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یادآوری خط قرمزهای مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور

ولی اهلل سیف، محمدباقر نوبخت، علی طیب نیا و مسعود نیلی به لحاظ داشتن 
مسئولیت اجرایی مش��ورتی در باالترین سطح اقتصاد، بدون تردید نبض اقتصاد 
کالن را در اختیار دارند. در میان این چهار نفر اما مس��عود نیلی به دلیل س��ابقه 
طوالنی در باالترین اندازه های برنامه ریزی با رفتار متغیرهای اقتصادی و همچنین 
تمایالت سیاس��ی مدیران ارش��د دولت آشنایی بیش��تری دارد. مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور در آذرماه امس��ال و پیش از اینکه برجام گام نهایی را بردارد مقاله 
بلندی نوش��ت و ضمن توصیف وضع موجود، فرصت ها و راهکارهای کالن برای 
اقتصاد ایران، اما ش��ش خط قرمز برای دوران پس از تحریم را نیز یادآوری کرد. 
اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری، 
احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور، پرهیز 
از پدیدار ش��دن مش��کل بدهی های دولت و پرهیز از زمینه های بروز بدهی های 
خارجی و بحران ارزی شش خط قرمزی بودند که مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
از دولت خواس��ت آنها را ببیند و وارد این حریم های س��خت نشود. در هفته های 
گذشته و پس از آنکه رئیس جمهور به ایتالیا و پاریس رفت و ده ها نفر از مدیران 
بخ��ش خصوصی و مدی��ران بنگاه های دولتی نیز وی را همراه��ی کردند، اخبار 
پرش��ماری به سمع و نظر ایرانیان می رسد که ش��رکت های اروپایی، آسیایی و... 
هرکدام جداگانه با ش��رکت های ایرانی قراردادهای نس��بتا بزرگی منعقد کرده یا 
در صف انعقاد قرار دارند. کارشناسان و ناظران آگاه ضمن خشنودی از این روند 
که انزوای ایران در بازارهای جهانی را از بین می برد و می تواند گش��ایش در کار 
و زندگی مردم را همراه داش��ته باشد، اما از برخی عالمت ها نگران شده اند. غلبه 
بدون چون و چرای دولتی ها در عقد قراردادها همان هشدار سوم مسعود نیلی را 
به ذهن می آورد که مبادا پس از برجام، حاکمیت دولت بر اقتصاد کش��ور توسعه 
پیدا کند و به تضعیف بخش خصوصی منجر ش��ود. عق��د قراردادهایی با تامین 
مالی شرکت های سرمایه گذار یا بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی همانند آنچه 
ساچه ایتالیا قرار است انجام دهد نیز ورود به خط قرمز »پرهیز از زمینه های بروز 
بدهی خارجی و بحران ارزی« نیلی را یادآوری می کند. نوشته حاضر قصد ندارد 
هدف های سیاس��ی پنهان و پیدای رفتار رئیس دول��ت در ایجاد اعتماد اروپا به 
ایران و ایجاد دلبستگی به امنیت ایران توسط بزرگان اروپا را با انعقاد قراردادهای 
اقتصادی نادیده بگیرد، اما یادآوری خط قرمزهای اعالم ش��ده از س��وی مش��اور 
اقتصادی رئیس جمهور را که برخاسته از تجربه سه دهه فعالیت در اقتصاد کالن 

ایران است نیز نباید نادیده انگاشت.

اس��کات فیتزجرالد ک��ه زمان��ی در پاریس زندگی 
می کرد، یک بار نوش��ت: »یک آزمایش برای باال بودن 
ه��وش این توانایی اس��ت که دو ای��ده متضاد در یک 
زمان در ذهن افراد نگه داش��ته ش��ود.« با این معیار، 
نمایندگان 195 کش��وری که تا 12 دسامبر به مدت 
دو هفته در حومه پاریس بر سر توافق جدیدی درباره 
تغیی��رات اقلیمی مذاکره می کردند، باید هوش خیلی 
زیادی می داشتند؛ آنها اعالم کردند بسیار حیاتی است 
که دمای جهان نسبت به دمای قبل از دوران صنعتی 
شدن از 1.5 درجه سلس��یوس باالتر نرود و همزمان 
یک توافق جدید اقلیمی را جش��ن می گرفتند که به 
هیچ وجه به ممانعت برای چنین افزایش دمایی شبیه 

نبود. 
به گزارش اکونومیس��ت، با قول هایی که کشورهای 
جهان به صورت انفرادی در مذاکرات پاریس می دادند، 
این طور تخمین زده می شد که میزان گرم شدن زمین 
نس��بت به دمای قبل از دوران صنعتی حدود 3درجه 
سلسیوس باشد. در دنیای غیرخطی تغییرات اقلیمی، 
تفاوت بس��یار زیادی در خطرها و آس��یب ها بین گرم 
ش��دن 3درجه ای و گرم ش��دن 1.5 درجه ای هست. 
برای مثال، تفاوت این اس��ت که یخ های گرینلند آب 
ش��ود و س��طح دریاهای آزاد به اندازه 6 متر باال بیاید 

یا نه. 
کش��ورهای جهان می دانند ک��ه نمی توانند به طور 
ناگهانی ب��ه یکدیگر فش��ار آورند تا انتش��ار گازهای 

گلخانه ای را متوقف کنند چون س��وخت های فسیلی 
برای اینکه اقتصادها کار کنند یک امر بنیادی اس��ت. 
اما همچنین بسیاری از کشورها می خواهند خطرهای 
ناش��ی از تغییرات اقلیمی را کاهش دهند و می دانند 
ک��ه نیاز دارند راه های��ی را پیدا کنند تا با یکدیگر کار 
کنند. توافق پاریس طیفی از س��ازوکار هایی را که این 

امر ممکن می کند، پیشنهاد کرده است. 
اکنون کشورها چارچوبی دارند که اطمینان حاصل 
کنن��د هرکدام کاری را انجام خواهند داد که گفته اند؛ 
آنها قول داده اند پول بیش��تری به کشورهای فقیرتر و 
آسیب پذیرتر کمک کنند تا خود را با تاثیرات تغییرات 
اقلیمی وفق دهند، آنها باید با در نظر گرفتن مسائلی 
که مدام بیشتر می شوند کشورهایی را که نمی توانند 
خود را با شرایط وفق دهند یا نیاز دارند جای جدیدی 
برای زندگی کردن پیدا کنند به جلو برانند و همچنین 
یک مبنا برای مبادله قیمت گذاری جدید کربن دارند. 
به همین ترتیب، کشورها توافق کرده اند که کشورهای 
بزرگ در حال توسعه که توافقات قبلی آنها را در نظر 
نگرفته بودند، همکاری بیش��تری ب��رای جلوگیری از 

تغییرات اقلیمی داشته باشند. 
توافق پاریس یک جدول زمانی برای افزایش رغبت 

کشورهای منتش��رکننده گازهای گلخانه ای به وجود 
آورد ک��ه قول دهند فناوری خود را بهبود بخش��ند و 
تجربیات شان را جمع کنند. بیرون از مذاکرات اصلی، 
پاریس ش��اهد بود که کش��ورها و اش��خاص ثروتمند 
تحقیق��ات زیادی را درب��اره یافتن منابع جدید انرژی 
پاک بر عهده گرفتند. همه اینها به سرمایه گذاران این 
پیام را می دهد که هم کش��ورهای توسعه یافته و هم 
کش��ورهای در حال توسعه باید دست به عمل بزنند. 
این اتفاقات به معنی این نیست که دوران سوخت های 
فسیلی در حال پایان است؛ با این حال، قدمی در این 

مسیر به شمار می آید. 
ام��ا قدم های بیش��تر دلهره آوری نی��ز در این میان 
وج��ود دارد؛ برخی از این قدم ها به ظرفیت مدیریتی 
کشورها بستگی دارد. در برخی کشورهای فقیر توانایی 
ارزیابی عمل در قبال تغییرات اقلیمی متفاوت است و 
تنها اعالم وفق یافتن با تاثیرات اقلیمی کافی نیست؛ 
باید این وفق یافتن به ثمر بنش��یند. برخی قدم های 
دلهره آور به اس��تفاده از سرمایه های خصوصی مربوط 
اس��ت. اگر سرمایه گذاران دیگر راغب نباشند که روی 
سوخت های فس��یلی س��رمایه گذاری کنند، اجباری 
نیست که حتما پول خود را در مسیر انرژی های پاک 

س��رازیر کنند؛ ممکن است ترجیح دهند که اصال در 
حوزه انرژی سرمایه گذاری انجام ندهند. دولت ها نیاز 
خواهند داش��ت که به بازار برق خود ساختار بدهند و 
برای رشد آن برنامه ریزی کنند تا حمایت بلندمدت از 
آن را معنی دار سازند. بدون ایجاد جاذبه سود در انرژی 
کم کربن، دس��ت زدن به عمل مقابل تغییرات اقلیمی 
می تواند صدها میلیون نفر را به این نتیجه برساند که 
در نب��ود خدمات انرژی نوی��ن، آنها مدتی طوالنی در 

تاریکی باقی خواهند ماند. 
ب��ه همین ترتیب نیز باید گفت ک��ه افزایش تعداد 
واحده��ای تحقیق و توس��عه به تنهایی ب��رای بهبود 
وضعیت ضروری اس��ت، اما کارا نیست. حامیان مالی 
باید مطمئن ش��وند ک��ه راه حل هایی ک��ه پیش پای 
آنها گذاشته می ش��ود همان طور که نوآورانه هستند 
در مقیاس اقتص��ادی و نه فق��ط در مراکز تحقیقاتی 
دانشگاهی نیز قابل دفاع هستند. کشورهای جهان در 
مذاکرات پاریس تمام تالش دیپلماتیک خود را به کار 
بستند تا توافق حاصل ش��ود اما حاال نوبت این است 
که همه کش��ورها توانایی های خود را به کار بگیرند تا 
بتوانن��د به صورت واقعی انتش��ار گازهای گلخانه ای را 
کاهش دهند. فیتزجرالد در آزمایشی که برای باهوش 
بودن ارائه کرد، به این مس��ئله اشاره کرد که همزمان 
که انسان هوشمند احساس ناامیدی می کند، می تواند 
بازگ��ردد و با اراده خ��ود کارها را پیش بب��رد. درباره 

اجالس پاریس نیز می تواند همین اتفاق بیفتد. 

مدیرعامل بورس کاالی ای��ران از راه اندازی گواهی 
سپرده سکه طال تا نیمه نخست اسفندماه و همچنین 

صدور گواهی ویژه شمش در سال آینده خبر داد. 
حامد سلطانی نژاد در گفت وگو با ایرنا یکی از اهداف 
اج��رای این طرح را افزایش امنیت جابه جایی س��که 

اعالم کرد. 
وی افزود: اهمیت امنیت جابه جایی سکه به میزانی 
اس��ت که بسیاری از س��رمایه گذاران نهادی وارد این 
بازار نمی ش��وند که این مش��کل با ارائه این گواهی ها 
رفع می شود. وی ادامه داد: البته برای انجام معامالت 
گواهی ها خزانه تعیین شده است، به گونه ای که برخی 
بانک ها خزان��ه را تجهیز کردن��د. بنابراین خطرهای 
امنیتی به صفر می رسد زیرا فقط اسناد مربوط به سکه 
جابه جا می شود و منابع مالی که در بخش سکه وجود 
دارد، به گردش درمی آید. مدیرعامل بورس کاال گفت: 
در گام نخست، این گواهی سپرده برای سکه تمام بهار 

آزادی ارائه می شود. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که »آی��ا این بازار 
تداخل��ی با بازار آتی س��که دارد یا خیر؟« گفت: نه 
فقط این دو ب��ازار تداخل ندارد بلک��ه بازار گواهی 
س��پرده می تواند بازار آتی را نی��ز تقویت کند، زیرا 
س��رمایه گذاران بازار آتی در صورت سررس��ید اگر 
خری��د گواهی س��پرده را انجام داده باش��ند، به آن 

معناست که سکه را در اختیار دارند. 
 گواهی سپرده شمش طال 
سال آینده به بازار می آید 

مدیرعامل شرکت بورس کاال همچنین از راه اندازی 

بازار گواهی سپرده شمش طال در سال آینده خبر داد 
و گفت: بر همین اس��اس شمش های تولیدی معادن 
کشور اس��تاندارد می شود، زیرا اگر بخواهیم شمش ها 
را به اوراق بهادار تبدیل کنیم باید شمش ها به صورت 

یکسان تقسیم بندی شود. 
اس��تقبال  می��زان  از  پیش بین��ی  درب��اره  وی 
تولیدکنندگان ش��مش از این اقدام گفت: زمانی که 
شمش طال استاندارد شود، بازار نیز رقابتی می شود. 

به گفت��ه وی، بورس کاال 
برای راه ان��دازی این بازار 
آمادگ��ی کام��ل دارد اما 
ش��مش  تولیدکنن��دگان 
طال باید به سیس��تم های 
اس��تحصال و تصفیه طال 
مجهز ش��وند ت��ا بتوانند 
اس��تاندارد  ش��مش های 
999 را تولی��د و ب��ه بازار 
عرضه کنند.  سلطانی نژاد 
تاکید ک��رد: اگر تولیدات 
ما اس��تانداردهای جهانی 

داش��ته باش��ند می توان آنها را در بورس های کاالیی 
دنیا نیز به فروش رساند. 

انجام 10 تا 15 معامله بورس کاال از سوی 
سرمایه گذاران خارجی 

مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس کاال درب��اره حض��ور 
سرمایه گذاران خارجی در بورس کاال و حجم معامالت 
در این بخش نیز گفت: همه معامالت رینگ صادراتی 

ب��ورس کاال به دس��ت س��رمایه گذاران خارجی انجام 
می شود. 

وی ب��ا بیان اینکه 10 تا 15 درصد معامالت بورس 
کاال به دست س��رمایه گذاران خارجی انجام می شود، 
افزود: این معامالت بیشتر در حوزه محصوالتی است 
که مزیت نسبی دارند و برای خارجی ها مطلوب است 
که این محص��والت را از ایران خری��داری کنند، زیرا 
نرخ این محصوالت رقابتی اس��ت. سلطانی نژاد گفت: 
البت��ه خارجی ها با حضور 
در ب��ورس کاال می دانن��د 
که باید با س��ایر خریداران 
خارج��ی در یک ش��رایط 
رقابت��ی ب��ه س��ر برند و 
خرید خود را انجام دهند. 
ب��ه گفت��ه وی، اگر رینگ 
صادرات��ی وجود نداش��ت 
ش��اید برخی فروشندگان 
برای فروش بیشتر قیمت 
را کاه��ش می دادند و نرخ 
کااله��ای ایرانی در عرصه 

جهانی از حالت رقابتی خارج می شد. 
بازاریابی سرمایه گذاران خارجی 

مدیرعامل ش��رکت بورس کاال از برنامه فعال سازی 
بازاریابی در حوزه سرمایه گذاران خارجی نیز خبر داد 
و گفت: با اجرای این طرح، اطالعیه عرضه برای همه 
خریداران بالقوه از طریق س��امانه هایی الکترونیکی و 
رسانه های نوشتاری فرستاده می شود که البته این امر 

به نوعی بازاریابی خواهد بود. سلطانی نژاد تاکید کرد: 
این امر با بهره برداری از تارنمای تازه بورس کاال به زبان 

انگلیسی راه اندازی می شود. 
بررسی حالت های مختلف برای عرضه 

محصوالت کشاورزی 
مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس کاال درب��اره عرض��ه 
محص��والت کش��اورزی در ب��ورس کاال از موفقی��ت 
طرح آزمایش��ی عرضه ذرت خبر داد و گفت: شرکت 
پشتیبانی امور دام و تعاون روستایی با بورس کاال برای 
موفقیت این طرح همکاری کرد. س��لطانی نژاد افزود: 
برای اج��رای این طرح در مقی��اس بزرگ حالت های 
مختلفی مطرح است؛ نخس��ت اینکه طرح آزمایشی 
)پایلوت( با بهره گیری از انبار اجرا ش��ود اما این طرح 
با مخاطره روبه رو اس��ت زیرا انبارها استاندارد نیستند 
و ش��اید به این جمع بندی برس��یم که برای رفع این 
مشکل از یک مباشر که توانایی انبارداری دارد، استفاده 

کنیم تا بحث تضامین انبارها نیز حل شود. 
وی ادامه داد: همچنین در حالت دیگر ممکن است 
از س��اختار انبار استفاده نش��ود و محصوالت به طور 
مس��تقیم در بورس کاال ارائه شود. س��لطانی نژاد ابراز 
امیدواری کرد این مسائل پس از برگزاری نشست هایی 
ب��ا س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی و وزارت جهاد 

کشاورزی نهایی شود. 
به گفته وی، افزون بر برنامه گس��تره جغرافیایی در 
بخش ذرت و جو، قرار است گندم و محصوالت دیگری 
که زیر چتر حمایتی دولت قرار دارند نیز پوشش داده 

شوند. 

اکونومیست تحلیل کرد 

تغییرات اقلیمی؛ ناامیدی ها و اراده ها

مدیرعامل بورس کاال: 

گواهی سپرده سکه طال تا نیمه نخست اسفندماه به بورس کاال می آید
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سرمقـاله

سرمقـاله

یادآوری خط قرمزهای مشاور 
اقتصادی رئیس جمهور

ولی اهلل سیف، محمدباقر نوبخت، علی طیب نیا 
و مسعود نیلی به لحاظ داشتن مسئولیت اجرایی 
مش��ورتی در باالترین سطح اقتصاد، بدون تردید 
نب��ض اقتصاد کالن را در اختی��ار دارند. در میان 
ای��ن چهار نفر اما مس��عود نیلی به دلیل س��ابقه 
طوالن��ی در باالتری��ن اندازه ه��ای برنامه ریزی با 
رفتار متغیرهای اقتصادی و همچنین تمایالت ...

2

 دو سناریو برای 
این هفته بورس

گزارش تحلیلی »فرصت امروز« از وضعیت بازار سهام در هفته جاری

ورود هزاران میلیارد تومان نقدینگی و منابع سنگین به فضای 
بازار سهام همچنان ادامه دارد و اکثر سهامداران در حال خرید 
و جمع آوری سهام در بازار هستند، به طوری که عطش خرید 
پس از مدت ها بازار س��هام را فراگرفته و طی هفته های اخیر 
شاهد رشد چشمگیر شاخص کل بورس بوده ایم. در موقعیت 
فعلی بسیاری از مردم پول خود را در بازارهای موازی نقد کرده 
تا آن را به برگه س��هام تبدیل کنند. این وضعیت رابطه عرضه 
و تقاضا را به نفع تقاضا رقم زده و منجر به افزایش چش��مگیر 
قیمت سهام در اغلب گروه های بورسی شده است. نکته ای که 

نباید از آن غافل ش��د این اس��ت که با توجه به س��رعت روند 
صعودی شاخص کل، س��هامداران حرفه ای از بازار سهام یک 
اصالح، طلب دارند که آن می تواند فرصت خرید مناسبی برای 
آنان فراهم آورد. البته این اصالح به معنی نزولی ش��دن روند 
شاخص کل نیست. بازار سهام با توجه به خوش بینی به وضعیت 
اقتصادی در سال آینده، رسیدن خبرهای خوب از توافق های 
دولت در بخش صنعت و سرمایه گذاری و هیجان دامنه دار آزاد 
شدن دارایی های بلوکه شده با وجود اصالح های پیش رو مثبت 
و صعودی خواهد بود اما از آنجا که صعود صورت گرفته شیب 

تندی داش��ته است پیش بینی می ش��ود اصالح شاخص کل 
هم توام با ش��یب تندی باشد که الزم است سهامداران جانب 
احتیاط را نگاه دارند. یکی از دالیل خوش بینی به روند آتی بازار 
س��هام در میان س��رمایه گذاران حرفه ای این است که بازار در 
آخرین روز معامالتی هفته گذشته بیشتر تحت تأثیر دو نماد 
باارزش بازار منفی شده است و روند کلی بازار با اینکه شاخص 
کل منف��ی بوده نیز متعادل بوده اس��ت. باید دید کدام یک از 

سناریوهای پیش رو بازار سهام را تحت تأثیر خود 
قرار خواهد داد. 

بازطراحی هویت  سازمانی کفش ملی 
زیر ذره بین  »فرصت امروز«

 نام دیگر 
خاطره بازی

برخی از نظریه پردازان حوزه بازاریابی بر این باورند 
که هر کس��ب و کاری باید هفت س��ال یک ب��ار هویت 
بصری خود را بازطراحی کن��د. کفش ملی برندی که 
روزگاری 25 میلیون جفت کفش را در طول یک سال 
تولید می کرد و برخی از سازمان های بین المللی ارزش 
این برند را حدود 110 میلیون دالر برآورد کرده بودند 
این روزها اقدام به بازطراحی هویت بصری خودکرده ...
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ت امروز|
بهزاد باشو  | فرص

شرایط نامعلوم صنعت هوایی برای سرمایه گذاران

روایت های متناقض از آزادسازی 
نرخ سفرهای هوایی

6

محمدصادق جنان صفت
عضو شورای سردبیری

در برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت رش��د 8درصدی برای اقتصاد 
کش��ور در نظر گرفته ش��ده، این در حالی است که طی سال های گذشته 

هیچ گاه چنین نرخ رشدی تجربه نشده است نیاز ساالنه ایجاد حداقل...

در گزارش تحلیلی »فرصت امروز« بررسی شد

الزام های رشد 8درصدی
 اقتصاد ایران

محمد فاضلی با اعالم پنهان کاری عمدی در داده ها و اطالعات بخش آب اعالم کرد

 حوزه آب 
درگیر مناقشه اعداد
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در  ش�فافی  اطالع�ات   
زمین�ه مدیری�ت منابع آب 
و اعتباراتی ک�ه صرف نظام 
تدبیر آب در کشور می شود، 
وجود ن�دارد. محمد فاضلی 
مرک�ز  پژوهش�ی  مع�اون 
اس�تراتژیک  بررس�ی های 
ریاست جمهوری بر این باور 
اس�ت که نبود این اطالعات 
شفاف سبب شده نظام تدبیر 
نتواند تصمیم درس�تی  آب 
بگی�رد، ضمن آنک�ه همواره 
بی�ن دس�تگاه های مختلف 
در زمینه آمارها اختالف نظر 
وجود داش�ته است. مشروح 
گفت وگوی »فرصت امروز« با 

وی را در ادامه بخوانید: 

نظرتان درب�اره صحت و 
س�قم اعداد و ارقام اعالم 
ش�ده در زمین�ه مص�رف 
آب کش�ور در بخش ه�ای 

مختلف چیست؟ 
اع��دادی که تاکن��ون اعالم 
مح��ل  همگ��ی  ش��ده اند، 
جه��اد  وزارت  مناقش��ه اند. 
کشاورزی با ادعای مطرح شده 
مبنی ب��ر مصرف 90درصد آب 
در بخ��ش کش��اورزی مخالف 
ب��وده و ای��ن اع��داد و ارقام را 
درس��ت نمی داند. این تناقض 
هم بخشی از همان نقصان نظام 
تدبیر توس��عه اس��ت که اعداد 
قاب��ل اتکا و م��ورد اجماع ارائه 

نمی کند. 
داده های منتش�ر ش�ده  
)اع�داد و ارقام( مخدوش، 
ب�ر برنامه ری�زی حوزه آب 
کش�ور چ�ه تأثیر س�وئی 

داشته است؟ 
وزارت  ک��ه  اس��نادی   
نی��رو منتش��ر ک��رده از جمله 
ط��رح  درب��اره  اس��الیدهایی 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
که در زمس��تان 1393 منتشر 
ش��ده اند، نش��ان می ده��د که 
بیش��تر آب کش��ور در هر سه 
بخ��ش کش��اورزی، ش��رب و 
صنع��ت از مناب��ع زیرزمین��ی 
تأمین می ش��ود. نقش��ه ها هم 
نش��ان می دهند، سال هاس��ت 
وضعیت مناب��ع آب زیرزمینی 
در اکث��ر دش��ت های کش��ور 
اس��ناد خود  اس��ت.  بحران��ی 
وزارت نی��رو حاک��ی اس��ت به 
غیر  از خوزس��تان، وضعیت در 
بقیه مناطق نامتعادل و ناپایدار 
اس��ت. روندهای مخرب منابع 
آب زیرزمینی نیز تشدید شده 

است. 
گفتم که یک س��ند منتشر 
نی��رو،  وزارت  توس��ط  ش��ده 
تصری��ح می کن��د ک��ه ع��دم 
مطالعه تأثیرس��دها ب��ر منابع 
آب زیرزمین��ی، یک��ی از علل 
بروز وضع فعلی اس��ت. س��وال 
سیاس��ت گذاری  منظ��ر  از 
ای��ن اس��ت: چ��ه اصالحی در 
ایجاد  سیاس��ت گذاری  فرآیند 
ش��ده که تضمین کند چنین 
نمی ش��ود؟  تکرار  خطاهای��ی 
اص��ال مگ��ر گزارش��ی درباره 
فرآیند سیاس��ت گذاری منجر 
به بروز خطاها منتش��ر ش��ده 
است؟ برخی در دی ماه 1394 
گزارش��ی را درب��اره  »ضرورت 
سدس��ازی در ای��ران و نق��ش 
سدها در مدیریت خشکسالی« 
منتش��ر کردن��د، ای��رادی هم 
ندارد، بنویسند، اما چرا گزارش 
درباره فرآیندهای منجر به بروز 
خطاهای راهبردی در مدیریت 

مناب��ع آب ارائ��ه نمی کنند. در 
ضمن، به نظر ش��ما سیستمی 
که س��د می س��ازد و اثر آن بر 
منابع آب زیرزمینی را مطالعه 

نمی کند، قابل اعتماد است؟ 
س��وال این اس��ت که چقدر 
از ان��رژی، اعتب��ارات و نیروی 
سازمانی صرف این مشکل شده 
و چقدر بر منابع آب سطحی و 
مدیریت سازه ای متمرکز شده 

است؟ 
 جالب اینکه در گزارش وزارت 
نیرو تصریح ش��ده که افراط در 
ساخت سدها و مالحظه نکردن 
عواقب آن بر منابع آب زیرزمینی، 
یک��ی از علل مهم بر هم خوردن 
تع��ادل مناب��ع آب زیرزمین��ی 
اس��ت. گفته های مقامات وزارت 
نیرو نش��ان می دهد، پس از 18 
تا 23 برابر شدن اعتبارات طرح 
تعادل بخش��ی بودجه این طرح 
به ح��دود 350 میلی��ارد تومان 
رسیده است. اعتبارات پروژه های 
سدس��ازی را هم اع��الم کردم. 
سوال مهم این است: سیستمی 
که مهندسان ادعا می کنند بسیار 
دقیق بوده و بر محاسبات متکی 
اس��ت، همچنین با شرکت های 
بزرگ مش��اور جهان��ی برابری 
می کند، چگونه اجازه داده است 
بودجه ها به این ش��یوه نامتوازن 
توزیع ش��وند که الزم باش��د به 
یکب��اره بودجه ی��ک بخش 23 

برابر شود؟ 
اف��راد  از  خیل��ی  و  م��ن 
دیگر ی��ک س��وال مهم تر هم 
داری��م. گزارش ه��ای روش��ن، 
بر  مبتن��ی  سیاس��ت پژوهانه، 
فرآیند پژوهشی سیاست گذاری 
در ح��وزه آب، ح��اوی اعداد و 
ارق��ام قابل اتکا و م��ورد تأیید 
کارشناس��ان، که نشان دهند، 
این سیس��تم چ��ه خطاهایی 
مرتکب ش��ده اس��ت، ان��دازه 
خطاها چقدر بوده اس��ت، این 
خطاه��ا هزینه اش ب��رای ملت 
ای��ران چق��در بود و بس��یاری 
سواالت دیگر، کجاست؟ خطر 
بزرگ این اس��ت که در شرایط 
فقدان چنین گزارش هایی، راه 
بر خطاهای آتی بسته نمی شود. 
بودجه سدس�ازی در ایران 

ساالنه چقدر است؟ 
مس��ئله اصل��ی ب��رای من، 
ساخت سدها نیست بلکه نظام 
تدبیر توسعه اس��ت. نمی توان 
به صراحت درب��اره اش توضیح 
داد. اعتب��ارات صرف ش��ده در 
سال های مختلف برای ساخت 
س��د متفاوت اس��ت. براساس 
آنچ��ه در جدول ه��ای بودجه 
آمده، متوس��ط م��دت اجرای 
طرح های آبی در کشور به طور 
میانگی��ن 13/5 س��ال اس��ت. 
یک پرس��ش وجود دارد و آن 
این اس��ت که در دنیا س��اخت 
آبی چق��در طول  پروژه ه��ای 
می کشد؟ سدسازان این رقم را 
با پروژه های دنیا مقایسه کرده 

و از خ��ود دفاع کنن��د. اجرای 
برنامه ه��ای تأمین و عرضه آب 
در کش��ور 13/8 س��ال، برنامه 
توسعه منابع آب در حوضه های 
آبریز و رودخانه ه��ای مرزی و 
مش��ترک 12/4 سال، متوسط 
زمان س��اخت س��د 14 س��ال 
و  بین حوض��ه ای  آبرس��انی  و 
درون حوضه ای 13 س��ال طول 
می کش��د. بنابراین، هر س��ال 
مقادیری ب��رای پروژه های آبی 
در بودج��ه گنجانده می ش��ود. 
دنبال کردن این اعداد و ارقام، 
به عالوه در نظر گرفتن فاصله 
بین ارقام بودجه و تخصیص ها، 
در بازه های زمانی ذکرشده، کار 
بسیار دشواری است. برای مثال، 
بررس��ی های ما نشان می دهد 
اعتبار ساخت سد در سال 94، 
رقمی معادل 144 میلیون دالر 
بوده است. این اعتبارات در سال 
89 یک میلی��ارد دالر، در 88 
مع��ادل 861 میلیون دالر و در 
سال 87 قریب به 669 میلیون 
دالر بوده است. البته در بودجه 
به صورت ریالی آمده، ولی آنها 
را ب��ه دالر تبدی��ل کرده ایم تا 
قابل مقایسه تر باشند. می بینید 

که ارقام متفاوتی است. 
وضعی�ت توزی�ع بودجه 
برای مدیریت آب سطحی 
چگون�ه  زیرزمین�ی  و 

بوده است؟ 
اعتبارات سدسازی، ساخت 
شبکه و غیره که مدیریت آب 
س��طحی را ش��امل می شود، 
درنظر  بودج��ه  در  جداگان��ه 
گرفته می ش��ود. 663 میلیون 
دالر درس��ال 89 برای شبکه 
آبی��اری و زهکش��ی در نظ��ر 
گرفته ش��ده و در سال جاری 
 234 بخ��ش  ای��ن  بودج��ه 
اس��ت.  ب��وده  دالر  میلی��ون 
اعتب��ار طرح ه��ای آبرس��انی 
بی��ن حوضه ای در س��ال 89، 
دالر  میلی��ون   602 مع��ادل 
و در س��ال 94 تقریب��ا 278 
بوده اس��ت.  دالر  میلی��ون 
تفاوت ه��ای  ک��ه  می بینی��د 
فاحش��ی وجود دارد. اما شما 
بیابید که  نمی توانید گزارشی 
ابهام ها و سواالت تان را درباره 
هزینه های مدیریت س��ازه ای 
ش��فاف و کامل پاس��خ دهند. 

ابهام اساسی همین است. 
ع��الوه ب��ر ای��ن اعتب��ارات، 
بودجه هایی ه��م برای مطالعه 
در نظر گرفته ش��ده، اما نکته 
اینجاس��ت ک��ه با وج��ود این 
بودجه ها اثر سدس��ازی بر آب 
زیرزمینی به قدر کفایت مطالعه 
نشده است. براس��اس اطالعات 
بودج��ه،  از  ش��ده  اس��تخراج 
طرح ه��ای مطالعات��ی حوضه 
آب به طور متوس��ط 15 س��ال 
طول می کش��د. رقم��ی حدود 
147 میلیون دالر در سال 89، 
صرف تحقیقات منابع آب شده 
و در س��ال جاری ای��ن رقم به 

103 میلیون دالر رسیده است. 
س��اختاری ک��ه س��االنه بیش 
از 100 میلی��ون دالر ص��رف 
ی��ک  می کن��د،  مطالعات��ش 
میلیارد دالر هزینه احداث سازه 
می پردازد، انتقال بین حوضه ای 
و غیره نیز اعتبارات جدا دارند، 
حتما باید گزارش های ش��فاف 
درباره عملک��ردش ارائه کند و 
به عالوه پذیرفته ش��ده نیست 
که با این همه هزینه تحقیقات 
منابع آب بگوید اثر سدس��ازی 
زیرزمین��ی  آب  مناب��ع  روی 
مطالعه نشده است. آنچه اصال 
پذیرفتنی نیس��ت تک��رار این 
عبارت اس��ت که  »اشتباهاتی 

صورت گرفته است.« 
اگر اعتبارات س��اخت سد در 
س��ال 89 را در نظر بگیریم، با 
توجه ب��ه اینکه ی��ک میلیارد 
و هف��ت میلی��ون دالر صرف 
سدسازی شده، ساخت شبکه 
آبی��اری و زهکش��ی و کانال ها 
663 میلیون دالر هزینه داشته، 
اعتب��ارات طرح های آبرس��انی 
بین حوضه ای در این سال 602 
میلیون دالر بوده و مطالعات و 
اعتبارات مرتبط با آن در همین 
س��ال حدود 147 میلیون دالر 
ب��وده، جمعا حداق��ل حدود 2 
میلی��ارد و 400 میلی��ون دالر 
در بخش آب هزینه شده است. 
مردم به عنوان یک��ی از حقوق 
برآم��ده از مردم س��االری، حق 
دارن��د بدانند این منابع چگونه 
هزینه شده اند، کدام شرکت ها 
و  کرده ان��د  هزین��ه  را  آنه��ا 
خطاهای انجام شده توسط این 

منابع چیست. 
هزین�ه  گذش�ته  در 
صرف ش�ده برای مدیریت 
چقدر  زیرزمینی  آب ه�ای 

بوده است؟ 
نی��رو  وزارت  گزارش ه��ای 
و رص��د خبره��ای رس��انه ها 
نش��ان می ده��د، بودجه طرح 
دولت ه��ای  در  تعادل بخش��ی 
قبل��ی بین 15 ت��ا 20 میلیارد 
اعتبارات  این  بوده است.  تومان 
ب��ا 23 برابر ش��دن ب��ه رقمی 
مع��ادل 350 میلی��ارد تومان 
رسیده اس��ت. البته من گزارش 
روش��نی درب��اره کل اعتبارات 
منابع آب زیرزمین��ی ندیده ام. 
این فق��ط در خص��وص طرح 
تعادل بخشی است. این رقم در 
مقایسه با اعتبارات سدسازی و 
هزینه ایجاد کانال بسیار ناچیز 
اس��ت. م��ا آب را از زیرزمی��ن 
به دست می آوریم اما پول خود 
را در روی زمین هزینه کرده ایم. 
اعتبار  تخصی�ص  میزان 
در بخش آب کشاورزی در 

بودجه چگونه است؟ 
اعتب��ارات وزارت نی��رو ک��ه 
بخش عمده آن صرف مدیریت 
آب س��طحی می ش��ود، هشت 
برابر بیش��تر از اعتبارات فصل 
آب ح��وزه کش��اورزی و منابع 

طبیع��ی به عن��وان بزرگ ترین 
مصرف کننده آب کشور درسال 
89 بوده  است. ارقام بودجه این 
را نش��ان می دهند. از آنجا که 
بودج��ه در س��ال های مختلف 
برای بخش های مختلف تقریبا 
به یکس��ان افزای��ش و کاهش 
می ش��ود،  )تقریب��ا(  می یاب��د 
گفت این نس��بت در سال های 
مختلف برقرار بوده اس��ت. این 
مس��ئله همان پرس��ش از کل 
نظام تدبیر آب کش��ور اس��ت. 
سوال این است: چرا درحالی که 
بزرگ تری��ن  کش��اورزی 
مصرف کننده آب کش��ور است 
و راه��کار پایدارس��ازی مقبول 
در جه��ان، کاه��ش مصرف و 
مدیریت تقاضاست، هشت برابر 
بیشتر از بودجه های آب بخش 
کش��اورزی، ص��رف تأمین آب 

سطحی شده است؟ 
ش�ما با ای�ن نظری�ه که 
»افراط در سد س�ازی برای 
انجام  تأمین منافع خ�اص 

می شود« موافقید؟ 
یکی از تناقض های مهم این 
است که س��ازندگان سازه های 
تبیی��ن  ب��رای  مدیری��ت آب، 
آم��ده در  پی��ش  بحران ه��ای 
مدیری��ت تقاضا، پ��ای اقتصاد 
را  آب  قیمت گ��ذاری  و  آب 
پی��ش می کش��ند و معتقدن��د 
قیم��ت غیرواقع��ی آب باع��ث 
منفعت طلبی منج��ر به بحران 
شده اس��ت. البته این حرف به 
جهاتی درست است. لیکن مهم 
این اس��ت که می پذیرند منافع 
اقتص��ادی در تنظی��م کنش ها 
و رفتاره��ای افراد مؤثر اس��ت. 
اما وقتی گفته می ش��ود ساالنه 
میلیون ه��ا دالر صرف س��ازه ها 
ش��ده اس��ت، از کجا معلوم این 
منابع بر روند تصمیم س��ازی و 
تصمیم گی��ری تأثیر نگذاش��ته 
باش��د، حرف های��ی از جن��س  
»مأموریم و معذور« و انگاره های 
میهن دوس��تی و خدمتگ��زاری 
بی��ان می کنند و حواس ش��ان 
نیس��ت که در جای��ی دیگر از 
اقتصاد کنش ه��ای آدمی دفاع 
کرده اند. س��وال این اس��ت که 
چرا بای��د انگیزه های کش��اورز 
در س��طح خ��رد را ب��ا قیمت 
آب تبیین کرد ام��ا انگیزه های 
سازه س��ازان را فقط باید با نیت 
خیرخواهان��ه و خدمت به ملت 
ای��ران توجی��ه ک��رد؟ از تجربه 
جهانی آموخته ام که هر کجا از 
منابع عمومی زیاد ساخت و ساز 
کاس��ه ای  احتم��اال  می ش��ود 
زیرنیم کاس��ه اس��ت. بخشی از 
تفاوت بینش ه��ای امثال من و 
سازه سازان مربوط به کتاب های 
متفاوتی اس��ت که می خوانیم. 
براس��اس ش��ناخته های من از 
تاریخ توسعه، ساختن زیرساخت 
برای نظام اقتصادی  اس��ت که 
بخش خصوصی پویا ن��دارد، در 
بهترین حال��ت بی حاصل، و در 
بدبینانه ترین ص��ورت، می تواند 

منشأ رانت باشد. 
جلوی خطاهای حوزه آب 

را چگونه می توان گرفت؟ 
در صورتی می توانیم این کار 
را انجام بدهیم که شفافیت بر 
فرآیند ارائه داده ها و دسترسی 
عمومی به داده ها حاکم ش��ود. 
فق��ط در ش��فافیت اس��ت که 
می توان بخش��ی از مس��ئله را 
حل ک��رد. تجربه کش��ورهای 
دیگر در شفاف س��ازی فرآیند 
ارائ��ه گزارش ه��ا و رونده��ای 
اطالع��ات،  راس��تی آزمایی 

می تواند به ما کمک کند. 

محمد فاضلی با اعالم پنهان کاری عمدی در داده ها و اطالعات بخش آب اعالم کرد 

حوزه آب درگیر مناقشه اعداد

بینالملل

گازتجهیزات

امضای تفاهم نامه بخش خصوصی 
با سایپم ایتالیا 

رض��ا پدی��دار، عضو س��ابق هیات مدی��ره انجمن 
س��ازندگان صنعت نفت گفت: طبق هدف گذاری ما 
در سه پلن دو، س��ه و پنج ساله ظرفیت صادراتی را 
افزایش خواهیم داد به این نحو که در پلن دوس��اله 
15 درصد، در پلن س��ه ساله 30 درصد و در پلن 5 

ساله به 35 درصد افزایش خواهیم داشت. 
پدی��دار در گفت و گو ب��ا ایلنا با اش��اره به امضای 
تفاهم نام��ه انجمن با انجمن صنایع و ماش��ین آالت 
ایتالی��ا گف��ت: در فرص��ت پی��ش آم��ده م��ا روی 
برخ��ی رئ��وس از جمل��ه اس��تفاده از ظرفیت های 
س��رمایه گذاری در صنای��ع نف��ت و گاز و همچنین 
اس��تفاده از ظرفیت های داخل ایران با ایتالیا توافق 

کردیم. 
وی افزود: ما با ش��رکت های نفتی ایتالیایی توافق 
کردیم که در صورتی می توانند در صنعت نفت و گاز 
ایران حضور یابند که سرمایه منتقل کنند، همچنین 
اعالم کردیم ایران ظرفیت هایی دارد که در برخی از 

آنها نیاز به انتقال دانش فنی دارد. 
پدیدار با اش��اره به پیش��نهاد ب��ه ایتالیا جهت 
ایج��اد مرکز ج��ذب س��رمایه گذاری، تکنولوژی 
و توس��عه ص��ادرات از س��وی اس��تصنا اظه��ار 
داش��ت: در ای��ن تفاهم نام��ه پیش��نهادمان این 
ب��ود، کاالهایی که در ش��رکت های تابعه انجمن 
ب��ا کمک صنای��ع ایتالیا س��رمایه گذاری و تولید 
می کنی��م، 70درصد را در داخ��ل مصرف کرده 
و 30 درصد را ص��ادر کنیم که رویکرد جدیدی 

است. 
وی با ابراز امیدواری به اینکه به پیشنهاد یاد شده 
جامه عمل پوشانده ش��ود، تصریح کرد: اگر بتوانیم 
از این ظرفیت اس��تفاده کنیم بسیار مفید است، به 
این معنا که کار مش��ترک با این شرکت انجام داده 
و جوینت می شویم، چون ظرفیتی که ما در ساخت 
تجهی��زات داریم ضرورت ندارد ک��ه فقط در داخل 
کش��ور استفاده شود، بخشی از تولیدات را می توانیم 

صادر کنیم. 
رئی��س س��ابق انجمن س��ازندگان صنع��ت نفت 
خاطرنش��ان کرد: ما همچنی��ن در اجرای طرح های 
توس��عه ای صنایع نفت و گاز کشور پیشنهاد کردیم 
در بخش باالدستی نیاز به همکاری داریم که شامل 
پروژه های E&P می ش��ود و پ��س از آن در فازهای 
بعدی پروژه های پایین دس��تی و میان دس��تی نیاز 

حضور خواهیم داشت. 
وی ی��ادآور ش��د: م��ا تاکنون ح��دود 5 درصد 
تولیدات م��ان را به هند، مالزی، آلمان، س��نگاپور، 
ع��راق، آذربایج��ان، ترکمنس��تان و الجزایر صادر 
کرده ای��م و بنا داریم ک��ه این می��زان را افزایش 

دهیم. 
وی با اش��اره به تکلیف قانون مبنی بر اس��تفاده 
از ظرفی��ت داخل در پروژه های نفت و گاز کش��ور 
و همچنین ارزان تر بودن کاالهای س��اخت داخل 
اظهار داش��ت: برای ص��ادرات تجهیزات هم روی 
اس��تاندارد و کیفی��ت کار می کنی��م ت��ا بتوانی��م 
گواهینام��ه بین الملل��ی کنی��م ضم��ن اینکه روی 
رقابتی ش��دن قیمت ها و تحویل ب��ه موقع تجهیز 

نیز کار می کنیم. 

مذاکرات ایران و روسیه در زمینه 
تامین تجهیزات نفتی

 ی��ک ش��رکت روس��ی در ح��ال آم��اده ک��ردن 
ی��ک ق��رارداد 50 ت��ا 70 میلی��ارد روبل��ی )635 
ت��ا 890 میلی��ون دالری( عرض��ه تجهی��زات ب��ه 
مدیریت پش��تیبانی س��اخت و تامین کاالی نفت از 

زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران است. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل 
یونایت��د  ش��رکت  نوش��ته  ت��اس،  خبرگ��زاری  از 
انجی��ن بلدین��گ کورپریش��ن )یویی س��ی( یکی از 
زیرمجموعه ه��ای هلدینگ دولتی روس��تک که در 
زمینه س��اخت تجهیزات دفاعی فعالیت می کند، در 
ح��ال آماده ک��ردن یک قرارداد 50 ت��ا 70 میلیارد 
ت��ا 890 میلی��ون دالری( ف��روش  روبل��ی )635 
تجهیزات به مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کاال، 
یکی از زیرمجموعه های شرک ملی نفت ایران است. 
چنانچه این قرارداد نهایی ش��ود سبب تقویت هر 
چه بیش��تر روابط تجاری تهران و مسکو پس از لغو 
تحریم های غرب علیه تهران در ماه گذشته میالدی 

خواهد شد. 
علی اکب��ر والیتی، مش��اور ام��ور بین الملل رهبر 
معظم انقالب هفته گذش��ته در س��فر مس��کو گفته 
بود: ایران و روسیه وارد قراردادهایی به ارزش حدود 
40 میلیارددالر در زمینه پروژه های مختلف ش��امل 

مهندسی برق و راه آهن شده اند. 
س��رگی میخائیلوف، معاون مدیرعامل ش��رکت 
یونایت��د انجی��ن بیلدینگ روس��یه گف��ت: ما یک 
قرارداد کلی با مدیریت پش��تیبانی و س��اخت کاال 
داریم و تع��داد زیادی از تجهی��زات مورد نیاز در 
پروژه ه��ای ان��رژی و پمپاژ گاز را ب��ه آنها تحویل 

خواهیم داد.

بازار ال ان جی پاکستان در تصرف قطر

 پاکس��تان برای واردات ال ان جی از قطر و تامین 
نیازهای انرژی تا س��ال 2031 خود یک قرارداد 16 

میلیارد دالری با دوحه امضا کرد. 
ب��ه گ��زارش ش��انا از روزنام��ه پاکس��تان تودی، 
اس��الم آباد و دوحه روز چهارش��نبه )21 بهمن ماه( 
یک ق��رارداد 16 میلیارد دالری تحویل ال ان جی به 

پاکستان امضا کردند. 
ق��رارداد بلندمدت مدت ف��روش ال ان جی دوحه 
به اس��الم آباد در جریان س��فر دو روزه نواز شریف، 

نخست وزیر پاکستان به قطر امضا شد. 
 ش��اهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان و سعد 
شریدا الکعبی، رئیس هیات مدیره شرکت قطرگاز در 
مراسمی که در دیوان امیری برگزار شد، این قرارداد 

را امضا کردند. 
براساس این قرارداد، قیمت هر محموله ال ان جی 
13,37 درصد قیمت نفت برنت تعیین ش��ده است، 
قیمت نفت برنت براس��اس میانگین سه ماه گذشته 

محاسبه می شود. 
براس��اس جزییات این قرارداد، شرکت قطری در 
ب��ازه زمانی س��ال های 2016 ت��ا 2031 میالدی به 
ش��رکت دولتی نفت پاکستان گاز طبیعی مایع شده 

)ال ان جی( صادر می کند. 
مق��دار قرارداد س��االنه این قرارداد برای س��ال 
2016، 2.25 میلیون تن، برای س��ه ماه نخس��ت 
2017، 2.25 میلی��ون ت��ن و برای س��ه ماه دوم 
2017 تا س��ال 2031، 3.75 میلی��ون تن تعیین 

شده است. 
پاکس��تان هم اکنون با کمبود ش��دید گاز طبیعی 
ب��رای تولید برق و اس��تفاده صنعتی روبه روس��ت و 
براساس برآوردها ش��کاف میان عرضه و تقاضا برای 
گاز در این کش��ور حدود 2 تا 4 میلیارد فوت مکعب 

ارزیابی شده است. 
وزی��ر نف��ت پاکس��تان پ��س از ای��ن مراس��م به 
خبرن��گاران گف��ت: واردات ال ان جی از قطر در کنار 
ارتقای روابط پاکس��تان و قطر به پاکس��تان کمک 

خواهد کرد تا نیازهای انرژی خود را تامین کند. 

آمادگی شرکت اتریشی برای انتقال 
فناوری صنعت پتروشیمی به ایران

ش��رکت هلدینگ »کریس��تف« فع��ال در صنعت 
انرژی اتریش ب��رای حضور در صنعت پتروش��یمی 
ای��ران و نیز هم��کاری در طراحی، س��اخت و اجرا 
اع��الم آمادگی کرد. به گزارش ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی، »اس��تفان کریس��تف« مدیرعامل این 
ش��رکت هلدینگ، تاکید کرد: »برای انتقال فناوری 

به ایران آماده ایم«. 
کریستف گفت: در دوران پساتحریم شرکت های تابع 
هلدینگ کریستف برای هرگونه همکاری با شرکت های 
فع��ال در صنعت پتروش��یمی ای��ران آماده اند و هیچ 

محدودیتی برای همکاری وجود ندارد. 
ش��امگاه بیس��ت و شش��م دی م��اه با انتش��ار 
گزارش آژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی درباره 
انج��ام تعهدات هس��ته ای ای��ران در برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برج��ام(، اج��رای تعهدات طرف 
مقاب��ل )گ��روه 1+5( یعنی روند لغ��و تحریم های 
هس��ته ای غرب علیه تهران آغاز شد. بر پایه برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( که بیس��ت و سوم 
تیرماه بین جمهوری اس��المی ایران و گروه 5+1 
)انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه 
آلم��ان( با حض��ور اتحادیه اروپا نهایی ش��د، باید 
در ازای کاه��ش برخی فعالیت ه��ای اتمی تهران، 

تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود. 
مدیرعام��ل هلدینگ اتریش��ی تاکید ک��رد: »این 
هلدینگ با بس��یاری از ش��رکت های بزرگ اروپایی 

روابط خوب و مطلوبی دارد«. 
کریس��تف افزود: با توجه به این روابط می توانیم 
در صنعت پتروش��یمی ایران حضوری موثر داشته 
باش��یم و تجربه حض��ور موفق در دیگر کش��ورها 
می تواند راه را برای همکاری با شرکت های ایرانی 

هموار کند. 
با توجه  ای��ران  وی گفت: صنعت پتروش��یمی 
ب��ه موقعیت ممتاز خود می تواند مس��یر رش��د و 
توس��عه را با شتاب طی کند و هلدینگ کریستف 
ب��ا توجه به وضع موجود ب��رای هرگونه همکاری 
و تعام��ل با بخش های مختلف پتروش��یمی ایران 

آماده است. 
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز ش��مار دیگری از 
کشورهای اروپایی برای حضور در صنعت پتروشیمی 

ایران اعالم آمادگی کرده بودند. 
در این پیوند »عباس ش��عری مق��دم« مدیرعامل 
از  پتروش��یمی،  صنای��ع  مل��ی  ش��رکت  پیش��ین 
سرمایه گذاری 12 میلیارددالری شرکت های آلمانی 
در ایران خبر داده و گفته بود: قرار اس��ت دو پروژه 
بزرگ در منطقه عسلویه به دست آلمانی ها با ارزش 

4میلیارد و 8میلیارد دالر اجرا شود. 
همچنین دیگر کش��ورهای اروپایی مانند فرانسه، 
ایتالی��ا و اس��پانیا نی��ز ب��رای هم��کاری در صنعت 

پتروشیمی ایران مذاکره هایی کرده اند. 

بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی 
جه��ان قص��د دارد در ف��از اول، 
4 میلی��ارد دالر ب��رای س��اخت 
ایران  در  پتروش��یمی  مجتم��ع 

سرمایه گذاری کند. 
به گ��زارش ایرنا، پ��س از لغو 
تحریم ها، شرکت های بین المللی 
صنع��ت  در  حض��ور  ب��رای 
پتروش��یمی ایران اعالم آمادگی 
کرده اند؛ این شرکت ها افزون بر 
تامین مناب��ع مالی، تمایل دارند 
که فناوری ه��ای جدید را نیز به 

ایران منتقل کنند. 

برآورد می ش��ود که ایران باید 
س��االنه 7 تا 10 میلیارد دالر در 
کند  پتروش��یمی جذب  صنعت 
که بخش عمده ای از آن از طریق 
خواهد  خارجی  س��رمایه گذاری 
ب��ود، بنابراین، رون��د مذاکره با 
ش��رکت های خارجی به سرعت 

پیش می رود. 
در تازه ترین تح��ول از پرونده 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
ایران اعالم  صنعت پتروش��یمی 
ش��ده که بزرگ تری��ن هلدینگ 
پتروش��یمی جهان قصد دارد 4 

میلیارد دالر به ایران وارد کند. 
به گ��زارش ایمی��درو، مرضیه 
ش��اهدانی مع��اون وزی��ر نفت و 
مدیر عامل ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ایران در دی��دار با 
ایمی��درو گفت:  هی��أت عام��ل 
ش��رکت آلمانی ب��ی ای اس اف 
)BASF( آماده س��رمایه گذاری 
4 میلیارد دالری در منطقه ویژه 
برای  پارس��یان  صنای��ع معدنی 
احداث صنایع پتروشیمی است. 
ع��ادل نژادس��لیم با تش��ریح 
جزیی��ات این طرح اع��الم کرد: 

ق��رار  س��رمایه گذاری  ای��ن  در 
است شرکت آلمانی با سهم 60 
درصدی 4 میلیارد دالر سرمایه 
وارد این پروژه کند و 40 درصد 

نیز از طرف ایرانی تامین شود. 
وی ادام��ه داد: ای��ن ش��رکت 
آلمان��ی در نظر دارد در فاز دوم، 
س��رمایه گذاری بیشتری در این 

حوزه انجام دهد. 
منطق��ه وی��ژه صنای��ع انرژی 
ب��ر پارس��یان توس��ط ایمیدرو، 
در غرب اس��تان هرمزگان و در 
مجاورت عسلویه ایجاد شده که 

ب��ا توجه به نزدیک��ی با آب های 
اختصاص��ی  امکان��ات  و  آزاد 
همچون اسکله، گمرک، جاده و. 
. . ش��رایط مساعدی برای تامین 
نیاز بازار داخل و به ویژه صادرات 

دارد. 
اف  اس  ب��ی ای  ش��رکت 
)BASF(، تاکنون شش شهرک 
کش��ورهای  در  پتروش��یمی 
مختل��ف دنیا ایجاد کرده و طبق 
برنامه خود قرار اس��ت ش��هرک 
هفت��م را در ای��ران )پارس��یان( 

راه اندازی کند. 

معاون وزیر نفت خبر داد
جزییات سرمایه گذاری 4میلیارد دالری بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی جهان در ایران

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com
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شنبه
243 بهمن 1394 کار و تولید

همکاری در تولید مواد غذایی 
یکی از بحث ه��ای مهم میان 
صنعتگران ایرانی و گروه تجار 
ایتالیایی بود که هفته گذشته 

به ایران سفر کردند. 
اعضای این گ��روه با هدف 
تولی��د  امکان��ات  بررس��ی 
از  ای��ران  در  مواد غذای��ی 
چن��د کارخانه ایران��ی بازدید 
کردن��د ت��ا ش��رایط را برای 
بررسی  برنامه ریزی های ش��ان 
کنن��د. علی ش��ریعتی، عضو 
صنعتی  گ��روه  هیأت مدی��ره 
مزمز و خزانه دار اتاق بازرگانی 
ایران، درباره همکاری صنایع 
غذایی با ایتالی��ا در گفت وگو 
با  »فرصت ام��روز« از انعقاد 
بین  هم��کاری  قرارداده��ای 
وی  داد.  خب��ر  کش��ور  دو 
همکاری های مش��ترک را در 
ماشین آالت،  ورود  زمینه های 
بیکر،  طعم دهنده ه��ا،  ان��واع 
آبمی��وه، ش��کالت و گوش��ت 
بس��ته بندی اع��الم ک��رده و 
س��رمایه گذاری،  می افزای��د: 
انتقال دانش و فن��اوری روز، 

خط��وط تولی��د و تعمیر خط 
تولی��د در صنع��ت غذایی از 
دیگر بخش های مذاکرات بود 
که در آخر به عقد دو قرارداد 
در بخ��ش غ��ذا منجر ش��د. 
ش��ریعتی درب��اره بازدیدهای 
انجام شده توضیح داد: هیأت 
با دی��دن کارخانه  ایتالیای��ی 
تک م��اکارون،  آردداران، 
نان آوران، لبنیات و شکالت و 
بسکویت سازی که نمونه هایی 
غ��ذای  صنع��ت  از  موف��ق 
راضی  بسیار  است،  کشورمان 
بودند و پیش��رفت های صنایع 
غذای��ی ای��ران را چش��مگیر 

دانستند. 
محم���دامی��ن مروت پ��ور، 
صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
این  ن��ان آوران مدیتران��ه، در 
زمین��ه ب��ه »فرصت ام��روز« 
ب��ا چند ش��رکت  می گوی��د: 
مذاکراتی  ایتالیای��ی  همگ��ن 
انج��ام داده و ق��راردادی امضا 
کرده ایم. براساس این مذاکرات 
قرار شده در گام نخست برخی 
محص��والت مانند بیس��کویت 
و ش��یرینی هایی با بسته بندی 
شیک برای بازارهای خاص را 

از ایتالیا وارد کنیم و در بخش 
توزیع محصوالت ما قرار گیرد. 
وی دلیل ای��ن کار را جلب 
نظ��ر طرف ایتالیای��ی در گام 
نخس��ت می داند و می افزاید: 
ما تولیدکننده هستیم و هدف 
ما تولید و گس��ترش بازارهای 
داخل��ی و خارجی اس��ت اما 
پیش از تولید و سرمایه گذاری 
اعتم��اد  بای��د  مش��ترک 
جل��ب  را  تج��اری  ش��رکای 
درخصوص  مروت پ��ور  کنیم. 
مشت��رک  همک��اری ه���ای 
و  ماش��ین آالت  ورود  ب��رای 
تکنولوژی ه��ای صنع��ت نان، 
اظهار می کند: ما پیش از این 
ماشین آالت مدرن را از ایتالیا 
وارد کرده ایم و ماش��ین آالتی 
که اس��تفاده می کنی��م به روز 
هستند. در زمینه دانش فنی 
از محصوالت  برخ��ی  تولی��د 
مانن��د برخ��ی بیس��کویت ها 
و نان ه��ای ش��یرینی باید از 
کم��ک  ایتالیای��ی  ش��رکای 
بگیری��م و ای��ن موض��وع در 
همکاری ه��ای  چش��م انداز 

مشترک قرار دارد. 
صنایع مربوط به تولید نان 

نیز توجه هیأت تجار ایتالیایی 
را به خ��ود جلب ک��رده  بود. 
رئیس  مرتض��وی،  محمدرضا 
و  س��تاره  آرد  هیأت مدی��ره 
رئی��س هیأت مدی��ره کان��ون 
صنایع  صنف��ی  انجمن ه��ای 
غذای��ی ایران، درای��ن باره به 
داد  توضیح  ام��روز«  »فرصت 
ک��ه ایتالیا در اروپ��ا باالترین 
بخ��ش  در  را  اف��زوده  ارزش 
کش��اورزی و صنای��ع غذایی 
دارد ک��ه می توان��د ش��ریک 

بسیار خوبی برای ما باشد. 
ای��ن  وی ادام��ه می ده��د: 
کش��ور از ه��ر هکت��ار زمین 
ی��ورو  ه��زار   20 کش��اورزی 
ارزش اف��زوده تولید می کند و 
تجربی��ات مناس��بی در زمینه 
خرده مالکی و پ��رورش طیور، 
کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
و مواد غذای��ی دارد. همچنین 
طع��م و مزه ایتالیای��ی، غذا و 
در  ایتالیای��ی  رس��توران های 
جهان ش��ناخته ش��ده است و 

مشتریان زیادی دارد. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  مرتض��وی 
در  ای��ران  توانمندی ه��ای 
محص��والت  تولی��د  زمین��ه 

کش��اورزی خ��اص، می گوید: 
تولید محصوالت خاص مانند 
زعفران، پس��ته و میوه خشک 
و برتری ه��ای دیگ��ر مانن��د 
نزدیک��ی ب��ه ب��ازار پردرآمد 
ب��ه  را  ایتالیایی ه��ا  روس��یه، 
همکاری بیش��تر با ما متمایل 
کرده اس��ت. چنانچه در سفر 
اخیر، وزیر کشاورزی ایتالیا از 
ایجاد همکاری های مش��ترک 
اس��ت  کرده  حمایت  قاطعانه 
و ای��ن نوید روزهای خوش��ی 
و  غذای��ی  صنای��ع  ب��رای  را 

کشاورزی ما می دهد. 
آرد  هیأت مدی��ره  رئی��س 
بیش  غیبت  می افزاید:  ستاره، 
از دو ده��ه ای م��ا در بازارهای 
بین الملل��ی باعث ش��ده تا از 
بس��یاری از م��راودات عق��ب 
بمانی��م. ح��اال ک��ه دول��ت با 
اجرای دیپلماس��ی درست این 
را گشوده، بخش خصوصی  راه 
بای��د ب��ه تعمی��ق رواب��ط و 
توس��عه فعالیت ه��ای تجاری 
هم��ت گمارد و خوش��بختانه 
اتاق بازرگان��ی این موقعیت را 
به خوب��ی درک کرده و به فهم 

مشترک رسیده ایم. 

حضور ایتالیایی ها در صنایع غذایی و آرد و نان کشور

درهای بازار غذایی جهان به روی ایران گشوده شد

بین الملل��ی  ش��رکت  مدی��ر 
ایت��الی�ا   پ����درس������ین���ی 
)GRUPPO PEDERCINI( 

گف��ت: صنایع آلومینیوم و فوالد 
باالیی دارد  اشتغالزایی  پتانسیل 
و توس��عه این صنایع دس��ت کم 
3هزار ش��غل جدید ب��رای ایران 

ایجاد خواهد کرد. 
 »کلودیو پی. آی. پدرسینی« 
در گفت وگ��و ب��ا ایرنا اف��زود: با 
توجه به پتانس��یل ایران در این 
دو صنع��ت، به ط��ور تخمین��ی 
می ت��وان گفت توس��عه صنعت 
آلومینی��وم دس��ت کم یک هزار 
ش��غل جدید و توس��عه صنعت 
ف��والد بی��ن 2 تا 4 هزار ش��غل 

جدید ایجاد خواهد کرد. 
بین المللی  این ش��رکت  مدیر 
در  جه��ان  پیش��تازان  از  ک��ه 
صنعت آلومینیوم و فوالد است، 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا مقامات و 
ش��رکت های ایرانی ب��رای تولید 
پروفیل و لوله و س��ایر تجهیزات 
صنعتی و فروش ماش��ین آالت و 
تجهی��زات به توافق رس��یده ایم 

و به زودی تیم کارشناس��ی این 
ش��رکت برای پیش��رفت بیشتر 
مذاکرات عازم تهران خواهد شد. 
ادام��ه داد:  پ��درس��ین����ی 
س��رمایه گذاری در ایران برای ما 
بسیار مهم و به نفع هر دو کشور 

است. ایران می تواند صنایع خود 
را گسترش دهد و از طریق تولید 
محص��والت متنوع ت��ر و تقویت 
ص��ادرات، درآمده��ای غیرنفتی 
خود را افزایش دهد و ایتالیا نیز 
ک��ه نیازمند چنی��ن محصوالتی 

است، یک منبع واردات مطمئن 
پیدا خواهد کرد. 

بین الملل��ی  ش��رکت  مدی��ر 
داد:  ادام��ه  ایتالی��ا  پدرس��ینی 
ای��ران و ایتالیا س��ابقه همکاری 
خوب��ی به وی��ژه در زمینه فوالد 

دارند و برای ش��روع فصل جدید 
همکاری ها و تحکیم آن مشکلی 
وجود ندارد، البته مس��ائل بانکی 
نیز مهم اس��ت که به زودی حل 
خواه��د ش��د. وی اضاف��ه کرد: 
دولت ه��ای ایتالی��ا و ایران برای 
تس��هیل فعالی��ت ش��رکت ها از 
قبیل خط اعتباری و بیمه وعده 

مساعد داده اند. 
یک هی��أت 310 نفره ایتالیایی 
مشتمل بر 197 شرکت فعال در 
زمینه های کشاورزی، حمل و نقل، 
روز  زیرس��اخت،  و  گاز  و  نف��ت 
دوش��نبه  )19بهمن( وارد تهران 
ش��د. س��فر این هی��أت دو هفته 
بعد از سفر هیأت ایرانی به ایتالیا 

صورت گرفت. 
ایران و ایتالیا در پایان همایش 
فعاالن تجاری دو کشور که صبح 
روز سه ش��نبه  )20 بهم��ن( در 
برگزار  ته��ران  اس��پیناس  هتل 
شد، چهار تفاهم نامه همکاری در 
راه آهن، خدمات پس  حوزه های 
از ف��روش، نفت و گاز و برگزاری 

نمایشگاه امضا کردند. 

مدیر شرکت ایتالیایی: 

توسعه صنایع فوالد و آلومینیوم ایران دست کم 3000 شغل ایجاد می کند

فوالد

رئیس سازمان دامپزشکی خبر داد
احتمال واردات گوشت گوزن و گاو 

روسی به ایران
رئیس س��ازمان دامپزش��کی از تقاضا برای واردات 
گوش��ت گ��وزن و گاو از روس��یه خب��ر داد و گف��ت: 
براساس بررس��ی ها و ارزیابی های صورت گرفته یکی 
از کش��تارگاه های این کش��ور مورد تأیید کارشناسان 

سازمان دامپزشکی قرار گرفته است. 
مهدی خلج در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: گوشت 
قرمز مورد نیاز از کش��ورهایی مانند برزیل و اس��ترالیا 
تأمین می شود و اخیرا تقاضاهایی از کشورهای اروپای 
شرقی مانند لیتوانی برای صادرات گوشت قرمز به ایران 

داشته ایم که در حال بررسی است. 
وی افزود: براس��اس ارزیابی ه��ای میدانی صورت 
گرفت��ه، دام در لیتوان��ی کامال وابس��ته به طبیعت 
است و کش��تارگاه های مجهزی در این کشور وجود 
دارد که تقاضای واردات ناچیز از این کشور در حال 
بررسی است. رئیس س��ازمان دامپزشکی ادامه داد: 
روس��یه نیز متقاضی صادرات گوش��ت گوزن و گاو 
به ایران است که براس��اس بررسی ها و ارزیابی های 
ص��ورت گرفته یکی از کش��تارگاه های این کش��ور 
مورد تأیید کارشناس��ان س��ازمان دامپزش��کی قرار 
گرفته اس��ت. همچنین مقدار ناچی��زی دام زنده از 
پاکس��تان به ای��ران وارد می ش��ود. وی اعالم کرد: 
تاکنون کش��ورهای دیگری مانند دانمارک و فرانسه 
نیز متقاضی صادرات گوش��ت قرمز به ایران بوده اند 

که در صورت لزوم، بررسی خواهد شد. 
خلج با بیان اینکه طی سال جاری بیش از 900 هزار 
رأس دام س��بک صادر شده است، گفت: از کشورهایی 
مانند ارمنستان و استرالیا الشه گوسفند وارد می شود 
و برای گوشت گاومیش نیز تقاضا از هندوستان وجود 

دارد که در حال بررسی است. 
وی همچنین درخصوص چگونگی و شرایط واردات 
گوشت قرمز از نظر بهداشتی اظهار کرد: کمیته واردات 
گوشت قرمز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و از طریق 
مصوبه ستاد تنظیم بازار تعیین و اعالم می شود اما پس 
از اعالم کمیت مورد نیاز برای واردات گوشت قرمز در 
یک س��ال متقاضیان درخواس��ت خود برای واردات از 
هر کش��وری را که می خواهند به سازمان دامپزشکی 
اعالم می کنن��د و در این میان برخی از کش��ورها که 
ضوابط  بهداشتی ش��ان با ضوابط اعالم ش��ده از سوی 
سازمان دامپزش��کی ایران مطابقت داشته باشد، مورد 
تأیید قرار خواهد گرفت و اگر این گونه نباش��د، اجازه 
واردات داده نمی شود. رئیس سازمان دامپزشکی اضافه 
کرد: در مرحله بعدی س��اختار دامپزشکی و بهداشت 
دامی آن کش��ور مورد بررس��ی و ارزیابی قرار می گیرد 
که بر این اس��اس کش��ور متقاضی باید دارای ساختار 
شناخته ش��ده و س��المی باش��د. بیماری های کشور 
خود را به س��ازمان جهانی بهداش��ت دام گزارش کند 
و اگر از این مس��ائل توانستیم نتیجه مطلوبی بگیریم 
پس از درخواس��ت از سوی واردکنندگان به داخل آن 
کش��ور می رویم و مجددا ساختار دامپزشکی، سیستم 
بهداشتی و آزمایشگاهی، نظام مراقبت، مراکز پرورش و 
دیگر زیرساخت های دامپزشکی آن کشور مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. 
خل��ج با بی��ان اینکه تطبیق مطالع��ات کتابخانه ای 
و میدان��ی یکی از مراحل واردات گوش��ت قرمز از هر 
کش��وری اس��ت، گفت: برای واردات گوشت قرمز دو 
معیار دیگر نیز باید در این مرحله مورد بررسی و تأیید 
قرار گیرد؛ به گونه ای که در این مرحله بهداش��ت دام و 
همه بیماری هایی که از منظر بهداشت دام و انسان مهم 
هستند فهرست شده و به کشور مبدأ اعالم می شود تا 
گوشت قرمز تولید ش��ده از دامی باشد که از نظر این 
بیماری ها مشکلی نداشته باشد. همچنین گوشت مورد 
نیاز اعالم شده باید در کشتارگاه هایی استحصال شود 
که کد بهداش��تی صادرات  )EC( دارند و کارش��ناس 

اعزامی سازمان دامپزشکی آن را نظارت و تأیید کند. 

وزیر جهادکشاورزی: 
یک میلیون تن ماهی در سواحل 

جنوب کشور در قفس تولید می شود

وزیرجهادکش��اورزی گفت: در طرح اولیه مطالعات 
ظرفی��ت تولی��د ی��ک میلیون ت��ن پ��رورش ماهی 
 در قف��س در آب ه��ای جن��وب کش��ور پیش بین��ی 

شده است. 
به گزارش مهر، محمود حجتی ظهر جمعه در مراسم 
افتتاح سایت خش��کی مزرعه پرورش ماهی در قفس 
روس��تای گرزه بیان داش��ت: طرح های پرورش ماهی 
در قف��س از جمله طرح های مهم در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی است. حجتی با بیان اینکه طرح های پرورش 
ماه��ی در قفس مغفول مانده اس��ت، عن��وان کرد: در 
برنامه ششم توسعه تولید 200 هزار تن ماهی در قفس 
برنامه ریزی شده است که تا پایان امسال تولید 4 هزار 
تن محقق می شود. وی خاطرنشان کرد: تولید 20 هزار 
تن پرورش ماهی در قفس برای س��ال 9۵ برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت که با تحقق برنامه های پیش بینی شده 
ظرفیت مناس��ب اش��تغال هم در جنوب کشور ایجاد 
خواهد شد. وزیر جهادکشاورزی با اظهار اینکه دوطرح 
۵ ه��زار تنی پرورش ماهی در اس��تان هرمزگان کلید 
خ��ورد، اظهارداش��ت: در زمین��ه ارائه تس��هیالت به 

سرمایه گذاران هیچگونه مشکلی نداریم. 
وی اف��زود: وزارت جهادکش��اورزی وظیف��ه ایجاد 
زیرساخت های اولیه برای راه اندازی سایت های پرورش 

ماهی در قفس را به عهده دارد. 

محمدحسین برخوردار، مدیرعامل دخانیات: 
بیش از نیمی از بازار سیگار دست 

خارجی ها است

مدیرعامل ش��رکت دخانیات ایران ب��ا بیان اینکه 
بی��ش از نیم��ی از ب��ازار س��یگار ای��ران در اختیار 
خارجی هاس��ت، درباره حاش��یه های ایجاد شده در 

شرکت دخانیات توضیحاتی را ارائه کرد. 
محمدحس��ین برخ��وردار در گفت وگو با ایس��نا، 
با بی��ان اینکه در حال حاض��ر 12 درصد از مصرف 
س��یگار در کشور توس��ط ش��رکت دخانیات تأمین 
می ش��ود، اظهارکرد: قبال سهم ش��رکت دخانیات از 
تأمین س��یگار کشور بیشتر بوده اما طی هشت سال 
این سهم از دست رفت و در تالشیم که دوباره سهم 

این شرکت را افزایش دهیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رکت دخانی��ات در ابتدا 
24 میلیارد نخ س��یگار تولید و عرضه می کرد، ادامه 
داد: این در حالی اس��ت که در سال گذشته تولید و 
فروش سیگار توسط شرکت دخانیات ایران کمتر از 

9میلیارد نخ بوده است. 
مدیرعامل ش��رکت دخانیات ای��ران دلیل کاهش 
س��هم و تولید ش��رکت دخانی��ات را اضافه ش��دن 
ش��رکت های دیگ��ر ب��ه این ب��ازار و گرفتن س��هم 
توس��ط آنها دانس��ت و گفت: در حال حاضر حدود 
40درصد از سهم بازار سیگار ایران به صورت قاچاق 
و 1۵درص��د به ص��ورت واردات تأمین می ش��ود؛ به 
عبارت دیگر سهم سیگارهای خارجی در بازار ایران 

بیش از ۵0درصد است. 
به گفته برخوردار، ش��رکت دخانی��ات در صورت 
دوشیفت کار کردن به تنهایی می تواند بیش از 60 تا 

70درصد از نیاز کشور را تأمین کند. 
وی همچنین درباره حاشیه هایی مبنی بر رفتنش 
از دخانی��ات، گفت: من اگر در جایی نتوانم کار کنم 
خودم اس��تعفا می دهم و کار به برکناری نمی کشد، 
چراکه در ش��أن من نیس��ت و این موضوعات مطرح 

شده نیز شایعه بوده است. 
مدیرعامل ش��رکت دخانیات ایران درباره حمایت 
کارکنان دخانیات از برخوردار در محل این ش��رکت 
نی��ز گفت: من دو روز به دلیل انجام یک جراحی در 
ش��رکت نبودم و به همین دلیل با توجه به شایعات 
مطرح ش��ده، کارکنان تصور کردند که من رفته ام و 
زمانی که برگش��تم از این موضوع استقبال و حمایت 

کردند. 
برخ��وردار با بیان اینکه ع��ده ای قصد دارند برای 
دخانیات حاشیه ایجاد کنند، گفت: از زمانی که آمدم 
برنامه منسجم فروش و تعمیر برخی ماشین آالت و... 
را در دس��تور کار ق��رار دادم و همه این موارد باعث 
رشد شرکت دخانیات می شود، اما به هرحال به دلیل 
اینکه این ش��رکت، شرکت مهم و تأثیرگذاری است، 
عده ای قصد حاشیه درست کردن برای آن را دارند. 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری تأکید کرد

ارائه تسهیالت نامحدود دولتی 
به فعاالن کشاورزی و دامی

معاون توس��عه روس��تایی و مناطق مح��روم نهاد 
ریاس��ت جمهوری از آمادگی دولت ب��رای حمایت 
از طرح ه��ای کش��اورزی و دامی و ارائه تس��هیالت 

نامحدود به فعاالن این عرصه خبر داد. 
 س��یدابوالفضل رض��وی در حاش��یه بازدی��د از 
طرح های کش��اورزی و گلخان��ه ای از آمادگی دولت 
برای ارائه تس��هیالت بانکی برای توس��عه طرح های 

کشاورزی و دامی خبر داد. 
رض��وی گف��ت: از آنجا که دو صنعت کش��اورزی 
و دامپ��روری از صنایع عمده و س��ودآور محس��وب 
می ش��ود دول��ت ب��ا ارائه تس��هیالت نامح��دود در 
این زمینه، زمینه رش��د و پیش��رفت هر چه بیشتر 
بخش های اقتصادی این شهرس��تان را فراهم آورده 

است. 
وی ی��ادآوری ک��رد: طبیعت چهار فص��ل ایران، 
ظرفیت های کش��اورزی و دامپروری و خاک مرغوب 
و حاصلخیز ایران را مس��تعد کشت انواع محصوالت 

کشاورزی کرده است. 
رض��وی تأکید کرد  »پرورش گل و گیاه با قابلیت 
ص��ادرات به کش��ورهای دیگر، می توان��د به یکی از 

هدف های کشاورزی ایران تبدیل شود«. 
مع��اون توس��عه روس��تایی و مناط��ق مح��روم 
نهاد ریاس��ت جمهوری در س��فر به ش��رق اس��تان 
ته��ران چندی��ن طرح عمران��ی و کش��اورزی را در 

شهرستان های ورامین و پیشوا راه اندازی کرد. 

دخانیات

تولید

صنعت غذا

شماره 443 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مولود  غالمی
molood.gholami@yahoo.com

عضو انجمن تولیدکنن��دگان فوالد با 
بیان اینک��ه تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
تا 10 س��ال آین��ده غیر ممکن اس��ت، 
پیش بینی کرد که در بهترین ش��رایط، 
ایران در این مدت ب��ه تولید 40 تا 4۵ 

میلیون تن فوالد برسد. 
رضا شهرس��تانی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به مش��کالتی که تحریم ها برای 
ای��ران و صنعت فوالد ایج��اد کرد، اظهار 
کرد: تحریم ه��ا معامالت را به هم ریخت 
و توسعه کشور را متوقف کرد و در همان 
زمان یک بازنگری در اهداف صنعت فوالد 
برای تولید 44میلیون تن تا س��ال 1404 
انجام شد. این عضو انجمن تولیدکنندگان 

فوالد رس��یدن به تولی��د ۵۵ میلیون تن 
فوالد ت��ا 1404 را امکان ناپذیر دانس��ت 
و گفت: ب��رای تولید فوالد تنها س��اخت 
کارخانه الزم نیست و این کار نیاز به موارد 
بسیار زیادی دارد، برای مثال اگر بخواهیم 
20 میلی��ون ت��ن را ب��ه 30 میلیون تن 
افزایش دهیم، پتانسیل بسیار زیادی الزم 
اس��ت. شهرستانی با بیان اینکه در بخش 
نورد و احیا ظرفی��ت باالتری برای تولید 
داریم، اظهارکرد: این در حالی اس��ت که 
ظرفیت ما در بخش ذوب کم است و برای 
افزایش تولید فوالد ابتدا باید این بخش ها 
متعادل ش��ود.  وی همچنین با اشاره به 
نیاز به شبکه آبرسانی، حمل و نقل و برنامه 

اکتش��اف جدید، ادامه داد: در س��ال های 
گذش��ته اکتش��اف عقب افتاده اس��ت و 
در واقع هر ک��دام از ای��ن برنامه ریزی ها 
هزینه ه��ای زیادی را برای خ��ود دارند و 
توس��عه آنها به این س��ادگی نیست. این 
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان 
اینکه س��رمایه گذاری در این بخش یکی 
دیگر از مشکالتی اس��ت که با آن روبه رو 
هستیم، گفت: با توجه به بدهی هایی که 
دولت به بخش های مختلف کش��ور دارد، 
س��رمایه گذاری در ف��والد به راحتی انجام 
نخواهد شد و در این بخش نیز با مشکل 
مواجه می ش��ویم. شهرس��تانی افزود: در 
حال حاضر پروژه های نیمه تمام کشور در 

بخش های فوالد، پتروش��یمی، داروسازی 
و... برای تکمیل نیازمند 8۵0 میلیارد دالر 
اس��ت که با توجه به بدهی ها و مشکالتی 
ک��ه در منطقه وج��ود دارد و این قیمت 
نفت، مشخص نیس��ت که از چه طریقی 

قرار است به اتمام برسد. 
به گفت��ه وی، اگ��ر با لغ��و تحریم ها 
دودس��تگی در کشور کنار گذاشته شود 
و بتوانی��م به بهترین ش��کل ممکن در 
کش��ور کار کنیم این امکان وجود دارد 
که تا 10 س��ال آین��ده بتوانیم به تولید 
40 تا 4۵ میلیون تن فوالد برس��یم، اما 
دس��تیابی به ۵۵ میلیون تن غیر ممکن 

است. 

عضو انجمن فوالد مطرح کرد

ماموریت غیرممکن برای فوالد

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

هیل
 س

یه
سم



اقتص��اد کش��ور در حال��ی 
وارد دوران پس��ابرجام ش��ده 
که براس��اس گزارش تغییرات 
متغیرهای پولی در نماگرهای 
اقتصادی س��ه ماهه دوم سال 
ج��اری بانک مرک��زی بدهی 
بخش دولت به نظام بانکی تا 
پی��ش از این دوران، همچنان 
رون��دی رو به رش��د را تحمل 

کرده است. 
تغییرات شاخص های عمده 
اقتصادی شش ماهه اول سال 
جاری نشان می دهد که بدهی 
بخش دولتی به سیستم بانکی 
در این مدت بیش از ۱۶۱هزار 

میلیارد تومان شده است. 
این گزارش نش��ان می دهد 
که بده��ی بخ��ش دولتی به 
سیس��تم بانکی در این مدت 
با رش��د ۱0.۱درصدی معادل 
۱۶۱4.4ه��زار میلی��ارد ریال 
ش��ده اس��ت. در س��ه ماه��ه 
خال��ص  ج��اری  س��ال  دوم 
دارایی های خارجی سیس��تم 
بانک��ی 227۶.۶ هزار میلیارد 
ری��ال ب��وده که بیانگر رش��د 
ب��ه  نس��بت  ۱2.3درص��دی 
دوره قبل اس��ت. بدهی بخش 
غیردولتی به بانک ها در شش 
ماهه نخست امس��ال از رشد 
بوده  برخ��وردار  4.7درصدی 
و ب��ه می��زان ۶۶03.9ه��زار 

میلیارد ریال رسیده است. 
از این می��زان بدهی بخش 
بانک ه��ای  ب��ه  غیردولت��ی 
تجاری 49۱4.7 هزار میلیارد 
ری��ال و بانک ه��ای تخصصی 
۱۶89.2 ه��زار میلی��ارد ریال 
بوده اس��ت. فعاالن اقتصادی 
انتظار دارند که با آزاد ش��دن 
دارایی های بلوکه شده، دولت 
بخش��ی از ای��ن دارایی ه��ا را 
بدهی هایش  پرداخ��ت  صرف 
کن��د. البته این امر مس��تلزم 
مدیریت صحیح بانک مرکزی 
در خرجک��رد دارایی های آزاد 

شده است. 
دول��ت در ط��ول دوران��ی 
که اقتصاد کش��ور در شرایط 

تحری��م قرار داش��ت و خزانه 
دولت تهی بوده، مجبور بود از 
کند  استفاده  بانک ها  امکانات 
بدون اینکه قادر باشد در این 
دوران بدهی هایش را بپردازد. 
به ای��ن ترتی��ب ای��ن بدهی 
به م��رور افزایش پی��دا کرده 
است. متأسفانه بخشی از این 
بدهی ها در اثر س��وءمدیریت 
در برنامه ریزی ها ایجاد ش��ده 

است. 

بدهی ها چگونه به وجود 
آمدند

علی اکب��ر امی��ن تفرش��ی، 
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
در  آری��ان  پ��ارس  ش��رکت 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
گف��ت: دول��ت تاکن��ون بارها 
اب��راز تمایل کرده اس��ت که 
تولید  ب��ه بخش  بدهی هایش 
و بانک ه��ا را بپ��ردازد ام��ا با 
همچنان  وعده ه��ا  این  وجود 
اتفاق��ی رخ نداده اس��ت و در 
برخی مقاطع ما می بینیم که 
نرخ بدهی دولت رو به رش��د 
هم بوده اس��ت. دلیل این امر 
این اس��ت که خزانه دولت به 
دالیل مختلف خال��ی بوده و 
دولت مناب��ع کافی در اختیار 

نداش��ته اس��ت. ای��ن میزان 
بدهی س��نگین طی یک دهه 
گذش��ته ایجاد ش��ده است و 
دول��ت نمی تواند ب��ا توجه به 
وضعی��ت درآم��دی اش ای��ن 
می��زان بده��ی را در ی��ک یا 

دوسال پرداخت کند. 
وی اف��زود: دول��ت یازدهم 
یک اقتصاد بدهکار را تحویل 
گرفته اس��ت. کاهش ش��دید 
قیمت نفت و تشدید تحریم ها 
تا قبل از اجرای برجام دست 
و پ��ای دولت را بس��ته بود و 
عماًل دولت امکاناتی نداش��ته 
اس��ت تا بخواهد بدهی هایش 

را بپردازد. 
تأکیدکرد:  تفرش��ی  امی��ن 
اظه��ارات  س��وی  و  س��مت 
دولتم��ردان نش��ان می ده��د 
که آنها ب��ه این موضوع واقف 
هس��تند که پرداخت بدهی ها 
به شبکه بانکی موجب تقویت 
تس��هیالت  پرداخ��ت  نظ��ام 
می ش��ود و ب��ا تقوی��ت نظام 
پرداخت تس��هیالت، در عمل 
ای��ن بخ��ش تولید اس��ت که 
تقوی��ت می ش��ود و اقتص��اد 
ق��درت کافی را ب��رای خارج 
ش��دن از رکود می یاب��د،. اما 
با این وج��ود امکانات محدود 

مانع اجرای ای��ن ایده ها بوده 
است. 

وی ادام��ه داد: در ش��رایط 
فعلی و با اجرای برجام و آزاد 
ش��دن دارایی های بلوکه شده 
ایران، ج��ای امید اس��ت که 
دول��ت بخش��ی از بدهی های 
خود را با استفاده از منابع یاد 
شده پرداخت کند. البته همه 
ای��ن پرداخت ها و خرجکردها 
باید در مس��یر ی��ک مدیریت 
صحیح مناب��ع و لحاظ کردن 
هم��ه جوان��ب و مالحظ��ات 
اقتص��اد کش��ور انجام ش��ود. 
اگر دوباره س��وء مدیریت ها در 
خرجک��رد منابع حاکم ش��ود 
موجب می ش��ود که از فرصت 
به وجود آمده در پس��ابرجام 
به درستی استفاده نشود و در 
عمل اقتصاد کشور استفاده و 

بهره ای از این فرصت نبرد. 

استفاده از ابزار بدهی در 
سال آینده

عض��و هیأت مدی��ره بان��ک 
تأکید ک��رد: یکی  پاس��ارگاد 
از ابزارهای��ی ک��ه دول��ت در 
برنامه شش��م ب��رای پرداخت 
بدهی های��ش دارد، اس��تفاده 
اب��زار بده��ی اس��ت ک��ه  از 

بودجه سال  خوش��بختانه در 
آین��ده ه��م نس��بت ب��ه این 
ابزار توجه ش��ده اس��ت. رقم 
دقیق آن بس��تگی به تصویب 
مجلس شورای اسالمی دارد و 
با تصویب آن در س��ال آینده 
اوراق بده��ی منتش��ر خواهد 
شد که با استفاده از آن دولت 
ق��ادر خواه��د بود بخش��ی از 

بدهی هایش را بپردازد. 
وی افزود: در شرایط حاضر 
ایران منتظر  اقتصادی  جامعه 
یک نوع رفرم اقتصادی است. 
پ��س از اج��رای برج��ام این 
خوش��بینی در می��ان فعاالن 
اقتصادی ایجاد ش��ده است و 
دولت باید بتواند از خوشبینی 

به وجود آمده استفاده کند. 
امی��ن تفرش��ی تأکید کرد: 
نمی توان��د  برج��ام  اج��رای 
ب��ه س��رعت همه مش��کالت 
ش��به  ی��ک  را  اقتص��ادی 
ح��ل و فص��ل کند. م��ا باید 
ب��ا  دول��ت  بمانی��م  منتظ��ر 
برای  ک��ه  برنامه ریزی های��ی 
بخش اقتصادی کش��ور انجام 
می دهد و اجرای آن بتواند به 
تدریج این مشکالت را مرتفع 

کند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در 
ب��ازار پول��ی و مال��ی یکی از 
جامعه  مطالب��ات  مهم تری��ن 
اقتصادی، یکسان س��ازی نرخ 
ارز اس��ت، گفت: ب��ا توجه به 
کاه��ش قیم��ت نف��ت زمینه 
اجرای این برنامه با دش��واری 
و موانعی روبه رو ش��ده است. 
امی��دی که رئی��س کل بانک 
مرکزی به جامعه داده اس��ت 
که تا ش��ش م��اه آین��ده ارز 
تک نرخی خواهد ش��د بیشتر 
با اتکای به منابعی اس��ت که 
از لغو تحریم ه��ا نصیب ایران 
می ش��ود. البته هم��ه اینها بر 
می گردد ب��ه مدیریت صحیح 
بانک مرکزی بر روند عرضه و 
تقاض��ای ارز در بازار. اگر این 
مدیری��ت به درس��تی اعمال 
نشود حتی با پش��توانه منابع 
آزاد ش��ده هم نمی توان ارز را 
به سمت ثبات تک نرخی برد. 

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پارس آریان در گفت وگو با »فرصت امروز« تأکید کرد 

 فرصت خوبی برای کاهش بدهی های دولت 
به بانک ها فراهم شده است

تغیی��ر  ب��رای  هدف گ��ذاری 
ش��اخص های پول��ی و بانکی در 
شرایطی در برنامه ششم توسعه 
گنجانده شده و بر این اساس در 
پایان س��ال ۱399 شبکه بانکی 
از بهب��ود قابل توجهی برخوردار 
خواهد ش��د که به اعتقاد معاون 
س��ابق بانک مرکزی، در فضایی 
که هنوز در س��اختار نظام بانکی 
تجدیدنظر نش��ده و چالش های 
قبلی پابرجاست، آنچه در برنامه 
توس��عه آمده حرف ه��ای زیبا و 
آمالی اس��ت که هیچ گاه تحقق 

پیدا نمی کند. 
به گزارش ایس��نا، آنچه دولت 
در الیحه برنامه شش��م توس��عه 
ارائ��ه ک��رده حاکی از جهش��ی 
مثب��ت در حوزه بانک��ی بوده و 
ظاهراً خبره��ای خوبی برای آن 
دارد. قرار اس��ت از بار س��نگین 
تأمی��ن مالی اقتصاد که بر دوش 
ش��بکه بانکی اس��ت ت��ا حدی 
کاسته ش��ده، شاخص های کالن 
بهب��ود یافت��ه و از س��ویی دیگر 
بده��ی کالن ح��دود ۱40 هزار 
میلیارد تومانی دولت به بانک ها 
و بان��ک مرک��زی ه��م تا س��ال 
۱399 یعنی س��ال پایانی برنامه 
ششم توسعه تسویه کامل شود. 
طب��ق هدف گذاری های انجام 
ش��ده و در ص��ورت عملیات��ی 
شدن برنامه ششم توسعه، شش 
ش��اخص اصلی پولی و بانکی به 
استانداردهای بین المللی نزدیک 
شود که خود می تواند در صورت 
تحقق به کلی فضای نظام بانکی 
را تغییر دهد. این در حالی است 
ک��ه در زمینه نقدینگی با رش��د 
ح��دود 22.3 درص��دی و رقمی 
بالغ بر 900 هزار میلیارد تومانی 
فعلی، رش��د حدود ۱7 درصدی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. هر 

چند ک��ه بانک مرک��زی معتقد 
است رشد فعلی نقدینگی تا حد 
زیادی نش��ات گرفته از پوشش 
موسس��ات  و  بانک ه��ا  آم��اری 
غیر مجازی اس��ت که در دوسال 
بانک  نظ��ارت  تح��ت  گذش��ته 

مرکزی قرار گرفته اند. 
معوق��ات بانکی نی��ز به عنوان 
یک��ی از دغدغه ه��ای بانک ه��ا، 
از  توس��عه  شش��م  برنام��ه  در 
کاه��ش بی��ش از 50 درص��دی 
که  به ط��وری  اس��ت،  برخوردار 
نس��بت مطالبات غیرج��اری به 
کل تس��هیالت بای��د از ۱2.۱ به 
5 درص��د کاهش یاب��د. در حال 
حاضر میزان معوقات بانکی بالغ 
بر 90 هزار میلیارد تومان است. 
در  دیگ��ر  رش��د  جه��ش  دو 
شاخص های کالن پولی و بانکی 
نیز دیده می شود که قابل اهمیت 
است. نسبت سپرده های پس انداز 
قرض الحسنه به کل سپرده ها، از 
حدود 5.2 به ۱0 درصد در پایان 
سال ۱399 افزایش خواهد یافت. 
این در حالی اس��ت ک��ه اکنون 
کاهش میزان منابع قرض الحسنه 
کاه��ش  موج��ب  بانک ه��ا  در 
پرداخت تسهیالت در این زمینه 
ش��ده به گونه ای که سال گذشته 
برای ش��روع پرداخت تسهیالت 
ازدواج، بانک ه��ا از منابع خود در 
این رابطه هزینه کردند و ش��بکه 
بانک��ی تنه��ا توانس��ت پرداخت 
تس��هیالت ازدواج را آغاز کند. به 
دلیل کمبود منابع قرض الحسنه، 
توان افزایش س��قف وام ازدواج از 
3 میلیون تومان بیشتر نیز وجود 

ندارد. 
نس��بت  ب��ه  دیگ��ر  رش��د 
دارایی ه��ای نقد ش��ونده به کل 
دارایی ها اختصاص دارد که باید 
از 2درصد فعلی به ۱0 درصد در 

پنج سال پیش رو افزایش یابد. 
همچنی��ن از دیگ��ر تغییرات 
هدف گ��ذاری ش��ده در برنام��ه 
شش��م توس��عه، کاه��ش حدود 
نس��بت خال��ص  50 درص��دی 
دارایی ه��ای ثاب��ت ب��ه حق��وق 
صاحب��ان س��رمایه اس��ت که از 
79.4 به 30 درصد کاهش پیدا 

خواهد کرد. 

آمال ها در برنامه ها می آیند، 
اما محقق نمی شوند

حی��در  زمین��ه  ای��ن  در 
مس��تخدمین حس��ینی- معاون 
سابق بانک مرکزی و کارشناس 
ام��ور بانک��ی - در گفت وگ��و با 
ایسنا، با اش��اره به اینکه اهدافی 
ک��ه ب��رای مس��ائل بانک��ی ی��ا 
ش��اخص های دیگر از جمله نرخ 
کس��ب و کار،  ش��اخص  بیکاری، 
ضری��ب جینی، رش��د اقتصادی 
8 درص��د ی��ا تورم ت��ک رقمی 
در برنامه شش��م توسعه، کلیات 
و آمال های��ی اس��ت ک��ه عنوان 
شده اس��ت، اظهار کرد: در نظام 
بانکی که بحث تحول و تغییر در 
ساختار آن در دولت های مختلف 
مطرح بوده و انجام نشده است یا 
قان��ون بانکداری بدون ربا که در 
سال ۱3۶2 تصویب و در آن قید 
شده که بعد از پنج سال تجدید 
نظ��ر ش��ود و تاکن��ون اتفاق��ی 
برای آن رخ نداده اس��ت، چطور 
می توان امیدوار بود شاخص های 

کمی آن تغییر کند. 
نظ��ام  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
بانک��ی بای��د اول برنام��ه تداوم 
خ��ود و چگونگی دس��تیابی به 
ش��اخص های تعیی��ن ش��ده در 
برنامه شش��م توس��عه را ترسیم 
کند، افزود: در حالی قرار اس��ت 
برنامه شش��م توس��عه در س��ال 

آین��ده اجرایی ش��ود ک��ه هنوز 
تح��ول و تغییراتی ک��ه باید در 
نظام بانکی صورت بگیرد، مطرح 
نشده و حتی الیحه آن را دولت 
ارائه ن��داده و به اتمام نرس��یده 
اس��ت، پس چگونه باید با حفظ 
وض��ع موجود ش��اخص های آن 

متحول شود. 
مستخدمین حسینی با اعتقاد 
به اینکه قطعاً با وضعیت موجود 
اهداف تعیین ش��ده ب��رای نظام 
بانکی در برنامه شش��م توس��عه 
اجرای��ی نمی ش��ود، ادام��ه داد: 
ش��اکله برنامه شش��م با واقعیت 
فاصله بس��یاری دارد. همواره در 
برنامه ه��ا تمام حرف ه��ای زیبا 
و آم��ال خ��ود را در حوزه ه��ای 
اقتص��ادی  جمل��ه  از  مختل��ف 
و بانک��ی عن��وان می کنی��م، اما 
چون برنامه ای با هدفی روش��ن 
و مش��خص را دنب��ال نمی کند 
هیچ گاه تحقق پیدا نخواهد کرد. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه باید 
ح��وزه بانک��ی به عن��وان یکی از 
مالی  تأمی��ن  محوره��ای اصلی 
شاخص های  بهبود  برای  اقتصاد 
اصلی اقتصاد کشور دارای برنامه 
باشد، توضیح داد: به عنوان مثال 
ریشه بسیاری از معضالت فعلی 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور به 
اش��تغال ب��ر می گ��ردد و برنامه 
توس��عه نیز باید بر اینکه چگونه 
می توان کاهش نرخ رشد بیکاری 
را ایجاد کرد تمرکز داشته باشد 
ک��ه در این بین بای��د دید نظام 
بانکی برای این مسئله قرار است 
چ��ه اقداماتی انج��ام دهد و چه 

برنامه ای دارد. 
این کارش��ناس ام��ور بانکی با 
بیان اینکه نظام بانکی ما نظامی 
اس��ت که ب��ا ش��رایط اقتصادی 
از برجام منطبق نیس��ت  پ��س 

و حتم��اً باید دچار تغییر ش��ود 
یادآور ش��د: درحالی ک��ه نظام 
بانکی م��ا اکنون ب��رای حرکت 
پیش��رفت های جهانی  به سمت 
تس��هیالتی ندارد، چگونه ممکن 
اس��ت در فضای��ی ک��ه اقتصاد 
جهان��ی و صنعتی به آن س��مت 
حرکت می کند و م��ا دچار خأل 
بتوانیم به کمیت هایی  هس��تیم 
که در برنامه شش��م برای حوزه 
بانک��ی دیده ش��ده دس��ت پیدا 
کنیم. قطعاً این مهم تحقق پیدا 

نمی کند. 
درب��اره  ادام��ه  در  وی 
هدف گذاری دولت برای تس��ویه 
بدهی های خود به ش��بکه بانکی 
از طریق انتش��ار اوراق نیز اظهار 
کرد: اینکه قرار باشد دولت یک 
س��اله بدهی که از سال های قبل 
انباش��ت ش��ده را تس��ویه کند 
امکان پذی��ر نیس��ت، ام��ا اینکه 
پرداخ��ت بدهی ه��ا آغاز ش��ود 
مثبت تلقی می ش��ود و اقداماتی 
که اخیراً با انتش��ار اوراق خزانه 
اس��المی در دس��تور کار ق��رار 
گرفته یکی از راهکارهایی است 
که هم تورم را افزایش نمی دهد 
و هم اینکه می تواند زمینه اولیه 
برای خ��روج از رک��ود را فراهم 

آورد. 
بیان  با  مستخدمین حس��ینی 
اینک��ه بده��ی دولت ب��ه حدی 
باالست که اگر بتواند از افزایش 
آن پیش��گیری و در سطح فعلی 
نگه داش��ته و مدیری��ت کند تا 
ب��ه م��رور آنه��ا را پرداخت کند 
به طور حتم یکی از موفقیت های 
کلیدی دولت محس��وب خواهد 
ش��د، گفت: ش��یوه ای که برای 
پرداخت این بدهی انتخاب شده 
نیز می توان��د به دلیل عدم تأثیر 

منفی بر تورم مثبت باشد. 

فاصله اهداف برنامه ششم توسعه برای بانک ها با واقعیت

تثبیت بدهی دولت در همین  سطح یک دستاورد است

شنبه
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گزارش 2

بیمه نامه

بانک نامه

 بیمه ایران و پژوهشکده بیمه 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

ش��رکت بیمه ایران همکاری های فنی و آموزشی 
خ��ود را ب��ه منظ��ور تعری��ف و اج��رای طرح های 
مطالعاتی، تحقیقاتی و کاربردی با پژوهش��کده بیمه 

گسترش می دهد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بیم��ه ایران، تفاهم نامه 
همکاری فنی و آموزش��ی بین سیدعباس حسینی، 
رئی��س هیأت مدیره و مدیرعامل بیم��ه ایران و امیر 

صفری، سرپرست پژوهشکده بیمه امضا شد. 
ای��ن تفاهم نامه با هدف تعریف و اجرای طرح های 
از  اس��تفاده  کارب��ردی،  و  تحقیقات��ی  مطالعات��ی، 
توانمندی های مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی، فنی و 
تخصصی، فراهم سازی اس��تفاده از تجربیات متقابل 
در تمام��ی زمینه ه��ای نرم افزاری و س��خت افزاری، 
قوانی��ن و مق��ررات موجود، مستندس��ازی، آموزش 
فرآینده��ا و رویه ه��ا و انتق��ال تجربی��ات علم��ی، 

پژوهشی، اطالع رسانی و اداری مبادله شد. 
در جریان تبادل این تفاهم نامه، رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعام��ل بیمه ای��ران گفت: پژوهش��کده بیمه 
ظرفیت ه��ای بس��یار زی��ادی دارد ک��ه می تواند به 
بیمه ایران کمک کند. از س��وی دیگ��ر، بیمه ایران 
نیز به دلیل توانمندی ه��ای خاص خود می تواند به 
پژوهش��کده کمک کرده و همکاری این دو مجموعه 

باعث رشد صنعت بیمه شود. 
 در ادام��ه سرپرس��ت پژوهش��کده بیم��ه گفت: 
مس��ئوالن ش��رکت بیمه ایران برای پژوهش ارزش 
زیادی قائل هس��تند و به طور یقی��ن با انگیزه ای که 
هنگام مبادله این تفاهم نامه از مسئوالن دو مجموعه 
شاهد بودم، اطمینان می دهم کارها به سرعت پیش 

رفته و در مرحله اجرا قرار گیرد. 
 

نخستین جشنواره ورزشی صنعت 
بیمه

نخستین جشنواره ورزشی صنعت بیمه به میزبانی 
شرکت بیمه دانا در تهران برگزار خواهد شد. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه دان��ا، در این 
جشنواره ورزشی که به مناسبت دهه مبارک فجردر 
سالن ورزشی س��ازمان آتش نشانی واقع در شهرک 
والفجر تهران برگزار می ش��ود، ۱8 ش��رکت بیمه با 

یکدیگر به رقابت می پردازند. 
مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال این جشنواره 
در س��الن اجتماع��ات کوثر بیمه دانا برگزار ش��د و 
شرکت کنندگان در قالب چهار گروه و به سرگروهی 
ش��رکت های بیمه دانا، بیمه مرکزی، البرز و آسیا به 

رقابت می پردازند. 
بهروز میرزایی، مدی��ر روابط عمومی بیمه دانا در 
مراسم قرعه کشی مس��ابقات فوتسال این جشنواره 
در حض��ور ش��رکت های بیمه گفت: این جش��نواره 
دو ه��دف عم��ده را دنبال می کند ک��ه امیدواریم با 
هم��کاری و مش��ارکت ش��رکت های بیم��ه بتوانیم 
قدم ه��ای مفیدی در خصوص س��المت و ش��ادابی 
کارکنان صنعت برداریم. گفتنی اس��ت در نخستین 
جش��نواره ورزش��ی صنعت بیمه که با هدف تقویت 
روحیه نشاط و شادابی کارکنان صنعت بیمه، معرفی 
بیش��تر این صنعت به عموم مردم و توسعه فرهنگ 
بیمه در اس��فند ماه جاری برگزار می شود، تیم های 
ورزش��ی ۱8 ش��رکت بیمه عالوه بر رقابت در رشته 
فوتس��ال، در رش��ته های والیبال، تنیس روی میز و 

طناب کشی نیز با یکدیگر رقابت می کنند. 

مدیرعامل بانک صادرات: 
بانک صادرات ایران پیشگام 

توسعه بانکداری نوین کشور است
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر ضرورت 
فراگیر ش��دن بانکداری الکترونیکی گفت: این بانک 
به عنوان بانک پیشگام در عرصه بانکداری نوین نقش 

بسزایی در تحقق اهداف نظام بانکی داشته است. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک ص��ادرات ایران، 
اس��ماعیل ل�له گانی همزمان با جش��ن های سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی و در بازدید از ش��عب این 
بانک در ش��هرکرد، افزود: اس��تقبال خوبی از سوی 
کاربران در خصوص استفاده از بانکداری الکترونیکی 
انجام ش��ده اس��ت و این امر به منزله فاکتور مهمی 
در تعمیم و تسری بانکداری نوین در ابعاد گوناگون 

است. 
وی اف��زود: برای ایجاد زیرس��اخت های بانکداری 
الکترونیکی س��رمایه گذاری نس��بتا مناس��بی انجام 
شده اس��ت و با توجه به قابلیت شبکه بانکی کشور 
می توان با فرهنگ سازی در زمینه ایجاد جهش این 
نوع از بانکداری گام برداش��ت تا متناسب با تحوالت 
در عرص��ه بین الملل��ی و متناظر ب��ر الگوهای موفق 
ام��کان رقابت با بنگاه های ب��زرگ مالی و پولی دنیا 

فراهم شود. 
مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران ادام��ه داد: این 
بان��ک در عرصه فعالیت های بانکی س��هم بس��زایی 
دارد و انج��ام اف��زون بر 20 درص��د از تراکنش های 
ش��بکه بانکی توس��ط بانک صادرات، وجود ش��مار 
قاب��ل مالحظ��ه حس��اب های الکترونیک��ی، وجود 
زیرساخت های مورد نیاز و نیروی انسانی کارآمد این 
فرصت را فراهم کرده است تا بانک صادرات به عنوان 
پیشگام توس��عه بانکداری نوین جلوه کند. ل�له گانی 
در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: به تدریج 
و ب��ا رفع مش��کالت در زمین��ه مناس��بات مالی با 
کشورهای مختلف، توسعه زیرساخت های بانکداری 
الکترونیکی از ضرورت بیشتری برخوردار می شود و 
هم اینک بانک صادرات گام های بلندی برای تمهید 
سازوکارها در این مورد برداشته است. وی همچنین 
ضرورت اس��تمرار و تعمیق مشتری مداری و تکریم 
ارباب رجوع با فراهم س��اختن بس��ترهای الزم برای 
ارائه بهترین خدمات و توجه به روابط انسانی و شأن 

مشتریان و کاربران را خاطرنشان کرد. 

نرخنــامه

دالر3,511 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.5۱۱تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 973.000 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3.997 توم��ان و هر پوند نیز 
5.۱28 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
490.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 2۶0.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱77.000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی ۱8 عیار99.080 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازار های 

جهانی ۱2.40۱ دالر بود. 

از ابتدای اجرای برجام تا 1٩ بهمن ماه انجام شد
پردازش 14٢ هزار تراکنش بانک های 

ایرانی در شبکه سوییفت
اخبار و گزارش ه��ای متعددی در رس��انه ها درباره 
اتصال ش��بکه بانکی کشور به سوییفت طی هفته های 
اخیر منتشر شده است. بانک مرکزی با توجه به انتشار 
برخی ش��ایعات، اظهارنظرها و اخبار در خصوص عدم 
رف��ع تحریم خدمات س��وییفت به بانک ه��ای ایرانی، 
اعالم می کن��د که تمام بانک ه��ای ایرانی رفع تحریم 
ش��ده، مراحل عضویت و اتصال خود به این ش��بکه را 
تکمی��ل کرده ان��د و از ابتدای اجرای برج��ام تا پایان 
وقت کاری ۱9 بهمن ماه، بیش از ۱42 هزار تراکنش 
توس��ط بانک ه��ای ایرانی عضو در ش��بکه س��وییفت 

پردازش شده است. 
البته همچنان برخی از بانک های رفع تحریم ش��ده 
در ح��ال انج��ام مراحل نهای��ی آماده س��ازی و نصب 
نرم افزارهای خود هس��تند و انتظ��ار می رود با تکمیل 
این فعالیت ها و اتصال کامل آنها، میزان تراکنش های 
س��وییفتی ش��بکه بانکی کش��ور بیش از ای��ن میزان 

افزایش یابد. 

بزرگ ترین مزایده اموال مازاد 
بانک ها 18 اسفند برگزار می شود

مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها  )فام( 
از برگ��زاری بزرگ تری��ن مزایده فروش ام��وال مازاد 
بانک ها در ۱8 اس��فندماه امس��ال خبر داد و گفت: در 
این مزایده 500 ملک به ارزش 2۶ هزار میلیارد ریال 
متعلق به بانک های کشور به مزایده گذاشته می شود. 
 حس��ن یمن��ی در گفت وگ��و ب��ا ایرنا اع��الم کرد: 
نخستین آگهی این مزایده سه شنبه 27بهمن ماه در 
روزنامه اطالعات و دومین مرحله نیز چهارم اسفندماه 

در روزنامه همشهری منتشر می شود. 
یمنی گفت: در این مرحل��ه امالک مازاد بانک های 
صنعت و مع��دن، تجارت، رفاه کارگران، کش��اورزی، 
س��په و توس��عه صادرات به مزایده گذاش��ته می شود. 
این مزایده یازدهمی��ن مرحله از واگذاری اموال مازاد 
بانک هاس��ت. مدیرعامل ش��رکت فروش ام��وال مازاد 
بانک ها درباره برگزاری س��ومین نمایشگاه بین المللی 
امالک و مس��تغالت از چهارم تا هفتم اس��فندماه نیز 
گفت: با توجه به برگزاری این نمایش��گاه، اس��فندماه 

بهترین زمان برای انجام این مزایده بزرگ است. 
وی ادام��ه داد: از آنج��ا که با اج��رای برجام، بخش 
مس��کن به حرکت درآمده، ت��دارک این مزایده بزرگ 

نیز دیده شده است. 
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها  )فام( 
گفت: امس��ال این شرکت ۱20 ملک را به ارزش 500 

میلیارد ریال به فروش رساند. 
وی ارزش کل ف��روش اموال مازاد بانک ها از س��ال 
۱388  )آغاز تأس��یس ف��ام( تاکنون را 5 هزار و 500 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در این س��ال ها ۱58 

ملک به فروش رسیده است. 

بانکنامه

تلفن مستقیم: 86073274شماره 443 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3.5۱۱دالر آمریکا

3.997یورو اروپا

5.۱28پوند انگلیس

9۶8درهم امارات

۱.223لیر ترکیه

550  یوان چین

3۱ ین ژاپن

2.5۶4دالر کانادا

3.۶30فرانک سوییس

۱۱.۶50 دینار کویت

955ریال عربستان

285دینار عراق

۶0روپیه هند

842 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱2.40۱اونس طال

429.۶00مثقال طال

99.080هر گرم طالی ۱8عیار

977.000سکه بهار آزادی

973.000سکه طرح جدید

490.000نیم سکه

2۶0.000ربع سکه

۱77.000سکه گرمی
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245 بهمن 1394 اصناف و بازرگانی

 بیمه، مشکل اصلی 
صادرات نفت ایران

از بین تمام مس��ائلی که می تواند سد راه افزایش 
صادرات نفت ایران شود از مسائل ژئوپلیتیک گرفته 
تا دیپلماتیک، به نظر می رس��د مش��کالت بیمه ای 
بی��ش از هر چی��ز برنامه ه��ای این کش��ور را برای 

افزایش صادرات تهدید کند. 
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از دیلی نی��وز، آمریکا و 
اروپ��ا ممکن اس��ت تحریم های نفت��ی و مالی ایران 
را لغ��و کرده باش��ند، اما ش��رکت های بیمه که باید 
نفتکش های حامل نفت ایران را تحت پوش��ش خود 

قرار دهند با چالش هایی مواجه هستند. 
به گفته شرکت های بیمه، هنوز درباره تحریم های 
آمری��کا ش��فافیت وج��ود ن��دارد. مش��خصا اگرچه 
واش��نگتن تحریم های ایران را لغو ک��رده، اما هنوز 
برخی دستورالعمل های حقوقی در خصوص تجارت 
ب��ا ایران وج��ود دارد و ش��رکت های بیمه ای قبل از 
اینکه بتوانند برای پوش��ش محموله های نفتی ایران 
اق��دام کنند باید در این زمینه مطمئن ش��وند. این 
موضوع نکته مبهم ماجرا اس��ت. زمانی که آمریکا در 
ماه ژانویه تحریم ه��ای ایران را لغو کرد، تحریم های 
عمومی را که مانع تجارت شرکت های غیرآمریکایی 
در ایران ش��ده بود کنار گذاشت، اما تحریم ها علیه 
شرکت ها و نهادهای آمریکایی پابرجا ماند. بانک های 
آمریکای��ی هنوز چه مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم 

نمی توانند با ایران تعامل داشته باشند. 
این الیه های تحریم ممکن است ارائه پوشش بیمه 
از سوی ش��رکت های بیمه برای نفتکش های حامل 

نفت ایران را دشوار کند. 
این به معنای این است که استفاده از دالر آمریکا 
در یک پوش��ش بیم��ه ای ب��رای محموله های نفتی 

ایران ناقض تحریم های باقی مانده خواهد بود. 
این ش��رایط ظاهرا ام��ور را دش��وار می کند ولی 
تج��ارت نفت ایران غیرممک��ن نخواهد بود. در حال 
حاضر ش��رکت واس��طه نفتی ویتول اعالم کرده که 
نف��ت ایران را خریداری کرده و چند ش��رکت نفتی 
اروپای��ی نیز نفتکش هایی را ب��رای خرید نفت ایران 

اجاره کرده اند. 
گزارش ها حاکی از این اس��ت که توتال قراردادی 
را با ایران برای خرید روزانه 160 هزار بشکه نفت از 

16 فوریه امضا کرده است. 
ب��ه گ��زارش بلومب��رگ، پاالیش��گاه اس��پانیایی 
Compania Espanola de Petroleos ی��ک 
س��ری محموله نفتی ایران را برای تحویل در بنادر 
اروپایی رزرو کرده و ش��رکت واسطه گلنکور، اوایل 

این ماه یک محموله از ایران خریداری کرد. 
اما شرکت سوئیس��ی لیتاسکو بازوی تجاری لوک 
اوی��ل رزرو محموله نفتی ایران به مقصد ایتالیا را به 

دلیل مشکالت بیمه ای لغو کرده است. 
ژاپ��ن از دیگ��ر واردکنن��دگان نف��ت ای��ران یک 
ق��دم جلوتر اس��ت. پارلم��ان ژاپن در س��ال 2012 
تضمین های دولتی را در خصوص بیمه محموله های 
نفت��ی ایران تصوی��ب کرد که در واق��ع تحریم های 
اتحادی��ه اروپ��ا را دور زده و زمینه بیمه هر نفتکش 
حام��ل نفت ایران ب��ه مقصد ژاپن را تا س��قف 7.6 
میلی��ارد دالر فراهم می کرد. ای��ن قانون 31 مارس 
منقضی می ش��ود و اگر غرب تا آن زمان ش��رایط را 
تغیی��ر ندهد، پارلم��ان ژاپن احتماال ای��ن قانون را 

تمدید خواهد کرد. 
گ��روه بین المللی کلوب PI مس��تقر در لندن که 
90 درصد محموله های نفتی جهان را بیمه می کند 
ظاهراً در حال گفت وگو با واشنگتن برای حل فوری 

مشکل بیمه است. 
در شرایطی که شرکت ها و فعاالن نفتی برای بهره 
بردن از شرایط پساتحریم در ایران صف کشیده اند، 
همگی احتماال برای پیدا کردن نفتکش برای حمل 
نف��ت ایران با یک مانع موقت روبه رو خواهند ش��د. 
هنوز مسائل لجس��تیکی زیادی وجود دارد که باید 
حل و فصل شوند و این احتمال وجود ندارد که یک 
شبه حل شوند اما شرکت های بیمه در حال پیگیری 

جدی موضوع هستند. 

کرباسیان: تعرفه گمرکی در سال 
95 کاهش می یابد

مع��اون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارای��ی و رئیس کل 
گمرک، کاهش طبقات تعرفه ای گمرکی و اصالح کتاب 

تعرفه را اولویت مهم سال 95 اعالم کرد. 
ب��ه گزارش ایرنا، مس��عود کرباس��یان گف��ت: افزایش 
تعرفه های گمرک��ی عامل اصل��ی ورود کاالی قاچاق به 
داخل کشور است. وی پساتحریم را فرصت مناسب برای 
چابک س��ازی فعالیت اقتصادی در کشور دانست و افزود: 
سیاس��ت دولت تدبیر و امید نیز واگذاری مسئولیت های 
ای��ن حوزه به بخش خصوصی اس��ت و باید از این فرصت 
به درس��تی ب��رای توس��عه اقتص��ادی کش��ور بهره مند 
ش��ویم. کرباس��یان، ایجاد پنجره واحد فرامرزی، مبادله 
الکترونیکی، اخذ گواهی مبداء الکترونیکی، ایجاد دروازه 
مشترک مرزی، فعالیت ش��بانه روزی گمرکات و تجهیز 
زیرساخت های گمرکی را از مهم ترین برنامه های در دست 
اجرای گمرکات در پساتحریم اعالم کرد. وی کاهش زمان 
ترخیص کاال را یکی از مهم ترین کارکردهای الکترونیکی 
کردن فعالیت ها در گمرک برشمرد و افزود: در حال حاضر 
با این روند زمان ترخیص کاال از 26 روز به یک روز کاهش 
یافت. کرباسیان گفت: هم اکنون ظرفیت های خوبی برای 
صادرات و ترانزیت کاال در گمرکات کشور وجود دارد و باید 
این ظرفیت ها تا دو برابر شرایط فعلی رشد یابد. رئیس کل 
گمرکات ای��ران گفت: در حال حاضر فرصت خوبی برای 
صادرات کاالی داخلی به کشورهای عراق و روسیه فراهم 
شده و ما باید از این موقعیت برای ورود به بازار جهانی بهره 
بگیریم. کرباسیان توضیح داد: اگر ما موفق شویم با ارتقای 
کیفیت تولیدات کاالی صادراتی بازار روسیه و عراق را در 
اختیار بگیریم، قطعاً به سایر کشورها نیز می توانیم ورود 
موفقی داشته باشیم. وی با اشاره به تحریم روسیه و منع 
ورود کاالی ترکیه به آن کش��ور گفت: روسیه نیاز زیادی 
به کاالهای ایرانی دارد و ما می توانیم بازار آن کشور را که 

پیشتر از سوی ترکیه تأمین می شد، در اختیار بگیریم. 
رئی��س کل گمرکات ای��ران افزود: در دیدار رؤس��ای 
جمهوری دو کش��ور توافق خوبی ب��رای صادرات کاالی 
ایران به روسیه انجام ش��د و ما می توانیم از این شرایط 
استفاده خوبی داشته باشیم و نگاه ما به بازار این کشور 
حضور بلند مدت است. کرباسیان گفت: ما با بهره گیری از 
بازار روسیه و منطقه می توانیم به سازمان تجارت جهانی 
نیز وارد ش��ویم و آمادگی ورود به این بازار نیز در کشور 

وجود دارد. 

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر 
تس��ریع در ایجاد زیرساخت های صادراتی 
خاطرنش��ان کرد: از 4 اسفند سال جاری 
ب��ا اختص��اص س��ومین بس��ته یارانه ای 
حمل ونقل ب��ه راه ان��دازی خطوط منظم 
هوای��ی تهران � آس��تاراخان � تهران، گام 
دیگ��ری در تس��هیل صادرات به روس��یه 

برداشته می شود.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان 
توسعه تجارت،  ولی اهلل افخمی راد با بیان 
این مطلب گف��ت: این س��ازمان از محل 
50میلی��ارد تومان مش��وق های غیرنقدی 
که برای رونق بخش��ی به صادرات و ایجاد 
زیرس��اخت ها در نظر گرفته ش��ده است، 
ط��ی تفاهم نامه ای با ش��رکت هواپیمایی 
تاب��ان، خط��وط منظ��م هوایی ته��ران  � 
آس��تاراخان � تهران را ب��ه راه انداخت تا 
تج��ار و بازرگان��ان را در افزایش صادرات 
به روس��یه و س��هم خواهی از این همسایه 
ش��مالی کمک کند.  وی با استناد به این 
تفاهم نامه گفت: ش��رکت تاب��ان در ازای 
دریاف��ت یارانه  حمل ونقل به میزان تقریباً 
3 میلی��ارد و 380 میلی��ون تومان معادل 
25 درصد هزینه کل سفرهای انجام شده، 
متعهد اس��ت از 4 اس��فندماه سال جاری 
به مدت ش��ش ماه از مبدأ ف��رودگاه امام 

خمینی به مقصد فرودگاه بندر آستاراخان 
روسیه و برعکس، خدمات خطوط پروازی 
را به صورت منظم و بدون وقفه به تجار و 

بازرگانان ارائه دهد. 
ب��ه گفته افخم��ی راد، ای��ن پروازها هر 
هفت��ه دو بار ب��ا هواپیماهای MD-88 و 
با ظرفیت 160 صندلی صورت می پذیرد. 

معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت به 
رویکرد این وزارتخانه در تس��هیل صادرات 
و رفع موانع تجاری اش��اره و تأکید کرد: در 
خرداد ماه س��ال جاری همزمان با تش��دید 
تحریم ه��ای بین المللی علیه روس��یه و به 
منظ��ور س��هم خواهی از بازار این کش��ور، 
خطوط منظم دریایی از بنادر شمالی کشور 
به مقصد آس��تاراخان روسیه احداث شد و 
اکن��ون با ایج��اد خطوط هوای��ی به مقصد 
آستاراخان و اختصاص یارانه به آن، صادرات 

به روسیه بیش از پیش تسهیل می شود. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه پی��ش از این 
هیچ پروازی به مقصد آس��تاراخان صورت 
نمی گرفت، خاطرنش��ان ک��رد: حاال تجار 
و صادرکنن��دگان می توانند ب��ه راحتی و 
با توجه ب��ه زمان بندی های انجام ش��ده، 
کاالهای خود را با کش��تی به بندر روسیه 
ارس��ال کنن��د و خود نی��ز با اس��تفاده از 

خطوط هوایی عازم آستاراخان شوند. 

گمرکبیمه

و  امنیت��ی  ش��رکت های 
مجازی  دنی��ای  کارشناس��ان 
چن��د روز گذش��ته از کش��ف 
بدافزار سیس��تم عامل اندروید 
خبر دادن��د و اعالم کردند که 
این نرم افزار مخ��رب می تواند 
دارندگان  ب��ه  زیادی  آس��یب 
گوشی های اندروید وارد کند. 

این بداف��زار با اس��تفاده از 
مهندس��ی اجتماع��ی کاربران 
را فری��ب می ده��د ت��ا به طور 
روی  را  برنامه ه��ا  خ��ودکار 
نصب  اندرویدش��ان  دس��تگاه 

کنند. 
بدافزار  Shedun« « برای 
تعامل کاربر با دس��تگاه تلفن 
همراه طراحی شده است. این 
بدافزار سعی دارد با ارسال پیام 
کوتاهی مبن��ی بر فعال کردن  
 »accessibilit features«
کارب��ر را فری��ب ده��د. پس 
از آنک��ه ای��ن بداف��زار کنترل 
 Accessibility Service
را در اختی��ار گرفت، می تواند 
هر برنام��ه ای را که می خواهد 

نصب کند. 
ای��ن بداف��زار یکی از س��ه 
 Shedun، خان��واده  برنام��ه 
 ShiftyBug و   Shuanet
اس��ت که در قالب برنامه های 
فیس ب��وک،  مان��د  معتب��ر 
کندی ک��رش ی��ا برنامه ه��ای 
ظاه��ر  اندروی��د  فروش��گاه 
می ش��ود. اگ��ر کارب��ری یکی 
نص��ب  را  برنامه ه��ا  ای��ن  از 
کن��د، Shedun ی��ا یکی از 
دسترس��ی  دیگر،  بدافزارهای 
به دس��ت  را  دس��تگاه   root
م��ی آورد و خودش را به عنوان 
برنامه سیس��تم نصب می کند 
و در نتیجه حذف آن توس��ط 

قربانی دشوار می شود. 
ب��ه  امنیت��ی  کارشناس��ان 
برای  توصیه می کنند  کاربران 

مقابله با این بدافزار خطرناک 
از  برنامه ه��ا  نص��ب  هن��گام 
فروش��گاه های متفرق��ه جانب 
احتی��اط را رعای��ت کنند و به 
خصوص در م��ورد برنامه هایی 
که س��عی در اختی��ار گرفتن 
 Accessibility کنت��رل 
Service دارن��د هوش��یارانه 
عمل کنند. اما چگونه می توان 
از ش��ر ویروس های جدید در 

امان ماند؟ 
امنیت سایبری در  مدافعان 
نام گذاری  با  جهان،  سرتاس��ر 
دومین سه شنبه فوریه به  »روز 
اینترنت امن«  )که در بیش از 
120 کشور جهان به رسمیت 
شناخته می شود( تالش دارند 
م��ردم را از خط��رات امنیتی 
موجود در اینترنت آگاه کنند. 
درحالی ک��ه موضوع اصلی این 
روز بر دور نگه داشتن کودکان 
از آس��یب های اینترنت تمرکز 
دارد، بزرگساالن نیز می توانند 
به بهان��ه این روز نکات مهمی 

را بیاموزند. 
شاهس��وندی،  مجتب��ی 
کارشناس امنیت اطالعات در 
پاسخ به این سوال به  »فرصت 
امروز« گفت: ب��ا رعایت چند 

قانون می ت��وان از بدافزار ها و 
ویرویس های جدید و خطرناک 
در امان ماند و نخس��تین آنها، 
به روز رس��انی سیس��تم عامل 
تلفن ه��ای همراه  و  رایانه ه��ا 

است. 
ی��ک  اگ��ر  اف��زود:  وی 
سیس��تم  در  آس��یب پذیری 
دیگ��ر  ی��ا  مرورگ��ر  عام��ل، 
آنه��ا  از  ک��ه  نرم افزارهای��ی 
وج��ود  می کنی��د  اس��تفاده 
داشته باش��د، مطمئن باشید 
که هکره��ا از آن خبر دارند. 
ه��ر قدر ه��م که س��ازندگان 
مش��کل  به س��رعت  نرم افزار 
امنیتی را برط��رف کنند، در 
صورت��ی ک��ه آن را ب��ه موقع 
نص��ب نکنید فایده ای نخواهد 
داش��ت. پس به محض آماده 
ش��دن آپدیت ه��ای امنیت��ی 
آنه��ا را در اس��رع وقت نصب 
کنید؛ مخصوص��اً آن هایی که 
ب��ا برچس��ب  »بس��یار مهم« 
)Critical( مشخص شده اند. 
دارد،  وج��ود  امکان��ش  اگ��ر 
سیس��تم  عامل و نرم افزارهای 
خ��ود را روی حال��ت آپدیت 
کنی��د.  تنظی��م  اتوماتی��ک 
درست است که آپدیت کردن 

نرم افزارها  از  زی��ادی  تع��داد 
ممکن اس��ت حجم زیادی از 
اینترنت ش��ما را مصرف کند، 
ی��ا در بعض��ی مواقع نس��خه 
جدید نرم افزار باب میل ش��ما 
نب��وده و پای��دار نباش��د، اما 
اگر ب��ه امنیت خ��ود اهمیت 
می دهید، باید با این مشکالت 
کن��ار بیایید. این کارش��ناس 
امنیتی با اش��اره به نقش مهم 
آنتی ویروس ها گفت: داش��تن 
آنت��ی ویروس مانند گذش��ته 
تضمینی بر امنیت شما نیست، 
آنتی ویروس ها جلوی  اکثر  اما 
بیشتر تهدیداتی را که ممکن 
اس��ت با آنه��ا روبه رو ش��وید 

می گیرند. 
وی اظهار کرد: کالهبرداران 
اینترنت��ی ی��ا هم��ان هکرها 
ترفند های زیادی را برای فریب 
کاربران به کار می برند که این 
کار اغل��ب توس��ط ایمیل های  
»فیش��ینگ« انجام می ش��ود. 
در این ایمیل ها معموالً وانمود 
می ش��ود بانک��ی ک��ه در آن 
سرویس دهنده  دارید،  حساب 
اینترنتی یا هر شرکت و فردی 
ک��ه به نوعی ب��ا آن در ارتباط 
هس��تید، از ش��ما اطالع��ات 

حساب تان را می خواهد؛ به این 
صورت که با فرستادن لینکی 
به یک وب سایت تقلبی، از شما 
تقاضا می شود که در آن الگین 
کنید. اگر فریب این ایمیل ها را 
بخورید، نام کاربری و رمز عبور 
خ��ود را به راحت ترین ش��کل 
ممکن در اختیار کالهبرداران 

قرار داده اید. 
شاهس��وندی اف��زود: بعضی 
بس��یار  فیش��ینگ  حم��الت 
ابتدای��ی هس��تند و به راحتی 
می توان آنها را تش��خیص داد، 
درحالی که بعضی از آنها بسیار 
پیچی��ده  هس��تند و تنها افراد 
متخص��ص قادر به تش��خیص 
جعل��ی بودن آن هس��تند. اما 
راه حل بس��یار آس��انی وجود 
دارد ک��ه در اکثر مواقع جواب 
می دهداین است که روی هیچ 
لینکی در ی��ک ایمیل کلیک 
نکنید. اگ��ر ایمیل��ی از بانک 
خود دریاف��ت کرده اید که به 
شما می گوید باید هرچه زودتر 
نس��بت به تعوی��ض رمز عبور 
خود اقدام کنید، کافی اس��ت 
اس��م بانک م��ورد نظ��ر را در 
مرورگرتان جست وجو کرده، یا 
اگر از قب��ل آدرس را می دانید 
مستقیماً آن را در مرورگر وارد 

کنید. 
ای��ن کارش��ناس با اش��اره 
بعض��ی  ب��ودن  جعل��ی  ب��ه 
وای فای های ارائه شده رایگان 
گفت: بسیاری از اینترنت های 
رای��گان موج��ود در هتل ه��ا 
وحتی خود ش��هر ها ساختگی 
هس��تند. قبل از اتصال به وای 
فای، مطمئن شوید محلی که 
در آن هستید اینترنت رایگان 
ارائ��ه می دهد و ن��ام دقیق آن 
را بدانی��د. در غیر ای��ن صورت 
ترافیک  تمامی  اس��ت  ممکن 
ورودی و خروج��ی دس��تگاه 
خ��ود را در اختی��ار یک هکر 

قرار دهید. 

بدافزار جدید در کمین کاربران اندروید

»شدون«افسارگوشیهایهوشمندرادردستمیگیرد
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حمل و نقل

لزوم دریافت کد رهگیری امالک، 
لغو شد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد 
رهگیری برای مشاورین امالک از سوی دیوان عدالت 

اداری ابطال شده و رأی صادره الزم االجراست. 
ب��ه گزارش ایس��نا، حجت االس��الم و المس��لمین 
محمدجعف��ر منتظ��ری از ابط��ال مصوبه دریافت کد 
رهگیری خبر داد و گفت: در پی ابطال بندهای 5 و 
6 مصوبه کد رهگیری س��ازمان امور مالیاتی از س��وی 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این 

کد برای مشاورین امالک برداشته شد. 
وی تصری��ح ک��رد: ای��ن مصوب��ه از س��وی دیوان 
عدال��ت اداری باطل ش��ده و رأی ص��ادره برای همه 
الزم االجراست. رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان 
کرد: این رأی به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ 
می ش��ود. براساس این گزارش، حسام عقبایی رئیس 
اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور با تکذیب خبر 
حذف کد رهگیری قراردادهای امالک گفته بود: کد 
رهگیری حذف نش��ده و ضرورت دریافت آن مصوبه 
هیأت وزیران است. محمدرضا دشتی اردکانی رئیس 
کانون س��ردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 
5 و 6 مصوب��ه ک��د رهگیری س��ازمان امور مالیاتی از 
سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: 
ش��هروندان دیگر برای نقل و انتقال مس��کن نیازی به 

اخذ کدرهگیری از مشاورین امالک ندارند. 

رونق بازار با کاهش عوارض 
ساخت و ساز

 رئی��س کان��ون سراس��ری انبوه س��ازان راه��کار 
کوتاه م��دت ب��ا کاه��ش بی��ش از ۳۰ م��ورد عوارض 
ساخت و س��از را از راهکاره��ای رون��ق مس��کن و حل 
مش��کل قدرت خرید مردم و تش��ویق سرمایه گذاران 
دانس��ت و خواستار این ش��د که شهرداری ها موظف 
شوند تا در جاهایی که به ساخت مسکن نیاز است و 
در عین حال زیرساخت های آن نیز تا حدی موجود 
است، معافیت های مالیاتی را برای سرمایه گذاران در 
نظ��ر بگیرن��د. ایرج رهبر در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی درباره پیش  بینی خود از آینده 
بازار مسکن در ایران و پس از توافقات برجام گفت: به 
نظر می رسید پس از توافق های برجام شاهد تحوالت 
گسترده ای باشیم، اما با روند فعلی و در صورت ادامه 
همین روند، تحولی پیش نخواهد آمد و در عین حال 
در صورت تداوم وضعیت فعلی، پیش بینی ادامه رکود 

در بازار مسکن دور از انتظار نخواهد بود. 
رئیس کانون سراسری انبوه سازان افزود: اگر رونقی 
رخ دهد و گردش اقتصادی داش��ته باش��یم بالطبع در 
مسکن هم تاثیر خواهد گذاشت، اما با وضعیت فعلی 
و ادام��ه ای��ن روند نش��انه ای مثب��ت از رونق در بازار 
مسکن تا پایان سال جاری و حتی اوایل سال آینده 
پیش بینی نمی ش��ود. رهبر درباره دالیل ایجاد رکود 
و تداوم آن گفت: عمده دلیلی که باعث رکود در بازار 
مسکن شده به عدم قدرت خرید مردم مربوط است. 
همچنین باال بودن هزینه ها نیز مزید بر علت شده و 
تداوم در رکود مس��کن را رقم زده اس��ت. بنابراین در 
صورت رفع دو مش��کل عدم قدرت خرید مردم و باال 
بودن هزینه ها است که مسکن از رکود خارج می شود. 
رهبر ادامه داد: اینکه با شوک های ناگهانی بخواهیم 
در ب��ازار مس��کن تحول ایج��اد کنیم عمال غیرممکن 
اس��ت کمااینکه در دو س��ال اخیر نیز دولت از ایجاد 
چنی��ن کارهای��ی اجتن��اب و س��عی کرد ت��ا جلوی 
افزایش قیمت را بگیرد. وی پیش��نهادهایی نیز ارائه 
ک��رد و اف��زود: دول��ت می تواند مش��وق هایی را برای 
سرمایه گذاران به این بخش اختصاص دهد، بدین معنا 
که شهرداری ها موظف شوند در جاهایی که به ساخت 
مس��کن نیاز اس��ت و در عین حال زیرساخت های آن 
نیز تا حدی موجود است معافیت های مالیاتی را برای 
سرمایه گذاران در نظر بگیرند تا در مکان هایی که نیاز 

است ساخت و ساز تقویت شود.  

فعالیت غیرقانونی بنگاه های امالک 
مازندران

مش��اور وزیر راه با انتقاد از رواج گس��ترده فعالیت 
غیرقانونی بنگاه های امالک مازندران و تبلیغات آزاد 
این بنگاه ها برای تغییر کاربری اراضی کش��اورزی و 
ساخت و س��از غیر مجاز گف��ت: تدوین برنامه ای جامع 
برای جلوگیری از فروش اراضی دولتی ضروری است. 
به گزارش تس��نیم، حس��ین معصوم درباره اقدامات 
شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی 
برای صیانت از زمین های دولتی استان مازندران اظهار 
کرد: در سال های اخیر تخریب و تجاوز به عرصه های 
جنگلی، ساحلی و ساخت و ساز های بی رویه و غیر مجاز 
در مازن��دران افزای��ش یافته اس��ت. در این راس��تا از 
مدیرکل دادگس��تری مازندران به عنوان رئیس شورای 
حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی این 
اس��تان درخواس��ت کردم تا اقدامات مقتضی را انجام 
دهد. وی یادآور ش��د: برخی بنگاه های مش��اور امالک 
فاقد پروانه در س��طح مازندران به خصوص روس��تاهای 
این استان ضمن انجام تبلیغات گسترده غیر قانونی و 
غیر واقعی با جلب اعتماد خیل بی ش��ماری از مردم و 
ایجاد تعهد از مرحله خرید اراضی تا اخذ همه مجوزها، 
موفق به فریب افراد و تحصیل وجوه زیادی ش��ده اند 
ک��ه با توجه به مش��ارکت موثر ای��ن بنگاه ها در انجام 
اقدام��ات غیر قانونی، ضرورت تدوین برنامه ای جامع و 
اتخاذ شیوه ای مناسب برای جلوگیری از فروش اراضی 
دولتی از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. وی تاکید 
کرد: با توجه به تاکید مقامات ارشد نظام مبنی بر حفظ 
اراضی دولتی از دس��ت افراد س��ودجو، طی نامه ای به 
مدیرکل دادگس��تری مازندران به عنوان رئیس شورای 
حف��ظ حق��وق بیت الم��ال در اراض��ی و منابع طبیعی 
این اس��تان درخواس��ت کردم تا به منظور جلوگیری 
از تبلیغات و فعالیت های غیر قانونی بنگاه های مش��اور 

امالک مازندران اقدامات مقتضی را انجام دهد. 

»اوراق متکی به درآمدهای نفتی« 
به جای اسناد خزانه اسالمی 

اسناد خزانه اسالمی یا اوراق مشارکت که نمی تواند 
جایگزین مناسبی برای وصول بدهی های پیمانکاران 
باشد، از این رو به تازگی پیشنهاد انتشار اوراق متکی 
به درآمدهای نفتی را به دولت داده ایم. اوراق متکی به 
درآمدهای نفتی آینده با قدرت خرید ثابت می تواند 
جایگزین اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسالمی باشد، 
که نرخ بهره این اوراق بسیار پایین و در حد 6 درصد 
اس��ت اما نقطه قوت این اوراق این اس��ت که قدرت 
خرید حفظ می ش��ود و ارزش آن کاهش نمی یابد یا 
از بین نمی رود، این در حالی اس��ت که اوراقی مانند 
اسناد خزانه این ریسک را دارند که ارزش آن در چند 
سال آینده کاهش پیدا کند. اگر ارزش این اوراق که 
عن��وان آن می توان��د اوراق متکی به درآمدهای نفتی 
باش��د، امروز 1۰۰ میلیون تومان باش��د، به طور قطع 
پنج سال دیگر هم همین ارزش را در آن زمان دارد. 
اوراقی که منتش��ر می ش��ود اگر ضمانت بازخرید 
نداشته باشد، به دلیل بی اعتمادی که به سیاست های 
اقتصادی دولت به وجود آمده اس��ت، سرمایه گذاران 
و پیمان��کاران اطمینان��ی به خری��د اوراق بلند مدت 
نمی کنند که ش��اید قدرت نقدش��وندگی دارایی خود 
را از دست بدهند، مگر اینکه این اوراق طوری تضمین 
شود که قدرت خرید اوراق حفظ شود که آن هم متکی 

به فروش نفت است. 
جایگزینی اوراق متکی به درآمدهای نفتی به دولت 
پیش��نهاد ش��ده، اما دولت در حال حاضر نمی تواند 
ریس��ک اجرایی ش��دن آن را بپذیرد چراکه تاکنون 
تجربه انتشار این اوراق و کارکرد آن را نداشته است. 
البته در حالی دولت ریس��ک انتش��ار اوراق متکی 
ب��ه درآمده��ای نفتی را قبول نمی کند که پیمانکاران 
از تحمیل اوراقی مانند اس��ناد خزانه اس��المی ابراز 
نارضایت��ی دارن��د و درواق��ع این اوراق که بخش��ی از 
ارزش آن بابت نقدش��وندگی به واس��طه باید پرداخت 
ش��وند به بخش خصوصی و سرمایه گذاری کشورمان 

تحمیل شده است. 
هزینه واس��طه گری فروش ای��ن اوراق حداقل ۳۰ 
درصد اس��ت و از س��وی دیگر اس��ناد خزانه اسالمی 
قابلیت نقدشوندگی باالیی ندارد و پیمانکار ناچار است 
این اوراق را با نرخ کمتر در بازار بفروش��د بنابراین، 
ای��ن اوراق هزین��ه ای را برای پیمانکاران در بر دارد و 
در نهایت اعتماد مهم ترین مهره اقتصادی کش��ور به 

دولت از بین می رود. 
دولت باید خوش حسابی کند و برای جلب اعتماد 
بخش خصوصی بهترین راهکار این است که از محل 
درآمده��ای نفت��ی، این اوراق را که ارزش بیش��تری 

خواهد داشت منتشر کند. 

آمادگی ایران ایر برای از سرگیری 
پروازها از تهران به توکیو

ایران ایر در حال آماده سازی و انجام مقدمات اولیه 
برای از سرگیری پروازهای بین ایران و ژاپن است. 

ب��ه گ��زارش ایلنا به نق��ل از بلومبرگ، برخی منابع 
مطل��ع ک��ه به دلی��ل قطعی نبودن نتایج خواس��تند 
نام ش��ان فاش نش��ود، ضمن بیان مطالب فوق اعالم 
کردند در فاز اول انتظار می رود پروازهای هفتگی بین 
ف��رودگاه بین الملل��ی امام خمینی و فرودگاه ناریتای 
توکیو، با یک توقف در پکن، از س��ر گرفته ش��ود. در 
صورتی که مذاکرات به خوبی پیش برود این پروازها 
که از سال 2۰12 متوقف شده بودند، حداکثر تا سال 
آینده میالدی از سر گرفته خواهند شد. از سوی دیگر 
دو کشور در حال مذاکره با هدف صدور اجازه برقراری 
پرواز مستقیم بین تهران و توکیو برای خطوط هوایی 
مختلف هس��تند. گفتنی است پرواز مستقیم خطوط 
هوایی ژاپن به تهران یک سال پس از پیروزی انقالب 

اسالمی قطع شده بود. 

کدام پروژه های ریلی در صف 
دریافت فاینانس هستند

معاون س��اخت و توس��عه راه آهن ش��رکت ساخت 
آخری��ن وضعی��ت مذاکرات برای دریاف��ت فاینانس 

برای پروژه های ریلی را تشریح کرد. 
مسعود نصرآزادانی در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد: 
با فضای به وجود آمده پس از لغو تحریم ها ش��رکت 
س��اخت موفق شده مذاکرات ابتدایی را با کشورهای 
خارجی برای دریافت فاینانس آغاز کند که به نتیجه 

رسیدن آنها بسیار امیدوار کننده است. 
وی ادامه داد: به غیر از راه آهن سریع الس��یر تهران 
– قم – اصفهان که در طول روزهای گذش��ته بخش 
قاب��ل توجه��ی از فاینانس آن پیگیری و نهایی ش��ده 
است دیگر پروژه های بزرگ ریلی نیز در صف دریافت 

فاینانس قرار دارند. 
معاون س��اخت و توس��عه راه آهن ش��رکت ساخت 
ب��ا بی��ان اینکه یکی از اصلی تری��ن اولویت های فعلی 
اتصال مراکز اس��تان های باقی مانده به ش��بکه ریلی 
کش��ور اس��ت، تأکید کرد: در این راس��تا برنامه ریزی 
خوبی برای نهایی ش��دن کار راه آهن همدان، ارومیه 
و اردبیل انجام گرفته اس��ت. نصر آزادانی با اش��اره به 
مذاکرات اولیه با طرف های خارجی برای اجرای این 
پروژه ها تصریح کرد: در کنار طرح هایی که نخستین 
اتصال بعضی ش��هرها به راه آهن محس��وب می شوند 
برخی از طرح های دیگر نیز در همین مس��یر تعریف 
شده که شاید مهم ترین آن خط دوم شهر تبریز باشد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ری��زی جدی ای��ران برای 
اتصال به کش��ورهای همس��ایه تأکید کرد: با توجه به 
صحبت های اخیر رئیس جمهور و اهمیتی که اتصال 
ریلی به کش��ورهای همس��ایه دارد، در صورت تأمین 
مناب��ع اعتب��اری الزم می توان به اجرایی ش��دن چند 

برنامه اصلی امیدوار بود.

عمران

چهار مج��وز از می��ان 4۰ 
آخری��ن  ای��ن  درخواس��ت، 
هواپیمایی  سازمان  اظهارنظر 
کش��وری درب��اره روند صدور 
مج��وز ب��رای آغ��از ب��ه کار 
در  جدی��د  ایرالین ه��ای 
صنع��ت هوایی ایران اس��ت، 
صنعتی که اگر در س��ال های 
گذش��ته ب��ه دلی��ل تحریم ها 
و محدودیت ه��ای اقتص��ادی 
کمت��ر م��ورد توج��ه بخ��ش 
این  می گرفت،  قرار  خصوصی 
روزها با موجی جدید از عالقه 
ب��رای ورود ب��ه ای��ن صنعت 

روبه روست. 
عل��ت  اصلی تری��ن  ش��اید 
شکل گیری این تغییر رویکرد 
لغو قطعی تحریم هایی باش��د 
که در طول چند سال گذشته 
شاید بیش��ترین فش��ار را به 
صنعت هوایی ایران وارد کرده 
یا  ف��روش  اس��ت. ممنوعیت 
به  اجاره هواپیماه��ای جدید 
ایرالین های ایرانی، محدودیت 
ج��دی در تامی��ن قطع��ات و 
تعمی��ر هواپیماه��ا و توق��ف 
پرواز بس��یاری از ایرالین های 
خارجی به ایران تنها بخش��ی 
از شرایط س��ختی بود که در 
فع��االن  گذش��ته  س��ال های 
عرص��ه هوایی با آن دس��ت و 

پنجه نرم کردند. 
ح��اال و ب��ا نهای��ی ش��دن 
از  هسته ای صحبت  مذاکرات 
بهب��ود اوضاع هوایی ایران نیز 
به گوش می رس��د و پیگیری 
وضعیت مذاک��رات دو و چند 

جانبه اقتصادی کشور نشان از 
آن دارد که ه��م هواپیماهای 
ب��ار دیگ��ر مهم��ان  جدی��د 
آس��مان ایران خواهند شد و 
هم می ت��وان روی بازگش��ت 
بزرگ حس��اب  ایرالین ه��ای 
کرد. این موضوع س��بب شده 
تعداد زیادی از سرمایه گذاران 
عالق��ه خ��ود را ب��رای ورود 
به ای��ن بخش نش��ان دهند، 
عالق��ه ای ک��ه البته ب��ه نظر 
می رس��د برای رسیدن به سر 
من��زل مقص��ود هن��وز راهی 

طوالنی دارد. 
از ی��ک س��و بح��ث تامین 
ب��رای  س��رمایه  حداق��ل 
ثب��ت ایرالین جدی��د که به 
می رسد،  تومان  4۰۰میلیارد 
باعث شده تعدادی از فعاالن 
بخ��ش خصوص��ی در همان 
گام نخس��ت کن��ار برون��د و 
در کن��ار آن در نظر گرفتن 
پروازها  برای  قیمتی  س��قف 
نیز مزید بر علت شده اس��ت. 

از  البت��ه  دوم  معض��ل 
س��وی س��ازمان هواپیمایی با 
آزادس��ازی قیمت ها قدری بر 
طرف ش��د، هرچن��د این امر 
ب��ه دلیل آنچ��ه فراهم نبودن 
ش��رایط ب��ازار خوانده ش��ده 
الاقل ب��رای ایام پیک س��ال 
عملیاتی نیس��ت و طبق اعالم 
ای��ن س��ازمان در ن��وروز نیز 
توافقی میان س��ازمان  نرخی 
لحاظ  ایرالین ها  و  هواپیمایی 

خواهد شد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
بسیاری از ایرالین ها در طول 
مشکالت  با  گذشته  سال های 

جدی در تامی��ن منابع مالی 
خ��ود روب��ه رو بوده ان��د و به 
نرخ ه��ای جدید امی��د زیادی 
بس��ته بودن��د. موضوع��ی که 
شاید اگر فکری برای آن نشود 
س��رمایه گذاران  حضور  آینده 
هوایی  در حمل و نقل  جدی��د 
ای��ران را نیز ب��ا چالش جدی 

مواجه می کند. 

نیاز به مدیریت یکپارچه و 
حمایت از سرمایه گذاران

کارش��ناس صنع��ت  ی��ک 
هواپیمای��ی معتقد اس��ت، در 
ش��رایطی که نه دول��ت توان 
حمای��ت قاط��ع از ایرالین ها 
را دارد و ن��ه م��ردم ق��درت 
خری��د باالیی پی��دا کرده اند، 
مدیری��ت صحیح بازار و اتخاذ 
می تواند  قطع��ی  تصمیم های 
در مسیر واقعی کردن قیمت ها 
و حمای��ت از ایرالین ه��ا اث��ر 

بخش باشد. 
عل��ی رض��ا بحیرای��ی، در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت و گو 
افزایش هزینه ها  تصریح کرد: 
حاص��ل از گران ش��دن ارز و 
ت��ورم داخل��ی ب��ه ایرالین ها 
در  فع��ال  س��رمایه گذاران  و 
آنه��ا زیان زی��ادی وارد کرده 
ت��ا جایی که بس��یاری از آنها 
در س��ال های گذش��ته ی��ا با 
زیان فعالیت کرده اند یا س��ود 
خاصی نداشته اند. در بسیاری 
توس��عه یافته  کش��ورهای  از 
جهان در ش��رایط این چنینی 
دولت تالش می کن��د با ارائه 
تسهیالتی با مبالغ زیاد شرایط 
را کنترل کرده و از ایرالین ها 

حمای��ت کند ام��ا در ایران با 
توجه به محدودیت های جدی 
اقتصادی دولت ش��اید فراهم 
کردن شرایط بازار تنها گزینه 

پیش رو باشد. 
وی ادام��ه داد: هرچن��د در 
بلیت  نرخ  چارچوب آزاد سازی 
این امید ایجاد ش��د که دست 
ایرالین ه��ا در طراحی نرخی 
بلیت باز تر از گذش��ته ش��ده 
و ام��کان س��ودآوری فراه��م 
ش��ود ام��ا ب��از صحبت ه��ای 
جدیدی مطرح شده که البته 
راس��تای  در  را  آن  می ت��وان 
پایین بودن قدرت خرید مردم 
طبقه بن��دی کرد. این موضوع 
نش��ان می ده��د، ما نی��از به 
یک تصمیم واح��د داریم که 
تم��ام چارچوب های مدنظر را 
رعایت کرده و ب��ه حمایت از 
س��رمایه گذارانی بپ��ردازد که 
قصد مان��دن در این بخش را 

دارند. 
علی رضا منظری کارشناس 
مسائل هوایی اما در گفت و گو 
با »فرصت امروز« این مسئله 

را از طریقی دیگر می نگرد. 
به اعتقاد وی در ش��رایطی 
که اوضاع اقتصادی مش��خص 
باید تالش  ایرالین ها  نیس��ت 
کنن��د مانند تج��ارب جهانی 
در این زمین��ه با طراحی یک 
هزینه ها  محاسبه کننده  واحد 
و درآمدها وضعیت دقیق خود 
را در آین��ده ب��ازار مش��خص 

کنند. 
منظ��ری تاکید کرد:  وقتی 
ایرالین��ی ب��ه ط��ور دقی��ق 
بازار  و  درآمده��ا  هزینه ه��ا، 

خ��ود را رص��د کن��د آن��گاه 
می تواند نس��بت به ش��رایط 
تصمیم های  ب��ازار  مختل��ف 
قطع��ی گرفت��ه و خ��ود را با 
ایام پیک یا ایام کاهش سفر 
منطب��ق کند. این امر اگر در 
حمایتی  سیاس��ت های  کنار 
ق��رار  هواپیمای��ی  س��ازمان 
گرفت��ه و در بازاری ش��فاف 
اجرایی ش��ود، قطعا می تواند 
در  س��رمایه گذاران  ش��رایط 

این حوزه را بهبود ببخشد. 
نمی ت��وان  هرچن��د 
درباره  منظ��ری  صحبت های 
به روز ش��دن محاسبات  لزوم 
داخل��ی  ایرالین ه��ای  در 
را نادی��ده گرف��ت و برخ��ی 
صحبت ها که اخیرا از س��وی 
مس��ئوالن مطرح شده نشان 
می دهد در برخی شرکت های 
هواپیمای��ی مقدمات الزم در 
حال برداش��ته ش��دن است، 
اما ش��اید ل��زوم اندیش��یدن 
ب��رای  مناس��ب  ش��رایطی 
سرمایه گذاران اصلی ترین نیاز 
ای��ن روزهای صنع��ت هوایی 

ایران باشد.
دروازه های  تحریم ه��ا  لغ��و 
جدیدی را به روی ایران گشوده 
و اگر قدری سیاست های جذب 
تسهیل  داخلی  سرمایه گذاران 
ش��ود، شاید ش��انس کشور در 
ارتق��ای جایگاه خ��ود در این 
یابد،  افزایش  به ش��دت  عرصه 
صنعت��ی که ب��ه اعتق��اد وزیر 
راه و شهرس��ازی این روزها از 
اصلی ترین پایه های توسعه در 
مناطق کوچک در کش��ورهای 

مختلف به حساب می آید. 

مدیرعام��ل راه آه��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
ایج��اد حمل و نق��ل ترکیب��ی در مس��یر 
آس��تارا- آذربایج��ان گف��ت: موافقتنامه 
چهارجانب��ه میان راه آهن و کش��تیرانی 
ای��ران � جمه��وری آذربایجان � اوکراین 

- گرجستان به امضا رسیده است. 
به گزارش مهر، محسن پورسیدآقایی در 
جلسه هم اندیشی با بازرگانان و صاحبان 
شرکت های حمل و نقل بین المللی گفت: 
در ح��ال حاض��ر راه آهن ایران در مرحله 
پوس��ت اندازی اس��ت و ما به دنبال تغییر 
اصولی و زیربنایی در کشور هستیم و این 
مهم از طریق توس��عه حمل و نقل مس��یر 
اس��ت و در ط��ول ای��ن دو س��ال تالش 
کردی��م ت��ا به جای توجه ب��ه پروژه های 
زیرساختی نسبت به افزایش بهره برداری 

از ظرفیت های موجود اقدام شود. 
وی با بیان اینکه توسعه راه آهن توسعه 
عملکرد راه آهن است نه خطوط آن افزود: 
سیاس��ت کلی راه آه��ن اولویت دادن به 
بهره برداری از شبکه و رفع موانع موجود 
در حوزه حمل و نقل اس��ت و عملکرد دو 
س��ال گذشته نش��ان می دهد که شرکت 
راه آه��ن در پ��ی رفع گلوگاه ها با دوخطه 
کردن، بازس��ازی، راه اندازی سیستم های 
ATC و بالک بندی، احداث کمربندی و 

همچنین افزایش ایمنی بوده است. 
مدیرعام��ل راه آه��ن تصریح کرد: آثار 
اولی��ه اقدام��ات صورت گرفته برای رفع 
موان��ع آن اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر 
ش��اهد افزایش قطاره��ای برنامه ای در 
مس��یر ترانزیتی سرخس � بندرعباس و 
همچنین کاهش زمان سیر در این محور 
هس��تیم. وی در ادام��ه ب��ه ایجاد تحول 

در راه آهن های س��ایر کش��ورها اش��اره 
ک��رد و گف��ت: روند توس��عه ترانزیت در 
راه آهن های کشورهایی مانند گرجستان 
منجر به بی نیازی این راه آهن ها به منابع 
مال��ی داخلی ش��ده و این مهم به توجه 
آنها به بازاریابی و توسعه ترانزیت آنها باز 
می گردد. مدیرعامل راه آهن خاطرنشان 
ک��رد: در صورت��ی که بتوانیم امکانات را 
بس��یج کنیم می توان پیش بینی کرد در 
س��ال آین��ده ب��ه ۳ ت��ا 4 میلیون تن بار 

ترانزیت ریلی برسیم. 
مدیرعام��ل راه آهن ب��ه برنامه ریزی به 
منظور ایجاد حمل و نقل ترکیبی در مسیر 
آس��تارا- آذربایجان، اش��اره کرد و گفت: 
طب��ق ای��ن برنامه ریزی بار از طریق ریل 
از مقصد بندرعباس به قزوین، س��پس از 
طریق جاده آستارا به آذربایجان و سپس 
از آنجا به گرجس��تان جابه جا خواهد شد 
که در این محور ما دو مسیر دریای سیاه 
و روس��یه را در اختیار داریم و می توانیم 
بارهایی از کش��ور هند را از این مس��یر 

منتقل کنیم. 
موافقتنام��ه  انج��ام  ادام��ه  در  وی 
چهارجانب��ه میان راه آهن و کش��تیرانی 
کشورهای ایران � جمهوری آذربایجان � 
اوکراین - گرجس��تان را مدنظر قرار داد 
و اف��زود: در ای��ن مورد یک جدول تعیین 
تعرفه بین این کش��ورها به امضا رسید و 
تعرف��ه 2 ه��زار و 2۰۰ دالر ب��ه ازای هر 
کانتینر در این مس��یر توافق ش��ده است. 
به گفته وی این اتفاق برای نخستین بار 
رخ داده که بین کش��ورهای منطقه برای 
راه اندازی کریدور حمل و نقل ترکیبی یک 

تعرفه واحد تعریف شده است. 

عض��و هیات مدی��ره ش��رکت ش��هر 
فرودگاه��ی ام��ام خمین��ی)ره( از ارائه 
برنام��ه پروازی ایرالین ه��ای ایرفرانس، 
بریتیش ایروی��ز و ک��ی. ال. ام ب��رای آغاز 
فعالی��ت مج��دد خ��ود از فروردین ۹5 
در ای��ران خب��ر داد و گفت: ایرالین های 
خارجی و داخلی درخواس��ت پروازهای 
فوق العاده خود را برای نوروز ارائه دادند. 
ب��ه گزارش فارس حمیدرضا س��یدی  
از راه ان��دازی پروازه��ای ش��رکت های 
ک��ی. ال. ام  ایرفران��س،  هواپیمای��ی 
بریتی��ش ایروی��ز از اوایل فروردین ۹5   و 

در فرودگاه امام خبر داد. 
وی  گفت: این شرکت های اروپایی در 
دوران تحری��م پروازهای خود را متوقف 
ک��رده بودن��د، اما با اجرای برجام، مجدد 
درخواست فعالیت خود در ایران را ارائه 
دادند که از فروردین این پروازها به مقصد 
ته��ران راه اندازی می ش��وند؛ ایرفرانس، 
بریتی��ش ایروی��ز و کی. ال. ام برنامه های 
پ��روازی خود را به ف��رودگاه بین المللی 
امام خمینی ارائه دادند و برنامه پروازی 

آنها نیز نهایی شده است. 
س��یدی اف��زود:  ش��رکت هواپیمایی 
ایرفران��س در مس��یر پاری��س - تهران، 
ش��رکت بریتیش ایرویز در مسیر لندن-

تهران و شرکت هواپیمایی کی. ال. ام نیز 
در مس��یر آمستردام - تهران برنامه های 
خ��ود را ب��رای آغ��از پروازه��ای خود از 

فروردین ۹5 اعالم کردند. 
وی بی��ان ک��رد: همچنی��ن ش��رکت 
هواپیمایی لوفتهانزای آلمان که فعالیت 
خ��ود را از ف��رودگاه بین المللی امام )ره( 
در مس��یر فرانکفورت - تهران راه اندازی 

کرده است درخواست افزایش پروازهای 
خود به 7 سورتی پرواز در هفته را برای 

ایام فروردین ارائه داده است. 
عض��و هیات مدی��ره ش��رکت ش��هر 
فرودگاهی امام خمینی)ره( با بیان اینکه 
در ح��ال حاض��ر ۳۰ ایرالی��ن خارجی و 
1۰ ایرالی��ن داخل��ی در ف��رودگاه امام 
فعالیت دارند، افزود: توس��ط 4۰ شرکت 
هواپیمایی داخلی و خارجی به 75 مقصد 
خارجی از فرودگاه بین المللی امام پرواز 

انجام می شود. 
س��یدی از افزای��ش ۳۰ درص��دی 
پروازهای نوروزی نس��بت به وضعیت 
موج��ود پروازه��ا خب��ر داد و گف��ت: 
براس��اس تقاضاهای��ی ک��ه تاکنون از 
س��وی ایرالین ه��ای داخلی و خارجی 
ب��رای انج��ام پروازه��ای فوق الع��اده 
نوروزی از 27 اس��فند به بعد دریافت 
ش��ده اس��ت، تقریبا روزانه 2۳۰ پرواز 
فو ق الع��اده و برنام��ه ای برای نوروز در 
ف��رودگاه بین المللی امام خمینی ثبت 

شده است. 
وی ب��ه انج��ام اقدام��ات الزم ب��رای 
آماده س��ازی ف��رودگاه بین الملل��ی امام 
خمینی )ره( در ایام نوروز اش��اره کرد و 
افزود: با توجه به افزایش پروازها در ایام 
نوروز در همین راستا چک و به روز رسانی 
دس��تگاه های ناوبری فرودگاه آغاز شده 
است، عوامل پروازی فرودگاه نیز بهسازی 
شده و در این زمینه یک باند اضطراری 
که در کنار باند اصلی وجود داش��ت اما 
غیرعملیاتی بود با تعمیرات و بهس��ازی 
بهره برداری و آماده نشس��ت و برخاست 
هواپیماها در زمان پیک پروازی است. 

راه اندازی پروازهای ایرفرانس، 
کی. ال. ام و بریتیش ایرویز به تهران

 ایجاد حمل و نقل ترکیبی
در مسیر آستارا-آذربایجان
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زنجیره تامین و فرصت های 
سرمایه گذاری در آن )قسمت اول(

تحوالت س��ال های اخیر در زنجیره ارزش خودرو 
به ویژه به دلیل تغییرات عمده ای که در نحوه گردش 
پول و س��رمایه در این زنجی��ره به وجود آمده باعث 
بروز پدیده های جدیدی در مبانی استراتژی خودرو 
شده اس��ت، به نحوی که دیگر نمی توان به مجموع 
فعالیت ه��ای این ح��وزه صرفا به دی��د یک صنعت 
نگریست. »تجارت خودرو« واژه ای است که تناسب 
بیش��تری با حج��م فعالیت ها و تح��والت این حوزه 
دارد. در ای��ن بی��ن، زنجیره تامی��ن به عنوان بازوی 
اصلی صنعت خودرو، نقش متفاوت و تاثیرگذاری را 
در تجارت خ��ودرو ایفا می کند. نقش زنجیره تامین 
به قدری در تج��ارت خودرو اهمیت پی��دا کرده که 
به عنوان مثال کش��وری نظیر ترکی��ه بخش مهمی 
از س��رمایه گذاری های خارجی جذب کرده خود در 
تجارت خودرو را طی سال های اخیر صرفا روی این 
زنجی��ره متمرکز کرده و نیم��ی از درآمدهای ارزی 
س��االنه این کش��ور در حوزه تجارت خودرو نیز، از 

طریق فعالیت های قطعه سازی کسب می شود. 
از طرف دیگر ام��روزه در حوزه »تجارت خودرو«، 
اقتصاد خودرو نقش مهم تری را نس��بت به آنچه در 
گذش��ته و در دوره »صنعتی بودن صرف« برای آن 
متصور می ش��د، پیدا کرده است. اگر در گذشته در 
زنجیره ارزش خودرو، بیش��ترین امتیاز به کارخانه و 
در واقع جایی که تولید خودرو در آن اتفاق می افتاد، 
داده می ش��د ام��روزه، دو فرآین��د مه��م »طراحی 
ومدلین��گ« و »فروش« نقش مهم تری را در تجارت 

خودرو ایفا می کنند. 
درآمده��ای  بیش��تر  س��هم  افزای��ش  واق��ع  در 
خودروسازی از فعالیت در دو حوزه طراحی محصول 
و مهندس��ی بازار، ش��رکت های بزرگ خودروسازی 
را بر آن داش��ته تا با ایجاد تحول در دو اس��تراتژی 
»توس��عه محصول« و »توس��عه بازار«، از سودآوری 

بیشتری برخوردار شوند. 
عالوه بر آن، ش��رایط آتی بازار خودرو و تغییرات 
»نس��بت عرضه و تقاضا« در آن، برای ش��رکت های 
بزرگ خودروس��ازی دنیا این پی��ام را دارد که برای 
غلبه بر فش��ارهای ناش��ی از تنگ تر ش��دن شرایط 
رقاب��ت در س��ال های آینده ب��ازار خ��ودرو، باید از 
هم اکنون به فکر چاره بود، به طوری که تحقق اهداف 
این دو استراتژی یعنی »استراتژی توسعه محصول« 
و »اس��تراتژی توسعه بازار« برای عبور از بحران های 

تقاضا در این شرکت ها دارای اهمیت ویژه است. 
زنجی��ره تامی��ن اما، در دو اس��تراتژی یاد ش��ده 
نق��ش مح��وری دارد، به طوری که تح��والت صنعت 
قطعه س��ازی و لجستیک قطعه چه به لحاظ ساختار 
و چ��ه ب��ه لحاظ قیم��ت در تحقق اه��داف این دو، 
بس��یار تاثیرگذار اس��ت. در واقع توس��عه محصول 
بدون س��رمایه گذاری روی زنجیره تامین و تغییرات 
اساس��ی در تکنولوژی س��اخت قطعه میسر نخواهد 
بود و توس��عه بازار بدون ایج��اد تغییرات در گردش 
جهانی قطعه و محصول امکان پذیر نیست، به عبارتی 
دیگر ش��رکت های بزرگ خودروس��از برای غلبه بر 
بخشی از بحران تقاضا در سال های آتی باید بتوانند 
هزینه های تولید و جابه جایی قطعه در دنیا را کاهش 
دهند. بنابراین توجه و پرداختن به این دو استراتژی 
باعث ش��ده سرمایه گذاری های جدیدی در بازارهای 
ه��دف که بعد از این در م��ورد آنها صحبت خواهیم 

کرد، صورت پذیرد. 

مدیرعامل هیوندای: 
هیوندای و کیا 60 هزار خودرو به 

ایران صادر می کنند
یک مدیر گروه هیوندای موتور کره جنوبی اظهار 
ک��رد، هیوندای موتور و کیا موتورز در س��ال 2016 
صادرات 60 ه��زار خودرو به ای��ران را هدف گذاری 

کرده اند. 
به گزارش ایس��نا، پایگاه خبری »کوریا هرالد« به 
نقل از جئون��گ جین هان��گ، مدیرعامل هیوندای 
موتور نوش��ت:  این گروه فروش هدف گذاری ش��ده 
در ایران را از 25 هزار دس��تگاه در س��ال گذش��ته 
240درصد افزایش داده است. وی در نشستی با وزیر 
بازرگانی، صنعت و انرژی کره جنوبی که به گشایش 
مجدد بازار ایران اختصاص داشت، پیش بینی مذکور 
را مطرح کرد. صادرات این ش��رکت به ایران در سال 
2012 در پ��ی تش��دید تحریم های هس��ته ای علیه 
تهران متوقف ش��د. این گروه خودروس��ازی کره ای 
همچنان فروش محص��والت مونتاژ بازارهای داخلی 
را در ایران گس��ترش خواه��د داد. وزارت بازرگانی، 
صنع��ت و ان��رژی کره جنوبی به منظ��ور حمایت از 
ش��رکت های کره ای که درصدد حضور در بازار ایران 
هستند، برای تسهیل مش��کالت مالی که شرکت ها 
ممکن است پیش از ورود به یک بازار جدید روبه رو 

شوند، کمک خواهد کرد. 

اوپل خودروی تمام برقی می سازد

برند آلمانی اوپل نخس��تین خ��ودروی تمام برقی 
خود را س��ال آینده در راستای بهسازی مدل هایش 
معرف��ی خواهد ک��رد و فولکس واگ��ن را که تالش 
می کند از رس��وایی آالیندگی دیزلی رها شود، تحت 

فشار بیشتری قرار می دهد. 
به گزارش ایس��نا، ماری ب��اررا، مدیرعامل جنرال 
موتورز که شرکت مادر اوپل است در سخنرانی خود 
در کنفرانس صنعتی »سمپوزیوم خودرو« در بوخوم 
آلمان اعالم کرد خودروی جدید به نام »آمپرا- ئی« 
پنج صندلی خواهد داشت و ضمن اینکه در مقایسه 
با مدل های مش��ابه قیمت مناس��بی دارد، می تواند 
مسافت طوالنی تری را با یک شارژ کامل طی کند. 

به گفته باررا، جنرال موتورز و اوپل همواره بر این 
باور بودند که خودروهای برقی نقش تعیین کننده در 
حمل و نقل آینده خواهند داش��ت و فناوری »آمپرا-

ئی« گام مهمی به سوی تحقق این نگرش است. 
براس��اس گزارش بلومبرگ، مدل اوپل مدل برقی 
»ئ��ی گلف« فولکس واگن را که در س��ال 2014 به 
بازار عرضه ش��د، ب��ه چالش خواهد کش��ید. اگرچه 
صنع��ت خودرو به حرکت به س��وی مدل های برقی 
ش��تاب بخشیده اس��ت اما فولکس واگن ناچار است 
تا زمانی که بر رسوایی مربوط به خودروهای دیزلی 
متمرکز اس��ت، هزینه مربوط به خودروهای دیگر را 

متوازن نگه دارد. 
م��دل »آمپرا- ئی« یک بس��ته باتری فلت خواهد 
داش��ت که در ک��ف داخل خودرو ج��ای می گیرد و 
به این ترتیب فضای داخلی بیش��تری را در مقایسه 
با یک خودروی کامپک��ت آزاد می کند. این فناوری 
مش��ابه پروژه باتری است که از سوی فولکس واگن 
در دست طراحی است. جنرال موتورز تحت ابتکاری 
که س��ه سال قبل برای مهار ضرر آغاز کرد، بیش از 
4 میلیارد ی��ورو )4.5 میلیارد دالر( در فعالیت های 
اروپایی خود س��رمایه گذاری می کن��د. اوپل و برند 
خواهر انگلیس��ی اش واکس��هال قرار است 29 مدل 
جدید یا بهس��ازی شده تا سال 2020 به بازار عرضه 
کنند که ش��امل یک شاس��ی بلند جدی��د عالوه بر 
سدان و واگن استیشن اینس��یگنیا خواهد بود. این 
برندها افزایش سهم بازار اروپا از 5.8 درصد در سال 
2015 ب��ه 8درصد تا س��ال 2022 و بازده عملیاتی 
5درصدی فروش تا آن زمان را هدف گذاری کرده اند. 

یک کارشناس خواستار شد
کاهش تعرفه واردات خودروهای 

ارزان قیمت
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
تعرف��ه واردات خودرو به وی��ژه در حوزه خودروهای 

ارزان قیمت خارجی باید کاهش یابد. 
امراهلل امینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر 
برنامه منس��جمی برای ارتقای صنعت خودرو وجود 
داشت، باال نگاه داشتن تعرفه واردات خودرو منطقی 

بود اما متاسفانه چنین برنامه ای وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه باید ش��رایط برای رقابتی شدن 
بازار خودرو به ویژه در حوزه خودروهای ارزان قیمت 
فراهم شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثریت 
مصرف کنن��دگان انتخاب��ی جز خری��د خودروهای 

داخلی ندارند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه 
داد: این در حالی اس��ت که با کاهش تعرفه واردات 
خودروه��ای ارزان قیمت خارج��ی، می توان قدرت 

انتخاب مصرف کنندگان ایرانی را افزایش داد. 
وی افزود: از آن س��و نیز بای��د انحصار موجود در 
واردات خ��ودرو از بین برود، زی��را واردکنندگان به 
دلیل انحصاری بودن ب��ازار، تنها خودروهای مدنظر 
خود را وارد کرده و با قیمت دلخواه عرضه می کنند. 
امین��ی با بی��ان اینکه ه��م خودروس��ازان و هم 
واردکنندگان خودرو انحصارگر هستند، تصریح کرد: 
کاه��ش تعرفه واردات خودرو در کنار رفع انحصار از 
واردات، دو راه تامین حقوق مصرف گنندگان است. 

خبر یادداشت

قراردادها

شنبه
247 بهمن 1394 خودرو

فیات دوبلو
فی��ات مدل دوبلو خود را در س��ال 
2015 میالدی به روز رس��انی کرده و 
در ژانوی��ه همین س��ال در بریتانیا از 
آن رونمای��ی کرد. ظاهر اس��پورتی و 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای جدید به 
هم��راه ویژگی ها و امکانات بیش��تر از 
جمله امتیازات این خودرو محس��وب 

می شود. 
دوبل��و از پیش��رانه 1/4 لیتری بهره 
می ب��رد که قدرتی معادل 94 اس��ب 
بخ��ار نی��رو تولید می کن��د. همچنین 
اعم��ال تغییرات��ی در بخ��ش تعلی��ق 
خودرو س��بب ش��ده هن��گام تعویض 
دن��ده حس نرمی و راحتی بیش��تری 

به راننده منتقل ش��ود. 
ای��ن خ��ودرو که نوع��ی ون کوچک 
محس��وب می ش��ود با طراحی ظاهری 
منحص��ر ب��ه ف��رد و ج��ذاب خ��ود از 
تمامی امکانات اس��تاندارد نظیر فرمان 
هیدرولی��ک، ترمزهای ABS، کیس��ه 
هوا برای سرنش��ینان جل��و، چراغ های 
مه ش��کن، سنسور دنده عقب و کنترل 
سیستم صوتی از روی فرمان برخوردار 
است. قیمت مدل پایه این خودرو از 14 
هزار پون��د )معادل 65 میلیون تومان( 
آغ��از ش��ده و در باالتری��ن مدل به 18 
هزار پون��د )معادل 90 میلیون تومان( 

می رسد. 

فیات پاندا
حدود 50 س��ال اس��ت که فیات به 
س��اخت خودروهای ش��هری کوچک و 
کاربردی اش��تغال دارد. آخرین نسخه 

از م��دل پان��دا ای��ن برن��د ایتالیایی به 
نوعی ادامه این مس��یر از س��وی فیات 
محس��وب ش��ده و به عقیده بسیاری از 
کارشناس��ان و فع��االن ح��وزه صنعت 
خودرو در مقایس��ه با هیوندای i10 و 
اشکودا Citigo از کیفیت قابل قبولی 
برخ��وردار ب��وده و محصول��ی متفاوت 

محسوب می شود. 
پاندای جدید به شکل قابل مالحظه ای 
بهبود یافته و از مدل پیش��ین خود که 
در س��ال 2003 به بازار عرضه ش��د و 
فروش قابل توجهی داش��ت نیز بهتر و 
کامل تر است. در بخش طراحی ظاهری 
خ��ودرو اگرچه پاندا طراحی قابل قبول 
و مناس��بی دارد، ام��ا رقبای دیگر این 
خودرو در بازار طراحی ظاهری مدرن تر 
و فضای بیش��تری را به مشتری عرضه 

می کنند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که فی��ات پاندا 
و  س��ه  دو،  متن��وع  پیش��رانه های  از 
چه��ار س��یلندر بنزین��ی و دیزلی بهره 
می ب��رد. ش��رکت فیات م��دل پاندای 
خ��ود را در تیپ ه��ای مختلفی به بازار 
عرضه کرده اس��ت که مدل Easy این 
خ��ودرو با برخورداری از پیش��رانه 1/2 
لیت��ری اقتصادی ترین تیپ این خودرو 
محسوب می ش��ود. این در حالی است 
که مدل پایه پاندا از یک پیش��رانه 0/9 

لیتری برخوردار است. 
همچنین خری��داران پاندا می توانند 
مدل دو دیفرانس��یل این خودرو را نیز 
س��فارش دهند و از قابلیت آف رود آن 
استفاده کنند، باالترین تیپ این خودرو 
نیز » Antractica « نام دارد که آن 

هم دو دیفرانسیل بوده و از پیشرانه 1/3 
لیتری اس��تفاده می کند و به مناسبت 
30 س��الگی مدل پاندا ب��ه بازار عرضه 

شده است. 
با توجه به محبوبیت مدل پاندا، فیات 
قیمت ه��ای رقابتی ب��رای این خودرو 
درنظ��ر گرفته اس��ت. م��دل پایه پاندا 
9 هزار و 300 پوند )معادل 46 میلیون 
تومان( و مدل های دو دیفرانس��یل این 
خ��ودرو 14 ه��زار و 575 پوند )معادل 
توم��ان(  ه��زار  و 500  میلی��ون   72

قیمت گذاری شده است. 

فیات پاندا کراس
ک��راس اوور جدی��د فی��ات که مدل 
جدی��د آن ب��ه تازگ��ی به ب��ازار عرضه 
شده است یک SUV کوچک بوده که 
روی پلتفرم فیات پاندا س��اخته شده و 
وارث قابلیت ها و توانایی های مدل پاندا 
است. پاندا کراس دارای عملکرد بسیار 
مناسبی بوده و قابلیت آفرود این خودرو 
آن را از دیگر رقبای قدرتمندش در بازار 
ش��دیدا رقابتی کراس اوورهای شهری 

متمایز می کند. 
ترکیب��ی از قابلیت های یک SUV و 
یک خودروی ش��هری بهترین توصیف 
ب��رای پاندا ک��راس به ش��مار می رود. 
ک��راس اوور کوچ��ک فی��ات از تمامی 
قابلیت ه��ای پدر خود یعنی فیات پاندا 
دو دیفرانس��یل برخوردار بوده و راحتی 
یک SUV را نیز در اختیار سرنشینان 

خود می گذارد. 
کراس اوور جدید فیات از سه پیشرانه 
0/9 و 1/3 لیت��ری برخ��وردار ب��وده و 

قیم��ت آن از 16 هزار پوند )معادل 80 
میلیون تومان( آغاز می شود. 

فیات 500
فی��ات اخیرا نس��خه اقتص��ادی 1/2 
لیت��ری از هاچ بک ش��هری خود یعنی 
م��دل 500 را ب��ه ب��ازار عرض��ه کرده 
اس��ت. از ویژگی ه��ای برجس��ته ای��ن 
خ��ودرو می ت��وان به آالیندگی بس��یار 
کم آن اش��اره کرد که س��بب معافیت 
ای��ن هاچ بک کوچک فیات از پرداخت 
مالیات در انگلس��تان ش��ده است. این 
در حالی اس��ت که م��دل 500 تنها با 
پیشرانه مذکور عرضه نشده و فیات یک 
موتور دیزلی 1/3 لیتری را نیز برای هاچ 
بک شهری خود در نظر گرفته است. 

فی��ات 500 ک��ه در س��ال 2015 
به روز رس��انی ش��ده است، از طراحی 
ظاه��ری مناس��بی برخ��وردار بوده و 
طراح��ی داخلی خ��ودرو نیز همچون 
گذش��ته از ویژگی ه��ای منحص��ر به 
فرد فیات س��ود می برد. این در حالی 
اس��ت که عملکرد بس��یار مناس��ب و 
بهین��ه فی��ات 500، آن را ب��ه یک��ی 
از محبوب تری��ن مدل ه��ای فیات در 

بازارهای جهانی بدل کرده اس��ت. 
 ش��رکت فیات مدل پایه 500 را 11 
ه��زار و 800 پوند )معادل 59 میلیون 
توم��ان( و م��دل Cabrio 500 را به 
قیمت 14 هزار و 500 پوند )معادل 72 
میلی��ون و 500 هزار تومان( به فروش 

می رساند. 
ترجمه: معراج آگاهی
www. autoexpress.co.uk :منبع

خریداران در انتظار مدل های جدید

 فیات با چه خودروهایی می تواند 
در بازار ایران حاضر شود؟

پ�س از مذاکرات طوالنی ای�ران خودرو و پژو 
فرانس�ه و توافق دو طرف برای ادامه همکاری، 
ایران خ�ودرو این بار با توجه ب�ه تجربه دوران 
تحری�م و خ�روج ناگهانی پ�ژو از ب�ازار ایران، 
تنها به ش�راکت با پژو بس�نده نکرده و شریک 
دیگری نیز برای خود برگزیده اس�ت. ش�رکت 

خودروس�ازی فی�ات ایتالیا که پی�ش از این با 
عرضه محدود س�دان کوچک س�ی ن�ا در بازار 
ای�ران حضور یافت�ه بود، ش�ریک جدید ایران 
خ�ودرو محس�وب ش�ده و انتظ�ار م�ی رود تا 
قرارداد هم�کاری طرفین طی روزهای آینده به 

امضا برسد. 

در این راس�تا و با توجه ب�ه اظهارات مدیران 
ایران خ�ودرو مبنی بر ع�دم عرضه محصوالت 
کمت�ر از 50 میلی�ون ش�رکای خ�ود در ب�ازار 
ایران، به بررس�ی آن دسته از محصوالت فیات 
پرداختیم که این خودروساز ایتالیایی می تواند 

در بازار ایران عرضه کند.

پ��س از مذاک��رات امید بخش 
چند روز پی��ش رئیس جمهوری 
با طرف ه��ای اروپایی در جریان 
س��فر ب��ه ایتالیا و فرانس��ه، این 
از  گ��روه  نخس��تین  کش��ورها 
فعاالن اقتصادی خود را به ایران 
فرس��تادند تا آنچه در مذاکرات 
ابتدای��ی بری��ده ش��د، در تهران 

دوخته شود. 
به گزارش ایسنا، چند روز قبل 
یک هی��أت بزرگ اقتص��ادی با 
حض��ور نمایندگان بیش از 190 
ش��رکت ایتالیایی به ایران آمدند 
تا در جریان مذاکرات خود، راه را 
برای افزایش همکاری ها با ایران 
هموار کنن��د، همکاری هایی که 
شاید به دلیل نیاز جدی ایران به 
تحول در عرصه های زیرساختی، 
به ش��کلی قابل توجه به س��مت 

حمل و نقل گسیل شود. 
عب��اس  طوالن��ی  مذاک��رات 
وشهرس��ازی  راه  وزیر  آخوندی، 
ایران با طرف ه��ای ایتالیایی نیز 
نشان دهنده احتمال نتیجه بخش 
ش��دن این صحبت ها بوده است. 
مذاکرات��ی که در جری��ان آن از 
یک س��و ایران پیش��نهاداتی را 
به س��رمایه گذاران ایتالیایی ارائه 
کرده و از س��وی دیگ��ر فعاالن 
اقتصادی این کش��ور اروپایی نیز 
طرح های��ی را ک��ه مدنظر خود 

دارند مطرح کرده اند. 
پیش��نهاد اجرای برقی س��ازی 
راه آه��ن ته��ران – تبریز یکی از 
طرف  پیش��نهادات  اصلی تری��ن 
ایتالیایی را می س��ازد. براس��اس 
اعالم آخوندی، ارتقای ظرفیت و 
سرعت در مسیر تهران- تبریز با 

برقی ک��ردن این محور برنامه ای 
اس��ت که ایتالیا مط��رح کرده و 
ب��ا توجه به آغ��از کار اجرایی در 
محور تهران – مشهد در صورت 
نهای��ی ش��دن ای��ن پیش��نهاد، 
ایران  تاریخی ترین مس��یر ریلی 
نی��ز در ص��ف برقی ش��دن قرار 

می گیرد. 
در کنار این طرح ارائه ش��انس 
نوسازی ناوگان جاده ای ایران از 
س��وی س��رمایه گذاران ایتالیایی 
نی��ز یک��ی دیگ��ر از محورهای 
را  بحث ه��ای روزهای گذش��ته 

می سازد. 
با توجه به باال رفتن متوس��ط 
س��ن ناوگان ج��اده ای کش��ور، 
وزارت راه از چند ماه قبل اعالم 
کرده خود را برای نوس��ازی این 
خودروها به خصوص کامیون های 

بین ش��هری آماده می کند و در 
جری��ان مذاکرات اخیر شانس��ی 
نیز به ایتالیایی ها داده شده تا در 
این کار مشارکت داشته باشند. 

وزیر راه ایران درباره چگونگی 
پیش��نهاد  این  اجرای��ی ش��دن 
خطاب به هیأت ایتالیایی گفت: 
ما به خری��د 65 هزار کامیون نو 
نی��از داری��م که ش��ما می توانید 
در زمین��ه خری��د ای��ن تع��داد 
اروپایی  از ش��رکت های  کامیون 
باری  تولیدکنن��ده خودروه��ای 
سنگین و فروش لیزینگی آن به 
ایران س��رمایه گذاری کنید. این 
پروژه بسیار س��نگینی است که 
الزم��ه آن، انجام مطالعات دقیق 

از سوی دو طرف است. 
نهای��ی  توضیح��ات  هرچن��د 
آخون��دی نش��ان می ده��د این 

موض��وع در ح��ال حاضر در حد 
ی��ک پیش��نهاد اس��ت و ب��رای 
اجرایی ش��دن آن باید مذاکرات 
ج��دی و جزئی انج��ام گیرد اما 
صرف ب��از ش��دن ام��کان ورود 
این خودروها عرصه ای است که 
ناوگان بین جاده ای کشور تحت 
تاثیر خود قرار خواهد داد. ورود 
ایتالیا یا دیگر کشورهای اروپایی 
به بح��ث واردات این خودروها و 
تامین مالی آنها گزینه ای جدید 
اس��ت که پس از لغ��و تحریم ها 
می توان��د اوض��اع رفت و آمدها را 
در جاده ه��ای ای��ران دگرگ��ون 
کن��د، موضوع��ی که بای��د دید 
آیا در دوره��ای بعدی مذاکرات 
طرفین راه ب��ه جایی خواهد برد 
یا براساس آنچه وزیر راه گفته به 

مطالعات بیشتری نیاز دارد. 

دست های پر ایتالیا برای طرح های زیرساختی کشور

کامیون های اروپایی در راه ایران 
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حسن کریمی سنجری
کارشناس صنعت خودرو

قرارداد پژو کیفیت و ایمنی 
خودروهای ایرانی را افزایش می دهد

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
اثر مثبت قرارداد پژو موجب خروج بخش تحقیق و 

توسعه خودروسازان از سکون می شود. 
به��روز نعمت��ی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
قرارداد جدید ایران خودرو و پژو موجب وارد ش��دن 
پلتفرم های جدید به صنعت خودروس��ازی کش��ور 
می ش��ود. نماینده م��ردم اس��دآباد در مجلس نهم 
افزود: ای��ن اتفاق اثر خود را ب��ر بخش های تحقیق 
و توسعه و کارشناس��ان خودرویی کشور می گذارد. 
این مسئله به صنعت خودرویی کشور کمک می کند 
ت��ا با اتکا به تجربیات گذش��ته و فناوری های مدرن 
روز در س��اختار تولید خودروی کش��ور تجدید نظر 
کنند. ورود کارشناسان و خودروسازان کشور به این 
عرصه قطعا تاثیر خود را بر افزایش کیفیت و ایمنی 

خودروهای ایرانی می گذارد. 
وی افزایش ایمنی و ارتق��ای کیفیت خودروهای 
ایران��ی را از اص��ول اولیه مش��تری مداری دانس��ت 
و اظهار کرد: فرض بر این اس��ت که خودروس��ازان 
داخل��ی خواس��ته های مشتریان ش��ان را ب��رآورده 
می کنن��د، هر چند ش��کل گیری کمپی��ن نخریدن 
خودرو نش��ان داد که خودروسازان به هر دلیل این 

خواسته مردم را مورد توجه قرار ندادند. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید 
کرد: یک��ی دیگر از تاثیرات مثبت ق��رارداد پژو این 
اس��ت که موجب خروج بخش های تحقیق و توسعه 
خودروس��ازان از سکون می شود. با خروج این بخش 

از سکون، رضایت مشتریان نیز قابل تامین است. 



اخبار انتخاباتی

ت امروز|
ت  | فرص

س: آرزو بیا
عک

روز پنجش��نبه مردم در ش��هرهای مختلف در سراسر 
کشور سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را جشن گرفتند. در 
تهران، راهپیمایی عظیم مردم به میدان آزادی، جایی که 
رئیس جمهور سخنرانی سنتی خود را انجام داد، ختم شد. 
دکتر حس��ن روحانی در سخنرانی خود در میدان آزادی، 
به این موضوع اش��اره کرد که انقالب اس��المی علیه رژیم 
شاهنشاهی، تنها یک انقالب سیاسی نبوده و به جنبه های 
اخالقی آن اشاره کرد؛  »مسئله مهم اخالق است و همواره 
اخالق بر سیاس��ت مقدم بوده است و امام خمینی )ره( با 

اخالق اسالمی توانست هنرمندانه انقالب را از کنار نفرت 
و انتقام عبور دهد. «   

رئیس جمهور ایران در اش��اره به وقایع و بحران ها در 
منطقه خاورمیانه گفت:  »کسانی که با ادعای مسلمان 
و انقالبی بودن دس��ت به کشتار مسلمانان می زنند، نه 

مسلمان و نه انقالبی هستند. «   
او همچنی��ن به انتخابات پیش روی مجلس ش��ورای 
اسالمی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و از مردم 
خواست تا پای صندوق های رأی بروند: »انتخابات پیش 

رو مصداقی از همان گفت وگوی ملی اس��ت، انقالب ما 
پ��ای صن��دوق آرا تبلور پیدا می کند. امروز اگر کس��ی 
گل��ه ای دارد، اگ��ر ش��هروندی یا یک جریان سیاس��ی 
نامالیماتی را دیده است، در عین حال باید فعاالنه پای 
صندوق آرا برود. امروز باید بدانیم رأی شما ملت حرف 
آخر را خواه��د زد، هم در ایران، هم در منطقه، هم در 
جهان، رأی شهروندان ما اعم از زن و مرد، پیر و جوان، 
دختر و پسر و اقوام مختلف می تواند راهگشا نه برای ما 

که برای منطقه و جهان باشد. «   

وزی��ر امور خارجه آمری��کا در اظهاراتی 
از موافقت کش��ورهای حاضر در کنفرانس 
مونیخ برای برقراری آتش بس در س��وریه 

خبر داد. 
به گ��زارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از 
رویت��رز،  »جان ک��ری« وزیر امور خارجه 
آمری��کا گفته اس��ت که کش��ورهای عضو 
گروه حمایت بین المللی از س��وریه بر سر 
طرحی برای برقراری آتش بس و ارس��ال 
کمک ه��ای انسان دوس��تانه به ش��هر ها و 
مناطق تحت محاصره در سوریه به توافق 

دست یافته اند. 
نشست وزرای ۱۷ کشور عضو  »حمایت 
بین المللی س��وریه« با حضور محمد جواد 
ظریف وزیر امورخارجه کشورمان شامگاه 
پنجش��نبه در مونیخ آغاز ش��د و تا بامداد 

روز جمعه ادامه داشت. 
ج��ان ک��ری، بام��داد روز جمع��ه در 
کنفرانس خبری پس از نشست کشورهای 
عض��و حمایت بین المللی از س��وریه گفته 
اس��ت: در این نشس��ت، وزرای کشورهای 
عض��و گروه حمایت بین المللی س��وریه بر 
س��ر پایان دادن کامل به خصومت ها طی 

یک هفته به توافق رسیدند. 
کری اضاف��ه کرد، اعض��ای این گروه 
تواف��ق کردند طی ی��ک هفته آتش بس 
سراس��ری برقرار ش��ود. وی با این حال 
تصری��ح کرده اس��ت که آت��ش بس در 

س��وریه ش��امل گ��روه داع��ش و جبهه 
النصره نخواهد بود. 

وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرده که 
کشورهای حاضر در این نشست همچنین 
با تس��ریع و گس��ترش ف��وری کمک های 
انسان دوس��تانه به ش��هرها و مناطق این 
کش��ور جنگ زده در هفت��ه جاری توافق 

کردند. 
ب��ه گفته ک��ری ابت��دا ای��ن کمک به 
مناطقی که نیازفوری به کمک های انسانی 
دارن��د، به ویژه ها ش��هر ها و مناطق تحت 
محاصره ارس��ال شده و سپس کمک های 
بشردوستانه در اختیار همه افراد نیازمند 

در سراسر کشور قرار خواهد گرفت. 
ی��ک دیپلم��ات غربی به رویت��رز گفته 
اس��ت: ما به توافقی ب��رای پایان دادن به 
بمباران های روس��یه در س��وریه دس��ت 
نیافتیم، اما بر س��ر فرآیندی توافق کردیم 
ک��ه در صورت اج��را می تواند ش��رایط را 

عوض کند. 
ی��ک دیپلم��ات غرب��ی دیگ��ر نیز به  
»س��ی ان ان« گفته اس��ت: ۱۷ کش��ور 
عضو گروه حمایت بین المللی از س��وریه 
در نشس��ت خود در مونیخ بر سر ارسال 
کمک های انسان دوس��تانه به ش��هر ها و 
مناط��ق تح��ت محاصره از روز ش��نبه و 
همچنی��ن برقراری آتش ب��س در هفته 

آینده توافق کردند. 

از سرگیری مذاکرات دولت سوریه و 
مخالفان

ج��ان ک��ری همچنین گفته اس��ت که 
مذاکرات بین نمایندگان حکومت سوریه و 
مخالفان آن به زودی از س��ر گرفته خواهد 
ش��د. این مذاکرات هفته گذش��ته در ژنو 
بدون پیش��رفتی متوقف ش��د. توقف این 
مذاکرات با حمالت ت��ازه نیروهای دولتی 
سوریه با پشتیبانی نیروهای هوایی روسیه 
به حل��ب همزمان ش��د. آمری��کا پیش تر 
خواس��تار برق��راری فوری آت��ش بس در 
س��وریه ش��ده بود. اما در مقابل، روسیه با 
ارائه طرحی خواس��تار برق��راری آتش بس 
بین شورش��یان س��وری و حکومت بش��ار 
اس��د از روز اول مارس- ۱۱ اسفند- است. 
ولی واش��نگتن معتقد است که فاصله سه 
هفت��ه ای تا آن زمان به مس��کو و حکومت 
سوریه فرصت کافی خواهد داد تا گروه های 
شورش��ی میانه رو را درهم بکوبند. پیش از 
نشست کشورهای عضو حمایت بین المللی 
از س��وریه، جان کری و س��رگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روس��یه، روز پنجش��نبه 
در مونی��خ برای کاهش اختالفات فیمابین 
درب��اره طرح مس��کو به منظ��ور برقراری 

آتش بس در سوریه گفت وگو کردند.
تأکید چین بر نقش ایران در بحران سوریه

در حاشیه این نشست »وانگ یی« وزیر 
امورخارج��ه چین با ظری��ف دیدار کرد و 

ب��ر نقش ایران برای حل این بحران تأکید 
کرد. س��ایت رس��می وزارت امور خارجه 
چی��ن ک��ه روز جمعه اق��دام به انتش��ار 
بخش��ی از گفت وگوی وزیران امور خارجه 
ایران و چین کرد، تأکید کرده اس��ت که 
»وانگ یی« و ظری��ف در این دیدار عالوه 
بر رایزنی پیرامون آخرین تحوالت مربوط 
به س��وریه در خص��وص راهکارهای برون 
رفت این کشور از بحران کنونی گفت وگو 
کرده اند. رئیس دس��تگاه دیپلماسی چین 
در ای��ن دیدار ب��ا تأکید ب��ر نقش مثبت 
کش��ورمان در عرص��ه تحوالت س��وریه، 
خواس��تار تداوم ایفای نقش تهران در این 
حوزه شده و حضور کشورمان در مذاکرات 
آتی مربوط به س��وریه را مثبت و سازنده 
توصیف کرده است. وی همچنین با تأکید 
بر لزوم توقف س��ریع درگیری های نظامی 
در خاک سوریه، برقراری آتش بس فوری 
و آغاز رایزنی های همه جانبه سیاس��ی را 
از جمل��ه راه های اصلی خروج س��وریه از 

بحران دانست. 
»وان��گ ی��ی« در عین حال خواس��تار از 
س��رگیری فوری مذاکرات صلح س��وریه با 
حضور تم��ام طرف های درگیر ش��د. او در 
دیدار با همتای ایرانی خود همچنین به سفر 
اخیر  »ش��ی جین پینگ« رئیس جمهوری 
این کشور به تهران اشاره کرد و آن را سفری 

موفق و پربار دانست. 

س��یدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده 
ارشد هس��ته ای ایران در یک برنامه تلویزیونی به رابطه تیم 
مذاکره کننده با رئیس جمهور پرداخته و گفته است که حسن 

روحانی در مواقعی او و همکارانش را دعوا کرده است. 
عراقچی ک��ه به پاس خدماتش در مذاکرات هس��ته ای 
از رئی��س جمهور نش��ان درجه دو لیاق��ت دریافت کرد، 
در گفت وگ��و با ش��بکه تلویزیونی اس��تان اصفهان به این 
نکته اش��اره کرده است که در چند مورد، از نظر او و تیم 
همکارانش مذاکرات به بن بس��ت های بازنش��دنی خورده 
اس��ت که هر بار بعد از صحبت با رئیس جمهور، مذاکرات 

ادامه پیدا کرده است. 
عراقچی که اصالتی اصفهان��ی دارد، در این برنامه که روز 
جمعه پخش شد گفت: »بارها در مذاکرات به جایی رسیدیم 
که می گفتیم دیگر نمی شود. شاید حداقل دو، سه جلسه با 
دکتر ظریف و آقای روانچی خدمت دکتر روحانی رسیدیم و 
گفتیم واقعا نمی ش��ود. و ایشان بود که به ما روحیه می داد. 
خود ما در مذاکرات فراز و نش��یب های زیادی داش��تیم ولی 
در دو س��ه نقطه بحرانی که واقعا از س��ر ناامیدی نزد دکتر 

روحانی رفتیم، ایشان به ما امید دادند و گفتند حتما شدنی 
است. مشکالت بزرگ را حل کرده ایم ، اینها را هم می توانیم 
حل کنیم. دکتر روحانی مثل فرماندهی که وقتی سربازانش 
نزدی��ک او می روند آنها را با قوت بیش��تر به میدان س��وق 
می دهد، عمل کرد و الحق خیلی خوب مدیریت کردند. البته 

این را هم بگویم که ما را هم زیاد دعوا کرده اند. «   
عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده هس��ته ای افزود: کس��ی 
نمی دانست ایشان چطور ما را سوال و جواب می کردند. تحکم 
می کردند. نقاط ضعف ما را تذکر می دادند، اگر الزم بود دعوا 
می کردند و البته به جایش تشویق هم می کردند، راهنمایی 

می کردند و به ما روحیه و قوت قلب می دادند. «   
عراقچ��ی همچنین به راهنمایی های مقام معظم رهبری 

اشاره کرد و از حمایت های ایشان تشکر کرد. 
این برنامه دو مهمان تلفنی سرش��ناس داش��ت. یکی از 
آنه��ا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان بود 
ک��ه از مونیخ در این برنامه ش��رکت ک��رد و از نقش مهم 
عراقچی در مذاکرات گفت. دیگر مهمان تلفنی این برنامه، 
پرویز پرس��تویی بود که یک ش��ب قبل از آن موفق شده 

بود، جایزه س��یمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را به عنوان 
بهترین بازیگر مرد برای فیلم بادیگارد بگیرد. 

مصاحبه پرویز پرستویی و عراقچی
پرویز پرستویی دارنده پنج سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر در بخشی از این گفت وگو، خطاب به عراقچی گفت: به 
خودم تبریک می گویم ک��ه در مملکتی زندگی می کنم که 
قهرمانان ملی آن امثال ش��ما و دکتر ظریف هستند. چقدر 
خوشحالم این آدینه را به چهره دکتر عراقچی شروع می کنم. 
واقعا می گویم، همیش��ه دنب��ال این فرصت ب��ودم و دنبال 
تریبونی بودم که تبریک خالصانه خود را بگویم. من دس��ت 
ش��ما و دکتر ظریف را می بوسم. نام شما در تاریخ ثبت شد. 
یادم نمی رود ایام عید گذشته را که همه ملت ایران لحظه به 
لحظه در بازدید ها پیگیر خبرهای مذاکرات بودند و شما تمام 
مدت و شبانه روز در جلساتی بودید که سرنوشت ملت ایران 
را رقم بزنید. عراقچی هم اعطای سیمرغ بلورین جشنواره را 
به پرس��تویی تبریک گفتند و گفت که او هنرپیشه محبوب 
همه ایران و به خصوص محبوب همه بچه حزب الهی ها است. 

آتش بس در سوریه

عراقچی: رئیس جمهور ما را دعوا می کرد

  محس��ن مهر علی��زاده، فعال اصالح طلب: لیس��ت 
اصالح طلبان و حامی��ان دولت کامال با یکدیگر منطبق 
اس��ت و تا آنجا که اطالع دارم قرار است این دو جریان 
به صورت مش��ترک لیس��تی را برای تهران ارائه بدهند. 
ش��ورای سیاس��ت گذاری اصالح طلبان هن��وز در حال 
بررسی لیس��ت است و فکر می کنم تا شنبه این لیست 
نهایی ش��ود. وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر 
اینکه چه نس��بتی بین لیس��ت اصالح طلبان و حامیان 
دولت وجود دارد؟ گفت: لیست اصالح طلبان و حامیان 

دولت کامال با یکدیگر منطبق است و تا آنجا که اطالع 
دارم قرار است این دو جریان به صورت مشترک لیستی 

را برای تهران ارائه بدهند. 
  دبیر س��تاد انتخابات مازن��دران از انصراف یکی از 
نامزده��ای نمایندگی پنجمی��ن دوره انتخابات مجلس 
خب��رگان رهب��ری در ای��ن اس��تان خب��ر داد. مهرداد 
ابراهیمی، روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
اهلل وردی مقدس��ی فرد انصراف��ش را از ادامه رقابت در 
این عرصه با انتش��ار بیانیه اعالم کرده است. وی گفت: 

با انصراف این نامزد، تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس 
خبرگان رهبری در مازندران به هفت نفر رسیده است. 
آیت اهلل محی الدین حائری ش��یرازی با صدور پیامی 
از نام��زدی پنجمی��ن دوره انتخاب��ات مجلس خبرگان 

رهبری انصراف داد. 
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق عضو مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام گف��ت: مردم همچ��ون دیگر 
عرصه های انقالب، در انتخابات مجلس شورای اسالمی و 

خبرگان رهبری حضور پرشوری خواهند داشت. 

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

رج��ب طیب اردوغ��ان در انتقادی تن��د از آمریکا گفت: 
ناتوانی واش��نگتن در تشخیص ماهیت درست حزب اتحاد 
دموکراتیک سوریه منطقه را به »دریای خون« تبدیل کرده 
است. به گزارش روزنامه تودی زمان، رئیس جمهوری ترکیه 
در اظهاراتی تند ب��ا انتقاد از حمایت آمریکا از حزب اتحاد 
دموکراتیک سوریه از واش��نگتن خواست که بین ترکیه و 
این حزب یکی را انتخاب کند. وی در نشس��تی با مقامات 
استانی در آنکارا خطاب به مقامات آمریکایی گفت: آیا شما 
در طرف ما هس��تید یا در جبهه حزب اتحاد دموکراتیک و 
ح��زب کارگران کردس��تان  )پ. ک. ک( قرار دارید. ترکیه 
حزب اتحاد دموکراتیک را به عنوان یک سازمان تروریستی 
تلقی و اعالم می کند ک��ه این حزب با پ.ک.ک در ارتباط 
است. اخیرا جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 

پاسخ به سوالی اعالم کرد که آمریکا حزب اتحاد دموکراتیک 
را به عنوان س��ازمان تروریس��تی تلقی نمی کند. در پی این 
اظهارات آنکارا س��فیر آمریکا را ب��رای بیان نارضایتی خود 
از اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه این کش��ور به وزارت 
خارج��ه ترکیه احضار کرد. کربی روز س��ه ش��نبه با تأیید 
احضار س��فیر آمریکا در ترکیه به وزارت خارجه این کشور 
گف��ت: وی در این دی��دار با مقامات ارش��د ترکیه دیدار و 
گفت وگو کرده اس��ت. وی ادامه داد: آمریکا دیدگاه خود را 
نس��بت به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه تغییر نمی دهد. 
همچنین اردوغان در اظهارات دیگری از درخواست سازمان 
ملل مبنی بر باز کردن درهایش به سوی هزاران پناهجوی 
س��وری انتقاد کرد و گفت که اقدامات سازمان ملل در حل 

بحران پناهجویان بی تأثیر بوده است.

اردوغان از کوره در رفت

  ک�ره جنوب�ی اع�ام کرد ک�ه اتباع 
خود را از مجتمع صنعتی کائس�ونگ در 
منطقه حای�ل غیرنظامی می�ان دو کره 

خارج می کند. 
  وزارت کش�ور عربس�تان از حمل�ه 
یک فرد مس�لح به دفت�ر اداره آموزش 
در جنوب این کش�ور و کش�ته و زخمی 

شدن دست کم هشت تن خبر داد. 
امارات، شما المزروعی یک دختر جوان  )22 ساله( را به عنوان وزیر امور جوانان 

تعیین کرد و بدین ترتیب وی کم سن و سال ترین وزیر در جهان خواهد بود

تیتر اخبار

هنوز جزییاتی از نام و نشان یک خیر تهرانی به نام  »خیر 
اربعین« منتش��ر نش��ده اما وی برای دومین بار با واریز یک 
میلی��ارد تومان، زمینه آزادی ۳۲ زندان��ی را فراهم کرد. آذر 
ماه سال جاری بود که محسن نصیری رئیس انجمن حمایت 
از زندانی��ان در گفت وگ��و با خبرنگار مهر با اش��اره به اقدام 
خداپسندانه یک خیر ناش��ناس در ایام اربعین حسینی)ع( 
گفت: این خیر تهرانی با واس��طه یکی از فرزندان ش��هدای 
ب��زرگ دوران دفاع مقدس مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان به انجمن حمای��ت زندانیان مرکز واریز کرد تا زمینه 
آزادی تعدادی از زندانیان فراهم ش��ود. این خیر درخواست 
ک��رده بود با این پول زندانی��ان زن دارای فرزند که به دلیل 

بدهی مالی در زندان هس��تند آزاد ش��وند که ۲۱زندانی زن 
روزپنجشنبه آزاد شده و به جمع خانواده پیوستند. حاال این 
خیر ناش��ناس که به نام خیر اربعین معروف ش��ده با واریز 
ی��ک میلیارد و ۸۸میلیون تومان ۱۰ زندانی را به مناس��بت 
مبعث رس��ول)ص( و ۲۲زندان��ی را در ای��ام ده��ه فجر آزاد 
کرده است. گفته می ش��ود این بار اولویت آزادی با کودکان 
زیر ۱۸س��ال در کانون اصالح و تربیت تهران است. نصیری 
نمی داند این خیر کیست و تنها فردی که اطالع دارد همان 
فرزند شهید شاخص است. اصرارها و تالش ها برای مصاحبه 
ب��ا این خیر اربعین و گمنام بی ثمر مان��ده اما وی همچنان 

آزادی زندانیان را در دستور کار خود دارد. 

آزادی ۳2 زندانی با یک میلیارد تومان

  به گ�زارش س�ازمان زندان ها دو 

زندان�ی حاف�ظ ق�رآن در ندامتگاه 
بزرگ تهران مورد عفو قرار گرفتند 

و آزاد شدند. 
   س�ازمان آتش نش�انی و خدمات 

گاز  از  ته�ران  ش�هرداری  ایمن�ی 
گرفتگی دو جوان در ش�مال تهران 

خبر داد. 
بنیاد برکت اع�ام کرد که 68 درصد از اعتبارات پیش بینی ش�ده  بنیاد برکت 
وابسته به س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای مدرسه سازی در مناطق 

محروم استان البرز تاکنون هزینه شده است
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مراسم پایانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در سالن 
همایش های برج میالد برگزار و در آن برندگان سیمرغ های 
این دوره معرفی ش��دند. در این مراسم مسئوالنی چون علی 
جنتی وزیر ارش��اد، حسین فریدون مش��اور رئیس جمهور، 
حجت اهلل ایوبی رئیس س��ازمان س��ینمایی، علیرضا تابش 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حسین مسافرآستانه مشاور 
رئیس سازمان س��ینمایی، مصطفی ابطحی رئیس مؤسسه 
رس��انه های تصویری، حس��ین نوش آبادی سخنگوی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی، حبیب ایل بیگی معاون نظارت و 
ارزشیابی و کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز 
حضور داشتند. هیأت داوران سی وچهارمین جشنواره فجر در 

این مراسم سیمرغ های امسال را اهدا کرد: 

بهترین کارگردانی: سعید روس��تایی، برای کارگردانی ابد و 
یک روز. بهترین فیلمنامه: سعید روستایی برای فیلمنامه ابد و 
یک روز. بهترین فیلم: حبیب والی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم 
ایستاده در غبار. بهترین بازیگر نقش اول زن: پریناز ایزدیار برای 
فیلم ابد و یک روز. بهترین بازیگر نقش اول مرد: پرویز پرستویی 
ب��رای فیلم بادی��گارد. بهترین بازیگر نقش مکمل زن: ش��بنم 
مقدمی برای فیلم های زاپاس و نفس. بهترین نقش مکمل مرد: 
نوید محمد زاده برای ابد و یک روز. بهترین فیلمبرداری: پیمان 
شادمان فر برای خش��م و هیاهو. بهترین تدوین: بهرام دهقانی 
برای ابد و یک روز. بهترین موس��یقی متن: محمدرضا علیقلی 
برای امکان مینا و دختر. بهترین صدا: سعید بجنوردی و محمد 

رضا دلپاک برای فیلم النتوری. 

سیمرغ های جشنواره ابدی

  جرج کلونی و دیگر عوامل ساخت فیلم  
»درود بر س�زار! « به عنوان فیلم افتتاحیه 
جشنواره برلین، درباره نقش صنعت فیلم در 
بح�ران مهاجرت آن را تنها قادر به واکنش 

نشان دادن خواندند نه رهبری کردن. 
  نوربخش مدیر سی و یکمین جشنواره 
موس�یقی فج�ر درب�اره جای�زه  »ایران 
دبیرخان�ه  وی�ژه  برنام�ه  و  فرهنگ�ی« 
خارج�ی  مهمان�ان  ب�رای  جش�نواره 

شرکت کننده توضیحاتی را ارائه داد. 

فرش قرمز ش�صت  و ششمین جشنواره بین المللی فیلم برلین روز ۱۱ فوریه  
)22 بهمن ماه( پهن  شد
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لوئیس فان خال می گوید او و مالکان منچس��تریونایتد 
هر دو از نتایج این تیم در لیگ برتر ناامید ش��ده اند، ولی 
در عین حال تأکید کرد اگر باش��گاه قصد جایگزینی او را 
داش��ته باشد به این مربی اطالع می داده است. به گزارش 
ساکرنت، منچس��تریونایتد که این فصل را با صدرنشینی 
آغ��از کرده بود، در ادامه نتایج ضعیفی کس��ب کرد و این 
نتای��ج با بازی های ضعیف نیز همراه ش��د تا اینکه آنها در 
حال حاضر در رده شش��م لیگ برت��ر قرار گیرند و از جام 
اتحادیه و لیگ قهرمانان نیز حذف ش��وند تا فان خال در 
دومین س��ال حضور خ��ود در منچس��تریونایتد نیز نتایج 
ضعیفی کسب کرده باشد. منابع زیادی در روزهای اخیر از 
صحبت منچس��تریونایتد با مورینیو برای فصل آینده خبر 
دادند، این در حالی اس��ت که هنوز فان خال نمی خواهد 

باور کند که منچس��تریونایتد بدون اج��ازه و اطالع او به 
س��راغ مربی دیگری رفته اس��ت. او البته اعتراف کرد اگر 
باشگاه به دنبال مربی جدیدی برای فصل بعد است، بهتر 
اس��ت از همین حاال خود را برای این موضوع آماده کند. 
ف��ان خال در این ارتباط گفت: من نگفته ام که با مورینیو 
صحبتی داش��ته ام ولی او دوس��ت من است. نمی دانم که 
منچس��تریونایتد با مورینیو برای فصل بعد صحبتی کرده 
اس��ت یا خیر. تنها می توانم بگویم که با مدیر اجرایی تیم 
آقای وودوارد صحبت کردم و تصور نمی کنم با برداش��تی 
که از صحبت با او داش��تم منچستریونایتد به دنبال مربی 
دیگ��ری رفته اس��ت. فکر می کنم اگر باش��گاه به س��راغ 
مورینی��و رفته بود، به م��ن اطالع می داد چ��را که رابطه 

خوبی با مدیریت منچستر دارم. 

فان خال: نمی دانم با مورینیو حرف زده اند یا خیر

  باشگاه هوفن هایم به دنبال جدایی 
ه�وب اس�تیونس، یولی�ان ناگلزمن 
و ی�ک مربی ج�وان را جایگزین وی 

کرد. 
  ج�ان فرانکو زوال، س�رمربی تیم 
فوتبال العربی قطر از صحبت درباره 
ج�ذب  »جان ت�ری« کاپیت�ان تیم 

چلسی خودداری کرد. 

برانک�و، س�رمربی تیم فوتب�ال پرس�پولیس در واکنش به ش�ایعه دوپینگ 
بازیکنان این تیم گفت: کاما واضح است که جریانی علیه پرسپولیس وجود 

دارد و این شایعات را مطرح می کنند که باید از آنها شکایت کرد. 
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مراقب باشیم با خنده نام تجاری را 
به خطر نیندازیم 

در نوبت قبل گفتیم برخی مدیران تبلیغات تمایل 
دارند آگهی آنه��ا خبری را به مخاطبان خود انتقال 
دهد و برخی معتقدند اگر آگهی صرفاً خبری تنظیم 
ش��ود می توان��د در کلیت انتقال پی��ام به مخاطبان 
اخت��ال ایجاد کند. اخت��ال از این جهت که چون 
پیام ب��ه صورت مس��تقیم به مخاط��ب انتقال داده 
می ش��ود می تواند نوعی واکنش اجتنابی یا تدافعی 
برای مخاطب��ان ایجاد کند و این ب��رای نام تجاری 
مناسب نباشد، لذا عده ای بر این باورند که در مقابل 
تبلیغات خبری می توانیم از تبلیغات س��رگرم کننده 

استفاده کنیم. 
آگهی های��ی  درخص��وص  داری��م  قص��د  ام��روز 
س��رگرم کننده صحبت کنی��م، آگهی هایی که روش 
مس��تقیمی برای برقراری ارتب��اط با مخاطبان خود 
اتخاذ نمی کنند بلکه از روش های غیر مس��تقیم تری 

برای معرفی نام تجاری استفاده می کنند. 
موضوع از این قرار اس��ت؛ اگر آگهی های خبری، 
بیننده را یک پذیرنده صرف قلمداد می کند که قرار 
اس��ت اطاعات را آن طور که ما می خواهیم دریافت 
کند در آگهی های س��رگرم کننده وضع اصًا بر این 

منوال نیست. 
در آگهی های سرگرم کننده قصد مدیران این است 
که مخاطب را با س��رگرم کردن متوجه کاالی خود 
کنن��د و این موضوع می تواند هم دس��ت مدیران را 
برای س��اخت آگهی باز بگذارد و هم آنها را محدود 

کند. 
خیلی پیش می آید که ی��ک مدیر تبلیغاتی برای 
یک کاال که مدت هاس��ت اطاع رس��انی کرده حرف 
تازه دیگری نداش��ته باش��د اینجاست که این دست 
آگهی ه��ا می تواند به داد مدیران برس��د. به خصوص 
زمانی که ما همه چیز را در خصوص تفاوت محصول 
خودمان با س��ایر رقبا به اطاع مخاطبان رسانده ایم 
و ای��ن تک��رار مک��ررات می توان��د ب��رای مخاطبان 

خسته کننده باشد. 
در اغل��ب موارد بین آگهی ها یا نام های تجاری که 
خود را در تلویزیون معرفی می کنند تفاوت عمده ای 
یافت نمی ش��ود هم��ه چیز می تواند ب��ه یک پر کاه 
وصل باش��د؛ با کوچک ترین حرکتی گاهی می توان 
وزن ی��ک آگهی را ب��ه نفع یک کاال ی��ا نام تجاری 

عوض کرد. 
تصور کنید ش��اهین ی��ک ترازو دقیق��ا در مقابل 
هم باش��ند؛ آن��گاه تصور کنید که ی��ک پر کاه روی 
یکی از کفه ها گذاش��ته شود؛ همه چیز اینجا عوض 
می ش��ود؛ این همان چیزی اس��ت که در آگهی های 
سرگرم کننده در نظر گرفته می شود به این معنا که 
وقت��ی توجه مخاطب را به خ��ود جلب کنید گویی 
ی��ک پر کاه��ی را روی یک��ی از کف��ه می گذارید و 
موجب می ش��وید همه چیز به نفع شما عوض شود؛ 
لذا اینجاست که موضوع بسیار اهمیت پیدا می کند. 
اما درست کدام است؟ ما در یک آگهی سرگرم کننده 

چ��ه چیزی را باید در نظ��ر بگیریم و تا کجا می توانیم 
مخاطبان را س��رگرم کنیم؟ در یک مطالعه که توسط 
آژان��س تحقیقات��ی  »  METRIX «   ص��ورت گرفت 
تصمیم گرفته ش��د عوامل متعددی را با یک سیستم 
امتی��از دهی برای یک تبلی��غ در نظر بگیرند، ازجمله 
»دوست داش��تنی بودن«، »قانع کننده بودن«،  » خنده 
دار ب��ودن« و... با توجه به بررس��ی های به عمل آمده 
نشان داده ش��د اگر فقط فاکتور  » خنده دار «   بودن در 
یک آگهی مدنظر ق��رار بگیرد کارایی آگهی به مراتب 
پایین ت��ر از زمانی خواهد بود که یک آگهی  » دوس��ت 
داش��تنی «   باش��د. به ای��ن معنا که اثربخش��ی آگهی 
زمانی که دوست داش��تنی تر باشد بیشتر از زمانی است 
که آگهی خنده دار باشد اما وقتی آگهی خنده دار است 

توجه بیشتری به خود جلب می کند. 
اگر به این موضوع نگاه روانشناس��انه تری بیندازیم 
متوجه می ش��ویم ک��ه در یک آگه��ی وقتی خنده 
بر دوست داش��تنی بودن ترجیح داده ش��ود به نظر 
می رسد کمتر می تواند در ذهن مخاطب جا بگیرد و 
یا اینکه اگ��ر آگهی صرفاً روی خنده دار بودن تأکید 
کند بدون آنکه قانع کننده باش��د ب��از نمی تواند اثر 

الزم را روی مخاطب بگذارد. 
این برای آن دس��ت آگهی ها که تمام توجه خود را 
روی خندان��دن مخاطبان معط��وف می دارند می تواند 
بسیار مهم باشد، چرا که در این حالت مخاطب کمتر 
ش��ما را به خاطر خواه��د آورد درحالی ک��ه در آگهی 
تبلیغاتی همانطور که پیشتر هم گفته شده هدف آن 

است که مخاطب در زمان الزم ما را به یاد بیاورد. 
در یک پژوهش دیگر وقت��ی پنج آگهی خنده دار 
و پن��ج آگهی ج��دی به مخاطب نمایش داده ش��د 
معلوم ش��د ک��ه مخاطب��ان به طور چش��مگیری به 
آگهی های خنده دار پاس��خ بیشتری نشان می دهند 
اما در آگهی های جدی ماندگاری بیش��تری در ذهن 

مخاطبان وجود دارد. 
در همین تحقیق نشان داده شد که اگر یک آگهی 
بیش از اندازه س��رگرم کننده باشد مخاطب فراموش 
می کن��د که قصد آگهی چه ب��وده و اثر آگهی عمًا 
خنثی می ش��ود. ل��ذا وقتی از آگهی س��رگرم کننده 
صحبت می شود باید در نظر گرفت که آگهی باید در 
خدمت   »  نام تجاری «   باشد که قصد داریم تبلیغش 
کنیم؛ اس��تفاده بجا از ن��ام تجاری و جماتی که در 
آگهی ب��ه کار م��ی رود همگی می توان��د یک آگهی 
را مؤثر ت��ر یا ضعیف ت��ر جلوه دهد. ب��ا این توصیف 
باوجود آنکه گفته می ش��ود وقتی دست و بال تان از 
ساخت یک آگهی خبری خالی می شود سراغ آگهی 
سرگرم کننده بروید اما این را هم در نظر بگیرید که 
این دست آگهی بیشتر به عنوان یک مکمل استفاده 

شود نه جایگزین برای آگهی اصلی. 

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

 Tramontina  اگهی: شرکت لوازم آشپزخانه

ایستگاه تبلیغات

میز غذاخوری ایکیا از گوشی هوشمند 
به عنوان هیتر استفاده می کند

رس��انه های اجتماعی باعث شده اند که مکالمه بین 
اعضای خانواده کمتر صورت بگی��رد. اعضای خانواده 
به جای غذا خوردن و صحبت و تعامل با یکدیگر س��ر 

میزغذا، دائما چشم شان به گوشی های شان است. 
ب��ه گ��زارش مارکتینگ نی��وز، ایکیا ب��رای حل این 
مشکل راه حل جالبی ارائه داده است. این شرکت لوازم 
خانگی سوئدی میزغذاخوری ساخته است که افراد را 
مجبور می کند تا به جای چک کردن دائمی اینستاگرام 
و فیس بوک و تلگرام، حواس ش��ان به غذا خوردن شان 
باش��د. این میزغذاخوری از گوشی مشتریان به عنوان 
هیتر ب��رای گرم نگه داش��تن غذای ش��ان اس��تفاده 
می کند. ایکیا در یک تبلیغ در تایوان نش��ان می دهد 
که مش��تریان برای خوردن غذا ابتدا باید گوشی های 
هوشمند خود را درون محفظه ای از میز که زیر ظرف 
غذا است، قرار دهند. اعضای خانواده بافاصله پس از 
تسلیم گوشی ها، شروع به غذاخوردن و صحبت کردن 

با یکدیگر می کنند و گوشی ها را فراموش می کنند. 

هندریل پله برقی، رسانه تبلیغاتی جدید شرکت پاکشو

رسانهایکهبهشمادرصعودکمکمیکند
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گ��ران ش��دن روزبه روز رس��انه های تبلیغات س��نتی 
بس��یاری از ش��رکت ها را به فکر اس��تفاده از رسانه های 
نو انداخته اس��ت؛ رس��انه هایی که شاید امتحان خود را 
در کش��ورهای اروپایی پس داده اند ولی هنوز ش��رکتی 
در داخل ایران نسبت به بهره برداری آنها اقدامی نکرده  
اس��ت. رس��انه های نو، بس��یارند و به کارگی��ری آنها در 
نزدیک شدن برندها به مخاطبان شان تأثیرگذارند. یکی 
از رس��انه های جدیدی که این روزها ش��رکت پاکشو از 
آن بهره برداری کرده  هندریل پله  برقی اس��ت. ش��رکت 
پاکشو چندی اس��ت از این رسانه به منظور تبلیغ یکی 
از محصوالت خود به نام خمیردندان مریدنت اس��تفاده 
کرده  اس��ت. پاکشو از پله  برقی های یک مجتمع تجاری 
در ته��ران ب��ه منظور تبلی��غ یکی از محص��والت خود 
اس��تفاده کرده است. برای بررس��ی ابعاد مختلف رسانه 
هندری��ل پل��ه برقی به س��راغ هومن یگان��ی، مدرس و 
مشاور تبلیغاتی رفته ایم. عاوه بر یگانی، در این گزارش 
گفت وگوی��ی نیز با امید روس��تا، مدیرتبلیغات ش��رکت 
پاکش��و درباره علل به کارگیری رسانه ِ هندریل پله برقی 

توسط این شرکت داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

رسانه ای که همچنان جدید است 
هومن یگانی درباره رسانه تبلیغاتی به کار رفته توسط 
ش��رکت پاکش��و می گوید: تبلیغ��ات روری هندریل پله 
برقی عمر نس��بتاً طوالنی در خارج از ایران دارد، اگرچه 
به نس��بت رسانه های شناخته ش��ده و مرسوم هنوز هم 
در گروه رس��انه جدی��د  )New Media( طبقه بندی 
می ش��ود. ام��ا بالطبع در ایران تا مدت ه��ا به عنوان یک 
رس��انه جدی��د و خ��اق دیده خواه��د ش��د. کارهای 
پراکنده ای در بخش تبلیغات روی پله برقی انجام ش��ده 
اما مش��خصاً در خصوص هندریل باید از پاکشو به عنوان 

پیشرو در این موضوع نام برد. 

ترافیک باالی رسانه های سنتی
یگان��ی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا این رس��انه 
می توان��د نظر مخاطبان ایرانی را ب��ه خود جلب کند یا 
خی��ر، می گوید: به نظرم از چند حی��ث می توان به این 
س��وال پاسخ داد. ابتدا ورود یک رسانه جدید در شرایط 
فعلی و ترافیک باالی رس��انه های س��نتی مثل رادیو و 
تلویزی��ون در پخ��ش آگهی، همچنین رقابت گس��ترده 
ش��رکت ها و محصوالت مختل��ف در فض��ای تبلیغاتی 
کشور، اهمیت این ورود را چند برابر می کند یعنی فارغ 
از توان تأثیرگذاری آن در جایگاه یک رس��انه، بازکردن 
یک فضای تازه و جدید برای مخاطبانی که در بس��یاری 
از م��وارد حت��ی از این هم��ه تکرار و ع��دم وجود تنوع 
در محتوا خس��ته و آزرده هم ش��ده اند، فرصت ویژه ای 
برای ش��رکت هایی خواهد بود که از این رسانه استفاده 
می کنند؛ رسانه خاموشی که بیشترین تکرار نام برند را 
بدون آزار دادن مخاطب به همراه دارد. یگانی می گوید: 
از حی��ث ارزیابی رس��انه ای نی��ز تبلیغ��ات در این فضا 
مزایای زیادی را در بر می گیرد؛ ارتباط نزدیک مخاطب 
ب��ا نام برند که به صورت چش��می و حت��ی فیزیکی در 
محدوده زمانی حدوداً 30 ثانیه در شرایطی که مخاطب 
ب��ا آرامش و تمرکز ب��ا آن تماس پیدا می کند، بس��یار 
تأثیرگذار خواهد ب��ود. البته آمارهای مختلفی از میزان 
اثربخش��ی آن در دنیا منتشر ش��ده که این آمار و ارقام 
در کش��ورهای مختلف تا حدی نیز متفاوت است. مثًا 
در یک نمونه پژوهشی در عربس��تان با عنوان »مزایای 
اس��تراتژی تبلیغات خاق و حالت های ادراکی« که در 
س��ال 2010 انجام گرفته و در مجات ISI نیز به چاپ 
رس��یده، تا 90 درصد یادآوری نام برن��د و بیش از 30 
درصد تأثیرگذاری روی انتخاب در زمان خرید به دست 
آمده و مورد اس��تقبال گس��ترده کس��انی که در تماس 
با این نوع تبلیغات قرار گرفته اند واقع ش��ده اس��ت، اما 
به طور مثال در آلمان و در بررسی های موردی در نقاط 

فروش، بی��ن 15 تا 20 درصد تأثیرگذاری روی انتخاب 
به دس��ت آمده که برای برنده��ای مختلف نیز میانگین 
متفاوتی به همراه داشته است. بدون شک این رسانه در 
بخش ی��ادآوری و آگاهی از برند موفق و در بحث اقدام 
به خرید با توجه به نوع محصول و موقعیت پله برقی، با 

درجات مختلف تأثیرگذار خواهد بود. 

رسانه ای که حرفی تازه به مخاطبان خواهد گفت
ای��ن مش��اور تبلیغاتی درباره طرح تبلیغاتی ش��رکت 
پاکشو که روی این رسانه  نصب شده، می گوید: به نظرم 
طرح های اولیه بس��یار اس��تاندارد و صحیح اجرا ش��ده 
اس��ت. مهم ترین ویژگی هایی که در باالبردن اثربخشی 
این رس��انه باید مدنظر قرار داده ش��ود کیفیت چاپ و 
اجرا، سادگی در طرح و اس��تفاده از متن ترغیب کننده 

مث��ل ی��ک ش��عار خوب 
ی��ا یک پیش��نهاد جذاب 
اس��ت. در بخش اجرا نیز 
می توان��د از نظر فیزیکی 
قابل لم��س باش��د تا به 
مخاطب  ارتب��اط  ایج��اد 
ب��ا آن کمک کن��د. مثل 
برجسته سازی نامحسوس 
نوش��ته یا بخشی از طرح 
که در زمان تماس، توجه 
و حس بیشتری را درگیر 

کند. 
یگانی در پاس��خ به این 

س��وال که آیا هندریل پل��ه برقی به عنوان یک رس��انه 
تبلیغاتی می تواند جایگزین رس��انه های دیگر تبلیغاتی 
ش��ود یا خیر، می گوید: همانطور که قبا اشاره کردم در 
فضای تبلیغاتی فعلی و با رویکرد هزینه-فایده، قطعاً این 
رسانه قابلیت اضافه ش��دن به سبد رسانه ای برنامه های 
تبلیغاتی ش��رکت ها را خواهد داشت. عاوه بر آن، بسته 
به هدف گذاری در باالبردن آگاهی از نام برند یا ترغیب 
به خرید، اس��تفاده در نقاط فروش ی��ا نقاط عرضه کاال 
همانند هایپر مارکت و ش��اپینگ مال ها، تأثیرگذاری آن 
را چندی��ن برابر خواهد کرد. به هرح��ال تنوع، تعدد و 

تکرار براس��اس نوع صنعت، نوع کاال، جایگاه برند، رقبا، 
بودج��ه و م��وارد زیادی انتخ��اب و م��ورد ارزیابی قرار 
می گیرد، اما بدون ش��ک هندریل ادورتایزینگ در نقاط 
فروش به عنوان یک رس��انه مهم و اثربخش حرفی برای 

گفتن خواهد داشت. 

رسانه ای که جواب خود را پس داده است
امید روس��تا، مدیر تبلیغات ش��رکت پاکش��و درباره 
به کارگی��ری رس��انه هندریل ادورتایزینگ توس��ط این 
شرکت به منظور تبلیغات محصول خمیردندان مریدنت 
می گوید: هندریل پله  برقی رس��انه تبلیغاتی اس��ت که 
نزدیک به 15 س��ال است در کش��ورهای مختلف مورد 
بهره برداری قرار گرفته  اس��ت ول��ی در ایران تا به امروز 
هیچ شرکتی از این رسانه به منظور تبلیغات محصوالت 
اس��ت.  نک��رده  اس��تفاده 
ش��رکت پاکش��و نیز برای 
ای��ن  از  اس��تفاده  ش��روع 
رس��انه ب��ه س��راغ یکی از 
مجتمع های تج��اری رفته 
و آگهی های مختلفی را در 
هندریل پله  برقی آن اکران 
خواهد کرد. البته همانطور 
که می دانید، هر رس��انه ای 
دوره آزم��ون و خط��ا دارد 
و فع��ًا در حال جمع آوری 
بازخورده��ای  و  داده 
مخاطب��ان نس��بت به این 
رس��انه  هستیم. پاکش��و تصمیم دارد بعد از این مرحله، 
ش��یوه تبلیغاتی خود را در مراکز عمومی تر و با تردد باال 
اجرایی کند. روستا درباره سنجش اثربخشی این رسانه 
می گوید: حس��ن رس��انه های اجرا ش��ده در کشورهای 
اروپایی این است که آمار مشخصی در دوره های مختلف 
از سنجش اثربخشی رسانه توسط شرکت های تبلیغاتی 
یا سنجش رسانه منتشر می ش��ود، برای مثال برخی از 
نشریات معتبر تبلیغات در دنیا 65 درصد یادآوری برند 
و 75 درص��د آگاهی از برن��د و 19 درصد افزایش خرید 
در نقطه فروش را درباره این رس��انه ذکر کرده اند. البته 

باید در نظر بگیرید که این رس��انه ب��رای ایرانی ها تازه 
اس��ت و مطمئناً درصدهای اعام ش��ده ممکن است در 
کشور ما به دلیل تازگی رس��انه افزایش یابد. در نتیجه 
مخاطبان ایرانی اگر این رس��انه را یکبار ببینند تا چند 

ماه به خاطر خواهند آورد. 

علل به کارگیری رسانه هندریل 
روس��تا درب��اره علل به کارگیری این رس��انه توس��ط 
پاکش��و می گوید: ش��رکت پاکش��و هر س��اله بخشی از 
بودجه تبلیغاتی خود را به منظور به کارگیری رسانه های 
جدید تبلیغاتی اختصاص می دهد. برای س��ال آینده نیز 
چندین رس��انه تازه در دستور کار دپارتمان مارکتینگ 
قرار گرفته اس��ت. همچنین سعی مان براین بوده که در 
ح��وزه تبلیغات متف��اوت و خاق تر عم��ل کنیم. مدیر 
تبلیغات ش��رکت پاکش��و درباره ط��رح تبلیغاتی نصب 
شده روی رسانه هندریل می گوید: طرح ها توسط گروه 
طراحی خود ش��رکت طراحی ش��ده  اس��ت و در صدد 
اجرای ش��یوه های دیگری نیز برای جلب توجه بیش��تر 
مخاطب هستیم، برای مثال قرار است از ماکت محصول 
خمیردن��دان روی پله  برقی ها کن��ار طرح های تبلیغاتی 
اس��تفاده کنیم. روس��تا می گوید: مزیت این رسانه قابل 
لمس بودن آن توسط مخاطبان است. در واقع مخاطب 
با لمس رس��انه تبلیغات��ی ارتباط بهتری ب��ا آن برقرار 
می کن��د. ع��اوه بر این رس��انه نزدیک مخاطب اس��ت 
و مخاط��ب ب��ه راحتی می تواند نوش��ته های روی آن را 
بخواند. روستا می گوید: رسانه های تبلیغاتی به کار گرفته 
در کش��ورمان روزب��ه روز گران تر می ش��وند، به خصوص 
قیم��ت پخش آگهی ه��ای تلویزیون غیر متعارف ش��ده 
و ب��ا توج��ه به خبرهایی ک��ه درباره کنسرس��یوم اخیر 
صداو س��یما در س��ال آینده به گوش می رس��د، شرایط 
سخت تر نیز خواهد شد. به همین دلیل تاش مان براین 
 BTL است که بودجه تبلیغاتی بیشتری را صرف بخش
و افزایش جذابیت در اجرا کنیم. در این راس��تا امس��ال 
گلرنگ بودجه دیجیت��ال مارکتینگ خود را هفت برابر 
کرده اس��ت. به نوعی س��عی خواهیم کرد در این حوزه 
ب��ا افزایش جذابیت محتوای تولید ش��ده، مخاطب را با 

هزینه های معقول تر به سمت برندمان جذب کنیم. 

اکرم آزادیان

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

مهم ترین ویژگی هایی که در باالبردن 
اثربخشی رسانه هندریل پله برقی باید مدنظر 
قرار داده شود کیفیت چاپ و اجرا، سادگی در 
طرح و استفاده از متن ترغیب کننده مثل یک 
شعار خوب یا یک پیشنهاد جذاب است. در 
بخش اجرا نیز می تواند از نظر فیزیکی قابل 
لمس باشد تا به ایجاد ارتباط مخاطب با آن 
کمک کند. مثل برجسته سازی نامحسوس 
نوشته یا بخشی از طرح که در زمان تماس، 

توجه و حس بیشتری را درگیر کند



برخ��ی از نظریه پردازان حوزه 
بازاریاب��ی بر ای��ن باورند که هر 
باید هفت س��ال  کس��ب و کاری 
یک ب��ار هویت بصری خ��ود را 
بازطراح��ی کن��د. کف��ش ملی 
روزگاری 25 میلیون  برندی که 
جف��ت کف��ش را در طول یک 
س��ال تولید می کرد و برخی از 
س��ازمان های بین المللی ارزش 
این برن��د را حدود 110 میلیون 
دالر ب��رآورد ک��رده بودن��د این 
روزها اقدام به بازطراحی هویت 
بصری خودکرده اس��ت. چندی 
پیش این گروه صنعتی فراخوان 
طرح بازآفرینی هویت س��ازمانی 
کف��ش ملی را منتش��ر کرد. در 
از عالقه مندان  فراخ��وان  ای��ن 
خواسته ش��ده ک��ه در طراحی 
هویت سازمانی و طراحی سناریو 
و استوری برد کفش ملی شرکت 
کنند و به برندگان این فراخوان 
هدایایی نیز داده می ش��ود. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه برخی از 
کارشناسان و مش��اوران برند و 
بازاریابی بر این باور هستند که 
بازطراحی هویت بصری نیاز به 
تحقیقات بازار دارد و س��ازمانی 
مانند کفش ملی برای بازطراحی 
هویت بصری خود بهتر بود که 
از آژانس های بازاریابی اس��تفاده 
کن��د؛ چ��ون در بهترین حالت 
ب��ا توجه ب��ه جای��زه 7میلیون 
تومانی ب��رای ای��ن بازطراحی، 
آژانس های تبلیغاتی و بازاریابی 
کمت��ر احتمال دارد س��راغ این 
موضوع برون��د؛ البت��ه اگر این 
راس��تای  در  فراخ��وان صرف��ا 
تبلیغ��ات و مطرح ش��دن ن��ام 
برند کفش ملی در ش��بکه های 
اجتماعی و فضای مجازی باشد، 
توجیه دارد. فراخوان بازطراحی 
هویت س��ازمانی کف��ش مل��ی 
بهانه ای شد تا  »فرصت امروز« 
س��راغ دکتر امین اس��داللهی، 
مدرس و مشاور بازاریابی و برند 
و دکتر شادی گلچین فر، مدرس 

و مشاور بازاریابی برود. 
دکت��ر امی��ن اس��داللهی در 
گفت و گ��و با  »فرص��ت امروز« 
س��ازمان ها  معموال  می گوی��د: 
می خواهن��د  هنگامی ک��ه 
ب��رای خود  را  هویت س��ازمانی 
ایج��اد کنند، ی��ا هویتی از قبل 
اس��ت که سازمان  شکل گرفته 
بای��د تالش کن��د بازآفرینی در 
انجام دهد  جایگاه س��ازی خود 
یا برخی سازمان ها جایگاهی را 
در بازار برای خود ایجاد کرده اند 
و صرف��ا تالش می کنند که این 
جایگاه را تمدی��د کنند و برای 
مخاطبان یادآوری تکرارشده ای 

را انجام دهند. 
او ادامه می دهد: س��ازمان ها 
جایگاه سازی مجدد را با تغییر 
و اص��الح انج��ام می دهن��د و 
آن را بهب��ود می بخش��ند ی��ا 
هویت  س��ازمانی  درصورتی که 
بصری خوب و حس نوستالژی 
تغییری  می تواند  باشد،  داشته 
در آن ش��کل نگیرد؛ به عنوان 
ح��س  مل��ی  کف��ش  نمون��ه 
ایجاد  مخاطب  در  نوس��تالژی 
می کند که ش��اید اگ��ر به آن 
دس��ت نخورد و تغیی��ر نکند 
بهتر باش��د چ��ون لوگوی این 

ایرانی  مخاطب��ان  ب��رای  برند 
حس نوستالژی دارد؛ البته در 
صورتی باید تغیی��ر در هویت 
بص��ری انجام نش��ود که حس 
نوس��تالژی از نوع مثبت باشد 
که خاطرات کودک��ی را برای 

مخاطبان ایرانی زنده کند. 
اس��داللهی بیان می کند: نوع 
جای��زه ای ک��ه کف��ش ملی در 
ای��ن فراخ��وان در نظ��ر گرفته 
بود، می توانست به صورت دیگر 
باش��د و دقت بیش��تری در این 
خصوص انجام ش��ود. از طرفی 
در ای��ن فراخوان اگ��ر به دلیل 
فراخوان،  تبلیغات��ی  جنبه های 
کف��ش ملی این اق��دام را انجام 
داده باشد، مثبت تلقی می شود 
ام��ا در حقیق��ت ب��ا 7میلیون 
هویت سازمانی  نمی توان  تومان 
و ش��رکتی برندی را به درستی 
بازطراحی کرد، چون با این مبلغ 
آژانس های تبلیغاتی و بازاریابی 
وارد کار نمی ش��وند. خیلی بهتر 
ب��ود آژانس هایی ک��ه در حوزه 
برندینگ در کش��ور مشغول به 
فعالیت هستند برای بازآفرینی 

برن��د کفش مل��ی وارد 
کار ش��وند و کفش ملی 
در  آژانس ه��ا  ای��ن  از 
راس��تای بازآفرینی برند 
خود استفاده می کرد. در 
حال حاضر با استفاده از 
ای��ن فراخوان در بهترین 
حالت تعدادی دانشجوی 
گرافیک لوگویی را برای 
کف��ش مل��ی طراح��ی 
می کنند و این بازطراحی 
براساس تحقیقات بازاری 
ام��ا  نمی ش��ود  انج��ام 

هنگامی که این گونه مس��ائل را 
به افراد متخصص بسپارید، قطعا 
مثمرثمرتر واقع می ش��ود، البته 
ازنظ��ر تبلیغات و دیده ش��دن 
در ش��بکه های اجتماع��ی این 

فراخوان خوب بوده است. 

تغییرات کوچکی در 
بازآفرینی برند

این مدرس دانشگاه می افزاید: 
هنگامی که حس مثبتی نسبت 
به برندی وجود داش��ته باش��د، 
بازآفرینی برند باید در راس��تای 
احیای آن باش��د، چون ممکن 
است بسیاری از مخاطبان حس 
کنن��د که برن��دی مانند کفش 
ملی دیگر وجود خارجی ندارد و 
جمع شده است، به همین دلیل 
س��ازمان هایی مانن�����د کفش 
ملی تغییرات��ی را در برند خود 

ایجاد می کنن��د. به عنوان نمونه 
ممکن است چنین سازمان هایی 
در  تغیی��ر  درص��د  ت��ا 10   5
بازآفرینی برند ایج��اد کنند. از 
طرفی طبق اس��تانداردهای این 
حوزه توصیه می ش��ود هر هفت 
سال یک بار تغییراتی در هویت 
بصری ایج��اد و بازآفرینی برند 

انجام شود. 

کیفیتی متناسب با 
بازآفرینی برند

این مش��اور بازاریاب��ی اظهار 
افزایش  ب��رای  می کند: معموال 
کیفی��ت محص��والت از ن��گاه 
مخاطب��ان بای��د ب��ه الیه های 
محصول توجه ش��ود؛ به صورت 
کلی محصول س��ه الیه دارد که 
در الیه اصلی محصول که علت 
چرایی انتخاب محصول اس��ت، 
از مخاطبان س��وال می شود که 
چرا این محص��ول را خریداری 
می کنن��د و نس��بت ب��ه دیگر 
برند ه��ا آن را ترجیح می دهد؟ 
ای��ن چرای��ی معم��وال چرایی 
مستحکمی اس��ت و سازمان ها 

در راستای پاسخ به آن چرایی، 
دارن��د.  مس��تحکمی  دالی��ل 
کیفی��ت در الی��ه دوم محصول 
ق��رار دارد و همراه کیفیت باید 
موضوعات��ی مانند برند، طراحی 
فروش��گاه ها، طراحی محصول، 
چیدمان محصول، بس��ته بندی 
و. . . وجود داش��ته باش��د و در 
خیل��ی از مواقع کیفی��ت را در 
این ابعاد معنی می کنند؛ چون 
ممک��ن اس��ت مخاطب��ان وارد 
فروش��گاهی شوند که چیدمان، 
رنگ محص��ول و... باعث خرید 
آن محصول ش��ود و مخاطبان 
احس��اس کنند ک��ه محصول 
دارای کیفیت باالیی اس��ت. از 
ب��االی محصول  قیمت  طرفی 
نی��ز به مثاب��ه کیفی��ت باالی 
محص��ول اس��ت و کفش ملی 
چون نخستین بار به این صورت 

وارد بازار نشده، ممکن است در 
نگاه مخاطبان ایرانی از کیفیت 
باالیی برخوردار نباش��د؛ البته 
به اندازه  س��ازمان ها  درگذشته 
قیم��ت  چیدم��ان،  روی  االن 
و. . . محصول س��رمایه گذاری 
نمی کردن��د. در ح��ال حاض��ر 
برند های��ی مانن��د کفش ملی 
که می خواهن��د هویت بصری 
سازمانی و ش��رکتی سازمان را 
در بازار جا بیندازند، باید روی 
این ابعاد نیز سرمایه گذاری های 
جدی انجام دهند. در این میان 
گ��روه ه��دف محص��والت نیز 
از منظ��ر کیفیت بس��یار حائز 
اهمیت است و اگر سنین 20 تا 
35 سال گروه هدف کفش ملی 
اس��ت، این گ��روه از مخاطبان 
کیفی��ت را در المان های دیگر 
محص��ول می بینن��د ام��ا اگر 
محص��والت کفش مل��ی گروه 
ه��دف مخاطبان 50 س��ال به 
باال را نشانه گرفته است، قطعا 
متفاوت  کیفی��ت  المان ه��ای 
است. به صورت کلی کیفیت در 
حال حاضر روی محصول سوار 
نیس��ت و ه��ر عنصری 
که به محص��ول مرتبط 
اس��ت می توان��د نمادی 
از کیفی��ت تلقی ش��ود. 
ب��ا تغییر لوگو و س��ردر 
نمی ت��وان  فروش��گاه ها 
محص��ول  کیفی��ت  در 

تغییراتی را ایجاد کرد. 

بازآفرینی برای 
جهانی شدن! 

خاطرنشان  اسداللهی 
قابلی��ت  می کن��د: 
جهانی شدن برند به موضوعاتی 
مانند قدمت، اصالت و س��ابقه 
برند وابس��ته اس��ت اما قبل از 
ورود ب��ه بازار جهان��ی باید به 
المان های جهانی ش��دن توجه 
ویژه ای ش��ود که برند هایی که 
جهانی هستند چه ویژگی هایی 
دارند. ورود برند کفش ملی به 
بازارهای منطقه بسیار ساده تر 
از کشورهای توسعه یافته است، 
توسعه یافته  کش��ورهای  چون 
دارای س��بک و م��د هس��تند 
و ورود این چنی��ن برند های��ی 
به س��ختی در بازارهای جهانی 
ص��ورت می پذی��رد. برند هایی 
مانن��د کف��ش ملی اگ��ر قصد 
ورود ب��ه بازاره��ای جهانی را 
دارند بیش از اینکه محصوالت 
برند حائز اهمیت باش��د، ارزش 
محص��ول و برند حائ��ز اهمیت 

است و برند هایی که ارزش آفرین 
باش��ند می توانن��د در بازارهای 
جهانی حض��ور خوبی داش��ته 
باش��ند و صرفا با بازآفرینی برند 
این موضوع تحقق پیدا نمی کند. 
برند هایی می توانند در بازارهای 
جهانی حض��ور خوبی داش��ته 
باش��ند که در بازارهای داخلی 
سهم بازار خوبی داشته باشند. از 
طرفی برندی مانند کفش ملی 
اگر المان ه��ای برندینگ مانند 
آگاهی، تصویر و ارزش ویژه برند 
را داشته باشد، قطعا می تواند در 
بازارهای جهانی حضور مناسبی 

را داشته باشد. 
گلچین ف��ر،  ش��ادی  دکت��ر 
م��درس و مش��اور بازاریابی در 
گفت و گ��و با  »فرص��ت امروز« 
اخیر صرفا  فراخ��وان  می گوید: 
بص��ری   هوی��ت  درخص��وص 
برن��د    )Visual Identity(
کف��ش ملی اس��ت که اگ��ر با 
طراحی ه��ای جدیدی از هویت 
کلی برن��د کفش مل��ی همراه 
نباشد، اثربخشی الزم را نخواهد 
داشت. به طورکلی می توان گفت 
که هویت بصری، بخش آخر از 
طراحی هویت است. درخصوص 
برند کفش ملی ابتدا باید هویت 
جدیدی تعریف شده و متناسب 
با تعاریف جدید هویتی، هویت 
بصری تغییر یاب��د. آنچه از این 
فراخوان برمی آید این اس��ت که 
هویت تغییری نداشته یا اصوال 
تعریف جدیدی از آن نش��ده و 
صرفا قرار است هویت بصری یا 

لباس برند تغییر یابد. 
درباره  دانش��گاه  اس��تاد  این 
قابلیت جهانی شدن برند کفش 
مل��ی اظهار می کن��د: به صورت 
کل��ی با وضعیت فعل��ی به نظر 
نمی رسد این برند مزیت رقابتی 
قابل توجهی در قیاس با برندهای 
جهانی داش��ته باشد. هرچند با 
ایج��اد مزیت رقابت��ی در آینده 

می توان به این امر امیدوار بود. 

فرآیند بازآفرینی برند
اس��ت:  معتق��د  گلچین ف��ر 
در پروژه ه��ای بازآفرین��ی برن��د  
ابت��دا  بای��د   ،)Rebranding(
هوی��ت برن��د م��ورد بازنگ��ری 
قرارگرفته و س��پس ب��ا توجه به 
ارزش های مشتریان هدف، هویت 
جدیدی برای برند طراحی شده و 
سپس متناسب با هویت جدید، 
آمیزه بازاریابی ش��رکت نیز مورد 
بازنگری قرار گیرد. به عبارت دیگر 
محصول، قیمت، کانال های توزیع 
و شیوه های ترویجی نیز باید همراه 
با تغییر هویت برند، تغییریافته و 
متناس��ب با هویت جدید شوند. 
بدیهی است که پس ازاین تغییرات 
الزم است هویت بصری سازمان 
نیز با این تغییرات هماهنگ شده 
و مجددا طراحی و بازآفرینی شود. 
او ادامه می دهد: در راس��تای 
افزای��ش کیفی��ت محص��والت 
کفش مل��ی، تعری��ف کیفیت، 
تطاب��ق محصول با خواس��ته و 
لذا  تقاضای مش��تریان اس��ت. 
باید ابتدا مش��تریان هدف برای 
این برند تعریف ش��ده و سپس 
متناس��ب با انتظارات و سلیقه 
این گروه از مشتریان محصوالت 
برند کفش مل��ی مورد بازنگری 

قرار گیرد. 

آیا طراحی قالب گرافیکی همان 
استراتژی محتواست؟ 

ای��ن روزها بح��ث بازاریاب��ی محت��وا، بازاریابی 
اینترنتی و بازاریابی از طریق ش��بکه های اجتماعی 
بس��یار داغ و پرهیج��ان در ح��ال ش��کل گیری و 
به سرعت در حال رش��د است. بسیاری از برندها با 
تیمی درون سازمانی یا با تیمی خارج از سازمان نیز 
تالش کرده اند از این قافله جا نمانده و بر موج نوی 
بازاریابی شبکه های اجتماعی اقداماتی انجام دهند. 
هرکس به نوعی می خواهد ع��دد دنبال کنندگان و 
پس��ندها و کامنت های خود را باال برده و به همین 
آسانی هم راضی نمی شود. اما هنگامی که به دقت 
حساب این برندها را بررسی می کنیم، کمتر برندی 
را می بینیم که اس��تراتژی محتوای حساب شده و 
دقیقی را داش��ته باش��د و دچار ای��ن تصور مریض 
اس��ت که استراتژی محتوا به معنای طراحی قالبی 
گرافیک��ی اس��ت. در ادامه به بح��ث در این مورد 
خواهیم پرداخت که آیا به راستی طراحی استراتژی 
محت��وا صرفا طراحی ی��ک قالب گرافیکی اس��ت 
و دقیق��ا در ای��ن فضای هرج ومرج گون��ه بازاریابی 

دیجیتال چه خبر است؟ 
همان گون��ه که ذکر ش��د بس��یاری از برندهای 
کوچ��ک و ب��زرگ و مش��هور و گمن��ام س��عی در 
اس��تفاده تمام و کمال از فضای مج��ازی را دارند. 
کافی اس��ت قصد خرید کاالیی را داش��ته باشید و 
هشتگ آن کاال را در اینستاگرام جست وجو کنید، 
س��یل عظیمی از این حس��اب ها و پست ها جلوی 
شما پهن می ش��ود. البته که کانال های تلگرام نیز 
به یاری این کسب و کارها آمده و معموال برندها اگر 
حسابی در اینستاگرام داشته باشند، کانالی هم در 
تلگرام جهت خالی نبودن عریضه و البته چش��م و 
هم چشمی کالس��یک )فالن برند کانال دارد و چرا 
ما نداش��ته باشیم؟( راه اندازی کرده اند. اما هنگامی 
که با عینکی انتقادی به این سیل عظیم می نگریم، 
کمبود هنر و علمی به نام »استراتژی محتوا« را به 

آسانی درک می کنیم. 
جالب تر آنکه این برنده��ا طرحی منحصر به فرد 
ندارند بلکه یک طرح اس��ت که توسط همه برندها 
»کپی، پیس��ت« ش��ده اس��ت. این دانش عمومی 
مری��ض به صاحب برند می گوید که برای داش��تن 
حساب کاربری رسمی، تنها به قالبی گرافیکی نیاز 
است و مش��تی رویداد که در این قالب قرار گرفته 
و به مخاطب ارائه ش��ود. این قالب گرافیکی شامل 
عکس��ی در ب��اال و نواری در پایین تصویر اس��ت و 
تنها تفاوتی که این برندها با یکدیگر دارند، تفاوت 
رنگ آن نوار اس��ت یا عکس انتخاب��ی. تصویر زیر 
نش��ان دهنده بخش اعظم��ی از اس��تراتژی ایرانی 

برندها برای اینستاگرام است. 
به راس��تی به همین سادگی اس��ت. همین االن 

ش��ما ه��م می توانید با ای��ن فرمول ب��ه این جمع 
ملحق شوید. اما آیا به واقع طراحی قالبی گرافیکی 
و تبری��ک و تس��لیت چن��د روی��داد »اس��تراتژی 
محت��وا« نام دارد و برای برند م��ورد نظر بازاریابی 
می کند؟ پس چرا در دنیا البته نه در ایران ش��غلی 
به نام استراتژیس��ت محتوا داری��م؟ چند درصد از 
حساب های مشهور خارجی که تیم های اختصاصی 
صرفا برای ش��بکه های اجتماعی دارن��د، این متد 
ایرانی را پیروی می کنن��د و روی آن تاکید دارند؟ 
اساس��ا استراتژی محتوا چیس��ت و چه المان هایی 
دارد؟ و قدری باالتر از این مسئله آیا این بازاریابی 
محت��وا ن��ام دارد؟ چق��در ما در ای��ن بحث عمیق 
ش��ده ایم؟ جواب منفی است و اینها سواالتی است 
ک��ه هر کدام نه تنها به ی��ک مقاله جداگانه بلکه به 
کتاب��ی نی��از دارد و در ای��ران متاس��فانه در فقر و 
گرسنگی آفریقاگونه در این رابطه به سر می بریم. 

مس��ئله کپی رایت نیز از دیگر مس��ائلی است که 
در بازاریابی شبکه های اجتماعی بدان توجه الزمه 
نمی شود. درست است که هیچ گاه در ایران حقوق 
کپی رایتینگ به درستی اجرا نشده است اما این جا 
مس��ئله دیگری به نام انصاف و اخ��الق حکمرانی 
می کن��د. به این معن��ی که بس��یاری از برندها در 
عکس ها و نقاشی ها دخالت کرده و با گذاشتن لوگو 
یا محصول خود در آن عکس و نقاش��ی یا... برخی 
از حقوق کپی رایت را زیر پا می گذارند. هرچند این 
اتفاق مورد پس��ند بس��یاری از کاربران ایرانی قرار 
گرفته اس��ت اما آیا اخالقی اس��ت که در دس��تان 

شاهکاری از داوینچی پفکی قرار دهیم؟ 
وقت آن اس��ت که در این ه��رج و مرجی که به 
وجود آمده، سیل عظیمی از آژانس ها و افرادی که 
در این رابطه کار می کنند، به خود آمده و با دیدی 
علمی تر و دقیق تر به مسئله نگاه کنند و عنصر هنر 
و علم را هی��چ گاه فراموش نکنن��د. محتوا آنجایی 
اس��ت که هنر و علم، خالقیت و اندازه گیری در هم 
ترکیب می شوند. صرف اینکه محتوایی به مخاطب 
ارائه ش��ود، تولید محتوا رخ داده است اما بازاریابی 
محتوا صورت نپذیرفته و صرف تولید محتوا چیزی 
ج��ز خودفریبی و وقت و هزینه خود را تلف کردن 

نیست. 

موفق ها قبل از عمل فکر می کنند

ی��ک بازاریاب هدفمن��د، قبل از پری��دن، جلوی 
پای��ش را نگاه می کن��د. او نه تنه��ا راهبردی برای 
نزدیک ش��دن ب��ه کار دس��ت و پا می کن��د، بلکه 
بررس��ی می کند که آیا موضوع، شایس��تگی توجه و 
صرف وق��ت را دارد یا خیر. اگر ای��ن کار، بازاریاب 
هدفمند و منظم و س��نجیده را به هدف های کوتاه 
ی��ا درازمدت��ش نزدیک تر نکند، مهم نیس��ت تا چه 
ح��د آن کار جذابی��ت دارد، آن را رد می کند. ولی 
اگ��ر کار با هدف هایش جور در بیایند، یک بازاریاب 
س��ازمان یافته، کماکان درب��اره اش تامل می کند تا 
موثرتری��ن و کارآمدترین روش را ب��رای ترتیب اثر 

دادن به آن پیدا کند. 
 بی��ش از هر چیز یک بازاریاب هدفمند می فهمد 
وقتی را که روی عملی کردن نقشه کاری می گذارد، 
سرعت رس��یدن به هدف و نتیجه گیری را 10برابر 
بیش��تر می کن��د. ی��ک بازاریاب موف��ق حتی برای 
پس��ت الکترونیکی خود فیلتر می گذارد. اگر برنامه  
ف��روش او به  نحوی اس��ت که باید زم��ان زیادی را 
ص��رف برنامه ریزی و برقراری ارتباط از راه کامپیوتر 
کند، باید طبق معمول پس��ت های الکترونیکی خود 
را چ��ک کنید. ی��ک بازاریاب موف��ق از برنامه هایی 
اس��تفاده می  کند که بتواند پس��ت های الکترونیکی 
مش��تریان خود را بر اس��اس اهمی��ت و فوریت آن 
 دسته بندی و فیلتر کند. بدین ترتیب به جای اینکه 
ه��ر روز با صدها پس��ت الکترونیکی خوانده  نش��ده 
روبه رو شود، پست های الکترونیکی خود را به صورت 
طبقه بندی شده و براساس نوع پروژه، اولویت و متن 

ارسالی خواهد داشت. 
ی��ک بازاریاب موف��ق همان اول صب��ح، پیغام ها 
و پس��ت های الکترونیک��ی ش��خصی خ��ود را چک 
نمی کن��د زی��را می دان��د ک��ه ای��ن کار موج��ب 
حواس پرتی او می ش��ود. مخصوصا اگر این پیغام ها 
حاوی مطالب س��رگرم کننده، طنز یا فیلم باش��ند. 
او آگاه اس��ت که اگر مراقب نباشد، ممکن است به 
این ترتیب س��اعت ها وقت خود را هدر دهد. به جای 
اینک��ه به محض ورود، پس��ت های الکترونیکی خود 
را چ��ک کند، مس��تقیما کار خود را آغ��از می کند. 
ای��ن روش او را برای ش��روع ی��ک روز کاری آماده 
می کن��د. پیغام های خود را پس  از انجام مقادیری از 
کارهایش، چک می کن��د. همچنین اگر نمی خواهد 
روند مکالمه از طریق پس��ت الکترونیکی ادامه پیدا 
کند، تا پایان ساعت کاری به پست های الکترونیکی 

شخصی خود پاسخ نمی دهد. 
ی��ک بازاری��اب موفق و هوش��مند حت��ی اگر در 
اینترن��ت از برنامه های گفت و گو اس��تفاده می کند، 
وضعیت��ی را انتخ��اب می کن��د ت��ا در مقابل نامش 
نشان داده شود که مشغول کار است. در این حالت 
همکاران به این موضوع احترام خواهند گذاش��ت و 
هنگام تمام شدن کار سراغش می آیند. یک بازاریاب 
موفق به موسیقی و از نوع مناسب آن گوش می کند. 
موس��یقی روش��ی فوق العاده برای برقراری آرامش 
هنگام کار کردن اس��ت. به  عالوه، موس��یقی موجب 
شنیده نشدن سرو صداهای مزاحم می شود. آرامش، 
نیروی تصمیم گیری برای ش��روع و پرداختن به کار 
را افزای��ش می دهد پس به ه��ر طریقی باید به این 
حالت نزدیک ش��د. یک بازاری��اب موفق برای انجام 
دادن کارهای تکراری و کس��ل کننده بهترین زمان 
را انتخ��اب می کن��د. صرف نظر از ای��ن که چقدر از 
انج��ام کارهای کس��ل کننده طفره م��ی رود، باید با 
آنها روبه رو ش��ود و س��اعاتی از روز را که بیشترین 
میزان هوشیاری را دارد به کارهایی اختصاص دهد 
که بیش��تر از س��ایرین، انرژی و نیروی مغز را به کار 
می گیرد. کار ک��ردن روی برنامه های فروش مهم و 
قاب��ل توجه در چنین زمانی بهت��ر از موکول کردن 
آنها به آخرین س��اعات کاری و هنگام اوج خستگی 

است. 

چارچوب رقابتی مرجع
آیا می دانس��تید چارچوب رقابتی مرجع مشخص 
می کن��د ک��ه برند با چ��ه برندهای دیگ��ری رقابت 
می کن��د و بنابرای��ن ک��دام برندها بای��د در کانون 
توج��ه برای تحلی��ل و مطالعه باش��ند؟ تحلیل رقبا 
بدون ش��ک دربرگیرنده عوامل متع��ددی از جمله 
مناب��ع، قابلیت ه��ا و تمایالت احتمالی س��ازمان ها 
اس��ت تا به وس��یله آنها بازارهایی که بتوان در آنها 
به مصرف کنندگان به طرز س��ودآوری خدمت کرد، 

انتخاب شوند. 
یک نقطه شروع خوب به منظور تعریف چارچوب 
رقابت��ی مرجع برای جایگاه س��ازی برند، مش��خص 
ک��ردن این اس��ت که برن��د با ک��دام محصوالت یا 
مجموع��ه ای از محصوالت رقابت می کند و کدامیک 

از آنها به عنوان جانشین نزدیک عمل می کنند. 
ورود ب��ه بازاره��ای جدی��د برای برن��دی با میل 
ب��ه رش��د آش��کار، ممک��ن اس��ت ی��ک چارچوب 
الزم  آرمانی ت��ر  حت��ی  ی��ا  گس��ترده تر  رقابت��ی 
 داش��ته باش��د ت��ا رقب��ای احتمال��ی آین��ده را نیز

 مشخص کند. 

بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کافه بازاریابی
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عطیه عظیمی

 هنگامی که حس مثبتی نسبت به 
برندی وجود داشته باشد، بازآفرینی 

برند باید در راستای احیای آن 
باشد، چون ممکن است بسیاری 
از مخاطبان حس کنند که برندی 

مانند کفش ملی دیگر وجود خارجی 
ندارد و جمع شده است، به همین 

دلیل سازمان هایی مانند کفش 
ملی تغییراتی را در برند خود ایجاد 

می کنند
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 روابط عمومی )53(
انتخاب شیوه ارتباط اینترنتی 

مناسب

اینترنت منبع بسیار مناس��بی از اطالعات گوناگون 
است. روزنامه نگاران نیز مانند س��ایر افراد از اطالعات 
موج��ود در اینترن��ت اس��تفاده می کنن��د. در واقع با 
اس��تفاده از اینترنت می ت��وان به راحتی ب��ه اطالعات 
مورد نی��از بدون ات��الف وقت دسترس��ی پی��دا کرد. 
همین امر در چند سال اخیر اینترنت را تبدیل به عضو 
غیر قابل ح��ذف ادارات و موسس��ه های مختلف کرده 

است. 
امروزه روزنامه ن��گاران دیگر مجبور نیس��تند برای 
تهیه اطالعات مورد نیاز خود از ش��رکت های مختلف 
از دفتر خود خارج ش��وند، بلکه با مراجعه به وب سایت 
رسمی شرکت ها به آس��انی اطالعات مورد نیاز خود را 
تهیه می کنند. ع��الوه بر صرفه جوی��ی در وقت مزیت 
دیگر مراجعه به س��ایت های رس��می در امان بودن از 
شکایت شرکت ها مبنی بر انتشار اطالعات غلط است. 

از ط��رف دیگر ع��دم وج��ود اطالعات مناس��ب در 
وب س��ایت ش��رکت ممکن اس��ت روزنامه ن��گاران را 
به اس��تفاده از اطالعات غیر رس��می ترغی��ب کند. در 
این ص��ورت مراجعه به س��ایت هایی مث��ل ویکی پدیا 
یا س��ایت هایی که توس��ط مش��تریان ناراضی، رقبا و 
کارکنان قبلی جهت تخریب وجهه ش��رکت راه اندازی 

می شوند می تواند برای شرکت دردسر ساز باشد. 
ایده

در س��ایت ش��رکت خود یک بخش را ب��ه طور ویژه 
به روزنامه ن��گاران اختص��اص دهی��د. در این بخش 
می توانی��د تمام��ی مصاحبه های مطبوعات��ی خود را 
همان طور ک��ه در نش��ریات مختلف چاپ می ش��وند 
قرار دهی��د. این کار ع��الوه بر رف��ع هرگون��ه خلع و 
کمبود اطالعات در مورد ش��رکت، آرشیو گسترده ای 
را نیز برای روزنامه نگاران فراهم می آورد. عالوه بر این 
می توانید تاریخچه ش��رکت، رزوم��ه مدیریتی خود، 
نظرس��نجی های انجام ش��ده در مورد میزان رضایت 
مشتریان و به طور کلی هر چیزی را که روزنامه نگاران 

بدان نیاز دارند را در سایت قرار دهید. 
بنا براین تا آنجا که ممکن اس��ت اطالعات مورد نیاز 
را در سایت خود قرار دهید. عالوه بر این کار قرار دادن 
تصاویر ش��رکت، محصوالت و... نیز بسیار موثر خواهد 
بود و در جس��ت و جوهای اینترنتی افراد دیده خواهد 
ش��د. به طور کلی بهتر اس��ت اطالعات شرکت توسط 

خودتان منتشر شود تا رقیبان و دشمنان شما. 
عالوه بر قرار دادن اطالعات و تصاوی��ر باید راه های 
ارتباطی موثر مانند شماره تلفن، فکس و ایمیل نیز در 
سایت قرار داده شود. این امر روزنامه نگاران را بیش از 

پیش به استفاده از اطالعات شما ترغیب خواهد کرد. 
آنچه در عمل باید انجام دهیم

-مطمئن شوید بخش��ی که برای روزنامه نگاران در 
سایت قرار داده اید به آس��انی قابل دسترسی است. در 
غیر این صورت تمامی تالش ها و فعالیت های تان هدر 

خواهد رفت. 
-لینک س��ایت های مرتبط با ش��رکت، ب��رای مثال 
لین��ک انجم��ن کس��ب و کارتان را در من��وی اصل��ی 

وب سایت قرار دهید. 
-امکان برقراری تماس با مدیران و معاونان ش��رکت 
را ب��رای روزنامه نگاران فراه��م کنی��د. در عین حال 
مطمئن ش��وید مدیران و معاونان مورد نظ��ر توانایی 
برقراری ارتباط مناس��ب با روزنامه نگاران را نیز داشته 

باشند. 

نقاط اشتراک 

آیا می دانس��تید نق��اط اش��تراک به عب��ارت دیگر 
تداعی های ذهنی هس��تند که الزاما برای برند بی همتا 
نیستند، بلکه ممکن اس��ت در حقیقت با سایر برندها 
مش��ترک باش��ند؟ این نوع از تداعی های ذهنی در دو 
گروه قابل دسته بندی هستند: -1رده ای و -2 رقابتی. 
نقاط اش��تراک رده ای، تداعی های ذهنی هس��تند که 
مصرف کنندگان به عنوان ضرورتی برای یک پیشنهاد 
درس��ت و معتبر در یک رده محصول با خدمت معین 
در نظ��ر دارند. به عب��ارت دیگر آنها ش��رایط الزم و نه 
کافی برای انتخاب برند هستند. نقاط اشتراک رقابتی، 
تداعی هایی هستند که برای خنثی کردن نقاط تمایز 
رقبا طراحی ش��ده اند. اگر برندی در این ش��اخص ها 
در سطح نقطه س��ر به س��ر فعالیت کند، در حالی که 
س��ایر رقبا در تالش باش��ند به مزیت دیگری در سایر 
ویژگی ها دست یابند، می تواند از جایگاه رقابتی برتر و 

غیر قابل انکاری برخوردار شود. 

پاسخ کارشناس: س��ازمان های بزرگ دنیا معموال در 
برخورد با موضوع مطرح ش��ده، دو واکنش را از خود نشان 
می دهند. ع��ده ای به طورکلی کارمندانی را که از س��ازمان 
جدا و خواهان بازگش��ت هس��تند پس زده و دیگ��ر اجازه 
ورود به سازمان را به آنها نمی دهند. این دسته از سازمان ها 

معموال از خروج کارمندان خود آنقدر دلخور می ش��وند که 
دیگر ب��ه جنبه های مثب��ت این موضوع توج��ه نمی کنند. 
در مقابل این س��ازمان ها، گروهی دیگر از بازگش��ت دوباره 
کارمندان رفته از س��ازمان اس��تقبال و س��عی می کنند با 
توجه به قابلیت ه��ای مثبت این دس��ته از کارمندان از آنها 
اس��تقبال  کنند. در واقع به نوعی این دسته از سازمان ها در 
تالش هستند، موضوعی که باعث جدایی کارمند از سازمان 
شده را بررسی و با رفع آن از نیروی فرد موردنظر دوچندان 

اس��تفاده کنند. به هرحال این س��ازمان ها دیگر نیاز به این 
ندارند که مراحل ثبت نام کارمندان رفته از س��ازمان را طی 
کنند، عالوه براین فرد مورد نظر چون به کار مس��لط است، 
به س��رعت می تواند، به انجام بهتر کار اقدام کند. این دسته 
افراد دیگ��ر نیازی به آموزش هم ندارن��د و بدون طی کردن 
مراحل پیچی��ده، کار محول ش��ده را انج��ام می دهند. به 
هرحال سازمان های خالق از هر فرصتی استفاده می کنند 

تا بتوانند وضعیت سازمان خود را ارتقا دهند. 

بازگشت کارمندان

پرس�ش: کس�ب وکاری را با تعداد زیادی از کارمندان مدیریت می کنم. تعداد کارمندانم باعث شده که یکی از دغدغه های 
بسیار مهم مدیریتی ام به موضوع ورود و خروج آنان اختصاص پیدا کند. در این باره، بارها پیش آمده که تعدادی از کارمندان 
به دلیل حقوق و مزایایی که دیگر سازمان ها به آنها پیشنهاد داده اند از بدنه سازمان جدا شده اند ولی بعد از مدتی درخواست 
بازگش�ت به س�ازمان را دارند. برخی از این کارمندان آنقدر قوی هستند که باید برای بازگشت آنها چاره اندیشی کنم و به 
راحتی نمی توانم از آنها بگذرم. لطفا راهنمایی بفرمایید که بازگش�ت چنین کارمندانی چه تاثیری بر روند حرکتی س�ازمان 

خواهد گذاشت؟ 

کلینیککسبوکار

تعیین حجم نمونه به روش 
ناصرالدین شاه

آورده اند که وقتی ناصر الدین ش��اه با جماعتی به قم 
رفته بود در کن��ار دریاچه قم توقف می کند و دس��تور 

نوشتن سفرنامه می دهد.
صحبت بر سر محیط دریاچه می ش��ود و هر یک از 
حاضران حدس��ی می زنن��د. تا اینکه ناصرالدین ش��اه 

می گوید دورش را بنویسید بیست و چهار فرسنگ.
بعد می گوید حاال عمقش را چگونه تعیین  کنیم؟

یکی از سرداران تعظیمی می کند و می گوید قربان با 
همان روشی که دورش را تعیین کردید عمقش را هم 

تعیین بفرمایید.

حاال حکایت، حکایت ماست
در تحقیق��ات بازاردان��ی نی��ز تعیین حج��م نمونه 
دس��ت کمی از داس��تان ابتدای نوش��ته ندارد. گاه در 
برخ��ی از بررس��ی ها با حجم ه��ای نمون��ه ای روبه رو 
می ش��ویم که ما را به یاد سرش��ماری های مرکز آمار 
می اندازد و وقتی پرس��ش می کنی که چط��ور به این 
حجم نمونه رسیدی با پاسخ هایی روبه رو می شوی که 
تو گویی هرچه حجم نمونه بزرگتر باشد، کار درست تر 

و جواب به دست آمده منطقی تر است.
اس��تناد به آمارهای ب��زرگ و اطمینان از درس��تی 
نتایج به دست آمده برقی اس��ت که در چشمان برخی 
محققان که البت��ه در جامعه امروز ایران کم نیس��تند 
قابل مشاهده اس��ت و برخی از مدیران یا دانشجویان 
کم تجربه تر نیز اعتماد به نفس این گون��ه از محققان را 
به معنی درس��تی کار تصور کرده و چشم بسته به آن 
اطمینان و اس��تناد می کنند، اما به راس��تی چه حجم 
نمونه ای برای بررس��ی های بازار منطقی و قابل قبول 

است؟
منطق می گوید با باالرفتن غیرمنطقی حجم نمونه 
خطاهای دیگری افزایش می یابد. درباره تعیین حجم 
نمونه روش ه��ای گوناگونی در کتاب ه��ای تحقیقات 
بازار آمده است که براس��اس حجم جامعه و به استناد 
اس��تفاده از آن در یک تحقی��ق میدانی ب��زرگ و گاه 
تحقیقات دوره ای بزرگ توسط شرکت های تحقیقات 
بازار معتب��ر و جهان��ی می تواند مورد اس��تفاده دیگر 

پژوهشگران قرار گیرد.
برای نمونه، موسس��ه PIOR که پیمایش های ملی 
را در سطح کش��ور آمریکا انجام می دهد. این موسسه 
در تحقیق��ات دوره ای خود از حجم نمون��ه 800نفره 
برای تعمیم آن به کل جامعه آمریکا استفاده می کند و 
در توضیح کار خود اثبات کرده است که افزایش حجم 
نمونه به دو براب��ر حداکثر 2 یا 3 درصد بر کم ش��دن 
خطا تاثیرگذار اس��ت که ب��ا توجه به زم��ان و افزایش 
هزینه 75درصدی م��ورد نیاز ع��دد 800 مورد قبول 

قرار گرفته و استفاده می شود.
الزم به یادآوری است که براس��اس حجم نمونه این 
تحقیقات به نس��بت حجم جامعه آماری، اگر قرار بود 
تحقیق مشابهی در کشور ما انجام گیرد حجم نمونه ای 

به نسبت کمتر نتیجه بخش می بود.
عالوه بر این در کتاب ارزش��مند س��نجش رضایت 
مشتری/ میگل هیل با رسم نموداری در فصل چهارم 
نتیجه گیری می کند که ب��اال رفتن حجم نمونه تا عدد 
150 دقت تحقیق را ب��اال می برد ول��ی باالتر از حجم 

نمونه یادشده دقت نتایج چندان تغییر نمی کند.

گالوپ+ گالوپ
همچنین در نظرس��نجی انجام شده توسط موسسه 
معتبر گالوپ که به مناس��بت روز جهانی خوشبختی 
انجام گرفته اس��ت حجم نمون��ه 1000نف��ر را از هر 
 یک از 143 کش��ور م��ورد بررس��ی اس��تفاده و انجام

 داده است.
به زب��ان دیگر از هر کش��ور ب��دون در نظ��ر گرفتن 
جمعی��ت کل آن 1000 نف��ر م��ورد نظرپرس��ی قرار 
گرفته اند و این در حالی است که در تحقیق دیگری که 
توسط گالوپ هر ساله انجام می شود و در آن احساس 
مردم جهان را درب��اره مهاجرت بررس��ی می کنند، از 
65 کش��ور در مجموع 70هزار نمونه گرفته شده که با 
عددی تقریبا نزدیک به 1000 نفر برای هر کش��ور در 

نظر گرفته شده است.

نتیجه  گیری
ما هم اگر با داس��تان ابتدای س��خن همراه باش��یم 
و بخواهی��م ب��رای تعیی��ن حج��م نمون��ه و به ق��ول 
ناصرالدین ش��اه محیط پیرام��ون دریاچ��ه عددی را 
پیشنهاد کنیم براساس س��وابق موجود و هم سخن با 
/میگل هیل/ حجم نمونه ای بین 100 تا 150 نمونه را 
مناسب و متناسب با بسیاری از بررسی های بازار ایران 

می دانیم و پیشنهاد می کنیم.
الزم به یادآوری اس��ت که در بس��یاری از تحقیقات 
به دالیل وج��ود محدودیت هایی مانن��د کمبود زمان، 
هزینه و مناب��ع چاره ای ج��ز قانع بودن و اس��تفاده از 
حداقل های ممک��ن برای انجام بررس��ی ها نیس��ت، 
هرچند که وجود حج��م نمونه های بزرگ به معنی کم 
خطا بودن تحقیق نمی تواند در نظر گرفته شود. آنچه 
در این پیشنهاد اهمیت دارد به دست آوردن نمونه ای 

خالص، تمیز و با عیار باالست.
در پایان با حافظ هم سخن می شویم که:

قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

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

مدیریت امروز

دانش��گاه جایی بود که یکی 
از کنجکاوتری��ن دانش��جویان 
ده��ه 60 زمینه ش��کل گیری 
یک برن��د معتبر ب��ازار قطعات 
س��ازد.  فراه��م  را  هوش��مند 
کنجکاوی و ممارس��ت در پیدا 
ک��ردن ن��کات س��خت افزاری 
باعث شد این دانش��جو به فکر 
س��اخت قطعات غیر موجود در 
بازار ایران بیفت��د. قیمت باالی 
تجهیزات و امکان��ات مورد نیاز 
باعث شد دانش��جوی مذکور به 
فک��ر روش های ساده س��ازی و 
اس��تفاده از گونه ه��ای مش��ابه 
داخلی ب��رای س��اخت قطعات 
مورد نیاز خود بیفت��د. بنابراین 
فرآیند سعی و خطا و استفاده از 
دوستان و همکالسان از اواسط 
دوران تحصیل ش��روع ش��د و 
دس��تاوردهای فراوانی به همراه 
داش��ت. مهم تری��ن دس��تاورد 
ای��ن دوران را می ت��وان اعتماد 
به نفس و نترس��یدن از شکست 
دانس��ت که در ش��کل گیری و 
توسعه این برند نقش به سزایی 
محص��والت  اس��ت.  داش��ته 
ای��ن برند ب��ه جه��ت اینکه در 
عمده فروش��ی  فروش��گاه های 
و خرده فروش��ی به عن��وان یک 
اب��زار کمک��ی برای شناس��ایی 
محصوالت مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، توس��ط این گ��روه از 
کس��ب و کارها ش��ناخته شده و 

معروف است. 

نگاه به مدیریت منابع 
انسانی

ام��ا داس��تان منابع انس��انی 
این س��ازمان نیز س��یر جالبی 
به همراه داشته اس��ت. در ابتدا 
مدی��ر دقی��ق و موش��کاف این 
شرکت حلقه دوس��تان نزدیک 
ام��ا متخصص خ��ود را ب��ه کار 
گرف��ت. در این مرحل��ه کارها 
براساس خالقیت و اعتماد پیش 
می رفت و شرایط توسعه، میزان 
نیاز به ورود کارکن��ان جدید را 
تعریف می کرد. ب��ه عبارتی این 
برنامه نب��ود که کس��ب و کار را 
جهت می داد بلکه کس��ب و کار 
و کش��ش بازار بود که اقدامات 
درونی ش��رکت تازه تأسیس را 
شکل می داد. در گام بعد در های 
ش��رکت به روی دانش��جویان 
هم رش��ته ای و تازه نف��س ب��از 

ش��د. نکته ای که در این دوران 
به ش��دت به چش��م می خورد، 
ع��دم کارایی دانش��جویانی بود 
که از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
می ش��دند. آنه��ا ب��ه واس��طه 
اعتبار اسم دانش��گاه، خود را در 
موقعیت ش��غلی تضمین شده 
می یافتند ام��ا در عم��ل آنچه 
فاقد آن بودند مهارت های الزم 
اجتماعی و توانایی کار گروهی 
بود. اتفاقی ک��ه موجبات به هم 
ریختگ��ی و آش��فتگی ذهن��ی 
مدی��ر ارش��د را فراه��م ک��رد. 
در ای��ن می��ان ای��ده چیدمان 
معم��اری منابع انس��انی با نگاه 
به خصوصیات خاص مش��اغل 
مطرح شد که جهت گیری های 
جدیدی در سازمان فراهم کرد. 
اس��تانداردهای س��خت گیرانه 
سازمان در مش��اغلی مثل خط 
تولید یا مونتاژ با تعریف مشاغل 
س��اده و جدید به گونه ای ش��د 
ک��ه ورود کارکنان کم س��واد و 
گاه افغ��ان به ش��رکت را فراهم 
کرد. اینجا بود که پس از تجربه 

پیامد ه��ا و نتایج حاصل 
جدید،  س��ازماندهی  از 
مدیر ارش��د این تحول 
اقدامی هوش��مندانه  را 
و از طرف��ی نگران کننده 
ک��ه  جای��ی  خوان��د. 
ش��رکت ب��رای کس��ب 
س��ود خود ناچار اس��ت 
به بازاره��ای نیروی کار 
غیر تخصصی وارد ش��ود 
و تولیدکنندگان نیروی 
کار تخصص��ی در خواب 

خوش غفلت هس��تند. دانشگاه 
محل تولید محصوالتی اس��ت 
که برای صحبت کردن به جای 
کار کردن مناس��ب است، برای 
گزارش نوش��تن به ج��ای حل 
کردن مش��کالت مناسب است 
و... . ش��رایط ش��رکت پ��س از 
تحریم ها و بروز مشکالت مالی 
به شکلی ش��د که مدیران ارشد 
به فکر تنظیم سطوح فعالیت با 
محوریت سودده ترین فعالیت ها 
کرد. بنابراین پاره ای از اقدامات 
تحقیقاتی و اش��تغال کارکنان 
خب��ره و مغزاف��زار ب��ا کاهش 
روبه رو شد. این شرکت در حال 
حاض��ر نزدیک ب��ه 95 کارمند 
دارد. براس��اس دیدگاه محققان 
ش��رکتی که به حد نصاب 100 
کارمند رسیده باش��د نداشتن 
واحد مج��زای مدیری��ت منابع 
انسانی، زمینه س��از هزینه های 

س��ربار زی��اد خواهد ش��د. این 
ش��رکت برای مدیری��ت منابع 
انسانی خود وظایف استراتژیک 
ب��ر عه��ده  را  برنامه ری��زی  و 
مدیرعامل ش��رکت گذاش��ته و 
اقدام��ات اجرای��ی و اداری را به 
واحد اداری واگذار کرده اس��ت. 
عماًل در این س��ازمان سطحی 
از مدیریت پرسنلی با نگاه های 

استراتژیک موجود است. 

مدیریت منابع انسانی پیرو 
استراتژی های کسب و کار

نکت��ه جالب��ی ک��ه در ای��ن 
برن��د مش��اهده می ش��ود این 
است که سیس��تم غیرمتمرکز 
مدیری��ت مناب��ع انس��انی این 
سازمان به ش��دت از فعالیت ها 
و اس��تراتژی های کس��ب و کار 
سازمان متاثر است. این پویایی 
و تغییر، بیش��تر از هوش��یاری 
و ارزش ده��ی مدیران ارش��د از 
فعالیت ه��ای مدیری��ت منابع 
انس��انی سازمان نش��ات گرفته 
اس��ت. این تغییرات و پویایی به 

خوبی خ��ود را در س��وددهی و 
کسب منافع اقتصادی سازمان 
نمایان ساخته اس��ت. این مهم 
تأییدی اس��ت بر نظر محققان 
که مدیریت منابع انس��انی باید 
اس��تراتژی های  راس��تای  در 
کسب و کار سازمان باشد. اما در 
ادامه موضوعی که مورد بررسی 
ق��رار خواه��د گرفت داس��تان 
بی عدالتی ه��ای مدیریت��ی به 
گروه های ش��غلی کم مهارت و 
کم اطالع از حقوق فردی است. 

نگاهی به زیر سیستم های 
مدیریت منابع انسانی 

   تجزیه و تحلیل شغل
مش��اغل س��ازمان ب��ه مرور 
زم��ان توس��ط مدیری��ت مورد 
شناس��ایی ق��رار گرفته اند. هر 
چند س��ند رس��می ب��رای این 
موضوع وجود ندارد اما مکتوبات 

و صورت جلس����ه مدی����ران 
طبقه بندی مشاغل را مشخص 
می کند. نکته مه��م اینکه برای 
تجزیه و تحلیل مش��اغل جدید 
سازمان همیشه برنامه ای وجود 
دارد. توس��عه محصول و تغییر 
در برنامه های س��ازمان همیشه 
با موضوع��ات منابع انس��انی و 
تجزیه و تحلیل مش��اغل جدید 
یا ادغام برخی مشاغل با مشاغل 
جدید همراه شده است. در این 
بخش مدیران میانی س��ازمان 
وظیفه تجزیه و تحلیل مشاغل 

را بر عهده دارند. 
استخدام و انتخاب

الگ��وی مکت��وب و نوش��ته 
ش��ده ای برای این بخش وجود 
ندارد اما هر کاندیدای شغلی در 
ابتدای ورود به سازمان حتماً به 
وسیله مدیر ارشد مورد مصاحبه 
ق��رار خواهد گرف��ت. در مرحله 
دوم مدیران میان��ی و در نهایت 
جلسه گروهی زمینه تأیید یا رد 
کارکنان را فراهم می سازد. جای 
توج��ه دارد که برخی مش��اغل 
س��ازمان که بسیار ساده 
و فاقد تخصص شده اند به 
راحتی کارمند استخدام 
یا اخراج می کنند. به نظر 
می رس��د در این بخش 
از مش��اغل به نیروی کار 
شاغل نوعی از اجحاف و 
بی مهری روا می ش��ود و 
چون این اف��راد از حقوق 
قانون��ی خ��ود بی اطالع 
هس��تند لطم��ات ایجاد 
شده توسط س��ازمان را 
مورد پیگیری قرار نمی دهند. به 
نظر می رسد ساده سازی مشاغل 
و ورود کارکن��ان ارزان قیم��ت و 
بی تخصص زمینه بی عدالتی در 
حق نیروی کار کمتر متخصص 
و ناتوان در این ش��رکت را فراهم 

کرده است. 
پرداخت حقوق و مزایا

حق��وق و مزای��ا در گروه های 
براس��اس  تخصص��ی  ش��غلی 
اصل برابری داخل��ی و خارجی 
تنظیم می شود. میانگین حقوق 
توافقی و عرف بازار کار مستقیماً 
در تصمیم گی��ری ای��ن مقوله 
اثرگ��ذار اس��ت. سرپرس��تان و 
مدیران در این مقوله به صورت 
توافقی و براساس مذاکره حقوق 

و مزایا دریافت می کنند. 
آموزش و توسعه

ی��ک  به عن��وان  آم��وزش 
نی��از و ی��ک اجبار در س��طوح 

مختلف س��ازمان وج��ود دارد. 
در بخش های فکری و نیازمند 
نوآوری این مقوله بسیار پررنگ 
و پرهزینه است. در بخش های 
تولی��دی و س��طح پایی��ن این 
موضوع خالص��ه ب��ه نیازهای 
روزانه و صرفاً افزایش بهره وری 
کار اس��ت. این مه��م البته یک 
رویکرد کاماًل منطقی و معقول 
است که براساس کارایی مورد 
انتظار و امید به بقای کارکنان 

در سازمان شکل گرفته است. 
رفاه کارکنان

کارکن��ان  رف��اه  موض��وع 
مقول��ه ای کام��اًل ف��ردی و در 
اختیار مدیریت ارش��د اس��ت. 
معم��والً این مقوله ب��ه صورت 
دوره ای و براس��اس بحران های 
ایجاد شده در سازمان به عنوان 
یک اه��رم حرکت دهنده مورد 
سوء اس��تفاده قرار می گیرد. به 
نظر می رس��د ای��ن موضوع نیز 

خارج از عرف و اخالق است. 

جمع بندی
آنچه مشخص است ایده های 
خوب و افراد ایده پ��رداز و پویا 
در بازار پ��ر از تن��ش و چالش 
این روزه��ا ناچار ب��ه راه هایی 
هدایت می شوند که جوانبی از 
اخالقی��ات و قوانی��ن را نادیده 
بگیرد. برن��د مورد بررس��ی از 
ریش��ه ب��ر پای��ه خالقیت های 
فردی و توسعه برند با استفاده 
دانش��گاهی  قابلیت ه��ای  از 
هدایت شد اما در ادامه با توجه 
ب��ه بحران ه��ای ب��ازار نیروی 
انسانی و مش��کالت موجود در 
کس��ب و کار به سمت و سوهای 
ناخواس��ته ای هدایت ش��د. هر 
چن��د انتظ��ار م��ی رود حقوق 
نیروی کار به ص��ورت عادالنه 
و منصفان��ه م��ورد توج��ه قرار 
بگیرد ام��ا متأس��فانه موضوع 
قدرت ی��ک ط��رف و ناآگاهی 
طرفی دیگر زمینه بهره کش��ی 
و اس��تفاده اب��زاری از اقدامات 
منابع انس��انی را فراهم ساخته 
اس��ت. این مهم متأس��فانه در 
س��ازمانی خوش فک��ر و موفق 
در حال رخ دادن است که جای 
نگرانی و ناراحت��ی دارد. جایی 
که اخالقی��ات و اص��ول کاری 
فدای س��ود و برت��ری آگاهانه 
یک ط��رف ب��ر دیگری ش��ود 
قطعاً نتای��ج بلند مدت تضمین 

نخواهد شد. 
www. internalbranding. ir

تریبون

آیا می دانستید
مشاغل سازمان به مرور زمان 

توسط مدیریت مورد شناسایی قرار 
گرفته اند. هر چند سند رسمی برای 
این موضوع وجود ندارد اما مکتوبات 
و صورت جلسه مدیران طبقه بندی 
مشاغل را مشخص می کند. نکته 
مهم اینکه برای تجزیه و تحلیل 
مشاغل جدید سازمان همیشه 

برنامه ای وجود دارد

شنبه
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سعید شفیعا
 مشاور و مجری طرح های برندسازی درون سازمانی

بابک بهی
 بازاردان

نقدی بر مدیریت منابع انسانی یک برند تولید کننده قطعات هوشمند

بیمهریبهگروههایشغلیکممهارت



تاکید سازمان بر افشای فوری 
تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه

تصمیم��ات مربوط به افزایش س��رمایه از س��وی 
ناش��ران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
باید به س��رعت و به طور صحیح افشا شود. غالمرضا 
ابوترابی، رئیس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت اوراق 
بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم 
ک��رد: پیرو ابالغیه مورخ هفت��م خرداد ماه 94 اداره 
نظارت بر انتش��ار و ثبت اوراق بهادار س��رمایه ای در 
س��امانه کدال که به اس��تناد ج��زء »ب« ماده 13 
دس��تورالعمل اجرایی افش��ای اطالعات شرکت های 
ثبت ش��ده نزد س��ازمان صادر شده، ناش��ران اوراق 
بهادار موظف به افش��ای فوری اطالعات درخصوص 
تصمیمات و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین 
مناب��ع، از جمل��ه افزایش یا کاهش س��رمایه بوده و 
بای��د اطالعات مربوطه را در دو مقطع تایید گزارش 
توجیهی افزایش س��رمایه توسط هیات مدیره و اخذ 
اظهارنظر بازرس قانونی نس��بت به گزارش توجیهی 

مزبور، افشا کنند. 

روابط فرابورس ایران با بورس 
لوکزامبورگ توسعه می یابد

در جری��ان مذاک��ره تلفن��ی مدیران عام��ل بورس 
لوکزامب��ورگ و فراب��ورس ای��ران بر ضرورت توس��عه 
صکوک و راه اندازی صندوق س��رمایه گذاری اس��المی 
به صورت مش��ترک تاکید ش��د. در ادام��ه روند رو به 
رش��د مذاکره مس��ئوالن بورس های معتبر اروپایی با 
مسئوالن بازار سرمایه کشور، رابرت شارف، مدیرعامل 
بورس لوکزامبورگ و امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس 
ایران در یک گفت وگوی تلفنی، خواس��تار گس��ترش 
روابط دوجانبه در زمینه توس��عه بازارهای بین المللی 
ش��دند. مدیرعامل این بورس اروپایی که از پیشگامان 
راه اندازی صندوق های س��رمایه گذاری اسالمی در دنیا 
محس��وب می ش��ود، در این گفت وگوی نیم ساعته بر 
ضرورت اجرای پروژه های مش��ترک برای توسعه اوراق 
بهادار اس��المی تاکید کرد. همچنی��ن در این مذاکره، 
پیش��نهاد امیر هامون��ی، مدیرعامل فراب��ورس ایران 
مبنی بر راه اندازی صندوق س��رمایه گذاری اس��المی 
در بورس لوکزامبورگ مط��رح و درباره آن تبادل نظر 
شد. این پیش��نهاد در حالی طرح ش��د که چارچوب 
مقرراتی لوکزامبورگ ش��رایط را برای پیاده س��ازی و 
س��ازماندهی این ابزارهای اس��المی فراهم می کند. با 
توجه به فعالیت ب��ورس لوکزامبورگ در زمینه تامین 
مالی اس��المی به عنوان نخس��تین ب��ورس اروپایی در 
زمین��ه پذیرش صک��وک و همچنین س��ابقه پذیرش 
16 صک��وک در این بورس تاکن��ون، در این گفت وگو 
مقرر شد تا تیم های مشترکی از سوی دو نهاد، راه های 
توسعه روابط را بررس��ی و موانع احتمالی همکاری را 
شناسایی کنند. بورس لوکزامبورگ در 1953 نخستین 
س��هام بین المللی و در سال 1962، نخستین صندوق 
سرمایه گذاری )Finance-Union( را پذیرش کرده 
و به دلیل چابکی بیش��تر و بوروکراس��ی کمتر، محور 

پذیرش های بین المللی در اروپا محسوب می شود. 

عرضه ششمین مرحله اوراق سلف موازی 
استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت

در جریان معامالت روز چهارشنبه 21 بهمن 94، 
در ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای بوتان، 
پروپان، گاز مایع صنعتی و برش سنگین پتروشیمی 
بن��در امام خمینی، حالل 402 و 410 پاالیش نفت 
اصفهان و حالل 410 پاالیش نفت آبادان در رینگ 
داخلی و نفت کوره 280 و 380 س��انتی اس��توکس 
ش��رکت ملی نفت ایران در رین��گ بین الملل مورد 
عرض��ه قرار گرفت. کل معامالت صورت گرفته روی 
کاالها و عرضه های مازاد بتزتر فیزیکی معادل 3 هزار 
و 405 ت��ن به ارزش��ی بالغ ب��ر 30 میلیارد و 807 
میلیون ریال بود. از نکات حائز اهمیت معامالت این 
روز می توان به رقابت خریداران بر س��ر حالل 410 
پاالیش نفت اصفهان اشاره کرد. در روز پایانی هفته 
همچنی��ن در تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد برق 
بازار مش��تقه نیز 322 قرارداد معادل 7 هزار و 728 
مگاوات س��اعت به ارزش 2 میلیارد و 396 میلیون 
ریال معامله شد. خاطر نشان می شود در آغاز جلسه 
معامالت��ی ای��ن روز نماده��ای بار  پی��ک، کم باری، 
میان باری و بارپایه روزانه 21 اس��فند 94 گش��ایش 
یافت��ه و در پای��ان نماده��ای ب��ار پی��ک، کم باری، 
میان ب��اری و بارپایه روزانه 25 بهمن 94، 26 بهمن 
94 و 27 بهمن 94 متوقف شدند. همچنین در این 
روز در تابل��وی س��لف موازی اس��تاندارد نفت کوره 
بورس ان��رژی ای��ران، در مجموع پنج نم��اد فعال، 
25 ق��رارداد با ارزش��ی مع��ادل 275 میلیون ریال 
م��ورد معامله ق��رار گرفت. در مجم��وع، ارزش کل 
معامالت روز چهارش��نبه بورس ان��رژی ایران قریب 

به 33 میلیارد و 541 میلیون ریال شد. 

اوضاع بازارهای جهانی، ابری است
بازاره��ا در تمامی منطقه اروپ��ا آخرین روز کاری 
هفته را ب��ا منفی ترین قیمت ها به اتمام رس��اندند. 
پس از افت بس��یار شدید ش��اخص ها در بازار آسیا، 
ش��اخص های آمری��کا و اروپا نیز ب��ه ترتیب به این 
دومینوی سقوط پیوستند و آخرین روز کاری هفته 
را در مدار منفی به سر بردند. نگرانی سرمایه گذاران 
از ورود به بازارهای س��رمایه بیشتر شد در حالی که 
جانت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در بیانیه ای 
اظهار داش��ت: اقتصاد جهانی ب��ا چالش های زیادی 
رو به رو شده است. در بازارهای اروپا این روند نزولی 
به وضوح قابل لمس بود و موجب افت 3.9 درصدی 
شاخص کک فرانسه و 2.4 درصدی شاخص داکس 
آلمان شد. در این بین، فوتسی لندن نیز 2.1 درصد 
س��قوط کرد و شاخص اس��تاکس 3.1 درصد منفی 
ش��د. در بازارهای آمریکا، ش��اخص های فیوچرز نیز 
افت بس��یار ش��دیدی را متحمل ش��دند. اس اند پی 
روند نزولی 2.01 درصدی را به ثبت رساند، داوجونز 
1.9 درصد و نزدک هم 2.7 درصد منفی شدند. ژاپن 
نیز با اوضاع بحرانی ش��اخص ها رو به رو بود. در این 
کشور نیز شاخص نیکی کاهش 2.3 درصدی داشت 
و در کره جنوبی ش��اخص کاس��پی نیز 2.9 درصد 

افت کرد. 

دو سناریو برای این هفته بورس

بازار سرمایه کشور در هفته معامالتی گذشته صحنه 
هیاهو بود. طی معامالت این هفته، ش��اخص کل بازار 
ب��ورس اوراق بهادار تهران افزایش��ی در حدود 3800 
واحد را به ثبت رس��اند و به رقم 77497 واحد رسید. 
این افزایش با توزیعی یکس��ان در طول تمام روزهای 
هفته انجام نگرفت و درگیر تغییرات بسیار شد. با آغاز 
معامالت در این هفته، شاخص کل در روندی صعودی 
و با شیب کم قرار گرفت. افزایش ارتفاع شاخص کل در 
دو روز ابتدایی هفته به 870 واحد محدود شد. در روز 
میانی هفته صعود شاخص کل افزایش بیشتری یافته 
و با وجود بسته شدن نماد خودرو در این روز، شاخص 
کل رش��دی در حدود 1200 واحد را به ثبت رسانید. 
سه ش��نبه روز عرضه های کم نظیر در بازار سرمایه بود؛ 
ارزش معامالت این روز بازار بورس به رقم 860 میلیارد 
تومان رسید و تغییرات شاخص کل حدود 2400 واحد 
به ثبت رسید. به این ترتیب شاخص کل به بیشترین 
مقدار خود طی 21 ماه گذشته و یکی از سرسخت ترین 
مقاومت هایش رسید. شاخص کل در روز پایانی هفته 
به ای��ن مقاومت قوی واکنش نش��ان داده و در جهت 

نزولی قرار گرفت. 
اگر بخواهیم دو سناریو صعود و نزول را برای شاخص 
کل بررس��ی کنیم، ارق��ام 80 هزار واح��د و 82500 
واحد به عنوان مقاومت های بعدی ش��اخص کل مطرح 
می شوند. به این ترتیب به نظر می رسد با صعودی شدن 
ش��اخص کل در هفته پی��ش رو، دو مقاومت مهم در 
پیش روی شاخص کل باشد که شاخص کل پتانسیل 
دی��دن حداقل یکی از آنها را دارد. در طرف مقابل، اگر 
نزولی را برای بازار سرمایه متصور باشیم، رقم 76700 
واحد به عنوان نخس��تین حمایت منطقی شاخص کل 
مطرح می ش��ود و پس از آن می توان از ارقام بسیاری 
به عنوان حمایت های شاخص کل نام برد که مهم ترین 
آنها 75250 واحد اس��ت. نکته اساس��ی در مورد بازار 
سرمایه آن است که نباید انتظار داشت رشدی یکدست 
و یکپارچه داشته باشد. به عبارت دیگر، انتظار می رود 
در هر رش��دی بخش��ی از بازار صعودی باشد و بخش 
دیگری از بازار س��رمایه به اصالح و ن��زول بپردازد. در 
ب��ازه کنونی، گروه خودرو در رون��د صعودی خود قرار 
گرفته است و فارغ از رفتار سایر گروه ها به صعود خود 
ادامه می دهد. این به آن معناست که برای نزولی شدن 
این گروه به چیزی بیش��تر از منفی ش��دن تمام بازار 

نیاز است. 
 در ای��ن هفته بیش از نیمی از حجم معامالت بازار 
متعلق ب��ه گروه های بانکی و خودرویی بوده اس��ت و 
ارزش معام��الت این دو گروه کمت��ر از نیمی از ارزش 
کل معامالت را تش��کیل داد. این به آن معناس��ت که 
بازار کماکان به س��هم های ارزان قیمت عالقه داشته و 
بدون توجه به ارزش بنیادی س��هام، دست به معامله 
می زند. با توجه به رخدادهای بازار در هفته گذش��ته و 
تحلیل شاخص کل منطقی ترین سناریو برای این هفته 
نزولی شدن شاخص کل به نظر می رسد. اگر بخواهیم 
از دی��دی منطقی به اوضاع نگاه کنیم، ش��اخص کل 
باید این هفته نزولی ش��ده و حتی به حمایت خود در 
75250 واحد برسد. با این حال، در ماه کاری گذشته 
به قدری رفتار غیر منطقی دیده ش��ده است که تصور 
تکرار رفتار غیر منطقی بازار قدرتی بیش از پیش گیرد. 
با در نظر داشتن نزدیک بودن انتخابات، به نظر می رسد 
ش��اخص کل و اکثریت بازار وظیفه صعود بیشتر را به 
عهده داشته و باید به این مسیر ادامه دهند. حال باید 
منتظر ماند و دید کدام یک از این دو س��ناریو به بازار 

سرمایه تحمیل می شود. 

فرابورس

بورس انرژی

در آخری��ن روز کاری هفته، 
بازار سهام بعد از شروعی منفی، 
خیلی زود ب��ا افزایش تقاضا و 
برگش��ت قیمت ها که ت��وام با 
هیجانات بود مواجه شد و اکثر 
گروه های  به خص��وص  گروه ها 
پیش��رویی همچون خودرویی 
مثبت و صف خرید ش��دند اما 
به واسطه عرضه های حجم دار 
برخی حقوقی ها همچون بیمه 
ایران، در نهایت با اصالح به کار 
خود پایان دادند. ش��اخص کل 
ب��ورس هم متاث��ر از معامالت 
هیجانی و منفی نمادهای بانک 
ملت و مخابرات ای��ران با افت 
701 واحدی به ارتفاع 77 هزار 
و 497 واحدی رس��ید. با توجه 
به نح��وه دادوس��تدها و حجم 
پیش بینی  معامالت  مناس��ب 
می شود در صورت عدم رخداد 
منفی و خاصی، شنبه پیش رو 
نیز ب��ازاری پرتقاضا، متعادل و 
مثبت را نظاره گر باشیم. به طور 
کلی در آخری��ن روز معامالت 
هفته، بازار سهام در تب و تاب 
نگرانی های شکل گرفته از روز 
سه شنبه در حالی شاهد غلبه 
عرضه بر تقاضا بود که همس��و 
با تقوی��ت بازارگردانی س��هام 
فرصت خوبی برای جامانده های 
بازار برای خرید س��هام فراهم 
ش��د. روز چهارشنبه ارزش کل 
معامالت بورس تهران به بیش 
از 648 میلیارد تومان بالغ شد 
که ناشی از دست به دست شدن 
3 میلیارد و 357 میلیون سهم 
و اوراق مال��ی قابل معامله طی 
164 هزار و 793 نوبت دادوستد 
بود. در نگاهی کلی، آخرین روز 
معامالتی هفته ش��اهد بازاری 
محت��اط و گاهی هیج��ان زده 
بودی��م که ب��ا وج��ود تکاپوی 
برخ��ی س��هامداران محت��اط، 
ش��اهد معامله گران��ی بودی��م 

که ترجی��ح می دادند عالوه بر 
نگهداری سهام خود، به دنبال 
استفاده از فرصت به وجود آمده 
برای خرید س��هام شرکت های 
پیشرو باشند. با توجه به اینکه 
بعد از توافق هس��ته ای ریسک 
سیس��تماتیک عم��ده از بازار  
سهام حذف ش��ده است، ادامه 
رش��د در بازه بلند م��دت برای 
ب��ورس پیش بین��ی می ش��ود. 
س��رمایه گذاری مجدد در بازار 
س��هام منجر به ورود نقدینگی 
قاب��ل توجهی به بورس ش��د و 
همین امر چش��م انداز روشنی 
را برای بازار سهام نوید می دهد. 

نگاهی به گروه های بازار 
سهام

خودروی��ی،  گروه ه��ای  در 
نوسان  و حمل و نقل،  لیزینگی 
و صف خرید سنگین نمایان تر 
بود. ش��رکت بهمن دیزل طی 
گ��زارش 9 ماه��ه با پوش��ش 

84 درص��دی بودجه و تعدیل 
مثبت2 درصدی مواجه ش��د. 
گروه ه��ای بانک��ی، بیمه ای و 
س��رمایه گذاری از فشار فروش 
به مراتب باالتری از گروه های 
دیگر برخوردار بودند. گروه های 
پتروشیمی و پاالیشگاهی اکثرا 
متعادل و منف��ی بودند که در 
این بی��ن گروه پاالیش��گاهی 
در اواس��ط ب��ازار باوجود افت 
ح��دود 8 درصدی قیمت های 
جهانی نفت ب��ا افزایش تقاضا 
مواجه ش��دند. گروه های فلزی 
و معدنی هم اکثرا منفی دنبال 
شدند. در گروه های ساختمانی 
و سیمانی که اکثرا منفی بودند 
معامالت مثبت گروه کاشی و 

سرامیک چشم نوازی کرد.
 در گ��روه بنی��ادی مح��ور 
متعادل  اکث��را  ک��ه  داروی��ی 
و مثب��ت بودن��د داروس��ازی 
کوثر طی گزارش��ی با تعدیل 
مثبت 1090 درصدی نس��بت 

ب��ه پیش بین��ی قبل��ی مواجه 
و متوق��ف ش��د. نم��اد صنایع 
الستیکی سهند با توجه به عدم 
کشف قیمت در روز معامالتی 
قبل بدون محدودیت نوسان و 
با رشد 37 درصدی به گردونه 

معامالت بازگشت. 

افت 12 واحدی شاخص 
آیفکس

بهم��ن   21 معام��الت 
فراب��ورس در حال��ی به پایان 
و  میلی��ون   440 رس��یدکه 
130 ه��زار ورق��ه به��ادار در 
39 هزار نوب��ت به ارزش یک 
ه��زار و 833 میلی��ارد ری��ال 

خریدوفروش شد.
معام��الت  جری��ان  در   
بر خالف  آیفکس  چهارشنبه، 
روزهای گذشته روند کاهشی 
به خود گرف��ت و در نهایت با 
افت 12 واحدی نمایشگر عدد 
معامله گ��ران  ش��د.   816.33

حجم  بیش��ترین  فرابورس��ی 
معامالت خود در بازار س��هام 
را ب��ه دادوس��تد 60 میلیون 
سهم موسس��ه اعتباری کوثر 
و  دادند  اختص��اص  مرک��زی 
نم��اد ش��رکت های ذوب آهن 
اصفه��ان، بانک دی و پاالیش 
پربیننده ترین  ته��ران  نف��ت 
همچنین  بودن��د.  نماده��ای 
ب��ا  اصفه��ان  ذوب آه��ن 
ارزش  ب��ه  دادوس��تدهایی 
بی��ش از 156 میلی��ارد ریال، 
معام��الت  ارزش  بیش��ترین 
روزانه س��هام را ب��ه نام خود 
افزایش قیمت  کرد. بیشترین 
مربوط به س��هام شرکت های 
نیرو سرمایه، عمران و توسعه 
شاهد و صنعتی مینو بود و در 
عین حال تاسیس��ات راه آهن، 
فن آوا و آه��ن و فوالد ارفع با 
بیش��ترین افت قیمت مواجه 
شدند. به طور کل 77 میلیون 
و 450 ه��زار اوراق به��ادار به 
ارزش 178 میلی��ارد و 340 
میلی��ون ری��ال در ب��ازار اول 
دادوس��تد ش��د و بیش��ترین 
معام��الت این ب��ازار در نماد 
بانک س��رمایه انجام شد. این 
در حالی است که در بازار دوم 
معامل��ه 273 میلیون  ش��اهد 
اوراق به��ادار ب��ا رق��م 737 
میلی��ارد و 302 میلیون ریال 
حج��م  بیش��ترین  و  بودی��م 
معامالت این ب��ازار مربوط به 
نماد موسس��ه اعتب��اری کوثر 

مرکزی بود. 
همچنین در ب��ازار اوراق با 
درآمد ثابت، بیشترین حجم و 
ارزش معامالت اوراق با درآمد 
ثاب��ت مرب��وط به دادوس��تد 
79 ه��زار ورقه اس��ناد خزانه 
اس��المی در نماد »اخزا3« به 
ارزش 67 میلیارد ریال بود و 
در مجموع ارزش معامالت در 
پنج نماد اسناد خزانه اسالمی 

به 336 میلیارد ریال رسید. 

شاخص کل روز چهار شنبه اصالح داشت
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بورس بین المللخبر

عمق بازار

مدیریت سهام

صنای��ع غذای��ی در طبق��ات مختلفی 
همچون روغ��ن خوراکی، لبنی��ات و... در 
بازار س��رمایه ایران فعالیت می کنند. البته 
این صنعت در دو طبقه کلی تر شرکت های 
قند و ش��کر و محصوالت غذایی غیر از قند 
و ش��کر در بازار سهام وجود دارند. اهمیت 
این صنعت بر کسی پوشیده نیست و از آن 
جهت که تقاضا برای محصوالت این صنعت 
همیشه و در وضعیت های اقتصادی مختلف 
وجود دارد و همچنین عدم وابستگی زیاد 
آن به واردات مواد اولیه، از جایگاه نس��بتا 
وی��ژه ای برخوردار اس��ت. از طرفی حضور 

ش��رکت های این صنعت، در بازار سرمایه 
موج��ب ارتقای کیفیت محص��والت آنان 
و دس��تیابی به اس��تانداردهای مربوط در 

شرایط رقابتی خواهد شد. 
در این صنعت آن دسته از شرکت هایی 
که فعالیت آنان وابستگی به دولت دارد، 
مث��ل صنایع��ی که م��واد اولی��ه آنان به 
آرد ی��ا م��واد اولیه ای که تح��ت کنترل 
سیاس��ت های دولتی هس��تند، بس��تگی 
دارد، از اتخاذ تصمیم ها و سیاس��ت های 
اجرایی توس��ط دولت، بیش��تر از س��ایر 
شرکت های این صنعت تاثیر می پذیرند.

ادامه در سایت روزنامه 
 www.forsatnet.ir

مقدمه
چادرمل��و به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
تولیدکنندگان سنگ آهن در ایران، در کنار 
گل گهر دو شرکت بورس��ی بوده که تولید 
بخش قابل توجهی از کنسانتره آهن کشور 
را ب��ر عه��ده دارند. این ش��رکت با دریافت 
س��نگ آهن با عیار 55.3 درص��د مبادرت 
به تولید کنس��انتره آهن و گندله به عنوان 
محص��ول اصلی و س��نگ دانه بندی ش��ده 
به عنوان محصول فرعی می کند. کنسانتره 
تولیدی در این ش��رکت به عنوان ماده اولیه 
مصرفی در کارخانه های فوالدسازی ارسال 

می ش��ود. قیمت گ��ذاری محص��والت این 
ش��رکت براس��اس درصدی از نرخ شمش 
فوالد خوزس��تان اس��ت. تغیی��رات قیمت 
محصوالت این ش��رکت به تغییر در قیمت 
جهانی ف��والد و تغییر در نرخ دالر به عنوان 
محرک های اصلی قیم��ت فوالد، بر قیمت 
محصوالت این شرکت تأثیرگذار خواهد بود. 

نگاهی به وضعیت صنعت
صنعت س��نگ آهن با توجه به وضعیت 
بازار فوالد تغییر می کند، به طوری که رونق 
ی��ا رکود در صنعت ف��والد موجب رونق یا 

رکود در صنعت سنگ آهن خواهد شد. 
ادامه در سایت روزنامه 
 www.forsatnet.ir

زنگ خطری برای صنعت سنگ آهنبررسی وضعیت صنایع غذایی در بازار سرمایه 

دریچه

تلفنمستقیم:86073274شماره443 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرشید شجاع
farshid. shoja@gmail. com

ولساپا: شنیده ها حاکی از آن است که 
ولساپا از تعداد 100 هزار لیزینگ در سال 
94 عبور کرده و بودجه 95 را با فرض 120 

هزار لیزینگ ارائه خواهد کرد. 
خگستر: زمزمه هایی مبنی بر افزایش 
سرمایه این نماد در بازار به گوش می رسد. 
وبمل�ت: خبرها از وبملت حکایت از 
مش��ارکت این بانک برای راه اندازی و 
تکمیل فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 
ب��ا پرداخت 80 ه��زار میلی��ارد ریال 
دارد. ای��ن بانک همچنین برای تکمیل 

میلیون  بندرعب��اس 750  پاالیش��گاه 
یورو پرداخت ک��رده که با تکمیل این 
پاالیش��گاه، کش��ور از واردات بنزی��ن 

بی نیاز می شود. 
گ�روه پاالیش�ی: خبره��ا از گروه 
پاالیش��ی حکایت از مذاکره با ش��ش 
کش��ور نیمه صنعتی برای مشارکت در 
ساخت و خرید سهام پاالیشگاه ها دارد. 
ذوب: ش��نیده ها از این نماد حاکی 
از آن است که سازمان تامین اجتماعی 
قصد دارد بلوک مدیریتی 35 درصدی 

ذوب را اول اسفند ماه عرضه کند. 
حفاری: شنیده ها از حفاری حکایت 

از این دارد که این نماد در صورت های 
مالی خ��ود، درآم��د از مح��ل فروش 
س��اختمان های تهران و شیراز را ثبت 
کرده بود، اما ب��ه علت رکود حاضر در 
بازار مسکن نتوانست این ساختمان را 
ب��ه فروش برس��اند و صورت های مالی 
این ش��رکت در انتظ��ار تعدیل منفی 
اس��ت. اما با قراردادهای بس��ته ش��ده 
جدی��د در این ش��رکت انتظار س��الی 

مثبت برای این شرکت وجود دارد. 
بکام: ش��نیده ها از این نماد حکایت 
از این دارد که بکام با تعدیل منفی 47 

درصدی همراه خواهد بود. 

کنور: شنیده ها از کنور حاکی از آن 
اس��ت که این ش��رکت برنامه افزایش 

سرمایه را در دستور کار خود دارد. 
شکربن: ش��نیده ها از کنسل شدن 
فروش زمین در این نماد حکایت دارد. 
شس��پا: ش��نیده ها از افتتاح کارخانه 
تولی��د پارافی��ن جام��د ش��رکت نفت 

سپاهان حکایت دارد. 
گروه فرآورده های نفتی: گویا ویتول 

خرید نفت از ایران را تأیید کرده است. 
حتاید: ش��نیده ها حکایت از برنامه 
افزایش س��رمایه 59 درصدی این نماد 

از محل سود انباشته دارد. 

حرف های درگوشی بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com
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سمانه جامعی
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شنبه
2413 بهمن 1394 اقتص�اد کالن

 
در برنامه ریزی های بلند مدت و 
میان مدت رش��د 8درصدی برای 
اقتص��اد کش��ور در نظ��ر گرفته 
شده، این در حالی است که طی 
سال های گذشته هیچ گاه چنین 
نرخ رشدی تجربه نشده است نیاز 
س��االنه ایجاد حداقل 700هزار 
ش��غل موضوع��ی اس��ت ک��ه با 
دستیابی به رشد باالی 6درصدی 
در اقتصاد کش��ور محقق خواهد 
ش��د. با وج��ود تالش های دولت 
یازدهم همچنان نوس��ان متغیر 
رش��د در نقط��ه ای نزدی��ک به 
صف��ر ادامه دارد. ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه با تغیی��ر متغیر های 
برون��زای اقتص��اد که دولت امید 
زیادی به آن بسته انتظار می رود 
س��ال آینده س��ال بهتری برای 
فعاالن اقتصادی کش��ور باش��د 
و زمینه ه��ای ش��روع رون��ق در 
اقتص��اد فراهم ش��ود. در همین 
زمین��ه وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی درخصوص عملکرد بسته 
سیاس��ت های اقتص��ادی دولت 
ب��رای خروج از رک��ود، مصوبات 
مرتب��ط و راهکار های رفع موانع 
پی��ش رو، گزارش��ی را به هیأت 
وزی��ران ارائه کرد. براس��اس این 
گزارش، کلیه موارد مصوب مورد 
بررس��ی و ارزیاب��ی ق��رار گرفت 
و نتای��ج حاصل از بررس��ی های 

میدانی درباره آن ارائه شد.
این گ��زارش حاکی از تحقق 
نس��بی یا کامل سیاس��ت های 
مالیاتی، بیمه، قیمت، هزینه ای، 
پول��ی، ارزی، اعتباری و بانکی، 
ب��ازار س��رمایه، گم��رک، تولید 
در ح��وزه نف��ت، صنعت، معدن 
و تجارت و کش��اورزی و بهبود 
محیط کس��ب و کار است. برای 
بررسی راهکار های افزایش رشد 
اقتصادی و زمینه سازی رونق در 
س��ال آینده س��راغ کارشناسان 
اقتص��ادی رفتیم تا موضوع را از 
این زاویه مورد تحلیل قرار دهیم 

رشد 8 درصدی اقتصاد 
چگونه محقق می شود؟ 

دکتر محمدصادق عوضعلی پور 
درخص��وص وضعی��ت رکودی 
اقتص��اد ایران به »فرصت امروز« 
گف��ت: در ش��رایطی که قیمت 
نف��ت کاه��ش یافت��ه و کاهش 
شدید درآمد های دولت را شاهد 
بودیم اما بسته خروج از رکود و 
طرح فروش اقس��اطی خودرو و 
کاال تا حدودی توانس��ته شرایط 
رش��د اقتصادی را فراهم کند و 
متغیر رشد را در مدار مثبت نگه 
دارد. با این وجود نکته اینجاست 

که کشور ما به ساالنه 700 هزار 
شغل نیاز دارد و برای این منظور 
باید رش��د اقتصادی 5 درصد به 
باال را تجربه کنیم که از این حیث 
ب��ا نقطه مطلوب بس��یار فاصله 
داریم. این کارش��ناس اقتصادی 
در ادام��ه افزود: طی چند س��ال 
گذش��ته شرایط اقتصادی کشور 
در وضعیت بحرانی قرار داشت و 
ش��رایط سختی را تجربه کردیم. 
اقدام��ات دولت هم به عنوان یک 
مسکن برای اقتصاد عمل کرد و 
از ای��ن نظ��ر اقدامات خوبی بود. 
اینک��ه از رش��د اقتصادی منفی 
جلوگیری ش��ده موفقیت نسبی 
دولت را نش��ان می دهد اما برای 
تحرک تولید و رش��د مطلوب در 
صنای��ع باید اقدامات بیش��تری 

انجام شود. 
درخص��وص  عوضعلی پ��ور 
در  رون��ق  نش��انه های  ظه��ور 
اقتص��اد ای��ران گف��ت: اینک��ه 
بخواهیم بگوییم س��ال 94 سال 
ش��روع رون��ق اقتص��ادی بوده 
کم��ی غیر منطقی اس��ت. قطعا 
س��ال آینده و س��ال 96 فضای 
بهت��ری بر اقتص��اد ایران حاکم 
خواه��د ب��ود و می توان ش��روع 
رون��ق اقتص��ادی را تجربه کرد 
چ��ون چند مولف��ه اصلی تغییر 
ک��رده ثبات نس��بی ب��ه اقتصاد 
بازگش��ته و رواب��ط بین المللی 
برای فعاالن اقتصادی تس��هیل 
ش��ده، از س��وی دیگر نرخ تورم 
کاه��ش یافته و دولت توانس��ته 
تورم را در سطح خوبی نگه دارد 
و این نکات می تواند نش��انه های 

خ��روج از رکود و تحرک صنایع 
و تولی��د را در یک��ی دو س��ال 
آینده رقم بزند. وی تأکید کرد: 
بای��د به این نکته توجه داش��ته 
باش��یم که رش��د اقتصادی ما تا 
ح��د زیادی به درآمد های ارزی 
و قیمت نفت وابس��ته اس��ت و 
متأسفانه در دو سال اخیر شاهد 
کاهش قیمت نفت در بازار های 
جهان��ی بودیم ک��ه این موضوع 
مان��ع بزرگی برای دس��تیابی به 
درآمد ه��ای ارزی و رس��یدن به 
رش��د مطلوب اس��ت. اقتصاد ما 
برای رس��یدن به نقطه مطلوب 
نیازمن��د س��االنه 100 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری است که در 
وضعیت فعلی چنین ش��رایطی 

محقق نشده است. 
شرایط رونق با اما و اگر های 

زیاد 
خص��وص  در  عوضعلی پ��ور 
راهکار های خروج از رکود معتقد 
اس��ت: برای بازگشت به شرایط 
چش��م انداز 1404 نباید منتظر 
تغییر متغیر های برونزای اقتصاد 
ماند. می توان با افزایش بهره وری، 
بخشی از کمبود ها را جبران کرد، 
بنابراین یک راهکار اساسی برای 
خروج از ش��رایط رکودی افزایش 
به��ره وری و بازگش��ت اقتصاد به 
س��مت رش��د درون��زای اقتصاد 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر ج��ذب 
سرمایه گذاری خارجی می تواند 
گزینه دیگری باشد که پیش روی 
سیاست گذاران قرار دارد. ترمیم 
واحد ه��ای اقتص��ادی و صنعتی 
که در دوران تحریم آس��یب های 

ج��دی دیده اند بای��د در اولویت 
قرار گیرد. 

اقتص��ادی  ای��ن کارش��ناس 
گف��ت: دول��ت باید تالش خود را 
برای هدایت نقدینگی به س��مت 
واحد ه��ای تولیدی قرار دهد. در 
دوسال گذشته افزایش نقدینگی 
را در اقتص��اد تجربه کردیم ولی 
این رشد نقدینگی به سمت تولید 
و بخش مولد اقتصاد هدایت نشد. 
از س��وی دیگر دولت می تواند با 
حمایت از صنایع کوچک فرآیند 
رش��د را تس��ریع کند. سیس��تم 
بانکی باید اصالح ش��ود و کاهش 
سود بانکی در اولویت قرار گیرد. 
در حال حاضر نرخ سود تسهیالت 
ب��ا نرخ تورم همخوانی ندارد. این 
مسئله می تواند نقدینگی موجود 
در ب��ازار را از سیس��تم بانکی به 
س��مت تولید انتق��ال دهد.  وی 
در ادام��ه اف��زود: یک��ی از نکات 
مه��م انتقال بار مالیاتی از بخش 
تولی��د به بخش غیر مولد اقتصاد 
و افزایش سهم مالیات در تأمین 
هزینه های دولت اس��ت در حال 
 GDP حاضر س��هم مالی��ات در
ح��دود 7 درص��د اس��ت. این در 
حال��ی اس��ت که نرخ متوس��ط 
جهان��ی در ح��دود 20 درص��د 
است و در کشور های توسعه یافته 
ت��ا 30 درصد می رس��د. در حال 
  GDP حاض��ر معادل 20 درصد
کش��ور کاالهای قاچاق است که 
بدون پرداخت مالیات وارد کشور 
می ش��ود بنابراین کنترل مبادی 
گام  اقتص��اد می توان��د  ورودی 
مهم��ی در جهت کاهش واردات 

بی رویه و تقویت تولید باشد. 
خبری از رونق اقتصادی 

نیست 
ابراهیم رزاقی درخصوص ایجاد 
زمینه ه��ای رون��ق اقتصادی در 
گفت وگو با »فرصت امروز« عنوان 
کرد: اینکه بگوییم اقتصاد ایران از 
رکود خارج شده یا سیاست های 
دول��ت در زمین��ه خروج از رکود 
موفقیت آمی��ز بوده از مش��کالت 
اقتص��ادی کش��ور ک��م نخواهد 
ک��رد. مهم ترین عالمت ش��روع 
رون��ق افزایش تقاض��ا و تحرک 
بخش تولیدی اقتصاد اس��ت اما 
چنین نش��انه ای در بازار ها دیده 
نمی شود. بس��یاری از مشکالت 
تولیدکنن��دگان در اث��ر واردات 
بی رویه اس��ت و دولت نتوانسته 
ای��ن مس��ئله را کنت��رل کن��د. 
تس��هیالت بانکی به سمت تولید 
هدایت نمی شود و همچنان روند 
تعطیل شدن واحد های تولیدی 
و بیکار شدن کارگران ادامه دارد 
در این شرایط چگونه می توان از 
خ��روج از رکود صحبت کرد. وی 
ادامه داد: نگاه مسئوالن اقتصادی 
کش��ور براس��اس تئوری ه��ای 
س��رمایه داری بن��ا ش��ده، دولت 
متکی به درآمد های نفتی است و 
مسیر مشخصی برای دستیابی به 
درآمد های مالیاتی و افزایش سهم 
مالی��ات از واحد های غیر تولیدی 
درخص��وص  رزاق��ی  ن��دارد. 
راهکار ه��ای برون رف��ت ازرکود 
گفت: دولت باید در گام نخس��ت 
وص��ول مالی��ات از فعالیت های 
غیر تولی��دی را افزای��ش دهد و 
س��همی از آن را ب��رای پرداخت 
یاران��ه ب��ه تولید کنن��ده در نظر 
گرفته ش��ود. حمای��ت از صنایع 
کوچ��ک و کنت��رل واردات در 
دس��تور کار ق��رار گیرد. در حال 
حاض��ر 60 درص��د از مواد غذایی 
کش��ور از طری��ق واردات تأمین 
می ش��ود که با حمایت از تولید 
داخ��ل بخش��ی از آن را می توان 
تولی��د ک��رد.  وی در ادامه افزود: 
سیاس��ت های دولت درخصوص 
خ��روج از رک��ود کارای��ی الزم را 
ندارد. برای بررس��ی پدیده رکود 
ابتدا باید ببینیم چه عواملی منجر 
به بروز چنین شرایطی در اقتصاد 
کشور شده است. بخشی از رکود 
در اثر کاهش تقاضاست که دولت 
سعی داشته با اقداماتی که انجام 
داده به تحرک تقاضا کمک کند 
ام��ا بخش عم��ده ای از رکود که 
در اث��ر واردات بی رویه و افزایش 
واس��طه گری و احتکار در اقتصاد 
اس��ت، دول��ت در این بخش چه 
برنامه مشخصی ارائه کرده است. 

بررس��ی بودج��ه س��ال 95 در 
مجل��س ب��ا اختالف نظ��ر دولت و 
اهال��ی بهارس��تان درب��اره زمان 
بررس��ی آن با چالش مواجه شده 
اس��ت. از س��ویی دول��ت با توجه 
ب��ه طوالنی ش��دن روند مذاکرات 
هسته ای ترجیح داد تا بودجه را با 
لحاظ کردن شرایط تحریمی کمی 
ب��ا تأخیر به مجلس بفرس��تد و از 
س��وی دیگر مجلس هم همزمان 
با تبلیغات انتخاباتی و رس��یدگی 
به حوزه های انتخابیه، اعتقاد دارند 
ک��ه از زم��ان کافی برای بررس��ی 
بودجه برخوردار نیستند. به همین 
دلی��ل برخی از نمایندگان مجلس 
پیش��نهاد بودج��ه چنددوازدهم 
دادند درحالی که دولت با پیشنهاد 
متقابل��ی س��عی دارد تا مجلس را 
مج��اب کن��د ک��ه ظ��رف زمان 
باقیمانده در اسفند و فروردین ماه 
ب��ه بررس��ی بودج��ه بپردازند. در 
این باره رئیس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور در پیشنهاد 
جدی��دی ب��ه کمیس��یون تلفیق 
مجلس خواستار استفاده از تنخواه 
در فروردی��ن 95 به جای تصویب 
بودجه چنددوازدهم و ابالغ قانون 
بودج��ه 95 قبل از پایان فروردین 

سال آینده به دولت شده است. 

تعویق بررسی بودجه به نفع 
اقتصاد کشور نیست

نوبخت، س��خنگوی  محمدباقر 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  نی��ز  دول��ت 
روزچهارشنبه جلسه ای با اعضای 
هیأت رئیس��ه کمیس��یون تلفیق 
مدیری��ت  س��ازمان  در  بودج��ه 

ش��د،  تش��کیل  برنامه ری��زی  و 
گف��ت: خوش��بختانه اعضای این 
کمیس��یون همانن��د دول��ت نظر 
داش��تند ک��ه منافع مل��ی ایجاب 
می کند که ما بودجه س��ال 95 را 
قبل از پایان س��ال تصویب کنیم 
و کاره��ای مختلف��ی در این مورد 

انجام شده است. 
تصری��ح  دول��ت  س��خنگوی 
ک��رد: امیدواریم بعد از بازگش��ت 
نماین��دگان از حوزه های انتخابیه 
و انتخاب��ات مجلس بتوانیم از 10 
تا 11 اسفند کار تصویب بودجه در 
کمیسیون تلفیق را انجام دهیم. 

نوبخت افزود: ما در بودجه سال 
95 پرداخت هایی که قرار است تا 
پایان فروردین انجام شود از جمله 
افزای��ش حقوق کارمندان دولت و 
بازنشستگان را پیش بینی کردیم. 
وی ادام��ه داد: در صورت��ی که 
بودجه 95 تا پایان س��ال تصویب 
ش��ود می توانی��م ای��ن افزای��ش 
حقوق را اعم��ال کنیم. کمااینکه 
اگر بودجه 95 تا پایان هفته سوم 
نیز تصویب ش��ود این موضوع باز 

هم اجرایی خواهد شد. 
س��خنگوی دولت اف��زود: برای 
کشور خوب نیست که در شرایط 
پساتحریم فعاالن بخش غیردولتی 
منتظر این باشند که برنامه ششم 
و بودجه 95 عقب بیفتد و کش��ور 
را متوقف کنیم تا به بودجه برسند. 
نوبخ��ت تصریح کرد: امیدواریم 
همانط��ور ک��ه مجلس ب��ا دولت 
همراهی داش��ته در این مورد هم 
جبران کند تا بودجه سال 95 قبل 
از سال در مجلس تصویب شود. 

پافشاری مجلس بر بودجه 
چنددوازدهم

اما از سوی دیگر الیاس نادران، 
رئی��س کمیس��یون تلفیق بودجه 
95 در گفت وگو با تس��نیم، درباره 
جزییات جلس��ه روز چهارش��نبه 
برخ��ی اعض��ای هی��أت رئیس��ه 
کمیس��یون تلفی��ق بودج��ه 95 
مجلس ش��ورای اسالمی با نوبخت 
و معاونانش در ساختمان سازمان 
مدیریت گف��ت: به علت تأخیر در 
تقدی��م الیح��ه بودجه و ش��رایط 
خ��اص ای��ن ای��ام ب��رای حضور 
نماین��دگان در ح��وزه انتخاباتی 
ب��رای حل و فصل مس��ائل مردم 
بی��م جدی وجود دارد که مجلس 
فرص��ت کافی برای رس��یدگی به 
بودجه 95 را نداشته باشد و دولت 
ناچار باشد بودجه چنددوازدهم به 

مجلس ارائه دهد. 
ب��ا  رایزنی ه��ا  اف��زود: در  وی 
مدی��ران س��ازمان مدیریت برای 
کم��ک به دولت قرار ش��د تالش 
مضاعفی صورت بگیرد تا بتوان با 
جلس��ات فشرده مشترکی با مرکز 
پژوهش ه��ا، دی��وان محاس��بات، 
دس��تگاه های اجرای��ی ذی ربط و 
دفاتر مربوطه در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، تا جایی که ممکن 
اس��ت از ای��ن فرص��ت پیش آمده 
اس��تفاده کنیم و از 9 اس��فندماه 
بتوانی��م کار را به ص��ورت ج��دی 
در کمیس��یون تلفی��ق بودجه 95 
به صورت سه شیفت تعقیب کنیم 
ت��ا فرصتی به وجود  آید و مجلس 
زودتر بودجه 95 را تصویب کند. 
وی تصریح کرد: در این جلس��ه 

بحث شد که اگر تصویب بودجه در 
صحن به سال آینده بکشد، دولت 
ب��ا تمهیداتی که خودش در پایان 
سال 94 برای تمدید یک دوازدهم 
و اس��تفاده از تنخواه ها در اختیار 
دارد، تا پایان فروردین ماه 95 این 
فرص��ت فراهم ش��ود که مجلس 

بودجه را به دولت ابالغ کند. 
رئیس کمیسیون تلفیق در پاسخ 
به این پرسش »یعنی یک دوازدهم 
تقریبا قطعی اس��ت ام��ا نیازمند 
مصوبه مجلس نیست؟ «  گفت: اگر 
ت��ا قبل از پای��ان فروردین ماه 95 
بتوانیم بودجه 95 را به دولت ابالغ 
کنی��م، دولت ب��ا ابزارهایی که در 
اختی��ار دارد می تواند هزینه هایی 
غی��ر از حق��وق و دس��تمزد را از 
مح��ل تنخواه تأمین کند و حقوق 
و دس��تمزد را به مصوبه مجلس و 

ابالغ قانون موکول کند. 
ن��ادران با تأکید بر اینکه بودجه 
ای��ن طرف س��ال ب��ه دولت ابالغ 
نخواه��د ش��د، اف��زود: دو هفت��ه 
حداقل زمانی اس��ت که آیین نامه 
داخلی مجلس برای بررسی بودجه 
در کمیس��یون تلفیق تعیین کرده 
که تا یک ماه قابل تمدید اس��ت. 
البت��ه تقریب��ا در س��ال های اخیر 
س��الی نبوده که کمیسیون تلفیق 
ظرف دو هفته توانسته باشد اقدام 

به تصویب بودجه کند. 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
95 اضاف��ه ک��رد: ما توق��ع داریم 
اعضای کمیس��یون تلفیق بودجه 
95 از یکش��نبه بع��د از انتخابات 
7 اس��فند در کمیس��یون شرکت 
کنن��د و ب��ا کاهش حاش��یه های 

مختلف��ی ک��ه ممک��ن اس��ت در 
بحث ه��ا به وجود  آی��د و موافقت 
هیأت رئیس��ه مجل��س، به صورت 
سه ش��یفت در هفت��ه اول و دوم 
بعد از انتخابات مجلس، بودجه را 
ب��ه صحن تقدیم کنیم، تا از هفته 
چه��ارم صحن علنی بحث بودجه 
را آغاز کند و اگر ممکن باش��د با 
ادامه رس��یدگی پس از تعطیالت 
ن��وروز، قب��ل از پایان فروردین ماه 

95 بودجه به دولت ابالغ شود. 
وی تصری��ح ک��رد: اگ��ر قبل از 
فروردی��ن ماه 95 بودجه به دولت 
ابالغ شود و دولت از ظرفیت های 
قانونی و اختیارات خود برای ادامه 
دادن بودج��ه 94 ت��ا قبل از پایان 
فروردین ماه 95 که دس��تگاه های 
اجرای��ی با کمبود بودجه در اداره 
کش��ور مواجه نباش��ند، استفاده 
کند، این فرصت فراهم هست که 
ما بودجه 95 را بدون چنددوازدهم 

بتوانیم به دولت ابالغ کنیم. 
ن��ادران با اش��اره ب��ه اینکه این 
پیش��نهاد از ط��رف دولت مطرح 
ش��ده اس��ت، گفت: تمام تالش ما 
این اس��ت که با هماهنگی اعضای 
کمیس��یون تلفیق این پیش��نهاد 

دولت عملیاتی شود. 
وی در پای��ان اع��الم کرد: برای 
فروردین م��اه 95 غی��ر از حقوق و 
دس��تمزد، بقیه هزینه های دولت 
ب��ا موافق��ت خزانه از محل تنخواه 
قاب��ل تأمین اس��ت، ولی حقوق و 
دس��تمزد فروردین 95 موکول به 
تصوی��ب و ابالغ قانون بودجه قبل 
از پایان فروردین است تا به مشکل 

نخورد. 

نادران و نوبخت تشریح کردند

مجادله بر سر تصویب بودجه 1395

گزارش2

تحلیل یک مؤسسه مطالعاتی تحقیقاتی روسی 
از فرصت های سرمایه گذاری در ایران
روس ها در رقابت جا نمانند

مدی��ر یک ش��رکت تحلیل اطالع��ات اقتصادی در 
روس��یه اعالم کرد که ش��رکت های روسیه باید تالش 
کنن��د در ای��ران از قافله عقب نمانند و در بخش های 

اقتصادی این کشور حضور فعال داشته باشند. 
به گزارش ایرنا،  »کریل گروموف« مدیرعامل شرکت 
تحلیل اطالعات اقتصادی  »ریف منجمنت« روس��یه 
روز چهارش��نبه در کنفرانس��ی با عنوان  »ایران پس از 
لغو تحریم ها و چش��م اندازهای آن برای محافل تجاری 
روسیه« در مسکو گفت: شرکت های روسی شش تا 9ماه 
فرصت دارند تا در بازار ایران برای خود سهمی بگیرند. 
کارش��ناس اقتص��ادی روس در ای��ن کنفرانس که 
توس��ط روزنامه پرش��مارگان ودوموستی برگزار شد، 
درب��اره فرص��ت ش��ش تا 9 م��اه برای ش��رکت های 
روس��ی در تأمین جایگاه خود در ایران خاطرنش��ان 
ک��رد: در پای��ان این مدت فرصت بس��یار اندکی برای 
شرکت های روسیه باقی خواهد ماند تا در بازار ایران 

بتواند جایگاهی برای خود بیابند. 
خان��م  اول��گا روزینا کارش��ناس ش��رکت حقوقی 
بین المللی  »هربرت اسمیت فریهیلز« هم گفت: ایران 
بازار بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه است و حجم 
سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف این 

کشور ممکن است به ده ها میلیارد دالر برسد. 
وی اف��زود: فق��ط وزارت راه و تراب��ری ایران انتظار 
جذب 26 میلیارد دالر سرمایه خارجی دارد که برای 
اجرای بیش از یکصد پروژه در عرصه زیرس��اخت ها 

به کار گرفته می شود. 
 مهدی س��نایی، س��فیر ایران در روسیه هم در این 
کنفرانس گفت: جمهوری اس��المی ایران از مشارکت 
و س��رمایه گذاری بخش تجاری روس��یه در طرح های 

خود استقبال می کند. 
به گزارش بخش دیپلماس��ی رس��انه ای س��فارت 
جمهوری اسالمی ایران در روسیه، سنایی در سخنانی 
با موضوع  »فرصت ها و ظرفیت های س��رمایه گذاری 
در ای��ران بع��د از لغو تحریم ها« به تش��ریح وضعیت 
موجود ایران، توانمندی ها و فرصت های کشورمان و 

مواضع ایران در این زمینه پرداخت. 
سنایی اظهار داشت: پس از توافق هسته ای ایران و 
گروه 5+1 که روسیه نقش مهمی در به انجام رسیدن 
این مذاکرات داشت، شرایطی فراهم شد تا بسیاری از 
مقامات و هیأت های سیاس��ی، اقتصادی، علمی و. . . 
کشورهای مختلف به تهران سفر کنند و ضمن دیدار و 
گفت وگو با مسئوالن کشورمان، به بررسی زمینه های 
س��رمایه گذاری پرداختند و با تأکید بر همکاری های 
مشترک و گسترده در حوزه های مختلف، قراردادهای 

مهمی با طرف های ایرانی به امضا رساندند. 
وی ادامه داد: ایران کش��وری با قابلیت های فراوان 
اقتص��ادی اس��ت. در بخش محصوالت اس��تراتژیک 
کش��اورزی، معادن، صنایع، گردش��گری و. . . دارای 
ظرفیت های بسیار خوبی است که می تواند زمینه های 
مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری ایجاد کند. ایران 
از سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز استقبال 

می کند. 
سفیر کشورمان در روسیه گفت: اکنون با توجه به 
شرایط فعلی که دو کشور ایران و روسیه همچنان با 
مشکالت تحریم ها مواجه هستند، زمینه برای توسعه 
همکاری ها و اجرای پروژه های مش��ترک نس��بت به 
گذش��ته بیش��تر فراهم شده و می توان با اتخاذ تدابیر 
مناسب زمینه ارتباط و همکاری تجار و سرمایه گذاران 

دو کشور روسیه و ایران را فراهم کرد. 
وی تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون 
روس��یه می توانند در مس��یر رشد اقتصادی با یکدیگر 
همکاری داش��ته باش��ند و برای تحقق این امر باید از 

مزیت های نسبی دو طرف استفاده کنند. 
وی اف��زود: ای��ران با توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی 
که دارد ظرفیت های س��رمایه گذاری خوبی دارد که 
می تواند مورد اس��تقبال تجار و سرمایه گذاران روسی 

قرار گیرد. 
به گفته سنایی، فرصت های سرمایه گذاری در ایران 
را می توان در زمینه های مختلفی از جمله موارد زیر 

فراهم کرد: 
- صنایع  )نفت، گاز، پتروش��یمی، فوالد، نس��اجی، 
خ��ودرو س��ازی، سدس��ازی، و... ( ای��ران با دارا بودن 
17درصد کل ذخایر گازی جهان دومین کشور بزرگ 
دارای ذخایر گازی جهان است. در ذخایر نفتی رتبه 

چهارم جهان را دارد. 
- کشاورزی و باغداری، ایران در زمینه کشاورزی و 
باغ��داری، درخصوص برخی تولیدات دارای رتبه های 
باالیی است. این کشور در تولید خیار در جهان دارای 
مقام دوم، بادام مقام چهارم، سیب مقام پنجم، گیالس 
س��وم، انجیر مقام س��وم، پسته مقام دوم، طالبی مقام 
چهارم، گردو مقام چهارم، زردآلو مقام دوم، هلو مقام 
شش��م، خرما مقام س��وم، نخود مقام چهارم، هندوانه 

مقام پنجم است. 
- منابع و معادن، ارزش ذخایر عظیم معدنی ایران 
از قبیل مس، سنگ آهن، روی و سرب، حدود 700 
میلیارد دالر است. ایران بیش از 3 هزار معدن فعال 
دارد که اغلب درمالکیت خصوصی هستند. این معادن 
ش��امل مس، آهن و عناصر کمیاب خاکی س��نگین 
هستند. سود بالقوه بخش معدن ایران صدها میلیارد 

دالر برآورد می شود. 
- گردش��گری، ای��ران در ای��ن زمینه یک موقعیت 
بس��یار اس��تثنایی و ممت��از از نظر ج��ذب جهانگرد 
می تواند باش��د و در زمره 10 کش��ور دارای بیشترین 

آثار باستانی و بناهای تاریخی در جهان است. 
س��فیر ایران در مس��کو در جمع بندی سخنان خود 
اظهار داش��ت: زمینه های مناسب و گسترده ای برای 
همکاری و سرمایه گذاری برای تجار و سرمایه گذاران 

روسی در بازار ایران وجود دارد. 
وی اب��راز امی��دواری کرد با توجه به توس��عه روابط 
بین روسیه و ایران و فراهم شدن شرایط مناسب برای 
گسترش مناسبات بین دو کشور، تجار و سرمایه داران 
روسیه از فرصت های پیش آماده بتوانند استفاده کنند 
و در جهت پیش��برد اهداف مش��ترک دو کش��ور گام 

بردارند. 

در جلسه هیأت دولت به ریاست روحانی ارائه شد
گزارش وزارت اقتصاد درباره عملکرد 

بسته سیاست های اقتصادی دولت
در جلس��ه روز چهارش��نبه هی��أت دول��ت ک��ه به 
ریاس��ت روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، گزارش 
وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد بس��ته 
سیاس��ت های اقتصادی دولت ب��رای خروج از رکود، 
مصوب��ات مرتب��ط و راهکارهای رف��ع موانع پیش رو 
به هیأت وزیران ارائه ش��د. به گزارش ش��بکه اخبار 
اقتص��ادی و دارایی  )ش��ادا(، براس��اس این گزارش، 
کلیه موارد مصوب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت 
و نتایج حاصل از بررسی های میدانی درباره آن ارائه 
ش��د. ای��ن گ��زارش حاکی از تحقق نس��بی یا کامل 
سیاس��ت های مالیاتی، بیمه، قیمت، هزینه ای، پولی، 
ارزی، اعتباری و بانکی، بازار س��رمایه، گمرک، تولید 
در حوزه نفت، صنعت، معدن و تجارت و کش��اورزی 
و بهبود محیط کس��ب و کار اس��ت. اعضای دولت در 
ادام��ه، تع��دادی از آیین نامه ه��ای اجرایی قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور را 

بررسی کردند و به تصویب رساندند. 
براس��اس یک��ی از آیین نامه ه��ای یاد ش��ده، بانک 
مرکزی موظف ش��د نس��بت به تأمین تفاوت ریالی 
تعهدات قطعی ناشی از واردات کاال و خرید خدمات تا 
پایان سال 1391 در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی 

و نیز فاینانس و وام های غیر خودگردان اقدام کند. 
بان��ک مرک��زی از طریق حس��اب م��ازاد حاصل از 
ارزیاب��ی خال��ص دارایی های خارجی خود نس��بت به 
تأمین تفاوت ریالی تعهدات یادشده اقدام خواهد کرد. 
همچنین به موجب آیین نامه دیگر قانون رفع موانع 
تولی��د، درآم��د ابرازی ناش��ی از فعالیت های تولیدی 
و معدنی اش��خاص حقوق��ی غیر دولتی در واحدهای 
تولی��دی یا معدنی و همچنی��ن درآمد های خدماتی 
بیمارس��تان ها، هتل ه��ا و مراکز اقامتی گردش��گری 
اش��خاص یاد ش��ده که از ابتدای سال 1395 از طرف 
وزارتخانه ه��ای ذی رب��ط برای آنها پروانه بهره برداری 
صادر می ش��ود، به مدت پنج س��ال و در مناطق کمتر 
توس��عه یافته به مدت 10 س��ال با نرخ صفر مش��مول 

مالیات است. 

نوبخت: 
 دنبال بازکردن قفل ها با کلید 

مناسب هستیم
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد: 
این سازمان در جهت گره گشایی از مشکالت حرکت 
می کند و به جای قفل کردن، به دنبال بازکردن قفل ها 

با کلید مناسب است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت پنجش��نبه 
22 بهمن در مراس��م افتتاح ایس��تگاه شهید مطهری 
مترو ش��یراز، گفت: زمان خدمت رس��انی این سیستم 
حمل و نقل عمومی به 15 ساعت در روز افزایش یافت. 
وی افزود: بخش��ی از مطالبات مطرح ش��ده از این 
سازمان، تخصیص تکمیلی اعتبارات سال 1394 است. 
ام��ا می��زان تخصیص اعتبارات به تمام دس��تگاه های 
اجرایی 45 درصد بوده است، البته امیدواریم تا قبل 
از پایان سال امکان تخصیص اعتبارات بیشتری فراهم 
شود. نوبخت با اشاره به اینکه پایین آمدن قیمت نفت 
به کمتر از 30 دالر را هیچ کس پیش بینی نمی کرد، 
گفت: می توان انتظار داشت که قیمت نفت بار دیگر در 
بازارهای جهانی رشد سریعی داشته باشد، همان گونه 
که در دوره ای به باالی 100 دالر رسید و انتظار این 

عدد هم وجود نداشت. 
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی با تصریح 
اینک��ه نهای��ت ت��الش خود را ب��رای تخصیص کامل 
150 میلی��ارد توم��ان اعتبار وعده داده ش��ده دولت 
برای تکمیل خط یک مترو ش��یراز، به کار می گیرد، 
گف��ت: امیدواری��م همان گونه که وعده رئیس جمهور 
درخصوص رفع تحریم ها محقق شد، سایر وعده های 
داده شده از سوی دولت به مردم هم عملیاتی شود. 

یک مقام آمریکایی: 
ایران 5۰میلیارد دالر از پول های 
آزادشده را قبال خرج کرده است

یک مقام آمریکایی گفت: ایران ماه گذش��ته حدود 
100میلی��ارد دالر از مح��ل آزادس��ازی دارایی ه��ای 
بلوکه ش��ده اش پول به دس��ت آورده، ام��ا 50میلیارد 
دالر از این پول به دلیل بدهی ها و س��ایر تعهدات این 

کشور از قبل خرج شده است. 
به گزارش تس��نیم به نقل از رویترز، اس��تفن مال، 
هماهنگ کنن��ده ام��ور اجرای برج��ام در وزارت امور 
خارج��ه آمری��کا همچنین به کمیت��ه روابط خارجی 
مجل��س نماین��دگان آمریکا گفته، هیچ مدرکی دال بر 
اینکه ایران در چند هفته نخست اجرای برجام تقلبی 

در اجرای تعهدات خود مرتکب شده وجود ندارد. 
در ای��ن جلس��ه، م��ال و جان اس��میت، رئیس اداره 
نظارت بر تحریم ها در خزانه داری آمریکا با س��واالت 
چالشی برخی از اعضای کمیته مواجه شدند و برخی 
از دموکرات ها نیز در مخالفت با توافق هس��ته ای ماه 

جوالی با قانونگذاران جمهوریخواه همراه شدند. 
کریس اسمیت، نماینده جمهوریخواه در این جلسه 
پرسیده که آیا با توجه به اینکه روسیه متحد تهران است 
و این کشور اورانیوم غنی شده ایران را تحویل گرفته، 
می ت��وان ب��ه این س��ازوکار اعتماد کرد؟ وی همچنین 
پرس��یده، این مواد اکنون کجا نگهداری می ش��وند و 
مال در پاسخ گفته، وی اطالعی از این موضوع ندارد.  
»این به عهده دولت روسیه است که تصمیم بگیرد این 
مواد به کجا منتقل ش��ود.«  اس��میت گفته: این یکی 
از ایرادات توافق اس��ت،  »ما حتی نمی دانیم این مواد 
کجا هس��تند.« در این جلس��ه بسیاری از قانونگذاران 
آمریکای��ی نگ��ران بوده اند ک��ه ایران در عمل به توافق 
تقلب کند و از دارایی های آزادش��ده خود برای اقدام 
علیه رژیم صهیونیس��تی یا حمایت از گروه های مبارز 
اس��الم گرا در مناطق دیگر اس��تفاده کند. مال گفته:  
»از ای��ن می��زان، بخ��ش قابل توجه��ی، یعنی بیش از 

50میلیارد دالر، قبال هزینه شده است.« 

خبـــر دریچه

الزام های رشد 8درصدی اقتصاد ایران
در گزارش تحلیلی »فرصت امروز« بررسی شد
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شیدا رمزی 

گزارش »فرصت امروز« از بازار تجهیزات ایمنی

سرمایهگذاریامندرایمنیها
فربد عّلی از تجربه سرمایه گذاری اش می گوید 

ما آقای خاص هستیم
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن اهمی��ت ایمن��ی در زندگی 
ام��روزی هر ی��ک از ما، بس��یاری از ش��رکت ها در 
بخش ه��ای متفاوت ایمنی مش��غول به کار ش��ده و 
س��رمایه  گذاری های متفاوت��ی در ای��ن زمینه انجام 
داده ان��د. ام��ا هم��ه می دانی��م ورود به ی��ک حوزه 
تخصص��ی و س��رمایه گذاری در آن ذکاوت و البت��ه 
ریزبین��ی ویژه ای می طلبد و بای��د در کنار تخصص 
از این دو عنصر به نحوی اس��تفاده کنیم تا در آینده 
اقتصادی و کس��ب وکارمان موفق باشیم. به همین 
دلی��ل  »فرصت امروز« س��راغ فربد علّی، مدیر فنی 
ش��رکت ارشک صنعت رفته تا از وی درباره موفقیت 

در این صنعت بپرسد. 

به افق انتظارات مان رسیدیم
فربد ِعلّی با اش��اره به پیشینه فعالیت این شرکت 
ب��ه  »فرص��ت ام��روز« می گوید: با در نظ��ر گرفتن 
اهمیت ایمنی در زندگی مدرن امروز ش��رکت ما در 
س��ال 1383 فعالیت خود را به ص��ورت مطالعاتی و 
نمایندگی فروش آغاز کرده اس��ت اما رفته رفته نیاز 
ب��ازار، مدیران را به این باور رس��اند که اکنون زمان 
مناس��بی برای وارد شدن به این بازار است و باید در 
این حوزه با توجه به نیازهای موجود سرمایه گذاری 
کرد که در س��ال 1388 زمینه تولید در شرکت یاد 
ش��ده فراهم ش��د. وی در ادامه تأکی��د می کند: در 
ابتدای کار، میزان سرمایه گذاری شاید در حد بسیار 
ناچیز و کل پرس��نل شرکت از تعداد انگشتان دست 
نی��ز کمتر بود اما ب��ا توجه به سیاس��ت گذاری  های 
دقیق و همچنین افق هایی که برای ش��رکت ترسیم 
شده بود، توانستیم به موفقیت نزدیک شده و اکنون 
نزدیک به 30 پرسنل را در بخش های مختلف تولید 
و اداری مشغول به کار کرده ایم. علّی همچنین اضافه 
می کن��د که در ح��ال حاضر اگر کس��ی تصمیم به 
س��رمایه  گذاری در این زمینه داشته باشد باید برای 
زمین و س��اختمان های الزم نزدیک به 500میلیون 
تومان س��رمایه  گذاری کن��د و در بخش تجهیزات و 
ماش��ین آالت و تهیه مواد خام نی��ز به همین میزان 
س��رمایه گذاری نیاز دارد که جمع آن نزدیک به یک 

میلیارد تومان می شود. 
علّی با تأکید بر اهمیت رعایت اس��تاندارد در این 
صنعت می افزاید: از همان ابتدای فعالیت ش��رکت با 
توجه به اهمیت رعایت اس��تاندارد در تولید، فعالیت 
به س��متی رفت که تمامی محص��والت در باالترین 
کیفیت ممکن تولید و روانه بازار ش��وند و به همین 
دلی��ل توانس��تیم با اس��تفاده از ارتباط��ات تجاری 
موج��ود، دوره گواهی نام��ه  NFPA آمری��کا را که 
یک��ی از معتبرترین گواهینامه های اس��تانداردی در 
این صنعت اس��ت، دریافت کنی��م. این فعال صنفی 
در ادام��ه تأکید می کند: دریاف��ت این مجوز اگرچه 
توانس��ت باعث پیش��رفت و اعتبار شرکت شود اما با 
خواس��ته های مدیران و افق های اقتصادی آنها کمی 
فاصله داش��ت و به همین دلیل با بررسی بازار و در 
نظر گرفتن ش��رایط و نیازهای موجود سعی شد به 
س��مت خاص ب��ودن و ایجاد تمایز رقابت��ی در بازار 
حرکت کنیم چون این مس��ئله عاملی تعیین کننده 

در بقای برند مورد نظرمان بود. 

خاص بودن، کسب وکار ماست
علّی همچنین می افزاید: سیاست خاص بودن این 
برند از آنجا نش��ات گرفت که در بخش س��اختمانی  
)مس��کونی و اداری( معموالً طراحان داخلی به رغم 
اجب��اری بودن اس��تفاده از باکس  های اطفای حریق 
همیش��ه به دلیل ش��کل ظاهری به نوعی از زیر بار 
اس��تفاده از این وس��ایل به اصطالح درمی رفتند که 
همین امر سوژه  ای مناس��ب برای سرمایه   گذاری ما 
ش��د. به عنوان مثال امروز ش��رکت ارش��ک صنعت، 
باکس های اطفای  حریق با ورق های اس��تیل بسیار 
لوکس و رنگ های خاص تولی��د می کند به صورتی 
که خود این باکس  ها در واقع تزیینی برای فضاهای 

اداری و مسکونی هستند. 
به اعتقاد این فعال صنفی، این سیاس��ت توانست 
راه ورود ب��ه بازاره��ای بین المللی را برای ش��رکت 
یاد ش��ده فراهم کند، به صورتی که اکنون کشورهای 
اروپایی مثل لهس��تان، مجارس��تان، ترکمنس��تان 
و کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس که بیش��ترین 
س��فارش های لوکس را داشتند، به رغم وجود رقبای 
دیگر ترجیح می دهند از محصوالت باکیفیت ایرانی 

استفاده کنند. 
فرب��د تأکید می کن��د: در صورتی که مس��ئوالن 
دولت��ی حمایت ه��ای الزم جهت معرف��ی برندهای 
معتبر ایرانی در خارج از مرزهای کشورمان را داشته 
باش��ند، بدون تردید با در نظر گرفتن قابلیت باالی 
ارزش اف��زوده تولیدات اینچنین��ی می توان امیدوار 
بود ک��ه اش��تغال زایی و ارز آوری گس��ترده ای برای 
کش��ورمان ایجاد ش��ود چون امروزه برای تولیدات 
کالس لوکس تقریب��اً بیش از 95درصد از مواد خام 
مورد نیاز در کشورمان وجود دارد و تنها برای برخی 
قطع��ات غیرفنی مثل بلبرینگ، دس��تگیره یا حتی 

رنگ نیازمند واردات هستیم. 

تهدیدهای سرمایه گذاری
این کارش��ناس فنی معتقد اس��ت که تنها تهدید 
موج��ود در زمینه تولی��د این گون��ه محصوالت که 
مس��ئوالن باید هرچه س��ریع تر نس��بت به برطرف 
کردن آن گام بردارند تدوین اس��تاندارد  ملی در این 
زمینه اس��ت چون امروز نبود استانداردهای تعریف 
ش��ده خطری اس��ت که نه تنها تولی��دات داخلی را 
تهدید می کن��د، بلکه می تواند نگرانی گس��ترده ای 
ب��رای مصرف کنن��دگان نیز ایجاد کن��د. هر چند از 
ابتدای مردادماه سال جاری کارگروهی برای تدوین 
این استانداردها تشکیل شده و نتایج بررسی های آن 
اکنون در اختیار س��ازمان ملی استاندارد قرار گرفته 
اس��ت تا پ��س از تصویب و بازنگری  ه��ای نهایی در 
اختی��ار تولیدکنندگان قرار گیرد، اما الزم اس��ت در 
این زمینه فرصت س��وزی نش��ده و به سرعت نسبت 
به ابالغ اس��تانداردهای م��ورد تأیید گام های اصولی 

برداشته شود. 

روند رو به رشد بازار جهانی 
تجهیزات حفاظتی آتش نشانی

بازار تجهیزات حفاظتی آتش نش��انی )FPS( تا سال 
2020 به ارزش 70.18میلیارد دالر با نرخ رش��د ساالنه 
11.53درصد می رسد. این پیش بینی حاکی از آن است 
که حساسیت جامعه جهانی نسبت به ایمنی محیط های 
زندگی و کاری بیش��تر شده اس��ت. ضمن اینکه ظهور 
فناوری های پیشرفته نیز در این صنعت، از دیگر عوامل 

حرکت رو به جلوی این تجارت است. 
افزایش هزینه های مربوط ب��ه حفاظت از دارایی های 
ش��خصی در برابر خطر آتش س��وزی، باعث رش��د بازار 
تجهیزات حفاظتی آتش نش��انی شده است. به طوری که 
عرصه های تجاری زیادی مانند بانک ها، خرده فروشی ها، 
بهداشت و درمان، دولت ها، معادن و... را پوشش می دهد. 
در این میان پیدایش فناوری های روز دنیا نیز به پیشرفت 
این صنعت کمک شایانی کرده، تکنولوژی های به کار رفته 
در ساختمان های هوشمند، راهکارهای روابط بین انسان 
و ماش��ین، فناوری های نانو، ش��بکه های حسی بی سیم 
و. . . از جمله فناوری هایی هس��تند که در سیستم های 
حفاظتی در برابر آتش کارآمد بوده و چشم انداز آینده این 

صنعت را دستخوش تغییراتی قابل توجه خواهد کرد. 
در فناوری دنیای امروز، سنس��ورهای پیشرفته جدید 
ک��ه اطالعات دقیق را به واحد کنترل گزارش می کنند، 
در حال گسترش هستند، این سنسورهای هوشمند با در 
دست داشتن قابلیت های شبکه ای قادر هستند به راحتی 
ب��ا واحدهای کنت��رل در ارتباط باش��ند و کوچک ترین 
تغیی��رات را گزارش دهند، به طوری ک��ه کاربران راه دور 
نیز می توانند از طریق شبکه های سیمی یا بی سیم با این 

واحدها در ارتباط باشند. 
امروزه فناوری های نوظهور سیستم های اطفای حریق 
و ایمنی، از رشد این بازار با مقررات ایمنی باالتر به ویژه در 
کشورهای اروپایی و آسیایی خبر می دهد. سیستم های 
اف پی اس فعال، امروزه در بخش های زیادی از تولیدات 
نفت، گاز و دیگر معادن وارد ش��ده و توس��ط ابزارهایی 
مانند ردیاب آتش، آب پاش و خاموش کننده ها، س��ری 
جدی��د از محصوالت اطفای حریق را وارد بازار می کنند. 
بازار این محصوالت با اس��تفاده فراوان و سود بیشتر، از 
طریق نرم افزارهای شبیه س��ازی و نقش��ه برداری آتش، 

چشم انداز رو به رشدی را به تصویر می کشد. 
تعه��دات دولت��ی و حمایت ه��ای سیاس��ی، افزایش 
هزینه ه��ای مرب��وط به اطف��ای حری��ق در بخش های 
س��ازمانی و نوآوری های تکنولوژیک در این صنعت نیز 
در به جلو راندن این بازار سهم عمده ای دارند. خالقیت 
و نوآوری در ش��بکه های حسگر بی سیم، افزایش قوانین 
و اس��تانداردهای اجباری و بهبود راه حل های مربوط به 
تعامل انسان و ماشین )HMI( نیز فرصت های عظیمی 

برای رشد بازار محصوالت اطفای حریق هستند. 

زمینه های اصلی مصرف محصوالت ایمنی 
آتش نشانی

بازار جهانی محصوالت تجهیزات حفاظتی آتش نشانی، 
طی��ف عظیم��ی از تولی��دات نفت��ی و گازی و معدن��ی، 
کاالهای مصرفی و خرده فروشی ها، حمل و نقل و تدارکات، 
مراقبت های بهداش��تی و محصوالت مربوط ب��ه انرژی را 
پوش��ش می دهد. زمینه تولید محصوالت اطفای حریق، 
پتانسیل زیادی برای رشد در این صنعت داشته و با توجه 
به فناوری های پیشرفته و مناسبی که توسط سیستم های 
اف پی اس، ارائه می شود؛ می تواند بخش عظیمی از امکانات 
تولیدی جهانی این بازار را تامین کند. خصوصا صنایع نفت و 
گاز و معدن، زمینه های اصلی زایایی این تجارت در مقیاس 
بزرگ هستند. کاالهای مصرفی و عرصه های خرده فروشی 
نیز هر یک بازارهایی نوظهور برای ارائه فناوری های جدید در 

محصوالت این صنعت به شمار می روند. 

ارزش مالی این سیستم های حفاظتی 
آمریکای ش��مالی، اروپا و آس��یا به عنوان بزرگ ترین 
بازارهای مصرف اصلی این صنعت ش��ناخته ش��ده اند، 
ضمن اینک��ه خاورمیانه و آفریقا نی��ز از دیگر بازارهای 
عمده این دس��ت از محصوالت به ش��مار می روند. بازار 
سیستم های حفاظتی آتش که در سال 2013 به ارزش 
.5833میلیارد دالر س��یده بود، انتظار می رود تا س��ال 
2020 به ارزش 79.18میلیارد دالر با نرخ رش��د ساالنه 
11.53درص��د برس��د که با توجه به ظهور و گس��ترش 
فناوری ه��ای جدید در این صنعت، رش��د قابل توجهی 
است. به طوری که طبق نظر تحلیلگران این بازار پتانسیل 

رشد سودآوری بیشتری را در سال های آتی دارد. 

بازیگران عمده این تجارت 
از جمله بازیگران موفق این بازار می توان به شرکت هایی 
نظیر شرکت جنتکس، شرکت بین المللی هانی ول و شرکت 
جانسون کنترل در ایاالت متحده آمریکا، هالما پی ال سی 
در انگلس��تان، ش��رکت هوچی کی در ژاپن، روبرت بوش 
و س��یمنس ای جی در آلمان و تیکو در س��وییس اش��اره 
کرد. به عنوان مثال، شرکت هالما، از جمله تولیدکنندگان 
تجهیزات ایمنی و حفاظتی آتش نش��انی است که به ویژه 
در زمینه تولید حسگرهای ایمنی و دستگاه های سمعی و 
بصری هشداردهنده به ارائه محصوالت خود می پردازد. این 
شرکت در حال حاضر با راه اندازی 50کسب و کار وابسته در 
23کشور و استخدام 5400کارمند در سطح جهان، به ارائه 
محصوالت خود می پردازد و تمرکز اصلی آن نیز روی بازار 

محصوالت ایمنی و سالمت و محیط زیست است. 
منابع:
www.marketsandmarket3.com
www.halma.com

روزان��ه باره��ا و بارها صدای 
آژیر آمبوالنس ی��ا خودروهای 
و  می ش��نویم  را  آتش نش��انی 
ناخ��ودآگاه ب��ه ی��اد این جمله 
می گوی��د:  ک��ه  می افتی��م 
»پیشگیری بهتر از درمان است« 
ولی با دور شدن این خودروها و 
کم شدن صدای آژیرشان دوباره 
به زندگی عادی خود برمی گردیم 
و تقریبا بی  تفاوت از آنچه دور و 
فعالیت  به  اطراف مان می گذرد 
روزان��ه خ��ود ادام��ه می دهیم. 
دریغ از اینک��ه خطر در کمین 
است و خود ما نیز ممکن است 
ب��ه زودی نیازمند امدادرس��انی 
یکی از این اتومبیل ها باش��یم. 
به هرح��ال موض��وع ایمن��ی و 
تجهیزات وابس��ته به آن امروزه 
در تمامی محیط های مسکونی 
و کاری، مس��ئله مهم��ی به نام 
حفاظت فردی را مطرح می کند 
که ش��امل ان��واع کاله ایمنی، 
ماسک، گوش��ی، عینک، لباس 
کار، دس��تکش و کفش ایمنی، 
سیستم های اطفا و اعالم حریق، 
سنسورهای حساس به گازهای 

سمی و... هستند. 
ام��ا آی��ا تاکن��ون از خودتان 
پرس��یده اید این همه تجهیزات 
و ل��وازم برای حفاظت از جان و 
مال ش��ما چه دنیایی از گردش 
مال��ی و س��رمایه گذاری را ب��ه 
خود اختصاص داده اس��ت؟ یا 
اینک��ه در این صن��ف چند نفر 
مش��غول به کار هس��تند و در 
صورت سرمایه گذاری چه ارزش 
افزوده ای می توان به دست آورد؟ 
برای پاس��خ به این پرس��ش ها 
نیازی نیست زیاد زمان از دست 
بدهی��د چ��ون »فرصت امروز« 
سری به دنیای تجهیزات ایمنی 
زده ت��ا برای ت��ان از زی��ر و بم 
س��رمایه گذاری و گردش مالی 

آن بگوید. 

امروز نوبت سرمایه گذاری 
تخصصی است

رض��ا میرزایی قره ل��ر، رئیس 
اتحادی��ه صنف فروش��ندگان و 
تولیدکنندگان لوازم ایمنی، کاله 
و آتش نشانی تهران، با اشاره به 
اهمیت ایمنی در زندگی روزمره 
ما به »فرصت امروز« می گوید: 
شاید تا یک دهه پیش موضوع 
ایمن��ی و تجهیزات وابس��ته به 
آن در برخ��ی لوازم و تجهیزات 
محدود ش��ده بود ام��ا امروز با 
توجه به اینکه هر روز دریچه ای 
نوین برای حفظ امنیت انس��ان 
باز می ش��ود، فرصتی ت��ازه اما 
تخصصی نیز در سرمایه گذاری 
ایجاد ش��ده اس��ت. میرزایی در 

ادامه می افزای��د: اکنون نزدیک 
به 800واحد صنف��ی پروانه دار 
در تهران مشغول به کار هستند 
و پرون��ده 200متقاضی جدید 
نیز برای ص��دور پروانه درحال 
بررسی اس��ت ازاین رو می بینیم 
روند گس��ترش و ایجاد فضای 
کس��ب و کار در این صنف رو به 
رشد اس��ت. این مقام صنفی با 
تاکید دوباره به تخصصی شدن 
بح��ث تولید تجهی��زات ایمنی 
تصریح می کند: این مهم تا جایی 
پیش رفته که امروز شاهد ایجاد 
رشته های دانشگاهی به ویژه در 
بحث اطفای حریق هس��تیم و 
الزم است در این زمینه گام های 
موثرتری برداشته شود، چون با 
در نظ��ر گرفتن بک��ر بودن این 
صنع��ت در کش��ورمان امکان 
ایجاد اش��تغال بس��یار باالست. 
وی معتق��د اس��ت ب��ه دلی��ل 
برطرف ش��دن تحریم ها اکنون 
مناس��بی  بس��یار  فرصت های 
برای همکاری ه��ای خارجی و 
سرمایه گذاری های مشترک در 
ایران وج��ود دارد که به همین 
منظور چندی پیش مس��ئوالن 
اتحادیه س��فری به شهر ازمیر 
ترکی��ه داش��تند ت��ا بتوانند با 
ایجاد ارتب��اط با تولیدکنندگان 
م��واد اولی��ه و همچنین برخی 
تولیدکنندگان بنام در این کشور 
زمینه های هم��کاری را فراهم 
کنند، اگرچه ای��ن همکاری ها 
صرفا برای واردات کاال نیس��ت 
و براساس تولید مشترک شکل 

خواهد گرفت. 
صن��ف  اتحادی��ه  رئی��س 
فروش��ندگان و تولیدکنندگان 
لوازم ایمنی، کاله و آتش نشانی 
واردات  موض��وع  ب��ه  ته��ران، 
تجهیزات یاد ش��ده نیز اش��اره 
می کند و می گوید: متاس��فانه 
به دلیل پراکندگی و همچنین 

برخی مشابهت های کاالیی در 
تعرفه های گمرک��ی، هنوز آمار 
دس��ت  در  واردات  از  دقیق��ی 
نیست اما براساس گزارش های 
میدان��ی س��ال 1393 تقریب��ا 
رقم��ی مع��ادل 500 میلی��ون 
دالر تجهیزات وارد کش��ورمان 
ش��ده اس��ت اما یک��ی از موارد 
نگران کننده این است که قاچاق 
در این زمینه نیز حضور داشته و 
برخی محصوالت که قرار است 
از جان و م��ال مردم محافظت 
کنن��د ب��دون هی��چ ش��رایط 
استاندارد یا کنترل کیفیت وارد 
کشورمان می شوند، درحالی که 
اگر جلوی این روند گرفته شود 
بدون تردید ارزش افزوده تولید 
داخلی و اشتغالزایی آن می تواند 
عاملی برای دسترس��ی به بازار 
400میلیون نفری کش��ورهای 

حاشیه ایران باشد. 

الزم است سرمایه ها هدایت 
شود

در همین حال، احمد امینیان، 
نایب رئی��س اس��بق اتحادیه و 
مال��ک برند امینکس با اش��اره 
به رش��د روزافزون این صنعت 
به »فرصت ام��روز« می گوید: با 
توجه به اینکه فرهنگ استفاده 
از تجهیزات ایمنی باال رفته کل 
صنعت نیز در حال گس��ترش 
است. به صورتی که اگر پنج سال 
پی��ش ب��ه تع��داد واحده��ای 
تولیدی و صنفی در تهران توجه 
می کردیم فقط 400واحد در سه 
منطقه حسن آباد، پیچ شمیران و 
گمرک حضور داشتند اما امروز 
بی��ش از 800واح��د صنفی در 
بخش های مختلف مش��غول به 
فعالیت هستند که بیانگر رشد 

سریع آن است. 
امینی��ان در ادامه می افزاید: 
به  رغ��م این رش��د و توس��عه 

ک��ه  اس��ت  الزم  صن��ف،  در 
مس��ئوالن امر کمی بیشتر به 
نح��وه س��رمایه گذاری در این 
صنعت توج��ه کنند چون اگر 
مدیریت سرمایه گذاری نداشته 
باش��یم با انباشت س��رمایه ها 
و نب��ود ب��ازار ف��روش مواجه 
خواهیم ش��د و ب��ه هدررفت 
س��رمایه دچار می ش��ویم. وی 
با اشاره به بخش های مختلف 
ای��ن صنف تصریح می کند: در 
زمینه تولیدات حفاظت فردی 
مثل کاله ایمنی، کفش، لباس 
ایمن��ی و برخی اق��الم دیگر، 
تولیدکنن��دگان موج��ود قادر 
ب��ه تامین نیاز ب��ازار داخلی و 
حتی صادرات نیز هس��تند اما 
در برخی بخش های تخصصی 
نه تنها تولیدکننده نداریم، بلکه 
درباره نحوه سرمایه گذاری در 
آن نی��ز اطالع رس��انی دقیقی 

نشده است. 

در ساخت ماشین های 
امدادی سرمایه گذاری کنید

به اعتقاد ای��ن فعال صنفی 
الزم اس��ت ک��ه در بخش های 
م��اشی���ن ه���ای ام���دادی 
س��رمایه گذاری بیشتری شود. 
درحالی که س��رمایه گذاری در 
بخش های دیگری چون تولید 
لوازم تخصص��ی و الکترونیکی 
مث��ل گازس��نج ها، لباس های 
آت��ش،  ب��ه  ورود  مخص��وص 
دوربین ه��ای دی��د در ش��ب 
یا م��ادون قرم��ز، خودروهای 
و سنسورهای خاص  عملیاتی 
می تواند عالوه  بر ارزش افزوده 
ب��اال، زمین��ه اش��تغال قاب��ل 
مالحظ��ه ای برای کش��ورمان 
ایج��اد کند. به عن��وان مثال با 
در نظر گرفت��ن رفع تحریم ها 
تجهی��زات  زمین��ه  در  اگ��ر 
سیستم های  مثل  الکترونیکی 

اعالم حریق یا اطفای خودکار 
در  ش��ود،  س��رمایه گذاری 
بازارهای آسیای میانه، عراق و 
صادرات  زمینه های  افغانستان 
قابل  خدمات فنی مهندس��ی 
توجهی وجود دارد چون اکنون 
دسترس��ی به این بازارها برای 
مهیا  ایران��ی  تولیدکنن��دگان 

شده است. 

واردات و صادرات
وی همچنین درب��اره واردات 
این کاالها به کشورمان می گوید: 
به طور کلی برخی از تجهیزاتی 
که داخل ایران تولید نمی شود، 
طبیعی اس��ت که از خارج وارد 
ش��ود اما نکته مهم این اس��ت 
که از کدام کشور این لوازم وارد 
می شود، چون اغلب تجهیزاتی 
که از ام��ارات متحده به صورت 
غیرقانونی وارد می شود تولیدات 
بی کیفی��ت چین و پاکس��تان 
هستند اما آن دسته از تجهیزاتی 
که به ص��ورت کامال قانونی وارد 
خاک ایران می شود از کشورهای 
معتب��ر  برنده��ای  و  اروپای��ی 
خریداری شده که قابل اعتماد 
هس��تند. مالک برن��د امینکس 
درب��اره ص��ادرات محص��والت 
حفاظت فردی نیز معتقد است 
که اگر مسئوالن بتوانند زمینه 
ایران در  تولیدکنندگان  حضور 
نمایشگاه های معتبر بین المللی 
تجهیزات ایمنی را فراهم کنند 
ب��دون تردی��د بازار ه��ای قابل 
مالحظه ای را به خود اختصاص 
خواهی��م داد چ��ون در برخی 
تولیدات مثل کفش های ایمنی 
و کاله ایمنی، ایران از بس��یاری 
تولیدکنن��ده  کش��ورهای  از 
جلوت��ر اس��ت و می توان��د نظر 
خری��داران را ب��ه خ��ود جلب 
کند. ای��ن تولیدکننده در پایان 
اضافه می کن��د: فراموش نکنیم 
ب��ازار تولید تجهیزات ایمنی در 
کشورمان دوران تحول را سپری 
می کن��د و بای��د از این فرصت 
ب��ه نف��ع س��رمایه گذاری های 
مشترک اس��تفاده کنیم چون 
پس از رفع تحریم ها بس��یاری 
از تولیدکنن��دگان خارج��ی با 
تولیدکنن��دگان ایران��ی تماس 
گرفته و برای حض��ور در ایران 
اب��راز عالقه کرده ان��د، بنابراین 
الزم اس��ت با تس��هیل حضور 
آنها، زمین��ه انتقال تکنولوژی و 
همچنین تولید محصوالتی را که 
تاکنون به نام ایران تولید نشده، 
فراهم کنیم چ��ون در پاره ای از 
موارد با س��رمایه گذاری یک یا 
2میلیاردی زمینه تولیدی فراهم 
می ش��ود ک��ه می توان��د صدها 
میلی��ارد دالر برای کش��ورمان 

درآمدزایی کند. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

کپس��ول های قرمزرنگ کوچک 
و بزرگی که گوش��ه ساختمان های 
حت��ی  و  درمان��ی  مراک��ز  اداری، 
خانه های شخصی می بینیم، تحت 
عن��وان تجهیزات ایمن��ی و اطفای 
حریق دسته بندی می شوند. به این 
وسایل باید انواع  کاله ها، سنسورهای 
اعالن خط��ر، دس��تکش ها و غیره 
را هم اضافه کرد؛ وس��ایلی که لزوم 
اس��تفاده از آنه��ا هر روز بیش��تر از 
گذشته احساس می شود و به همین 
دلیل بازاری رو به گس��ترش را رقم 
زده اند که بازیگ��ران زیادی به خود 
می بیند؛ بازاری ک��ه در ایران هم از 
اهمی��ت خاصی برخوردار اس��ت و 
تعداد فعاالن و تولیدکنندگانش رو 
به افزایش اس��ت. »فرص��ت امروز« 
گ��زارش ام��روز خود را به بررس��ی 
این بازار و وضعی��ت حاکم بر آن و 
فرصت های س��رمایه گذاری در آن 

اختصاص داده است. 

تنها 25درصد وابسته هستیم 
در این ارتب��اط رضا حامی، نایب 
رئیس هیات مدیره شرکت آذرنجات 
)آم��ل( ک��ه در بخش های مختلف 
تولید تجهیزات اطفای  حریق فعالیت 
دارد به »فرصت ام��روز« می گوید: 
خوش��بختانه با توجه ب��ه اهمیت 
ایمنی در زندگی افق های بسیار قابل 
توجهی برای سرمایه گذاران در این 
حوزه ایجاد شده که باید با استفاده 
از تخص��ص و سیاس��ت های دقیق 

اقتصادی از آن استفاده کرد. حامی 
در ادامه می افزاید: شاید در گذشته  
نه چندان دور ش��رایط اقتصادی و 
سرمایه  گذاری در این زمینه خیلی 
شناخته شده نبود، اما امروز با توجه 
به سیاس��ت های نهادهای مختلف 
به خصوص س��ازمان آتش نش��انی 
می بینیم که در بخش های مختلف 
صنعت تولی��د تجهی��زات اطفای 
 حریق فرصت های س��رمایه  گذاری 
مناسبی ایجاد شده که نه تنها رونق 
اقتصادی و اش��تغال زایی بسیاری 
می توان��د ایجاد کند، بلک��ه ارزش 
اف��زوده قابل مالحظ��ه ای به همراه 
دارد چون تنها 25درصد به خارج 
از کشور وابسته هستیم و بیشتر 

نیازهای تولی��د در ایران وجود 
دارد. نایب رئیس هیات مدیره 
شرکت آذرنجات )آمل( تاکید 
می کن��د: کیفی��ت و توانایی 
باالی تولیدکنندگان ایران به 

نحوی اس��ت که با توجه 
به رفع تحریم ها برخی 
از شرکت ها و برندهای 
معتبر بین المللی با ما 

اعالم  و  تماس گرفت��ه 
آمادگی ب��رای همکاری 
این  کرده ان��د. اهمی��ت 
موض��وع در دو بخ��ش 
است که باید آن را مدنظر 

داشته باش��یم؛ یکی موضوع انتقال 
تکنولوژی از خارج به ایران و دیگری 
دسترسی به بازارهایی برای فروش 

محصوالت ایرانی. 

با 30میلیون هم می توان 
شروع کرد

این تولیدکننده تجهیزات اطفای  
حریق معتقد اس��ت که برای ورود 
به دنیای تولید این گونه محصوالت 
نیازی نیس��ت که ابتدا سراغ تولید 
تجهیزات ب��ا تکنولوژی حس��اس 
بروی��م، بلک��ه می توان با اس��تفاده 
از نیازه��ای روب��ه فزونی ب��ازار در 
بخش های ساده تر وارد شد 
و پس از آن با شناخت بازار 
اقدام به توسعه فعالیت کرد. 
به عن��وان مث��ال اگر 

امروز کسی عالقه مند به حضور در 
زمینه تولید تجهیزات اطفای  حریق 
اس��ت می تواند برای شروع از شارژ 
کردن کپس��ول های آتش نشانی با 
سرمایه ای تقریبا 30میلیون  تومانی 
شروع کند و کم کم با درنظر گرفتن 
افزای��ش حج��م درآمدهای��ش در 
بخش های دیگری وارد شده و زمینه 
توسعه کسب وکارش را مهیا کند. 
حامی همچنی��ن می افزاید: اگرچه 
نمی  توانیم درب��اره نیازهای داخلی 
کشورمان اعداد و ارقام مشخصی را 
اعالم کنیم ولی نباید فراموش کنیم 
که با در نظر گرفتن استانداردهای 
بین الملل��ی، زندگی انس��ان ها چه 
در مح��ل زندگی ش��خصی و چه 
در محل کار با این وس��ایل 
گره خورده است، بنابراین 
روند استانداردس��ازی این 
تجهیزات اگر طی شود 
هم ب��ه نوع��ی ایمنی 
را بیم��ه می کند و هم 
کسب وکارهایی را رونق 

می دهد. 
تولید استاندارد با 

هدف صادرات 
در  تولیدکننده  این 
ادامه و درب��اره برخی 
تجهی��زات خ��اص ب��ا 
استانداردهای باال مانند 

کاله ایمنی یا حتی لباس های ورود 
ب��ه حریق می گوید: اگ��ر به دنیای 
تولی��د این گونه تجهی��زات توجه 
کنیم، می بینیم که در بخش تولید 
کاله ه��ای ایمن��ی تولیدکنندگان 
بسیاری مشغول به فعالیت هستند 
و در بخش تولی��د لباس های ورود 
ب��ه حریق نی��ز می ت��وان برخی  از 
سرمایه  گذاران را دید اما هیچ کدام 
از این تولیدکنندگان دارای سیستم  
آزمایشگاهی قدرتمند و قابل اعتماد 
نیس��تند چون هنوز استانداردهای 
مورد نیاز در کل صنعت دیده نشده 
و هی��چ قانون مدونی در این زمینه 
نداریم. این فعال اقتصادی در پایان 
بر اهمیت سرمایه گذاری در زمینه 
تولی��د تجهیزات تش��خیص گازها 
تاکید ک��رده و اضافه می کند: یکی 
از مهم تری��ن نقیصه ه��ای موجود 
در صنع��ت تولید تجهیزات اطفای 
 حری��ق در ایران، نب��ود تجهیزات 
مناسب تشخیص و سنجش گازهای 
خطرناک است و بیشتر محصوالت 
اینچنینی موج��ود در بازار وارداتی 
هس��تند، اما نکته اینجاست که با 
توج��ه به توانمندی  ه��ای صنعتی 
و ش��یمیایی کش��ورمان یک��ی از 
کمبودهای داخلی در همین بخش 
بوده و فعال کسی وارد بحث تولید 
نش��ده اس��ت. بنابراین در صورتی 
که بتوانیم زیرساخت  های مناسب 
را در این ب��اره فراهم کنیم، بدون 
تردید هم بازار داخل��ی و هم بازار 
کشورهای همس��ایه مشتریان این 

تجهیزات خواهند بود. 

گزارش »فرصت امروز« از روند سرمایه گذاری در صنعت تولید تجهیزات اطفای حریق

پیشگیری ارزان تر از درمان

ترجمه: فهیمه خراسانی
عماد عزتی
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ارگونومی؛ پلی بین خواستن و 
توانستن 

بن��ا بر گزارش آژانس ایمنی و بهداش��ت ش��غلی 
ایاالت متحده، لغت ارگونومی متش��کل از دو کلمه 
یونان��ی ergon به معنای کار و nomoi به معنای 
قوانین طبیعی است. اساس��ی ترین هدف ارگونومی 
اس��تفاده از اطالعات علمی در خصوص قابلیت ها و 
محدودیت های انس��انی برای طراح��ی هر چه بهتر 
محیط کار، سیس��تم ها و ابزار به منظور افزایش هر 
چه بیشتر امنیت، آس��ایش و کارآمدی افراد شاغل 

است. 
در نتیجه ارگونومی به دنبال به حداقل رس��اندن 
خواس��ت های کارکنان و بهینه س��ازی عملکرد آنان 
در سیس��تم های ش��غلی اس��ت. اگر این تعاریف را 
به عنوان تعاریفی استاندارد در نظر بگیریم می توانیم 
معتقد باش��یم که گرچه ارگونومی حدود 50 س��ال 
اس��ت به طور رس��می تدریس و بررسی می شود، اما 
به طور غیر علمی قدمتی چند صدساله دارد. امروزه 
س��ه حوزه اصلی در خصوص ارگونومی مورد بررسی 
ق��رار می گی��رد؛ ح��وزه فیزیکی )مطالع��ه حرکات، 
ح��االت و...(، حوزه ش��ناختی )مطالعه حجم کاری، 
استرس، قدرت تصمیم گیری و. . .( و حوزه سازمانی 
)مطالعه سیاس��ت ها، فرآیندها و...(. بر این اس��اس، 
کارشناس��ان این رش��ته یا ارگونومیست ها معتقدند 
مدیران س��ازمان هنگام طراحی یک ش��غل باید به 

برخی نکات مهم مانند این موارد توجه کنند: 
*کارمن��دان بای��د قادر ب��ه انجام حرک��ت دادن 
آزادان��ه عضالت بدن در جهات مختلف باش��ند و با 
محدودیت های فیزیکی آزاردهنده ناش��ی از طراحی 

ضعیف میز یا صندلی مواجهه نباشند.
*هن��گام کار نباید فش��ار بی وقفه و مس��تقیم بر 

عضالت یا استخوان های افراد اعمال شود. 
*در ص��ورت امکان، از کارمن��دان در حوزه تغییر 

امکانات و منابع شغلی نظر سنجی شود. 
ارگونومی و اثرات غیرمستقیم آن بر استراتژی ها 
مش��کالت مرتبط با ارگونومی در سازمان ها بسیار 
ش��ایع و پر تعداد اس��ت. بنا بر آمارها، رقمی حدود 
80درصد کارمندان از مش��کالت شایعی چون کمر 
درد، مشکالت مفاصل گردن و ستون فقرات شکایت 
دارند که علت اصلی این مشکالت طراحی ضعیف میز 
و صندلی های اداری یا طراحی شغلی ضعیف است، 
همچنین بنا بر اطالعاتی که از سوی جامعه جراحان 
ارتوپد آمریکا منتش��ر ش��ده اس��ت در سال 2004، 
هزینه های درمانی کارمندان ادارات و س��ازمان های 
مختلف حدود 849 میلیارد دالر تخمین زده ش��ده 
و تا پایان س��ال 2014 می��الدی، بیش از 600هزار 
کارمن��د آمریکایی از مش��کالت عضالنی، اختالالت 
اس��کلتی و انواع تنیدگی های روان��ی رنج می بردند 
که ریش��ه و علت اغلب این مش��کالت، به مس��ائلی 
مرب��وط به عدم رعایت اس��تانداردهای ارگونومی در 
عمل و محیط کار باز می گردد. اگرچه کش��ورهایی 
چون ایاالت متحده در راس��تای صنعتی ش��دن، از 
ده��ه 80میالدی به مواردی چ��ون ارگونومی توجه 
نشان داده اند، اما به نظر می رسد میزان موفقیت این 
اصول به شکل عملی همچنان دارای نواقصی است. 
ارگونوم��ی از جمل��ه مس��ائل بح��ث برانگی��ز و 
پیچیده ای است که بسیاری از سازمان ها به اهمیت 
آن واق��ف نیس��تند. این در حالی اس��ت که توجه به 
اصول اولی��ه ارگونومی از میزان خس��ارت احتمالی 
و آس��یب های کس��ب و کار کاس��ته و ب��ه افزای��ش 
بهره وری کارمندان و در نتیجه پیش��برد هرچه بهتر 
اس��تراتژی های س��ازمانی کمک می کند. متاسفانه 
اغل��ب مدیران س��ازمان ارگونوم��ی را صرفا محدود 
به بهداش��ت و ایمنی ش��غلی می دانن��د و از ارتباط 
ارگونومی با موفقیت در عملکرد و بهبود کسب و کار 
اط��الع چندانی ندارن��د. اما ارگونوم��ی از طریق دو 
راهبرد اساس��ی به پیشرفت استراتژی های سازمانی 

کمک می کند: 
*ارگونوم��ی بخش��ی مهم از چرخ��ه نظم دهی به 
اجزای سازمان و افزایش اثر بخشی کارکنان سازمان 
است. درواقع براساس اصول ارگونومی توان اجرایی 

کارکنان را می توان چندین برابر کرد.
*وضعیت ارگونومی در س��ازمان می تواند به عنوان 
یک چارت یا الگوی مناس��ب ب��رای تخمین میزان 

موفقیت های آتی سازمانی در نظر گرفته شود.
کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی

ژان دوال اس��تاد مدیری��ت تکنولوژیک دانش��گاه 
روت��ردام معتقد اس��ت توجه به دان��ش ارگونومی و 
تالش برای ایجاد این نظم و انضباط در س��ازمان ها، 
هزینه های یک ش��رکت یا گ��روه تولیدی را کاهش 
می دهد، این امر به واسطه افزایش احساس امنیت و 
آرام��ش کارکنان و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات 
آنها به مش��تریان یا افزای��ش ضریب کارکرد صحیح 
آنان در خ��ط تولید رخ می ده��د. درواقع هر اندازه 
اصول ارگونومیک بیشتری در سازمان رعایت شود، 
نرخ پیشبرد اهداف تعریف شده سازمان نیز افزایش 

می یابد. 
خواستن و توانستن چندان ساده نیست 

عملکرد افراد تابعی از س��ه عامل اساس��ی اس��ت: 
قابلیت انجام یک کار تخصصی توس��ط فرد، انگیزه 
فرد که آیا تمایلی به انجام کار مورد نظر دارد یا خیر 
و در نهایت، فرصت ها، منابع و اختیاراتی که اجرای 
کار توس��ط فرد را تس��هیل می کنند. پاتریک نورث 
ویت، ارگونومیست و پژوهشگر، اهمیت ارگونومی در 
سازمان را فراتر از اراده افراد می داند. او معتقد است 
عوام��ل محیطی چ��ون نورپردازی، می��زان آلودگی 
صوتی، امکانات و تجهیزات و... باعث می شوند اراده 
اف��راد فراتر از وضعیت احتمالی قرار گیرد. به عقیده 
وی، برای تحقق اس��تراتژی های شغلی، به ترکیبی 
از انگیزه، اس��تعداد و فرصت های ش��غلی نیاز است 
که رعایت اصول ارگونومی در محیط کار مانند یک 
اه��رم، این ترکیب را به س��مت جلو می راند. درواقع 
می ت��وان چنی��ن نتیجه گرفت که بین خواس��تن و 

توانستن پلی به نام ارگونومی قرار دارد. 

آزموده

هدف ارگونومی دو چیز اس��ت؛ بهینه س��ازی 
عملک��رد  بهینه س��ازی  و  انس��ان ها  زندگ��ی 
سیستم هایی که انس��ان درون آنها کار می کند. 
این سیستم می تواند در نگاه وسیع یک سازمان 
بزرگ چندملیتی باش��د و در نگاه بس��یار خرد 
می تواند اس��تفاده از یک خودکار حین نوشتن 
یا کار ب��ا صفحه کلید رایانه باش��د. تنها راهبرد 
کلیدی ارگونومی برای حصول به بهینه س��ازی 
عملکرد سیستم ها، بهینه سازی شرایط و زندگی 
انسان اس��ت. یعنی هدف دوم در پی هدف اول 
ارگونومی محقق می ش��ود. ح��ال آن که درك 
ای��ن نکته طالیی می توان��د وضعیت این علم را 
در کش��ور دگرگون س��ازد. آموزش این علم در 
وزارت بهداش��ت، نش��ان دهنده توجه به هدف 
اول ارگونومی اس��ت و این ن��گاه نیز در صنعت 
کامال مشهود است. ما خاستگاه ارگونومی را در 
سازمان ها، در حوزه مدیریت ایمنی، بهداشت و 
محیط زیس��ت می بینیم، حال آنکه هدف غایی 
ارگونوم��ی که ارتقای عملکرد سیستم هاس��ت، 
ب��رای جامعه  ش��اغل در ح��وزه سیس��تم ها و 
بهره وری ش��ناخته  شده نیس��ت. البته به  طور 
تاریخ��ی ارگونومی ابتدا با تمرک��ز بر هدف اول 
یعنی همان بهبود ش��رایط زندگی و کار مطرح 
شد که این تمرکز در کشورهای در حال توسعه 
بیش از یک دهه  اس��ت که به ه��دف دوم ارتقا 
یافته اس��ت. اما در کش��ور ما هنوز این ارتقا رخ 
نداده و امید اس��ت، ای��ن تغییر نگرش در آینده  
نزدیک در حوزه آموزش عال��ی و به ویژه وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری متولد شود و در صنعت 

نیز شاهد این تحول باشیم. 
ارزش ارگونوم��ی فراتر از بهداش��ت و ایمنی 
اس��ت. ارگونومی می تواند برای استراتژی  کسب 
و کار ش��رکت ها جهت تولید محصوالت و ارائه 
خدم��ات رقابت��ی، ایج��اد ارزش کن��د. انجمن 
بین الملل��ی ارگونوم��ی )IEA( تعری��ف به روز 
و کام��ل از ارگونوم��ی را این گونه بیان می کند: 
ارگونومی یک رش��ته علمی مرتبط با فهمیدن 
تعام��ل می��ان انس��ان ها و دیگ��ر عناص��ر یک 
سیس��تم ها اس��ت. همچنین این انجمن اعالم 
می دارد که ارگونومیست یک متخصص است که 
تئوری، اصول، داده و روش ها را برای بهینه سازی 
رف��اه انس��ان ها و عملکرد کلی سیس��تم به کار 

می بندد. 

ارگونومی در ایران 
امروزه، در ایران و حتی در برخی از کشورهای 
پیش��رفته، مدی��ران س��ازمان ها و ش��رکت ها، 
اغل��ب ارگونومی را به عن��وان مقوله ای منفک از 
اس��تراتژی های کس��ب و کار می دانند و جهت 
حصول به اهداف کس��ب و کار از جمله کیفیت 
و به��ره وری از ارگونومی به��ره نمی برند. چراکه 
هم اکن��ون، از منظ��ر کس��ب و کار و مدیریت، 
ارگونومی یک علم مجزا و بیگانه تلقی شده که 
در س��ازمان ها از این زوایه، جاری س��ازی نشده 
است و صرفا به ارتقای سطح سالمت و بهداشت 
نیروی کار مربوط است و به طور کلی با اثربخشی 

سازمانی دارای ارتباط اندك است. 
البت��ه در این میان، مدیران مقصر نیس��تند. 
م��رور مقاالت مرتبط ب��ا ارگونومی در 97مجله  
مدیریت و کسب و کار از جمله مجالت پرتیراژ 
مانن��د هاروارد بیزنس ریوی یو و ُفرچون نش��ان 
داد، در ط��ول یک دوره 10 س��اله در 90 مجله 
)93درصد کل مجالت مورد بررسی(، مقاله های 
غیر ارگونومی بوده اس��ت. تنه��ا در هفت مجله، 
10 مقال��ه در م��ورد موض��وع ارگونومی وجود 
داش��ت. عنوان این مقاالت، تایی��د  می کند که 
برای خوانن��دگان، ارگونومی یک دامنه  محدود 
)تنها مربوط به مسائل بهداشت و سالمت( دارد. 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که ارگونومیست ها 
همیش��ه به س��ختی در مجالت کس��ب و کار و 

مدیریت مقاله می نویسند. 

راهکار جدید برای پذیرش ارگونومی
در ادام��ه می توان به ی��ک راهکار جدید برای 
پذیرش ارگونومی در جامعه کس��ب و کار اشاره 
کرد ت��ا بدین ترتی��ب امکان اس��تفاده از تمام 
پتانس��یل های ارگونومی در محیط سازمان های 
امروزی تشریح ش��ود. راهکار وضع قوانینی که 
در این زمینه تسهیل گر باشد، چندان مطلوب و 
پسندیده نبوده و نباید مبنای اولیه برای کاربردی 
ک��ردن ارگونومی در س��ازمان ها در نظر گرفته 
شود. به کارگیری ارگونومی فقط از طریق قانون 
یک انگیزش خارجی را برای سازمان ها را مطرح 
می س��ازد و آنها را با یک »باید« روبه رو می کند. 
این راهکار در برابر راهکار تش��ویق و آگاه سازی 
از فواید ارگونومی می تواند کنار گذاش��ته شود. 
بنابرای��ن جه��ت آگاهی بخش��ی و اس��تفاده از 
پتانس��یل های ذاتی ارگونومی، شناساندن آن به 
سکانداران سازمان، به مراتب موثرتر و آینده دارتر 
خواه��د بود. اغلب مدیران با مفهوم اس��تراتژی 
آشنایی دارند و درك آنها از استراتژی به مراتب 
کمال یافته ت��ر از درك آنها از ارگونومی اس��ت. 
بنابراین تعیین ارتباط های ارگونومی و استراتژی 
از این جهت، بسیار تسهیل کننده بوده، حال آنکه 
اس��تراتژی هم در تمامی وجوه س��ازمان ردپای 
خود را دارد و جایگاه بهترین خاستگاه ارگونومی 

می تواند در نظر گرفته شود. 
 اس��تراتژی اولویت مدیران ارش��د است و به 
شکل گسترده در سازمان پیاده سازی  شده و بین 
عناصر سازمان ارتباط برقرار می کند. تحول مهم 
در ورود ارگونومی در ادبیات اس��تراتژی سازمان 
بی درنگ خود را در فرآیندهای نوآوری و طراحی 
نشان می دهد. س��ازمان ها در این هنگام دارای 
یک انگی��زش ذاتی از کارب��رد ارگونومی بوده و 
این علم می تواند برایشان بهبود عملکرد سیستم 
و محیط  کار س��الم را ایجاد کند. به این ترتیب 
ارگونومی به جای یک »باید« به یک »خواست« 
تغییر کرده و با آمادگی بسیار باال می تواند مورد 

پذیرش سازمان ها و شرکت ها قرار  گیرد. 

ارگونومی چگونه می تواند با استراتژی 
ارتباط برقرار کند؟ 

پرس��ش اصلی این است که ارگونومی چگونه 
می تواند با اس��تراتژی ارتباط برقرار کند؟ برای 
پاس��خ به این پرس��ش، نخس��ت مفه��وم کلی 
اس��تراتژی را در درون اس��تراتژی های مختص 
هر ش��رایط و موضوع خاص به ط��ور جدا مورد 
بحث قرار می دهیم و در هر یک از این فضا های 
استراتژی، جایگاه ارگونومی را ارزیابی می کنیم. 

استراتژی شرکتی و ارگونومی
1- هزینه و استراتژی های تفکیك پذیر

مطابق با دسته بندی استراتژی های کسب وکار 
توس��ط پورتر جه��ت ایجاد مزی��ت  رقابتی، دو 
اس��تراتژی اساس��ی ش��رکتی یعنی استراتژی 
تفکیک پذیر و اس��تراتژی هزینه می تواند مورد 

توجه قرار گیرد. 
در اس��تراتژی هزینه ای، یک شرکت براساس 
هزین��ه محصول یا خدمات، رقاب��ت می کند. با 
طراحی ارگونومیک سیس��تم های تولید، شامل 
طراحی ارگونومی ش��غل و مح��ل کار یا حذف 
کار انسانی به وسیله  ماشینی کردن یا اتوماسیون 
وظایف کاری غیر اثربخش، ناس��الم یا خطرناك، 
هزینه مربوط می تواند کاهش یافته و بهره وری 
نی��روی کار افزایش یابد. کاهش یافتن هزینه ها 
و افزایش یافت��ن بهره وری یک اق��دام در حال 

گس��ترش و ارتقا در بیشتر سازمان های کنونی 
کشور است. 

)RBV( ٢- دیدگاه منبع بنیان
حتی اگ��ر ارگونومی یک اب��زار ابتدایی برای 
واقعی  کردن مزیت رقابتی مطابق با مدل پورتر 
نباش��د، ارگونومی می تواند جهت بالفعل  کردن 
پتانس��یل منابع انس��انی در ش��رکت ها کمک 
 ،)RBV( کند. براس��اس دیدگاه منبع بنی��ان
یک ش��رکت می تواند از طریق دیگر شرکت ها 
و به وسیله  ترکیب این شرکت ها، نیروی انسانی 
و دیگر منابع آنها، فعالیت های خود را به  ش��کل 
خارج س��ازمانی انجام دهند. زمانی که انسان ها 
به عنوان یک منبع کلیدی مورد توجه قرار گیرند، 
ای��ن مهم با کارب��رد ارگونومی جهت اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ا و دانش و نیز ب��رای جلوگیری از 
برون رف��ت از ش��رایط نامطلوب، اهمی��ت دارد. 
RBV سعی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار 
به وسیله  انتخاب و توسعه منابع باارزش، کمیاب 
و گران نیروی کار در مشابه سازی و تقلید و نیز 
قابل بهره برداری توسط سازمان است. به وسیله  
طراحی ش��غل و طراحی مح��ل کار ارگونومی، 
ارگونومی می تواند به بیشینه س��ازی استفاده از 
منابع انس��انی باارزش، کمی��اب و گران مربوط 
ب��ه مشابه س��ازی و تقلید کمک کن��د و نیز از 
این رو جهت بیشینه س��ازی مزیت رقابتی پایدار 
و افزای��ش عملکرد اقتصادی باالتر از حد نرمال، 

تسهیل کننده شود. 

استراتژی های تابع کسب وکار و ارگونومی
ان��واع بس��یاری از عملگرهای کس��ب و کار 
متفاوت در یک شرکت وجود دارد که ارگونومی 
می تواند به آنها مرتبط باشد. در اینجا تالش شده 
و به طور خالصه عملگرهای طراحی محصول و 
مهندسی، مهندسی تولید، ارتباطات و بازاریابی 

ش��رکتی، مدیریت منابع انس��انی و مالی مورد 
بررسی قرار گیرد. در هر یک از این موارد ارتباط 
بی��ن ارگونومی و عملگرهای ویژه کس��ب و کار 

بررسی شده است. 
1-  طراحی و مهندسی محصول 

طراح��ی و مهندس��ی محص��ول می تواند از 
کارب��رد ارگونومی هم در طراحی محصول برای 
کارب��ر نهایی و هم در طراحی یک محصولی که 
آسان تولید می شود، بهر ه مند شود. یک محصول 
طراحی شده و قابل استفاده و مفید برای مشتری 

می تواند به استراتژی  شرکت ها کمک کند. 
هن��ری ف��ورد در فرآیند ارگونومی ش��رکتی 
خودش، به طور سیستماتیک مشکالت ارگونومی 
مشاهده ش��ده در سطح کارگاه را شناسایی کرد 
و آنها را به س��مت تیم ه��ای طراحی محصول 

هدایت کرد و از این رو مشکل می توانست خارج 
از مدل های مستقل طراحی ش��ود. بدین گونه، 
رویک��رد بازخ��ورد می توان��د از یادگیری میان 

تیم های طراحی پشتیبانی کند. 
٢-  طراحی محیط کار )ارگونومی تولید(

ب��ه تازگی در یک مرور مج��دد از 260 مقاله 
پیرام��ون اس��تراتژی س��اخت، در م��ورد اینکه 
چه طور هر وجهی از استراتژی تولید می تواند بر 
اپراتورهای تولید تاثیر بگذارد، هیچ موردی یافت 
نش��د. با این حال، این مرور تعدادی از مقاالتی 
را شناس��ایی کرد که از کمک منابع انس��انی به 
عملکرد ساخت حکایت داشتند. عملگر کسب و 
کار مهندسی تولید که می تواند همیشه در تغییر 
باش��د، شامل دیگر عملگر های مختلف کسب و 
کار از جمله لجستیک و مهندسی پیش از تولید، 
برآورد وظایف کار اپراتورهای تولید و توزیع آنها 
در بی��ش از ی��ک روز و به طور اساس��ی، تعریف 

کردن شرایط ارگونومی سیستم است. 
3- ارتباطات شرکتی/ بازاریابی شرکتی

در ارتباطات بازاریاب��ی، ارگونومی محصول و 
ارگونومی تولید به عنوان یک مزیت رقابتی بالقوه 
مورد توجه است که این مزیت رقابتی می تواند 
در ارتباط با مشتری باشد. با توجه به ارگونومی 
محصول، مشخصه های ارگونومی مثبت محصول 
مانن��د کارای��ی، قابلیت اس��تفاده، س��المتی و 
راحتی که می تواند در ارتباط با مش��تری باشد، 
در طراح��ی محص��ول وارد می ش��ود. با در نظر 
گرفتن ارگونومی تولید، مش��ابه محصوالت در 
تجارت منصفانه، ارتباطات می تواند مش��تریان 
آگاه را هدف گی��ری کند. مانعی ک��ه در این جا 
باقی می ماند، عمومیت دادن به مشتریانی است 
که با محصوالت متفاوت براساس موقعیت  های 
کاری خود کارخانه ایجاد شده است و همچنین، 
عمومیت دادن به اطالعات معتبری است که بر 

پایه محیط های کاری در دسترس است. 
ارگونومی می تواند بخشی از »مسئولیت های 
اجتماع��ی س��ازمانی« و پای��گاه  »قابل حمایت 
س��ازمان« در جامع��ه باش��د. از ای��ن رو، تبلیغ 
ش��رکت ها در رابط��ه با اینکه تولی��دات خود را 
بدون زیان به نیروی کار و جامعه به بازار عرضه 
می کنن��د، می تواند به مش��تریان بالق��وه خود، 
احساس بهتر خرید محصوالت شرکت را بدهد. 
خطوط تولید دوس��تدار انس��ان رهاورد کاربرد 
ارگونومی است که می تواند مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها را به جامعه نشان دهد. 
4-  مدیریت منابع انسانی

 ش��رایط خوب کارکردن، ی��ک راهبرد برای 
جذب و باال نگاه داش��تن کیفی��ت کار کارکنان 
اس��ت. واحده��ای مدیری��ت مناب��ع انس��انی 
مس��ئولیت های بس��یاری برای رف��اه اجتماعی 
کارکن��ان دارند. ش��کاف بین منابع انس��انی و 
مدیریت عملیات در ش��رکت ها و س��ازمان های 
فعلی کشور، حاکی از وجود چالش برای طراحی 
سیس��تم های کار دارای انگیزه و بهره ور اس��ت. 
بنابراین، ارگونوم��ی بهترین برطرف کننده این 
شکاف است. به طوری که هم نیاز مدیریت منابع 
انسانی و هم بایدهای مدیریت تولید و عملیات 

تواما با کاربرد ارگونومی تامین می شود. 
5- امور مالی

ب�ه سب�ب  غی�رمس��تقی�م  ه��زین��ه ه��ای 
مرخصی های اس��تعالجی می تواند در عملکرد 
کس��ب و کار، به ط��ور واضح شناس��ایی ش��ود، 
هزینه های غیرمستقیم به سبب بهره  وری اندك 
به عن��وان یک پیامد نامطلوب محیط های کاری 
می توانند حتی از هزینه های مس��تقیم بیش��تر 
باش��ند و البته به ط��ور کلی قاب��ل اندازه گیری 
نیس��تند. اغل��ب کش��ورهای پیش��رفته نی��ز، 
هزینه های سرسام آوری از جهت از دست رفتن 

روزهای کاری از دس��ت رفته را گزارش کردند. 
در ای��ن باره رج��وع کنید به ای��ن آمارها برای 

کشورهایی مانند انگلستان و کانادا. 
ارگونومی می تواند به طور مستقیم به موقعیت 
مالی ش��رکت کمک کن��د. مطالع��ات موردی 
بی شماری نشان داده است که سرمایه گذاری ها 
در بهبود ارگونومی از منظر مالی در کوتاه مدت 
سودآور بوده اند. همچنین در بلندمدت ارگونومی 
می تواند دارای سودهای مالی قابل توجهی باشد. 
تجربیات نش��ان داده که نسبت هزینه به درآمد 
پروژه های ارگونوم��ی می تواند از 1 به 2 تا 1 به 
20باش��د و این امر نشان دهند ه  نقش ارگونومی 
در صرفه جویی و مدیریت هزینه های تولید و ارائه 

خدمات است. 
 استراتژی های میان کارکردی و ارگونومی

اس��تراتژی های »میان کارکردی« به س��بب 
دامنه گس��ترده ، پوی��ا و پیچی��ده فرآیندهای 
اس��تراتژیکی که حوزه های عملکردی مختلف 
را درب��ردارد، به عنوان وجهی جدا از اس��تراتژی 
می شناس��یم. مهندس��ی همزمان )CE( مثال 
س��اده ای را که در فعالیت ه��ای طراحی فرآیند 
)تولید( و محص��ول به صورت همزمان و متقابل 
رخ  می دهد، مطرح می سازد. مهندسی همزمان، 
پتانسیل تنظیم طراحی محصول را برای بهبود 
ارگونومی در تولیدی که بتواند عملکرد سیستم 
بهبود ببخش��د، فرصت خوبی را به طراحی های 
دوس��تدار عملکرد سیستم و دوس��تدار انسان، 
ایجاد می کنم. از اس��تراتژی های میان کارکردی 
می توان به مهندسی مجدد، کوچک سازی اندازه 
فرآیندها، مدیریت کیفیت جامع و. . . اشاره کرد 
ک��ه در این مجال به بررس��ی مدیریت کیفیت 

جامع و ارتباط آن با ارگونومی می پردازیم. 

مدیریت کیفیت جامع 
مدیریت کیفیت جامع )TQM( یک مفهوم 
کلی برای بهبود دادن فرآیندهای کسب و کار 
با بهبودهای نهایی و درگیر کردن همه  کارکنان 
و همه  عملگره��ای کس��ب و کار اس��ت. برای 
پیاده س��ازی و مدیریت این مفهوم استراتژیک ، 
ابزارهای مخصوصی می تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد. بس��یاری از س��ازمان های اروپایی مدل 
EFQM )بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت( 
را ک��ه دارای یک دیدگاهی براس��اس منابع در 
مورد کیفیت است، مورد استفاده قرار می دهند. 
در ای��ن مدل 9 معی��ار برای کیفی��ت در نظر 
گرفته شده که دربردارنده دو نوع از افراد است؛ 
توانمندسازهای انسانی و نتایج انسانی. می توان 
انتظار داش��ت که ارگونومی  می تواند به سهولت 
به عنوان یک رویکرد توانمند س��از انسانی به کار 
گرفته شود و از این رو می تواند به نتایج انسانی 
و کیفیت جامع کمک کند. کیفیت برخوردار از 
یک دامنه رقابتی گسترده و مهم است که به نظر 
می رس��د دارای ارتباط هایی بسیار اثربخش با 

ارگونومی باشد. 

بحث و نتیجه گیری
بنابرای��ن، ب��ه بی��ان اس��تراتژیک، ارگونومی 
می تواند به مثابه ی��ک عنصر مهم در چگونگی 
ش��ناخت مزیت های رقابتی یک شرکت، مورد 
توجه قرار گیرد. تدوین و تهیه اس��تراتژی های 
ارگونومی س��ازمان در گام اول و تهیه و تدوین 
فرآیند اجرا و ارزیابی سازمانی ارگونومی بهترین 
شیوه نگریستن به ارگونومی در سازمان هاست. 
ارتقای س��طح بلوغ سازمانی در درك ارگونومی 
و کاربرد مدیریت تغییر برای حفظ ارگونومی از 
مهم ترین اقدامات پس از تدوین و تهیه استراتژی 
و فرآیند ارگونومی در س��ازمان کنونی کش��ور 

است. ارگونومی ضرورت است. 

ارگونومی و سهم آن در استراتژی سازمان بررسی می شود

ارگونومی؛تقویتکنندهبیبدیلبهرهوری
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ارگونوم�ی، عل�م بهینه کننده  تمام�ی کاره�ا و فعالیت های 
روزمره انسان هاس�ت. البته اگر ما انس�ان ها اصول س�اده این 
علم را بشناس�یم و در به  کارگیری آنها کوش�ش کنیم، سبك 
زندگی  کاری و غیرکاری مان به طور بس�یار ملموس، طبیعی تر 
و درست تر می ش�ود. معنای واژه یونانی »ارگونومی« به همین 
طبیعی کردن کارهای بشر اشاره دارد. البته ارگونومی به تنهایی 
قادر به اثرگذاری در همه جوانب زندگی نیس�ت، بلکه این مهم 

را بیان می کند که این علم بهترین مکمل در کنار س�ایر علوم 
در حوزه مدیریت سازمان ها، ارتقای بهره وری نیروی کار شاغل 
و ذاتا علم پیشگیری از شرایط و پیامدهای نامطلوب انسانی و 
اجتماعی است. سن ارگونومی در ایران، خیلی زیاد نیست، اما 
ب�ه دلیل ذات ای�ن علم که به نوعی اف�راد از روی فطرت خود، 
خواهان آن هستند، روز به روز در حال گسترش است. بنابراین 
نقش اصلی در این پیشرفت، بیشتر به جذابیت درونی این علم 
برمی گردد. در این نوش�تار کاربرد صحیح ارگونومی و سهم آن 
در اس�تراتژی س�ازمان و نقش آن در افزایش میزان بهره وری 

سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. 

به بیان استراتژیك، ارگونومی 
می تواند به مثابه یك عنصر مهم 
در چگونگی شناخت مزیت های 

رقابتی یك شركت، مورد توجه قرار 
گیرد. تدوین و تهیه استراتژی های 
ارگونومی سازمان در گام اول و تهیه 
و تدوین فرآیند 
اجرا و ارزیابی 

سازمانی 
ارگونومی 

بهترین شیوه 
نگریستن به 
ارگونومی در 

سازمان هاست

احد خلجی
  مدرس و مشاور ارگونومی سازمانی



نرم افزار کنترل کننده اتومبیل های 
خودران »راننده« می شود

امنی��ت  س��ازمان 
ترافیک آمریکا اعالم 
کرده ، سیستم هوش 
مصنوع��ی که اتومبیل های خ��ودران را هدایت می کند، 
تحت قوانین فدرال این کش��ور به عنوان راننده محسوب 
می ش��وند. این یک قدم ب��زرگ در جهت گرفتن مجوز 
کامل ب��رای اتومبیل های بدون رانن��ده و گامی مهم در 

جهت تولید و فروش این ماشین ها است. 
س��ازمان امنیت ترافیک بزرگراه های ملی آمریکا این 
موض��وع را درنامه ای و در جواب س��واالتی که ش��رکت 
گوگل در ماه نوامبر در مورد قوانین امنیتی فدرال و اینکه 
چگونه قوانین مربوط به خودروهای عادی را می توان در 

مورد خودروهای خودران تطبیق داد، اعالم کرد. 
در این نامه آمده است: »شرکت گوگل در روز دوازدهم 
ماه نوامبر طرح پیشنهادی یک اتومبیل خودران را ارائه 
کرد که در آن احتیاجی به راننده انسانی نبود. به همین 
دلیل این س��ازمان نرم افزار استفاده شده در ماشین های 

خودران را به جای راننده انسانی می پذیرد.«
در ادامه این نامه آمده اس��ت: »ما نیز همانند شرکت 
گوگل موافق هس��تیم که راننده ه��ای این اتومبیل های 
خودران به مانند راننده های��ی که اتومبیل ها در بیش از 

صد ساله گذشته داشته اند، نیست.«
تولیدکنن��دگان بزرگ اتومبیل مثل گ��وگل در حال 
رقابت برای تولید و فروش خودروهایی هستند که قابلیت 
آن را دارند که بدون حضور راننده انسانی حرکت کنند. 

مش��کل تمامی ای��ن تولید کنندگان آن اس��ت که به 
گفته آنه��ا قوانین دولتی در انجام آزمایش ها و توس��عه 
این خودروهای خودکار اعمال محدودیت می کنند. برای 
مثال، ایالت کالیفرنیا طرحی را پیشنهاد کرده  که براساس 
آن ماش��ین های خودران باید مجهز به فرمان باش��ند و 
ی��ک راننده دارای گواهینامه بای��د در همه حال در این 

اتومبیل ها حاضر باشد. 
ش��رکت های تولید کننده اتومبیل های خودران بر این 
باورند که برای س��اخت خودروهایی بدون فرمان، پدال 
و ترمز، قوانین رانندگی باید تحت تغییرات بسیاری قرار 
گیرند. اما این روند می تواند ماه ها یا حتی س��ال ها زمان 
ببرد.  ماه گذشته س��ازمان امنیت ترافیک آمریکا وعده 
داده بود با س��اده تر کردن قوانین رانندگی، به سازندگان 
خودروهای خودکار اجازه خواهد داد که محصوالت شان 

را با راحتی بیشتری آزمایش کنند. 

شرکت مخابراتی AT&T در حال 
G5 آزمایش فناوری بیسیم

خدم��ات  ارائه دهن��ده  ش��رکت 
مخابراتی AT&T آمریکا در صدد 
اس��ت نسل پنجم شبکه موبایل یا 
G5را امس��ال برای نخس��تین بار 
آزمایش کند. با افزایش استفاده از داده های گوشی های 
همراه، شرکت های مخابراتی به دنبال ارائه سرعت باالتر 

و حجم بیشتر به مشتریان خود هستند. 
AT&T اع��الم ک��رده ب��رای آزمای��ش و راه ان��دازی 
سیس��تم اینترن��ت G5، در حال همکاری با ش��رکت 
تجهیزات مخابراتی اریکس��ون )Ericson( و شرکت 
تولید کننده تراش��ه اینتل )Intel( اس��ت. این شرکت 
پیش بینی کرده اس��ت که با وجود فناوری G5 سرعت 
اینترنت بیس��یم 10 ت��ا 100 برابر بیش��تر از اینترنت 
G4 خواهد بود. بنا به گفته این ش��رکت، سرعت این 
س��رویس بر حس��ب گیگابایت بر ثانیه است. سیستم 
G5 اخیرا توجه بس��یاری از ش��رکت های مخابراتی و 
 اینترنتی را به خود جلب کرده است. شرکت آمریکایی
رقب��ای  از  ک��ه   Verizon Communications
ش��رکت AT&T محسوب می شود، نیز در صدد است 
تا امس��ال این فناوری را آزمایش کند، اما جزییاتی در 
این مورد اعالم نشده اس��ت. AT&T گفته اس��ت که 
نخستین اس��تاندارد اینترنت G5 به صورت رسمی در 
س��ال 2018 وارد بازار می شود. این در حالی است که 
س��ایر متخصصان و کارشناسان بعید می دانند که ارائه 

این سیستم تا قبل از سال 2020 امکان پذیر باشد. 
از فن��اوری G5، به عن��وان کلید »اینترنت اش��یا« یاد 
می کنند؛ با س��رعتی بی نظیر، همه اش��یای الکتریکی 
پیرامون ما می توانند به اینترنت متصل شده و ارتباطی 

پایدار داشته باشند.

دولت روسیه در صدد اجرای طرحی محرک برای احیای اقتصاد این کشور است، اما 
معلوم نیست کرملین مبالغ الزم برای اجرای این طرح را از کجا تامین خواهد کرد. 

خبرگزاری بلومبرگ به نس��خه ای از طرح مقابله با بحران دسترس��ی پیدا کرده که 
توس��ط وزارت اقتصاد روس��یه به والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور این کش��ور و دیگر 

مقامات ارشد این کشور ارائه شده است. 
این طرح ش��امل اختص��اص 828 میلیارد روبل )9.3 میلیارد ی��وو( برای حمایت از 

صنایعی چون اتومبیل سازی، ساخت خط آهن و کشاورزی است. 
طرح های مقابله با بحران روس��یه سابقه چندان درخشانی ندارند و اغلب با شکست 
روبه رو شده اند. براساس اعالم اتاق حسابرسی روسیه در سال گذشته تنها 17 طرح از 

60 طرح به صورت کامل اجرا شده است. 
ب��ا س��قوط قیم��ت نف��ت و اعم��ال تحریم ه��ای اقتصادی بر روس��یه، این کش��ور 
ب��ا مش��کل بودجه مواجه ش��ده اس��ت تا جای��ی که برخ��ی وزرا درخواس��ت فروش 
 س��هام ش��رکت های بزرگ دولت��ی را کرده ان��د. از جمله ای��ن ش��رکت ها می توان از

Rosneft. Sberbank Aeroflot نام برد. 
در صورت��ی که قیمت نفت در حدود بش��که ای 30 دالر باقی بماند، بودجه روس��یه 

می تواند تا 2.5 هزار میلیارد روبل )28.3 میلیارد یورو( کاهش پیدا کند. 
جمعیت روس��یه به س��رعت در حال فقیر شدن اس��ت. تا پایان سال 2015، میزان 
محصوالت خریداری ش��ده از سوی مردم روسیه 10 درصد کاهش پیدا کرد. حتی در 
بدترین شرایط بحرانی این کشور در سال 1998، این میزان تنها 5 درصد کاهش پیدا 
ک��رده بود و پس از بحران جهانی اقتصاد در س��ال 2009 میزان خرید مردم 4 درصد 

کاهش پیدا کرده بود. 
از س��وی دیگ��ر درآم��د مردم روس��یه به صورت عامدان��ه کاهش پیدا کرده اس��ت. 
مدیران مش��اغل با کم کردن درآمد کارکنان س��عی دارند س��ود بیش��تری برای خود 
ایجاد کنند. در س��ال 2015، میزان درآمد ها 64 درصد رشد داشت اما سود شرکت ها 
به ص��ورت میانگین با 49 درصد رش��د مواجه ش��د. یکی از دالیل وجود این ش��کاف 
 نب��ود واحده��ای تجاری موث��ر برای دفاع از حق��وق کارگران و کارمندان در روس��یه 

است. 
منبع: یورونیوز

 طرح محرک دولت روسیه 
برای نجات اقتصاد این کشور 

وی��روس زیکا ای��ن روزه��ا در آمریکای 
مرک��زی و جنوبی در حال جوالن اس��ت. 
ش��یوع این ویروس تازه یادآور هزینه های 
مالی س��نگینی اس��ت ک��ه بروز و ش��یوع 
بیماری های واگیردار و س��خت روی دست 

اقتصاد ناخوش جهان می گذارد. 
هزینه های مستقیمی که ویروس زیکا و 
شیوع آن برای اقتصاد به بار می آورد، قابل 
توجه خواهد بود. ب��رای نمونه، کمک های 
انس��انی و پزش��کی که همزمان با همه گیر 
ش��دن ویروس ابوال به س��مت غرب آفریقا 
روانه ش��ده و می ش��ود، به میلیاردها دالر 

رسیده است. 
اما همه گیر ش��دن یک ویروس گذش��ته 
از هزینه ه��ای مس��تقیم میلی��ارد دالری، 
هزینه های غیرمس��تقیم فراوانی نیز دارد. 
ب��رای مث��ال، در مناطق��ی از آفریق��ا که 
بیماری ابوال ش��یوع یافته و ه��ر روز افراد 
بیش��تری را مبتال می کرد، گروه بزرگی از 
مردم ی��ا خانه و زندگی ش��ان را رها کرده 
و از مناط��ق آلوده به ویروس فرار کردند یا 
از دیگران جدا ش��ده و در شرایط قرنطینه 
ق��رار گرفتن��د. در لیبریا کش��ت برنج در 
نتیجه کمب��ود نیروی کار و ترس از تجمع 
 اف��راد در گروه های چند نف��ره، 25 درصد 

کاهش یافت. 
این امر منجر به ایجاد مشکالتی در زمینه 
امنیت غذایی در کش��ورهایی شد که اصل 
و اس��اس امرار معاش مردمانش کشاورزی 
است. س��ازمان غذا و خواربار سازمان ملل 
متح��د پیش بینی ک��رد که بی��ش از یک 
میلیون نفر تحت تاثیر مش��کالت ناشی از 

این عدم امنیت غذایی قرار گرفتند. 
س��ازمان ها و نهادهای��ی در کش��ورهای 
پیشرفته مجبور شدند تا دست به کار شده 
و برای کمک به بازسازی بخش کشاورزی 
در س��ه کش��ور به ش��دت درگی��ر بیماری 

آستین باال بزنند. 
کاهش تولید و کمیاب شدن کاالها باعث 
شد تا غذا و س��ایر کاالهای اساسی گرانتر 
ش��وند. همین محدودیت ه��ای پیش آمده 
صنع��ت گردش��گری را هم با خ��ود پایین 
کش��یده و به آن هم ضرر زد. کسب و کارها 

ه��م از تبعات این بیماری در امان نماندند. 
بس��یاری از کس��ب و کارها یا تعطیل شدند 
یا نیروهایش��ان را تعدیل کردند یا تس��لیم 

سرمایه گذاری های جدید شدند. 
امور مالی عمومی نیز به ش��دت از شیوع 
بیماری های همه گیر ضربه می خورند. کند 
ش��دن فعالیت اقتصادی کاهشی سریع در 
پرداخت مالیات را در پی داشته و مقامات 
یک کش��ور را مجبور می کن��د هزینه های 
زی��ادی را ب��رای مقابل��ه ب��ا آن بیم��اری 

اختصاص دهند. 
ضربه بلندمدت ش��یوع بیماری نیز اتفاق 
ناگزی��ری اس��ت ک��ه باعث کاهش رش��د 

احتمالی اقتصادی می شود. 
از این گذش��ته، قربانیان��ی که متحمل 
معلولیت می ش��وند به درم��ان یا حمایت 
نی��از پی��دا می کنن��د و کودکان��ی ک��ه 
بی سرپرس��ت ش��ده اند نیازمن��د مراقبت 
جایی ک��ه حمایت ه��ای الزم  می ش��وند. 
وجود نداش��ته باشد، تمامی بار مسئولیت 

روی دوش اعض��ای خانواده و بس��تگان 
می افت��د ک��ه این ام��ر منجر ب��ه کاهش 

خروجی اقتصادی می شود. 
ع��الوه بر ش��یوع بیماری ه��ای همه گیر 
در کش��ورهای فقیر که نهاد، زیرساخت ها 
و فرآیندهای ش��ان توس��عه نیافته اس��ت، 
احتم��ال ب��روز ناآرامی های سیاس��ی هم 

وجود دارد. 
گینه از کودتاهای نظامی و درگیری های 
داخل��ی ب��ه س��توه آم��ده و س��یرالئون و 
لیبری��ا هر دو تازه در ح��ال بازیابی خود از 

جنگ های داخلی هستند. 
به عالوه، این صدم��ات از مناطق درگیر 
بیماری فرات��ر می رود. از قضا، کنترل موثر 

بیماری چ��ون ابوال نیازمن��د تکنیک های 
قدیم��ی از جمل��ه جداس��ازی و قرنطینه 
اس��ت )ای��ن روش ه��ا را دول��ت ایتالیا در 
 ق��رن چهارده��م بن��ا نه��اده و اس��تفاده 

می کرد(. 
این کار مس��تلزم غربالگری های دقیق و 
پرهزینه و البته بس��تن مرزها است، ایجاد 
مانع در س��فرها تج��اری را مختل، زنجیره 
عرضه جهانی را فلج و آس��یب رساندن به 
اقتصاد را سرعت می بخشد. ترس از سرایت 
بیماری همچنین مس��افرت و فعالیت های 

اجتماعی را کاهش می دهد. 
باوج��ود اینک��ه تنه��ا پن��ج کش��ور از 
ابت��الی  م��وارد  آفریقای��ی  کش��ور   54
واقعی ب��ه ابوال را گ��زارش کردن��د، تاثیر 
 اقتص��ادی بیم��اری تم��ام ق��اره س��یاه را 

دربرگرفت. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی قبلی 
خود از رشد اقتصادی در کشورهای جنوب 
صح��رای آفریق��ا را کاه��ش داده و از 5/5 
درص��د ب��ه 5 درصد رس��اند و دلیل آن را 
»سرریز اقتصادی« ناشی از شیوع بیماری 

دانست. 
کس��ب و کارهایی ک��ه از تعطیل��ی جان 
س��الم بدر برده بودند، متحمل هزینه های 
اضاف��ی برای جداس��ازی فعالیت های خود 
ش��دند. آنهایی که نتوانس��تند خ��ود را از 
تبع��ات این بیماری در ام��ان بدارند، مثل 
پیاده س��ازی  به  مجب��ور  خرده فروش ه��ا، 
س��ختی  بهداش��تی  کنت��رل   اقدام��ات 

شدند. 
بس��یاری از خارجی ه��ا منطق��ه را ترک 
کردن��د و در نتیجه س��طح مهارتی کاهش 
یاف��ت. همین ام��ر باعث ش��د در صورت 
بیماری کمبود درمان ها یا تش��خیص های 

مناسب به وجود آید. 
اب��وال حتی ب��ه فوتبال آفریق��ا هم ضرر 
زد. میزبان��ی جام ملت ه��ای آفریقا پس از 
ممانع��ت مراکش از پذیرش آن در س��ال 

2015 به گینه استوایی داده شد. 
زی��کا  بیم��اری  ورود  از  پ��س  و  ح��اال 
ک��ه با نی��ش یک پش��ه به وج��ود آمده و 
به وی��ژه روی زنان ب��اردار و جنین آنها اثر 
می گذارد، کش��ورهای آمریکای مرکزی و 
 جنوب��ی در معرض آس��یب های اقتصادی 

قرار گرفته اند. 

قیمت بلیت هواپیما 

ویروس زیکا چه بر سر اقتصاد بیمار این روزها می آورد؟ 
جوالن زیکا در آمریکای مرکزی و جنوبی

هفته گذش��ته وزرای تجارت 12 کشور جهان با امضای سندی، توافق بزرگ تجارت 
چندجانب��ه ای را ی��ک گام دیگر به مرحل��ه اجرا نزدیک کردند ک��ه بزرگ ترین توافق 
تجاری در جهان اس��ت. توافق نامه همکاری تجاری اقیانوس آرام با محوریت آمریکا و 
ژاپن به عنوان نخستین و سومین اقتصاد بزرگ دنیا، پنج سال است که در مرحله تهیه 

و تدارک قرار دارد. 
اکنون با امضای وزرای تجارت 12 کش��ور عضو این توافق نامه که هفته گذش��ته در 
نشستی در اوکلند نیوزیلند صورت گرفت، این توافق نامه یک گام مهم به سمت محقق 
ش��دن نزدیک ش��د. عالوه بر آمریکا و ژاپن، مالزی، ویتنام، سنگاپور، برونئی، استرالیا، 
نیوزیلند، کانادا، مکزیک، ش��یلی و پرو هم عضو این توافق نامه هس��تند. این کش��ورها 
در ی��ک منطقه واحد جغرافیایی واقع نیس��تند که با ه��م توافق نامه تجاری منطقه ای 

داشته باشند. 
این کش��ورها در چهار قاره پراکنده هس��تند. تنها نقطه مش��ترک این کشورها، دو 
کشور آمریکا و چین و نسبت هرکدام از آنها با این دو قدرت جهانی است. این توافق، 
یارگیری آمریکا در مقابل چین است. این 12 کشور حدود 40 درصد از اقتصاد جهان 

را تشکیل می دهند. 
آمری��کا ب��ا گرد ه��م آوردن ای��ن 40 درصد، ب��ه نوش��ته اکونومیس��ت، قصد دارد 
نش��ان ده��د باوج��ود ق��درت و همه گی��ری اقتص��اد و تج��ارت چی��ن، ای��ن هنوز 
آمریکاس��ت ک��ه قوانین را مش��خص می کن��د نه چی��ن. موضوع این توافق، تس��هیل 
تج��ارت می��ان 12 کش��ور دو س��وی اقیانوس آرام اس��ت. آمری��کا می گوی��د با این 
 تواف��ق، س��االنه 100 میلی��ارد دالر ب��ه رق��م رش��د اقتص��ادی ای��ن کش��ور افزوده 

خواهد شد. 
البت��ه هم��ه چیز به این راحتی نیس��ت و ای��ن توافق مخالفان سرس��ختی از جمله 
در داخ��ل آمری��کا دارد. مخالفان ای��ن توافق در داخل آمری��کا می گویند، امضای این 
س��ند به معنای از دس��ت رفتن ش��غل در آمریکا و واگذاری بازار کار این کش��ور به 
دیگ��ر کشورهاس��ت. ام��ا دول��ت اوبام��ا این تواف��ق را بخش��ی از دکتری��ن بزرگ تر 
 خ��ود ب��ا عنوان ن��گاه به آس��یا می داند ک��ه در درازمدت به س��ود آمری��کا در مقابل 

چین است. 
ای��ن دکترین که دولت اوباما از ابتدای کارش آن را دنبال می کرد، هم قس��مت های 
نظامی و سیاسی دارد و هم با این توافق، جنبه تجاری. چین و آمریکا در عین شراکت 

تجاری اقتصادی، جدی ترین رقبا در چارچوب قدرت های جهانی هستند.
 این رقابت اگرچه نامحس��وس اس��ت و هیچ گاه به نقطه جوش نرس��یده و احتمال 
رس��یدنش هم اندک اس��ت، اما آهسته و پیوسته و جدی جریان دارد. آمریکا با روسیه 
در میدان جنگ یا تحریم اقتصادی، درگیر است. اما با چین در عرصه تجارت هماوردی 

می کند. 
ای��ن توافق برای اجرایی ش��دن باید به تصویب کش��ورهای عضو برس��د. مهم ترین 
مان��ع در ای��ن مس��یر ه��م ممکن اس��ت در خ��ود آمری��کا ایج��اد ش��ود. باتوجه به 
مخالف��ت ج��دی که با ای��ن تواف��ق در داخل آمری��کا وج��ود دارد و ضدیت��ی که با 
سیاس��ت های دول��ت اوباما درچارچوب رقابت های جناحی این کش��ور ش��کل گرفته، 
 رای گی��ری در کنگ��ره درب��اره ای��ن توافق به بع��د از انتخابات س��ال آین��ده موکول 

خواهد شد. 
با این حال به نظر نمی رس��د آمریکا توافقی را که پنج س��ال برای محقق ش��دنش 
مذاکره و تالش کرده و اهمیت استراتژیک برایش دارد به این راحتی رها کند؛ توافقی 

که سازمان تجارت جهانی را در حاشیه قرار می دهد. 

 سیاست در پس بزرگ ترین 
توافق تجاری جهان

دور دنیا
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جدول امروز

س�ازمان رس�می اتحادیه اروپا روز جمعه اعالم کرد که اقتصاد منطقه اروپا در س�ه ماهه آخر سال 2015 میالدی، 0.3 درصد رشد داشته است. براساس آمارهای رسمی 
اقتصاد منطقه اروپا در طول سال گذشته به طور کلی 1.5 درصد رشد داشته است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 443 www.forsatnet.ir

مترجم: سارا گلچین
marketwatch :منبع

نیلوفر قدیری
کارشناس مسائل بین الملل

مبدا  مقصد  قیمت بزرگسال )تومان( قیمت خردسال )تومان( قیمت نوزاد )تومان(

تهران  اصفهان  170.300 88.800 23.400

تهران  بندرعباس  320.800 164.100 38.400

تهران  کیش  378.000 192.700 44.100

تهران  مشهد  236.000 121.700 29.900

تهران  تبریز  185.100 96.200 24.900

تهران  رشت  174.500 90.900 23.800

شیوع ویروس زیکا یادآور 
هزینه های مالی سنگینی است که 
بروز و شیوع بیماری های واگیردار 

و سخت روی دست اقتصاد 
ناخوش جهان می گذارد. همه گیر 

شدن یک ویروس گذشته از 
هزینه های مستقیم میلیارد دالری، 

هزینه های غیرمستقیم فراوانی 
نیز دارد
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