
تبلیغات

 بانللک مرکزی جمهوری اسللامی ایران در 
بخشللنامه ای به شللبکه بانکی، بر لللزوم توجه 
بیش از پیش به رعایت نرخ های سود بانکی در 

شبکه بانکی کشور تاکید مجدد کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این 
بخشنامه آمده است: نظر بر تواتر طرح شکواییه ها 
و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین 
مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ های سود 
سللپرده ها و تسهیات مصوب شللورای محترم 
پول و اعتبار از سللوی برخی بانک ها و موسسات 
اعتبللاری، تاکید بر لللزوم توجه بیش از پیش به 

مراتب ذیل را ضروری می داند: 
براساس این بخشللنامه بانک ها باید نسبت به 
رعایت نرخ های سود اباغی نهایت حساسیت و 

اهتمام را نشللان دهند. بانک مرکزی جمهوری 
اسللامی ایران، هیات انتظامللی بانک ها و حتی 
مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع 
و نیللز اقدامات و سیاسللت گذاری هایی که برای 
کاهش غیردستوری نرخ سللود بانکی طی سال 
جللاری از طرف بانک مرکللزی، صورت پذیرفته 
برآنند بللا جدیت این موضللوع را رصدکرده و با 
تخلفات انجام شللده در این خصللوص، برخورد 
جدی کننللد. بنابراین در تمامی شللکایاتی که 
متضمن دریافت نرخ سللود بیشللتری از سللقف 
نرخ سللود عقود مشللارکتی )24 درصد( و عقود 
غیرمشارکتی )21 درصد( از تسهیات گیرندگان 
باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیات گیرنده 
ذی ربط مسللترد خواهد شد. همچنین هر گونه 

تخطی در این رابطه، از آن حیث که مسللئولیت 
حسن اجرای آن بر عهده مدیران عامل و اعضای 
محترم هیات مدیره بانک ها اسللت، مسللتوجب 
اعمال مجازات هللای انتظامی در هیأت انتظامی 
بانک ها از جمله سلب صاحیت حرفه ای مدیران 

مربوط خواهد بود. 
با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشللمند 
است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی 
در خصوص رعایت نرخ های سللود بانکی انجام 
پذیرد تا نقد و ماحظه ای از این حیث متوجه 
نظام بانکی کشور نشللود و خدمات و اقدامات 
ارزنده و شایسللته آن که بسیار نیز مهم و مبرز 
است، تحت الشللعاع این گونه تخلفات محدود 

قرار نگیرد. 

سللتاد  دبیللر  و  رئیس جمهللوری  مشللاور 
هماهنگی اقتصادی دولت گفللت: ایران امروز 
در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت ساز 
اقتصللادی قللرار گرفتلله و برون گرایللی فعال 
اقتصادی می تواند سبب سللاز حرکت در مسیر 
مطلللوب توسللعه آن باشللد. به گللزارش ایرنا، 
مسعود نیلی در یازدهمین همایش بین المللی 
همایش هللای  سللالن  در  پللروژه  مدیریللت 
رازی اظهار داشللت: توسللعه روابللط اقتصادی 
بین المللی در پسللاتحریم، نیاز اصلی کشور در 
شللرایط کنونی است که فرصت ها و تهدیداتی 

را به همراه دارد. 
بلله گفتلله این مقام مسللئول، ایللران از این 
فرصت بهره مند اسللت تا با درگیر کردن منافع 
اقتصادی قدرت های منطقه و بین الملل بتواند 

به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد. 
وی تصریح کرد: امللروز ایران در یک مقطع 
حساس و سرنوشللت ساز اقتصادی قرار گرفته 
که اتخاذ تصمیمات سللنجیده می تواند مسیر 
رو به رشللدی برای آن ترسللیم کرده و کشور 
را به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل کند. 
دبیر سللتاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: 
وجود 45 درصد جمعیت کشور در فاصله سنی 
15 تا 34 سللال، فرصتی مغتنللم برای اقتصاد 
کشللور اسللت که در صورت اسللتفاده بهینه و 
فراهم سللازی منابللع الزم، می تللوان مقدمات 

دستیابی به رشد کشور را فراهم آورد. 
دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی 

ایللن مقام مسللئول اظهار داشللت: جمعیت 
کشللور در یک دهه گذشته با افزایش متوسط 
950 هزار نفری ساالنه، در این مدت 8میلیون 
و 400 هزار نفر اضافه شد، اما بخش عمده آنها 
نزدیک به 6 میلیون و 600 هزار نفر وارد بازار 

کار نشده و غیرفعال باقی ماندند. 
اظهار  رئیس جمهللوری  اقتصللادی  مشللاور 
داشللت: پیش بینی ها نشان می دهد چنانچه تا 
پایللان دهه کنونی تعداد بیللکاران ثابت بماند، 

نیازمند سللاالنه 655 هزار شغل جدید هستیم 
و الزمه دسللتیابی به نللرخ بیکاری تک رقمی، 
ایجاد ساالنه یک میلیون اشتغال جدید است. 
وی تاکیللد کرد: بررسللی ها نشللان می دهد 
بهترین عملکرد رشد اقتصادی در برنامه سوم 
توسعه )83 -1379( با 5.8 درصد رشد و ایجاد 

700 هزار شغل جدید در سال حاصل شد. 
نیلی گفت: امروز اقتصاد کشللور به تحوالتی 
نیاز دارد که توسللعه سللرمایه گذاری ها یکی از 
الزامات اصلی آن محسللوب می شللود و تحقق 
برنامه اشتغال و رشد اقتصادی در قالب نگرش 
خوش بینانه به رشللد سللاالنه سللرمایه گذاری 
18.9 درصللدی نیازمنللد اسللت و در حالللت 
بدبینانه این رقم 13.8 درصد مورد انتظار است، 
در حالی که در چهار دهه گذشته باالترین نرخ 

رشد سرمایه گذاری کشور 10 درصد بود. 
وی افللزود: منابللع خارجی مللورد نیاز برای 
تحقق اشللتغال و رشللد اقتصادی سللاالنه به 
ترتیللب 54 و 28 میلیارد دالر در خوش بینانه 
و بدبینانه ترین حالت اسللت، اما چنین ارقامی 

تاکنون تجربه نشده است. 
این مقام مسللئول، همچنین شاخص نسبت 
تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در 
ایللن راهبردهللا 41، 39 و 35 درصد ذکر کرد، 
در حالی که متوسللط عملکرد اقتصاد کشللور 

تاکنون نزدیک به 28 درصد بود. 
ایللن  افزایللش  اصلللی  عامللل  وی گفللت: 
شللاخص در سللال های دهلله 80 شمسللی، 
سللرمایه گذاری در مسکن بود، اما امروز کشور 

به سرمایه گذاری های صنعتی نیاز دارد. 
دبیر سللتاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید 
کرد: کاهش بی سللابقه 81 درصدی درآمدهای 
نفتی کشللور در چهارسللال گذشللته، اهمیت 
شرایط فعلی را مضاعف ساخته و نمی تواند در 

دستیابی به اهداف یاری رسان باشد. 
وی یادآور شللد: نوع تعامل ایران با جهان در 
سال های گذشته، تجاری و مبتنی بر صادرات 

نفللت، صللادرات غیرنفتللی و واردات کاال و نه 
سللرمایه گذاری تجاری بود، اما آنچه جهان در 
حال توسعه 20 سال گذشته را متحول کرده، 

سرمایه گذاری خارجی است. 
به گفته نیلی، عملکرد همسایگان جمهوری 
اسللامی در جللذب سللرمایه گذاری خارجی، 
به طللور نمونلله جمهللوری آذربایجان سللاالنه 
بین 5 تللا 9میلیارد دالر، ترکیلله 12 میلیارد 
دالر، عربسللتان 10 میلیارد دالر، ترکمنستان 

3 میلیارد دالر و عراق 2میلیارد دالر بود. 
وی افزود: براساس سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، مشللخصه برون گرایللی و درون زایی 
مللورد تاکید اسللت و برنامه ریللزی تولید ملی 
متناسب با نیازهای صادراتی از جمله فرازهای 

آن است. 
مشللاور اقتصللادی رئیس جمهللوری یادآور 
شللد: ایران از ظرفیللت و مزیللت باالیی برای 
جذب سللرمایه گذاری خارجی برخوردار است 
و مشللخصه تنها کشللور امن منطقلله، وجود 
نیروی انسللانی تحصیلکللرده، همچنین ذخایر 
غنللی نفت و گاز، مواد معدنللی و ظرفیت های 
سرشللار گردشللگری از ویژگی های جمهوری 

اسامی است. 
وی خاطرنشان کرد: نفوذ سیاسی و اقتصادی 
بیگانگان و خدشه دار شدن استقال کشور، از 
دست رفتن ظرفیت های داخلی ایجاد شده در 
دوران تحریم ها و بروز مجدد بحران بدهی های 
خارجی، سلله نگرانی بزرگ کشللور در دوران 
پساتحریم و حرکت به سوی برون گرایی است. 
نیلی افزود: توسعه روابط اقتصادی بین المللی 
در پسللاتحریم، فرصت هللا و تهدیدهایی برای 
کشللور ایجاد می کنللد و درگیر شللدن منافع 
اقتصادی با کشللورهای منطقلله و بین المللی 
به ثبات سیاسللی و اقتصادی ایللران، از جمله 
فرصت هللای پیش رو اسللت و امید مللی رود با 
عملکرد مطلوب و شایسته، مسیر رو به رشدی 

برای اقتصاد کشور ترسیم شود. 

بانک ها به نرخ های سود بانکی مصوب، پایبند باشند

هشدار نیلی به بازگشت مجدد بدهی های خارجی
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سرمقـاله
فرصتی برای رقابت میان بانک های 

داخلی و خارجی

بلله تازگللی مقرر شللده کلله در مناطللق آزاد 
کشللورمان بانک های خارجی اقدام به تاسللیس 
شللعب خللود کنند. ایللن در حالی اسللت که در 
مناطق آزاد کشورمان، تعداد زیادی بانک داخلی 
وجود دارد و اگر قرار باشد بانک های خارجی هم 
در مناطق آزاد شللعبه تاسللیس کنند، باید ابتدا 
دید که از این اقدام چه اهدافی را دنبال می کنند. 
اگللر هدف ایجاد رقابت میان بانک های خارجی و 

داخلی است، که در این شرایط باید...
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صادرکنندگان دقیقا 
چه می خواهند

بسته پیشنهادی بخش خصوصی به دولت برای استفاده از شرایط جدید صادرات به روسیه

جوایز صادراتی که به صورت نقدی از نیمه دوم دهه 80 به 
صادرکنندگان نمونه پرداخت می شللد، پیش از آنکه در سال 
1390 لغو شللود در سللال 88 متوقف شده بود. قطعی شدن 
عللدم پرداخت این کمک صدای صادرکنندگان را درآورد و با 
وجود تحریم ها، کار را برای آنها سخت تر کرد. صادرکنندگان 
طلب شان را می خواستند و دولت یازدهم بارها اعام کرده که 
از پرداخت بدهی اش به آنها عاجز اسللت، با این حال در سال 
جللاری 100 میلیارد تومان بودجه بللرای حمایت از صادرات 

اختصاص داد، چرا که توسللعه صللادرات از اولویت هایش بود 
مشوق های غیرنقدی جای پرداخت نقدی را گرفت، اما هنوز 
گره از مشکات صادرکنندگان باز نشده است و با بروز اختاف 
میان روسیه و اتحادیه اروپا، همچنین مشکات این کشور با 
ترکیه، صادرکنندگان ایرانی حسللرت به دل همچنان منتظر 
کمک هللای دولت ماندند تا راه را برای این بازار گسللترده باز 
کند. سازمان توسللعه تجارت در تعاریف جدیدش بسته های 
تشللویقی را برای صادرکنندگان اعام کرد تا شاید ورود آنها 

را به بازار روسللیه تسللریع کند، البته با اجرایی شدن برجام 
مشللکات ویزا، حمل و نقل و بانکی کمرنگ شد اما بسته های 
پیشللنهادی صادر کنندگان را چندان راضی نمی کند و حاال 
صاحب نظران بخش خصوصی خودشان دست به کار شده اند 
و از سازمان توسعه تجارت خواسته هایی دارند؛ خواسته هایی 
که به گفته آنان می تواند بخشی از مشکات صادرات را بکاهد 

و به این امید شللاید کاربردی و مکمل بسته های 
مشوق صادراتی باشد. 

اصول تبلیغ در نقطه خریدوفروش در 
فروشگاه های تخفیفی

خالقیت در تبلیغات 
فروشگاهی

براساس نتایج تحقیقات، 66 درصد همه تصمیم ها 
برای خرید زمانی گرفته می شللود که افراد در داخل 
فروشگاه ها هستند. اهمیت این موضوع فروشگاه های 
ایرانی را بر آن داشللته که در چند سللال گذشللته از 
رسانه های مختلفی در داخل فروشگاه ها استفاده کنند 
و تمهیداتی را در نقطه خرید یا فروش در نظر بگیرند. از 
طرفی معموال فروشگاه های کوچک از تبلیغات نقطه...
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140میلیون دالر اعتبار برای خرید سهام پاالیشگاه 150هزار بشکه ای الزم است 

بخش خصوصی توان خرید 
پاالیشگاه خارجی را ندارد

2

آلبرت بغزیان 
کارشناس اقتصادی 

گزارش  »فرصت امروز« از بازار سیستم های آبیاری هوشمند خورشیدی 

کسب و کاری برای کاهش مصرف آب 

رئیس جمهور:

دولت مقید به رعایت 
انضباط پولی است 
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کشورمان با یک مشکل بسیار جدی به نام کمبود آب مواجه است و این 
در حالی است که بیش از 90درصد آب کشور در بخش کشاورزی به مصرف 
می رسد. از همین رو، در سال های اخیر تاش شده تا با استفاده از سیستم ها 

و روش های مختلف، از هدررفت آب در بخش 
کشاورزی جلوگیری به عمل آید که...
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خرید س��هام پاالیش��گاه های 
خارجی یکی از راهکارهای مهم 
برای تضمی��ن فروش نفت خام 

کشور اعالم شده است. 
 بی��ژن زنگن��ه، وزی��ر نف��ت 
درب��اره اهمی��ت ای��ن موضوع 
ب��ه »فرصت ام��روز« گفته بود: 
»جمه��وری اس��المی ب��ه این 
کار نی��از دارد ام��ا وزارت نف��ت 
پول��ی ب��رای خرید پاالیش��گاه 
ن��دارد. ازای��ن رو باید بودجه آن 
از صن��دوق توس��عه یا توس��ط 

بخش خصوصی تامین شود.«
 ب��ا توج��ه ب��ه پاس��خ وزیر، 
س��وال اینجاس��ت که آیابخش 
خصوصی توان مالی خرید سهام 
پاالیشگاه های خارجی را دارد؟ 
 هم اکن��ون بخ��ش خصوصی 
در اندونزی س��هام 30 درصدی 
ب��رای  پاالیش��گاهی  س��اخت 
تضمی��ن فروش نفت خام ایران 
را در دس��ت اج��را دارد ت��ا در 
آین��ده فروش ٢٥0 هزار بش��که 

نفت تضمین شده باشد. 
مدی��ر  من��زوی،  عظی��م 
پاالیش��گاه س��اخت   پ��روژه 

ای��ران – اندون��زی با اش��اره به 
اینک��ه س��اخت پاالیش��گاه در 
توان بخش خصوصی اس��ت اما 
در ش��رایط کنون��ی این بخش 
دیگر توان سرمایه گذاری حتی 
ب��ه اعتب��ار 10 ت��ا ٢0 میلیون 
دالر را ن��دارد، ب��ه »فرص��ت 
ام��روز« می گوی��د: »س��اخت 
پاالیش��گاه حداق��ل ب��ه ٢ تا 3 
میلی��ارد دالر اعتب��ار نیاز دارد 

و در ص��ورت موفقی��ت ب��رای 
گرفت��ن فاینان��س و وام بانکی 
نی��ز با احتس��اب 30 درصدی 
آورده، ب��ه 600 میلی��ون دالر 
اعتبار نیاز است. حال اگر ایران 
بخواهد سرمایه گذاری براساس 
قان��ون وزارت نفت برای خرید 
سهام این پاالیشگاه داشته باشد 
با احتس��اب ٢0 ت��ا ٢٥ درصد 
س��هام، 60 تا 140 میلیون دالر 
اعتبار الزم اس��ت ت��ا بتواند در 
یک پاالیشگاه 100 تا 1٥0 هزار 

بشکه ای سهامدار شود.«
اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
از  ک��ه  کنسرس��یومی 

ش��رکت های وابس��ته به 
اتحادی��ه صادرکنن��دگان 
فرآورده ه��ای نفتی برای 
بخ��ش  س��رمایه گذاری 
خصوصی تش��کیل شده ، 
توانای��ی مال��ی الزم برای 
ندارد،  را  س��رمایه گذاری 
می افزاید: »به نظر می رسد 
اگر سرمایه گذارانی در این 
زمینه اعالم آمادگی کنند، 
این نوع آمادگی با تکیه بر 
بانک ها یا رانت های دولتی 

خواهد بود.«

شبه دولتی ها در کنار دولت 
ب��ه گفته مدیر پروژه س��اخت 
پاالیش��گاه ای��ران – اندون��زی، 
موسس��ات ش��به دولت��ی مانند 
مپن��ا، قرارگاه خاتم، پتروپارس، 
ش��رکت مل��ی نف��ت و بانک ها 
می توانن��د ب��رای خرید س��هام 
پاالیش��گاه خارج��ی پیش��گام 
ش��وند. در حقیقت این کار تنها 

توس��ط دولت و ش��به دولتی ها 
امکان پذیر است. 

ح��م�ی���د ش���ری�ف رازی، 
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی 
و ساختمان نفت ایران از مذاکره 
با ش��ش کشور مالزی، اندونزی، 
س��یرالئون،  جنوبی،  آفریق��ای 
برزی��ل و هن��د برای مش��ارکت 
س��هام  خری��د  و  س��اخت  در 
پاالیش��گاه های نف��ت خام خبر 
داده بود. عالوه بر این خبرهایی 
مبن��ی بر توافق ب��ا برزیل برای 
پاالیش��گاه  س��رمایه گذاری 
»پترولئو برزیلیرو« نیز منتش��ر 

شده است. 

البته خبرهایی مبنی بر توافق 
ایران با برزیل برای سرمایه گذاری 
ایران در پروژه های پاالیشگاهی 
تحت کنترل شرکت نفت دولتی 
»پترولئ��و برزیلی��رو« ش��نیده 
می شود و اخیرا نیز توافقی بین 
ای��ران و اس��پانیا در ای��ن زمینه 

صورت گرفته است. 
حمیدرض��ا صالح��ی، عض��و 

ات��اق بازرگان��ی ته��ران ضمن 
حمای��ت از دولت برای س��اخت 
پاالیش��گاه ی��ا خری��د س��هام، 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوی��د: 
»بسیاری از کش��ورهای دارنده 
ذخای��ر نفت��ی با جدی��ت پیگیر 
این موضوع هستند، برای نمونه 
قط��ر و عربس��تان در این زمینه 
س��رمایه گذاری زیادی کرده اند. 
از ای��ن رو بخش خصوصی برای 
پساتحریم،  سیاست های  تحقق 
برای تضمین فروش نفت خود را 
در کنار دولت می داند به همین 
دلی��ل اتاق بازرگانی با تش��کیل 
شورای پیگیری پروژه ها عالوه بر 
شناس��ایی سرمایه گذاران 
ب��ه  نس��بت  خارج��ی 
اولوی��ت دار  پروژه ه��ای 
دول��ت هم��کاری موازی 

دارد.«
وی در پاس��خ به اینکه 
از  بخش خصوص��ی  آی��ا 
نظ��ر مال��ی نی��ز تمای��ل 
»در  می افزای��د:  دارد، 
ای��ن بخ��ش تمایل بخش 
خصوصی نمی تواند مثبت 
باش��د مگر اینکه شرکتی 
مش��ترک بی��ن دو بخش 
دولت��ی و خصوصی ایجاد 
ش��ود و امکان عرضه س��هام در 
بورس نیز فراهم ش��ود. شرکتی 
که 30 درصد سهامش متعلق به 
بخ��ش خصوصی، ٢0 درصد آن 
دولتی و ٥0 درصد سهام عمومی 
در ب��ورس باش��د. مدیریت این 
ش��رکت توسط بخش خصوصی 
باش��د و نظ��ارت و کنت��رل نیز 

توسط دولت انجام شود.«

تامین اعتبار برای سرمایه گذار 
در پاالیش��گاه های خارج��ی از 
صندوق توس��عه ملی پیش��نهاد 
دیگ��ری اس��ت که وزی��ر به آن 
اش��اره کرده اس��ت. ای��ن فعال 
بخ��ش خصوص��ی در ای��ن باره 
نی��ز می گوی��د: »ب��رای خری��د 
سهام یا س��اخت پاالیشگاه های 
خارج��ی، صندوق توس��عه ملی 
پیش��نهاد خوبی اس��ت اما نباید 
سهم این بخش از صندوق برای 
فعالیت ه��ای دیگ��ر کم ش��ود، 
متاس��فانه سهم بخش خصوصی 
از ای��ن صندوق در س��ال آینده 
کاه��ش یافت��ه و ای��ن موج��ب 

نگرانی شده است.«
ام��ا صالحی درباره همراهی 
در  بخش خصوص��ی  کنون��ی 
تعامالت ص��ورت گرفته برای 
ایرانی ه��ا در  س��رمایه گذاری 
پاالیش��گاه های خارجی انتقاد 
می کن��دو می گوید: »س��ال ها 
طلب بخش خصوصی به موقع 
پرداخ��ت نش��د ت��ا این بخش 
نحیف ش��ود و امروز ما انتظار 
داریم دولت در کنار ما باشد و 
این کمک دولت تنها به عنوان 
تقویت بخش خصوصی باش��د، 
ن��ه دادن رانت. متاس��فانه در 
تعامالت اخیر از بخش خصوصی 
دعوتی صورت نگرفته اس��ت و 
ب��دون ش��ک ه��دف دولت از 
بخش خصوص��ی، بخش ه��ای 
ش��به دولتی اس��ت نه فعاالن 
حقیق��ی بخش خصوصی ، این 
در حالی اس��ت ک��ه انتظ��ار ما 
از دولت بیش از این اس��ت که 
سیاست حذفی نداشته باشد.«

140میلیون دالر اعتبار برای خرید سهام پاالیشگاه 150هزار بشکه ای الزم است 

بخش خصوصی توان خرید پاالیشگاه خارجی را ندارد

بح��ران آب ک��ه ناش��ی از گرم 
ش��دن زمی��ن و مص��رف بیش از 
حد منابع آب شیرین است، تمام 
کش��ورهای جهان از جمله ایران 
را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. این 
مس��ئله خسارت قابل مالحظه ای 
به بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
ای��ن  می��زان  کرده اس��ت.  وارد 
خس��ارت در بخش کشاورزی به 
دلیل وقوع خشکس��الی در ایران 
س��االنه بیش از 11 هزار میلیارد 
توم��ان از س��ال ٢01٥ تا ٢030 

برآورد شده است. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« 
محمد ابراهیم رئیسی، کارشناس 
اقتصاد انرژی در نشست تخصصی 
کمیس��یون آب، محیط زیست و 
اقتصاد س��بز اتاق ایران که دیروز 
در محل پارلمان بخش خصوصی 
تش��کیل شد، افزایش 1/٥ درجه 
س��انتیگرادی دمای هوا در کشور 
را عامل��ی ب��رای کاه��ش ٢0 تا 
٢٥ میلی��ارد مت��ر مکعبی ذخایر 
آب س��طحی و قاب��ل برنامه ریزی 
کش��ور اعالم کرده و گفت: روند 
تغیی��رات اقلیم��ی ب��رای بخش 
اس��ت و  خصوص��ی خطرن��اک 
خشکس��الی، س��یل و توفان های 
ناشی از تغییرات اقلیمی به شدت 
بر فعالیت ه��ای بخش خصوصی 
اثر گ��ذار خواهد بود. گرم ش��دن 
زمی��ن در آینده اقتصاد جهان را 
بی��ش از 7٢ تریلی��ون دالر تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
وی اف��زود: در ش��رایطی ک��ه 
کشورها درگیر مسئله تغییر اقلیم 
هستند، بهترین راهکار سازگاری 
با شرایط ایجاد شده است اما در 
ایران بیشتر به راهکارهای کاهش 

کربن توجه می کنیم. 
ب��ه اعتق��اد ای��ن کارش��ناس 

براس��اس  و  ان��رژی  اقتص��اد 
بازچرخانی  جهانی،  نس��خه های 
مش��ارکت های  افزای��ش  آب، 
مردم��ی در طرح ه��ای توس��عه 
منابع آب، شیرین سازی آب شور 
و لب شور، مدیریت تقاضای آب، 
افزای��ش آگاهی ه��ای عموم��ی، 
مدیریت پایدار منابع آب و توسعه 
نیروگاه های برق آبی راهکارهایی 
برای س��ازگاری با ش��رایط تغییر 
اقلی��م هس��تند.  وی ب��ا تاکید بر 
اینکه بررس��ی رابطه آب و انرژی 
از کاه��ش ٥0 درص��دی می��زان 
روان آب ه��ای کش��ور، افزای��ش 
٥٢ درصدی طغیان رودخانه ها و 
رشد واردات محصوالت کشاورزی 
در ایران خبرداد. رئیس��ی افزود: 
با روند ش��تابان تغییرات اقلیم، تا 
س��ال ٢030 میزان روان آب های 
کش��ور بی��ش از می��زان کنونی 

کاهش خواهد یافت. 
به گفت��ه وی، آب تجدیدپذیر 
ایران از 130 میلیارد متر مکعب 
در سال به 90 میلیارد متر مکعب 
در س��ال کاه��ش یافت��ه اس��ت. 
خس��ارت ناش��ی از کاهش منابع 

آب بر اقتصاد کش��اورزی ساالنه 
بی��ش از 11 هزار میلیارد تومان 
از س��ال ٢01٥ تا ٢030 برآورد 

شده است. 
ای��ن کارش��ناس اقتصاد انرژی 
اضاف��ه کرد: اج��رای برنامه های 
س��ازگاری در بخش آسیب پذیر 
ای��ران بس��یار پرهزین��ه اس��ت. 
حجم س��رمایه گذاری های الزم با 
توجه به زیرس��اخت های موجود 
در بخ��ش مدیری��ت مناب��ع آب 
ب��ا رویک��رد به��ره وری و افزایش 
راندم��ان و تامین نیازهای جدید 
ب��ا توجه به کاهش ش��دید منابع 
آب، ب��ه س��رمایه گذاری نزدیک 
ب��ه 100 میلی��ون دالر نیاز دارد. 
همچنین ب��ا توجه به برنامه های 
توس��عه کش��ور و نیاز ب��ه بهبود 
وضعی��ت منابع طبیعی و محیط 
زیس��ت و تامی��ن امنیت غذایی، 
سرمایه گذاری معادل 40 میلیون 

دالر نیاز است. 
دولت عملگرا نیست

پ��درام س��لطانی، نایب رئیس 
ات��اق ایران هم از تصمیم پارلمان 
بخش خصوص��ی ب��رای جش��ن 

گرفت��ن همزمان روز جهانی آب 
در ای��ران در قال��ب روز ملی آب، 
خبرداد. وی گفت: تالش می کنیم 
 )CSR( اجتماع��ی  مس��ئولیت 
را در بنگاه ه��ا تروی��ج کنی��م. به 
همین دلیل برچس��ب مسئولیت 
بنگاه ه��ای  ب��رای  اجتماع��ی 
اقتص��ادی تعری��ف کرده ای��م تا 
آنها را به ایفای نقش در مس��ائل 
مرتبط با محیط زیس��ت تش��ویق 
کنی��م. نای��ب رئیس اتاق ایران با 
تاکی��د بر اثر منفی کاهش منابع 
آب ب��ر فعالی��ت بخش خصوصی، 
رویکرده��ای دول��ت در زمین��ه 
حل بحران های محیط زیستی را 
مناسب توصیف کرد. به گفته وی، 
با وجود این رویکردهای مناسب، 
دولت در عمل اقدام موثری برای 
حل بحران های زیس��ت محیطی 

انجام نمی دهد. 
س��یدمحمد مجاب��ی، مع��اون 
و  حقوق��ی  مدیری��ت،  توس��عه 
ام��ور مجلس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت ه��م در پاس��خ به 
اظه��ارات نای��ب رئی��س اتاق در 
زمینه عملگرا نبودن دولت، تاکید 

کرد: در برنامه شش��م به مس��ئله 
محیط زیست توجه شده و بخشی 
از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان 

مالیات سبز لحاظ شده است. 
وی همچنین با ارائه توضیحاتی 
در زمین��ه آلودگی هوای کش��ور 
گفت: بخش��ی از آلودگی ها ناشی 
از ریزگردهای��ی اس��ت ک��ه ب��ه 
دلیل خش��ک ش��دن »آب سبز« 
در اراضی کش��اورزی کشورهای 
همس��ایه به س��مت ایران سرازیر 

می شود. 
پنهانکاری اطالعات اجالس 
جهانی آب توسط وزارت نیرو

فره��اد دهقان��ی، رئیس مرکز 
ملی تحقیقات شوری هم به عنوان 
آخری��ن س��خنران برنامه با اعالم 
خب��ر میزبانی ای��ران در برگزاری 
هش��تمین اج��الس جهان��ی آب 
گف��ت: براس��اس نظ��رات رئیس 
ش��ورای جهان��ی آب در هفتمین 
نشست این شورا، بخش خصوصی 
کلید خروج از بحران آب است. 

دهقانی با اشاره به اینکه هشت 
ماه است که فعالیت برای شرکت 
در هش��تمین اجالس جهانی آب 
آغاز ش��ده، بیان کرد: متاس��فانه 
دبیرخان��ه این اجالس در وزارت 
نیرو مستقر بوده و این وزارتخانه 
اج��ازه نمی دهد س��ایر نهادها تا 
روزهای نزدیک به زمان برگزاری 

در جریان امور قرار گیرند. 
رئی��س مرکز مل��ی تحقیقات 
شوری تاکید کرد: اجالس جهانی 
آب در فض��ای کس��ب و کار بخش 
خصوص��ی موثر اس��ت. بنابراین 
در اج��الس بع��دی بای��د حضور 
فعال تری در این اجالس داش��ته 
باشیم و حداقل یک یا دو نماینده 
از ات��اق بازرگانی در اجالس آتی 

شرکت کنند. 

جشن روز جهانی آب در ایران برگزار می شود

11هزار میلیارد تومان خسارت ساالنه کم آبی بر کشاورزی

بینالملل

بازارنفت

تحریم های نفتی درهم شکست
بارگیری 4 میلیون بشکه نفت خام 

ایران تا 24 ساعت آینده
 مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران گفت: تا 
٢4 س��اعت آین��ده، 4میلی��ون بش��که نف��ت خ��ام 
 ایران ازس��وی س��ه نفتکش به مقصد اروپا بارگیری 

می شود. 
رکن الدی��ن ج��وادی در گفت وگ��و با ش��انا با بیان 
ای��ن مطل��ب اف��زود: از 4میلیون بش��که نفت خامی 
ک��ه بارگی��ری می ش��ود ٢ میلی��ون بش��که به خرید 
نفت خام ایران از س��وی توتال فرانس��ه مربوط اس��ت 
و ٢ میلی��ون بش��که دیگ��ر نیز از س��وی ٢ ش��رکت 
روس��ی و اس��پانیایی خریداری ش��ده است. به گفته 
وی، ش��رکت روس��ی، نفت خام ایران را به پاالیشگاه 
خ��ود در رومان��ی منتق��ل می کند. به گزارش ش��انا، 
 افزایش صادرات نفت مهم ترین هدف وزارت نفت در 

پساتحریم است. 
مدی��ران ارش��د وزارت نف��ت باره��ا و اظهار کرده 
بودن��د ای��ران بالفاصل��ه پ��س از لغ��و تحریم ه��ای 
 نفت��ی س��هم از دس��ت رفت��ه خ��ود را از ب��ازار نفت 

باز می ستاند. 
وزیر نفت پس از سفر به ایتالیا و فرانسه به خبرنگار 
ش��انا گفته بود: قرارداد فروش 160 هزار بش��که نفت 
خ��ام ای��ران به ش��رکت فرانس��وی توت��ال 16 فوریه 
)سه ش��نبه، ٢7 بهمن ماه( اجرایی می ش��ود. زنگنه از 
انی و ساراس به عنوان خریداران سنتی ایران نام برده 
بود که قرار است در پساتحریم نیز اقدام به خریداری 

نفت خام از ایران کنند. 

رویترز: لغو کنفرانس نفتی لندن به 
دلیل اختالفات داخلی در ایران است

خبرگ��زاری رویترز مدعی ش��د: لغو کنفرانس های 
رونمای��ی از قرار داده��ای جدید نفتی ایران در لندن 
نش��ان می دهد که اختالف نظر گروه های مختلف در 
ایران در حال اثرگذاری بر برنامه های احیای صنعت 

انرژی این کشور است. 
به گزارش ایسنا، رویترز در تازه ترین گزارش خود 
درب��اره صنع��ت نفت ایران به موض��وع لغو کنفرانس 
نفت��ی ایران در لن��دن پرداخته که بیژن زنگنه، وزیر 
نفت عامل لغو آن را مشکالت دریافت ویزای انگلیس 
ب��رای هی��أت ایرانی برای حضور در این کنفرانس که 
قرار بود ٢٢ تا ٢4 فوریه در لندن برگزار ش��ود اعالم 
ک��رده، اما مقامات نفتی خارجی می گویند اختالفات 
داخلی در ایران به نظر می رسد عامل این تاخیر بوده 
است، چرا که ایران به دنبال سرمایه گذاری گسترده 
در صنعت نفت خود پس از لغو تحریم های بین المللی 

در ماه گذشته است. 
براس��اس این گ��زارش، قرار دادهای جدید نفتی و 
گازی ایران پایه و اس��اس برنامه های این کش��ور برای 
باالبردن تولید نفت خام به س��طح روزانه 4 میلیون 
بشکه ای قبل از تحریم ها است و ایران شدیدا به ٢00 
میلیارد دالر برای رسیدن به این هدف احتیاج دارد. 
تحریم ه��ای اعم��ال ش��ده علی��ه ایران در س��ال 
ض��رر  کش��ور  ای��ن  ب��ه  دالر  میلیارده��ا   ٢01٢ 

زده است. 

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول خبرداد
مذاکره با شرکت های بزرگ نفتی 

برای همکاری دو جانبه
مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت ایران��ول از مذاکره با 
ش��رکت های بزرگ نفتی برای هم��کاری دو جانبه 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات ش��رکت نفت 
ایرانول، مهندس عیسی اس��حاقی در مراسم جشن 
س��ی و هفتمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی 
گف��ت: با لغو تحریم ه��ای ظالمانه علیه کش��ورمان 
استقبال شرکت های بزرگ نفتی برای همکاری های 
دو جانبه افزایش یافته است و درصدد انتقال دانش 
فنی و تکنولو  ژی ش��رکت های مطرح جهان هستیم 
تا بتوانیم براساس دانش روز دنیا کیفیت محصوالت 

خود را ارتقا دهیم. 
وی اظهار داش��ت: خوش��بختانه در ماه های اخیر 
توانس��تیم توسط کارشناس��ان و متخصصان داخلی 
برای نخس��تین بار در کشور روغن های پایه مصرفی 
N100 و N150  را که در حد روغن های پایه گروه 

٢ است، تولید کنیم. 
مهندس عیسی اس��حاقی تصریح کرد: برنامه های 
خوبی برای س��ال آینده داریم و با در اختیار گرفتن 
کارخانه حشره کش پرکنی پس از 10 سال اختالف 
و ب��ا داش��تن 18 هزار متر مربع انب��ار می توانیم در 
ذخیره محصوالت نهایی را که س��ود مناسبی نصیب 

شرکت می کند، گام برداریم. 
وی تاکید کرد: در س��ال جاری س��اخت ٢٥هزار 
مترمرب��ع مخازن ش��روع ش��ده که س��ال آینده به 
بهره ب��رداری می رس��د و ما می توانیم ع��الوه بر این 
که دیگر اجاره انبار نمی دهیم، در فصل های کاهش 
قیمت محصوالت صادراتی، محصوالت جانبی را در 
ای��ن مخازن ذخی��ره و در زمان های مناس��ب صادر 

کنیم. 
مهن��دس اس��حاقی در ادام��ه از ترخی��ص چهار 
دستگاه فیلتر ش��رکت نفت ایرانول خبرداد و گفت: 
با نصب این فیلترها در س��ال آین��ده روغن موجود 
 در اس��لک وکس کاهش و موج��ب افزایش کیفیت 

اسلک وکس تولیدی می شود. 
مهن��دس عیس��ی اس��حاقی همچنی��ن در مورد 
برنامه های آتی این ش��رکت گفت: درصدد هس��تیم 
پاالیشگاه روغن س��ازی آبادان را به شرکتی مستقل 
تبدی��ل و ب��ا ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی )49 
درص��د( و آوردن برنده��ای مط��رح اروپای��ی، این 
پاالیش��گاه هم مبادرت به تولی��د محصوالت نهایی 
و عرض��ه به بازاره��ای داخلی و خارج��ی کند و از 
خام فروش��ی جلوگی��ری کنیم که ع��الوه بر ایجاد 
 اش��تغال س��ود ده��ی مناس��بی را نصی��ب ایرانول 

خواهد کرد. 

پاسخ توانیر به ادعای مطالبات 
شرکت گاز

قرار نبوده وزارت نیرو و توانیر پولی پرداخت کنند
درحال��ی که مدی��ر برنامه ریزی ش��رکت ملی گاز 
ایران تصریح کرده اس��ت »نیروگاه ها بدحساب ترین 
مشترکان گازی این شرکت هستند«. شرکت توانیر، 
به عنوان متولی صنعت برق کش��ور در پاسخ به این 
موض��وع عنوان کرده ک��ه وزارت نی��رو از پرداخت 

هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها معاف است. 
به گزارش ایسنا، پیروز منجزی، مدیر برنامه ریزی 
ش��رکت ملی گاز ایران درباره تادیه مطالبات شرکت 
مل��ی گاز از نیروگاه ها، با تاکید ب��ر اینکه نیروگاه ها 
بدحساب ترین مشترکان گازی این شرکت هستند، 
تصری��ح ک��رد: ما هیچ س��از و کاری ب��رای دریافت 

مطالبات خود از آنها نداریم. 
این موضوع، توانیر را به واکنش واداش��ته اس��ت. 
ای��ن ش��رکت در پاس��خی ک��ه در اختی��ار ایس��نا 
قرار داده، نوش��ته اس��ت: »پ��س از اج��رای قانون 
هدفمن��دی یارانه ها در س��ال 1389، مطابق توافق 
س��ه جانبه بین وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان 
هدفمندی یارانه ها و متعاق��ب آن تبصره ٢0 قانون 
بودجه س��ال 1394، وزارت نی��رو از پرداخت هزینه 
سوخت مصرفی نیروگاه ها معاف شده است و هزینه 
سوخت مصرفی نیروگاه ها مستقیما از محل صندوق  
هدفمندسازی یارانه ها با وزارت نفت تسویه می شود. 
بنابراین از این بابت هزینه ای بر عهده وزارت نیرو و 

شرکت توانیر نیست.«
هرچند در متن اظهارات مدیر برنامه ریزی شرکت 
گاز نیز از »نیروگاه« ها به عنوان مشترکان بدحساب 
نام برده ش��ده و نه از وزارت نی��رو، اما این اظهارات 
ابهامی را به وجود می آورد که آیا نیروگاه های نام برده 
ش��ده در زمره نیروگاه های خصوصی شده هستند یا 
نیروگاه های تحت مدیریت وزارت نیرو؟ و اگر گزینه 
دوم مورد اشاره شرکت گاز بوده، این شرکت چطور 
از توافق سه جانبه مورد اشاره مسئوالن صنعت برق 

بی خبر است. 
منجزی در ادامه س��خنان خ��ود تصریح کرده بود 
که »ما خوراک رایگان به هیچ بخش��ی نخواهیم داد 
و از ه��ر مکانیزمی که منجر به کاهش مطالبات مان 
از طلبکاران ش��ود استفاده می کنیم.« وی همچنین 
درباره تعیین قیمت س��وخت نیروگاه ها عنوان کرد: 
ای��ن قیمت از س��وی دول��ت باید معین ش��ود و به 
هرحال سهم ما از فروش هر متر مکعب گاز مشخص 
اس��ت و در این بین دولت و سازمان هدفمندی نیز 

سهم مشخص خود را دارند. 

رویترز: 
عربستان تنها در صورت کاهش عرضه 

ایران با کاهش تولید موافق است

منابع آگاه صنعت نفت می گویند، عربس��تان تنها 
در ص��ورت موافق��ت ایران با کاه��ش عرضه نفت با 

کاهش تولید نفت خود موافقت خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا به نق��ل از رویت��رز، منابع آگاه 
می گوین��د، الوجی��و دلپین��و وزیر نف��ت ونزوئال که 
همچنی��ن ریاس��ت ش��رکت مل��ی نف��ت ونزوئال را 
برعهده دارد در جریان س��فر دوره ای به کشور های 
تولید کنن��ده نف��ت در ماه جاری پیش��نهاد کرد که 

تولید نفت در سطوح کنونی ثابت شود. 
یک منبع آگاه می گوید: اگرچه این ایده با استقبال 
عربس��تان مواجه شد، اما گفت وگوها در سطح اولیه 
باق��ی مانده و ریاض در این زمین��ه اقدامی نخواهد 
کرد مگر اینکه تهران با کاهش عرضه موافقت کند. 
وزیر نفت ونزوئال گفت: این کشور در مسیر درست 
اقدامی از س��وی تولیدکنندگان نفت برای باال بردن 

قیمت های پایین انرژی قرار دارد. 
الوجی��و دلپین��و وزیر نف��ت ونزوئال ب��ه جزییات 
بیش��تر در این زمینه اش��اره نکرد. دلپینو که اخیرا 
در راس��تای سفر دوره ای جهانی برای جلب حمایت 
اوپک و غیراوپک از باال بردن قیمت نفت، به روسیه 
و عربس��تان س��فر کرده بود، گفت: ما در یک مسیر 

بسیار، بسیار، بسیار خوب قرار داریم. 
پس از انتش��ار گزارش��ی حاکی از توس��ل اوپک 
ب��ه کاهش تولید برای کاهش اش��باع عرضه جهانی 
نفت و اش��تهای پرریسک بازار های سهام برای نفت، 
قیمت نفت س��بک آمری��کا در آخرین روز معامالت 

هفته گذشته 10 درصد افزایش یافت. 
وزیر انرژی امارات متحده عربی می گوید: سازمان 
کش��ورهای صادر کننده نفت مایل ب��ه همکاری در 
زمین��ه کاهش عرض��ه اس��ت. وی همچنین گفت: 
قیم��ت پایین نفت باع��ث کاهش عرضه ش��ده که 
می تواند به ایجاد تعادل مجدد در بازار کمک کند. 

کاه��ش قیمت نفت، رکود وحش��تناک در ونزوئال 
را که برای تامین 90 درصد درآمد خود به صادرات 

نفت وابسته است، تشدید کرده است. 

گاز

نفت

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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وزیرتعاون،  ربیع��ی،  عل��ی 
در  اجتماع��ی  رف��اه  و  کار 
بازنشستگان  از  تعدادی  جمع 
ایرانی��ان  اعتب��اری  کارت  از 

)کاراکارت( رونمایی کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ربیعی 
در حاش��یه مراس��م رونمایی 
ایرانی��ان  اعتب��اری  کارت  از 
خبرن��گاران  جم��ع  در 
گف��ت: کاراکارت ب��ا هم��ت 
نظیر  مختل��ف  دس��تگاه های 
و  اقتص��ادی  ام��ور  وزارت 
مرک��زی،  بان��ک  دارای��ی، 
سازمان های بازنشستگی نظیر 
تامی��ن اجتماع��ی و صندوق 
طراحی  کشوری  بازنشستگی 

شد. 
وی ادام��ه داد: در آین��ده 
نیز  نزدیک س��ایر صندوق ها 
ب��ه ای��ن مجموع��ه خواهند 
بازنشس��تگان  ت��ا  پیوس��ت 
بتوانند چهار برابر مس��تمری 
دریافت��ی خ��ود کارت خرید 

دریافت کنند. 
ربیعی افزود: بازنشس��تگان 
به م��رور می توانند چهار برابر 
کارت  بازنشس��تگی  حق��وق 
خری��د بگیرن��د و حتی پس 
از پرداخ��ت قس��ط می توانند 
دوب��اره کارت خود را ش��ارژ 

کنند. 
رف��اه  و  کار  وزیرتع��اون، 
اجتماع��ی ادام��ه داد: ای��ن 
ای��ن  خری��د  دائم��ی  کارت 

ارائه  و  ب��ود  اف��راد خواه��د 
کاراکارت را ب��ا 2 میلی��ون و 
500 ه��زار نفر آغ��از کردیم 
و خوش��بختانه در اس��تان ها 
پرجمعیت  استان های  به ویژه 
ای��ن روند قابل توجه و رو به 

رشد است. 
وی گفت: درخواس��ت برای 
دریاف��ت ای��ن کارت آرام آرام 
انجام و رفته رفته توجه به این 

کارت ها بیشتر می شود. 
کرد:  خاطرنش��ان  ربیع��ی 
پ��س از توزی��ع کاراکارت ه��ا 
تولیدکنن��دگان ب��ا ما تماس 
گرفتن��د و مای��ل بودن��د ب��ا 
تخفیف های��ی  کارت  ای��ن 
به خری��داران بدهن��د و این 
اعالم  درفروشگاه ها  تخفیف ها 
می ش��ود. روند به این ش��کل 
اس��ت که اگر از ای��ن کاالها 
تخفیف  ش��امل  ش��ود  خرید 

خواهد شد. 
رف��اه  و  کار  وزیرتع��اون، 
اجتماع��ی این ام��ر را موجب 
برق��راری ی��ک رقابت س��الم 
و  تولیدکنن��ده  رابط��ه  در 
مصرف کننده دانست و گفت: 
ای��ن تجرب��ه خوبی اس��ت و 
اگ��ر در مراحل بع��دی برای 
مس��تمری بگی��ران چ��ه در 
صن��دوق بازنشس��تگی و چه 
در سازمان تامین اجتماعی و 
سایر صندوق ها کار رو به جلو 
اقشار اجتماعی را  برود، سایر 

نیز در بر خواهد گرفت. 
ربیع��ی بازپرداخ��ت وجوه 
دوازده ماه��ه  را  کاراکارت 
و دو م��اه بدون س��ود اعالم 
و اضاف��ه ک��رد: اگ��ر زم��ان 
دوازده ماه��ه  بازپرداخ��ت 
12 درصد  حداکثر  فعال  باشد 
س��ود ب��ه آن تعل��ق خواهد 
گرف��ت اما ما فک��ر می کنیم 
با تمایل��ی که تولیدکنندگان 
داش��تند ای��ن 12 درصد نیز 
ب��ه ط��ور کامل ک��م خواهد 
ک��ه ممکن  به طوری  ش��د، 
اس��ت در برخی از کاالهایی 
معرفی  تولیدکنن��دگان  ک��ه 
می کنند س��ود پایین تر بیاید 
و به نوعی اگر زمان را بیشتر 
کنیم س��ود بیش��تری به آن 

تعل��ق می گی��رد. 
وی تصری��ح کرد: ب��ه نظر 
می رس��د برای یک سال سود 
12 درص��د ب��رای ای��ن کارت 
منطقی باش��د. ممکن اس��ت 
ب��ا پیش��رفت کار تغییرات��ی 
ایجاد ش��ود و در حال حاضر 
برای کارگران و کارفرمایان و 
اتحادیه ه��ای مصرف کارگری 
اس��ت  نی��ز صحب��ت ش��ده 
ضمانت های پرداخت را برقرار 
کنن��د و این مش��مول جامعه 
کارگ��ری نی��ز خواه��د بود و 
هرگروه یا تش��کلی که بتواند 
تضمین پرداخت کند مشمول 

این طرح خواهد بود. 

ایجاد ساالنه 800 هزار شغل، 
سرمایه گذاری 8هزار میلیارد 

ریالی نیاز دارد
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه 
ام��روز  گف��ت:  اجتماع��ی 
ب��رای ایجاد 800 هزار ش��غل 
به سرمایه گذاری  نیاز  ساالنه، 
8هزار میلی��ارد ریال��ی نیروی 
کار باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی 
روز شنبه در مراسم جشنواره 
ملی امتنان از کارآفرینان برتر 
کش��ور ک��ه در مح��ل وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
برگزار شد، افزود: دولت تدبیر 
و امید با سختکوش��ی تالش 
می کند ت��ا ش��رایط مطلوبی 
را ب��رای م��ردم فراهم س��ازد 
و نباید ی��ک دالر را هم هدر 
داد. به گفته وی، اکنون دولت 
یازدهم ف��ارغ از ریخت و پاش 
دالرها مانند سال های گذشته 
ب��ه  ارزی  اس��ت و چنانچ��ه 
دس��ت  آید، اتالف نمی ش��ود. 
ربیعی خاطرنشان کرد: دولت 
یازدهم کارآفرین است و باید 
به این مهم به شکل ریشه ای 
توجه شود و ایجاد اشتغال به 
توس��عه فناوری و تولید ثروت 
نیاز دارد و تحقق آنها در سایه 
هم��کاری دولت با کارآفرینان 
حاص��ل می ش��ود. وی گفت: 
امروز در ش��رایط پس��اتحریم 
باید به پس��امنابع توجه شود 

که بخشی از آن منابع نیروی 
انس��انی اس��ت و بخش عمده 
کارآفرین��ی  از  مناب��ع  ای��ن 
حاصل می ش��ود. وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی اضافه 
کرد: اعتم��اد دولت به بخش 
افزایش  خصوص��ی در ح��ال 
است، بنابراین خالقیت منابع 
انس��انی باید بیشتر از گذشته 

در اختیار توسعه قرار گیرد. 
وی ی������ادآور ش�������د: 
افرادی دلس��وز و  کارآفرینان 
حال  درعین  ریس��ک پذیرند، 
بدون  سیاست گذاری  هرگونه 
ب��ه کارآفرینی، موجب  توجه 

هدر رفتن منابع می شود. 
ربیع��ی افزود: دول��ت تدبیر 
و امی��د به امور یادش��ده واقف 
اس��ت و تجربه ای که از دولت 
گذش��ته به دس��ت آم��د، پول 
توزیع ش��ده، نه رشدی حاصل 
شد، فقر از بین نرفت و جامعه 
هم توانمندتر نشد. وی تصریح 
کرد: چنانچه بخواهیم از شرایط 
سخت کنونی گذر کنیم، دولت 
بای��د در کن��ار کارآفرینان قرار 
بگیرد و همپوشانی امکان پشت 
سرگذاردن موانع را امکان پذیر 

می سازد. 
در پایان این مراس��م، وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و 
اسحاق جهانگیری معاون اول 
کارآفرینان  از  رئیس جمه��ور 

برتر کشور تقدیر کردند. 

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

کارت اعتباری ایرانیان رونمایی شد

وارد کنندگان  انجم��ن  دبی��ر 
برن��ج از واردات حدود 600 هزار 
ت��ن برنج ط��ی 10 ماه��ه اخیر 
خبر داد و گفت: برنج های تاریخ 
مصرف گذشته مربوط به واردات 
شرکت بازرگانی دولتی در دولت 
قبل اس��ت و به بخش خصوصی 

نیز مربوط نیست. 
مس��یح کش��اورز در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، در رابطه ب��ا واردات 
برن��ج توس��ط دول��ت و بخ��ش 
خصوص��ی اظه��ار ک��رد: وقتی 
قبول می کنی��م که برنج دومین 
است  اس��تراتژیک کشور  کاالی 
ب��ه هم��ان ان��دازه ه��م باید در 
مدیریت آن کوش��ا باش��یم. باید 
بدانیم اگر امس��ال 300 هزار تن 
برنج می خریم چه زمانی باید آن 
را بفروش��یم که قبل از گذشتن 

تاریخ مصرفش وارد بازار شود. 
وی ادامه داد: باید بدانیم که این 
می��زان برنج نباید یکجا وارد بازار 
شود چون باعث می شود دولتی ها 
ضرر کنن��د و نتوانن��د به قیمت 
مناسبی برنج وارداتی را بفروشند. 
وارد کنن��دگان  انجم��ن  دبی��ر 
برن��ج اضافه ک��رد: ب��ه دولتی ها 
پیش��نهاد کردیم که ب��ا تعاونی 
همکاری هایی  خصوص��ی  بخش 
ش��کل بگیرد و بخش خصوصی 
از طری��ق تعاونی های��ش برن��ج 
دولتی ه��ا را در زم��ان مناس��ب 
و ب��ا قیمت مناس��ب ب��ه فروش 
برساند. کشاورز خاطرنشان کرد: 
ش��رکت بازرگانی دولتی در سال 
1392 ب��ا وارد ک��ردن 460 هزار 
ت��ن برنج، قیمت جهانی این کاال 

را از 800 به 1400 دالر رس��اند؛ 
ای��ن موضوع��ات بای��د مدیریت 
شود. آنها باید با بخش خصوصی 
هماهن��گ باش��ند و ببینند که 
بخش خصوصی چ��ه زمانی و از 
چه کس��ی برنج می خ��رد. با این 
هم��کاری بی��ن دول��ت و بخش 
دولت��ی   مس��ئوالن  خصوص��ی، 
می توانند با خرید برنج باکیفیت 
و با قیمت پایین ت��ر انبار خود را 

شارژ کنند. 
وی تش��ریح کرد: اگر از تجربه  
بخش خصوصی اس��تفاده شود، 
معض��الت خریدوفروش برنج رخ 
نمی دهد. ما هم حاضر هس��تیم 
که این همکاری صورت بگیرد و 
هیچ چشم داش��تی هم بابت این 
همکاری نداریم. مس��ائلی که در 
مورد برن��ج رخ داده حاصل عدم 
مدیریت در س��ال 1392 است و 

به دولت فعلی بر نمی گردد. 
وارد کنندگان  انجم��ن  دبی��ر 

برنج با اشاره به عوارض گمرکی 
باالیی ک��ه دولت برای برنج اخذ 
می کن��د، گف��ت: در حال حاضر 
چ��ون برنج در دنیا ارزان ش��ده 
م��ا ب��ا قیم��ت پایین ت��ری این 
محصول را می خریم، ولی دولت 
به خاط��ر منافعی که دارد 200 
دالر از قیم��ت جهان��ی برنج را 
بیش��تر ارزش گذاری می کند که 
ای��ن موضوع باعث می ش��ود ارز 
از کش��ور خارج ش��ود و علتش 
عوارض گمرک اس��ت ک��ه اگر 
این موضوع ادامه پیدا کند باعث 

می شود قاچاق رونق پیدا کند. 
کش��اورز با بی��ان اینکه بخش 
خصوص��ی س��ال های س��ال در 
واردات برن��ج تجرب��ه دارد و در 
کارش همیشه موفق بوده است، 
ادامه داد: هم��ه تجربیات بخش 
خصوصی به بخ��ش دولتی قابل 
انتقال است. از وزارت کشاورزی 
در  حتم��ا  ک��ه  می خواهی��م 

برنامه ریزی های کالن کش��ور از 
بخش خصوصی کمک بگیرد اما 
هیچ گاه از بخش خصوصی کمک 
گرفته نمی شود مگر در بحران ها 
ک��ه در بحران ه��ا ه��م بخ��ش 
خصوصی به س��ختی می تواند به 

دولت کمک کند. 
وی اظهار کرد: بازار مصرف را 
دولتی خراب  بازرگانی  ش��رکت 
کرده اس��ت ولی ما دست مان به 
جایی نمی رس��د. آنها باید زودتر 
از تاریخ سر رس��ید مصرف، برنج 
را به ب��ازار عرضه می کردند و به 

مرور می فروختند. 
وارد کنندگان  انجم��ن  دبی��ر 
برنج ادامه داد: این مس��ئله باید 
مدیری��ت ش��ود ول��ی از آنجاکه 
در سیس��تم دولتی، »ش��خص« 
س��رمایه گذار نیس��ت و دول��ت 
دل شان  اش��خاص  می دهد  پول 
نمی س��وزد و این موضوع باعث 
می شود که بازار خصوصی ها هم 

به هم بریزد و این ش��ائبه ایجاد 
شود که سالمتی مردم در خطر 

است. 
کش��اورز بیان کرد: در بخش 
خصوص��ی برنج انبار نمی ش��ود، 
چراکه ما س��یلو و انبار نداریم و 
فقط در حد مصرف ماهانه کشور 

هر ماه برنج وارد می کنیم. 
وی گف��ت: آم��ار دقیق��ی از 
می��زان برنج ه��ای تاریخ مصرف 
گذش��ته ندارم، ولی فکر می کنم 
در حال حاضر برنج تاریخ مصرف 

گذشته ای موجود نباشد. 
وارد کنندگان  انجم��ن  دبی��ر 
برنج افزود: در سال 1392 دولت 
460 ه��زار تن برن��ج وارد کرده 
اس��ت که این مق��دار را باید در 
این دو سال به بازار عرضه و برنج 
جدی��د وارد می کردن��د تا تاریخ 
مصرف برنج ها نمی گذش��ت. در 
حال حاضر دولت اعالم کرده که 
برای امس��ال 300 هزار تن برنج 
نیاز دارن��د و 170 هزار تن از آن 

وارد شده است. 
مدیری��ت  درب��اره   کش��اورز 
واردات برن��ج در کش��ور گفت: 
بای��د در خریدوفروش برنج دقت 
بیشتری ش��ود تا برای برنج های 
داخلی و خارجی تهدیدی وجود 

نداشته باشد. 
وی ادام��ه داد: س��ازمان های 
دولتی باید نظارت هایی داش��ته 
باش��ند که برنج های خارجی در 
شمال کشور یا هر جای دیگر با 
نشود  مخلوط  خارجی   برنج های 
و به اس��م برنج ایرانی به فروش 

نرسد. 

مدیریت واردات و عرضه برنج ضروری است

کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
پرداخت تسهیالت بدون 

محدودیت برای پرورش ماهی در 
قفس

وزیر جهاد کش��اورزی اعالم کرد: برای پرداخت 
تس��هیالت ب��ه طرح های پرورش ماه��ی در قفس 
هی��چ محدودیتی وجود ن��دارد و در برنامه پنجم 
توس��عه تولی��د ماه��ی در قفس ب��ه 200 هزار تن 

می رسد. 
به گزارش ایس��نا، محمود حجتی در آیین افتتاح 
س��ایت خشکی پش��تیبانی مزرعه پرورش ماهی در 
قف��س گرزه اظهار کرد: این طرح با س��رمایه گذاری 
بخ��ش خصوصی و هم��کاری یک ش��رکت نروژی 
ب��ا آخرین تکنول��وژی روز دنیا و با س��رمایه گذاری 
72 میلیارد تومانی از محل تسهیالت بانک کشاورزی 
و صندوق حمایت از توس��عه بانک ملی ساخته شده 

است. 
وی افزود: ظرفیت پرورش آبزیان در جنوب کشور 
1.5 میلیون تن و در استان مازندران یک میلیون تن 

است. 
حجتی گفت: هم اکنون س��االنه 300 تا 320 هزار 

تن آبزی در کشور پرورش داده می شود. 
وزی��ر جهاد کش��اورزی افزود: امس��ال4000 تن 
ماهی در قفس در کش��ور تولید ش��د که در س��ال 

آینده 20 هزار تن تولید می شود. 
وی اضاف��ه کرد: در طرح اولی��ه مطالعات ظرفیت 
تولی��د یک میلی��ون تن پرورش ماه��ی در قفس در 

آب های جنوب کشور پیش بینی شده است. 
حجتی با بیان اینک��ه طرح های پرورش ماهی در 
قف��س مغفول مانده اس��ت، عنوان ک��رد: در برنامه 
شش��م توس��عه تولید 20 هزار تن ماه��ی در قفس 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت که تا پایان امس��ال تولید 

4000 تن محقق می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: تولید 20 ه��زار تن پرورش 
ماهی در قفس برای س��ال آینده برنامه ریزی ش��ده 
است که با تحقق برنامه های پیش بینی شده ظرفیت 
مناسب اش��تغال هم در جنوب کشور ایجاد خواهد 

شد. 
وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا اظهار اینک��ه دو طرح 
5000 تن��ی پ��رورش ماه��ی در اس��تان هرمزگان 
کلید خورد، اظهار کرد: در زمینه ارائه تس��هیالت به 

سرمایه گذاران هیچگونه مشکلی نداریم. 
وی اف��زود: وزارت جهاد کش��اورزی وظیفه ایجاد 
زیرس��اخت های اولیه ب��رای راه اندازی س��ایت های 

پرورش ماهی در قفس را به عهده دارد. 
حجت��ی با بی��ان اینک��ه ظرفیت مرحله نخس��ت 
ای��ن طرح 3ه��زار تن اس��ت، گفت: با اج��رای این 
 طرح ب��رای 50 نفر به طور مس��تقیم ش��غل ایجاد 

شده است. 

جزییات تفاهم چرمی ایران و 
ایتالیا عنوان شد

نایب رئیس انجمن صنایع چرم، جزییات تفاهم نامه 
چرمی ایران و ایتالیا را عنوان کرد. 

عب��اس ترکم��ان در گفت وگ��و با ایس��نا، با بیان 
اینک��ه پیش از تحریم ها پروتکلی با ایتالیایی ها برای 
گس��ترش همکاری دو کش��ور در صنعت چرم امضا 
ش��ده بود، اظهارکرد: با پی��ش آمدن بحث تحریم ها 
تمامی این تفاهمات به مشکل خورد و متوقف شد. 
وی با اشاره به سفر نخست هیات تجاری ایتالیا به 
ایران پس از اجرای برجام، ادامه داد: در سفر نخست 
هی��ات ایتالیایی ب��ه ایران بار دیگ��ر تفاهم نامه ای با 
بخش خصوصی ایتالیا توسط بخش خصوصی ایران 
امضا شد که براساس آن قرار است همکاری هایی در 

این حوزه میان دو کشور انجام شود. 
نایب رئی��س انجمن صنای��ع چرم ایران با اش��اره 
ب��ه جزییات این تفاهم نامه اظهارکرد: براس��اس این 
تفاهم نامه قرار اس��ت انتقال تکنولوژی و دانش فنی 
به ایران توس��ط ایتالیا انجام ش��ده و ماش��ین آالت 

جدید به کشور وارد شود. 
ترکم��ان با بی��ان اینکه ای��ن کار نیازمند حمایت 
دولت اس��ت، گفت: ایتالیا قرار است مراکز آموزشی 
را برای افزایش س��طح حرف��ه ای در صنعت چرم در 

ایران ایجاد کند. 
وی اف��زود: البته انجمن چرم به دنبال این اس��ت 
که بتواند از ظرفیت ایتالیایی ها برای سرمایه گذاری 
در صنعت چرم کشور استفاده کند، یعنی این اقدام 
در قالب سرمایه گذاری مشترک ایران و ایتالیا انجام 

شود. 
نایب رئیس انجمن صنایع چرم ایران درباره منافع 
ایتالی��ا در قبال این تفاهم نام��ه نیز ادامه داد: منافع 
کش��ور ایتالیا بیش��تر در فروش مواد ش��یمیایی به 
ایران، سرمایه گذاری مشترک و فروش ماشین آالت 
است اما باید به دنبال این باشیم که آنها را به صورت 
 س��رمایه گذاری خارج��ی ج��ذب کنی��م ت��ا تفاهم

برد - برد باشد. 
ترکمان ب��ا بیان اینکه به طورکل��ی با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران تفاهمی در حوزه های 
چرم، نس��اجی، معدن و... با ایتالیا انجام شد، گفت: 
مبلغ کل این تفاهم نامه حدود 5 میلیون یورو اس��ت 
که مش��خص نیس��ت چه مقدار از آن سهم صنعت 

چرم است. 

شرکت »ریواس قشم« با همکاری 
نروژ، ماهی در قفس تولید می کند

تفاهم نامه تولید 5 هزار تن ماهی دریایی در قفس با 
مش��ارکت بخش خصوصی ایران و یک شرکت نروژی 

)درجزیره قشم( به امضا رسید. 
به گ��زارش ایرن��ا، رئی��س هیات مدیره ش��رکت 
ریواس قش��م )به عنوان ط��رف ایران��ی امضا کننده 
این تفاهم نامه( جمعه ش��ب درحاش��یه این مراس��م 
در مصاحب��ه ب��ا خبرن��گار ایرنا ارزش ای��ن طرح را 

500 میلیارد ریال ذکر کرد. 
محس��ن ناطق افزود: عملیات اجرایی فازاول این 
ط��رح به ظرفی��ت یک هزارتن تولی��د ماهی دریایی 
درقفس با همکاری و مش��ارکت ط��رف خارجی در 
جزیره قش��م آغاز ش��ده اس��ت. رئیس هیات مدیره 
ش��رکت ریواس قش��م گفت: در ص��ورت همکاری 
دس��تگاه های ذی رب��ط به وی��ژه تامی��ن منابع مالی 
)تس��هیالت صندوق ذخیره ملی( ب��ا اجرای مراحل 
بعدی این ط��رح میزان تولیدات ماه��ی دریایی در 
قفس تا س��ال آینده به ظرفیت اسمی ساالنه یعنی 

5هزارتن افزایش می یابد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
بیش از 48 هزارهکتار گلخانه تا 
پایان سال 1404 ساخته می شود

مع��اون امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: 
اکنون 10 هزار و 600 هکتار گلخانه در کش��ور وجود 
دارد که تا پایان س��ال 1404 بی��ش از 48 هزار هکتار 

گلخانه در مناطق مناسب ساخته می شود.
به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماس��بی روز ش��نبه 
در نخستین هم اندیشی فناوری فیلم های پلیمری در 
کش��اورزی که با حضور مهمانان خارجی در دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر برگزار شد، افزود: جمهوری اسالمی 
ای��ران به علت موقعیت جغرافیایی ممتازی که دارد از 
اقلیم های مختلف گرمسیری، نیمه گرمسیری، معتدل 
و سردس��یری برخوردار اس��ت و این وضعیت موجب 

اختالف دما در بین فصول و شبانه روز شده است. 
وی اضافه کرد: میزان پراکن��ش باران در اقصی نقاط 
کش��ور متفاوت است و این امر تبخیر بیش از اندازه آب 
را در پی دارد، بنابراین به دلیل ش��رایط خاص کش��ور 
الزم اس��ت فناوری های جدید در عرصه های کشاورزی 
به کار گرفته شود. طهماسبی بهره گیری از کشت های 
گلخانه ای را الزم دانس��ت و تصریح ک��رد: وزارت جهاد 
کشاورزی به شکل جدی موضوع تولید کشت گلخانه ای 
و توسعه آن را برای عرضه محصوالت آن به بازار دنبال 
می کن��د. به گفته طهماس��بی، در ح��ال حاضر حدود 
160 هزار هکتار گوجه فرنگی، 134 هزار هکتار هندوانه 
آبی، 68 ه��زار هکتار خیار، 76 هزار هکت��ار خربزه و به 
اضافه سبزیجات در فضای باز کشت می شود و بیش از 
450 هزار هکتار عرصه کشاورزی در کشور وجود دارد که 
باید به سیستم های نوین آبیاری مجهز شود، بنابراین باید 

از پلیمر و مواد پالستیکی استفاده شود. 
وی ضمن تاکید بر اینکه سیس��تم های گلخانه ای و 
توسعه آن در دس��تور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار 
دارد، گف��ت: اکنون دولت مهر تایی��دی بر اجرای این 
طرح زده به طوری که در سال 1393 بالغ بر 400 طرح 

گلخانه ای با ارزش 5هزار میلیارد ریال تقاضا شد. 

شاخص قیمت تولیدکننده 
مرغداری های صنعتی 13.21درصد 

کاهش یافت
مرکز آمار ایران اعالم کرد: شاخص قیمت تولیدکننده 
محصوالت مرغداری های صنعتی کشور در پاییز سال 
1394 به عدد 200.94 رسید که 13.21درصد نسبت 
به فص��ل قبل )تورم فصلی( و 3.36 درصد نس��بت به 
فصل مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( کاهش 
داشته است. به گزارش ایرنا از گزارش شاخص قیمت 
تولیدکننده مرغداری ها و گاوداری های صنعتی کشور 
پاییز 1394 )100=1390(،  درصد تغییر ش��اخص در 
چهار فصل منتهی به پاییز 1394 نسبت به چهار فصل 
منتهی به پاییز 1393 معادل 0.33 درصد است. استان 
مازندران با 36.19 درصد کاهش بیش��ترین کاهش و 
اس��تان چهارمحال بختیاری با 40.31 درصد افزایش 

بیشترین افزایش را در کل کشور داشته اند. 
همچنی��ن در پاییز 1394 ش��اخص گ��روه مرغ به 
213.75 واحد رس��یده که در مقایس��ه با فصل قبل و 
فصل مشابه سال قبل به ترتیب 17.03 و 1.06 درصد 
کاهش یافته است. در این گروه شاخص جوجه یکروزه 
و م��رغ گوش��تی ب��ه ترتی��ب 12.51 و 17.84 درصد 
نسبت به فصل قبل کاهش داشت. همچنین شاخص 
جوجه یکروزه نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش 
36.51 درصدی و مرغ گوش��تی کاه��ش 5.91 درصد 
داش��ته اند. پولت در این گ��روه 17.91 و 7.03 درصد 
به ترتیب نس��بت به فصل قبل و فصل مش��ابه س��ال 
قبل کاهش داش��ته است. همچنین در فصل یاد شده 
ش��اخص گروه تخم مرغ به 160.75 واحد رس��یده که 
در مقایس��ه با فصل قبل و فصل مش��ابه سال قبل به 
ترتی��ب 5.23 و 10.37 درصد کاهش یافته اس��ت. در 
این گروه شاخص تخم مرغ نطفه دار به ترتیب 23.35 و 
22.29 درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال 
قبل کاهش داشت. این گزارش ادامه می دهد: شاخص 
تخم م��رغ خوراکی با 21.70 و 4.65 درصد نس��بت به 
فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. 
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پنج��اه و پنجمی��ن مجمع 
عموم��ی بان��ک مرک��زی در 
حالی ب��ا حضور رئیس جمهور 
برگ��زار ش��د که نظ��ام بانکی 
کش��ور ب��ا رف��ع تحریم ه��ای 
ش��دن  آزاد  و  س��وییفت 
دارایی های بلوکه ش��ده ایران 
در خارج، در ش��رایط حساسی 
قرار گرفته اس��ت؛ شرایطی که 
دول��ت قص��د دارد با محوریت 
بانک ه��ا در تامین س��رمایه و 
نظام تس��هیالت دهی، اقتصاد 
کش��ور را از رک��ود خارج کند. 
از همین روی نشس��ت مجمع 
عمومی بانک مرکزی به محلی 
برای تبیین سیاست های دولت 
در این حوزه با توجه به شرایط 

جدید بدل شد.
رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
در ای��ن نشس��ت گف��ت: بانک 
مرک��زی همچنی��ن در تنظیم 
سیاست های اعتباری به تامین 
مالی س��الم اقتص��اد و هدایت 
مناب��ع به س��مت فعالیت های 
تولیدی نیز توجه ویژه ای داشت، 
ضمن آنکه عملکرد متغیرهای 
اقتصادی کشور در سال 1393 
در مجم��وع گوی��ای حصول به 
س��طح مناس��بی از آرام��ش و 
ثب��ات اقتص��ادی پ��س از یک 
دوره پرتالطم و تحوالت منفی 
است.  وی با برشمردن مهم ترین 
مرکزی  بانک  جهت گیری های 
در ح��وزه سیاس��ت های پولی، 
اعتباری و ارزی در سال 1393 
و نق��ش آنه��ا در جهت دهی به 
تحوالت اقتصادی کشور تاکید 
ک��رد: تعیی��ن ن��رخ حداکث��ر 
برای س��پرده های  22درص��د 
یک ساله، تعیین سقف نرخ سود 
تس��هیالت عقود غیرمشارکتی 
در سطح 22 درصد، ممنوعیت 
پذیرش سپرده های با سررسید 
طوالنی تر از یک س��ال به عنوان 
اقدامی مهم در راستای کاهش 
چس��بندگی نرخ ه��ای س��ود 
سپرده و سازگار با ماهیت بازار 
پول و کاهش و یکسان س��ازی 
نسبت سپرده قانونی بانک های 
تجاری از مهم ترین تصمیمات 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار در این 

زمینه بود. 

تالش برای ساماندهی 
مطالبات غیرجاری

س��یف در بخ��ش دیگ��ری 
از س��خنان خ��ود ب��ا تاکید بر 
توج��ه به آث��ار منفی مطالبات 
غیرجاری بر روند واسطه گری 
مال��ی بانک ه��ا و موسس��ات 
اعتباری گفت: در سال 1393 
عالوه بر استفاده از ظرفیت های 
فرادستگاهی  »کمیته  درونی، 
رس��یدگی ب��ه مطالبات معوق 
بانک ه��ا« در بان��ک مرک��زی 
تشکیل و با دعوت از بدهکاران 
عمده شبکه بانکی و با استمرار 
برگ��زاری جلس��ات به صورت 
منظ��م، اقداماتی برای کاهش 
مطالب��ات غیرج��اری بانک ها 
انجام شد و در نتیجه تالش های 
بانک مرکزی و ش��بکه بانکی، 
غیرجاری  مطالب��ات  نس��بت 
بانک ها و موسس��ات اعتباری 
از 14.1درصد در پایان س��ال 
1392 به 12.1درصد در پایان 

سال 1393 کاهش یافت. 

وی اف��زود: پیرو ابالغ س��ند 
سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد 
مرک��زی  بان��ک  مقاومت��ی، 
عالوه بر انطباق سیاس��ت ها و 
اقدام های خود با سیاست های 
مذک��ور، نس��بت ب��ه تبیی��ن 
مبان��ی نظ��ری موضوع و تهیه 
نقش��ه راه سال های آتی اقدام 
کرد و پس از تصویب ش��ورای 
پیشرفت  گزارش های  اقتصاد، 
کار را به ط��ور منظم در اختیار 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور قرار داد.  رئیس شورای 
پ��ول و اعتب��ار در جمع بندی 
بخش اول س��خنان خود گفت: 
 در مجم��وع تحوالت اقتصادی 
کشور در سال 1393 را می توان 
در ثبات مناسب بازار ارز و مهار 
انتظارات تورمی، کاهش 19.1 
واح��د درص��دی نرخ ت��ورم از 
34.7 ب��ه 15.6درصد، هدایت 
مناس��ب منابع بانکی به سمت 
فعال سازی ظرفیت های خالی 
موج��ود در اقتصاد، بازگش��ت 
رشد س��رمایه گذاری به مسیر 
مثب��ت، حص��ول ب��ه رش��د 
اقتص��ادی مثب��ت 3 درصدی 
پس از هشت فصل رشد منفی، 
خروج از وضعیت رکود تورمی 
و تقوی��ت مقاوم��ت اقتص��اد 

ایران به ویژه بازار ارز در مقابل 
شوک های وارده خالصه کرد. 

 اصالح سیاست های پولی 
توسط بانک مرکزی در 

سال 1394
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
در بخ��ش دوم س��خنان خود 
ب��ه اقدام های بانک مرکزی در 
س��ال 94 پرداخ��ت و گفت: با 
توجه به افت رشد اقتصادی در 
فصل چهارم سال 1393 و بروز 
برخی ش��واهد مبنی بر تداوم 
ای��ن وضعیت در س��ال جاری 
و نیز تش��دید مش��کل تنگنای 
اعتب��اری ش��بکه بانک��ی که 
نرخ های  به صورت چسبندگی 
س��ود بانکی نمایان شده است، 
جهت گی��ری بانک مرکزی در 
زمین��ه اصالح سیاس��ت های 
پولی بر کاهش غیردس��توری 
و تدریجی نرخ سود بانکی که 
از پایداری بیش��تری برخوردار 
اس��ت متمرکز شد.  وی افزود: 

مجموعه سیاستی جدید بانک 
مرک��زی با تمرک��ز بر کاهش 
تدریجی نرخ س��ود بانکی، در 
اردیبهشت ماه سال 1394 به 
تصویب ش��ورای پول و اعتبار 
رس��ید. کاهش سقف نرخ سود 
سپرده های بانکی از 22 درصد 
به 20 درصد، کاهش نرخ سود 
غیرمشارکتی  عقود  تسهیالت 
از 22 درص��د ب��ه 21 درص��د، 
تعیین س��قف نرخ س��ود مورد 
انتظ��ار برای تس��هیالت عقود 
 24 س��طح  در  مش��ارکتی 
درصد، کاهش نس��بت سپرده 
قانون��ی بانک ه��ای تجاری از 
13.5 درص��د به 13.0درصد، 
ب��ازار  در  س��پرده گذاری 
بین بانکی و س��اماندهی بدهی 
بانک ه��ا به بان��ک مرکزی، از 
تصمیم های شورای  مهم ترین 
پول و اعتبار در این زمینه بود. 

 ساماندهی بدهی بانک ها
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ضم��ن بی��ان اینکه ب��ا هدف 
کاه��ش بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی، نس��بت ب��ه برگزاری 
جلس��ات مش��ترک و مستمر 
ب��ا مدی��ران عام��ل بانک های 
بده��کار، راه ان��دازی س��امانه 

چ��کاوک و رف��ع زمینه ه��ای 
اضاف��ه برداش��ت بانک ه��ا از 
کان��ال اتاق پایاپ��ای بانکی در 
س��ال 94 اقدام ش��د ، تصریح 
ک��رد: هم زمان با این اقدام ها و 
با هدف رفع مشکالت نقدینگی 
نظی��ر  اقدام های��ی  بانک ه��ا، 
تبدیل اضافه برداش��ت بانک ها 
به خط��وط اعتباری و قرارداد 
اعتب��ار در حس��اب ج��اری و 
تمدید و افزایش سپرده گذاری 
در بازار بین بانکی در دس��تور 

کار قرار گرفت. 

کاهش نرخ سود در بازار 
بین بانکی

س��یف در خص��وص کاهش 
ن��رخ س��ود ب��ازار بی��ن بانکی 
گف��ت : با توجه به ریش��ه های 
چس��بندگی نرخ س��ود و لزوم 
اتخ��اذ رویکرد غیردس��توری 
و پای��دار جه��ت کاه��ش آن، 
بهره گیری از بازار بین بانکی در 
دس��تور کار بانک مرکزی قرار 

گرف��ت. در این راس��تا با ورود 
فعاالنه و س��اماندهی ش��رایط 
بازار و تزریق منابع الزم، عمق 
بازار بین بانکی افزایش یافته و 
نرخ های سود در مسیر کاهش 
قرار گرفته است. عالوه بر این، 
با تبدیل اضافه برداشت بانک ها 
به خط اعتباری، زمینه بهتری 
برای رجوع بانک ها به بازار بین 
بانکی و تامین مالی کوتاه مدت 
آنها فراهم ش��د. درنتیجه نرخ 
س��ود بازار بین بانکی از حدود 
29 درص��د در ابت��دای س��ال 
جاری به 19 درصد و کمتر از 
آن در هفته ه��ای اخیر کاهش 

یافته است. 

 برقراری ثبات در بازار ارز
رئی��س کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه به  رغم کاهش قابل 
توجه قیمت نفت و درآمدهای 
ارزی کشور، متوسط نرخ دالر 
در بازار آزاد در 10 ماهه سال 
1394 نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل تنها حدود 5.7درصد 
افزایش داشته و شکاف نسبی 
نرخ دالر بازار آزاد و بازار رسمی 
نیز به میزان 7.1 واحد درصد 
کاهش داشته و به 16.6درصد 
رس��یده اس��ت اف��زود: ذک��ر 

ای��ن نکت��ه ضروری اس��ت که 
ط��ی 10 ماهه س��ال جاری، در 
بازارهای جهانی متوس��ط نرخ 
براب��ری دالر آمری��کا در برابر 
یورو نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل حدود 18.5 درصد 
افزای��ش داش��ته و ل��ذا بخش 
عم��ده ای از افزای��ش نرخ دالر 
در ب��ازار داخل��ی ب��ه این امر 
مربوط بوده اس��ت. متوس��ط 
ن��رخ ی��ورو در 10ماهه س��ال 
1394 نی��ز نس��بت ب��ه مدت 
مشابه س��ال قبل 10.8درصد 

کاهش داشته است. 

افزایش رشد نقدینگی در 
سال 1394

 س��یف ب��ا اع��الم افزای��ش 
س��ال  در  نقدینگ��ی  رش��د 
جاری خاطرنش��ان کرد: حجم 
نقدینگ��ی در پای��ان دی م��اه 
س��ال 1394 به رقم 950هزار 
میلی��ارد توم��ان رس��یده که 
نس��بت به اسفند 1393 و ماه 

مش��ابه س��ال قبل ب��ه ترتیب 
مع��ادل 21.3 و 27.2 درص��د 
رشد نشان می دهد. همچنین، 
پای��ه پول��ی با رش��دی معادل 
11.9 درصد نس��بت به اسفند 
1393 ب��ه 148 هزار میلیارد 
تومان در پایان دی ماه س��ال 
1394 رس��یده اس��ت. ضریب 
فزاین��ده نقدینگی نیز در پایان 
دی ماه سال 1394 به 6.468 
بالغ ش��ده که نس��بت به پایان 
سال 1393 معادل 8.4 درصد 

افزایش داشته است. 

روند افزایشی  تسهیالت 
پرداختی و روند کاهشی 

نرخ تورم
رئیس ش��ورای پول و اعتبار 
حجم تس��هیالت پرداختی در 
9ماهه سال 1394 را 266هزار 
میلی��ارد توم��ان اع��الم کرد و 
گف��ت: این رقم در مقایس��ه با 
رقم مشابه سال قبل به میزان 
11.9 درص��د رش��د داش��ت. 
62.9درصد از تسهیالت مزبور 
به سرمایه در گردش اختصاص 
داش��ته اس��ت. ضمن آنکه در 
راستای  اس��تمرار کاهش نرخ 
ت��ورم، رویکرده��ای انضباطی 
در سیاس��ت های پولی و مالی 
و مدیری��ت مناس��ب انتظارات 
تورمی، نرخ تورم از 15.6 درصد 
در سال 1393 به 13.2 درصد 
در دی ماه س��ال جاری کاهش 
یافته است و رشد نقطه به نقطه 
ش��اخص قیمت مصرف کننده 
نی��ز از 16.2 درص��د در س��ال 
1393 ب��ه 9.6 درصد رس��یده 
و در دو ماه گذش��ته تک  رقمی 
شده است. این امر به آن معنا 
است که با روند موجود، کاهش 
نرخ ت��ورم در ماه های آتی نیز 
اس��تمرار خواهد داشت.  سیف 
دوم  بخ��ش  جمع بن��دی  در 
س��خنان خود گفت:  بررس��ی 
تصویر کلی عملکرد متغیرهای 
اقتصادی در سال 1393 نشان 
از اصالح و تغییر مس��یر برخی 
از روندهای نامناس��ب ش��کل 
گرفته در س��ال های پیش��ین 
دارد و می ت��وان س��ال 1393 
عملک��رد  در  نقطه عطف��ی  را 
اقتص��ادی  کالن  متغیره��ای 
کش��ور دانس��ت. بدیهی است 
رویکرده��ای اصول��ی و علمی 
اتخاذ ش��ده در مدیریت فضای 
اقتصاد کالن، توجه به مقدورات 
در اتخاذ سیاست ها و بازنگری 
در ضواب��ط و موازی��ن اجرایی 
به ویژه با اجرایی ش��دن برجام 
و برداشته شدن تحریم ها باید با 
قدرت و سرعت بیشتری ادامه 
یابد تا پیش نیازهای الزم برای 
اقتصادی،  رش��د  شتاب گیری 
ثبات قیمت ها و تورم تک رقمی 
پایدار، سرمایه گذاری مکفی در 
فعالیت های اقتصادی به منظور 
ارتق��ای کمی و کیفی تولیدات 
مل��ی و بهب��ود رقابت پذی��ری 
اقتص��اد در عرص��ه جهان��ی 
تامین ش��ود. بانک مرکزی در 
چارچ��وب الزام��ات نه��ادی و 
س��ازمانی خود و با نصب العین 
سیاس��ت های  ق��راردادن 
کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی در 
فراهم سازی شرایط الزم برای 
حصول به اهداف تعیین ش��ده 
از هیچ تالشی فروگذار نخواهد 

کرد. 

سیف در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی تبیین کرد 

کنترل تورم  و  رشد اقتصادی 2 هدف محوری بانک مرکزی

یکشنبه
25 بهمن 1394 بانک وبیمه4

خبرنــامه

احتمال کاهش سود بانکی تا پایان 
سال قوت گرفت

براس��اس آنچ��ه برخی مناب��ع آگاه بانک��ی اعالم 
کرده اند با توجه به فراهم شدن برخی زمینه ها، بعید 
نیس��ت حتی در فاصله یک ماه مانده به پایان سال، 
بانک ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده 
و این موضوع در ش��ورای پ��ول و اعتبار نیز مصوب 

شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، گرچه هیج��ان کاهش مجدد 
نرخ س��ود بانکی در نیمه دوم امس��ال که از س��وی 
مدیران اقتص��ادی به ویژه رئیس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی و وزیر اقتصاد مطرح ش��د به فاصله 
کوتاهی فروکش کرد و متوقف ش��د، اما در چند ماه 
اخیر تغییراتی هم در ش��بکه بانکی ایجاد ش��د که 
زمینه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکی را تا حدودی 

فراهم آورد. 
بعد از اعالم یک باره علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در 
اوایل نیمه دوم امس��ال برای کاهش نرخ سود بانکی 
در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال 
آن تاکید نوبخ��ت، معاون رئیس جمهور برای تحقق 
هر چه س��ریع تر این موضوع، به نظر می رسیدکه در 
همان زمان نرخ س��ود اعم از تس��هیالت و س��پرده 
مجددا و به فاصله کمتر از ش��ش ماه در سال جاری 
کاه��ش پی��دا کند اما ش��واهد نش��ان داد که بانک 
مرکزی تمایل چندانی به این کاهش که دس��توری 
نی��ز بود ن��دارد، زیرا تجربه قبلی ثاب��ت کرده بود تا 
هنگامی که نظام بانکی و ش��رایط فعلی آن مس��اعد 
چنین تغییری در نرخ سود نیست و عواملی مانع از 
اجرای هر گونه تصمیم گیری در آن می شود، بانک ها 

نیز الزامی برای رعایت آن نمی بینند. 
این در حالی است که حتی وقتی بانک ها در قالب 
ش��ورای هماهنگی گرد هم آمده و اعالم شد که در 
مورد کاهش 2 درصدی نرخ سود توافق کرده اند، در 
نهای��ت مورد تایید قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر 
همتی، رئیس ش��ورای هماهنگی بانک ها اعالم کرد 
که نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده 
از جمله 17 و 18 درصد مطرح ش��د، ولی در نهایت 
با توجه به عدم پایبندی بانک ها در رعایت نرخ های 
قبلی تصمیم بر این ش��د ک��ه قبل از کاهش مجدد، 
سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و 
بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای 
پول و اعتبار در آین��ده ای نزدیک در مورد بازنگری 

در سودهای فعلی تصمیم گیری شود. 
بر این اس��اس قرار ش��د که از اول آذرماه نظارت 
جدی تر ب��ر اجرای س��ودهای مص��وب قبلی یعنی 
20 درص��د س��االنه برای س��پرده و 24 درصد برای 
تسهیالت انجام شود تا با تثبیت این سودها و فراهم 
شدن س��ایر ش��رایط بتوان در آینده ای نزدیک نرخ 

سود را کاهش داد. 
از سویی دیگر، با وجود اینکه حتی از سوی برخی 
مدیران ارش��د دولتی عنوان ش��د که شورای پول و 
اعتبار نرخ س��ود بانکی را به طور دستوری و با یک 
مصوب��ه کاهش دهد اما بانک مرک��زی نظر دیگری 
داشت و ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی بارها 
تاکید ک��رد که گرچه برخی ای��ن موضوع را مطرح 
می کنن��د اما به هر حال قابل اجرا نیس��ت و تجربه 
گذش��ته نشان داده که کاهش دس��توری نرخ سود 

بانکی هزینه باالیی به همراه دارد. 
س��اماندهی موسس��ات غیرمجاز بانک��ی با توجه 
به حرکت مخرب در پرداخت س��ودها، س��اماندهی 
سودهای علی الحسابی که به گفته رئیس کل بانک 
مرکزی مدت هاست در جریان رقابتی بانک ها باالتر 
از میزان واقعی پرداخت می شود، همچنین مدیریت 
ب��ازار بین بانک��ی و در عین ح��ال تمهیداتی برای 
افزایش جریان نقدینگی بانک ها از جمله عواملی بود 
که بانک مرکزی ترجیح داد قبل از کاهش نرخ سود 
تا حدودی س��اماندهی صورت گیرد که البته در این 
رابطه اقدامات جدی تری نیز در چند ماه اخیر انجام 
شد، به گونه ای که در کنار نظارت بیش از گذشته بر 
موسسات غیر مجاز و از سویی دیگر، بخشنامه بانک 
مرکزی برای پرداخت سودهای واقعی علی الحساب، 
ب��ازار بی��ن بانکی نی��ز از ابتدای امس��ال تاکنون از 
کنترل بیش��تری برخوردار بوده و سود در این بازار 

کاهش یافته است. 
بنابر آخرین گزارش��ی که رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرده اس��ت نرخ س��ود در بازار بی��ن بانکی از 
ح��دود 29 به ح��دود 19درصد کاه��ش پیدا کرده 
ک��ه می تواند در کن��ار کاهش تورم ک��ه به کمتر از 
13 درصد رس��یده است زمینه ساز کاهش نرخ سود 

بانکی باشد. 
گرچه زمان چندانی به پایان سال باقی نمانده و به 
نظر می رس��د که کاهش نرخ سود فعال منتفی شده 
و به س��ال آینده موکول شود، ولی آن طور که یکی 
از مدیران ارش��د بانکی به ایسنا اعالم کرده، با توجه 
به فراهم ش��دن زمینه های کاهش نرخ سود به ویژه 
اجرای نرخ های مصوب در اکثر بانک ها، کاهش نرخ 
سود بین بانکی و همچنین ادامه روند کاهشی تورم 
بعید نیس��ت که حتی در فاصل��ه کوتاه باقی مانده تا 
انته��ای س��ال بانک ها در مورد کاهش نرخ س��ود تا 

18درصد بایکدیگر توافق کنند. 
به گفته وی، باال بودن نرخ س��ود در شرایط فعلی 
نه به نفع بانک ها و نه به نفع اقتصاد و تولید کش��ور 
اس��ت. از این رو حتی اگر نرخ س��ود رس��ما هم در 
سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده 

اجرایی خواهد شد. 
این در حالی اس��ت که اخیرا نیز رئیس کل بانک 
مرک��زی تاکید کرده که فاصله فعلی بین نرخ س��ود 
بانکی و تورم که به بیش از 5 تا 7درصد نیز می رسد 
قابل قبول نیس��ت و نرخ س��ود بانکی افراطی مثبت 
اس��ت. آن هم در ش��رایطی که باید فاصله بین نرخ 

سود و تورم حداکثر 2درصد باشد. 
به هر حال در فضایی که نرخ های موجود به شدت 
مورد انتقاد تولیدکنندگان و س��ایر فعاالن اقتصادی 
و همچنی��ن کارشناس��ان و نمایندگان ق��رار دارد و 
از س��ویی دیگر ب��ا توجه به ایجاد برخ��ی زمینه ها، 
احتمال کاهش دوباره نرخ س��ود در س��ال جاری از 

قوت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است. 

نرخنــامه
دالر3,508 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.508 تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح 

جدید را 1009000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر  و  توم��ان   3.988 آزاد  ب��ازار  در  ی��ورو  ه��ر 
پون��د نی��ز 5.125 توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین 
ه��ر نی��م س��که 502.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 
267.000توم��ان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 
179.000توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 
18عیار102.960توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طال 

هم در بازار های جهانی 12.389 دالر بود. 

 تقدیر از کارشناسان برتر
میز بیمه ای بیمه »ما«

مراس��م تقدیر از کارشناس��ان میزه��ای بیمه ای با 
حضور مدی��ر عامل، اعض��ای هیات مدی��ره و مدیران 
بیم��ه »ما«، مدیران ارش��د و رؤس��ای ش��عب بانک 
ملت، مدیران عامل ش��رکت های بهساز ملت و شرکت 

آتیه نگر ما برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه »ما«، در این مراس��م 
مجید صفدری، مدی��ر عامل بیمه »ما« گفت: در دنیا 
فروش متقاطع که از آن به عنوان س��وپر مارکت مالی 
یاد می شود به دلیل ایجاد ارزش برای مشتریان بسیار 
رایج است وتاکید هوش��مندانه مدیرعامل بانک ملت، 
فروش متقاطع با ابزارها و شاخصه های خاصی در بیمه 

»ما« پی ریزی شده است. 
 در پایان این مراس��م از کارشناس��ان برتر میزهای 
بیمه ای در رشته بیمه های مختلف با حضورمدیرعامل، 
حج��ت بهاری فر، عضو هیات مدیره و رضا بدر طالعی، 

مدیر شعب منطقه 3 بانک ملت تقدیر شد. 

نشست مدیران عامل صندوق تامین 
خسارت های بدنی و بیمه کوثر

نشس��ت مدیران عامل صندوق تامین خسارت های 
بدن��ی و بیمه کوثر در راس��تای بهبود و توس��عه ارائه 
خدمات به آحاد جامعه و زیان دیدگان صورت گرفت. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه کوثر، عبدالرس��ول 
عطایی، مدیرعامل ش��رکت در این نشس��ت، پرداخت 
به موقع ب��ه زیان دیدگان را عامل اعتمادس��ازی آحاد 
جامعه به ش��رکت های بیمه دانس��ت و گفت: افزایش 
پرتف��وی ش��رکت ها و پرداخت به موقع س��هم آنها به 
صندوق تامین خس��ارت های بدن��ی موجبات افزایش 
منابع صندوق و ارائه خدم��ات بهتربه زیان دیدگان را 
میس��ر می سازد.  در این نشس��ت، مدیرعامل صندوق 
تامین خسارت های بدنی گفت: تسهیل و آسان سازی 
فعالیت های این صندوق برای عموم مردم از برنامه های 
این صندوق اس��ت و با فراهم آوردن زیرس��اخت های 
الزم و راه اندازی س��امانه های نرم افزاری، ارائه خدمات 
به ذی نفعان ازطریق پایگاه های اطالع رسانی و اجرایی 

صندوق تسریع یافته است. 

طرح بیمه »مسئولیت« و »آتش سوزی« 
بیمه »معلم« برای مراکز اقامتی

بیمه »معلم« طرح جدیدی را برای پوش��ش اماکن 
اقامتی در نظر گرفته است. 

به گ��زارش روابط عمومی بیمه معلم، مدیر بیمه های 
مسئولیت بیمه معلم در تش��ریح طرح بیمه مسئولیت 
و آتش س��وزی اماکن اقامتی گفت: یکی از پوشش های 
بیمه ای این طرح، مسئولیت مدنی مدیران اماکن اقامتی 
ب��ا دو فقره دیه به نرخ روز و دو فقره هزینه پزش��کی به 
مدت یک س��ال است. به گفته بهروز طیار، در این طرح 
پوشش حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان تا سقف 

400میلیون ریال سرمایه قابل خریداری است. 

بیمهنامه
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قیمتنوع ارز 

3.508دالر آمریکا

3.988یورو اروپا

5.125پوند انگلیس

964درهم امارات

1.220لیر ترکیه

549یوان چین

31 ین ژاپن

2.573دالر کانادا

3.630فرانک سوییس

 11.650دینار کویت

955 ریال عربستان

285 دینار عراق

60  روپیه هند

865رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12.389اونس طال

446.500مثقال طال

102.960هر گرم طالی 18 عیار

1.009.000سکه بهار آزادی

1.010.000سکه طرح جدید

502.000نیم سکه

267.000ربع سکه

179.000سکه گرمی

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

حس��ن روحانی، رئیس جمه��وری ایران روز 
گذش��ته به بانک مرکزی رفت تا در نشس��ت 
پنجاه و پنجم مجمع عمومی این بانک حاضر 

باشد.
رئی��س دولت یازده��م در این نشس��ت که 
گزارش آن در س��ایت بانک مرکزی آمده است 
انتظارات خود را از مجموعه نظام بانکی بیان و 
تصریح کرد که دولت باید از سیاست های پولی 
تبعیت کند. برپایه آنچه س��ایت بانک مرکزی 
از گفته ه��ای رئیس کل بان��ک مرکزی مخابره 
کرده اس��ت اما رئیس کل بان��ک مرکزی هیچ 
درخواس��تی از دولت نکرده و حتی از همکاران 
خود در نظام بانکی نیز درخواستی نکرده است. 
ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی در این 
نشس��ت – البته بر پایه گزارش درج شده روی 
سایت بانک مرکزی – وقت زیادی را به گزارش 
کارکرد بان��ک مرکزی در س��ال های 1392 و 
1393 اختص��اص داد و در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنانش نیز به چند اقدام این نهاد در س��ال 

1394 اش��اره کرد. او هیچ چیزی درباره س��ال 
1395 و برنامه ه��ای بان��ک برای س��ال آینده 
توضی��ح ن��داد و عالقه مندان به سیاس��ت های 
پولی  ارزی در سال 1395 را بی نصیب گذاشت 
و درباره برخی ابهامات نیز شفاف س��ازی نکرد. 
به ط��ور مثال س��یف توضیح نداد دالیل رش��د 
نقدینگی در س��ال 1394 نس��بت به اس��فند 
1393 چیس��ت و نگفت که چ��را به رغم تاکید 
رئیس دولت یازدهم بر مهار رشد نقدینگی این 
اتفاق نیفتاده اس��ت. رئی��س کل بانک مرکزی 
به طور واضح نگفت که از رش��د 11.9 درصدی 
اعتبارات و وام های پرداخت شده به متقاضیان 
چه درص��دی از آن وام های قبلی بوده که حاال 
اس��تمهال ش��ده اس��ت و چقدر از این وام  ها و 
اعتبارات جدید بوده اند. رئیس کل بانک مرکزی 
توضیح نداد چرا به جای کاهش 3 درصدی نرخ 
ذخیره قانونی بانک ه��ا فقط 0.5درصد کاهش 
اتفاق افتاده اس��ت و توضیح نداد که چرا بخش 

دوم خرید کاالهای ایرانی اتفاق نیفتاده است. 

نقدی بر گزارش سیف



یکشنبه
255 بهمن 1394 اصناف و بازرگانی

افزایش قاچاق آرد در پی جلوگیری 
از واردات گندم

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان های فانتزی 
)حجیم و نیمه حجیم( جلوگیری از واردات گندم در 
هفته های اخیر را مهم ترین مش��کل فعلی این صنف 
دانس��ت و دراین باره با »فرصت امروز« به گفت وگو 

پرداخت. 
در هفته های اخیر شنیده شده که جلوگیری 
از واردات گن�دم، موج�ب گران�ی در این بازار 

شده است، چرا؟ 
بله. متاس��فانه مش��کل اصلی صنف ما، امضاهای 
طالیی اس��ت که برخی مس��ئوالن در اختیار دارند 
زیرا آخرین برنامه جلوگیری از واردات گندم توسط 
وزیر جهاد کشاورزی است که باعث شد قیمت گندم 
از 780 تومان به 1100 تومان در هفته اخیر برسد. 
مشکل اصلی رانت ایجاد شده از این طریق است زیرا 
ش��رکت هایی که پیش از این نسبت به خرید گندم 
اقدام کرده اند با این اقدام، سود بسیار باالیی خواهند 

کرد که رانت بزرگی را به وجود خواهد آورد. 
ای�ن افزایش قیمت گندم، ب�ر قیمت آرد چه 

تاثیری گذاشته است؟ 
متاس��فانه قیمت آرد هم افزایش 10هزار تومانی 
داشت و هرکیسه به 59هزار تومان رسید که با توجه 
به رکود شدید بازار، تولیدکنندگان نان های فانتزی 
امکان افزایش قیمت را ندارند و با افزایش قیمت نان 
مشتری های خود را از دست می دهند. از طرفی این 
اقدام عاملی اس��ت برای ایجاد و افزایش قاچاق آرد، 
زی��را هنگامی که نتوان از طریق قانونی به آرد ارزان 
دسترس��ی پیدا کرد، به طور حتم قاچاق آن افزایش 

خواهد یافت. 
اقدامی در جهت حل این مشکل داشته اید؟ 
بله در روزه��ای اخیر دو نامه ب��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و وزارت جهاد کش��اورزی ارس��ال 
کرده ای��م که تاکن��ون هیچگون��ه جواب��ی دریافت 

نکردیم. 

توصیه مسئول میز عراق در سازمان توسعه 
تجارت به فعاالن اقتصادی: 

دولت عراق پول ندارد؛ با بخش 
خصوصی کار کنید

مه��دی نجات نیا، مس��ئول میز عراق در س��ازمان 
توس��عه تجارت با اش��اره به اهمیت بازار عراق برای 
صادرات ایران گفت: 20 درص��د بازار صادراتی ما به 
کش��ور عراق اختصاص دارد و سهم اصلی در تامین 

مواد غذایی عراق به عهده ایران است. 
نجات نی��ا در گفت وگ��و با ایلنا، افزود: این کش��ور 
س��االنه 3 میلیون ت��ن مواد غذای��ی و پروتئینی نیاز 
دارد و با توجه ب��ه ترکیب جمعیتی آن، بازار حالل 
و ص��ادرات فرآورده های ذبح اس��المی ارزش افزوده 

زیادی دارد. 
رایزن اقتصادی س��ابق س��فارت ای��ران در عراق 
ادامه داد: دولت عراق به سبب جنگ و پایین آمدن 
قیم��ت نفت وضعیت خوبی ندارد و س��ال گذش��ته 
با کس��ری بودجه 30 میلی��ارد دالری مواجه بوده و 
برای س��ال جدی��د پیش بینی کس��ری 25 میلیارد 
دالری را کرده ان��د. بر همین اس��اس وزارتخانه ها و 
س��ازمان های دولتی نتوانستند قس��مت عمده ای از 
مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنند و شرکت های 
ایرانی حاضر در این کشور نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و تقریبا تمام پیمانکاران ایرانی از دولت عراق 

طلبکار هستند. 
بر همین اس��اس از فعاالن اقتصادی ایران که در 
این کشور کار می کنند خواسته ایم با دقت بیشتری 

با دولت عراق کار کنند. 
وی با اش��اره به مش��کالت حمل و نق��ل کاالهای 
صادرات��ی ایران گف��ت: در حال حاضر این مس��ئله 
تبدی��ل به ی��ک معضل ش��ده اس��ت. از یک طرف 
رانندگان ایرانی به سبب نبود امنیت حاضر نیستند 
به عراق بروند و از س��وی دیگ��ر رانندگان عراقی دو 
برابر ظرفیت مجاز در ایران بار می زنند که راهداری 
و پلی��س راهور مخال��ف این امر هس��تند بر همین 
اس��اس، صادر کنندگان مجبورن��د کاال را تا لب مرز 
ببرند و بعد آنجا با ماشین های عراقی پشت به پشت 
کنند که عالوه بر هزینه 20 درصدی احتمال خراب 

شدن، شکسته شدن یا له شدگی کاال وجود دارد. 
مسئول میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه 
داد: در حال حاضر جابه جایی پول بین ایران و عراق 
توس��ط صرافی ها انجام می ش��ود که ای��ن امر مورد 
رضایت تاجران است و فکر نمی کنم کسی به سمت 
سیس��تم بانکی برود، چ��ون در آن ص��ورت هزینه 

جابه جایی پول دو برابر می شود. 
نجات نی��ا در خص��وص ط��رح صن��دوق ضمانت 
صادرات مبنی ب��ر اختصاص مبلغ 200 میلیون دالر 
برای صادر کنندگان به عراق گفت: پروسه این کار به 
این شکل اس��ت که ابتدا خریدار به صندوق معرفی 
می شود و سپس این سازمان شروع به اعتبار سنجی 
طرف عراقی می کند و بعد از تعیین اعتبار و در رهن 
گرفت��ن مال خریدار به صادر کنن��ده اعالم می کنند 
تا این مقدار این ش��خص اعتب��ار دارد که مهم ترین 
مش��کل این پروس��ه زمان بر بودن آن است و همین 
سبب می شود فروش��نده و خریدار قید معامله را از 
ای��ن طریق بزنند. وی در پای��ان به فعاالن اقتصادی 
پیش��نهاد داد تا جایی ک��ه می توانند طرف مقابل را 
اعتبار س��نجی و با کسانی کار کنند که سابقه خوبی 
داشته باشند و حتی االمکان با بخش خصوصی عراق 

وارد معامله شوند.

راه رسیدن به دیپلماسی 
اقتصادی کارآمد

به عن��وان یک��ی از مهم ترین متغیره��ای اقتصادی 
امروزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب 
کشورهای جهان از جمله کش��ور ما مورد توجه واقع 
شده است، تا جایی که به دست گرفتن ابتکار عمل در 
این زمینه می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی 
کشورمان را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد، 
تحقق بخشیده و همزمان در رونق دیپلماسی عمومی 
نیز تاثیرگذار باش��د. اما در کشور ما عواملی وجود دارند 
که می توانند بر جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
اثر گذار بوده و آگاهی و شناخت فعاالن اقتصادی از چگونگی 
مواجهه با این متغیرها، مولفه موثری بر تصمیم گیری فعاالن 
اقتصادی در کشور به منظور جذب سرمایه های مستقیم 
خارج��ی به ویژه در م��ورد بخش خصوصی ک��ه از امکان 
ریس��ک پذیری محدودی هم برخوردار هستند، محسوب 
می ش��ود. از این منظر و با شکل گیری و توسعه مدل های 
رش��د در ادبیات اقتصادی مقوله س��رمایه گذاری و تامین 
سرمایه هم به ویژه در بخش تامین منابع خارجی می تواند 
در طیف وسیعی از مباحث اقتصادی در یافتن منابع بهینه 
تامین مالی در بخش های مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و 

کشاورزی حائز اهمیت و مورد توجه واقع شود. 
در این راه باید توجه داش��ت که برقراری امکان جذب 
سرمایه و س��رمایه گذاری موثر خارجی به عنوان فرصتی 
برای تس��ریع حرکت اقتصاد کش��ور به سوی توسعه و 
ایجاد اشتغال، همیش��ه مطرح بوده و می تواند به عنوان 
اهرمی برای توسعه و رشد سریع اقتصادی کشور به کار 
گرفته ش��ده و براساس سند چشم انداز توسعه اقتصادی 
و اجتماعی، نظام دس��تیابی به اهداف توسعه 20 ساله را 
تسریع کند تا براساس این مدل، سرمایه گذاران خارجی 
به ش��کل مستقل یا مش��ارکتی در تولید و ساخت کاال، 
استخراج مواد اولیه و سایر فعالیت های اقتصادی در کشور 
امکان حضور یافته و با نقش آفرینی موثر به عنوان عامل 

شتاب دهنده رشد اقتصادی و توسعه کشور گام بردارند. 
البت��ه در رویکرد جذب س��رمایه گذاری های خارجی 
به طور طبیعی زمینه انتقال فناوری های پیش��رفته روز 
و فن��ون مدیریتی کارآمد به کش��ور هم فراهم ش��ده و 
پیش زمینه ه��ای حضور موفق و فعال کش��ور در عرصه 
اقتصاد و تجارت جهانی که مستلزم هماهنگی ساختارهای 
اقتص��ادی و صنعتی با فناوری های روز و فنون مدیریتی 
جدید است بیش از پیش با این تدبیر فراهم خواهد آمد. 

اهمی��ت توج��ه ب��ه مس��ئله س��ازماندهی ام��ور 
س��رمایه پذیری و س��رمایه گذاری بخش خصوصی، 
ناکافی بودن منابع داخلی به منظور تراکم س��رمایه و 
همچنین نیاز به فناوری و دانش فنی باال در کشورمان 
ش��رایط را برای جلب س��رمایه های مستقیم خارجی 
به ویژه از س��وی بخ��ش خصوصی مس��اعدتر کرده و 
این درحالی است که در بخش خصوصی تشکیالت و 
ساختار منسجمی به منظور تسهیل شرایط و هدایت 
منابع به این منظور تاکنون شکل نگرفته و وجود ندارد. 
با ادامه این روند و وضع موجود، کشور ما که با کاهش 
میزان نقدینگ��ی از منابع داخلی مواجه هس��تند توان 
تامین منابع خارجی را در صورت فقدان س��اختار و ساز 
و کارهای مناس��ب از دس��ت داده و کم کم قدرت و توان 
گس��ترش صادرات و کسب س��هم از بازارهای جدید را 
نیز از دس��ت می دهند. با این وصف جهت پیشگیری از 
این موضوع، کش��ورمان نیاز به تامین منابع با ثبات برای 
رفع نیازهای مطروحه خود داش��ته و دارد. در این میان 
جذب سازمان یافته سرمایه گذار مستقیم خارجی به عنوان 
یکی از راهکارهای اقتصادی از جمله مهم ترین موارد قابل 

پیش بینی در مواجهه با چالش های پیش رو است. 
اثرات ایجاد س��اختار و تشکیالت حمایتی در امر 
س��رمایه پذیری و س��رمایه گذاری بخش خصوصی، 
کمک به توسعه پایدار ضمن بهره جویی سازمان یافته 
و هدفمند از مزیت های نس��بی و توانایی های بالقوه 

اقتصادی است. 
1-  ایجاد راهی برای از میان برداشتن تفاوت میان 
مقادی��ر موجود و الزم س��رمایه و پر کردن فاصله ها 

برای دستیابی به اهداف و نیازهای توسعه ملی
2-  تامین منابع ارزی الزم بخش خصوصی در کوتاه مدت 

و در روند جبران کسری حساب جاری تراز پرداخت
3-  تامین سرمایه گذاری های بلند مدت با امکانات 
الزم جه��ت کمک به تولید و صادرات کاال و از میان 

برداشتن هر نوع کسری منابع احتمالی
4-  ترویج سرمایه پذیری خارجی و بهبود عملکرد 
تامین منابع با انجام برنامه های آموزشی و یادگیری 
از طریق نحوه مذاک��ره در چگونگی رفتار با بازارها، 
بانک ه��ا و منابع تامین مالی خارج��ی و. . . با ایجاد 

محیط مناسب رشد جلب سرمایه متناسب
5-  ترویج سرمایه گذاری با هدایت منطقی و اصولی 
مطالبات و خواسته های امنیت سرمایه گذاری و بستر 
قانونی مورد نظر در افزایش سطح میل و رغبت بیشتر 

سرمایه گذاران برای حضور در بازارهای داخل کشور
6-  هدایت نیازهای واقعی در س��طح کشور جهت 
دستیابی به بازارهای جدید منطقه ای و بین المللی.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 
قصد فیلترینگ هیچ شبکه 

اجتماعی را نداریم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: فقط فیلترینگ 
صفحات غیر اخالقی در اینستاگرام و تلگرام در دستور کار 
است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
در گفت وگو با ایلنا در رابطه با اخبارمنتشر شده از سوی 
برخی رسانه ها در هفته گذشته مبنی بر فیلترینگ تلگرام 
و اینستاگرام بیان داشت: هرگز نگفته ام که دولت قصد دارد 
اینستاگرام یا تلگرام را فیلتر کند. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در ادامه با بیان اینکه فقط فیلترینگ صفحات 
غیر اخالقی در دستور کار است، تاکید کرد: قصد داریم که 
صفحات غیر اخالقی این شبکه های اجتماعی را به صورت 
هوشمند فیلتر کنیم و این به این معنی نیست که قصد 

فیلتر کل این شبکه ها را داریم. 

واردات

تجارت

یادداشت

ارتباطات

هوای��ی  منظ��م  خط��وط   
ته��ران- آس��تاراخان- تهران 
راه ان��دازی  اس��فند   4 روز  از 
ب��ه  اقدام��ی ک��ه  می ش��ود؛ 
دنب��ال امض��ای تفاهم نامه ای 
تجارت  توس��عه  سازمان  بین 
با ش��رکت هواپیمای��ی تابان 
برای کمک به تجار و افزایش 
انجام  ص��ادرات ب��ه روس��یه 
می ش��ود و قرار اس��ت بودجه 
آن از محل 50 میلیارد تومان 
مش��وق های غیرنق��دی ک��ه 
برای رونق بخش��ی به صادرات 
و ایجاد زیرس��اخت ها در نظر 
گرفته شده است تامین شود. 
پی��ش از این نیز دو مش��وق 
توس��ط ای��ن س��ازمان برای 
تس��هیل ص��ادرات اختصاص 
که  مش��وق هایی  ب��ود؛  یافته 
به گفته رئیس کنفدراس��یون 
صادرات و به نقل از س��ازمان 
طور که  آن  تج��ارت  توس��عه 
بای��د از آنها اس��تقبال نش��د. 
ب��ه طور مثال ایج��اد دو خط 
کش��تیرانی از بندر امیرآباد و 
انزلی به س��مت آس��تارا خان 
هم  ویژه ای  تخفیف ه��ای  که 
ش��ده  لحاظ  قیمت ش��ان  در 
ب��ود، قیمت هایی ک��ه 40 تا 
50 درصد کمت��ر از نرخ رایج 
و معم��ول بود، اما نتوانس��ت 
جلب  را  صادرکنن��دگان  نظر 
کن��د. محمد الهوت��ی دالیل 
متع��ددی را در ای��ن ماج��را 
ع��دم  او  می دان��د.  دخی��ل 
اطالع رس��انی دقی��ق و کامل 
ای��ن س��ازمان و همین ط��ور 
صادرکنندگان  نبودن  متوجه 
ای��ن  از  اس��تفاده  ب��رای  را 
ادعای  این  دالیل  مش��وق ها، 
تج��ارت  توس��عه  س��ازمان 
دیگ��ر  مرحل��ه  می دان��د. 
50 میلیارد  کمک  مش��وق ها، 
تومان��ی ای��ن س��ازمان برای 
ایج��اد زیرس��اخت ها، حضور 
هیات های  و  نمایش��گاه ها  در 
تج��اری بود ک��ه ب��ه اعتقاد 
الهوت��ی رق��م قاب��ل توجهی 
نیس��ت و از پ��س مش��کالت 
بزرگ این حوزه برنمی آید. اما 
رئیس کنفدارس��یون صادرات 
ایران در روزه��ای آخر هفته 
ک��ه  جلس��ه ای  در  گذش��ته 
ب��ا حض��ور بخ��ش خصوصی 
ص��ادرات  توس��عه  معاونت  و 
این س��ازمان تش��کیل ش��ده 
حض��ور داش��ت و از جزییات 
پیش��نهادات ای��ن بخ��ش به 
دول��ت می گوید. ب��ه گفته او، 

ش��رایطی که در ص��ادرات به 
روسیه برای ایران پیش آمده، 
موقتی است و هر زمان ممکن 
است با روابطی که مصر و هند 
با روسیه دارند یا حتی با تغییر 
رواب��ط ترکیه و روس��یه این 
صادرکنندگان  برای  ش��رایط 
کشور از دس��ت برود و دولت 
باید س��ریع تر وارد عمل شود. 
الهوتی درخص��وص جزییات 
صادرکنندگان  نشست  جلسه 
بخش خصوصی در س��ازمان 
توس��عه تجارت و پیشنهادات 
آنه��ا ب��ه دولت ب��ه »فرصت 
از  م��ا  می گوی��د:  ام��روز« 
مشوق های  خواستیم  سازمان 
صادراتی قبلی احیا ش��ود. به 
ک��ه صادرکننده  معن��ی  این 
بداند برای کاالی��ی که صادر 
می کن��د چ��ه میزان مش��وق 
بتواند  ک��ه  دریاف��ت می کند 
قیمت ه��ای صادراتی خود را 
کاه��ش ده��د و ب��ا بازارهای 
صادراتی رقابت کند. پیشنهاد 
مورد  در  صادرکنندگان  دیگر 
اختص��اص بخش��ی از یاران��ه 
صادرات��ی ب��ه صادرکنندگان 
کاال ب��ه روس��یه ب��ود. رئیس 
در  ص��ادرات  کنفدراس��یون 
بیش��تری  جزیی��ات  بی��ان 
دادیم  پیش��نهاد  ما  می گوید: 
که بررس��ی ش��ود حمل و نقل 
چ��ه  تمام ش��ده  قیم��ت  در 
کاالهای��ی تاثیر گذار اس��ت تا 
آنها مشمول این کمک شوند. 
پیش��نهاد دیگر فعاالن بخش 
خصوصی این بود که براساس 
گمرک،  در  کااله��ا  ارزیاب��ی 
ه��م  کاال  ص��ادرات  ارزش 
تعیین کنن��ده میزان پرداخت 

یاران��ه حمل و نق��ل باش��د. به 
طور مث��ال یارانه به کاالهایی 
مانند میوه و سبزیجات تعلق 
حمل و نق��ل اش  ک��ه  بگی��رد 
را  کاال  هزین��ه  100 درص��د 
افزای��ش می دهد و کاالیی که 
بیشتر  ارزشش  اس��ت  ممکن 
باش��د، اما حج��م کمتری را 
اش��غال کند، ممکن است نیاز 
ب��ه یارانه حمل و نقل نداش��ته 
کنفدراس��یون  رئیس  باش��د. 
صادرات می گوید: به نظر من 
االن مهم ترین مس��ئله دولت 
باید صادرات به روس��یه باشد 
و سازمان توسعه تجارت با هر 
روش حمایتی باید فعال حضور 
تجار و صادرکنندگان در بازار 
روس��یه را تحکیم بخشیده و 
از این ش��رایط به نفع اقتصاد 

کشور استفاده کند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
کمک ب��ه تج��ار و بازرگانان 
برای اع��زام هیأت ها و حضور 
بین المللی  نمایش��گاه های  در 
غیر نق��دی  مش��وق های  در 
50 میلی��ارد تومان��ی دول��ت 
دی��ده  صادرکنن��دگان  ب��ه 
شده اس��ت. از س��ویی دیگر 
در  نمایش��گاهی  ب��ه  زودی 
روس��یه برگزار خواهد شد که 
به گفت��ه عضو هی��ات مدیره 
و  تولید کنن��دگان  اتحادی��ه 
صادرکنندگان صنایع پوشاک 
مناس��بی  فرصت  نس��اجی  و 
ب��رای حض��ور تج��ار ایران��ی 
حس��ین زاده  س��عید  اس��ت. 
اما معتقد اس��ت مش��وق های 
موج��ود انگیزه باالیی به تجار 
فعال  ای��ن  نمی دهد.  ایران��ی 
حوزه نساجی درباره چگونگی 

حض��ور در این نمایش��گاه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
هزین��ه یک غرف��ه 14 متری 
150 میلی��ون  روز   3 ب��رای 
تومان است و سازمان توسعه 
تجارت به ما گفته است شاید 
بتوانند 7 میلیون تومان از این 
مبلغ را تقبل کنند؛ مبلغی که 
به نظر حسین زاده در مقایسه 
ب��ا کمکی که ترکیه به فعاالن 
پوش��اک  و  نس��اجی  ح��وزه 
ناچی��ز  می کن��د،  کش��ورش 
نمایش��گاه های  در  و  اس��ت 
خارجی اجازه رقابت و جوالن 
را ب��ه ایرانی ه��ا نمی دهد. به 
گفت��ه وی، تا به ح��ال دولت 
ترکی��ه در ح��وزه پوش��اک و 
در  حضور  هزینه های  نساجی 
نمایشگاه، هتل و دیگر مخارج 
را برای حضور در ایران متقبل 

شده است. 
عض��و هیات مدی��ره اتحادیه 
تولید کنندگان و صادرکنندگان 
صنای��ع پوش��اک و نس��اجی 
معتقد است مشوق های دولت 
بهتر اس��ت در یک مجموعه و 
ب��ا تعاریف دقیق و مش��خص 
ارائه شود و دولت به آن پایبند 
باشد. حسین زاده به بدهی های 
صادرکنن��دگان  ب��ه  دول��ت 
اش��اره می کن��د و می گوید: به 
نظر من مناس��ب ترین مشوق 
دول��ت پرداخ��ت بدهی هایش 
اس��ت. دول��ت به بس��یاری از 
و  قدیم��ی  صادرکنن��دگان 
حرف��ه ای بدهکار اس��ت و به 
همین دلیل این صادرکنندگان 
به مش��وق های جدی��د اعتماد 
ندارند و از آن استقبال نخواهند 
کرد. ب��ه گفته وی، بهره بانکی 

صادرکنن��دگان در ایران باالی 
30 درصد است در حالی که در 
هیچ کش��وری این طور نیست. 
حس��ین زاده می گوی��د: برخی 
صادرکنندگان از سال 74-75 
و برخی هم از سال 80 به بعد 
از دولت طل��ب دارند. به گفته 
او، برخ��ی از آنها با مش��کالت 
بیم��ه، گم��رک و بازپرداخت 
نمی توانن��د  و  مواجهن��د  وام 
کارت ش��ان را تمدید کنند، در 
حالی که دو برابر این هزینه ها 
از دولت طلب دارند. این فعال 
اقتص��ادی می گوی��د: دول��ت 
بارها نظ��رات ما را ب��ه عنوان 
بخ��ش غیر دولتی جویا ش��ده 
و م��ا هم بارها اع��الم کرده ایم 
پرداخت بدهی های قبلی چاره 
کار اس��ت. اما آنه��ا می گویند 
بودج��ه ندارن��د. ب��ه نظر من 
نباید وعده جدی��د هم بدهند 
چون ب��از ه��م صادرکنندگان 
را بی اعتماد می کنند و باز هم 
این صادرکننده است که نابود 

می شود. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه   
امروز« و به نقل از س��ازمان 
توس��عه تجارت، این سازمان 
وزارت  اه��داف  راس��تای  در 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و 
به اس��تناد بند 4 موافقت نامه 
اعتب��ارات هزین��ه ای و منابع 
ب��ه  کم��ک   ،1394 س��ال 
تس��هیل دسترس��ی تجار به 
صادراتی،  ه��دف  بازاره��ای 
کاهش هزینه های حمل و نقل 
و برق��راری خط��وط منظ��م 
دریای��ی و هوایی ب��ه مقصد 
دارای  صادرات��ی  بازاره��ای 
کار  دس��تور  در  را  اولوی��ت 
خود قرار داده اس��ت. خرداد 
ماه سال جاری خطوط منظم 
دریای��ی از بنادر ش��مالی به 
مقص��د آس��تاراخان روس��یه 
و اکتائ��و قزاقس��تان را ایجاد 
کرد. بس��ته دوم مش��وق های 
ایجاد  ص��رف  نیز  غیرنق��دی 
خطوط منظم دریایی از بندر 
ش��هید رجایی به بندر صحار 
عمان ش��د که این خطوط از 
15 بهم��ن ماه ش��روع به کار 
کرد و س��ومین بس��ته یارانه 
راه اندازی  ب��ه  را  حمل و نق��ل 
خطوط منظ��م هوایی تهران- 
اختصاص  تهران  آستاراخان- 
ام��ا در روزهای  داده اس��ت. 
اخیر صادرکنندگان در اعطای 
مش��وق های صادراتی حرف ها 
که  داش��تند  پیش��نهاداتی  و 
هم اکنون در این س��ازمان در 

دست بررسی است. 

بسته پیشنهادی بخش خصوصی به دولت برای استفاده از شرایط جدید صادرات به روسیه 

صادرکنندگاندقیقاچهمیخواهند؟

تلفن هم��راه در  اپراتور ه��ای 
ایران توانس��ته اند طی چند سال 
فعالیت خود با اپراتورهای زیادی 
در کش��ورهای خارجی همکاری 
رومین��گ  ارتب��اط  ت��ا  کنن��د 
هموطنان ما در کشور های دیگر 
برقرار باش��د تا نی��ازی به خرید 
یک سیم کارت جدید برای سفر 
به کش��ور های خارجی نداش��ته 
باش��ند. گرچ��ه ای��ن خدم��ات 
از مشکالت  توانس��ته بس��یاری 
را  ارتباط��ی مس��افران خارجی 
برط��رف کن��د، اما مش��ترکانی 
که در نق��اط مرزی ق��رار دارند 
تلفن  قب��وض  ازچندگاهی  ه��ر 
همراه آنها با رقم های س��نگینی 
به دست ش��ان می رسد که ناشی 
از برق��راری ارتب��اط رومینگ با 
اپراتورهای آن سوی مرزها است. 
عمیدیان،  علی اصغ��ر  دی��روز 
مقررات  تنظیم  رئیس س��ازمان 
و ارتباط��ات رادیوی��ی از نظارت 
بر س��رریز سیگنال از کشورهای 
همس��ایه در ش��هرهای م��رزی 
کش��ور در کمیت��ه پایش مرزی 
خب��ر داد و ای��ن امی��د را ب��ه 
مش��ترکان مرزی کشور داد که 
در آین��ده ای نزدیک مش��کالت 
رومینگ��ی آنها برط��رف خواهد 

شد. 

عمیدیان با اش��اره ب��ه اینکه 
نظارت بر بهره ب��رداری بهینه از 
طیف فرکان��س در تمامی نقاط 
از جمل��ه در مرزهای کش��ور از 
اس��ت،  رگوالتوری  مهم  وظایف 
گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه دریافت 
دریاف��ت  از  مردم��ی  ش��کایات 
از کشورهای  ناخواسته  رومینگ 
همس��ایه از س��وی مرزنشینان، 
جلس��ات فنی مختلفی در قالب 
کمیته پایش مرزی تشکیل شده 
با برنامه های کوتاه مدت  است تا 
و بلندم��دت ب��ر ای��ن موض��وع 

نظارت کند. 
وی با اش��اره به الزام ارتقای 
به  داخلی  اپراتورهای  پوش��ش 
منظ��ور جلوگی��ری از رومینگ 
ناخواسته از س��وی رگوالتوری 
اف��زود: در برنام��ه بلندمدت به 
اندازه گی��ری و پایش  م��وازات 
مرزی ک��ه توس��ط ادارات کل 
انج��ام  رگوالت��وری  مناط��ق 
می ش��ود، اپراتوره��ا نی��ز ملزم 
و  م��رزی  پای��ش  ش��ده اند 
طب��ق  را  ادواری  اندازه گی��ری 
برنام��ه ابالغی س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
انجام دهند تا با این بررسی ها، 
بتوانیم ب��ه نحو مطلوب آخرین 
در  ش��رایط س��رریز س��یگنال 

مرزهای کشور را رصد کنیم. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالع��ات اظهار کرد: همزمان با 
این اقدامات، در حوزه بین الملل 
نیز س��ازمان تنظی��م مقررات و 
ارتباطات رادیویی تفاهم نامه های 
دوجانبه ی��ا چندجانبه با برخی 
امضا کرده  کشورهای همس��ایه 
است که براساس آن اپراتورهای 
هر دو کشور باید حداکثر تالش 
فنی خود را در راس��تای کنترل 

سرریز سیگنال انجام دهند. 
اپراتورهای  ال��زام  عمیدی��ان 
اطالع رس��انی  به  هم��راه  تلفن 
هفتگی به ش��هروندان مس��تقر 
در ش��هرهای م��رزی از طریق 
تغیی��ر  مضم��ون  ب��ا  پیام��ک 
تنظیم��ات روی گوش��ی جهت 
حال��ت  از  ش��بکه  انتخ��اب 
رایزنی  دس��تی،  به  اتوماتی��ک 
با اس��تانداری های اس��تان های 
نص��ب  منظ��ور  ب��ه  م��رزی 
پالکارده��ای اطالع رس��انی در 
اماک��ن پرجمعیت و توریس��تی 
به منظور اعالم تغییر تنظیمات 
گوش��ی در شهرها و روستاهای 
دیگ��ر  اقدام��ات  از  را  م��رزی 
کمیته پایش مرزی عنوان کرد. 
فرامرز پورضیایی، کارش��ناس 
شبکه های GSM درباره علت به 
وجود آمدن مشکل رومینگ های 
امروز«  ناخواس��ته به »فرص��ت 
گفت: نق��اط مرزی کش��ور هم 
مانند سایر نقاط کشور در برخی 

مکان ها با عدم پوش��ش ش��بکه 
یا ضعیف بودن س��یگنال مواجه 
هس��تند و مشترکانی که در این 
نقاط قرار دارند به طور ناخواسته 
ب��ه اپراتوره��ای خارجی متصل 

می شوند. 
وی اف��زود: تنظیم��ات اکث��ر 
گوش��ی های تلفن همراه به طور 
پیش فرض طوری تنظیم ش��ده 
ک��ه به گوش��ی ها این اج��ازه را 
می دهد تا در نبود س��یگنال، به 
اپراتوری که س��یگنال قوی تری 
ارائ��ه می ده��د متصل ش��ود و 
همی��ن موض��وع باعث ش��ده تا 
برخ��ی مش��ترکان رق��م زیادی 
رومین��گ  برق��راری  ب��رای  را 
پرداخ��ت کنند. این کارش��ناس 
در ادامه اظهار کرد: البته بیشتر 
مش��ترکان مس��تقر در مناط��ق 
م��رزی از ای��ن موض��وع اطالع 
دارن��د و تنظیمات گوش��ی های 
خ��ود را به طور دس��تی تنظیم 
می کنند تا با این مشکل برخورد 
نکنند، اما مس��افرانی که از این 
مناطق عبور می کنند از احتمال 
برقراری رومین��گ با اپراتورهای 
خارجی مطلع نیستند و هنگامی 
ک��ه از نزدیک��ی مرزه��ا عب��ور 
می کنن��د رومینگ گوش��ی آنها 
فع��ال می ش��ود. پورضیای��ی در 
پاس��خ به این س��وال که منظور 
از »کنت��رل س��رریز س��یگنال« 

چیس��ت و آیا می توان مش��کل 
رومینگ ناخواسته برطرف شود؟ 
گفت: کنترل س��ر ریز س��یگنال 
یعنی اینک��ه اپراتوره��ای ایران 
و کشورهای همس��ایه بر ارسال 
امواج دکل ه��ای مخابراتی خود 
کنترل داش��ته باش��ند و قدرت 
س��یگنال های خ��ود را ط��وری 
تنظیم کنند تا از مرزهای کشور 

خود خارج نشوند. 
وی افزود: ب��ا خبرهایی که از 
س��وی رگوالتوری ای��ران اعالم 
شده اس��ت، می توان این امید را 
به مش��ترکان تلفن همراه کشور 
داد که رومینگ ناخواسته از بین 

خواهد رفت. 
ای��ن کارش��ناس اظه��ار کرد: 
البته باید دید در عمل این طرح 
چگونه اجرا می ش��ود و آیا همه 
اپراتوره��ای خارج��ی حاضر به 

همکاری هستند یا خیر؟ 
پورضیای��ی در م��ورد زم��ان 
اجرایی ش��دن این طرح گفت: 
مخابرات��ی  تمام��ی دکل ه��ای 
ای��ن امکان را دارن��د که بدون 
ام��واج  خاص��ی  س��خت افزار 
ارسالی خود را کم یا زیاد کنند 
نیاز  اگر همکاری ه��ای مورد  و 
صورت  خارجی  اپراتوره��ای  با 
بگیرد برای عملیاتی ش��دن آن 
ب��ه زمان زیادی نی��از نخواهیم 

داشت.

نظارت رگوالتوری بر سر ریزی سیگنال از کشورهای همسایه 

مشکل رومینگ های ناخواسته به زودی برطرف می شود 
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حمل و نقل

وضعیت ساخت و ساز در تهران 
بحرانی است 

نماین��ده تام االختی��ار وزی��ر راه و شهرس��ازی در 
ش��ورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه ش��رایط 
ساخت و س��از در تهران به شرایط بحران رسیده است، 
گفت: وقتی دبیر کمیسیون ماده5 تهران، خود شهردار 

باشد، نقص و عیب قانون مشخص است. 
حس��ین معص��وم در گفت وگو ب��ا ایلنا با بیان اینکه با 
توس��عه مخالف نیس��تیم اما توسعه باید در مسیر قانون 
باشد، اظهار داشت: به طور قطع توسعه ای که در مسیر 
قانون باشد، پایدار خواهد بود. وی با بیان اینکه دولتی ها 
هم در ساخت و ساز ها تخلفاتی داشتند که در شورا به این 
تخلفات هم رسیدگی شده است، گفت: رویه شورا این 
اس��ت که با تمام متخلفان برخورد کند و در این میان 
فرقی بین حقیقی ها و حقوقی ها و دستگاه ها و نهادهای 
دولتی یا اش��خاص وجود ندارد. وی با اش��اره به تخلفات 
بارز بلند مرتبه س��ازی در تهران، اظهار داش��ت: معتقدم 
اینکه شهرداری می گوید، ضوابط بلند مرتبه سازی نبود 
و این برج ها ساخته شد، مغلطه است و اگر ضوابط بلند 
مرتبه س��ازی وجود ندارد، ش��هرداری می تواند مجاز به 
تخلف باش��د؟ معصوم ادامه داد: اینکه ۷.5 هکتار پارک 
م��ادر را تخری��ب می کنند این چه توجیهی دارد؟ چطور 
می ش��ود که کس��ی در مجموعه معترض به تخریب این 
حجم از فضای س��بز نباش��د و به ظاهر بس��یاری از این 
اقدامات هماهنگ ش��ده است. نماینده تام االختیار وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به تاثیر برج های منطقه ۲۲ در 
آلودگی هوای تهران، گفت: بادهای ش��هر تهران جنوب 
غربی به شمال شرقی است و هر چه که مانع این چرخش 
باد شود، به طور قطع هوای تهران را دچار مشکل می کند 
و ش��هرداری باید پاس��خگو باش��د که با استناد به کدام 
قوانینی مجوز این حجم از ساخت و س��از را داده اس��ت؟ 
وی تاکی��د ک��رد: اگر ما منافع بلند مدت مردم را در نظر 
بگیریم، هر اقدام علمی برای نجات و رهایی از این شرایط 
را باید انجام داد و اگر از لحاظ علمی تایید شود که مانعی 
باعث چرخش باد و آلودگی هوای تهران شده است، نباید 
این موانع ادامه داشته باشند. معصوم با تاکید بر اینکه 
شرایط بلند مرتبه سازی و ساخت و ساز در تهران بحرانی 
است، ادامه داد: مشکل ما این است که مدیران مطلع از 
مدیریت شهری نداریم. وقتی دبیر کمیسیون ماده 5 خود 
شهردار تهران باشد مشخص است که قانون نقص دارد و 
نباید ناظر و اجرا کننده یک نفر باشد. در همه استان ها 
این پست به استاندار داده می شود اما فقط در تهران این 
کرسی متعلق به شهردار است و بزرگ ترین ایراد است. 
وی گفت: این شرایط تهران مصیبت است و باید جلوی 
این مصیبت را گرفت. هر آنچه را که در تهران شروع و 
نهادینه می ش��ود به س��ایر کالن شهرهای کشور سرایت 
می کند و سایر شهر ها از تهران الگوبرداری می کنند و اگر 
در تهران نتوانیم قانون را حاکم و اصول را رعایت کنیم 
به طور قطع این بی قانونی به سایر شهر ها هم می رسد. 

 اعتبارات صندوق توسعه
به ایرالین ها می رسد

مدیرعام��ل ای��ران ایر با بیان اینکه اعتبارات صندوق 
توسعه ملی به ایرالین ها می رسد، گفت: با ورود ناوگان 
جدید، در یک دوره 10 ساله هواپیماهای فعلی ایران ایر 

از رده خارج خواهند شد. 
فره��اد پ��رورش در گفت و گ��و با ایلنا ب��ا بیان اینکه 
برای صنعت هوایی اعتباراتی از محل صندوق توس��عه 
ملی پیش بینی ش��ده است، اظهار داشت: البته گرفتن 
اعتبارات از صندوق توسعه ملی برای ایرالین ها فرآیند 
پیچیده و زمان بری دارد، چراکه تضمین ها را هم باید 
خود ایرالین های متقاضی تامین و به بانک عامل ارائه 
دهند. وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی بانک عامل را 
به ایرالین ها معرفی می کند و این بانک مسئولیت اخذ 
تضامی��ن را دارد و ای��ن بانک هم که بین صندوق و آن 
شرکت هواپیمایی قرار دارد موظف است تضامین بسیار 
محکمی را دریافت کند. مدیرعامل شرکت هواپیمایی 
ایران ایر )هما( با تاکید بر اینکه صندوق توس��عه قول 
کم��ک ب��ه ایرالین ها را داده اس��ت، گف��ت: مقام عالی 
وزارت راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی هم 
پیگیرسهم صنعت هوایی از صندوق توسعه ملی هستند. 
پ��رورش ب��ا بیان اینکه امیدواریم این رقم از صندوق 
توس��عه محقق ش��ود، اظهار داش��ت: همیش��ه فرصت 
نوس��ازی ناوگان هوایی وجود ندارد و ممکن اس��ت به 
ش��رایط س��خت تحریم برگردیم، بنابراین باید از این 
فرصت نهایت اس��تفاده را کنیم، چراکه صنعت هوایی 
س��الیان س��ال در صدر تحریم ها قرار داش��ت و االن 
بهتری��ن زمان برای نوس��ازی و تجهی��ز ناوگان هوایی 
خطوط هوایی کش��ورمان اس��ت. مدیر عامل ایران ایر 
تاکید کرد: در حال حاضر ایرالین های منطقه بهترین 
هواپیماها را در اختیار دارند و باید این قدرت به ایران 
برگردد. وی با اش��اره به میزان افزایش صندلی ناوگان 
هم��ا ب��ا ورود هواپیماه��ای جدید، گف��ت: اینکه چند 
صندلی وارد ناوگان می ش��ود بس��تگی به ترکیب مدل 
هواپیماه��ای انتخاب��ی دارد. برای مثال ایرباس 380 را 
می توان با 500 صندلی یا ۷00 صندلی س��فارش داد. 
ایرب��اس 350 را ه��م می توانیم با ظرفیت 400 صندلی 
خریداری کنیم. مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه با ورود 
این هواپیماهای جدید هواپیماهای قدیمی آرام آرام از 
ناوگان هما خارج خواهد ش��د، ادامه داد: در یک دوره 
10 س��اله باید هواپیماهای فعلی ما از رده خارج ش��ود 
و در این دوره 10 س��اله 40 درصد هواپیماهای جدید 
جایگزین هواپیماهای موجود می شود و 60 درصد هم 
ناوگان هما را توسعه خواهد داد. پرورش تاکید کرد: به 
طور قطع تعداد پروازهای ایران ایر با ورود هواپیماهای 
جدی��د افزای��ش پیدا می کن��د و در حال حاضر مذاکره 
برای احیای مسیرهای قبلی و افتتاح مسیرهای جدید 

پروازی را شروع کرده ایم. 

پیش فروش یک چهارم بلیت  
قطارهای نوروزی

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مس��افری 
شرکت راه آهن با بیان اینکه یک چهارم بلیت  قطارهای 
ن��وروزی پیش ف��روش ش��ده اند، گفت: قط��ار در تمام 
مس��یرها برای اکثر روزها به ویژه در مس��یر پرترافیک 

تهران-مشهد موجود است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، مرتضی جعف��ری درباره آخرین 
وضعی��ت پیش فروش بلیت قطارهای مس��افری طرح 
ن��وروزی از ۲5 اس��فند ۹4 ب��ه م��دت ۲0 روز ت��ا 15 
فروردین ۹5 گفت: کل ظرفیت ایجادی برای این مدت 
۹۲ هزار و ۲85 صندلی به صورت روزانه و یک میلیون 
و 845 هزار و ۷00 صندلی در کلیه مس��یرها اس��ت 
ک��ه بلی��ت یک میلیون و 500 ه��زار صندلی در برنامه 
پیش ف��روش ق��رار دارد و نحوه فروش بلیت قطارهای 

محلی و حومه ای نیز متفاوت است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه حدود 400 ه��زار بلیت در طرح 
نوروزی تا به امروز توس��ط هموطنان عزیز پیش خرید 
شده است، افزود: این رقم حدود یک چهارم بلیت های 
عرضه شده است. در حال حاضر، بلیت در تمام مسیرها 
ب��رای اکث��ر روزه��ای ط��رح نوروزی موجود اس��ت و 
متقاضیان برای تهیه بلیت می توانند به سامانه اینترنتی 
پیش فروش بلیت به نشانی www.rai.ir و آژانس های 
مسافرتی و مراکز فروش بلیت قطار مراجعه کنند.  این 
مقام مسئول در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
افزود: در مس��یر تهران –مش��هد برای تمامی تاریخ ها 
قطار موجود است که البته از قطارهای با کیفیت، بهتر 
در این مسیر استقبال شد و این نوع قطارها پُر شده اند 
ولی قطارهایی مثل قطارهای اتوبوس��ی که به نس��بت 
در قیاس با سایر قطارها خدمات کمتری به مسافران 

می دهند هنوز ظرفیت دارند. 
وی در پاس��خ به این س��وال که اس��تقبال مردم از 
قطارهای با کیفیت بیشتر بوده یا قطارهای ارائه دهنده 
خدمات ارزان، به پایگاه خبری وزارت راه اظهار کرد: با 
نظارتی که روی ارائه خدمات به مس��افران وجود دارد 
عم��ده قطاره��ای موجود در طرح ن��وروزی با کیفیت 
هستند و کمتر از قطارهای درجه ۲ و اتوبوسی استفاده 
ش��ده اس��ت ولی به طور کلی مردم از قطارهایی که از 
کیفیت خدمات بهتری برخوردارند، استقبال بیشتری 
کرده ان��د.  مدی��رکل برنامه ری��زی و نظارت بر خدمات 
مس��افری ش��رکت راه آهن افزود: براس��اس اطالعات 
موجود ۲4 درصد بلیت قطارهای مسافری عرضه شده 
از طریق اینترنت و مابقی از طریق مراکز پیش فروش 
بلیت بوده اس��ت.  وی یادآور ش��د: متقاضیان خرید 
بلیت طرح های نوروزی می توانند برای کسب اطالعات 
بیش��تر در خصوص نحوه تهیه بلیت با س��امانه صدای 
مسافر به شمار تماس 514۹ اطالعات کامل تر کسب 
کنن��د. جعف��ری با بیان اینکه تا به امروز گزارش��ی از 
شکایت مردمی دریافت نشده است، افزود: به این دلیل 
ک��ه فروش بلیت قطارهای نوروزی به صورت تدریجی 
انجام ش��د و ازدحام زیادی نیز برای تهیه بلیت ش��اهد 
نبودیم، بنابراین مش��کل خاصی گزارش نش��ده است. 
جعف��ری اظه��ار کرد: در عین حال بازرس��ی به صورت 
محسوس و نامحسوس در آژانس های مسافرتی و مراکز 
فروش بلیت انجام می شود تا بر فروش بلیت به مسافران 

نظارت کافی وجود داشته باشد. 

عمران

مس��کن س��ازمانی، اجاره به ش��رط 
تملیک، مسکن مهر، مسکن اجتماعی 
طرح هایی هستند که هرچند نمی توان 
تاثی��ر آنه��ا را در بازار نادی��ده گرفت 
اما حت��ی طراحان و مجری��ان آن نیز 
نمی توانن��د ادع��ا کنن��د اج��رای این 
برنامه ها مشکالت بازار مسکن ایران را 

ریشه کن کرده است. 
خرید خانه که در فرهنگ اقتصادی 
ای��ران به عن��وان اصلی تری��ن دارای��ی 
س��رمایه ای بس��یاری از خانواده ه��ای 
ایرانی به حس��اب می آی��د، هرچند در 
اقتصاد ایران اهمیتی جدی داش��ته اما 
هرگز نتوانس��ته از بحران های دوره ای 
که دائم��ی به نظر می رس��ند خالص 
ش��ود؛ بازاری که در بعضی س��ال ها به 
دلیل س��ودآوری باال به رونقی عجیب 
رس��یده و بخ��ش زی��ادی از نقدینگی 
کش��ور را به خود اختصاص می دهد و 
گاهی مانند تجربه سه سال گذشته نه 
در عرصه ساخت و ساز سرمایه گذاران را 
به خود ج��ذب می کند و نه خریداران 

مسکن توان ورود به آن را دارند. 
مش��کالت دائم��ی بازار مس��کن در 
ای��ران که این روزها اصلی ترین معضل 
آن نب��ود ق��درت خرید الزم از س��وی 
خریداران کاف��ی در بازار تقاضا و نبود 
انگیزه برای س��رمایه گذاری در بخش 
عرضه اس��ت هرچند با سیاس��ت های 
متنوع دول��ت یازدهم تغییراتی درونی 
را ش��روع کرده و احتماال در بهار سال 
آین��ده بار دیگر خروج از رکود را کلید 
خواه��د زد اما همچنان این احتمال را 
نیز با خود به همراه خواهد داش��ت که 
رونق ماه های آینده بار دیگر با رکودی 
جدید یا مشکالتی از این دست همراه 
می شود، مشکالتی که هرچند منحصر 
در اقتص��اد مس��کن ایران نیس��ت اما 
شاید دائمی شدن آن تنها در کشور ما 
اتفاق افتاده است، بررسی سیاست های 
اعمال شده در بازار مسکن بسیاری از 
کشورها نش��ان از آن دارد که هرچند 
نمی توان وق��وع اختالالتی مانند رکود 
را به طور کلی از بین برد اما بس��یاری 

توانس��ته اند هزینه ه��ای  از کش��ورها 
دوره ه��ای رک��ود را به ش��دت کاهش 

دهند. 

از طرح های جامع اروپایی تا 
نقشه های چند محوری شرق آسیا

به گزارش »فرصت امروز«، شهرهای 
بزرگ اروپا که از دهه های قبل میزبان 
حج��م زیادی از مهاجرت های درون یا 
برون کش��وری بوده اند، قطعا راهی جز 
برنامه ریزی دقیق و جامع برای هدایت 
بازار مسکن خود به مسیرهای صحیح 

نداشته اند. 
این روزها در بس��یاری از کشورهای 
اروپایی امروز و آینده بازار مس��کن را 
طرح های جامع مسکن تعیین می کند؛ 
طرح هایی که در چند گام شرایط بازار 
را در س��ال های کوتاه مدت پنج س��اله 
و میان م��دت 10تا ۲0 س��اله تعیین 
می کند و حتی اهداف مس��کنی دولت 
را در افقی 50 س��اله مشخص می کند. 
ای��ن برنامه ریزی ه��ا باع��ث ش��ده در 
کش��وری مانند فرانسه شرایط زندگی 
برای اقشار مختلف مانند دانشجویان و 
کارگران پیش بینی شود و قیمت اجاره 

یا خرید خانه جدید نیز با تس��هیالت 
ارزان قیمت بسیار پایین باشد. با توجه 
به ش��رایطی که بانک های کش��ورهای 
غ��رب اروپ��ا ب��ه وج��ود آورده اند در 
بعضی ش��رایط هزینه اجاره یک واحد 
مس��کونی ب��ا پرداخت اقس��اط خرید 
آن چن��دان متفاوت نیس��ت و این امر 
متقاضی��ان خانه را ب��رای انتخاب بین 
گزینه ه��ای متفاوت مخت��ار می کند، 
طراح��ی این سیاس��ت ها باعث ش��ده 
هرچند بازار مس��کن در این کش��ورها 
تح��ت تاثیر رکود جهانی اقتصاد ضربه 
بخورد اما در عم��ل دوره های رکودی 
مداوم و تالطم در بازار مشاهده نشود. 
اوضاع در ایاالت متحده آمریکا کامال 
متفاوت با اروپاست. اگر در این کشورها 
برنامه ریزی های جام��ع اوضاع بازار را 
تعیین می کند، در آمریکا بازار به شدت 
آزاد بوده و تحوالت خود را به ش��کلی 
درون��ی مدیری��ت می کن��د، موضوعی 
که در ش��کل گیری بح��ران اقتصادی 
سال های پیش تاثیری جدی داشت. با 
کاهش س��ود بانکی، سرمایه گذاری در 
عرصه مس��کن باال رفت و وقتی دولت 
تالش ک��رد نقدینگی را مدیریت کند، 
بس��یاری از س��رمایه گذاران در عرصه 
مس��کن توان بازپرداخ��ت وام هایی با 
س��ودهای جدی��د را نداش��تند و این 
امر بازار مس��کن آمریکا و به دنبال آن 
کل اقتص��اد را به بح��ران نزدیک کرد. 
هرچن��د در طول س��ال های گذش��ته 
با بازگش��ت نس��بی آرامش به اقتصاد 
آمریکا بخش��ی از این بح��ران جبران 
س��رمایه گذاری های  دوب��اره  و  ش��ده 
بین المللی در این بازار رشد پیدا کرده، 
اما همچنان م��دل مدیریتی این بازار 
خاص آمریکا و اقتصاد باز آن اس��ت و 
رکود مسکن نیز بر مبنای اقتصاد آزاد 

حل می شود. 
در بین کشورهای آسیایی اما اوضاع 
کامال متفاوت است و در این بین شاید 
مدل مالزی با توجه ب��ه نزدیکی هایی 
که به ایران دارد قابل بررسی باشد. این 
کشور که در طول سال های گذشته دو 
موضوع افزایش قیمت مسکن و کاهش 
قدرت خرید مردم را پشت سر گذاشته 
تالش ک��رده با راه حل های��ی ترکیبی 
اوضاع رک��ود را مدیریت کند. وام های 
ک��م بهره با م��دت زم��ان بازپرداخت 

طوالنی به خان��ه اولی ها و تالش برای 
باز کردن دس��ت بانک ه��ا در ارائه این 
تس��هیالت از یک س��و و واگذار کردن 
زمین ه��ای دولتی به ش��کل رایگان از 
سوی دیگر بخش��ی از این برنامه ها را 
می سازد؛ برنامه هایی که آرامش نسبی 
بازار مس��کن این کش��ور نشان دهنده 
موفقیت نس��بی آنهاس��ت. محمدعلی 
اقتصاد مسکن  کارشناس  پورشیرازی، 
نی��ز در گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
ب��ه تجربه متفاوت بازار مس��کن ایران 
در قیاس با کش��ورهای خارجی اشاره 
کرد و گفت: وقتی کش��ورهای اروپایی 
پس از جنگ جهانی دوم با ویرانی های 
حاص��ل از این جنگ و البت��ه اقتصاد 
نیاز به بهس��ازی مواجه شدند، طوری 
برنامه ریزی کردند که نه تنها فش��اری 
ب��ر یک عرصه اقتص��اد نیامد که حتی 
شرایط برای آن به شدت مناسب شد. 

وی ادامه داد: در کشورهای اروپایی 
ب��ا برنامه های جام��ع و هدفمندی که 
تدوی��ن ش��د، بازار مس��کن توانس��ت 
برنامه ه��ای  در  را  خ��ود  آین��ده 
بلندم��دت پیش بینی کن��د و با اضافه 
ش��دن نهادهای��ی مانند ش��رکت های 
اجاره دهنده واحدهای مس��کونی، نظم 
بازار حفظ ش��د؛ اتفاقی ک��ه در ایران 

هرگز شبیه به آن رخ نداده است. 
پورشیرازی خاطرنشان کرد : تا زمانی 
که ما قصد داش��ته باشیم به جای یاد 
دادن ماهیگیری به مردم ماهی بدهیم، 
ش��رایط به همین ش��کل خواهد بود. 
ساخت و س��ازهای عجیب در شهرهای 
بزرگ و س��یل عظی��م مهاجرت مردم 
از روس��تاها به این مناط��ق، وضعیت 
شهری ایران را به شکلی جدی تهدید 
می کن��د و ای��ن موضوع بای��د با یک 
برنامه ریزی هدفمند، جبران ش��ود. در 
غیر ای��ن صورت انتظار برطرف ش��دن 
مش��کالتی مانند رکود ادواری، گزاف 

خواهد بود.

راه حل های بومی، نیاز امروز مسکن
کارش��ناس  س��رحدی،  احمدرض��ا 
اقتص��اد مس��کن در گف��ت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« ب��ا بی��ان اینکه طرح 
خروج از رکود در بسیاری از کشورهای 
خارجی با توجه به ش��رایط داخلی آن 
کشورها اثر گذار شده است، تاکید کرد: 
مدل های��ی مانند کش��ورهای اروپایی 
که به برنامه جامع مس��کن ختم شده 
می توان��د در ایران نیز مورد اس��تفاده 
قرار گی��رد، به ش��رطی که ط��رح ما 
متناس��ب با اقتصاد ایران تدوین شده 
و کپی برداری نباش��د، زیرا قطعا حل 
مشکالت بازار مس��کن ایران منوط به 

طرحی بومی و داخلی خواهد بود. 
وی تصریح کرد: در س��ال های پس 
از جنگ تحمیلی وقت��ی اقتصاد ایران 
نیاز به بازس��ازی های اساس��ی داشت، 
مس��کن به عن��وان تنه��ا راه تح��رک 
مطرح ش��د و پس از چند سال آن قدر 
حجم س��رمایه گذاری در آن باال رفت 
که امروز با ۲میلی��ون واحد به فروش 
نرفت��ه مواجهیم. این روی��ه باید تغییر 
کن��د و راه آن در ابتدا با رونق اقتصاد 
و افزای��ش قدرت خرید م��ردم و پس 
از آن طراحی یک ط��رح جامع هموار 
می ش��ود؛ طرحی بومی که با توجه به 

نیازهای مسکن کشور تدوین شود. 

رکود مسکن در کشورهای مختلف چگونه مدیریت می شود؟  

راه حل بومی، گره گشای بازار مسکن

تلفن مستقیم: 86073288شماره 444 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
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 دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی 
از افزای��ش میانگی��ن 30 درص��دی قیمت 
بلیت های نوروزی هواپیما خبر داد و گفت: 
در مذاکرات و هماهنگی های صورت گرفته 
قرار اس��ت در بخش نظارت بر فروش بلیت 
اقدامات الزم از س��وی دستگاه های مرتبط 

صورت گیرد. 
مقصود اس��عدی س��امانی در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
با اشاره به برنامه ریزی برای پروازهای نوروزی 
گفت: خوشبختانه با وجود گذشت حدود دو 
م��اه از اجرای آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما 
رون��د با ثباتی در ب��ازار فروش بلیت هواپیما 
حاکم ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: تصوراتی 
ک��ه در ح��وزه افزایش قیم��ت بلیت هواپیما 
و جریان س��ازی هایی ک��ه مبنی ب��ر افزایش 
لجام گس��یخته نرخ بلیت صورت می گرفت، 
خوشبختانه مدیریت شد و بازار فروش بلیت 
هواپیما در یک حالت سکون و تعادل نسبی 
ق��رار دارد، به طوری که در برخی زمان ها نرخ 
بلی��ت حت��ی کمتر از نرخ های مصوب قبل از 
آزادس��ازی به فروش می رس��د. دبیر انجمن 
ش��رکت های هواپیمای��ی اف��زود: ب��ا تالش 
ش��رکت های هواپیمایی 14۷ فروند هواپیما 
ب��ا ۲3 ه��زار و ۹۲3 صندلی عملیاتی در ایام 
نوروز فعالیت می کنند. ضمن اینکه ایرالین ها 
تالش می کنند هواپیماهای غیر عملیاتی خود 
را با تسریع در تعمیر در خطوط پروازی فعال 

کنند. س��امانی با تاکید بر اینکه ایرالین ها با 
حداکث��ر توان خود برای ای��ام نوروز فعالیت 
می کنند، درباره نرخ بلیت هواپیما نیز گفت: 
نرخ بلیت هواپیما در مس��یرهای مش��مول 
آزادس��ازی بی��ن ۲5 ت��ا 35 درصد برای ایام 
ن��وروز افزای��ش یاف��ت چراک��ه در برخی از 
مس��یرهای پروازی ایرالین ها یک س��رخالی 
بای��د ب��ه مبدا برگردند و ب��رای جلوگیری از 
زیان آنها این میانگین افزایش قیمت صورت 
گرف��ت. وی اف��زود: البته 8۷ مس��یر پروازی 
مش��مول آزادسازی نمی شوند و کماکان نرخ 
بلیت توس��ط سازمان هواپیمایی تعیین و به 
ایرالین ها ابالغ می ش��ود که در این مس��یرها 
حدود 15 درصد افزایش نرخ خواهیم داشت. 
دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی درباره 
پروازه��ای فوق الع��اده نوروزی گفت: در حال 
حاض��ر، ایرالین ه��ا در حال برنامه ریزی برای 
درخواس��ت های پروازه��ای فو ق العاده برای 
نوروز هستند تا درخواست های خود را با توجه 
به توان عملیاتی خود به سازمان هواپیمایی 
اع��الم کنن��د. وی ب��ا بی��ان اینک��ه معموال 
ش��رکت های هواپیمای��ی ۲0 درصد بیش از 
توان عملیاتی پروازهای برنامه ای خود نسبت 
به درخواس��ت های پروازه��ای فوق العاده در 
ایام نوروز اقدام می کنند، افزود: در این زمینه 
ایرالین ها در حال بررسی وضعیت پروازهای 
خود و راه اندازی پروازهای فوق العاده با توجه 

به توان عملیاتی خود هستند. 

 افزایش میانگین ۳۰درصدی
قیمت بلیت های نوروزی

نا |
شا

 |  



فروش گروه فولکس واگن به رشد 
بازگشت

فروش گروه خودروسازی فولکس واگن در ژانویه 
ب��ه کمک تقاضا برای خودروهای برند فولکس واگن 
در چی��ن که با وج��ود نارضایت��ی مصرف کنندگان 
نس��بت به رس��وایی تقلب این خودروساز آلمانی در 
تس��ت های آالیندگی دیزلی آمری��کا بهترین فروش 

ماهانه تاکنون را داشت، به رشد بازگشت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، تحوی��ل خ��ودرو در 12 برند 
گ��روه فولکس واگن از جمله برن��د لوکس آئودی و 
خودروس��از اسپورت پورشه 3.7 درصد صعود کرد و 

به 847 هزار و 800خودرو در ژانویه رسید. 
فروش گروه فولکس واگن در دس��امبر 5.2 درصد 
کاهش یافته بود که در رقم زدن نخس��تین کاهش 
فروش س��االنه این گروه از سال 2002 تاکنون تاثیر  
داشت. رش��د فروش فولکس واگن برای نخستین بار 
در چهار س��ال و نیم گذشته در آوریل سال 2015 
منفی ش��د و فش��ار بر این خودروس��از را برای حل 
مش��کالتی ک��ه در دوران ریاس��ت طوالن��ی مدت 
فردینان��د پی��چ، رئیس هیات مدیره این ش��رکت به 
وجود آم��ده بودند، افزای��ش داد. این وضعیت پس 
از اینک��ه فولکس واگن در س��پتامبر اق��رار کرد در 
تس��ت های آالیندگ��ی دیزلی آمری��کا تقلب کرده و 
در ح��دود 11میلیون خودروی به ف��روش رفته در 
سراس��ر جهان یک نرم افزار غیرقانونی نصب ش��ده 

است، وخیم تر شد. 
تحویل خودروهای گروه فولکس واگن ماه گذشته 
در چین 15.4درصد افزایش یافت و فروش در اروپا 
1.8درصد رش��د کرد. در س��ایر مناطق فروش این 
ش��رکت کاهش داش��ت و بزرگ ترین کاهش فروش 
در روس��یه و برزیل بود که به ترتیب 29.5درصد و 

38.8درصد مشاهده شد. 
تحوی��ل خودروهای برند فولک��س واگن به کمک 
رشد 15.4 درصدی در چین، در سراسر جهان 2/8 
درصد رش��د ک��رد و به 521 هزار و 400 دس��تگاه 
رس��ید. براساس گزارش رویترز، فولکس واگن اوایل 
ماه جاری انتش��ار نتایج مالی سال 2015 و نشست 
ساالنه س��هامدارانش را تا زمان برآورد دقیق هزینه 

رسوایی آالیندگی به تاخیر انداخت. 

غول خودروسازی روسیه در 
آستانه ورشکستگی

ش��رکت آوتوواز که بزرگ ترین خودروس��از روسیه 
است به دنبال سه برابر ش��دن ضررش در سال 2015 
از سهامدارانش خواس��ت کمک کنند از ورشکستگی 

نجات پیدا کند. 
به گزارش ایسنا، سازنده خودروهای الدا که از بحران 
اقتصادی روسیه به شدت صدمه دیده است، اعالم کرد 
در راس��تای طرح ضد بحران ب��رای بهبود فاینانس در 
سال 2016، بهره وری نیروی کار خود را افزایش خواهد 
داد. این شرکت از فوریه سال گذشته همه کارمندان و 
مدیریت خود را تحت سیس��تم چهار روز کار در هفته 

قرار داده است. 
ضرر خالص آوتوواز در سال 2015 به 73.8 میلیارد 
روبل )928 میلیون دالر( بالغ شد که سه برابر رقم 25 
میلیارد روبل )314 میلیون دالر( ضرر در سال 2014 
بود. ضرر عملیاتی این ش��رکت از 14.7 میلیارد روبل 
در س��ال 2014 به 66.8 میلیارد روبل در سال 2015 
افزایش یافت. آوتوواز در بیانیه ای اعالم کرد شرایط بازار 
این گروه را در وضعی قرار داده که بدون کمک ممکن 

است نتواند به فعالیت ادامه دهد. 
فروش آوتوواز در س��ال گذش��ته به میزان 8 درصد 
کاهش یافت و ب��ه 176.5 میلیارد روبل )2.2 میلیارد 
دالر( رسیددر حالی که بازار خودرو 36 درصد کوچک 
شد. شرکت رنو-نیسان که س��هم عمده ای در آوتوواز 
دارد، اعالم کرده است رکود اقتصادی به این خودروساز 
روسی ضربه زده و با 620 میلیون ضرر، بر نتایج مالی 

این گروه هم تاثیر منفی گذاشته است. 
براس��اس گزارش خبرگزاری فرانس��ه، آوتوواز بدون 
احتس��اب مش��اغلی که برای تامین کنندگانش ایجاد 

کرده است، 44 هزار کارمند دارد. 
این ش��رکت وعده داده است در طرح ضد بحران به 
بهبود درآمد، تدابیر کاهش هزینه و فروش دارایی های 
غیراصلی بپردازد اما هشدار داد که برای تامین بدهی و 
دریافت وام های جدید به کمک سهامدارانش نیاز دارد. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: 
قیمت  خودروهای داخلی کاهش 

نمی یابد
عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران معتقد 
اس��ت، قرارداد با شرکت پژو، تاثیری بر کاهش قیمت 
خودرو های داخلی ندارد بلکه تنها باعث ارتقای کیفیت 

ساخت داخل و صادرات خواهد شد. 
محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
تاثیر قرارداد ایران با شرکت پژو بر بازار داخلی خودرو 
گف��ت: این ق��رارداد روی قیمت خودرو ه��ای داخلی 
تاثی��ری نمی گذارد به دلیل اینک��ه قیمت خودرو های 
داخلی متاثر از قیمت ارز اس��ت و نرخ ارز هم در حال 

حاضر روند کاهشی ندارد. 
وی افزود: حتی اگر بعد از این قرارداد هزینه مبادالت 
کاهش پیدا کند بازهم هزین��ه تولید و در نهایت نرخ 
خودرو افزایش خواهد داشت لذا این انتظار که قیمت 
خ��ودرو بعد از این قرارداد کاهش پیدا کند درس��ت و 
منطقی نیست. به گفته نجفی منش، با قرارداد جدید 
خودروس��ازی امکان ورود مدل ه��ای جدید خودرو و 
همچنین ارتقا و بهبود ساخت داخل و صادرات خودرو 
فراهم می شود. به گزارش ایسنا، با توافقی که در جریان 
س��فر رئیس جمهور اس��المی ایران به فرانسه به امضا 
رس��ید، خودروساز فرانسوی پژو س��یتروئن با قرارداد 
ش��راکتی به ارزش 400 میلیون ی��ورو )436 میلیون 
دالر( با شرکت ایران خودرو، به ایران بازخواهد گشت. 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی: 
تعرفه واردات قطعات افزایش یابد

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: 
براس��اس ارزیابی صورت گرفته تعرفه واردات قطعات 
خودرویی بای��د به حداقل 32 درص��د افزایش یابد تا 
قطعه س��ازان داخلی بتوانند با تولیدکنندگان خارجی 
رقابت کنن��د. آرش محبی نژاد در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار کرد: چهار ش��اخص نرخ بهره بانک��ی، نرخ ارز، 
ن��رخ تورم و مدت زمان وصول مطالبات قطعه س��ازان 
از خودروس��ازان، در تعیی��ن تعرف��ه واردات قطع��ات 
خودرویی موثر اس��ت. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
حداقل تعرف��ه واردات قطع��ات خودرویی، 15 درصد 
است، خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته در 
این انجمن براس��اس این چهار شاخص، حداقل تعرفه 
واردات بای��د ب��ه 32 درصد افزایش یابد تا قطعه س��از 
داخلی بتواند در شرایطی مشابه با قطعه سازان خارجی 
مانند ترکیه و ژاپ��ن فعالیت کند. دبیر انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: به عنوان مثال، نرخ 
بهره بانکی در کشورهای صادرکننده قطعه به ایران به 
طور میانگین 2 تا 3 درصد است، در حالی که این نرخ 
در ایران حداقل 28 درصد اس��ت. وی افزود: از آن سو 
نیز ن��رخ واقعی ارز باالتر از رقم فعلی اس��ت، بنابراین 
پایین بودن نرخ ارز نسبت به واقعیت اقتصادی کشور 
به معنای اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی برای 

صادرات به ایران است. 
محبی نژاد با بیان اینکه با لغو تحریم ها خودروسازان 
و واردکنندگان قطعات یدکی می توانند با اس��تفاده از 
ارز مبادل��ه ای قطعه وارد کنن��د، تصریح کرد: بنابراین 
در چنین ش��رایطی اگر تعرفه واردات قطعات افزایش 
نیابد شاهد افزایش واردات و تعطیلی برخی واحدهای 

قطعه سازی خواهیم بود. 

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه 
خبرداد

تولید حدود 80 هزار دستگاه خودروی 
سبک در دی ماه سال جاری

مدیر کل دفت��ر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت از تولید 79 هزارو 853 دستگاه 
خودرو سبک تولید شده طی دی ماه سال جاری خبرداد 
و گف��ت: از این تع��داد، 95درصد حج��م تولیدات به 
خودروهای سواری و 5درصد دیگر به خودروهای وانت 

اختصاص دارد.
به گزارش ش��اتا »امیر حس��ین قناتی« با اشاره به 
گزارش ارزش��یابی کیفی خودروهای ساخت داخل در 
دی ماه س��ال جاری گفت: این ارزشیابی و سطح بندی 
در پنج بازه قیمتی و براس��اس اس��تاندارد ملی شماره 

17472 صورت گرفته است.«
وی با اشاره به اینکه خودروهای سبک تولیدی کشور 
در این ماه ش��امل 34 مدل خودرو در گروه س��واری و 
شش مدل در گروه وانت است، تصریح کرد:  خودروهای 
س��ایپا X131 و آس��ا به ترتیب بیشترین و کمترین 

میزان تولید خودرو را در این ماه از آن خود کرده اند.
به گفته قناتی،  براساس توزیع رده کیفی خودروها، 
 در سطح کیفی یک ستاره 19مدل،  2 ستاره 10 مدل 
و  3 ستاره 5مدل خودرو قرار گرفته است که به ترتیب 
56درص��د،  29و 15 درصد نم��ودار توزیع رده کیفی 
خودروها را ش��امل می ش��ود و در سطح کیفی 4 و 5 
س��تاره هیچ تعداد مدل خودروی��ی در این توزیع طی 

دی ماه سال جاری جای نگرفته است.
مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در ادامه 
اظهار کرد: براس��اس این گ��زارش، در کالس قیمتی 
خودروه��ای باالتر از 100 میلی��ون تومان خودروهای 
گرند ویتارا با دو س��تاره در رتبه یک، و در خودروهای 
کالس قیمتی 75 تا 100 میلیون تومان کیا س��راتو با 
دریافت سه ستاره رتبه یک، خودروی آسا با دو ستاره 
رتبه دوم و خودروی JAC-S5 با یک ستاره رتبه سوم 

را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: در کالس قیمتی 50 تا 75 میلیون تومان 
نیز خودروی JAC-J5 با دو ستاره رتبه اول و برلیانس 
H320 هم با دو ستاره رتبه دوم را از آن خود کردند.

به گفته قناتی،  همچنی��ن در گروه خودروهای بین 
25 ت��ا 50 میلیون تومان پارس تندر پارس خودرو، 3 
س��تاره گرفت و اول ش��د و تندر 90 اتوماتیک پارس 

خودرو نیز با 3 ستاره دوم شد.
وی خاطرنش��ان کرد: خودروی سایپا X131 پارس 
خودرو در گ��روه خودروهای پایین ت��ر از 25 میلیون 
توم��ان نیز با یک س��تاره اول و س��ایپا X132 گروه 
خودروس��ازی سایپا نیز با یک ستاره در رتبه کیفی 2 

قرار گرفت.
مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در ادامه 
یادآور ش��د: همچنین در دی ماه امس��ال،  خودروهای 
وانت آریسان و وانت کارا دوکابین به ترتیب بیشترین 
و کمتری��ن میزان تولید خ��ودرو را به خود اختصاص 
داده اند.قنات��ی ب��ه کالس قیمتی خودروه��ای وانت 
پایین تر از 50 میلیون تومان در مدت مذکور اشاره کرد 
و گفت: دراین خصوص خودروی وانت سایپا X151 با 
یک س��تاره در ردیف اول و وانت کارا تک کابین نیز با 

یک ستاره در جایگاه دوم قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در س��طح قیمتی باالی 50میلیون 
تومان نیز به دلیل عدم تولید خودروها دراین س��طح 
ارزیاب��ی وج��ود ندارد ضم��ن اینک��ه وضعیت کیفی 
خودروهای وانت وینگل تولیدی ش��رکت س��ازه های 
خ��ودرو دیار ب��ه دلیل عدم همکاری س��ازنده مذکور 

وضعیت نامعلومی دارد.
این مقام مس��ئول همچنین با اش��اره به توزیع رده 
کیف��ی خودروهای وانت در مدت مذکور یادآور ش��د: 
تعداد ش��ش مدل خودرو در س��طح کیفی یک ستاره 
طی دی ماه س��ال جاری قرار گرفته اند که 100 درصد 

توزیع رده کیفی خودرو های وانت را شامل می شود.
قناتی در ادامه به مقایس��ه تغییر س��طوح کیفیتی 
خودروه��ا پرداخت و گف��ت: در بخش کالس قیمتی 
خودروهای باالتر از 100 میلیون تومان، خودروی گرند 
ویتارا با رتبه کیفی نخس��ت قرار دارد که سطح کیفی 
آن در دی ماه سال 94 نسبت به آذرماه 94 یک ستاره 

کاهش پیدا کرده است.

خبر بینالملل

خودرو

یکشنبه
257 بهمن 1394 خودرو

همچنان  رقاب��ت  ش��ورای 
خودرو  قیمت گ��ذاری  مرجع 
باقی ماند، ت��ا این بار ردپایش 
نه تنها در مسیر خودروسازان 
داخلی بلکه بر مس��یر جذب 
خارجی  س��رمایه گذاری های 

نیز پرر نگ تر شود. 
از تابس��تان س��ال ج��اری، 
اینک��ه ش��ورای رقابت مرجع 
قیمت گ��ذاری خودرو بماند یا 
نه با ابهام مواجه ش��د، ابهامی 
که قرار بود با تصمیم شورای 
اقتصاد روش��ن ش��ود حاال در 
شرایطی که به روزهای پایانی 
س��ال نزدیک می ش��ویم و از 
س��وی دیگر اقتص��اد ایران با 
اجرایی شدن برجام، از حالت 
تعلیق خارج ش��ده، ش��ورای 
رقاب��ت در آخری��ن مصوب��ه 
خود اعالم کرده که همچنان 
خودرو  قیمت گ��ذاری  مرجع 

باقی خواهد ماند. 
این مصوبه در حالی خبری 
شد که کمتر از حدود دو هفته 
پیش، محمدرض��ا نعمت زاده، 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تجارت ب��ه روند قیمت گذاری 
دس��توری انتقاد کرد و گفت 
خارجی  سرمایه گذار  هیچ  که 
موافق  دولتی  قیمت گذاری  با 

نیست. 
 اکن��ون در حالی ک��ه طبق 
آخری��ن اعالم وزی��ر صنعت؛ 
هنوز شورای اقتصاد تصمیمی 
درب��اره وضعیت قیمت گذاری 
خودرو توس��ط شورای رقابت 
نگرفته، این ش��ورا با انتش��ار 
مصوب��ه ای اعالم ک��رده که با 

توجه به مفاد فصل نهم قانون 
اص��ل 44، مرک��ز ملی رقابت 
مستمر  به طور  اس��ت  موظف 
شرایط رقابتی در بازار خودرو 
را پای��ش و نظ��ارت کن��د و 
خودروس��ازان بای��د اطالعات 
را  کلی��ه خودروه��ای جدید 
جهت بررس��ی ب��ه مرکز ملی 
رقابت ارائه کنند. در شرایطی 
که مانع تحریم ها از س��ر راه 
جذب سرمایه گذاران خارجی 
صنع��ت  و  ش��ده  برداش��ته 
ایران ب��رای پویای��ی نیازمند 
این س��رمایه هاس��ت، دوباره 
ق�ی�م�ت گ��ذاری  موض��وع 
دس��توری مط��رح می ش��ود 
ک��ه به اعتق��اد کارشناس��ان 
می توانن��د حت��ی دو قرارداد 
بس��ته شده در صنعت خودرو 

را با تردید مواجه کند. 
عض��و  ام�ی�ن��ی،  ام���ر اهلل 
دانش��گاه عالمه  هیأت علمی 
طباطبای��ی، در این زمینه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
ش��ورای  »ق�ی�م�ت گ���ذاری 
 رقاب��ت ی��ک تناقض آش��کار 
اس��ت. ما از یک سو خواهان 
خارج��ی  س���رم�ای�ه گذاری 
دیگ��ر  س��وی  از  و  هس��تیم 
دولت��ی  قیمت گ��ذاری  ب��ا 
ش��رکای  فعالیت  می خواهیم 
خارج��ی را در ای��ران محدود 
کنیم. ش��رایط ثابت کرده که 
رقابت  ش��ورای  قیمت گذاری 
تاثی��ری در ب��ازار نداش��ته و 
نمی توان��د ش��رایط را بهت��ر 

کند.«
او می افزاید: »شورای رقابت 

از صنع��ت  کاف��ی  ش��ناخت 
خ��ودرو ندارد و کارشناس��ان 
ای��ن  ب��رای  نی��ز  را  الزم 
قیمت گذاری ندارد. از س��وی 
دیگ��ر نمی ت��وان خودروهای 
قیمت گذاری  را  داخلی  تولید 
کرد، در حالی که هیچ نظارتی 
وارداتی  خودروهای  قیمت  بر 

وجود ندارد.«
ه�م�چ�ن�ی��ن محمدرض��ا 
کارش��ناس  من��ش،  نجف��ی 
صنعت خ��ودرو در این باره در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
برای  بی��ان می کن��د:  »چ��ه 
سرمایه گذار داخلی و چه برای 
س��رمایه گذار خارجی مطلوب 
نیس��ت ک��ه نه��ادی بخواهد 
خ��ارج از فرآیند بازار اقدام به 
قیمت گذاری کند. تاکنون این 
اقدام تولید داخلی را با مشکل 
مواج��ه کرده و موجب رش��د 
داللی ش��ده اس��ت. ما انتظار 
داش��تیم که شورای رقابت به 
این جمع بندی برسد که دیگر 
چنین اقدامی را نکند و اعالم 
ای��ن موضوع در این ش��رایط 

کمی تعجب برانگیر است.«
اینک��ه  ب��ه  اعتق��اد  ب��ا  او 
دس��توری  قیمت گ��ذاری 
س��رمایه گذار خارج��ی را ب��ا 
کرد،  مواجه خواه��د  تردی��د 
تصری��ح می کن��د: »فرآین��د 
در  دس��توری  قیمت گ��ذاری 
هی��چ کج��ای دنی��ا ص��ورت 
ای��ن  وج��ود  و  نمی گی��رد 
دس��تورالعمل در ای��ران برای 
س���رم�ای�ه گ�ذاران خارج��ی 

غیرقابل هضم است.«

بازار از شکل رقابتی 
خارج می شود

دل  در  تردی��د  ایج��اد 
س���رم�ای�ه گ�ذاران خارج��ی 
هم��ه ماج��را نیس��ت. بلک��ه 
کارشناسان معتقدند، سیستم 
قدرت  دستوری  قیمت گذاری 
رانت و رایزن��ی را در بازار باال 
می برد و روند رقابت پذیری را 
که یک��ی از اصلی ترین اهداف 
حضور سرمایه گذاران خارجی 
در ای��ران اس��ت، زیر س��وال 

می برد. 
امیر حس��ن کاکایی، استاد 
دانش��گاه علم و صنعت ایران 
در ای��ن زمینه معتقد اس��ت: 
اصرار  ب��ه تصمیم��ی  »وقتی 
می ش��ود که خروجی مطلوبی 
نداشته، همه مکانیزم ها به هم 
می ریزد. با وجود قیمت گذاری 
قدرت  که  آنهایی  دس��توری، 
رایرنی و تعامالت بیش��تری را 
دارند مانند گذشته می توانند 
در ی��ک حاش��یه ام��ن ق��رار 
بگیرن��د و ش��کل رقابتی بازار 
ک��ه یک��ی از اه��داف جذب 
س��رمایه گذاران خارجی است 
از بی��ن خواهد رف��ت. با این 
ش��رایط گروه ه��ای مختل��ف 
در سرمایه گذاری ها  می توانند 

انحراف ایجاد کنند.«

همه چیز به نفع واردات
وقتی سیستم قیمت گذاری 
دس��توری برقرار می شود و به 
نوعی بر س��ر راه ورود شرکای 
خارجی به ایران مانع تراش��ی 
ش��رکای  نفع  ب��ه  می ش��ود، 

خارجی است که به جای آنکه 
دردس��ر تولید در ای��ران را به 
جان بخرن��د، محصوالت خود 
را ب��ا هزینه و دردس��ر کمتر 
ب��ه ب��ازار ای��ران وارد کنند و 
این یعنی هدایت سرمایه ها به 

سمت بازار و نه صنعت. 
کاکای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه 
قیمت گ��ذاری  ب��دون  م��ا 
دولتی ه��م در فرآیند جذب 
سرمایه گذاران خارجی مشکل 
می کن��د:  تاکی��د  داش��تیم، 
»تاکی��د ما به این اس��ت که 
س��رمایه ها به س��مت صنعت 
هدایت ش��وند، نه به س��مت 
ب��ازار اما این مکانیزم بیش��تر 
ب��ه نفع واردات خودرو اس��ت 
که هی��چ قیمت گذاری بر آنها 
اعمال نمی ش��ود. کاش ما به 
جای اینکه با باال بردن تعرفه 
واردات بر س��ر تولید کنندگان 
منت می گذاشتیم، از مکانیزم 
چشم  قیمت گذاری  دستوری 

پوشی می کردیم.«
ع��الوه بر هم��ه موضوعاتی 
ک��ه گفت��ه ش��د، ی��ک نکته 
دیگر نیز نباید فراموش شود. 
بخش خصوصی  خودروسازان 
توانس��ته اند س��هم  تازگی  به 
خوبی از س��هم ارزش��ی بازار 
و تولی��د خودرو را در کش��ور 
ب��ه خ��ود اختص��اص دهند. 
ام��ا ادامه این رش��د منوط به 
روشن بودن دستورالعمل ها و 
ایجاد یک ش��رایط رقابتی در 
بازار است که به نظر می رسد 
فعال در دس��تور کار نهادهای 

تصمیم گیر نیست. 

پای شورای رقابت بیخ گلوی صنعت

انجماد سرمایه ها زیر سایه قیمت گذاری اجباری

مدی��ر عام��ل رن��و در جریان 
این  با س��رمایه گذاران  نشس��ت 
ش��رکت خودروس��ازی، رقی��ب 
فرانس��وی خ��ود پ��ژو را که در 
ژانویه برای بازگش��ت به ایران و 
تولید 200 هزار خودرو در سال 
با ش��رکت ایران خودرو قرارداد 
امضا ک��رد، به چالش کش��ید و 
اظهار ک��رد ما مجبور نیس��تیم 
ب��رای بازگش��ت توافق نامه امضا 
کنیم، زی��را هرگز از ایران خارج 

نشده بودیم. 
به گزارش ایسنا، کارلوس گون 
گفت: شما ش��اهد افزایش تولید 
رنو خواهید بود که بسیار سریع تر 
از هر خودروس��از دیگری خواهد 
بود. وی پیش از این در حاش��یه 
نمایش��گاه خودروی دیترویت به 
خبرنگاران اظه��ار کرده بود این 
ش��رکت به محض برداشته شدن 
تحریم ها، آماده گس��ترش تولید 
در ایران اس��ت. ایران بازار بسیار 
نویدبخش��ی اس��ت که پتانسیل 
افزای��ش تولی��د بی��ش از ی��ک 
میلی��ون خ��ودرو در حال حاضر 
به 1.5 یا 2میلیون خودرو دارد. 
مدیر عامل رنو همچنین در برابر 
س��رمایه گذارانی که نگران بودند 
پ��ای این ش��رکت به رس��وایی 
آالیندگی دیزلی اروپایی کشیده 
ش��ده است دفاع جانانه ای از این  
خودروس��از فرانسوی کرد. رنو از 
ماه گذش��ته که اعالم شد دفاتر 

این شرکت در راستای تحقیقات 
مرب��وط به آالیندگ��ی خودروها 
تحت بازرس��ی دولت قرار گرفته 
و ارزش سهامش تحت تاثیر این 
خبر در مدت یک روز 10 درصد 
ری��زش ک��رد، تحت فش��ار قرار 

گرفته است. 
دولت فرانسه پس از بازرسی ها 
اعالم کرد اگرچه هیچ شواهدی 
از تقلب مش��ابه فولک��س واگن 
در رنو وجود ن��دارد اما بعضی از 
خودروهای رن��و آالیندگی بیش 

از ح��د مجاز دارن��د. مدیر عامل 
رنو اظهار ک��رد: خودروهای رنو 
معیارها را دنبال کردند و اگرچه 
ممکن اس��ت در ش��رایط واقعی 
نس��بت ب��ه ش��رایط البراتواری 
داش��ته  باالت��ری  آالیندگ��ی 
باش��ند، اما این امر برای س��ایر 
خودروسازان هم صدق می کند. 

اظه��ارات مدیر عام��ل رنو در 
حالی مطرح شد که این شرکت 
نتای��ج مال��ی مثبتی کل س��ال 
2015 گزارش کرد. احیای بازار 

خودروی اروپا کمک کرد درآمد 
خالص رنو 50 درصد رشد کرده 
و به 2.8 میلیارد در سال 2015 

برسد. 
درآمدهای رنو با 10.4 درصد 
افزای��ش ب��ه 45 میلی��ارد یورو 
رس��یددر حالی که حاشیه سود 
عملیات��ی ای��ن ش��رکت از 3.9 
درص��د ب��ه 5.1 درص��د فروش 
افزای��ش یافت و باالت��ر از هدف 
میان مدت 5درصدی قرار گرفت. 
احیای بازار خودروی اروپا که 

در س��ال 2015 به می��زان 9.4 
درصد رش��د کرد، ب��ه رنو کمک 
ک��رد ضعف ش��دید در بازارهای 
نوظه��ور به ویژه در کش��ورهای 

روسیه و برزیل را جبران کند. 
رن��و از س��هم عمده خ��ود در 
ش��رکت روس��یه آوت��وواز 620 
میلیون یورو ضرر کرده و احتماال 
ب��رای تقوی��ت این خودروس��از 
روس��ی که ب��ه دلیل فروپاش��ی 
تقاض��ا در روس��یه در آس��تانه 
ورشکستگی قرار گرفته، سرمایه 

بیشتری تزریق خواهد کرد. 
همچنی��ن ش��رکت   ای��ن 

ثب��ت  کاه��ش  درص��د   15
خودروهای جدی��د در آمریکای 
التین را که عمدتا به دلیل رکود 
 اقتصادی برزیل بوده و همچنین

12 درص��د کاه��ش در منطقه 
آسیا و اقیانوسیه گزارش کرد. 

رنو همچنی��ن به کمک عرضه 
جمل��ه  از  جدی��د  مدل ه��ای 
بلند قاجار سهم بازارش  شاس��ی 

در اروپا را افزایش داد. 
فایننشیال  گزارش  براس��اس 
تایم��ز، مدیر عامل رنو هش��دار 
داد س��ال 2017 س��ال خوب��ی 
برای روس��یه و برزی��ل نخواهد 
ب��ود، ام��ا وی رش��د ق��وی در 
اروپ��ا، هند و چی��ن و همچنین 
بازگش��ت رنو به بازار ایران پس 
از برداش��ته ش��دن تحریم ها را 

پیش بینی می کند. 

واکنش مدیرعامل رنو به توافق نامه پژو با ایران
گزارش2
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 »محمدج��واد ظریف« وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و »جان کری« همتای آمریکایی وی طی 
دی��داری در مونیخ آلمان در رابط��ه با چگونگی اجرای 

برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( گفت وگو کردند. 
به گ��زارش ایرنا از مونیخ، به گفته یک منبع آگاه در 
این دیدار که شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
برگزار شد، دو طرف در مورد جزییات و اجرای بندهای 

مختلف برجام مذاکره کردند. 
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان در روزه��ای اخیر 
دیدارهای��ی را با برخی از اعضای گ��روه 1+5 از جمله 
»وان��گ یی« همتای چینی خود در بدو ورود به مونیخ 
در روز پنجش��نبه انجام داد. وزیر امور خارجه چین در 
ای��ن دیدار اعالم ک��رد که نقش ای��ران در حل بحران 
سوریه غیرقابل انکار است و باید از سوی همه کشورها 
جدی گرفته ش��ود. محمدجواد ظریف پنجش��نبه شب 
در نشست تماس سوریه در مونیخ که منجر به حصول 
توافق برای توقف درگیری ها در این کشور شد، شرکت 
کرد. رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران را در این سفر 
حس��ین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت 
امور خارجه همراهی می کند. پنجاه و دومین کنفرانس 
امنیت��ی مونیخ از 12 تا 14 فوریه )23 تا 25 بهمن( با 
ش��رکت ده ها نفر از س��ران و مقامات ارشد کشورهای 
مختل��ف از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی 

ایران در مونیخ آلمان برگزار  شد. 

پیام واضح به عربستان
روز جمعه، وزیر امور خارجه کش��ورمان در س��خنرانی 
خ��ود در کنفران��س امنیت��ی مونی��خ به رواب��ط ایران با 
عربستان اشاره کرد و گفت که چاره ای به جز همکاری 

مشترک دو کشور در منطقه وجود ندارد. 
به گزارش رویترز، ظریف س��اعاتی بعد از اینکه عادل 
الجبیر همتای عربس��تانی اش در مونیخ س��خنرانی کرد، 
گف��ت: »م��ا بای��د ب��ا هم کار کنی��م. ایران و عربس��تان 

نمی توانند همدیگر را از منطقه خارج کنند.«
او که مسئوالن دولتی در ریاض را »برادران سعودی ما« 
خطاب قرار داد اضافه کرد: »ما برای کار کردن با عربستان 
سعودی آماده هستیم. من معتقدم ایران و عربستان سعودی 
می توانند منافع مشترک در سوریه داشته باشند.« فارس 
گزارش داده است که در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنینی 
مونیخ و در جریان سخنرانی مشترک فدریکا موگرینی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظریف، زمانی که بنا شد حضار 
از سخنرانان سوال بپرسند، به ناگاه »ترکی الفیصل« رئیس 
اسبق سازمان اطالعات عربستان از میان جمعیت برخاست 
و پرسید که ایران برای تغییر نگاه عراق و عربستان نسبت 

به خود چه می کند؟ 
محمدجواد ظریف ابتدا به وی گوشزد کرد که عراقی ها 
موضع خود و رویکردی متفاوت از ریاض را اتخاذ کرده اند. 
ظریف که کمی عصبانی به نظر می رس��ید، ادامه داد: 
»مشکل اینجا بود که عربستان رویکرد حذف ایران را در 
پیش گرفت و حتی تالش کرد که تهران را از مذاکرات 
س��وریه کنار بگذارد.« وی گفت: »خبر خوب این بود که 
دوست من عادل الجبیر حاضر شد با حضور ایران به نشست 
وین بیاید. البته این نباید خبر مهمی باشد، بلکه این یک 
امر طبیعی است، اینکه ایران و عربستان برای حل بحران 

با یکدیگر گفت وگو کنند.«
وزیر خارجه ایران در مقام مقایس��ه سیاس��ت خارجی 
ایران و عربس��تان در قبال همس��ایگان بزرگ خود گفت: 
»نزدیک به 5۰۰ زائر ما در مراس��م حج کش��ته ش��دند، 

ام��ا م��ا روابط خود را قط��ع نکردیم، حتی روابط خود با 
عربستان را کاهش هم ندادیم.« عربستان پس از حمله 
معترضان به اعدام »شیخ نمر باقر النمر« به سفارت خود 
در تهران، روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد؛ در این 
حادث��ه به هیچ یک از نمایندگان دیپلماتیک عربس��تان 

آسیبی نرسیده بود. 

دیوار بی اعتمادی ایران و آمریکا کوتاه شده
س��وال بعدی در خصوص نحوه نزدیک ش��دن مجدد 
ایران به اروپا و آمریکا بود. ظریف گفت: »توافق هسته ای 
زمینه فائق آمدن بر بی اعتمادی ها میان ایران و غرب را 
فراهم کرد؛ همان بی اعتمادی که در این س��ال ها میان 

ایران و آمریکا فاصله انداخته است.«
اف��زود: »اروپ��ا در نتیج��ه تواف��ق هس��ته ای،  وی 
دستاوردهایی خواهد داشت ولی آمریکا به خاطر پابرجا 
نگاه داشتن تحریم های اولیه علیه ایران، نمی تواند از این 

طریق دستاوردی داشته باشد.«
فدریکا موگرینی در پاس��خ به این س��وال گفت: »ما 
)اتحادی��ه اروپ��ا( از قدی��م با ای��ران در ارتباط بوده ایم و 
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی، حتی در سال های اخیر 
هم روابط با ایران را حفظ کردند. ما به دنبال بازگش��ت 
و س��رمایه گذاری در ایران هس��تیم اما س��وال مهمی که 
برای س��رمایه گذار وجود خواهد داش��ت، این اس��ت که 

ایران و منطقه در 1۰ سال آینده چگونه خواهد بود.«
موگرینی در توجیه علت عالقه اروپا به بازار ایران گفت: 
»ایران جمعیت جوانی دارد که خیلی خوب تحصیل کرده اند. 
مهم است که کشورهای منطقه یاد بگیرند روش مدیریت 
نگرانی های خود را پیدا کنند و به دیگر کشورهای منطقه 

اجازه بدهند که حاکمیت ملی خود را احساس کنند.«

وزیر بهداش��ت در واکنش به اعتراضات 
صنف��ی جامع��ه پرس��تاری گف��ت: اگ��ر 
اعتراضات صنفی به ش��کل قانونی برگزار 
شود نمی توان از آن به عنوان سیاسی کاری 

یاد کرد. 

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، دکتر 
سیدحس��ن هاش��می در حاش��یه مراسم 
بزرگداش��ت روز پرس��تار ک��ه در س��الن 
همایش های س��ازمان صدا و سیما برگزار 
م��ورد  در  در جم��ع خبرن��گاران  ش��د، 

اعتراضات صنفی جامعه پرس��تاری، اظهار 
داشت: در صورتی که اعتراض های صنفی 
به ش��کل قانون��ی برگزار ش��ود نمی توان 
از آن به عن��وان سیاس��ی  کاری یاد کرد، 
بنابراین الزم است مطالبات صنفی و بحق 

جامعه پرس��تاری را از اتهام سیاسی کاری 
که توس��ط برخی افراد زده می شود، جدا 
کنیم. وزارت بهداش��ت ب��ا مطالبات بحق 
جامعه پرستاری که از مسیر صحیح دنبال 

می شود، همراه است. 

وزیر بهداشت: اعتراضات صنفی پرستاران، سیاسی کاری نیست

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران: 
جانباختگان حادثه منا »شهید« محسوب می شوند

رئی��س بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران با بی��ان اینکه 
جانباختگان فاجعه منا ش��هید اعالم خواهند شد، اظهار 
داشت: خانواده این عزیزان فقط از خدمات فرهنگی بنیاد 

استفاده خواهند کرد. 
ب��ه گزارش مهر، حجت االسالم والمس��لمین محمدعلی 
ش��هیدی صبح دیروز در نشس��ت خبری خود با اصحاب 
رس��انه، با اش��اره ب��ه فاجعه من��ا در حج امس��ال که به 
جان باخت��ن تعداد زی��ادی از حجاج ایران��ی و غیرایرانی 
منجر ش��د، گفت: وقتی اخبار این حادثه توس��ط آقایان 
قاضی عسگر و اوحدی خدمت مقام معظم رهبری رسید، 
ایشان اجازه دادند این جانباختگان با عنوان جانباختگان 
منا در گلزار ش��هدا دفن شوند. سپس طی جلساتی که با 
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسگر درخصوص اینکه 
خواس��ته عزی��زان این بود که جان باختگان منا، ش��هید 
محس��وب ش��وند داش��تیم و گفتیم که باید تمایزی بین 
این شهدا با شهدای جنگ باشد، بحث های زیادی صورت 

گرفت و قرار شد این عزیزان »شهید منا« اعالم شوند. 

وی گفت: در این زمینه مس��ائلی مطرح شد و به تفاهم 
رس��یدیم ک��ه از این به بع��د این عزیزان ش��هیدند و در 
ابعادی تحت پوش��ش بنیاد خواهند ب��ود که زمینه های 
این خدم��ات را اعالم خواهیم کرد. ای��ن عزیزان فقط از 
خدمات فرهنگی بنیاد استفاده خواهند کرد و تنها همسر 
و فرزن��دان تحت تکفل بنیاد خواهند بود و وقتی مراجعه 
کنند بنیاد کارتی برایش��ان به عنوان خانواده شهدای منا 
صادر می کند. فرزندان ش��ان از مدارس ش��اهد و سهمیه 
دانش��گاه اس��تفاده می کنند و همه فرزن��دان از خدمت 
س��ربازی معاف خواهند ش��د. همچنین از مراکز مشاوره 

و مددکاری می توانند در سراسر کشور استفاده کنند.«
رئیس بنیاد گفت: س��ازمان ح��ج و زیارت هم در مورد 
بیم��ه تقبل کرد س��االنه حق بیمه را بپردازد که ش��امل 

افرادی می شود که بیمه ندارند. 
رئیس بنیاد ش��هید با بیان اینکه ساالنه تعدادی از این 
عزیزان را به سفرهای زیارتی اعزام خواهیم کرد و سهمیه 
برای شان قائل هستیم، افزود: روی قبور این عزیزان طبق 

بخشنامه ای که خواهیم داد نام شهید حک خواهد شد. 
معاون رئیس جمهور با اعالم این مطلب که 42 ش��هید 
من��ای ما از جمله فرزند س��ردار انص��اری در مدینه دفن 
ش��دند که خانواده ها اعالم کردند همان جا بمانند و ما در 

خدمت خانواده این عزیزان نیز خواهیم بود. 
وی اف��زود: پیک��ر تم��ام عزیزانی که خانواده هایش��ان 
می خواس��تند برگردد، برگشت و در گلزار شهدا دفن شد. 
یکی دو مورد نیز وجود دارد که در حال پیگیری است. 

وی گفت: این حادثه همه را داغدار کرد و همه وظیفه 
دارند نهایت تالش را برای به سرانجام رسیدن این پرونده 

انجام دهند. 
رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد: این شهدا مانند 
شهدای مدافع حرم و هس��ته ای هستند و از مقام معظم 
رهبری هم تش��کر می کنی��م زیرا فرات��ر از آنچه ما فکر 
می کردیم ایشان انجام دادند و در بین همه کشورها ایران 
نخستین کش��وری بود که توانست اجس��اد را شناسایی 

کرده و برگرداند. 

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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پاپ فرانس��یس و کریل اول، اسقف اعظم ارتدوکس های 
روس��یه در دیداری تاریخ��ی در کوبا با صدور درخواس��تی 
مش��ترک خواستار محافظت از مس��یحیان تحت حمله در 
خاورمیانه ش��دند. به گ��زارش رویترز، حدود 1۰۰۰ س��ال 
پ��س از آنکه ش��اخه های ش��رقی و غربی مس��یحیت جدا 
شدند، پاپ فرانس��یس، رهبر کاتولیک های جهان با اسقف 
اعظم ارتدوکس های روس��یه در ترمینال فرودگاهی در کوبا 
دیدار کردند. در بیانیه مش��ترک آنها آمده است: در بسیاری 
از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، خانواده ها، روستاها، 
ش��هرهای برادران و خواهران مس��یحی ما کامال نابود شده 
است. کلیساهای آنها به طور وحشیانه مورد حمله و غارت قرار 
گرفته و به اشیای مقدس آنها بی حرمتی شده و آثار تاریخی 
آنها نابود ش��ده اس��ت. این مردم در عراق و سوریه نیازمند 

دریافت کمک های بشردوس��تانه فوری و گس��ترده هستند 
و عدم کمک رس��انی از علل مهاجرت گس��ترده مسیحیان 
است. رائول کاس��ترو، رئیس جمهوری کوبا در جریان دیدار 
پاپ با اسقف روس��یه حضور داشت که همین نیز لحظه ای 
تاریخی محس��وب می شود. وی سال گذش��ته میزبان پاپ 
فرانسیس بود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم اخیرا 
روابط دیپلماتیک کش��ورش را با هاوانا احیا کرده است. کوبا 
همچنین میانجی مذاکرات صلح دولت کلمبیا با شورشیان 
چپگرای فارک ش��د تا به 5۰ س��ال درگیری خونین پایان 
دهد. پاپ گفته اس��ت: اگر کوبا همی��ن روش را ادامه دهد، 
به »پایتخت اتحاد« تبدیل می شود. این لحظه تاریخی زمانی 
فراهم شد که کریل اول به کوبا سفر کرد و پاپ فرانسیس هم 

در راه سفر به مکزیک، توقف کوتاهی در کوبا داشت. 

پس از 1000 سال، رهبران کلیسای کاتولیک و ارتدوکس دیدار کردند

 روزنام�ه ایندیپندن�ت نوش�ت ک�ه 
عربس�تان نیروی زمین�ی و جنگنده به 
پای�گاه اینجرلی�ک ترکیه اع�زام کرده 

است. 
  اتحادیه عرب امروز نشستی مشورتی 
را در سطح نمایندگان دائم این اتحادیه 

به ریاست امارات برگزار می کند. 
مقام های آمریکایی اعالم کردند ایاالت متحده و کوبا قرار است روز سه شنبه 
توافقی را برای از سرگیری پروازهای تجاری برای نخستین بار در طول 50 سال 

گذشته امضا کنند

تیتر اخبار

پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران ب��زرگ از آغاز فعالیت 
رسمی خودروهای دوربین دار پلیس خبر داد. سردار سیدتیمور 
حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره 
خودروهای دوربین دار پلیس راهنمایی و رانندگی که چندی 
پیش با حضور فرمانده ناجا رسما از آن رونمایی شد، گفت: این 
خودروها که به سیس��تم ثبت تخلف ساکن مجهز هستند از 
مدتی پیش راه اندازی شده و حدود سه ماه به شکل آزمایشی 
فعالیت کردند. وی با بیان اینکه در حال حاضر پس از گذراندن 
مراحل آزمایشی این خودروها به شکل رسمی فعالیت خود را 
آغاز خواهند کرد، اظهار داش��ت: کار عملیاتی این خودروها از 
چند روز پیش آغاز ش��ده و با حرکت در سطح معابر پایتخت 
با تخلفات ساکن ناشی از توقف غیرمجاز همچون پارک دوبله، 
توقف در ایس��تگاه های تاکس��ی و اتوبوس، توق��ف در حریم 
تقاطع ها و میادین، توقف در پیاده رو، توقف مقابل ش��یرهای 

آتش نش��انی، مخازن زباله، درهای پارکینگ ها، سد معبر و... 
برخورد خواهند ک��رد. وی با بیان اینکه ثبت این تخلفات به 
وس��یله دوربین و با امکاناتی که این خودروها در اختیار دارند 
انجام خواهد شد، گفت: با توجه به کدهای مختلف جرایم، مبلغ 
جرایم نیز متفاوت خواهد بود. حسینی درباره اینکه چه تعداد از 
این خودروها در سطح معابر تهران به کار گرفته خواهند شد؟ 
گفت: در نظر داریم که برای هر یک از مناطق بیست ودوگانه 
پلی��س راهنمایی و رانندگی یک خ��ودرو را اختصاص دهیم. 
رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه 
سیستم کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای با استفاده از خودرو، 
تاکنون در هیچ جای جهان اجرا نشده است، گفت: تا آنجا که 
ما اطالع داریم این برای نخستین بار است که چنین طرحی 
اجرا می ش��ود، البت��ه از برخی امکانات نصب ش��ده روی این 

خودروها در بعضی از کشورها استفاده شده است. 

آغاز رسمی فعالیت خودروهای دوربین دار پلیس

  عباس�علی صادق�ی، مدی�رکل عف�و و 

بخش�ودگی قوه قضاییه از عف�و 105۹ نفر 
از محکوم�ان دادگاه های انقالب، س�ازمان 
قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات 
همزمان با س�الروز پیروزی انقالب اسالمی 

خبر داد. 
  ط�ی حکم�ی از س�وی آیت اهلل آمل�ی 

الریجانی، ریاست دکتر شجاعی در سازمان 
پزش�کی قانونی کش�ور به مدت سه سال 

دیگر تمدید شد. 

چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: ضوابط بلندمرتبه سازی یک سال است که 
در کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی در حال بررسی است و در این مدت 

پروانه بلندمرتبه سازی در تهران صادر نشده است

تیتر اخبار

کارگ��ردان »عش��ق«،  هانک��ه  میش��ل  بع��دی  فیل��م 
ح��ول محور ی��ک خان��واده ب��ورژوای اروپای��ی می چرخد. 
 ب��ه گ��زارش اس��کرین دیلی، م��ارگارت من��گاز از کمپانی

»Les Films du Losange«  که مدت هاست پروژه های 
میش��ل هانکه را تهی��ه می کند از نمایش فیل��م بعدی این 
  )EFM( کارگردان اتریشی یعنی »پایان ش��اد« در ای اف ام
خبر داده و تایی��د کرده که مراحل فیلمبرداری این فیلم از 
فصل تابستان در شمال فرانسه آغاز می شود. منگاز گفت: ما 
خوشحالیم که دوباره با همکاران مان در اکس فیلم و وگافیلم 
همکاری می کنیم. قرار است فیلمبرداری در فرانسه صورت 
بگیرد. این نخستین باری است که میشل هانکه در ایالت های 
فرانس��ه فیلمبرداری می کند. این نخستین فیلم سینمایی 
هانکه بعد از فیلم »عشق« او خواهد بود که برنده جوایز اسکار 
و نخ��ل طالی کن ش��د و 34 میلی��ون دالر در باکس آفیس 
جه��ان فروخت. این فیلم جدید که ب��ا بودجه 13.۶ میلیون 

دالری س��اخته می ش��ود، حول محور یک خانواده بورژوای 
اروپای��ی می گردد که نس��بت به اتفاق هایی ک��ه در جهان 
اطراف ش��ان می افتد، توجهی نش��ان نمی دهند. رسانه های 
فرانسوی گفتند این فیلم قرار است به بحران پناهندگی در 
اروپا بپ��ردازد، اما منگاز می گوید این تنها یک جنبه از خط 
داس��تانی اس��ت و تمرکز اصلی آن نیست. برنیس وینسنت 
  »Les Films du Losange« رئیس فروش اس��تودیوی
که این فیلم را در ای اف ام می فروشد، گفت این کمپانی اول از 
روی احترام نسبت به وفاداری توزیع کنندگان فیلم »عشق« 
به هانکه، با آنها تماس گرفت. او در ادامه به این نکته اش��اره 
کرد که در کنار بازیگران نامداری چون ژان-لویی ترینتینیان 
و ایزابل هوپرت، چند چهره جدید هم از جمله بازیگران فیلم 
هستند. از دیگر فیلم های این استودیو می توان از »چیزهایی 
که در راه اند« ساخته میا هانسن الو که یکی از رقبای دریافت 

خرس طالی برلین است و »پسر یوسف« نام برد. 

 »پایان شاد« میشل هانکه در فرانسه رقم می خورد

 فیلم »مامان و بابا« با حضور نیکالس 
کیج در یکی از نقش های اصلی به زودی 

جلوی دوربین می رود. 
  »فروش�نده« فیل�م جدی�د اصغ�ر 

فره�ادی با ب�ازی ترانه علیدوس�تی و 
شهاب حسینی که ماجرایش در ایران 
می گ�ذرد، توجه خری�داران جهانی را 

جلب کرده است. 

س�ازهای ۹ گروه موسیقی برای پنجمین روز جشنواره موسیقی فجر در پنج 
سالن و در روز یکشنبه کوک می شود

تیتر اخبار

کلودی��و رانیه ری س��رمربی تیم فوتبال لسترس��یتی در 
آس��تانه دیدار با آرسنال در رقابت های لیگ برتر انگلستان، 
قهرم��ان نش��دن توپچی ه��ا را فاجعه خواند. تی��م فوتبال 
لسترس��یتی امروز یکش��نبه در زمین آرس��نال به میدان 
خواهد رفت. صدرنشین حال حاضر رقابت های لیگ برتر در 
دیدار رفت که به میزبانی این تیم انجام ش��د با نتیجه 5 بر 
2 تن به شکست داده است. کلودیو رانیه ری که تیم فصل 
جاری خود را با 22 میلیون پوند بس��ته اس��ت، گفت: شاید 
این بازی برای آرس��ن ونگر مهم باش��د اما بر ای ما چندان 
کلیدی به حس��اب نمی آید. فشار روی تیم های دیگر است. 

آرسنال فشار زیادی را تحمل می کند چون آرسن هر سال 
پول زیادی خرج می کند. ما فشاری احساس نمی کنیم زیرا 
کارم��ان را انجام می دهیم. م��ا هدفی فراتر از فانتزی بودن 
داریم. مردم می خواهند ما را زیر فش��ار قرار دهند چون از 
همان آغاز می گفتند لس��تر دیر ی��ا زود می افتد. اما اکنون 
بعض��ی از مردم فک��ر می کنند ما می توانیم برنده باش��یم. 
تیم های دیگر زیر فش��ار هس��تند چون پ��ول زیادی خرج 
کرده اند و اگر نبرند فاجعه اس��ت. اکنون احس��اس آرامش 
داریم. چرا فشار؟ ما با هواداران مان می خواهیم به رویایمان 
جامه عمل بپوشانیم. کسی لطفا ما را از خواب بیدار نکند. 

آرسنال قهرمان لیگ برتر نشود فاجعه رخ داده است

 »خال�د بوالهروز« ملی  پوش پیش�ین 
س�الگی   ۳۴ س�ن  در  هلن�د  فوتب�ال 

بازنشستگی خود را اعالم کرد. 
  کی روش، پیش از جلس�ه با کفاش�یان 

گفت: من با کفاش�یان مشکلی ندارم، اگر 
ایشان مرا نگه دارد مردم خوشحال خواهند 
شد ولی گروه طبقه سوم فدراسیون از این 

موضوع ناراحت خواهند شد. 
دیه گو کاستا، مهاجم تیم فوتبال چلسی از نگاه کاریکاتوریست سایت گل در 

نقش زورو به میدان می رود

تیتر اخبار
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دیدار ظریف و کری در کنفرانس امنیتی مونیخ
وزیر امورخارجه کشورمان در مونیخ گفت که ایران و عربستان 

نمی توانند همدیگر را از منطقه خارج کنند

اخبار انتخاباتی

 حس��ینعلی امی��ری، قائم مقام وزیر کش��ور گفت: 
وزارت کش��ور از هرگونه تع��رض به تجمعات قانونی در 
دوران تبلیغ��ات انتخابات مجلس و خبرگان جلوگیری 
می کن��د. از نظر وزارت کش��ور همه کس��انی که برای 
انتخابات هفتم اس��فند تایید صالحیت شدند از حقوق 
برابری برخوردار هس��تند و وزارت کشور حامی حقوق 

آنها است. 
 حجت االس��الم والمس��لمین س��یدمحمد غ��روی 
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم از نهایی ش��دن 
لیست این تشکل سیاسی برای پنجمین دوره انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری در استان تهران خبر داد.
 حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی لیست 
ائت��الف اصولگرایان را معت��دل توصیف کرد و گفت که 

جریان انحراف از این لیست به کلی کنار گذاشته شده 
و هیچ یک از کسانی که براساس خط مشی اصولگرایان 
تح��ت عنوان انحراف��ی تعریف می ش��دند اجازه حضور 

نیافتند. 
 احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس ش��ورای 
اسالمی درباره حضور اصالح طلبان در انتخابات مجلس 
آین��ده گفت: ما آنق��در از نبود حزب آس��یب دیده ایم 
که معتقدم حض��ور جریانات فک��ری مختلف می تواند 
فقدان حزب را جبران کند. وی در مورد لیس��ت ائتالف 
اصولگرای��ان اظهار کرد: این یک ائتالف جدی اس��ت و 

چنین چیزی تا حاال اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. 
 عوض حیدرپ��ور، عض��و فراکس��یون اصولگرایان 
رهروان والیت با بیان اینکه »ارائه لیس��ت از سوی این 
فراکس��یون منتفی ش��د« گفت: قرار است رایزنی هایی 

ب��رای ق��رار گرفت��ن اس��امی اعض��ای فراکس��یون در 
لیست های دیگر صورت گیرد. 

 طی چند روز اخیر اخباری در فضای مجازی درباره 

انتشار لیست مورد حمایت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
منتش��ر شده اس��ت و با وجود اینکه رسما تایید نشده 
اس��ت، برخی منابع نزدیک ب��ه اصالح طلبان از اصالت 
آن صحبت کرده اند. این لیس��ت به این ش��رح اس��ت: 
اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، ابراهیم امینی، 
محمود عل��وی، محمدعل��ی موحدی کرمانی، ابوالفضل 
میرمحمدی، محمد محمدی نیک )ری شهری(، محسن 
قمی، محمدعلی تسخیری، محمد سجادی عطاءآبادی، 
قربانعلی دری نجف آبادی، هاشم بطحایی، محمدحسن 
زالی )فاض��ل گلپایگانی(، علی ناصری یزدی، محس��ن 

اسماعیلی.



MAD MEN آموزه های تبلیغاتی سریال
پسر بد، شدیدا تنبیه می شود! 

در ادام��ه بررس��ی آموزه ه��ای تبلیغاتی س��ریال 
م��د من در این س��تون، نگاهی به بخش��ی دیگر از 
 New قسمت چهارم از فصل اول این سریال یعنی
Amsterdam می اندازی��م. در ای��ن نوش��ته قصد 
دارم مس��ائل مربوط به رقابت های داخلی در شرکت 
تبلیغات��ی را منعکس کن��م. همان طور که می دانید، 
پیت��ر کمپل، یک��ی از مدیران اجرایی پرحاش��یه و 
جوان ش��رکت تبلیغاتی اس��ترلینگ- کوپر است. او 
به واسطه ش��هرت خانوادگی اش مشتریان خوبی را 
جذب می کند اما متاس��فانه او تنه��ا بر حوزه کاری 
خ��ود تمرکز نمی کند و با جاه طلبی س��عی دارد در 
کار همکاران��ش در بخش خالقه نی��ز دخالت کند. 
در ای��ن قس��مت می بینیم که کمپل در جلس��ه ای 
ک��ه دان دریپر برای ارائه طرح های ش��رکت صنایع 
ف��والد »بتله��م« ترتیب داده اس��ت، ن��ه تنها هیچ 
کمکی ب��ه همکارانش نمی کند، بلکه س��عی دارد با 
تکروی نظر مدیر این ش��رکت را به س��مت خودش 
جلب کند. ش��اید بتوان رفتار وی را با جایگاه رفیع 
مشتری به عنوان س��ومین تولید کننده فوالد کشور 
ایال��ت متحده نیز مرتبط دانس��ت. در ادامه متوجه 
می ش��ویم پیتر کمپل جوان چند گناه نابخش��ودنی 
دیگ��ر هم مرتکب ش��ده اس��ت؛ اول اینک��ه قبل از 
جلسه مذکور، ذهن مشتری را نسبت به گروه خالقه 
ش��رکت خودش کام��ال تخریب کرده اس��ت و این 
سمپاش��ی چنان نیرومند است که حتی دان دریپر 
با ش��خصیت تاثیرگذارش نی��ز نمی تواند طرح های 
 س��اده اما مفهوم��ی اش را به تایید آق��ای والتر وید

)Walter Veith( مدیر فوال بتلهم برساند. تصویر 
اصلی ط��رح یاد ش��ده، نمای��ی از ش��هر نیویورک 
را در ب��ر دارد و پی��ام ای��ن طرح ه��ای تبلیغات��ی
»New York City ,  brought 
to you by Bethlehem Steel .«

س��عی دارد اهمی��ت ش��رکت ف��والد بتله��م را در 
س��اخت شهر خاطرنشان سازد. مشابه این ایده برای 
شهرهای شیکاگو، س��نت لوییس و پیتس بورگ نیز 
اجرا شده اس��ت و دن پیشنهاد می کند این طرح ها 
در مطبوع��ات، مج��الت و تع��دادی از بیلبوردهای 
ش��هری پیاده سازی ش��ود اما همان طور که پیش تر 
نیز اش��اره شد آقای وید طرح ها را با بهانه های واهی 
- مثل اینکه این ایده ها بیشتر تبلیغ شهرها هستند 

تا صنایع فوالد بتلهم- رد می کند. 

ناگهان پیت کمپ��ل بی تجربه، ب��دون هماهنگی 
با مدیر باالدس��تش، از آقای وی��د می خواهد تا تنها 
24 س��اعت به ش��رکت فرصت دهد تا تیم خالقیت 
طرح ه��ای جدیدی را برای وی آم��اده کند. پس از 
آنکه مدیر بتلهم جلس��ه را ت��رک می کند، کمپل با 
خش��م دان دریپر مواجه می شود. البته باید به آقای 
دریپر حق داد، زی��را همکارش اوال بدون هماهنگی 
با او فش��ار مضاعفی را برای ارائه طرح های جدید در 
مدت زمان کوتاه به س��ازمان متبوع��ش وارد کرده 
اس��ت و بدتر اینک��ه وی نه تنها هیچ تالش��ی برای 
دفاع از طرح های همکارانش نکرده است بلکه با نیت 
قبلی سعی در تخریب این طرح ها و برجسته کردن 
شخصیت خودش داشته اس��ت. این نوع حرکات را 
ما بعض��ا در محیط صنعت تبلیغات کش��ورمان نیز 
ش��اهد هس��تیم، گاهی مدیران هنری برای متمایز 
ک��ردن ش��خصیت حرفه ای خود در نزد مش��تریان، 
رفتار مناسبی با زیردستان و حتی مدیران باالدستی 
ندارند و با ارائه رفتاری خاص سعی دارند به مشتری 
این مس��ئله را القا کنند که شرکت تبلیغاتی تنها با 
هنر آنها به حیات خود ادامه می دهد. گاهی مدیران 
و کارشناس��ان بازاریابی نیز ب��رای اینکه به هر نحو 
ممکن زمینه عقد قرارداد با مشتری را فراهم کنند، 
با کوچک ترین اعتراض مشتری نسبت به طرح های 
تبلیغاتی، سعی می کنند نظر مشتری را تامین کنند 
و از این مسئله که آیا اساسا درخواست های مشتری 
منطقی است غافل می شوند و وظایف سازمانی خود 
را کامال فراموش می کنند.  در ادامه داس��تان، آقای 
کمپل به دان دریپر می گوید او یک متفکر مس��تقل 
اس��ت و طرح های دان و همکارانش قدیمی ش��ده و 
حتی تهدیدهای ضمنی مدیرخالقه شرکت نیز او را 
س��ر عقل نمی آورد. کمپل در یک حرکت موازی با 
شرکت خود، در یک محفل خصوصی طرح خودش 
را ب��ه آق��ای والتر وی��د، مدیر صنایع ف��والد بتلهم 
می قبوالن��د و در جلس��ه بع��دی دان دریپر و دیگر 
همکارانش را که در 24 س��اعت گذشته سخت روی 
طرح های جدید کار کرده اند، در پیش��گاه مش��تری 
بی اعتبار می س��ازد! هرچند مش��تری راضی از طرح 
جدیدش از ش��رکت خارج می شود اما دان دریپر در 
تقدیر از این شیوه مش��تری مدارانه پیتر کمپل تنها 
یک پاداش برای او درنظر می گیرد؛ اخراج از شرکت! 
alijah.sh@gmail.com :ارتباط با نویسنده

تبلیغاتچی های دیوانه

تبلیغات خالق

آگهی: اسنک Minimie Chinchin - شعار: خستگی تان را رفع کنید 

ایستگاه تبلیغات

قلدری ممنوع! 

براس��اس تحقیقات انجام ش��ده، لیتوانی بیشترین 
آم��ار را در تعداد کودکانی ک��ه از قلدری رنج می برند 
 Enter دارد. موزه مجازی قلدری که توس��ط آژانس
Agency لیتوانی اجرا ش��ده است، تصاویری از نمونه 
قلدری هایی را که در طول تاریخ رخ داده اند، به تصویر 

کشیده است. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، از اه��داف بنیادی کمپین 
»قل��دری ممن��وع!« جلوگیری از قلدری و خش��ونت 
اس��ت. این کمپین می خواه��د محیط های امن تری را 
در م��دارس و مهدکودک ها ایجاد کند و مهم تر از آن 
آگاهی عمومی را نس��بت به این مشکل افزایش دهد. 
NGO  Vaikų linija در تالش است با این تصاویر 
نسل های حال و آینده را از اشتباهات گذشتگان آگاه 

کند تا از آنها بیاموزند و باز تکرارش نکنند. 
هن��گام دی��دن هر یک از این تصاویر ش��اید ش��ما 
بگویید: »اوه، خدای من! من هم این کار را می کردم!« 
بله، متاس��فانه خود شما هم یکی از آن قلدرها بودید! 

پس برای مبارزه با قلدری قدمی بردارید. 

اصول تبلیغ در نقطه خریدوفروش در فروشگاه های تخفیفی

خالقیت در تبلیغات فروشگاهی
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قربان��ی رز اظه��ار می کند: برای روش��ن 
ش��دن موض��وع بهت��ر اس��ت ابت��دا تعریف 
 )Point of Sale( مشترکی از نقطه فروش
 Point of( و نقط��ه خرید PoS به اختصار
Purchase( به اختصار PoP داشته باشیم؛ 
این دو اصطالح معموال در صنعت مارکتینگ 
به طور جایگزین استفاده می شوند؛ اما تفاوت 
ظریف��ی دارن��د. PoS ب��ه تم��ام تمهیدات 
تبلیغاتی گفته می ش��ود که در نقطه فروش 
مانند صندوق فروش��گاه یا نزدیک آن دیده 
می ش��ود. در مقابل PoP مفهوم وسیع تری 
دارد و به ص��ورت کل��ی به تم��ام تمهیدات 
تبلیغاتی در کل فروش��گاه ت��ا نقطه فروش 

گفته می شود. 

ضرورت برنامه ریزی و استراتژی فروش
فروش��گاه های  در  می ده��د:  ادام��ه  او 
تخفیفی همان طور که از نام ش��ان مشخص 
اس��ت، اجناس با قیمت پایین تری نس��بت 
به سایر فروش��گاه ها به فروش می رسند. در 
این ش��رایط برنامه ریزی و داشتن استراتژی 
ف��روش ب��رای محصوالت مختل��ف ضروری 
است. این برنامه شامل تخفیف های تعدادی 
)یکی بخر دوتا ببر( و تخفیف کاالهای مکمل 
)ش��امپو و حالت دهن��ده( اس��ت. همچنین 
ایج��اد تمای��ز و ارزش، به چش��م آمدن و نو 
ب��ودن از مهم ترین ویژگی ه��ای برنامه های 
PoP اس��ت. براس��اس نتای��ج نظرس��نجی 
Ravenshoepackaging در مورد عوامل 
پراهمیت در تبلیغ��ات PoP، جذابیت های 
بص��ری ط��رح بیش��ترین و حج��م و اندازه 
طرح کمترین امتی��از را گرفتند؛ با توجه به 
این شرایط پیش��نهاد می شود فروشگاه های 
برنامه ه��ای  داش��تن  کن��ار  در  تخفیف��ی 
 PoP قابل اندازه گیری فروش، به رسانه های
فک��ر کنند که بیش��ترین ارتب��اط بصری را 
در عین انتقال پیام ارزش��مند و س��اده، ارائه 
می کند. در کن��ار اینها نو بودن تبلیغات نیز 
بااهمیت اس��ت؛ زیرا اصوال تبلیغات PoP به  
مرورزمان کارایی خود را از دست می دهد لذا 
فروش��گاه باید مدام در ح��ال تعریف طرح و 

اجرای آن باشد. 

اهمیت تبلیغ در فروشگاه ها
ای��ن کارش��ناس ارش��د تبلیغ��ات درباره 
»اقدامات خالقانه ای که فروشگاه ها می توانند 
در تبلیغ��ات در نقطه ف��روش انجام دهند« 
خاطرنش��ان می کند: این موضوع به شرایط 
داخ��ل کش��ور بس��یار بس��تگی دارد؛ زیرا 
 PoP در س��طح جهان��ی رقاب��ت تبلیغ��ات
داس��تان جدیدی نیست که اخیرا زیاد شده 
باشد. به عنوان نمونه ش��رکت های دخانیات 
ایاالت متحده س��االنه نزدیک به معادل 250 
هزار میلیارد ریال فقط برای تبلیغات داخل 
فروش��گاهی هزینه می کنند. براساس نتایج 

تحقیق��ات، 66 درصد هم��ه تصمیم ها برای 
خری��د زمانی گرفته می ش��ود ک��ه افراد در 
داخل فروش��گاه ها هستند. از این آمار حدود 
53 درص��د تحت تاثیر طرح های انگیزش��ی 

PoP/PoS  است. 
او می افزاید: در ایران ش��اید تب این نوع 
تبلیغات به راه افتاده اس��ت و شخصا هنوز 
فض��ا برای این نوع تبلیغات را بس��یار بکر و 
دس��ت نخورده می دانم. خالقیت در کارایی 
این نوع تبلیغات، به ش��رط اینک��ه به اندازه 
تبلیغات محیطی بانک ملت پیشرفته نباشد، 
موثر است؛ به عنوان نمونه چاپ پوستر های 
باکیفی��ت س��ه بعدی محص��والت در ک��ف 
زمی��ن و نزدیک محصول اصلی که ارزش یا 

تخفیف��ی را انتق��ال می دهد نمون��ه رایج و 
موفقی اس��ت. همچنین طرح های حجمی 
فیزیک��ی )ماک��ت( با ظاهری ج��ذاب برای 
جلب توجه مخاطب از گزینه های پراستفاده 
است. در مورد کاالهای دیجیتالی، استفاده 
از تکنولوژی ه��ای Digital Signage و 
نمایشگرهای هوش��مند برای ارائه اطالعات 
تکمیل��ی محصوالت توصیه می ش��ود. نکته 
بس��یار مه��م اینجاس��ت ک��ه در ای��ن نوع 
تبلیغ��ات تا زمان��ی که خالقی��ت جذاب و 
س��اده ای به ذهن بازاریابان نرس��یده است 
باید تا حد امکان از خالقیت پرهیز کرد زیرا 
رس��اندن پیام به صورت س��اده و بی دردسر 

اولویت بیشتری دارد. 

تفاوت فروشگاه ها در استفاده از تبلیغات
قربانی رز درباره استفاده کمتر ماکت های 
حجم��ی در داخ��ل کش��ور بی��ان می کند: 
در دنی��ا م��دل قال��ب این گون��ه اس��ت که 
 PoP فروشگاه های نس��بتا کوچک تبلیغات
را ب��ه تولیدکنندگان محصول برون س��پاری 
می کنند؛ ام��ا فروش��گاه های بزرگ تر برای 
حف��ظ یکپارچگ��ی و اس��تاندارد فروش��گاه 
معموال به طور مستقیم یا از طریق آژانس های 
واس��طه، تبلیغ��ات PoP را در س��طح کل 
محصوالت و حس��ب برنامه های فروش اجرا 
می کنن��د. اما در مورد فروش��گاه های بزرگ 
ایرانی، ش��اید ع��دم اس��تفاده از ماکت های 
حجم��ی ی��ا طرح ه��ای مش��ابه به س��لیقه 

بازاریاب��ان فروش��گاه یا آژانس های واس��ط 
برگ��ردد. درهرص��ورت ماکت ه��ای حجمی 
موضوع جدیدی نیس��تند. نکته بااهمیت در 
تبلیغات PoP کارایی آنهاست نه نوع رسانه 
وگرنه یک پوستر ساده و بی خالقیت که پیام 
ارزش��مندی را با کارایی بیش��تری نسبت به 
سایر رسانه ها منتقل می کند در اولویت است. 
تکنیک های اندازه گیری این کارایی و مقایسه 
رس��انه های مختلف از این بابت جنبه مهم تر 
مسئله است که عمدتا هم توسط فروشگاه ها 
و هم آژانس های تبلیغاتی انجام نمی ش��ود. 
وقت��ی هم اندازه گیری نداری��م اصوال دلیلی 
برای اجرای طرح ه��ای خالقانه نمی ماند به 

 جز ذوق طراح و بودجه تبلیغات. 
او »درب��اره رس��انه های جدی��د آژان��س 
تبلیغاتی مات که در هایپر اس��تار اس��تفاده 
می ش��ود« می گوی��د: اص��وال ایج��اد تنوع 
کارای��ی  اندازه گی��ری  تازگ��ی مس��تمر،  و 
 و خالقی��ت نس��بی در ان��واع رس��انه های

PoP/PoS ضروری است. به عنوان یک ناظر 
بیرونی، به نظر می رس��د ابزارهای مس��تقر 
ای��ن آژانس در حال حاض��ر تنها منحصر به 
رس��انه های چاپ��ی و غیر دیجیتالی اس��ت. 
در ای��ن حوزه کارهای خوبی ب��رای افزایش 
کارایی ابزاره��ا می توان انج��ام داد. ازجمله 
آنها پرداختن به برنامه های هدفمند یکپارچه 
تبلیغاتی به جای اجراهای س��اده و نقطه ای 
اس��ت؛ به عنوان نمون��ه یک پودر ش��وینده 
می توان��د طرح ارتق��ای فروش ی��ا تخفیف 
یکی بخ��ر دو تا ببر خ��ود را از پارکینگ به 
مش��تریان اعالم کن��د. این ط��رح می تواند 
طی مس��یر با اطالعات تکمیلی شامل محل 
فروش محصول کامل تر شود. اندازه گیری کل 
ط��رح نیز به دلیل یکپارچ��ه بودن و قابلیت 
مقایسه نیز آس��ان تر است. اجرای طرح های 
یکپارچه تخفیف سراسری محصوالت )مانند 
محص��والت ش��وینده( در رویدادهای خاص 
)مانند نزدی��ک عید نوروز( نی��ز در افزایش 
کارایی تبلیغات موثر اس��ت. ب��ه  غیر از این 
حفظ نو بودن رس��انه ها حس��ب مخاطبین 
فروش��گاه باید مدنظر باش��د. با به روزرسانی 
مک��رر باید ت��ا حد امکان از ایجاد احس��اس 
کهنگ��ی طرح ها جلوگیری ش��ود. همچنین 
اصوال نزدیک ب��ودن طرح به محصول اصلی 
در افزایش احتمال خرید بس��یار موثر است 
لذا باید س��عی ش��ود محل تبلیغات با محل 
محصول فاصله ای قابل قبول داش��ته باش��د. 
درنهای��ت تزری��ق مقدار کم��ی خالقیت در 
طرح ها، فقط به ق��دری که توجه جلب کند، 
در کنار استفاده از رسانه های جدید و مدرن، 
البته به م��رور، توصی��ه می ش��ود. ازآنجاکه 
زیرساخت استفاده از برخی از تکنولوژی های 
نس��بتا جدید تبلیغات PoP/PoS هنوز در 
کش��ور وجود ندارد، در انتخاب این رسانه ها 

باید محتاط بود. 

علیجاه شهربانویی
مشاور تبلیغات و برندسازی

امیر کاکایی

براس�اس نتایج تحقیقات، 66 درصد همه تصمیم ها برای خرید زمانی 
گرفته می ش�ود که اف�راد در داخل فروش�گاه ها هس�تند. اهمیت این 
موضوع فروشگاه های ایرانی را بر آن داشته که در چند سال گذشته از 
رس�انه های مختلفی در داخل فروشگاه ها استفاده کنند و تمهیداتی را 
در نقطه خرید یا فروش در نظر بگیرند. از طرفی معموال فروش�گاه های 
کوچک از تبلیغات نقطه خرید استفاده می کنند و فروشگاه های بزرگ تر 
برای حفظ یکپارچگی و اس�تاندارد فروشگاه معموال به طور مستقیم یا 

از طری�ق آژانس ه�ای واس�طه، تبلیغات نقط�ه خرید را در س�طح کل 
محصوالت و حسب برنامه های فروش اجرا می کنند. توجه و اجرای این 
موضوع می تواند در افزایش فروش فروش�گاه های تخفیفی بسیار مثمر 

ثمر باشد. 
امید قربانی  رز، مش�اور ارش�د بازاریابی و تبلیغ�ات و فارغ التحصیل 
MBA دانش�گاه صنعتی شریف در گفت و گو با »فرصت امروز« می گوید: 
رس�انه های تبلیغات�ی در نقط�ه فروش تن�وع قابل توجه�ی دارند و در 
س�ال های اخیر با عرضه ش�دن بس�ترهای تبلیغ�ات دیجیتالی، حوزه 
وسیع تری برای توسعه آنها مهیا شده است. این رسانه ها از پوسترهای 
دوبع�دی و س�ه بعدی، بن�ر، نش�انه ها، حجم ه�ای فیزیک�ی و صوت تا 

 ،)Digital Signage( صفحات نمایش دیجیتال، نشانگرهای دیجیتالی
نرم افزارها و سخت افزارهای هوشمند تبلیغاتی و کیوسک های اطالعاتی 
گس�ترده اند؛ اما مناس�ب یا نامناس�ب بودن رس�انه مورد اس�تفاده در 
تبلیغات نقطه فروش یک امر نس�بی اس�ت که به فاکتورهای مختلفی 
چون نوع محصول، قالب فروش�گاه، فرهنگ، توسعه یافتگی و امکانات 
در دس�ترس وابس�ته اس�ت؛ به عنوان  نمونه احتماال در فروش�گاه های 
خرده فروشی هایپراستار و هایپرمی داخل کشور، هنوز اقبال رسانه های 
فیزیکی و س�نتی در س�طح ب�اال و قابل قبولی اس�ت. در این ش�رایط 
معموال اس�تفاده از رس�انه های جدیدتر برای افزایش کارایی، به صورت 

محتاطانه تر و با اندازه گیری خروجی انجام می شود. 
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ابتدا ارزیابی خود را از نحوه 
اطالع رسانی این تغییر نام و 
کانال ه�ای مختلف آن بیان 
کنید )از نحوه رونمایی از نام 
جدید و مراس�م قرعه کشی 
در تلویزی�ون ت�ا بیلبورد و 

روابط عمومی و...(. 
هدف این نهاد اقتصادی که 
در میانه جنگ تحمیلی ایران 
و عراق در سال 1366 تاسیس 
ش��د، در ابتدا کمک به مردم 
و خان��واده رزمن��دگان بود و 
هم اکنون نی��ز توجه جدی به 
ص��ادرات و تالش برای تقویت 
حرک��ت تولیدکنن��دگان ب��ه 
س��وی تولید صادرات محور و 
کمک به ارزآوری بیشتر برای 
کشور دارد. همزمان با تاسیس 
وزارت تعاون در س��ال 1373، 
نخس��تین تعاون��ی اعتبار آزاد 
در کش��ور لق��ب گرف��ت و در 
سال 1390 به شرکت سهامی 
عام تبدیل ش��د و سهام آن در 
فرابورس نیز عرضه می ش��ود. 
با توجه به سیاس��ت های بانک 
مرک��زی و ب��ه منظ��ور تامین 
افزای��ش س��رمایه موسس��ات 
به س��ه هزار میلیارد  اعتب��اری 
ری��ال، ای��ن اق��دام ب��ا هدف 
تامین نظر بانک مرکزی انجام 
اعتباری  شده است. موسس��ه 
عس��کریه ک��ه هم اکنون 320 
شعبه در سراس��ر کشور دارد، 
در اوایل س��ال جاری تصمیم 
به تغیی��ر نام گرفت. ش��ایان 
ذکر است به نظر می رسد این 
تصمیم به دلیل سیاس��ت های 
کلی بانک مرک��زی به منظور 
تغییر نام موسسات اعتباری از 
اسامی ائمه و معصومین)ع( به 
سایر نام ها صورت گرفته باشد. 
از اواخر خرداد سال جاری در 
یک نظر س��نجی ع��ام که این 
موسس��ه ب��ا کم��ک ابزارهای 
مختل��ف تبلیغاتی در س��طح 
کشور آن را اطالع رسانی کرده 
ب��ود، تغییر نام این موسس��ه 
را به مس��ابقه گذاش��ت )این 
مسابقه حاوی یک جایزه برتر 
50 میلیون تومانی بود( که بنا 
به اعالم مسئوالن موسسه در 

ای��ن مرحله ح��دود 500 هزار 
نفر از مردم در سراس��ر کشور 
شرکت کردند. س��پس با نظر 
10ن��ام  بان��ک  کارشناس��ان 
انتخاب و مرحله دوم مس��ابقه 
برگ��زار ش��د که گوی��ا حدود 
200 هزار نف��ر در این مرحله 
ش��رکت کردند. س��رانجام در 
تلویزیونی  زن��ده  برنام��ه  یک 
در ش��بکه س��ه به نام »مردم 
50 میلیون  برنده  میگن«  چی 
تومانی به همراه 12برنده دیگر 
که ه��ر کدام یک س��که طال 
دریاف��ت کردند، این مس��ابقه 
به سرانجام رسید و نام »ملل« 
که 828 نفر از سراس��ر کشور 
نیز آن را انتخاب کرده بودند، 
مورد پسند و انتخاب مسئوالن 

موسسه قرار گرفت. 
آیا رویک�رد جدیدی 
ک�ه مس�ئوالن ای�ن 
انتخ�اب  موسس�ه 
کرده اند، یعنی اهدای 
جای�زه چند میلیونی 
به پیشنهاد دهنده نام 

مناسب بوده است؟ 
تعیی��ن  روش  ای��ن 
تجاری،  ن��ام  تغیی��ر  یا 
صنع��ت  در  گاه��ی 
کش��ور ما مورد استفاده 
ق��رار می گی��رد. یک��ی 
از مهم تری��ن و س��وال 
فرآیندهای  برانگیزترین 
نام تج��اری در  تغیی��ر 
کشور ما مربوط به اوایل 

زمان حض��ور پرای��د در ایران 
اس��ت که به س��ال 1372 باز 
می گردد و گروه خودروس��ازی 
سایپا در یک مسابقه سراسری 
خواس��تار انتخ��اب ن��ام برای 
دو م��دل هاچ ب��ک و س��دان 
ای��ن خ��ودروی کره ای ش��د. 
س��رانجام نام های »نس��یم« و 
»صبا« انتخاب و عرضه شد که 
هم اکنون پس از گذشت بیش 
از دو دهه تقریبا از یادها رفته 
اس��ت. انتخاب برن��د هر بنگاه 
اقتص��ادی ی��ک کار تخصصی 
اس��ت و ب��ا توج��ه و تمرک��ز 
ب��ر عوام��ل متع��ددی صورت 
می گی��رد و برگزاری مس��ابقه 

برای انتخ��اب برند محصول یا 
برند ش��رکت حتی در صورتی 
که برای محصوالت تند مصرف 
)FMCG( هم باش��د، در گام 
اول نیازمن��د بررس��ی دقی��ق 
مخاطبان بالقوه و بالفعل بنگاه 
اقتصادی اس��ت، ای��ن مهم در 
حوزه خدمات از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت. اکنون سوال 
اصلی این است که آیا برگزاری 
این مسابقه با این پیش فرض 
انجام شده است که همه مردم 
ایران مخاطبان و مشتریان این 
موسسه هس��تند؟ و آیا چنین 
است؟ این مس��ئله با توجه به 
تعداد 320 ش��عبه موسسه در 
سراسر کشور در ظاهر طبیعی 
اس��ت اما ب��ا توجه ب��ه حضور 
بانک های متعدد و موسس��ات 

اعتباری فراوان در سطح کشور 
شهرس��تان ها،  به خص��وص  و 
ق��دری قاب��ل تامل اس��ت. از 
س��وی دیگر، از شیوه برگزاری 
مس��ابقه به صورت سراسری و 
استفاده از تبلیغات تلویزیونی، 
محیطی، چاپی، فضای مجازی 
و... ب��ه نظ��ر می رس��د هدف 
مدیران موسس��ه اعتباری هم 
انتخاب نام و هم تبلیغات کلی 
برای اطالع رسانی از این اتفاق 

بوده است.
از سوی دیگر امکان انتخاب 
نام ه��ای متع��دد توس��ط یک 
ف��رد از اعتبار برنامه به ش��دت 
ب��ه  متاس��فانه  و  می کاه��د 

این افراد به س��بک و س��یاق 
ش��رکت کنندگان در مسابقات 
پیامکی تلویزیونی، جایزه سکه 
طال هم داده ش��ده است، یک 
فرد با حدود 3200 نام معرفی 
ش��ده و ف��رد دیگر ب��ا حدود 
2700 نام معرفی شده، افرادی 
بودند که به عبارتی بیش��ترین 
میزان مش��ارکت را داشته اند و 

جایزه هم دریافت کرده اند! 
ن�ام جدی�د را ت�ا چ�ه حد 
موسس�ه  ای�ن  مناس�ب 

می دانید؟ 
بس��تگی  نام جدید  انتخاب 
به ش��ناخت دقی��ق مخاطبان 
موسس��ه  خدم��ات  ه��دف، 
اعتباری مذکور، توزیع ش��عب 
موسس��ه در سراس��ر کش��ور، 
هیات مدیره  کلی  سیاست های 
و س��هامداران و... دارد 
که از آن آگاه نیس��تیم 
و قضاوت در این زمینه 
صحیح نیس��ت و هدف 
حاض��ر  ح��ال  در  م��ا 
بررس��ی فرآیند انتخاب 
بازاریابی  حوزه  در  برند 
و تبلیغات است. به نظر 
می رس��د نگاه تخصصی 
در حوزه برند و س��پس 
با  در می��ان گذاش��تن 
نهایت  در  و  سهامداران 
اعض��ای  و  موسس��ان 
از  بهت��ر  هیات مدی��ره 
عام  نظرس��نجی  مسیر 
از هم��ه اف��راد )حت��ی 
افرادی ک��ه ش��اید یکبار هم 
مشتری این موسسه نبوده اند( 
می توانس��ت آنها را به مقصود 
برساند. هرچند ش��اید با طی 
پیشنهادی  این مس��یر  کردن 
منتخب،  برن��د  نیز خروج��ی 
همی��ن برن��د فعلی ب��ود، اما 
موضوع انتخ��اب برند یا تغییر 
برند حوزه ای کامال تخصصی و 
علمی است. شاخص های اصلی 
انتخاب ن��ام یک برند می تواند 
س��هولت  ش��امل:  م��واردی 
تلف��ظ، کوتاه و موج��ز بودن، 
 قانون��ی و قاب��ل ثب��ت بودن، 
ایج��اد تمایز، معنادار بودن در 
زبان های مختلف، نشان دهنده 

ویژگی های محصول بودن و... 
باش��د. ش��ایان ذکر است که 
برند در سبد یکپارچه »هویت 
 )Brand Identity( »برن��د

معنا پیدا می کند. 
تج�اری  ن�ام  تغیی�ر  روال 
چگونه اس�ت؟ به نظر شما 
آیا نباید ارتب�اط معنایی یا 
آوایی ب�ا نام قبلی داش�ته 
تداعی کنن�ده  ک�ه  باش�د 

موسسه قبلی باشد؟ 
در ح��وزه تغیی��ر برن��د ما 
نیازمند ش��ناخت دقیق دالیل 
ای��ن اتف��اق هس��تیم ک��ه در 
تغییر نام موسس��ه عس��کریه، 
جمل��ه  از  قانون��ی  الزام��ات 
مرکزی  بان��ک  سیاس��ت های 
دلی��ل این اقدام اس��ت نه هر 
برای  دیگر  ناخوش��ایند  اتفاق 
برن��د عس��کریه. بنابراین الزم 
 ب��ود که ام��کان تداع��ی برند
  )Brand Association(
برای برند جدید با برند قدیمی 

محقق می شد. 
فرآین��د انتخ��اب برن��د ی��ا 
نام گ��ذاری اصلی تری��ن بخش 
از فرآیند مدیریت برند است و 
براساس نتایج تحقیقات بازار و 
با هدف اثرگذاری بر مشتریان 
انج��ام می ش��ود. این  ه��دف 
از فرآیند، جایگاه سازی  بخش 
و سایر ویژگی های سازمانی را 

تحت تاثیر می گذارد. 
دیگ�ر بانک ها که ن�ام ائمه 
و...(  ثام�ن  )مانن�د  دارن�د 
ب�رای تغیی�ر نام خ�ود چه 
برنامه هایی دارند؟ پیشنهاد 
خص�وص  ای�ن  در  ش�ما 

چیست؟ 
ن��گاه  نظ��ر می رس��د،  ب��ه 
تخصص��ی در حوزه برند یعنی 
بهره من��دی از متخصص��ان و 
کارشناس��ان برن��د در ح��وزه 
بازاریاب��ی و س��پس در میان 
گذاش��تن با س��هامداران و در 
نهای��ت موسس��ان و اعض��ای 
هیات مدی��ره می تواند مس��یر 
مناسب تری باش��د، زیرا حوزه 
انتخ��اب برن��د یا تغیی��ر برند 
ح��وزه ای کام��ال تخصص��ی و 

علمی است. 

اقتصاد مقاومتی، بازاریابی و مجلس 
آینده

پس از آنکه قریب به س��ه سال پیش واژه »اقتصاد 
مقاومتی« برای نخس��تین بار و توس��ط مقام معظم 
رهب��ری در بط��ن ادبیات سیاس��ی و اقتصادی جای 
گرف��ت، درک صحیح ای��ن واژه و اِعمال مناس��ب آن 
در بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی تبدی��ل به دغدغه 
بس��یاری از فعاالن این حوزه گش��ت و به خصوص تا 
قبل از توافقات اخیر ک��ه می تواند تا حدودی مقدمه 
تغییر سیاست ها باش��د، همگی به دنبال راهبردهای 
عملیاتی کردن آن بوده اند. اقتصاد مقاومتی به گونه ای، 
روش ه��ای رف��ع و بی اثر کردن فش��ارهای خارجی و 
تبدیل آنها را به فرصت های طالیی، با تاکید بر کاهش 
وابستگی ها و اصرار بر استفاده از امکانات و تولید داخلی 
ش��امل می شود که طبیعتا مطلوب فعاالن کسب و کار 
خواهد ب��ود. این تعریف که البته تفاوت های عمده ای 
با ریاضت های اقتصادی دارد، تصمیم گیرندگان اصلی 
را بر آن داش��ت که در چندس��ال اخیر تالش خود را 
برای تمرکززدایی و خصوصی سازی دوچندان کنند و 
با ایجاد و تخصیص امکانات کس��ب و کار به واحدهای 
مجزا، سعی در به وجود آوردن جزایر اقتصادی مستقل 
کنند. بررسی این موضوع که تا چه حد در این شکل 
از فعالیت ها و تصمیمات موف��ق عمل کرده ایم و اگر 
موفقیت آمیز نبوده اس��ت، مشکالت را در کجای کار 
جست وجو کنیم، نیازمند مجالی دیگر است که اتفاقا 
در بس��یاری از رسانه های مختلف بدان پرداخته شده 
اس��ت. در اینجا تصمیم دارم ت��ا در خصوص نقش و 
عملکرد بازاریابی در اقتصاد مقاومتی باب جدیدی را 
باز کنم که گمان می کنم کمتر بدان پرداخته شده و 
اساسا مانند بس��یاری از حوزه های دیگر اهمیت لزوم 

اجرای صحیح آن مهجور مانده است. 
بازاریاب��ی ک��ه مبتن��ی بر پای��ه اصل��ی رقابت در 
کسب و کار ش��کل می پذیرد، در فضایی رشد می یابد 
که دارای پتانسیل های رقابتی باشد. در دوران گذار از 
کسب و کارهای دولتی به خصوصی شاید کمتر کسی 
معطوف به رقابت باش��د و معموال جریان بازاریابی در 
ارائه محصوالت و خدماتی توسعه می یابد که قبل ترها، 
فرآیند تغییر صاحبان کس��ب و کار آن طی شده است. 
بازاریابی، موتور فعالیت تمام تولیدکنندگان اس��ت و 
در اقتص��اد مقاومت��ی نه تنها گوی س��بقت از رقبا را 
می رباید، بلکه مصرف کنندگان را که حاال مش��کالت 
عدیده مالی جهت خرید را بر دوش می کشند، ترغیب 
ب��ه مصرف و به تبع آن مش��ارکت در تولید بیش��تر 
می کند. با گردش پول اراده جمعی نسبت به فعالیت 
اقتصادی بیش��تر می گ��ردد و با به حرک��ت درآمدن 
چرخه تولید، چش��م اندازهای فلسفه اقتصاد مقاومتی 
متجلی می ش��ود. در این میان دستگاه حاکم با ایجاد 
قوانی��ن صحیح مالیات��ی و وضع دس��تورالعمل های 
واردات )البته نه ب��ه معنی توقف واردات( می تواند به 
حفظ و توسعه رقابت بازار کمک کند و به جای اجرای 
سیاست های نادرست که تولیدکنندگان را ترغیب به 
ایج��اد واحدهای فروش محور می کن��د )مانند اتفاقی 
که در دوران جنگ هشت س��اله و شرایط بحرانی آن 
برهه افتاد( یا واردات بی رویه کاال، س��عی در توس��عه 
شیوه های بازاریابی و رقابت سالم شرکت ها در جهت 

منافع مصرف کننده کند. 
کااله��ای وارداتی یک��ی از بزرگ ترین دغدغه های 
تولیدکنن��دگان اس��ت و باید در جه��ت ایجاد رقابت 
مناس��ب و بعضا انتقال تکنولوژی )غیر از موارد خاص 
و حیاتی( وارد کشور شود که متاسفانه در این سال ها 
به این نکته توجهی نش��ده اس��ت. در این زمینه جدا 
از اینک��ه باید ب��ا برخی از س��ودجویان برخورد قاطع 
ص��ورت پذیرد، نیازمن��د نگرش مبتنی ب��ر بازاریابی 
در واردات محصوالت هس��تیم ت��ا اصالحاتی در این 
زمین��ه صورت پذیرد. باید به این نکته توجه داش��ت 
که حداکثر رضایت مش��تریان اساس نگرش بازاریابی 
اس��ت که می تواند در فضای رقابتی، منفعت طرفین 
را ارضا کند، پ��س در دنیای آزاد تجاری، نمی توان از 
مردم انتظار داشت که در امر تجاری )خرید یا فروش( 
از خودگذشتگی نش��ان دهند اما می توان شرایطی را 
فراهم آورد که با برآوردن بخش معقولی از انتظارات، 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی تامین ش��ود و کشور 
مس��یر رشد و تعالی را طی کند. بر خالف دیگر موارد 
که امر بازاریابی مخاطب خود را از بین واحدهای گاه 
کوچک انتخاب می کند، در سیاست گذاری های کالن 
اقتصاد مقاومتی، روی س��خن با دولتمردان است که 
نیازمند نگرش های بازاریابی در تدوین دستورالعمل ها 
و قوانین هس��تند. پ��س از برجام، گ��روه عمده ای از 
فع��االن اقتصادی به گمان برون رفت از مش��کالت و 
گشایش اقتصادی، درصدد تغییر عمده سیاست های 
داخلی هس��تند و این در حالی است که اصل موضوع 

تغییری نیافته است. 
اص��ل موضوع رش��د صنع��ت، تج��ارت و رضایت 
مش��تریان اس��ت که تنها در گرو بسترسازی مناسب 
ش��کل می پذیرد. ش��اید ورود ش��رکت های مختلف 
خارجی، برداشته شدن مشکالت انتقال پول و تسهیل 
ص��ادرات و واردات گره ه��ای بی ش��ماری از اقتص��اد 
پیچیده ایران را بگشاید و معضالتی همچون بیکاری، 
کمبود نقدینگی یا افزایش سودهای بانکی را کم رنگ تر 
کن��د اما کماکان راه پر پیچ و خمی تا ایجاد ش��رایط 
مطلوب و رس��یدن به حداقل های اس��تاندارد پیش رو 
داریم. مس��یری که با همراه��ی تمامی مردم )یا بهتر 
است بگوییم مشتریان( قابل دسترسی است نیازمند 
اس��تراتژی هایی اس��ت از جنس مشتریان که طبیعتا 
همراه ب��ا آمیخته ای از بازاریابی خواه��د بود. به نظر 
می رسد در آس��تانه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
که برای چهارسال ترکیب سرنوشت ساز تصمیم گیری 
ملی در حال شکل گیری است، منتخبان محترم آتی 
مجلس که اتفاقا دس��تی هم بر اقتصاد دارند و تمایل 
در مش��ارکت با مجامع تصمیم گیری اقتصادی دارند، 
در نظر داش��ته باشند که دس��تاوردها و سیاست های 
اقتصاد مقاومت��ی هنوز جریان اصلی اقتصاد کش��ور 
اس��ت و رویکردهای بازاریابی می تواند نقش عمده ای 

در تحقق اهداف این نگرش اقتصادی داشته باشد. 

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

جست وجو

استفاده از شیوه های نگارشی مناسب سبب می شود 
تا عنوان انتخابی ش��ما با متن درج شده در ادامه آن و 
کلمات کلیدی موجود در آن از هماهنگی کامل و قابل 
قبولی برخوردار باش��د. به کارگیری شیوه های صحیح 
نگارش��ی امکان یافته ش��دن شما توس��ط موتورهای 
جس��ت وجو را ایجاد ک��رده و زمینه را ب��رای افزایش 
رتبه وب س��ایت تان فراهم می کن��د. فراموش نکنید 
که صحیح نوشتن مستلزم مقاومت در مقابل وسوسه 
اس��تفاده مکرر از عنوان ها و کلمات کلیدی موجود در 
متن اس��ت، چرا که این متن هم توسط انسان خوانده 

می شود و هم موتورهای جست وجوی اینترنتی. 
نکته جالب توجه در مورد موتورهای جست وجو آن 
است که تقلب را تشخیص می دهند. برخی از مشاوران 
حوزه SEO که از تجربه و دقت کمتری در کارش��ان 
برخوردارند، ادعا می کنند که می توانند وب سایت شما 
را به نخستین آدرس در لیست موتورهای جست وجوی 
اینترنتی بدل کنند، اما موتورهای جس��ت وجو نظیر 
گوگل بس��یار باهوش تر از آنها عمل کرده و در صورت 
بروز هرگونه تقلب می توانند آدرس وب سایت شما را 
به دلیل تالش برای فریب دادن کاربران در لیست سیاه 
قرار دهند. فراموش نکنید که لیست سیاه گوگل مانند 
یک س��یاهچال بزرگ و تاریک است و مسئوالن این 
شرکت به هیچ یک از توضیحات شما به منظور نجات 

از لیست سیاه گوش فرا نخواهند داد. 
موتورهای جس��ت وجو حفاظت از کاربران ش��ان را 
وظیفه خود می دانن��د و تمام تالش خود را برای ارائه 
یک لیست دقیق به مشتریان خود را به کار می بندند. 
برای صعود در لیس��ت نتایج جس��ت وجو موتورهای 
جس��ت وجو بهترین راه پیروی از دس��تورالعمل های 
ارائه شده از سوی آنها، به روز رسانی مداوم وب سایت 
و تولید محتوی جذاب که م��ورد توجه مخاطب قرار 
بگیرد است که موجب صعود وب سایت شما در لیست 

موتورهای جست وجوی اینترنتی خواهد شد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
* ش��ما باید به الگوریتم موتورهای جس��ت وجو به 
دیده مشتریان خود بنگرید، آنها در مورد برند شما نظر 
داده و براساس فعالیت شما در اینترنت در مورد مفید 

بودن آن قضاوت و تصمیم گیری می کنند. 
* از مراجع��ه به مش��اوران و متخصص��ان حوزه 
SEO که ادعا می کنن��د می توانند الگوریتم گوگل 
را شکست دهند و شما را به رتبه نخست در لیست 

این موتور جست وجو برسانند، خود داری کنید. 

* موتورهای جس��ت وجو تنها یکی از راه های یافتن 
وب سایت شما اس��ت. فراموش نکنید که رسانه های 
اجتماع��ی مانند یوتی��وب نی��ز می توانند ب��ه اندازه 
موتورهای جست وجو مهم باشند. نخستین و مهم ترین 
موضوع حفظ ارزش های برند شما است، پس از رعایت 
این موضوع می توانید برای افزایش رتبه وب سایت تان 

در موتورهای جست وجو تالش کنید. 

زنی که مقابل تصمیم استیو جابز 
ایستاد و ترفیع گرفت

دونا دابینس��کی در س��ال 1985 به عنوان یک مدیر 
میان رده در شرکت اپل مشغول به کار بود، اما عکس العمل 
او در مقابل سیاست استیو جابز باعث شد نام او بیش از 
پیش مطرح شود و سیاست اپل در توزیع محصوالت نیز 

به طور کل تغییر پیدا کند. 
آن ط��ور که از ش��واهد امر پیدا اس��ت اس��تیو جابز 
قصد داش��ته فرآیند عرضه محصوالت اپل را براس��اس 
درخواست های مشتریان به سرعت پاسخ دهد و پیشنهاد 
کرد حتی شبانه محصوالت را آماده کنند و با استفاده از 
سیستم ارسال مرسوله FedEx در اختیار مشتریان قرار 
دهند. این در حالی اس��ت که دابینسکی این سیاست را 
اشتباهی بزرگ خوانده و معتقد بود این سیاست می تواند 
آینده اپل را به چالش بکشد. او در این خصوص می گوید:  
»به عقیده من، موفقیت اپل رابطه مستقیمی با موفقیت 
در توزیع محصوالتش داشت.« این در حالی است که تمام 
تمرکز استیو جابز در زمان یادشده روی پروژه مکینتاش 
بود. دابینسکی جابز را تهدید کرده بود که در صورت عدم 
تغییر سیاست فعلی، اپل را ترک خواهد کرد و حتی اجازه 

اخراج شدن توسط مسئوالن این شرکت را نخواهد داد. 
با این رویکرد، اس��تیو جابز که به گفته دابینس��کی 
انعطاف باالیی در مقابل پیش��نهادهای مثبت داشت، 
دیدگاه خود را درخص��وص فرآیند توزیع محصوالت 
تغییر داد. دابینسکی پس از این اولتیماتوم نه تنها اخراج 
نشد بلکه ترفیع مدیریتی پیدا کرد. به گزارش  آی تی 
ایران، دابینس��کی پ��س از ترک اپل در س��ال 1991 
به عنوان مدیرعامل پالم مش��غول به کار ش��د و بعدها 
شرکت هنداس��پرینگ را پایه گذاری کرد. دابینسکی 
می گوی��د پس از دیدار مجدد ب��ا جابز او به من گفت 
غیرممکن اس��ت که ما روزی یک گوشی همراه تولید 
کنیم اما در نهایت در س��ال 2007 نخستین آی فون 

تولیدی این شرکت به بازار عرضه شد. 

ایده های طالیی

از میان خبرها

کارگاه مارکتینگ

تعاری��ف زی��ادی ب��رای برند 
ش��نیده ایم، ام��ا برن��د ب��ه زبان 
س��اده، اعتبار، هویت و نیکنامی 
ی��ک ف��رد، یک محص��ول، یک 
سازمان، یک ش��هر و حتی یک 
کشور است. برندها با فکر و دل، 
موجودیت می یابن��د. پس برای 
جا افتادن برن��د در روح، جان و 
قل��ب مخاطبان ه��دف، هم باید 
طرح و نقش��ه درست و هم صبر 
و حوصله داش��ته باش��یم. برند 
خواستار مقبول واقع شدن است، 
به نحوی که مخاطبان هدف ما را 
بشناسند تا سهم ذهنی مطلوب 
از ایش��ان گرفته باشیم، نیمکره 

چپ مغزش��ان را درگی��ر کرده 
باش��یم، منطق و استدالل ش��ان 
را ب��ا خود همراه کرده باش��یم و 
همچنین س��هم عاطفی مطلوب 
از ایشان گرفته باشیم تا نیمکره 
راس��ت مغزش��ان را درگیر کرده 
باشیم و احساس شان را از صمیم 

دل همراه کرده باشیم. 
کت��اب  » برنامه ری��زی برن��د «  
 نوش��ته کوین لین کلر و ترجمه 
دکت��ر امین اس��داللهی اس��ت 
که توانس��ته س��ه مدل سودمند 

برنامه ریزی برند به همراه مفاهیم 
کلیدی ای��ن موضوع، بخش های 
وی��ژه و مه��م م��ورد تأکید یک 
برنامه  ریز برند را در یک جامعیت 
کنار هم قرار بدهد. ساده سازی و 
س��اده گویی و عرضه کتاب هایی 
این چنی��ن پرمحتوا در صفحات 
کم کاری بس��یار دشوار است که 
در کتاب برنامه ریزی برند صورت 
گرفته اس��ت. در بخش��ی از این 
کت��اب می خوانیم:   » پاس��خ های 
برند، ب��ه چگونگی پاس��خ دهی 

مش��تریان ب��ه برن��د و تمام��ی 
فعالیت های بازاریابی آن و س��ایر 
منابع اطالعاتی اش��اره دارند که 
این یعنی مش��تریان درباره برند 
چه فکر می کنند یا چه احساسی 
نس��بت به آن دارند. پاس��خ های 
برند می توانند براساس قضاوت ها 
درباره برند و احس��اس نسبت به 
برند، بر حسب اینکه این پاسخ ها 
از مغز برآمده اند یا قلب تفکیک 
ش��وند. قضاوت ها درباره برند، بر 
عقاید و ارزیابی شخصی مشتریان 

از برن��د تمرکز دارد. قضاوت های 
برند شامل این است که مشتریان 
چگونه هم��ه تداعی های ذهنی 
مرتبط با کارایی و انتزاع متفاوت 
را ب��ا هم جمع می کنند تا عقاید 
متنوع��ی را ش��کل دهند. کتاب 
ف��وق در 144 صفح��ه و قیمت 
10هزار تومان توس��ط انتشارات 
بازاریابی به چاپ و نش��ر رسیده 

است. 

گفت وگو با دکتر کامبیز حیدرزاده در خصوص تغییر نام موسسه اعتباری عسکریه به »ملل«

یک تیر و چند نشان
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ترجمه: معراج آگاهی

یکی از مهم ترین و سوال برانگیزترین 
فرآیندهای تغییر نام تجاری در کشور 
ما مربوط به اوایل زمان حضور پراید 
در ایران است که به سال 1372 باز 
می گردد و گروه خودروسازی سایپا 
در یک مسابقه سراسری خواستار 
انتخاب نام برای دو مدل هاچ بک 
و سدان این خودروی کره ای شد. 
سرانجام نام های »نسیم« و »صبا« 

انتخاب و عرضه شد که هم اکنون پس 
از گذشت بیش از دو دهه تقریبا از 

یادها رفته است

رضا مافی
مشاور توسعه بازار

برنامه ریزی برند 

کتابخانه

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com

عس�کریه در لغ�ت به معنی لش�کرگاه اس�ت و 
واژه های نظامی را در ذهن مخاطب تداعی می کند. 
به همین دلیل حواش�ی زیادی برای این موسسه به 
واسطه نام آن ایجاد شد که یکی از آنها این بود که در 
خارج از ایران تصور می شد که این موسسه وابسته 
به نهادهای نظامی اس�ت. حتی فیلمی سینمایی با 
موضوع تروریس�م در آمریکا ساخته ش�د و از این 
بانک به عنوان نهاد حامی این فعالیت ها نام برده شد! 

چند سال پیش نیز بانک مرکزی خواستار تغییر نام 
موسس�ات مالی و اعتباری شد که با نام ائمه اطهار 
فعالیت می کنند. همه این موارد مسئوالن بانک را بر 
آن داشت تا به فکر تغییر نام موسسه اعتباری خود 
بیفتند. پیش از این نیز بانک هایی چون بانک تات و 
موسسه مهر بسیجیان اقدام به تغییر نام برند خود 
کرده بودند. مسئوالن بانک عسکریه اما رویکردی 
متف�اوت در پیش گرفتند و روند انتخاب نام خود را 
بر عهده مخاطبان گذاشتند. آنها تغییر نام برند خود 
را طی مسابقه ای با جایزه برتر 50 میلیونی به فرجام 
رس�انده و این اطالع رس�انی را از طریق کانال های 

مختلف و طی تبلیغات مختلف و گس�ترده پوشش 
دادن�د. وج�ود بیلبورده�ای آگاهی دهن�ده حاکی 
از رضایت مس�ئوالن ای�ن موسس�ه از روند تغییر 
نام اس�ت. اما باید دید آیا رون�د تغییر نام برند این 
موسس�ه از دید کارشناس�ان با درستی و موفقیت 
سپری شده است و نام جدید مناسب موسسه است 
یا خیر. به همین منظور »فرصت امروز« گفت وگویی 
تخصصی ب�ا دکتر کامبی�ز حیدرزاده، کارش�ناس 
مدیریت بازاریابی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقیقات ترتیب داده که حاصل آن را 

در ادامه می خوانید. 



برای مطالعه 396 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
داستان موفقیت جف بزوس 

مدیرعامل آمازون

جف��ری پرس��تون ملقب ب��ه »ج��ف ب��زوس« یکی از 
موفق  ترین اف��راد بانف��وذ و س��رمایه گذاران در جهان در 
سال های اخیر بوده است. او به عنوان موسس و مدیرعامل 
س��ایت آم��ازون، بزرگ تری��ن خرده ف��روش در دنی��ای 
اینترنت به ش��مار می رود. او تبدیل به ی��ک الگو برای هر 
خرده ف��روش آنالی��ن در همه جای جهان ش��ده اس��ت. 
بزوس حتی با خریداری س��هام روزنامه واشنگتن پس��ت 
در جایگاه پنجم فهرس��ت میلیاردر های جه��ان فوربس 
ایستاد. بزوس غیر قابل توقف اس��ت. بزوس در قالب یکی 
 از برتری��ن س��رمایه گذاران خصوص��ی جهان بخش��ی از

تغیی��ر  کنفران��س  در   »Mission Innovation«
آب و هوای سازمان ملل متحد در سال 2015 بود. رهبران 
قدرتمند جهان در کنار یکسری سرمایه گذاران مشهور از 
20 کش��ور دنیا در قال��ب Mission Innovation  و با 
همکاری یکدیگر، در راس��تای نیل به هدف منحصر به فرد 
خود ضمن پیش��برد فرآیند نوس��ازی تولید انرژی پاک و 
ارزان در جهان به این روند نیز س��رعت می بخشند. بزوس 
راه بازگش��ت روش محاس��باتی ابری را قب��ل از هر کس 
دیگر پیش بینی کرده ب��ود. AWS )خدمات وب آمازون( 
چندین میلیارد دالر پول را وارد بازار کرد.  شرکت پرواز به 
فضای بزوس به نام »Blue Origin«  نخستین موشک 
خود موسوم به »New Shepard«  را راه انداخت. هدف 
این ش��رکت توس��عه یک خودرو با قابلیت استفاده مجدد 

است که با ظرفیت شش مسافر به فضا سفر کند. 

دوران کودکی
جفری پرس��تون جورگنس��ن )ب��زوس( روز 12 ژانویه 
سال 1964 میالدی در ش��هر »Albuquerque« واقع 
در نیومکزیک از تد و ژاکلین جورگنس��ن  زاده ش��د. مادر 
بزوس پس از ترک پدرش با یک مهاجر اه��ل کوبا ازدواج 
و به هوستون در تگزاس نقل مکان کرد. جفری در مدرسه 
ابتداییRiver Oaks، هوس��تون و بعد ها در دبیرستان  
Miami Palmetto  در میام��ی ب��ه تحصیل پرداخت. 
جف در برنامه آموزش��یStudent Science   دانش��گاه 
  Silver Knight Award  فلوریدا ثبت نام کرد. او جایزه
را برای عملکرد برجس��ته و عالی خود دریافت ک��رد. او با 
کسب نمرات عالی در دانش��گاه دانشجوی شایسته کشور 
شد. او فارغ التحصیل رشته مهندسی برق و علوم کامپیوتر 
از دانشگاه  Princeton  اس��ت. عالقه و استعداد بزوس 

در زمینه علم و فناوری از عنفوان جوانی خود را نشان داد. 

حرفه اولیه
جف بزوس در حوزه علوم کامپیوتر در وال اس��تریت کار 
می کرد. او یک ش��بکه تجارت بین المللی را برای شرکت 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات راه دور توس��عه داد. جف با 
اعتماد یک ش��رکت انتش��اراتی صنعت بانک��داری به نام  
Bankers   اس��تخدام شد. رش��د او در دنیای کسب و کار 
درخش��ان و زودگذر بود. جف جوان ترین معاون ارشد در 
شرکت سرمایه گذاری  D E Shaw   شد. در سال 1994 
میالدی، او با تغییر مقر خود به سیاتل کتابفروشی مجازی 
  Amazon.com .را راه اندازی ک��رد Amazon.com
اخیرا بزرگ ترین خرده ف��روش در دنی��ای اینترنت لقب 

گرفت. 

جایگاه های رفیع
یک سرمایه گذاری کوچک در گاراژ بزوس حاال دیگر به 
نماد فروش اینترنتی تبدیل شده است. او شاید به درستی 
یک پیش��گام در عرصه تج��ارت الکترونیکی ن��ام گرفته 
باش��د. Amazon.com که نام��ش از رودخانه آمازون 
در آمریکای جنوبی الهام گرفته شده است در سال 1995 
میالدی شروع به فعالیت کرد. این سایت سریع به موفقیت 
دس��ت یافت. ش��رکت آمازون فقط در مدت دو سال پس 
از ش��روع به کار خود عرضه عمومی ش��د. بزوس با توسعه 
کس��ب و کار خود، از طریق یکسری س��رمایه گذاری های 
مش��ترک در زمین��ه خرده فروش��ی چندی��ن محصول 
 دیگ��ر را ب��ه Amazon.com  افزود. کت��اب دیجیتال

 The Kindle   ویژگی های متع��ددی را دارد. آمازون از 
یک جایگاه بدون چالش میان سایر سایت های متخصص 
در حوزه تجارت الکترونیکی لذت می برد. خدمات اینترنتی 
آمازون حسادت دیگر غول های دنیای فناوری را برانگیخته 
اس��ت. تخیالت بزوس ام��روزه جایگاهی رش��ک برانگیز 
 Blue  را برای او ب��ه ارمغان آورده اس��ت. بزوس ش��رکت
Origin  را در س��ال 2000 تاس��یس کرد. هدف از انجام 
این کار تسهیل سفر به فضا، کاهش هزینه ها و اولویت بندی 
ضری��ب ایمنی اس��ت. او در س��ال 2013 س��هام روزنامه 
واشنگتن پس��ت و دیگر انتش��ارات مربوط به آن را خرید. 
یک س��ال بعد، او دیوار پرداخت آنالین را برای مشترکان 
 برخ��ی روزنامه ه��ای آمریکای��ی محلی برداش��ت. پروژه

 Amazon Prime Air  دس��تگاه های کنت��رل از راه 
دور مجهز ب��ه هواپیما های بدون سرنش��ین را برای انجام 
یک نوع از کار های انسانی توس��عه داد. بزوس و شرکتش 
متعهد به انجام یکسری اقدامات مبتکرانه در راستای تغییر 
شرایط آب و هوایی است. این ش��رکت یکسری طرح های 
خیرخواهانه به منظور جمع آوری کمک ه��ای مالی را در 
صفحه اصلی س��ایت خود به تصویر می کش��د.  بزوس در 
سال های 2012 و 2011 بخشی از کمیته اجرایی شورای 
کسب و کار بود. بزوس و همس��رش مکنزی سه پسر و یک 
دختر دارند. این دختر چینی ب��ه فرزندخواندگی پذیرفته 

شده است. 

عناوین و افتخارات
بزوس به عنوان چهره برگزیده س��ال 1999 مجله تایمز 
 US News &  معرفی شد. به گزارش شرکت رس��انه ای
World، او یک��ی از بهترین مدیران س��ال 2008 بود. او 
در همان س��ال مدرک دکترای افتخاری را در حوزه علم و 
فناوری از دانش��گاه  Carnegie Mellon  دریافت کرد. 
او در سال 2012 به عنوان چهره برتر در عرصه کسب و کار 
معرفی شد. با ثروت خالص 59.4 میلیارد دالر، او پنجمین 
Ha r ررد پولدار در جهان است. او توسط مجله مدیریت 
vard Business Review   در فهرست بهترین مدیران 

عامل جهان، جایگاه دوم را کسب کرد. 
www.successtory.com

پاس�خ کارش�ناس: به صورت کلی امروزه اس��تفاده 
از رنگ ه��ا و نوره��ای مختل��ف در ج��ذب مخاطبان به 
فروشگاه ها بس��یار مورد اس��تفاده قرار می گیرد و نورها 
می توانند بر حاالت و هیج��ان مخاطبان تاثیرات مثبت و 
منفی بگذارد و باتوجه به این موضوع که مطالعات نش��ان 
می دهد، مخاطبان در بی��ش از 95 درصد مواقع به صورت 
ناخودآگاه تصمیم به خرید می گیرند، استفاده از نورهای 
مختلف برای جذب مخاطبان بس��یار می تواند مثمر ثمر 

واقع شود. 
براس��اس تحقیقاتی ک��ه در این ح��وزه انجام ش��ده، 
مخاطب��ان به دس��ته های مختلفی تقس��یم می ش��وند؛ 
به عن��وان نمونه برخ��ی از افراد در دس��ته متع��ادل قرار 

می گیرند و همواره ب��ه دنبال آرامش هس��تند و معموال 
به نوره��ای معتدل واکن��ش مثبتی نش��ان می دهند. در 
برخی فروش��گاه ها برای جذب این مخاطب��ان، زاویه نور 
فروش��گاه را به صورت 20 تا 30 درصد ق��رار می دهند که 
با این زاویه به محصوالت ارائه ش��ده در فروش��گاه تابیده 
شود؛ این موضوع باعث می شود مخاطبان واکنش مثبت 

به محصوالت فروشگاه داشته باشند. 
برخی دیگر از مخاطبان در دس��ته تح��رک قرار دارند 
که معم��وال افراد خوش��گذران و ماجراجویی هس��تند و 
به تفریحات مختل��ف واکنش مثبتی نش��ان می دهند و 
همواره به دنبال تنوع هستند. نوع نورپردازی فروشگاه ها 
برای این گونه افراد باید به صورت هیجانی باشد و با زاویه 

12 تا 16 درجه به قفسه های فروشگاه تابیده شود. 
دس��ته دیگر مخاطبان دسته تسلط هس��تند که افراد 

منتقد تعریف می ش��وند؛ این افراد معموال با کوچک ترین 
نارضایتی ش��اکی می ش��وند و از کوره در می روند. برای 
جذب ای��ن مخاطب��ان بای��د نورپ��ردازی فروش��گاه به 
صورتی باش��د که ناموزون باش��د؛ البته نباید نورپردازی 
برای این مخاطبان بی��ش از حد تحریک پذیر باش��د که 
آنها را عصبانی و حس��اس کند. پیش��نهاد می شود زاویه 
نورپردازی بر قفسه فروش��گاه برای جلب توجه مخاطبان 

این دسته، 35 درجه باشد. 
ب��ا توجه به این س��ه دس��ته ای ک��ه در باال ذکر ش��د، 
فروشگاه  شما باید نسبت به مش��تریانی که به آن مراجعه 
می کنند تحقیقات بازاری را انجام دهد که معموال چه نوع 
مخاطبانی به فروشگاه ش��ما مراجعه می کنند و از طریق 
این دسته بندی نوع نورپردازی فروشگاه را مشخص کنند 

و جلب توجه بهتری را داشته باشید. 

نورپردازی فروشگاه

پرس�ش: مدیر فروش�گاهی در مرکز خرید تیراژه هستم و قصد تغییر دکوراسیون داخلی فروشگاه را دارم. برای این تغییر 
دکوراس�یون قص�د دارم از نورپردازی های مختلف اس�تفاده کنم. با توجه به این موضوع ب�رای جلب توجه مخاطبان از چه 

نورپردازی هایی باید استفاده شود و زاویه نورپردازی به چه صورت باشد؟ 
کلینیککسبوکار

چگونه پاداش منجر به نوآوری 
می شود؟ 

یکی از مزایایی ک��ه معموال برای ت��ک تک اعضای 
س��ازمان درنظرگرفته می ش��ود پاداش است. پاداش 
تعاریف متفاوت و گاه متناق��ض دارد، گاهی حتی آن 
را معادل حقوق و دس��تمزد می گیرند اما معموال جدا 
از حقوق و دستمزد است که ماهانه یا ساالنه پرداخت 
می ش��ود. امروزه ش��رکت های موفق از پ��اداش برای 
جهت دهی به رفت��ار کارکنان اس��تفاده می کنند، اما 
متاس��فانه در کش��ور ما یا پاداش را در نظر نمی گیرند 
یا هدف خاص��ی از اعطای آن ندارند وهم��ه افراد جدا 
از عملک��رد مثبت یا منف��ی به میزان یکس��ان پاداش 

دریافت می کنند. 
مبنای پرداخت پ��اداش می تواند چیزهای مختلفی 
از جمله پاداش برمبنای ارش��دیت، سطح تحصیالت، 
س��ابقه کار، عملکرد یا پاداش برمبنای ن��وآوری فرد 
برای سازمان باشد. در محیط کس��ب وکارامروزی به 
علت تغییرات سریع تکنولوژی، دگرگون شدن نیروی 
کار، بمباران اطالعاتی وتغییرات سریع درانجام کارها، 
رقابت بین س��ازمان ها به ش��دت افزایش یافته است. 
لذا س��ازمان هایی موفق هس��تند که کارکنانی خالق، 
نوآور وپویا داش��ته باش��ند تابتوانند پویایی سازمان را 
همیش��ه حفظ کند و درمیان دریای رقابت غرق نشود 
و اینجاست که مس��ئله پاداش مبتنی برعملکردبیش 
از بیش اهمیت پیدا می کند و س��ازمان ها می کوشند 
ت��ا ب��ه وس��یله پ��اداش رفتارم��ورد نظرخ��ود یعنی 
 هم��ان خالقی��ت و ن��وآوری را در اعض��ای خ��ود 

تقویت کنند. 
درسیس��تم پاداش مبتنی بر نوآوری ابت��دا باتوجه 
ب��ه اه��داف کس��ب و کارمعیارهایی را ب��رای نوآوری 
تعیین می کنیم، درواقع تعیی��ن می کنیم که نوآوری 
و خالقی��ت در چه بخش هایی بیش��تر حائ��ز اهمیت 
اس��ت وچ��ه رفتارهایی رابیش��تر ش��امل می ش��ود. 
به عنوان مثال دریک واحد تولیدی ممکن اس��ت یکی 
از کارگران پیش��نهادی ارائه دهد که منجر به کاهش 
ضایعات گردد ی��ا دریک واحد خدمات��ی یکی ازاعضا 
راهی را برای خدمت رس��انی بهتر به مش��تریان ارائه 
دهد که منجر به رضایت بیشتر مش��تریان شود. پس 
نوآوری و خالقیت و کمک آن به پیش��رفت کاربس��ته 
به نوع س��ازمان، اهداف وعملکرد آن دارد، در واقع نوع 
نوآوری می تواند در سازمان های مختلف متفاوت باشد 
و همه اعض��ای یک س��ازمان از کارمن��دان و مدیران 
 می توانن��د در ارائه ایده ه��ا و پیش��نهاد های نوآورانه 

پیشرو باشند. 
اما چیزی که در اینجا حائز اهمیت اس��ت این است 
که نباید ای��ن ایده ها و پیش��نهادات بی پاس��خ بماند. 
پاداش های نوآوران��ه می تواند به دوص��ورت نقدی یا 
غیرنقدی ش��امل بن خرید، تش��ویق و قدردانی باشد. 
معموال نحوه دریاف��ت ایده ها و پاداش ه��ای نوآورانه 
می تواند به دوصورت انجام گیرد: نخس��ت اینکه افراد 
می توانند حی��ن انجام کار ایده های خ��ود را باکارفرما 
درمی��ان بگذارند یا اینک��ه در اکثرس��ازمان هایی که 
ازجمعیت باالی��ی برخوردارند یک صن��دوق دریافت 
پیش��نهادات در نظر می گیرن��د و بعد ازهرم��اه تمام 
ایده ها و پیش��نهادات را بررس��ی و درص��ورت امکان 
عملی ش��دن آن را عملی می کنن��د. در اینجا می توان 
رابطه مس��تقیمی راکه بین پاداش و نوآوری سازمانی 
وجود دارد دید و دو موضوعی که اهمیت دارد ترغیب 
کارکنان جه��ت دادن ایده ه��ای نوآورانه و بی پاس��خ 

نماندن ایده ها ازطرف مدیراست. 
ش��اید ذکراین نکته خالی ازلطف نباشد که پاداش 
مبتنی بر نوآوری درهمه شرکت هاوسازمان ها کاربرد 
ندارد. به عنوان نمونه درس��ازمان های دولتی که درآن 
قوانین ومقررات خاص حکمفرماس��ت براساس بحث 
ایده دادن و نوآوری زیاد مورد توجه نیست و در نتیجه 
سیس��تم پاداش مبتن��ی برعملکرد نی��ز خودبه خود 
منتفی است، یا شرکت هایی که چندان نیاز به محیط 
پویا و نوآورانه ندارند این نوع از پ��اداش کاربرد ندارد، 
بلکه سازمان هایی که در محیط پویا و پیچیده امروزی 
باید به رقابت بپردازند و برای کسب یک مزیت رقابتی 
باید یک برگ برنده در دست داش��نه باشند، استفاده 
از مدل پ��اداش مبتنی بر ن��وآوری توصیه می ش��ود. 
ایده ه��ای نوآوران��ه می توانن��د در هم��ه بخش های 
مختلف منجمل��ه بازاریابی، فروش، س��رمایه گذاری، 
تس��هیل فرآیند کار و... مفید واقع شود. درواقع هرآن 
چیزی که منجر به کاهش هزینه ها وضایعات، افزایش 
فروش و س��ود و به طورکلی منجر به ایج��اد یک نوع 
مزیت رقابتی برای سازمان شود مستحق دریافت این 

نوع از پاداش است. 
عالوه برتمام این موارد، امروزه دربعضی از شرکت ها 
برای پی ب��ردن به ایده ه��ای ناب ومفید ازمش��تریان 
استفاده می کنند بدین صورت که ازطریق پرسشنامه 
یا روش های دیگر، ایده ها و نظرات مشتریان را دریافت 
می کنند و ب��ه بهترین ایده ها طبق قرعه کش��ی هدیه 
خاصی اختصاص می دهند. چراکه مش��تریان خارج از 
محیط س��ازمان قرار دارند و می توانند مواردی راکه به 
نظرش��ان موجب بهبود کاال یا خدمات می ش��ود بیان 
 کنند. به هرح��ال به عنوان خت��م کالم می توان گفت 
اگرکسب وکار شما در یک محیط پویا و فعال قرار دارد 
و الزمه پیش��رفت درآن وجود نوآوری وخالقیت های 
گوناگون است بهتر است که از سیستم پاداش مبتنی 

برنوآوری استفاده کنید. 

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

این روزها بسیاری از مشاغل 
قدیمی جای خود را به مشاغل 
جدی��د داده ان��د و صاحبان آن 
توانس��ته اند نقش پر رنگ تری 
را در جامعه ایفا کنند. مشاغل 
تازه وارد همیشه تا زمان ایجاد 
تقاض��ا، ب��رای درآمدزای��ی به 
وقت کاف��ی نیاز دارن��د اما اگر 
ش��ما قصد دارید، کسب و کاری 
راه بیندازید، بد نیس��ت سراغ 
نوس��ازی ی��ک ش��غل قدیمی 

بروید.
هم��ان  از  یک��ی  آش��پزی 
مش��اغل قدیم��ی اس��ت ک��ه 
می توانید با نوس��ازی آن سود 
زیادی را کس��ب کنید. آشپزی 
در حال حاضر در بین دختران 
ج��وان کمتر انجام می ش��ود و 
ب��ه طور قط��ع می ت��وان گفت 
آنها تبح��ر مادران ش��ان را در 
ای��ن زمین��ه دارا نیس��تند. اما 
ش��ما می توانید آنه��ا را بهتر از 
والدین ش��ان آم��وزش دهید و 
ب��رای ش��روع کار بای��د دانش 
آش��پزی خود را به روز کنید و 
همچنی��ن درب��اره تاثیرات هر 
خ��وراک اطالع��ات کاف��ی در 

اختیار داشته باشید. 
ش��ما ی��ک آش��پز حرفه ای 
هس��تید و قصد داری��د از این 
هنر خ��ود درآمد کس��ب کنید 
اما مس��ئله اینجاس��ت ک��ه آیا 
تاکنون کس��ی قبل از شما این 
راه را رفته است؟ آیا اگر به این 
راه پا گذاش��ته توانس��ته موفق 
ش��ود؟ و هزاران پرسش دیگر. 
اما ش��ما توجه داش��ته باشید 
کاری که انج��ام می دهید بهتر 
اس��ت در نوع خود نخس��تین 
باش��د. خوراک ه��ای ایرانی در 
هر منطقه متفاوت است و شما 
می توانید با فراگرفتن آموزش 
پخت آن ی��ک عم��ر از این راه 
پول دربیاورید. درنتیجه مسلط 
بودن ب��ه پخ��ت خوراک های 
مختل��ف هم��ه مناط��ق ایران 
می تواند ش��ما را به یک آش��پز 
مش��هور تبدیل کند. شما باید 
به پخت انواع غذاهای ش��مالی 
و جنوبی کش��ور مسلط باشید. 
به عنوان مثال، ح��واری غذای 

بندرعباس اس��ت و باقاالقاتق 
غذای شمالی است که در میان 
مردم سراس��ر کش��ور طرفدار 
دارد. اینک��ه با چ��ه ادویه هایی 
باید هر خ��وراک پخت ش��ود 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت اما 
اینکه ش��ما چقدر ب��ه کارتان 
ایمان دارید کس��ب درآمدتان 

را مشخص می کند. 

آشپزی در رستوران های 
مختلف

ابتدای کار شما کمی سخت 
است اما باید بدانید که کارتان 
به دلیل اینکه با بخش خوراکی 
و به ق��ول معروف با ش��کم در 
ارتب��اط اس��ت، هی��چ رکودی 
در آن مش��اهده نخواهد ش��د. 
ش��ما باید طوری فعالیت خود 
را مدیریت کنید ک��ه آوازه تان 
در ش��هر بپیچ��د. البت��ه نباید 

فرام��وش کرد ک��ه در 
کن��ار فعالی��ت خ��وب 
تبلیغات بس��یار اهمیت 
ن��ام  وق��ت  دارد. ه��ر 
تبلیغات به زبان می آید 
رسانه ای  تبلیغات  همه 
یا پخش در تلویزیون را 
مدنظر دارن��د اما اکنون 
تبلیغ��ات  روش ه��ای 
بسیار افزوده شده است. 
مدیران رستوران هایی 
ک��ه متقاضی هس��تند 
آشپزی  برایش��ان  شما 
کنید و دستپخت تان را 

بچشند نام شان را به قید قرعه 
در بیاورید و ماهی یک بار برای 
هر رس��توران آش��پزی کنید. 
در آن روزه��ا حتم��ا در فضای 
مجازی ی��ا س��ایت های خرید 
گروه��ی اطالع دهی��د که قرار 
اس��ت در یک روز مشخص در 
رستورانی خاص آشپزی کنید. 
البته ه��ر چه معروفیت ش��ما 
بیشتر باش��د زحمت تبلیغات 

شما کمتر خواهد بود. 
در روز پخ��ت خوراک ش��ما 
در رس��توران بای��د بخش��ی از 
مبلغ غ��ذای فروخته ش��ده به 
حس��اب تان واریز ش��ود. با این 
کار می توانی��د درآمد خود را در 
سطح شهر افزایش داده و منابع 
کس��ب و کار خود را گس��ترش 

دهید. 

آشپزی خود را در فضای 
مجازی منتشر کنید

هربار که آش��پزی می کنید 
حتم��ا از خوراک ه��ای پخت 
شده عکس بگیرید و در فضای 
مجازی منتش��ر کنید. این کار 
شما باعث می شود تا به صورت 
رای��گان تبلی��غ محصوالت تان 
را گس��ترش دهید. ق��رار دادن 
حرفه خود در فض��ای مجازی 
دارای مزیت ه��ای دیگری نیز 
است. به عنوان مثال می توانید 
مواد الزم ه��ر خوراک را تعیین 
کنید اما اینک��ه چگونه آن مواد 
باید تلفیق ش��ود باید مستلزم 
دریافت هزینه باشد. همچنین 
باید هر روز محص��والت تازه با 
ترکیبات تازه برای عالقه مندان 
به آش��پزی داشته باش��ید. به 
این دلی��ل که درس��ت کردن 
خورش قرمه س��بزی ی��ا قیمه 

برای همه تکراری است اما اگر 
قرمه سبزی ترش یا قیمه سیب 
زمینی خاص برای مش��تریان 
عرضه کنی��د می توانید در کار 
خود موفق بوده و درآمد خوبی 

بر هم بزنید. 
برخ��ی خوراک ها هس��تند 
که درس��ت کردن ش��ان برای 
افراد ع��ادی غیر ممکن اس��ت 
و در خودش��ان نمی بینن��د که 
بتوانند چنین غذایی را درست 
کنند. ش��ما باید روی این افراد 
س��رمایه گذاری کنید. غذاهای 
خود را در جشنواره های بزرگ 
و کوچک عرض��ه کنید. ممکن 
اس��ت ی��ک جش��نواره در حد 
محلی باش��د و یک جش��نواره 
در حد کشور. شما از هیچ کدام 
غافل نش��وید که کس��ب مقام 

در هر کدام از این جش��نواره ها 
می تواند معرف شما باشد. 

گروه و کانال فراموش 
نشود

برای اینک��ه عالقه مندان به 
شغل تان را بیش��تر بشناسید، 
حتم��ا در تلگ��رام، واتس اپ و 
اینس��تاگرام کار خود را منتشر 
کنید. در این  ب��اره باید بدانید 
ک��ه آدرس گروه ه��ای فعالیت 
خ��ود را ب��ه دیگ��ر کانال های 
فعال ارس��ال کنید تا اف��راد با 
ویژگی های بیش��تر شغل شما 
آشنا ش��وند. در گروه یا کانالی 
که راه ان��دازی می کنی��د باید 
غذاهای خ��اص را ب��ه نمایش 
بگذاری��د ت��ا توج��ه اف��راد به 
آش��پزی جم��ع ش��ود. امروزه 
بیش��تر خانواده ه��ا ب��ه غذای 
بیرون بیش��تر از غ��ذای پخت 
منزل اهمیت می دهند 
مبل��غ  حاضرن��د  و 
کنند  هزینه  بیش��تری 
کمت��ری  س��المتی  و 
داش��ته باش��ند ام��ا از 
دردسر آش��پزی فاصله 
بگیرند. ام��ا نکته ای که 
ش��ما می توانی��د از آن 
به��ره ببرید ح��س برتر 
بودن یا همان حسادت 
خودمان است. اگر شما 
بتوانی��د از ای��ن ح��س 
منفی بهترین اس��تفاده 
را ببرید حتما در کارتان 
موف��ق خواهید ب��ود. به عنوان 
مثال، اف��راد را ترغیب کنید که 
دستپخت شما بهترین است و 
برای این موضوع مش��اوره های 
خصوص��ی در فض��ای مجازی 
انجام دهی��د. این مش��اوره ها 
سکوی پرتاب شما برای معرفی 
کار است. به عنوان مثال فردی 
قصد پذیرای��ی از چند مهمان 
خاص دارد. اینکه چگونه غذای 
خود را خاص جل��وه دهد هنر 
شماست و می توانید با استفاده 
 از این روش کار خ��ود را پیش 

ببرید. 

برگزاری کالس های 
آموزشی

ب��رای اف��رادی ک��ه قص��د 
یادگیری آش��پزی ب��ه صورت 

کالس  دارن��د  را  حرف��ه ای 
آموزش��ی بگذاری��د. در ای��ن 
اف��راد  حداق��ل  بای��د  کالس 
نف��ر   15 حداکث��ر  و   10
باش��د تا بتوانی��د از زی��ر و بم 
س��ر  ش��اگردان تان   آش��پزی 

دربیاوردید. 
برخ��ی کالس ها اکن��ون در 
س��طح ش��هر برگزار می ش��ود 
که به دلی��ل ش��لوغی بیش از 
حد اس��تاد نمی توان��د به همه 
شاگردان رس��یدگی کند و آنها 
هم بعد از حض��ور در یک دوره 
دیگ��ر رغبتی ب��رای حضور در 
دور بع��د ندارن��د و ای��ن کار را 
تنه��ا هزین��ه تلق��ی می کنند. 
اما همه کالس های ش��ما نباید 
درباره آشپزی غذاهای عمومی 
باشد. ش��ما از دوره های خاص 
 س��ال نی��ز می توانید پ��ول در 

بیاورید. 
به عن��وان مثال، ای��ام نوروز، 
ش��ب یل��دا، جش��ن آخری��ن 
چهارش��نبه س��ال و افط��اری 
در ماه مبارک رمض��ان. در ایام 
ن��وروز می توانی��د از غذاه��ای 
عموم��ی ی��ک غ��ذای خاص 
بس��ازید و طعم آن را به سمتی 
تغییر دهید ک��ه خاص تر جلوه 
کن��د. همچنین در ش��ب یلدا 
می توانید با تزیین خوراک غذا 
به مناسبت ش��ب یلدا با اشکال 
انار و هندوان��ه توجه مخاطبان 
زیادی را به خ��ود جلب کنید. 
در جش��ن آخرین چهارش��نبه 
سال نیز می توانید خوراک های 
ماه��ی را ب��ا اش��کال مختلف 
عرضه کنید و حت��ی برای این 
ایام س��فارش های محصوالت 

را بپذیرید.
در ای��ام ماه مب��ارک رمضان 
نیز انواع حل��وا و تزیی��ن انواع 
خرم��ا از جمل��ه فعالیت ه��ای 
شماس��ت که باید ب��ا تبلیغاتی 
که ذکر شد کارتان را گسترش 
دهی��د. حتم��ا مناس��بت های 
شهرهای مختلف را در بیاورید 
و براس��اس همان مناس��بت ها 
غذاهای مرتبط را پخت کنید. 
ای��ن کار ش��ما بس��یار خاص 
خواهد بود و اگر لیس��ت ش��ما 
در ای��ن زمین��ه تکمیل باش��د 
می توانید درآم��د زیادی از این 

حوزه به دست آورید. 

مدیران ماندگار

مدیران رستوران هایی که متقاضی 
هستند شما برایشان آشپزی کنید 
و دستپخت تان را بچشند نام شان 
را به قید قرعه در بیاورید و ماهی 
یکبار برای هر رستوران آشپزی 
کنید. در آن روزها حتما در فضای 

مجازی یا سایت های خرید گروهی 
اطالع دهید که قرار است در یک 
روز مشخص در رستورانی خاص 

آشپزی کنید
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گزارش »فرصت امروز« درباره چگونگی کسب درآمد از شغل آشپزی

پخت و پز روی اجاق سود



نقشه استراتژی سازمان بورس و 
اوراق بهادار ابالغ شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی پیامی به 
مدیران عامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، 
بورس کاالی ایران، ش��رکت سپرده گذاری مرکزی، 
شرکت فرابورس ایران، شرکت انرژی ایران، شرکت 
خدمات و اطالع رس��انی و همچنین شرکت فناوری 
بورس تهران نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق 
بهادار را ابالغ کرد. در متن این ابالغیه آمده اس��ت: 
به منظور اجرایی کردن اهداف اس��تراتژیک نقش��ه 
استراتژی، ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس 
موظ��ف به پیاده س��ازی و پایش نقش��ه اس��تراتژی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ش��رکت های ارکان 
است. بنابراین ضروری است این شرکت با همکاری 
س��ازمان و تمامی ارکان، س��نجه های اس��تراتژیک 
متناس��ب با هر هدف اس��تراتژیک را تعریف کرده، 
مقادی��ر اهداف کم��ی مرتبط با هر س��نجه، تعیین 
ش��ده و برنامه ه��ا و اقدامات ابت��کاری جهت تحقق 
اهداف تعریف و عملیاتی ش��ود. ش��ایان ذکر اس��ت 
ک��ه در فازه��ای بعدی باید کارت امتی��ازی متوازن 
الیه های میانی سازمان و کارت اهداف فردی مبتنی 
ب��ر BSC، به منظ��ور ایجاد یک سیس��تم مدیریت 
عملکرد اثربخش مبتنی بر اس��تراتژی ها، طراحی و 

پیاده سازی شود. 

تکمیل طرح های توسعه شرکت گل گهر 
با انتشار اوراق سلف در بورس کاال

ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر دوش��نبه هفته 
جاری )۲۶ بهمن ماه( ب��ه منظور تکمیل طرح های 
توس��عه ای خود، ۷۵۰ هزار تن کنستانتره سنگ آهن 
را در قالب اوراق س��لف موازی اس��تاندارد به ارزش 
ح��دود یک هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال در بورس کاالی 
ایران منتش��ر می کند و بازده این اوراق در سررسید 
نیز بین ۲۵ تا ۲۸ درصد خواهد بود. بر این اس��اس، 
ش��رکت س��نگ آهن گل گه��ر روز ۲۶ بهمن، اوراق 
س��لف م��وازی اس��تاندارد ۷۵۰ هزار تن کنس��انتره 
س��نگ آهن را با قیمت یک  میلیون و ۴۹۵ هزار ریال 
به ازای هر تن منتش��ر خواهد کرد. همچنین اندازه 
هر قرارداد یک تن کنس��انتره س��نگ آهن و روش 
عرضه اولیه آن به صورت گسترده و قیمت ثابت بوده 
و س��قف حجم هر سفارش نامحدود است. همچنین 
معامالت ثانویه این اوراق از تاریخ ۱۰ اسفند امسال 
تا ۲۶ بهمن س��ال ۹۵ ادامه خواهد داشت که قیمت 
خری��د بازارگردان در معام��الت ثانویه همان قیمت 
اولیه به عالوه س��ود معادل ۲۲ درصد روزشمار ساده 

ساالنه خواهد بود. 

افزایش سرمایه چند شرکت 
بورسی و فرابورسی

زامی��اد اعالم ک��رده برنام��ه افزایش س��رمایه از 
۲۴۰۰میلیارد ری��ال ب��ه ۵۶۰۰میلیارد ریال از محل 
م��ازاد تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ها به منظ��ور اصالح 
ساختار مالی دارد. بانک ملت برنامه افزایش سرمایه 
از مبلغ ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰۰میلیارد ریال 
از سود قابل تقسیم به عنوان اندوخته کفایت و سود 
انباش��ت از این مح��ل را دارد. بیم��ه ملت در گروه 
بیمه ای، برنامه افزایش سرمایه از ۲۶۰۰میلیارد ریال 
ب��ه ۴۰۰۰میلیارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده 
س��هامداران و و آورده نقدی دارد. ذوب آهن اصفهان 
برنامه افزایش س��رمایه از ۷۸۶۸ میلیارد ریال به ۵۷ 
۶۴۸ میلیارد ری��ال از مح��ل م��ازاد تجدی��د ارزیابی 
دارایی ه��ا به منظ��ور اصالح س��اختار مال��ی دارد. 
لیزین��گ صنع��ت و مع��دن در گ��زارش ۱۲ ماهه 
حسابرسی ش��ده مبلغ ۲۲۹ ریال سود محقق کرده، 
درحالی که ۲۴۰ ریال س��ود پیش بین��ی کرده بود و 
به زودی به مجمع می رود. این ش��رکت برای س��ال 
مالی ۹۵ مبلغ ۲۴۵ ریال سود پیش بینی کرده است 
و گلتاش در پایان س��ال مالی ۹۴ مبلغ ۲۰3۶ ریال 
سود برای هر س��هم محقق کرد و مبلغ ۱۶۰۰ ریال 

سود نقدی برای هر سهم کنار گذاشت. 

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه مهندسی 
نصیر ماشین

شرکت مهندس��ی نصیر ماشین طی دوره ۹ ماهه 
با اختصاص ۱۴۹ ریال س��ود به ازای هر سهم معادل 

۶۰ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. 

نگاهی بر صورت های مالی 12 ماهه 
نورد و لوله اهواز

شرکت نورد و لوله اهواز در دوره ۱۲ ماهه منتهی 
به ۲۹ اس��فند ماه ۹۴ مبلغ چهار هزار و ۵۶۸ میلیارد 
و ۱۸۰ میلیون ریال س��ود انباش��ته پای��ان دوره در 

حساب های خود منظور کرد. 

کسب 5607 میلیارد ریال سود 
انباشته »شیران«

ش��رکت س��رمایه گذاری صنایع ش��یمیایی ایران 
در دوره ۱۲ ماه��ه منتهی ب��ه 3۰ آذر ماه ۹۴ مبلغ 
پنج ه��زار و ۶۰۷ میلی��ارد و ۷۹ میلیون ری��ال س��ود 
انباشته پایان دوره در حساب های خود منظور کرد. 

اختصاص 196 ریال سود به ازای هر 
سهم دارویی و بهداشتی لقمان

ش��رکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره ۹ماهه 
منته��ی ب��ه 3۰ آذر م��اه ۹۴ مبل��غ ۴۴ میلی��ارد و 
۱۰۸ میلیون ریال س��ود خالص کس��ب کرد و بر این 
اس��اس مبلغ ۱۹۶ ریال س��ود به ازای هر سهم کنار 

گذاشت. 
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بورس کاال

ش��اخص کل ب��ورس  اوراق 
بهادار در معامالت روز ش��نبه 
ب��ا ۹۰3 واحد اف��ت، در نهایت 
ب��ه ایس��تگاه ۷۶ ه��زار و ۵۹۴ 
واح��دی عقب نش��ینی ک��رد. 
همان طور که انتظار می رفت و 
پیش تر نیز بس��یاری از فعاالن 
ب��ازار س��هام گمانه زن��ی کرده 
بودن��د، قیمت ها و ش��اخص ها 
در بازار س��هام در حال اصالح 
و اس��تراحتند. چرا که آهنگ 
رش��د بازار چنان هیجانی بود 
ک��ه ش��اخص کل در ۴۰ روز 
از نیمه کان��ال ۶۰ هزار واحدی 
تا نیمه کان��ال ۷۸ هزار واحدی 
جهش کرده بود. در این شرایط 
قاب��ل پیش بین��ی ب��ود که هر 
رش��د هیجان زده ای، سرانجام 
فروکش می کند. به این ترتیب 
بازار سهام باوجود رشد قیمت 
جهانی نفت و همچنین انتشار 
خبرهای��ی مبنی ب��ر احتمال 
کاهش نرخ سود بانکی روندی 
منفی را س��پری کرد. سماجت 
برخی مدیران س��رمایه گذاری 
شرکت های حقوقی بزرگ برای 
سرکوب تقاضا و پایین  کشیدن 
قیمت سهام از دالیل عمده ای 
بود که باعث شد تا معامله گران 
بورس فروش را بر خرید ترجیح 
دهند. از سوی دیگر طیف قابل 
توجه��ی از فعاالن بازار س��هام 
از جمل��ه س��فته بازان در حال 
ف��روش و خالی کردن س��هام 
خویش هس��تند. این در حالی 
اس��ت که ت��ازه واردان، در حال 
ورود تدریجی و سرمایه گذاری 

و خرید س��هام مختلف در بازار 
هستند. در چنین شرایطی به 
نظر می رس��د رشد یا افت بازار 
سهام در روزهای آینده بستگی 
ب��ه جریان و ورود پول بیش��تر 
دارد. اگ��ر ط��ی روزه��ای آتی 
طیف بیش��تری از خریداران به 
بورس بپیوندند، ادامه رشد بازار 
و صعود ش��اخص کل تا پایان 
س��ال، دور از انتظار نیست. در 
غیر ای��ن صورت، بای��د منتظر 
کاه��ش قیمت ها و شکس��ته 
ش��دن پی در پ��ی کانال ه��ای 

شاخص کل بود. 

با گروه های بازار سهام
در ب��ازار روز گذش��ته بورس 
ته��ران همانند روز چهارش��نبه 
اندکی از هیجانات بازار کاس��ته 
ش��د و اص��الح قیمت ها موجب 
ش��د تا فش��ار فروش در تابلوی 
معام��الت افزای��ش پی��دا کرده 
و اکث��ر س��هام ش��رکت ها ب��ه 
ج��ز ش��رکت های خودرویی با 

رون��د نزول��ی مواجه ش��وند. در 
ب��ازار منفی دیروز ش��رکت های 
خودروی��ی در ش��رایطی مورد 
توجه اهالی تاالر شیش��ه ای قرار 
گرفتند که ش��رکت های سایپا 
آذین، سرمایه گذاری رنا و سایپا 
از تقاض��ای میلیون��ی برخوردار 
ش��دند. در بازار نخس��تین روز 
هفت��ه با وج��ود منفی ش��دن 
قیمت ها و ش��اخص کل بورس، 
ارزش و حج��م معامالت قدرت 
بیش��تری افزایش پی��دا کرد به 
ط��وری که بیش از ۲۴۰ میلیون 
س��هم ب��ه ارزش ۵۴۰ میلی��ارد 
تومان دادوس��تد ش��د و ارزش 
بازار س��هام به 3۲۸هزار میلیارد 
تومان رس��ید. در گ��روه بانک ها 
زیر سایه بازارگردانی و معامالت 
بلوکی سهامداران حقوقی در بازار 
متعادل  روندی  خرده فروش��ی، 
اما روبه منفی بر اغلب نمادهای 
معامالتی این گ��روه حاکم بود. 
روز گذش��ته اغل��ب گروه ه��ای 
کوچک بازار و برخی تک سهم ها 

از جمله شرکت های غذایی مورد 
توجه بازار ق��رار گرفتند. در این 
میان به دالیل نامعلوم همچنان 
دو شرکت خودروساز ایران خودرو 
و سایپا در حالی با تقاضای انبوه 
خری��داران حقیق��ی و حقوقی 
روب��ه رو هس��تند که در س��ایر 
ش��رکت های این گروه واگذاری 
سهام و شناسایی سود کوتاه مدت 

به خوبی به چشم می خورد. 

افت 9.5 واحدی شاخص 
آیفکس

معامالت ۲۴ بهمن  ماه ۱3۹۴ 
با خریدوف��روش 3۰۸ میلیون و 
۸۸۰ هزار سهم به ارزش ۲ هزار 
و ۹۵۷ میلی��ارد و ۲۰ میلی��ون 
ری��ال پایان یاف��ت. آیفکس اما 
برخ��الف هفته گذش��ته رو به 
کاه��ش گذاش��ت و در پایان با 
۹.۵ واحد اف��ت، عدد ۸۰۶.۷3 
را نمایش داد. بیش��ترین حجم 
معامالت بازار س��هام مربوط به 
معامله ۵۷ میلی��ون و ۵۶۰ هزار 

س��هم بان��ک دی و بیش��ترین 
می��زان  ب��ه  معام��الت  ارزش 
۹۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال 
در اختیار سرمایه گذاری اقتصاد 
نوین بود. همچنین، گروه فن آوا، 
صنعت��ی مینو و م��واد ویژه لیا 
بیشترین افزایش قیمت سهام را 
داشتند و شرکت های مهندسی 
راه آهن،  تاسیس��ات  ساختمان 
آهن و ف��والد ارفع و بیمه نوین 
باالترین کاهش قیمت را تجربه 
کردند. در بازار اول ۴۵ میلیون و 
۲۹۰ هزار ورق��ه بهادار به ارزش 
۱۲۰ میلیارد ریال دادوستد شد 
و بیش��ترین حجم معامالت در 
نماد س��رمایه گذاری سبحان و 
بیش��ترین ارزش در نماد تولید 
دارو اتف��اق افت��اد. همچنی��ن 
۱۴3 میلیون اوراق بهادار در بازار 
دوم به ارزش 3۹۴ میلیارد ریال 
خریدوفروش ش��د و بانک دی 
رکورددار حجم و ارزش معامالت 
در ای��ن بازار بود. براس��اس این 
گزارش، صندوق سرمایه گذاری 
اعتمادآفرین پارسیان با معامله 
۶ میلیون و ۵۴۰ هزار س��هم به 
ارزش ۸۰ میلیارد ریال بیشترین 
حجم و ارزش معامالت ETF را 
در روز ج��اری از آن خود کرد. 
در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز، 
اوراق اج��اره بوتان با دادوس��تد 
۵۰۰ هزار ورقه بهادار بیشترین 
حجم معامالت را داشت؛ ضمن 
آنک��ه ارزش معام��الت در پنج 
نماد اس��ناد خزانه اس��المی به 
رق��م ۶۴۹ میلیارد ریال رس��ید 
و باالتری��ن ارزش معام��الت به 
میزان ۱۴۰ میلیارد ریال در نماد 

»اخزا۲« رقم خورد.

استراحت بازار سهام ادامه یافت

بورس چشم انتظار ورود سرمایه های جدید

بازار سرمایه کشور در نخستین 
جلسه معامالتی هفته پایانی بهمن 
ماه با نزول چشمگیر شاخص کل 
ب��ه کار خود پای��ان داد. ب��ا آغاز 
معام��الت در این جلس��ه کاری، 
ش��اخص کل چند واح��د صعود 
را تجرب��ه کرده و پ��س از آن در 
مس��یر نزولی قرار گرفت. سرعت 
نزول در یک س��اعت نخست آن 
جال��ب توجه بود؛ ب��ه طوری که 
به صورت میانگین هر شش ثانیه 
یک واحد از ارتفاع ش��اخص کل 
کاسته ش��د. پس از آن با کاهش 
س��رعت  از  معام��الت،  س��رعت 
کاهش ش��اخص کل نیز کاس��ته 
ش��د و حدودا 3۰۰ واحد دیگر از 
ارتفاع ش��اخص کل از بین رفت. 
بدین ترتیب، در پایان این جلسه، 
ش��اخص کل بازار ب��ورس اوراق 
بهادار تهران با ۹۰3 واحد نزول به 
رقم ۷۶۵۹۴.۲ واحد رسید. ارزش 
کل معامالت جلس��ه گذشته این 
بازار حدود ۵۴۵ میلیارد تومان بود 
و این رق��م طی ۱3۴۸۶۷ معامله 

محقق ش��د. بدی��ن ترتیب ارزش 
میانگین هر معامله این جلسه بازار 
حدود ۴ میلیون تومان محاس��به 
می شود که نشان از حرارت باالی 
معامالت دارد. بازار فرابورس ایران 
نیز در این جلس��ه نزولی بود و از 
ارتفاع شاخص کل خود کاست. در 
این جلس��ه، شاخص کل این بازار 
با ۹.۶ واح��د نزول به رقم ۸۰۶.۷ 
واحد رسید و ارزش معامالت این 
بازار حدود ۲۹۶ میلیارد تومان به 

ثبت رسید. 
بازار روز گذش��ته و هفته کاری 
اخیر را می ت��وان از ابعاد مختلفی 
بررس��ی کرد. شاخص کل با نزول 
۱.۱۷درص��دی خود در جلس��ه 
گذش��ته، خ��ط رون��د حمایت��ی 
صع��ودی خ��ود در تای��م فری��م 
3۰ دقیقه ای را به س��مت پایین 
شکس��ت و ای��ن کار را ب��ا حجم 
مناسبی از معامالت انجام داد. طی 
این اتفاقات، شاخص خط کیجن 
سن اندیکاتور ایچیموکو را نیز به 
س��مت پایین شکس��ت و کراس 
اور تکن س��ن-کیجن سن نیز به 
وقوع پیوس��ت. حتی خط چیکو 

اسپن این اندیکاتور نیز در آستانه 
شکست قرار گرفت تا نزولی شدن 
شاخص کل در این تایم فریم انجام 
شده فرض شود. نکته دیگری که 
در تحلیل تکنیکال شاخص کل به 
آن بر می خوریم، واگرایی ها آشکار 
و نهان بسیاری است که روی انواع 
نوس��ان نما ها در ای��ن تایم فریم 
مشاهده می شوند. با این اتفاقات به 
نظر می رسد منطقی ترین گزارش 
برای ش��اخص کل می تواند بدین 
ترتیب باشد: »ش��اخص کل بازار 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در تایم 
فریم 3۰دقیقه خود نزولی ش��ده 
اس��ت و در تایم فریم یک ساعته 
نیز می توان از تایید این نزول آگاه 
ش��د. بنابراین باید ب��رای پولبکی 
هیجانی به س��وی خ��ط روند از 
دست رفته آماده شد و پس از آن 

عمق نزول را اندازه گرفت.« 
اما اگ��ر بخواهیم پا را از تحلیل 
تکنیکال فراتر گذاشته و به حوزه 
تحلیل س��نتیمنتال وارد شویم، 
باز هم نش��انه های زی��ادی برای 
نزولی ش��دن بازار وجود دارد که 
مهم ترین آنها رفتار حقیقی ها در 

روز گذش��ته است. در طول تاریخ 
معام��الت قله های ش��اخص کل 
را می توان ب��ا تغییر نرخ خرید به 
فروش حقیقی ها هم تراز دانست. 
در تاریخ ه��ای بس��یاری مانن��د 
و  فروردی��ن  و  آذر ۹3  دی ۹۲، 
تیر امس��ال، در قله های نس��بی 
شاخص کل، نرخ خرید به فروش 
معامله گران حقیق��ی به کمتر از 
ی��ک نزول ک��رده و ای��ن موضوع 
در معامالت روز گذشته نیز قابل 
مش��اهده ب��ود. در جلس��ه ای که 
پش��ت سر گذاش��تیم، نرخ خرید 
به فروش کدهای حقیقی به رقم 
۰.۹ رس��ید و ای��ن موضوع یکی 
از زنگ خطره��ای واضح ب��ازار به 
ش��مار می رود. از سویی دیگر، در 
قله های ب��ازار هم��واره صداهای 
بلندی از عدم نگرانی منفی شدن 
بازار خبر می دهند که این مسئله 
نیز در جلس��ه گذشته رویت شد. 
این موضوع نیز بر خطرناک بودن 
ش��رایط جاری بازار سرمایه صحه 

می گذارد. 
ب��ا توج��ه به ش��رایط ب��ازار و 
آنچ��ه ک��ه گفته ش��د، معامالت 

جلس��ه کاری پی��ش رو می تواند 
با دو سناریوی منطقی و محتمل 
منطقی تری��ن  ش��ود.  پیگی��ری 
س��ناریو برای این جلسه، منفی 
نیم��ه  ش��دن ش��اخص کل در 
نخس��ت معامالت و تغییر جهت 
دادن آن در نیمه دوم اس��ت. در 
این س��ناریو الزاما ش��اخص کل 
مثبت نخواهد ش��د، اما سمت و 
س��وی آن تا پایان جلسه مثبت 

باقی خواهد ماند.
محتمل تری��ن س��ناریو ب��رای 
این جلس��ه نیز، به تعویق افتادن 
افزای��ش تقاضا در ب��ازار خواهد 
بود. بدین ترتیب در این س��ناریو 
انتظ��ار م��ی رود تقاض��ا در یک 
س��اعت پایانی معامالت در بازار 
روی��ت ش��ود و صعود ش��اخص 
کل ت��ا ابتدای جلس��ه معامالتی 
روز دوش��نبه ب��ه تعوی��ق بیفتد. 
س��ناریوی محتمل تر از نظر فنی 
خطرناک تر به شمار می رود، چرا 
که تعداد زیادی از معامله گران در 
دوش��نبه  روز  ابتدای  مثبت های 
مبادرت به خری��د می کنند و در 

همان روز متضرر خواهند شد. 

قائ��م مق��ام بانک مرک��زی در 
حالی در نخستین روزهای بهمن 
ماه ج��اری از پیش بینی احکامی 
برای افزایش س��رمایه بانک ها در 

بودج��ه س��ال ۹۵ کل کش��ور و 
برنامه شش��م توسعه خبر داد که 
گویا بانک ملت به عنوان نخستین 
بانک بورس��ی به استقبال اجرای 
این طرح رفته است. براساس این 
گ��زارش، بانک مل��ت در آخرین 

روز معامالتی هفته گذش��ته بازار 
سهام طی انتش��ار اطالعیه ای از 
هزار میلیارد  افزای��ش ۱۰  برنامه 
ریالی س��رمایه خود خب��ر داد تا 
س��رمایه این بانک بورسی از ۴۰ 
هزار میلیارد ب��ه ۵۰ هزار میلیارد 

ریال افزایش یابد. 
به این ترتیب، بانک ملت طی 
این نامه اعالم کرد در راس��تای 
تصمیمات مجمع عادی س��االنه 
مورخ 3۱ تیر م��اه ۱3۹۴جهت 
اجرای مفاد ماده ۱۱۵ اساسنامه 

بانک مقرر ش��ده از س��ود قابل 
تقسیم به عنوان اندوخته کفایت 
س��رمایه، نس��بت ب��ه افزای��ش 

سرمایه خود اقدام کند. 
ادامه در سایت روزنامه
www.forsatnet.ir

نشانه هایی از نزولی شدن بازار

دور جدید افزایش سرمایه بانک ها
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بیشترین درصد افزایش
سایپا شیشه در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که پل��ی اکریل در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
۲.۵۴۲۵سایپا شیشه
3.۹۹۴۴.۹۹پلی اکریل
۵.۸۰۲۴.۹۹سایپا آذین

۲۹.۲۷۲۴.۹۹داروسازی زهراوی
۱.۸۷۶۴.۹۸سرمایه گذاری رنا

۴.3۹۱۴.۹۷الکترونیک پارسیان

۴.۶۹۷۴.۹۶شهد

 بیشترین درصد کاهش
المپ پارس ش��هاب صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درص��د کاهش ش��د. مهندس��ی نصیر ماش��ین در رده 
دوم این گروه ایس��تاد و فوالد خوزس��تان هم در میان 

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

)۵(۵.۲۴۷المپ پارس شهاب
)۴.۹۹(۵.۵۶۱مهندسی نصیر ماشین

)۴.۹۹(۲.۸۹۵فوالد خوزستان
)۴.۹۷(۲.۷۷۲کارتن ایران

)۴.۹۵(۴.۲۴۲افست
)۴.۹۲(۶.۵۸3شیشه رازی

)۴.۸۸(۲.۴۷۷س. صنعت نفت

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله تری��ن س��هم ب��ازار بورس ش��ناخته 
ش��د. ای��ران خ��ودرو در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. 
سرمایه گذاری رنا و بانک صادرات ایران هم در رده های 

باال قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

3۷۶.۲۷۴ ۲۰3۴سایپا

۲۲۵.۶۷۱ ۲۹3۴ایران  خودرو
۱۸۸.۲۰۷ ۱۸۷۶سرمایه گذاري  رنا 

۱۷۸.۷۵۸ ۱۰۶۱بانک صادرات
۱۴۹.۴۰۹ ۱۷۸۹سرمایه گذاري  سایپا

۱۰۶.۲۸۱ ۱3۹۶پارس  خودرو
۹۴.۱۵۸ ۷۵ح.س. نورکوثر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خود اختصاص داد و ایران خودرو رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. س��رمایه گذاری رنا هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

۷۶۵.۴۱۹ ۲۰3۴سایپا

۶۶۲.۱3۰ ۲۹3۴ایران  خودرو
3۵۲.۹۸۷ ۱۸۷۶سرمایه گذاري  رنا

3۴۲.۱۹۷ ۹۸۵۲گروه مپنا 
۲۶۷.۲۸۹ ۱۷۸۹سرمایه گذاري  سایپا

۱۸۹.۶۶۹ ۱۰۶۱بانک صادرات
۱۴۸.33۶ ۱3۹۶پارس  خودرو

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که ایران خودرو در این 
گروه دوم شد و بانک صادرات در رده سوم جای گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۲۰3۴۱3۲۵۶سایپا

۲۹3۴۱۱33۰ایران خودرو
۱۰۶۱۷۵۲۷بانک صادرات

۱۷۸۹۶۶۱۷سرمایه گذاری سایپا
۱۸۷۶۴۹۲۸سرمایه گذاری رنا

۱3۹۶۴۸۸۹پارس خودرو
۱۱۸۷۴۸۸3بانک تجارت

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

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
۱۶۶۹۸3۴پست بانک 
۲۹۱۹۲۹۲کابل البرز
3۹۹۰۲۸۵قند قزوین
3۲۲۸۲۴۸چرخشگر

۱۱۹۹۲۴۰تولید محور خودرو
۲۵۸۹۲3۵الکتریک خودرو شرق
۲۰۹۵۲۱۰لوله و ماشین سازی

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

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

۹۶۸۲.۹۰سرمایه گذاری پردیس
۵۲۴۵3.3۰پتروشیمی شازند

۱۸۰۱3.3۴سرمایه گذاری اعتبار
3۲۶3۴.3۵سیمان کارون

۶۹۱۶۴.۴۴کیمیدارو
3۰۰3۴.۶۲س. صندوق بازنشستگی

۲۸۰3۵.۰۰بیمه پارسیان

تلفن مستقیم: 86073274شماره 444 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

وسپه: شنیده شده نماد وسپه آماده 
رفتن به مجمع عادی س��االنه با س��ود 

3۶ تومانی است. 
شبندر: شنیده شده شبندر برای هر 
سهم ۹۰ تومان زیان اعالم خواهد کرد.
وتوس�م: خبرها حکایت از تقس��یم 
س��ود نق��دی ۴3 تومانی وتوس��م در 

مجمع دارد. 
ش��رکت  از  خبره��ا  وبان�ک: 
س��رمایه گذاری گ��روه توس��عه ملی با 
نماد وبانک حکایت از افزایش احتمال 
تعدی��ل مثب��ت از ناحیه ش��رکت های 
در  می توان��د  ک��ه  دارد  زیرمجموع��ه 

گزارشات آتی آن را اعالم کند. 

م�ارون: خبرها حاکی از آن اس��ت 
که گواهینامه های اس��تاندارد مدیریت 
ریس��ک، مدیریت امنی��ت اطالعات و 
سیس��تم مدیریت یکپارچه در شرکت 
پتروشیمی مارون برای مدت یک سال 

تمدید شده است. 
خاهن: گویا این ش��رکت قصد دارد 
سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی 
دارای��ی ثابت از 3۲۰ میلی��ارد ریال به 
۶۴۱ میلیارد ریال افزایش دهد. تحقق 
این امر منوط به اخذ مجوزهای الزم از 

سازمان بورس خواهد بود. 
شرانل: خبرها حاکی از آن است که 
نفت ایرانول برای نخس��تین بار موفق 
به تولید روغن موتور گیاهی )سبز( در 
ایران شده است که در اردیبهشت ۹۵ 

به بازار عرضه می ش��ود. همچنین این 
ش��رکت قبل از برجام ب��رای همکاری 
ب��ا  مثبت��ی  صحبت ه��ای  مش��ترک 
ش��رکت های نفتی ایتالیا و اتریش آغاز 
کرده که خبرهای آن تا گرفتن نتیجه 

نهایی منتشر نمی شود. 
تاس��یس  از  ش��نیده ها  حکم�ت: 
لیزینگ بیمه توسط این بانک حکایت 

دارد. 
شاوان: شنیده ها از این سهم حکایت 
از ای��ن دارد که این ش��رکت توانس��ته 
پاالیشگاه بنزین سازی را در کنار سایت 

فعلی به مرحله اجرا در آورد. 
خپوی�ش: ش��نیده ها از ای��ن نماد 
حکای��ت از افزایش س��رمایه س��نگین 

دارد. 

سایپا: ش��نیده شده که س��ایپا، رنو را 
به عنوان شریک تجاری خود پذیرفته است. 
حف�اری: ش��نیده ها از تاثیر س��ود 
قراردادهای آزادگان بر س��ود سال ۹۵ 

در این نماد دارد. 
ونوین: زمزمه هایی مبنی بر احتمال 
تعدی��ل مثبت برای س��ال ۹۵ در نماد 

نوین به گوش می رسد. 
گروه پاالیش�ی: شنیده ها حاکی از 
مذاکره با ش��ش کش��ور نیمه صنعتی 
برای مشارکت در ساخت و خرید سهام 

پاالیشگاه ها است. 
ب��ر  مبن��ی  زمزمه های��ی  وبیم�ه: 
توافق های ش��فاهی برای فروش پروژه 
گلستان به بانک ش��هر در این نماد به 

گوش می رسد. 

حرف های درگوشی بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی

شرکت ها و مجامع

فرشید شجاع
farshid.shoja@gmail.com

نرگس عباسی اول
s.keivanfar89@yahoo.com
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در  رئی�س جم�ه����وری 
پنج��اه وپنجمی���ن مجم���ع 
عمومی بان��ک مرکزی، ضمن 
تبری��ک دهه مب��ارک فجر به 
مردم کش��ور، اج��رای برجام 
را پی��روزی ب��زرگ ملت ایران 
دانس��ت و گف��ت: موفقی��ت 
مل��ت بزرگ ایران در مذاکرات 
هسته ای و پایان دادن به دوران 
ظالمان��ه تحریم، از بزرگ ترین 
دس��تاوردهای دول��ت یازدهم 

بوده است. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
بان��ک مرکزی، دکتر حس��ن 
روحان��ی برنده واقع��ی توافق 
هسته ای را ملت ایران دانست 
و اف��زود: ای��ن توافق در تاریخ 
کشور ما بی سابقه است و همه 
کشورهای دنیا اذعان می کنند 
که ایران برنده واقعی مذاکرات 
اس��ت؛ در طول این مذاکرات 
دیپلمات ه��ای م��ا به خوبی از 
حقوق ملت دفاع کردند و این 

توافق به سرانجام رسید. 
درخصوص  رئیس جمهوری 
ش��رایط س��خت دوران تحریم 
و پایان گرفتن این ش��رایط در 
کش��ور اظهار داش��ت: بدترین 
تحری��م اقتص��ادی در ط��ول 
س��ال های گذشته علیه کشور 
ای��ران تحمی��ل ش��د و تم��ام 
بخش های اقتصادی کش��ور از 
بانک و بیمه تا تبادل اسکناس 
و فل��زات گرانبه��ا و صنع��ت 
پتروش��یمی و درمجموع  همه 
ش��ریان های حیاتی توسعه ای 
کشور تحریم شد اما به حمداهلل 
در س��ایه عنایت حق و دعای 
خیر مردم همیش��ه در صحنه، 
تحریم ها به س��رانجام رسید و 

برجام اجرایی شد. 
روحانی با توجه به ش��رایط 
امروز کشور از مسئوالن حاضر 
در جلس��ه درخواس��ت ک��رد 
برج��ام 2 را ک��ه هم��ان برنامه 
جامع اقدام مشترک ملی است 
برای رونق اقتصادی، اجرا کنند 
و از مردم کشور نیز تقاضا کرد 
پ��ای صندوق های رأی حاضر 
ش��وند ت��ا انش��اءهلل انتخاباتی 

پرش��ور در کشور داشته باشیم 
و افراد اصلح برای مجلس��ین، 
انتخ��اب ش��وند. وی در ای��ن 
جلس��ه درخص��وص اهمی��ت 
بانک در اقتصاد کش��ور گفت: 
بانک ها شریان حیات اقتصادی 
جامعه و شریان ارتباطی پولی 
و مال��ی هس��تند و می توانن��د 
واس��طه مناس��بی برای انتقال 
منابع به س��مت تولید باش��ند 
ک��ه اگر این نق��ش را به خوبی 
ایف��ا نکنند س��رمایه گذاری و 
تولید با مشکل مواجه می شود. 
رئیس جمه��وری، مهم ترین 
موضوع اقتصادی در آغاز دولت 
یازدهم را ثبات در بازار خواند 
و گف��ت: در ابتدای کار دولت، 
بازار با نوس��انات زیادی روبه رو 
بود و در دو سال و نیم گذشته 
تالش بر این بوده اس��ت که از 
بروز نوسانات شدید جلوگیری 

شود. 
ایش��ان درخص��وص کنترل 
ت��ورم و انتظ��ارات تورم��ی در 
جامعه، خاطرنش��ان کرد: روند 
ت��ورم تا قبل از ش��روع به کار 

دولت، افزایشی بوده اما دولت 
یازده��م تالش ک��رد این روند 
را معکوس کند. خوش��بختانه 
ب��ا ت��الش بان��ک مرک��زی و 
س��تاد اقتصادی توانس��تیم در 
این مس��یر موف��ق عمل کنیم 
و ت��ورم و انتظ��ارات تورمی را 
کنترل کنی��م. در حال حاضر 
نی��ز باید به دنب��ال حفظ این 
دس��تاورد باشیم و تالش کنیم 
به تورم تک رقمی دست یابیم. 
پایبندی  رئیس جمه��وری، 
به انضباط پولی را بس��یار مهم 
خوان��د و گف��ت: انضباط پولی 
در  و  دارد  فراوان��ی  اهمی��ت 
ط��ول فعالیت دول��ت یازدهم 
هیچ گاه به س��مت اس��تقراض 
از بانک مرکزی و افزایش پایه 
پولی نرفتیم؛ در گزارش امروز 
رئی��س کل بانک مرک��زی هم 
موض��وع پایه پول��ی و ترکیب 
نقدینگ��ی حائ��ز اهمیت بود و 
نش��ان می داد، پایه پولی رشد 

زیادی نداشته است. 
روحانی از بانک ها خواس��ت 
س��ود بانکی را در حد معقول، 

کنت��رل کنن��د و پایین آورند 
چراک��ه نرخ تورم تا حد زیادی 
پایین آمده و نرخ س��ود باید با 

تورم همخوانی داشته باشد. 
دیگ��ر  تقاض��ای 
بانک ه��ا  از  رئیس جمه��وری 
درخصوص آماده ش��دن برای 
فض��ای رقابت��ی و بین المللی 
ب��ود و از بانک ه��ا خواس��ت با 
توجه به ش��رایط امروز کشور، 
برق��راری ارتباطات بین المللی 
و وج��ود ش��رایط ب��رای ورود 
فناوری، آماده رقابت در فضای 

بین المللی باشند. 
وی درخصوص عدم استفاده 
دس��توری  سیاس��ت های  از 
در اقتص��اد، گف��ت: اقتصاد با 
فرمان و دس��تور درست عمل 
نمی کن��د بلکه سیاس��ت های 
اقتصادی باید برمبنای روندها 
و ابزار اقتصادی ش��کل صحیح 
به خود بگیرد. یکی از این ابزار، 
بازار بین بانکی است و رسیدن 
س��ود در این بازار از 29 درصد 
ب��ه 19 درصد، عالمت بس��یار 

خوبی است. 

رئیس مجمع بانک مرکزی، 
در م��ورد تامین مالی از طریق 
نظ��ام بانکی ک��ه حجم زیادی 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده 
اس��ت، اظه��ار داش��ت: تامین 
مالی از طریق شبکه بانکی در 
کش��ور که در مقایس��ه با سایر 
کش��ورهای دنیا از رقم بس��یار 
باالتری برخوردار اس��ت باید از 
طریق استفاده بیشتر از اوراق و 

بازار سرمایه جبران شود. 
روحان��ی درخص��وص نحوه 
اداره کش��ور در شرایط کنونی 
و قیمت نفت تصریح کرد: اداره 
امور کش��ور با توجه به قیمت 
نف��ت در بازاره��ای جهان��ی با 
هیچگون��ه مش��کلی مواج��ه 
نش��ده؛ درحالی ک��ه در همین 
کشورهای منطقه، این موضوع، 
باعث تورم باال و اس��تقراض از 
صندوق بین المللی پول ش��ده 

است. 
سیاس��ت  اج��رای  از  وی 
یکسان س��ازی نرخ ارز در سال 
آین��ده خب��ر داد و گفت: نرخ 
ارز در س��ال آین��ده تک نرخی 
می شود تا بتوانیم جلوی فساد 
و رانت را بگیریم و در بازار ارز، 

ثبات بیشتری ایجاد کنیم. 
همچنین  رئیس جمه��وری 
از بان��ک مرک��زی خواس��ت، 
نظارت بر بانک ها و موسس��ات 
اعتباری و فعاالن در بازار پول 
را ب��ا جدیت دنبال و از اعتماد 
م��ردم ب��ه بان��ک، حفاظت و 

حراست کند. 
روحان��ی، درخص��وص لزوم 
گف��ت:  بانک ه��ا  رتبه بن��دی 
رتبه بندی بانک ها یک ضرورت 
اس��ت و بانک مرکزی باید در 
این زمینه تالش کند و از سوی 
دیگر دولت نیز در این مس��یر 
کمک های الزم را خواهد کرد. 
رئیس جمه��وری در پای��ان 
از مس��ئوالن بانکی خواس��ت 
ب��رای رونق اقتصادی کش��ور 
در ش��رایط جدید تالش کنند 
ت��ا ان ش��اءاهلل ایرانی آباد برای 
هم��ه م��ردم عزیز کش��ورمان 

داشته باشیم. 

رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
با هش��دار نس��بت به تهدیدات 
اقتصادی پس��ابرجام، گفت: باید 
مواظب باش��یم که ب��ازار داخلی 
در اختی��ار تولی��دات خارج��ی 
قرار نگی��رد و واردات بی رویه به 

تولیدات داخلی ضربه نزند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، اس��حاق 
جهانگیری در مراسم بزرگداشت 
کارآفرین��ان برتر کش��ور گفت: 
اکنون با فرصت های��ی مانند در 
اختیار داش��تن مناب��ع نفتی یا 
منطقه ای  راهب��ردی  موقعی��ت 
در کش��ورمان روبه رو هستیم اما 
فرصت های دیگری مانند حضور 
مردم��ی در عرصه ه��ای مختلف 
مانن��د راهپیمای��ی 22 بهم��ن 
وج��ود دارد که مس��ئوالن باید 
از ای��ن فرصت ها ب��رای مقابله با 
تهدیدها اس��تفاده کنند. بر این 
اساس حضور مردم در انتخابات 
آتی نیز فرصتی است برای عبور 
از تنگناها و مشکالتی که اکنون 
با آن درگیر هستند و هنر ما نیز 
باید اس��تفاده از ای��ن فرصت ها 

باشد. 
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه کارآفرینی 
موت��ور مح��رک جامعه اس��ت، 
موتور  کارآفرینی  اظهارداش��ت: 
مح��رک جامع��ه در بخش های 
کارآفرین��ان  و  اس��ت  مختل��ف 
نخب��گان جامع��ه هس��تند. هنر 
امکان��ات مح��دود  از  اس��تفاده 
و خالقیت ه��ا هنری اس��ت که 
باید مس��ئوالن دولتی در اختیار 
داش��ته باش��ند و دولت��ی موفق 
و قوی اس��ت که ای��ن هنر را در 

اختیار داشته باشد. 
وی با اش��اره به نقش خالقیت 
در کارآفرینی تاکید کرد: دولتی 
موفق اس��ت که خالقی��ت را به 
منصه ظهور برساند و زمینه ساز 

بروز کارآفرینی در کشور شود. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  جهانگی��ری 
کارآفرینی  ب��ودن  ریس��ک پذیر 

گف��ت: اف��رادی که از شکس��ت 
هراس��ی ندارن��د و متک��ی ب��ه 
ایده های خالقانه هس��تند، وارد 
و  کارآفرینی می ش��وند  عرص��ه 
می توانن��د موض��وع اش��تغال را 
که یک��ی از دغدغه های مردم و 
مس��ئوالن در س��ه دهه گذشته 
به ش��مار می رفته و جزو مسائل 

کشور است حل کنند. 
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
اف��زود: روزی برای حل مش��کل 
اشتغال، خروج کارگران خارجی 
م��ورد توجه قرار گرفت اما امروز 
کس��ی در این زمین��ه صحبتی 
درخواست  نوع  چراکه  نمی کند، 
کار در ش��رایط کنون��ی متفاوت 
از  ۶۷ درص��د  ام��روز  و  اس��ت 
خانم  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن 
هستند و قطعا شغلی که جوانان 
امروز به آن توجه دارند با دوران 

گذشته متفاوت است. 
به خواس��ته های  جهانگی��ری 
به حق مردم اش��اره کرد و گفت: 
م��ردم اکن��ون از ما رف��اه طلب 
می کنن��د و می خواهند موقعیت 
اقتصادی کش��ور متحول ش��ود. 
آنه��ا ب��ا دی��دن پیش��رفت های 
منطقه،  کش��ورهای  اقتص��ادی 
را  کش��ور  اقتص��ادی  توس��عه 
به صورت جدی مطالبه می کنند؛ 
نکته ای که مق��ام معظم رهبری 
نیز در برنامه چشم انداز 2۰ ساله 
کشور بر آن تاکید کردند و کشور 
در این برنامه باید به قدرت اول 

منطقه ای تبدیل شود. 
وی تاکید کرد: برای رس��یدن 
به این جایگاه نیازمند س��اختار 
و س��ازمان جدی��دی در کش��ور 
هس��تیم که اس��اس آن ریش��ه 
در تفک��ر و ایده خالقان��ه دارد. 
برای  پاس��خ  بهترین  کارآفرینی 
اش��تغال در جامعه است و جوان 
ایران��ی باید به ج��ای یافتن کار 
در محیط های دولت��ی عالوه بر 
مش��غول ش��دن خود برای ده ها 
نفر نیز در فضاهای کس��ب و کار 

اش��تغال ایجاد کند که نمونه آن 
هم��ان کارآفرینانی هس��تند که 
امروز به عن��وان کارآفرینان برتر 

معرفی شده اند. 
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
ب��ه وظای��ف دول��ت در قب��ال 
و  ک��رد  اش��اره  کارآفرین��ان 
اف��زود: دول��ت حتم��ا بای��د از 
و  کارآفری��ن  کس��ب و کارهای 
دانش بنی��ان حمایت کند و این 
حمای��ت الزامی اس��ت که خود 
و  اش��تغال آفرینی  توسعه  باعث 
توسعه اقتصادی کشور می شود. 
جهانگیری درباره سیاست های 
کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی گفت: 
و  اقتص��اد  ک��ردن  مردم��ی 
دانش بنیان کردن آن در اقتصاد 
مقاومتی مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت ک��ه می توان��د منج��ر به 
تقویت بخش خصوصی نیز شود. 
وی تصریح کرد: مردمی کردن 
اقتصاد یعنی اینکه بخش دولتی، 
بخ��ش خصوص��ی را رقیب خود 
نداند و ما سیاست های حمایتی 
را در ای��ن زمین��ه تنظیم کنیم، 
البته بخ��ش خصوصی نیز نباید 
ب��ه دنبال اس��تفاده از رانت های 

ویژه باشد. 
پیش نی��از  جهانگی��ری، 
کس��ب و کار  ایجاد  را  کارآفرینی 
مناس��ب دانس��ت و اف��زود: در 
دولت بهبود فضای کسب و کار در 
اولویت قرار گرفته که متاس��فانه 
فض��ای  کنون��ی  ش��رایط  در 
پیش رونده  نه تنه��ا  کس��ب و کار 
نیس��ت، بلک��ه ب��ا مش��کالت و 

موانعی روبه رو است. 
کرد:  خاطرنش��ان  جهانگیری 
اقدامات��ی  در س��ال های اخی��ر 
فض��ای  ک��ه  گرفت��ه  ص��ورت 
کسب و کار کش��ور را تا حدودی 
بهبود بخشیده و رتبه ایران را در 
بین کشورهای جهان از 1۵2 به 

11۸ ارتقا داده است. 
رئیس جمه��ور،  اول  مع��اون 
یک��ی از پیش نیازهای توس��عه 

کارآفرینی در کشور را که دولت 
موفق به اجرای آن شده است، 
اجرای برجام دانس��ت و گفت: 
فرصت های  برج��ام  اج��رای  با 
خوب��ی ب��رای کارآفرینی ایجاد 
شده و تس��هیل مبادالت پولی 
کارآفرینی  ریس��ک  کاه��ش  و 
از دس��تاوردهای اجرای برجام 

است. 
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
اف��زود: متاس��فانه در بخش های 
دولت��ی نیز ریس��ک مبادله پول 
باال بود و ما ناچ��ار بودیم مبالغ 
بس��یاری را برای این جابه جایی 
که  گزارش هایی  کنیم.  پرداخت 
از دولت قب��ل در اختیار داریم، 
نشان می دهد که میلیون ها دالر 
ب��رای جابه جایی پ��ول پرداخت 

شده است. 
وی همچنی��ن ب��ه نقش بیمه 
کارآفرین��ی  در  حمل و نق��ل  و 
اشاره کرد و افزود: امکان تامین 
مال��ی، فاینان��س و اس��تفاده از 
مناب��ع مال��ی بین الملل��ی یکی 
اجرای  دس��تاوردهای  از  دیگ��ر 
برجام است که کارآفرینان را در 
توسعه فعالیت های خود حمایت 
خواه��د ک��رد. در هی��چ کجای 
بدون دسترسی  کارآفرینان  دنیا 
بین الملل��ی  مال��ی  مناب��ع  ب��ه 
ام��کان فعالیت ندارن��د و با رفع 
تحریم ها اکنون این شرایط برای 
فراهم  نیز  کشورمان  کارآفرینان 

شده است. 
جهانگی��ری تاکی��د ک��رد: ما 
اکن��ون تنها در بخ��ش نفت به 
سرمایه گذاری  دالر  2۰۰ میلیارد 
نی��از داریم ت��ا تنه��ا بتوانیم از 
منابع مش��ترک نفتی و گازی با 
سایر کشورهای همجوار استفاده 
کنیم. امروز اگر گفته می ش��ود 
اقتص��اد ایران می توان��د اقتصاد 
ب��ه حرک��ت درآورد  را  جه��ان 
بی معنی نیس��ت ک��ه البته این 
مس��ئله نیاز به منابع مالی الزم 

دارد. 

وی با اش��اره به افزایش صدور 
نفت پس از اجرای برجام افزود: 
اکنون صادرات نفت ما روزانه به 
یک میلی��ون و ۳۰۰ هزار بش��که 
رس��یده و این ص��ادرات تا پایان 
س��ال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
بش��که در روز خواهد رس��ید و 
م��ا تالش داریم در س��ال آینده 
همان 2 میلیون بشکه نفت را در 
چارچوب س��همیه خود صادرات 

داشته باشیم. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور از 
دیگر دستاوردهای اجرای برجام 
را آزادسازی منابع مالی دانست 
و گف��ت: ع��الوه بر آزاد ش��دن 
بخش��ی از درآمده��ای ایران در 
جهان ش��رکت های ایرانی نیز از 
فهرس��ت تحریم های بین المللی 
م��ا  اکن��ون  و  ش��دند  خ��ارج 
می توانیم از منابع مالی خارجی 

نیز استفاده کنیم. 
اجرای  کرد:  تاکید  جهانگیری 
برج��ام می توان��د تهدیداتی نیز 
برای کش��ور داش��ته باش��د که 
یک��ی از این تهدی��دات افزایش 
بدهی های خارجی کشور و تحت 
تاثیر قرار گرفتن تولیدات داخلی 
اس��ت. باید مواظب باش��یم که 
بازار داخل��ی در اختیار تولیدات 
خارجی ق��رار نگی��رد و واردات 
بی رویه به تولیدات داخلی ضربه 

نزند. 
اف��زود: هم اکن��ون حجم  وی 
بخش ه��ای  در  تقاض��ا  عظی��م 
مختلف وج��ود دارد که باید آن 
را مدیری��ت کرد و ب��ا مواظبت 
به آنها پاس��خ داد. مع��اون اول 
رئیس جمه��ور با اش��اره به لزوم 
حض��ور نی��روی کار ج��وان در 
اقتصادی  مختل��ف  بخش ه��ای 
گفت: اکن��ون باید نی��روی کار 
ج��وان با حمای��ت دولت و نظام 
بانک��ی کش��ور وارد بخش ه��ای 
مختلف اقتصاد ُخرد و متوس��ط 
ت��ا پاس��خگوی  جامع��ه ش��ود 

بسیاری از نیازها باشد. 

هشدارهای پسابرجامی جهانگیری 

بازار داخلی را در اختیار خارجی ها قرار نمی دهیم

گزارش2

نوبخت: 
امیدواریم مجلس تا پیش از پایان سال 
نسبت به تکمیل بودجه 95 اقدام کند

س��خنگوی دولت با بی��ان اینکه امیدواریم مجلس 
تا پیش از پایان س��ال نس��بت به تکمیل بودجه 9۵ 
اقدام کند، گفت: حتی اگر قانون بودجه تا هفته سوم 
س��ال9۵ هم از مجلس به ما برس��د هیچ مش��کلی در 

اجرای آن پیش نخواهد آمد. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه آیین 
رونمای��ی از مجموع��ه تصویری ای��ران و افتتاح موزه 
کتاب و میراث مس��تند ایران در جمع خبرنگاران در 
مورد احتمال تصویب بودجه چنددوازدهم برای سال 
9۵ اظهار کرد: خوش��بختانه با توجه به جلس��اتی که 
تش��کیل شده است، امیدواریم مجلس محترم بتواند 
بعد از برگزاری انتخابات هفت اسفند نسبت به تکمیل 

بودجه 9۵ تا پایان سال اقدام کند. 
وی خاطر نش��ان کرد: حتی اگر تا هفته س��وم سال 
9۵ نیز مجلس بودجه را به دولت ارائه کند، با توجه به 
تمهید مقدماتی که تا پایان سال 94 انجام می دهیم، 
هیچ مشکلی برای اجرای بودجه به ویژه افزایش حقوق 

کارکنان دولت و بازنشستگان نخواهیم داشت. 
وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در م��ورد 
تجدیدنظر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه هنوز وقت 
باقی است اظهار کرد: همچنان منتظر هستیم. رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به افزایش 4۷ 
درصدی بودجه فرهنگی در س��ال 9۵ گفت: ش��اید 
بیشترین افزایش درصدی بودجه نسبت به سال 94 
مربوط به بخش میراث فرهنگی و گردشگری است. 
س��خنگوی دول��ت همچنی��ن درباره ایج��اد رابطه 
فرهنگی با کش��ورهای دیگر اظهار کرد: قطعا زمانی 
که از روابط سازنده با جهان صحبت می کنیم، بحث 

فرهنگی و روابط فرهنگی نیز مطرح می شود. 
رئی��س س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی در مورد 
اینکه آیا در برقراری رابطه فرهنگی با کشوری خاص 
ممنوعیت وجود دارد گفت: طبعا دولت در این مسیر 
اولویت هایی نس��بت به کش��ورهایی که ایران با آنها 

از نظر فرهنگی دارای پیشینه مشترک است، دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد 
 پرداخت از طریق سیستم بانکی،

 شرط پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس 
اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم پرداخت از 
طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل قبول 

مالیاتی خواهد بود.
ب��ه گ��زارش رس��انه مالیاتی ایران، محمدقاس��م 
پناهی، گفت: براس��اس تبصره ۳ ماده 14۷ قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم مص��وب94/4/۳1، پذیرش 
هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه 
تهات��ری انج��ام نش��ود، از مبل��غ ۵ میلیون ریال به 
باال منوط به پرداخت یا تس��ویه وجه آن از طریق 
سیس��تم بانکی خواهد بود. وی با بیان اینکه خرید 
کاال و خدم��ات و همچنی��ن پرداخ��ت هزینه برای 
کلی��ه فعالیت ه��ای اقتصادی ام��ری اجتناب ناپذیر 
اس��ت، اف��زود: بنگاه های اقتصادی ب��رای تحصیل 
درآم��د، نیازمن��د معامل��ه کاال و خدم��ت و صرف 
هزین��ه هس��تند که این هزینه ه��ا درصورتی که در 
ح��دود متع��ارف متکی به م��دارک بوده و منحصرا 
مرب��وط ب��ه تحصیل درآمد موسس��ه در دوره مالی 
مرب��وط ب��ا رعایت حدنصاب های مقرر باش��د، برای 
تش��خیص درآمد مش��مول مالی��ات، مورد پذیرش 

س��ازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. 
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: با 
توجه به اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، 
فعاالن محترم اقتصادی از ابتدای س��ال 1۳9۵ در 
راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادالت اقتصادی 
)خری��د کاال و خدم��ات و انج��ام هزین��ه( و امکان 
راس��تی آزمایی صحت معام��الت و همچنین انجام 
هزین��ه، ض��رورت دارد ک��ه پرداخت های مربوط به 
مب��ادالت اقتص��ادی بی��ن طرفی��ن معامله بیش از 
۵۰میلی��ون ریال را از طریق سیس��تم بانکی انجام 

 دهند. 
وی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از مشکالت 
آت��ی ب��رای مودیان و همچنی��ن نظام مالیاتی، ضمن 
اینکه خریدار و فروش��نده باید به نام خودش��ان اقدام 
ب��ه معامله کنن��د، پرداخت های مربوط به معامله نیز 
باید از طریق سیس��تم بانکی صورت گیرد تا به عنوان 

هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود. 

اقتصاد ایران نیازمند برون گرایی 
فعال در دوران پساتحریم است

مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: ایران امروز در یک مقطع تاریخی حساس 
و سرنوش��ت س��از اقتصادی قرار گرفته و برون گرایی 
فعال اقتصادی می تواند سبب س��از حرکت در مس��یر 

مطلوب توسعه آن باشد. 
به گزارش ایرنا، مسعود نیلی در یازدهمین همایش 
بین المللی مدیریت پروژه در سالن همایش های رازی 
اظهار داش��ت: توس��عه روابط اقتصادی بین المللی در 
پس��اتحریم، نیاز اصلی کش��ور در شرایط کنونی است 

که فرصت ها و تهدیداتی را به همراه دارد. 
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ئول، ای��ران از این فرصت 
به��ره مند اس��ت تا با درگیر ک��ردن منافع اقتصادی 
قدرت های منطقه و بین الملل بتواند به توسعه سیاسی 

و اقتصادی دست یابد. 
وی تصریح کرد: امروز کشور در یک مقطع حساس 
و سرنوشت س��از اقتص��ادی ق��رار گرفت��ه ک��ه اتخاذ 
تصمیمات سنجیده می تواند مسیر رو به رشدی برای 
آن ترس��یم کرده و کش��ور را به یک قدرت نوظهور 

اقتصادی تبدیل سازد. 
نیلی افزود: دس��تیابی به این مهم با تنوع بخش��ی 
به تعامل با س��ایر کش��ورها و برون گرایی فعال میسر 
می ش��ود که در ادبیات اقتصاد مقاومتی کش��ور نیز 

به روشنی به آن اشاره شده است. 

رشد 8 درصدی اقتصاد و رونق 
سرمایه گذاری با تثبیت نرخ ارز 

محقق می شود
کارش��ناس ارش��د اقتصادی دس��تیابی به رش��د 
اقتصادی ۸درصدی و رونق س��رمایه گذاری را از آثار 
ملموس تعیین تکلیف نرخ ارز و یکسان سازی قیمت 

آن عنوان کرد. 
حی��در مس��تخدمین حس��ینی اف��زود: در دوره 
پس��اتحریم هیات های��ی از کش��ورهای مختلف برای 
س��رمایه گذاری به کش��ور مراجعه می کنند و نرخ ارز 

برای این گروه باید شفاف و روشن باشد. 
از ضرورت ه��ای  را  ارز  ن��رخ  یکسان س��ازی  وی 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی عن��وان کرد و افزود: 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز ع��الوه ب��ر افزای��ش حج��م 
س��رمایه گذاری، زمینه های رانت بازی و فس��اد را نیز 
کاه��ش می دهد. معاون پیش��ین وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه دو رویک��رد در خصوص 
یکسان سازی نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
ی��ک رویک��رد داخلی به لح��اظ حذف رانت از اقتصاد 
است و دوم رویکرد خارجی برای جذب سرمایه گذاری 
اس��ت که دولت باید بر هر دو تاکید داش��ته باش��د. 
مس��تخدمین حسینی تاکید کرد سرمایه گذار قبل از 
آغاز فعالیت اقتصادی و وارد کردن س��رمایه خود به 
یک کشور، از مناسبات ارزی کشور مقصد باید اطالع 

داشته باشد. 
به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی سرمایه گذار 
انتظار دارد درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی خود را 
از کشور خارج کند و لذا باید یک نرخ مشخص وجود 
داشته باشد. دولت نمی تواند اجازه دهد سرمایه گذار 
ب��ا ن��رخ آزاد اقدام به ای��ن کار کند. بنابراین تا زمانی 
ک��ه نظ��ر دولت و بان��ک مرکزی درباره نرخ دقیق ارز 
به س��رمایه گذاران اعالم نشود، امکان سرمایه گذاری 

نیز وجود نخواهد داشت. 
مس��تخدمین حس��ینی متفاوت بودن نرخ ارز را در 
کشور زمینه بروز فساد و رانت دانست و برای اجرای 
س��ریع آن تاکید کرد. معاون پیش��ین بانک مرکزی 
درخصوص نظر برخی کارشناس��ان که یکسان سازی 
نرخ ارز را در شرایط فعلی به دلیل نبود منابع ارزی 
کافی زودهنگام می دانند، گفت: در اقتصاد ملی باید 
واقعیت ها را در نظر بگیریم، آنهایی که این دیدگاه را 
دارند، باید پاسخ بدهند چه مقدار ارز باید وارد کشور 
شود و چه اتفاقی باید رخ دهد تا ارز تک نرخی شود. 

رئیس سازمان خصوصی سازی: 
خریدوفروش سهام عدالت تا پایان 

سال 95 باطل است
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: هر کسی 
س��همی بخرد یا بفروشد از نظر ما کاری انجام نداده 
است و سهمی خریدوفروش نشده است. این کاغذ ها 
هیچ ارزش ریالی ندارند و اطالعات و اسامی افراد در 
سازمان خصوصی سازی از نظر ما دارای ارزش است. 
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی در گفت وگو 
با ایلن��ا در مورد خریدوفروش س��هام عدالت گفت: 
هرگونه خریدوفروش س��هام عدالت از نظر سازمان 

خصوصی سازی مطرود و باطل است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ت��ا پای��ان س��ال 9۵ هیچ 
خریدوفروش��ی در خص��وص س��هام عدال��ت نباید 
ص��ورت گی��رد، افزود: چی��زی ب��رای معامله وجود 
ندارد، ورقه ثبت نامی که در دست مردم است قابل 
خریدوفروش نیستند و تنها جنبه تاییدیه ثبت نام را 

دارند و هرگونه خریدوفروشی باطل است. 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی ادامه داد: ما در 
سازمان خصوصی سازی اسامی حدود 4۰ میلیون نفر 
را داریم و این اسامی از نظر ما صاحب سهم هستند، 
بنابراین هر کس ادعایی کند که س��همی می فروشد 
غل��ط اطالع رس��انی کرده و هر کس هم س��همی را 

بخرد از نظر ما قابل قبول نیست. 
وی تصری��ح کرد: این کاغذ ها هی��چ ارزش ریالی 
ندارن��د و اطالع��ات و اس��امی اف��راد در س��ازمان 

خصوصی سازی از نظر ما دارای ارزش است. 
تنها مرجع قابل استناد برای سهام عدالت 

سایت خصوصی سازی است
ک��ه  س��ایت هایی  خص��وص  در  پوری حس��ینی 
به ص��ورت غیر مجاز و ب��رای نقل و انتقاالت س��هام 
عدالت فعالیت می کنن��د نیز گفت: هیچ اطالعیه ای 
غیر  از اطالعیه س��ایت خصوصی س��ازی برای سهام 
عدالت معتبر نیست و هر کس ادعا کند که ارتباطی 
با س��ازمان خصوصی سازی دارد مطرود است و قابل 

قبول نیست. 
وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی سازی تنها 
مرجعی اس��ت که اطالع رس��انی در این باره دارد و 
هر کس بخواهد س��همی بخرد یا بفروشد هم قالبی 
اس��ت. هر کسی س��همی بخرد یا بفروشد از نظر ما 
کاری انجام نداده است و سهمی خریدوفروش نشده 

است. 
8 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد

پوری حس��ینی در مورد هدف گذاری این سازمان 
برای سال 9۵ افزود: درآمد کلی خصوصی سازی در 
1۰ ماهه اول امس��ال تاکن��ون ۸ هزار میلیارد تومان 
بوده که به خزانه واریز ش��ده اس��ت ک��ه البته این 
مبلغ برای فروش امسال نبوده و بخشی از آن سهام 
عدالت و بخش دیگر مربوط به فروش سال های قبل 

بوده است. 
وی تصریح کرد: امسال تنها 22۰۰ میلیارد تومان 
فروخته ایم که همه آن ریال نمی شود و بخشی از آن 

نقدی بوده است. 
رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص برنامه 
این س��ازمان برای س��ال آینده افزود: مقرر شده تا 
همه ش��رکت های گروه یک و دو را بفروش��یم. البته 
برنامه قطعی س��ازمان خصوصی سازی در سال های 
9۳ و 94 محق��ق نش��د اما با توجه به نهایی ش��دن 
برجام تازه رونق به بازار بازگشته است که امیدواریم 
با تداوم رونق در بازار س��هام شرکت ها را آماده کرده 

و آنها را بفروشیم. 

نگاه کارشناس خبــر

دولت مقید به رعایت انضباط پولی است 
رئیس جمهور: 
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گزارشی از سازوکار سرمایه گذاری در بازار سیستم های آبیاری هوشمند خورشیدی

آبیاری با گردونه خورشید

گزارش  »فرصت امروز« از بازار سیستم های آبیاری هوشمند خورشیدی

کسب و کاری برای کاهش مصرف آب 

روشنی آینده با نور خورشید
در س��ال های اخیر کمبود منابع آب در کشورمان و 
هدررفت بیش از حد مجاز آب در بخش کش��اورزی، 
انگی��زه ای برای مخترعان و مبدعان ش��ده اس��ت تا 
سیس��تم های آبیاری هوشمند مختلفی را با ایده های 
جدید به ثبت برس��انند. یکی از اینها سیستم آبیاری 
هوشمند خورشیدی است که مورد توجه پژوهشگران 
و مخترعان قرار دارد. احمد دانشور، مدیرعامل شرکت 
هفت شهر پارسیان یکی از افرادی است که هم دستی 
در تولید سیس��تم های آبیاری هوش��مند خورشیدی 

دارد و هم در مواردی اقدام به واردات می کند. 

تحصیل در رشته کشاورزی؛ انگیزه ای برای 
فعالیت

دانش��ور از زمان��ی به پژوهش و فعالی��ت در زمینه 
سیس��تم های آبیاری تمایل پیدا کرد که تحصیل در 
رشته کشاورزی در دانشگاه را آغاز کرد. وی در دوران 
دانش��جویی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد و این 
موضوع انگیزه ای برای وی ش��د تا کسب و کاری را در 
زمینه سیس��تم های آبیاری راه ان��دازی کند. با همین 
انگیزه اقدام به ثبت ش��رکتی در زمینه آبیاری فضای 
سبز و مشتقات آن می کند اما پس از بررسی های الزم 
متوجه می ش��ود اگر از سیس��تم های قدیمی استفاده 
کن��د، حرفی برای گفتن در بازار نخواهد داش��ت و از 
همین رو تصمیم می گیرد با استفاده از روش های روز 
دنی��ا کار را پیش بب��رد. وی در همین رابطه عملکرد 
برخی شرکت های پیشرو در دنیا را مورد بررسی قرار 
می دهد اما متوجه می ش��ود که برخی از دستگاه های 
مورد اس��تفاده در دنیا در زمینه آبیاری بس��یار گران 
اس��ت و تصمیم می گی��رد اقداماتی را ب��رای کاهش 
قیمت این سیستم ها انجام دهد بنابراین با افراد آشنا 
با الکترونیک، رایزنی هایی را انجام می دهد و یک نمونه 
اولیه را در این زمینه آماده می کند. معایب این نمونه 
اولی��ه به تدریج برطرف می ش��ود و در نهایت به ثبت 

اختراع می رسد. 
این پژوهش��گر س��پس به این موضوع فکر می کند 
که اگ��ر این سیس��تم در محدوده یک ب��اغ خارج از 
ش��هر یا خارج از شبکه برق مورد استفاده قرار بگیرد، 
باید چگون��ه انرژی مورد نی��از آن را تأمین کرد و در 
نهایت بر آن می شود که انرژی مورد نیاز این سیستم 
را از طریق پنل های خورش��یدی تأمی��ن کند. اغلب 
پنل های خورش��یدی هم از چین وارد کشور می شود. 
البت��ه برخی ش��رکت ها اقدامات��ی را در جهت تولید 
پنل های خورشیدی آغاز کرده اند اما بازدهی پنل های 
خورش��یدی تولی��د داخل کمت��ر از بازدهی پنل های 

خارجی است. 

سرمایه گذاری یک میلیاردی برای تولید انبوه
س��رمایه اولی��ه ای که دانش��ور ب��رای واردات این 
سیستم ها در سه س��ال پیش اختصاص داده، حدود 
300 میلیون تومان بوده اس��ت. برای نمونه تولیدی 

ه��م حدود 15 میلیون تومان هزینه کرده اس��ت اما 
نمونه های تولی��دی دارای معضالتی بوده و بنابراین 
به ای��ن نتیجه می رس��د که بخش قاب��ل توجهی از 
م��واد اولیه مورد نی��از را را وارد کن��د و برای تولید 
محص��ول موردنظر تغییرات��ی را در مواد اولیه اعمال 
کند. به گفته وی اگر قرار باشد تولید سیستم آبیاری 
هوشمند خورشیدی به س��طح تولید انبوه برسد، به 
حدود یک میلیارد تومان س��رمایه گذاری نیاز دارد و 
می تواند برای 25نفر اش��تغال زایی داش��ته باشد. هر 
چند که دانش��ور س��رمایه کافی ب��رای چنین تولید 
انبوهی را دراختیار نداشته و از آنجا که روی خوشی 
را از ارگان ها و س��ازمان ها هم ندیده اس��ت، تصمیم 
می گیرد با سیس��تم وارداتی و شبکه ای که خود اجرا 
و توزی��ع آن را بر عهده می گیرد و با س��رمایه گذاری 
300 ت��ا 400میلی��ون تومانی کار را ش��روع و برای 
15نفر به شکل مس��تقیم و برای 100نفر به صورت 

غیرمستقیم اشتغال زایی کند. 

سود اندک و فروش باال
ای��ن تولیدکننده ب��رای اینکه بتواند س��ود فروش 
مناس��بی داشته باش��د و در عین حال در عرصه کار 
و فعالی��ت باقی بماند، س��ود خ��ود را در فروش باال 
گذاش��ته  اس��ت، یعنی فروش محصوالت با کمترین 
سود. وی ماهانه 350 تا 400میلیون تومان سیستم 
آبیاری هوش��مند و از جمله سیستم های خورشیدی 
را به فروش می رس��اند و س��ود 20درصدی دریافت 
می کند. البته از نظر دانش��ور در کنار س��ود، این کار 
ریس��ک هایی هم دارد. یکی از این ریس��ک ها فقدان 
پول در دس��ت کش��اورزان اس��ت که بعض��اً موجب 
می ش��ود نتوانند اقدام به خرید این سیستم ها کنند. 
از همین رو این تولیدکنن��ده تمام تمرکز خود را بر 
کش��اورزان نگذاش��ته است و فضای س��بز خانگی و 
مالکان باغ های شخصی را هم مدنظر قرار داده است. 
عدم آش��نایی کش��اورزان با مزایای این سیستم ها و 
عدم همکاری س��ازمان ها و بانک ها از دیگر مشکالت 
موجود اس��ت. هر چند که ای��ن تولیدکننده تولید و 
واردات این سیس��تم ها را به شرط رونق داشتن بازار 

آن، دارای صرفه اقتصادی می داند. 
دانشور یک مرتبه هم برای دریافت وام با سود چهار 
درصد اقدام کرده اما س��خت گیری های بانک در مورد 
ضامن و وثیقه و نیاز به دوندگی زیاد، وی را از دریافت 

این وام منصرف کرده است. 
با توجه به کمبود آب در کشورمان، این تولیدکننده 
آینده کس��ب و کار در زمینه سیستم آبیاری هوشمند 
خورش��یدی را خوب و روشن می بیند و بر این عقیده 
اس��ت هر سیستمی که به نوعی به آب مربوط شود و 
در آن نوآوری وجود داشته باشد، می تواند آینده خوبی 

در زمینه کسب و کار داشته باشد. 

کشاورزی هوشمند بزرگ ترین 
فرصت کسب وکار جهانی

با توجه به رش��د جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای 
محصوالت کش��اورزی، امروزه جامع��ه جهانی با بحران 
جدی غذا رو به روست و یافتن منابع جدید برای تولید 
محصوالت کشاورزی از جمله راهکارهای موثر در مقابل 
این بحران اس��ت. کشاورزی هوش��مند یکی از بهترین 
روش ها برای مقابله با بحران جهانی غذا و روشی نوین و 

مقرون به صرفه در کشاورزی محسوب می شود. 
اخیرا روزنامه گاردین، در مقاله ای کشاورزی هوشمند 
را به عن��وان یکی از بزرگ ترین فرصت های کس��ب و کار 
جهانی معرفی کرده است. امروزه با توجه به مقیاس رشد 
جمعیت جهانی، به ویژه در کش��ورهای در حال توسعه، 
افزای��ش تقاض��ای جهانی برای محصوالت کش��اورزی، 
محدود بودن زمین های کشاورزی قابل کشت، تغییرات 
آب و هوایی و... ش��اهد گرایش روزافزون به کش��اورزی 
هوش��مند و دقیق در زمینه تولید محصوالت کشاورزی 
هس��تیم که باعث شکل گیری بازاری رو به رشد در این 
صنعت ش��ده اس��ت. نوآوری های جدید فناوری نیز در 
کنار این عوامل، باعث ش��کل گیری کشاورزی هوشمند 
شده اس��ت که دیگر تنها به نور خورشید و خاک و آب 
متکی نبوده، بلکه با استفاده از فناوری های جدید، قادر 
به بهره برداری بهینه تری از این منابع بوده و نس��بت به 
کش��اورزی سنتی، مقرون به صرفه تر بوده و مصرف آب 

کمتری نیز دارد. 

کشاورزی هوشمند، راه حلی اساسی در مقابل 
بحران غذا

 در حال حاضر فناوری های پیشرفته به کشاورزان در 
مورد نحوه کاش��ت و برداشت محصوالت، کمک شایانی 
می کند و کش��اورزی هوش��مند یکی از روش های نوین 
کس��ب و کار در صنعت غذایی جهان است. فناوری های 
روز جهان به کشاورزان این امکان را می دهد که حتی با 
تلفن های همراه خود، تغییرات آب و هوایی و جغرافیایی 
محصوالت خود را کنترل کنند، از طرفی طبق پیش بینی 
سازمان ملل متحد، تولید مواد غذایی باید تا سال 2020 
به افزایشی 70درصدی برسد تا بتواند نیازهای جمعیت 
جهانی باالی 9میلیارد را پوش��ش دهد. به نظر می رسد 
کشاورزی هوشمند راه حلی اساسی برای مقابله با بحران 

جهانی غذا در سال های آینده است. 

روش های هوشمند در کشاورزی
از جمله فناوری های جدیدی که در زمینه کشاورزی 
ایجاد ش��ده است، تلفن های همراه هوشمندی است که 
به کش��اورزان امکان می دهد به اطالع��ات آب و هوایی 
و نیازهای مش��تریان خود دس��ت پی��دا کنند که باعث 
شکل گیری کش��اورزی دقیق شده اس��ت. طبق آمارها 
انتظ��ار می رود کش��اورزانی که از این ش��یوه اس��تفاده 

می کنند ساالنه تا 18 درصد افزایش درآمد داشته باشند. 
روش های آبی��اری قطره ای و کش��اورزی هیدروپونیک 
نی��ز از جمله روش های مقرون به صرفه در کش��اورزی 
هوشمند هستند که درصد آسیب های احتمالی شان به 

محیط زیست نیز کمتر است. 
آئرو فارم��ز، از جمله ش��رکت های معتبر در زمینه 
کش��اورزی هوش��مند محس��وب می ش��ود ک��ه در 
ش��مال ایالت نیویورک قرار داش��ته و با اس��تفاده از 
تکنولوژی ه��ای نوی��ن در زمین��ه کش��اورزی مانند 
هواکش��ت )aeroponics(، قص��د ایجاد بزرگ ترین 
مزرع��ه عم��ودی سرپوش��یده جه��ان را در ایال��ت 
نیوجرس��ی دارد. کمبود آب و زمین های کش��اورزی، 
باعث ش��کل گیری این روش های نوین شده است که 
بت��وان در محیط های سربس��ته ب��ه تولید محصوالت 
کشاورزی پرداخت. طبق نظر کارشناسان این شرکت، 
روش به کار گرفته ش��ده در این کشاورزی هوشمند، 
75 بار بیش��تر از کشاورزی س��نتی و 10بار بیشتر از 
ی��ک گلخانه هیدروپونی��ک، بهره وری داش��ته و این 
درحالی است که 95درصد کمتر آب مصرف می کند و 
درصد استفاده از آفت کش ها نیز در این روش به صفر 
می رس��د. جالب اس��ت بدانید یک شرکت کنیایی که 
براس��اس آبیاری خورشیدی عمل می کند، نیز نسبت 
به روش های س��نتی 300درصد بیشتر بازده محصول 
داشته، درحالی که 80درصد کمتر آب مصرف می کند. 

بازار جهانی کشاورزی هوشمند
انتظار م��ی رود حجم برنامه های کاربردی هوش��مند 
در بخش کش��اورزی تا سال 2020 به رشد 12درصدی 
برس��د. طبق آماره��ای گرفته ش��ده، حجم محصوالت 
کش��اورزی هوش��مند و دقیق در س��ال 2014 بالغ بر 
2.3میلیارد یورو بوده اس��ت ک��ه در این میان آمریکای 
شمالی و اروپا بزرگ ترین بازار را در زمینه بخش نوآوری 
در محصوالت کش��اورزی داشتند، همچنین آسیا نیز با 
رش��د 20درصدی در هر سال، بیشترین پتانسیل را در 
زمینه عرصه های فناوری های جدید در بخش کشاورزی 

دارد. 

آفریقا بیشترین پتانسیل تولید را دارد
اگرچ��ه در حال حاضر کش��ورهای جن��وب صحرای 
آفریقا بیش��ترین میزان شیوع س��وء تغذیه را در جهان 
دارند اما طبق نظر کارشناسان بانک جهانی، این مناطق 
بیشترین پتانس��یل را در تولید محصوالت کشاورزی از 
طریق روش های هوشمند دارند. آنها معتقدند کشاورزان 
آفریقای��ی می توانند یک تجارت 69میلیون یورویی را از 
طریق بهره  برداری های موثر از سرمایه، دانش و فناوری تا 

سال 2030 رقم بزنند. 
www.theguardian.com :منابع
www.rolandberger.com

کشورمان با یک مشکل بسیار 
جدی به نام کمب��ود آب مواجه 
اس��ت و این در حالی اس��ت که 
بی��ش از 90درص��د آب کش��ور 
در بخش کش��اورزی به مصرف 
می رسد. از همین رو، در سال های 
اخیر تالش ش��ده تا با استفاده از 
سیستم ها و روش های مختلف، از 
هدررفت آب در بخش کشاورزی 
جلوگیری به عمل آید که استفاده 
از سیستم های آبیاری هوشمند 
یکی از آنها است. اما اگر در اراضی 
کشاورزی از سیستم های آبیاری 
هوشمند خورش��یدی استفاده 
شود، عالوه بر تأثیر 40درصدی در 
جلوگیری از هدررفت آب می تواند 
به کاهش مصرف برق هم کمک 
شایانی کند. در این سیستم برق 
مورد نیاز سیس��تم های کنترل 
و حس��گرها از طری��ق پنل های 

خورشیدی تأمین می شود. 
قاعدتا با توجه به کمبود شدید 
مناب��ع آب، س��رمایه گذاری در 
سیس��تم های آبیاری هوشمند 
توجی��ه  دارای  خورش��یدی 
اقتص��ادی باالی��ی اس��ت، اما به 
دلیل مش��کالت موجود، حدود 
پنج تولیدکننده واقع��ی در این 
زمینه فعال هستند و در مجموع 
س��رمایه ح��دود 500 میلی��ون 
تومانی را به ای��ن کار اختصاص 
داده اند. اما اگر یک س��رمایه گذار 

در مجموع س��رمایه ثاب��ت و در 
گردش 100 میلی��ون تومانی را 
به این کار اختص��اص دهد، زمان 
بازگشت سرمایه وی حدود 1.5 تا 
2 سال خواهد بود. در این گزارش 
در گفت وگ��و با رحی��م کمالی، 
کارشناس صنایع خورشیدی به 
چند و چون بازار سیس��تم های 
آبیاری هوش��مند خورش��یدی 
در ایران و ش��یوه ها و هزینه های 
سرمایه گذاری در آن پرداخته ایم. 

کمبود آب و توجیه باالی 
سرمایه گذاری 

کمال��ی ب��ا تأکی��د ب��ر ای��ن 
موضوع که فرصت ه��ای جدید 
سرمایه گذاری در این حوزه بسیار 
زیاد است، اعتقاد دارد که مشکل 
کمبود آب که به احتمال فراوان 
در آینده تش��دید خواهد ش��د، 
س��رمایه گذاری در سیستم های 
آبیاری هوش��مند خورشیدی را 
توجیه پذیر می کن��د. وی با بیان 
اینکه بای��د در محاس��به تعداد 
تولیدکنندگان، حساب طرح های 
دانشجویی را جدا کرد، می گوید: 
ش��اید حدود پن��ج تولیدکننده 
واقع��ی در زمینه سیس��تم های 
آبیاری هوش��مند خورش��یدی 
فعال هستند که هر یک در کنار 
سایر تولیدات خود، حدود 100 
میلی��ون تومان س��رمایه گذاری 
را به این امر اختص��اص داده اند و 
بنابراین مجموع سرمایه گذاری 

در این زمینه حدود 500 میلیون 
تومان است. 

بازگشت سرمایه طی 2 سال 
این کارشناس با اشاره به اینکه 
س��االنه هر یک از این شرکت ها 
بی��ن 15 تا 20 سیس��تم آبیاری 
هوش��مند خورش��یدی را تولید 
می کنند، اظهار می دارد: اگر در این 
زمینه سرمایه ثابت یک شرکت 
حدود 40 میلیون تومان باشد و 
س��رمایه در گردش 60 میلیون 
تومانی را به ای��ن کار اختصاص 
دهد، زمان بازگشت سرمایه حدود 

1.5تا دو  سال خواهد بود. 

کشاورزان پیشرو؛ مشتریان 
اصلی 

ام��ا س��وال این اس��ت که چه 
افرادی مشتری سیستم آبیاری 
هوش��مند خورش��یدی هستند 
و بیش��تر در چه مناطق��ی مورد 
استفاده قرار می گیرد؟ کمالی در 
پاسخ به این پرس��ش می گوید: 
مناطقی که ام��کان تأمین انرژی 
مورد نیاز از طریق نور خورش��ید 
وجود داشته باش��د و همچنین 
در مناطق��ی که اف��راد تمایل به 
بهینه س��ازی مصرف آب داشته 
باش��ند، این سیس��تم ها بیشتر 
م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
مش��تریان عمده سیس��تم های 
آبیاری هوشمند خورشیدی نیز 

کشاورزان پیشرو هستند. 

هر چند آمار چن��دان دقیقی 
در مورد این موضوع که سیستم 
آبیاری هوش��مند خورشیدی در 
چه میزان سطح زیر کشت مورد 
استفاده قرار می گیرد، وجود ندارد 
اما ظاه��راً تاکنون این سیس��تم 
بیشتر در استان های تهران، البرز، 
خراسان رضوی، اصفهان، کرمان 
و سمنان مورد استفاده قرار گرفته 
است.  کمالی در پاسخ به پرسشی 
در مورد نحوه اخذ مجوزهای این 
کس��ب و کار عنوان می کند: اگر 
سرمایه گذار قصد داشته باشد به 
شکل ش��رکتی فعالیت کند باید 
ش��رکت خود را در اداره کل ثبت 
ش��رکت ها ثبت کند و اگر قصد 
داشته باشد به شکل فروشگاهی 
فعالیت کند، باید پروانه کسب را از 
سازمان های مربوط دریافت کند. 

تأثیر نوع کارایی در قیمت 
اما بنا به گفته این کارشناس، 
قیمت سیستم آبیاری هوشمند 
خورشیدی بستگی به نوع کارایی 
آن دارد. قیمت این سیس��تم ها 
بس��تگی به تجهی��زات و کارایی 
آن از 500 هزار تومان آغاز ش��ده 
و تا حدود 7 میلی��ون تومان هم 
می رس��د، اما پنل خورش��یدی 
هم قیمت جداگان��ه ای دارد که 
به قیمت نهای��ی محصول افزوده 
می ش��ود. کمال��ی در عین حال 
خاطرنش��ان می کند، 10 درصد 
مواد اولیه م��ورد نی��از در داخل 

کشور تولید و مابقی از کشورهای 
چین و تایوان وارد کشور می شود و 
سپس طراحی های الزم روی آنها 

صورت می گیرد. 

صادرات در نقطه صفر
از کشور ما هیچ گونه صادرات 
سیس��تم های آبیاری هوشمند 
خورش��یدی انج��ام نمی ش��ود 
اما کشورهای همس��ایه تمایل 
بسیاری به واردات این سیستم ها 
از کشورمان دارند. ولی از آنجا که 
نتیجه کار در شرایط آب و هوایی 
آن کش��ورها مش��خص نیست، 
تولیدکنن��دگان داخل��ی حاضر 
به قبول این ریس��ک نش��ده اند. 
البت��ه کمالی اب��راز امی��دواری 
می کند که پس از لغو تحریم ها 
امکان ص��ادرات سیس��تم های 
آبیاری هوش��مند خورش��یدی 
به سایر کش��ورها فراهم و به این 
ترتی��ب ارزآوری بس��یار خوبی 
عاید کشورمان ش��ود. اما از آنجا 
که تبلیغات در فض��ای مجازی 
در م��ورد سیس��تم های آبیاری 
هوش��مند خورش��یدی چندان 
مورد اس��تقبال قرار نمی گیرد، 
تولیدکنن��دگان تالش می کنند 
که بیشتر از طریق ایجاد نیاز در 
مردم و فرهنگ سازی به تبلیغات 
اقدام کنند و هم��واره به مردم و 
به ویژه کش��اورزان، این نکته را 
یادآوری  کنند که کش��ورمان با 

کمبود شدید آب مواجه است. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

آبی��اری در ایران به ش��یوه های مختلفی 
انجام می ش��ود که آبی��اری غرقابی، تحت 
فش��ار و هوش��مند از جمله آنهاس��ت. در 
سیستم آبیاری هوشمند، دستگاه به شکل 
هوش��مندانه تشخیص می دهد چه زمانی و 
به چه میزان آبیاری انجام ش��ود. این شیوه 
از آبیاری موجب صرفه جویی 40درصدی در 
مصرف آب می شود اما در مورد کشاورزانی 
ک��ه به ش��کل بی روی��ه آبی��اری می کنند 
می تواند صرفه جوی��ی 70درصدی را نیز به 
دنبال داشته باشد. سیستم آبیاری هوشمند 
خورشیدی در مزارع و باغاتی مورد استفاده 
قرار می گیرد که فاقد نیروی برق هستند و 
کش��اورزان به دنبال آن هستند که با صرف 
هزینه کمتری برق م��ورد نیاز برای آبیاری 
هوش��مند را تأمین کنند. مانند بسیاری از 
عرصه های تولید، مشکالتی نیز پیش روی 
تولیدکنندگان این سیس��تم ها قرار دارد و 
انتظار آنها از دولت این اس��ت که در زمینه 
فرهنگ س��ازی و ارائ��ه تس��هیالت بانکی 
مساعدت بیش��تری را انجام دهد. در رابطه 
با مش��کالت و ریس��ک ها و س��رمایه مورد 
نیاز برای تولید سیس��تم آبیاری هوش��مند 
خورش��یدی پوی��ا بنی زمان��ی، مدیرعامل 
شرکت آرتین هوشمند از تولیدکنندگان این 
سیستم ها توضیحاتی را به  »فرصت امروز« 

داده است. 

تبلیغات و اطالع رسانی حرف اول را 
می زند

پوی��ا بنی زمانی با اش��اره ب��ه اینکه یک 
س��رمایه گذار بای��د در س��ال اول فعالی��ت 
مبل��غ 80 تا 100میلیون توم��ان را به این 
کار اختص��اص دهد، می گوی��د: تبلیغات و 
اطالع رس��انی و ایج��اد نمونه ه��ای پایلوت 
بخش��ی از هزینه ه��ای یک س��رمایه گذار 
را دربرمی گی��رد. ب��ه گفت��ه وی اگ��ر یک 
س��رمایه گذار اقدامات مذکور را به درستی 
انج��ام دهد می تواند در س��ال دوم فعالیت 
بازگشت سرمایه خوبی داشته باشد و میزان 
فروش خود را به دو برابر افزایش دهد، زیرا 
معموالً از آنجا که در میان کشاورزان حس 

رقابت وجود دارد، اگر یک نمونه از سیستم 
آبیاری هوشمند خورشیدی در یک منطقه 
پیاده سازی ش��ود، تولیدکننده می تواند به 
راحتی 20دستگاه را در آن منطقه به فروش 
برس��اند بنابراین تبلیغات مؤثر تأثیر بسیار 
زیادی در میزان فروش این سیستم ها دارد. 

ضرورت شناخت دقیق رقبا
اما تهدیدها و ریسک های سرمایه گذاری 
در ای��ن ح��وزه چیس��ت؟ بنی زمانی عدم 
ش��ناخت صحیح و دقی��ق از رقبا را یکی از 
این ریس��ک ها می دان��د و اظهار م��ی دارد: 
تهدی��د دیگر وجود پروژه های دانش��جویی 
متعدد در این زمینه اس��ت دانشجویانی که 
محصول تج��اری و صنعتی تولید نکرده اند 
و فق��ط یکی از پروژه های دانش��گاه خود را 
اجرا کرده اند، ادعا می کنند تولیدی در این 
زمینه انجام داده اند. این در حالی اس��ت که 
وجود افراد ناکارآم��د در این حوزه، موجب 
تأثی��ر منفی بر قیمت بازار و همچنین عدم 
اعتماد مشتریان می شود. بنی زمانی فضای 
م��ورد نی��از برای تولی��د سیس��تم آبیاری 
هوش��مند خورش��یدی را 100مت��ر مربع 
ب��رآورد می کند و اظهار می دارد: ایجاد خط 
تولید این سیستم ها در یک کارگاه می تواند 
برای پنج نفر اش��تغال زایی داشته باشد. به 

گفته این تولید کنن��ده مواد اولیه مورد نیاز 
برای سیس��تم آبیاری هوشمند خورشیدی 
تجهیزات الکتریکی است که اغلب آنها نیز 

وارداتی است. 

جای خالی حمایت های دولت 
جدی��د  فرصت ه��ای  درحالی ک��ه  ام��ا 
کس��ب و کار به حمایت های مادی و معنوی 
دول��ت نی��از دارد، تاکن��ون تولیدکنندگان 
سیس��تم های آبیاری هوشمند خورشیدی 
حمایت های��ی را از ای��ن جه��ات دریاف��ت 
نکرده ان��د. در همی��ن رابط��ه بنی زمان��ی 
می گوید: هر چند که تاکنون نتوانس��ته ایم 
تسهیالت بانکی دریافت کنیم اما اگر نهایت 
کم��ک بانک ها و دولت این باش��د که وامی 
را با س��ود باال در اختیار تولیدکنندگان قرار 
دهند و در ش��رایطی که بازگش��ت سرمایه 
دو س��ال زمان می خواهد، بهتر اس��ت یک 
تولیدکننده اص��اًل وام بانکی دریافت نکند، 
زیرا ممکن اس��ت در چنین شرایطی خود 
را با خطر ورشکس��تگی مواجه  کند. قاعدتاً 
انتظار تولیدکنندگان سیس��تم های آبیاری 
هوشمند خورشیدی از دولت این است که 
ارائه تسهیالت بانکی به گونه ای باشد که یک 
فرجه زمانی برای بازپرداخت اقساط آن در 
نظر گرفته شود و در زمینه فرهنگ سازی و 

اطالع رس��انی نیز کمک های الزم در اختیار 
تولیدکنندگان قرار بگیرد. 

تالش برای اطالع رسانی به کشاورزان
اما به غیر از کشاورزان که مشتریان اصلی 
سیس��تم های آبیاری هوشمند خورشیدی 
هس��تند، صاحبان باغات شخصی و ویالها 
و گلخانه ها هم از مش��تریان این سیستم ها 
به ش��مار می روند. در ضمن این سیستم ها 
در فضاهای سبز عمومی هم مورد استفاده 
قرار می گیرند. حال س��وال این اس��ت که 
کش��اورزان به چه میزان با این سیستم ها و 
مزایای آن آشنایی دارند؟ مدیرعامل شرکت 
آرتین هوش��مند در پاس��خ به این پرسش 
می گوی��د: تولیدکنندگان این سیس��تم ها 
می توانند از چند روش برای آگاهی رس��انی 
و تبلیغ محصوالت خود استفاده کنند. یک 
مورد تبلیغاتی است که هر شرکت می تواند 
برای کش��اورزان انجام دهد. همچنین مقرر 
شده که در شعب پست بانک در روستاها و 
شهرها، مزایای استفاده از این سیستم ها به 
صورت بروشور و پوستر در اختیار کشاورزان 
قرار داده شود. یک شیوه دیگر اطالع رسانی 
هم از طریق وزارت جهاد کشاورزی است که 
در کالس های ترویج کش��اورزی، شیوه های 
نوی��ن آبی��اری و از جمله سیس��تم آبیاری 
هوشمند خورش��یدی به کشاورزان معرفی 
می ش��ود. به گفت��ه بنی زمانی کش��اورزان 
برای خریداری این سیس��تم ها می توانند به 
فروش��گاه های عرضه کننده لوله و اتصاالت 
کش��اورزی ی��ا ش��رکت های تولیدکنن��ده 
مراجعه کنند. اما سیستم آبیاری هوشمند 
خورشیدی بنا به نوع کارایی آن قیمت های 
متفاوت��ی دارد. قیم��ت سیس��تم آبی��اری 
هوش��مند معمول��ی از 400ه��زار تومان تا 
حدود 4میلیون تومان اس��ت و قیمت پنل 
خورش��یدی هم از ح��دود 300هزار تومان 
ش��روع می ش��ود و تا 15میلیون تومان هم 
باال م��ی رود که به هزینه سیس��تم آبیاری 
هوشمند معمولی افزوده می شود و در واقع 
این پنل های خورشیدی روی سیستم های 

هوشمند معمولی نصب می شوند. 

ترجمه: فهیمه خراسانی

المیرا اکرمی
elmira.akrami@gmail.com



در حال�ی ک�ه م�دت کوتاهی از 
لغو تحریم ها می گ�ذرد، آثار آن به 
تدریج در اقتصاد کشورمان نمایان 
می شود. یکی از تصمیماتی که پس 
از ای�ن اتف�اق رخ داده تصمیم�ی 
اس�ت که در مورد تاس�یس شعب 
بانک های خارج�ی در مناطق آزاد 
گرفته ش�ده اس�ت. به این ترتیب 
گشایشی در سیستم بانکی مناطق 
آزاد پدی�د خواه�د آم�د و امکان 
اتصال به ش�بکه های مالی خارجی 

فراهم می شود. 
این گون�ه که مس�ئوالن ش�ورای 
عالی مناط�ق آزاد می گویند هدف 
اصلی از تاس�یس ش�عب بانک های 
خارجی این اس�ت ک�ه منابع الزم 
ب�رای پروژه های س�رمایه گذاری یا 
پروژه های زیرس�اختی تامین شود 
و بت�وان از طریق ایجاد این بانک ها 
پول های ارزان  قیمت را وارد کشور 
کرد و به طور مس�تقیم در پروژه ها 
این پول ه�ا را مورد اس�تفاده قرار 

داد.
 این در حالی اس�ت ک�ه به گفته 
فع�االن اقتصادی تاس�یس ش�عب 
مناط�ق  در  خارج�ی  بانک ه�ای 
از  آزاد موج�ب توس�عه ص�ادرات 
کشورمان، جذب س�رمایه گذاری و 
در مجموع توس�عه مناط�ق آزاد و 
کشورمان می شود. »فرصت امروز« 
در ای�ن گ�زارش تاس�یس ش�عب 
بانک های خارجی در مناطق آزاد و 
آث�ار آن را مورد بررس�ی قرار داده 

است. 

یکشنبه
2515 بهمن 1394 کافه مدیران

فرصتی برای رقابت میان بانک های 
داخلی و خارجی

به تازگی مقرر ش��ده که در مناطق آزاد کش��ورمان 
بانک های خارجی اقدام به تاس��یس شعب خود کنند. 
این در حالی است که در مناطق آزاد کشورمان، تعداد 
زیادی بانک داخلی وجود دارد و اگر قرار باشد بانک های 
خارجی هم در مناطق آزاد ش��عبه تاسیس کنند، باید 
ابتدا دید که از این اقدام چه اهدافی را دنبال می کنند. 
اگر هدف ایجاد رقابت میان بانک های خارجی و داخلی 
است، که در این ش��رایط باید بانک ها از طریق تامین 
مالی و آوردن منابع، تبدیل به رقیب بانک های داخلی 
شوند. چنانچه قرار باشد بانک های خارجی، تکنولوژی 
بانکی را وارد کشورمان کنند به ما نشان خواهند داد که 
چگونه یک بانک را می توان اداره کرد و ما هم می توانیم 
با استفاده از این تجربیات، یک بانک بین المللی تاسیس 
کنیم. البته هنوز هدف از تاس��یس ش��عب بانک های 
خارجی در مناطق آزاد مشخص نیست و معلوم نیست 
که بانک های خارجی به دنبال تاسیس شعب خود در 
مناطق آزاد، قصد دارند پول و منابع مالی به کشورمان 

بیاورند یا اینکه صرفا یک باجه خواهند بود. 
اگر ش��عب این بانک های خارجی فقط در حد یک 
باجه باش��ند، کار عمده ای که انج��ام خواهند داد این 
است که به جای اینکه انتقال پول بین ایران و یک بانک 
خارج��ی از طریق بانک های دوبی یا واس��طه ها انجام 
ش��ود، از طریق این باجه ها صورت بگی��رد. به عبارت 
دیگر اگر شعب این بانک ها منابع مالی و تکنولوژی را 
به ایران نیاورند، صرفا یک ایستگاه خواهند بود و به این 
ترتیب هزینه انتقاالت پول هم برای ما و هم برای این 
بانک ها ارزان تر درمی آید. اما اصل موضوع این است که 
این بانک ها باید منابع مالی را به ایران بیاورند زیرا ما در 
کشورمان کمبود منابع مالی داریم و در چنین شرایطی 
اگر بانک ه��ای خارجی منابع مالی و پول را به مناطق 
آزاد کشور نیاورند، گشایش شعب آنها نمی تواند تاثیری 

در توسعه این مناطق داشته باشد. 
در واق��ع اگر بانک ه��ای خارجی که قرار اس��ت در 
مناطق آزاد تاسیس شوند، منابع مالی را با خود نیاورند 
تنها تاثیر آنها این اس��ت که یک ساختمان را به خود 
اختصاص می دهند و افرادی در آن رفت وآمد می کنند 
و ب��ه این ترتیب رونق��ی در این مناطق صرفا به دلیل 
حض��ور فیزیکی ای��ن بانک ها ایجاد می ش��ود اما این 

موضوع به ماهیت بانک  مربوط نمی شود. 
قاعدتا اگر ش��عب بانک های خارجی با خود منابع 
مال��ی را ب��ه مناط��ق آزاد بیاورند، رش��د و توس��عه 
اقتص��ادی در این مناطق اتفاق خواه��د افتاد. اما در 
صورت��ی که این بانک ها منابع را بیاورند، یک س��وال 
اساس��ی مطرح اس��ت و آن اینکه با چ��ه نرخی باید 
ای��ن منابع را در اختیار متقاضیان بگذارند. بانک های 
خارجی نمی توانند با نرخ سود باالیی این منابع را در 
اختی��ار متقاضیان قرار دهند و بای��د تابع بانک مادر 
باش��ند. همچنین اگر بخواهند با نرخ سود پایین تری 
مناب��ع را به متقاضیان واگذار کنند، هیچ فردی اقدام 
به س��پرده گذاری در این بانک ها نخواهد کرد. اما اگر 
پول ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، اقدام 
خوبی اس��ت ولی بعید است که چنین کاری را انجام 
دهند. در چنین شرایطی باید از آنها بخواهیم که هم 
به ما چگونگی تاسیس و اداره یک بانک بین المللی را 
بیاموزند و هم در کنار بانک های داخل کشور فعالیت 

کنند. 
اما در مورد این موضوع که ایجاد ش��عب بانک های 
خارج��ی در مناط��ق آزاد چ��ه تاثی��ری در ج��ذب 
س��رمایه گذاری در این مناطق دارد، باید به این نکته 
اش��اره کنم که مناطق آزاد بیشتر مشمول معافیت ها 
هستند و کس��ب و کار در این مناطق دارای منفعت و 
سود باال است. اما بس��یاری از مناطق آزاد کشورمان 
فقط ظاهر ش��یک یک منطقه آزاد را دارند، بنابراین 
ت��ا زمانی که به  معن��ای واقعی منطقه آزاد نش��وند، 
نمی ت��وان امی��دوار بود ک��ه ایجاد ش��عب بانک های 
خارجی تاثیر بسزایی در جذب سرمایه گذاری داشته 

باشد. 
اما اگ��ر بخواهیم در مورد پیامده��ای منفی ایجاد 
ش��عب بانک های خارج��ی در مناط��ق آزاد صحبت 
کنیم، باید به این موضوع اشاره کنم که اگر این شعب 
اقدام به جذب سرمایه گذاری کنند و احیانا در آینده 
ش��رایطی به وجود بیاید که دیگر فعالیت نکنند، این 
موضوع به سیستم مالی ما ضربه وارد می کند. در واقع 
اگر ماندگاری این بانک ها تضمین ش��ود، می توان به 

جلوگیری از پیامدهای منفی آن امیدوار بود. 
نکته دیگری که باید به آن اش��اره کنم این اس��ت 
که ایجاد ش��عب بانک های خارج��ی در مناطق آزاد 
نمی تواند برای بانک های داخلی مشکل س��از باش��د. 
از همی��ن رو اگ��ر رقابتی میان بانک ه��ای خارجی و 
بانک ه��ای داخلی در مناط��ق آزاد ایجاد ش��ود، در 
س��رعت و فرآیند انجام کار اس��ت و بانک های ایرانی 
می توانند از آنها ایده بگیرند یا مش��تری مداری خود 

را بهبود دهند. 

مناطق آزاد؛ مامنی مطمئن برای 
بانک های خارجی 

یکی از مش��کالتی که ای��ران را در دوران تحریم 
تحت فشار قرار می داد، لغو رابطه سیستم بانکداری 
داخلی با بانکداری بین الملل و درنتیجه کاهش نفوذ 
و ق��درت الزم برای رش��د و توس��عه اقتصادی این 
کش��ور بود. در شرایط پساتحریم و با لغو تحریم های 
بانک��ی مانن��د تحری��م س��وییفت، انتظ��ار می رود 
وضعیت اقتصادی ایران براس��اس ش��رایط به دست 
آمده تغییرات زیادی را تجربه کند. سیس��تم بانکی 
ایران از یک س��و می تواند از طری��ق افزایش ارتباط 
بانک های داخلی ب��ا بانکداری بین الملل و راه اندازی 
ش��عب خارجی و از سوی دیگر با جذب سرمایه های 
خارجی و تاس��یس ش��عب بانک های معتبر اروپایی 
در داخل مرزها، وضعیت اقتصادی را دچار تحوالتی 

زیرساختی کند.
 

اشتیاق برای جذب سرمایه و احتیاط برای 
سرمایه گذاری 

ایران در آستانه تحوالتی بزرگ در حوزه بانکداری 
قرار دارد، برنامه س��فرهای اخیر ریاس��ت جمهوری 
ایران به کش��ورهای موفق اقتص��ادی و تالش برای 
برقراری روابط تجاری دوس��تانه نشان می دهد این 
کشور، نخستین حرکت ها را در جهت جذب سرمایه 
با موفقیت طی کرده است. در این میان، ایران برای 
ایج��اد تنوع در ص��ادرات خود و کاهش وابس��تگی 
ب��ه درآمدهای نفتی، نیاز به اعتماد س��ازی در حوزه 
بانکداری دارد. درواقع اش��تیاق ایران برای توس��عه 
فعالیت های اقتصادی نیاز به کاهش احتیاط از سوی 
کشورهای خارجی و به ویژه اروپایی خواهد داشت. 

بخ��ش اقتصادی نش��ریه نیوزوی��ک ، در گزارش 
اخی��ر خود با اش��اره به تح��والت اقتص��ادی ایران، 
تالش کرده پاس��خی برای این پرسش پیدا کند که 
مرزهای احتیاط اروپا پس از لغو تحریم های ایران تا 
چه حد شکس��ته شده اند. براساس این گزارش، عقد 
قراردادهای بین المللی و توسعه مناسبات سیاسی که 
به تازگی در دستور کار دولت ایران قرارگرفته مسیر 
توس��عه اقتصادی را خواه ناخواه تحت تاثیر قرار داده 
و بهبود می بخش��د. درواقع کشورهای طرف قرارداد 
با ایران برای افزایش س��هولت در معامالت خود باید 
با سیس��تم بانکی ایران تعامالت گسترده تری انجام 
دهند بنابراین پس از مدتی تمایل به تاسیس شعب 
بانک هایی در ایران در آنان ایجاد خواهد شد. اگرچه 
در این میان برخی بانک های ش��ناخته ش��ده مثل 
دویچه  بانک که در ش��رایط تحریم به س��بب رعایت 
نکردن قوانین تحریم، جریمه هایی سنگین متحمل 
ش��ده اند، بس��یار محتاط تر از دیگر بانک ها خواهند 

بود.

تنظیم نورافکن ها بر صحن بانکداری ایران 
هاین��س پیتر ب��در، تحلیگ��ر اقتص��اد خاورمیانه 
در خبرگ��زاری رویت��رز معتقد اس��ت کش��ورهایی 
ک��ه تمایل دارند با سیس��تم بانک��داری ایران تعامل 
داش��ته باشند کم تعداد نیستند، اما ایران برای جذب 
اعتماد بانک ه��ای خارجی و ایجاد احس��اس امنیت 
برای طرف ه��ای اروپایی، نیاز ب��ه فرصت و گام های 
حساب ش��ده ای دارد. هرگون��ه ش��تاب زدگی در این 
خصوص می تواند بازار ه��ای داخلی ایران به ویژه بازار 
ارز را ملتهب کند. از س��وی دیگ��ر با توجه به تمایل 
دولت برای کاهش وابستگی به دالر و جایگزین کردن 
ی��ورو در تمامی یا اکثریت مب��ادالت تجاری، چنین 
استنباط می شود که حذف نشدن تمامی تحریم های 
بانکی آمریکا علیه ایران چندان مورد توجه مسئوالن 
ایرانی نیست و ایجاد تعامل بانکی با طرف های اروپایی 
در اولویت ق��رار دارد. نکته مه��م در این میان، لزوم 
توجه ب��ه زیرس��اخت های مالیاتی و تجاری اس��ت، 
درواق��ع اصالح هر کمبود و نقص��ان در این قوانین و 
توس��عه ظرفیت های تجارت آزاد، کمک ش��ایانی به 

رشد هرچه سریع تر این کشور خواهد کرد. 

رقبای منطقه ای و فرصت های موجود 
یک��ی از مهم ترین پرس��ش ها درخصوص فعالیت 
بانک ه��ای خارج��ی در ای��ران، معطوف ب��ه مکانی 
اس��ت که بیش��ترین پتانس��یل تج��اری را برای دو 
س��وی تجارت ایج��اد کند. مناط��ق آزاد تجاری در 
طول س��ال های تحریم نتوانس��تند آنچنان که باید 
و ش��اید از قابلیت های تجاری خود اس��تفاده کنند، 
اکنون این مناطق جزو اولویت های سرمایه گذاری و 
تجاری هس��تند. کشورهایی که قصد سرمایه گذاری 
و تج��ارت آزادانه با ای��ران را دارند، می توانند از این 
مناط��ق بهترین بهره را ببرند. بن��ا بر گزارش پایگاه 
خب��ری یورونی��وز، در دوره تحریم ه��ا، کش��ورهای 
حوزه خلیج ف��ارس و به ویژه ام��ارات متحده عربی 
بیش��ترین اس��تفاده را از فق��دان حض��ور ایران در 
فعالیت ه��ای عم��ده تجاری منطقه داش��ته اس��ت. 
رقبای منطقه ای ایران اکن��ون نگران قدرت گرفتن 
تجارت ایران هس��تند. گرچه به سبب سابقه رقابت 
در ص��ادرات نفتی، توجه بس��یاری از تحلیلگران به 
رقبای دیرینه ایران یعنی اعراب حاشیه خلیج فارس 
جلب می ش��ود. اما جالب اس��ت که ترکیه از جمله 
کشورهایی اس��ت که اخیرا از قدرت گرفتن تجارت 
ایران ابراز نگرانی کرده اس��ت. اگر ایران موفق شود 
با اعتمادس��ازی، بانک های معتب��ر خارجی را برای 
فعالی��ت در مناط��ق آزاد فعال کند و براس��اس این 
مقدم��ه، به نتیجه ای بزرگ ت��ر، یعنی افزایش حجم 
ورود ارز به کش��ور دس��ت یابد نگرانی ه��ای ترکیه 
چندان عجیب به نظر نمی رس��د، به ویژه آنکه ترکیه 
در طول س��ال های اخیر تالش کرده روابط دوستانه 
خود را در بین کش��ورهای برتر اقتصادی و سیاسی 
جهان تثبیت کند. اکنون ایران شرایطی جذاب برای 
کش��ورهای اروپایی دارد، چراکه واضح است  موتور 
اقتصادی جدیدی در منطقه در حال روش��ن شدن 
اس��ت؛ موتوری که می تواند با حفظ سرعت مناسب 
و رعایت اس��تانداردها به سرعت به رقیبی سرسخت 

برای کشورهای عربی و البته ترکیه تبدیل شود. 

آزموده

محمد صادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای 
هماهنگ��ی و هم��کاری فع��االن اقتصادی 
مناطق آزاد معتقد اس��ت که اگر موسسات 
مال��ی و اعتب��اری و بانک ه��ای خارجی در 
مناطق آزاد اقدام به ایجاد ش��عبه کنند، به 
دنبال آن ش��رکت های بین المللی و دارای 

برند نیز وارد این مناطق می شوند. 
به نظر شما آیا می توانیم در مورد ایجاد 
شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد 
کش�ور خوش بین باشیم و تاسیس آنها 
را به مثابه مولفه ای برای توسعه مناطق 
آزاد و توس�عه اقتصادی کش�ور در نظر 

بگیریم؟ 
اگر فلسفه وجودی مناطق آزاد را در نظر 
بگیریم، این مناطق جایی برای تمرین ورود 
به بازارهای جهانی هس��تند. اگر قصد داریم 
که وارد س��ازمان تجارت جهانی شویم، باید 
س��اختارهای اقتصادی خود را متناس��ب با 
بازارهای جهانی تنظیم کنیم. یکی از اهداف 
بلندمدت ایجاد مناط��ق آزاد این بود که در 
این مناطق مقدمات ورود ایران به س��ازمان 
تجارت جهانی فراهم شود و در آنجا الگویی 
ساخته شود که به س��رزمین اصلی تسری 
پیدا کند. اگر کش��ورمان قصد ارتباط با دنیا 
و عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارد، 
اس��اس کار این اس��ت که موسسات مالی و 
اعتباری کش��ورمان هماهنگ با دنیا باشند. 
این در حالی است که امروزه هیچ بانکی را در 
داخل کشور نداریم که دارای این چارچوب ها 
باش��د. در بیش از 20 س��ال اخی��ر هم که 
بانک های خارجی به مناطق آزاد کشورمان 
و به خصوص جزیره کیش مراجعاتی داشتند، 
اقدام به تهیه مقدم��ات الزم برای راه اندازی 
شعب خود کردند. البته زمانی که برای اخذ 
مجوز اقدام کردند، طبق قانون باید مجوزی 
را از بانک مرکزی دریافت می کردند اما بانک 
مرکزی چارچوب های��ی را برای این بانک ها 
تعیین می کرد که در تعارض با استانداردهای 
دنیا بود که در نتیجه بس��یاری از بانک های 
معروف دنیا از ایجاد ش��عبه در مناطق آزاد 

ایران منصرف شدند. 
پ�س به نظر ش�ما اگر به دنبال رش�د و 
توسعه اقتصادی در مناطق آزاد هستیم، 
باید برای ایجاد تمایل هر چه بیشتر در 
بانک های خارجی چارچوب ها و موازین 

بین المللی را بپذیریم؟ 
بله، اگر قرار اس��ت اقتص��اد خودمان را با 
اقتصاد دنیا پیوند بزنیم، باید چارچوب های 
اصلی بین الملل��ی را بپذیریم و اگر اصرار به 
ش��رایط داخلی خودمان داش��ته باشیم، به 
طور حت��م نمی توانی��م کاری انجام دهیم. 
مناط��ق آزاد بای��د دارای برن��د بین المللی 
ش��وند و اگر دارای برند بین المللی نباشند، 
هیچ کمک��ی به اقتصاد کش��ور نمی توانند 
انج��ام دهن��د. بنابرای��ن حداق��ل انتظار از 
مجلس، دولت و بانک مرکزی این است که 
چارچوب های بین المللی را حداقل در سطح 
مناط��ق آزاد بپذیرند. در چنین ش��رایطی 
اگر موسس��ات مالی و اعتباری و بانک های 
خارجی در مناطق آزاد اقدام به ایجاد شعبه 
کنند، به دنبال آن شرکت های بین المللی و 

دارای برند نیز وارد این مناطق می شوند. 
پ�س آن ط�ور که از صحبت های ش�ما 
متوجه شدم، فعاالن اقتصادی از ایجاد 
شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد 

رضایت دارند؟ 
بله ، اگر این ش��رایط در 20 سال گذشته 
مهیا می ش��د، می توانس��تیم از این فرصت 
استفاده کنیم و بسیاری از مشکالتی را که 
در دوران تحریم ه��ا به وجودآم��ده بود، دور 
بزنیم. در واقع در آن شرایط می توانستیم از 
پتانسیل بانک های خارجی استفاده کنیم اما 

یک فرصت خوب را از دست دادیم.
به نظ�ر ش�ما ب�ا تاس�یس بانک های 
خارج�ی در مناط�ق آزاد، بانک ه�ای 

داخلی دچار مشکل نمی شوند؟ 
بانک ه��ای داخل��ی باید خ��ود را مطابق 
ش��رایط روز دنیا ارتقا دهند و قرار نیس��ت 
بانک ها همیشه متکی به دولت باشند و باید 

قدرت رقابت پیدا کنند. 

رحمان س��ادات نجفی، عضو هیات مدیره 
شورای هماهنگی و همکاری فعاالن مناطق 
آزاد ای��ران معتقد اس��ت تاس��یس ش��عب 
بانک های خارجی یکی از مولفه های بس��یار 
مهم و حیاتی در زمینه توس��عه صادرات از 

مناطق آزاد است. 
ب�ه نظر ش�ما ایج�اد ش�عب بانک های 
خارج�ی در مناط�ق آزاد چه تاثیری در 
رش�د و توس�عه این مناطق و همچنین 

رشد و توسعه کشور دارد؟ 
زمان��ی که مناط��ق آزاد به  وج��ود آمد و 
قوانی��ن مرتبط ب��ا آن تهیه و تدوین ش��د، 
پیش بینی ها این ب��ود که مناطق آزاد حلقه 
واسط بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی 
باش��ند و طرح های بزرگ اقتصادی در این 
مناط��ق به صورت پایلوت در جهت تس��ری 
دادن به سرزمین اصلی اجرا شود. به عبارت 
دیگر ه��دف این بود که مدل های اقتصادی 
کوچک تر در مناطق آزاد پیاده س��ازی شود، 
م��ورد تجربه قرار بگیرد، ایرادات آن برطرف 
شود، س��پس به سرزمین اصلی تسری داده 
ش��ود و از ای��ن جهت ای��ن مناطق موجب 
توسعه افتصادی کش��ور شوند اما متاسفانه 
از آنجا که بس��یاری از قوانی��ن مناطق آزاد 
و ظرفیت ه��ای موج��ود در آن، ابتر مانده و 
بالفعل نش��ده، این اه��داف تاکنون اجرایی 
نش��ده اس��ت. البته تحریم ها هم اجازه نداد 
بس��یاری از قوانین وضع ش��ده اجرا ش��ود. 
همچنین این امکان فراهم نشد که بانک های 
خارجی در مناط��ق آزاد حضور پیدا کنند، 
ولی لغو تحریم ها فرصت بسیار مناسبی برای 
مناطق آزاد کش��ورمان است، زیرا بانک های 
خارجی ترجیح می دهند که در شرایط پس 
از لغو تحریم ها برای حضور در ایران ابتدا در 
مناط��ق آزاد حضور پیدا کنند، از این جهت 
که در مناطق آزاد معافیت های مالیاتی وجود 
دارد و این مناطق دارای زیرساخت های الزم 
برای آغاز به کار بانک های خارجی هستند. 

استدالل برخی کارشناسان این است که 
اگر بانک های خارج�ی منابع مالی را به 

مناط�ق آزاد نیاورند، نمی توانند تاثیری 
در توس�عه اقتصادی این مناطق داشته 
باشند. فکر می کنید این استدالل تا چه 

اندازه صحیح است؟ 
باید به این نکته اشاره کنم که ظرفیت ها و 
پتانسیل های سرمایه گذاری که در کشورمان 
وجود دارد، برای بانک های خارجی بس��یار 
جذاب اس��ت و ب��ه همین دلی��ل در مدت 
کوتاهی که از لغو تحریم ها می گذرد، بسیاری 
از بانک ه��ای معتبر خارجی برای تاس��یس 
ش��عب خود در مناط��ق آزاد اعالم آمادگی 
کرده ان��د. به نظر من بای��د از این فرصت به 
خوبی اس��تفاده و زمینه و بستر الزم را برای 
فعالیت این بانک ه��ا آماده کنیم. در همین 
رابطه باید بانک مرکزی سیاست گذاری های 
الزم را انجام دهد تا بتوانیم از حضور ش��عب 
بانک ه��ای خارجی در مناطق آزاد به س��ود 

اقتصاد کشورمان استفاده کنیم. 
به پتانس�یل ها و ظرفیت های کشورمان 
برای س�رمایه گذاری اش�اره کردید. به 
زعم شما ایجاد شعب بانک های خارجی 
در مناط�ق آزاد چ�ه تاثی�ری در جذب 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در 

این مناطق و در کشورمان دارد؟ 
در ح��ال حاضر یک��ی از چالش هایی که 
در مناط��ق آزاد وجود دارد و هزینه هایی را 
به این مناطق تحمیل می کند، این اس��ت 
که در این مناطق، بس��یاری از اهدافی که 
قانون گذار تعیین کرده و یکی از آنها توسعه 
صادرات بوده، محقق نش��ده است. این در 
حالی اس��ت که تاسیس ش��عب بانک های 
خارجی یک��ی از مولفه های بس��یار مهم و 
حیاتی در زمینه توس��عه صادرات اس��ت. 
برای تحقق این هدف باید صنایع مونتاژ را 
در مناطق آزاد جذب کنیم و در این مناطق 
آزاد تولیدات صنعتی داش��ته باشیم و این 
تولی��دات را صادر کنیم. ب��ه عبارت دیگر 
اگر برندها یا ش��رکت هایی قصد وارد شدن 
به بازار کش��ورمان را دارن��د، باید در مقابل 

امتیازاتی را از آنها دریافت کنیم. 

ب��ه گفته ناص��ر خرمالی، مدیر 
بانک و بیمه شورای عالی مناطق 
آزاد هدف اصلی از تاسیس شعب 
بانک ه��ای خارج��ی این اس��ت 
که مناب��ع الزم ب��رای پروژه های 
پروژه ه��ای  ی��ا  س��رمایه گذاری 
زیرساختی تامین شود و بتوان از 
طریق ایجاد این بانک ها پول های 
ارزان  قیمت را وارد کش��ور کرد و 
به طور مس��تقیم در پروژه ها این 

پول ها را مورد استفاده قرار داد. 
از  بانک ه�ای خارجی خ�ارج 
قوانین کشورمان می توانند در 
مناطق آزاد شعبه ایجاد کنند و 
از این جهت محدودیتی ندارند 
یا اینکه باید تابع قوانین بانکی 

کشور ما باشند؟ 
براساس دس��تورالعمل ابالغی 

ش��ورای پول و اعتبار، بانک های 
خارج��ی و بین المللی می توانند 
در مناط��ق آزاد ش��عبه ایج��اد 
کنن��د. همچنین دس��تورالعمل 
بانکداری برون مرزی در س��ایت 
ش��ورای عالی مناطق آزاد درج 
ش��ده اس��ت. بنابراین می توانیم 
بگویی��م فرص��ت خوب��ی برای 
بانک ه��ای خارجی ایجاد ش��ده 
آزاد  مناط��ق  در  ک��ه  اس��ت 

کشورمان حضور پیدا کنند. 
با توجه به اینکه در شرایط پس 
از لغو تحریم ها قرار گرفته ایم، 
پس از تاسیس شعب بانک های 
خارجی در مناطق آزاد، فعاالن 
اقتصادی کشورمان می توانند 
بانک ه�ا  ای�ن  تس�هیالت  از 

استفاده کنند؟ 

هدف اصلی از تاس��یس شعب 
بانک ه��ای خارج��ی این اس��ت 
که مناب��ع الزم ب��رای پروژه های 
پروژه ه��ای  ی��ا  س��رمایه گذاری 
زیرساختی تامین شود و بتوانیم از 
طریق ایجاد این بانک ها پول های 
ارزان قیمت را وارد کشور کنیم و 
به طور مستقیم در پروژه ها از این 

پول ها استفاده کنیم. 
به نظر ش�ما تاس�یس ش�عب 
بانک های خارج�ی در مناطق 
آزاد کش�ورمان چه تاثیری در 
توس�عه اقتصادی این مناطق 
دارد و ب�ه چه میزان به تحقق 
اهداف تعیین شده برای مناطق 

آزاد کمک می کند؟ 
البت��ه مناط��ق آزاد به عن��وان 
پیشران توس��عه قلمداد می شوند 

و ایج��اد بس��ترهای الزم ب��رای 
س��رمایه گذاری و توس��عه نیاز به 
مناب��ع ریالی ی��ا ارزی دارد. لذا با 
توجه ب��ه اینکه در ح��ال حاضر 
بانک ه��ای داخل��ی ب��ه مباحث 
بنگاه داری مشغول هستند، عمال 
منابع آنها محدود ش��ده اس��ت و 
بانک ها قادر نیس��تند منابع الزم 
را برای توس��عه زیرس��اخت ها یا 
اج��رای پروژه ها تامی��ن کنند و 
اقدام��ات الزم را در ای��ن زمین��ه 
بانک های  بنابراین  انجام دهن��د. 
خارج��ی می توانند مناب��ع مورد 
نیاز را برای توسعه زیرساخت ها و 
پیشرفت پروژه ها تامین کنند که 
این موضوع می تواند توسعه را به 

دنبال داشته باشد. 
در شرایط پس�اتحریم کشور 

م�ا ش�دیدا نیازمن�د ج�ذب 
و  داخلی  س�رمایه گذاری های 
خارجی است. به نظر می رسد 
ایجاد شعب بانک های خارجی 
در مناطق آزاد می تواند بخش 
خصوصی را به سرمایه گذاری 

تشویق کند؟ 
بل��ه، دقیقا همین طور اس��ت. 
نکاتی که در مورد پیشران توسعه 
بودن مناط��ق آزاد مطرح کردم، 
در این راس��تا بود که در منش��ور 
اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد 
این هدف گذاری انجام شده است 
که منابع را از خارج کش��ور وارد 
کنند. به این معنی که ما بتوانیم از 
طریق مناطق آزاد برای سرزمین 
اصلی منابع مالی را تهیه و تامین 

کنیم. 

تاسیس شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد بررسی می شود
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از سوی انجمن مدیریت ایران
 چهارمین همایش اقتصاد مقاومتی 

برگزار می شود
انجم��ن مدیریت ایران با همکاری دانش��گاه خاتم 
چهارمین همای��ش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی 

را برگزار می کند. 
براس��اس این گ��زارش، این همایش دوش��نبه 26 
بهمن ماه از س��اعت 15:30 الی 18 در محل دانشگاه 
خاتم به نشانی خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، 
خیابان حکیم اعظم، پالک 30 برگزار می شود. گفتنی 
اس��ت در چهارمین همایش اقتص��اد مقاومتی مجید 
قاسمی، مدیرعامل بانک پاس��ارگاد پیرامون بررسی 
مفهومی اقتصاد مقاومتی سخنرانی خواهد کرد. الزم 
به ذکر است حضور برای عموم رایگان و با اطالع قبلی 

به دبیرخانه انجمن مقدور است. 
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تاسیس سایت توسعه فناوری اپل 
در هند 

ش��رکت اپ��ل درصدد اس��ت یک 
س��ایت توسعه فناوری به مساحت 
250 هزار فوت مربع در حیدرآباد 
هند تاسیس کند. ایجاد این سایت 
25 میلی��ارد دالر هزین��ه در بر خواهد داش��ت. انتظار 
می رود این س��ایت فناوری تا پایان سال 2016 به طور 

کامل وارد فعالیت شود. 
این مرکز نخستین سایت توسعه فناوری شرکت اپل 
در خارج از آمریکا خواهد بود و هدف آن ایجاد ابداعات 
و توس��عه نرم افزاری است. پیش بینی می شود با به کار 
افتادن این مرکز 4 هزار و 500 شغل جدید برای بومیان   

ایجاد شود. 
حیدرآباد مرکز بزرگ IT در کش��ور هند به حساب 
می آید و انتخاب این ش��هر توس��ط ش��رکت اپل برای 
تاسیس سایت فناوری تاییدی بر اهمیت این شهر است. 
در س��ال 2006، ش��رکت اپ��ل ی��ک مرک��ز بزرگ 
پش��تیبانی در ش��هر بنگلور هند تاس��یس ک��رد، اما 
پس از م��دت کوتاهی این مرکز را بس��ت. با آنکه اپل 
قسمت اعظم مراکز طراحی و توسعه خود را در آمریکا 
نگه داش��ته است اما مراکزی هم در کشورهای مختلف 

دنیا از جمله ایرلند دارد.
 در سال 2014 این شرکت اعالم کرد که یک مرکز 
تحقیقات و توسعه در یوکوهامای ژاپن تاسیس خواهد 
 iOS کرد. اپل در ماه ژانویه هم از ایجاد مراکز توس��عه

در اروپا خبر داد. 
به طور کلی کش��ور هند اهمیت زیادی برای شرکت 
اپل پیدا کرده اس��ت. در ماه جوالی گذش��ته اپل اعالم 
ک��رد که رش��دش در هند چیزی بی��ش از 90 درصد 
بوده است. فروش اپل در هند در سال مالی گذشته برای 

نخستین بار از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد. 
تیم کوک، مدیر عامل ش��رکت اپل، اخیرا گفته است 
که این شرکت عالقه مند به گسترش مراکز تولید خود 
در هند است. در حال حاضر شرکت اپل در حال تالش 
ب��رای گرفتن مجوز به منظور ایجاد فروش��گاه در هند 

است. 

گوشی جدید اپل 18 مارس وارد بازار 
می شود 

گوش��ی جدید ش��رکت اپل با نام 
iPhone 5se در روز 18 م��ارس 
)28 اسفندماه( برای فروش به بازار 
عرضه خواهد ش��د. مارک گورمن، 
خبرنگار حوزه اپل با اعالم این مطلب افزود که احتماال 
iPad جدید شرکت اپل، iPad Air 3، در همان روز 

وارد بازار خواهد شد. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که ش��رکت اپل قصد 
دارد ه��ر دوی این محصوالت را طی مراس��می در روز 
 15 م��ارس )25 اس��فندماه(، معرفی کن��د. این یعنی 
iPhone 5se و iPad Air 3 تنه��ا س��ه روز پ��س 
از معرفی ش��دن، به بازار عرضه شده و قابل خریداری 

خواهند بود. 
ب��ه گفته گورمن متقاضیان ای��ن محصوالت قادر به 

سفارش آنها پیش از 18 مارس نخواهند بود. 
قیمت iPhone 5se هنوز دقیقا مش��خص نیست، 
 iPhone 6 اما احتم��ال می رود که قیمتی پایین تر از
و iPhone 6s داشته باشد. براساس برخی گزارش ها 
قیمت این گوشی جدید شرکت اپل چیزی حدود 500 

دالر خواهد بود. 
گفته می شود که صفحه نمایش این iPhone، چهار 
اینچ است که سایز مورد عالقه کاربران گوشی های اپل 
اس��ت. براساس تحقیقات انجام ش��ده از سوی شرکت 
تحقیقات��ی Mixpanel، چیزی بی��ش از 30 درصد 
کاربران iPhone هنوز از گوشی هایی با صفحه نمایش 
چهار اینچی استفاده می کنند که این گوشی ها شامل 

iPhone 5 و iPhone 5s می شود. 
گزارش ها حاکی از آن است که این iPhone مجهز 

به تراشه های A9 و NFC است. 
به احتمال زیاد این iPhone چهار اینچی یک مدل 

صورتی رنگ هم خواهد داشت. 
تبل��ت iPad Air 3 ه��م از یک صفحه نمایش 9,۷ 
اینچی با چه��ار بلندگو بهره می برد. دوربین این تبلت 
ارتقا پیدا کرده و به نظر می رسد که از تراشه A9 روی 

آن استفاده شده است. 

همان طور که دنیای دوخت و دوز و خیاطی هر ساله مطابق مد پیش می رود، در میان 
خوراکی ها هم هر س��اله خوراکی های مختلفی رواج پیدا می کنند و آش��پزها از آنها الهام 
می گیرند. پل نایرا، متخصص تغذیه، به معرفی خوراکی هایی که به نظرش در سال 2016 

رواج می یابد، پرداخته است. 
قهوه فیلتر شده

قهوه سازهای دستی فیلتردار قرار است دوباره به کار بیایند. قهوه های کپسولی که باعث 
آلودگی محیط زیست می شوند همیشه باعث ناراحتی من هستند. بعضی استدالل می کنند 
که اس��تفاده از این قهوه ها صرفه جویانه تر از دم کردِن یک قوری قهوه است؛ چراکه در این 
روش تنها آنچه را می نوشید درست می کنید – و نه بیشتر. ولی برای هر 455 گرم )یک 
پوند( قهوه خریداری شده تقریبا 83 کپسول آلومینیومی نسپرسو یا 5۷ کپسول پالستیکی 
کی-کاپ تلف می شود. هر کپسول خالی تقریبا دوسوم وزن قهوه  است که در نتیجه 285 
گرم ضایعات به ازای 455 گرم قهوه دم ش��ده تولید می ش��ود. حال اگر این کپسول ها را با 
خریدن قهوه از کارگاه قهوه بودهی ای که رفتار اجتماعی و زیس��ت محیطی اش مس��ئوالنه  
است، مقایسه کنید )قهوه در بسته بندی قابل بازیافت و پرداخت به کشاورز بسیار بیشتر 
از بهای قهوه-کاالیی که کارخانه های کپسول س��از می پردازند( متوجه می شوید کدام یک 
بهتر است. خوشبختانه مردم هم متوجه شده اند که این کپسول ها برای سالمتی مضر است. 

 تالیاتلی سبزیجات
 زیبا، با پختی سریع و قیمتی مناسب. سبزیجات به خاطر این ویژگی های خود روز به روز 
بیش��تر در منوی رس��توران ها دیده می شوند. هویج، کدوی س��بز، گردو، شلغم و خیار مواد 
تشکیل دهنده این غذا هستند که به آسانی در دسترس همگان قرار می گیرند. این مواد را به 
س��ادگی می توان رنده کرد یا با چاقو قطعه قطعه کرد و سپس طی دو تا سه دقیقه در یک 
ماهی تابه یا ووک چینی پخته می شوند و با رنگ های زیبایشان اشتهای ما را تحریک می کنند. 

 ارزن
کوینوال )بذر گنه گنه( و بلغور بسیار تکراری شده اند و ارزن می تواند جایگزین مناسبی 
باشد. یک نوع از غالت که بخش عمده ای از نیازهای غذایی آفریقا و آسیا را تامین می کند و 
ارزش غذایی نسبتا باالیی دارد. این دانه سرشار از امالح معدنی، تصفیه شده و مزه ای شبیه 
فندق دارد. می توان از آن مانند برنج، برای تهیه ریزوتو، استفاده کرد یا آن را آب پز کرد. 

این نوع غله را می توان به صورت دانه، پوست کنده یا آرد شده تهیه کرد. 
کاهوی دریایی

 برای داشتن یک زندگی سالم نباید استفاده از جلبک های دریایی را فراموش کنیم چرا 
که آنها سرشار از ویتامین و مواد معدنی هستند. کاهوی دریایی هم نوعی از جلبک دریایی 
اس��ت که نس��بت به بقیه جلبک ها زیباتر و قابل دسترس تر است. گیاه آبزی سبز رنگ با 
برگ هایی بزرگ که طعمی نس��بتا قوی دارد و می توانیم انواع تازه یا خشک شده آن را از 

اینترنت تهیه کنیم. 
 روغن آووکادو

آووکادو سرشار از چربی های اشباع نشده )مثل روغن زیتون( و ویتامین E است. امروزه 
اس��تفاده از روغن های گیاهی مانند روغن آرگان، روغن بادام و همچنین روغن نارگیل در 
صنایع غذایی و آرایشی افزایش یافته است. ایده استفاده از روغن آووکادو در صنایع مختلف 
بسیار جذاب است و من به شخصه دوست دارم از این روغن در ساالد استفاده کنم. روغن 

بکر آووکادو به رنگ سبز تیره و نوع تصفیه شده آن سبز روشن است. 
غذا خوردن در کاسه

 این ظرف می تواند جایگزین بشقاب شود و ظرفی مناسب برای سرو انواع غذاهای جامد 
و مایع است. تاثیری که ناشی از رواج غذاهای آسیایی است. 

مزایای آرام غذا خوردن
 آرام غذا خوردن امری اس��ت که فرانسوی ها همیشه سعی کرده اند آن را رعایت کنند. 
روش��ی که برای الغری و داش��تن اندامی متناسب بسیار مفید اس��ت. برای رسیدن پیام 
سیری به مغز، به 15 تا 20 دقیقه زمان احتیاج است و در این فاصله هر قدر غذا بخوریم 
احس��اس سیری نمی کنیم پس الزم است غذا خوردن را طوالنی کنیم تا پرخوری نکنیم 

و چاق نشویم. 

مد در دنیای خوراکی ها

گزارش خبرگ��زاری دولتی چی��ن از قول 
مقام��ات ارش��د ای��ن کش��ور حاکی اس��ت 
ک��ه بانک ه��ای زیرزمین��ی در چین س��ال 
گذش��ته بیش از یک تریلی��ون یوان، معادل 
152میلیارد دالر، تراکنش داشتند. به همین 
دلیل دولت امس��ال تالش های بیش��تری را 
برای مقابله با این پدیده در دس��تور کار خود 

قرار داده است. 
حرکت الک پشتی اقتصاد چین و نوسانات 
موجود در بازار باعث ش��ده ک��ه موج خروج 
سرمایه از این کش��ور به صدها میلیارد دالر 
در سال 2015 برسد. این ارقام نجومی زنگ 
خط��ر را برای سیس��تم مدیری��ت مبادالت 

خارجی چین به صدا درآورده است. 
ژان��گ ش��نگوای، رئی��س بخش بازرس��ی 
سازمان مبادالت خارجی چین به خبرگزاری 
دولتی چین، شینهوا،  گفت: سازمان متبوعش 
در تفکی��ک بی��ش از 60 بان��ک زیرزمین��ی 
مشارکت داش��ته اس��ت. گمانه زنی ها نشان 
می داد که این 60 بانک بیش از یک تریلیون 

دالر تراکنش را در چین ثبت کرده اند. 
ای��ن مقام دولتی همچنی��ن تقاضا کرد که 
بانک های رس��می و مجوزدار نظارت خود را 
ب��ر هرگونه فعالیت مش��کوک افزایش داده و 
با دقت بیش��تری به مس��ائل امنیتی، بیمه و 
ارائه دهندگان خدمات مربوط به پرداخت های 

شخص ثالث نظارت داشته باشند. 
س��ال گذش��ته  پلیس چین، بانک مرکزی 
و نه��اد مب��ادالت خارج��ی جل��وی فعالیت 
بزرگ تری��ن مورد از بانک��داری زیرزمینی در 
این کشور را گرفتند. مبلغ تراکنش های این 
فعالیت ها در کل معادل 64 میلیارد دالر بود. 
این عملیات از سپتامبر سال 2015 آغاز شد 

و تمرکز آن روی استان ساحلی ژجیانگ بود. 
در ای��ن فرآین��د ده ه��ا ش��رکت ص��وری 
هنگ کنگی به صورت جعلی به ثبت رس��یده 
بود. این شرکت ها توانسته بودند بیش از 1/3 
میلیون تراکنش جعلی انجام داده و پول ها را 

از مرزهای چین خارج کنند. 
چینی ه��ا مبارزه با بانک��داری زیرزمینی را 
از ماه آوریل س��ال گذشته شروع کردند و تا 
اواخر سال گذش��ته توانستند جلوی بیش از 
1۷0 مورد پولش��ویی و انتقال پول به صورت 
غیرقانون��ی را بگیرند. در همه این 1۷0 مورد 
بی��ش از 800 میلیارد یوان، معادل 125/34 
دالر قرار بود جابه جا شود که عملیات پلیس 

مانع آن شد. 
افزایش موارد پولشویی و خروج غیرقانونی 
پول از چین به صدها میلیارد دالر زنگ خطر 
ج��دی را در برخی محاف��ل اقتصادی چین، 
آنچنان که در باال گفته شد، به صدا درآورده 

است. 
به  گفته خبرگزاری رسمی چین، در آخرین 
م��ورد از مب��ارزه پلیس چین با پولش��ویی و 
بانک��داری زیرزمینی 100مظنون از هش��ت 
باند خالفکار بازداش��ت شدند. مظنون اصلی 
این ماجرا از حس��اب غیرمقیم برای تسهیل 
جابه جایی دریای��ی بیش از 14هزار پیمانکار 
برای انتق��ال میلیاردها یوان اس��تفاده کرده 
بود. 21بانک با مشارکت یکدیگر و با داشتن 
حس��اب های غیرقانونی بیش از یک میلیارد 
ی��وان را به خ��ارج از مرزهای چی��ن انتقال 

دادند. 
مظن��ون اصلی این پولش��ویی گس��ترده با 
اس��تفاده از ناتوانی برخ��ی بانک های تجاری 
اس��تان س��احلی در تش��خیص حساب های 
غیرمقی��م توانس��ت کار خ��ود را ب��ه فرجام 
رسانده و  میلیاردها پول از چین خارج کند. 
از کارمندان درگیر در این ماجرا خواس��ته 

می ش��د یوان را به حساب های داخلی منتقل 
کرده و سپس پول به حساب های غیرمقیمی 
که تحت کنترل مظنون قرار داش��ت، انتقال 
داده می شد. این حس��اب ها بعدا برای خرید 
ارز خارج��ی ب��ا مب��ادالت تج��اری جعل��ی 
اس��تفاده ش��ده و به صورت مس��تقیم پول ها 
را به بانک ه��ای خارج از مرزه��ای چین در 

هنگ کنگ یا هرجای دیگر انتقال می داد. 
به نوش��ته روزنام��ه دیلی پیپ��ل، یکی از 
بانک های خارجی که این ارزهای خارجی را 
در خود جا می داد، بانک اچ اس بی س��ی بود. 
اج اس بی س��ی به رویترز گفت��ه که نمی تواند 
به مورد مش��خصی در این باره اشاره کند اما 

تحملش در برابر پولشویی صفر است. 
به گفت��ه پلیس چین، عملی��ات بانکداری 
زیرزمینی س��ودی براب��ر 1/53 میلیون یوان 
در روز دارد و میانگی��ن س��ود ماهانه اش به 

2  میلیون یوان می رسد. 
در یک مورد دیگ��ر از بانکداری زیرزمینی 
در چین، یک مظنون توانسته 12 شرکت در 

استان نینگ ژیا بزند.
 در ای��ن مورد از پولش��ویی این مظنون با 
اس��تفاده از یک بانک زیرزمینی گزارش هایی 
مبنی بر انجام مبادالت تجاری س��اختگی به 
یک بان��ک محلی داده و توانس��ته با گرفتن 
مش��وق های ص��ادرات، 38/6 میلی��ون یوان 

به صورت غیرقانونی به دست آورد. 
اوایل س��ال 2015 ب��ود که وزی��ر امنیت 
عمومی چین با انتقاد از بانکداری زیرزمینی 
در ای��ن کش��ور آن را تهدیدی ج��دی برای 
امنیت مالی این کش��ور دانست و اظهار کرد 
که ای��ن معضل روزبه روز درح��ال پیچیده تر 
ش��دن اس��ت. به اعتق��اد این وزی��ر، خروج 
غیرقانونی ای��ن پول ها از هرجایی که بگویید 
س��ردرمی آورد، از تامین مال��ی مواد مخدر و 

تروریسم گرفته تا تقلب مالیاتی. 

قیمت بلیت قطار

150میلیارد دالر، تراکنش بانک های زیرزمینی چین در سال 2015

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا،  پیشنهاد داد که برای پنج سال آینده، بودجه اختیاری 
سال مالی برای تحقیق و توسعه در انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی یا توربین های بادی 
دو برابر ش��ود. اوباما با جزییات طی سخنرانی هفتگی خود در رابطه با بودجه سال 201۷ 
اظهار کرده بود: »بیش از اتکا به کمک های مالی گذش��ته، باید برای آینده سرمایه گذاری 
کنیم.« او این پیشنهاد را با هدف اینکه قوه مجریه آن را به کنگره آمریکا ارائه دهد، مطرح 
کرد. اگرچه جمهوریخواهان که مجلس نمایندگان را به عنوان سنا تحت کنترل دارند، نسبت 
به موافقت با تمام قوانین مربوط به مبارزه با تغییرات آب وهوایی بسیار مردد هستند، اوباما 
امیدوار است که این پیشنهاد هدفمند از موانع بسیاری عبور خواهد کرد. او خاطرنشان کرد 
»با وجود اینکه جمهوریخواهان کنگره، هنوز هم به اتخاذ تصمیم در تغییرات آب و هوایی 
تامل می کنند، با این حال بس��یاری از آنها عقی��ده دارند که انرژی های پاک موقعیت های 
فوق العاده ای برای مش��اغلی با دستمزد کافی برای داوطلبان ایجاد می کند.« هدف تعیین 
شده این خواهد بود که بودجه اختیاری در این بخش از 6,4 میلیارد دالر در سال 2016 به 

12,8 میلیارد در سال 2021 افزایش یابد. 
قرار داد پاریس

اواخر ماه نوامبر، در حاشیه کنفرانس COP21 در پاریس، آمریکا با 19 کشور دیگر که 
فرانسه، آلمان، ژاپن و هند هم جزو آنها بودند، تعهد دادند که بودجه انرژی های تجدیدپذیر 

را در پنج سال آینده دو برابر کنند. 
در همین حال، دولت آمریکا هم ایجاد »ائتالف موفقیت در دستیابی به انرژی« را اعالم 
کرده بود؛ گروه مستقلی که از 28 سرمایه گذار خصوصی از 10 کشور مختلف، به سرکردگی 
میلیاردر آمریکایی بیل گیتس تشکیل شده است. هدف از این ابتکار عمل ایجاد یک پل 

ارتباطی بین شرکت های جدید بخش انرژی سبز، تحقیقات و بازار انرژی است. 
دولت اوباما به تازگی پیش��نهادی بسیار جسورانه برای اطمینان از رقابت خود در کنگره 
مطرح کرد: »تخصیص مالیات 10دالری به ازای هر بشکه نفت برای بودجه گسترده طرح 
سرمایه گذاری در حمل و نقل پاک.« اوباما بر این باور است که در شرایط کنونی که قیمت 
نفت پایین است می توان به انتقال انرژی پاک سرعت بخشید. به عقیده وی، این امر حضور 

در یک موقعیت بسیار پررنگ در 10، 15 یا 20 سال آینده را ممکن می سازد. 
حزب جمهوریخواه بالفاصله مخالفت شدید خود را به ایده مطرح شده ابراز کرد! 

افزایش 2 برابری بودجه تحقیق و پژوهش 
برای انرژی پاک

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

منطقه آزاد

جدول امروز

کشور یونان در سه ماهه آخر سال 2015 وارد بحران شدید اقتصادی شده است. تولید ناخالص این کشور در سه ماه پایانی سال گذشته 0.6 درصد کاهش داشته است. 
کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که تولید ناخالص این کشور در سال 2016 با 0.7 درصد کاهش مواجه خواهد شد.
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ریال  واگن  مقصد  مبدا 

۷20,000 پردیس مشهد  تهران 

۷16,000 غزال بنیاد  بندرعباس  تهران 

2۷5,000 درجه یک شش تخته  تبریز  تهران 

300,000 پردیس  یزد  تهران 

495,000 پلور سبز  اهواز  تهران 

99,000 صندلی معمولی  ساری  تهران 
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