه 
سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی ص��ورت گرفت، 

موجب مباهات و سپاسگزاری فراوان است.«
در بخش پایانی این لوح آمده اس��ت: »براین اساس 
و با اهدا این لوح تقدیر، مراتب تش��کر خود را اعالم و 
از خداوند بزرگ توفیق مس��تمر جنابعالی و همکاران 
محت��رم را در خدم��ت ب��ه آحاد ملت ایران مس��ئلت 

می نماییم.«

بانکنامه

تلفن مستقیم: 86073274شماره 442 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,708 دالر آمریکا

3,982 یورو اروپا

 5,243 پوند انگلیس

987 درهم امارات

 1,225لیر ترکیه

 550یوان چین

31 ین ژاپن

2,580دالر کانادا

3,610فرانک سوییس

11,650دینار کویت

953ریال عربستان

286دینار عراق

57روپیه هند

 853رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,900 اونس طال

 428,900مثقال طال

98,920هر گرم طالی 18 عیار

  979,000سکه بهار آزادی

976,000 سکه طرح جدید

 493,000 نیم سکه

262,000 ربع سکه

172,000سکه گرمی



چهارشنبه
215 بهمن 1394 اصناف و بازرگانی

انتقاد اتاق بازرگانی تهران از الیحه بودجه 95 دولت 
جدول بدهی های قطعی شده را در 

اختیار مجلس بگذارید
اعضای اتاق بازرگانی تهران در یک بیانیه نس��بت به 
عدم ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت 
به مجلس شورای اسالمی اعتراض کردند. در این بیانیه 
که دیروز منتش��ر ش��ده آمده است که بخش خصوصی، 
ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای 
رف��ع کامل تحریم ه��ا و کاهش هزینه های تحمیلی بر 
محیط کس��ب و کار، بر این باور اس��ت که این اقدام، قدم 
اساسی برای زمینه سازی اصالحاتی است که در اقتصاد 
ایران باید صورت پذیرد و این امر ضرورت دقت در تنظیم 
بودجه برای نخستین سال اقتصاد پساتحریم را دوچندان 
می کند. مهم ترین انتقاداتی که اتاق تهران در این بیانیه 

منتشر کرده عبارتند از: 
1- براس��اس بند پ ماده  )1(قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده 
که از سال 1394 به بعد همزمان با ارائه الیحه بودجه، 
جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به 
اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی 
غیر دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها 
به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده 
است، به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. دریافت این 

جدول مورد تأکید بخش خصوصی است. 
2- براساس بند الف ماده  )2( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده 
اس��ت حداکثر ظرف مدت شش ماه، بدهی های قطعی 
خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی 
را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 
ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق 
تس��ویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش 
عملکرد این حکم در س��ال 1394، الزم اس��ت ضمن 
بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ الزم برای انجام 
این امر در الیحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود. 

3- در بند ب ماده  )2( همین قانون، مقرر گردیده 
ت��ا دولت همه س��اله به می��زان مابه التفاوت مطالبات 
قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 
از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان 
به دولت و شرکت های دولتی، در الیحه بودجه ساالنه، 
انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای 
ای��ن حک��م با پیش بینی ردیف و مبلغ الزم برای این 
منظور در الیحه بودجه سال 1395، ضروری می باشد. 
4- در بند پ ماده  )2( قانون فوق االش��اره، امکان 
تهاتر مطالبات اش��خاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
و تعاونی، با بدهی ش��رکت های دولتی به آنها، فراهم 
شده است. الزم است مشکالت تأخیر در اجرای این 
حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در 

الیحه بودجه سال آینده پیش بینی گردد. 
5- در بن��د ی��ک م��اده  )7( قانون رفع موانع تولید، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان مدیریت اجازه 
داده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کاالها و 
خدمات ناش��ی از اجرای طرح ها را در صورت ضرورت 
با عقد قراردادهایی از بخش غیر دولتی خریداری نماید. 
ای��ن مج��وز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجرای 
طرح ه��ای عمرانی توس��ط بخش خصوصی به ویژه در 
شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، 
دارا می باشد. با توجه به فرصت به وجود آمده خصوصاً 
در ش��رایط پس��اتحریم، پیش بینی احکام و ردیف های 
الزم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در الیحه 

بودجه سال آینده، مورد تأکید می باشد. 
6- در تبصره های  )5( و  )20( الیحه بودجه سال 
1395، پن��ج عن��وان برای اوراق بهادار اس��المی ذکر 
شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد 
برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است: 
1-6: شفاف سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه 
اسالمی موضوع بند ه� تبصره 5 الیحه بودجه در چارچوب 
تعاری��ف اس��تاندارد، خصوص��اً دوره زمان��ی بازپرداخت و 
متناسب با بازه زمانی یک ساله رعایت قانون بودجه سال آتی. 
2-6: مجوز بند ه� تبصره  )5( الیحه بودجه سال 
آینده، تناس��بی با تعریف اس��ناد خزانه ندارد و الزم 

است مفهوم و کاربرد آن دقیقأ روشن شود. 
3-6: برای عملی ش��دن حک��م این تبصره ها، باید 
مبلغ و ردیف مشخصی در الیحه بودجه سال آینده، 

پیش بینی شود. 
7- کل درآمده��ای مالیات��ی و درآم��د مالیات��ی از 
اش��خاص حقوقی غیر دولتی در الیحه بودجه 1395 
در مقایس��ه ب��ا قان��ون بودج��ه 1394، ب��ه ترتیب با 
رش��دی معادل 16 و 11 درصد همراه اس��ت. تحقق 
درآمده��ای مذکور ب��ا رعایت اصل عدالت در فرآیند 
مالیات س��تانی، ایجاب می نمای��د تا در الیحه بودجه 
پیش بینی ه��ای الزم ب��رای افزایش پایه های مالیاتی 
مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته 
از فعاالن بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین 

از مقررات مالیاتی می نمایند، خودداری گردد. 
8-  ب��ا توج���ه ب��ه تأکی��د دول��ت در کوچ��ک و 
چابک س��ازی بدنه اجرایی، تأثیرات بودج�ه ای آن در 

الیحه پیشنه�ادی مش�اهده نمی شود. 
9- کاه��ش قیم��ت جهانی نف��ت فرصت طالیی را 
در اختی��ار دول��ت قرار داده ت��ا قیمت فروش داخلی 
حامل های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت های 
جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار 
شناس��ایی گروه های هدف نیازمند دریافت یارانه ها، 
س��بب می گردد تا ضمن رفع کس��ری بودجه، نسبت 
به ارتقای بهره وری و شفاف س��ازی قیمت حامل های 

انرژی نیز اقدام الزم صورت گیرد. 
10- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل 
از ص��ادرات نف��ت در الیحه بودجه برابر با 2997 تومان 
برای هر دالر در نظر گرفته ش��ده اس��ت. نباید این نرخ 
توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله ای قرار 
گیرد. باید تالش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ 
ب��ازار، کاه��ش یابد و با توجه به مالحظات حفظ قدرت 
رقابت پذیری اقتصاد داخلی، در سریع ترین زمان ممکن 

اقدام به یکسان سازی نرخ ارز شود. 
11- برای توس��عه صادرات، متناسب با پیش بینی 
افزای��ش میزان صادرات غیر نفتی، س��رمایه صندوق 
ضمان��ت ص��ادرات افزایش یاب��د و منابع الزم در این 
مورد در الیحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود. 

خسروتاج خبر داد
سهم 5 تا 7 درصدی اصناف از کل 

درآمدهای مالیاتی

مجتبی خس��روتاج قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به س��هم 5 تا 7درصدی مالیات 
اصن��اف از کل درآمدهای مالیات��ی، گفت: دولت در 
راس��تای عدم اتکا به درآمده��ای نفتی برنامه ریزی 
می کن��د و ما هم باید در تحقق این اهداف به دولت 
کم��ک کنیم. قطعا همه بپذیریم ک��ه باید درآمدی 
باش��د تا مشمول مالیات شود و شفاف سازی فعالیت 

در این مهم خیلی کارساز است. 
خس��روتاج در گفت وگو با ایس��نا ب��ا بیان اینکه 
هیچ پوش��اک یا برن��د خارجی ب��دون اخذ مجوز 
رس��می از مرک��ز امور اصن��اف ب��رای نمایندگی 
رسمی اجازه عرضه پوشاک را ندارد، گفت: لیست 
واحدهای مجوزدار شناس��ایی و اعالم شده است. 
این اقدامات همچنان ادامه دارد و عرضه کنندگان 
پوش��اک خارج��ی دقت کنن��د کار خالفی صورت 

نگیرد. 
وی به آمادگ��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای زیباسازی ش��هرها با انتقال صنوف آالینده و 
مزاحم به خارج از ش��هرها و اس��تفاده از ظرفیت 
ش��هرک های صنعتی و صنف��ی در این خصوص و 
راه اندازی بازارچه ه��ای تخصصی کاال برای جذب 
گردشگر اشاره کرد و در عین حال از صاحبنظران 
و اتحادیه ه��ای صنف��ی خواس��ت در این خصوص 
فع��ال ش��وند و طرح ها و پروژه های خ��ود را ارائه 

کنند. 
او تأکید کرد: الزام واحدهای صنفی به صندوق های 
مکانیزه فروش، منافع زیادی را برای همه ذی نفعان 
ش��امل دولت، واحد صنفی و مصرف کنندگان دارد. 
ش��فافیت در شناس��ایی می��زان درآم��د و هزینه از 
بی عدالت��ی در وضع مالیات ه��ا جلوگیری می کند و 
مصرف کنن��دگان هم با دریافت فاکت��ور از صندوق 

فروشگاه رضایت مندی بیشتری پیدا می کنند. 

صادراتاتاق بازرگانی

اع��الم نتایج بررس��ی الیحه 
بودج��ه و ص��دور بیانیه ای در 
ای��ن خص��وص روز دوش��نبه 
مهم تری��ن موض��وع بحث در 

اتاق تهران بود. 
مسعود خوانس��اری، رئیس 
ات��اق تهران در آغاز یازدهمین 
نشس��ت ، ضم��ن ارائه گزارش 
کار فعالیت های انجام شده در 
یک ماه گذش��ته، شاخص رشد 
را در تمامی بخش های صنعتی 
جز در صنعت دارویی و غذایی 

منفی اعالم کرد. 
 به گفته او، رشد شاخص های 
تولی��د صنعتی در پاییز 94 در 
مقایسه با فصل سوم سال 93 
منفی 24.8 درصد بوده اس��ت 
و رش��د ش��اخص های صنعتی 
ب��رای 9 ماه��ه امس��ال منفی 
11.94 درصد دیده ش��ده، در 
کنار آن رشد فروش واحدهای 
صنعتی در پاییز 94 در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل منفی 

19 درصد بوده است. 
خوانساری نس��بت به ادامه 
ای��ن روند هش��دار داد و آن را 
موجب تعمیق رکود دانس��ت. 
او ب��ه کاهش واردات کاالهای 
واس��طه ای در سال 94 و تاثیر 
آن ب��ر رش��دمنفی درصنعت 

اش��اره کرد و گف��ت: در پاییز 
93 ت��ا پایی��ز امس��ال با توجه 
ب��ه کاهش این مواد نمی توانیم 
انتظار رشد صنعتی معناداری 
را در زمستان 94 داشته باشیم. 
قدرت  کاهش  خوانس��اری 
از دیگ��ر عوام��ل  را  خری��د 
تاثیر گ��ذار در رکود دانس��ت 
و ب��ر ارائ��ه ه��ر چ��ه زودتر 
راهکارهای��ی ب��رای خ��روج 
او  ک��رد،  تاکی��د  رک��ود  از 
گف��ت: ب��ا توجه ب��ه کاهش 
تقاض��ای داخلی الزم اس��ت 
ک��ه ب��رای تقویت و تس��هیل 
ص��ادرات کش��ور و توس��عه 
برنامه ریزی  سرمایه گذاری ها 
جدی از س��وی دولت صورت 
گی��رد، چراک��ه تنها راهی که 
می توان از رکود خارج ش��د، 
این اس��ت که صادرات تقویت 

شود. 
 رئیس اتاق تهران به س��فر 
رئیس جمهوری به ایتالیا اشاره 
ک��رد و گفت: این س��فر منجر 
به عقد قراردادهای مناس��بی 
در ح��وزه حمل و نقل ش��د که 
امیدواری��م در حوزه قطارهای 
تن��درو بتوانیم گام های مثبتی 

در این زمینه برداریم. 
در بخ��ش دوم نشس��ت که 

ش��اید مهم ترین بخش نشست 
بهمن ماه بود. ابراهیم بهادرانی، 
مش��اورعالی رئیس اتاق تهران 
تحلی��ل بررس��ی های اتاق بر 
الیح��ه بودجه 95 را در اختیار 

نمایندگان قرار داد. 
یک��ی از نکاتی که مش��اور 
عالی اتاق تهران به آن اشاره 
داش��ت، در بخش درآمدهای 
حاص��ل از فروش نفت بود. به 
گفته بهادران��ی بودجه نباید 
سال  پیش بینی های  براساس 
قب��ل تعیین ش��ود بلکه باید 
نس��بت به اتفاقاتی که افتاده، 
رش��دش محاسبه شود. ایراد 
دیگ��ر رئی��س س��تاد اقتصاد 
پس��اتحریم ات��اق ته��ران به 
الیح��ه بودجه 95 پیش بینی 
نش��دن کوچک ش��دن دولت 
و اس��تفاده بانک ه��ای دولتی 
از صن��دوق توس��عه ملی بود. 
ات��اق  رئی��س  مش��اورعالی 
ته��ران تنه��ا بخش خصوصی 
را مس��تحق برداش��ت از این 

صندوق دانست. 
برخ��ی نماین��دگان نی��زدر 
را  انتقادش��ان  اظهارنظرات��ی 
ب��ه الیح��ه بودجه ب��ر نظرات 

بهادرانی افزودند. 
عسگراوالدی عالوه بر اعالم 

نظرش مبنی بر محقق نش��دن 
درآمده��ای مالیاتی و نفتی به 
برنامه دولت در شفاف س��ازی 
مالی��ات انتق��اد داش��ت و آن 
را س��خت گیران��ه وعامل عدم 
اس���ت�ق�بال س��رمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی دانس��ت و 
مه��دی پورقاضی حذف یارانه 
سوخت را مطرح و انتقاد کرد، 
چرا بدهی های دولت در بودجه 
دیده نشده است و این مسئله 

باید بررسی شود. 
پدارم س��لطانی، نایب رئیس 
 ات��اق ب��ه پیش بین��ی افزایش
36 درص��دی مالی��ات اش��اره 
ک��رد و گفت: به نظر می رس��د 
ای��ن رقم محقق نخواهد ش��د، 
چراکه مجموعه هایی که معاف 
از مالی��ات بودن��د، همچن��ان 
معاف هس��تند و این مس��ئله 
بای��د اولویت ات��اق در تنظیم 

بیانیه باشد. 
 نای��ب رئی��س ات��اق ایران 
همچنی��ن ایج��اد ع��وارض بر 
ف��روش بنزین، آلوده کنندگان 
ه��وا و ص��رف آن در توس��عه 
در  عموم��ی  حمل و نق��ل 
شهرهای بزرگ را پیشنهاد داد. 
بس��یاری از نماین��دگان به 
این الیحه انتقاد داشتند و آن 

را خوش بینان��ه تعبی��ر کردند. 
برخ��ی ه��م موضع گیری های 
تند و تیز رئیس اتاق در مقابل 
دولت را خواس��تار ش��دند. اما 
مسعود خوانساری در پاسخ به 
آنها گفت: همه ما می دانیم که 
دولت های نهم و دهم چه بالیی 
بر س��ر مملکت آورد و ما توان 
هی��چ اظهارنظری نداش��تیم و 
سکوت کردیم. اما دولت امروز 
اج��ازه انتق��اد را به ما داده و ما 
سرس��تیز با دول��ت نداریم و با 
بحث و گفت وگو پیش می رویم 
و امیدواری��م دولت اصالحات 

الزم را انجام دهد. 
»فرصت امروز«  گ��زارش  به 
هی��أت  نشس��ت  یازدهمی��ن 
نماین��دگان ات��اق تهران صبح 
روز گذش��ته ب��ا حضور اعضای 
ای��ن اتاق برگزار ش��د. در این 
نشست پیشنهادات و انتقادات 
این اتاق بر الیحه بودجه سال 
آین��ده بررس��ی ش��د. اعضای 
صنای��ع،  بازرگان��ی،  ات��اق 
مع��ادن و کش��اورزی تهران با 
ص��دور بیانی��ه ای انتق��ادات و 
اصالحیه ه��ای پیش��نهادی را 
منتش��ر کردن��د ک��ه متن این 
بیانی��ه در همی��ن صفحه آمده 

است.

الیحه بودجه زیر ذره بین بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی  

بودجه ایران در اتاق تهران
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و  صی��د  مع��اون  میرزای��ی،  مه��رداد 
ش��یالت  کل  اداره  ماهیگی��ری  بن��ادر 
سیستان وبلوچستان گفت: این شهرستان با 
واقع شدن در دهانه اقیانوس هند به عنوان 
آبراه ترانزیتی و بازار مطلوب اقتصادی برای 
صی��د، صی��ادی و انواع آبزی��ان دریایی در 

جهان است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، میرزایی در نشس��تی 
با مس��ئول دفتر ایرنا در چابهار با تش��ریح 
پتانس��یل و ظرفیت ه��ای ش��یالتی اظهار 
داشت: نقاط مختلف سیستان و بلوچستان 
ب��ا آب وه��وای چهار فصل، مس��تعد برای 
هرگون��ه فعالی��ت ش��یالتی، کش��اورزی و 
دامپروری است. وی گفت: صید و صیادی 
در س��واحل مکران و دریای عمان اهمیت 
وی��ژه ای دارد و بی��ش از 25 هزار نفر صیاد 
در 11 بن��در چابه��ار و کن��ارک 70 درصد 

تن ماهیان کشور را تولید می کنند. 
وی ادامه داد: 36 درصد صید در آب های 
جنوب کشور، 31 درصد صید کل کشور و 
20 درصد کل تولید آبزیان کش��ور )صید و 
آبزی پروری( مربوط به بنادر چابهار و کنارک 
اس��ت. معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره 
کل ش��یالت سیستان وبلوچس��تان اف��زود: 
عالوه بر صید انواع ماهی ها در چابهار، دریای 
عمان انواع گونه های آبزیان دارد که قیمت 
و ارزش آن به مراتب صرفه اقتصادی بهتری 
نس��بت به ماه��ی دارد. میرزایی بیان کرد: 
خیار دریایی، جلبک ها، شاه میگو )البستر(، 
صدف و خرچنگ از گونه های با ارزش دریا 
هستند که در دنیا کاربردهای گوناگون دارند 
و بااهمیت ترین گونه دریایی برای صادرات و 

ارزآوری باال هستند. 
وی گفت: کارشناس��ان شیالت مطالعات 
خوبی را درخصوص آبزیان یاد ش��ده انجام 
دادن��د و در آین��ده ای نزدی��ک با تش��ویق 
س��رمایه گذاران و ورود آن��ان به این مقوله 
اتفاقات خوبی برای نخس��تین بار در بحث 

صید گونه های ناش��ناخته در بنادر چابهار 
و کنارک اتفاق خواهد افتاد. 

وی ب��ا بیان اینکه جلب��ک دریایی یکی 
از ذخایر غنی موجود در منطقه اس��ت که 
بیش از 180 گونه مختلف آن شناس��ایی 
ش��ده، خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن دس��ته از 
گیاهان دریایی در صنایع نساجی، دارویی، 
غذایی، بهداش��تی، آرایشی و آزمایشگاهی 

کاربردهای بسیار متنوعی دارند. 
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل 
ش��یالت سیستان وبلوچس��تان ادامه داد: 
خی��ار دریای��ی از دیگ��ر گونه های با ارزش 
است که میزان پروتئین آن 81 درصد وزن 
خش��ک آن را تش��کیل می دهد و براساس 
بررس��ی های به عمل آمده س��موم به دست 
آمده از خیار دریایی، خواص ضد ویروسی، 
ضد تومور، س��رطان و بارداری داشته و در 
صنعت داروسازی کاربرد گسترده ای دارد. 
میرزای��ی افزود: کش��ت و پرورش صدف 
خوراکی یکی از تولیدهای نوین و درآمدزا 
در مناطق ساحلی مکران است که می تواند 
در تولید پروتئین حیوانی ارزان قیمت و در 
نتیجه مبارزه با سوء تغذیه پروتئینی نقش 
داشته باشد. وی گفت: برای بهره برداری از 
انواع گونه های دریایی ارزش��مند در دریای 
عمان در افق 1404 برنامه ریزی و اقدامات 
الزم در حال انجام است تا با افزایش میزان 
تولیدات ش��یالتی، توسعه آبزی پروری در 
س��واحل مکران و بهره برداری از گونه های 
ناشناخته مانند صدف، جلبک، خیاردریایی 
و خرچنگ بتوانیم اش��تغال بیش��تر و سهم 
بیش��تری در صادرات این گونه ها داش��ته 
باش��یم. مع��اون صید و بن��ادر ماهیگیری 
سیستان وبلوچس��تان  ش��یالت  کل  اداره 
اظه��ار امی��دواری کرد: با ارتق��ای جایگاه 
صید و آبزی پروری بتوانیم گامی اساس��ی 
در تامی��ن رف��اه بیش��تر جامعه صیادی در 

منطقه و حتی کشور برداریم. 

 چابهار آبراه ترانزیتی و بازار اقتصادی
صید و آبزیان دریایی در جهان است
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حمل و نقل

مشاور وزیر راه و شهرسازی: 
ورود بازار مسکن به دوره رونق در 

سال 95 بعید است
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی در امور حسابداری و 
حسابرسی با بیان اینکه ورود بازار مسکن به دوره رونق 
در سال 95 بعید به نظر می رسد، گفت: اگر خریداران و 
عرضه کنندگان واقعی وارد بازار شوند می توانیم ورود به 

دوره رونق را بدون افزایش قیمت تجربه کنیم. 
علیرضا سالمی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه تقاضا 
برای مس��کن ارزان قیمت افزایش پیدا کرده اس��ت و 
این می تواند نش��انه ضعیفی از دوره رونق باشد، گفت: 
اس��تقبال برای خری��د واحدهای مس��کونی کم متراژ 
می توان��د عالئم��ی از خیز خروج از رکود باش��د اما به 

معنای ورود به دوره رونق نیست. 
وی ب��ا بیان اینکه مس��کن در ایران ب��ه درآمدهای 
دولتی و نفتی وابس��ته بوده اس��ت، ادام��ه داد: اگر به 
آمارها نگاهی بیندازیم می بینیم زمانی که قیمت نفت 
و ف��روش آن افزایش پیدا کرده معامالت مس��کن هم 
باال رفته و این بازار رش��د داشته است. مشاور وزیر راه 
و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی گفت: هر 
بار که قیمت و فروش نفت افزایش یافته اقتصاد ایران 
دچار بیماری هلندی شده و قیمت مسکن هم به طور 
ناسالم رشد پیدا کرده است. سالمی با تأکید بر اینکه تا 
زمانی که بحران اقتصادی دولت رفع نشود ورود به دوره 
رونق در بازار مسکن هم بعید است، گفت: ورود به دوره 
رونق در بازار مسکن در سال 95 بعید به نظر می رسد. 
مش��اور وزیر راه ادامه داد: مگر اینکه جنب وجوشی 
که به واس��طه بحث سرمایه گذاری خارجی در بازار به 
وجود آمده به مرحله اجرا برسد و قراردادهایی منعقد 
ش��ود، دراین صورت احتمال اینکه بازار مس��کن هم 
تکانی بخورد وجود دارد. س��المی با بیان اینکه تسویه 
بدهی های دولت و گشایش های مالی در خروج از رکود 
از بازارها بسیار مهم است، ادامه داد: هرچند راهکارهایی 
برای خروج رکود در بازار مس��کن اتخاذ شده است اما 
رونق بازار به این معنا که به حجم معامالتی سال های 

85-86 برسیم بعید به نظر می رسد. 

مجوزهای قبلی بلندمرتبه سازی 
لغو نمی شوند

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه 
مجوزهای بلندمرتبه سازی در شهر تهران برای قبل 
از س��ال 9۲ است، گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی 
امکان توق��ف برخی پروژه های بلندمرتبه س��ازی را 

نداریم. 
پی��روز حناچ��ی در گفت وگو با مه��ر در خصوص 
بلندمرتبه س��ازی های جدید در ش��هر تهران، اظهار 
داشت: مجوز این ساخت و س��ازها جدید نیست و از 
سال های قبل مجوز ساخت برج ها داده شده است. 

وی با بیان اینکه این مجوزها تا قبل از س��ال 9۲ 
داده ش��ده اس��ت، افزود: این مجوزه��ا مانند بذری 
اس��ت که پاش��یده ش��ده و االن یکی یکی از زمین 
بی��رون می آی��د و نمی توان در ش��رایط فعلی از این 

ساخت و سازها جلوگیری کرد. 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی در خصوص اینکه 
چرا ش��ورای عالی شهرسازی و معماری، االن جلوی 
ای��ن ساخت و س��ازها را باوجود مجوزهای گذش��ته 
نمی گی��رد؟ گفت: واقعیت این اس��ت ک��ه با توقف 
این ساخت و س��ازها شهر قفل می شود و نمی توان به 

راحتی دست به چنین کاری زد. 

تفاهم ایران و ایتالیا برای توسعه 
حمل و نقل بین شهری 

وزیر زیرس��اخت ها و حمل و نق��ل ایتالیا برگزاری 
نشس��ت مش��ترک و امضای تفاهم نامه میان ایران و 
ایتالیا را فرصت جدیدی برای توسعه روابط میان دو 
کشور دانست و گفت: این دیدارها جهش توسعه ای 

مناسبی میان دو کشور محسوب می شود. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرس��ازی، 
»گراتزیان��و دلریو«، وزیر زیرس��اخت ها و حمل و نقل 
ایتالیا صبح سه ش��نبه ۲۰ بهمن در نشس��ت فعاالن 
اقتص��ادی ای��ران و ایتالی��ا با اش��اره به س��فر اخیر 
رئیس جمه��ور و بخش��ی از هی��أت دول��ت ایران و 
بخش خصوصی به کشور ایتالیا از اینکه رئیس جمهور 
ایران نخس��تین س��فر غربی خود را به کشور ایتالیا 
اختص��اص داد تش��کر کرد و از دکت��ر آخوندی که 
پیگی��ر پروژه ه��ای زیربنایی، فرودگاه��ی، زمینی و 

راه آهن است تقدیر کرد. 
وی با تأکید براینکه این دیدار و مالقات ها موجب 
ارتق��ای تبادالت می��ان بخش خصوصی و فعاالن دو 
کش��ور می شود، یادآور ش��د: ایران و ایتالیا در طول 
تاریخ مراودات زیادی داشتند و تجربه هزار ساله در 
بخش حمل و نقل بیانگر این مسئله است. ایران پیش 
از کانال س��وئز در قرن ۱۴ کان��ال و مرکز ارتباطات 
حمل ونقل��ی ب��ود. همچنین راه ش��اهی به طول دو 
هزار کیلومتر که تخت جمش��ید را به ترکیه متصل 
می کرد یکی دیگر از تمدن های حمل و نقلی ایران به 

شمار می آید. 
وزی��ر زیرس��اخت ها و حمل و نقل ایتالی��ا با بیان 
اینک��ه ایتالیا نخس��تین همتای تج��اری برای ایران 
بوده اس��ت، گفت: در س��ال ۲۰۱۱ تبادالت تجاری 
۷ میلی��ارد یوروی��ی در بخش ان��رژی و نیرو، زیربنا 
و مس��ائل مختلف حمل و نقلی بین دو کش��ور برقرار 
ش��د و ش��رکت های ایران��ی و ایتالیای��ی اقدام��ات 
 بس��یار خوبی برای عمران و آبادانی ای��ران و ایتالیا 

انجام داده اند. 
دلری��و با ی��ادآوری اینکه این دی��دار پس از چند 
هفته مالقات رؤس��ای جمهور و بخش خصوصی دو 
کش��ور در حال روی دادن اس��ت، گف��ت: امیدوارم 
برنامه هایی که برای اجرا بین دو کشور تفاهم شده و 
در خصوص آن یادداشت تفاهم به امضا رسیده است 

با همکاری های بیشتر اجرایی شود. 
وزی��ر زیرس��اخت ها و حمل و نقل ایتالی��ا، ایران را 
منطقه ای دانست که شمال را به جنوب و شرق را به 
غرب متصل می کند و رابط بسیار خوبی بین آسیای 
مرکزی و ش��به قاره هند عنوان و تأکید کرد: ایتالیا 
می تواند در ایجاد ش��بکه ریلی پرس��رعت و توسعه 
حمل و نقل ش��هری و بین شهری و همچنین طراحی 
ایستگاه های چند منظوره به ایران کمک کند چون 

تجربه باالیی در این حوزه ها دارد. 

عمران

بح��ث قرارداده��ای ایرباس، 
پ��ژو و توتال در جریان س��فر 
اروپایی هی��أت دولت به همراه 
کش��ورمان  اقتصادی  فع��االن 
آنچن��ان بازت��اب گس��ترده ای 
داش��ت که س��ایر مذاکرات و 
توافقات اقتصادی این س��فر را 
تحت الش��عاع قرار داد. این امر 
باعث ش��د برخی تفاهمنامه ها 
و پیش نوی��س یادداش��ت های 
تفاهم ی��ا قراردادها کمتر دیده 
ش��وند، از جمل��ه مذاکره مهم 
ریلی ایران و ایتالیا درباره تأمین 
ن��اوگان مس��افری و همچنین 
س��اخت ایس��تگاه دوم راه آهن 
تهران توس��ط فرانس��وی ها و 
تهران  راه آهن  خواهرخواندگی 
و پاری��س که از میان تمام این 
موضوعات، بحث تأمین ناوگان 
ریلی از ایتالی��ا نگرانی هایی در 
خصوصی  ش��رکت های  بی��ن 

واگن ساز ایجاد کرد. 
البت��ه چن��دی پی��ش ه��م 
مدیرعام��ل ش��رکت راه آهن از 
خرید 5۰۰ دستگاه واگن باری از 
روسیه به روش لیزینگ و خرید 
واگن از ش��رکت زیمنس آلمان 
خب��ر داده ب��ود، ای��ن در حالی 
است که شرکت های واگن سازی 
سال های رکود و تعطیلی رکود 
را پشت س��ر گذاش��ته اند و به 
تازگی با حمایت ها و یارانه های 
دولتی خط تولید شرکت ایریکو 

و واگن پارس راه افتاده است. 
ح��ال اینک��ه ب��ا ورود هیأت 
ایتالیای��ی که حمل  و نقل  و  امور 

زیربنایی این کشور هم هیأت را 
همراهی می کن��د، گویا مذاکره 
ب��رای خرید واگ��ن و لکوموتیو 
از ایتالی��ا در دس��تور کار وزارت 
راه و شهرس��ازی کشورمان قرار 
دارد و یک��ی از موضوعات جدی 
ب��ه نتیج��ه رس��اندن مذاکرات 
خرید واگن اس��ت که در ایتالیا 
نیمه کاره ماند. با جدی ش��دن 
موضوع خرید از ایتالیا و فرانسه 
و در کنار ادامه واردات واگن های 
چینی، ش��رکت های واگن س��از 
داخلی نگران شرایط پساتحریم 
هس��تند ک��ه البت��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی ه��م ب��ه بخش 
خصوص��ی فعال در ای��ن حوزه 
اطمینان خاطر می دهد که این 
خریدها سهمی از تولید داخل را 

کم نکنند. 

خرید خارجی از سهم تولید 
داخل کم می کند 

در یک دهه اخیر سهم ناوگان 
ریلی اعم از باری و مس��افری از 
تولی��د داخل بس��یار ناچیز بود 
و حت��ی از ای��ن تعداد ش��رکت 
واگن سازی دو شرکت به حالت 
نیمه تعطی��ل درآم��ده بودند و 
خط تولید شرکت ها کم کار ترین 
روزهای خود را دید اما از آنجایی 
که دول��ت یازدهم ریل را محور 
توسعه می داند با ارائه یارانه های 
ویژه خط تولید این شرکت ها را 
احیا کرد اما واگن ساز ها یکی از 
مهم ترین دالیل رکود و کاهش 
تولید را ورود واگن های خارجی 
به وی��ژه واگن ه��ای دس��ت دوم 
چین��ی می دانند و ح��ال نگران 

هس��تند ک��ه در فض��ای لغ��و 
تحریم ها دول��ت بخواهد ناوگان 
ریل��ی را ای��ن بار ب��ا واگن های 

اروپایی جوان کند. 
هوشنگ س��وهانی  گر، رئیس 
هیأت مدیره انجمن ریلی کشور 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
با بیان اینک��ه قبل از تحریم ها 
واگن س��از ها  ب��زرگ  مش��کل 
واردات واگن ه��ای دس��ت دوم 
چینی و پس از لغو تحریم ها هم 
نگران رقبای اروپایی هس��تیم، 
گفت: به طور قطع س��ن ناوگان 
ریلی کش��ور به وی��ژه در بخش 
مس��افری باید کاه��ش یابد اما 
این اتفاق خوب در صنعت ریلی 
باید با استفاده از توان داخل رخ 

دهد. 
وی با بیان اینکه واردات واگن 
همواره بر تولید داخل و استفاده 
از توان ش��رکت های واگن س��از 
ب��رای ش��رکت های بهره ب��ردار 
ارجحی��ت داش��ت، ادام��ه داد: 
خرید واگن ه��ای داخلی مجهز 
به استانداردهای روز به طور قطع 
به صرفه تر از واردات واگن است، 
چراکه اوالً قیمت تمام شده آن 
بسیار کمتر اس��ت و دوم اینکه 
هزین��ه گ��زاف حمل و نقل برای 
ورود واگ��ن به کش��ور پرداخت 

نمی شود. 
سوهانی گر تأکید کرد: به طور 
قطع خرید خارجی، سهم تولید 
داخل را در بازار داخلی کاهش 
می دهد، این در حالی است که 
به تازگی خط تولید شرکت های 
واگن س��ازی فعال ش��ده است 
و معتق��دم دولت بای��د مذاکره 

ب��رای ورود تکنولوژی و واردات 
واگن  فنی س��اخت  خدمات��ی 
و لکوموتی��و را در اولوی��ت قرار 
دهد. رئیس هیأت مدیره انجمن 
ریلی کش��ور ادام��ه داد: ناوگان 
ریلی باید با اس��تفاده از توان و 
ظرفیت تولید داخل جوان شود 
و این ظرفیت و ت��وان امروز در 
وجود  واگن س��از  ش��رکت های 

دارد. 

تولیدکنندگان نگران نباشند 
در حال��ی که فعاالن صنعت 
ریلی و واگن سازها نگران ورود 
ش��رکت های ق��در اروپایی به 
بازار ایران هستند، شرکت های 
بهره بردار و دولت این اطمینان 
خاط��ر را می دهن��د که فضای 
جدید به نفع واگن س��از ها هم 
خواهد بود و حضور داخلی ها در 
بازار کم رنگ نمی ش��ود. حسن 
موسوی نژاد، مدیرعامل شرکت 
رج��ا در گفت وگو ب��ا »فرصت 
ام��روز« با بیان اینکه ش��رکت 
قطاره��ای مس��افری رج��ا در 
س��ال آینده نیاز به خرید ۱۰۰ 
واگن جدید دارد، گفت: به طور 
قطع تا حد توان ش��رکت های 
واگن س��از داخلی، این نیاز را با 
استفاده از ظرفیت تولید داخل 

تأمین می کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت ها 
نباید نگ��ران ش��رایط جدید و 
قدرتمن��د  کمپانی ه��ای  ورود 
خارجی باشند، ادامه داد: خرید 
تنها گزینه در مذاکرات نیست و 
همواره به بحث انتقال تکنولوژی 
س��اخت هم توجه ش��ده و این 

موض��وع از مهم ترین محورهای 
مذاکرات است اما با لغو تحریم ها 
شرکت های واگن ساز هم به طور 
قط��ع در فرآین��د راحت ت��ری 
وارد ب��ازار جهانی می ش��وند و 
تمام مش��کالت در بحث تأمین 
قطعات و مواد اولیه رفع می شود. 
موس��وی نژاد با تأکی��د بر اینکه 
هنوز هیچ مذاکراتی برای خرید 
نهایی نش��ده اس��ت، ادامه داد: 
اولویت ما در بحث جوان س��ازی 
ن��اوگان خرید از داخل اس��ت. 
همچنین اصغر فخریه کاش��ان، 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی 
ه��م در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
امروز« در این ب��اره تأکید کرد: 
گزینه اول برای نوسازی ناوگان 
ریلی خرید واگن از شرکت های 
داخل��ی اس��ت و تع��دادی که 
مازاد ت��وان تولید داخل اس��ت 
را به خارج از کش��ور س��فارش 

می دهیم. 
وی با تأکید بر اینکه س��ریعا 
بای��د نس��بت به کاهش س��ن 
واگن های مسافری اقدام کنیم، 
گفت: یکی از مش��کالت اصلی 
ش��رکت های داخل��ی مدیریت 
زم��ان در تحوی��ل واگ��ن ب��ه 
اس��ت،  بهره بردار  ش��رکت های 
این در حالی اس��ت که با توجه 
به اینکه سن برخی از واگن های 
مسافری به بیش��تر از 5۰ سال 
رس��یده نیاز فوری به واگن های 
جدی��د داریم که این نی��از را از 
ش��رکت های ق��در ایتالیای��ی و 
آلمانی تأمین می کنیم اما به این 
معنا نیست که سهم تولید داخل 

از این بازار کم می شود. 

نگرانی ریلی ها از مذاکرات با خارجی ها برای خرید واگن
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کامیون های فولکس در راه بورس
تنه��ا چن��د روز پ��س از اینکه گروه خودروس��ازی 
فولکس واگن ناچار ش��د به دلیل رس��وایی آالیندگی 
دیزلی انتش��ار درآمد های ساالنه را به تأخیر بیندازد، 
مقامات واحد کامیون س��ازی این ش��رکت از احتمال 
خریداری ش��دن یا حتی عرضه عمومی س��هام خبر 

دادند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یک س��خنگوی واحد کامیون 
فولکس واگ��ن ب��ه رویترز اظهار کرد: ما همه گزینه ها 
را درباره توس��عه فعالیت به خارج، احتمال خریداری 
ش��دن و همچنین عرضه عمومی س��هام در بورس باز 
گذاشته ایم. فولکس واگن در فوریه سال 2014 آندراس 
رنچلر، مدیر سابق دایملر را استخدام کرد تا با ادغام 
فعالیت های خودروهای سنگین MAN و اسکانیا و 
ترکی��ب ای��ن دو با خودروه��ای تجاری فولکس واگن 
یک ش��رکت کامیون س��ازی جهانی را بنا کند. از آن 
زمان گروه خودروسازی فولکس واگن درگیر رسوایی 
تقلب در تست های آالیندگی دیزلی شده و ناچار شده 
است برای برآورد هزینه دقیق پاکسازی این رسوایی، 
نشست ساالنه سهامداران و انتشار گزارش درآمد های 
کل س��ال خود را به تاخیر بیندازد. براس��اس گزارش 
رویترز، نشریه »منیجر مگزین« به نقل از منابع آگاه 
ش��رکت گزارش داده بود فولکس واگن ممکن بود در 
واحد واگن سازی خود تغییراتی دهد تا به صورت یک 

شرکت مستقل از گروه اصلی فعالیت کند. 

فعالیت های جنرال موتورز
در مصر متوقف شد

جن��رال موتورز فعالیت های��ش را در مصر به دلیل 
بحران ارزی این کشور به طور موقت متوقف کرد. 

ی��ک منبع آگاه در جن��رال موتورز اظهار کرد: کل 
صنعت بحران ارزی دارد و ما نمی توانیم بدون داشتن 
برخ��ی قطع��ات خودرو تولید کنی��م. از این رو تولید 
خودرو از روز دوشنبه تا زمانی که قطعات مورد نیاز از 
گمرک ترخیص شود به طور موقت متوقف شده است. 
وی در ادام��ه اف��زود: مش��کالتی با دولت و بانک ها 

وجود دارد که باید حل شود. 
براس��اس گ��زارش رویت��رز، فعالیت های مصری 
جنرال موتورز شامل مونتاژ خودرو و کامیون بوده و 
25درصد از خودروهای این کشور را تولید می کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، کش��ور متکی ب��ه واردات مصر 
از س��ال 2011 پ��س از وق��وع ی��ک انقالب مردمی و 
آشفتگی سیاسی متعاقب آن که به فرار سرمایه گذاران 
و گردش��گران از این کش��ور منتهی ش��د، در بحران 
اقتصادی به سر می برد. ذخایر ارزی این کشور از آن 
زم��ان بی��ش از نیمی کاهش یافته و به 16.4 میلیارد 

دالر رسیده است. 

گمرک منتشر کرد
جزییات واردات انواع خودرو به 

اسم یک زن روستایی
گم��رک ای��ران جزییات بیش��تری از واردات انواع 
خودروی س��واری لوکس به اس��م یک زن روس��تایی 

را منتشر کرد. 
ب��ه گزارش گمرک، عده ای برای پرداخت نکردن 
ع��وارض و مالیات گمرک��ی از کارت های بازرگانی 
یکبارمص��رف و اج��اره ای اس��تفاده کرده و تجارت 
می کنن��د؛ افرادی ک��ه هیچگونه اطالعی از تجارت 
و بازرگان��ی ندارن��د و در قب��ال پرداخ��ت مبلغ��ی 
توس��ط اف��راد س��ودجو مبادرت ب��ه دریافت کارت 
بازرگان��ی یکبارمص��رف ک��رده و ب��ا در اختیار قرار 
دادن آن اق��دام ب��ه واردات کاالهایی با ارزش های 
میلیون دالری می کنند درحالی که کل سرمایه این 
افراد در مقایس��ه با حجم تجارت آنها گاهی بس��یار 

ناچیز است. 
در حال حاضر تعدادی از این افراد توس��ط گمرک 
و با کمک سامانه جامع گمرکی شناسایی شده اند که 
در مجم��وع کاالهای��ی با ارزش بیش از 100 میلیون 

دالر وارد کشور کرده اند. 
خان��م  »م. د« نمون��ه یک��ی از اف��راد ف��وق اس��ت 
ک��ه طی س��ال های 90تا 93 اقدام ب��ه واردات بیش 
از 600 دس��تگاه خودروی س��واری لوکس از طریق 
کارت بازرگان��ی یکبارمص��رف خ��ود ک��رده که طی 
256 فقره اظهارنامه وارداتی تنظیم شده، درمجموع 
ب��ه ارزش 16.541.024 دالر و صرف��ا از طری��ق دو 
گمرک  »بندر نوش��هر« و  »منطقه ویژه بوش��هر1« 
وارد کشور شده است. در فهرست خودروهای وارداتی 
توسط صاحب کاالی فوق، غیر از خودروهایی از انواع 
خودروهای ش��رکت پورشه خودروهای شرکت هایی 
مانن��د مرس��دس  بنز، تویوتا، هیوندای و کیا ش��امل 
اسپورتیج، هیوندایی ix35، هیونداییix55، گرانجور 

آزرا، تویوتالندکروز و. . . نیز به چشم می خورد. 
در س��ال1390 نامبرده به عنوان صاحب کاال اقدام 
به واردات انواع خودروی سواری به ارزش738.418 
دالر از دو گمرک مذکور و در س��ال1391 به ارزش 

13.284.743 دالر کرده است. 
در س��ال1392 به ارزش 2.272.067 دالر واردات 
خودروی س��واری به اس��م وی در گمرک ثبت ش��ده 
اس��ت.  در س��ال1393 درمجموع سه فقره اظهارنامه 
واردات به ارزش 245.795 دالر برای صاحب کاالی 
ف��وق ب��ه ثبت رس��یده که ش��امل خودروهای تویوتا 

لندکروز و هیوندایی گرانجور )آزرا( بوده است. 
نکته مهم تر آنکه بخش عمده ای از خودروهای وارداتی 
به اسم نامبرده طی سال های 90 تا 92 با تخصیص ارز 
مرجع صورت گرفته اس��ت. گم��رک ایران با راه اندازی 
پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی با 
کمک دانش پژوهان دانشگاه تهران در دولت تدبیر و امید 
موفق شد به صورت لحظه ای اطالعات واردات و صادرات 
کشور را رصد کند. این اقدام موجب تنگ تر شدن عرصه 
برای فعالیت متخلفان شده و شرایطی فراهم شده تا با 
الکترونیکی شدن رویه ها و ارسال مجوزهای واردات به 
روش الکترونیکی گزارش های مستند و به روز در اختیار 
دستگاه های نظارتی قرار گیرد و جلوی گلوگاه های فساد 

گرفته شود. 

رئیس انجمن جهانی خودروسازان 
به ایران می آید

دبی��رکل س��ومین همای��ش بین الملل��ی صنعت 
خودرو از حضور رئیس انجمن جهانی خودروس��ازان 
و رؤس��ای انجمن های قطعه سازی فرانسه، انگلیس، 

ترکیه و هند در ایران خبر داد. 
ساس��ان قربانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
کیم یانگ جون، رئیس انجمن جهانی خودروسازان 
برای شرکت در همایش بین المللی صنعت خودرو به 
ایران می آید و جزو سخنرانان همایش خواهد بود. 

وی با بیان اینکه رؤس��ای انجمن های قطعه سازی 
فرانس��ه، انگلیس، ترکیه و هند نیز به ایران می آیند، 
خاطرنش��ان کرد: با اجرایی ش��دن برجام، استقبال 
باالیی از س��وی خودروسازان و قطعه سازان خارجی 

برای حضور در ایران صورت گرفته است. 
دبیرکل سومین همایش بین المللی صنعت خودرو 
ادام��ه داد: هیات های قطعه س��ازی از کش��ورهایی 
چون کره، ژاپن، اتریش، اس��پانیا و چین نیز در این 

همایش حضور خواهند یافت. 
وی اف��زود: ع��الوه بر ش��رکت های قطعه س��ازی، 
شرکت های معتبر خودروسازی جهان به ویژه از اروپا 
و آس��یا نیز ج��زو ش��رکت کنندگان در این همایش 

خواهند بود. 
قربان��ی با بی��ان اینکه در حاش��یه ای��ن همایش 
مذاکراتی بین خودروس��ازان و قطعه سازان ایرانی و 
خارج��ی صورت خواهد گرف��ت، تصریح کرد: برخی 
از ش��رکت های معتبر خودروس��ازی و قطعه س��ازی 
خارج��ی با هدف انجام مذاک��رات و آغاز همکاری ها 

به ایران می آیند. 

ضوابط واردات الستیک اعالم شد
براس��اس ابالغیه س��ازمان توس��عه تجارت ایران، 
جه��ت پیش��برد فرآیندهای تولی��دی و عمرانی در 
واردات الس��تیک های خودروه��ای س��نگین خاص 

تسهیالتی لحاظ شده است. 
به گزارش ایس��نا، در بخش��نامه ای که س��ازمان 
توس��عه تجارت خطاب به گمرک ایران، با اس��تناد 
به دس��تور وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر کرده 
 OTR است، ثبت سفارش و ترخیص انواع تایرهای
کش��اورزی، راهس��ازی و معدنی فاقد تولید داخلی 
برای ثبت س��فارش و ترخیص نیازمند ارائه گواهی 
ثبت نمایندگ��ی واردات از مرکز اصناف و بازرگانان 

نیستند. 
این در حالی اس��ت ک��ه در ادامه این بخش��نامه 
تأکید ش��ده است که هرگونه الس��تیک دیگری به 
غیر از سایزهای مجاز اعالم شده که فاقد تولید داخل 
هستند، همچنان برای ترخیص نیازمند ارائه گواهی 

فعالیت نمایندگی رسمی خواهند بود.

خبر بینالملل
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آخری��ن آمار تولید خودرو که مربوط 
به 10 ماهه نخست امسال است، نشان 
از افزایش میزان تولید در کش��ور دارد؛ 
افزایش��ی که بس��یاری آن را ناش��ی از 
ش��رایط پسابرجام می دانند، اما شرایط 
ب��ازار خ��ودرو گواهی می دهد که حتی 
برجام هم نتوانس��ته تغییری در میزان 
تقاضا ایجاد کند و بازار خودرو همچنان 

در خوابی عمیق است. 
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی 10 
ماه��ه منتهی به دی ماه س��ال جاری، 
تولید انواع خودرو توس��ط خودروسازان 
داخل��ی کش��ور ب��ه م��رز782 ه��زارو 
622دس��تگاه رس��یدکه می��زان تولید 
خودروه��ای س��واری به نس��بت مدت 
مشابه سال گذشته رشد 3/1 درصد را 
نشان می دهد اما این موضوع به خروج 

از رکود خودرو ختم نمی شود. 
با اینکه خودروس��ازان در شش ماهه 
نخست امسال در رکود فرورفته و حتی 
نسبت به سال گذشته که سال رویایی 
تولی��د خودرو در کش��ور ب��ود کاهش 
50درص��دی را نی��ز تجرب��ه کردند اما 
آمارها در ش��رایط فعلی نش��ان می دهد 
چرخ تولید در حال چرخش اس��ت که 
می توان آن را ناشی از تزریق منابع مالی 
تس��هیالت 25 میلیون تومانی دانست، 

درحالی که حکایت رکود بازار همچنان 
باقی اس��ت و حتی پیش بینی می ش��ود 
که تالطم ش��ب عید هم این بازار را از 

خواب عمیق رکود بیدار نکند. 
علی ارسالن منصوری، رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران، درباره شرایط بازار در 
پسابرجام به  »فرصت امروز« می گوید: 
»ما هنوز هیچ تغییری را در میزان تقاضا 
احس��اس نکرده ایم و هیچ اتفاق خاصی 
در ب��ازار نیفت��اده اس��ت. حتی با اینکه 
ما در بازار ش��ب عید به س��ر می بریم 
ش��اهد افزای��ش تقاض��ا نیس��تیم و در 
بح��ث خودروهای داخلی هیچ افزایش 

تقاضایی صورت نگرفته است. «   
غالمحس��ین قاس��میان، نایب رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران نیز در این زمینه 
در گفت وگ��و ب��ا  »فرصت امروز« بیان 
می کند:  »با وجود ش��رایط پس��ابرجام 
و حت��ی آغ��از زم��ان بازار ش��ب عید، 
متأس��فانه میزان تقاضا در بازار نس��بت 
به چند ماه قبل هیچ تغییر نکرده است. 
م��ردم همچنان منتظ��ر تغییر قیمتی 
هس��تند ک��ه باید بگویم خ��ودرو قطعاً 
از ای��ن قیمت ها پایین ت��ر نخواهد آمد 
 بنابراین بهتر اس��ت مردم به خریدشان 

بپردازند. «   

خودرو شب عید گران نمی شود
ب��ه گفته نمایش��گاه داران خودرو به 
رس��م س��ال های گذشته بازار شب عید 

تقریباً باید از ابتدای بهمن ماه ش��روع 
شود ولی امسال هیچ خبری از این بازار 
نیس��ت. اما اتفاق دیگری که اصوالً در 
همی��ن ایام ب��رای کاالهای تولیدی رخ 
می دهد، افزایش قیمت اس��ت که گویا 

امسال خبری از آن هم نخواهد بود. 
منصوری درباره افزایش قیمت خودرو 
اظه��ار می کند: »طی چند ماه پیش ما 
حتی ش��اهد کاه��ش قیمت خودرو در 
بازار نس��بت به قیم��ت کارخانه بودیم. 
اکنون قیمت خودرو کمی نوس��ان دارد 
ول��ی با توجه ب��ه اینکه حجم خودروی 
موج��ود در ب��ازار بس��یار بیش از تقاضا 
است من پیش بینی نمی کنم که افزایش 
قیمت چش��مگیری حتی در بازار شب 

عید برای خودرو صورت بگیرد. «   
قاس��میان نی��ز در این ب��اره معتق��د 
اس��ت: »به اعتقاد من ما ش��اهد تغییر 
چشمگیری در قیمت نخواهیم بود زیرا 
تقاضایی وجود ندارد و میزان خودروی 
عرضه ش��ده در بازار به قدری هس��ت 
ک��ه اجازه تغییر چندان��ی در قیمت را 
نمی دهد. ما امیدواریم حداقل از ابتدای 
اسفند که به شب عید نزدیک می شویم 

شاهد افزایش تقاضا باشیم. «   

 خودروهای خارجی 
روی خط ثابت

رک��ود اما فقط مخت��ص به تولیدات 
داخ��ل نمی ش��ود بلک��ه خودروه��ای 
واردات��ی نیز با اینکه مش��تریان خاص 
خود را دارند به همین سرنوش��ت دچار 
ش��ده و روی یک خط ثابت بدون هیچ 

نوسانی جلو می روند. 
منصوری درباره میزان تقاضا برای 
خودروهای خارجی می گوید: »تقاضا 
ب��رای خودروهای خارجی هم تغییر 
چندانی نکرده و در بحث قیمت هم، 
ه��ر ن��وع تغییری منوط به قیمت ارز 
اس��ت که هنوز اتفاقی نیفتاده است. 
موض��وع تقاض��ا در ای��ن بخ��ش از 
خودروها ممکن است در اوایل اسفند 
تغییر کند که آن هم به خاطر تالطم 
ب��ازار ش��ب عید خواهد ب��ود. با این 
ح��ال من پیش بین��ی نمی کنم بازار 
 امس��ال مانند بازار سال های گذشته 

باشد. «   
جن��ب و جوش بازار ش��ب عید گویا 
قرار نیست به بازار خودرو برسد و حتی 
ای��ن بازار بی جان نمی خواهد از کابوس 

رکودی خود بیدار شود. 

برجام هم بازار خودرو را تکان نداد 

خودرو پشت فرمان بازار خوابش برد

ش��رکت های خودروس��از چینی سعی 
دارند با ش��رایط مناس��ب برای مشتریان 
خ��ود، ب��ازار خ��ودروی ای��ران را به خود 

اختصاص دهند. 
لیزین��گ در تج��ارت به معن��ای اجاره 
اعتباری است. به عبارتی دیگر در این نوع 
از قرارداد تولید کننده با استفاده از اقساط 
بلند م��دت کاال و خدم��ات را در اختی��ار 
دیگران قرار می دهد. در ایران بیش��ترین 
اس��تفاده از این خدم��ات در حوزه خودرو 

است. 
در سال های اخیر شرکت های خودروساز 
با اس��تفاده از لیزینگ، تالش دارند فروش 
محصوالت خود را بیشتر کنند. در این بین 
شرکت های خودروساز چینی سعی دارند 
با شرایط مناسب برای مشتریان خود، بازار 
خودروی ایران را به خود اختصاص دهند. 
انجم��ن  کل  دبی��ر  موقع��ی،  ه��ادی 
ش��رکت های لیزین��گ ایران در پاس��خ به 
سوالی در مورد وضعیت لیزینگ در کشور 
و اس��تقبال م��ردم از لیزین��گ خودرو در 
کش��ور، این روش ف��روش را در ایران نوپا 

دانست. 
موقع��ی در گفت وگ��و ب��ا ات��اق اصناف 
ب��ا بیان اینک��ه در ایران لیزینگ بیش��تر 
در م��ورد خودرو کارب��رد دارد، گفت: این 
روش ف��روش در مورد س��ایر محصوالت 
س��رمایه ای و ماش��ین آالت نی��ز می تواند 
کاربرد داش��ته باش��د اما در ایران بیش��تر 
ش��رکت های خودروساز از این روش برای 
فروش محصوالت خود استفاده و مردم نیز 

استقبال می کنند. 
دبی��ر کل انجمن ش��رکت های لیزینگ 
ای��ران در م��ورد علت اس��تقبال مردم از 
خودرو ه��ای چین��ی، با رد تف��اوت میان 
نوع لیزینگ ارائه شده توسط شرکت های 
چین��ی ب��ا خودروس��ازان ایران��ی گفت: 
فروش��ندگان چین��ی و برخ��ی دیگ��ر از 
خودروس��ازان خارجی به دلیل اینکه قصد 
فروش بیشتر و به دنبال آن گرفتن بازار را 
دارند، تالش می کنند سیستم های فروش 
اقس��اطی را که بیشتر با شرایط اقتصادی 
م��ردم هماهن��گ اس��ت، عرض��ه کنند. 
این سیس��تم ها ب��ا بهره پایین و اقس��اط 

طوالنی م��دت باعث می ش��وند که مردم 
اقبال بیشتری به سمت این خودروسازان 

داشته باشند. 
وی با تایید این موضوع که شرکت های 
چین��ی از نرخ به��ره چین ب��رای فروش 
اقساطی محصوالت خود استفاده می کنند 
و نه نرخ بهره ایران، گفت: ما از پشتوانه مالی 
این شرکت ها اطالعی نداریم. شرکت هایی 
که در ایران نمایندگی خودروسازان چینی 
را دارند س��عی دارند ب��ا برنامه هایی مانند 
فروش های ویژه مناسبتی و بدون کارمزد 
مشتریان بیشتری جذب کنند. این مسئله 
در مورد خودروسازان چینی صادق نیست 
و سایر خودروسازان خارجی و نمایندگان 
خودروس��ازان خارج��ی نی��ز از این روش 

استفاده می کنند. 
موقعی مش��کل اصلی در مورد خودرو و 
بخ��ش لیزین��گ را تغییرات در این بخش 
دانست و اضافه کرد: بازار خودرو در ایران 
در حال تحول اس��ت. ب��ا رفع تحریم های 
خودروس��ازان  و  خودرو ه��ا  اقتص��ادی، 
جدی��دی وارد بازار ایران خواهند ش��د و 
رقاب��ت برای جذب مش��تری می��ان آنها 
شکل خواهد گرفت. خودروسازان ژاپنی و 
آمریکایی به دلیل قیمت باالتر مش��تریان 
خاص خ��ود را دارند و کمتر مجالی برای 

فروش باال پیدا می کنند. 
دبی��ر کل انجمن ش��رکت های لیزینگ 
ایران با تأکید بر گس��تردگی بازار خودرو 
در ایران، گفت: مردم خواهان خودرویی با 
کیفیت و قیمت مناس��ب هستند، این در 
حالی اس��ت که قیمت و کیفیت دو مقوله 
متضاد با یکدیگر هستند. ارزان تمام شدن 
قیمت خودرو باعث افت کیفیت آن خواهد 
ش��د. خودروی با کیفی��ت خارجی قیمت 

باالیی خواهد داشت. 
موقع��ی در پای��ان با تأکید ب��ر اینکه 
رف��ع تحریم ها باع��ث ورود خودروهای 
متنوع ت��ر ب��ه ب��ازار ایران خواهد ش��د، 
ادامه داد: ای��ن تنوع و تعدد خودرو ها و 
خودروس��ازان خارجی باعث رونق بخش 
بانک��ی و خریدوفروش در ب��ازار خودرو 
خواهد شد و مردم حق انتخاب بیشتری 

خواهند داشت. 

دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ ایران توضیح داد

 روش چینی ها
برای فروش خودرو در ایران

شماره 442 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

گزارش2



اخبار انتخاباتی

رئیس جمهوری در مراس��م بهره ب��رداری همزمان از 
138 پروژه مصوب سفرهای استانی، بنای دولت یازدهم 
را واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از بخش خصوصی 
با هدف ایجاد رفاه و رونق اقتصادی در کشور برشمرد. 
به گزارش ایس��نا، حجت االسالم والمس��لمین دکتر 
حس��ن روحانی روز سه ش��نبه در این نشست با تأکید 
براین که  »ما با صراحت به دولتمردان دنیا نیز گفته ایم 
که دنبال تولید و صادرات مش��ترک هس��تیم« توسعه 
پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و 
اظهار کرد: در حال برنامه ریزی برای تعیین اولویت های 
کش��ور در دوره پس��ابرجام و طی س��ال های 95 و 96 

هستیم. 
روحانی با اش��اره به اینکه  »  مس��یر ام��ام راحل را با 
هدایت رهبر معظم انقالب اس��المی ادامه خواهیم داد، 
گفت: 70 درصد اعتبار مصوبات اس��تانی پرداخت شده 
و بقیه نیز محقق خواهد ش��د. ما وعده ای نمی دهیم که 

قادر به تحقق آن نباشیم. 
رئیس جمه��وری همچنین تصریح کرد که  » بیش از 
51 درصد مصوبات س��فرهای اس��تانی به انجام رسیده 

است.«
دکتر روحانی احیای س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به عنوان یک��ی از وعده های خ��ود در دوره انتخابات را 
احیای مغز کارشناس��ی کش��ور دانس��ت و با اشاره به 
تقدیم الیحه بودجه و برنامه شش��م توس��عه به مجلس 
شورای اسالمی اظهارداشت: مجلس فرصت کافی برای 
بررس��ی الیحه بودجه 95 را در اختیار دارد و امیدوارم 
نماین��دگان محترم الیحه بودجه را قبل از پایان س��ال 

تصویب کنند. 
رئی��س جمه��وری س��پس ب��ه تواف��ق هس��ته ای و 

دس��تاوردهای آن ب��رای کش��ور اش��اره ک��رد و گفت: 
نخس��تین ب��ار در تاری��خ ایران اس��ت که م��ا توافقی 
بین المللی با قدرت های ب��زرگ می کنیم و موفقیت ما 
آنچنان اس��ت که یک کشور در دنیا نتوانسته و نخواهد 

توانست بگوید ایران در این معامله ضرر کرده است. 
روحان��ی برجام را ی��ک توفیق بین الملل��ی و به نفع 
همگان خواند و با تأکید بر اینکه  » روابط ما با جهان بر 
مبنای برد – برد خواهد بود«، افزود: قراردادی می تواند 
پایدار باشد که برد – برد باشد یعنی منطقی، عادالنه و 

برمبنای انصاف و احقاق حقوق مردم باشد. 
رئیس  جمهوری با اش��اره به اینکه  » دهه فجر امسال 
با موفقی��ت و پیروزی های ملی دیگری توام اس��ت که 
باع��ث س��رافرازی ملت و فض��ای باز ب��رای رقابت در 
اقتصاد منطقه ای و جهانی شده است«، افزود: تأکید بر 
واگذاری تصدی گری های اقتصادی به بخش خصوصی، 
تقویت و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی و جذب 
س��رمایه و تکنولوژی برای تقویت ت��وان رقابتی اقتصاد 

کشور در منطقه و جهان از اهداف اصلی دولت است. 
روحانی اظهارداشت: نیروی انسانی جوان و متخصص، 
موقعیت جغرافیایی ممتاز، معادن، منابع و ذخایر انرژی 
غن��ی، ش��بکه ارتباطی مناس��ب در داخل کش��ور و با 
کشورهای منطقه و سواحل طوالنی در شمال و جنوب 
کش��ور، امتیازات و س��رمایه های کشور هستند که باید 
برای شکوفایی بیش از پیش اقتصاد از آنها بهره بگیریم. 
رئیس  جمهوری تصریح کرد: در 10 س��ال گذش��ته 
ام��کان اس��تفاده مناس��ب از فرصت ه��ا و ظرفیت های 
چش��مگیر اقتصاد ایران مهیا نبوده است، اما امروز این 
فرصت دوباره ایجاد ش��ده و باید فرصت های از دس��ت 

رفته سال های گذشته را جبران کنیم. 

روحانی خاطرنش��ان س��اخت: در س��ال های گذشته 
برای اینکه نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیت ها 
اقتصاد کش��ور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامه ها 
را هر چند به ش��کل ناتمام مط��رح می کردیم اما امروز 
محدودیت ها برطرف ش��ده و این فرصت مهیاست تا در 
فضای جدید با برنامه ریزی صحیح، از وضعیت پیش رو 
ب��رای به فع��ل رس��اندن ظرفیت ها به بهترین ش��کل 

استفاده کنیم. 
رئی��س  جمهوری فس��اد، ران��ت و انحص��ار را بخش 
دیگ��ری از مش��کالت پی��ش روی اقتصاد کش��ور ذکر 
ک��رد و گفت: تا فس��اد و انحصار وجود داش��ته باش��د 
پیش��رفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد ش��د، باید با 
تجمیع سیس��تم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانک ها از 
مس��یر بنگاه داری به ایفای وظایف اصلی شان در حوزه 
بانک��داری، تک نرخی کردن ارز و واگ��ذاری پروژه های 
نیمه تمام به بخش خصوص��ی تحرکی جدید در اقتصاد 
کش��ور ایجاد کنیم و در این میان ب��ا رعایت احترام و 
تأکید بر این نکته که اصل وجود دس��تگا ه های نظارتی 
کامال الزم است از همه دستگاه های نظارتی می خواهم 
که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاه ها، وظایف خود 

را کامال در چارچوب های قانونی به پیش ببرند. 
محمدباق��ر نوبخ��ت رئی��س س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ری��زی نی��ز در ابتدای این مراس��م با اش��اره به 
تصویب یکهزار و 78 پروژه در 24 س��فر استانی دولت، 
از اتم��ام 546 پروژه خبر داد و تصریح کرد: در مجموع 
13 ه��زار و 322 میلیارد تومان اعتب��ار به اجرای این 
پروژه ه��ا تخصیص یافت��ه بود که 70 درص��د این رقم 
مع��ادل 9 هزار و 130 میلیارد تومان تاکنون تخصیص 

یافته است. 

عضو کمیس��یون س��المت شورای شهر 
از مقص��ر جلوه دادن رس��انه ها در حادثه 

کارواش سعادت آباد گالیه کرد. 
به ایس��نا، احمد مسجدجامعی با انتقاد 
از گالی��ه برخی از اعضای ش��ورای ش��هر 
در خصوص بزرگ نمای��ی حادثه کارواش 
سعادت آباد از سوی برخی رسانه ها گفت: 

چ��را اینقدر به رس��انه ها ب��د می گوییم و 
چرا توقع داریم که رس��انه ها همیشه از ما 

تعریف کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه چن��دی پیش یک 
وان��ت متعلق ب��ه ش��هرداری در پیاده رو 
ب��ود و به وی در خصوص س��د معبر برای 
عموم مردم تذکر دادم، گفت: بعضا شاهد 

ادبیات��ی از س��وی مام��وران ش��هرداری 
هستیم که تنش را تشدید می کند و جای 
سوال است که آیا مملکت، قانون و دادگاه 
ندارد که از طریق راه های تنش زا مس��ائل 

بررسی می شود. 
وی افزود: رسانه هایی که منعکس کننده 
اخب��ار کارواش بودند همان رس��انه هایی 

هس��تند که در خصوص مدافعان حرم و... 
نیز مطلب نوشته و ما همه این رسانه ها را 

می شناسیم. 
وی با بیان اینکه نماینده شهرداری نیز 
بر رفتار غلط و تهاجمی ماموران شهرداری 
در حادثه کارواش صحه گذاش��ته اس��ت، 

گفت: چرا رسانه ها را مقصر می دانید. 

مدی��رکل امور سیاس��ی و بین المل��ل وزارت خارجه با 
تأکی��د بر اینکه پرونده محدودیت ص��دور ویزا در آمریکا 
ج��زو نگرانی ه��ای ایران اس��ت، گف��ت: عالوه ب��ر اینکه 
پرون��ده این موض��وع همچنان باز اس��ت، باید بگویم این 
محدودیت ه��ا دغدغه ای ب��رای اروپایی ها نیز محس��وب 
می ش��ود و تنها محدود به ایران نیست. به گزارش ایسنا، 
حمید بعیدی نژاد، مدیرکل امور سیاسی و بین الملل وزارت 
امور خارجه صبح سه شنبه در نشست  »ناگفته های برجام و 
رویکردهای پسابرجام« در مرکز دیپلماسی ایرانی در پاسخ 

به این سوال که با توجه به برگزار شدن جلسه هیأت نظارت 
بر برجام، بررس��ی ها در رابطه با محدودی��ت صدور ویزا در 
آمریکا و تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران به کجا رس��یده 
اس��ت؟ توضیح داد: محدودیت های صدور وی��زا در آمریکا 
جزو نگرانی های ما بوده و همچنان پرونده آن باز است و در 
صورتی که قانون کنگره آمریکا خللی در روابط اقتصادی ما 

ایجاد کند خالف توافق انجام شده است. 
بعیدی نژاد تأکید کرد: آقای کری به ما قول داده اس��ت 
که این قانون به گونه ای اجرایی  ش��ود که در ازس��رگیری 

تب��ادالت اقتصادی ایران خللی ایج��اد نکند و در غیر این 
صورت ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. 

مدیرکل امور سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه بحث ایجاد محدودیت در صدور ویزا از س��وی 
آمریکا تنها مربوط به ایران نمی ش��ود، خاطرنش��ان کرد: 
اروپایی ها نخس��تین جبهه مقابله با این قانون هس��تند و 
حتی سفیران اتحادیه اروپا در واشنگتن نیز به این قانون 
اعتراض کرده اند. در هر صورت اگر این قانون همانطور که 
کنگره تدوین کرده اجرا شود از نظر ما نقض برجام است. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اس��المی مطبوعات و رس��انه ها را اجزای 
چه��ارم دموکراس��ی دانس��ت و گف��ت: 
دموکراس��ی بدون حض��ور مطبوعات آزاد 

معنایی ندارد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، علی مطه��ری در 
چهارمین نشس��ت عصرانه به وقت جوانی 

خان��ه ش��هریاران ج��وان اف��زود: آزادی 
مطبوعات به حدی مهم است که می توان 
آن را جزو چهارم دموکراسی یا قوه چهارم 
حکوم��ت برش��مرد. واضح اس��ت که اگر 
آزادی بیان نباشد حکومت مردم بر مردم 

تحقق نخواهد یافت. 
مطهری گفت: در دولت نهم هم می توان 

اش��اره به دارا بودن جامعه از آزادی بیان 
داش��ت اما از دوره ده��م نمی توان گفت 
آزادی بی��ان وج��ود دارد، ب��ه خص��وص 
مطبوع��ات که دچ��ار خودسانس��وری ها 
شده اند و خط قرمزها مانع رشد آزادی ها 

شده است. 
مطهری ب��ا بیان اینک��ه نظام مقدس 

جمهوری اسالمی با مطرح شدن نظرات 
متفاوت منحل نمی ش��ود، اف��زود: نظام 
جمه��وری اس��المی ای��ران ریش��ه های 
محکم و اس��تواری دارد که ب��ا نقدها از 
بین نمی رود. ای��ن نگرش ها باید اصالح 
ش��ود تا آزادی بیان معن��ای اصلی خود 

را بیابد. 

انتقاد مسجدجامعی از مقصر جلوه دادن رسانه ها در حادثه کارواش

بعیدی نژاد: اروپایی ها هم نگران محدودیت ویزای آمریکا هستند

علی مطهری: دموکراسی بدون حضور مطبوعات آزاد معنایی ندارد

غالمعلی حدادعادل س��خنگوی ائتالف اصولگرایان 
با اش��اره به اعالم لیست 30 نفره نامزدهای اصولگرا در 
تهران گفت: بنای ما در تنظیم فهرس��ت حذف کسانی 
نیست که در مجلس به عنوان رهروان فعالیت می کنند. 
محمدرض��ا باهن��ر نای��ب رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به فعالیت اصالح طلبان برای انتخابات 
مجلس دهم گفت: اگرچه اصالح طلبان به عنوان حزب 
رقیب، تهدیدی برای اصولگرایان محسوب می شوند، اما 
اصالح طلبانی را که به مجلس می آیند و رأی می آورند 
به هیچ وجه تهدیدی برای نظام نمی دانیم. باهنر یادآور 
شد: در بین اصولگرایان شاید سه یا چهار گرایش جدی 

وجود داش��ته باشد، کما اینکه در بین اصالح طلبان هم 
گرایش های مختلفی هس��ت که چون خط و مرزش��ان 
مشخص نیست، آدم ها ممکن است خیلی راحت از این 
جری��ان به آن جریان منتقل ش��وند، بنابر این تعهدات 
حزبی و تش��کیالتی معموال تعه��دات قرص و محکمی 

نیست. 
 پروانه مافی عضو حزب کارگزاران از تأیید صالحیت 

خود از طرف شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تهران خبر 
داد. 

  رئیس س��تاد انتخابات وزارت کش��ور گفت: کشور 

ما دچار برخی از مسائل اقتصادی است و امر انتخابات 

نباید مس��ئوالن را از دیگر مس��ائل اجرایی و اقتصادی 
کشور غافل کند. 

  رئی��س کل دادگس��تری اصفه��ان گف��ت: تخلف 

انتخاباتی محسوس��ی در اصفهان گزارش نشده و تنها 
درچن��د ح��وزه انتخابات��ی گزارش های��ی در ارتباط با 
تبلیغات زودهن��گام برخی کاندیداها در فضای مجازی 

اعالم شده است. 
  قائم مقام وزیر کش��ور پیگیری ه��ا را باعث تغییر 

قابل توجه��ی در تأیی��د صالحیت ها دانس��ت و گفت: 
حدود 51 درصد داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای 

اسالمی تأیید صالحیت شدند. 

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

امارات دس��ت به تغییراتی در ترکی��ب دولت زده و دو 
پست وزارتی جدید به نام های »وزیر خوشبختی« و »وزیر 
تس��امح« را برای نخس��تین بار در جهان ابداع کرده است. 
به گ��زارش روزنامه اماراتی الخلیج، محمد بن راش��د آل 
مکتوم، نخس��ت وزیر امارات و حاکم دوبی روز دوشنبه از 
بزرگ ترین تغییرات س��اختاری در تاریخ دولت این کشور 
خبر داد. او در صفحه ش��خصی خ��ود در پایگاه اجتماعی 
توییتر نوش��ت: م��ا بزرگ ترین تغییرات س��اختاری را در 
تاری��خ دولت ف��درال ایجاد کرده ایم. دولت جدید ش��امل 
تعداد اندکی از وزارتخانه ها و تعداد بیش��تری از وزرا برای 

برخورد با پرونده های ملی و استراتژیک است. 
حاکم دوبی اعالم کرد: ما پس��ت وزیر مشاور تسامح و وزیر 

مشاور خوشبختی را ایجاد کرده ایم. همچنین وزارت آموزش 
و پرورش با وزارت آموزش عالی ادغام ش��ده و یک وزیر برای 
این وزارتخانه به همراه دو وزیر مشاور برای کمک به وی تعیین 
شده اس��ت. ما تصمیم گرفته ایم تا موسسه مدارس امارات را 
تاس��یس کنیم و ساختار وزارت بهداش��ت را تغییر داده و نام 
آن را به وزارت بهداش��ت و پیش��گیری جامعه تغییر بدهیم. 
تغییرات شامل افزایش نقش وزارت خارجه نیز می شود طوری 
که ای��ن وزارتخانه بر کمک های بین الملل��ی خارجی امارات 
نظارت خواهد داشت. همچنین قرار شده که وزارت توسعه و 
همکاری بین المللی به وزارت خارجه ملحق شده و نام آن به 
وزارت خارجه و همکاری بین المللی تغییر یابد. این تغییرات در 

نشست دولت های جهان در دوبی اعالم شده است.

وزیران »خوشبختی« و »تسامح« در کابینه امارات! 

 وزارت خارج�ه عربس�تان اع�ام ک�رد 

واشنگتن از پیشنهاد ریاض برای استقرار 
نیروی ویژه در سوریه استقبال کرده است. 

 پوتین، رئیس جمهوری روس�یه اعام 

کرد این ترکیه اس�ت که باید نخستین 
می�ان دو  رواب�ط  گام در عادی س�ازی 
کشور را که پس از س�رنگونی جنگنده 

روسی تیره شد، بردارد. 
صبغت اهلل مجددی، رئیس مجلس سنای افغانستان درگذشت

تیتر اخبار

شهیندخت موالوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خان��واده در جمع خبرنگاران گفت: زنان 10 درصد معتادان 
کشور را تشکیل می دهند.  او با اشاره به باال بودن آمار اعتیاد 
در افراد متاه��ل بیان کرد: اعتیاد افراد متاهل آس��یب های 
اجتماعی بیش��تری برای خانواده ها به ویژه کودکان به دنبال 
دارد. یکی از این آس��یب ها افزایش طالق در جامعه اس��ت. 
55درص��د طالق  هایی که در کش��ور رخ می دهد، ناش��ی از 
اعتیاد اس��ت. موالوردی مهم ترین برنامه های دولت تدبیر و 
امید را تامین و ارتقای س��رمایه اجتماعی دانست و تصریح 
ک��رد: ثبات و آرامش اقتصادی و سیاس��ی و تحقق امنیت و 
اخالق در حوزه فرهنگی در کش��ور از مهم ترین برنامه های 
این دولت است. بودجه خاصی به بانوان اختصاص داده نشده 

است. رویکرد دولت یازدهم توانمندسازی زنان و ایجاد عدالت 
جنسیتی است که این عدالت در برخورداری عادالنه زنان و 

مردان از منابع و فرصت ها شکل می گیرد. 
معاون رئیس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده حمایت 
از برنامه ه��ای س��من ها را یک��ی از فعالیت ه��ای مهم در 
ح��وزه کار امور بانوان و خانواده ریاس��ت جمهوری عنوان 
و اظهار کرد: در راس��تای این ام��ر تفاهم نامه همکاری با 
وزارتخانه های آموزش و پرورش، جهاد کش��اورزی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداش��ت و س��ازمان  
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی امضاء شد که با توجه 
به این تفاهم نامه و همکاری این دس��تگاه ها، برنامه حوزه 

زنان و خانواده در سطح کشور و استان اجرا می شود. 

زنان ۱۰ درصد معتادان کشور را تشکیل می دهند

  س�ازمان ح�ج و زی�ارت ب�ا انتش�ار 

اطاعی�ه ای از آغ�از پی�ش ثب�ت ن�ام 
س�فرهای نوروزی عتب�ات عالیات خبر 

داد. 
  منش�ور حق�وق ش�هروندی ب�ا رأی 

اعضای شورای اس�امی شهر تهران به 
مدیرعام�ل ش�رکت بهره ب�رداری مترو ته�ران از اقدام�ات مترو ته�ران برای تصویب رسید. 

خدمت رسانی در روز 22 بهمن خبر داد

تیتر اخبار

 هیأت داوران س��ودای س��یمرغ متش��کل از ابوالحسن 
راع��ی، س��یدجمال  داودی، مجتب��ی  داوودی، محم��د 
س��اداتیان، منوچهر شاهسواری، مهدی فخیم زاده و نیکی 
کریمی نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین را در بخش های 

مختلف به این شرح معرفی کردند: 
*بهترین کارگردان: کم��ال تبریزی برای کارگردانی 
فیلم »امکان مینا«، سعید روستایی برای کارگردانی فیلم 
»ابد و ی��ک روز«، ف��رزاد موتمن ب��رای کارگردانی فیلم 
»آخرین بار کی سحر را دیدی؟«، محمدحسین مهدویان 
ب��رای کارگردانی فیل��م »ایس��تاده در غبار«، س��یدرضا 

میرکریمی برای کارگردانی فیلم »دختر«. 
*بهتری�ن بازیگر نق�ش اول زن: پریناز ایزدیار برای 
فیل��م »اب��د و یک روز«، س��اره بیات ب��رای فیلم »عادت 
نمی کنیم«، مینا س��اداتی برای فیلم »امکان مینا«، طناز 
طباطبایی برای فیلم »خش��م و هیاهو«، الهام کردا برای 

فیلم »به دنیا آمدن«. 

*بهتری�ن بازیگر نقش اول مرد: فرهاد اصالنی برای 
فیلم »دختر«، پرویز پرستویی برای فیلم »بادیگارد«، رضا 
کیانیان ب��رای فیلم »کفش هایم کو«، پیمان معادی برای 
فیلم »ابد و یک روز«، نوید محمد زاده برای فیلم »خش��م 

و هیاهو«. 
بهن��وش  زن:  مکم�ل  نق�ش  بازیگ�ر  *بهتری�ن 
بختی��اری برای بازی در فیلم »من«، مریال زارعی برای 
فیل��م »دخت��ر«، ژاله صامت��ی برای فیل��م »آخرین بار 
کی س��حر را دیدی؟«، ش��بنم مقدمی ب��رای فیلم های 
»زاپ��اس« و »نفس«، ش��یرین یزدان بخ��ش برای فیلم 

»اب��د و ی��ک روز«. 
*بهتری�ن نق�ش مکم�ل م�رد: حمیدرض��ا آذرنگ 
ب��رای فیلم »عادت نمی کنیم«، امی��ر جدیدی برای فیلم 
»من«، س��یامک صفری برای فیلم »آخرین بار کی سحر 
را دیدی؟«، آذرخش فراهان��ی برای فیلم »ماالریا«، نوید 

محمد زاده برای فیلم »ابد و یک روز«. 

کاندیداهای سیمرغ سی وچهارمین دوره فجر

 انیمیشن کوتاه »یک برخورد کوتاه« 
برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره 

»نِِور مور« آمریکا شد. 
رئی�س س�ازمان    محم�د س�رافراز، 

عط�اءاهلل  حکم�ی  در  صداوس�یما 
ابطحی را به س�مت دبیر ش�ورای عالی 
این س�ازمان منصوب  سیاس�ت گذاری 

کرد.

مان�ی حقیقی که در ای�ن دوره از جش�نواره فیلم فجر با فیل�م »اژدها وارد 
می ش�ود« حضور دارد ب�ا تاکید بر اینک�ه از هیچ کس نمی ترس�د ، هرگونه 

نمادگرایی در آثارش را رد کرد

تیتر اخبار

آس��یب دیدگی سیلوا، ستاره اس��پانیایی منچسترسیتی 
جدی اس��ت و ای��ن بازیکن چن��د هفت��ه نمی تواند برای 
فیروزه ای پوش��ان به می��دان برود. به گ��زارش دیلی میل، 
داوید س��یلوا مغز متفکر منچسترس��یتی در میانه میدان 
در دی��دار ای��ن تیم برابر لسترس��یتی از ناحی��ه مچ پا با 
آس��یب دیدگی مواج��ه ش��د و نتوانس��ت به ب��ازی ادامه 
دهد. روزنامه س��ان انگلیس اعالم کرد که آس��یب دیدگی 
س��تاره اس��پانیایی س��یتی جدی اس��ت و او حداقل یک 
ماه خانه نش��ین خواهد بود. به نوش��ته دیلی میل، س��یلوا 
نمی تواند در فینال جام اتحادی��ه برابر لیورپول به میدان 
برود. او همچنین دیدار برابر چلس��ی در جام حذفی را از 
دس��ت خواهد داد و در لیگ قهرمانان اروپا هم نمی تواند 

برابر دیناموکی��ف اوکراین بازی کند. س��یلوا از بازیکنان 
خوب و تاثیر گذار منچسترس��یتی در چند سال اخیر بوده 
اس��ت. او بارها مورد توجه رئال قرار گرفته با این حال در 
فیروزه ای پوش��ان شهر منچس��تر باقی مانده و بسیار بعید 

است با آمدن پپ گواردیوال هم از سیتی جدا شود. 
منچسترس��یتی در فص��ل ج��اری لیگ برت��ر انگلیس 
عملکرد خوبی از خود نشان نداده است.  این تیم در هفته 
بیست و پنجم برابر لسترسیتی صدرنشین با نتیجه سه بر 
یک تن به شکس��ت داد و به رده چهارم جدول رده بندی 
س��قوط کرد تا با صدر جدول شش امتیاز اختالف داشته 
باشد. این تیم در هفته بیست و ششم نیز کار سختی برابر 

تاتنهام، تیم دوم جدول رده بندی دارد. 

سیلوا یک ماه خانه نشین شد

  علی حس�ینی و ز نه بر د ار  س�ابق تیم 

 مل�ی با اس�تفاده از م�اده »25.3« وادا 
می توان�د زودت�ر از موع�د ب�ه میادین 

بر گردد. 
 باش�گاه یوونتوس به س�ران چلسی 
هشدار دارد که به دنبال وسوسه کردن 

سرمربی تیم شان نباشند. 
مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا باز هم دچار مشکل کلیه شده است او دیشب 

در بارسلون جراحی کرد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ
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آگهی امروز: انتخابات الکترونیکی

داستان
مردی پشت میز پیتزافروش��ی ای نشسته است و 
گارس��ون پیتزایش را جلویش می گذارد. دست مرد 
به سمت سس کچاپ می رود تا آن را روی پیتزایش 
بریزد اما ممانعت گارس��ون ب��ا گفتن این جمله که 
ش��ما نمی توانید از کچاپ اس��تفاده کنی��د مانع از 
خوردن آن می شود و آن را از جلوی مرد بر می دارد. 
در تصویر بعد در یک فروشگاه مواد غذایی فروشنده 
مانع از برداشتن سبد خرید توسط خریداران می شود 
و اعالم می کند که ش��ما نمی توانید از آن اس��تفاده 
کنید. در صحنه بعد در یک فروشگاه شاهد درگیری 
دو زن با یکی از گاردهای فروشگاه هستیم که اعالم 
می کند آن دو نمی توانند از پله برقی استفاده کنند. 
گوینده می گوید که ش��ما دوس��ت ندارید از حقوق 
طبیعی خود محروم ش��وید یا پاس��خ منفی بشنوید 
و س��پس در صحنه آخر پسری را می بینیم که برای 
رأی گیری به محل اخذ رأی رفته است اما در آنجا به 
او گفته می شود که باید قبل از آن ثبت نام اینترنتی 
می کرده اس��ت. تمام پیام تیزر این اس��ت که ش��ما 
دوست ندارید از حقوق طبیعی خود محروم شوید و 

انتخابات الکترونیکی حق طبیعی شماست. 
استراتژی

ایده پردازی آگهی منس��جم، مختصر و مفید است. 
داشتن حق رأی و انتخابات حقوق طبیعی افراد است 
و انتخابات الکترونیکی از حقوق طبیعی تر و تمام حرف 
تیزر نیز همین است؛ نش��ان دادن لحظاتی که در آن 
از عادی ترین حقوق خود ممکن است بی دلیل محروم 
ش��وید و مقایس��ه آن با رأی گی��ری و انتخاب چنین 
استراتژی ای که هدف آن مقایسه دو موضوع نداشتن 
حق انتخابات الکترونیکی و نداش��تن حق استفاده از 
حقوق بسیار طبیعی و غیر قابل انکار مثل داشتن یک 
سس کچاپ روی پیتزا یا سبد خرید در فروشگاه است. 
اما نکته هوشمندانه در ایده پردازی مقایسه ای است که 
سوی دیگر آن یعنی اختیار نداشتن در استفاده از سس 
یا سبد بسیار احمقانه است و با این ترفند ایده پردازان 
بی��ش از همه تمایل دارند که نش��ان دهند نداش��تن 
حق انتخابات الکترونیکی و سلب این اختیار به همان 
حماقت و غیر قانونی بودن نداشتن حق استفاده از سبد 
خرید در یک فروشگاه یا سس کچاپ روی پیتزاست. 

تکنیک
تکنی��ک آگهی س��اده، مس��تندگونه و رئال بدون 
صحنه پردازی ها و فضاس��ازی های تبلیغاتی بهترین 
تکنیک تبلیغاتی اس��ت که پیام تیزر منتقل شود و 

اتفاقا بسیار هم تبلیغاتی و اثر گذار است. 

Visa و سفارش غذا روی صندلی 
استادیوم

Visa ب��رای کس��انی که یک س��اندویچ هات داگ 
می خواهند اما دوس��ت ندارند ک��ه صندلی خود را در 
مس��ابقه Super Bowl ترك کنن��د، برنامه ویژه ای 
دارد. این ش��رکت ارائه دهنده فن��اوری پرداخت پول، 
پلت ف��رم پرداخ��ت از طریق موبای��ل را عرضه خواهد 
کرد. به این ترتیب حضار استادیوم Levi›s می توانند 
از روی صندلی س��فارش خ��ود را ثبت کنند و منتظر 
دریافت غذای خود بمانند. به گفته الرا باالش، معاون 
ارش��د و مدیر بخش بازاریابی در آمریکای ش��مالی در 
شهر  Foster City  ایالت کالیفرنیا، این نخستین بار 
اس��ت که Visa چنین پیش��نهادی را در اس��تادیوم 
 Super  ارائه می دهد. این خدم��ات از طریق نرم افزار
Bowl 50  در دس��ترس اس��ت. در اینج��ا خدم��ات 
پرداخت دیجیت��ال  Visa Checkout  با آن ادغام 
 Bay  در منطقه Super Bowl خواهد ش��د. برگزاری
Area  سان فرانسیسکو، پلت فرمی عالی را برای نمایش 
برتری Visa در ح��وزه پرداخت هزینه ها و نوآوری های 
موجود در این زمینه معرفی می کند. Visa حامی مالی 
لی��گ ملی فوتبال ایاالت متح��ده آمریکا )NFL( برای 
بیش از 2دهه، همچنین اس��تادیوم Levi›s را به بیش 
از 700 محل فروش و عرضه خدمات مجهز کرده است 
بنابرای��ن مصرف کنندگان می توانند فقط با اس��تفاده از 
تلفن های هم��راه خود لباس طرفداران NFL را بخرند. 
  Justin Herman Plaza  فروشگاه ویژه طرفداران در
 Super Bowl سان فرانسیسکو شناخته شده به عنوان
City نی��ز فرصت انتخاب میان سیس��تم های پرداخت 
 Visa Checkout .و سامس��ونگ را دارد Visa پ��ول
دارای بیش از 250 هزار شریک تجاری است که شامل 
استارباکس و خدمات دارویی آنالین  Walgreens  در 
آمریکا می شود. همچنین احتماال والمارت در ماه مه به 

این شبکه می پیوندد. 
در فاصله بین 30 ژانویه تا 7 فوریه، Visa یک نوع 
 One Market  نورپردازی روی دو برج مشتمل بر
Plaza  در سان فرانسیس��کو، مح��ل اح��داث مرکز 
نوآوری ش��رکت را انجام می دهد. این پروژه، با در بر 
گرفت��ن 18 طبقه از یک ب��رج و 21 طبقه از برجی 
دیگ��ر، تصاوی��ر NFL و Super Bowl را نمای��ش 
داده اس��ت. Visa برای نشان دادن این صحنه ها به 
  Obscura Digital  همکاری با آژانس تبلیغات��ی
می پ��ردازد. BBDO نی��ز آژانس خالقیت ش��رکت 
برای ثبت لحظات نام گرفته اس��ت و ش��بکه رسانه  
Starcom  نیز وظایف خاص خود را انجام می دهد. 
به ای��ن ترتیب هویت نوآوران��ه و فناوری محور برند 

Visa بیشتر از قبل بیان می شود. 

از میان خبرها

فرصت نقد

تبلیغات خالق

آگهی: شرکت Tide - شعار : لباس ها در تکاپو 

ایستگاه تبلیغات

انقراض خیلی وقت است شروع 
شده

تغییرات کوچک در طبیعت تا زمانی که اوضاع حاد 
نشود به چشم ما نمی آید. زمانی که دیگر فرصتی برای 
جبران نیست، ما تازه تالش به حفظ آنچه باقی مانده 

است، می کنیم. 
 Post-it Note همان گونه که یک بسته یادداشت
در یک لحظه به خودی خود ناپدید نمی شود، گونه های 
 WWF در معرض خطری که تحت حمایت سازمان
 Post-it .هس��تند هم به یکب��اره ناپدید نمی ش��وند
تصاوی��ر حیوانات در حال انق��راض را روی کاغذهای 
یادداش��تش به کار برد تا نش��ان دهد ک��ه گونه های 
درحال انقراض درس��ت جلوی چش��م ما هستند و با 

بی توجهی مان از بین می روند. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، تصاوی��ر حیوانات روی 
کاغذهای یادداش��ت رفته رفته محو ش��ده به سختی 
دیده می شوند و کامال از بین می روند؛ همزمان پیامی 
انتق��ادی کم کم نمایان و پررنگ می ش��ود: »انقراض، 

پیش از آنکه ما متوجه شویم شروع می شود!«

نگاهی به آگهی تلویزیونی خیریه محک

ملموسوهمدلیبرانگیز

9مدیریت تبلیغات شماره 442 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
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بس��یاری از مخاطبان آگهی تلویزیون��ی محک با ترانه 
 » خوشحال و ش��اد و خندانم، قدر دنیا را می دانم «   خاطره 
دارند. شعری که معموال در میان بازی های کودکانه توسط 
بچه ه��ای دوره های مختلف زمزمه می ش��د و بچه ها اکثرا 
حین خواندن آن دس��ت و پا می کوبیدند و می خندیدند. 
مؤسسه خیریه محک بعد از مدت ها یک آگهی تلویزیونی 
را اکران کرده و در آن از این ش��عر خاطره انگیز اس��تفاده 
کرده  اس��ت. در این آگهی گروه��ی از کودکان مانند یک 
گروه سرود کنار هم ایستاده اند و این شعر مشهور را زمزمه 
می کنند. در این آگهی مخاطبان در حال مرور کردن شعر 
در ذهن شان هس��تند که تصویر کودکی سرطانی همگی 
آنها را غافلگیر می کند؛ کودکی که با صدایی آرام، بخشی 
از ش��عر را زمزمه می کند و مخاطب��ان را تحت تأثیر خود 
قرار می دهد و حس ترحم آنها را برمی انگیزد. حس��ی که 
آن چنان در مخاطب��ان دوام ندارد و کارگ��ردان آگهی به  
س��رعت با تغییر زاویه دوربی��ن اش آن را به حس دیگری 
تبدی��ل می کند و به نوعی ریتمی ش��اد به آگهی می دهد. 
آگهی اخیر محک از جنبه های مختلفی قابل بررسی است 
که »فرصت امروز« به کمک م��اکان مهرپویا کارگردان و 

مشاور تبلیغاتی در صدد تحلیل آن برآمده است. 

چرخش به موقع زاویه دوربین
م��اکان مهرپوی��ا درب��اره آگه��ی تلویویزن��ی محک به 
»فرص��ت ام��روز« می گوید: بعد از مدت ها ش��اهد پخش 
آگهی تلویزیونی ای از مؤسس��ه خیریه هستیم. این آگهی 
از لحاظ س��اخت و کارگردانی قابل توجه ا ست و به نظرم 
روند درستی را در جهت جلب توجه و تحت تأثیرقرار دادن 
مخاطب طی کرده اس��ت. ضم��ن اینکه فیلمبرداری قابل 
توجهی هم دارد. دکوپاژ کار بس��یار چشمگیر بوده و برای 
مثال نقطه اوج کار با یک حرکت دوربین قابل توجه همراه 
اس��ت. به نظرم این آگهی توانسته احساسات مخاطبان را 
حی��ن دیدن آگهی تحریک کند. ام��ا نکته مهمی در این 
دس��ته از آگهی ها قابل لمس اس��ت، نکت��ه ای که به طور 
خاص آگهی هایی را که عموما فرهنگی نامیده می ش��وند 
پوش��ش می دهد؛ این دسته از آگهی ها از لحاظ اختصاص 
بودجه فقیر هستند و معموال گروه سازنده آگهی مجبورند 
از امکانات کمی برای تهیه آگهی اس��تفاده کنند. مخاطب 
به راحتی می تواند با دیدن آگهی های مختلف، تفاوت بودجه 
اختصاص یافته به این دس��ته از آگهی را با بودجه تعیین 
ش��ده برای آگهی های تجاری تش��خیص دهد برای مثال 
اگر به لباس بازیگ��ران کودك این آگهی فرهنگی نگاهی 
بیندازی��د متوجه منظورم خواهید ش��د. لب��اس کودکان 
آرشیوی و کهنه به نظر می رسد و مشخص است که بارها و 
بارها از آنها استفاده شده است. این موضوع باعث شده که 

وقتی بینندگان برای نخستین بار آگهی محک را می بینند، 
احس��اس  کنند که قرار اس��ت پیام��ی در جهت کمک به 
کودکان بی بضاعت به شما داده شود. روسری دختربچه ها 
بزرگ و کهنه  است. لباس ها هم اغلب رنگ ورو رفته  است. 
این امر باعث گمراهی مخاطب از مسیر دریافت پیام آگهی 
می ش��ود و بیننده تا کودك مبتال به سرطان در آگهی به 

صحنه نیاید، آنچنان متوجه مفهوم پیام نخواهد شد. 

آهنگ و شعر خوب و خاطره انگیزی برای این آگهی 
انتخاب شده است

مهرپویا در مورد موسیقی آگهی محک می گوید: آهنگ 
و شعر خوب و خاطره انگیزی برای این آگهی انتخاب شده 
و موس��یقی ذهن مخاطب را حین تماشای آگهی درگیر 
خود می کند ولی به نظرم موس��یقی در بخش اول و دوم 
آگهی کمی یکنواخت شده است و اگر موسیقی در بخش 
دوم زمانی که مخاطب متوجه داس��تان آگهی می ش��ود 
هیجان پیدا می کرد، باعث افزایش تأثیرگذاری پیام آگهی 
در میان مخاطبان می شد. این مشاور تبلیغاتی می گوید: 
بودجه ک��م اختصاص یافت��ه به آگهی ه��ای تبلیغاتی و 
س��رعت عملی که ش��رکت ها باید در تحویل آگهی ها از 
خودش نش��ان دهند، باعث خل��ق یک تکنیک تبلیغاتی 
داخلی در کش��ورمان ش��ده اس��ت؛ تکنیکی که فعاالن 
تبلیغات داخلی به آن نام مینیمال داده اند، مینیمالی که 
با مفهوم اصلی این تکنیک فرسنگ ها فاصله دارد. اینجا 
با مینیمالیسم در بودجه مواجهیم. شرکت های تبلیغاتی 
ایران��ی به همان دو دلیلی که نام بردم، مجبور هس��تند 

از برخ��ی فاکتورهای تبلیغات��ی صرف نظر کنند و آگهی 
را خلوت تر یا مینیمال بس��ازند. در نظ��ر بگیرید که اگر 
موس��یقی بخش دوم آگهی تلویزیونی محک ارکس��ترال 
می ش��د، چقدر می توانست اثربخشی آگهی را باالتر ببرد 
اما ای��ن اتفاق به دلیل��ی که گفتم نیفتاده اس��ت. برای 
روشن ش��دن صحبت هایم بهتر اس��ت مثالی بزنم. یکی 
از کش��ورهایی که نمونه های فوق الع��اده ای از آگهی های 
احساسی در آنجا ساخته می شود، تایلند است مثال آگهی 
تلویزیونی برند پن تن یک��ی از بهترین نمونه های چنین 
آگهی هاس��ت. در این آگهی آنقدر گروه سازنده از تصاویر 
و موس��یقی احساسی استفاده کرده که مخاطب با دیدن 
آن گم��ان می کند که آگهی فرهنگی را مش��اهده کرده 
است، در حالی آگهی مورد نظر تبلیغ یکی از محصوالت 
این برند اس��ت. موسیقی در آگهی برند پن تن رفته رفته 
اوج گرفته و ش��کلی کامال ارکس��ترال با انبوهی س��از به 
خ��ود می گیرد. کارگردان زمانی ک��ه در آگهی می خواهد 
فضا را بشکند و وارد فضای دیگر شود، عالوه بر دکوپاژ و 
میزانسن، نیاز به این دارد که با عناصری مانند موسیقی و 
صحنه تغییر ایجاد کند. گروه سازنده محک در این آگهی 
ت��الش کرده اند که با تم��ام امکاناتی که دارند به بهترین 
نح��وه پیام را به مخاطب برس��انند ول��ی کمبود بودجه 
به هرحال روند حرکتی آنها را سخت کرده است. امیدوارم 
این مشکل آگهی های تبلیغاتی باالخره حل شود و کسی 
بانی از میان برداش��تن این معضل باشد. قرار نیست همه 
آگهی ها بودجه های سنگین داشته باشد، ولی آنجا که سناریو 
برای اجرای مؤثر نیاز به بودجه دارد، باید به نوعی آن را تأمین 

کرد. قطعا تولیدکنندگان آگه��ی تمام تالش خود را به کار 
بسته اند و بحث من کلی تر از یک آگهی است. 

تفاوت آگهی  تلویزیونی محک با سایر آگهی های 
این مؤسسه

مهرپویا درب��اره تفاوت آگهی  تلویزیونی محک با س��ایر 
آگهی های این مؤسس��ه می گوید: آگهی تلویزیونی محک 
ب��ا آگهی های چاپی و دیجیتال مح��ک که معموال در اکثر 
آنها ی��ک دختربچه دوست داش��تنی وجود دارن��د، تفاوت 
زیادی دارد و یکپارچگی همیشگی میان این آگهی با مابقی 
آگهی ها دیده نمی شود. در بعضی دیگر از آگهی های محک 
معموال از تصویر کودکی اس��تفاده می شود که تحت درمان 
قرار گرفته و به نوعی س��المت دوباره خود را به دست آورده 
اس��ت. درواقع آگهی های دیگر محک امیدوارکننده است و 
حس شادش��دن را به مخاطب منتقل می کند. یعنی هیچ 
وقت در آگهی های این مؤسسه درباره خود بیماری یا مراحل 
آن صحبتی نشده و پیامی طراحی نشده است. نمونه خاصی 
را س��راغ ندارم که چهره غمگینی از یک کودك سرطانی را 
در یک آگهی محک دیده باشم. اینکه چرا رویکرد همیشگی 
محک در بخش اول آگهی تلویزیونی آن دیده نش��ده کمی 
عجیب اس��ت. البته ش��اید س��ناریو و نوع س��اخت آگهی 
تلویزیونی این مؤسس��ه آنقدر برای موسس��ان آن جذابیت 
داشته که خواس��ته اند از رویکرد قبلی خود فاصله بگیرند. 
در این میان باید این نکته را نیز در نظر بگیرید که رس��انه 
تبلیغاتی محک این بار تغییر کرده و آگهی هایی با سبک و 
سیاق آگهی تلویزیونی اخیر این مؤسسه مطمئنا مخاطبان 
زیادی را جذب خود خواهد کرد. چنین آگهی هایی مخاطب 
را تحت تأثیر قرار می دهد. مهرپویا در پاسخ به این سوال که 
چقدر این آگهی می تواند، مخاطبان را به سمت انجام عملی 
که مؤسسه محک خواهان آن است، ترغیب کند، می گوید: 
این ترغیب به احتمال زیاد به خاطر نام مؤسس��ه محک که 
در انتهای آگهی می آید، اتفاق خواهد افتاد. نام این مؤسسه و 
حوزه فعالیتش به اندازه کافی برای مخاطبانش شناخته شده 
است و این آگهی فقط به نوعی نام این مؤسسه خیریه را در 
ذهن مخاطبان یادآوری می کند که به نظرم آگهی مورد نظر 

در این باره موفق عمل کرده  است. 

مرضیه فروتن

سلما رفیعی

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

مخاطبان چه می گویند؟

این آگهی چقدر در جلب توجه و ترغیب شما برای 
کمک به موسسه خیریه محک موثر است؟

»فرصت امروز« با استفاده از اپلیکیشن »نظر بازار« تحقیقی درباره اثربخشی آگهی موسسه محک و توصیف مخاطبان از آگهی انجام داده 
است که بخشی از نتایج را در ادامه این گزارش می خوانید. برای دریافت فایل کامل نظرات مخاطبان به سایت و کانال تلگرامی »فرصت 

امروز« به آدرس telegram. me/forsatemrooz مراجعه کنید. 

خیلی زیاد               زیاد                   متوسط

           کم                          خیلی کم
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مخاطب اول: تأثیر آگهی بر ترغیب به کمک به مؤسسه خیریه محک متوسط 
بوده و آگهی از نظر مخاطب ترحم برانگیز ارزیابی شده است. 

مخاطب دوم: تأثیر آگهی بر ترغیب به کمک به مؤسسه خیریه محک خیلی زیاد 
بوده و آگهی از نظر مخاطب فوق العاده تأثیر گذار ارزیابی شده است. این مخاطب معتقد 
است که این آگهی می تواند کودکان را تشویق و ترغیب به کمک به همنوعان شان کند. 
مخاطب سوم: تأثیر آگهی بر ترغیب به کمک به مؤسسه خیریه محک خیلی 
زیاد بوده و آگهی از نظر مخاطب مثبت ارزیابی شده ولی معتقد است، شاید این 

آگهی روی کودکان مبتال به سرطان اثر منفی بگذارد. 
مخاطب چهارم: تأثیر آگهی بر ترغیب به کمک مؤسسه خیریه محک متوسط 
بوده و مخاطب معتقد است که تم آگهی کمی تکراری است و به طورکلی نسبت 

به چنین آگهی هایی نگاه مثبتی ندارد. 
مخاطب پنجم: تأثیر آگهی بر ترغیب به کمک مؤسسه خیریه محک کم بوده 
و مخاطب معتقد است که آگهی روی آن تأثیرگذار بوده ولی عاملی نخواهد شد 

که به این مؤسسه کمک کند. 



رایتل برای بار دوم اسپانس��ر 
جشنواره فجر شد. اما یک تفاوت 
عمده میان پروسه اسپانسرینگ 
امس��ال و س��ال گذش��ته آن 
وجود داش��ت و آن فرصت کم و 
فورس م��اژور بودن پ��روژه بود، 
به طوری ک��ه رایتل ب��ا کمتر از 
یک هفت��ه برنامه ری��زی باید به 
این جشنواره ورود پیدا می کرد. 
ب��ه همی��ن دلی��ل فعالیت های 
تبلیغاتی زیادی برای این مهم به 
انجام نرسید و رایتل در جشنواره 
نیز تنها اکتفا به کانتر و ارائه  » رای 
کارت «   ک��رد. اتفاقی ک��ه در آن 
خبری از تجربه مستقیم مشتری 
نبود و این اپرات��ور به جای اینکه 
س��یم کارت مس��تقیم ب��ه افراد 
حاضر در جش��نواره هدیه داده 
یا نس��ل چهارم اینترنت خود را 
در پردیس ها به صورت رایگان در 
اختیار مشتری بگذارد، تنها به بنر 
و کانتر در جذب مش��تری اکتفا 
کرده است. به اعتقاد کارشناسان 
اکنون زمان توس��عه بازار رایتل 
اس��ت، نه آگاهی دهی. محدود 
شدن فعالیت های تبلیغاتی این 
شرکت به استند و بنر در جشنواره 
نش��ان دهنده همین بی برنامگی 
و نب��ود اس��تراتژی ب��رای ورود 
به اسپانس��رینگ اس��ت. عالوه 
بر این بودج��ه ای ک��ه قطعا در 
قدوقواره های جشنواره فجر است 
در این راه هزینه شده، بودجه ای 
که می توانست صرف حمایت از 
بخش خصوصی فیلمساز و حتی 
کاور کردن یک سال هنری خوب 
ش��ود. برای اطالع از جزییات و 
پیامده��ای این اسپانس��رینگ 
فورس ماژور ب��ا حامد محمدی، 
کارش��ناس ح��وزه بازاریاب��ی و 
تبلیغات به گفت وگو پرداختیم. 

مهلت کم برای ورود به 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی 

ایران 
حام��د محمدی، کارش��ناس 
بازاریاب��ی و اسپانس��رینگ طی 
مقدمه ای در خص��وص حمایت 
رایتل از جشنواره فجر به »فرصت 
امروز« می گوید: ستاد جشنواره 
تقریب��ا از اواخر اردیبهش��ت ماه 
و  اسپانس��رینگ  پروژه ه��ای 
بازاریاب��ی اش را ب��ا مذاک��ره ب��ا 
مجموعه های مختلفی به عنوان 
واسطه های اسپانسرینگ شروع و 
پروژه آغاز به کار کرد. به یکسری 
دالی��ل پ��روژه اسپانس��رینگ 
جشنواره با همکاری مجموعه ها 
به س��رانجام نرس��ید. با توجه به 
اینکه س��ال گذش��ته هم رایتل 
اسپانسر اصلی جشنواره فیلم فجر 
بود، امسال هم دوباره این اپراتور 
به عن��وان اسپانس��ر اصل��ی و به 
صورت تک اسپانسر انتخاب شد. 
رایتل با ورود به عنوان اسپانس��ر 
اصل��ی به دنب��ال پیاده س��ازی 
استراتژی هایش بود با این تفاوت 
که سال گذش��ته یک ماه مانده 
به جش��نواره ورود ک��رده بود و 
فضا برای برنامه ریزی داشت، اما 
امس��ال کمتر از هفت روز مانده 
به جش��نواره به عنوان اسپانس��ر 
معرفی ش��د و تنها کمتر از هفت 
روز زمان داش��ت تا یک برنامه و 
اس��تراتژی و س��ناریو برای ورود 
به بزرگ ترین روی��داد فرهنگی 
ایران تعیی��ن کند! این فش��ار و 
عجله در روز های نزدیک به شروع 
جش��نواره بازی را هم برای ستاد 
جشنواره و هم برای حامی اصلی 
این رویداد فرهنگی و هنری ایران 

تغییر داد. 

تولید محتوای آنالین در 
پروژه ای فورس ماژور

ای��ن کارش��ناس بازاریاب��ی 
در پاس��خ به این س��وال که این 
حمایت چق��در با هوی��ت رایتل 
تناس��ب دارد، می افزاید: هویت 
مجموع��ه رایت��ل که ی��ک برند 
پویای ارتباطی و جوان در حوزه 
مخابرات و اپراتورهاس��ت با این 
حمایت سازگار است. اما رایتل از 
این پروژه می تواند به سه مبحث 
زیر ورود کند و بهره برداری داشته 
باشد: 1- مس��ئولیت اجتماعی: 
رایتل مانند سال گذشته با شعار 
 » رایتل، حام��ی فرهنگ و هنر «  
 ورود کرده اس��ت که این رویکرد 
نشان از حمایت از حوزه فرهنگ 
و هنر و ایفای نقش مس��ئولیت 
اجتماع��ی  رایت��ل دارد. 2- نگاه 
دوم این اپراتور اس��تفاده از فضا 
و محتوای جش��نواره برای تولید 
محت��وای آنالین ب��رای کاربران 
اس��ت. رایتل بنا به پشتوانه نسل 
س��وم و چهارم اینترن��ت همراه 
خ��ود به دنب��ال تولی��د محتوا و 
عرضه آن در محص��والت خود یا 
همکاری با ش��رکای استراتژیک 
خود اس��ت. 3- اس��تدالل سوم 
نیز جذب مخاطب و توسعه بازار 
خود است. رایتل در یک پروژه با 
چهره مسئولیت اجتماعی شرکت 
کرده اما به دنبال جذب مخاطب 
است، به خاطر فرصت کم جنبه 
شوآف و تبلیغاتی زیادی نداشته 
و بس��یاری از مردم نمی دانستند 
که قرار است رایتل امسال حامی 
جش��نواره فجر ش��ود. در مورد 
موضوع دوم بحثی ک��ه امروز در 

بازار ایران داغ است تولید 
محتوای آنالین است. مثال 
در بحث Iptv ها که چند 
ش��رکت روی آن در حال 
فعالیت هس��تند، یکی از 
اهداف مهمی ک��ه رایتل 
می توانس��ت از آن بهت��ر 
بهره ببرد، تولید محتوای 
آنالین بود. امس��ال آنقدر 
پروژه فورس ماژور ش��د 
که یک مجموع��ه مانند 
آپ��ارات را کن��ار خودش 
آورده و ب��ه کم��ک آن 

توسط برنامه فرش قرمز، بخش 
افتتاحیه و برنام��ه کافه آپارات را 
تولید کرده  و آپ��ارات این تولید 
محت��وا را به خوب��ی انج��ام داده 
اس��ت. حقیق��ت این اس��ت که 
رایتل به عنوان پیشگام در حوزه 
تولید محتوای آنالین روی بستر 
موبایل ب��وده و س��رمایه گذاری 
که در گذش��ته انجام داده است 
انتظار می رفت خیلی با برنامه تر 
و با اس��تراتژی مش��خص تر این 
محتوا را برای کاربران رایتل تهیه 
و تولید کند ولی تمرکز بر تولید 
محتوای رایتل ضعیف بوده است 
و نتوانس��ت اهدافش را به خوبی 
پیاده کند. در اس��تدالل س��وم 
هم که تمرکز بر جذب مخاطب 
اس��ت، یک اپراتور وارد شده تا از 
فضای حاضر، فروش سیم کارت 
و محصوالت داشته باشد. رایتل 
در ای��ن مرحل��ه موفق ت��ر عمل 
ک��رده و و در محل های برگزاری 
جشنواره استند و کانتر و پروموتر 
ق��رار داده و به اف��رادی که بلیت 
جش��نواره دارند، یک رای کارت 
)س��یم کارت رای��گان( می دهد 
که با کمک آن برای س��یم کارت 
رایگان ثب��ت نام کنن��د ولی باز 
هم در این بخ��ش انتقاداتی وارد 
است. عرضه س��یم کارت رایگان 
به تنهایی تفکر خوب��ی در حوزه 
جذب کاربر اعتباری اس��ت ولی 
اس��تراتژی ج��ذب کاربرانی که 
این سیم کارت رایگان را تحویل 
گرفته اند و تبدیل مشتری بالقوه 
به مش��تری بالفع��ل و در ادامه 
تبدیل مشتری به مشتری وفادار 
مهم تر از ارائه سیم کارت رایگان 

است و به اعتقاد من رایتل در این 
سه حوزه ضعیف وارد شده است. 
عالوه بر این در مورد بودجه هزینه 
شده نیز ش��اید بتوان این طور به 
این قضیه نگاه کرد که بودجه ای 
که می توان��د یک س��ال هنری 
خوب را پوشش دهد و بازگشت 
سرمایه بهتر، آگاهی برند بیشتر و 
مسئولیت اجتماعی سنگین تری 
داشته باشد، متأسفانه تمام این 
بودجه صرف ی��ک رویداد بزرگ 

شده است. 

انتقال تجربه به مخاطب 
این کارشناس اسپانسرینگ در 
مورد بهره برداری های تبلیغاتی 
که رایتل می توان��د از این رویداد 
داشته باش��د می گوید: همه چیز 
کنار هم خوب است، هم جشنواره 
و هم فیلم ه��ای بخش خصوصی 
که نیاز به حمای��ت دارند. توازن 
این م��وارد کن��ار ه��م می تواند 
اثربخشی بهتری داش��ته باشد: 
حمایت از جشنواره فجر، حمایت 
از بخش خصوص��ی فیلمس��از و 
حمایت ه��ای کالن کش��وری از 
اسپانسر هایی که در این راه بودجه 
خ��ود را هزینه می کنن��د. رایتل 
می توانس��ت به جای اینکه با این 
مبلغ اسپانس��ر کل فجر شود، با 
هزینه کمتری اسپانسر بخشی از 
آن شده و مابقی را در فیلمسازی 
هزینه کند تا تأثیرگذاری بهتری 
در ذهن مخاطب داش��ته باش��د 
و بازارهای بهتر به دس��ت آورده 
و ش��عارش را به خوب��ی در ذهن 

مخاط��ب تداعی کن��د. در مورد 
نفعی ک��ه رایت��ل از ای��ن ماجرا 
می توان��د بب��رد، به اس��تراتژی 
ورود به روی��داد بس��تگی دارد. 
مثال ی��ک برند هدف��ش از ورود، 
آگاهی از برند است. یک کمپانی 
دیگ��ر هدفش حمای��ت از هنر و 
مس��ئولیت اجتماعی اس��ت که 
در راس��تای آگاهی از برند انجام 
می ش��ود. گاهی به دلیل توسعه 
بازار و جذب مخاط��ب این کار را 
انج��ام می دهیم. ب��ه اعتقاد من 
رایتل اکنون در بازه زمانی اس��ت 
که نیاز به آگاهی برند ندارد، بلکه 
نیاز به توس��عه بازار دارد. هرچه 
کاربر بیشتری داشته باشد، درآمد 
باالتر کس��ب می کند و اسپانسر 
تمایل بیش��تری به ادامه کار در 
این ح��وزه پیدا خواه��د کرد. در 
این حرکت اشتباه هم وجود دارد. 
مهل��ت رایتل ب��رای بازاریابی در 
این جش��نواره کم بوده و کارهای 
تبلیغاتی زیادی نتوانس��ت انجام 
دهد. این برند تنها در سینما کانتر 
گذاش��ته تا جذب کاربر کند. آیا 
این اس��تراتژی ک��ه در قبال هر 
بلی��ت ی��ک رأی کارت بدهن��د 
و بع��د مخاطب فرآین��د پیچیده 
ثبت ن��ام را طی کند اس��تراتژی 
درستی است؟ مسلما خیر، چون 
مخاط��ب درگیر نش��ده اس��ت. 
چن��د اتفاق بهت��ر به ج��ای این 
حرکت می توانس��ت شکل دهد. 
اوال اینکه به ج��ای رای کارت به 
مخاطبان سیم کارت ارائه دهند. 
به هر حال مخاطب یا س��یم کارت 
را هدیه می ده��د یا خودش آن را 
اس��تفاده می کند. ارائه مستقیم 

س��یم کارت در مخاطب هیجان 
ایجاد می کند. نکت��ه دوم انتقال 
تجربه به مخاطب اس��ت. رایتل 
اکن��ون بهترین اینترن��ت همراه 
را از نظر کیفیت و پوش��ش دهی 
دارد. اما تا مخاط��ب آن را تجربه 
نکند، نمی تواند ب��ه رایتل اعتماد 
کند. آنها می توانستند در سینماها 
اینترنت رایگان رایتل بگذارند تا 
مخاطبان سرعت و کیفیت خوب 
آن را ببینند و مشتری شوند. این 
مش��تری بعد از بی��رون آمدن از 
سالن خواس��تار خرید یا استفاده 
از س��یم کارت ش��ده و وارد بازی 
استراتژیک رایتل می شود. این کار 
قطعا برای رایتل خیلی راحت تر از 
ساخت و استقرار کانتر و پروموتر 
در سینماها بود، اما در حال حاضر 
نظر مس��ئوالن آنها ای��ن بود که 
وجود کانت��ر را مهم تر از اینترنت 
پر سرعت رایگان در پردیس های 
سینمایی می دانند! ما اگر بهترین 
خودرو را هم بسازیم تا مخاطب با 
آن رانندگی نکند و آن را امتحان 
نکند به حرف ها و شعارهای مان 
اعتماد نخواهد ک��رد. این انتقال 
تجربه در رویدادی که رایتل آن را 
حمایت می کند، وجود ندارد. بودن 
وای فای در فضای سینماهای در 
حال اکران یک تجرب��ه موفق را 
در جذب مشتری فراهم می کرد. 

تمرکز بر مخاطبان فرهنگی 
او در مورد مخاطب��ان رایتل در 
جش��نواره می افزاید: اس��تراتژی 
کالن رایت��ل قطعا ب��ه مخاطبان 
جش��نواره می خ��ورد که 
کرده ان��د.  پی��دا  ورود 
مخاطب��ان فرهنگ��ی از 
نظ��ر اقتص��ادی مرفه تر 
هس��تند، مس��لما ب��رای 
کس��ی که 88 هزار تومان 
پول جش��نواره می دهد، 
خرید یک س��یم کارت یا 
یکی از محص��والت رایتل 
چیزی نیس��ت. اما رایتل 
در ساده ترین برنامه هایی 
که می توانس��ت مخاطب 
را درگیر کند توجه نکرده 
و تنها اکتفا به کانتر کرده اس��ت. 
اگر دیدگاه فقط ایج��اد کانتر در 
سینماها بود می توانست به جای 
اسپانس��رینگ، کل س��ینماهای 
ته��ران را که 40 تاس��ت، همین 
پروموش��ن را با ی��ک دهم بودجه 
اسپانسرینگ جش��نواره فجر در 
سینماهای تهران داش��ته باشد. 
مخاطبان جشنواره قطعا مخاطبان 
هدف رایتل بوده اند ک��ه اقدام به 
اسپانسرینگ جش��نواره برای بار 
دوم کرده اس��ت. البت��ه درگیری 
مخاط��ب مهم ت��ر از مخاطب��ان 
هدف اس��ت. تا زمانی که نتوانیم 
مخاطب را درگی��ر و آن را جذب 
کنیم به موفقیت نرسیده ایم. هدف 
نهایی جذب و وفادارسازی است. 
بسیاری از مخاطبانی که امسال به 
جشنواره می روند، کاربران رایتل 
هس��تند اما امکانات خاصی برای 
آنها درنظر گرفته نشده است. آنها 
می توانستند برای کاربران خاص 
خدمات اضاف��ه ای ترتیب دهند. 
اما متأس��فانه برنامه، استراتژی و 
سناریویی برای این پروژه نداشته و 

این باعث لطمه شده است. 

بدون سناریو غرق می شویم 
او در انته��ا در م��ورد مزی��ت 
رقابت��ی ای که ای��ن اپرات��ور از 
طریق این جش��نواره به نسبت  
س��ایر اپراتورها به دست می آورد 
ادامه می دهد: مابق��ی اپراتورها 
نیز تمایل ب��ه ورود داش��ته اند، 
چون بزرگ ترین رویداد فرهنگی 
ایران است و می تواند ارزشمند و 
سودده باشد. اما همه اینها منوط 
به یک برنامه ریزی اس��تراتژیک 

اس��ت. اگر رایت��ل یک ماه پیش 
ورود پیدا می کرد، می توانس��ت 
برنامه ه��ای بیش��تری داش��ته 
باش��د. ای��ن کار روی نی��روی 
انسانی شرکت فش��ار می آورد و 
بودجه اش را نیز از دست می دهد. 
اگر با استراتژی ورود پیدا کنیم، 
بهترین نتیجه را خواهیم گرفت. 
اما ب��دون س��ناریو فق��ط غرق 
می ش��ویم. اگر شما ش��نا کردن 
بلد باشید و حتی قهرمان جهان 
باش��ید در یک دریای خروشان 
اگر بخواهید ش��نا کنی��د قطعا 
غرق خواهید ش��د و این ریسک، 
ریسک بزرگی است مگر با هدف 
و سناریوی خاصی شروع به شنا 
کنید و آگاه��ی کامل از وضعیت 
داشته باشید در غیر این صورت 
غرق می ش��وید. نه اینکه رایتل 
شناگر خوبی نباش��د، اما در بازه 
زمانی که ایجاد ش��ده نمی تواند 
بهره برداری زی��ادی انجام دهد 
و ای��ن س��وددهی اش در مقابل 
بودجه ای که هزینه کرده لطمه 
می زند. م��ا در ای��ران دقیقه 90 
کارهای مان را انج��ام می دهیم. 
پروژه ه��ا و جش��نواره های ما به 
دلیل مسائل مختلف به دقیقه 90 
می رس��ند. در این کار نیز شاید 
رایتل به نس��بت س��ال گذشته 
زمانی برای بهره ب��رداری از این 
رویداد نداشت. مثاًل پارسال نیز 
آنها با ه��دف حام��ی فرهنگ و 
هنر بودن به جشنواره ورود پیدا 
کردند. اما با توجه به فرصتی که 
داشتند شروع به تبلیغ تحت این 
عن��وان در بیلبوردهای مختلف 
کردند که ما مسئولیت اجتماعی 
داریم بزرگ ترین فستیوال ایران 
را حمای��ت کنیم. اما امس��ال با 
توجه به بازه هفت روزه تبلیغات 
کمی از آنها دیدیم، چراکه فرصت 

برنامه ریزی نداشتند. 
به اعتقاد م��ن این رویدادهای 
دقیق��ه  ن��ودی در بلند م��دت 
مش��کالتی را برای س��ازمان ها 

ایجاد می کند.
1- نیروی انس��انی: در دنیای 
مدیری��ت ام��روز می گوین��د 
نیروی انس��انی ب��ا ارزش تری��ن 
دارایی هر س��ازمانی هست ولی 
در این حالت به خاطر فشار باالی 
کار نیروی انس��انی نیز خس��ته 
می ش��ود و کم ک��م س��ازمان ها 
نیرو های نخبه خ��ود را به خاطر 
خستگی فکر، روحی و جسمی از 

دست خواهند داد.
 2- ع��دم بهره ب��رداری: ب��رای 
بهره برداری از هر رویدادی نیاز به 
تدوین استراتژی و سناریوی رویداد 
است، بدون استراتژی وارد شدن یا 
انتخاب استراتژی اشتباه در ورود 
سریع به یک پروژه اسپانسرینگ 
می تواند نتایج را خنثی کند. بدون 
برنامه نمی ش��ود مخاطب جذب 
ک��رد و این موض��وع در بلند مدت 
به برند س��ازمان لطمه خواهد زد. 
3- بودجه: س��ومین پیامد اشتباه 
حاصل شده از این اسپانسرینگ های 
دقیقه 90 نیز صرف هزینه هنگفت 
است که با وجود فرسودگی نیروی 
انسانی، مخاطب نیز به آن میزانی 
که مدنظر است جذب نمی شود 
و بودجه ه��ای س��نگین در این 
کمپانی ها هدر می رود. در پایان 
باید یادآور شویم که اسپانسرینگ 
در ایران یک حوزه تازه وارد است 
و در کمپانی ها و سازمان ها هنوز 
درست نتوانسته ش��کل بگیرد و 
این کمپانی ها نیاز به مشاوره های 
اسپانس��رینگ دارند ه��م برای 
ورود به رویداد و هم برای تدوین 
استراتژی و سناریوی رویداد ولی 
امی��دوارم در آین��ده ای نزدیک 
ش��اهد حمایت های خ��وب و با 
برنامه در بخش اسپانسرینگ در 

ایران باشیم. 

آموزش تحقیقات بازاریابی
روش های تحقیق کیفی مستقیم

همان طور که در یادداش��ت های گذشته اشاره شد 
تحقیقات کیفی به دو دس��ته غیرمستقیم و مستقیم 
تقسیم می شود که ش��رح روش های غیرمستقیم در 
یادداش��ت گذش��ته ارائه ش��د. در این یادداشت به 
بررس��ی روش های تحقیق کیفی مستقیم که شامل 
مصاحبه های عمی��ق و گروه کانون اس��ت پرداخته 
خواهد ش��د. مصاحبه های عمیق، به همراه مشاهده 
و نظ��ارت ش��رکت کنندگان، هس��ته فعالیت ه��ای 
جمع آوری داده ها را در پژوهش های کیفی تش��کیل 
می دهند. در ای��ن روش مصاحبه گر با مطرح کردن 
موض��وع مکالمه، ش��رکت کنندگان را به صحبت در 
رابط��ه ب��ا موضوع مطرح ش��ده، ترغی��ب می کند و 
براس��اس آنچه مصاحبه ش��ونده در جریان مصاحبه 
مطرح می کند، سواالت بعدی خود را شکل می دهد. 
ای��ن نوع مصاحبه جنبه تعاملی دارد و مس��تلزم آن 
است که مصاحبه گر از مهارت های مصاحبه به شیوه 
مکالمه ای برخوردار باش��د. بنابراین از مصاحبه های 
عمقی می توان ب��رای ایجاد محیطی اس��تفاده کرد 
ک��ه موضوع باید رک تر و جامع تر باز ش��ود. از جمله 
مزای��ای این روش توانایی دس��ت یابی به بینش های 
ژرف مصاحبه ش��ونده اس��ت. به ص��ورت جمع بندی 
می توان گفت این تکنیک در موارد زیر کاربرد دارد: 
1-  کاوش در جزئیات نظر پاس��خ دهندگان )مثال 

خرید خودرو(
2-   بحث درخصوص موضوعات محرمانه چالش��ی 

)مثال عادت های شخصی(
3-  درک ریش��ه ای رفتارهای پیچیده )مثال روش 

خرید از فروشگاه های بزرگ(
4-  مصاحبه با کارشناسان )مثال پژوهش بازاریابی 

صنعتی(
5-  مصاحب��ه با رقبایی ک��ه نمی خواهند اطالعات 
گروه خود را افش��ا کنند )مثال برداش��ت آژانس های 

مسافرتی از برنامه های بسته سفر خطوط هوایی(
6-  موقعیت��ی که در آن تجرب��ه مصرف محصول، 
به خودی خود حساس است و بر روحیه اثر می گذارد 

)مثال تجربه اصالح صورت و...(
گروه کانون

 این نوع مصاحبه که شهرت فزاینده ای یافته است 
به ص��ورت گروهی بین 8 تا 12 نف��ر انجام می گیرد. 
شخص مصاحبه کننده به گونه ای پرسش های خود را 
مطرح می کند که گروه به دادن پاسخ تشویق شود و 
افراد درباره موضوع مورد بحث، به مباحثه با یکدیگر 
بپردازند. واکنش این افراد به مدیران بازاریابی کمک 
می کند ت��ا به عمق انگیزه مش��تری پ��ی ببرند. اما 
تفاوت این روش با روش مصاحبه عمیق آن است که 
در گروه کانون امکان تولید ایده های نوآورانه بیشتر 
اس��ت و از طرفی تمایل به همرنگ��ی با جماعت در 
ای��ن روش )گروه کانون( افزایش می باید. برای مثال 
یک شرکت آمریکایی به نام تکسونیک از روش گروه 
کانون اس��تفاده کرد تا بداند که مردم در چه زمانی 
به محصول وی روی می آورند. غالبا مدیران بازاریابی 
و کارکن��ان آژانس های تبلیغات��ی، بدون اینکه دیده 
شوند، شخص مصاحبه ش��ونده را زیر نظر می گیرند 
)به مصاحبه ش��ونده گفته می ش��ود که عده ای رفتار 

وی را نظاره می کنند(. 
مشاهده رفتار مردم و گوش دادن به سخنان آنان 
باعث می ش��ود تا مدیران بازاریابی بتوانند اطالعات 
ارزنده ای ب��رای تصمیم گی��ری به دس��ت آورند، یا 
دست کم آنچه را برای پژوهش های بیشتر مورد نیاز 

است دریابند. 
زمانی که ش��رکت امریکن اکس��پرس می خواست 
تع��داد بیش��تری از افراد را به دای��ره اعتباراتی خود 
جلب کند و تعداد افرادی را که دارای کارت اعتباری 
شرکت بودند افزایش دهد، از این روش استفاده کرد. 
هدف ش��رکت این بود که مشخص کند کدام یک از 
مزایای کارت های اعتباری، بیش��تر توجه مش��تریان 
را جلب می کن��د. بنابراین از طریق مصاحبه با گروه 
کانون ش��رکت به این نتیجه رسید که خواست همه 
آنان در یک جمله خالصه می ش��ود: »محصولی که 
با اس��تفاده از این کارت اعتباری خریداری می شود، 
دارای تضمین الزم باشد.« شرکت امریکن اکسپرس 
با گنجان��دن این ویژگ��ی در کارت اعتب��اری خود 
توانس��ت بر تعداد افرادی که از این کارت ها استفاده 
می کنند بیفزای��د و در نتیجه، بابت صدور هر کارت 
مبلغ��ی به عن��وان هزینه مربوطه از اعضای ش��رکت 

دریافت کند. 
Hamedbakhtiarii@gmail.com

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )72(
برندینگ اینترنتی: موتورهای 

جست وجو

ه��دف اس��تفاده از تکنی��ک بهینه س��ازی موتور 
جس��ت وجو که به اختصار ب��ه آن »SEO«  گفته 
می ش��ود، ب��اال بردن وب س��ایت ش��ما در لیس��ت 
جست وجوهای گوگل و سایر موتورهای جست وجو 
اس��ت. هریک از موتورهای جس��ت وجو دارای یک 
الگوریتم هس��تند، این الگوریتم ش��امل یک سری 
قوانین اس��ت که براس��اس آن در مورد باال و پایین 
رفتن وب س��ایت ها در لیست تصمیم گیری می کند. 
برای برند شما بهتر است که همواره در باالی لیست 
موتورهای جس��ت وجو حضور داشته باشید، به این 
منظور بهتر اس��ت اقدام��ات الزم را برای حضور در 

باالی لیست انجام دهید. 
آگاه باش��ید که متخصصان SEO سعی می کنند 
نحوه و س��بک نگارش نام برند ش��ما را بهینه سازی 
کنن��د، ش��ما می توانید ب��ا اس��تفاده از روش های 
نگارشی جذاب و استفاده از مهارت های متخصصان 
SEO رتبه وب سایت خود در موتورهای جست وجو 

را افزایش دهید. 

ایده
مش��تریان موتورهای جس��ت وجو کارب��ران آنها 
هستند. یک موتور جس��ت وجو باید مشتریان خود 
را راض��ی نگ��ه دارد تا آنها به اس��تفاده از آن موتور 
جس��ت وجو ادامه داده و گزینه دیگری را جایگزین 
آن نکنن��د. هویت برن��د یک موتور جس��ت وجوی 
اینترنتی بر پای��ه توانایی آن در یافتن مطالب مورد 
نظر ش��ما بنا نهاده ش��ده اس��ت. بنابرای��ن وظیفه 
الگوریتم یک موتور جست وجو یافتن وب سایت های 
م��ورد نظر کاربران و قرار دادن آن در صدر لیس��ت 

نتایج جست وجو است. 
اگر وب س��ایت ش��ما به صورت مداوم به روز رسانی 
می ش��ود، موتوره��ای جس��ت وجو آن را به صورت 
خودکار بر وب س��ایت هایی که تغییر نکرده و به روز 
نمی ش��وند ترجیح می دهند. بنابراین چنانچه ش��ما 
وبالگی در وب س��ایت خود داشته و آن را به صورت 
روزانه ب��ه روز می کنی��د، یا کامنت های��ی را که در 
توییتر ارس��ال می کنید مس��تقیما به وب سایت تان 
فرس��تاده و در آنجا منتش��ر می کنید، یا صفحه ای 
را در وب س��ایت خ��ود ب��ه ثبت نظرات مش��تریان 
اختصاص داده اید، در این صورت مش��تریان ش��ما 
وب سایت تان را با نظرات شان به روز رسانی می کنند. 
ای��ن موضوع به ش��ما کمک می کند تا در لیس��ت 
موتورهای جست وجو به رتبه باالتری دست یابید. 

قرار گرفتن لینک وب سایت شما در وب سایت های 
دیگر و همچنین به اش��تراک گذاش��ته شدن لینک 
وب س��ایت ش��ما در ش��بکه های اجتماع��ی نظی��ر 
فیسبوک و توییتر نیز توجه موتورهای جست وجو را 
به خود جلب کرده و آنها براساس دستورات موجود 
در الگوریت��م خود رتبه وب س��ایت ش��ما را افزایش 
خواهند داد، چرا که موتورهای جست وجو براساس 
فرضیه های الکترونیکی خود اینطور فرض می کنند 
که لینک سایت شما ارزشمند بوده و به همین دلیل 

از سوی کاربران بازنشر شده است. 

جلوه گری برند
آیا می دانستید به دست آوردن هویت صحیح برای 
برند، در گرو جلوه گری برند برای مش��تریان است؟ 
جلوه گ��ری برند با جنبه ه��ای آگاهی از برند مرتبط 
اس��ت. برای مثال هر چند وقت یک بار و تا چه حد 
آس��ان در ش��رایط و موقعیت های مختلف در ذهن 
مشتریان حضور می یابد؟ تا چه حد برند در اولویت 
نخس��ت ذهن من اس��ت و به آس��انی به یاد می آید 
و ش��ناخته می شود؟ چه نوع اش��اره و راهنمایی یا 
یادآوری الزم اس��ت؟ آگاهی برند چه میزان فراگیر 
ش��ده است؟ یک برند بس��یار جلوه گر، برندی است 
ک��ه عمق و وس��عت آگاهی برند را با ه��م دارد. در 
چنین شرایطی مش��تریان همواره خریدهایی کافی 
انجام می دهن��د و همچنین همواره به موقعیت های 
متنوع��ی که امکان دارد برند به نحوی به کار گرفته 

شود یا مصرف شود می اندیشند. 
جلوه گ��ری برن��د در واقع نخس��تین گام مهم در 
س��اختن ارزش ویژه برند اس��ت، ولی معموال کافی 
نیس��ت. در بس��یاری از م��وارد برای تع��داد زیادی 
از مش��تریان، س��ایر مالحظات همچ��ون مفهوم یا 
تصوی��ر ذهنی برند نی��ز وارد بازی می ش��ود. خلق 
مفهوم برند ش��امل ایجاد تصوی��ر ذهنی برند و این 
موض��وع اس��ت که برن��د در ذهن مش��تریان با چه 
ویژگی هایی مش��خص می ش��ود و بیانگر چه چیزی 
باید باشد. این تداعی های ذهنی می توانند به صورت 
مس��تقیم )از تجربه و ارتباط خود مش��تری با برند( 
یا به صورت غیرمس��تقیم )از طری��ق تصویری که از 
برند در تبلیغات یا س��ایر منابع اطالعاتی به دس��ت 
آمده باشند، مانند نقل دهان به دهان از برند( شکل 

بگیرند. 

ایده های طالیی

آیا می دانستید

بازارنامه

اسپانسرینگ رایتل از جشنواره فیلم فجر زیر ذره بین »فرصت امروز« 

حمایت دقیقه نودی از فرهنگ و هنر! 
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ترجمه: معراج آگاهی

عرضه سیم کارت رایگان به تنهایی 
تفکر خوبی در حوزه جذب کاربر 

اعتباری است ولی استراتژی جذب 
کاربرانی که این سیم کارت رایگان 
را تحویل گرفته اند و تبدیل مشتری 
بالقوه به مشتری بالفعل و در ادامه 
تبدیل مشتری به مشتری وفادار 
مهم تر از ارائه سیم کارت رایگان 

است و به اعتقاد من رایتل در این سه 
حوزه ضعیف وارد شده است

هدی رضایی

 کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی
حامد بختیاری

hoda.rezaeii@yahoo.com



برای مطالعه 396 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
ساختن استارتاپی موفق با 

الکسیس اوهانیان 

 )Alexis Ohanian( اوهانی��ان  الکس��یس 
س��رمایه گذار، کارآفرین اینترنتی و همچنین موسس 
 وب س��ایت اجتماع��ی، س��رگرمی و خب��ری ردی��ت 
)Reddit( اس��ت، وب س��ایتی ک��ه کاربران��ی که در 
آن ثبت ن��ام می کنن��د می توانن��د محتواهای��ی مانند 
مت��ن ی��ا لینک ه��ای مس��تقیم در آن ب��ه اش��تراک 
بگذارند. همچنین می توانند پس��ت ها را در وب سایت 
س��ازماندهی ک��رده و موقعیت ش��ان را در صفح��ات 
س��ایت مش��خص کنن��د. اوهانی��ان همچنی��ن ب��ه 
 راه اندازی وب س��ایت جس��ت وجوی س��فر هیپ ماک 
الکس��یس  اس��ت.  ک��رده  کم��ک   )Hipmunk(
 اوهانیان پ��س از فارغ التحصیلی از دانش��گاه ویرجینیا 
)University of Virginia( در رش��ته بازرگان��ی 
و تاریخ در س��ال 2005، وب س��ایت ردیت را همراه با 
اس��تیو هافمن )Steve Huffman( راه اندازی کرد 
و کارش را به عن��وان یکی از اعضای هی��ات مدیره آن 
ادام��ه داد. بعد از اینکه در س��ال 2009، ردیت را ترک 
کرد، به مدت سه ماه با شرکت کیوا )Kiva( در ایروان 
ارمنس��تان همکاری ک��رد. این ش��رکت در زمینه وام 
اینترنتی ب��ه کارآفرین��ان کم درآم��د و دانش آموزان 
در 82 کش��ور جهان فعالیت دارد. او در س��ال 2010 
در جهت راه اندازی س��ایت مس��افرتی هیپ ماک قدم 
برداش��ت و در حال حاضر به عنوان یکی از مش��اوران 
این س��ایت فعالیت می کن��د. او همچنی��ن در همین 
 Das Kapital س��ال اعالم کرد کمپان��ی خ��ودش
Capital را راه اندازی می کند، تمرکز این شرکت روی 
سرمایه گذاری استارتاپ ها و مشاوره دادن به آنهاست. 
برای راه اندازی اس��تارتاپ درس های موثری می توانید 

از این کارآفرین موفق بیاموزید. 

فقط کمک کننده باشید
به جای اینکه به خودتان ببالید که چقدر فوق العاده 
هستید، اجازه دهید مشتریان این مسئولیت را برعهده 
بگیرن��د و محصول ت��ان را با س��اختن ی��ک اجتماع و 
فرهنگ عالی به س��مت موفقیت هدایت کنند. درست 
مثل میزبان ی��ک میهمانی ب��زرگ، به ج��ای تعریف 
کردن از خود، هرک��دام از مهمان های تان را به دیگری 
معرفی کنید. البت��ه بعضی مواقع فق��ط نمی توانید به 
این اجتماعات برای رس��یدن به همه چیز تکیه کنید، 
در کنار مس��ئولیتی که به اجتماع مشتریان تان واگذار 
کرده اید، باید آنها را س��ورپرایز و خوشحال کنید. فراتر 
از آنچه که هس��ت پیش بروید و چیزی را ب��ه آنها ارائه 
دهید که انتظار پیدا کردن��ش را ندارند و در عین حال 

تجربه آنها را باالتر ببرید. 

با کاربران / مشتریان  به خوبی رفتار کنید
با مشتریان یا کاربران تان طوری رفتار کنید که انگار 
دوس��تان تان هس��تند، در عین حال با آنها مانند افراد 
بزرگس��ال برخورد کنی��د. بعضی وقت ه��ا کارهایی را 
انجام دهید که دوس��تان برای یکدیگر انجام می دهند، 
مثال ی��ک یادداش��ت کوت��اه ب��ا دس��ت خط خودتان 
برای ش��ان بنویس��ید. همیشه پاس��خگوی آنها باشید 
اما توجه کنید که باید با مش��تریان تان روراس��ت بوده 
و واقعیت را ب��ا آنها در میان بگذاری��د، این نکته مهمی 
است که باعث می شود مش��تریانی برای یک عمر برای 
کس��ب وکارتان ایجاد کنید. مش��تریانی که همیشه به 

شما وفادار خواهند ماند. 

طراحی آنچه مشتری می خواهد
ب��رای مش��تریان و کاربران ت��ان در وب س��ایت تان 
تجربه ای زیب��ا خل��ق و از آنها ب��ا ی��ک طراحی خوب 
پذیرایی کنید. به طور فعال برای س��ایت تان محتوایی 
را تولید کنید که کاربران مشتاق شوند به آن نگاه کرده 
و تجربه اش کنن��د، انجام چنین کاری باعث می ش��ود 
برندتان به روش��ی فوق العاده جایگاهش را پیدا کند. از 
اینفوگرافی و ابزار موثر در طراحی سایت استفاده کنید 
و در عین حال بیش از اندازه خودتان را درگیر این ابزار 
نکنید. نکت��ه دیگری که باید در نظر بگیرید این اس��ت 
که اهمیتی ندارد بودجه  کس��ب وکارتان چقدر اس��ت، 
مهم این اس��ت که چگونه از آن اس��تفاده کنید. بودجه 
کمتر در کسب وکار باعث می شود که خالقیت بیشتری 
از خودتان نش��ان دهید. همچنین زمانی که بودجه تان 
اندک باشد، شکست خوردن و درس هایی که می توانید 
از آن بیاموزی��د، برای ت��ان قابل تحمل ت��ر خواهد بود. 
بنابراین کسب وکاری را که در ذهن دارید، راه بیندازید. 
فقط باید بدانید مش��تری ها از کس��ب وکارتان استفاده 
نخواهند کرد، مگ��ر اینکه متقاعد ش��وند محصول  تان 
ارزش پولی را که برایش پرداخ��ت می کنند و زمانی را 

که برایش می گذارند دارد.  

پاس�خ کارش�ناس: اخراج یک عضو از خانواده و حتی 
اقوام دورت��ر یکی از مهم ترین چالش ه��ای مدیریت برخی 
سازمان ها تلقی می شود. بزرگ ترین اشتباه برخی مدیران 
این موضوع اس��ت که برای کم کردن اعتراضات سازمانی، 
آنها را در پست های سازمانی مختلف صرفاً جابه جا می کنند 

و اتفاقاً این موضوع باعث می ش��ود ب��ه دلیل عدم تخصص 
آنها، اعتراض بیشتری در کارمندان سازمان به وجود آید. 

پیش��نهاد می ش��ود در رابطه با نحوه عملکرد و ضعف در 
انجام کار با این کارمندان صحب��ت کنید و به آنها اطمینان 
بدهی��د ک��ه خان��واده و رواب��ط خانوادگی آنه��ا همچنان 
صمیمان��ه برق��رار اس��ت و مس��ائل کاری و مالی ج��دا از 
مس��ائل خانوادگی است. طی جلس��ات متعدد در راستای 

شفاف س��ازی این موضوع باید با این کارمندان مذاکراتی را 
انجام دهید و به آنها بگویید که برآوردن انتظارات س��ازمان 
یکی از مسئولیت های سازمانی اس��ت که این افراد آن را بر 
عهده گرفته اند و باید به آن پایبند باشند. از طرفی می توانید 
به آنها این اطمینان را بدهید که در راستای انتخاب شغلی 
متناس��ب برای آنها هرچه را در توان داش��ته باشید انجام 

می دهید. 

اخراج خویشاوندان

پرس�ش: مدیر س�ازمانی با 15 کارمند هستم که حدود شش ماه پیش به واسطه مسائل خانوادگی دو تن از اعضای فامیل را 
در س�ازمان مش�غول به کار کردم اما پس از گذش�ت این مدت زمان، این دو کارمند با سازمان خو نگرفته اند و وظایف خود 
را به درستی انجام نمی دهند. این موضوع اعتراض برخی کارمندان سازمان را به وجود آورده است، به همین دلیل درصدد 
اخراج این افراد از سازمان هستم. به نظر شما با توجه به مسائل خانوادگی در خصوص این افراد چه تصمیماتی را اتخاذ کنم؟ 

کلینیککسبوکار

حرف های جالب برنده جایزه 
معتبر پولیتزر درباره پولدار شدن

خیلی از ما وقتی به پول فکر می کنیم، نخستین و 
تنها چیزی که به ذهن مان می آید، اس��کناس است. 
چارلز دیهیگ، نویسنده کتاب »قدرت عادت« که به 
س��بب همین کتاب برنده جایزه پولیتزر شده، به ما 
می گوید تمام اندیش��ه هایی که وق��ت حرف زدن از 

پول به سراغ مان می آید، غلط است. 
جایزه پولیتزر، جایزه ای در روزنامه نگاری، ادبیات 
و موسیقی اس��ت که بخش های گوناگونی دارد. این 
جایزه معتبرتری��ن جایزه روزنامه نگاری در کش��ور 
آمریکاست و از سال 1917 هر سال به نویسندگان، 
شاعران و موسیقی دانان ارائه می شود. آقای دیهیگ 

هم یکی از برگزیدگان این جایزه معتبر است. 
در واق��ع به باور آق��ای دیهیگ پ��ول خودش یک 
زبان اس��ت. او در این باره چنی��ن می گوید: »هرچه 
بزرگ تر ش��دم، بیش��تر فهمیدم که پ��ول واقعا یک 
زبان اس��ت. یعنی همان طور که مثال اسپانیایی زبان 
اس��ت، پول هم یک زبان مخصوص به خود اس��ت. 
کس��انی که یاد می گیرند چگونه به زبان پول روان و 

فصیح صحبت کنند، یک مزیت بزرگ دارند. 
بس��یاری از مردم به این ش��کل راجع به پول فکر 
نمی کنن��د. از نظر این اف��راد پول هویت مس��تقلی 
ندارد و یک پدیده متمایز نیست. پول کال از دیدگاه 
اینطور اف��راد تنها ی��ک مفهوم ملم��وس دارد و آن 
مفهوم »اس��کناس« اس��ت اما واقعیت چیز دیگری 

است. 
اسکناس اساسا یک منبع قابل جایگزینی با سایر 
منابع است. زمان یک منبع اس��ت. انرژی یک منبع 
است. حقوق بازنشس��تگی یک منبع است. هر زمان 
که دریابید اس��کناس تنها یک پدیده دارای قابلیت 
جایگزینی با س��ایر منابع اس��ت، تازه آن وقت است 
که متوجه کارکرد پول ش��ده اید. دلیل اینکه از پول 
به عنوان پدیده دارای قابلیت جایگزینی یاد می شود 
این است که افراد برای سهولت در تبدیل یک منبع 
به منبع دیگر نیاز به ابزاری مناس��ب و در دسترس 

دارند. 
آقای دیهی��گ در ادامه صحبت ه��ای خود درباره 
پول ب��ه توضیح برخی س��واالت مهم��ی می پردازد 
که م��ا همیش��ه درب��اره پ��ول و ارزش از خودمان 
می پرسیم. س��واالتی مثل »کدام بیش��تر برای من 
ارزش به هم��راه دارد؟« نه س��واالتی مث��ل »کدام 

قیمتش بیشتر است؟«

او می گوی��د: »اگر درباره اش فکر کنید، بس��یاری 
از پرس��ش هایی ک��ه در ط��ول روز فکرم��ان را 
درگیرش��ان می کنیم، پرس��ش های آربیتراژ است. 
این پرس��ش ها همان طور که از نامشان پیداست به 
دنبال بهره گرفت��ن از تف��اوت ارزش و قیمت میان 
دو یا چند گزینه )و در کل بازار( برای کس��ب س��ود 
هس��تند: کدام برای تان منطقی تر اس��ت، س��ر کار 
بروید و یک پرستار بچه اس��تخدام کنید یا در خانه 
کنار بچه های ت��ان بمانید؟ بهتر اس��ت وقت تان را با 
خواندن ایمیل های ت��ان بگذرانید یا نیم س��اعتی با 
همس��رتان تلفنی صحبت کنید؟ کدامی��ک از این 

دوگانه ها ارزش بیشتری برای شما دارد؟«
آقای دیهیگ اینطور ادام��ه می دهد: »اصل ماجرا 
این است که یکی از مهم ترین سواالت آدم ها همین 
پرسش ها درباره ارزش است که انس��ان ها را درگیر 
خود می کند:  »م��ا همواره دنبال آربیتراژ هس��تیم، 
چون می خواهی��م پدیده های مهم را ب��رای خود به 
حداکثر برسانیم و اثر پدیده های بی اهمیت را تا حد 
امکان کم کنیم. این همان چیزی اس��ت که ریش��ه 

تمام فعالیت های اقتصادی به شمار می آید.«
توضیحات آقای دیهیگ چشم انداز دیگری درباره 
این توصیه آش��نا که »با پول نمی توان خوش��بختی 
را خرید« به دس��ت می دهد. مس��لما ای��ن توصیه 
همچن��ان مخالفان��ی دارد و ب��ه اعتقاد آنه��ا پول، 
ش��ادی و خوش��بختی را هم می تواند بخ��رد. اما از 
دیدگاه برنده جایزه پولیترز این امر تاحدی می تواند 
امکان پذیر باش��د و مطلق نیس��ت چون اسکناس ها 
نمی توانند پاس��خ  به س��واالتی درباره ارزش و زمان 
را بخرند. اگ��ر نتوانی��د قیمتی برای غرب��ال کردن 
صندوق ورودی ایمیل خود بگذارید یا برای صحبت 
با همس��رتان بها تعیی��ن کنید، پس خیلی س��خت 

است که بفهمید چقدر ثروت دارید. 
نیازی به توضیح نیست که برای کشف تفاوت طرز 
فک��ر ثروتمندها با آدم های معمول��ی به ندرت پیش 

می آید که به نقش اسکناس ها اشاره ای شود. 
businessinsider.com :منبع

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

مسیر ثروت

کس�����ب و کاری  ه���ر  در 
اعتماد س��ازی پای��ه و اس��اس 
ف��روش ب��ه ش��مار م��ی رود. 
ت��ا هنگام��ی ک��ه مقدم��ات و 
تمهی��دات الزم ب��رای ایج��اد 
اعتم��اد برق��رار نش��ود فروش 
بنابرای��ن  نمی افت��د،  اتف��اق 
بای��د از اعتماد به عن��وان یکی 
رکن ه��ای  اساس��ی ترین  از 
کس��ب و کار یاد ک��رد. اعتماد 
ستون فروش اس��ت و تا زمانی 
ک��ه اعتم��اد حقیق��ی صورت 
نگی��رد هی��چ ارتب��اط کاری و 
مالی به ش��کل خرد ی��ا کالن 

شکل نمی گیرد. 
در زندگ��ی اجتماع��ی و در 
رواب��ط انس��انی نیز ت��ا زمانی 
که میان دونفر اعتم��اد برقرار 
نش��ود صمیمی��ت و رفاق��ت 
برقرار نمی شود. در کسب و کار 
و دادوس��تد به دلیل رد و بدل 
ش��دن پول، اعتم��اد از اهمیت 
اس��ت.  برخ��وردار  بیش��تری 
بنابرای��ن همه کس��انی که در 
ب��ازار فعالیت می کنن��د زمانی 
معامله ای را ص��ورت می دهند 
که اعتم��اد الزم فراهم ش��ده 

باشد. 
 در دنی��ای جدی��د ب��رای 
ایج��اد وف��اق و اعتم��اد نی��از 
ب��ه بستر س��ازی اس��ت و این 
بستر س��ازی از کان��ال اخالق 
حرف��ه ای ص��ورت می گی��رد. 
در روزگار م��ا نوع��ی غراب��ت 
رفتاره��ای  در  بیگانگ��ی  و 
اجتماع��ی و اقتص��ادی وجود 
دارد. هرک��س نمی توان��د ب��ه 
بالفاصل��ه  دیگ��ری  ش��خص 
اعتماد کن��د و زمین��ه را برای 
برق��راری قرارداد ه��ای مه��م 

فراهم کند. 
در ب��ازار کس��ب و کار قدیم 
صاحب کسب و کار می توانست 
ب��ا توج��ه ب��ه حج��م کوچک 
ارتباط��ات در زمان��ی ان��دک 
به ش��ناخت درس��تی از افراد 
دس��ت یابد اما در دنیای جدید 
فاصله ها از هم بسیار زیاد است 
و افراد شناخت کمتری نسبت 
به یکدیگر دارند، از این رو برای 
اینکه دادوستد به جریان بیفتد 
نیازمند بسترسازی برای کسب 

اعتماد است. 
ارتباط��ات  دنی��ای  در 
شرکت ها و س��ازمان هایی که 
به ش��کل های مختل��ف زمینه  
را ب��رای جل��ب اعتم��اد مردم 
فراهم می کنند در کس��ب و کار 
موفقی��ت بیش��تری دارن��د. از 
ای��ن رو مدیران ش��رکت های 
تولیدی تالش دارند به ش��کل 
درس��تی اعتماد مردم را جلب 
کنند. ش��رکت هایی که توجه 
اصلی خ��ود را در جهت تامین 
نظرات مردم قرار می دهند و با 
اطالع رس��انی و روابط عمومی 
حرفه ای ارتب��اط نزدیک تری با 
مش��تری برقرار می کنند طبعا 

در کسب و کار موفق ترند. 
در  م��ردم  اعتم��اد  جل��ب 
یک��ی  هم��واره  کس��ب و کار 
مهم تری��ن  و  اصلی تری��ن  از 
ش��یوه های موفقیت است. این 
اعتماد س��ازی طبع��ا در ی��ک 
فرآیند ش��کل می گیرد و هیچ 
شرکت بزرگ و حتی فروشگاه 
کوچ��ک نمی توان��د در زم��ان 
کوتاهی اعتماد جمع زیادی از 
مشتریان را کس��ب کند، بلکه 
باید در فرآین��د خریدوفروش 

به ص��ورت عملی ای��ن اعتماد  
ش��کل بگیرد. مدیران��ی که به 
خواسته ها و نیازهای مشتریان 
احت��رام می گذارن��د و س��عی 
می کنند به وعده های تبلیغاتی 
خود عمل کنند طبع��ا در بازار 
موفقیت ه��ای  نی��ز  ف��روش 

بیشتری کسب خواهند کرد. 
اعتماد س��ازی در کسب و کار 
دوسویه اس��ت. در عصر جدید 
با حج��م زیاد تبلیغ��ات میزان 
اعتماد م��ردم ب��ه محصوالت 
و کااله��ای تولی��دی کاه��ش 
پیدا کرده اس��ت از ای��ن رو در 
وهل��ه اول مدی��ران بنگاه های 
اقتص��ادی بای��د زمینه ه��ا را 
ب��رای اعتماد س��ازی دو طرفه 
برقرار کنن��د؛ ابت��دا صاحبان 

کس��ب و کار باید نیاز ها 
و خواس��ته های مردم را 
شناسایی کنند تا مردم 
نی��ز ب��ه کاال و محصول 
و ش��رکت آنه��ا اعتماد 

کنند. 
عص��ر ام��روز عص��ر 
ارتباط��ات و اطالع��ات 
اس��ت اما ب��ا ورود انواع 
تبلیغ��ات  اقس��ام  و 
آمیخت��ه  و  رنگارن��گ 
ش��دن راس��ت و دروغ 
و  تبلیغ��ات  ب��ازار  در 
می��زان  اطالع رس��انی، 

اعتم��اد م��ردم به ش��رکت ها 
و کااله��ای تولی��دی نس��بت 
ب��ه دنی��ای کس��ب و کار قدیم 
به ش��دت کاه��ش پی��دا کرده 
اس��ت. در دنی��ای قدی��م نوع 
روابط بسیار ساده و صمیمی تر 
ب��وده اس��ت و زمین��ه ب��رای 
اعتماد سازی دو طرفه سریع تر 
ش��کل می گرفت، ام��ا در عصر 
رقابت��ی جدی��د ش��رکت های 
تولیدی به ش��کل های مختلف 
س��عی دارند نظ��ر مخاطب را 
ب��ه کاالی تولی��دی ش��رکت 
خود جلب کنن��د. بنابراین اگر 
در نی��م ق��رن گذش��ته با یک 
آگهی تبلیغات��ی اعتماد مردم 
به کاال جل��ب می ش��د امروزه 
م��ردم در برابر ان��واع تبلیغات 
محصوالت جدید ق��رار دارند، 
از این رو مدیران ش��رکت های 
تولی��دی نمی توانن��د صرفا با 
انتشار چند آگهی تبلیغاتی در 
فضای رس��انه ای زمینه را برای 
فروش فراه��م کنن��د. امروزه 

شرکت ها برای کس��ب اعتماد 
مشتری نیاز به عمل دارند. اگر 
تا دی��روز با تبلیغات گس��ترده 
می توانس��تند حج��م ف��روش 
خود را افزایش دهند امروز الزم 
اس��ت تا مدیران ش��رکت های 
تولیدی در عم��ل اثبات کنند 
که مدافع حقوق مردم هستند 
و نظر آنها در تولید بس��یار مهم 

است. 
در  کس��ب و کار  مدی��ران 
دنی��ای جدی��د برای کس��ب 
اعتماد مشتری راه های زیادی 
را تجرب��ه می کنن��د، ام��ا این 
نکت��ه را نباید فرام��وش کرد تا 
زمانی که مدیر ش��رکت نسبت 
ب��ه مش��تری ح��س خ��وب و 
احساس خوش��ایندی نداشته 

باش��د نمی تواند اعتماد او را به 
دس��ت بیاورد. بنابراین هر نوع 
دروغ و کل��ک و فریب��کاری در 
کس��ب و کار بالفاصله مشخص 
می شود و مش��تری از خریدن 
کاال س��ر باز می زن��د. بنابراین 
ش��رط اول برای اعتماد سازی 
احس��اس خ��وب داش��تن به 
مشتری است. اگر مدیر شرکت 
کاالیی را ک��ه تولید می کند در 
جهت تامی��ن مناف��ع خریدار 
باش��د ش��کی نیس��ت ک��ه در 
دراز مدت مشتری به این رفتار 
انس��انی پی می برد و ب��ا خرید 
کاال به این رفتار پاس��خ درست 
می ده��د ام��ا اگ��ر در فرآیند 
تولید نگاه صرفا س��وداگرایانه 
وجود داش��ته باش��د و نیازها و 
خواس��ته ها و منافع م��ردم در 
تولید رعایت نش��ود م��ردم نیز 
تمایلی ب��ه خری��د محصول از 

خود نشان نمی دهند. 
برای رونق کسب و کار نیاز به 
بر افروختن چراغ اعتماد است. 

تا زمانی که این چراغ روش��ن 
است دادوستد و خریدوفروش 
ب��ه درس��تی رون��ق دارد و هر 
روز می توان ش��اهد روش��نایی 
بیش��تر این چراغ ب��ود، اما اگر 
چراغ اعتماد ش��رکتی به دلیل 
خاموش  نادرس��ت  مدیری��ت 
ش��ود، ب��از روش��نایی آن نیاز 
ب��ه هزینه های مالی و انس��انی 
و ص��رف وق��ت زی��ادی دارد. 
بنابرای��ن ش��رکت ها بای��د در 
هم��ان ابتدای فعالی��ت قبل از 
روشن کردن هر چراغی، چراغ 
اعتماد شرکت را با خدمات قبل 
از فروش، همزم��ان با فروش و 
خدمات پس از فروش روش��ن 
کنن��د. روش��ن ب��ودن چ��راغ 
اعتم��اد، زمینه س��از رونق در 

کسب و کار خواهد بود. 

اعتماد مشتری به 
کیفیت

هر مدیر ب��رای اینکه 
بتواند اعتماد مش��تری 
را جل��ب کن��د بای��د به 
خواس��ته و نیاز او توجه 
کند. اگر مدی��ر تنها به 
منافع شرکت خود فکر 
کن��د نتیج��ه آن ایجاد 
و  اس��ت  بی اعتم��ادی 
س��بب کاه��ش فروش 
و شکس��ت خواهد بود، 
ام��ا اگ��ر بتواند ضم��ن رعایت 
حقوق مصرف کنن��ده به منافع 
مالی خ��ود بیندیش��د طبعا در 
فروش موفق اس��ت. برای این 
منظ��ور یک��ی از چراغ های��ی 
ک��ه مدی��ر می تواند هم��واره 
در ش��رکت آن را روش��ن نگاه 
دارد، چ��راغ کیفیت اس��ت. تا 
زمان��ی که ای��ن چراغ روش��ن 
اس��ت مردم می توانن��د به این 
شرکت اعتماد کنند. متاسفانه 
در ایران گاه ش��اهد هس��تیم 
ش��رکت های  صاحب��ان  ک��ه 
تولیدی در آغ��از فعالیت چراغ 
کیفیت را با نور باالیی روش��ن 
می کنن��د، ام��ا آرام آرام ای��ن 
چ��راغ کم س��و می ش��ود. این 
دس��ته از مدیران ب��ه موفقیت 
در لحظ��ه فک��ر می کنن��د، در 
صورت��ی ک��ه موفقی��ت پایدار 
مره��ون ت��الش پای��دار برای 
بهب��ود کیفیت اس��ت. برخی 
در  تولی��دی  ش��رکت های  از 
ای��ران و جه��ان از هم��ان روز 

اول ب��ه کیفیت می اندیش��ند 
و ه��ر روز چ��راغ کیفی��ت آنها 
روشن تر می شود. این دسته از 
ش��رکت ها با مدیریت حرفه ای 
می دانند یکی از رموز موفقیت 
در کس��ب و کار ایج��اد اعتماد 
پایدار از طریق بهبود روزانه در 

کیفیت محصول است. 

اعتماد مشتری به قیمت 
 در دنی��ای امروز مش��تری 
برای خری��د نیازمن��د انطباق 
محصول با خواس��ته های خود 
است. هر چه قدر میزان انطباق 
خواس��ته مش��تری با محصول 
بیش��تر باش��د ام��کان فروش 
نیز باالت��ر خواهد ب��ود. یکی از 
خواسته های مش��تری، قیمت 
است. مدیران موفق کسانی اند 
که در عین حفظ منافع شرکت 
با تعیین نرخ قیمت اس��تاندارد 
به خواسته مشتری نیز احترام 
می گذارند و س��عی نمی کنند 
پ��س از جل��ب اعتم��اد برای 
رسیدن به خواس��ته های مالی 
خود هر روز بر قیمت محصول 
بیفزایند. اگر مشتری احساس 
کند ک��ه از نظر قیم��ت فریب 
خ��ورده بی ش��ک بع��د از این 
آگاه��ی محص��ول را نمی خرد 
و طبعا ایج��اد اعتم��اد دوباره 
بسیار س��خت اس��ت. برخی از 
ش��رکت های تولی��دی ب��رای 
ورود ب��ه بازار رقابت��ی کاال را با 
قیمت پایین عرضه می کنند و 
پس از اینکه سهم بیشتری در 
بازار برای خود به دست آوردند 
قیمت کاال را افزایش می دهند. 
این رفت��ار غیرحرف��ه ای باعث 
بی اعتمادی مشتری به شرکت 
می شود. رفتار صادقانه بهترین 
رفتاری است که می توان با آن 

اعتمادها را جلب کرد. 

جلب  اعتماد مشتری با 
خدمات پس از فروش 

برای تداوم اعتماد در فرآیند 
خری��د، مدی��ران نیاز ب��ه ارائه 
خدمات در زمان فروش و پس 
از فروش دارن��د. مدیران موفق 
کس��انی اند که همواره در حال 
ارائه خدمات به مش��تری اند و 
پس از خرید ارتب��اط صادقانه 
خ��ود را ب��ا مش��تری قط��ع 
نمی کنند، بلکه با سرویس دهی 
مناسب سعی می کنند همواره 
او را راض��ی نگ��ه دارن��د و ب��ه 
خواس��ته ها و نیازه��ای او در 
همه زمان ها پاس��خ دهند. در 
ایران متاس��فانه یکی از اسباب 
شکس��ت ف��روش بی اعتمادی 
و  محص��والت  ب��ه  م��ردم 
اس��ت،  تولیدی  ش��رکت های 
از ای��ن رو اگ��ر بخواهی��م آمار 
بدهیم میزان رضایت مردم در 
ایران از شرکت ها پس از خرید 

محصول بسیار پایین است.
ب��ا  ایران��ی  ش��رکت های   
ف��روش  درص��دد  تبلیغ��ات 
ک��ه  زمان��ی  و  محصول ان��د 
محص��ول فروخت��ه ش��د هیچ 
تعهدی در برابر مشتری ندارند 
و همین س��رآغاز بی اعتمادی 
ایران��ی  کس��ب و کار های  در 
اس��ت. مدی��ران ش��رکت های 
موفق کس��انی اند که تنها شعار 
نمی دهند، بلک��ه تعهد خود را 
به مردم با عم��ل ادا می کنند و 
زمینه های اعتماد پای��دار را با 
رفتارهای حرفه ای نس��بت به 
شرکت برقرار می کنند. اعتماد 
پایدار مشتری رمز و راز بزرگ 

موفقیت در کسب و کار است. 

مدیران ماندگار

در بازار کسب و کار قدیم صاحب 
کسب و کار می توانست با توجه به 
حجم کوچک ارتباطات در زمانی 
اندک به شناخت درستی از افراد 

دست یابد اما در دنیای جدید 
فاصله ها از هم بسیار زیاد است 
و افراد شناخت کمتری نسبت به 

یکدیگر دارند، از این رو برای اینکه 
دادوستد به جریان بیفتد نیازمند 

بسترسازی برای کسب اعتماد است 
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520میلیارد تومان ارزش پرتفوی 
سرمایه گذاران خارجی

محمد فطانت فرد، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در نخستین نشست خبری پس از برجام پیرامون 
عبور از دوران سخت تاریخی بازار سرمایه سخن گفت. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار س��خنان خود را 
با تش��کر از اصحاب رسانه ش��روع کرد و گفت: دوران 
بسیار س��ختی به لحاظ تاریخی در یک سال گذشته 
سپری شد که در این دوران سخت تاریخی، همراهی و 
کمک اصحاب رسانه در روشنگری افکار عمومی بسیار 
نقش عالی، موثر و شایس��ته ای داش��ته است. وی در 
ادامه با اشاره به جدیدترین آمار مرتبط با بازار سرمایه 
گفت: ش��اخص کل از ابتدای س��ال از 62 هزار و 461 
واحد با رش��د بی��ش از 23 درصدی ب��ه رقم 78 هزار 
واحد رسیده است. همچنین شاخص هم وزن با رشد 
27 درصدی به 12 هزار 562 واحد رس��ید. فطانت فرد 
با اش��اره به افزای��ش 22 درصدی ش��اخص فرابورس 
گفت: ارزش بازار بورس هم اکنون به 320 هزار میلیارد 
توم��ان و فرابورس به 95 هزار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت که مجموع ارزش بازار س��رمایه را به 420 هزار 
میلیارد تومان یا 120 میلیارد دالر رسانده است. عضو 
شورای عالی بورس یکی از دالیل مهم در افزایش حجم 
فرابورس را رش��د بازار بدهی خواند و گفت: معامالت 
اوراق بدهی، حجم معامالت در بازار فرابورس و بورس 
را به هم رس��اند، به گونه ای که هم اکنون ارزش هر دو 
بازار 32 هزار و 800 میلیارد تومان اس��ت. سخنگوی 
س��ازمان ب��ورس تصری��ح ک��رد: متوس��ط معامالت 
روزان��ه بازار قبل از 21 روز گذش��ته از ابتدای س��ال 
توم��ان بوده که این عدد طی س��ه هفته  100میلیارد 
گذش��ته به 385 میلیارد تومان رس��یده که البته این 
می��زان، بدون در نظر گرفت��ن معامالت بلوک و عمده 
است. این پارامتر نشان می دهد نقدینگی، بازار سرمایه 
را به عنوان بازار هدف انتخاب کرده است. فطانت فرد در 
ادامه به موضوع پراهمیت سرمایه گذاران خارجی اشاره 
کرد و گفت: حجم متوس��ط س��رمایه گذاری خارجی 
روزان��ه به 2 میلی��ارد و 400میلیون تومان رس��یده و 
حجم پرتفوی سرمایه گذاران خارجی که کد معامالتی 
خارجی اخذ کردند به 520 میلیارد تومان رسیده است. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تامین 
مالی از طریق افزایش س��رمایه ها گفت: از لحاظ حجم 
تامین مالی به افزایش سرمایه 21هزار میلیارد تومانی 
نزدیک ش��دیم که تا پایان س��ال به 30 هزار میلیارد 

تومان خواهیم رسید. 

514میلیارد تومان عرضه اولیه 
در فرابورس و بورس

س��خنگوی س��ازمان بورس افزود: در س��ال جاری 
تاکنون 514 میلیارد توم��ان عرضه اولیه در فرابورس 
و بورس داش��تیم که حاصل پیوس��تن 13 شرکت به 
بازار س��رمایه بوده اس��ت. وی گفت: در صندوق های 
سرمایه گذاری 650 هزار نفر سرمایه گذاری کردند که 
حاکی از پتانسیل جدید در صندوق های سرمایه گذاری 
اس��ت که این افراد وارد بازار س��رمایه شدند. به گفته 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در س��ال جاری 
ابزارهای متعددی با هدف تامین مالی به بازار سرمایه 
برای نخستین بار معرفی ش��ده است. وی در این باره 
توضیح داد: انتشار اوراق استصناع با رقم 160 میلیارد 
تومان که در کمتر از یک روز به فروش رسید. همچنین 
ما در هفته های گذشته 200 میلیارد تومان تامین مالی 
نفت از طریق اوراق را داش��تیم که در کمتر از دو روز 
معامالتی به فروش رسید. وی همچنین به تامین مالی 
یک هزار میلیارد تومانی وزارت نفت و زیرمجموعه های 
ش��رکت نفت از طریق بورس انرژی اشاره کرد و گفت: 
وزارت نفت و زیرمجموعه های آن 1000 میلیارد تومان 
از طریق بورس انرژی برای نخس��تین بار تامین مالی 

کردند. 

عبور از روزهای سخت
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه 
یکی از س��خت ترین دوران تاریخ بازار سرمایه با خروج 
از ابهامات فراوان س��پری ش��د، گفت: بحث تحریم ها 
به عنوان ریس��ک زیاد در بازار با اجرای برجام برطرف 
ش��د و طبیعتا منابعی که از کاهش هزینه های نقل و 
انتقال و س��ایر منافع برجام حاصل می ش��ود، در بازار 
س��رمایه به خوب��ی اثر خود را می گذارد. وی با اش��اره 
به وعده ای که در نشس��ت خبری س��ال گذشته خود 
به خبرنگاران داده بود، گفت: س��ال گذشته در چنین 
موقعی قول دادم که با پیگیری در کمیته تثبیت بازار 
برخی از زمینه های ریسک های سیستماتیک برطرف 
ش��ود که امروز ش��اهد بازگش��ایی نماد پاالیشگاهی، 
تعویق کیفی سازی پاالیشگاهی ها، کاهش نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها و حقوق مالکانه هستیم. فطانت فرد به 
یکی دیگر از مطالبات فعاالن بازار س��رمایه اشاره کرد 
و گفت: یک��ی از مطالبات تعیین تکلیف بدهی دولت 
به ش��رکت ها بود که یکی از بزرگ تری��ن مطالبات را 
شرکت مپنا داشت که این بدهی در قالب اسناد خزانه 
اس��المی تعیین تکلیف ش��د. در این رابطه 140 هزار 
میلیارد تومان در بودجه س��ال 94 پیش بینی شده که 
همه این مبلغ وارد بازار نمی شود. اما در یک بازه زمانی 
دو تا س��ه ساله وضعیت مطالبات دولت تعیین تکلیف 
می شود که حل شدن آن یک تحرکی را در شرکت های 
پیمانکاری و بانک ها ایجاد می کند. سخنگوی سازمان 
بورس در ادامه به باز کردن دامنه نوس��ان و حجم مبنا 
به عنوان یک گام برای نزدیک شدن بازار سرمایه ایران 
به استانداردهای جهانی اشاره کرد و گفت: اینکه امروز 
آثار اخبار مثبت با سرعت بیشتری در بازار سرمایه آزاد 
می ش��ود و روزانه افزایش های هزار واحدی و بیشتر را 
ش��اهد هس��تیم، به دلیل تصمیمی است که به عنوان 
مطالبه بازار انجام ش��د که امیدواریم بتوانیم در همین 
جهت با اس��تانداردهای جهانی تطبیق پیدا کند و در 
یک وضعیت میان مدت به سطح جهانی نزدیک شویم. 
فطانت فرد به طراحی نقشه استراتژیک سازمان به عنوان 
یک گام اساس��ی در ارتقای برنامه ها و اهداف سازمان 
بورس اش��اره کرد و گفت: این مدل براساس یک مدل 
جهانی ب��رای ارکان و بخش های زیرمجموعه طراحی 
شده که براساس این مدل 60 هدف به صورت همگن و 

هم وزن در نقشه استراتژیک مالحظه شده است. 

اوراق  بورس  کل  ش��اخص 
به��ادار در پای��ان معام��الت 
روز سه ش��نبه ب��ا 2ه��زار و 
415واح��د افزای��ش، پس از 
فتح کانال های 76 و 77هزار 
واحدی در نهایت در ایستگاه 
واح��دی   199 و  78ه��زار 
ق��رار گرف��ت. ب��ورس تهران 
صع��ودی  مس��یر  ادام��ه  در 
خود دی��روز ش��گفتی آفرید 
و با رکوردش��کنی های جدید 
همچنی��ن  و  کل  ش��اخص 
معام��الت  حج��م  و  ارزش 
توجه همه را به س��وی خود 
جل��ب ک��رد. حج��م ش��دید 
نقدینگی و تمایل سهامداران 
س��هام  خری��داری  ب��رای 
ش��رکت ها موج��ب تش��کیل 
میلیون��ی خری��د  صف ه��ای 
در اکثر س��هم ها ش��د و این 
اتف��اق موجب رکوردش��کنی 
خیره کنن��ده ب��ورس ته��ران 
بعد از یک س��ال شد. آخرین 
باری که شاخص بورس رشد 
بی��ش از 2000 واح��دی را 
تجرب��ه کرده اس��ت روز 16 
بود که در پیش  فروردین ماه 
ب��ودن مذاک��رات هس��ته ای 
موج��ب رکوردش��کنی بیش 
ش��اخص  واحدی  2ه��زار  از 
بورس ش��د، اما آخرین باری 
که ش��اخص کل ب��ورس در 
محدوده 78هزار واحدی قرار 
داش��ت در فروردی��ن 1393 
اس��ت و از آن روز ب��ه بع��د 
شاخص کل بورس دیگر روی 
ای��ن کانال را به خ��ود ندید. 
اما نکت��ه ای که بای��د به آن 

توجه کرد اینکه در س��اعات 
پایان��ی معامالت بس��یاری از 
را  س��هامداران، س��هام خود 
نقد کردند و با ذخیره س��ود 
به معامالت خود پایان دادند. 

توقف و بازگشایی نماد 
شرکت های مهم بازار سهام

ته��ران در معامالت  بورس 
رکوردش��کنی  ش��اهد  خ��ود 
جدیدی بود به طوری که رشد 
قیمت ه��ا و افزایش تقاضا در 
این بازار بس��یار مش��هود بود. 
ش��رکت های مهم در این بازار 
و س��ایپا  ایران خودرو  مانن��د 
نی��ز ب��ا توق��ف و بازگش��ایی 
نماد مواجه ش��دند و شرکت 
ابهام  به دلی��ل  ایران خ��ودرو 
در ارائ��ه اطالع��ات ب��ا توقف 
نم��اد هم��راه ش��د. در کنار 
میلیونی  تش��کیل صف ه��ای 
خرید برای گ��روه خودرویی، 
گروه بانکی نیز به ادامه مسیر 
صع��ودی خود ادام��ه داد و با 
افزایش قیمت و تقاضا همراه 

ش��د. آنچه که در بازار سهام 
به خوبی دیده می شد حاکی از 
پیروی بزرگان بازار از برنامه ای 
م��دون و مدیری��ت ش��ده در 
راس��تای بازارگردانی و به ویژه 
صندوق ه��ای  نقش آفرین��ی 
س��رمایه گذاری بود. دیروز در 
میان��ه ب��ازار خبرهایی مبنی 
بر تمایل اورنج فرانس��ه برای 
حض��ور پررن��گ در ش��رکت 
مخابرات ایران شنیده شد. در 
گروه خودرویی ها نیز شایعاتی 
مبن��ی ب��ر واگ��ذاری بل��وک 
44 درصدی سهام این شرکت 
در قیمت 275 تومان به ازای 
هر س��هم ب��ه گوش رس��ید. 
نم��اد معامالتی  همچنین در 
ش��نیده هایی  ایران خ��ودرو 
حاکی از پیش بینی س��ود هر 
سهم پس از کسر مالیات این 
ش��رکت در بودجه سال آینده 
به مبل��غ 15 تومان به گوش 
می رس��د. در گ��روه معدنی ها 
نی��ز رئی��س س��ازمان بورس 
در نشس��ت خب��ری خ��ود از 

رایزنی با مجلس برای کاهش 
به��ره مالکانه مع��ادن به ویژه 
بودجه سال  سنگ آهنی ها در 

آینده خبر داده است. 

رشد 13 واحدی شاخص 
آیفکس 

گذش��ته  روز  معام��الت 
دادوس���تد  ب��ا  ف�راب���ورس 
ه��زار   836 و  میلی��ون   829
ورقه به��ادار ب��ه ارزش بیش 
میلی��ارد  و 573  ه��زار   2 از 
 245 و  ه��زار   55 در  ری��ال 
دفع��ه معامالتی پای��ان یافت، 
این رقم در پنج ماه گذش��ته 
بی س��ابقه بوده است. شاخص 
فرا ب��ورس )آیفک��س( نیز که 
در س��اعات اولیه ب��ازار تا 20 
واحد رشد کرده بود، در پایان 
معامالت به رش��د 13 واحدی 
بس��نده کرد و ب��ه این ترتیب 
ش��اخص کل به رقم 828.55 
معامالت  بررسی  رسید.  واحد 
پای��ه  و  دوم  اول،  بازاره��ای 
فرابورس ایران نش��ان می دهد 

ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معامالت مربوط به دادوس��تد 
95میلیون س��هم بانک دی به 
ارزش 175میلی��ارد ریال بود. 
در می��ان اوراق با درآمد ثابت، 
اس��ناد خزانه اسالمی در نماد 
»اخ��زا2«، بیش��ترین حجم و 
ارزش معام��الت را در اختیار 
داش��ت و ارزش معام��الت در 
پن��ج نم��اد »اخ��زا« از 166 
میلیارد ریال گذشت. صندوق 
اعتمادآفرین  س��رمایه گذاری 
پارس��یان نیز در پی دادوستد 
5میلیون و 460 هزار سهم به 
ارزش معامالت��ی 85 میلیارد 
ریال در ص��در باالترین حجم 
و ارزش )صندوق ه��ای قاب��ل 
گرفت.  ق��رار  معاملهETFها( 
نفت  پاالیش  معامالت��ی  نماد 
شیراز، مهندسی صنعتی روان 
فن آور و لیا بیش��ترین افزایش 
قیم��ت را در جریان معامالت 
ای��ران تجربه کرد  فراب��ورس 
و نم��اد ش��رکت های ف��ن آوا، 
بیمه نوین و بیم��ه کارآفرین 
قیم��ت  اف��ت  باالتری��ن  ب��ا 
روبه رو ش��د. نم��اد معامالتی 
شرکت های ذوب آهن اصفهان، 
بان��ک دی و پاالی��ش نف��ت 
تهران پربیننده ترین نمادهای 
و  بودن��د  ای��ران  فراب��ورس 
اوراق تس��هیالت مس��کن در 
مح��دوده 870 ت��ا 900هزار 
ری��ال معامله ش��د. همچنین 
بل��وک 8.8درص��دی س��هام 
مخابراتی  کارخانجات  شرکت 
ایران، توس��ط یک س��هامدار 
حقیقی این ش��رکت به ارزش 
74 میلی��ارد ریال در بازار پایه 

فرابورس ایران فروخته شد. 

بازار سهام 2415 واحد رشد کرد

روز سرمستی شاخص کل

بازار س��رمایه کشور در جلسه 
معامالتی گذشته درگیر تحوالت 
چشمگیری شد. گروه بانکی که 
پس از مدت ها تازه توانسته بود، 
خودرویی ه��ا را کنار زده و خود 
را به عنوان سردمدار بازار معرفی 
کند، در این جلس��ه با عرضه ای 
ج��دی روب��ه رو ش��ده و صفوف 
خرید خ��ود را از دس��ت دادند. 
با آغاز معامالت در این جلس��ه، 
ش��اخص کل در رون��د صعودی 
ق��رار گرفت��ه و در مدت زمان��ی 
حدود 75 دقیقه، این ش��اخص 
مه��م افزایش ارتفاع��ی بیش از 
2200 واح��د را ط��ی معامالتی 
با ارزش��ی بیش از 200 میلیارد 
توم��ان به ثبت رس��انید. پس از 
آن روند صعودی بازار با ش��یب 
کمتری ادامه یافته و 90 دقیقه 
دیگر به این منوال سپری شد. با 
بازار،  پایانی  یک سوم  فرا رسیدن 
عرضه ها در ب��ازار افزایش یافته 
و این موضوع توانس��ت منجر به 
پیدایش و گس��ترش رنگ قرمز 
در بازار ش��ود. بدی��ن ترتیب در 

ی��ک س��اعت پایان��ی معامالت 
ش��اخص کل نزولی شده و چند 
واح��د از صعود خ��ود را اصالح 
کرد. بدین ترتیب، ش��اخص کل 
بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در جلسه گذش��ته 2415 واحد 
افزای��ش یافته و به رقم 78199 
واحد رسید. ارزش کل معامالت 
جلس��ه گذش��ته این بازار حدود 
860 میلی��ارد توم��ان گ��زارش 
ش��د و این رقم ط��ی 204905 
معامله محقق شد. بدین ترتیب 
ارزش میانگین هر معامله جلسه 
گذشته این بازار حدود رقم 4.2 
میلیون تومان محاس��به می شود 
که با در نظر داشتن اتفاقات بازار 
منطقی به نظر رس��یده و ترسی 

نسبی را به وجود می آورد. 
معام��الت روز گذش��ته ب��ازار 
نکات بس��یار زیادی داشت. یکی 
از مهم ترین اتفاقات این روز، ثبت 
با تأخیر بسیاری از معامالت بازار 
بورس و همچنین فرابورس است. 
در یک س��وم نخس��ت و یک سوم 
پایانی زمان معامالت روز گذشته، 
معامالت با سرعتی قابل توجه و با 
حجمی چشم گیر دنبال شدند. در 

یک س��وم نخست مشکلی از بابت 
ثبت معامالت در س��امانه رسمی 
بورس تهران وجود نداشت اما در 
یک سوم پایانی نه تنها این سامانه 
با مشکالت بس��یاری روبه رو شد، 
بلکه این مش��کل به س��امانه های 
برخ��ط کارگزاری ها نیز س��رایت 
ک��رد. خریدوفروش حقیقی ها نیز 
در این جلسه جالب توجه بود. در 
این جلس��ه، 65 درصد از خریدها 
توس��ط حقیقی ه��ا انجام ش��د و 
فروش این کدها حدود 52درصد 
از کل فروش ها را در بر می گرفت. 
برتری نس��بی 25 درصدی خرید 
ب��ه فروش این کدها یکی از نکات 
آرامش بخش معامالت روز گذشته 
نبای��د دخالت  ب��ود. همچنی��ن 
مستقیم و قوی حقیقی ها در این 
جلسه را از خاطر برد. این مسئله 
نیز به خودی خود در هر شرایطی 

خبری خوش محسوب می شود. 
لیدر بودن بانکی ها درس��ت در 
زمانی که بسیاری از نمادهای شان 
به س��مت مقاومت های اساس��ی 
بودن��د،  ک��رده  حرک��ت  خ��ود 
مس��ئله ای اتفاقی و خودبه خودی 
تلقی نمی شود. این مسئله زمانی 

از پی��ش طراحی ش��ده ب��ه نظر 
می رس��د که بسته ش��دن خودرو 
در روز میان��ی هفت��ه را نی��ز به 
خاطر می آوری��م. این گونه به نظر 
می رس��د که برخی مسئوالن در 
نظر داشته اند اصالحی اجباری را 
به بازار سرمایه تحمیل کنند. نکته 
جالب آن اس��ت که این اصالح با 
بی توجهی و ُس��کختگی عجیبی 
به وقوع پیوست و همین موضوع 
باعث ش��د آنقدرها ترس��ناک به 
نظ��ر نرس��د. تقاضای ش��دید در 
گروه بانکی و قیمت سقف، قیمت 
پایان��ی نمادهای این گ��روه را به 
خوبی تضمین کرد و سرعت زیاد 
ن��زول آخرین معام��الت تنها اثر 
منفی ه��ای احتمال��ی روز جاری 
را از بی��ن ب��رد. به عب��ارت دیگر، 
نماده��ای ویترینی ب��ازار در روز 
معامالتی گذش��ته، منفی 4 و 5 
خود را دیدند و بدین ترتیب امروز 

آن قدرها وحشتناک نیست. 
ب��ا توجه ب��ه رخداده��ای روز 
گذش��ته و آنچ��ه گفته ش��د، به 
نظر می رس��د آغ��از معامالت در 
این جلس��ه ب��ا صعود ش��اخص 
بنابرای��ن،  باش��د.  هم��راه  کل 

منطقی ترین س��ناریو ب��رای روز 
کاری جاری، صعود شاخص کل 
در نیم ساعت نخست معامالت و 
نوسانی شدن آن در ادامه کار به 
نظر می رسد. بدین ترتیب انتظار 
می رود با گش��ایش بازار ش��اهد 
صعود شاخص کل تا رقمی بیش 
از 400 واح��د باش��یم و می توان 
انتظار داشت این رویه با گسترش 
رنگ قرمز در بازار همراه باش��د. 
پس از آن با قرمز ش��دن نمادها 
می توان انتظار داش��ت ش��اخص 
کل نوس��انی و حتی نزولی شود. 
در پای��ان معامالت انتظار می رود 
رون��د ب��ازار باری دیگر به س��ود 
صع��ود تغییر کرده و این موضوع 
می توان��د ب��اری دیگ��ر هیجان 
خرید در بازار را ب��ه وجود آورد. 
آینده  برای  مختلفی  سناریوهای 
بازار وجود داشته که حتی برخی 
از آنها به نزول تمام قد بازار در روز 
کاری پیش رو اش��اره می کنند. با 
این حال باید توجه داش��ت با در 
نظر گرفتن تمام جوانب سناریوی 
مطروحه منطقی ترین روند برای 
رو  پی��ش  کاری  روز  معام��الت 

خواهد بود. 

مقدمه
در دوماه��ه اخی��ر ب��ا اجرایی 
ش��دن برج��ام و ش��روع مراحل 
برداشته ش��دن تحریم ها جریان 
بازار  نقدینگی قابل توجه��ی وارد 

شد. این جریان که ابتدا به برخی 
تک س��هم ها و صنعت حمل ونقل 
وارد ش��د و موجب نوسان مثبت 
این سهم ها ش��د، حال بیشترین 
فعالیت خود را معطوف به صنعت 
خودرو کرده است. رشد زیاد قیمت 
در این گروه نش��ان از آثار جریان 

تازه نفس نقدینگی دارد. دو سالی 
بود که سرمایه گذاران شاهد خروج 
نقدینگی از بازار سرمایه بودند و در 
طول این دوره تنها چند بار جریان 
اندکی از نقدینگی به بازار واردشده 
و توانس��ته تغییرات و نوساناتی را 
ایج��اد کند. ام��ا در دوماهه اخیر 

قیمت بیش از یک نوس��ان عادی 
رش��د کرد و جریان معامالت که 
بعد از توافق هس��ته ای در تیرماه 
به یک باره با کندی شدیدی مواجه 
ش��ده بود، حال با بهبود مناسبی 
همراه است. ارزش روزانه معامالت 
ک��ه اوای��ل پاییز تا س��ر حد 50 

میلی��ارد تومان در روز هم کاهش 
یافت حال با ورود جریان مناسب 
نقدینگی رش��د مناسبی را پشت 
سر گذاشته و به محدوده مناسبی 

رسیده است.
ادامه در سایت روزنامه
www.forsatnet.ir

احتمال نزول تمام قد بازار

سیالب نقدینگی به سدهایی با سرریز پلکانی نیاز دارد
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نبض بازار

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

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

صنعت نفت در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.597107.13سیمان دورود
2.74126.2س. صنعت نفت
1.1119.03سیمان سپاهان
6.0575.6نصیر ماشین

4.2635شهد
26.7835داروسازی زهراوی

17.3555پارس دارو

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان ایالم صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. فوالد امیرکبیر کاشان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و گلوکوزان هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.86(5.617سیمان ایالم

)4.11(8.281فوالد امیرکبیر
)2.93(36.859گلوکوزان

)2.81(6.306پتروشیمی فارابی
)2.43(7.639نفت سپاهان

)2(19.588داروسازی سینا
)1.93(1.775تکنوتار

پرمعامله ترین سهم
بانک صادرات ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. بانک تجارت در رده دوم این گروه ایستاد. 
ف��والد مبارکه و بان��ک ملت هم در رده ه��ای باال قرار 

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

750.586 1124بانک صادرات

301.324 1294بانک تجارت
224.887 2400بانک ملت
217.853 1760س. سایپا

180.771 1272ایران  خودرودیزل 
168.871 1406بانک پاسارگاد
118.998 1461پارس  خودرو

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را بانک 
صادرات ایران  ب��ه خود اختصاص داد و بانک ملت رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. بانک تجارت هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

843.462 1124بانک صادرات
539.699 2400بانک ملت

389.948 1294بانک تجارت
383.327 1760س.  سایپا

237.416 1406بانک پاسارگاد
232.791 2755رایان  سایپا

229.994 1272ایران  خودرودیزل 

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 
ملت در این گروه دوم ش��د و بانک تجارت در رده سوم 

جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

112419524بانک صادرات
240010590بانک ملت

129410490بانک تجارت
12726218ایران خودرو دیزل

14065872بانک پاسارگاد
17605481سرمایه گذاری سایپا

14615322پارس خودرو

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
1764852پست بانک 
3095310کابل البرز
3830274قند قزوین
3497269چرخشگر

1197239تولید محور خودرو
2607237الکتریک خودرو شرق
2291229لوله و ماشین سازی

P/E کمترین نسبت
روز گذشته س��رمایه گذاری پردیس در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. پتروشیمی شازند جایگاه 

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

9692.90سرمایه گذاری پردیس
53483.37پتروشیمی شازند

18573.44سرمایه گذاری اعتبار
21343.20داروسازی کوثر
37254.11سیمان کرمان

69914.49کیمیدارو
34154.55سیمان کارون

تلفن مستقیم: 86073274شماره 442 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

کفرا: ش��نیده ها حکای��ت از افزایش 
س��رمایه 200درصدی کف��را از محل 
تجدی��د ارزیابی )زمین( دارد. ش��رکت 
جهت استفاده از بخشودگی مالیاتی تا 
پایان س��ال فرصت دارد که به افزایش 

سرمایه اقدام کند. 
وبصادر: گویا بان��ک صادرات بلوک 
20درصدی توس��عه نیشکر را به ارزش 
2.1ه��زار میلی��ارد تومانی ب��ه مزایده 
گذاشته که فرایند فروش این دارایی با 
شایعاتی در جریان است که در صورت 
معامله ب��دون تهاتر، می تواند آثار مالی 

به همراه داشته باشد. 

حکمت: ش��نیده ها حاکی است که 
شرکت به دنبال تاسیس لیزینگ بیمه 

است. 
وپاس�ار: ش��نیده ها حاکی از قصد 
ایجاد شعبه توسط این بانک در ایتالیا 

و فرانسه است. 
ذوب: شنیده ش��ده سازمان تامین 
اجتماعی قصد دارد تا بلوک مدیریتی 
35درص��دی ذوب را اول اس��فند ماه 
عرضه کند. گویا قیمت پایه هر س��هم 
209 تومان تعیین شده و قرار است با 
شرایط 20 درصد نقد و مابقی اقساط 
پنج ساله با نرخ سود 15 درصد روانه 
میز فروش ش��ود. همچنین شنیده ها 
حکایت از قرارگرفتن نام این شرکت 

در لیس��ت نامزده��ای احتمالی برای 
ف��روش ب��ه س��رمایه گذاران ژاپن��ی 
دارد و زمزمه های��ی مبن��ی براحتمال 
خ��روج از زی��ان ذوب آهن در صورت 
اجرایی ش��دن برنامه افزایش شرکت 
از مح��ل تجدیدارزیاب��ی دارایی ها با 
وج��ود تاثی��ر منفی ای��ن موضوع بر 
سودآوری شرکت و انتظارات از ادامه 
رش��د قیمتی س��هم در بازار به گوش 

می رسد. 
وسینا: خبرها حاکی از آن است که 
در پی عدم واگذاری بلوک 17 درصدی 
بان��ک س��ینا در دو عرض��ه قبلی، این 
بار 10 درصد س��هام این بانک 1000 
میلی��ارد تومان��ی روان��ه می��ز فروش 

می شود. 
حس�ینا: زمزمه های��ی مبن��ی ب��ر 
افزایش س��رمایه 200 درصدی در این 

شرکت به گوش می رسد. 
از  حکای��ت  ش��نیده ها  ومع�ادن: 
افزایش س��رمایه 37 درصدی ومعادن 
دارد ک��ه در صورت تایی��د از 2 هزار و 
192 میلی��ارد تومان به بیش از 3 هزار 
میلیارد تومان خواهد رسید. این تامین 
مال��ی از مح��ل مطالبات س��هامداران 
و آورده نق��دی و ب��ه منظ��ور جبران 
مخارج سرمایه ای، مشارکت در افزایش 
س��رمایه ش��رکت های س��رمایه پذیر، 
اصالح و بهبود س��اختار مالی و بهبود 

پرتفوی خواهد بود. 

حرف های درگوشی بازار

Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی

محمد پارسا
parsa. mohammad80@gmail. com

فرشید شجاع
farshid. shoja@gmail. com
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چهارشنبه
2113 بهمن 1394 اقتص�اد کالن

ارتباط��ات  برق��راری  ب��ا 
تحریم ها  لغ��و  و  بین الملل��ی 
فرصت ه��ای  ای��ران،  علی��ه 
جدی��دی پی��ش روی کش��ور 
اس��تفاده  ک��ه  دارد  وج��ود 
فرصت ه��ا  ای��ن  از  درس��ت 
می تواند تاثیرات بس��زایی در 
رش��د و رونق اقتصادی داشته 
باش��د. این در حالی است که 
ایران با اس��تقبال زی��ادی از 
س��وی کش��ورهای مختل��ف 
پیمان ه��ای  امض��ای  ب��رای 
پول��ی مواجه اس��ت. اگر چه 
عمدت��ا  ارزی  پیمان ه��ای 
به عنوان اب��زاری برای کاهش 
کاهش  و  مب��ادالت  ریس��ک 
انتق��ال  و  نق��ل  هزینه ه��ای 
ارز ب��ه کار رفته وش��اید جزو 
اولویت ها در زم��ان تحریم ها 
باش��د بنابراین استفاده از این 
پیمان ه��ا تنه��ا مختص زمان 
تحری��م نیس��ت و می توان��د 
افزایش  بالق��وه ای در  اث��رات 
قدرت پول ملی کشور داشته 
باشد. چنانچه به نظر می رسد 
موضوع پیمان ه��ای ارزی در 
صدر سیاست های کلی برنامه 

ششم نیز قرار گرفته است. 

ثباتروابطبینالمللی
یوس��فی،  قل���ی  محم��د 
کارش��ناس اقتصادی با اشاره 
بین المللی  رواب��ط  اهمیت  به 
به »فرصت امروز« گفت: برای 
اینکه یک کش��ور توسعه پیدا 
کند باید بتواند با دنیا مراوده 
و دادوس��تد داش��ته باش��د و 
تکنولوژی وارد کند، همچنین 
قادر باش��د کاالی م��ورد نیاز 
خود را به کشور وارد و کاالی 
مازاد را به خارج از کشورصادر 
کند که این کار مس��تلزم ارز 

خارج��ی و پایبندی به قوانین 
و مقررات بین المللی است. هر 
چه یک کشور بتواند خود را با 
قوانین بین المللی تطبیق دهد 
امکانات  از  بیش��تر می توان��د 
کشورهای دیگر استفاده کند. 
ارزی،  پیمان ه��ای  به وس��یله 
م��ا می توانیم ب��ا هزینه کمتر 
تج��ارت خود را انجام دهیم و 
کاالی��ی را وارد یا صادر کنیم. 
به عبارتی ق��ادر خواهیم بود 
ب��ه رواب��ط بین الملل��ی ثبات 
ببخش��یم. بنابرای��ن اگ��ر ما 
پیمان های  براس��اس  بتوانیم 
داری��م  دنی��ا  ب��ا  ک��ه  ارزی 
تجارت م��ان را به خصوص در 
رابط��ه ب��ا حمای��ت از بخش 
دهی��م،  گس��ترش  تولی��دی 
می توانیم این انتظار را داشته 
باش��یم که اقتصاد کشور رشد 

کند و از تکنولوژی پیش��رفته 
استفاده کنیم. وی با تاکید بر 
مزایای وجود پیمان های ارزی 
اف��زود: اگ��ر چ��ه پیمان های 
ارزی برای رشد اقتصاد کشور 
مفید اس��ت اما در عین حال 
می توانن��د مس��ائلی را ب��رای 
کش��ور ایجاد کنند ک��ه باید 
جانب احتیاط را رعایت کرد. 
نباید  اقتص��ادی  پیمان ه��ای 
واردات  باش��ند که  به گونه ای 
را تعطی��ل کنند و به تولیدات 
داخلی لطم��ه بزنند، بنابراین 
کنند  توج��ه  باید  مس��ئوالن 
ک��ه این امکان��ات در خدمت 
بخش های تولیدی قرار بگیرد. 
به هر حال آنچه مس��لم است 
این اس��ت ک��ه مزای��ای این 
پیمان ها از مضرات آن بیشتر 

است. 

مبادالتارزیبرمبنای
دالر

اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه آمریکا 
اقتص��اد جهان را  25درص��د 
تش��کیل داده اس��ت، گف��ت: 
دالر یک پول بین المللی است 
و هر چه ما ب��ا ارز بین المللی 
که در دنیا شناخته شده است 
خواهد  بهت��ر  کنیم  تج��ارت 
ب��ود، زیرایک اقتص��اد بزرگ 
همچون اقتصاد آمریکا حدود 
25درص��د اقتص��اد جهانی را 
ش��امل ش��ده و روی بخ��ش 
عم��ده ای از اقتص��اد جه��ان 
تاثی��ر دارد و از س��ویی اروپا 
نیز از نظر اقتصادی به آمریکا 
وابسته اس��ت، بنابراین اگر از 
چنی��ن ارزی ب��رای مبادالت 
اس��تفاده کنیم ب��ه طور قطع 

می توانیم نفع ببریم. اما اینکه 
م��ا به ج��ای دالر از ه��ر ارز 
دیگری استفاده کنیم بستگی 

به خودمان دارد. 
وی ادام��ه داد: ب��ه نظ��ر 
م��ن این مهم نیس��ت که ما 
دالر یا ی��ورو یا ین را به کار 
اس��ت  این  مهم  می گیری��م. 
که م��ا درآمده��ای ارزی به 
باش��یم  داش��ته  الزم  میزان 
را  مبادالت مان  بتوانی��م  ت��ا 
انج��ام دهی��م ضم��ن اینکه 
دالر نیزمانن��د یورو یک پول 
معتبر جهانی اس��ت و ما یک 
مبادالت  در  تجربه طوالن��ی 
دالر داری��م و فک��ر نمی کنم 
ارز مشکلی  این  از  اس��تفاده 
ایج��اد کن��د و ت��داوم وضع 
گذش��ته برای ما دردسر ساز 
جایگزینی  بنابرای��ن  ش��ود، 
ی��ک ارز دیگر معنایی ندارد. 
آنچه مس��لم است این است 
که همه کش��ورها ب��ه دنبال 
منافع خودش��ان هس��تند و 
م��ا هم بای��د به فک��ر منافع 
خودمان باش��یم. بنابراین هر 
کشوری با هر هدفی که دارد 
می توان��د از پیمان های ارزی 

اس��تفاده کند. 
یوس��فی  در پای��ان گف��ت: 
ب��رای  ارزی  پیمان ه��ای 
کش��ور مفید اس��ت و فضای 
متنوع تری را ب��رای ما فراهم 
می کند تا بتوانیم با کشورهای 
داشته  تجاری  رابطه  بیشتری 
باش��یم. ه��ر چ��ه طرف های 
باشند  گس��ترده تر  ما  تجاری 
به  نس��بت  ما  آس��یب پذیری 
اقتص��اد جهانی کمتر اس��ت، 
ارزی  پیمان ه��ای  بنابرای��ن 
می توان��د ب��ه ما کم��ک کند 
که از وابس��تگی به پول چند 
کشور خاص پرهیز کنیم و از 
نوسانات آنها در امان باشیم. 

مرک��ز آمار ایران در گزارش��ی 
نتای��ج آمارگی��ری نی��روی کار 
پاییز 94 را منتشر کرد. براساس 
نتای��ج به دس��ت آم��ده در فصل 
پایی��ز، نرخ مش��ارکت اقتصادی 
در جمعی��ت 10س��اله و بیش��تر 
درص��د   38/1 کش��ور  کل  در 
بوده اس��ت. این ش��اخص در بین 
مردان 63/2درصد و در بین زنان 
13/2درصد محاس��به شده است. 
همچنی��ن نتایج نش��ان می دهد، 
درصد جمعیت فعال 10 س��اله و 
بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از 
نقاط ش��هری است، به طوری که 
نرخ مش��ارکت اقتصادی در نقاط 
روستایی 40/1 درصد و در نقاط 
شهری 37/4 درصد بوده است. 

بر همین اس��اس نرخ مشارکت 
اقتصادی برای جمعیت 15 ساله 
و بیشتر در کل کشور 41/8درصد 
به دست آمده است. این شاخص 
در بی��ن مردان 69/4 درصد و در 
بی��ن زنان 14/4 درصد، در نقاط 
ش��هری 40/8 درص��د و در نقاط 

روستایی 44/5 درصد است. 
در آماره��ای ب��ه تفکیک گروه 
س��نی بیش��ترین نرخ مشارکت 
اقتص��ادی  56/8درصد در گروه 
س��نی 35/39س��اله بوده است. 
این ش��اخص در بین مردان گروه 
س��نی 44-40 س��اله ب��ا 93/7 
درص��د و در جمعی��ت زنان برای 
گروه سنی 29-25 ساله با 22/1 
درصد بیشترین مقادیر را به خود 

اختصاص داده اند. 
بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی نشان می دهد، در پاییز 
1394 نسبت به پاییز 1393، این 
ش��اخص در جمعیت 10 ساله و 
بیشتر 0/8 درصد افزایش داشته 
اس��ت. این در حالی است که این 
ش��اخص در نق��اط ش��هری 0/6 
درص��د، در نقاط روس��تایی 1/4 
درصد، در بین مردان 0/3 درصد 
و در بین زنان 1/3درصد افزایش 

یافته است. 
مش��ارکت  ن��رخ  همچنی��ن 
اقتص��ادی در جمعیت 10 س��اله 
و بیش��تر در پاییز 1394 نس��بت 
ب��ه تابس��تان 1394، 0/8 درصد 
کاهش داشته است. این در حالی 
اس��ت که این ش��اخص در نقاط 

ش��هری 0/7 و در نقاط روستایی 
1/0 درص��د، در بی��ن مردان 1/0 
درص��د و در بین زنان 0/6 درصد 

کاهش داشته است. 

افزایش2/.درصدینرخ
بیکاریپاییز94درمقایسه

باپاییز93
در فص��ل پایی��ز، نرخ بیکاری 
جمعیت 10 س��اله و بیش��تر در 
کل کش��ور 10/7 درص��د بوده 
اس��ت، ای��ن ش��اخص در بی��ن 
م��ردان 9/0 درص��د و در بی��ن 
زنان 18/9درصد محاس��به شده 
اس��ت. همچنین نتایج بیانگر آن 
اس��ت که نرخ بیکاری در نقاط 
ش��هری بیشتر از نقاط روستایی 
اس��ت. به طوری که نرخ بیکاری 
در نقاط ش��هری 11/7 درصد و 
در نق��اط روس��تایی 8/1 درصد 
اس��ت. همچنی��ن برای جمعیت 
فع��ال15 س��اله و بیش��تر، نرخ 

بیکاری 10/7درصد اس��ت. 
در  بی��کاری  ن��رخ  مقایس��ه 
گروه های س��نی نش��ان می دهد. 
بیش��ترین نرخ بی��کاری در گروه 
سنی 24-20 ساله با 26.5 درصد 
بوده است. بررسی این شاخص در 
بین مردان و زنان نشان می دهد، 
همین گروه س��نی در بین مردان 
ب��ا 22.0درص��د و در بین زنان با 
45.8درصد باالترین نرخ بیکاری 
را به خود اختصاص داده است. 

وضعیت نرخ بیکاری جمعیت 
ده س��اله و بیشتر نشان می دهد 
که این شاخص در پاییز 1394 

نسبت به پاییز 1393، 0.2درصد 
افزایش یافته است. این نرخ در 
نقاط ش��هری هیچ گونه تغییری 
نداش��ته و در نق��اط روس��تایی 
نی��ز 0.7درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. در جمعی��ت مردان این 
ن��رخ 0.3درص��د افزای��ش و در 
بی��ن زن��ان 1.4درص��د کاهش 

یافته اس��ت. 
نرخ بیکاری جمعیت 10 س��اله 
و پیش تر در پاییز 1394 نس��بت 
ب��ه تابس��تان 1394، 0.2درصد 
کاهش یافته اس��ت. این شاخص 
در نقاط شهری 0.5درصد کاهش 
و در نق��اط روس��تایی 0.7درصد 
افزای��ش یافته اس��ت. همچنین، 
تغیی��رات این نرخ در بین مردان 
0.1درصد افزایش و در بین زنان 

1.0درصد کاهش یافته است. 
نتای��ج ب��ه دس��ت آم��ده در 
فص��ل پایی��ز نش��ان می ده��د، 
نس��بت اش��تغال جمعی��ت 10 
س��اله و بیشتر 34.0درصد بوده 
اس��ت. این نس��بت برای مردان 
ب��ه مراتب بیش��تر از زنان بوده 
است. به طوری که نسبت مذکور 
در بین مردان 57.5درصد و در 
بین زنان 10.7درصد به دس��ت 

آمده اس��ت. 
اش��تغال  نس��بت  همچنی��ن 
جمعیت 10 س��اله و بیش��تر در 
نقاط روس��تایی بیش��تر از نقاط 
ش��هری بوده اس��ت. به نحوی که 
ای��ن نس��بت در نقاط روس��تایی 
36.8درص��د و در نقاط ش��هری 

33.0درصد بوده است. 

سهماشتغالدربخشهای
عمدهاقتصادی

بررس��ی می��زان اش��تغال در 
بخش ه��ای عمده فعالیت  نش��ان 
درص��د  بیش��ترین  می ده��د، 
ش��اغالن در بخ��ش خدم��ات و 
کمترین درصد شاغالن در بخش 
کشاورزی مش��غول کار بوده اند، 
به طوری که س��هم ش��اغالن 10 
س��اله و بیشتر در بخش خدمات 
49.8درص��د، در بخ��ش صنعت 
32.6درصد و در بخش کشاورزی 
17.6درصد بوده اس��ت.  بررسی 
ن��رخ مش��ارکت اقتص��ادی بین 
استان های کشور نشان می دهد، 
نرخ مش��ارکت اقتصادی جمعیت 
10ساله و بیشتر در استان اردبیل 
با 44.3درصد در جایگاه نخس��ت 
قرار دارد و بعد از آن اس��تان یزد 
با 42.1درصد رتبه دوم را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. در مقابل 
اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان 
ب��ا 30.3درص��د پایین ترین نرخ 
مش��ارکت اقتص��ادی را ب��ه خود 
اختص��اص داده اند. این در حالی 
اس��ت که نرخ مشارکت اقتصادی 
در کل کش��ور 38.1درص��د ب��ه 

دست آمده است. 

بیشتریننرخبیکاریدر
استانکرمانشاه

نرخ بیکاری جمعیت 10 س��اله 
و بیشتر در کل کشور 10.7درصد 
به دست آمده است. مقایسه این 
شاخص بین استان نشان می دهد، 
اس��تان کرمانش��اه با 18.6درصد 

باالتری��ن نرخ بیکاری را داش��ته 
و بع��د از آن، اس��تان کهگیلوی��ه 
17.0درص��د  ب��ا  بویراحم��د  و 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. از س��وی 
دیگ��ر، پایین ترین ن��رخ بیکاری 
ب��ا 5.0درصد مربوط به اس��تان 
مرکزی اس��ت.  مقایس��ه نسبت 
اشتغال در بین استان های کشور 
نش��ان می ده��د، اس��تان اردبیل 
ب��ا 38.7درصد باالترین نس��بت 
اشتغال را به خود اختصاص داده 
و استان سیستان و بلوچستان با 
26.9درص��د پایین ترین نس��بت 
اش��تغال را ب��ه خ��ود اختصاص 
داده اند. نس��بت اش��تغال در کل 

کشور 34.0درصد بوده است. 
مقایس��ه اس��تان ها ب��ه لحاظ 
فعالی��ت  عم��ده  بخش ه��ای 
اقتصادی حاکی از آن اس��ت که 
در بخش کش��اورزی بیش��ترین 
اس��تان خراس��ان  ش��اغالن در 
شمالی  )40.2درصد( مشغول کار 
بوده اند و در مقابل اس��تان تهران 
با 0.8درصد کمترین شاغالن در 
بخش کش��اورزی را داشته است. 
ش��اغالن بخش کشاورزی در کل 
کش��ور 17.6درصد بوده اس��ت. 
در بخ��ش صنعت، اس��تان یزد با 
45.2درصد بیش��ترین و اس��تان 
خراس��ان ش��مالی با 24.1درصد 
کمتری��ن درص��د ش��اغالن را به 
خ��ود اختص��اص داده اند. س��هم 
ش��اغالن در ای��ن بخ��ش در کل 
کش��ور 32.6درصد بوده اس��ت. 
همچنی��ن در بخ��ش خدم��ات، 
اس��تان ته��ران ب��ا 62.9درصد 
باالترین و استان خراسان جنوبی 
ب��ا 35.5درصد پایین ترین درصد 
ش��اغالن در بخش خدمات را به 
خ��ود اختص��اص داده اند. س��هم 
ش��اغالن در ای��ن بخ��ش در کل 

کشور 49.8درصد بوده است. 
مقایس��ه سهم اش��تغال ناقص 
در بین اس��تان ها نشان می دهد، 
اس��تان لرس��تان ب��ا 26.3درصد 
باالتری��ن س��هم اش��تغال ناقص 
جمعی��ت 10 س��اله و بیش��تر را 
ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت. 
ای��ن رقم در اس��تان هرمزگان با 
2.9درص��د، کمتر از اس��تان های 
دیگر اس��ت. این ش��اخص برای 
کل کشور 10.5درصد بوده است. 

گزارشمرکزآمارازآماربیکاریدرفصلپاییز:

کاهشنرخبیکارینسبتبهتابستانگذشته

گزارش2

عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:
تسهیالتبهشرکتهایدولتی

رسید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان 
نباید اجازه کاهش س��هم صندوق توس��عه ملی را در 

الیحه بودجه 95 بدهند.
ناصر موسوی الرگانی، با اشاره به عملکرد صندوق 
توس��عه ملی اظهار داش��ت: تأس��یس این صندوق با 
پیشنهاد مقام معظم رهبری با سهم حداقل 20 درصد 
و واریز ساالنه 3 درصد از درآمدهای نفتی همراه بود 
تا برای نسل های آینده و کمک به بخش خصوصی و 
تولی��د بارق��ه امید در دل صنعتگران غیردولتی ایجاد 
ش��ود. به گزارش فارس، عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس با تأکید بر اینکه منابع این صندوق به منظور 
رونق اش��تغال و کس��ب وکار ایجاد شد، عنوان کرد: به 
نظر می رسد مسئوالن صندوق توسعه ملی در دولت 
گذش��ته و فعلی آن طور که باید احس��اس مسئولیت 
کنند، دیده نمی شوند؛ در حال حاضر صنعتگران بین 
بانک و صندوق توسعه ملی دست به دست شده و از 

منافع صندوق به درستی بهره مند نمی شوند. 
ای��ن نماین��ده مجلس عنوان کرد: مطابق مقررات و 
ضواب��ط، پرونده های متقاضیان وام بانکی در صندوق 

باید در 15روز بررسی و تأیید شود. 
موس��وی الرگانی نکته دیگ��ر در عملکرد صندوق 
را مربوط به اساس��نامه دانس��ت و یادآور ش��د: طبق 
اساس��نامه، منابع باید در اختیار بخش خصوصی قرار 
گیرد، اما بخش دولتی هم از آن استفاده می کند که 
خالف قانون است یا برداشت هایی که در دولت قبل و 
کنونی شده، ما را از هدف اصلی صندوق دور می کند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه 
تلخ حساب ذخیره ارزی گفت: در صورتی که برداشت 
از منابع صندوق ادامه یابد و بازگشتی وجود نداشته 
باش��د، همان سرنوش��ت محتمل است، اکنون منابع 
ورودی ب��ه صن��دوق باید بی��ش از 30 درصد درآمد 
نفت و گاز باش��د، درحالی که بازگش��ت به عقب کرده 

و حداقل 20 درصد واریز می شود. 
وی ادامه داد: قرار بود بخش خصوصی و غیردولتی از 
منابع بین نس��لی و آیندگان برای رونق تولید و اقتصاد 
بهره مند شوند، اما اکنون پیشنهاد استفاده از منابع برای 
شرکت های دولتی از جمله هما به منظور خرید ایرباس 
صورت گرفته است. موسوی الرگانی افزود: برای تصویب 
بودجه 94 پیشنهاد اصالحی دادیم که اگر دولت مشکل 
دارد و امکان واریز 30 درصد ندارد، 12 درصد را به عنوان 
قرض بردارد و مجدداً به صندوق واریز شود. وی با بیان 
اینکه اگر دولت امسال بدهی را ندهد، در دوره های بعدی 
هم این کار را خواهد کرد، گفت: دولت معتقد است برای 
هزینه های جاری و کارهای عمرانی منابع نیاز دارد. به 
نظ��ر نماین��دگان، مجلس در بودج��ه 95 نباید با واریز 
حداقل 20 درصد درآمد نفت به صندوق موافقت کند 
و حداقل 30 درصد در نظر گرفته ش��ود. به گفته این 
نماینده مجلس، شرایط تسهیالت دهی برای صنعتگران 
و بنگاه های تولیدی فراهم و هموار نیست و با دست انداز 
روبه رو می ش��ود، درحالی که اگر این افراد آورده خود را 
در بانک بگذارند، نفع بی ضرر و سود بیشتری خواهند 
برد، نباید افکار تولید را با مقررات و ضوابط که همراه با 
دست اندازهای متعدد است تغییر داد، زیرا تولید دچار 
آسیب شده، درحالی که مانند دیگر کشورها اولویت اول 
پرداخت تسهیالت و استفاده از منابع برای تولید است. 

جهانگیری:
مدیران،مدافعاناصلیتولید

داخلیهستند
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه به مردم 
اطمینان می دهیم مدیرانی که حضور دارند مدافعان 
اصل��ی تولی��د داخلی بوده و هس��تند، اظه��ار کرد: 
اجازه نخواهیم داد تولید داخلی کش��ور در ش��رایط 

پساتحریم آسیب ببیند. 
به گزارش ایس��نا، اس��حاق جهانگیری در حاشیه 
سفر یک روزه خود به استان قم در جمع خبرنگاران  
با اشاره به آغاز طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای 
کش��ور خاطر نش��ان کرد: حدود 5 میلی��ارد تومان 
از مناب��ع ب��ه ای��ن ط��رح تخصی��ص داده ش��ده تا 
بتوانیم آب ش��رب مطلوب و ب��ا کیفیتی را به حدود 

33میلیون نفر جمعیت کشور برسانیم. 
وی با اش��اره به فضای کشور پس از برجام خاطر 
نش��ان کرد: خوش��بختانه کارهای برج��ام در حال 
نتیجه دادن اس��ت و بسیاری از منابع کشور در حال 
آزاد س��ازی است. در این ش��رایط فکر می کنم که از 
نظ��ر اقتصادی هم از جهت س��رمایه گذاری و هم از 
نظر تولید در جهت اشتغال روزهای خوبی پیش روی 
کش��ور قرار دارد و ان شاءاهلل سال آینده سال خوبی 
در این زمینه خواه��د بود. معاون اول رئیس جمهور 
با تأکی��د بر اینکه ایران اس��تعدادها و موقعیت های 
بس��یار خوبی در اختیار دارد گفت: به دلیل موقعیت 
اس��تثنایی ایران است که امروز بسیاری عالقه مندند 
ب��ا ایران همکاری داش��ته باش��ند. در همین زمینه 
م��ن به همه عالقه مندان به تولید کش��ور که گاهی 
نگران می شوند و فکر می کنند در این شرایط ممکن 
اس��ت تولید داخلی فراموش شود و بیشتر به سمت 
کاالهای مصرفی خارج��ی برویم، اطمینان می دهم 
مدیرانی که حضور دارند مدافعان اصلی تولید داخلی 
بوده و هستند و این موضوع در کارنامه آنها نیز ثبت 
شده اس��ت. جهانگیری تصریح کرد: اجازه نخواهیم 
داد تولید داخل در چنین شرایطی آسیب ببیند، به 
همین دلیل هر خارجی که قصد س��رمایه گذاری در 
ایران دارد باید باانگیزه استفاده از ظرفیت های ایران 
وارد شود.  به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور 
همچنین به اهداف سفر خود به استان قم اشاره و با 
تأکید بر اینکه این س��فر کاری است، اظهار کرد: در 
این س��فر از تعدادی از پروژه های آماده بهره برداری 
بازدید کردیم و همچنین در گفت وگو با مس��ئوالن 
اس��تان در جریان مش��کالت پیش روی این استان 
قرار گرفتیم. همچنین زیارت حرم حضرت معصومه  
)س( و دیدار با تعدادی از مراجع از دیگر برنامه های 

سفر ما خواهد بود. 

لزومچرخشدراقتصاددولتیرانتی

فرصتام�روز-درواقع رکود اقتصادی که از اواخر 
دوره دولت سابق که رشد اقتصادی 6/8- درصد، تورم 
ب��االی 40 درص��د و نرخ بیکاری ح��دود17 درصد را 
تجربه کردیم در کش��ور تعمیق شد، همچنان به رغم 
کاهش ش��یب رش��د تورم و نرخ بی��کاری ادامه دارد. 
البته عامل انتظارات نسبت به بهبود شرایط اقتصادی 
پس��اتحریم تا حدودی اسباب خوش��بینی را در برون 
رفت از رکود به س��مت استقرار رونق اقتصادی فراهم 
آورده اس��ت. قرارداد ها و تفاهم نامه ه��ای متعددی با 
کش��ور هایی نظیر چین، ایتالیا، آلمان و سایر کشور ها 
منعقد ش��ده؛ قرارداد 17میلی��ارد دالری با ایتالیا، 25 
میلیارد دالر قرارداد خرید ایرباس از فرانس��ه )که باید 
طی هشت س��ال به ایران تحویل داده شود(و امضای 
17 سند همکاری با چین که قرار است حجم مبادالت 
تجاری با این کش��ور را به 600 میلیارد دالر برساند و 
حتی تدوین س��ندجامع همکاری های25 سااله با این 
کش��ور همه و همه نشانه های چشم انداز بهبود شرایط 

اقتصادی کشور در پساتحریم خواهد بود. 
از س��وی دیگر ب��ا لغو تحریم های بیم��ه ای ، نفتی، 
سوییفت، حرکت نفتکش ها و سایر تحریم های مرتبط 
با مسئله هسته ای و آزاد شدن دارایی های مسدود شده 
ایران که قرار است به زودی آزاد شود، انتظار این است 
که این گش��ایش های ایجاد ش��ده پیش روی تجارت 
خارجی ایران پس از برجام و ورود کش��ور به بازار های 
رقابت جهانی و تس��هیل واردات م��واد اولیه، کاالهای 
واس��طه ای و سرمایه ای و ورود سرمایه  های خارجی به 
همراه تکنولوژی های مدرن و مدیریت پیشرفته اقتصاد 
کش��ور را در مسیر رشد قرار دهد. این مسئله مشروط 
بر آن است که نگاه مدیریت کشور بر استقرار محوریت 
بخش خصوص��ی معطوف ش��ود تا رش��د اقتصادی به 
س��رعت افزایش و ایجاد اشتغال شود. یکی ازمعضالت 
کنونی اقتصاد در حال رکود ما بیکاری است که مفاسد 
اجتماعی و اخالقی از تبعات آن است، بنابراین برداشته 
ش��دن تحریم ها و آزاد ش��دن فروش نفت و بازگشت 
وجوه حاص��ل از این منابع در قالب قوانین بین المللی  
این فرصت را برای ب��رای اقتصاد ایران فراهم می کند 
ت��ا با یک چرخش در مدیری��ت اقتصاد دولتی نفتی و 
رانتی که حاکمیت آن طی ده ها س��ال موجبات فقر و 
شکاف طبقاتی و باال رفتن خط فقر و اختالف ها و فساد 
ش��ده را به س��مت یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی سوق 
دهد. اس��تفاده از این فرصت ها ب��رای منافع و مصالح 
ملی نیاز به زیرس��اخت هایی دارد که فضای اقتصادی 
را آماده حرکت در این مس��یر کند؛ فضایی که امنیت 
و ثبات اقتصادی و بهبود فضای کس��ب و کار و کاهش 
ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و صیانت از حقوق 
فردی و ذاتی آحاد مردم به ویژه حق مالکیت و مبادله 

آزاد را تضمین کند. 
 در ای��ن میان مهم ترین عاملی که در حال حاضر 
مورد نیاز است، جذب سرمایه های خارجی به صورت 
 B. O. T، B. O.مس��تقیم، فاینانس، قرارداده��ای
O. T وس��ایر ابزار های مشابه اس��ت که در شرایط 
کمبود ها و تنگناهای مالی دولت بتواند با مش��ارکت 
بخش خصوص��ی صنعت را در جهت توس��عه هرچه 
بیشتر، کارایی و بهره وری باالتر و تقویت محصوالت 
در تطابق با اس��تاندارد های جهانی به تحرک وا دارد 
ت��ا صادرات ایران در بازار رقابت جهانی جایگاه خود 
را متناس��ب ب��ا ظرفیت ه��ای بی بدی��ل اقتصادی و 

صنعتی کشور باز یابد. 

رئیسسازمانخصوصسازی:
پسگیریسهامواگذارشدهبه

دولت
پوری حس��ینی گفت: در واگذاری های انجام شده 
در سال های گذشته اگر مش��خص شود که خریدار 
دولت یا ش��رکت دولتی بوده باید س��هام خود را به 
سازمان خصوصی سازی برای واگذاری به عموم پس 

بدهد. 
عل��ی اش��رف پ��وری حس��ینی، رئیس س��ازمان 
باش��گاه  ب��ا  گفت وگ��و  در  خصوصی س��ازی 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به ام��کان بازپس گیری 
خصوصی سازی های انجام شده در گذشته گفت: اگر 
واگ��ذاری بر مبنای رد دیون صورت گرفته باش��د و 
طبق مصوبه هیأت وزیران انجام ش��ده و ورقه سهم 
به نام شده باشد و قرارداد واگذاری قطعی ابالغ شده 
باش��د کاری نمی توان کرد و امکان بازپس گیری آن 

وجود نخواهد داشت. 
وی اف��زود: اما اگر معلوم ش��ود که در واگذاری ها 
خریدار دولت یا شرکت دولتی بوده مجددا باید سهام 
خود را به سازمان خصوصی سازی پس دهد، چرا که 
دولت حق خرید س��هم و توس��عه خود را نداشته و 
این خالف اصل 44 است و درآن خصوصی سازی به 

معنای واقعی صورت نگرفته است. 
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی ب��ا تأکی��د 
انجام  قان��ون  اینکه خصوصی س��ازی طب��ق  ب��ر 
می ش��ود، گف��ت: ممک��ن اس��ت در س��ال های 
گذش��ته در واگذاری ه��ا از قان��ون غفلت ش��ده 
باش��د یا دولت در آن دخالت کرده و مصوبه رد 
دیون را برای آن صادر کرده باش��د که البته این 
معنای خصوصی س��ازی واقعی نیست و نباید در 

قالب خصوصی س��ازی انجام ش��ود. 
پوری حسینی در پاس��خ به این سوال که پرونده 
اس��تقالل و پرسپولیس چه زمانی بسته خواهد شد، 
گف��ت: هر زمان که مصوبه هی��أت وزیران در رابطه 
با واگذاری ش��رکت های فرهنگی با شرایط ویژه لغو 
ش��ود و این دو باش��گاه به لیس��ت خصوصی سازی 
برگردند ما با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم 

کرد. 

یادداشت خبـــر

در پیمان های ارزی دست به عصا باشیم
محمدقلییوسفی،اقتصادداندرمصاحبهبا»فرصتامروز«:

شماره 442 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
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مهالفرازمند
M_farazmand_66@yahoo.com
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معرفی مرکز توسعه کسب وکار فناوری و حمایت های این مرکز از نوفناوران

فضای مجازی نجات دهنده پارک های علم و فناوری نام شرکت: پروشات در مرکزی
مح��ص�ول:  ن�ام 
اتوماتی��ک  درب ه��ای 

پروشات
شرح محصول

فعالی��ت اصل��ی ای��ن 
ش��رکت تولید درب های 
و محصوالت  اتوماتی��ک 
وابس��ته،  تولی��د درب ها 
و  واگ��ن  پنجره ه��ای  و 
اس��ت.  ریلی  محصوالت 
م��وارد م��ورد اس��تفاده 
ای��ن محصول عبارت اس��ت از کاربری های تجاری، اماکن 
س��اختمانی، بانک ها و مراکز خرید، س��ازمان های دولتی، 

بیمارستان ها و دانشگاه ها. 
استانداردها و تاییدیه های محصول/ خدمت: پروانه 

بهره برداری، ایزو 9001
سابقه فروش محصول/ خدمت: دارد 

تاییدیه دانش بنیان: دارد
تلفن: 086-33553738

www.proshutdoor.com
info@proshutdorr.com

نام شرکت: فناوری های نوین سالمت سینا 
کاغذ  محص�ول:  نام 
دیواری و برچسب شیشه 
)My shield( ضد امواج

ش�رح محص�ول: با 
نصب بر روی شیشه ها و 
دیوارها مانع از ورود امواج 
الکترومغناطیس آلوده به 
محیط زندگی می گردند. 
کاغذ دی��واری ضد امواج 
کامل تری��ن  از  یک��ی 
محص��والت ض��د امواج 
الکترومغناطیس��ی بوده که عالوه بر کاهش امواج و ایجاد 
محیط��ی امن از عوارض الکترومغناطی��س به دلیل نما و 

طراحی دلنشین، ظاهری زیبا به محیط می بخشد. 
استانداردها و تاییدیه های محصول/ خدمت: اتاق 
آنتن دانشگاه تهران، مرکز تس��ت سازگاری در برابر امواج 

دانشگاه امیرکبیر، آزمایشگاه SIMT شانگهای
سابقه فروش محصول/ خدمت: دارد

تاییدیه دانش بنیان: دارد 
021-66156163

www.nanosina.com
info@nanosina.com

نام شرکت: شرکت زنیط گوگاس
نام محصول: جایگزین 
اصالح کنن��ده  و  قی��ر 

آسفالت )گوگاس(
محص�ول:  ش�رح 
ب��ه عنوان  این محصول 
جایگزین قی��ر در تولید 
آسفالت استفاده می شود 
و نه تنها به کاهش قیمت 
از نظ��ر کاهش ضخامت 
آس��فالت و مصرف انرژی 
منجر می شود، بلکه به باال بردن کیفیت آسفالت و افزایش 

عمر آسفالت تا 2 برابر نیز منجر می شود. 
اس�تانداردها و تاییدیه ه�ای محص�ول/ خدمت: 

حفاظت از محیط زیست، وزارت راه
سابقه فروش محصول/ خدمت: دارد

تاییدیه دانش بنیان: دارد
021-76251070

www.zenitoil.com
info@zenitoil.com

نام شرکت: شرکت فن آوران کیسم 
محص�ول:  ن�ام 
ش��یرآالت الکترونیک��ی 

)keysom(
شرح محصول: اساس 
کار شیرآالت الکترونیکی 
کیسم بر مبنای ارسال و 
دریافت ن��ور مادون قرمز 
می باش��د. از مزایای این 
70درص��د  محص��والت 
صرفه جوی��ی در مصرف 
آب و 100 درصد افزایش بهداش��ت، عیب یابی هوش��مند 

و... است. 
اس�تانداردها و تاییدیه ه�ای محص�ول/ خدمت: 

سازمان آب و فاضالب
سابقه فروش محصول/ خدمت: دارد 

تاییدیه دانش بنیان: دارد 
021-44510745

www.keysom.com
info@Keysom.com

نام شرکت: توسعه پایدار سلمان 
نام محصول: دستگاه 

RCT3
ش�رح محص�ول: از 
قابلیت های این محصول 
عب��ارت اس��ت از اتصال 
مس��تقیم دس��تگاه ب��ه 
کامپیوت��ر ب��ه ص��ورت 
مس��تقیم یا ب��ه صورت 
بسیار  محیط  مس��تقل، 
کاربرپس�����ند جه��ت 
اپراتور  اس��تفاده س��هل 
در محیط ه��ای کارگاهی و تحقیقات��ی، قابلیت تغییر نوع 

استاندارد در یک آزمایش ثابت و... 
استانداردها و تاییدیه های محصول/ خدمت: ندارد 

سابقه فروش محصول/ خدمت: دارد 
تاییدیه دانش بنیان: ندارد 

021-76251070
Salman.techpark@gmail.com

ایده های به دنبال سرمایه

خبر

تلفن مستقیم: 86073274شماره 442 www.forsatnet.ir

ایده هایی که بر پایه علم و دانش پرورش می یابند 
و به مرحل�ه تولید یا ارائه خدمات می رس�ند تاثیر 
بس�زایی بر توس�عه اقتصادی یک کش�ور خواهند 
داش�ت، این در حالی است که دولت ها در تالشند تا 
با حمایت از ایده های دانش بنیان محصوالت جدیدی 
در حوزه فناوری های نوین، تولید و تجارت خود را به 

این سمت سوق دهند. 
پارک ه�ای عل�م و فن�اوری در سراس�ر کش�ور 

وظیفه حمایت از ش�رکت های دانش بنیان به عالوه 
ایده پردازان و ش�رکت های ن�وآور را به عهده دارند 
و تالش های بسیاری در جهت تولید و تجاری سازی 
محصوالت دانش بنیان به عمل می آورند، اما پارک ها 
و مراکز رشد ظرفیت های مشخص و محدودی دارند. 
در کش�وری به وسعت ایران با وجود حجم گسترده 
ایده ه�ا و ش�رکت های دانش بنی�ان این ک�م بودن 
ظرفیت ها نباید مانع از توسعه فناوری های پیشرفته 
ش�ود، از این رو در سال های اخیر با توسعه فناوری 
اطالع�ات و ارتباط�ات و زیرس�اخت های آن، مراکز 

کسب و کار مجازی توسعه زیادی داشته اند. 
فضاه�ای کس�ب و کاری مج�ازی که در تالش�ند 
تا حمایت ه�ای پارک ها را در فضاه�ای مجازی در 
اختی�ار کاربران خود قرار داده و موجب توس�عه و 
رشد ایده پردازان ش�وند مورد توجه گزارش امروز 
م�ا هس�تند، »مرکز توس�عه کس�ب وکار فناوری« 
مجموعه ای اس�ت که ب�ا توجه به اه�داف معاونت 
علم�ی و فن�اوری ریاس�ت جمهوری در راس�تای 
تجاری س�ازی دس�تاوردهای فناوری و ن�وآوری و 
رش�د و توسعه ش�رکت های دانش بنیان با توجه به 

گس�ترش روزافزون متقاضیان ب�رای بهره گیری از 
حمایت ها، زیر نظر پارک علم و فناوری پردیس در 
بس�تر مجازی از سال 93 ش�روع به فعالیت کرده 

است. 
خص�وص  در  بیش�تر  اطالع�ات  کس�ب  ب�رای 
فعالیت های این مجموع�ه و معرفی آن به مخاطبان 
س�راغ س�یدمهدی س�ادات، مدی�ر مرکز توس�عه 
کس�ب وکار فناوری رفته ای�م. در ادامه خدمات این 
مجموعه به عالوه ش�رحی از فعالیت ها و اهداف این 

مرکز را برای حمایت از ایده پردازان می خوانید. 

در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت نخس��ت وزیر یونان در 
نخستین مرحله از سفر خود به ایران، در صدر هیأت 
بلندپایه سیاسی، اقتصادی و تجاری از پارک فناوری 

پردیس بازدید کرد. 
به گ��زارش خبرن��گار »فرصت امروز«، الکس��یس 
س��یپراس به همراه وزرا و تیم هم��راه خود از جمله 
وزیر امورخارجه، وزیر دارایی گردش��گری و توس��عه 
و بی��ش از 50 نف��ر از تجار و بازرگان��ان و صاحبان 
صنایع مختلف با هدف توسعه روابط و همکاری های 

دوجانبه از این مجموعه بازدید کردند. 
در ای��ن خصوص مهدی صفاری نی��ا، رئیس پارک 
فن��اوری پردیس، ضمن معرفی پ��ارک و برنامه های 
این مجموعه گف��ت: در پارک فناوری پردیس، بیش 
از 280 ش��رکت فناور و دانش بنیان با بیش از 3هزار 
نیروی فعال در حال فعالیت هستند و در حال حاضر 
این پارک به وس��عت 60هکتار اس��ت و ب��ا توجه به 
موقعیت های موجود برای توس��عه فضای این پارک، 
افق توس��عه را تا هزار هکت��ار پیش بینی کرده ایم که 
مرحله به مرحله در حال توس��عه اس��ت تا این پارک 
به عن��وان بزرگ تری��ن منطق��ه فناوری غرب آس��یا 

فعالیت خود را ادامه دهد. 
نخس��ت وزیر یون��ان هم اظه��ار کرد ک��ه ایران و 
یونان پیوندهای تاریخ��ی و فرهنگی قوی دارند و ما 
همکاری هایی بین دانش��مندان دو کشور را در آینده 

نزدیک پیش بینی می کنی��م و دریچه خوبی به روی 
همکاری ه��ای دانش بنیان ایران و یون��ان باز خواهد 

شد. 
نخس��ت وزیر یونان ادامه داد: در جریان این بازدید 

م��ا دریافتیم ک��ه گزین��ه اصلی دولت ای��ران مبنی 
ب��ر س��رمایه گذاری در ن��وآوری، فن��اوری و حمایت 
از دانش��مندان اس��ت و در ای��ن کش��ور نوآوری ه��ا 

فناوری های پیشرفته فراوانی وجود دارد. 
وی تصریح کرد: این اقدام س��رمایه گذاری بس��یار 
مهمی ب��رای آینده خواهد ب��ود. الزم می دانم بگویم 
که در یونان هم نیروهای بسیار متخصص و پیشرفته 
در فناوری های جدید وجود دارد که در نقاط مختلف 
جهان و کش��ورهایی جز یونان فعال هس��تند و این 
همکاری می تواند شامل رش��د و تقویت دانشمندان 
دو کش��ور ش��ده و همکاری هایی بین دانشمندان دو 

کشور آغاز شود. 
نخست وزیر یونان ادامه داد: در مقطع بسیار مهمی 
از ای��ران بازدی��د می کنم. پس از اج��رای توافق نامه 
هس��ته ای ظرفیت و فرصت های بسیار مناسبی برای 

گسترش همکاری ها ایجاد شده است. 
س��یپراس افزود: در این سفر که نقطه عطفی برای 
گس��ترش رواب��ط دوجانب��ه خواهد بود، ش��ماری از 
شرکت های یونانی که عالقه دارند با طرف های ایرانی 

همکاری کنند نیز به ایران آمده اند. 

بازدید نخست وزیر یونان و هیأت همراه از پارک فناوری پردیس

دریچه ای به روی همکاری های دانش بنیان ایران و یونان

مزایای بسترهای مجازی
ابت��دا در خص��وص مزای��ای  س��ادات 
این گون��ه فضاها ب��رای اف��راد می گوید: 
این مراک��ز عالوه بر پر ک��ردن خألهایی 
که ممکن اس��ت در بس��تر فیزیکی برای 
افراد یا ش��رکت ها به وج��ود آید می تواند 
مزایای دیگری هم به همراه داشته باشد. 
از جمل��ه این مزایا می ت��وان به نیاز کمتر 
ب��ه فضای متمرکز برای اس��تقرار اش��اره 
ک��رد، خدمات غیر حضوری و عدم الزام به 
استقرار در محل پارک های علم و فناوری، 
از اصلی تری��ن وجوه تمایز این مرکز برای 
اعضای خ��ود اس��ت. همچنی��ن کاهش 
هزینه ها و اس��تفاده از ظرفی��ت منتورها 
در بخش ه��ای غیر دولتی و غیر متمرکز از 
دیگر مزایای حضور در این بسترهاس��ت. 
ام��کان ایجاد تیم های عملیاتی کوچک به 
راحتی فراهم است و مدیریت مجموعه ها 

در فضای مجازی میسرتر است. 
وی می افزای��د: با ایجاد ای��ن مرکز، به 
دلیل ع��دم نیاز به فضایی برای اس��تقرار 
و  کارگ��زاران  از  اس��تفاده  متقاض��ی، 
پش��تیبان های مختلف و متن��وع، امکان 
ارائه خدمات به تعداد بیش��تر متقاضیان 

فراهم شده است. 

اهداف مشخصی که این مرکز دنبال 
می کند

س��ادات در خص��وص اهداف��ی که این 
مجموعه دنبال می کند، می گوید: تسریع 
رش��د واحدها و ش��رکت های فناور برای 
تبدی��ل ب��ه ش��رکت های دانش بنی��ان از 
مهم تری��ن اه��داف مجموعه ما به ش��مار 

می آی��د، همچنی��ن ارائ��ه مش��اوره ها و 
خدمات مورد نیاز اعضا در راستای تبدیل 
ایده های نو به محصوالت و تجاری س��ازی 
آنه��ا با نظ��ارت ب��ر روند رش��د واحدها 
و تحلی��ل مس��تمر دس��تاوردها با هدف 
افزای��ش کارایی مرک��ز از دیگ��ر اهداف 
است. در نهایت توس��عه و بهبود عملکرد 
کارگ��زاران و پش��تیبان ها و کریدورهای 
خدمات فناوری از اهداف مش��خص ما به 

شمار می آید. 

شرایط حضور در مجموعه 
ش��رکت هایی که متقاض��ی عضویت در 
مرکز توسعه کس��ب وکار فناوری هستند 
در دو مرحله ارزیابی می شوند و در صورت 
دارا بودن ش��رایط و الزامات مرکز امکان 
عضوی��ت و اس��تفاده از خدم��ات مرکز را 
خواهند داشت. در ارزیابی اولیه، متقاضی 
مشخصات طرح و درخواست خود را ثبت 
می کند. در این ارزیابی مش��خصات کلی 
طرح ی��ا ایده و نوع درخواس��ت متقاضی 
ثبت و س��پس م��ورد ارزیاب��ی مرکز قرار 
خواهد گرف��ت. همچنی��ن در صورتی که 
طرح یا متقاضی ام��کان دریافت خدمات 
از سایر ارگان ها را داشته باشد، راهنمایی 
الزم جهت ارتباط و اس��تفاده از خدمات 

آن مراکز به متقاضی ارائه خواهد شد. 
در ارزیاب��ی تکمیل��ی ابت��دا متقاض��ی 
اطالعات تکمیلی مرتب��ط با طرح/ایده را 
روی پورتال مرکز تکمیل می کند س��پس 
این اطالعات ارزیابی می ش��وند تا شرایط 

زیر در آنها احراز شود: 
- عدم عضویت در سایر پارک ها و مراکز 

رشد
- سن شرکت یا طرح کمتر از پنج سال 

باشد
- فضای استقرار داشته باشد

- ثب��ت ش��خصیت حقوق��ی متقاضی 
مرتبط با طرح.

همچنین گروه هایی که تیم آنها تکمیل 
اس��ت و فرآیند تجاری سازی آنها تکمیل 
نشده و نوپا محسوب می شوند در اولویت 
هستند و ترجیح ما این است که مطالعات 
طرح و مراحل پژوهش آن طی شده باشد. 
 در ارزیاب��ی تکمیلی کلی��ه جنبه های 
مرتب��ط ب��ا طرح/ای��ده از نظر ت��وان تیم 
کارشناس��ی، توانمندی تجهیزاتی، موارد 
علمی و فنی و... به طور کامل ارزیابی شده 
و در صورتی که طرح حائز شرایط عضویت 
در مرکز باش��د، عضویت شرکت در مرکز 
قطع��ی و نتیجه به اطالع متقاضی خواهد 
رس��ید. خروجی این مرحله، آغاز فرآیند 

حمایت از تجاری سازی طرح است. 

خدماتی برای تجاری سازی
مدیر این مجموع��ه در ادامه می افزاید: 
مراجع��ان،  ب��ه  خدم��ت  مهم تری��ن 
برگزاری جلس��ه مش��اوره و تدوین نسخه 
تجاری س��ازی اس��ت. در این جلسه که با 
حض��ور متقاضی، مش��اوران فنی، مالی و 
براساس  تجاری س��ازی برگزار می ش��ود، 
بررس��ی انج��ام ش��ده پیرام��ون طرح و 
ش��رایط متقاضی، نیازهای طرح تا مرحله 
تجاری سازی طبقه بندی و تدوین می شود 

و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. 
وی تصریح می کند: در واقع پش��تیبانی 

و تجاری سازی محصول مهم ترین خدمت 
ای��ن مجموعه اس��ت، ایده ی��ا طراحی یا 
نمونه س��ازی یا حتی س��اخت ی��ا تولید 
اولیه دانش��جویان، اعض��ای هیأت علمی، 
محققان، صنعتگ��ران و دانش پژوهان که 
بر حس��ب تخصص، تحقیق��ات و تجربه، 
موفق به ارائه می ش��وند، به منظور تولید 
یا تجاری سازی آن نیازمند فرآیندی است 
که باید طی شود. مرکز توسعه کسب و کار 
فناوری به منظور پش��تیبانی از طرح های 
منتخب برای طی مس��یر تجاری سازی، با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و با استفاده از ظرفیت مشاوران 
خبره در حوزه های مختلف، از متقاضیان 

و طرح های مختلف حمایت می کند. 
با توجه به برنامه تجاری سازی هر طرح 
ک��ه در کمیته پذیرش مرک��ز به تصویب 
می رسد، متقاضیان می توانند با راهنمایی 
کارشناسان مرکز، از خدمات شرکت های 
پش��تیبان در مسیر تجاری س��ازی طرح 
خود اس��تفاده کنند. برنامه تجاری سازی، 
می��زان حمایت و زمان بن��دی اجرای هر 
طرح پذیرفته ش��ده، توس��ط کارشناسان 
مرکز تعیین و به متقاضی ابالغ می شود. 

براساس نسخه تجاری سازی تدوین شده 
که به تایید متقاضی نیز می رسد، خدماتی 
از قبیل مش��اوره ثبت نام برای اخذ مجوز 
مش��اوره های  انواع  دانش بنیان،  ش��رکت 
کاربردی نظیر: مشاوره ثبت شرکت، فنی، 
حس��ابداری، بازاریاب��ی، اخ��ذ مجوزهای 
ضروری محصول، تدوین طرح کسب و کار 
و آموزش در حوزه های مختلف، معرفی به 
س��رمایه گذاران برای جذب سرمایه و... به 

متقاضی ارائه می شود. 

آنچه تا امروز اتفاق افتاده
مدی��ر این مرکز از فعالیت های مجموعه 
خود تا امروز می گوید: تاکنون از بین بیش 
از 500 طرح ارائه ش��ده که مورد ارزیابی 
ق��رار گرفته ان��د، تعداد 70 ط��رح در این 
مرکز جذب شده اند. اعضای مرکز به مرور 
از خدمات ذکر ش��ده فوق بهره مند شده 

و می شوند. 
ب��ه موج��ب توافق انج��ام ش��ده اخیر 
بی��ن پ��ارک فن��اوری پردی��س و بنی��اد 
مل��ی نخب��گان، ارائه مش��اوره و خدمات 
تجاری س��ازی به نخب��گان منتخب بنیاد 
نیز به مرکز توس��عه کس��ب و کار فناوری 
محول ش��د که تاکنون جلسات مشاوره و 
تدوین نس��خه تجاری سازی برای گروهی 
از نخبگان معرفی شده برگزار شده است. 

چشم اندازی برای آینده
چش��م اندازهای  در خص��وص  س��ادات 
آینده این مرکز می گوی��د: عمده برنامه ها 
و چش��م اندازهای ما برای آینده موارد زیر 

است: 
- توسعه خدمات در زمینه های مختلف 

مورد نیاز اعضای مرکز
- ارائه خدمات آموزش و مشاوره مجازی

- حض��ور متقاضیان در نمایش��گاه های 
و  محص��والت  معرف��ی  ب��رای  مختل��ف 

توانمندی ها
- ایجاد نمایشگاه دائمی مجازی

- ایجاد شبکه ای از اعضا برای هم افزایی 
بیشتر.

شکوفه میرزایی
shokoofehmirzaee@yahoo.com
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تأثیر سیل پناهجویان سوری بر 
اقتصاد کشورهای همسایه 

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، بحران 
سوریه را  » بزرگ ترین موج مهاجرت در تاریخ «   نامیده  است. 
کشور ترکیه به عنوان دروازه ای برای ورود به اروپا، نخستین 

کشوری بود که درهایش را به روی پناهندگان باز کرد. 
براساس آمار سازمان ملل، بیش از 6 میلیون سوریه ای 
مجبور به ترک خانه های شان شده اند و حدود 4میلیون نفر 

سوریه را ترک کرده اند. 
در اواخر سال 2015، کشور ترکیه بیش از 2.5 میلیون 
پناهنده پذیرفت. این آمار باالی پناهنده بر شدت نگرانی 
کش��ورهای اروپایی از جاری شدن س��یل پناهندگان به 
این کشورها افزوده است. این نگرانی ها در بسیاری مواقع 
بر فرصت هایی اقتصادی که پناهن��دگان می توانند برای 

کشورهای میزبان داشته باشند، سرپوش می گذارد. 
براس��اس گزارشات اعالم ش��ده و نظرسنجی ها، مردم 
ترکیه حقوق مردم س��وریه را به رس��میت می شناسند 
و کس��انی را که به دلیل جنگ مجبور به ت��رک خانه ها و 
کشورشان ش��ده اند با گرمی می پذیرند. با این حال حتی 
با داشتن درک درس��ت از اهمیت بحران، تصویر اصلی از 
پناهندگان سوری آن است که آنها تهدیدی برای اقتصاد 

و امنیت هستند. 
با این ح��ال برخ��الف تص��ور عمومی م��ردم، هجوم 
پناهندگان سوری به این کشور می تواند فواید اقتصادی 

زیادی به همراه داشته باشد. 
از لحاظ اقتص��ادی مردم ترکیه نرخ بی��کاری و تورم را 
به وجود پناهندگان س��وری در این کشور ربط می دهند. 
براساس سازمان آماری ترکیه، نرخ بیکاری این کشور در 
سال 2013 میالدی 0.3 درصد بوده است. این رقم در ماه 
سپتامبر سال 2015 به 3.10 درصد افزایش یافت و تعداد 

251 هزار نفر به جرگه بیکاران پیوستند. 
عالوه بر آن نیروهای کار سوریه ای با درآمد ساعتی 20 
لیر هم کار می کنند. این در حالی است که درآمد کارمندان 

ترک در هر ساعت به طور معمول 50لیر است. 
این آمار و ارقام خش��م برخی مردم ترکیه را نسبت به 
پناهجویان سوری برانگیخته اس��ت. با این حال ضروری 
اس��ت که این تصور عمومی را تصحیح ک��رد و به تحلیل 
این موضوع پرداخت که چگونه این پناهندگان می توانند 
در اقتصاد ترکیه نقش مؤثری داش��ته باش��ند. باز کردن 
درهای یک کشور به روی پناهندگان می تواند فواید بالقوه 
اقتصادی در احیای برخی شهرهای آن کشور داشته باشد. 
پناهجویان قدرت خرید جدید محس��وب می ش��وند که 
می توانند برای اقتصاد داخلی مفید باشند. آنها در نهایت 
باید خانه بخرند، کودکان ش��ان را به مدرسه بفرستند یا 
کس��ب و کارهای کوچکی راه  بیندازند. ای��ن فعالیت ها و 
اقدامات سبب ایجاد ش��غل برای کل جامعه می شود. در 
مورد ترکیه این ش��رایط هم برای مردم ترکیه و هم مردم 
س��وریه صدق می کند. عالوه بر این، وجود کارگرانی که 
دستمزد آنها بسیار باال نیست، سبب جذب سرمایه گذاران 
خارجی و حتی سوری می ش��ود. مؤسسه واشنگتن برای 
سیاست خاور نزدیک  اعالم کرده است که سرمایه گذاران 
سوری بیشتری در سال های اخیر، برای سرمایه گذاری به 
ترکیه س��فر کرده اند. درحالی که در سال 2010 تنها 30 
شرکت سوری در ترکیه به ثبت رسیده بود، در سال 2015 
بیش از 1000 شرکت سوری در ترکیه تأسیس شده است. 
براساس گزارشات اخیر، این تصور که پناهجویان سوری 
سبب بیکاری مردم می شوند باید از بین برود. پناهجویان 
سوری در زمینه های خاصی مثل کشاورزی و کارخانجات 
مشغول به کار هس��تند که مردم ترکیه به دلیل سختی 
باالی کار و درآمد پایین عالقه ای به انج��ام آن ندارند. در 
حقیقت به جای دزدیدن کار از مردم ترکیه، پناهجویان 
سوری کارهایی را انجام می دهند که دیگران عالقه ای به 
انجام آنها ندارند. در حقیقت مش��کل اصلی از آنجا شروع 
شده است که پناهجویان س��وری به دلیل نداشتن اجازه 
کار مجبور بودند به صورت غیر قانونی کار کنند و به همین 
دلیل با قبول درآمد پایین مشغول به کار شوند. برای مقابله 
با این مسئله دولت ترکیه به تازگی قانون جدیدی تصویب 
کرده است که به 2.5 میلیون پناهجوی سوری اجازه کار 
می دهد. با صدور این اجازه، پناهجویان می توانند به صورت 
قانونی مشغول به کار شوند. عالوه بر ترکیه کشورهای دیگر 
همسایه سوریه نیز  پناهجویان زیادی را پذیرفته اند. از ماه 
اکتبر سال 2015، ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر به بیش 
از 4 میلیون مهاجر س��وری پناه داده ان��د. این جابه جایی 
جمعیت تأثیر بیشتری بر اقتصادهای کوچک مثل اردن 
و لبنان داشته است. برای مثال اردن در حال حاضر رکورد 
پایین ترین نسبت بومیان به پناهندگان را به خود اختصاص 
داده است. به ازای هر س��ه لبنانی، یک پناهنده سوری در 
لبنان وجود دارد. فش��ارهای اقتص��ادی وارده بر لبنان به 
دلیل وارد ش��دن سیل پناهندگان س��وری به این کشور 
بسیار قابل توجه است. از ماه اکتبر س��ال 2015 بیش از 
630 هزار پناهنده سوری وارد اردن شده اند. با آنکه هنوز 
زود است که تأثیر کلی ورود پناهندگان را بر نتایج اقتصاد 
کالن سنجید، تعدادی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی 
نشان دهنده تصویری ترسناک است. در سال 2013، دولت 
اردن مبلغ 81.4 میلیون دالر برای ثبت نام 78 هزار و 531 
کودک سوری در مدارس دولتی متحمل شد. دولت لبنان 
همچنین مبلغ 168 میلیون دالر صرف خدمات ابتدایی 

بهداشتی پناهجویان سوری کرده است. 
آمار و ارقام های موجود در زمینه هزینه های زیرساختی 
نشان می دهد که س��االنه چیزی حدود 62میلیون دالر 
برای برآوردن تقاضاهای حاصل از سیل پناهجویان سوری 
احتیاج است. از جمله این هزینه های زیرساختی می توان 
از هزینه ارائه خدمات شهری، دسترسی به آب آشامیدنی و 

اتصال به شبکه برق اشاره کرد. 
با این حال وجود پناهندگان س��وری تأثی��ری بر نرخ 
بیکاری اردن نداشته است. از مثال های ذکر شده می توان 
نتیجه گرفت با آنکه سیل پناهجویان در برخی کشورهای 
همسایه سوریه تأثیر منفی بر اقتصاد این کشورها نداشته و 
حتی می تواند مفید هم باشد، اما در برخی کشورهای دیگر 
به خصوص کشورهایی با اقتصاد کوچک تر، پناه دادن به 
مهاجران سوری می تواند هزینه هایی برای دولت ها داشته 
باشد. در این شرایط کمک جمعی کشورها برای حمایت 
از پناهجویان و کشورهای میزبان امری ضروری است. این 
س��رمایه گذاری ها به همراه سیاست های هوشمندانه که 
ادغام بازار کارگری را هدف قرار می دهد، می تواند س��بب 
رشد کش��ورهای میزبان در طوالنی  مدت شده و بحران 

پناهجویان را به فرصتی برای توسعه تبدیل کند. 

پدیده مهاجرت می تواند پیامدهای خوب 
و بد زیادی برای کش��ورهای مقصد داش��ته 
باشد. از میان همه پیامدها، جنبه اقتصادی 
مهاجرت همیش��ه عاملی برای اس��تقبال یا 
مخالفت با مهاجران بوده است. درکشورهای 
زیادی، قوانین به گونه ای هس��تند که پدیده 
مهاجرت می تواند از نظ��ر اقتصادی مقرون 
ب��ه صرفه باش��د. با این حال مس��ئله تقبل 
هزینه های مهاجران چنان جدی اس��ت که 
در اروپا کش��ورهایی مانند دانمارک قوانین 
خود را تغیی��ر داده اند تا از نظر اقتصادی به 

خاطر پذیرایی از مهاجران متضرر نشوند. 
اما س��وال اینجاس��ت که چه کس��ی باید 

هزینه های زندگی مهاجران را بپردازد؟ 
نخستین پاس��خ این اس��ت: کشوری که 
آنه��ا را ب��ه ای��ن روز انداخت��ه  باید کمک 
کن��د تا جنگ داخل��ی احتمالی یا هر عامل 
دیگ��ری متوق��ف ش��ود و هزینه هایی را که 
به ش��هروندانش وارد شده جبران کند. این 
یعن��ی اینکه دنیا باید کامال در صلح باش��د. 
ش��اید روزی در آینده، این کشور هزینه ای 
را که به شهروندانش وارد کرده جبران کند. 
ب��رای مثال، دولت آلمان هن��وز به قربانیان 
هولوکاس��ت جریم��ه می دهد ام��ا در حال 
حاضر، چنین دنیایی دور از دسترس به نظر 

می رسد. 
پاسخ دوم، کش��ور دیگری است که باعث 
شده است مردم از کش��ور اصلی خود آواره 
شوند. هنوز این بحث مطرح است که دولت 
آمریکا باید به خاطر شروع جنگ افغانستان 
در مقابل افغانی هایی که از کشور خود فرار 
کرده و به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند 

پاسخگو باشد. 
پاس��خ سوم، کش��ورهای همس��ایه است. 
وظیفه آنهاست که ش��رایط کشور همسایه 
را درک و از مهاجران پذیرایی کنند. حضور 
مهاجران در کش��ورهای همسایه همچنین 
به این معناس��ت که در نخستین موقعیت، 
 می توانن��د به خانه خود برگردند، اما معموال 
شرایط این گونه است که جنگ های داخلی 
در نقاط��ی از دنی��ا اتف��اق می افتن��د ک��ه 
کش��ورهای همسایه از نظر مالی و اقتصادی 
توانایی پذیرایی از سیل عظیمی از مهاجران 

را ندارند. 
پاسخ چهارم، همه کشورهای دنیا هستند 
که به حقوق بشر احترام می گذارند و به آن 

ایمان دارند. 
و پاس��خ نهایی، خود مهاجران هس��تند. 
یعنی خ��ود آنها تا آنجا ک��ه می توانند باید 
پاسخگوی شرایط خودش��ان در کشورهای 
دیگر باش��ند. با اعتقاد داشتن به این پاسخ 
اس��ت که دانم��ارک در قان��ون جدید خود 
به پلی��س اجازه می دهد هر چیز باارزش��ی 
-مانند طال و جواهر- را از مهاجران بگیرد و 

ضبط کند. 
و حاال این س��وال بزرگ تر و مهم تر مطرح 
می ش��ود: آیا این درس��ت که از پناهجویان 
خواس��ته شود هزینه بالیی را که به سرشان 
وارد ش��ده بپردازن��د؟ آیا قانونا می ش��ود از 
مهاجران خواس��ت هزینه ای را که به کشور 
میزب��ان وارد کردن��د خودش��ان پرداخ��ت 
کنند؟ پاس��خ این سوال واقعا پیچیده است. 
اول اینکه ارقام مربوط ب��ه هزینه مهاجران 
چندان واضح و ش��فاف نیس��ت. در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته، مهاجران خیلی زود 

وارد تعامل با جامعه می ش��وند و به اقتصاد 
آن کمک می کنن��د. دوم اینکه همین حاال 
هم مهاجران بخش��ی از هزینه اس��کان در 

کشورهای مقصد را پرداخت می کنند. 
ب��رای مثال، در کان��ادا و آمری��کا، دولت 
هزین��ه جا به جایی مهاجران به ش��هرهایی 
را که خودشان انتخاب کرده اند، می دهد اما 
مهاج��ران به محض اینک��ه کار پیدا کردند، 
موظف به بازپرداخت این هزینه ها هس��تند 
و ای��ن تفاوت قان��ون در کان��ادا و آمریکا با 
دانمارک را نش��ان می هد. در کانادا و آمریکا 
از مهاجران درخواس��ت می شود هر وقت که 
توانایی داشتند هزینه ها را بازپرداخت کنند. 
در دانمارک و همین طور سوییس اما همان 
ابتدا از مهاجران خواس��ته می شود هر چیز 
باارزش��ی را ک��ه با خود آورده ان��د به دولت 

بدهند. 
ای��ن واضح اس��ت که برخ��ی از مهاجران 
هرگز نخواهند توانست هزینه ای را که دولت 
ب��رای آنها کرده پ��س بدهند و هرگز هم به 
اندازه کافی مولد نخواهند بود که به اقتصاد 
کش��ور مقصد کمک کنند. بعضی از آنها در 
چنان شرایط بدی هس��تند که دیگر هرگز 

نمی توانند روی پای خود بایستند. 
اما اگر به  این مسئله اعتقاد داشته باشیم 
ک��ه قربانیان بی عدالتی نبای��د تاوان کار بد 
دیگ��ران را بدهند، هرگز این مس��ائل پیش 

نمی آید. 
ب��ا همه اینها، هیچ پاس��خ روش��نی برای 
اینکه کدام کش��ورها و کدام شهروندان باید 
هزینه دف��اع از حقوق مهاج��ران را بدهند، 

وجود ندارد. 

مهاجران، قربانی دنیای بی اخالق

دور دنیا

براساس گزارش��ی که صندوق بین المللی 
پول ماه گذش��ته آن را منتش��ر کرد، هجوم 
اروپایی  اخی��ر پناهجویان ب��ه کش��ورهای 
احتم��اال ب��ه رش��د اقتص��ادی تدریجی در 
کوتاه مدت به وی��ژه در کش��ورهای اتریش، 
آلمان و سوئد خواهد انجامید. این مهاجرت 
البته اثرات بلندمدت هم دارد. اگر اروپایی ها 
میزبانان خوبی ب��رای جنگ زدگان از جنگ 
گریخته باش��ند و آنها را در ب��ازار کار خود 
بپذیرند، رون��ق بلند مدت اقتص��ادی را نیز 

تجربه خواهند کرد. 
ای��ن نهاد ب��زرگ مال��ی که مق��ر آن در 
واش��نگتن اس��ت، افزایش آمار پناهجویان 
سوری و سایر کشورهای جنگ زده از جمله 
افغانستان و اریتره را »فاجعه انسانی« نامیده 
ک��ه اث��رات آن در خاورمیان��ه، اروپا و حتی 
فراتر از آن دیده می شود. تعداد پناهجویانی 
که از جنگ فرار کرده و به مرزهای اروپایی 
رسیده اند در مقاطع گوناگون زمانی متفاوت 
بوده اس��ت. در 10 ماه گذش��ته، 995هزار 
درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی 
ثبت ش��ده است. این رقم نس��بت به مدت 
مشابه سال 2014 افزایش بیش از دو برابری 

را نشان می دهد. 
این صن��دوق در بخش دیگری از گزارش 
خ��ود می افزای��د: ب��ا توجه به اینک��ه دولت 
هزینه ه��ای باالتری برای تأمین مس��کن و 
سایر امکانات پناهجویان می کند، این بحران 
می تواند به »افزایش نس��بتا کمی در رش��د 
تولید ناخالص ملی« منجر ش��ود. تازه واردها 
همچنی��ن می توانن��د به رونق ب��ازار کار در 
کش��ورهایی که به آن پناه آورده اند، کمک 
کنن��د. اتریش، آلمان و س��وئد ک��ه میزبان 
بیش��ترین تع��داد پناهجوها هس��تند و نرخ 
بی��کاری پایین تری دارند، بیش��ترین اثرات 
اقتصادی را از این مهاجرت ها خواهند دید. 
آن ط��ور ک��ه صن��دوق بین الملل��ی پول 
می گوی��د، تولی��د ناخال��ص مل��ی کل اروپا 
س��ال 2015، 0/05 درصد رشد داشته و در 
س��ال های 2016 و 2017 به ترتیب 0/09 

درصد و 0/13 درصد افزایش خواهد داشت. 
پیش بینی صندوق بین المللی پول این است 
که بیش��ترین اثر مهاجرت ها به اروپا نصیب 
اتریش ش��ود ک��ه افزایش��ی 0/5 درصدی 
در تولی��د ناخال��ص ملی تا س��ال 2017 را 
تجربه خواهد کرد. پس از اتریش، س��وئد با 
افزایش 0/4 درصدی و آلمان با افزایش 0/3 

درصدی در رده های بعدی هستند. 
در درازم��دت، اثرات اقتص��ادی می تواند 
بیش��تر شود، اما این افزایش کامال به میزان 
پیوس��تن پناهجوها ب��ه بازار کار بس��تگی 
دارد. ب��ه پیش بین��ی صن��دوق بین الملل��ی 
پ��ول، با فرض اینکه پیوس��تن پناهجوها به 
بازار کار اروپایی موفقیت آمیز باش��د تا سال 
2020 س��طح تولید ناخالص مل��ی اروپا در 
کل می تواند 0/25 درص��د باالتر رفته و در 
کشورهایی چون آلمان، اتریش و سوئد این 

افزایش 0/5 درصد خواهد بود. 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: »پیوس��تن 
س��ریع پناهجوها ب��ه ب��ازار کار کلید اصلی 
کاه��ش هزینه های مالی مرتب��ط با جریان 

س��یال ورود آنها خواهد ب��ود. بدون تردید، 
هرچه پناهجوها در زمان کمتری شغل پیدا 
کنند، ب��ا پرداخت مالیات بر درآمد و کمک 
ب��ه امنیت اجتماع��ی، بیش��تر می توانند به 
وضعیت مالی کش��ورهای میزبان شان کمک 

کنند.«
به گفت��ه نویس��ندگان این گ��زارش، در 
کش��ورهای مختل��ف، ب��رای مث��ال یونان، 
وقتی اهداف مالی در نظر گرفته می ش��وند 
هزینه های دولت برای بحران پناهجویان نیز 

حتما باید مورد توجه قرار گیرد. 
صن��دوق بین المللی پ��ول می گوید اکثر 
مطالع��ات مرتبط ب��ا مهاجرت نش��ان داده 
که اثر تازه واردها ب��ر کارگران بومی معموال 
کم بوده اس��ت. ش��اید دلیلش این باشد که 
پناهجوها در بخش هایی متفاوت با کارگران 
بوم��ی در ب��ازار کار مش��غول می ش��وند یا 
س��رمایه گذاری ها در واکنش ب��ه باال رفتن 

ناگهانی تعداد کارگران، افزایش می یابد. 
از نویس��ندگان  انری��کا دتراجیاچه، یکی 
ارش��د این گزارش چنی��ن می گوید: »همه 

جوانب را اگر در نظ��ر بگیریم، اثرات منفی 
این داستان کوتاه مدت و موقتی است. 

او همچنین به تحلیل ها اش��اره می کند و 
می گوی��د: این تحلیل ها »نکته برجس��ته ای 
نداش��تند که م��ا بگوییم جری��ان مهاجران 
آنقدر بزرگ اس��ت که اقتصاد کشورها دیگر 

نتواند با آنها سازگار شود.«
سیاست  درهای باز آلمان برای پناهجوها 
باعث ش��د این کشور س��ال گذشته رکورد 
ورود 1/1 میلی��ون پناهجو را به این کش��ور 
بزن��د. این آمار تاکنون باالترین رکورد را در 
سراسر اروپا دارد. الکساندر دوبریندت، وزیر 
حمل ونقل آلمان ماه گذش��ته میالدی اعالم 
ک��رد اگر آمار تازه وارده��ا کاهش نیابد، این 

کشور باید مرزهایش را ببندد. 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول از دولت ه��ا 
خواسته با کم کردن محدودیت های گرفتن 
ش��غل در م��دت زمانی که درخواس��ت های 
پناهندگی بررس��ی می ش��ود، به پناهجوها 

کمک کنند.
 از دیگر پیشنهادهای صندوق بین المللی 

پ��ول می ت��وان ب��ه یاران��ه دس��تمزد ب��ه 
کارفرماهای خصوصی، به حداقل یا س��طح 
ورودی رس��اندن دستمزدها به صورت موقت 
و صندوق های اس��تارتاپی برای کارآفرینان 

مهاجر اشاره کرد. 
به گزارش صندوق بین المللی پول، کاهش 
محدودیت ه��ا در جابه جای��ی پناهن��دگان 
به آنه��ا اجازه می ده��د به جاهای��ی بروند 
ک��ه تقاضا ب��رای نیروی کار باال اس��ت. این 
گ��زارش همچنی��ن درباره می��زان آموزش 
این پناهجوه��ا خبرهای خوب��ی می دهد و 
می گوید احتماال س��طح آموزشی موج تازه 
پناهجویان از آنهایی که قبال آمده اند، باالتر 
است. مثاًل 21 درصد س��وری هایی که بین 
س��ال های 2013 و 2014 ب��ه آلم��ان وارد 
ش��ده اند تحصیالت دانشگاهی دارند که این 
رقم به آم��ار 23 درصدی آلمانی ها بس��یار 

نزدیک است. 
وقت��ی از دتراجیاچه س��وال می ش��ود که 
آیا تازه واردها خواهند توانس��ت تفاوت های 
مهارتی خود ب��ا آلمانی ها را جبران کنند یا 
خیر، پاس��خ محتاطان��ه ای می دهد: »خیلی 
س��اده انگارانه اس��ت اگر تصور کنیم که در 
حال حاضر پناهجوها این مهارت های خاص 
را دارند. چالش حاضر این است که نوعی از 
ش��رایط آموزشی موردنیاز فراهم شود و این 

کار به زمان نیاز دارد.«
صندوق بین المللی پ��ول به این نکته هم 
اش��اره می کند که برنامه مقدماتی سوئد که 
ش��امل آموزش زبان، آماده سازی اشتغال و 
دانش پایه از جامعه س��وئد می ش��ود کمک 
ک��رده که پناهندگان به نرخ باالی اش��تغال 
دس��ت پیدا کنند، البته این فرآیند طوالنی 

و زمان بر است. 
براساس این گزارش، آلمان سهم بیشتری 
از جمعیت خارجی متولدشده در این کشور 
را در مقایس��ه ب��ا بریتانیا ی��ا آمریکا پس از 
م��وج مهاجرت ه��ای دهه ه��ای 60 و 90 
میالدی خواهد داش��ت. این درحالی اس��ت 
ک��ه این ش��کاف در طول زمان کم ش��ده و 
در درازمدت نرخ بیکاری در میان مهاجران 

3 درصد باقی خواهد ماند. 

صندوق بین المللی پول 

هجوم پناهجویان به نفع اقتصاد اروپا است
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هزینه های مالی پناهجویان در برخی کشورهای اروپایی)درصد رشد ناخالص داخلی(

2016 2015 2014 کشور

0/31 0/16 0/08 اتریش

0/11 0/09 0/07 بلژیک

0/35 0/20 0/08 آلمان

0/24 0/20 0/17 ایتالیا

0/05 0/03 0/03 ایرلند

0/57 0/47 0/24 دانمارک

0/23 0/18 0/10 هلند

0/06 0/05 0/05 فرانسه

0/03 0/006 0/006 اسپانیا

1 0/5 0/3 سوئد

- 0/016 0/015 بریتانیا



پیشرفت گوگل در زمینه واقعیت 
مجازی با هدست جدید 

در  گوگل  ش��رکت 
یک  تولی��د  ح��ال 
واقعی��ت  هدس��ت 
مجازی جدید برای گوشی های هوشمند است. با تولید 
این هدس��ت گوگل می تواند با شرکت مایکروسافت و 
فیس بوک رقابت کند. در تولید این محصول، جایگزین 
هدست قبلی تولید گوگل با نام Cardborad خواهد 

بود. 
انتظار می رود گوگل این هدس��ت جدی��د را همراه 
تکنولوژی جدید واقعیت مجازی اندروید در سال 2016 

رونمایی کند. 
شرکت گوگل درصدد است کیفیت سیستم واقعیت 
فضای مجازی گوشی های هوشمند را با تعبیه مستقیم 
نرم افزارهای جدید در داخل سیستم عامل گوشی های 
اندروید هوشمند تقویت کند. مشکل بسیاری از کاربران 
واقعیت مجازی گوش��ی های هوش��مند آن اس��ت که 
احساس سرگیجه یا حالت تهوع به آنها دست می دهد. 
این مش��کل به ای��ن دلیل ایجاد می ش��ود که تصاویر 
مجازی با کمی تأخیر نس��بت به دنیای واقعی نش��ان 

داده می شوند. 
مش��خص نیس��ت آیا این هدس��ت توانایی رقابت با 
 Oculus .محصوالت شرکت های رقیب را دارد یا خیر
Rift یکی از این محصوالتی است که توسط فیس بوک 
طراحی شده و مایکروسافت و اچ تی سی هم تولیدات 
خ��ود را در این زمین��ه طی ماه های آین��ده روانه بازار 

می کنند. 
ارزان ترین محصولی که در این بخش روانه بازار شده 
Gear VR سامسونگ است که 99 دالر قیمت گذاری 
شده اس��ت. اما تولیداتی که امکانات متنوع تری دارند 
گران تر هس��تند و مانن��د Oculus Rift تا 599 دالر 
قیمت گذاری ش��ده اند. گوگل به طور کلی تالش برای 
س��اخت هدس��ت واقعیت مجازی را تأیید ک��رده اما 

جزییاتی در این زمینه ارائه نکرده است. 
با این حال ساندار پیچای، مدیر اجرایی گوگل هفته 
گذش��ته گفت که Cardboard تنها ق��دم اول این 
ش��رکت در تولیدات واقعیت مجازی اس��ت و شرکت 
گوگل در س��ال 2016، محصوالت پیشرفته ای در این 

زمینه ارائه می دهد. 

بهبود عملکرد  باتری آیفون با حذف 
برنامه فیس بوک 

ح����ذف ک����ردن 
اپلیکیشن  فیس بوک 
از گوشی های هوشمند 
فواید ش��گفت انگیزی برای این گوش��ی ها دارد. اخیراً 
تس��ت هایی روی گوش��ی های اندروید انجام ش��د که 
نشان داد با حذف فیس ّ بوک، عمر باتری این گوشی ها 
ت��ا 20 درصد افزایش پیدا می کن��د. حاال آزمایش های 
جدید نشان می دهد که حذف اپلیکیشن فیس بوک از 
گوشی های آیفون، کارایی باتری این گوشی ها را تا 15 

درصد افزایش می دهد. 
ساموئل گیبز، خبرنگار بخش فناوری روزنامه گاردین 
به این موضوع پی  برده اس��ت که با حذف اپلیکیش��ن 
فیس بوک و استفاده از جست وجوگر Safari برای ورود 
به فیس بوک می تواند عمر باتری آیفون را تا 15 درصد 

افزایش دهد. 
گیب��ز به مدت یک هفته عمر باتری گوش��ی آیفون 
خود را بررس��ی کرده و سپس اپلیکیشن فیس بوک را 
از گوش��ی خود حذف و برای دسترس��ی به این شبکه 
اجتماعی از Safari اس��تفاده ک��رد. پس از یک هفته 
اس��تفاده از گوش��ی بدون اپلیکشین فیس بوک، گیبز 
به این نتیجه رس��ید که کارایی باتری گوش��ی اش 15 
درصد بیشتر شده و می توانست از گوشی اش برای زمان 

بیشتری استفاده کند. 
مع��ادل  حجم��ی  خ��ود  فیس ب��وک  اپلیکیش��ن 
111مگابایت را اشغال می کند. این اپلیکیشن  می تواند 
ب��ا ایج��اد Cash بیش از چند ص��د مگابایت حجم را 

اشغال کند. 
اگر ش��ما جزو کاربران معتاد به فیس بوک نیس��تید 
و س��اعت های زی��ادی را صرف این ش��بکه اجتماعی 
نمی کنید و می خواهید به عمر باتری آیفون تان اضافه 
کنید، حذف کردن اپلیکیشن فیس بوک راه خوبی به 

نظر می رسد. 

هفت س��ال پس از بحران اقتصادی س��ال 2008، اقتصاد دنی��ا هنوز در حالتی 
نامتع��ادل ق��رار دارد. براس��اس گزارش س��ازمان ملل، وضعیت اقتص��ادی دنیا و 
چشم انداز آن در سال 2016، میانگین نرخ رشد در کشورهای توسعه یافته از سال 
2008 تا بیش از 54 درصد کاهش داش��ته اس��ت. حدود 44 میلیون نفر در این 
کش��ورها بیکار هستند. این یعنی از سال 2007 میالدی 12 میلیون نفر به تعداد 

بیکاران در کشورهای توسعه یافته اضافه شده است. 
چیزی که بیش��تر نگران کننده است آن اس��ت که نرخ رشد کشورهای پیشرفته 
نسبت به گذش��ته بی ثبات تر و ناپایدار شده  است. این موضوع بسیار عجیب است 
زیرا به عنوان اقتصادهای توس��عه یافته، این کش��ورها باید از جریان آزاد س��رمایه 
و اش��تراک گذاری ریسک های بین المللی س��ود می بردند. درنتیجه نباید با شرایط 

ناپایدار اقتصادی مواجه می شدند. 
به عالوه مزایای دولتی و اجتماعی مثل مزایای بیکاری، باید س��بب می ش��د تا 
خانواده ها در مصرف به ثبات برسند. اما سیاست های حاکم در دوران پس از بحران 
اقتص��ادی – کاهش هزینه ه��ای مالی و کاهش کم��ی  )QE( از طرف بانک های 
مرکزی بزرگ – نه تنها حمایتی برای مصرف خانگی، س��رمایه گذاری و رشد نبود 

بلکه سبب بدتر شدن شرایط شد. 
ب��رای مث��ال در آمری��کا، کاه��ش هزینه های مالی س��بب باال ب��ردن مصرف و 
س��رمایه گذاری نش��د. یکی از دالیل این ناکارآمدی آن بود ک��ه بخش اعظمی از 

نقدینگی اضافی در قالب مازاد ذخایر به خزانه بانک مرکزی بازگردانده می شد.
 به همین دلیل در س��ال 2006 قانون نظارتی خدمات مالی آمریکا که به بانک 
مرکزی این کش��ور اجازه می داد تا به ذخایر مازاد س��ود بپردازد، کارایی سیاست 

کاهش کمی) QE( را زیر سوال برد. 
با توجه به آنکه سیاست کاهش کمی  )QE( توانسته نرخ بهره را در هفت سال 
گذش��ته نزدیک به صفر نگه دارد، کشورهای توس��عه یافته باید ترغیب می شدند تا 

وام بگیرند و در بخش های زیرساختی، آموزشی و اجتماعی سرمایه گذاری کنند.
 ب��ه عالوه افزایش میزان مزایای اجتماعی از س��وی دولت ها در س��ال های پس 
 از بحران باید می توانس��ت تقاضای کل را افزایش دهد و س��بب تس��هیل الگوهای 

مصرف شود. 
گ��زارش س��ازمان مل��ل به ص��ورت واضح نش��ان می ده��د که در کش��ورهای 
توس��عه یافته، س��رمایه گذاری خصوص��ی ب��ا رش��د همراه نب��وده  اس��ت. این در 
 حالی اس��ت ک��ه با وجود نرخ بهره بس��یار پایی��ن انتظاری کامال متف��اوت ایجاد 

کرده  بود. 
در 17 کش��ور از 20 اقتصاد بزرگ توسعه یافته، رشد سرمایه گذاری در سال های 
پس از بحران اقتصادی، پایین تر از س��ال های قبل از بحران مانده  است. پنج مورد 
از این کش��ورها در بین سال های 2005 تا 2015 با کاهش رشد اقتصادی مواجه 
بوده اند. پس روش��ن است که پایین نگه داشتن نرخ بهره به نزدیک صفر، لزوما به 
س��طوح باالتری از سرمایه گذاری منجر نمی ش��ود. با آنکه نرخ پایین بهره فوایدی 
برای کشورهای پیشرفته به همراه داشته اما هزینه های چشمگیری بر اقتصادهای 

در حال توسعه و بازارهای در حال ظهور داشته  است. 
عواقب ناخواس��ته  )ولی قابل پیش بینی( سیاس��ت های انبساطی پولی، افزایش 
شدید در جریان سرمایه مرزی و خروج سرمایه  )چه از مرزهای اقتصادی و چه از 
مرزهای جغرافیایی( است. جریان سرمایه به کشورهای توسعه یافته از 20 میلیارد 

دالر در سال 2008 به بیش از 600 میلیارد دالر در سال 2010 رسید. 
سیاس��ت های پولی و بخش مالی هیچ کدام کاری را که باید انجام نمی دهند. به 
نظر می آید که سیل نقدینگی به جای قوی کردن اقتصاد، به طور نامناسبی صرف 
ایجاد ثروت مالی و باد کردن حباب های دارایی ش��ده  اس��ت. به هرحال خطر بروز 

یک بحران مالی دیگر را نباید نادیده گرفت.
 منبع:گاردین

چه چیزی اقتصاد دنیا را عقب نگه داشته  است؟ 

اگ��ر تابه حال فکر می کردی��د گروهی از 
آدم های باهوش هس��تند ک��ه واقعا اقتصاد 
ب��رای  ش��ما  برعک��س،  و  می فهمن��د  را 
س��ردرآوردن از آن زیادی خنگ هس��تید، 
حاال وقتش رس��یده که از اش��تباه درآمده 

و به حقیقت پی ببرید. 
با وجود ژست های متفکرانه ای که برخی از 
بهترین متفکران اقتصادی جلوی دوربین ها 
می گیرن��د_ از کارکنان بانک مرکزی گرفته 
تا رهبران کس��ب وکاری و محققان اقتصادی 
_ این متفکران برای بازگرداندن قطار از ریل 
خارج ش��ده اقتصاد جهانی به مسیر اصلی، 

خود را سردرگم و بی هدف می یابند. 
ای��ن البت��ه به معن��ای مای��وس ش��دن 
م��ا نیس��ت، ام��ا نبای��د چن��دان از پایان 
قریب الوقوع آش��فتگی حال حاضر اقتصاد 

جهان اطمینان داشته باشیم. 
مردانه ای  گام ه��ای  ژاپن  همان طورک��ه 
به س��مت ن��رخ به��ره منفی برم��ی دارد و 
جه��ان همچنان به اس��تفاده از نیروی کار 
و س��رمایه اش در راه تولید نفت خام بیش 
از نیاز جهانی ادامه می دهد، منصفانه است 
که فکر کنیم این مش��کلی اس��ت که باید 

خودش به مرور حل شود. 
یونان، ایتالی��ا، چین، روس��یه، آفریقای 
ح��ال  در  فنالن��د  حت��ی  و   جنوب��ی 
دس��ت و پنج��ه نرم ک��ردن با مش��کالت 
هس��تند. با وجود کاهش بیکاری، خیلی ها 
ت��رس از این دارن��د که آمری��کا دوباره به 

دوران بحران اقتصادی بازگردد. 

اقتصاد جهان، اقتصاددان باهوش 
می خواهد

شاید فکر کنید که برخی اقتصاددان های 
باه��وش با راه حل های خوب باید به میدان 
بیایند و تالطم بازارهای مالی را آرام کنند. 
به عنوان کس��ی که اقتصاد را صرفا برای 
پرک��ردن اوق��ات فراغ��ت دنبال ک��رده و 
درباره اش مطالعه می کنم، می توانم بگویم 

راه حل های بسیاری برای بهبود این اوضاع 
وجود دارد. منتها س��ختی کار آنجاست که 
نمی ش��ود به سادگی تشخیص داد که کدام 

راهکار درعمل به کارمی آید. 
هفت��ه گذش��ته مطلبی به قل��م مارتین 
وولف در فایننش��یال تایمز با عنوان »چرا 
باید نس��بت به آمادگی برای بحران بعدی 
آگاه باش��یم؟« خواندم. ای��ن مقاله در نوع 
خود ارزش��مند بود اما شاید ارزشمندتر از 
آن نظرات تامل برانگیزی بود که در پای آن 
نوشته شده بود. وولف چند راهکار را برای 
مقابل��ه بریتانیا با بحران و رکود پیش��نهاد 
داده ب��ود، اما نس��خه های پیچیده ش��ده 
به دس��ت آق��ای وولف محت��رم درهرجایی 

می تواند استفاده شود. 

رکود پاک کننده
یک��ی از راهکارها این ب��ود که به اقتصاد 
اجازه داده ش��ود اول درهم شکسته و بعد 
خ��ودش را بس��ازد. وولف نام ای��ن روند را 

رکود پاک کننده گذاشته است. 
وول��ف خ��ودش هم چندان عالق��ه ای به 
این پیش��نهاد ندارد. حتی به نظرم می رسد 
که دیگر راهکارهای ارائه ش��ده از س��وی 
وولف هم چندان موردپس��ندش نباش��ند. 
همچنی��ن روندی ک��ه اکن��ون بانک های 
مرک��زی و دولت های کش��ورهای مختلف 
پیش گرفته اند، همگی تالش های جس��ته 
گریخته ای برای دور شدن از درهم شکستن 

اقتصاد است. 
سایر پیش��نهادها ش��امل کاهش بیشتر 
ش��اخص های کم��ی و ن��رخ به��ره منفی 
می شوند. کاهش بیشتر شاخص های کمی 
بانک های مرکزی را بیش��تر غرق در سیل 
اداره اقتصاد با افزای��ش نقدینگی می کند. 
همچنین نرخ رش��د منف��ی آخرین راهکار 
ژاپن در اوج ناامیدی و پس از شکست بقیه 

تالش ها برای نجات اقتصادش است. 
آخرین پیش��نهاد وول��ف »بالگرد پول« 
اس��ت. ایده این اس��ت که به ج��ای اینکه 
پول ها را دو دستی به بانک ها تقدیم کنیم 
و آنه��ا بتوانند این پول ها را ارزان دراختیار 

کسانی بگذارند که توان بازپرداخت دارند، 
درس��ت مانن��د روندی که کاهش بیش��تر 
ش��اخص های کیف��ی و ن��رخ به��ره منفی 
دنب��ال می کند، دولت ها بتوانند پول نقد را 
ب��ه صالح دید خ��ود در اختیار هر کس که 

دلشان خواست بگذارند.
 قطع��ا هرچ��ه یک نف��ر فقیرتر باش��د، 
انعطاف بیش��تری برای خ��رج کردن پول 
برای رفع نیازهایش، در زمانی بسیار کوتاه 
دارد. این کار به س��ادگی اقتصاد را تحریک 
می کند. وقت هایی هم هست که استراتژی 
بالگ��رد پ��ول به ی��ک آب باریک��ه محدود 
می ش��ود که درآمد پای��ه را تأمین کند یا 
برنامه ریزی درآمد س��االنه را؛ در حدی که 
اطمینان حاصل شود که هر فرد پول کافی 

برای اجاره و غذا دارد. 
جالب توجه آنجاست که وولف می گوید، 
برنامه بالگرد پول، استراتژی مطلوبی است، 
حال آنکه خودش در ادامه تصریح می کند 
این اس��تراتژی ممکن است از سوی بانک 
مرکزی به عنوان بخش��ی از سیاست پولی 

کنترل شود. 

نبود یک توافق شفاف
همان طور که بس��یاری از نظردهندگان 
پای نوش��ته آقای وولف گفتند، هیچ سند 
قطعی وجود ندارد که نش��ان دهد تحریک 
پول��ی، که یکی از روش ه��ای آن نرخ بهره 
منف��ی اس��ت، اث��ر مثبت��ی روی اقتصاد 
بگ��ذارد. ما ب��ا وجود همه ای��ن روش های 
پیشنهادشده غرق در این وضعیت شده ایم 
 و روز به روز ش��اهد نابرابری های بیشتری 

هستیم. 
تاوقتی ک��ه اقتص��اد جهانی پریش��ان و 
سردرگم به نظر رسد، دولت ها و بانک های 
مرکزی ترجیح می دهند که یا مشکل را از 
س��ر باز کنند یا تصمیم مهمی برپایه ادامه 
هم��ان روند بگیرن��د. در نهایت تنها کاری 
که آنها در این ش��رایط انجام می دهند دعا 
برای رخ دادن معجزه ی��ا درمان به خودی 

خود مشکل است. 
منبع:سی بی سی

قیمت تبلت

در آشفته بازار اقتصاد جهانی، رهبران هم نمی دانند 
ما را به کجا می برند

جک دورسی، مدیرعامل شبکه اجتماعی توییتر، جدا شدن از پنج مدیر کلیدی 
ش��رکتش را اع��الم کرد. از طرف دیگر، این ش��رکت باید دو عض��و جدید را برای 
هیأت مدیره اش تعیین کند. الکس روتر، مس��ئول بخش مهندس��ی، اسکیپ شیپر، 
مدیر منابع انس��انی، کوین ویل، مدیر بخش تولید و کیتی اس��تنتون، مدیر روابط 

رسانه ای، این شرکت را ترک خواهند کرد.
 جیس��ون تاف، مدیر کل س��رویس اش��تراک ویدئو ه��ای کوتاه توییت��ر به نام 
»وای��ن« نیز اس��تعفای خود را اع��الم کرد. او از گوگل به دلی��ل کار روی واقعیت 
مج��ازی  )واقعی��ت مج��ازی یک تکنول��وژی و فناوری نوین اس��ت ک��ه به کاربر 
 امکان می دهد تا با یک محیط شبیه س��ازی رایانه ای تعامل داش��ته باش��د( اخراج 

شده بود.
 مشخص نیست که آیا دیگران داوطلبانه از توییتر خارج شده یا به استعفا مجبور 
شده اند؟! طبق گزارش ژورنال وال استریت تنها دو نفر از آنها به طور خصوصی تمایل 
خود را به ترک توییتر ابراز کرده اند. در یک پیام منتش��ر ش��ده در حساب توییتر، 
 جک دورسی، از اینکه کارکنانش »انتخاب به ترک شرکت کرده اند« ابراز ناراحتی

 کرد. 
این اطالعات توسط سایت نیویورک تایمز فاش شده بود که مدیرعامل توییتر را 
مجبور به پرده برداری زودتر از موعد کرده بود. او با پش��یمانی اعالم کرد: »ترجیح 
می دادم برای صحبت کردن درب��اره کارکنان کمی زمان بگذرد، بابت خدمتی که 
این افراد به توییتر کردند، سپاس��گزارم«. جک دورس��ی، آدام بن رئیس اجرایی و 
آدام مس��ینجر، رئیس امور مالی را، به طور موقت مس��ئول تیم های تولید، رس��انه، 

منابع انسانی و مهندسی عنوان کرد. 
تغییر بنیادی

این موج خروج فش��ار بیش��تری را در این چند ماه به توییتر وارد کرد. ش��بکه 
اجتماع��ی ب��ا کاهش س��رعت جذب کارب��ران جدی��د  )11+ درصد در س��ال و 
1.3+ درصد بین دومین و س��ومین س��ه ماهه س��ال 2015( و بی اعتمادی شدید 

سرمایه گذاران مواجه شد. 
در دو س��ال، توییت��ر تقریب��ا 75 درص��د از ارزش س��هامش را از دس��ت داد. 
مدیرعام��ل توییت��ر بع��د از گذش��ت چهار م��اه، وظیفه س��ختی را ب��رای برقرار 
ک��ردن این تع��ادل دارد و باید با بیش��ترین س��رعت ممکن صورت بگی��رد. او از 
 چن��دی پی��ش مطالعه ب��رای ایج��اد دگرگونی بنیادی ش��بکه اجتماع��ی را آغاز 

کرده بود. 
نمادین ترین ش��ان حذف 140 کاراکتر ثابت توییتر بوده که طی چند هفته باید 
اعالم می ش��ده است. توییتر در پایان سال از 8 درصد نیروی کار خود خالص شد. 
جک دورس��ی این گونه توجیه کرده بود که: »ما به تیم کوچک تر و چابک تر نیاز 
داری��م.« این خان��ه تکانی عمیق حتی به هیأت مدیره هم رس��یده بود! با توجه به 
اطالع��ات نیویورک تایمز دو عضو جدید باید منصوب ش��وند ک��ه یکی میان آنها 

»شخصیت شناخته شده ای در محیط رسانه ای« خواهد بود. 

موج نگران کننده ای از جدایی ها در میان 
رهبران توییتر

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

منطقه آزاد

جدول امروز

در پی کاهش ارزش دالر و بازارهای بورس، قیمت طال با 2درصد افزایش به باالترین حد خود در 7/5 ماه گذش�ته رس�ید. هر اونس طال در روز دوش�نبه 1200 دالر و 60 
سنت فروخته شد که بیشترین قیمت از 22 ژوئن به شمار می آید. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 442 www.forsatnet.ir

شکیبا شاملو رضایی
Figaro :منبع

قیمت تبلت براس�اس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررس�ی میدانی فروش�گاه های تبلت و همچنین 
س�ایت های معتبر فروش کاالهای دیجیتال و براس�اس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط 

قیمت تبلت برای هر مدل و برند مالک تعیین نهایی قیمت تبلت ها است. 

مترجم: سارا گلچین
Don Pittis :نویسنده

قیمت )تومان(پردازنده صفحه نمایش حافظه مدل تبلت برند تبلت 

 AppleiPad Air 2 Wi-Fi64GB9.71.5GHz2.045.000

 SamsungGalaxy Tab 4 10.1 SM-T53116GB 10.11.2GHz999.000

 ASUSPadFone Infinity32GB10.11.7GHz1.990.000

LenovoTAB S816GB81.33GHz849.000

DellVenue 8 Pro32GB81.8GHz1.200.000

 SonyXperia Tablet Z Wi-Fi32GB10.11.5GHz1.495.000
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