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انحصارگر بزرگ زیر تیغ انحالل
»فرصتامروز«ازمجادلهفعاالنبخشخصوصیومدیراندولتیفرآوردههایدامیگزارشمیدهد

روز گذش��ته در اتاق کنفرانس طبقه هشتم اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ایران یکی از جذاب ترین نشست های اقتصادی 
برگزار ش��د. در این نشست مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام به نیاب��ت از »اقتصاد دولتی« از طرف چهار گروه متمایز 
حاضر در نشست محاکمه و نهایتا رای به انحالل آن داده شد. 
علی اکبر مهرفرد که هفت ماه اس��ت به جای یونس سینکی، 

قائم مقام وزیر جهاد س��ازندگی در این وزارتخانه شده است و 
علیرضا ولی که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام است در 
ظاهر کس��انی بودند که محاکمه می ش��دند و اعضای انجمن 
صنایع خ��وراک دام و طیور و آبزی��ان نیز محاکمه کنندگان 
بودند. در این نشس��ت اما عباس��علی رجایی از کمیس��یون 
کش��اورزی مجلس و کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش های 

مجلس نی��ز حاضر بودند و محس��ن جالل پ��ور، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران نیز شاهد این نشست دادگاه مانند بود. موضوع 
محاکمه دخالت های شرکت پشتیبانی امور دام در کار واردات 
نهاده های دامی، واردات و توزیع گوش��ت قرمز و گوشت مرغ 
و عدم حمایت واقعی از تولیدکنندگان گوش��ت، مرغ و ایجاد 
عدم تعادل در بازار این کاالها بود.     ادامهدرهمینصفحه
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معاون رئیس جمهوری و رئیس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در نشس��ت اخیر خود با فعاالن 
بخش خصوص��ی در ات��اق ایران 
ضمن بیان سیاس��ت های برنامه 
ششم اهداف کمی این برنامه را 
در حوزه های مختلف اعالم کرد. 
ایشان از جمله از پیش بینی رشد 
9/3 درص��دی برای صنعت خبر 
داد. ای��ن هدف، هدف��ی واقعی 
و قابل دس��ترس ب��رای صنعت 
کش��ور اس��ت، چنانکه در طول 
برنامه س��وم توس��عه صنعت به 
رقم رش��د ارزش افزوده باالتر از 
این نیز یعنی 10/6 درصد دست 
یافت. اما رس��یدن به این هدف 

در درجه اول در گرو آن...

1

مع��اون اول رئیس جمهوری یکی از نخس��تین مصوبات 
دول��ت تدبی��ر و امید را لغو مصوبه ف��روش 16٧0 هزار متر 
مربع از پارک پردیسان دانست و گفت: آنهایی باید شرمنده 
باش��ند که جس��ورانه مصوب کردند تا ای��ن پارک فروخته 
شود، ده ها فساد را نهادینه و بابک زنجانی درست کردند. 

ب��ه گزارش ایرن��ا، اس��حاق جهانگیری صبح دوش��نبه در 
هفدهمین همایش ملی معرفی واحد های صنعتی و خدماتی 
سبز که در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست 

برگزار شد، این مطلب را بیان کرد. 
معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تاس��ف از اینکه برخی 
گفته اند دولت در انعکاس یکی از شاخص های اقتصادی در 
س��ه ماهه گذشته تعلل داش��ته و باید از این بابت شرمنده 
باش��د، گفت: البته تذکر الزم اس��ت و ما به دنبال شفافیت 
هس��تیم تا آمار مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهیم 
اما کس��انی که این تعابیر را به کار می برند، خودش��ان باید 
ش��رمنده اقداماتی باش��ند که کش��ور را به دس��ت ویرانی 
می س��پرد.  جهانگیری ادامه داد: در س��ال جاری که نفت از 
100 به 25 دالر کاهش یافت، کش��ورهای منطقه با پولی که 
در س��ال های گذشته از نفت 100 دالری ذخیره کرده بودند، 
کشورش��ان را اداره کردند، اما باز هم با ش��وک های اقتصادی 

روبه رو شدند و قیمت ارزشان تا ٧0 درصد جابه جا شد. 
وی اف��زود: اما آقایان در کش��ور ما کل پ��ول نفت را بردند، 
خرج کردند و بدهی های س��نگین ب��ه بار آوردند و یک دولت 
 بدهکار به جا گذاش��تند که در برخی آمارها گفته می ش��ود

380 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: کسانی باید شرمنده باشند 
که 22 میلی��ارد دالر پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز 

در دوبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی ها فروختند. 
 جهانگی��ری اف��زود: کس��انی بای��د ش��رمنده باش��ند که

1٧ هزار میلیارد تومان را طی یک ماه ونیم بدون مجوز از منابع 
بانک مرکزی برداشت کرده اند. 

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه کسانی باید شرمنده 
باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند، افزود: کسانی باید 

شرمنده باش��ند که بابک زنجانی درست کردند و دکل نفتی 
را گم کردند. 

محیطزیستموضوعیزینتیوفانتزینیست
جهانگیری در بخش دیگری از س��خنان خود به موضوع 
محیط زیست اشاره کرد و گفت: امروز مسئله محیط زیست 
موضوع��ی درون کش��وری، زینتی و فانتزی نیس��ت بلکه 
مس��ائل زیس��ت محیطی، امروز به یک مس��ئله مهم ملی، 
منطقه ای و جهانی تبدیل ش��ده است.  وی با اشاره به اینکه 
هیچ طرح بزرگ و متوسطی اجرا نمی شود، مگر اینکه به تایید 
مجاری ذی ربط و محیط زیست برسد، گفت: بدون مالحظات 

زیست محیطی هیچ طرحی در کشور اجرا نمی شود. 
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد که رشد اقتصادی وقتی 
مس��تمر و پایدار است که مسائل زیست محیطی را به صورت 
کامل رعایت کند.  جهانگیری تصریح کرد: جدی ترین چالش 
بش��ر در قرن بیستم مسئله محیط زیس��ت است و شاید در 
آینده مس��ئله محیط زیست در کشورها با اقدامات تنبیهی و 
تش��ویقی شدیدتری دنبال شود.  وی شرایط اقلیمی کشور را 
ش��رایطی ویژه خواند و گفت: در سال های اخیر با کمبود آب 
و خشکسالی های مس��تمر، از بین رفتن تاالب ها، دریاچه ها، 
باتالق ها، برکه ها و نیز نشس��ت دش��ت ها روبه رو بوده ایم که 

صدمات فراوانی وارد کرده است. 
مع��اون اول رئیس جمه��وری موض��وع آلودگ��ی ه��وا در 
کالنشهرها را هم از دیگر چالش های زیست محیطی کشور نام 
برد و گفت: خوشبختانه اراده جدی برای حل مشکالت زیست 
محیطی شکل گرفته است که اصلی ترین آن سیاست های کلی 
زیست محیطی کش��ور توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده 
و برای همه دس��تگاه های دولتی و خصوصی و قوای سه گانه 

الزام آور است. 
جهانگیری با تاکید بر اینکه س��ازمان محیط زیست پیگیر 
اجرای این سیاست ها به عنوان سیاست های باال دستی است، 
گف��ت: تفاوت این دول��ت با دولت های گذش��ته در پیگیری 
سیاس��ت های کلی این است که به محض ابالغ سیاست های 

کل��ی، موارد مربوط به دس��تگاه های ذی رب��ط ابالغ و به طور 
جدی مورد پیگیری قرار می گیرد. 

وی با اش��اره ب��ه اینکه دولت قدم های بس��یاری بزرگی در 
حوزه محیط زیس��ت برداش��ته و برمی دارد، تصری��ح کرد: از 
مهم ترین دغدغه های بخش صنعت، نیروگاه های بزرگ اطراف 
شهرهاست که در زمینه تامین سوخت گازی آنها اقدام کردیم 
و در این رابطه س��ال 93 نس��بت به سال 92، 38درصد رشد 

داشته است. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: در دولت تصویب کردیم تا 
کانون های اصلی ایجاد آلودگی هوا در کالن شهرها را شناسایی 
کنیم. موضوع خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها مورد توجه 
ویژه ای قرار گرفت و تالش کردیم سوخت موردنیاز خودروها 

متناسب با استاندارد یورو 4 باشد. 
جهانگیری با بیان اینکه ایران جزو کش��ورهایی اس��ت که 
مسیر توسعه را باید به طورجدی دنبال کند، افزود: اصلی ترین 
چالش ه��ای پیش روی ما بیکاری، رف��اه مردم، اقتدار اقتصاد 
ایران و جایگاه کش��ور از بعد توانمندی های اقتصادی، امنیتی 
و سیاس��ی در منطقه و بین الملل اس��ت که باید فضایی برای 

افزایش اشتغال، رفاه مردم و اقتدار کشور ایجاد شود. 
وی ادامه داد: باید بدانیم که رش��د اقتصادی زمانی مستمر 
و پایدار است که مسائل زیست محیطی به طور کامل رعایت 

شود. 
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد که به دالیل متعدد، 
به دنبال استقرار توسعه همه جانبه و پایدار در کشور هستیم 
و گفت: الزمه حرکت به س��مت توسعه پایدار این است که به 
مس��ائل زیست محیطی توجه ویژه شود، همچنین در توسعه 

پایدار باید حقوق همه نسل ها لحاظ شود. 
جهانگیری در پایان گفت: جدیت و پیگیری  خانم ابتکار در 
مسائل زیست محیطی و حمایت های نهادهای مردم نهاد در 
این حوزه از سرمایه های بزرگ دولت هستند تا با پشتوانه آنها 

شعار دولت محیط زیستی عملی شود. 
در ای��ن همایش به تعدادی از واحد های صنعتی و خدماتی 

سبز، لوح تقدیر و نشان اهدا شد. 

مع��اون رئیس جمه��وری و رئی��س س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی در نشس��ت اخیر خود با فعاالن بخش خصوصی 
در اتاق ایران ضمن بیان سیاس��ت های برنامه ششم اهداف 
کمی این برنامه را در حوزه های مختلف اعالم کرد. ایش��ان 
از جمله از پیش بینی رش��د 9/3 درصدی برای صنعت خبر 
داد. این هدف، هدفی واقعی و قابل دس��ترس برای صنعت 
کش��ور است، چنانکه در طول برنامه سوم توسعه صنعت به 
رقم رش��د ارزش افزوده باالتر از این نیز یعنی 10/6 درصد 
دس��ت یافت. اما رسیدن به این هدف در درجه اول در گرو 
آن اس��ت که بدانیم وضعیت امروز این بخش چگونه است 
و چه ارزش افزوده ای را در س��ال جاری به عنوان سال آخر 
برنامه پنجم و س��کوی پرش برنامه ششم تولید کرده است. 
متأس��فانه اما این امکان فراهم نیس��ت و دو فصل است که 
جای این س��تون در نماگر های بانک مرکزی با س��تاره پر 
شده اس��ت. این کمبود سبب شده است که فی المثل اتاق 
تهران به گفته رئیس این نهاد از پژوهش��کده پولی و بانکی 
برای تامی��ن این آمار کمک بخواهد و این مؤسس��ه نیز با 

ارائه گزارش��ی وضعی��ت صنعت را تبیین کن��د. اما به نظر 
می رس��د این اقدام، کار را پیچیده تر نیز کرده اس��ت. چرا 
که به گفته رئیس اتاق تهران و به نقل از گزارش مؤسس��ه 
پولی و بانکی »رش��د ش��اخص تولید صنعتی در پاییز 94 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل 24/8- درصد بوده 
است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در 9 ماهه امسال 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته 11- درصد محاسبه 
شده اس��ت« که این ارقام به معنای تداوم رکود در صنعت 
کشور است. این در حالی است که بانک مرکزی در آخرین 
نماگر خود مربوط به س��ه ماهه دوم س��ال جاری از کاهش 
 رش��د منفی ش��اخص تولید کارگاه های ب��زرگ صنعتی از

منفی4/1  درصد به 0/6 درصد در پاییز امسال خبر می دهد. 
این گزارش بانک مرکزی هرچند بر بدترشدن تعداد و میزان 
سرمایه گذاری های صنعتی بر مبنای تعداد و سرمایه گذاری 
مجوز های تأس��یس اذعان می کند ام��ا همچنین از کاهش 
ش��تاب نزول می��زان و حج��م س��رمایه گذاری پروانه های 
 بهره ب��رداری ط��ی فصل اول و دوم امس��ال ب��ه ترتیب از

12/6- درص��د ب��ه 1/5- درص��د و از 2٧/6درص��د ب��ه 
1٧/5درصد و به نوعی خروج صنعت از رکود خبر می دهد. 
در اینکه وضعیت صنعت خوب نیس��ت و بنگاه های صنعتی 
به شدت در فشار و بعضا در معرض تعطیلی اند شکی نیست 
اما در خصوص شدت وخامت این وضعیت تصویر مشخصی 
وجود ن��دارد. این خأل به اضافه عدم س��رعت در ارائه آمار  
)رئی��س اتاق به آمار 9ماهه پژوهش��کده پول��ی بانکی نیز 
استناد می کند، درحالی که بانک مرکزی گزارش شش ماهه 
خود را به تازگی منتش��ر کرده است( امکان تبیین وضعیت 
ام��روز و پیش بینی فردای صنعت را مش��کل و دچار ابهام 
می کند. به نظر می رس��د مع��اون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت الزم است 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را نس��بت به رفع این مشکل 
مجاب کند تا با افزایش اعتماد و س��رمایه اجتماعی دولت 
امکان مش��ارکت صاحب نظ��ران در همراهی با این نهاد در 
حل مس��ائل و مشکالت بخش های مختلف از جمله صنعت 

و معدن کشور فراهم شود. 
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ادامهازهمینصفحه
محاکمه کنندگان که تحت نام انجمن صنایع خوراک دام 
و طیور و آبزیان در این نشس��ت حاضر بودند صبر کردند 
تا صحبت های علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام تمام ش��ود و آنگاه با صدای بلند اعتراض خود را 
به اطالع او، معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی رساندند. 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در صحبت های خود 
تاکید کرد که این ش��رکت در س��ال های جنگ تاسیس 
شده است تا برای شهروندان ایرانی کاالهایی مثل گوشت، 
گوش��ت مرغ و تخم مرغ را به طور انحصاری وارد و ذخیره 
کند. این یکی از وظایف ش��رکت است. وظیفه دیگر این 
ش��رکت تنظیم بازار تولیدات دامی و ب��ه ویژه نهاده های 
دامی مثل ذرت، جو و سایر کاالهایی است که خوراک دام 
و طیور و آبزیان هستند. این داوری و سخنان علیرضا ولی 
اما با اعتراض یکی از اعضای انجمن یادش��ده مواجه شد. 
او خطاب به این مدیر ارشد دولتی گفت: به نظر می رسد 
که آقای ولی یادش��ان رفت بگویند که تخریب بازار نیز از 
وظایف این ش��رکت در این سال ها بوده است. این داوری 
یک��ی از فعاالن بخ��ش خصوصی با تش��ویق همکاران او 
مواجه شد، اما موجب تکدر خاطر معاون وزیر و مدیرعامل 

شرکت پشتیبانی امور دام شد. 
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام تاکید کرد: در 
حال حاضر ضرورت انحص��ار در واردات این کاالها وجود 
ن��دارد و من همین جا از بخ��ش خصوصی می خواهم که 
در امر واردات نهاده های دامی و همچنین گوش��ت مرغ، 
گوشت قرمز و... وارد میدان شوند و هیچ منعی در این کار 
نیس��ت. این سخنان علیرضا ولی نیز با انتقاد اعضا مواجه 
شد که می گفتند شرکت پشتیبانی امور دام اگر بر این باور 
است چرا قیمت ذرت تحویلی به متقاضیان را افزایش داد. 
مدیرعامل این شرکت انحصارگر دولتی گفت که قیمت ها 
در س��تاد تدابیر ویژه اقتصادی تعیین می ش��ود و من به 
عنوان مدیرعامل یک شرکت پشتیبانی  کننده نقشی ندارم. 
یکی از معترضان به انحصار دولتی با صدایی بلند خطاب 
به این مقام دولتی گفت، دو سال است که مرغداران زیان 
می دهند اما شرکت پشتیبانی امور دام به جای حمایت از 
این صنعت، تولیدات تاریخ مصرف گذشته خود را به بازار 
عرضه کرد که به گرفتاری بزرگ تولیدکنندگان منجر شد. 
اعت��راض این فعال صنعتی نیز با تش��ویق همکارانش 
مواجه ش��د و البته مدیر نشست خواستار شد که فعاالن 

صنعتی توجه داشته باشند. 
محاکمهدولتبهزباندیگر

محسن جالل پور که با صبوری و البته با شگفتی به این 
مجادله سنگین توجه می کرد خواست کمی صحبت کند. 
رئیس اتاق ایران ضمن تجلیل از اینکه در این شرایط یک 

انجم��ن نیرومند وجود دارد ک��ه کار می کند، برنامه دارد 
و از دولت پرس��ش می کند انحصار دولتی ها را در بخش 
اقتصاد نکوهش کرد و گفت: واقعیت این است که اقتصاد 
دولتی، اقتصاد بیماری است و تا وقتی چنین است دولت و 
بخش خصوصی هر روز درباره هر موضوعی مجادله داریم 
و درددل ها و گالیه ها ادامه دارد. روزی بر سر اینکه میزان 
تعرفه چقدر اس��ت مجادله داریم،  روزی بر سر اینکه نرخ 
ارز چقدر باش��د مجادله داریم و روزی دیگر بر سر اینکه 
تعزی��رات چه می کند مجادله داریم. جالل پور تاکید کرد: 
باید اقتصاد را آزاد کرد تا رقابت به جای انحصار عمل کند 
و مطمئن باش��یم که در وضع رقابتی است که مجادله ها 

کاهش می یابد. 
تیرخالص

عباس��علی رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
هم که در این نشس��ت حاضر بود و شاهد مجادله سنگین 
یک مدیر دولتی و بخش خصوصی بود نوبت گرفت و گفت: 
آیا بخش خصوصی حاضر است درباره تنظیم بازار گوشت 
مرغ، گوش��ت قرمز، تخم م��رغ و نهاده های دامی تضمین 
بدهد و مس��ئولیت بپذیرید؟ اگر این آمادگی وجود دارد و 
تضمین داده می ش��ود در مجلس این آمادگی را داریم که 
طرح آورده و شرکت پشتیبانی امور دام را منحل کنیم که 

این سخن وی نیز با تشویق بخش خصوصی همراه شد. 
آقایولیهممیخواهد

علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد س��ازندگی در اتاق 
بازرگان��ی نیز تاکید کرد که نبای��د در جایی که می توان 
بحث های تخصصی کرد ب��ه مجادله با یکدیگر بپردازیم. 
معاون وزیر جهاد توضیح داد به نظر می رسد که مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام نیز بر این نظر است که می توان 
این شرکت را منحل کرد و بخش خصوصی باید بتواند بازار 
را تنظیم کند. او یادآور شد که برای حمایت باید زنجیره 

تولید تا مصرف را لحاظ کنیم. 
دولتیفسادمیآورد

کاظم جالل��ی، رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس نیز 
به نوع��ی حکم به تعطیلی ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
ب��ه عنوان یک انحصار دولتی داد و البت��ه این حرف را با 
ظرافت بی��ان کرد. جاللی گفت: در خیل��ی از فعالیت ها 
باید موتور را صفر کرد و از نو ش��روع کرد زیرا شرایطی را 
ایجاد کرده ایم که اقتصاد دولتی حاکم شده است. اقتصاد 
دولتی فسادآفرین بوده است و دادن مجوزها از سوی این 
شرکت ها رانت تولید می کند. برای مثال می توان به اداره ای 
در وزارت بهداشت اش��اره کرد که مجوز واردات برخی از 
تجهیزات پزشکی را می دهد که هر کدام 30میلیون تومان 
رانت دارد. اگر قصد داریم فساد از بین برود باید اقتصاد را 

از انحصارهای دولتی بیرون بیاوریم. 

فراتر از مرزها ق��دم زدن در ارائه خدمات برای بانک های ایرانی همواره با 
مش��کالت زیادی همراه است؛ بانک هایی همچون بانک گردشگری در چند 

سال گذشته با چنین شعارهایی فعالیت های خود را آغاز کردند و 
درصدد شکستن مرزهای خدمات در کشور بودند. اگرچه وعده...
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وزی��ر نی��رو از ایج��اد ی��ک 
موسسه منطقه ای آموزش عالی 
آب با همکاری دانشگاه تهران و 
یونسکو با وزارت نیرو خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حمید 
چیت چی��ان در مراس��م تبادل 
توافق نام��ه و بررس��ی موضوع 
ک��رد:  اظه��ار  آب  حکمران��ی 
چن��د ماه قب��ل در دیداری که 
با دبیر کل یونس��کو داش��تم از 
ایش��ان خواس��تم که همکاری 
ویژه ای با ایران داش��ته باشند، 
چراکه یونس��کو در کشور هلند 
یکی از مهم ترین مراکز آموزش 

آب دنیا را دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه حاصل این 
هم��کاری ایجاد یک موسس��ه 
منطق��ه ای آموزش عالی آب در 
ایران ش��د، ادام��ه داد: وظیفه 
موسس��ه این است که آب را در 
جامعیت خود اعم از مسائل فنی، 
مهندسی، اقتصادی، اجتماعی، 
حقوقی و محیط زیس��تی مورد 

توجه قرار دهد. 
به گفته وزیر نیرو، هدف این 
اس��ت که کارشناسان و مدیران 
کش��ور در زمین��ه مدیریت آب 
آموزش ه��ای الزم را ببینن��د، 
چراکه با توجه به ش��رایط آبی 
باید بت��وان از یک مدیریت باال 

برخوردار بود. 
چیت چیان ب��ا بیان اینکه با 
توجه به شرایط فعلی کشور در 
زمینه بح��ران آبی باید در امر 
مدیری��ت از تمامی دانش های 
جهان اس��تفاده ک��رد، تاکید 
کرد: باید بتوانیم مدیران خود 
را مجهز به استفاده از دانش و 

تحقیقات جهانی کنیم. 
وی ادام��ه داد: فعالی��ت این 
موسس��ه از هفت��ه آین��ده آغاز 
می ش��ود و بای��د گف��ت ک��ه 
تش��کیل این موسس��ه توسط 
این سه سازمان بوده، اما دامنه 
فعالیت آن می تواند در بردارنده 

کشورهای منطقه باشد. 
ایجاد 4 شرکت مشترک 
آبی توسط ایران و الجزایر

وزیر نیرو همچنین دردیدار با 
وزی��ر منابع آب الجزایر از ایجاد 
چه��ار ش��رکت مش��ترک آبی 
توسط ایران و الجزایر خبر داد و 
گفت: در راستای ایجاد همکاری 
با الجزایر قرار است چهار شرکت 
مشترک با سرمایه گذاری هر دو 
کش��ور در زمینه مطالعات آب، 
احداث س��د، احداث شبکه های 
و  آب  تاسیس��ات  و  آبی��اری 
فاض��اب و س��اخت تجهیزات 
مورد نیاز ایجاد کنیم. به گزارش 
ایس��نا، حمی��د چیت چیان در 
حاش��یه دیدار با وزیر منابع آبی 
الجزایر در جم��ع خبرنگاران با 
بیان اینکه بسیار خوشحالم  که 
ای��ران میزبان مقام��ات الجزایر 
شده اس��ت، اظهار کرد: در این 
جلس��ه ک��ه در پ��ی دیدار های 
اخیر در کش��ور الجزایر صورت 
مس��ائل  م��ورد  در  گرفت��ه، 
گوناگون��ی در روابط دو کش��ور 
مذاک��ره کردی��م. وی ادامه داد: 
روابط بین ای��ران و الجزایر یک 
رابطه همراه با ب��رادری و کاما 
راهبردی است، لذا هدف ما این 
اس��ت که بتوانیم روابط خوبی را 
با این کش��ور برقرار کنیم. وزیر 

نی��رو درخصوص مباحث مطرح 
ش��ده در این دیدار افزود: در این 
جلس��ه تصمیماتی گرفته ش��د 
ک��ه طی آن بتوانی��م روابط بین 
دو وزارتخان��ه را از جهت فنی و 
اقتصادی برپایه روابط سیاس��ی 
خودمان اس��توار کنیم. به گفته 
چیت چی��ان، از جمله این روابط 
برگزاری دوره های آموزشی برای 
کارشناسان وزارتخانه های هر دو 
کشور است که بر همین اساس 
نیز پنج کمیته فنی مش��ترک را 
برگزار کرده ایم و قرار اس��ت که 
اجرای ای��ن کمیته ها ادامه پیدا 
کند. وی با بیان اینکه امیدواریم 
با تصمیمات گرفته ش��ده روابط 
دو کشور در حوزه صنعت آب به 
طور قابل ماحظه ای ارتقا یابد، 
اف��زود: با توجه ب��ه ویژگی های 
مشترک هر دو کشور امیدواریم 
که هر دو وزارتخانه از نتایج این 
همکاری بهره مند ش��وند. وزیر 
نیرو در پاس��خ به س��وال ایسنا 
مبنی بر میزان س��رمایه گذاری 
ای��ن ط��رح گف��ت: جزیی��ات 
س��رمایه گذاری هن��وز معل��وم 
نیس��ت، اما با توجه به اینکه هر 
دو کشور مسائل مشترک فراوانی 
دارن��د امیدواریم ک��ه بتوانیم با 
به کارگی��ری از توانمندی ه��ای 
یکدیگ��ر به��ره وری را افزای��ش 

دهیم. چیت چی��ان اظهار کرد: 
مس��ائل راهبردی و بین المللی 
و روابط دوجانبه اهداف کش��ور 
ای��ران و الجزایر اس��ت، لذا از هر 
جه��ت آماده همکاری با الجزایر 

هستیم. 

حل چالش آبی
هدف ایران و الجزایر

عبدالوهاب نوری، وزیر منابع 
آبی الجزایر هم در این باره گفت: 
ب��ا توجه به اینکه ایران و الجزایر 
چالش های مش��ترکی در زمینه 
بحران آب دارند و توسعه پایدار 
هدف هر دو کش��ور قرار گرفته 
است، لذا قصد داریم که با ایجاد 
همکاری ب��ا ایران بتوانیم ضمن 
ح��ل چالش های آبی، مس��ائل 

اقتصادی را نیز برطرف کنیم. 
ن��وری گف��ت: م��ن بس��یار 
خوش��وقتم که در کش��ور برادر 
خ��ود برای تقویت و اس��تحکام 
روابط دو کشور به ویژه در بخش 
ارتقای منابع آب��ی حضور پیدا 
کرده ام و اظهار کرد: روابط بین 
دو کش��ور ایران و الجزایر روابط 
مس��تحکم و استراتژیک است و 
امیدواریم که با ایجاد این روابط 
موجب بهبود منابع آبی شویم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اهتمام ما 
این اس��ت که در هر دو کش��ور 

روابط اقتصادی به سطح روابط 
سیاسی برسد، اظهار کرد: اراده 
سیاس��ی برای رس��یدن به این 
مس��ئله در مقامات دو کش��ور 

وجود دارد. 
وزی��ر منابع آبی الجزایر ادامه 
داد: رسیدن به فناوری در ایران 
و الجزای��ر تنها متعلق به این دو 
کشور نمی شود، بلکه متعلق به 
تمام کش��ورهای اسامی است، 
ل��ذا باید در ارتق��ای فناوری در 

مسائل آبی کوشا باشیم. 
ن��وری با بیان اینکه توس��عه 
الجزایر  پایدار جزو هدف ه��ای 
اس��ت، اظه��ار ک��رد: ب��ا توجه 
ب��ه اینک��ه چالش ه��ای ایران 
مناب��ع  ح��وزه  در  الجزای��ر  و 
آبی مش��ترک اس��ت، بنابراین 
برنامه های متعددی را برای رفع 
این چالش ها در نظر گرفته ایم. 
وی ب��ا اش��اره به مش��کات 
کمب��ود آب در الجزای��ر گفت: 
دولت الجزایر ت��اش زیادی را 
در راس��تای تامین آب ش��رب 
ش��هروندان خود کرده اس��ت و 
امیدواریم که با ایجاد همکاری 
ب��ا ای��ران بتوانیم این مس��ئله 
را نی��ز ارتقا دهی��م. وزیر منابع 
آبی الجزای��ر درخصوص میزان 
س��رمایه گذاری برای این طرح 
ادام��ه داد: الجزایر ب��رای ورود 
س��رمایه گذاران کام��ا آم��اده 
اس��ت و تمام فرصت ها را برای 
این مس��ئله فراهم می کند. وی 
با بی��ان اینکه س��رمایه گذاری 
مستقیم یا از طریق شرکت های 
ایرانی در الجزایر یا شرکت های 
مرکب که در آینده نزدیک بین 
دو کش��ور ایجاد می شود، قابل 
تامین اس��ت، اظهار کرد: هدف 
ما این است که روابط اقتصادی 
را ب��ه س��طح روابط سیاس��ی 
نزدیک کنیم و معتقدیم که این 
تب��ادل دیداره��ا می تواند تمام 

چالش های پیش رو را بردارد. 

وزیر نیرو خبر داد

تأسیس 4شرکت مشترک آب با الجزایر

نب��ود آب مهم ترین دلیل تخلیه 
جمعیت  از  سیستان وبلوچس��تان 
اس��ت. مدیران صنع��ت آب و برق 
این استان معتقدند تنها راه نجات 
سیستان وبلوچستان تصفیه آب های 
ش��ور و لب ش��ور برای تامین آب 
م��ورد نیاز م��ردم با مش��ارکت و 
س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی 

است. 
به گزارش »فرصت امروز«، احمد 
عاقبت بخیر مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب سیستان وبلوچستان در 
نشس��تی خبری که در این استان 
برگزار ش��د، آب مورد نیاز شرب و 
صنعت جنوب ش��رق ایران در افق 
1420 را بالغ بر 457 میلیارد متر 

مکعب اعام کرد. 
این مق��ام مس��ئول اف��زود: در 
صورت س��اخت س��د ب��رای مهار 
1.1میلی��ارد متر مکع��ب آبی که 
از دس��ترس خارج ش��ده و به دریا 
می ریزد، باز ه��م در افق 1420 با 
228 میلیون متر مکعب کس��ری 

مواجه خواهیم بود. 
وی با اشاره به اینکه ساالنه 600 
میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از 
ذخایر آب زیرزمینی استان برداشت 
می شود، سهم سیستان وبلوچستان 
از 10 ه��زار میلی��ارد دالر بودجه 
اختصاص یافت��ه از محل صندوق 
توس��عه ملی برای حل بحران آب 

را 500 میلیون تومان اعام کرد. 
عاقبت بخیر بیان ک��رد: چاره ای 
نداریم جز اینکه به سمت استفاده از 
آب های غیر متعارف برویم. نزدیکی 
اس��تان به دریای عمان اس��تفاده 
از ای��ن پتانس��یل را با مش��ارکت 
بخش خصوصی امکان پذیر می کند. 

روستاهای سیستان کمتر از 
سایر نقاط کشور به آب سالم 

دسترسی دارند
مدیرعامل  ناروی��ی،  محمدرضا 
روس��تایی  فاض��اب  و  آب 
سیس��تان و بلوچس��تان ه��م ب��ا 
تاکید بر حض��ور بخش خصوصی 
ب��رای س��رمایه گذاری در زمین��ه 
شیرین س��ازی آب دریا و استفاده 
از کم��ک خیری��ن ب��رای تامین 

گف��ت:  روس��تاها،  ش��رب  نی��از 
س��االنه 200 روس��تای جدید در 
سیستان وبلوچستان ایجاد می شود 
اما میانگی��ن درصد بهره مندی از 
آب س��الم در روستاهای سیستان 
62.2درصد اس��ت که نس��بت به 
میانگی��ن کش��وری )74 درصد( 

کمتر است. 
وی در گفت وگو با »فرصت امروز« 
کل اعتبارات مورد نیاز برای تامین 
آب شرب سالم روستاییان را 2هزار 

و 500 میلیارد تومان اعام کرد. 
نارویی افزود: اعتبارات آبرس��انی 
روس��تایی ت��ا س��ال 92 ب��ه طور 
متوس��ط 30 تا 35 میلیارد تومان 
بود اما در سال 93 به یکباره جهش 
یافت و به رقم 203 میلیارد تومان 
رس��ید. البته در این س��ال درصد 
تخصیص اعتب��ارات 133 میلیارد 
تومان بود. مدیرعامل آب و فاضاب 
سیستان وبلوچس��تان  روس��تایی 
تعداد روس��تاهای باالی20 خانوار 
غیربرخ��وردار از آب س��الم را یک 

هزار و 115 روستا اعام کرد.
به گفته وی، 981 روستا با تانکر 
آبرسانی می ش��وند. بخشی از این 
روستاها شبکه آبرس��انی دارند اما 
به دلیل خشکس��الی و نبود منابع 
آب این ش��بکه ها غیر قابل استفاده 

شده است. 
نارویی عنوان ک��رد: تامین آب 
261 روس��تا وابس��ته به تکمیل 
خط زیردان اس��ت ک��ه به دلیل 
کمب��ود اعتب��ار ب��رای خرید 14 
کیلومتر لوله، ای��ن پروژه متوقف 

شده است. 

مهاجرت 8 هزار خانوار به دلیل 
خشکسالی

عدم آبرسانی به مناطق مسکونی 
زمینه مهاجرت به شهرها را فراهم 
می کند. محم��د اربابی، مدیرعامل 
ش��رکت توس��عه منابع آب وخاک 
مهاجرت  از  سیستان وبلوچس��تان 
8هزار خانوار در س��ال 93 به دلیل 
خشکس��الی خبرداد. وی با اش��اره 
به اینکه براساس پروتکل مشترک 
ای��ران و افغانس��تان 820 میلیارد 
مت��ر مکعب حق آبه ای��ران در چاه 
نیمه ه��ا ذخیره ش��ده و آب مورد 
نیاز سیس��تان را تامی��ن می کند 
از برنامه ریزی ب��رای تغییر الگوی 
کش��ت در سیستان خبرداد. اربابی 
اف��زود: حق آبه هیرمن��د جوابگوی 
نیاز آب��ی 120 ه��زار هکتار زمین 
کش��اورزی منطقه نیست. بنابراین 
با در نظر گرفتن. یک هکتار زمین 
برای هر خانوار، تاش می کنیم آب 
مورد نیاز 46 ه��زار خانوار از طریق 
چاه نیمه ه��ا تامین ش��ود. وی در 
گفت وگو با »فرصت امروز« بیان کرد: 
در اراضی که ب��رای آنها تامین آب 
می شود انگور یاقوتی و علوفه کشت 
می شود. توسعه کشت گلخانه ای و 
آبزی پروری نیز در دستور کار است. 
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و 
خاک میزان آب در نظر گرفته شده 
برای 46 هزار خانوار را 8هزار و 670 

متر مکعب در سال اعام کرد. 
ب��ه گفت��ه وی، از محل کش��ت 
محص��والت کش��اورزی ب��رای هر 
خانواده 20 میلیون تومان درآمد در 

سال کسب می شود. 

توسعه تصفیه پساب
بازچرخان��ی آب در سیس��تان 
خش��ک مانند سایر اس��تان های 
کشور هنوز کامل نیست. قاسمی 
معاون فنی شرکت آب و فاضاب 
در  سیستان وبلوچستان  ش��هری 
گفت وگ��و ب��ا »فرصت ام��روز«، 
میزان انشعابات فاضاب استان را 
رو به توسعه اعام کرد. وی گفت: 
در سیستان وبلوچستان 300 هزار 
مش��ترک آب و 47 هزار مشترک 
فاض��اب داریم. در س��ال جاری 
10 هزار مشترک فاضاب در زابل 
و زاهدان به سیس��تم بازچرخانی 
آب افزوده می شوند. در سال 95 
نیز 10 هزار مش��ترک در کنارک 

به شبکه فاضاب می پیوندند. 
قاس��می ب��ا اش��اره ب��ه وجود 
س��ه تصفیه خانه فاض��اب فعال 
گف��ت:  در سیستان وبلوچس��تان 
تصفیه خان��ه زابل 32 ه��زار متر 
مکع��ب آب تولی��د می کن��د که 
نیازه��ای بخش  تامی��ن  ص��رف 
کش��اورزی می ش��ود. در زاهدان 
خروجی تصفیه خانه فاضاب 90 
ه��زار متر مکعب ب��وده که صرف 
زیرزمینی  آب های  تغذیه س��فره 
و آبیاری فضای سبز می شود. 16 
هزار مت��ر مکعب فاضاب تصفیه 
چابه��ار هم  تصفیه خان��ه  ش��ده 
برای آبیاری فضای س��بز مصرف 

می شود. 

برج تر در نیروگاه نداریم
ب��رق  تولی��د  در  آب  مص��رف 
حرارتی بی��ش از برق تجدیدپذیر 

اس��ت. محبعل��ی ق��زاق جاه��د، 
منطقه ای  برق  مدیرعامل شرکت 
سیستان وبلوچستان در گفت وگو با 
»فرصت امروز« گفت: برای کاهش 
مصرف آب در تولید برق، سیاست 
اس��تان اح��داث نیروگاه ب��ا برج 
خش��ک اس��ت. از 1450 مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی نصب ش��ده در 
سیس��تان و. بلوچستان فقط یک 
نی��روگاه بخ��ار به ظرفی��ت 256 
مگاوات با برج تر ساخته شده است. 
اگرچه ب��ه گفت��ه وی پراکندگی 
جمعیت در سیستان وبلوچس��تان 
زی��اد ب��وده و فاصله مش��ترکان 
چهار برابر متوسط کشوری است، 
این مس��ئله هم سبب شده هزینه 
ایج��اد ش��بکه توزیع در اس��تان 
افزایش یافته و اس��تفاده از انرژی 
پ��اک مقرون به صرفه تر ش��ود اما 
با ای��ن وجود اتکای اس��تان برای 
تولی��د ب��رق و ص��ادرات آن، ب��ه 
نیروگاه های حرارتی وابسته است. 
قزاق جاهد گفت: برای سه شرکت 
بخ��ش خصوصی مج��وز احداث 
دو نی��روگاه 500 مگاوات��ی و یک 
نیروگاه 150 مگاواتی صادر ش��ده 
اس��ت. وی افزود: در بخش انرژی 
تجدیدپذی��ر هم 4 ه��زار مگاوات 
موافقتنام��ه ایجاد نی��روگاه بادی 
صادر شده است که 450 مگاوات 
آن با شرکت های خارجی به امضا 
رسیده اس��ت. برای 320 مگاوات 
نیروگاه ب��ادی هم پروانه احداث و 
خرید تضمین��ی برق بادی منعقد 
شده است. غامعلی رخشانی مهر، 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی 
ب��رق سیستان وبلوچس��تان هم از 
اقدامات این ش��رکت برای کاهش 
میزان برق بدون درآمد در راستای 
افزایش توان صادراتی برق استان 
خب��رداد. وی اف��زود: در اس��تان 
سیستان وبلوچس��تان از تران��س 
آمورف با کمترین تلفات استفاده 
می ش��ود. ای��ن ترانس س��اخت 
ش��رکت کره بوده و قرار اس��ت 
شرکت نوآوران برق آریا به عنوان 
ایران��ی تکنولوژی  جوینت ونچر 
س��اخت این تران��س را به داخل 

منتقل کند. 

سیستان و بلوچستان را قابل سکونت می کند

سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و برق

گزارش 2

انرژینفت

آب

آغاز مذاکرات نفتی با »زیمنس و مان« 
آلمانی ها در صنعت نفت ایران 

نیروگاه ساز شدند

یک مقام مس��ئول از آغاز مذاکرات با دو ش��رکت 
بزرگ نیروگاه ساز »زیمنس و مان« آلمان به منظور 
نوسازی و بازسازی تاسیسات نیروگاهی صنعت نفت 

در خلیج فارس خبر داد. 
ب��ه گزارش مهر، حمیدرضا س��جادی در تش��ریح 
برنامه ه��ای افزای��ش ظرفیت تولید برق تاسیس��ات 
نفتی منطقه سیری در خلیج فارس، گفت: هم اکنون 
برق م��ورد نیاز س��کوها و تاسیس��ات نفتی منطقه 
س��یری از طریق سه نیروگاه قدیمی سیری، نیروگاه 

ایام و فرآب تامین می شود. 
رئیس نیروگاه س��یری در شرکت نفت فات قاره 
ب��ا اعام اینک��ه در ط��ول دوران تحری��م، به دلیل 
ع��دم تحویل برخ��ی تجهیزات و توربین ها توس��ط 
ش��رکت های اروپایی، مشکات متعددی در تامین و 
تولید برق پایدار سکوهای نفتی وجود داشت، تصریح 
کرد: ازاین رو دور جدید مذاکرات توسط شرکت نفت 
فات قاره با دو ش��رکت بزرگ نیروگاه س��از آلمانی 

شامل »زیمنس و مان« آغاز شده است. 
این مقام مس��ئول با اشاره به آغاز مذاکرات جدید 
با ش��رکت زیمن��س آلمان به منظ��ور تامین برخی 
قطع��ات یدکی و توربین های نیروگاه های موجود در 
سطح جزیره سیری، اظهار داشت: ازاین رو پیش بینی 
می شود تا چند روز آینده برخی کارشناسان شرکت 
زیمن��س آلمان ب��ا حضور در جزیره نفتی س��یری، 
مذاکراتی را ب��ه منظور تامین یا تعمیرات اساس��ی 
برخ��ی از توربین ه��ای نیروگاه ه��ای گازی را انجام 
دهند. وی ب��ا یادآوری اینکه برخ��ی از توربین های 
نیروگاه های قدیم س��یری باید از رده خارج ش��وند 
و توربین ه��ای جدید جایگزین ش��وند، تاکید کرد: 
همچنین برخی توربین های نیروگاه گازی ایام باید 

مورد تغییرات اساسی قرار بگیرند. 
رئیس نیروگاه سیری با اشاره به ضرورت استفاده 
از نسل جدید توربین های گازی به ویژه توربین های 
SGT400 زیمنس آلمان در نیروگاه های س��یری 
تاکید ک��رد: این توربین ها از ویژگی های خاص فنی 
و عملیاتی برخوردار هس��تند. س��جادی در ادامه با 
اش��اره به اخذ مصوبه اخیر هیات مدیره شرکت ملی 
نف��ت ایران به منظور س��اخت یک نی��روگاه جدید 
175 مگاواتی در سطح جزیره سیری، بیان کرد: قرار 
اس��ت این نی��روگاه در دو ف��از 100 و 75 مگاواتی 
توس��ط ش��رکت نفت فات قاره طراح��ی و احداث 
ش��ود. این مقام مس��ئول در پایان با اعام اینکه در 
صورت نوسازی، بازسازی و به روزرسانی توربین های 
نیروگاه ه��ای موجود، ظرفیت تولید برق در س��طح 
جزیره سیری به بیش از 40 مگاوات افزایش می یابد، 
خاطرنشان کرد: عاوه بر این در صورت بهره برداری 
از نیروگاه جدید هم یک ظرفیت پایدار برای تولید و 
اجرای پروژه های جدید نفت و گاز در س��طح جزیره 

سیری فراهم می شود. 

رسانه چینی خبر داد
هدفگذاری ایران و کره جنوبی برای 
افزایش 200درصدی مبادالت نفتی

یک رس��انه چینی با اشاره به تمایل شدید سئول 
برای گسترش همکاری های اقتصادی با کشورمان و 
ن��گاه مثبت تهران به این موض��وع، پیش بینی کرده 
است که صادرات نفت ایران به کره جنوبی در آینده 

نه چندان دور به 200 درصد افزایش یابد. 
به گزارش ایرنا، پایگاه تحلیلی - خبری »نان فانگ 
تسای فو وانگ« از جمله رسانه های فعال و پرطرفدار 
کش��ور چین در ح��وزه اقتصادی روز دوش��نبه در 
گزارشی نوشت: در حالی که به نظر می رسد موضوع 
رشد 200درصدی صادرات نفت ایران به کره جنوبی 
فاصله چندانی تا تحقق نداش��ته باشد، گزارش ها از 
افزایش میزان واردات نفت ایران توس��ط این کشور 

قدرتمند اقتصادی آسیا حکایت دارد. 
ای��ن رس��انه چینی زب��ان می افزاید: ب��ر مبنای 
جدیدترین آمار منتش��ر ش��ده، ای��ران تا پیش از 
ماه م��ارس گذش��ته )اس��فند - فروردین(، 500 
هزار بش��که بر میزان نف��ت صادراتی خود به کره 
جنوبی افزوده است و به نظر می رسد با تداوم این 
رون��د آنگونه که مقامات رس��می ایران نیز اش��اره 
کرده ان��د، باید در انتظار شکس��ته ش��دن رکورد 

جدیدی باشیم. 
انتش��ار این گزارش در حالی صورت می گیرد که 
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از اداره کل 
گمرک کره جنوبی اعام ک��رد که با لغو تحریم های 
اقتصادی تهران، واردات نفت خام این کشور از ایران 
در ماه ژانویه 2016 س��ه برابر مدت مش��ابه س��ال 

میادی گذشته بوده است. 
 »نان فانگ تسای فو وانگ« در بخشی از گزارش 
خود به س��خنان اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول 
رئیس جمهور کشورمان اش��اره دارد و می نویسد: به 
گفته این مقام ارش��د ایران، تهران در پی به دس��ت 
آوردن س��هم مج��دد خ��ود از بازار جهان��ی نفت و 
بازگشت به ش��رایط پیش از تحریم های بین المللی 

است. 
گزارش ادامه می ده��د: ایران د ر نظر دارد میزان 
واردات روزانه نفت خود را از 1.3میلیون بش��که در 
روز به 1.5میلیون بش��که افزای��ش دهد که در این 
چارچوب هدف گ��ذاری این افزایش کاما منطبق با 

برنامه های آتی تهران به نظر می رسد. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی: 
اصالح قراردادهای نفتی انگیزه 
مشارکت در سرمایه گذاری ها را 

افزایش می دهد
یک عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس 
شورای اس��امی با تاکید بر اینکه هنوز قراردادهای 
نفتی به طور کامل اصاح نشده و تنها یک چارچوب 
اس��ت، گف��ت: به تدریج این احس��اس برای س��ایر 
کش��ورها ایجاد می ش��ود که می توانند مدت زیادی 
را در ایران مش��ارکت داش��ته باشند و سود دوطرفه 

حاصل شود. 
امیر عباس سلطانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به انتقاداتی که به قراردادهای نفتی وارد شده است، 
گفت: قرارداده��ای نفتی که اکنون تا این حد مورد 
نق��د قرار گرفته، در ح��ال حاضر تنها یک چارچوب 

است. 
وی تصریح کرد: البته یکس��ری قراردادهای نفتی 
در س��ال 66 داش��تیم که امکان حضور کش��ورهای 
دنی��ا را برای اجرای طرح های نفت��ی و گازی کمتر 
کرده اما با توجه به اینکه در این شرایط حضور سایر 
کشورها برای همکاری بیشتر شده، به این قراردادها 

از جهاتی نقد وارد می کنند. 
نماین��ده م��ردم بروجن در مجلس اف��زود: نقدی 
که وارد می کنند این اس��ت ک��ه معتقدند حاکمیت 
و س��رمایه گذاری با این قراردادها زیر سوال می رود، 
درحالی که واقعا این طور نیس��ت و ش��رکت هایی که 
برای س��رمایه گذاری و مش��ارکت وارد کار می شوند 
50درصد مشارکت دارند و 50درصد دیگر هم قطعا 

شرکت های ایرانی هستند. 
این عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس 
در ادام��ه اظه��ار ک��رد: از طرف دیگ��ر این ها لزوما 
به عنوان سرمایه گذار به ایران نمی آیند بلکه پیمانکار 
هس��تند به همین خاطر اس��ت که مدت پیمانکاری 
آنها که تمام می ش��ود تم��ام تجهیزاتی که در ایران 

سرمایه گذاری می شود در ایران می ماند. 
س��لطانی با اش��اره به اصل 77 قانون اساسی ابراز 
کرد: براساس این اصل از قانون اساسی؛ عهدنامه ها، 
مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی 
بای��د به تصویب مجلس ش��ورای اس��امی برس��د. 
بنابرای��ن اگ��ر قراردادهای نفت��ی دارای نقصی هم 
باش��د مجلس به آن نظر می دهد ضمن اینکه هنوز 
قراردادهای نفتی به طور کامل اصاح نش��ده و تنها 

یک چارچوب است. 
وی با بیان اینکه بر این اس��اس میزان مش��ارکت 
تا 25 س��ال افزایش پیدا می کند، گفت: این مسئله 
به تدری��ج ای��ن احس��اس را در س��ایر کش��ورها به 
وج��ود می آورد که می توانند م��دت زیادی در ایران 
مشارکت داشته باشند که سود دوطرفه حاصل شود، 

درحالی که قبا این گونه نبود. 
این عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون انرژی مجلس 
یادآور ش��د: عدم س��رمایه گذاری الزم باعث شد که 
قطر االن 9درصد گاز دنیا را صادر کند و ما به خاطر 
اینکه نتوانستیم سرمایه گذاری الزم را داشته باشیم 
هن��وز بهره برداری کاف��ی و الزم را از این ظرفیت ها 

نکرده ایم. 
س��لطانی اظه��ار ک��رد: بنابرای��ن 50درص��د این 
مش��ارکت ها توس��ط کمپانی های غربی و 50درصد 
توسط بخش خصوصی ایران انجام می شود و درواقع 
انگی��زه  برای ش��رکت های ایرانی بیش��تر می ش��ود. 
نماین��ده مردم بروج��ن در مجلس در پای��ان افزود: 
اصاح قراردادهای نفتی فرصت بسیار استثنایی برای 
سرمایه گذاری کش��ورهای غربی، آمریکایی، اروپایی، 
ژاپنی و کره ای در ایران فراهم خواهد کرد که می تواند 

ایران را در یک شرایط بسیار عالی قرار دهد. 

آب ۷0 سد کمتر از 40 درصد
 بارش در ۱0 استان منفی شد

معاون وزیر نیرو با اعام اینکه 70 س��د از مجموع 
166 سد کشور دارای ذخیره آب کمتر از 40درصد 
حج��م مخزن هس��تند، گف��ت: می��زان بارش های 
اس��تان در نیمه اول س��ال آبی ج��اری کمتر از   10

مدت مشابه سال قبل است. 
رحیم میدانی در گفت وگو با مهر با اعام جزییات 
آخری��ن وضعی��ت بارش های کش��ور در س��ال آبی 
جاری که از ابتدای مهرماه 94 آغاز ش��ده و تا پایان 
ش��هریورماه س��ال آینده ادامه دارد، گفت: در حال 
حاضر که نیمی از س��ال آبی 95 - 94 را پش��ت سر 
گذاش��تیم، 139 میلیمتر متوسط بارش کشور بوده 

است. 
معاون وزیر نیرو اظهارداش��ت: مقایس��ه این میزان 
بارش با س��ال گذش��ته نش��ان می دهد که 56 درصد 
افزایش بارش اتفاق افتاده و این میزان افزایش نسبت به 
میانگین درازمدت به میزان 10درصد افزایش بارندگی 
است. البته به تدریج که ما به سمت پایان زمستان پیش 

می رویم، میزان بارش ها رو به کاهش است. 
میدانی خاطرنش��ان کرد: به عبارتی فاصله ای که با 
بارش ه��ا در درازمدت پیدا کرده بودیم و رش��د بارش 
اتف��اق افتاده بود، رفته رفت��ه در حال کاهش و نزدیک 
شدن به وضعیت س��ال های گذشته است و به صورت 
کلی، روند کاهش��ی را در کل بارش ها شاهد هستیم. 
این مقام مس��ئول در وزارت نیرو تاکی��د کرد: میزان 
بارش ها در دی ماه امسال روند بسیار مناسبی را نسبت 
به درازمدت داشته ولی در بهمن ماه سال جاری میزان 
بارش ها رو به کاهش رفت و این مسئله باعث شد تا به 
آمارهای گذشته نزدیک ش��ویم که به معنای کاهش 

دوباره میزان بارش های کشور است. 
میدانی تصریح کرد: امیدوارم روند به نحوی پیش 
ن��رود که دوباره در پایان اس��فندماه امس��ال میزان 
بارندگی ها نس��بت به گذش��ته کاهش پی��دا کند و 
منفی ش��ود و اوضاع بهبودی را نش��ان ندهد. با این 
وجود، در ش��رایط فعلی 10 استان کشور نسبت به 

میانگین درازمدت کاهش بارندگی دارد. 
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محمدرض��ا نعم��ت زاده وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با 
تأکید بر تسریع در روابط بانکی 
دو کش��ور ای��ران و غن��ا گفت: 
اگر بخواهی��م همکاری هایمان 
بای��د  دهی��م،  توس��عه  را 
زیرس��اخت های الزم را برق��رار 
کنیم که تسهیل در روابط بانکی 

نخستین مرحله است. 
به گزارش ایرن��ا، نعمت زاده 
همکاری ه��ای  نشس��ت  در 
اقتص��ادی و تجاری جمهوری 
اس��امی ایران و جمهوری غنا 
در سالن مروارید محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران 
اف��زود: ای��ران با داش��تن 80 
میلیون نفر جمعیت و جمعیت 
400 میلی��ون نفری منطقه از 
ذخای��ر طبیعی از جمله منابع 
هیدروکربوری برخوردار است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه ایران ظرفیت های 
خوبی در زمینه های مهندسی، 
اجرای��ی و تجهی��زات مرتبط 
در صنایع نفت و پتروش��یمی، 
صنای��ع  در  ای��ران  گف��ت: 
فن��اوری  از جمل��ه  مختل��ف 
 ،)ICT( ارتباطات  و  اطاعات 
داروس��ازی،  تکنول��وژی،  نانو 
صنای��ع غذای��ی، ش��یمیایی، 
مصالح س��اختمانی و نساجی 
ظرفیت های خوب��ی دارد و در 
بسیاری از اینها به خودکفایی 
رسیده و محصوالت خود را به 

دیگر کشورها صادر می کند. 
نعمت زاده همکاری در زمینه 
غذایی  و صنای��ع  کش��اورزی 
را از دیگ��ر حوزه های موجود 
برای گس��ترش همکاری های 
مش��ترک دو کش��ور عن��وان 
کرد و گف��ت: ایران واردکننده 
کاکائ��و از آفریق��ا و از طرفی 

صادرکننده ش��کات است که 
در ای��ن زمینه ها نیز می توانیم 

همکاری داشته باشیم. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تجارت گف��ت: ایران همچنین 
در صنایع کوچک و متوس��ط 
و  طراح��ی  ظرفی��ت  دارای 
س��اخت کارخانجات اس��ت و 

در ح��ال حاض��ر نیز در 
این زمینه به کشورهای 
ص��ادرات  آفریقای��ی 
دارد ک��ه این ح��وزه نیز 
می توان��د یک��ی دیگ��ر 
توس��عه  زمینه ه��ای  از 

همکاری باشد. 
وی گفت: ما در صنایع 
ظرفیت های  پتروشیمی 
غن��ا  و  داری��م  خوب��ی 
پلیمری  مواد  واردکننده 

و ک��ود ش��یمیایی اس��ت که 
می تواند مواد مورد نیز خود را 
از پتروشیمی های ایران تأمین 

کن��د. همچنی��ن در اح��داث 
واحدهای پتروشیمی و صنایع 
تکمیل��ی در غن��ا، می توانی��م 

همکاری داشته باشیم. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تجارت با تأکید بر تس��ریع در 
روابط بانکی دو کش��ور گفت: 
اگ��ر بخواهیم همکاری هایمان 

بای��د  دهی��م،  توس��عه  را 
زیرس��اخت های الزم را برقرار 
کنیم ک��ه تس��هیل در روابط 

بانکی نخستین مرحله است. 
اع��ام  نعم��ت زاده ضم��ن 
آمادگی برای همکاری با کشور 
غنا در زمینه س��امت، دارو و 
آموزش نیروی انسانی در حوزه 
سامت گفت: ایران 95 درصد 
از نیازهای پزش��کی خود را در 

داخل تأمین می کند. 
وی افزود: در دو سال 
گذش��ته 11 میلیون نفر 
از جمعی��ت ایران تحت 
ق��رار  بیم��ه  پوش��ش 
گرفتند و در حال حاضر 
صددرصد جمعیت ایران 
تحت پوش��ش بیمه قرار 

دارند. 
همکاری های  نشست 
تج��اری  و  اقتص��ادی 
جمهوری اسامی ایران و 
جمهوری غنا صبح روز دوشنبه 
با حض��ور رئیس جمه��وری و 
ش��ماری از وزیران این کشور 

در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی ته��ران آغاز به کار 

کرد. 
نشس��ت   ای��ن  در 
ماهام��ا«  درامان��ی  »ج��ان 
رئیس جمه��وری غن��ا،  »هانا 
اس تت��ه« وزی��ر امورخارج��ه 
و همگرای��ی منطق��ه ای غنا و 
وزیر  نعم��ت زاده  محمدرض��ا 
صنعت، معدن و تجارت حضور 

دارند. 
نشس��ت،  ای��ن  در 
را وزیران  رئیس جمهوری غنا 
کشور، نفت، کشاورزی و غذا، 
اراضی و مناب��ع طبیعی غنا و 
همچنین مش��اور امنیت ملی 

وی همراهی می کنند. 
در ای��ن نشس��ت 40 نفر از 
فعاالن بخش اقتصادی غنا به 
همراه فعاالن اقتصادی ایرانی 
حضور دارند؛ قرار است پس از 
پایان این نشس��ت، دیدارهای 
کاری بین فعاالن اقتصادی دو 

کشور برگزار  شود. 
غنا دومین تولید کننده طا 
ش��رکت های  و  دنیاس��ت  در 
بزرگ��ی در زمینه اکتش��اف و 
استحصال طا در غنا فعالیت 

دارند. 
تج��اری  مب��ادالت  ارزش 
ای��ران و غن��ا در 10 ماه��ه 
بخ��ش  در  امس��ال  نخس��ت 
ص��ادرات 757 ه��زار دالر و 
می��زان واردات 4 میلی��ون و 

111 هزار دالر بوده است. 
مهم تری��ن اق��ام صادراتی 
ایران به غنا ش��امل نفت خام 
و روغ��ن حاصل از مواد قیری 
ب��ه ارزش 699 ه��زار دالر و 
از  ای��ران  واردات  مهم تری��ن 
غنا را ماهی لیستائو به ارزش 

118 هزار دالر است. 

وزیر صنعت، معدن وتجارت اعالم کرد 

روابط بانکی ؛ نخستین گام در توسعه 
همکاری های ایران و غنا

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی ها: 
وضعیت اشتغال از نیمه دوم سال 

95 به تدریج بهبود می یابد

عض��و هیات مدیره انجمن صنف��ی کاریابی های 
اس��تان ته��ران گفت: نتای��ج برنامه جام��ع اقدام 
مش��ترک )برجام( سال آتی آش��کار خواهد شد و 
وضعیت اشتغال در کشور از نیمه دوم سال 1395 

به تدریج رو به بهبود می رود. 
فری��دون ریاح��ی در گفت و گو ب��ا ایرنا، افزود: 
برای ایجاد اش��تغال به رشد 8 درصدی نیاز داریم. 
در صورتی که تمام توان خود را به کار گیریم این 
میزان در س��ال آتی به 5 درصد می رسد، بنابراین 
بای��د 3 درص��د دیگر را از طری��ق تعامل جهانی و 

سرمایه گذار خارجی تامین کنیم. 
ریاح��ی تاکید کرد: بهبود وضعیت اش��تغال در 
کشور بستگی به دیدگاه کان حاکمیتی دارد زیرا 
ح��ل معضل بیکاری، موضوع فراجناحی اس��ت و 

باید همه نهادها در حل آن دخیل باشند. 
این کارش��ناس اقتص��ادی معتقد اس��ت همه 
گروه های اجتماعی و بخش ه��ای مختلف دولتی 
بای��د به حل معضل بیکاری وارد ش��وند، زیرا این 
موضوع خطیرترین مس��ئله ای است که هم اکنون 

با آن مواجه هستیم. 
مرکز آمار ای��ران در تازه ترین گزارش خود نرخ 
بیکاری کش��ور را در پاییز امس��ال 10.7 درصد و 
مجموع تعداد بی��کاران را 2 میلیون و 645 هزار و 

558 نفر اعام کرد. 
ریاحی گفت: اکنون به ش��رایطی رسیده ایم که 
س��االنه یک میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی 
فاقد مهارت وارد بازار کار می شوند. از سال 1384 
تعداد دانش��گاه های غیر انتفاعی، پیام نور و جامع 
علمی کاربردی در کشور افزایش یافت و خروجی 

دانشگاه ها رشد عجیبی داشت. 
وی یادآور ش��د: در س��ال های 1395 تا 1398 
ب��ا س��ونامی فارغ التحصیان دانش��گاهی مواجه 
خواهی��م ش��د و در مجم��وع ح��دود 8میلی��ون 
وارد  غیرتحصیلک��رده  و  تحصیلک��رده  بی��کار 
ب��ازار کار می ش��وند. چنی��ن جمعی��ت بیکاری 
به دنب��ال  اجتماع��ی  آس��یب های   می توان��د 

داشته باشد. 
انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و  عقی��ده  ب��ه 
بای��د  کار  جوی��ای  ف��رد  کاریابی ه��ا،  صنف��ی 
از  تنهای��ی  ب��ه  مه��م  ای��ن  و  ش��ود  توانمن��د 
اجتماع��ی رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت   عه��ده 

 بر نمی آید. 
ریاحی می گوید، دانش��جویان هن��گام تحصیل 
باید دوره ه��ای کارورزی بگذرانند تا بتوانند برای 
حض��ور در بازار کار آماده ش��وند. همچنین برای 
فراگیری مهارت دانش��جویان، بای��د تعامل میان 
دانش��گاه ها، مراکز کاریابی و وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی برقرار شود. 
وی در خصوص وضعی��ت مراکز کاریابی گفت: 
با توج��ه به اینکه برجام در ماه های پایانی س��ال 
جاری به فرجام رس��ید، نتایج این گام مثبت که 
دولت تدبیر و امید برداش��ت، در صورتی که سایر 
بخش ها هم به یاری دولت بیایند س��ال آتی خود 

را نشان خواهد داد. 
این مدرس دانشگاه تهران تاکید کرد: برای حل 
موضوع اش��تغال، مجلس باید دولت را کمک کند 
و نماین��دگان مجلس باید همس��و با دولت عمل 
کنن��د، زیرا دود ه��ر گونه ناهماهنگی به چش��م 

مردم می رود. 
ریاحی در خصوص تفاوت جنس��یتی مراجعان 
به کاریابی ه��ا گفت: هم اکنون ح��دود 65درصد 
دانش��جویان کش��ور زن و تنه��ا 35 درص��د مرد 

هستند. 
وی توضیح داد: بازار کار ایران برای حضور زنان 
مناسب نیس��ت و اغلب اوقات فرصت های شغلی 

برای آنان فراهم نمی شود. 
ای��ن عض��و فع��ال هیات مدیره انجم��ن صنفی 
کاریابی ه��ای اس��تان ته��ران گف��ت: ب��ه دلیل 
محدودیت ه��ای فرهنگ��ی، میزان بی��کاری زنان 
تحصیلک��رده در کش��ور باال اس��ت و در صورتی 
ک��ه زنان قادر به یافتن ش��غل ش��وند با ش��رایط 
ناعادالن��ه جذب بازار کار می ش��وند. م��ردان در 
بس��یاری از موارد شغل های پیشنهادی کاریابی ها 
را نمی پذیرن��د زی��را تصور می کنن��د می توانند با 
دس��تمزدهای پیش��نهادی در جای��ی دیگ��ر کار 

کمتری انجام دهند. 
وی حل مسائل و مشکات اقتصادی را نیازمند 
تعامل هم��ه گروه های اجتماعی در جامعه عنوان 
کرد و گفت: بخش خصوصی باید به شکل موزونی 
در کشور توسعه یابد، زیرا بخش دولتی به تنهایی 

قادر به حل مشکات اقتصادی نیست. 
براس��اس تازه تری��ن گ��زارش منتش��ره مرکز 
آمار ای��ران، نرخ بی��کاری زنان در پاییز امس��ال 
18.9 درص��د و نرخ بیکاری م��ردان 9 درصد بوده 

است. 
نرخ بی��کاری زنان ج��وان 40.2 درصد و مردان 
ج��وان 22 درصد و در مجموع 25.4 درصد جوانان 

کشور بیکار هستند. 

میوه قاچاق چگونه با کانتینر وارد 
کشور شده است؟ 

نایب رئی��س اتحادی��ه صنف بارفروش��ان میدان 
مرکزی میوه و تره بار گف��ت: واردات میوه  به صورت 

قاچاق به تولیدکنندگان داخلی ضربه می زند. 
علیرضا ش��یرین کار، نایب رئی��س اتحادیه صنف 
بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت وگو 
با ایلنا، درخص��وص اخباری مبنی بر توزیع 10 نوع 
میوه تازه خوری تابس��تانه در می��دان میوه و تره بار 
در ش��ب گذشته بیان داش��ت: این میوه ها به صورت 
غیر قانونی از مرزهای کش��ور وارد شده است و سوال 
اینجاس��ت ک��ه نام این حج��م میوه که ب��ا کانتینر 
جابه جا شده را چگونه می توان میوه قاچاق گذاشت. 
وی اف��زود: واردات ای��ن میوه ها ض��رر زیادی به 
تولیدکنندگان داخلی می زند و همچنین ارز زیادی 

را از کشور خارج می کند. 
شیرین کار با تاکید براینکه این حجم میوه چگونه 
غیرقانونی وارد کشور شده است، بیان کرد: بر نهادی 
که این میوه ها را وارد می کند هیچ اش��رافی نداریم 
ام��ا اگر یک کاالیی بخواهد از دوب��ی به تهران وارد 
ش��ود حتی اگر یک گوش��ی موبایل باش��د از طریق 
غیرقانونی با مش��کل مواجه می ش��ود حال باید دید 
چگون��ه یک کانتینر از مرز رد ش��ده و وارد کش��ور 
شده است. وی با اش��اره به اینکه زردآلو، انگور، هلو 
و ش��لیل توس��ط این کانتین��ر وارد میادین میوه و 
تره بار ش��ده است، اظهار داش��ت: واردات غیر قانونی 
این محصوالت بدون نظارت بهداشتی سازمان حفظ 

نباتات موجب ورود آفات به کشور می شود. 
ش��یرین کار افزود: با وجود اینکه در کشور نارنگی 
تخم پاکستانی با کیفیت باال تولید می شود اما شاهد 
ورود نارنگی پاکستانی هستیم که کیفیتی به مراتب 

پایین تر از تولید داخلی و قیمتی باالتر دارد. 
نایب رئی��س اتحادی��ه صنف بارفروش��ان میدان 
مرکزی میوه و تره بار نظارت و جلوگیری از ورود این 
محصوالت به کش��ور را بهتر از جمع آوری خرد این 
محصوالت در میادین عنوان کرد و گفت: پیشگیری 

بهتر از درمان مقطعی است. 

کشاورزی اشتغال
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روزگذش��ته نخس��تین کارخان��ه تولید 
نوش��یدنی پروبیوتی��ک کامبوچ��ا به نام 
»اوتم��ا کامبوچ��ا« در ش��هرک صنعتی 
س��پهر )نظرآب��اد( با حض��ور فرمان��دار و 
ای��ن شهرس��تان  از مس��ئوالن  جمع��ی 
افتتاح ش��د. به گزارش »فرص��ت امروز«، 
آفاق ش��ادمانی، مدیرعامل ش��رکت چای 
تندرستی دلس��تان، در این مراسم، اظهار 
کرد: کامبوچا نخستین نوشیدنی سامت 
محور در جهان است که ما تولید آن را در 
کشور آغاز کرده ایم. وی افزود: برای تولید 
نوش��یدنی اوتما کامبوچا، س��ه سال زمان 
صرف پژوهش و تحقیقات ش��ده و اکنون 
با تولید روزانه 8 تا 10 هزار لیتر نوشیدنی 
تخمیری در ش��ش طعم متفاوت به تولید 
انبوه رس��یده است. ش��ادمانی با اشاره به 
مزیت های س��امت محور این نوشیدنی، 
اظهار ک��رد: کامبوچا جدیدترین محصول 
پروبیوتی��ک جهان اس��ت که بس��یاری از 
قهوه خانه های  و  کافی شاپ ها  رستوران ها، 
جه��ان آن را در منوی غذای��ی خود قرار 

داده اند. 

وی ادام��ه داد: یکی از اه��داف ما برای 
تولید ای��ن نوش��یدنی پروبیوتیک، حفظ 
سامت مصرف کنندگان است و از آنجا که 
در این محصول شکر به کار نرفته و از مواد 
اولیه کاما طبیعی استفاده شده، در ردیف 
محصوالت س��الم ق��رار دارد. وی تصریح 
کرد: چش��م انداز روشنی را برای نوشیدنی 
اوتما کامبوچا ترس��یم کرده ایم و افزون بر 
بازار داخل، اهداف صادرات منطقه ای را نیز 
در برنامه ریزی های ش��رکت در دستور کار 
داریم. این نوشیدنی سرشار از ویتامین های 
B1 ، B2، C، E وE  اس��ت که می تواند 
 بهترین جایگزین برای نوشابه های پرکالری 
محسوب شود. شادمانی در توضیح پروسه 
تولید نوش��یدنی تخمیری اوتما کامبوچا، 
گف��ت: از زم��ان دم کردن چای س��بز در 
تانکرهای مخصوص و س��پس افزودن قارچ 
و طعم دهنده ه��ا 13روز زم��ان می برد تا 
محصول نهایی به دست آید. زمان مصرف 
این نوش��یدنی به دلیل اینک��ه دارای مواد 
طبیعی و تخمیری است، چهار ماه تعریف 

شده است. 

 »حس��ن رکن��ی«، معاون ام��ور دام 
وزارت جه��اد کش��اورزی گف��ت:  تولید 
گوش��ت مرغ در ایران متناس��ب با وزن 
اس��تاندارد کش��ورهای واردکنن��ده این 
محص��ول نیس��ت، زیرا مرغ ه��ای ایران 
ب��ا وزن ه��ای بی��ن دو تا س��ه کیلوگرم 
بس��ته بندی می ش��ود اما واردکنندگان 
را  کیلوگ��رم  دو  از  کمت��ر  وزن ه��ای 

می خواهند. 
بایس��ته های ص��ادرات  از  یک��ی  وی 
ایج��اد خ��ط دو در  را  گوش��ت م��رغ 
کش��تارگاه های صنعتی دانست و افزود: 
برای ارتقای صادرات گوش��ت مرغ باید 
شرایط را از لحاظ بهداشتی و استاندارد 

تغییر دهیم. 
وی درباره مشوق های صادراتی افزود: 
تاش داریم برای صادرات گوش��ت مرغ 

مش��وق های صادرات��ی ایج��اد کنیم اما 
ممکن است این مشوق ها نقدی نباشد. 

رکنی درب��اره تعدد زنجیره های تولید 
گفت: باید س��اختار تولید کشور اصاح 
ش��ود و تولید در زنجیره ق��رار گیرد. به 
هیچ عن��وان به تولید جزی��ره ای اعتقاد 

ندارم. 
ب��ه گفت��ه وی، زنجیره تولی��د باعث 
افزایش به��ره وری و کاهش هزینه های 
تولید می ش��ود اما با تع��دد زنجیره های 

تولید مخالفیم. 
وی توضی��ح داد: معتقدیم کارخانه های 
تولید خوراک دام، طی��ور و آبزیان باید با 
تولیدکنندگان روابط مناسب داشته باشند 
تا از ظرفیت های یکدیگر بهره مند ش��وند 
که این ام��ر می تواند در زنجیره تولید رخ 

دهد و به دوباره کاری نیازی نیست. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

مرغ های ایران برای صادرات، اضافه وزن دارند

افتتاح نخستین کارخانه تولید نوشیدنی »کامبوچا« 

ایران در صنایع مختلف از جمله 
 ،)ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

نانو تکنولوژی، داروسازی، صنایع 
غذایی، شیمیایی، مصالح ساختمانی 
و نساجی ظرفیت های خوبی دارد و در 
بسیاری از اینها به خودکفایی رسیده 
و محصوالت خود را به دیگر کشورها 

صادر می کند



مدی��ران عام��ل بانک ه��ای 
کش��ور ب��رای کاهش حداقل و 
حداکثر نرخ س��ود سپرده های 
بانکی از اول اس��فندماه امسال 

به توافق رسیدند. 
ب��ه گزارش مهر، در جلس��ه 
هماهنگ��ی  ش��ورای  اخی��ر 
بانک ه��ای دولت��ی و کان��ون 
بانک ها و موسس��ات خصوصی 
ای��ران که ش��نبه هفته جاری 
در یکی از بانک های خصوصی 
برگزار ش��د، توافق شد حداقل 
و حداکثر نرخ سود سپرده های 

بانکی کاهش یابد. 
برهمی��ن اس��اس، از ابتدای 
اس��فندماه حداقل نرخ س��ود 
س��پرده  های بانکی  )روزشمار( 
به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر 
نرخ س��ود  )ساالنه( به کمتر از 
۱۸ درص��د کاه��ش یاب��د. در 
ح��ال حاضر حداقل نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی ۱۰ درصد و 
حداکثر ۲۰ درصد اس��ت. قرار 
است این توافق بانک ها پس از 
هماهنگی و تأیید بانک مرکزی 
و ش��ورای پول و اعتبار اجرایی 

شود. 

پرویزیان: بانک ها توافق 
کردند

در همی��ن ح��ال، ک��وروش 
کان��ون  رئی��س  پرویزی��ان، 
عال��ی بانک ه��ای خصوصی و 
موسسات اعتباری با تأیید این 
خبر، می گوید: در این جلس��ه 
مدی��ران بانک��ی به اتف��اق بر 
اجرای بخش��نامه ها و مصوبات 
بانک مرکزی و ش��ورای پول و 
اعتبار در باره تبیین و اعالم نرخ 
سود علی الحساب پرداختی در 
سال های جدید تأکید کردند. 
ب��ه گفته وی، پیش��نهاد به 
ش��ورای پ��ول و اعتبار، کاهش 
ن��رخ س��ود س��پرده از ابتدای 
اس��فندماه امس��ال اس��ت اما 
پیش بین��ی می کن��م ت��ا روند 
الزم طی ش��ود، عمال نرخ ها از 

سال آینده کاهش پیدا کند. 
البت��ه عبدالناص��ر همت��ی، 
هماهنگ��ی  ش��ورای  رئی��س 
بانک ه��ای دولت��ی هم در این 
باره گفت: بانک ها قول داده اند 

از اول اس��فندماه امس��ال این 
تواف��ق را اجرایی کنند، ضمن 
اینک��ه این موضوع را به اطالع 

بانک مرکزی رسانده ایم. 
شورای هماهنگی بانک های 
دولت��ی و کان��ون بانک ه��ا و 
موسس��ات خصوصی ایران در 
اج��رای بخش��نامه ۳۰ دی ماه 
امسال بانک مرکزی با تأکید بر 
مفاد ماده پنج  »دس��تورالعمل 
نحوه محاس��به و تقس��یم سود 
مش��اع« موض��وع بخش��نامه 
 ۲۰ تاری��خ  در   ۹۴.۶۹۳۸۳
م��واردی  و   ۱۳۹۴ خ��رداد 
از  »ضواب��ط ناظ��ر ب��ر حداقل 
و  ش��فافیت  اس��تانداردهای 
انتشار عمومی اطالعات توسط 
موسس��ات اعتب��اری« ب��رای 
کاهش نرخ س��ود سپرده های 

بانکی به توافق رسیدند. 
در بخش��نامه بانک مرکزی 
آم��ده ب��ود: بانک ه��ا باید قبل 
از ش��روع سال های جدید نرخ 
س��ود مورد انتظار سپرده های 
س��رمایه گذاری را محاس��به و 
به گون��ه ای تعیی��ن کنن��د که 
س��ود علی الحس��اب پرداختی 
ط��ی دوره همواره کمتر از نرخ 
سود قطعی پایان دوره باشد. 

خبرگ��زاری فارس هم در این 
مورد خبر داد که دستور جلسه 
ام��روز ش��ورای پ��ول و اعتب��ار 
موضوع نرخ س��ود بانکی نیست 
اما با توجه به تصمیم روز دوشنبه 
بانک ها، احتمال بررسی خارج از 

دستور آن وجود دارد. 
 ش��ورای پول و اعتبار امروز 
در س��اختمان میردام��اد بانک 
مرکزی تشکیل جلسه می دهد. 
دستور کار جلسه امروز ارائه 
گزارش بان��ک درباره پرداخت 
س��هم ای��ران از چهاردهمی��ن 
س��رمایه  افزای��ش  مرحل��ه 
پ��ول،  بین الملل��ی  صن��دوق 
اص��الح دس��تورالعمل اجرایی 
تأس��یس، فعالی��ت و نظارت بر 
وضعیت  بررس��ی  صرافی ه��ا، 
مطالبات غیرجاری و بررس��ی 
عملک��رد منابع قرض الحس��نه 

بانک ها است. 
با توجه به اینکه روز دوشنبه 
ش��ورای هماهنگ��ی بانک های 

دولت��ی و کان��ون بانک ه��ای 
خصوصی بر کاهش نرخ س��ود 
س��پرده ب��ه ۱۸ درص��د توافق 
کردند، احتمال بررس��ی خارج 
از دس��تور کاهش نرخ سود در 

جلسه امروز وجود دارد. 

متن توافق بانک ها
بدیهی اس��ت پی��رو کاهش 
نرخ س��ود س��پرده های بانکی 
نرخ سود تسهیالت نیز کاهش 
یاب��د. در این رابطه باید منتظر 

اقدام بانک مرکزی بود. 
پیش از این، رئیس ش��ورای 
هماهنگ��ی بانک ها و دبیرکل 
کان��ون بانک های خصوصی در 
نامه مش��ترکی ب��ه رئیس کل 
بانک مرکزی نوشته بودند:  »به 
اس��تحضار می رساند در جلسه 
۱۶ آب��ان م��اه مش��ترك بین 
مدیران عامل بانک های دولتی 
و خصوصی موضوع بسته خروج 
از رک��ود دولت و نحوه حمایت 
و تعام��ل بانک ه��ای کش��ور 
ب��ا بان��ک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ایران جه��ت اجرای 
موف��ق آن مورد بررس��ی قرار 
گرفت و تفاهم ش��د موارد زیر 
به عنوان اهم اقدامات ضروری 
و پیش��نهادی ب��ه اس��تحضار 
جنابعال��ی حس��ب راهنمایی 

الزم اعالم شود. 
ب��ر همس��ویی  تاکی��د   -۱
سیاس��ت های اعتباری بانک ها 
ب��ا سیاس��ت های اعالم ش��ده 
اج��رای  در  مرک��زی  بان��ک 
مصوبات شورای پول و اعتبار. 
۲- رعای��ت نرخ های مصوب 
شورای پول و اعتبار مورد تاکید 
مجدد قرار گرفت و مقرر ش��د 
نرخ های س��ود تجهی��ز منابع 
توس��ط کلی��ه بانک ه��ا به طور 
ج��دی رعایت ش��ود و نظارت 
الزم از طری��ق کانون بانک های 
خصوصی و ش��ورای هماهنگی 
بانک ها به طور مش��ترك انجام 

گیرد. 
۳- از اول آذرم��اه ج��اری با 
رص��د رعایت نرخ ه��ای مورد 
عمل بانک ها ش��رایط را جهت 
کاهش تدریجی نرخ  سپرده ها 
متناس��ب ب��ا ن��رخ ت��ورم ب��ا 

هماهنگی و مجوز بانک مرکزی 
فراهم کند. 

۴-ضم��ن اس��تقبال از تأثیر 
مثب��ت ورود بان��ک مرکزی به 
ب��ازار بی��ن بانکی جهت کمک 
ب��ه زمین��ه کاه��ش هزین��ه 
تجهیز منابع، بانک های دارای 
وج��وه مازاد نس��بت به تامین 
وج��وه م��ورد نی��از بانک های 
دارای کس��ری ب��ا نرخ حداکثر 
۲۴ درص��د در بازار بین بانکی 

اقدام می کنند. 
۵-امی��د اس��ت ب��ا کاهش 
تدریجی هزین��ه تجهیز منابع 
و نرخ بین بانکی ش��رایط الزم 
ب��رای رعایت دقی��ق نرخ های 
مص��وب بان��ک مرک��زی برای 
سود تسهیالت نیز فراهم شود. 
۶-انتظ��ار م��ی رود با اجرای 
سیاست های آن بانک محترم، 
زمینه الزم برای کاهش بیشتر 
قیمت  تمام ش��ده تجهیز منابع 
بانک ه��ا و مآال نرخ تس��هیالت 
اعطایی بیش از پیش فراهم آید 
ت��ا زمینه بیش��تری برای رونق 

اقتصادی کشور فراهم شود.«
پی��ش از این قائم مقام بانک 
مرکزی هم از کاهش نرخ سود 
بانکی خبر داده بود. کمیجانی با 
بیان اینکه گزارش کارشناسی 
در زمین��ه کاه��ش نرخ س��ود 
بانکی در جلس��ات آتی شورای 
پ��ول و اعتب��ار ارائه می ش��ود، 
اعالم کرد: دیر یا زود از س��وی 
بانک ه��ا یک اق��دام اصالحی 
در زمین��ه کاه��ش نرخ س��ود 
سپرده ها را شاهد خواهیم بود. 
اکب��ر کمیجان��ی در برنام��ه 
ش��نبه ش��ب  »تیتر امش��ب« 
ش��بکه خب��ر ب��ا اع��الم اینکه 
ب��ه لح��اظ تئوری��ک ارتب��اط 
تنگاتنگ��ی بین نرخ تورم، نرخ 
س��ود بانک��ی و ن��رخ ارز وجود 
دارد، گف��ت: در اقتص��اد کالن 
سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ 
تورم که مع��رف قیمت کاالها 
و خدمات اس��ت، ن��رخ ارز که 
معرف ارزش پول ملی برحسب 
پول ه��ای خارجی و نرخ س��ود 
بانکی که معرف هزینه سرمایه 
و منابع مالی است و البته اصل 
و اس��اس همه این نرخ ها، نرخ 

ت��ورم م��ورد انتظ��ار جامعه و 
فعاالن اقتصادی است. 

کمیجانی با اش��اره به تأکید 
جلس��ه  در  جمه��ور  رئی��س 
مجمع عموم��ی بانک مرکزی 
در روز ش��نبه ۲۴ بهم��ن ۹۴ 
مبن��ی ب��ر کاهش نرخ س��ود 
بانکی اظهارداش��ت: با توجه به 
کاهش موفقیت آمیز نرخ تورم 
در ۲/۵ س��ال گذش��ته اکنون 
زمان آن رس��یده که نرخ سود 
بانکی یعنی نرخ سود سپرده ها 
و تسهیالت روند متناسبی را به 

خود بگیرد. 

از مخالفت تا موافقت 
بانک مرکزی

از اعالم یکباره علی طیب نیا 
وزیر اقتصاد در اوایل نیمه دوم 
امس��ال برای کاهش نرخ سود 
بانکی در نخس��تین جلس��ات 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار و ب��ه 
دنبال آن تأکید نوبخت، معاون 
رئیس جمه��ور برای تحقق هر 
چه سریع تر این موضوع به نظر 
می رسیدکه در همان زمان نرخ 
سود اعم از تسهیالت و سپرده 
مجددا و به فاصله کمتر از شش 
ماه در سال جاری کاهش پیدا 
کند. اما ش��واهد نش��ان داد که 
بانک مرکزی تمایل چندانی به 
این کاهش که دستوری نیز بود 
ندارد، چراکه تجربه قبلی ثابت 
ک��رده بود تا هنگامی که نظام 
بانکی و شرایط فعلی آن مساعد 
چنی��ن تغییری در نرخ س��ود 
نیست و عواملی مانع از اجرای 
هر گون��ه تصمیم گیری در آن 
می ش��ود، بانک ها نی��ز الزامی 

برای رعایت آن نمی بینند. 
این در حالی اس��ت که حتی 
وقتی بانک ها در قالب ش��ورای 
هماهنگ��ی گرد ه��م آمدند و 
اعالم ش��د که در مورد کاهش 
۲ درص��دی ن��رخ س��ود توافق 
کرده ان��د، در نهایت مورد تأیید 
قرار نگرفت. اما با لغو تحریم ها 
ش��رایط  ش��دن  دگرگ��ون  و 
اقتصادی کشور به نظر می رسد 
ک��ه بانک مرکزی ترجیح داده 
اس��ت کاهش نرخ س��ود بانکی 

را بپذیرد. 

بانک ها توافق کردند، شورای پول و اعتبار امروز تصویب می کند

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از اول اسفند

سهشنبه
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سوییفت بانک پاسارگاد در طول 
سال های گذشته فعال بوده است

بانک پاس��ارگاد، با رعایت اصول و اس��تانداردهای 
حاکمیتی خود، فعالیت خود را با استفاده از سوییفت 
برنامه ریزی کرده و سوییفت بانک پاسارگاد هرگز قطع 

نشده  است. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، مصطفی 
بهش��تی روی، عض��و هیات مدی��ره و ناظر ب��ر امور ارزی 
بانک پاس��ارگاد ب��ا اع��الم ای��ن مطل��ب، درخص��وص 
فعالیت ه��ای ارزی بان��ک پاس��ارگاد در دوران تحری��م 
گفت: بانک پاس��ارگاد در س��ال های ۹۰ و ۹۱ باالترین 
حج��م فعالیت های واردات کش��ور را به صورت متمرکز 
انجام داده و مزیت های رقابتی باالیی را از جهت کنترل 
داخلی، قیمت تمام ش��ده و کیفیت مطلوب خدمات به 
وجود آورده  اس��ت و در آن دوران، به تنهایی ۲۰ درصد 
از عملی��ات بانک��ی کش��ور را در ای��ن ح��وزه ب��ه انجام 
رس��انده  است. بهشتی روی افزود: برای آن که شعبه های 
بانک پاسارگاد بتوانند به نحو مطلوب خدمت رسانی کنند، 
دس��تور العمل های جامع و کاملی برای پاس��خ دادن به 
نیاز های مشتریان در شعبه ها فراهم کرده ایم. همچنین 
ارائه خدمات غیر بازرگانی ارزی، در کلیه شعبه ها انجام 
می ش��ود. وی به دالیل موفقیت بانک پاسارگاد در حوزه 
فعالیت های ارزی اشاره کرد و افزود: صدور ال سی هایی 
با باالترین اس��تانداردهای بین المللی براس��اس مقررات 
UCP و سوییفت و نیز وجود وجه کافی در حساب های 
بانک��ی در نزد بانک ه��ای کارگزاری، از مهم ترین دالیل 
عملکرد خوب بانک پاسارگاد در حوزه فعالیت های ارزی 
است. همواره بالفاصله پس از ارائه اسناد اعتباری، وجه 
اس��ناد پرداخت شده اس��ت و در این س��ال ها، فراوان با 
ذی نفعانی مواجه ش��ده ایم که از واردکننده های ایرانی، 
ال سی  بانک پاسارگاد را درخواست می کردند. همچنین 
خ��ود بانک ه��ا و کارگ��زاران نی��ز تمایل داش��ته اند که 
ال سی بانک پاسارگاد را دریافت کنند، چراکه ال سی ها به 
حرفه ای ترین شکل خود صادر می شوند. وی خاطرنشان 
کرد: دلیل اینکه صدور ال سی ها به حرفه ای ترین شکل 
ممکن انجام می شوند آن است که سرمایه  انسانی بانک 
در این حوزه، دوره آموزشی نظری و عملی خاصی را در 
داخل و خارج از ایران گذرانده اند، لذا ال سی ای که یک 
بانک خارجی از بانک پاس��ارگاد دریافت می کند، بسیار 

واضح و روشن است. 
عض��و هیات مدی��ره بانک پاس��ارگاد در خص��وص 
اقدامات این بانک در دوران بعد از تحریم، ادامه داد: 
از ابتدای سال ۱۳۹۴ اقدامات مثبتی در کمیته امور 
بین الملل بانک پاس��ارگاد، برای ورود به ش��رایط بعد 
از تحری��م صورت پذیرفته  اس��ت. م��ا ارتباطات خود 
را با بانک های مطرح و بزرگ دنیا گس��ترش داده ایم 
و ب��ا فرارس��یدن روز اجرای برج��ام، بالفاصله روابط 
کارگزاری ما با حدود ۲۰ بانک انجام گرفت و همچنان 
در حال توس��عه اس��ت. در استراتژی های کالن بانک 
که یکی از آنها قرار گرفتن در بین ۵۰۰ شرکت برتر 
جهان است، فعالیت های جهانی بانک تعریف شده و 
برای آن پیش بینی ها و برنامه ریزی های دقیقی انجام 
ش��ده  اس��ت. امیدوار هستیم بتوانیم با برداشته شدن 
تحریم ها، شبکه بانکی خارجی خود را گسترش دهیم. 

پرداخت الکترونیک سامان برترین 
شرکت کشور از نظر رشد سریع شد

در هجدهمین مراس��م رتبه بندی ۱۰۰شرکت برتر 
ای��ران  )IMI-۱۰۰( ش��رکت پرداخ��ت الکترونیک 
سامان به عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع انتخاب 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک سامان، این شرکت 
در س��ال ۱۳۹۲ فروش��ی معادل 7۲۹ میلیارد ریال 
داش��ت که در س��ال ۱۳۹۳ با رشدی خیره کننده به 
۱۶۸۶ میلیارد ریال رس��ید. براساس این گزارش، در 
مراس��م معرفی شرکت های برتر کشور، لوح تقدیری 
این عنوان توسط محمد شریعتمداری معاون اجرایی 
رئیس جمهوری به حسین واعظ قمصری، مدیرعامل 

شرکت پرداخت الکترونیک سامان اهدا شد. 

بررسی بزرگ ترین پرونده خسارت 
بیمه شخص ثالث توسط بیمه پاسارگاد

ش��رکت بیمه پاس��ارگاد در حادثه رانندگی مرگبار 
آزادراه امیرکبیر - کاشان، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به 
وراث متوفیان و مصدومین این حادثه پرداخت کرد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، در این 
حادثه رانندگی یک دستگاه کامیون کشنده هوو که 
نزد ش��رکت بیمه پاس��ارگاد دارای بیمه نامه شخص 
ثال��ث بود و یک دس��تگاه اتوب��وس در اثر انحراف به 
چپ و عدم توانایی راننده در کنترل وس��یله نقلیه با 
یکدیگر برخورد کرده که در این حادثه ۱۰ نفر جان 

خود را از دست داده و ۲۱ نفر مصدوم شدند. 
 ب��ر ای��ن اس��اس در کوتاه ترین زمان ممکن و پس 
از تکمیل مدارك از س��وی وراث و با تکمیل فرآیند 
درمان مصدومین، در حال حاضر مبلغ ۱۶ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال دیه متوفیان حادثه به وراث ایشان 
و همچنین بالغ بر مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به مصدومین 
این حادثه که طول درمان آنها به اتمام رس��یده بود، 
پرداخت ش��د. گفتنی اس��ت، با توجه به ادامه درمان 
برخی از مصدومین و برآوردهای انجام شده مبلغ ۸ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان ذخیره خسارت 
معوق تعیین شده است که در کوتاه ترین زمان ممکن 
و پس از اتمام درمان مصدومانی که دارای طول درمان 

هستند، پرداخت خواهد شد. 

بانکنامه

بیمه نامه

نرخنــامه
دالر 3,479 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را ۳,۴7۹ 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

۹۸7,۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد ۳,۹۳۳ تومان و هر پوند نیز ۵,۰7۵ 
قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که ۵۰۱,۰۰۰ تومان و 
هر ربع س��که ۲۶۸,۰۰ تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرمی ۱۸۰,۰۰۰ تومان خریدوفروش شد و هر گرم طالی 
۱۸ عیار۹۹,۸۴۰ تومان قیمت خورد. هر اونس طال هم در 

بازار های جهانی ۱۲,۱۰۴ دالر بود. 

سوییفت از 25بهمن در بانک 
مرکزی عملیاتی شد

معاون ارزی بانک مرکزی از عملیاتی شدن سوییفت 
در بانک مرکزی از روزیکش��نبه ۲۵ بهمن ماه خبر داد 
وگفت: هر چند بانک مرکزی و دیگر بانک ها از دو هفته 
پیش به سوییفت متصل شدند اما به دلیل پروسه زمانی 
برای این کار، عملیاتی شدن آن از دیروز آغاز شده است. 
غالمعلی کالمیاب در گفت و گو با ایرنا، در پاس��خ به 
پرسشی درباره وضعیت اتصال و عملیاتی شدن سوییفت 
در بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر، افزود: س��وییفت با 
باال و پایین ش��دن یک کلید راه اندازی نمی ش��ود، بلکه 

عملیاتی شدن آن نیاز به انجام تشریفاتی دارد. 
وی ادامه داد: هر چند بانک ها از دو هفته گذشته به 
سوییفت متصل شدند اما عالوه بر انجام امور فنی باید 
کاربران نیز تعریف می ش��دند که این امر زمان بر بود و 
پروسه مفصلی داشت. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: 
بنابراین با انجام اقدامات الزم، سوییفت از روزیکشنبه 
در بانک مرکزی عملیاتی شد و در دیگر بانک ها نیز یا 

عملیاتی شده یا درحال عملیاتی شدن است. 
کامیاب با تاکید بر اینکه باید تنظیمات نرم افزاری در 
بانک ها و همچنین س��وییفت انجام می ش��د، گفت: این 
امر س��بب شد عملیاتی ش��دن سوییفت بعد از اتصال، 
مدتی طول بکش��د. وی در پاس��خ به این پرس��ش که 
وضعیت گش��ایش اعتبار ال س��ی به چه نحوی اس��ت، 
گفت: گش��ایش اعتبار در حال انجام اس��ت و میزان آن 
بس��تگی به ارتباطات بانکی دارد. معاون بانک مرکزی 
با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباطات بانکی برای انجام 
گشایش اعتبار، گفت: برخی از بانک ها بعد از رفع تحریم 
باید روابط کارگزاری ایجاد می کردند تا بتوانند گشایش 
اعتبار کنند. وی افزود: البته گش��ایش اعتبار در زمان 
تحریم نیز برای برخی از بانک های کش��ور امکان پذیر 

بود و مشکلی در این زمینه وجود نداشت. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر 
عملیاتی شدن سوییفت از روز دوشنبه اعالم شده بود. 
 Society( مخف��ف کلمات  )SWIFT( س��وییفت
 for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication(  هم��ان جامع��ه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی است. سیستم سوییفت برای 
ارس��ال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای 
ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
در حال حاضر بیشتر بانک های داخلی ایران از طریق 
خطوط Leased یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در 
بانک مرکزی متصل شده و از طریق سیستم ماهواره ای 
پیام ها را برای بانک های مورد نظر ارسال می کنند. این 
سیس��تم برای س��رعت بخشیدن به انجام معامالت ارز 
و جلب رضایت مش��تریان و همچنین هماهنگی تمام 
عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار 

استاندارد مورد توجه واقع شده است. 
نخس��تین ه��دف س��وییفت جایگزین��ی یک روش 
یکپارچ��ه و اس��تاندارد بین المللی ب��رای تبادل مالی و 
ح��ذف روش های ارتباطی غیر اس��تاندارد کاغذی یا از 
طری��ق Telex ب��ود. در حال حاضر بیش از هفت هزار 
موسسه در ۱۹7 کشور جهان عضو این انجمن هستند. 
در سال ۲۰۰۱ بیش از ۱.۵ میلیارد پیام از طریق سیستم 

سوییفت در سطح جهان مبادله شده است. 

بانکنامه
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قیمتنوع ارز 
۳,۴7۹دالر آمریکا

۳,۹۳۳یورو اروپا

۵,۰7۵پوند انگلیس

۹۵۱درهم امارات

۱,۲۱۵لیر ترکیه

 ۵۴۴ یوان چین

۳۱ ین ژاپن

۲,۵۵۳دالر کانادا

۳,۵۶۰فرانک سوییس

۱۱,۶۵۰ دینار کویت

۹۵۵ ریال عربستان

۲۸۳ دینار عراق

۶۰ روپیه هند

۸۵۳ رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
۱۲,۱۰۴اونس طال

۴۳۳,۱۰۰مثقال طال

۹۹,۸۴۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۹۸۴,۰۰۰سکه بهار آزادی

۹۸7,۰۰۰سکه طرح جدید

۵۰۱,۰۰۰نیم سکه

۲۶۸,۰۰۰ربع سکه

۱۸۰,۰۰۰ سکه گرمی

بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای 
روز دوشنبه اعالم کرد. بر این اساس نرخ 
۱۴ ارز نسبت به روز های گذشته افزایش 
و قیم��ت ۲۲ واحد پولی کاهش داش��ته 
است؛ البته نرخ سه ارز نیز تغییری نکرد. 
به گزارش ایرنا، نرخ دالر آمریکا با دو ریال 
رش��د ۳۰,۱۸۲ ریال، پوند انگلیس با ۶۶ 
ری��ال افزایش۴۳,۸۴۱ ریال و یورو با ۱۲۱ 

ریال کاهش ۳۳,۸۴۸ ریال تعیین شد. 
فرانک سوییس ۳۰,۸۰۵ ریال، کرون 
س��وئد ۳,۵۸۴ ریال، کرون نروژ۳,۵۱۳ 
ری��ال، کرون دانم��ارك ۴,۵۳۵ ریال، 
روپی��ه هند ۴۴۴ ری��ال، درهم امارات 
متحده عربی ۸,۲۱۸ ریال، دینار کویت 
۱۰۱,۰۸۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان 
۲۸,۸۹۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۶,۴۸7 
ری��ال، دالر هن��گ کنگ ۳,۸77 ریال، 
ری��ال عمان 7۸,۴۴۰ ریال، دالر کانادا 
۲۱,۸۶۲ ری��ال، ران��د آفریقای جنوبی 
۱,۹۰7 ری��ال، لی��ر ترکی��ه ۱۰,۲۹7 

ری��ال، روبل روس��یه ۳۸7 ریال، ریال 
قط��ر ۸,۲۹۰ ریال و یکصد دینار عراق 

۲,7۲۹ ریال قیمت خورد. 
همچنی��ن لی��ر س��وریه ۱۶۰ ری��ال، 
ری��ال  ری��ال،  اس��ترالیا ۲۱,۶۰۳  دالر 
س��عودی۸,۰۴۴ ری��ال، دین��ار بحرین 
7۹,۹۱۶ ری��ال، دالر س��نگاپور۲۱,۵۴۸ 
ریال، ده روپیه س��ریالنکا ۲,۰۸۸ ریال، 
یکصد روپیه نپال ۲7,۶۹۰ ریال، یکصد 
درام ارمنس��تان ۶,۰۸۵ ری��ال، دین��ار 
لیب��ی ۲۱,7۶۴ ریال، یوان چین ۴,۶۱۱ 
ری��ال، یکصد بات تایلند ۸۴,۶۶۶ ریال، 
رینگ��ت مال��زی 7,۳۰۱ ریال، یک هزار 
وون ک��ره جنوب��ی۴,۹7۰ ری��ال، یکصد 
تنگ��ه قزاقس��تان ۸,۲77 ری��ال، افغانی 
افغانس��تان ۴۳۹ ریال، منات آذربایجان 
۱۹,۰۱۱ ری��ال، یک هزار روبل بالروس 
تاجیکس��تان  ری��ال، س��امانی   ۱,۳7۱
۳,۸۳۶ ری��ال و بولی��وار ونزوئال ۴,77۶ 

ریال قیمت خورد. 

رش��د دارایی ه��ای خارج��ی بانک ها در 
پایان س��ال ۱۳۹۳ نس��بت ب��ه دوره قبل 
به ش��دت کاهش یاف��ت. ورود چند بانک و 
موسس��ه به پوش��ش آماری بانک مرکزی، 
رش��د بیش از ۱۲۰ درصدی را برای س��ال 
۱۳۹۲ رق��م زده ب��ود ک��ه در دوره بعد اثر 
آن خنثی ش��ده و هیچ رش��دی به همراه 
نداشته است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی 
آخرین تحوالت اقتصادی س��ال گذشته را 
اعالم کرد. بر این اس��اس تغییر دارایی ها و 
بدهی های شبکه بانکی حاکی از تراز شدن 
مجموعه آنها در ۲۰77 هزار و ۲۱۴ میلیارد 
تومان است. این در حالی است که دارایی 
خارجی بانک ها در پایان س��ال گذش��ته به 
۵۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به سال قبل از آن ۰.۴ درصد کاهش دارد. 
دارای��ی خارجی بانک ها از س��ال ۱۳۸۹ تا 
پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۳۴۰ هزار میلیارد 
توم��ان افزای��ش دارد. این بخش از ترازنامه 
شبکه بانکی از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان به 
۵۰۳.۵ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. 
دارایی خارجی ش��بکه بانکی در چند سال 

اخیر نوسان قابل توجهی دارد، به طوری که 
از ۲۲7 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ با 
بالغ بر ۱۲۲درصد رشد به ۵۰۵ هزار میلیارد 
تومان در سال ۱۳۹۲ افزایش می یابد، ولی 
این رش��د در فاصله س��ال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ 
متوق��ف ش��د، به طوری ک��ه از ۵۰۵ هزار 
میلیارد تومان با کاهش اندکی به ۵۰۳ هزار 
میلیارد تومان رس��یده است. این در حالی 
اس��ت که بنابر آنچه بان��ک مرکزی درباره 
دلیل درصد باالی تغییر سال ۱۳۹۲ نسبت 
به سال های قبل و بعد توضیح داده است، 
در این س��ال، آمار شش بانک ایران زمین، 
خاورمیان��ه،  رس��الت،  قرض الحس��نه 
بین المل��ل کیش، ایران و ونزوئال، قوامین 
و چهار موسس��ه اعتباری پیشگامان آتی، 
صالحین، عسکریه و کوثر نیز به آمارهای 
پولی و بانکی کش��ور اضافه شده است. در 
عین حال که بانک قرض الحسنه مهر ایران 
نیز از اس��فند ۱۳۹۲ از ش��مول بانک های 
تخصص��ی خارج و به بانک های غیردولتی 
اضافه شده که موجبات رشد قابل توجهی 

را فراهم آورده است. 

 نرخ بانکی 14 ارز افزایش
و قیمت 22 واحد پولی کاهش یافت

رشد دارایی خارجی بانک ها متوقف شد
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انباشت محصوالت، به نفع 
مشتریان 

محمد باق��ر معتمد، رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع می گوید، درحال حاضر 
ب��ه دلیل انباش��ت محصوالت در انب��ار کارخانه ها و 
فروش��ندگان، محصوالت با قیم��ت پایین و کیفیت 
مناسب عرضه می شود که این به نفع مشتری است 
و درب��اره این موضوع با »فرصت امروز« به گفت وگو 

پرداخت. 
مهم ترین مش�کلی که صنف فروشندگان لوازم 
ش�وفاژ و تهویه مطبوع را به خود مشغول کرده 

است، چیست؟ 
فعالیت صنف ما وابستگی شدیدی به رونق بخش 
مسکن دارد اما مشکلی که وجود دارد تفاوت دیدگاه 
ما با فعاالن بخش مسکن درباره رونق در این بخش 
است، زیرا از نظر ما رونق در بخش مسکن به معنای 
افزایش ساخت و س��از و عرضه با قیمت مناسب است 
درحالی که از نظر فعاالن بخش مس��کن رونق یعنی 

فروش و تقاضای بخش مسکن افزایش یابد. 
از نظر ش�ما مس�کن مناسب و اس�تاندارد چه 

شرایطی دارد؟ 
م��ن معتق��دم مس��کن اس��تاندارد باید وس��ایل 
سرمایش��ی و گرمایشی مناسب داش��ته باشد اما در 
ح��ال حاض��ر با توجه به مس��ائلی ک��ه در جامعه و 
اقتصاد وجود دارد، ساخت و س��از آن راکد اس��ت. به 
همین دلی��ل انبارهای کارخانه ه��ای داخلی و انبار 
فروشندگان و توزیع کنندگان به دلیل اینکه فروش 
ندارند، مملو از کاالی انباش��ت ش��ده است که این 
شرایط بیشتر به نفع متقاضیان است، زیرا می توانند 
محصوالت موردنیاز خ��ود را با قیمت های پایین اما 

کیفیت مناسب خریداری کنند. 
اقدامی در جهت حل این مشکالت داشته اید؟ 

بله. ما همواره س��عی کردیم تا ب��ا توجه به رکود 
فعلی با کم کردن حاش��یه سود محصوالت، هزینه ها 
و. . . در عین حف��ظ کیفیت محصوالت، قیمت آنها 
را کاه��ش دهیم. از طرفی ما با برگزاری کالس های 
آموزش��ی برای اعضای صن��ف در زمینه های فنی و 
تخصص��ی با موضوع لوازم ش��وفاژ، تهوی��ه مطبوع، 
مناسبات کسب وکار و اخالق حرفه ای در نظر داریم 
ت��ا از بروز مش��کالت موج��ود و احتمالی جلوگیری 

کنیم. 

 جزییاتی از آمارهای صادرات 
در 10 ماهه سال جاری

سهم 64 درصدی 5 کشور از 
صادرات ایران

صادرات ای��ران بدون احتس��اب میعان��ات گازی 
کاهش 0.01 درصدی را نس��بت به 10 ماهه س��ال 

گذشته تجربه کرده است. 
آمارهای رسمی نش��ان می دهد که صادرات ایران 
در 10 م��اه گذش��ته از س��ال جاری ب��ا کاهش 16 
درص��دی از نظر ارزش و افت 9 درصدی از نظر وزن 

مواجه شده است. 
براس��اس گزارش سازمان توس��عه تجارت ایران، 
مجموع صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات 
گازی طی 10 ماهه س��ال جاری ب��ه 76 میلیون و 
730 هزار ت��ن معادل 35 میلی��ارد و 613 میلیون 

دالر رسیده است. 
صادرات غیرنفتی بدون احتس��اب میعانات گازی 
در 10 ماهه س��ال جاری معادل 29 میلیارد و 812 
میلی��ون دالر بوده اس��ت. در این آم��ار محصوالت 

پتروشیمی نیز لحاظ شده است. 
صادرات غیرنفتی بدون احتس��اب میعانات گازی 
کاهش 0.01 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته تجربه کرده است. این آمار نشان می دهد که 
در صورت عدم محاسبه میعانات گازی، کاهش قابل 

توجهی در ارزش صادرات رخ نداده است. 
طی 10 ماهه س��ال جاری متوسط قیمت هر تن 
کاالی صادراتی بدون احتساب میعانات گازی، 474 
دالر بوده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

6.5درصد رشد داشته است. 
در سال جاری قیمت میعانات گازی به دلیل افول 
قیم��ت نفت، کاه��ش قابل توجه��ی را تجربه کرده 

است. 
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، در 10 ماهه 
س��ال 94 پنج قل��م عمده صادراتی ش��امل گازهای 
نفتی و هیدروکربورهای گازی به ارزش یک میلیارد 
و 402 میلیون دالر، پروپان به ارزش یک میلیارد و 
217 میلی��ون دالر، قیرنفت به ارزش یک میلیارد و 
170میلی��ون دالر، محصوالت آهن و فوالد به ارزش 
978 میلی��ون دالر و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش 

902 میلیون دالر بوده است. 
پن��ج بازار نخس��ت صادراتی کش��ور در این مدت 
ش��امل چین ب��ا ارزش صادرات 5 میلی��ارد و 679 
میلی��ون دالر، ع��راق 5 میلی��ارد و 4 میلیون دالر، 
امارات متحده عربی 4 میلیارد و 174 میلیون دالر، 
هند 2 میلیارد و 160 میلیون دالر و افغانستان با 2 

میلیارد و 141 میلیون دالر بوده اند. 
 س��هم این کش��ورها از ص��ادرات غیرنفتی ایران 
64درصد بوده اس��ت و سایر کشورها مجموعه سهم 

36درصدی از صادرات ایران داشته اند. 

55درصد؛ حداکثرتعرفه واردات سال۹5
 تعرفه واردات خودرو ثابت باقی ماند

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اعالم جزییات 
مصوبه دیش��ب دولت برای کاهش طبقات تعرفه ای 
واردات از 10 به 8 طبقه برای س��ال 95 اعالم کرد: 
حداکث��ر تعرف��ه واردات برای س��ال آینده  )خودرو( 

55 تعیین شد. 
محمدرضا مودودی در گفت وگو با مهر با اشاره به 
مصوبه دیش��ب هیأت دولت مبنی بر کاهش طبقات 
تعرفه ای واردات کاال گفت: براساس این مصوبه، قرار 
ش��د در س��ال 95، تعداد طبقات تعرفه ای از 10 به 8 
طبقه کاهش یابد، این درحالی است که سال گذشته 
تعداد طبقات تعرفه ای سال 94 از 14 به 10 کاهش 
یافته بود. معاون کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
افزود: بر این اس��اس، کمترین س��طح تعرفه 4 درصد 
اس��ت که به آن یک درصد حقوق گمرکی هم اضافه 
می شود و بر این اساس حداقل تعرفه های واردات 5 
درصد خواهد بود و حداکثر آن هم 55 درصد است، 
درحالی که امس��ال پایین ترین سطح تعرفه، 5 درصد 

و باالترین سطح تعرفه 75 درصد است. 
وی تصری��ح ک��رد: ب��ر این اس��اس، طبقات جدید 
تعرف��ه ای ش��امل طبق��ات 5، 10، 15، 20، 26، 32، 
40 و 55 خواه��د ب��ود، ضمن اینکه واردات گروه 10 
کاالیی دیگر ممنوع نیست. البته با محدودیت هایی که 
دول��ت روی حقوق و عوارض گمرکی اعمال می کند، 
در عمل واردات گروه 10 کاالیی به راحتی امکان پذیر 
نخواهد بود و عوارض س��نگینی بر واردات آنها لحاظ 
خواهد ش��د. به گفته مودودی، تعرفه ها، مجموعه ای 
از محدودیت هایی است که به منظور مدیریت واردات 
کش��ور صورت می گیرد و در تمام دنیا برای حمایت 
از تولی��د داخل��ی اعمال می ش��ود؛ در گذش��ته اما به 
دلیل تعدد طبقات تعرفه ای، پیچیدگی ها برای اعمال 
تعرفه کاالیی بس��یار باال بود و بس��یاری از بازرگانان 
کشور را برای یافتن تعرفه کاالی وارداتی خود، دچار 
مش��کل می کرد، ضمن اینکه در برخی موارد محدود 
هم ممکن بود کاالیی با ردیف تعرفه ای که باید وارد 
می شد، به کشور وارد نشود و این امر، کار تجارت را 
بس��یار س��خت کرده بود. به همین دلیل، دولت برای 
سهولت کار تجارت تصمیم گرفت تا طبقات تعرفه ای 
را ساماندهی کند. وی اظهار داشت: برای سال آینده، 
تعرفه واردات خودرو بدون تغییر نسبت به امسال، در 
باالترین سطح تعرفه ها خواهد بود که 55 درصد است، 
ضمن اینکه واردات خودروهای باالی 2500سی سی 

هم همچنان ممنوع است. 

در نشست مشترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و غنا مطرح شد

افخمی راد: آمادگی ایران برای 
کمک به غنا در بخش های مختلف

رئیس س��ازمان توسعه تجارت در نشست مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اس��المی 
ای��ران و جمه��وری غنا گفت: ایران آمادگی دارد تا با 
توج��ه ب��ه توانمندی های خود در بخش های مختلف 

تولیدی به غنا کمک کند. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
ول��ی اهلل افخم��ی راد در ای��ن نشس��ت که ب��ا حضور 
محمدرض��ا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ای��ران و رئیس جمه��وری غن��ا، وزرای امور خارجه و 
همگرای��ی منطق��ه ای، کش��اورزی و غ��ذا، اراضی و 
منابع طبیعی و نفت این کش��ور برگزار ش��د، ضمن 
خوش��امدگویی به حضار گف��ت: ایران در بخش های 
تولیدی می تواند تجربیات خود را در اختیار غنا قرار 
داده و ب��ه ای��ن کش��ور کم��ک کند. وی با اش��اره به 
ظرفیت  های تولیدی ایران خاطرنش��ان کرد: تولید و 
ص��ادرات مواد غذایی، کاالهای صنعتی و ش��یمیایی، 
فرآورده های نفتی، مصالح س��اختمانی، خدمات فنی 
و مهندس��ی و همچنین سرمایه گذاری های مشترک 
در حوزه کشت محصوالت کشاورزی، تولید آسفالت، 
س��یمان و س��ایر مصالح س��اختمانی و. . . از جمله 
توانمندی های ایران اس��ت که دو کش��ور می توانند از 

آن در مسیر همکاری های خود بهره برداری کنند. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت تبادل هیات های 
تج��اری را یک��ی از راهکارهای افزایش مناس��بات دو 
ط��رف دانس��ت و گفت: امی��دوارم بخش خصوصی و 
دولتی دو کشور با اعزام و پذیرش هیأت های تجاری 
و همچنی��ن حض��ور متقابل در نمایش��گاه ها بیش از 
پیش با امکانات و توانمندی های یکدیگر آشنا شوند. 
افخمی راد با اش��اره به رفت وآمد هیأت های تجاری 
کش��ورهای جه��ان ب��ه ته��ران تصریح ک��رد: حضور 
هیأت های تجاری کش��ورهای جهان در تهران نش��انه 
تمایل دنیا برای افزایش ارتباط با ایران است که از ابتدای 
روی کار آمدن دولت روند افزایشی داشته و پس از رفع 
تحریم های بین المللی علیه ایران نیز سرعت بیشتری 
گرفته اس��ت؛ بس��یاری از کش��ورها خواهان برقراری 
روابط پایدار اقتصادی و توس��عه س��رمایه گذاری های 
مش��ترک در بخش ه��ای صنعتی، معدن��ی، زیربنایی، 
خدمات فنی- مهندس��ی و. . . با ایران هس��تند. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ب��ازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در زمین��ه توس��عه روابط اقتص��ادی و تجارت خارجی 
کش��ور اس��ت، از همین رو وظیفه دارد موانع موجود را 
در مسیر برقراری ارتباط با کشورهای جهان شناسایی 
و ب��ا توج��ه به اختیارات قانونی خود در جهت رفع آنها 
اقدام کند. افخمی راد در پایان اظهارامیدواری کرد که 
سفر هیأت غنا به تهران با دستاوردهای مهمی برای هر 
دو کشور همراه باشد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
توسعه تجارت نشست مشترک همکاری های تجاری و 
اقتصادی جمهوری اس��المی ای��ران و جمهوری غنا با 
حض��ور رئیس جمه��وری و وزرای غن��ا و هیأت تجاری 
همراه و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و 
نمایندگان بخش خصوصی کشور، در سالن خلیج فارس 
این سازمان برگزار شد و هم اکنون نیز جلسات رودرروی 

تجار دو کشور در حال برگزاری است. 

اصناف

صادرات

واردات

بازرگانی

  افزایش صادرات به روسیه، 
دغدغ�ه مش�ترک دول�ت 
و بخ�ش خصوصی اس�ت. 
دو مش�وق از مش�وق های 
صادراتی س�ازمان توس�عه 
تجارت هم در همین جهت 
ایجاد شد، اما از مشوق اول 

استقبالی نشد، چرا؟ 
به خاطر این اس��تقبال نشد 
چ��ون کاال نب��ود. همه ما هم 
دول��ت و ه��م بخش خصوصی 
می خواستیم از فرصت روسیه 
برای توس��عه صادرات استفاده 
کنیم. با وجود مش��وقی که در 
خطوط کش��تیرانی داش��تیم، 
می��زان ص��ادرات به روس��یه 
افزای��ش نیافت��ه و کاهش هم 

داشته است. به نظر من دلیلش 
این اس��ت ک��ه م��ا کاال برای 
صادرات نداریم. مش��کل دیگر 
ک��ه بزرگ تر هم هس��ت اینکه 
ش��رکت ب��زرگ صادراتی هم 
نداریم. ش��رکت های بزرگ در 
کشور ما بسیار اندک هستند. 
  آیا این مش�کل را تنها در 
صادرکنن�دگان می بینی�د 
که نتوانس�تند در کنار هم 
بزرگ ت�ری  ش�رکت های 

تشکیل دهند؟ 
به نظر من ساختار اقتصادی 
م��ا بای��د در جهتی پیش برود 
که شرکت های کالن صادراتی 
شکل بگیرند. من فکر می کنم 
وج��ود  ض��رورت  ای��ن  االن 
ه��م  صادرکنن��دگان  و  دارد 
آن را احس��اس کرده ان��د. ب��ا 

ش��رایطی که در ح��ال حاضر 
وج��ود دارد، انتظ��ارات ما در 
ص��ادرات به خصوص صادرات 
غیرنفتی با وجود ش��رکت های 
ان��دک صادراتی و نبود کاالی 

صادراتی تامین نمی شود. 
  این مس�ئله در قالب تولید 
ص�ادرات مح�ور در یک�ی 
دوسال گذشته مطرح شده 
اس�ت. ب�ه نظر می رس�د تا 
ای�ن نوع تولید اتفاق نیفتد، 
انتظ�ار  در  اس�ت  س�خت 

افزایش صادرات باشیم. 
م��ا دادن مش��وق ها را ادامه 
می دهی��م و همچنان جویای 
نظ��رات بخ��ش خصوصی نیز 
خواهی��م ب��ود. اما بای��د تولید 
تاس��یس  و  صادرات مح��ور 
ش��رکت های بزرگ از تجمیع 

شرکت های کوچک، در کنار آن 
انجام ش��ود. ما چندین مشوق 
به امید افزایش صادرات ایجاد 
کردی��م. اما ح��اال می بینیم در 
این دو مس��ئله ضعیف هستیم 
و تا زمانی که این دو کمبود را 
برطرف نکنیم هر چقدر هم که 
مش��وق ایجاد کنیم انتظارات 
بخ��ش ص��ادرات را برط��رف 
نمی کن��د. باید صادرکنندگان 
بزرگ تعدادش��ان زیاد ش��ود، 
تا ش��اهد رشد صادرات باشیم. 
روش ه��ای ص��ادرات و حضور 
در بازاره��ای صادرات��ی جهان 
ام��روز را صادرکنندگان کالن 
می شناس��ند. ب��ه هر حال این 
عملیات��ی  وقت��ی  مش��وق ها 
می ش��ود اش��کاالت کار ه��م 
بیش��تر دی��ده می ش��ود و م��ا 

نواقص دیگر را پیدا می کنیم. 
  آی�ا کمبود کاالی صادراتی 
مشکل تمامی بخش هاست؟ 
در ص��ادرات  مه��م  نکت��ه 
بای��د  ظرفیت س��ازی اس��ت، 
ظرفی��ت ب��رای تولی��د ان��واع 
کاال چ��ه کش��اورزی، صنعتی 
و معدن��ی در کش��ور ایج��اد 
ش��ود، دوم اینکه برنامه های ما 
باید به ش��کلی باشد که وقتی 
صادرکنن��دگان بزرگ ش��کل 
گرفتن��د آنه��ا را مورد حمایت 
ق��رار دهی��م. دولت این اعتقاد 
را دارد ک��ه باید صادر کنندگان 
ب��زرگ را حمای��ت کند. ما هم 
در همی��ن جهت داریم حرکت 
می کنی��م و امیدواریم هر چه 
زودتر صادرکنندگان بزرگ در 
بخش خصوصی شکل بگیرد. 

رئیس سازمان توسعه تجارت از دالیل استقبال کم از مشوق های صادراتی گفت

کاالی صادراتی و صادر کننده بزرگ نداریم

عمومی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
کالگ��ر،  ن��ادری  ای��ران،  ات��اق 
معاون اس��بق گم��رک ایران روز 
کمیسیون  جلس��ه  در  یکش��نبه 
مدیری��ت واردات ات��اق ایران با 
اش��اره به مش��کالت مرب��وط به 
گمرک در ح��وزه واردات گفت: 
تج��ارت  در  دول��ت  سیاس��ت 
خارجی، سیاست واحدی نیست، 
در صورتی که اگر سیاست واحدی 
باش��د، مشکالت و  وجود داشته 
موانع وارداتی کمتر خواهد ش��د.

ن��ادری تصریح کرد: تعداد زیاد 
قوانی��ن و بخش��نامه ها در حوزه 
تجارت خارج��ی به عنوان یکی از 
مشکالت واردات در گمرک وجود 
دارد که اغلب این قوانین توس��ط 
گم��رکات اجرا می ش��ود و باعث 
طوالنی ش��دن پروس��ه ترخیص 
کاال از گم��رک می ش��وند و بهتر 
اس��ت با نظرات کارشناس��ی اتاق 
حذف یا اصالح ش��وند. وی گفت: 
بعض��ی از ای��ن قوانی��ن مترقی و 
بهبود دهن��ده تج��ارت خارج��ی 
فعاالن  متاس��فانه  ک��ه  هس��تند 
اقتص��ادی ما از آنها بی خبرند و از 
آن قوانین بهره کافی را نمی برند 
که بهتر اس��ت اتاق ای��ن قوانین 
را به اطالع اعضای خود برس��اند. 
معاون اس��بق گمرک ایران ادامه 
داد: ای��ن قوانی��ن مترق��ی برای 
بخ��ش خصوصی وج��ود دارد به 
ش��رطی که ب��ر اج��رای صحیح 

این م��واد قانونی توس��ط بخش 
خصوصی اصرار و تاکید شود. 

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از 
مشکالت، گرفتن مجوزهای متعدد 
از س��ازمان های صادرکننده مجوز 
ورود کاال و عدم حضور نمایندگان 
ای��ن س��ازمان ها در مبادی ه��ای 
ورودی اس��ت که باع��ث طوالنی 
شدن پروسه ترخیص کاال می شود. 
نادری این عوامل برشمرده را باعث 
ترغیب و تشویق قاچاق کاال و ورود 

غیر رسمی کاال به کشور دانست.
در ادام��ه این نشس��ت، مظفر 
علیخانی، معاون خدمات بازرگانی 
ات��اق ایران با اش��اره ب��ه اهمیت 
کمیس��یون واردات به عنوان اتاق 
فکر اتاق در ح��وزه واردات اظهار 
و  فرهنگ س��ازی  بای��د  داش��ت: 

نق��ش و اهمیت واردات در اذهان 
عموم��ی تبیی��ن ش��ود. واردات 
نی��از صنعت، تولی��د و همچنین 
صادرات اس��ت. کشورهای بزرگ 
از  بی��ش  واردات ش��ان  حج��م 
صادرات است چون واردات باعث 
تولید، حرکت و جنبش می شود. 
علیخان��ی با بی��ان اینکه بیش 
از 45 قان��ون در ح��وزه گم��رک 
وج��ود دارد، تاکی��د ک��رد: تعدد 
این قوانین باعث ورود غیر رسمی 
کاالها به کش��ور می شود که این 
قوانین و مق��ررات باید کوچک و 
یکپارچه ش��ود. ات��اق، گمرک و 
سازمان توس��عه تجارت به عنوان 
س��ه ضلع مثلث تجارت فرامرزی 
بای��د برای کاه��ش قوانین تالش 
داش��ته باش��ند. مع��اون خدمات 

بازرگانی ات��اق ای��ران ادامه داد: 
ب��ا وج��ود مجوزهای متع��دد به 
ح��ذف مجوزه��ای مزاح��م نیاز 
داری��م و متاس��فانه مجوزهای��ی 
حذف می شوند که زیاد تاثیر گذار 
نیس��تند، در صورت��ی که حذف 
باید از دل  مجوزهای تاثیر گ��ذار 

این کمیسیون بیرون آید. 
انج��ام  موازی کاری ه��ای  وی 
دولت��ی  در دس��تگاه های  ش��ده 
در بازدیده��ای ص��ورت گرفته از 
واحدهای تولی��دی را یکی دیگر 
از مش��کالت موج��ود دانس��ت و 
همچنین اضافه کرد: کمیس��یون 
ماده یک اص��الح قانون صادرات 
و واردات دچ��ار روزمرگی ش��ده 
و ه��ر روز درح��ال ص��دور مجوز 
برای کاالهای مس��تعمل اس��ت، 

واردات  کمیس��یون  در صورتی که 
باید خ��وراک فکری کمیس��یون 

ماده یک را فراهم کند. 
در پایان این نشست، سیدمحمد 
جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت 
واردات نیز ب��ا تاکید بر نقش مهم 
تصمیم گیری های  در  کمیس��یون 
اصلی اتاق اظهار داشت: به منظور 
ارائ��ه نظری��ات تخصصی ب��ه اتاق 
ای��ران، کمیس��یون چه��ار کمیته 
تخصصی شامل کمیته بررسی ابعاد 
قاچاق کاال، کمیته بررس��ی نظام 
تعرفه ای، کمیت��ه مقررات زدایی و 
کمیته بررس��ی نیازهای وارداتی و 
کشورهای هدف تشکیل خواهد شد 
که در این کمیته ها از کارشناسان 
خبره دولت��ی و دانش��گاهی بهره 
خواهیم برد. جعفری همچنین خبر 
داد که برگزاری نخس��تین نشست 
تخصصی با محوریت بررسی قاچاق 
کاال و عوامل آن به اوایل اسفند ماه 

موکول شد. 
در چهارمین جلسه کمیسیون 
مدیری��ت واردات ات��اق ایران که 
با حض��ور معاون اس��بق کمرگ 
ایران، معاون��ت خدمات بازرگانی 
اتاق ای��ران و اکثریت اعضای این 
کمیس��یون، صبح روز یکش��نبه 
بیس��ت و پنجم بهمن ماه س��ال 
1394 در محل اتاق ایران برگزار 
ش��د مسائل و مشکالت مربوط به 
گم��رک در ح��وزه واردات مورد 

بررسی قرار گرفت. 

در نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران پیشنهاد شد 

حذف قوانین گمرکی مزاحم واردات با هدف کاهش قاچاق کاال
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دولت هفته گذشته ازسومین بسته مشوق های 
صادراتی خ�ود، در بخ�ش حمل و نقل هوایی در 
جه�ت تقویت صادرات به روس�یه خبرداد. این 
مش�وق در حال�ی به ای�ن خط تعل�ق می گیرد 
که نخس�تین مش�وق نزدیک به 10 ماه پیش با 
راه ان�دازی خط�وط منظمی از بنادر ش�مالی به 
مقصد آس�تاراخان روس�یه و اکتائو قزاقستان 
ایجاد شده بود؛ خطی که به گفته رئیس سازمان 
توسعه تجارت استقبال قابل توجهی از آن نشد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گفت وگو با 
»فرصت امروز« دالیل عدم اس�تقبال از مشوق 
قبلی را نوع اطالع رس�انی از س�وی س�ازمان و 
همین ط�ور کم توجه�ی صادرکنن�دگان به این 
مشوق عنوان کرده اس�ت. البته محمد الهوتی 
گفته ب�ود بخش خصوصی با هدف رس�یدن به 
مش�وق های صادراتی کارآمد همچنان در حال 
گفت وگو با دولت اس�ت. با وجود نشس�ت هایی 
که تا به حال دولت و بخش خصوصی برای ایجاد 

مشوق های مناسب داشته اند به نظر می رسد در 
این میان حلقه گم ش�ده ای وجود دارد که هنوز 
ه�م بخش دولتی و غیر دولتی با وجود داش�تن 
هدف مش�ترک در رس�یدن به توسعه صادرات 
غیر نفتی به نتیجه نرس�یده اند و صادرکنندگان 
با مشکالت پیچیده ای مبارزه می کنند. ولی اهلل 
افخمی راد در گفت وگوی کوتاه زیر که در میانه 
نهمین نشست اتاق ایران امکان پذیر شد از این 

حلقه گم شده با »فرصت امروز« گفته است. 

معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
وتجارت استان مرکزی و اعضای 
هیات اقتصادی استان مرکزی با 
س��فر به کش��ور برزیل، با رئیس 
اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و 
برزی��ل و همچنین س��فیر ایران 
و  کردن��د  گفت وگ��و  و  دی��دار 
و  هم��کاری صنعتی  زمینه های 
تجاری با کشور برزیل را بررسی 

کردند. 

به گ��زارش ش��اتا، محمدرضا 
س��ازمان  رئی��س  حاجی پ��ور 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
دیدارهای  درای��ن  ک��ه  مرکزی 
از  گزارش��ی  هی��ات  اعض��ای 
توانمندی ه��ا و پتانس��یل حوزه 
صادرات اس��تان مرکزی را ارائه 
کرده بود، گفت: زمینه همکاری 
در بسیاری از حوزه ها امکان پذیر 
است که از آن جمله می توان به 

صنایع شیش��ه، س��نگ، صنایع 
پتروش��یمی، آلومینیوم و صنایع 

لوکس مانند چینی اشاره کرد. 
حاجی پور ادام��ه داد: با توجه 
به پتانسیل های استان در زمینه 
تولید و صادرات انواع سنگ های 
ساختمانی به ویژه سنگ تراورتن 
که در شهرس��تان محالت تولید 
می شود ساماندهی جهت حضور 
نمایش��گاه  چهل ویکمی��ن  در 

بین المللی سنگ برزیل- ویتوریا 
از اس��تان انجام پذیرفت که این 
تاری��خ 23 بهمن  از  نمایش��گاه 
لغایت 30 بهمن ماه س��ال جاری 
دایر می باش��د. وی گفت: کشور 
بزرگ تری��ن  به عن��وان  برزی��ل 
ق��اره  در  تامین کنن��ده س��نگ 
صادر کننده  دومی��ن  و  آمری��کا 
سنگ کوپ و همچنین سومین 
صادر کنن��ده س��نگ ورق��ه ای و 

در  سنگ  تولید کننده  چهارمین 
دنیا می باشد. 

معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
و تجارت اس��تان مرکزی گفت: 
نمایشگاه سنگ ویتوریا با تعداد 
420 ش��رکت کننده و با حضور 
کش��ورهای متعدد از قاره اروپا، 
آس��یا، آفریقا و آمریکا با بیش از 
25 هزار وارد کننده از 57 کشور 

دنیا هر ساله انجام می پذیرد. 

زمینه های همکاری صنعتی و تجاری با کشور برزیل بررسی شد
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وزیر راه و شهرسازی: 
امضافروشی مفهوم مبتذل حرفه 

مهندسی است
وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه همواره 
مهندس��ان در اصالح��ات بزرگ اجتماعی پیش��تاز 
بوده اند، گفت: درحال حاضر، هزینه فعالیت مهندسان 
ناظر س��اختمان را که توسط سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان انتخاب می شود، مالک متقبل می شود و 
بازرسی را شهرداری برعهده دارد؛ این امر سه گانه ای 

مملو از تعارض در منافع را ایجاد کرده است. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عب��اس آخون��دی با تاکی��د بر اهمی��ت مبحث دوم 
مقررات ملی ساختمان افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 
س��رمایه گذاری ملی ایران در صنعت ساختمان انجام 
می ش��ود و ای��ن نکته نش��ان می دهد ک��ه این قانون 
بر بخش بس��یار گس��ترده ای از س��رمایه گذاری ملی 
متمرکز اس��ت و می خواهد بر جمعیت مهندس��ی و 
نظامات اجرایی نظارت داش��ته باش��د و تنسیق امور 

کند. 
عض��و کابین��ه دولت یازدهم با تاکی��د بر اینکه در 
ایران همواره سیستم دوگانه مهندسی داشتیم، گفت: 
خاطرم هس��ت وقتی قانون نظام مهندس��ی تصویب 
می شد ما بر این مبنا و اندیشه بودیم که قانون نظام 
مهندسی باید قانون یگانه انجام فعالیت های مهندسی 
در ایران باش��د، ولی اف��راد زیادی تالش کردند تا ما 
همچنان سیس��تم دوگانه را داشته باشیم. موضوعی 
که کار را بس��یار مش��کل می کرد موضع مهندس��ان 
و مجامع مهندس��ی بود. آخوندی در تش��ریح دالیل 
سیس��تم دوگانه مهندس��ی در کشور گفت: به دلیل 
س��لطه اقتصادی دولت بر بازار مهندسی واقعیت این 
اس��ت که جامعه مهندس��ان و مجامع مهندس��ی نیز 
عالقه و توجه خاصی برای ایجاد یگانگی نداشتند. به 
نظر می رسید در آن مقطع وجود این سیستم دوگانه 
با منافع آن زمان مجامع نظام مهندسی سازگارتر بود. 
بنابراین، بخش عمده طرح های بزرگ مهندسی، نظام 
صالحیت ه��ا و نظام ق��راردادی تحت نظر نظام فنی 

اجرایی کشور قرار گرفت. 
وی افزود: تایید صالحیت مهندس باید توسط نظام 
مهندس��ی ساختمان صادر شود ولی با آن صالحیت 
پایه ای مهندس که در واقع س��لول بنیادین فعالیت 
مهندس��ی در ایران است نیز مطابقت داشته باشد. با 
س��لول بنیادین می توان انواع سازمان ها و تشکیالت 
مختلف را ایجاد کرد که در آن سازمان ها و تشکیالت، 
ب��ا توجه ب��ه موقعیت کارفرما و بس��ته به پیچیدگی 
کار می ت��وان انواع سیس��تم ها را داش��ت. وزیر راه و 
شهرس��ازی ادامه داد: زیرمجموعه نظام فنی اجرایی 
کش��ور می توان��د ده ها نظام فن��ی اجرایی تخصصی 
در ح��وزه آب، ب��رق، راه، معماری و مس��ائل مختلف 
باش��د به ش��رط آنکه همه آنها در بخش سلول اصلی 
تش��کیل دهنده نظامات مهندس��ی در امر صالحیت 
مهندس��ی از ی��ک سیس��تم تبعیت کنن��د. اگر این 
س��لول بنیادین درس��ت ش��ود با آن می توان هزاران 

ترکیب ایجاد کرد. 
وی با اش��اره به اینکه شناس��ایی ارکان تحول در 
ساخت و س��از مس��تلزم تفکیک و تحلیل س��ه رکن 
ش��هرداری، مهندسان و مالکان است، گفت: سیستم 
درست سیستمی است که بتواند حقوق همه این افراد 
را رعایت کند و ارتباط بین آنها را درست تنظیم کند. 
مهندسانی که می خواهند انواع خدمات مهندسی را از 
طراحی تا نظارت و اجرا، آموزش و حتی آزمایش��گاه 
ارائ��ه دهند باید در وهله نخس��ت صالحیت داش��ته 
باشند و در مرحله بعدی مسئولیت کار خود را برعهده 
بگیرن��د. اینک��ه یک نفر طراحی و یک نفر اجرا کند و 
مس��ئولیت این فعالیت ها مشخص نباشد امکان پذیر 
نیس��ت. اصال اصطالح امضافروش��ی به عنوان مفهوم 
مبتذل��ی در انجام فعالیت حرفه ای جا افتاده اس��ت؛ 
هر مهندس��ی ک��ه کار حرفه ای انج��ام می دهد باید 

مسئولیت کار خود را بپذیرد. 

جزییات وام ۵۰میلیونی نوسازی 
بافت فرسوده 

مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی شهر تهران جزییات 
وام ۵۰میلیون��ی نوس��ازی بافت فرس��وده با تعدیل 

۲۰درصدی نرخ سود را تشریح کرد. 
فتح الله��ی در گفت وگ��و با تس��نیم، درب��اره ارائه 
تسهیالت جدید برای نوسازی بافت فرسوده در شهر 
تهران اظهار داش��ت: براس��اس مصوبه سال گذشته 
هیأت دولت مقرر ش��د س��االنه ۳۰۰هزار وام در کل 
کش��ور به نوسازی بافت فرسوده اختصاص داده شود 
اما به دلیل مسائل حل نشده بین بانک ها و دولت این 

امر عملیاتی نشد. 
وی با اش��اره به اینکه خوشبختانه دولت بخشی از 
مطالب��ات بانک ه��ا را از طریق بانک مرکزی پرداخت 
ک��رد و بع��د از آن بانک مس��کن به عنوان بانک عامل 
برای توزیع وام تعیین ش��د، ادامه داد: دولت متعهد 
بود 1۰ درصد نرخ وام را به نفع مالکان بافت فرسوده 
تعدیل کند، ش��هردار تهران نیز در بودجه س��ال 9۵ 
پذیرفت که 1۰ درصد دیگر نرخ س��ود وام نوس��ازی 

تعدیل شود. 
مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی ش��هر تهران تصریح 
کرد: امیدواریم س��ال آینده در ش��هر تهران ش��اهد 
رونق ساخت و س��از با تکیه ب��ر وام ارزان قیمتی که با 
تعدیل ۲۰درصدی نرخ سود اتفاق می افتد، باشیم. 

وی افزود: وام در نظر گرفته ش��ده برای نوس��ازی 
بافت فرس��وده ۵۰ میلیون تومان اس��ت و 1۰ درصد 
نرخ س��ود آن توس��ط دولت و 1۰ درصد دیگر توسط 
شهرداری تعدیل می شود که با تصویب الیحه بودجه 

در شورای شهر عملیاتی خواهد شد. 
فتح اللهی خاطرنش��ان کرد: وام نوس��ازی با تعدیل 
نرخ دولت و ش��هرداری به مالکان بافت فرس��وده و 
آنهای��ی که در طرح تجمیع ش��رکت می کنند، تعلق 
می گیرد زیرا منابع مالی محدود است و ما قصد داریم 
ریزدانگ��ی را ک��ه یکی از ویژگی های بافت فرس��وده 
است، از بین ببریم عالوه بر این حداقل فرآیند تجمیع 

نیز باید 1۵۰ مترمربع باشد. 

 اتصال ریلی چین به اروپا
 از مسیر ایران

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به اتصال چین به 
اروپا از طریق ایران، گفت: سال آینده ترانزیت ریلی 

به ۴ میلیون تن می رسد. 
به گزارش مهر، محس��ن پورس��یدآقایی در مراسم 
ورود قطار پکن به ایستگاه راه آهن تهران گفت: احیای 
جاده ابریشم موضوعی است که کشورهای مسیر این 

جاده در حال انجام آن هستند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه رس��یدن این قط��ار به تهران از 
پکن در کمتر از 1۴ روز امری بی س��ابقه بوده اس��ت، 
افزود: این قطار روزانه به طور متوسط ۷۰۰ کیلومتر 
مسیر را طی کرده که از سرعت کامیون و حمل و نقل 
جاده ای بیش��تر اس��ت. مدیرعامل ش��رکت راه آهن با 
اش��اره به اینکه با مقایس��ه با مسیر حمل و نقل دریایی 
مدت زمان ۳۰ روز صرفه جویی زمان داش��تیم، اظهار 
داش��ت: آنچه جاده ابریش��م به عنوان مس��یر اصلی 
ترانزی��ت و تب��ادل فرهنگ را از دیگر جاده های رقیب 
متمایز می کند، کاهش مدت زمان سفر است. معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: براساس برنامه ریزی، 
ادامه مسیر ریلی جاده ابریشم به اروپا متصل می شود 
و به این طریق چین و بندر شانگهای از طریق ایران 
به اروپا متصل خواهد ش��د. پورس��یدآقایی افزود: در 
مسیرهای ترانزیتی موضوع زمان اهمیت زیادی دارد 
در حالی که حمل و نقل هوایی که مش��کل زمان ندارد، 
هزینه باالیی را می طلبد. وی با اشاره به اینکه در سال 
9۴ حج��م ترانزیت ریلی ای��ران 1.۵ میلیون تن بوده 
است، اظهارداشت: این رقم در سال آینده به ۴ میلیون 
تن می رسد که انفجار ترانزیت ریلی را به دنبال دارد. 

ورود شرکت های بیمه ای به ضمانت 
فاینانس های ایران

 قائم مق��ام وزی��ر راه در ام��ور بین المل��ل از آغ��از 
همکاری ش��رکت های خدمات بیمه  ای بین المللی با 
ایران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: توافقاتی با 
شرکت های مطرح ارائه خدمات بیمه ای در حال انجام 
است که می تواند زمینه همکاری خدمات بیمه ای را 

به شکل نوین در ایران فراهم کند. 
 ب��ه گ��زارش فارس، اصغر فخریه کاش��ان با اش��اره 
ب��ه تمایل ش��رکت های خارجی ب��ه همکاری با ایران 
در صنع��ت هوان��وردی بی��ان کرد: برای کش��ورهای 
دنی��ا زمینه ه��ای  زی��ادی در هم��کاری ب��ا صنع��ت 
هوان��وردی ای��ران وجود دارد که یکی از این بخش ها 
س��رمایه گذاری اس��ت. وی ادام��ه داد: ش��رکت ها ی 
س��رمایه گذار قابلیت س��رمایه گذاری را در بخش های 
مختلف صنعت هوانوردی اعم از تاس��یس ایرالین و 

توسعه فرودگاه ها دارند. 
فخری��ه کاش��ان اف��زود: قوانی��ن و مق��ررات برای 
س��رمایه گذاری در ایران تابع قانون س��رمایه گذاری 
خارجی اس��ت و همه خدماتی که توس��ط دولت به 
س��رمایه گذاران داده می ش��ود بر مبن��ای این قانون 
خواه��د ب��ود. وی با بیان اینک��ه تامین مالی پروژه ها 
یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در ایران است، 
گفت: ش��رکت های بیمه ای ECA در زمینه خدمات 
بیم��ه ای و مال��ی فعالی��ت دارند که پیش از تحریم ها 
ارائ��ه خدم��ات بیمه ای در ایران را به روش س��نتی و 
قدیمی اجرا می کردند اما با برداش��ته شدن تحریم ها 
توافقاتی با شرکت های ارائه خدمات بیمه ای از ژاپن، 
هند، فرانسه، سوییس، اتریش، روسیه و برخی دیگر 
کش��ورها صورت گرفت که می تواند زمینه همکاری 
خدمات بیمه ای به شکل مدرن را در ایران فراهم کند. 
قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی در امور بین الملل 
گف��ت: ط��ی مذاکرات��ی که صورت گرف��ت به زودی 
خدمات بیمه ای بین المللی برای تامین مالی پروژه ها 

تعریف می شود. 

اعالم آمادگی قبرس برای 
فعال سازی کریدورهای منطقه ای

 معاون وزیر حمل و نقل، ارتباطات و کار جمهوری 
قب��رس با بی��ان اینک��ه قب��رس برای فعال س��ازی 
کریدوره��ای منطقه ای آمادگی کام��ل دارد، گفت: 
تحکی��م روابط حمل و نقلی میان دو کش��ور اهمیت 
باالی��ی دارد چراک��ه موج��ب مدیریت بهت��ر زمان 

می شود. 
به گزارش ایرنا، الکوس میخائیلیدس با بیان اینکه 
لغو تحریم ها برای مردم ایران مس��ئله بسیار مثبتی 
به ش��مار می آید، گفت: از این طریق می توان روابط 

تجاری دو کشور را مانند گذشته ارتقا داد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه فرهنگ غن��ی مردم ای��ران بر 
گس��ترش رواب��ط دو کش��ور تاکی��د ک��رد و افزود: 
وزی��ر حمل و نقل، ارتباط��ات و کار جمهوری قبرس 
تیرماه س��ال آینده ب��ه ایران س��فر می کند چراکه 
 فرصت های همکاری بس��یاری میان دو کشور وجود 

دارد. 
میخائیلی��دس اظهار امیدواری ک��رد که عالوه بر 
این دیدار، مالقات های دیگری برای گسترش روابط 
اقتصادی به ویژه در حوزه حمل و نقل در آینده میان 

مقامات دو کشور وجود داشته باشد. 
مع��اون وزیر حمل و نقل، ارتباطات و کار جمهوری 
قبرس با اش��اره به مالقاتش با مدیرعامل س��ازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: به این دلیل که مس��ئولیت 
بنادر قبرس بر عهده من اس��ت می توان در خصوص 
گسترش روابط بندری میان دو کشور مذاکره کرد و 

بیشتر با بنادر ایران آشنا شد. 
وی با ی��ادآوری اینکه قبرس یکی از کش��ورهای 
اروپای ش��رقی اس��ت که اروپ��ا را به آس��یا متصل 
می کند، ادام��ه داد: ما یک��ی از دروازه های ورود به 
اروپا هس��تیم، بنابراین آمادگی همکاری برای ایجاد 

ارتباط با ایران را داریم. 
میخائیلیدس ب��ا بیان اینکه قبرس این آمادگی را 
دارد در زمین��ه حمل و نقل دریایی و هوایی به ایران 
کمک کند، اضافه کرد: بس��یار مشتاق هستیم که با 
تکنولوژی تولید آس��فالت در ایران آش��نا شویم و از 
اینکه ایران چه موادی در تولید آس��فالت اس��تفاده 

می کند با خبر شویم. 

عمران

با گذشت چند روز از نهایی 
ش��دن ق��رارداد خری��د 118 
ایرب��اس از س��وی ای��ران  ایر و 
فروک��ش کردن م��وج خبری 
ابتدای��ی آن، تحلیل ها درباره 
چگونگی انعقاد قرارداد و البته 
نقش آفرین��ی ای��ران در ب��ازار 
هوایی پس��ابرجام ادامه دارد؛ 
تحلیل های��ی که هرچند نقطه 
اش��تراک تمام آنها نیاز جدی 
ایران ب��ه تامین ناوگان جدید 
هوای��ی اس��ت ام��ا در برخی 
مصادی��ق ب��ا یکدیگر اختالف 

نظر دارند. 
ن��اوگان هواپیمای��ی ای��ران 
که در طول س��ه دهه گذشته 
تحت تاثیر تحریم های ش��دید 
اقتص��ادی ق��رار داش��ته و جز 
مواردی خ��اص امکان واردات 
هواپیماهای جدید را نداش��ته، 
این روزها با بازاری روبه روست 
ک��ه تقریبا از تمامی مدل های 
موج��ود در آن چن��د فرون��د 

هواپیما احتیاج دارد. 
کوچ��ک  فرودگاه ه��ای  از 
ب��دون مس��افر کش��ور گرفته 
ک��ه در طول تمام س��ال های 
گذش��ته نیاز به هواپیماهای با 
تعداد سرنشین پایین داشته اند 
و نبود این هواپیماها در ایران، 
آنه��ا را به تعطیلی کش��انده تا 
مس��یرهای بین المللی دور برد 
ک��ه تنها راه مط��رح بودن نام 
ای��ران در آنه��ا تجهیز ناوگان 
کش��ور ب��ا هواپیماهای بزرگ 
است، دو عرصه کامال متفاوت 
را می س��ازند ک��ه ای��ران باید 
ب��رای آن برنامه هایی جداگانه 

طراحی کند. 
درک ای��ن اهمی��ت دوگانه 
ب��ه خوبی در قراردادهای اخیر 
ایران نمایان می ش��ود. ابتدا در 
قرارداد 118 ایرباس، ایران ایر 
س��فارش هواپیماهای��ی را داد 
ک��ه از مدل های مختلف مانند 
آن  در   ۳۳۰ و  ایرب��اس۳۲۰ 
قرار داش��ت و مسافت طوالنی 
داخ��ل کش��ور و مس��یرهای 
اروپایی را به خوبی پش��تیبانی 
می کرد و س��پس در قرارداد با 
ش��رکت ATR ۲۰ هواپیمای 
ایتالیای��ی خریداری ش��د که 
ظرفیت مس��افرگیری پایینی 

دارد و می توان��د در پروازهای 
کوتاه درون کش��وری نقش��ی 

مهم ایفا کند. 
در دل این نگاه حساب شده اما 
آنچه منتقدانی را با خود همراه 
ک��رد، قرار گرفتن 1۲ فروند از 
ایرب��اس۳8۰ ک��ه بزرگ ترین 
هواپیمای مس��افرتی جهان به 
حس��اب می آید در سبد خرید 
ای��ران ب��ود. ای��ن هواپیما که 
در چن��د کالس پ��روازی بین 
۵۰۰ ت��ا بیش از ۷۰۰ مس��افر 
را در خود جای می دهد س��ال 
گذشته و به شکلی نمادین در 
فرودگاه امام به زمین نشس��ت 
و کمتر کسی فکر می کرد با لغو 
محدودیت ها ایران نیز صاحب 

این غول ایرباس شود. 
ظرفیت ب��االی این هواپیما 
باع��ث ش��ده از نظ��ر فیزیکی 
بزرگ��ی ای��ن هواپیم��ا در نوع 
خود تک باشد و از این رو تنها 
چند فرودگاه در جهان امکانات 
نشست و برخاست آن را دارند 
ک��ه فرودگاه امام خمینی یکی 

از این فرودگاه هاست. 
این محدودیت باعث ش��ده 
منتقدان��ی ب��ر س��ر راه ورود 
ای��ن غول هوایی قرار گیرند. با 
منتقدانی که در دو حوزه اصلی 
س��واالتی را درباره این تصمیم 
وزارت راه مط��رح می کنند. از 
یک سو هزینه باالی خرید این 

هواپیمای بزرگ مطرح ش��ده 
ک��ه آیا با توج��ه به نیاز جدی 
کش��ور به هواپیماهای کوچک 
امکان این وجود داش��ت که به 
ج��ای ۳8۰، مدل ه��ای دیگر 
ایرباس وارد ش��ود یا خیر. در 
کن��ار آن س��وال مهم تر درباره 
ای��ن  از  اس��تفاده  چگونگ��ی 
هواپیماهاست. وقتی تنها یک 
فرودگاه در ایران توان نشست 
و برخاس��ت ای��ن هواپیم��ا را 
دارد یعن��ی ن��ه تنه��ا دیگ��ر 
فرودگاه ه��ای ای��ران ظرفیتی 
ب��رای اس��تفاده از این هواپیما 
ندارن��د ک��ه حت��ی در مواقع 
اضطرار هیچ فرودگاه آلترناتیو 
داخل��ی ب��رای ایرب��اس۳8۰ 
و  داش��ت  نخواه��د  وج��ود 
ای��ن ام��ر از نظ��ر ایمنی پرواز 
خطرناک است. خدمت رسانی 
ب��ه مس��افران پرتع��داد ای��ن 
هواپیم��ا و چگونگ��ی تخلی��ه 
آن در زمانی کوتاه نیز س��وال 
دیگری است که باید برای آن 
جواب داشت، هرچند تمام این 
سواالت از نظر مسئوالن وزارت 
 راه و کارشناس��ان عرصه پاسخ 

دارد. 

A38۰تضمین کننده 
قدرت هوایی ایران است

س��ازمان  س��ابق  مع��اون 
هواپیمای��ی کش��وری معتقد 

اس��ت اگر ای��ران خود را برای 
بدل ش��دن به ق��درت هوایی 
اول منطق��ه آم��اده می کن��د، 
قطعا تنوع بخشیدن به ناوگان 
گزینه ای جدی اس��ت که باید 

برای آن برنامه ریزی کرد. 
علیرضا منظری در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت امروز«، با دفاع از 
ط��رح وارد کردن ایرباس ۳8۰ 
به کش��ور تصری��ح کرد:  وقتی 
ناوگان کش��ور برای سال هایی 
طوالنی نتوانس��ته نوس��ازی را 
تجربه کند، یعنی در ایام پس 
از لغو تحریم ها باید گزینه های 
مختلفی را در نظر داشت و در 
این بین با توجه به نقش��ی که 
ایران برای پروازهای بین المللی 
قائل اس��ت، ایرباس۳8۰ جزو 
گزینه ه��ای قابل توجه خواهد 

بود. 
وی اف��زود: طب��ق ق��رارداد 
بس��ته ش��ده، ای��ن هواپیماها 
پ��س از چند س��ال ب��ه ایران 
تحویل می ش��وند و این یعنی 
ما زمان این را خواهیم داشت 
ک��ه در ط��ول ای��ن س��ال ها 
وضعیت فرودگاه های کشور را 
متناس��ب با نیاز این هواپیماها 

تنظیم کنیم. 
محمد بش��ارتی، کارشناس 
صنعت هوایی نیز در گفت وگو 
با »فرصت امروز« نظری مثبت 
به خرید این هواپیماها دارد. به 

اعتقاد وی نیاز جدی کشور به 
خرید هواپیماهای جدید دامنه 
گس��ترده ای را در بر می گیرد 
ک��ه قطع��ا هواپیماهای بزرگ 
مانن��د ۳8۰ نی��ز جزئی از آن 

خواهد بود. 
ک��رد:  وقت��ی  تاکی��د  وی 
خ��ود  ایران��ی  ایرالین ه��ای 
را آم��اده می کنن��د ک��ه ب��ا 
کشورهای حاشیه خلیج فارس 
رقاب��ت کنند قطعا باید ناوگان 
ما ش��رایطی مناس��ب داشته 
باش��د و در ای��ن بی��ن حف��ظ 
کالس پ��روازی ب��ا هواپیمایی 
ای��ن چنین��ی بهتری��ن گزینه 
خواهد ب��ود. در طول ماه های 
باقیمان��ده با توج��ه به حضور 
طرف ه��ای خارج��ی می توان 
اوض��اع فرودگاه ه��ای کش��ور 
را نی��ز ب��ه روز ک��رد و از ای��ن 
 هواپیم��ا در نقاط مختلف بهره 

برد. 
البته وزارت راه و شهرسازی 
و ایران ایر س��ه پیش شرط در 
تفاهم نام��ه خرید ایرباس های 
غ��ول پیک��ر زم��ان تحوی��ل، 
افزای��ش فرکانس های پروازی 
و تامین زیرس��اخت ها در بازه 
زمان��ی ورود ایرباس های ۳8۰ 
ذکر کرده اند که این ش��رط و 
ش��روط تمام نگرانی منتقدان 

را رفع می کند. 
هرچند سواالت مطرح شده 
درباره چگونگی استفاده از این 
هواپیم��ا باید در ماه های آینده 
به ش��کلی دقیق بررس��ی شود 
ام��ا به نظر می رس��د برنامه ای 
که در س��ال های آینده تکمیل 
خواه��د ش��د انتخ��اب وزارت 
راه را منطق��ی جل��وه می دهد. 
در ماه ه��ای آین��ده ای��ران با 
هواپیماه��ای کوچک ت��ر ب��ار 
دیگر ب��ه عرصه هوایی منطقه 
ب��از خواه��د گش��ت و به مرور 
می ت��وان با بهبود س��اختار ها 
پذی��رای هواپیمایی ش��د که 
تنه��ا چند ایرالی��ن در جهان 
قابلیت استفاده از آن را دارند. 
ای��ران دروازه ه��ای باز ش��ده 
اقتص��اد جه��ان را پیش روی 
خود می بیند و در آسمان بعد 
از تحریم  1۲ غول هوایی ایران 
را در بازگشت به میان بزرگان 
این صنعت مهم به شدت کمک 

خواهد کرد. 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ظرفیت 
کشور  فرودگاه های  از  بس��یاری 
به طور کامل استفاده نمی شود، 
گف��ت: نیازمند ورود 16۰ فروند 
هواپیم��ای کوچ��ک ب��ه ناوگان 

هوایی هستیم. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، عل��ی 
در  گذش��ته  روز  عاب��دزاده 
توس��عه   بین الملل��ی  همای��ش 
صنع��ت هوای��ی و فرودگاه��ی 
فرصت های  تش��ریح  ب��ه  ایران 
صنای��ع  بخ��ش  در  هم��کاری 
هوایی پرداخت و اظهار داشت: 
با آغ��از فصل جدی��د همکاری 
ای��ران ب��ا کش��ورهای دنیا در 
دوره کنون��ی ب��ه دنبال اجرای 
اجتماعی  اقتصادی،  برنامه های 
و سیاس��ی و همکاری ها همگام 
جهان��ی  اقتص��اد  توس��عه  ب��ا 

هستیم. 
فرصت ه��ای  اف��زود:  وی 
جدید ب��ه ایران امکان توس��عه 
حمل و نق��ل  زیرس��اخت های 
هوای��ی را داده اس��ت و تحق��ق 
ای��ن ام��ر نیازمند مدرن س��ازی 
و  فرودگاه��ی  زیرس��اخت های 

صنعت است. 
رئی��س س��ازمان هواپیم��ای 
ابراز خرسندی  کش��وری ضمن 
از برگ��زاری دومی��ن کنفرانس 
چندملیت��ی در زمین��ه صنای��ع 
هوایی در چند ماه اخیر در ایران 
گفت: ایران ب��ه دنبال باز کردن 
در ه��ای اقتصاد خود به س��مت 
اس��ت؛  مدرن  دنی��ای  اقتص��اد 

توس��عه زیرس��اخت های هوایی 
در این عرصه مورد توجه خاص 

قرار دارد. 
عاب��دزاده ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
ت��الش کردیم بخ��ش خصوصی 
را در عرص��ه صنعت حمل و نقل 
هوایی به رس��میت بشناس��یم، 
بیان ک��رد: ما به نقش و س��هم 
بخ��ش خصوصی ب��رای ورود به 
باور  عرص��ه حمل و نقل هوای��ی 
داریم و از این موضوع اس��تقبال 

هم می کنیم. 
وی ب��ه نقش مح��وری ایران 
در اتص��ال ترانزی��ت هوایی دنیا 
و موقعیت جغرافیایی این کشور 
در دنی��ا اش��اره ک��رد و گف��ت: 
امام خمین��ی)ره( در  ف��رودگاه 
س��اخته  زمین  هکتار  ۳۰ ه��زار 
ش��ده و منطق��ه آزاد تج��اری و 
منطق��ه ویژه اقتص��ادی در این 
ف��رودگاه دایر ش��ده و این خود 

اهمیت بسزایی دارد. 
رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی 
کش��وری ادام��ه داد: وقتی این 
دو ناحی��ه اقتصادی ب��ا یکدیگر 
ترکی��ب ش��وند، زمینه توس��عه 
زیرساخت های فرودگاهی فراهم 

می شود. 
وی افزود: کش��ور ایران بیش 
از 8۰ ف��رودگاه کوچک و بزرگ 
و بان��د فرودگاه��ی ب��ا ظرفیت 
باالی��ی دارد ک��ه در این عرصه 
ظرفیت حمل و نقل فراوانی ایجاد 
می کنند و می توانند فرصت های 
با کشورهای  متناسبی  همکاری 

دیگر دنیا فراهم کنند. 

عابدزاده ادام��ه داد: به دنبال 
۳۰ میلیون  ک��ه  هس��تیم  ای��ن 
مس��افر داخلی در س��ال توسط 
ناوگان حمل و نقل هوایی کش��ور 

جابه جا شود. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
حمل و نقل  مس��افران  8۰ درصد 
 1۴ طری��ق  از  کش��ور  هوای��ی 
فرودگاه کش��ور و ۲۰ درصد بقیه 
از طریق ۵۰ فرودگاه دیگر کشور 

جا به جا می شوند. 
رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی 
کش��وری ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم 
توس��عه فرودگاهی کش��ور بیان 
ک��رد: به دنبال این هس��تیم که 
فرودگاه ه��ای کوچ��ک در ایران 
نیز در حمل مسافر فعال تر شوند 
و اگر ای��ن فرودگاه های کوچک 
ک��ه تع��داد آنها هم کم نیس��ت 
فعال ش��وند، پول زی��ادی وارد 
کشور  هوایی  حمل و نقل  صنعت 

می شود. 
رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی 
کش��وری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
تاکنون از ظرفیت های سیس��تم 
به  حمل و نق��ل هوای��ی کش��ور 
خوبی اس��تفاده نش��ده اس��ت، 
گف��ت: فرودگاه ه��ا اب��زار کافی 
برای تجاری س��ازی نداشتند اما 
ب��ا تغییر سیاس��ت ها ما به دنبال 
ب��رای  س��رمایه گذار  ج��ذب 
و  فرودگاه��ی  زیرس��اخت های 

هوایی هستیم. 
وی بی��ان ک��رد: از مهم ترین 
صنایع  گس��ترش دهنده  عناصر 
ظرفی��ت  از  اس��تفاده  هوای��ی 

فرودگاه ه��ای کوچک اس��ت که 
در ای��ن ب��اره ت��الش کردیم با 
حمل و نقل  نرخ های  آزادس��ازی 
و  فرودگاه��ی  توس��عه  هوای��ی 
صنع��ت حمل و نق��ل هوای��ی را 

رونق دهیم. 
عاب��دزاده بیان ک��رد: صنعت 
در  م��ا  هوای��ی  حمل و نق��ل 
از  نمی توانس��ت  گذش��ته 
خدم��ات هواپیماهای کوچک و 
فرودگاه ه��ای کوچک اس��تفاده 

متناسبی داشته باشد. 
رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی 
اف��زود: ب��ه دنبال این هس��تیم 
ک��ه با ایج��اد پروازه��ای محلی 
مسافت های فعلی بین شهرهای 
و  دهی��م  کاه��ش  را  کوچ��ک 
قیمت های  با  منطقه ای  خدمات 

سودآور فراهم کنیم. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه از 
فرودگاه های  از  بسیاری  ظرفیت 
کوچک کشور به خوبی استفاده 
نمی ش��د، اظه��ار داش��ت: اگ��ر 
ب��ا مش��ارکت بخش خصوص��ی 
بتوانی��م هواپیماه��ای مناس��ب 
وارد ناوگان کنی��م و فرودگاه ها 
را ب��ا س��رمایه گذاری مس��تقیم 
یا خدمات مالی توس��عه دهیم، 
نویدبخش رشد صنعت آینده ای 

نزدیک خواهد بود. 
عاب��دزاده ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
از  هواپیمایی کشوری  س��ازمان 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
فاینانس حمایت  برای تس��هیل 
افزای��ش  اف��زود:  می کنن��د، 
ظرفی��ت فرودگاه های کوچک با 

مشارکت بخش خصوصی و البته 
ش��رکت های خارج��ی می تواند 
ارزش اف��زوده زیادی ایجاد کند 
و م��ا از چنی��ن مش��ارکت هایی 

استقبال می کنیم. 
رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی 
تحریم های  داد:  ادامه  کش��وری 
در  بانک��ی  و  هوای��ی  صنع��ت 
گذش��ته تامی��ن مال��ی را دچار 
مش��کل کرده بود و همکاری با 
بانک ه��ای دنیا موانعی داش��ت. 
اما ام��روز فرصتی برای تبادالت 
اقتصادی فراهم ش��ده که باید از 

این ظرفیت استفاده شود. 
عابدزاده اظهار داش��ت: کشور 
ای��ران 16۰ فرون��د هواپیم��ای 
کوچک با ظرفیت 1۰۰ صندلی 
نیاز دارد که البته این با تقاضای 
رو به گسترش صنعت حمل و نقل 

هوایی منطبق است. 
وی با تاکید بر اینکه شرکت های 
خارجی لیزینگ کننده می توانند 
در ای��ران با بانک ه��ای داخل در 
رابط��ه با تامی��ن ن��اوگان هوایی 
س��ازمان  رئیس  کنند.  همکاری 
هواپیمایی کشور تاکید کرد: این 
شرایط فراهم است تا با همکاری 
نخس��تین  خارجی  کش��ورهای 
مرک��ز عال��ی آم��وزش خدمات 

هوایی ایجاد شود. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، در این 
همای��ش ۵۰ ش��رکت داخل��ی 
و خارج��ی در ح��وزه خدم��ات 
و  تجهیزات  تامی��ن  فرودگاهی، 
قطعات و پشتیبانی فنی هواپیما 

حضور دارند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

نیاز به ورود ۱6۰ فروند هواپیمای کوچک به ناوگان هوایی ایران

خرید پرنده های لوکس فرانسوی زیر ذره بین منتقدان  

ایرباس های 380 قدرت را به ناوگان 
هوایی ایران برمی گرداند
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یک کارشناس مطرح کرد
منافع خودروسازان در اولویت است 

یا مصرف کننده؟ 
عضو هیات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی گفت: 
بای��د دید در تعیی��ن تعرف��ه واردات خودرو در س��ال 
آینده منافع خودروسازان مدنظر قرار می گیرد یا منافع 

مصرف کنندگان. 
علی خاکساری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر از 
دید اقتصادی و منافع محیط زیست و مصرف کنندگان 
به موضوع نگاه کنیم، تعرفه واردات خودرو در سال  آینده 

باید کاهش یابد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بای��د دید تعرفه براس��اس منافع 
مصرف کنندگان یا خودروس��ازان تعیین خواهد ش��د، 
خاطرنشان کرد: اگر بخواهند منافع مصرف کنندگان را 
مدنظر قرار دهند، تعرفه واردات خودرو در س��ال  آینده 
بای��د به 10 تا 15 درصد کاهش یافته و س��ال بعد از آن 

نیز به صفر برسد. 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: 
در آن صورت صنعت خودرو نیز رقابتی شده و با واردات 
و تولی��د خودروهای باکیفیت، آالیندگی هوا نیز کاهش 

خواهد یافت. 
وی افزود: در چنان ش��رایطی ش��اهد کاهش سوانح 
و تلف��ات جانی در تصادفات رانندگ��ی و افزایش ایمنی 

خودروها خواهیم بود. 
خاکس��اری تصریح ک��رد: ام��ا اگر بخواهن��د منافع 
خودروس��ازان را در اولوی��ت قرار دهن��د، تعرفه واردات 
خودرو در س��ال آینده مانند س��ال های پیش از آن، باال 

باقی خواهد ماند. 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا: 
 انتخاب شرکای خودرویی

 با ابتکار عمل

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه انتخاب 
ش��رکای خوب خودرویی به ابتکار عمل خودروس��ازان 
ایرانی بستگی دارد، گفت: محصول باکیفیت و دوستدار 

محیط  زیست تولید می کنیم. 
مه��دی جمال��ی در گفت وگ��و با مهر گف��ت: اکنون 
روزهایی در صنعت خودروس��ازی ای��ران رقم می خورد 
که توانمندی های صنعت خودروی ایران در کانون توجه 
ش��رکت های خارجی قرار گرفته؛ این در حالی است که 
هم اکنون مذاکرات و رفت و آمدهای متعددی برای ایجاد 
زمینه های همکاری مشترک با خودروسازان مطرح دنیا 
در جریان اس��ت و بس��یاری از آنها عالقه مند هستند تا 
توانمندی ه��ای این صنع��ت مهم کش��ور را از نزدیک 

مشاهده کنند. 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا افزود: در شرایط 
فعلی برای انتخاب شرکای آینده صنعت خودرو، ابتکار 
عمل در دست خودروسازان ایرانی است و به طور طبیعی 
گزینه های��ی مورد توجه قرار خواهند گرفت که عالوه بر 
تامین منافع ملی بتوان با تکیه بر توان آنها، اهداف مدنظر 

در سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز محقق کرد. 
وی تصری��ح کرد: به ط��ور طبیعی س��رمایه گذاری 
مش��ترک با ه��دف انتق��ال دان��ش فن��ی و کمک به 
زنجیره های تامی��ن صنعت خودرو کش��ور در اولویت 
مذاکرات با خودروس��ازان خارجی قرار خواهد داشت و 
در کنار آن، برنامه های داخلی سازی، تولید محصوالت 
باکیفیت و همچنین توجه به موضوعات زیست محیطی 

در دستور کار خواهد بود. 
جمالی با اش��اره به رویدادهای مهم اسفندماه امسال 
در گردهمایی برترین خودروسازان دنیا در ایران افزود: 
تم��ام برنامه ریزی ه��ا در جهت تقویت ت��وان داخلی و 
با ه��دف ورود به بازارهای صادرات��ی خودرو و قطعات 
خواه��د بود، زیرا با این رویک��رد می توان آینده صنایع 

خودرو و قطعه سازی کشور را تامین کرد. 

شرکت خودرو سازی رنو: سود خالص 
تا 48.1 درصد

کارلوس گون، مدیر عامل شرکت خودروسازی رنو، از 
تصمیم این شرکت به استخدام  هزار نفر به صورت دائمی 

در سال جاری خبر داده است. 
در کنفرانس س��االنه خودروس��ازی رنو، مدیر عامل 
این ش��رکت در میان صحبت های خود پیرامون نتایج 
س��ال گذش��ته گفت: »ما برای حمایت از این روند رو 
به رش��د و پاسخ به جاه طلبی های خودمان، تصمیم به 
اس��تخدام  هزار نفر در زمینه های تخصصی برای سال 

جدید گرفته ایم.«
ش��رکت رنو روز پنجش��نبه ب��ا اعالم رش��د خالص 
48.1 درصدی )نزدیک به 3 میلیارد یورو( در س��الی که 
گذش��ت خاطر نشان ساخت که عمال از دو سال پیش 
هدف خود را روی رش��د 5 درصد مشخص کرده بودند. 
خودروس��از فرانسوی که میزان س��رمایه در کار آن به 
10.4 درصد رسیده اس��ت، از ضرر حدود 620 میلیون 
یوریی خود در س��ال گذشته به دلیل مشکالت جدی 
خودروساز روسی »الدا« که با شراکت نیسان و شرکت 
»روزتک« اداره می ش��ود خبر داد. خودروسازی رنو از 
ت��الش مجدد برای جذب س��هامداران به منظور حفظ 
ش��رکت روس��ی و بازیابی دوباره آن در آینده خبر داد. 
در واقع رنو به یکی از اهداف خود در چش��م انداز س��ه 
س��اله اش رسیده است؛ رش��د 5.1 درصدی سرمایه در 
مقابل 3.9 درصد در س��ال 2014 ک��ه برابر با افزایش 

2.32 میلیارد یورویی بودجه این شرکت است. 

 رونمایی از هیوالی سبز بی ام و 
)دوستدار محیط زیست( در 

نمایشگاه خودروی ژنو
نمایش��گاه خودروی ژنو که ماه مارس هر سال در 
ش��هر ژنو کشور س��وییس برگزار می شود، نخستین 
نمایش��گاه ب��زرگ اروپایی در س��ال جدید میالدی 
خواه��د بود. بنابرای��ن انتظار می رود خودروس��ازان 
بزرگ دنیا به ویژه غول های بزرگ اروپایی برگ های 
برن��ده خود را برای س��ال 2017 در این نمایش��گاه 
رو کنند. این نمایش��گاه به عن��وان یکی از مهم ترین 
نمایش��گاه های خ��ودرو در جهان به ش��مار می رود 
و ب��ه زودی نی��ز جدیدترین مدل های خ��ودرو را به 
روی صحن��ه خواهد آورد. خودرو های جدید بس��یار 
و مدل های بس��یار خاصی تاکنون برای ش��رکت در 
این نمایش��گاه اعالم آمادگی کرده ان��د که از جمله 
آنه��ا کمپانی بی ام و اس��ت که به ترتی��ب خبر های 
متوال��ی ای از رونمای��ی خودرو ه��ای خ��ود در این 
نمایش��گاه را اطالع رس��انی می کن��د. ای��ن کمپانی 
آلمانی، از سری خودرو های اسپرت و الکتریکی خود 
 protonic i8 تحت نام i8 یعن��ی ورژن جدید مدل
سری قرمز را در این نمایشگاه به نمایش می گذارد. 
این مدل، با فاصله گرفتن از رنگ سفید محبوب این 
س��ری، در یک رنگ قرمز جدید عرضه خواهد شد. 
در بدن��ه این ورژن خاص از س��ری i8 از رنگ های 
قرمز و خاکس��تری متالیک اس��تفاده شده و دارای 
رینگ های��ی در ابع��اد 20 اینچی س��اخته ش��ده از 
آلیاژ های س��بک اس��ت. همچنین، ت��م رنگ قرمز 
نیز در جای جای داخل خودرو اضافه ش��ده اس��ت 
تا ضمن حفظ هارمونی ب��ا رنگ بدنه، حس تحرک 
بیش��تری را القا کند. مسلما پس از رونمایی در ژنو، 
خ��ود خودرو به خاط��ر جزییات خ��اص و تغییرات 
ایجاد ش��ده در داخل کابی��ن توجه همگان را جلب 
 protonic i8 کرده و خودنمایی خواه��د کرد. در
پوشش های سیاه رنگ از جنس چرم آلکانترا به قرمز 
تغییر رنگ داده اس��ت. به عالوه دستگیره های درب 
از جن��س فیبر کربن��ی، کمربند های ایمنی خاص و 
خاکستری رنگ، محفظه دنده سرامیکی سیاه رنگ 
و برف پاک کن های خاص بی ام و از دیگر مش��خصات 

ظاهری این خودرو هستند. 
در زی��ر کاپوت این خ��ودروی جدید BMW نیز 
همانند مدل اس��تاندارد i8، یک موتور 3 سیلندری 
کم مصرف 1.5 لیتری توربوشارژ با توان 231 اسب 
بخار ب��ه همراه ی��ک موتور الکتریکی 131 اس��بی 

استفاده شده است. 
سری i8 در سال گذشته نیز عنوان پرفروش ترین 
خودروی اس��پرت هیبریدی دنیا را از آن خود کرده 
ب��ود و این نش��ان از حف��ظ قابلیت های ب��االی این 
خودرو در کنار مهربانی بیشتر با محیط زیست دارد. 

 فورد، 4 شاسی بلند جدید ارائه 
می دهد

 به گفته منابع مرتبط با برنامه های ش��رکت، فورد 
برای معرفی شاس��ی بلندهایش آماده می شود. این 
خودروس��از 4 مدل جدید را در کالس شاسی بلند ها 
را ک��ه هم اکن��ون در آن احس��اس ضع��ف می کند، 

طراحی و تولید خواهد کرد. 
انفجار فروش خودرو ها در بازار آمریکا نشان دهنده 
فروش بس��یار زیاد شاسی بلند هاس��ت، به طوری که 
مدیران بس��یاری از کارخانه ها را وادار کرده است تا 
از تولید سدان به سوی تولید شاسی بلند ها متمایل 

شوند. 
ب��ه نوبه خ��ود، ف��ورد اعالم ک��رد که ب��ه تولید 
خودرو های مق��رون به صرفه خود ادامه خواهد داد، 
اما این حرکت نش��ان دهنده ظرفیت بسیار زیاد این 
خودرو ساز برای پیشرفت فراتر از شرایط کنونی اش 

است. 
 

3عامل اساسی نشان دهنده علت 
سرمایه گذاری فورد هستند 

 - خانواده های جوان و در حال رش�د: نخست 
این کمپانی پیش بینی می کند که در سال های آینده، 
در حالی که بحران اقتصادی به روند رو به بهبود خود 
ادام��ه می دهد، افراد جوان تش��کیل خانواده خواهند 
داد. این نس��ل جوان خریدار، در حال روی آوردن به 
خرید شاس��ی بلند ها هستند و کم کم آنها را جانشین 
س��دان ها می کنن��د. SUV وCrossover ها نقطه 

شروعی برای خانواده های نسل جدید است. 
 - دوس�تداران و صاحب�ان شاس�ی بلند های 
قدیمی تر: همچنین این کمپانی آمریکایی پیش بینی 
می کن��د که خریداران مس��ن تری که از هم��ان ابتدا 
شاسی بلند ها را ترجیح داده و خریده اند همچنان وفادار 
به این کالس خواهند ماند و این امر باعث می شود فورد 

بتواند به رقابت با سایر شرکت ها بپردازد. 
 - بهبود بخش�یدن مصرف بنزین: در نهایت، 
فورد و ش��رکت های خودرو س��ازی دیگر به وس��یله 
بهینه س��ازی موتور خودرو ها و سایر تکنولوژی های 
ده��ه اخیر، توانس��ته اند معدل مص��رف بنزین زیاد 
را ک��ه یک نکت��ه منفی ب��رای ای��ن خودرو ها بود، 
برطرف کنند. شاس��ی بلند های کنونی دارای آنچنان 
میزان مصرفی س��وختی هستند که در برخی موارد 
می توانند با خودرو های کوچک تر رقابت کنند. واضح 
اس��ت که کاهش قیمت بنزین باعث ش��ده است تا 
مصرف کنندگان در رابطه با این خودرو ها تجدید نظر 

کنند. 
از نظر این ش��رکت، امروزه ارائه شاس��ی بلند های 
جدید ب��ه بازار خودرو ریس��ک کمتری نس��بت به 
سال های پیش��ین دارد. در نتیجه، این داده ها به ما 
می گوی��د که بازار خودرو های شاس��ی بلند تا پایان 
دهه میالدی همچنان قدرتمن��د باقی خواهد ماند. 
اما فورد درب��اره ویژگی هایی که قص��د دارد به این 
خودرو ها اضافه کند صحبتی نکرد و تنها اعالم کرد 
که این محص��والت در بازار ه��ای جهانی به فروش 
خواهد رس��ید. همچنین درب��اره قیمت و زمان ارائه 

آنها هیچ صحبتی به میان نیاورد. 
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رنو پ��س از مدت ها رایزنی 
گوی��ا ق��رار اس��ت ب��ه جای 
ونچ��ر  جوین��ت  مش��ارکت 
خط ه��ای تولی��د  »  ب��ن رو «  
 بخ��ش دوم مگاموتور )بخش 
ش��مالی( را خریداری کند تا 
به طور مستقل در ایران اقدام 

به تولید خودرو کند. 
داس��تان مش��ارکت ب��ا رنو 
همچن��ان ادام��ه دارد. چن��د 
هفته پس از امض��ای قرارداد 
پژو و ای��ران خ��ودرو، این بار 
نام شرکت رنو در میان است. 
ش��رکتی ک��ه ش��ریک هر دو 
خودروس��از بزرگ ایران بوده 
ح��اال در ش��رایط پس��ابرجام 
ای��ران خودرو و س��ایپا هر دو 
ادامه همکاری  از تمایل برای 
با رنو خب��ر می دهند و حتی 
مذاک��رات  می ش��ود  گفت��ه 
این ش��رکت با س��ایپا با الگو 
قراردادن قرارداد پژو به شکلی 
جدی نزدیک به نتیجه است. 
ام��ا در ای��ن ش��رایط خبری 
ش��نیده می ش��ود ک��ه گزینه 
جوین��ت  ی��ک  ش��کل گیری 
ونچ��ر می��ان نارنجی پوش��ان 
ج��اده مخصوص را ب��ا رنوی 
فرانس��وی منتف��ی می کند و 
آن ه��م خری��داری خط های 
تولید »ب��ن رو« که اکنون در 
آن محصول چینی آریو سایپا 
تولی��د می ش��ود و بخش دوم 

مگاموتور است. 
این خبر در حالی منتش��ر 
می ش��ود که ح��دود دو هفته 
پی��ش، محس��ن صالحی نی��ا، 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تج��ارت، درباره قرارداد رنو به  
»فرص��ت امروز« گفت��ه بود: 
»رنو قرار است برای مشارکت 
با پارس خودرو به ایران بیاید. 
قرار است ما یکی از سایت های 
ی��ا  پارس خ��ودرو  تولی��دی 
ب��ن رو را در اختی��ار رنو قرار 
دهی��م و در نهای��ت یک��ی از 
س��ایت های س��ایپا در اختیار 
 جوینت ونچ��ر رنو برای تولید 

قرار بگیرد.«

رنو پرچمدار جهش صنعت 
خودرو می شود؟ 

ح��اال ام��روز گوی��ا دیگ��ر 
خب��ری از اج��اره س��ایت یا 
ش��کل گیری جوین��ت ونچ��ر 
نیس��ت و گویا رنویی ها قصد 
دارن��د به صورت مس��تقل در 
ایران اق��دام به تولی��د کنند. 
البته این خبر هنوز به صورت 
رسمی منتشر نشده و با وجود 
تمایل رنو برای مشارکت با دو 
خودروس��از ایرانی، چند نکته 
قابل بررس��ی اس��ت، نخست 
تولید  خط ه��ای  خرید  اینکه 
توس��ط رنو چه آث��اری را بر 

صنعت خودرو می گذارد؟ 
استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران 
و کارش��ناس صنعت خودرو، 
در پاس��خ به این پرس��ش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  
»بهتری��ن گزین��ه ب��رای رنو، 
خرید خط های تولید است اما 
بعید می دانم که امکان چنین 
کاری فراهم شود. واقعیت این 
است که وقتی سرمایه گذاران 
خارج��ی بخش��ی از صنع��ت 
را می خرن��د چ��ون سیس��تم 
مدیریتی رقابتی دارند، عیوب 
صنایع رقیب داخلی مشخص 
می ش��ود و در حقیقت صنایع 
داخلی ما بدون تعارف مقابل 
ضعف هایشان قرار می گیرند و 
می توانند برای برطرف کردن 
این ضعف ها از این ش��رکت ها 
الگوبرداری کنند. از همین رو 
خرید خط��وط تولید بهترین 
ایران  حالت حض��ور رن��و در 
بوده و به نفع همه بخش های 

صنعت خودرو است.«
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو نی��ز در ای��ن زمینه 
در گفت وگ��و ب��ا  »فرص��ت 
امروز« تصری��ح می کند: »اگر 
دول��ت ب��ه ای��ن بلوغ برس��د 
ک��ه بخش��ی از س��هام را به 
واگ��ذار کن��د، مطمئن  رن��و 
اتفاقات شایسته ای در  باش��د 
صنعت خ��ودروی ای��ران رخ 
خواه��د داد. رن��و ب��ه دنبال 
این اس��ت که فرآین��د تولید، 
تأمی��ن و ف��روش را در ایران 

تحت س��یطره خودش بگیرد 
و تولید قطع��ات اصلی مانند 
موت��ور و گیربکس را خودش 
بر عهده داش��ته باشد که اگر 
این موضوع محقق ش��ود، رنو 
می تواند پرچم��دار جهش در 
صنعت خودروی ایران باشد.«

دس��ت اندرکاران  گرچ��ه 
صنعت خودرو از قطعی بودن 
فروش خط تولید بن رو به رنو 
خب��ر می دهند ام��ا همچنان 
ش��راکت ای��ن خودروس��از با 
نی��ز  س��ایپا  و  ایران خ��ودرو 
محتمل اس��ت. هفته گذشته، 
هاش��م یک��ه زارع، مدیرعامل 
گ��روه صنعتی ای��ران خودرو 
درب��اره مش��ارکت ب��ا رنو در 
نشس��ت خبری خ��ود گفت: 
 »  اگر قرار بود از صفر ش��روع 
کنیم س��راغ رن��و نمی رفتیم. 
ام��ا اکن��ون چ��ون منافع ما 
با این ش��رکت گ��ره خورده، 
با  منتظریم تا قرارداد س��ایپا 
رنو مش��خص شود و سپس ما 
مذاکرات خود را با این شرکت 
آغاز می کنیم. «   البته از سوی 
دیگر رنویی ها نی��ز از قرارداد 
ایران خودرو با پژو خشمگین 
هس��تند، اما به هرحال هنوز 
ای��ن موض��وع به ق��وت خود 
باقی اس��ت. در این ش��رایط 
این پرس��ش مطرح است که 
ب��ا توجه به تجرب��ه نه چندان 
موفق گذشته درباره مشارکت 
رنو ب��ا دو خودروس��از بزرگ 
ایرانی، آی��ا حرفه ای و رقابتی 
خواهد بود که این مش��ارکت 
همچن��ان ب��ا دو خودروس��از 

ادامه داشته باشد؟ 
س��نجری،  کریمی  حس��ن 
در  خودرو،  صنعت  کارشناس 
این زمینه به  »فرصت امروز« 
می گوی��د: »م��ن نمون��ه این 
موضوع را که یک ش��رکت دو 
شریک مش��ترک در یک بازار 
داش��ته باشد در جای دیگری 
ندیده ام و مفهوم چنین کاری 
را متوج��ه نمی ش��وم. اگر به 
گذش��ته برگردیم، پ��روژه رنو 
پارس یکی از نقطه  ضعف های 
تاری��خ خودروی ایران اس��ت. 
رنویی ه��ا حت��ی ب��ا اینکه به 

هیچ ی��ک از تعهدات خود در 
نکرده اند؛  ال90 عمل  قرارداد 
همچن��ان از بازار ایران س��ود 
ش��ریک  رنو  اینکه  می برن��د. 
هر دو خودروساز ما باشد چه 
دس��تاوری برای بازار، صنعت 

خودرو و مردم دارد؟«
او ب��ا بی��ان اینک��ه چنین 
مشارکتی حتی ما را از مفهوم 
رقابت پذیری که به دنبال آن 
هستیم دور می کند، می افزاید:  
»ما با چنین قراردادی به اصل 
رقابت ه��م توهین می کنیم و 
به صورت شفاف می گوییم که 
رقاب��ت برای ما مهم نیس��ت. 
نکت��ه بع��دی این اس��ت که 
از دو ش��رکت ای��ران خودرو 
و س��ایپا حداق��ل در ظاه��ر 
به عنوان شرکت های خصوصی 
براس��اس  و  می ش��ود  ی��اد 
قان��ون تج��ارت، دو ش��رکت 
نمی توانن��د  بخش خصوص��ی 
باشند،  داش��ته  یک ش��ریک 
بنابرای��ن چنی��ن مش��ارکتی 
حت��ی با قان��ون نی��ز متضاد 

است.«
زاوه نی��ز در این باره معتقد 
اس��ت: »رنو برای مشارکت با 
هر دو خودروس��از ب��ه دنبال 
این اس��ت که ه��م از حمایت 
دولت��ی به��ره بب��رد و ه��م 
خودش در یک فضای رقابتی 
قیمتی  بتوان��د در س��گمنت 
که این دو خودروس��از اجازه 
ورود ش��رکت های بیرون��ی را 
نمی دهند، حض��ور پیدا کند. 
همچنین رنو می خواهد ایران 
خودرو را حفظ کند تا گزندی 
از سوی این شرکت نبیند زیرا 
ایران خ��ودرو قدرت سیاس��ی 

بزرگی دارد.«
»در  می ده��د:  ادام��ه  او 
چین نی��ز فولکس واگن چند 
ش��ریک دارد ام��ا برنده��ای 
یعنی  اس��ت  متفاوت  تولی��د 
مثاًل یک ش��رکت اش��کودا و 
دیگری آئ��ودی تولید می کند 
اما بعید است که یک برند در 
دو ش��رکت تولید شوند. البته 
مهم نیست که چه کسی کدام 
خودرو را تولید می کند، بلکه 
مهم اس��ت که ش��بکه فروش 

دست چه کسی است بنابراین 
حرفه ای نیست که دو شرکت 

یک برند را بفروشند.«

تکلیف واردات رنو چه 
می شود؟ 

 »نمی شود که یک شرکت 
ه��م در ایران ب��ه تولید اقدام 
کند و هم همچنان با واردات 
از یک بازار س��ود ببرد. «   این 
صنع��ت  کارشناس��ان  نظ��ر 
خ��ودرو اس��ت، اقدام��ی که 
شرکت رنو در طول سال های 
گذش��ته در ایران انجام داده 
است. این شرکت هم اقدام به 
تولید مشترک با خودروسازان 
ایران��ی کرده و ه��م از طریق 
ش��رکت نگین خ��ودرو اقدام 
به واردات کرده اس��ت. حاال با 
شرایط جدید آیا باید تغییری 
در وضعی��ت واردات ص��ورت 

گیرد؟ 
زاوه در پاسخ به این پرسش 
بیان می کن��د: »به اعتقاد من 
نباید تغییری اتفاق بیفتد. اگر 
ما نمی توانیم یک محصول را 
اقتصادی تولید کنیم و قیمت 
تولید باالت��ر از قیمت واردات 
می ش��ود، خب اج��ازه بدهیم 
که آن خودرو وارد ش��ود. اگر 
بازدهی تولید در کشور پایین 
اس��ت و محص��ول تولی��دی 
نمی توان��د ب��ا ی��ک محصول 
واردات��ی ب��ا 60 درصد تعرفه 
بیشتر رقابت کند، به نظر من 
بهتر اس��ت جلوی آن گرفته 

شود و نه جلوی واردات.«
کریم��ی س��نجری در این 
زمینه اظهار می کند: »شرکت 
رنو اگر می خواه��د با صنعت 
خودروس��ازی م��ا مش��ارکت 
کند چرا واردات خودرو انجام 
باید  می دهد؟ به اعتق��اد من 
جلوی واردات رنو گرفته شود، 
مگر شرکت پژو اکنون خودرو 

وارد ایران می کند؟«
دومین ش��ریک فرانس��وی 
صنعت خودروی ایران نزدیک 
به امضای قرارداد است، حال 
باید ببینیم ک��ه رنو می تواند 
پرچم��دار تح��ول در صنعت 

خودروی ایران باشد. 

گزارش اختصاصی »فرصت امروز« از آخرین تحوالت حضور خودروسازان فرانسوی  

راه متفاوت رنو در ایران

طب��ق تحقیق منتش��ر ش��ده 
 ،)Auto Plus( مجله اوتو پالس
  )Fortwo( فورت��و  اس��مارت 
در می��ان مدل های��ی اس��ت که 
بیشتر س��رقت شده اس��ت. این 
مطالع��ه که طب��ق داده های 15 
ش��رکت بیمه گذار فعال در بازار 
و با داده ه��ای 20 میلیون خودرو 
صورت گرفته است، تایید می کند 
که این ماش��ین کوچک ش��هری 
م��ورد عالقه  آلمانی، خ��ودروی 
سارقان است. مطالعه دیگری که 
در اکتبر گذشته روی 40 میلیون 
خودرو صورت گرفته بود نیز این 

نتیجه را تایید می کرد. 
طبق تحقیق »اتو پالس« روی 
ش��ده،  بیمه  خ��ودروی  10 هزار 
200 خ��ودرو »اس��مارت فورتو« 
در می��ان خودروهایی بوده اند که 

سارقان به سرقت برده اند. 
در این تحقیق آمده است: چرا 
سارقان چنین موفقیتی به دست 
آورده ان��د؟ به ای��ن خاطر که این 
ماش��ین مقاومت زیادی در برابر 
دزدی نشان نمی دهد و به همین 
دلیل کار را برای سارقان به شدت 
آسان می کند؛ س��ارقان به دلیل 

دس��تیابی به قطعات این خودرو 
دست به سرقت می زنند: آینه های 
بیرونی، س��پر و...  مدل های نسل 
این خودرو )2019-2014(  دوم 
بیش��تر مورد توجه بوده اس��ت؛ 
فراوانی س��رقت این نسل خودرو 
دو برابر بیش��تر از نس��ل اول آن 

است. 

س��رقت  دوم  جای��گاه  در 
اووک« روور  »ران��ج   خ��ودرو 
  )Range Rover Evoque(
ق��رار دارد ک��ه دلیلش س��ادگی 
سیس��تم دزدگیر الکترونیکی آن 
اس��ت. دیگ��ر خودروهایی که در 
این رده بندی ق��رار دارند، بی ام و 
 ،)BMW X6( ایکس س��یکس

Me - س��ی ال ای  )ررس��دس 
cedes CLA(، بی ام دبلیو ایکس 

فایو )BMW X5( هستند. 
ماشین های فرانسوی نیز هدف 
انتخ��اب س��ارقان برای س��رقت 
بوده اند، به خصوص مدل های رنو: 
تووینگو وان )Twingo 1(  که 
در رده چهارم قرار دارد. کلیو فور 
)Clio 4(  در رده هفتم و مگان 
  )Mégane 2 et 3( ت��و و تیری
در جایگاه یازدهم قرار گرفته اند. 

اوت��و  مجل��ه  رده بن��دی 
)تعداد  س��رقت  فراوانی  پ��الس 
ماش��ین های س��رقت ش��ده در 
نمون��ه 10 ه��زار ماش��ین بیمه 
ش��ده( در 165 م��دل ماش��ین 
س��رقت ش��ده در فرانس��ه را در 

سال 2015 بیان می کند. 
هرس��ال نزدیک ب��ه 110 هزار 
ماشین در فرانسه سرقت می شود 
که تقریبا 300 ماشین در روز به 

سرقت می روند. 

اسمارت، خودروی مورد عالقه سارقان

گزارش2
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حجت االسالم دکتر حسن روحانی در نطق تبلیغاتی 
خود که روز دوشنبه از شبکه استانی تهران پخش شد 

گفت: 
- در اصل چهارم قانون اساس��ی به روشنی اسالمیت 
نظام و هم��ه قوانین و مقررات مورد تصریح قرار گرفته 
است. در اصل ششم قانون اساسی بر اداره کشور توسط 
آرای مردم تاکید شده است، بنابراین از یک طرف دینی 
بودن و از طرفی مردم ساالر بودن نظام در قانون اساسی 
به صراحت بیان ش��ده اس��ت. گاهی در ش��رایطی قرار 
می گیری��م که حتی یک رأی عضو مجلس خبرگان هم 
برای انتخاب رهبری اهمیت دارد. طبق قانون اساس��ی 
گاهی چند نفر دارای ش��رایط مس��اوی از لحاظ فقهی، 
اجتماعی و بینش سیاس��ی هستند و این رأی خبرگان 
اس��ت که بین دو یا سه نفر مش��ابه تعیین می کند چه 

کسی رهبر باشد. 
- انتخاب��ی بودن رهب��ری نظام جمهوری اس��المی 
برای نس��ل جوان کش��ور از اهمیت زی��ادی برخوردار 
اس��ت. فردی که مس��ئولیت س��نگین رهبری نظام را 
برعهده دارد به طور غیرمس��تقیم توس��ط مردم ایران 
انتخاب می ش��ود. مردم ایران نمایندگان خودشان را در 
استان های مختلف برای مجلس خبرگان رهبری تعیین 
می کنن��د و این نمایندگان منتخب مردم هس��تند که 
در زمان الزم، فقیه عادل، ش��جاع، مدیر، مدبر و آش��نا 
به زم��ان را برای رهبری نظام و رهبری امت اس��المی 

انتخاب خواهند کرد. 
- این گون��ه نیس��ت که مجل��س خبرگان ف��ردی را 
به عنوان رهبری تعیین کند و س��پس کارش تمام شود 
و مس��ئولیتش به پایان برس��د تا خدای��ی نکرده روزی 
پیش بیاید که نیاز باش��د رهبری جدید را برگزیند. در 
اصل 111 قانون اساس��ی ب��ه صراحت آمده که مجلس 

خب��رگان رهب��ری همواره ب��ر صفات رهب��ری نظارت 
می کن��د و هم��ه آن صفات رهبری ک��ه در اصل پنجم 
و 109 قانون اساس��ی تصریح ش��ده به طور مداوم باید 

توسط این مجلس مورد نظارت دقیق قرار بگیرد. 
- فقه به معنای مصطلح امروز تسلط بر احکام فرعی 
اسالم نیس��ت بلکه فقیه کسی اس��ت که به اعتقادات، 
اح��کام و فصول اخالق و ابع��اد مختلف فرهنگ عظیم 
اس��الم آشناس��ت و عمیقا به این مس��ائل توجه دارد. 
در کنار این مس��ئولیت س��نگین و صفات مهم فقیه و 
عادل بودن، رهبری باید آش��نای به زمان یعنی آشنا به 
ش��رایط و مقتضیات زمان باشد که اگر این گونه نباشد 
اداره ی��ا آنچه به عنوان تدبیر و مدبر )در ش��رایط رهبر( 
در قانون اساس��ی آمده دچار مشکل خواهد شد. طبق 
قانون اساس��ی در ش��رایطی که نیاز باش��د هیچ راهی 
ب��رای انتخاب رهبری به ج��ز از طریق مجلس خبرگان 
وجود ندارد و تنها مرجعی که در ش��رایط الزم، رهبری 
جدید را بر می گزیند این مجلس اس��ت. اعضای مجلس 
خب��رگان ع��الوه بر اینکه بای��د دارای رتب��ه اجتهاد از 
لحاظ دروس حوزوی باش��ند باید بین��ش کافی نیز به 
مس��ائل اجتماعی و سیاسی داش��ته و هم آگاه به زمان 
باشند. برای مردم ایران بسیار مهم است نمایندگانی را 
برگزینند تا رهبری را انتخاب کنند که بینش سیاس��ی 
و اجتماعی داش��ته و مدیر و مدبر باش��د و قدرت اداره 
جامعه و امت اس��المی را داشته باشد. پس مردم وقتی 
می خواهند داوطلبانی را برای مجلس خبرگان انتخاب 
کنن��د باید همه این ویژگی ها و صف��ات را مدنظر قرار 

دهند. 
- مردم باید بدانند مجلس خبرگان هم مجلسی است 
ک��ه رهبر را انتخاب می کند و هم مجلس��ی اس��ت که 
ب��ر صفات رهبری به طور م��داوم نظارت می کند و هم 

خدایی ناکرده اگر زمانی الزم باش��د فردی را از سمت 
رهبری برکنار می کند و این براس��اس اصل 111 قانون 

اساسی است. 
- در سال های اخیر از دوره سوم در خبرگان رهبری 
کمیسیون های جدیدی تشکیل شده که برای انجام این 
وظای��ف به مجلس خبرگان کم��ک کرده و می کند. در 
مجلس سوم خبرگان، کمیس��یون سیاسی و اجتماعی 
تش��کیل ش��د که مسائل مهم سیاس��ت داخل کشور و 
جهان اسالم و سراس��ر جهان و موضوعات اجتماعی را 

مورد بررسی قرار می دهد. 
- ش��رکت در انتخاب��ات مجلس خب��رگان انجام یک 
وظیفه و رس��الت بسیار مهم اس��ت و برای اینکه مردم 
بزرگوار و فهیم ایران به این نکته توجه داشته باشند که 
مجل��س خبرگان تا چه حد اهمیت دارد باید بدانند که 

وظایف رهبری چقدر بااهمیت و سنگین است. 
اس��ت ک��ه  انق��الب ش��خصیتی  - رهب��ر معظ��م 
سیاس��ت های کل��ی نظ��ام را تبیین می کن��د و فرمان 
جن��گ و صلح برعهده ایش��ان اس��ت، فقهای ش��ورای 
نگهب��ان، رئیس قوه قضاییه و اعضای مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام را انتخاب می کند. رهبری برکار س��ه 
قوه نظارت دارد و ش��خصیتی است که بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری با حکم خود رأی مردم را نافذ می کند، 
 بنابراین رهبری رس��الت ها و وظایف های س��نگینی بر 

دوش دارد. 
- رأی هر یک عضو خبرگان  دارای اهمیت است. این 
آرای مردم در پای صندوق است که می تواند بهترین و 
صالح تری��ن نمایندگان را برای مجلس خبرگان رهبری 
انتخ��اب کند و امیدوارم همه م��ا در ادای وظیفه مهم 
خود موفق باش��یم و بتوانیم وظیفه تاریخی و مهم خود 

را در هفت اسفند به بهترین نحو انجام دهیم. 

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

نظامیان رژیم صهیونیس��تی ش��ب یکش��نبه دو جوان 
فلس��طینی را در قدس اش��غالی به رگبار بس��ته و آنها را 
ش��هید کردند، درحالی که نیروهای اش��غالگر روز یکشنبه 
نی��ز چهار فلس��طینی از جمله س��ه دختر را به ش��هادت 
رساندند و یک دختر فلسطینی دیگر نیز در کرانه باختری 
زخمی ش��د. به گزارش الجزیره، این دو جوان فلسطینی 
منص��ور ش��وامره و عم��ر محم��د احمد عمر از س��اکنان 

روستای قبیبه در شمال غرب قدس بودند. 
پای��گاه خبری عبری زب��ان 0404 نیز آورده اس��ت که 
این دو جوان فلس��طینی س��الح و چاقو در دست داشتند 
و نظامیان رژیم صهیونیس��تی آن دو را به رگبار بس��ته و 
به ش��هادت رساندند. از سوی دیگر، سخنگوی پلیس رژیم 
صهیونیس��تی نی��ز در بیانیه ای اعالم کرد که در س��اعات 
پایانی ش��ب یکشنبه دو جوان فلس��طینی قصد حمله به 
نظامیان صهیونیست در نزدیکی باب العامود را داشتند که 

صهیونیست ها به سمت آنها تیراندازی و هر دو نفر را شهید 
کردند. لوبا سمری عنوان کرد که شمار زیادی از نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیستی پس از انتشار اطالعات اولیه از این 
دو جوان فلسطینی خود را به منطقه باب العامود رساندند. 
وی در ادامه گفت: پس از تحقیقات گسترده مشخص شد 
که دو جوان مسلح فلسطینی خود را به منطقه باب العامود 
رسانده و به سمت نیروهای پلیس و گارد مرزی تیراندازی 
می کنند که در نهایت نظامیان صهیونیس��ت هر دو نفر را 
به رگبار بس��ته و آنها را کشتند. وی مدعی شد که در این 
عملیات کسی از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی زخمی 
نشده است. منابع صهیونیستی تصاویری از سالحی را که 
در اختیار این دو جوان فلس��طینی بود نیز منتشر کردند. 
این در حالی اس��ت که روز یکشنبه چهار فلسطینی دیگر 
نیز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده 

بودند. 

با شهادت 6 فلسطینی شمار شهدای انتفاضه قدس به 181 نفر رسید

  گاتیلف، معاون وزیر خارجه روسیه 
اع�ام کرد ک�ه اگ�ر رئیس جمهوری 
س�وریه در حال حاضر از قدرت کنار 

برود، سوریه تجزیه می شود. 
  عبداللطیف عبید، معاون دبیرکل 
اتحادیه عرب اتخاذ تصمیمی در این 
اتحادی�ه در م�ورد اعام عربس�تان 
برای اعزام نیروی نظامی به سوریه را 

تکذیب کرد. 

شورای ریاستی لیبی در شهر الصخیرات مراکش از تشکیل دولت جدید که 
شامل تنها 13 وزیر است و دولتی کوچک محسوب می شود، خبر داد

تیتر اخبار

حس��ن هاش��می، وزیر بهداش��ت در حاش��یه همایش 
بزرگداش��ت یازدهمین س��الگرد برنامه پزش��ک خانواده 
درخص��وص برخی انتقادات نس��بت به ق��راردادی بودن 
تعدادی از پزش��کان خانواده اظهار کرد: من فکر نمی کنم 
که باید همه را استخدام کنیم. ما باید خدمت را در قالب 
بیم��ه خرید کنیم. نظام س��المت در هیچ کجای دنیا این 
اندازه متورم نیس��ت و بنا نیست همه استخدام شوند. در 
کش��وری مثل ژاپن با آن جمعیت و پیش��رفت، مجموعه 
کارکنان دولت کمتر از وزارت بهداشت ما است؛ البته این 
موض��وع جدا از وزارت آموزش و پرورش اس��ت که بیش 
از ی��ک میلیون نف��ر کارمند دارد. اس��تخدام بیش از حد 
نیرو، باعث ناکارآمدی دولت می ش��ود. اگر بتوانیم اجرای 

قوانین را تضمین کنیم و آن را به طور مستمر ادامه دهیم، 
نگران��ی در این خص��وص نخواهیم داش��ت. دولت باید از 
طریق بیم��ه صرفاً خرید خدمت کند و وزارت بهداش��ت 
کار سیاست گذاری و نظارت را انجام دهد. نمی شود کسی 
از تریب��ون عمومی بگوید که پزش��کان 300 تا 400 برابر 
نس��بت به دیگران درآمد دارند. این حرف دروغ است، ما 
فایل درآمدی کش��ور را در بخش دولتی در اختیار داریم. 
در بخش خصوصی نیز دولت تعرفه گذاش��ته و همه آن را 
رعایت می کنند. در صورت تخلف نیز به دس��تگاه قضایی 
معرفی می ش��وند. فش��ار و مصیبت ای��ن کار روی مردم 
خواهد بود و ممکن اس��ت از روی ک��م اطالعی یا برخی 

منفعت طلبی های دیگر باشد. 

اختاف 300برابری درآمد پزشک و پرستار دروغ است

  مرک�ز پایش آلودگی هوای محیط 

ش�اخص  ته�ران  اس�تان  زیس�ت 
آلودگی هوای ش�هر ته�ران را 1۲۷ 
و در وضعیت ناس�الم برای گروه های 

حساس اعام کرد. 
  ش�رکت توس�عه و نوآوری اعام 

ک�رد که برای احداث ۲00 کیوس�ک 
ش�هری بانک مج�وز ش�هرداری را 

قالیباف شهردار تهران گفت: باشگاه های استقال و پرسپولیس برای وی از یک گرفته  است. 
جایگاه برخوردار هستند و فرقی بین آنها نیست. 

تیتر اخبار

شمارش معکوس برای پایان اجراهای متاستاز در حالی 
آغاز ش��ده اس��ت که در پنج اجرای آتی این تئاتر، بهناز 
ش��فیعی همس��ر زنده یاد ناصر حجازی، ناهی��د روزبهانی 
همس��ر زنده یاد مصطفی عبدالله��ی  )بازیگر و کارگردان 
تئات��ر(، صال��ح تس��بیحی ط��راح و گرافیس��ت، کوروش 
سلیمانی بازیگر و بابک چمن آرا به عنوان همپا روی صحنه 
خواهند رفت. همچنی��ن بنا به اعالم کارگردان این تئاتر، 

اجرای آخر متاستاز اجرای ویژه همپاها خواهد بود. 

اصغر دش��تی کارگردان متاس��تاز درباره برنامه حضور 
همپاه��ا در ادامه اجراهای این تئاتر گفت: »از 54 اجرای 
متاس��تاز که تا اول اسفند ادامه دارد تاکنون 30 همپا در 
تئاتر متاستاز روی صحنه رفته اند و 200 همپا به تماشای 
این تئاتر نشسته اند. همچنین اجرای آخر متاستاز در روز 
اول اس��فند اجرای ویژه همپاها خواه��د بود. در این اجرا 
متاستاز میزبان تمامی همپاهایی که به تماشای این تئاتر 

نشسته اند و روی صحنه حاضر شدند خواهد بود.«

متاستاز میزبان همپاهایش می شود

 سیدغامرضا موسوی، تهیه کننده 
فیل�م  »خشکس�الی و دروغ« ابراز 
امی�دواری کرد که این فیلم پیش از 

عید پروانه نمایش بگیرد. 
 فیلم ه�ای  »ملف گن�د« و »مدار 
صفر درجه« ساخته محمود رحمانی 
در دانشگاه س�ایمون فریز کانادا به 

نمایش در می آیند. 
پنجمین ش�ب سی ویکمین جشنواره موسیقی فجر با حضور  »پرواز همای« 

روی صحنه کار خود را پی گرفت

تیتر اخبار

رئیس فدراس��یون جهانی د و و مید ا ن��ی  )IAAF( برای 
نخس��تین بار ب��ا دیمیت��ری ش��لیاختین، رئی��س جدید 
 فدراس��یون د و و مید ا ن��ی روس��یه دی��دار کرد. ب��ه  گزارش

Inside the games، شلیاختین قصد داشت که در این 
دیدار سباستین کو را متقاعد کند تا محرومیت د و و مید ا نی 
روس��یه برداش��ته ش��ود. وادا در ماه نوامبر س��ال گذشته، 
گزارشی درباره فس��اد و دوپینگ در بین د و و مید ا نی کاران 
روس منتشر کرد که موجب شد د و و مید ا نی روسیه محروم 
شود. یک کمیته  بازرسی نیز به بررسی مسئله دوپینگ در 
روس��یه می پردازد و تحقیقات این کمیته  در تصمیم گیری 
درباره برداش��ته شدن محرومیت روس��یه تأثیرگذار است. 
فدراسیون د و و مید ا نی روس��یه در بیانیه ای بعد از جلسه با 
»کو« اعالم کرد: در این جلسه هر دو طرف درباره مشکالت 

مختلف صحبت کردند و درباره راه هایی برای خارج ش��دن 
روس��یه از بحران، نظر دادند. دیمیتری شلیاختین، رهبران 
IAAF را از تمهیداتی که اندیش��یده شده است، آگاه کرد 
تا آنها از شرایط د و و مید ا نی روسیه مطلع شوند. این پروسه 
نیاز ب��ه بر نامه ریزی و زمان دارد و ی��ک روزه حل نخواهد 
ش��د. رئیس فدراسیون د و و مید ا نی روس��یه نیز اظها ر کرد: 
در ارتب��اط نزدیک با رئیس کمیته  بازرس��ی اس��ت و او را 
از ه��ر گونه تغییراتی در د و و مید ا نی روس��یه آگاه می کند. 
رئیس کمیته  بازرس��ی قرار اس��ت فردا برای سومین بار به 
مسکو سفر کند. ویتالی موتکو قرار است گزارش دادستانی 
کل روس��یه را به او بدهد. این گزارش نش��ان داده که هیچ 
دوپینگ سیس��تماتیک و دولتی در روس��یه نبوده است و 

مقامات سیاسی در این مسئله درگیری نداشتند. 

دیدار سباستین کو  با رئیس فدراسیون دوومیدانی روسیه

ج�ام  تکوان�دو  رقابت ه�ای    
باشگاه های آسیا در حالی پنجشنبه 
در ش�ارجه امارات آغاز می شود که 
یک�ی از نماین�دگان ای�ران تاکنون 
موفق به دریافت روادید نشده است. 
 برانکو، س�رمربی پرسپولیس گفت: 

امی�دوارم هرچ�ه زودتر پرس�پولیس 
تمرینات خود را در ورزش�گاه ش�هید 

کاظمی شروع کند. 

روابط عمومی باشگاه پرسپولیس از صدور مجوز بازی سوشا مکانی خبر داد و 
گفت: سوشا می تواند طبق صاحدید کادر فنی از بازی این هفته مقابل سایپا 

برای پرسپولیس به میدان برود
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انتخابی بودن رهبری نظام برای نسل 
جوان اهمیت دارد

اخبار انتخاباتی
   سردار منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا در واکنش به 

سخنان شب یکشنبه استاندار تهران درباره جمع آوری 
بنرهای تبلیغاتی آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در روز 
راهپیمایی 22 بهمن، به ایسنا گفت: در این روز پلیس 
با تعدادی بنر مجهول المس��ئولیت که مش��خص نبود 
برای کجاست مواجه شد که این بنرها جمع آوری شده 
و در اختیار مرجع قضایی ق��رار گرفت. منتظرالمهدی 
همچنی��ن درباره همایش ه��ا و میتینگ های انتخاباتی 
نی��ز گفت: بای��د مجوزهای الزم در ای��ن خصوص اخذ 
شود و کس��انی که مجوز دریافت کرده اند باید موضوع 
را ب��ه پلیس اطالع دهن��د. او همچنین درباره تخلفات 
انتخابات��ی خاطرنش��ان ک��رد: پلی��س با رص��د فضای 
انتخابات��ی م��وارد تخلف را به وزارت کش��ور و... اطالع 
می دهد. س��خنگوی ناجا با بیان اینکه در روز انتخابات 
250 ه��زار مام��ور مس��ئولیت اصل��ی تامی��ن امنیت 
انتخاب��ات را بر عهده دارند، تاکید کرد: نیروی انتظامی 
تمامی تالش خود را برای برگزاری انتخاباتی باش��کوه 
با مش��ارکت حداکثری به کار خواهد گرفت و آمادگی 
کامل برای پیشگیری از هرگونه کنش امنیتی را دارد. 
   نجات اهلل ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 
به این سوال که آیا مستندات قانونی رد صالحیت داوطلبان 
به آنها اعالم خواهد شد؟ گفت: در صورت درخواست خود 
داوطلبان این مستندات به آنها ارائه می شود. او در واکنش 
به این مسئله که اظهارات اخیر وی درباره نظارت استصوابی 
در مجلس خبرگان شائبه اختالف نظر در شورای نگهبان را 
ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در یک مجموعه شورایی 
اختالف نظر طبیعی اس��ت آنچه من پیش از این در مورد 
نظارت استصوابی گفتم، موضوع آیین نامه مجلس خبرگان 
بود که در آن مقرر شده که تعیین صالحیت ها مانع نظارت 

استصوابی نیست. 
   عل��ی پورعلی مطلق، دبیرس��تاد انتخابات کش��ور 

گفت: اس��امی نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اس��المی امروز )سه شنبه( توسط وزارت کشور 
ب��ه فرمانداری های حوزه های انتخابیه سراس��ر کش��ور 
اعالم خواهد ش��د. فرمانداری ه��ای حوزه های انتخابیه 
نیز روز چهارش��نبه )28بهمن( نسبت به انتشار اسامی 
نامزدهای این دور از انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
اق��دام می کنن��د. همچنی��ن تبلیغات نامزده��ای این 

انتخابات از روز پنج ش��نبه )29بهم��ن( آغاز و تا پنجم 
اس��فند ادامه خواهد داش��ت. در روز شش��م اسفندماه 
نامزده��ای انتخاب��ات دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی و پنجمی��ن دوره مجل��س خب��رگان رهبری 
ممنوعیت تبلیغات دارند و روز هفتم اسفندماه نیز این 
دو انتخابات به طور همزمان در سراس��ر کش��ور برگزار 

می شود. 
 فهرس��ت 20 نف��ره »ص��دای ملت« ب��رای حوزه 
انتخابیه تهران، ری، اسالمش��هر، شمیرانات و پردیس 
منتشر شد. اس��امی نامزد های این فهرست بدین شرح 
اس��ت: 1. علی مطهری 2. حس��ن س��بحانی 3. کاظم 
 جالل��ی 4. حس��ن غفوری ف��رد 5. علیرض��ا محجوب

۶. بهروز نعمتی ۷. الیاس حضرتی 8. محمد خوش چهره 
کواکبی��ان مصطف��ی   .10 جل��ودارزاده  س��هیال   .9 
11. حجت االسالم محمد صالحی منش 12. محمدعلی 
وکیلی 13. حسین شیخ االسالم 14. محمدرضا دشتی 
اردکانی 15. حسن بیادی 1۶. پروانه مافی 1۷. محمود 
صادقی 18. محمدرضا عالیی 19. محسن عابدینی پور 

20. سیدمحمد حسینی. 
س��تاد  س��خنگوی  میرلوح��ی،  س��یدمحمود   
انتخابات��ی ائت��الف اصالح طلبان در ارتباط با لیس��ت 
ارائه ش��ده جامعه روحانیت و حضور آیت اهلل هاش��می 
رفسنجانی در این لیست گفت: شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان اجماال با جامعه روحانیت و لیس��ت مورد 
حمایت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همکاری و همراهی 

خواهد کرد. 
 حمیدرض��ا حاجی بابایی، س��خنگوی جبهه یکتا 
اع��الم ک��رد: در خص��وص انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی تابع تصمیمات ش��ورای ائت��الف اصولگرایان 
خواهیم بود و لیست جداگانه ای منتشر نخواهیم کرد. 
 عل��ی مطهری ب��ا رد اخبار منتش��ره درخصوص 
امض��ای میثاق نامه اصالح طلبان گفت ک��ه تعهدی به 

اصالح طلبان نداده است. 
 احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران 
)حام��ا( اظهار کرد: به دلیل مواضع ش��فاف و روش��ن 
مطه��ری، او در لیس��ت اصالح طلبان حض��ور دارد. در 
ش��رایط فعلی و ب��ا توجه به ضرباتی ک��ه اصالح طلبان 
از اف��راد غیرتش��کیالتی و ب��دون س��بقه اصالح طلبی 

خورده اند، تمام تاکیدمان بر اصالت لیست نهایی است. 
 آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی، رئی��س مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام، گفت: در مقط��ع فعلی که 
فصلی سرنوشت س��از برای انتخابات اس��فندماه است، 
م��ردم و حتی جوامع جهانی از جوانان ایران اس��المی 
انتظ��ار راهنمایی برای خلق حماس��ه سیاس��ی دارد. 
او ب��ا ارائ��ه تحلیلی از عوامل تقوی��ت و تضعیف میزان 
حضور مردم در انتخاب��ات، ردصالحیت های بی مورد را 
موجب کاهش شور انتخابات دانست و گفت: باید قانون 
به گونه ای اصالح ش��ود تا واگذاری بررس��ی صالحیت 
بیش از 10هزار نامزد سراسر کشور، به رقبای انتخاباتی 
آنان در شهرستان ها سپرده نشود، تا زمینه رقابت سالم 

بیش از پیش فراهم شود. 
 حجت االسالم سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران با اعالم اینکه سپاه در انتخابات دخالت ندارد، 
تاکی��د کرد: در انتخابات وارد مصادیق نمی ش��ویم. در 
انتخابات پیش رو دنبال جریان شناس��ی و روش��نگری 
هس��تیم، معیاره��ای امام و رهبری را بی��ان می کنیم، 
ب��ه مردم می گوییم به کس��انی رأی دهند که با اصول 

انقالب، امام و رهبری همراه باشند. 
 آی��ت اهلل قربانعل��ی دری نجف آب��ادی، کاندی��دای 
انتخاب��ات مجلس خب��رگان رهبری با تاکی��د بر اینکه 
خب��رگان جایگاه بس��یار حس��اس و مهم��ی در نظام 
جمهوری اس��المی دارد، گفت: مردم در هفت اس��فند 
در آس��تانه امتح��ان بزرگ دیگری ق��رار دارند که این 
انتخاب ه��ا برای ملت، کش��ور و عرصه ه��ای داخلی و 

بین المللی سرنوشت ساز است. 
 آی��ت اهلل محمد محم��دی ری ش��هری کاندیدای 
انتخابات مجلس خب��رگان رهبری گفت: از منظر امام 
)ره( یکی از مس��ئولیت های بس��یار س��نگین در نظام 
مقدس جمهوری اس��المی نمایندگی مجلس خبرگان 

رهبری است. 
 علی کیهانیان، دبی��رکل جمعیت حامیان انقالب 
اس��المی گفت: فرمول ما در انتخابات، لیس��ت ائتالف 
اصولگرای��ان منهای پایداری اس��ت. بر همین اس��اس 
لیس��ت ائتالف اصولگرایان منه��ای پایداری و به عالوه 
چهره های علمی و صنفی وظیفه گرای لیست جمعیت 

حامیان انقالب اسالمی خواهد بود.



استارکام مدیا وست؛ غرق در 
تکنولوژی

در ادام��ه معرفی ش��رکت های متخصص در حوزه 
رس��انه های تبلیغات��ی در این ش��ماره ب��ه تحلیل و 
بررس��ی ش��رکت »اس��تارکام مدیا وس��ت گروپ« 
)starcom mediavest group( ی��ا به اختصار 
SMG می پ��ردازم. آنچ��ه در م��ورد »اس ام ج��ی« 
درنگاه اول جلب توجه می کند، چش��م اندازی است 
که برای مجموعه تعریف شده است: »در اس ام جی، 
م��ا چیزی بی��ش از رس��انه و تبلیغات هس��تیم. ما 
آژانس��ی هس��تیم که غرق در تکنولوژی، اطالعات 
و م��ردم هس��تیم. برای م��ا اطالع��ات و تکنولوژی 
محلی برای انتفاع نیس��ت، بلکه آنها ابزاری هستند 
ب��رای تس��خیر احساس��ات، ارائه خالقی��ت و ایجاد 
ارزش.« بنا بر همین اصول اس��ت که این ش��بکه با 
در اختیار داش��تن حدود 8هزار پرس��نل در سراسر 
 جه��ان به ارائه خدم��ات متنوعی در زمینه رس��انه 

می پردازد. 
این ش��رکت خ��ود زیرمجموعه هلدین��گ معتبر 
پابلیس��یز اس��ت که یکی از معروف ترین شبکه های 
ب��رای  »اس ام ج��ی«  اس��ت.  جه��ان  تبلیغات��ی 
خدمات رس��انی ب��ه مش��تریان چند نام تج��اری را 
به عن��وان زیرمجموعه در اختی��ار دارد که در ادامه 
 ای��ن زیرمجموعه ها و توانمندی های ش��ان تش��ریح 

می شود. 

زیرمجموعه ها
1- استارکام )Starcom(: این مجموعه متخصص 
در ارائ��ه ارتباط یک به یک میان مصرف کنندگان و 
ش��ماری از مشتریان اس��تارکام است. همان طور که 
می دانید، بخش عم��ده ای از تالش های متخصصان 
رس��انه در ایجاد رابط��ه هدفمند می��ان برنامه های 
بازاریابی و مشتریان بالقوه و بازار هدف است و سعی 
براین اس��ت که به جای بازاریابی عمده، تمرکز روی 
مش��تریان به صورت خاص صورت پذیرد. اینجاست 
که نقش و اهمیت این زیرمجموعه SMG مشخص 
می شود. اس��تارکام سعی دارد با س��اخت اطالعات 
ج��ذاب و محت��وای پرمعنا و ارائه آنها به اش��خاص 
مرتب��ط، در زمین��ه صحیح، انگیزه ه��ای الزم را در 
مصرف کنن��دگان برای پاس��خ دهی مثبت به برندها 

به وجود آورد. 
2- مدیاوست )Mediavest(: این شرکت عنوان 
قدیمی ترین بازوی »اس ام جی« را یدک می کش��د. 
تاس��یس ای��ن ش��رکت ب��ه س��ال 1959 میالدی 
برمی گ��ردد. از همان ابتدا نیز نیت از تاس��یس این 
ش��رکت در ایاالت متح��ده، ارائ��ه خدمات مختص 
رس��انه به مش��تریان بود. اما در ح��ال حاضر، مدیا 
وس��ت، نقش مدرن تری برعهده دارد. این مجموعه 
محتوا، ارتباطات و فن��اوری کل مجموعه SMGرا 
به بهترین نحو در خدمت مش��تریان مطرح خود در 
می آورد تا به این وسیله ارتباطات سودمند و هدفمند 
ب��ا مش��تریانش برقرار کن��د. از عم��ده فعالیت های 
عین��ی این ش��رکت می ت��وان ب��ه طراح��ی برنامه 
رس��انه های جمعی، خدمات رس��انه های دیجیتال و 
تدوین مدل های اقتصادی اش��اره کرد. مدیاوس��ت 
 مش��تریان مطرح��ی چ��ون نیس��ان و پی اند ج��ی 

دارد. 
3- اسپارک )Spark(: اسپارک نیز یک مجموعه 
تمام خدمات رس��انه ای است. اتصال به منابع عظیم 
»اس ام ج« از یک س��و و چابکی این آژانس از سوی 
دیگر مزیتی است که این مجموعه را به یک شرکت 
مطرح تبدیل کرده اس��ت. در حقیق��ت ابداعات در 
حوزه تبلیغات و رس��انه، دسترس��ی بی نظیر به بازار 
و داش��تن یک نمای کام��ل از آن، نتایج همکاری با 

شرکت اسپارک به ادعای مالکان آن است. 
دیگر زیرمجموعه های استارکام مدیاوست، عبارتند 
 Performance ح��وزه  در  ک��ه   SMG PM از 
 SMG Multicultural فعال است و Marketing
که یکی از بزرگ ترین مجموعه های ارتباطی نام های 
تجاری در آمریکاس��ت و در این کش��ور به بررس��ی 
اطالع��ات و داده های مربوط ب��ه بازارهای ملیت های 
مختلف مانند، اسپانیایی، آفریقایی-آمریکایی، آسیایی 

و بازارهای نوظهور می پردازد. 

تبلیغ منتخب
در س��ال 2010میالدی یعنی زمانی که ش��رکت 
سامس��ونگ قصد داش��ت به معرف��ی تلویزیون های 
س��ه بع��دی خود در کش��ور هلن��د بپ��ردازد، برای 
 ارائ��ه تبلیغات اثربخش محیطی س��راغ اس��تارکام 
رف��ت.  اس��تارکام ب��ا دراختی��ار گرفت��ن یک��ی از 
ساختمان های قدیمی و مشهور این کشور دست به 
اج��رای تبلیغات محیطی زیبا و نوآورانه ای روی این 
ساختمان زد و اجرای زیبای یک مجموعه سه بعدی 
از نور و صدا که همزمان در ش��بکه جهانی یوتیوب 
پخش می شد، به بهترین نحو این تکنولوژی شرکت 

سامسونگ را معرفی کرد. 
هیج��ان وصف ناپذیر در زمان اجرای این فس��تیوال 
ج��ذاب نور و صدا، جمعیتی را به تماش��ای آن ترغیب 
کرد. )برای مشاهده 
این تبلیغ می توانید 
از ک��د درج ش��ده 
استفاده  مطلب  در 

کنید.(
ارتباط با 
نویسنده: 

ستارههایتبلیغات

تبلیغاتخالق

آگهی شرکت Popchips- شعار: یه کمی خوب 

ایستگاهتبلیغات

 فریبندگی خودروی جدید رنو 
در معرض امتحان

آیا آن زمان که برای نخستین بار اتومبیل رویایی خود را 
دیدید، به یاد می آورید؟ رنو برای تبلیغ خودروی مگان خود 
این سوال را از ما می پرسد. با دیدن یک اتومبیل جدید و 
جذاب شما احتماال ش��یفته آن می شوید. رنو با آگاهی از 
این ش��ور و اشتیاق، به ظاهر فقط به یک ویدئو در یوتیوب 
برای تبلیغ خودروی مگان خود اکتفا نمی کند. به گزارش  
 Publicis ام  بی ای نی��وز، رنو با همکاری آژانس تبلیغاتی
در بلژیک به این نتیجه رسیدکه بازدیدکنندگان یوتیوب 
احتماال بهترین ش��اخص برای جلب توجه افراد به سوی 
یک خودروی جدید نیستند. در نتیجه رنو تصمیم گرفت تا 
با طرح ایده رونمایی از یک خودروی رویایی در خیابان ها، 
میزان توجه واقعی مردم به اتومبیل مگان جدید را بسنجد. 
به همین دلی��ل نصب یک دوربین و نرم افزار تش��خیص 
چهره در خودروی مگان، نخستین اتومبیل با توان کشف 
نگاه های واقعی را س��اخت. موفقیت این کمپین با تشویق 
مصرف کنندگان به دریافت جایزه از طریق مراجعه به یک 
سایت خاص، پیش بینی نظرات واقعی مردم درباره اتومبیل 
مگان و ش��انس دریافت رایگان بلیت مسابقه فرمول یک 

Grand Prix کامل شد. 

نگاهی به کمپین تبلیغاتی بانک شهر

وعده فردای بهتر
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کمپین های تبلیغات��ی بانک های مختلف 
یک��ی پس از دیگری در حال اکران اس��ت. 
گوی��ی بانک ه��ا در عرصه تبلیغ��ات نیز در 
حال رقابت هس��تند و ت��الش می کنند در 
ای��ن عرصه نی��ز قدرتمند ظاهر ش��وند. به 
نظر می رس��د آنها به تاثیر جذب مشتری از 
طریق اکران تبلیغات باکیفیت رس��یده اند و 
ب��ه همین دلیل، در ح��ال حاضر مخاطبان 
آگهی های��ی را از این حوزه بازار مش��اهده 
می کنند که ب��رای ایده پ��ردازی و طراحی 
و اجرای آنها وقت گذاش��ته ش��ده و هزینه 
ش��ده اس��ت. یکی از کمپین های��ی که این 
روزه��ا میان مابقی کمپین های حوزه بانکی 
خودنمایی می کند، کمپین بانک شهر است. 
ش��اید بتوان گفت که بانک ش��هر به نسبت 
مابقی رقبایش حضوری پررنگ تر در عرصه 
تبلیغ��ات دارد. ای��ن کمپین ش��امل آگهی  
تلویزیونی و محیطی است. »فرصت امروز« 
ب��ه منظور بررس��ی دقیق تر ابع��اد مختلف 
این کمپین س��راغ علی محمدی مش��اور و 
فع��ال عرصه تبلیغات رفته اس��ت. عالوه بر 
گفت وگ��و با علی محم��دی گفت وگویی نیز 
با گروه ایده پ��ردازی و اجرای کمپین بانک 

شهر داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

کمپینی متناسب با شخصیت برند
عل��ی محم��دی، مش��اور و فع��ال عرصه 
تبلیغ��ات درب��اره کمپین اخیر بانک ش��هر 
می گوید: خدمتی که در کمپین اخیر بانک 
ش��هر معرفی شده توس��ط اکثر بانک ها در 
ح��ال حاضر ارائه می ش��ود و تمامی فعاالن 
این حوزه خدمات��ی را در این باره تعریف و 
به مشتریانش��ان ارائه می کنند. حال با این 
توصیف��ات گروه ایده پ��ردازی کمپین اخیر 
بانک ش��هر س��عی کرده اند که ب��رای اقدام 
تبلیغات��ی جدی��د این برند رون��دی را اجرا 
کنند که متناسب با ش��خصیت برند است. 
شخصیتی که مخاطبان بانک شهر این برند 
را براساس آن می شناسند. با این توصیفات 
به نظ��رم کمپین اخیر بانک ش��هر از روند 
درس��تی پیروی کرده و آگهی ه��ای به کار 
رفته در آن جالب توجه است اما نکته ای در 
این آگهی ها تامل برانگیز است که شاید علت 
وقوع آن به سیاس��ت های س��فارش دهنده  
آگهی برگ��ردد. در این آگهی ها به مخاطب 
اطالعات تکمیلی درب��اره خدمتی که بانک 
ارائه می دهد، داده نشده یعنی گروه خدمت 
را ب��ا کلی گویی به مخاط��ب معرفی کرده 
و در کمپین به ش��کلی عمومی عنوان شده 
که بانک قرار اس��ت تسهیالت ویژه ای را به 
فعاالن کس��ب وکار ارائه دهد. تسهیالتی که 
در کمپین ش��فاف درباره آنها توضیح داده  

نشده، البته به نظرم این نوع معرفی خدمت 
در کمپین از استراتژی خاصی پیروی کرده 
اس��ت، اس��تراتژی ای که ش��اید برای گروه 
ایده پ��ردازی از ط��رف بانک تعیین ش��ده 
باش��د. هرچند گروه برای رفع این موضوع 
سعی کرده کانال های ارتباطی با بانک را در 
کمپین معرفی کنند تا مخاطبان خاص این 
کمپین برای دریافت اطالعات کامل س��راغ 
آنها بروند. به نوعی آگهی های اکران شده در 
این کمپین فقط برای مخاطب طرح س��وال 
کرده اند و پاسخ را مشخص نکرده اند. شاید 
مخاطبان با دیدن آگهی احس��اس کنند که 
بانک قرار اس��ت به کس��ب وکارها فقط وام 
ده��د، در حالی که امکان دارد عالوه بر وام، 
امکان��ات دیگ��ری را نیز ارائ��ه دهد که در 
کمپین مطرح نشده است. در هر صورت به 
نظرم اگر اطالعات بیش��تری در آگهی داده 
می شود، بهتر بود. البته از زاویه دیگری نیز 
می توان این آگهی ها را بررس��ی کرد، در هر 
دو آگهی گروه ایده پردازی مخاطب را برای 
دریافت اطالعات بیش��تر تش��نه نگه داشته 
اس��ت و مخاطبان برای رفع تش��نگی خود 
ناچارند که سراغ کانال های ارتباطی مندرج 
در آگهی ه��ا برون��د. این اتفاق ب��رای بانک 
شهر مطمئنا می تواند، باعث فرصت آفرینی 
درجذب مش��تریان بیشتر شود و مخاطبان 
بس��یاری از طریق این کمپین می توانند به 
بانک وصل ش��وند که این موضوع دستاورد 
مثبتی را برای بانک به همراه خواهد داشت. 

همخوانی اجزای کمپین با یکدیگر
محمدی درباره همخوانی آگهی های 
اک��ران ش��ده در کمپین بانک ش��هر 
و  محیط��ی  آگهی ه��ای  می گوی��د: 
تلویزیون��ی ای��ن کمپین ب��ا اینکه تا 
ح��دودی اجرای متفاوت��ی دارند ولی 
کامال مش��خص اس��ت که از یک ایده 
واحد پیروی می کنند. به نوعی ش��یوه 
روای��ت در آگهی ها با یکدیگر متفاوت 

است اما هس��ته  اصلی آنها یکی است. برای 
مثال، در آگهی تلویزیونی مشکلی در حوزه 
فعالیت کسب وکارها مطرح شده و در انتها 
حل شده اما در آگهی محیطی با یک مفهوم 
بصری خوب و اجرای س��ه بعدی با کیفیت 
باال روبه رو هستیم. در نتیجه می توان گفت 
که هر دو آگهی از لحاظ فرم و اجرا خلوت و 
تمیز هستند. این روند حرکتی جالب توجه 
است و از نکات مثبت این کمپین محسوب 

می شود. 
ای��ن مش��اور تبلیغاتی درباره ش��عار این 
کمپین می گوید: کمپین از شعار خوبی نیز 
برخوردار اس��ت که پرانرژی و مثبت اس��ت 
و به ص��ورت پلکان��ی مفه��وم را به مخاطب 
رس��انده، یعنی در ش��عار گفته شده امروز 
خوب اس��ت ولی فردای بهت��ری نیز در راه 

اس��ت. ولی یک نکته ای در این شعار وجود 
دارد ک��ه س��وال برانگی��ز اس��ت، نکته این 
اس��ت که مفهوم امروز خوب در شعار کامال 
مشخص نیست و به نظرم کلمه امروز خوب 
در ش��عار مبهم است. س��وال اینجاست که 
چرا امروز خوب اس��ت؟ چ��ون به نوعی در 
آگهی گفته شده که امروز فعاالن اقتصادی 
چندان جالب نیست و بانک شهر قرار است 

که فردای آنها را بهتر کند. 
محم��دی درب��اره آگه��ی تلویزیون��ی و 
محیط��ی ای��ن کمپی��ن می گوی��د: آگهی 
تلویزیون��ی کارگردانی خوب��ی دارد. میکس 
و صداب��رداری آگه��ی قابل توجه اس��ت و 
ش��روع آگهی و فضای خاصی ک��ه در ابتدا 
ش��کل گرفت��ه جالب اس��ت. ع��الوه براین 
آگه��ی از ریت��م و پایان بن��دی خوب��ی نیز 
برخ��وردار اس��ت و مخاطب ب��ه راحتی در 
مس��یر ماجرای داس��تان قرار می گیرد. در 
م��ورد آگهی محیطی ای��ن کمپین نیز باید 
بگویم آگهی محیطی این کمپین از اجرای 
جذابی برخوردار است ولی به نظرم حس و 
حال آن عمدتا صنعتی اس��ت. این درحالی 
اس��ت که خدمات بانک شهر شامل تمامی 
فعاالن کسب وکار می شود. فعاالن اقتصادی 
فقط شامل صنعتگران نمی شود و گروه های 
زیادی در این دس��ته بندی ق��رار می گیرند. 
ش��اید بهتر ب��ود ک��ه دایره گس��ترده تری 
از فع��االن اقتص��ادی در آگه��ی معرف��ی 
می ش��دند، مگرآنکه بانک در پی پیام رسانی 
برای صنعتگران به عن��وان فعاالن اقتصادی 

بوده باش��د. محمدی در پایان می گوید: در 
مجموع ب��ه نظرم کمپین بانک ش��هر روند 

درست و مثبتی را طی کرده است. 

 معرفی خدمتی از بانک شهر
حامد ناصری، مدیر آژانس مجری کمپین 
درباره بریف اولیه اقدام تبلیغاتی بانک شهر 
می گوید: بانک ش��هر بریفی را در خصوص 
طراح��ی و خل��ق ی��ک آگه��ی تلویزیونی 
و منطب��ق ب��ر آن آگهی محیط��ی، درباره 
تمام ابعاد تس��هیالت ای��ن بانک به گروه ما 
ارائ��ه داده بود. این بانک ب��ا توجه به لحن 
آگهی ه��ای قبلی خود بر این موضوع تاکید 
داش��ت تا ای��ده معرفی این تس��هیالت به 

صورتی خاص مطرح شود. 

کمپین از ایده واحدی پیروی می کند
ماکان مهرپویا مدیر خالقیت و کارگردان 
آگه��ی تلویزیون��ی کمپین بانک ش��هر نیز 
درب��اره ایده  اولی��ه آن می گوید: گروه ما در 
درجه اول برای شکل گیری ایده سعی کرد 
که فعاالن کس��ب و کار و حوزه عملکرد آنها 
را به خوبی بررس��ی و تعریف کند. این افراد 
کسانی هستند که تالشگرند و با وجود تمام 
مش��کالت و محرومیت هایی ک��ه همه ما با 
آن آش��نا هس��تیم، تولید را رها نکرده  و به 
فعالیت خود ادام��ه می دهند. حال خدمات 
تسهیالت بانک شهر به کمک این قشر آمده 
تا تجهیزات، محل کار و نیروی انسانی آنها 
را توس��عه دهد. ایده این کمپین با اینکه در 
ظاهر به دو ش��کل متف��اوت در آگهی 
تلویزیونی و آگهی محیطی اجرا ش��ده 
ولی در کلیت از یک ایده واحد پیروی 

می کند. 
مهرپویا درباره روند اجرایی کمپین 
بانک ش��هر می گوید: آگهی های بانک 
ش��هر خصوص��ا از ن��وروز 9۴ بس��یار 
چش��مگیر بوده و این روند حرکتی نه 
تنها کار ما را س��خت بلکه حس��اس تر 
می ک��رد. نکته مهم��ی که در م��ورد گروه 
بازاریابی و تبلیغات بانک ش��هر وجود دارد 
این اس��ت که به ش��دت به اثربخشی آگهی 
فکر و از ایده تا اجرا براساس اهداف شان کار 
را ارزیابی و کارشناسی می کنند. در واقع به 
نوعی می خواس��تیم عالوه بر تولید آگهی ای 
خاص دغدغه های تعریف ش��ده در بریف را 
هم برطرف کنیم. به همین دلیل اس��ت که 
در ۴0 ثانیه آگهی  تلویزیونی یک قصه اصلی 
و دو قص��ه فرعی بس��یار مینیمال داریم. به 
نوعی در آگهی تلویزیونی طرح مشکل کرده 
و بع��د از آن نوش دارو را معرفی و اثر آن را 
نمایش داده ایم. اغراق در افکت های صوتی 
بخش اول، تغییر رنگ و نور و موس��یقی ای 
که از حالت ناکوک، به سمت توازن می رود 
و در نهایت اوج می گیرد، همه برای استفاده 

از حداکث��ر توان م��ان در رس��اندن پیام به 
بهتری��ن ش��کل ممکن بوده اس��ت. در این 
میان اعتماد سفارش دهنده کار نیز به گروه ، 

اجرای کار را آسان تر کرده بود. 
 مهرپوی��ا در مورد رس��انه های اس��تفاده 
ش��ده و مخاطبان در نظر گرفته شده برای 
این کمپی��ن می گوید: آگهی  تلویزیونی این 
کمپین مدتی اس��ت از شبکه های سراسری 
در ح��ال پخ��ش و آگهی ه��ای گرافیک��ی 
آن نی��ز در س��ایت بانک ش��هر و همچنین 
ش��عب این بان��ک در حال نمایش اس��ت. 
در م��ورد مخاطب��ان این کمپی��ن نیز باید 
بگوی��م ما از عنوان کلی فعاالن کس��ب و کار 
استفاده کرده ایم و کدهایی داده ایم که فکر 
می کنی��م با این دس��ته از مخاطبان ارتباط 
برق��رار می کن��د. ع��الوه برای��ن کانال های 
ارتباطی دیگر نیز معرف��ی کرده ایم تا افراد 
از طریق آن به سایت و شعب مراجعه کنند 
تا اطالعات دقیق تری در این باره به دس��ت 

بیاورند. 

تسهیالت بانک شهر به شکل جعبه 
ابزار در هر دو آگهی وجود دارد

علی جمش��یدی، ط��راح گرافیک آگهی 
محیطی کمپین تازه بانک ش��هر هم درباره 
ای��ده  و ش��عار این آگه��ی می گوی��د: ایده 
طراحی آگهی محیط��ی و آگهی تلویزیونی 
یک خاس��تگاه دارند اما شیوه برخورد ما در 
اجرای این دو رسانه متفاوت در نظر گرفته 
شده است. اگر دقت کرده باشید، تسهیالت 
بانک ش��هر به ش��کل جعبه ابزار در هر دو 
آگهی وجود دارند یعنی تسهیالت این بانک 
در آگه��ی گرافیکی به ش��کل جعبه ابزاری 
کامل، تصور شده که به کسب و کارها ارزش 
افزوده ای می بخش��د و در آگهی تلویزیونی 

نیز همین ایده وجود داشت. 
جمش��یدی در مورد ش��عار ای��ن کمپین 
می گوی��د: ای��ده آگهی ه��ای مختل��ف این 
کمپی��ن، با ش��عار ام��روز خ��وب و فردایی 
بهتر کامل ش��ده اس��ت. ش��عاری که اشاره 
مستقیمی به پیام اصلی کمپین دارد یعنی 
تولید کنن��دگان و فع��االن کس��ب و کار های 
مختل��ف که با تمام س��ختی ها به کار ادامه 
داده ان��د و ح��اال بانک ش��هر وع��ده فردای 
بهتری را با تس��هیالت اعطایی به این افراد 

می دهد. 
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فرات��ر از مرزها ق��دم زدن در 
ارائ��ه خدمات ب��رای بانک های 
ایرانی همواره با مشکالت زیادی 
همراه است؛ بانک هایی همچون 
بانک گردش��گری در چند سال 
گذش��ته با چنین ش��عارهایی 
فعالیت های خود را آغاز کردند 
و درص��دد شکس��تن مرزهای 
خدمات در کشور بودند. اگرچه 
وعده ای��ن برند ارائ��ه خدمات 
در خارج از مرزه��ای ایران نیز 
به مش��تریانش ب��ود اما برخی 
از مش��اوران برند و بازاریابی بر 
این باورند که بانک گردشگری 
در تحق��ق این ش��عار عملکرد 
مناسبی را نداشته است. اینکه 
بانک گردش��گری در راس��تای 
فعالیت های برندینگ و بازاریابی 
باید چ��ه اقداماتی را انجام دهد 
و تغییر ش��عار این بانک تا چه 
اندازه در راس��تای فعالیت های 
بازاریاب��ی و برندینگ این برند 
مثم��ر ثمر واقع ش��ده، بهانه ای 
ش��د تا »فرصت امروز« س��راغ 
دکت��ر ف��رزاد مقدم، مش��اور و 
برندسازی  استراتژی های  طراح 
برود. آنچ��ه در ادامه می خوانید 
نظ��رات این کارش��ناس درباره 

ارتباطات��ی  فعالیت ه��ای 
برن��د، کمپین ه��ای تبلیغاتی، 
اس��تراتژی های بازاریاب��ی و. . . 
اس��ت که در چهار بخش مجزا 

تنظیم شده است. 
در برندسازی و تبلیغات برای 
بانک ه��ا، مقوله جایگاه س��ازی 
بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت و 
بانک ه��ا باید نس��بت ب��ه این 
موض��وع توجه ویژه ای داش��ته 
باش��ند، چون خدمات بانک ها 
در core product  یا هسته 
اصلی شان بسیار شبیه است. در 
س��اده ترین سطح قرار است که 
مخاطبان پول ه��ای خود را در 
بانک  قرار دهند و از این طریق 
خدماتی را دریافت کنند و البته 
س��ود س��پرده ای هم برایشان 
همراه داشته باشد. یکسان بودن 
هسته مرکزی خدمات در تمامی 
بانک ه��ای دنیا موض��وع ایجاد 
تمای��ز و جایگاه س��ازی را برای 
بانک ها دچار مش��کل می کند؛ 
چون مقوله جایگاه س��ازی یک 
مرحل��ه از تفک��ر منطق��ی در 
اس��تراتژی بانک ه��ا اس��ت که 
بهترین شکل حضور  می پرسد 
آنه��ا در بازار چیس��ت و اینکه 
بانک ها در کنار سایر رقبا چگونه 
خود را به بازار معرفی کنند که 
از این طریق نس��بت به س��ایر 

بانک ها متفاوت باشند؟ 
چه جایگاهی در بازار اتخاذ 

کنیم؟ 
جایگاه س��ازی،  راس��تای  در 
بانک ها باید ب��ه نکات مختلفی 
توج��ه کنند ت��ا از ای��ن طریق 
بتوانند با بازار ارتباط مناسبی را 
برقرار کنند. موضوع دیگری که 
در مقوله جایگاه س��ازی بانک ها 
بس��یار حائز اهمیت است، این 
است که آیا جایگاه سازی بانک ها 
و  کالن  اه��داف  راس��تای  در 
برنامه های استراتژیک برند برای 
بانک ها ایجادش��ده است؟ چون 
جایگاه س��ازی بانک ه��ا باید در 
راس��تای این موضوع باشد و در 
برندینگ  استراتژی های  تدوین 
به ای��ن موضوع توج��ه ویژه ای 
شود، در غیر این صورت تالشی 

است هزینه دار و بی فایده! 

عمل به شعار
نمون��ه  بانک های زی��ادی در 
و  درحال توس��عه   کش��ورهای 
توس��عه یافته وجود دارد که در 
راس��تای جایگاه سازی عملکرد 
مناسبی را داش��ته اند؛ به عنوان 
نمون��ه بانک آفریق��ای جنوبی 
در کشور خود ش��عار »ساده تر 
س��ریع تر بهتر« را مطرح کرد. 
برای بازار هدف کشور آفریقای 

ای��ن  زم��ان،  آن  در  جنوب��ی 
موضوع بسیار شعار تازه ای بود و 
هیچ کدام از رقبای بانک آفریقای 
جنوبی از این وعده مناس��ب و 
تازه استفاده نکرده بودند؛ البته 
بانک آفریقای جنوبی این شعار 
را در عمل نیز پیاده س��ازی کرد 
که نتیجه خوبی را در راس��تای 
متمایز ش��دن از رقبا برایش به 

همراه داشت. 

نخستین بودن
بانک شینس��ی ژاپ��ن نیز در 
راستای جایگاه س��ازی اقدامات 
مناس��بی را انجام داده اس��ت؛ 
چون این بانک، نخستین بانکی 
بود ک��ه به ص��ورت اختصاصی 
ب��ه مش��تریان ش��خصی خود 
خدمات��ی ویژه و حتی در محل 
ارائه می داد ک��ه این موضوع را 
برخ��ی از بانک ه��ای ایرانی در 
حال حاض��ر در داخل کش��ور 
نیز انج��ام می دهند. از آنجا که 
شینس��ی نخس��تین بانکی بود 
ک��ه این ن��وع خدم��ات را ارائه 
می کرد، در کتاب های برندینگ، 
همواره به عنوان نخستین از آن 
ی��اد می کنند. از نظ��ر ال رایس 
بهترین استراتژی جایگاه سازی 
این اس��ت ک��ه یک س��ازمان 
جایگاه نخس��تین را برای خود 

ایجاد کرده باش��د و متاس��فانه 
بانک ه��ای  در  موض��وع  ای��ن 
ایرانی به موق��ع موردتوجه قرار 
نمی گیرد. به عن��وان نمونه این 
روزها بس��یاری از بانک ها روی 
ارائه سرویس��ی تمرکز کرده اند 
ک��ه مخاطب��ان ب��دون کارت 
می توانن��د از خودپردازه��ا پول 
دریافت کنند تا وقتی که بانکی 
به عنوان نخس��تین این خدمت 
را عنوان می کند جذاب اس��ت 
اما هنگامی ک��ه تمامی بانک ها 
روی این موضوع تبلیغ می کنند 
دیگر فواید جایگاه سازی در این 
سرویس برای بانک ها بی معنی 
می ش��ود و اگ��ر ه��م بگوین��د 
جایگاه س��ازی  اس��تراتژی مان 
نیست و فقط اطالع رسانی است، 
آن موقع باید گفت بیهوده است 
که بانک های ایرانی با پول مردم 
خدمتی را تبلیغ کنند که پس 
از مدتی بیهوده فرض می شود. 
اش��کالی ندارد که این سرویس 
را تمامی بانک ها داش��ته باشند 
ام��ا اینک��ه تمام��ی بانک ها در 
راس��تای جایگاه سازی، هرکدام 
ح��دود 3 میلیارد توم��ان خرج 
کنند که حرف ه��ای تکراری و 
یکس��ان بزنند به لحاظ منطق 
موجود در مدل های برندسازی 

بی معنی است. 

کمپی��ن دیگ��ر بانک گردش��گری تحت 
عنوان »به همین سادگی« بود که این شعار 
برای مخاطبان ایرانی خصوصا خانم ها بسیار 
آشنا بود و این شعار بانک گردشگری بسیار 
شباهت به شعار »به همین سادگی به همین 
خوشمزگی« شرکت رشد داشت که از سال 
1377 در تبلیغ��ات تلویزیون��ی، محیطی 
و... از این ش��عار استفاده می کند. از طرفی 
این ش��عار روی تمامی محصوالت رشد نیز 
وجود دارد، یعنی میزان تکرار و دسترس��ی 
به قدری باالست که بانک گردشگری از آن 
عقب می ماند. بانک گردش��گری شعار »به 
همین س��ادگی« را به عنوان اس��لوگان در 
تبلیغات خود استفاده  کرد که هدف حمایت 
از محیط زیست را با خود داشت. بانک های 
مختلف در چند سال گذشته روی بانکداری 
الکترونیکی سرمایه گذاری کردند و تبلیغاتی 
را در این راس��تا انجام دادند که هزینه های 
زیادی را برای آنها به همراه داشته است. به 

لحاظ معرفی یک خدمت در شروع کار شاید 
ایده خوبی باش��د ول��ی هنگامی که تمامی 
بانک ها روی یک موض��وع تبلیغ می کنند 
در حقیقت جایگاه سازی صورت نمی پذیرد 
و کاهش اثربخش��ی هنگامی است که شما 
آخرین کسی باش��ی که خدمات بانکداری 

الکترونیکی را تبلیغ کنی! 
بانک گردشگری در حال حاضر کمپینی 
را با شعار »در مسیر گردشگری« النچ کرده 
و این کمپین پیام »در مس��یر گردشگری« 
را ب��ه مخاطبان ارائ��ه می دهد. این کمپین 
بانک گردش��گری نیز مانن��د کمپین های 
دیگر این بانک عنصر زمان بندی مناس��ب 
را در خود ندارد. در ابتدا این س��وال مطرح 

می ش��ود که پیام »در مس��یر گردشگری« 
می توان��د بانک گردش��گری را نس��بت به 
س��ایر بانک ها متمایز کند؟ در پاسخ به این 
موضوع می توان گفت که پیام »در مس��یر 
گردش��گری« می تواند مزیتی را نسبت به 
س��ایر رقبا برای بانک گردشگری به همراه 
داشته باش��د؛ چون از طریق این پیام بانک 
گردشگری اظهار می کند بانکی هستم که 
خدمات گردش��گری را به مخاطب��ان ارائه 
می ده��م و این خدم��ات را بانک های دیگر 
ب��ه مخاطبان ارائه نمی دهن��د، این موضوع 
را می توان مزیتی در راس��تای جایگاه سازی 
بانک گردشگری محسوب کرد، اما اگر دقت 
کنی��د این موضوع برای بانک گردش��گری 

شهرت و اعتبار الزم را نمی آورد و بهتر بود 
که بانک گردش��گری در چند سال گذشته 
تالش می کرد ک��ه این جایگاه را برای خود 
در ارتباط مس��تقیم با صنعت گردش��گری 
ایجاد کند. هنگامی که بانکی اس��م خود را 
بانک کشاورزی می گذارد توقع مخاطب این 
است که در راس��تای کشاورزی اقداماتی را 
انج��ام دهد و ارتباطی حداقلی را با موضوع 
کشاورزی داشته باشد. هنگامی که نام بانک، 
بانک گردش��گری اس��ت توقع حداقلی این 
است که در راستای گردشگری اقداماتی را 
انج��ام دهد اما متاس��فانه در ایران برخی از 
بانک ها ب��دون توجه به این موضوع نامی را 
برای خود انتخاب کرده اند و پس از مدت ها 
کاری را ک��ه باید روز اول انجام می دادند به 
خاطر می آورند. می توان »به همین سادگی« 
گفت که گرچه این کمپین به جایگاه سازی 
آنها کم��ک می کند اما به لحاظ زمان بندی 

کمی دیر اتفاق افتاده است! 

شعاری تکراری

راهکارهایی برای بهبود تجربه مشتری 
در خرید های آنالین – قسمت دوم

در ش��ماره قبلی در خصوص س��ه راه��کار بهبود 
تجربه مشتری در فضای مجازی و خریدهای آنالین 
بحث و اش��اره ش��د که برای این منظ��ور باید روی 
س��رعت لود وب سایت و ناوبری س��ایت تمرکز و در 
نهایت با بهره گیری از عکس های مناسب و باکیفیت 
در س��ایت خود، تجربه بهتری را برای مشتری خود 
 خل��ق کنی��د. در ادامه به بررس��ی س��ایر راهکارها 

می پردازیم: 
4- مطالب کم، زمانی که در محتوای سایت مورد 

استفاده قرار می گیرند زیاد به نظر می رسند 
معم��وال ای��ن ضرب المثل صادق اس��ت زمانی که 
موضوع��ی در محت��وای آنالین مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد هر چقدر هم کم باش��د ول��ی زیاد به نظر 
می رسد. لذا متن های زیاد، تصاویر و ویدئوکلیپ های 
بیش از اندازه می تواند به سرعت دید و صفحه نمایش 
مش��تری را به هم ریخته و مانع تجربه وی ش��ود و 
همچنی��ن به س��ادگی می تواند ذه��ن او را از خرید 
منحرف کند. بنابراین در انتخاب متن ها و تصاویر دقت 
 و از ش��لوغی بیش از اندازه صفحات وب سایت خود 

جلوگیری کنید. 
5- قرار دادن بررسی ها و نظرات مشتریان 

بررس��ی های مشتری بس��یار قابل اعتماد تر از یک 
فعالی��ت بازاریابی برای یک س��ازمان اس��ت، لذا به 
مش��تریان خود اج��ازه دهید صحب��ت کنند و نظر 
بدهن��د. برندها می توانند به طور قابل توجهی تجربه 
مش��تری را از طریق ارائه و نمایش بررسی هایی که 
توس��ط مش��تریان در خصوص ی��ک محصول اظهار 

شده بهبود دهند. 
این نمایش نه تنها در س��ایت بلکه در اپلیکیش��ن 
موبایل یا در نمایش��گرهای فروش��گاه نی��ز می تواند 
صورت پذی��رد. طی ی��ک مطالعه در س��ال 2014 
مش��خص ش��د که بی��ش از 86درصد از مش��تریان 
در هن��گام تصمیم گیری برای خرید، این بررس��ی ها 
را به عن��وان ی��ک منب��ع اطالعاتی اثرگ��ذار دیده و 
مطالع��ه می کنن��د و 56 درصد از مش��تریان دقیقا 
ب��ه دنبال س��ایت هایی می گردند ک��ه دارای چنین 
بررس��ی هایی باش��ند. برند ها می توانن��د از ارائه یک 
تجربه مثبت به مش��تریان خود ب��ا ایجاد امکان قرار 
دادن بررس��ی ها و امتیاز دادن در ه��ر نقطه تماس 
 به گونه ای که س��اده و در دس��ترس مشتریان باشد، 

مطمئن شوند. 
6- استفاده از روان شناسی رنگ

به روان شناسی رنگ در زمانی که برای رنگ طرح 
اصلی س��ایت خود برنامه ریزی می کنید توجه کنید. 
به عن��وان مثال برای وب س��ایت هایی ک��ه به عنوان 
موتورهای رزرو مورد اس��تفاده قرار می گیرند، سعی 
کنی��د از رنگ س��بز برای کلید های خ��روج از هتل 
)checkout( و پرداخت استفاده کنید. سبز نشانگر 
کلمه »رفتن« اس��ت، دقیقا مانند چراغ راهنمایی و 
رانندگی و یک تداعی معانی مثبت در ذهن مشتری 

خواهد داشت. 

7- نمایش تعداد موجودی انبار و زمان برگشت 
سفارش مشتری

اگر ش��ما فروش��نده یک محصول قاب��ل لمس و 
فیزیکی هس��تید، به خریداران خ��ود اجازه دهید از 
تعداد موج��ودی انبار محصول حت��ی اگر یک عدد 
از آن مانده اس��ت مطلع ش��وند، به آنها اجازه دهید 
زمان تامین سفارش خود و تحویل آن را بدانند، این 
اطالع��ات را دقیقا در صفحه محصول برای آنها مهیا 

کنید. 
هیچ چیزی خس��ته کننده تر از وقت گذاشتن برای 
یافتن محصولی که س��فارش آن عقب افتاده یا قطع 
فروش ش��ده یا امکان تحویل در محل شما را ندارد 
و در ضمن این اطالعات را در دس��ترس قرار نداده، 

نخواهد بود. 
8- امکان تماس با شرکت را برای مشتری ساده 

کنید 
پیدا کردن اطالعات تماس را در وب س��ایت خود 
ساده س��ازی کنید. گس��تره توجهات مش��تری شما 
کوتاه اس��ت و هی��چ تحملی ندارد زمان��ی که برای 
یافتن اطالعات ش��ماره تماس و آدرس ایمیل ش��ما 
آمده اس��ت. عالوه بر این، اثر برداش��ت مش��تریان 
از کس��ب و کار ش��ما به طور قابل مالحظ��ه ای افت 
خواهد ک��رد چنانچه وقت آنها ب��رای یافتن چیزی 
 تلف ش��ود ک��ه باید ب��ه س��ادگی و در ثانی��ه آن را 

بیابند. 
یک��ی از مدی��ران بازاریاب��ی می گوی��د »چنانچه 
می خواهید مش��تری برای تنظیم ی��ک قرار مالقات 
با ش��ما تماس بگیرد، شماره تماس خود را روبه روی 
وی و در مرکز توجه او قرار دهید.« قطعا شگفت زده 
خواهید شد چنانچه ببینید که چگونه در وب سایت 
بس��یاری از شرکت ها، هیچ مس��یر شفاف و واضحی 
برای تماس تعریف نش��ده و هیچ راه س��اده ای برای 
مش��تریان ب��ه منظور برق��راری ارتب��اط و تعامل با 
ش��رکت ارائه نشده است. بدون شک این یک اشتباه 

فاحش است. 
در یادداش��ت آتی به بررس��ی و ارائه چهار راهکار 

باقیمانده خواهیم پرداخت... 
ارتباط با نویسنده: 
payam.navi@gmail.com

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )73(
بومی سازی

آیا ارزش ها و اهداف برند شما در دیگر فرهنگ ها 
نیز قابل درک و پذیرش است؟ یکی از کارهایی که 
متخصصان بومی سازی برندها انجام می دهند ایجاد 
تطاب��ق الزم می��ان برند ش��ما و فرهنگ های دیگر 
اس��ت. همه م��ا ترجمه هایی را که بس��یار بی دقت، 
کلم��ه به کلمه یا بدون توجه به فرهنگ و ش��رایط 
زبانی و عدم وجود نگاهی ژرف اندیش��انه نس��بت به 

فرهنگ، نگاشته شده اند خوانده ایم. 
بومی س��ازی نوعی ترجمه به شمار می رود. آن را 
ب��ه مانند زبان مادری بس��یار روان و قابل فهم ارائه 
کرده و بررسی کنید. مطمئن شوید منابعی که مورد 
استفاده قرار داده اید مناسب بوده و تغییرات مخرب 

و نامناسب را شناسایی کنید. 

ایده
زمان��ی که من ب��ا ش��رکت Lush کار می کردم، 
مدیران این ش��رکت در جنوب انگلستان یک هدیه 
مخص��وص روز مادر به مش��تریان عرضه کردند که 
Mum )ب��ه معنای مادر( نام داش��ت. این در حالی 
بود که انگلیسی هایی که اهل شمال انگلستان بوده 
و در تیم خالقیت عضو بودند تقاضا داشتند تا نسخه 
 Mam مخصوص و بومی س��ازی ش��ده ای به ن��ام
عرضه شود. جالب آنکه آمریکایی ها محصول مربوط 

به خودشان را Mom می خواندند. 
همکاران کانادایی م��ا در نامه ای اعالم کردند که 
می توانند ش��امپوهای Lush را با ش��عار »پیش به 
س��وی دریاچه در تابستان« به بازار عرضه کنند. در 
بریتانیا از شعار »به سوی ساحل در تعطیالت« برای 

فروش شامپوی مذکور استفاده شد. 
از سوی دیگر داستانی در مورد بومی سازی ناموفق 
در صنع��ت تبلیغات و آگهی های بازرگانی نیز وجود 
دارد. داس��تان مذک��ور در مورد یک ش��رکت تولید 
غذای کودکان بود که محصولش به صورت کنسرو و 
ب��ا عکس یک کودک خندان روی آن به بازار عرضه 
ش��ده بود. صنعت تبلیغات در انگلستان به سوی به 
تصویر کش��یدن مزایا و مناف��ع محصوالت حرکت 

کرده و کمتر به ویژگی های آنها توجه می شود. 
در آفریقا، غذای کودک مذکور در فروش بس��یار 
ناموف��ق ب��ود. پس از بررس��ی های ص��ورت گرفته 
مش��خص شد روش��ی برای نگارش زبان های محلی 
وجود نداش��ته و به طور س��نتی محتوای این قبیل 
محص��والت به رویت خریداران رس��یده و آنها پس 
از مش��اهده محصول اقدام به خری��د آن می کردند. 
نتیجه ارسال این محصول با عکس کودک خندانی 
روی آن به آفریقا این بود که مردم برخی مناطق این 
قاره تصور می کردند اروپایی ها کودکان را می خورند. 
به طور کلی بومی سازی محصوالت و برندها همیشه 
چنی��ن نتایج وخیمی به دنبال نخواهد داش��ت، اما 
برخی اشتباهات می تواند موجبات عدم توفیق شما 
را فراه��م آورد که این موضوع برای برند و کاالهای 

شما اثرات منفی بسیار بدی خواهد داشت. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
* وقتی ریسک ورود به یک منطقه جدید و ناشناخته 
را به جان می خرید، حتی اگر این منطقه جدید شهری 
در مجاورت شما باشد، بررس��ی کنید آنچه در رابطه 
با برند و محصوالت تان می گویی��د در بازار جدید نیز 

معنای مشابهی داشته و موجب سوء تفاهم نشود. 
* ترجمه به تنهایی راه حل مناسبی برای توضیح 
در م��ورد ویژگی ها و مزایای محصوالت در یک بازار 
جدید نیست، از ایده بومی سازی نیز استفاده کنید. 
* احتم��اال ارزش های ابتدایی برند ش��ما بس��یار 
بهتر از ویژگی هایی که در رابطه با آن ذکر می کنید 
در زب��ان و فرهن��گ جدی��د پذیرفته خواهد ش��د. 
اطمینان حاصل کنید که ارزش های برند ش��ما در 
سراس��ر بازارهای��ی که در آن حض��ور دارید معرفی 
شود، س��پس ش��رکای جدید خود را تشویق کنید 
تا ب��ا بومی س��ازی ویژگی ها و مزای��ای محصوالت 
ش��ما زمینه ایجاد درک بهت��ر از آنها را در بازارها و 

فرهنگ های جدید فراهم کنند. 

محیط بازاریابی گردشگری
آیا می دانس��تید محیط بازاریابی مجموعه عوامل و 
نیروهایی اس��ت که بر قابلیت یک شرکت در تأمین و 
ارائه کاال و خدمات به مشتری تأثیر می گذارد؟ محیط 
بازاریابی شامل دو محیط خرد و کالن می شود. محیط 
خرد شامل شرایطی است که بر محیط های فعلی حاکم 
است. سازمان گردشگری تا حدودی بر این گونه عوامل 
و از جمله بر رابطه این س��ازمان با ش��رکت های دیگر 
تأمین و توزیع خدمات مسافرتی تأثیر می گذارد. مثاًل 
شرکت های مسافرتی رابطه نزدیکی با هتل ها و خطوط 
هواپیمایی دارند. محیط کالن به مجموعه گسترده تر 
از عواملی مرتبط می ش��ود که تا حدود زیادی بر کل 
فرآیند صنعت گردشگری تأثیر می گذارند. این عوامل 
دارای طبیعتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فناورانه هس��تند و شرایطی همچون افزایش میزان 
تقاضا برای مس��افرت به اروپا و نی��ز مخاطراتی چون 

ایجاد ناآرامی سیاسی در خاورمیانه را ایجاد می کند. 

ایده های طالیی

آیا می دانستید

مشتریان ابدی

استراتژی برندینگ بانک گردشگری زیر ذره بین »فرصت امروز« 

محدود به مرزها
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ترجمه: معراج آگاهی
پیام ناوی

مدرس و مشاورCRM ، CEM و باشگاه مشتری

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

مقوله ای تحت عنوان »نگاش��ت ادراکی« 
وج��ود دارد، بدی��ن معن��ی که مش��تریان 
براساس نگاشت ادراکی بانک خود را انتخاب 
می کنند که معم��وال دو متغیر اصلی دارد؛ 
نخس��تین متغیر توجه به سود است؛ یعنی 
کدام ی��ک از بانک های موجود به مخاطبان 
س��ود بیش��تری می دهند. دومی��ن متغیر 
شهرت و اعتبار است. بسیاری از مخاطبان به 
این موضوع فکر می کنند که سود بیشتری 
می خواهند اما این موضوع را نیز مدنظر قرار 
می دهند که تا چه اندازه بانک قابل اعتماد و 
بااعتبار است. ممکن است بانکی با دو سال 
سابقه 30 درصد سود را به مشتریان پیشنهاد 
دهد اما چون این گونه بانک ها از اعتبار باالیی 
برخوردار نیستند مخاطبان اعتماد نمی کنند 
که پول های خود را در این بانک ها بگذارند. 
در راستای این موضوع نموداری می کشیم 
که محور x توجه به س��ود اس��ت و محور 
 Y  نیز اندازه اعتبار بانک هاس��ت که ادراک 
موجود درباره بانک ها تابعی از X و Y است؛ 
یعنی در تلفیق این دو متغیر است که بانکی 
باالتر از بانک دیگر قرار می گیرد؛ این یعنی 
که هیچ ک��دام از این دو متغی��ر به تنهایی 
نمی تواند در راس��تای نگاشت ادراکی بانک 

مثمر ثمر واقع شود. 

جدا از چند بانک ایران��ی که برنامه های 
حساب ش��ده ای را در ارتباطات خود دارند، 
بیشتر بانک های ایرانی روی یکی از این دو 
محور کار می کنند و توجهی به هر دو محور 
ندارند. به عنوان نمونه در پیام های تبلیغاتی 
خود صرفا روی سود بانکی تمرکز می کنند 
یا فقط درصدد ایجاد شهرت و اعتبار هستند. 
البته برخی از تبلیغات برندسازی بانک ها )از 
نوع عکس س��لفی( هستند که هیچ کدام از 
این دو موضوع را هم شامل نمی شود و از آن 
بدتر اینکه هیچ توجیه راهبردی هم ندارند 
و وقتی از مدیران محترم می پرسیم جوابی 
علمی ه��م برای توجیه پیشنهاد هایش��ان 
ندارند، درحقیق��ت نوعی از تبلیغات وجود 
دارد که تنها به دنبال تامین سالیق شخصی 
مدیران ارشد و بعضا مدیران روابط عمومی 
اس��ت و البته بدیهی است شما هنگامی که 
بر مس��ند پرافتخار مدیریت روابط عمومی 
این گونه بانک ها تکیه می زنید بدین معنی 
اس��ت که بر تم��ام علوم و فن��ون پنهان و 
آش��کار در حوزه تبلیغات تسلط یافته اید و 
توقع از شما این است که خودتان به تنهایی 
هم طراحی المان های هویت بصری برند را 
بدانید ه��م کپی رایتینگ، هم مدیا پلنینگ 

بدانید و هم برندینگ! 

با  گردش��گری  بانک 
مرزها«  از  »فراتر  شعار 
نخستین تبلیغات خود 
را انج��ام داد. به ظاه��ر 
ق��رار ب��ود این ش��عار 
دوپهلو باشد، یعنی این 
شعار می گفت که بانک 

گردش��گری قرار است مرزهای خدمات 
در کشور را بشکند اما چون اسم بانک، 
بانک گردش��گری بود مخاطب احساس 
می کرد که این بانک در خارج از مرزهای 
ایران به مش��تریانش خدمات می دهد و 
فرات��ر از مرزهای ای��ران کار می کند اما 
چ��ون ش��روع کار بانک گردش��گری با 
تحریم ه��ای کش��ور ایران هم��راه بود، 
خدماتی را نمی توانس��ت ب��ه مخاطبان 
ایرانی در خارج از مرزهای کش��ور ارائه 
دهد، بنابراین شعار به گونه ای که از ابتدا 

هم انتظار می رفت ابتر ماند. 
هنگامی ک��ه س��ازمانی ب��ه مخاطبان 
خ��ود وعده می دهد ک��ه فراتر از مرزها 
خدمات��ی را ارائه می دهد و به آن وعده 
عمل نکند، مخاطب سرخورده می شود 
و این شعار هم از جنس شعارهایی بود 
که الزم است کس��ی همراهش برود تا 
ش��عار بانک گردشگری را تعریف کند و 
بگوید که منظور از این ش��عار، خدمات 

فراتر از حد انتظار است. 
ایراد اصلی این ش��عار این بود که آن 
چیزی که در ذهن تداعی می کرد با آن 
چیزی که درواقع هدف شعار بوده است، 

کامال متفاوت بود. در 
بح��ث هوی��ت بصری 
گردش��گری،  بان��ک 
لوگ��وی ای��ن بان��ک 
س��نتی  عناص��ر  از 
استفاده  گردش��گری 
ک��رده اس��ت و مانند 
لوگوی بس��یاری از بانک ها دایره ای در 
مرکز دارد و البته در کنارش از خطوطی 
استفاده  شده که در عین یادآوری حرف 
»گ«، مخاط��ب را یاد »شمس��ه« های 
 خیل��ی قدیم��ی ی��ا خط��وط قدیم��ی 

می اندازد. 
هوی��ت بص��ری بانک گردش��گری به 
مقوله هویت س��نتی  برمی گردد و چون 
باید عناصر هویت بصری، با دیگر عناصر 
تبلیغاتی یکپارچه باشند، این یکپارچگی 
در برندینگ بانک گردش��گری مشاهده 
نمی شود و مخاطب احساس می کند که 
از یکجای��ی به بع��د تغییراتی در هویت 
بصری بانک گردش��گری لحاظ شد و از 

گذشته خود جداشده است. 
از اقدام��ات دیگ��ر گ��روه مالی بانک 
گردش��گری، طرح »آغاز یک میزبانی« 
است که نخستین هتل های فرودگاهی 
را داش��ت. به عنوان نمون��ه برای افتتاح 
هتلی در فرودگاه امام خمینی، از طرحی 
استفاده کردند که در آن ترکیب قیچی 
و روبان، تشکیل یک هواپیما را داده بود 
که مانند کمپین های بعدی کاری مدرن 

و نمادین بود. 

فراتر از مرزها سود بانک ها همراه با اعتبار
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کارل ایکان 

غول دنیای سرمایه گذاری

کارل ایکان )Carl Icahn( سرمایه گذار و نیکوکار 
آمریکایی، موس��س و بزرگ ترین س��هامدار ش��رکت 
ایکان )Icahn Enterprises( اس��ت. این شرکت 
آمریکای��ی در صنعت های مختلف��ی از جمله قطعات 
اتومبیل، انرژی، فلزات، بس��ته بندی غ��ذا و... فعالیت 
دارد و توس��ط خود ایکان اداره می ش��ود. او همچنین 
رئیس شرکت فدرال مغول، شرکت آمریکایی سازنده، 
گس��ترش دهنده و تامین کننده قطعات و محصوالت 
مربوط به ایمنی وس��ایل نقلیه اس��ت. کارل ایکان در 
 ) Princeton( سال 1957 از دانشگاه پرینس��تون
و در رشته فلسفه فارغ التحصیل ش��د. ایکان کارش را 
در وال استریت به عنوان کارگزار سهام در سال 1961 

آغاز کرد. 
در سال 1978 او ش��روع به خرید سهام های بزرگ 
ش��رکت ها کرد که می توان از آن جمل��ه فدرال مغول 
را نیز ن��ام برد. در س��ال 2007، ایکان و ش��رکت های 
وابس��ته اش ش��رکت های ایکان را تش��کیل دادند. در 
فوریه 2013، مجله فورب��س او را به عنوان یکی از 40 
مدیر پردرآم��د صندوق های تامین��ی انتخاب کرد. در 
مرکز علمی ایکان و با برنامه ای که برای دانش��جویان 
دارد، این سازمان شهریه، هزینه خوابگاه و کتاب های 
10 دانش آموز را به مدت چهار س��ال برعهده می گیرد 
که برای ه��ر دانش آموز حدود 160 ه��زار دالر هزینه 

دارد. 

دنبال کننده نباشید
»در مجم��وع فلس��فه س��رمایه گذاری م��ن ای��ن 
اس��ت که چیزی را بخرید، زمانی ک��ه هیچ کس آن را 
نمی خواه��د.«  ای��کان عالق��ه دارد در کمپانی هایی 
س��رمایه گذاری کند ک��ه از ارزش کمت��ری برخوردار 
هس��تند. درواقع زمانی که بحث ب��ه ارزش کمپانی ها 
می رس��د کارل ایکان یک دانشمند محسوب می شود، 
اما در نهایت روش او بس��یار ساده اس��ت؛ تمرکز روی 
الگوی تجارت، درک ترازنامه و تشخیص چشم اندازها، 
روش ه��ای او در مس��یر کس��ب وکارش هس��تند. به 
عبارت دیگر، او به جای اینکه از روش های مرس��وم و 
معمول اس��تفاده کند، کار خودش را انجام می دهد و 
راه خودش را م��ی رود. این درس می توان��د نه تنها در 
س��رمایه گذاری، بلک��ه در جاهای بیش��تری از دنیای 

کسب وکار به کار گرفته شود. 
مانند ایکان باش��ید، درباره موضوعاتی که در دست 
دارید، تا جایی که می توانید ی��اد بگیرید، کار خودتان 
را انجام دهی��د و برای خودتان فکر کنی��د. با رفتن در 
مس��یر خودتان و تحقیق ک��ردن ب��ه روش خودتان، 
فضایی ب��رای ب��ه دس��ت آوردن فرصت ه��ای بهتر و 
تحلیل مناس��ب تر به دس��ت خواهید آورد. درس��ت 
اس��ت که انجام چنین کاری مس��ئولیت زی��ادی را بر 
دوش تان قرار می دهد، اما آیا ترجیح نمی دهید کنترل 
موفقیت های تان را دس��ت بگیرید، تا اینکه کورکورانه 

دنبال روش های از پیش تعیین شده بروید؟

به سایرین نگاه کنید و یاد بگیرید یک مدیر 
خوب باشید

در حالی که بس��یاری از مدیران و س��رمایه گذاران 
قصد ندارند س��رمایه گذاری فعال باش��ند، باید زمان 
بگذارید تا درباره واژه هدایت کردن چه در کمپانی  که 
کار می کنید یا س��رمایه گذاری می کنید و چه در مورد 
خودتان بیندیشید. مش��کل اصلی هدایت کننده های 
کمپانی این اس��ت ک��ه انگیزه های ش��ان همیش��ه با 

دیگران تراز نیست. 
بیشتر کارمندان و س��هامداران وضعیت مناسب در 
طوالنی مدت و رش��د پایدار می خواهن��د، اما مدیران 
اغلب برای اهداف و دس��تاوردهای کوتاه مدت پاداش 
می دهند. نتیجه آن هم تفکر کوتاه مدت و تصمیم های 
بد اس��ت. با دقت به فعالیت س��ایر مدیران نگاه کنید، 
چ��ه کمپانی خودتان باش��د یا کمپانی که قرار اس��ت 
س��هامش را بخرید. زمان بگذارید تا متوجه شوید که 
آنها چه کسانی هستند و برای چه به آنها پول پرداخت 
می ش��ود. آیا مدیرعامل جایی که قرار است سهامش 
را بخرید، موس��س نیز اس��ت؟ آیا پولی ک��ه پرداخت 
می کند برای اهداف کوتاه مدت اس��ت یا برای داشتن 
وضعیتی مناس��ب و پایدار در بلندمدت؟ کار برای آنها 
چه مفهومی دارد؟ تفکر درباره این پرسش ها نه تنها به 
ش��ما بینش و بصیرت الزم برای کمپانی  را که برایش 
کار می کنید ی��ا در آن قص��د س��رمایه گذاری دارید، 
می دهد، بلکه این درس بس��یار مهمی برای دستیابی 
به رابطه کاری اس��ت. درباره آنچه که افراد باانگیزه با 
آن مواجه هس��تند، بیندیش��ید تا بتوانید سرنخ های 
مهمی درباره اینک��ه واقعا چگونه عم��ل می کنند، به 

دست آورید. 

پاسخ کارشناس: نوعی از کوبرندینگ به این صورت 
است که ش��رکت ها از بس��ترهای تبلیغاتی شرکت های 
دیگ��ر در راس��تای برند خ��ود اس��تفاده کنند ام��ا این 
کوبرندینگ بای��د برنامه ریزی ش��ده باش��د و موضع هر 
شرکت در این فعالیت مشترک نمایان شود. شرکت شما 
باید در راس��تای این موضوع تحلیل های��ی را انجام دهد 

که این تبلیغات تلویزیونی در چه زمانی و چه ش��بکه ای 
پخش می شود و با توجه به نوع کس��ب و کار شما این نوع 
تبلیغات تا چه اندازه می تواند برای ش��ما مثمر ثمر واقع 
ش��ود. اگر تحلیل مثبتی روی این موضوع انجام دادید و 
برآیند تحلیل در این کوبرندینگ مثبت شد می توانید از 
این فرصت اس��تفاده کرده و تبلیغات تلویزیونی را داشته 
باش��ید اما به عنوان نمونه اگر این تبلیغ��ات در زمان های 
م��رده در تلویزیون پخش ش��ود و مدت کوتاهی باش��د، 

شاید برای ش��ما سودی نداش��ته باش��د. از طرفی حجم 
محصوالتی که قرار اس��ت به صورت رایگان پخش ش��ود 
باید از نظر مالی محاسبه ش��ود که چه بودجه ای را برای 
آن باید در نظر گرفت و با توجه ب��ه تخصیص این بودجه 
این موضوع مشخص ش��ود که آیا با این تخصیص بودجه، 
این نوع تبلیغات مناسب است یا خیر؟ پاسخ به این سوال 
می تواند در راستای اتخاذ استراتژی مناسب بسیار مثمر 

ثمر واقع شود.

کوبرندینگ

پرس�ش: مدیر یک ش�رکت IT در ایران هستم که چند سالی است در بازار داخلی مشغول به فعالیت هستیم. چندی پیش از 
سمت یکی از اپلیکیشن های موجود در بازار پیشنهاد کوبرندینگی به شرکت ما شد؛ این اپلیکیشن به تازگی النچ شده و قصد 
تولید تبلیغات تلویزیونی را دارد. از سمت آنها پیشنهاد شد که محصوالتی را به صورت رایگان برای آنها تولید کرده و در ازای 
آن در تبلیغات تلویزیونی حضور داشته باشیم. از نظر شما این کوبرندینگ تا چه اندازه می تواند برای ما مثمر ثمر واقع شود؟ 

کلینیککسبوکار

10 شغل پول ساز در سال 2016 

جویندگان کار باید نظارت بر بازار کار را س��ر لوحه 
همه ام��ور خود در زندگ��ی قرار دهن��د. رویکرد ها در 
بازار کار آن دس��ته از س��اختار های حقوق و تغییرات 
در بس��ته های پرداختی را تعریف می کنند که مدیران 
در آینده آنها را در دستور کار قرار خواهند داد. نظارت 
بر بازار کار لزوما به معنای تغییر در شغل و حرفه خود 
نیس��ت اما یک کارمند باه��وش به منظ��ور برقراری 
بهترین ارتباط کاری با کارفرم��ای کنونی یا آتی خود 
همیش��ه اطالعاتش را به روز خواهد کرد. حال بیایید 
نگاهی به بهترین ش��غل ها در دنیای کس��ب و کار در 

سال 2016 بیندازیم: 
1- آمارگر )متوسط حقوق: 34 هزار دالر(

آمارگران با جمع آوری داده های اطالعاتی و تشریح 
تجارب گذشته درصدد حل مش��کالت در بخش های 
مختلف ش��امل امنی��ت عمومی، بهداش��ت و درمان، 
محیط زیس��ت و ورزش هس��تند. با حرکت رو به جلو، 
آمارگران احتماال ضمن مش��ارکت با اف��راد حرفه ای 
در زمینه ه��ای پزش��کی، کامپیوت��ر، ژنتی��ک و علوم 
اجتماعی، به ارائه راه حل های کم��ی مرتبط با حقوق 

بشر و مبارزه با تروریسم نیز می پردازند. 
2- تحلیلگر تحقیقات عملیاتی )متوسط حقوق: 

83 هزار دالر(
نقش ی��ک تحلیلگ��ر تحقیق��ات عملیاتی ش��امل 
تبدی��ل داده ه��ای اطالعات��ی خ��ام ب��ه ارزش هایی 
ب��رای کس��ب وکار های گوناگ��ون می ش��ود. آنه��ا با 
اس��تفاده از بهینه س��ازی، داده کاوی، تحلی��ل آماری 
و مدل س��ازی ریاض��ی، به عن��وان حل کنندگانی تراز 
باال، اقدام به توس��عه راه حل های مختلف در راس��تای 
 کم��ک ب��ه اداره موثر تر کس��ب وکار ها و س��ازمان ها 

خواهند کرد. 
3- حسابدار )متوسط حقوق: 73 هزار دالر(

حس��ابداران وظیف��ه تعیی��ن مالیات ه��ا، انج��ام 
ممیزی ها و مشاوره با ش��رکت های متعدد را بر عهده 
دارند. این افراد از مهارتی فوق العاده زیاد در حوزه حل 

مشکالت سازمان ها برخوردار هستند. 
4- مشاور مالی )متوسط حقوق: 108 هزار دالر(

آنها قابلیت انجام وظایف دالالن س��هام، بانک داران 
و بازاریابان ش��رکت های بیم��ه را در کنار ه��م دارند. 
وظیفه کلی مش��اور مالی در دنیای امروز مش��ورت با 
مش��تریان در عرصه امور مالی اس��ت که همه چیز از 
سرمایه گذاری تا برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی 
را پوش��ش می ده��د. خ��وب گ��وش دادن و توضیح 
ایده ه��ای پیچیده به روش ه��ای س��اده تر از یک فرد 
گزینه ای عالی برای انتصاب جایگاه یک مش��اور مالی 

می سازد. 
5- مدیر موسس�ه بهداشتی و درمانی )متوسط 

حقوق: 104 هزار دالر(
آنها مسئول برنامه ریزی، هدایت و هماهنگ سازی 
در پشت صحنه بیمارس��تان ها، خانه های سالمندان، 
فعالیت ه��ای گروه��ی و تجهیزات پزش��کی با هدف 
اداره آرام ام��ور گوناگ��ون هس��تند. ای��ن مدی��ران 
ارتباطات گس��ترده و مهارت های فن��ی متعدد را نیز 

دارند. 
6- مامور سرش�ماری )متوسط حقوق: 110 هزار 

دالر(
ماموران سرش��ماری عنصری ض��روری در صنعت 
بیمه به ش��مار می روند. این قبیل اشخاص به سرعت 
جای��گاه خ��ود را در دیگر صنای��ع بس��یار متقاضی و 

نیازمند می یابند. 
7- تحلیلگر و مسئول تحقیقات بازار )متوسط 

حقوق: 69 هزار دالر(
این گون��ه اف��راد حرف��ه ای ب��ه منظ��ور کمک به 
ب��رای درک رفت��ار مصرف کنن��دگان،  مش��تریان 
خواس��ته ها و بودجه تعیین شده از س��وی آنها برای 
اس��تفاده از ی��ک کاال یا خدم��ات خاص اس��تخدام 
می ش��وند. فناوری جدید در طول پنج سال گذشته، 
تعری��ف ت��ازه ای از ای��ن ش��غل را ارائه داده اس��ت 
ام��ا تحلیلگ��ران و مس��ئوالن تحقیقات ب��ازار هنوز 
گزارش های گوناگونی را درب��اره روند فروش، جامعه 
مصرف کننده، اولویت ها و عادت های خرید منتش��ر 

می کنند. 
8- نظریه پ�ردازان )متوس�ط حق�وق: 77 هزار 

دالر(
آنها پشت صحنه سخت تالش می کنند تا نسبت به 
بروز فجایع طبیعی مثل گردباد ه��ا و زلزله ها یا فجایع 

زیست محیطی نظیر نشت نفت واکنش نشان دهند. 
9- متخصص منابع انسانی )متوسط حقوق: 63 

هزار دالر(
آنها معتقدند که در صورت اس��تخدام افراد مستعد 
و جلب رضایت آنها، موفقیت حتما به دس��ت می آید. 
بهترین حالت این اس��ت که در راس��تای حل مسائل 
انطباق��ی، اف��راد تحلیلگ��ر به اس��تخدام ی��ا آموزش 

کارمندان جدید بپردازند. 
10- مسئول جمع آوری کمک های مالی )متوسط 

حقوق: 57 هزار دالر(
آنه��ا مش��غول جم��ع آوری کمک های مال��ی برای 
س��ازمان های غیر انتفاعی نظیر موسس��ات آموزشی، 
بنیاد ه��ای فع��ال در زمین��ه تحقیقات بهداش��تی و 
کمپین های سیاسی هستند. چنین افرادی احتماال به 
جمع آوری بودجه و س��ازماندهی رویداد های مختلف 

می پردازند. 
www.successtory.com
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مدیریت امروز

عکاس��ی هنر- صنعت است 
و ع��کاس هنرمندی اس��ت که 
با خالقی��ت و ابت��کار لحظات 
زیبای��ی از زندگ��ی اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگ��ی و تجاری 
را ثبت و ضبط می کند. ش��اید 
ناصرالدین ش��اه  ک��ه  زمان��ی 
نخس��تین  به عن��وان  قاج��ار 
ع��کاس ایرانی ب��ه دلیل عالقه 
ش��خصی عکاس��ی را از مسیو 
کارلی��ان آموخت و نخس��تین 
اطرافی��ان،  از  را  عکس ه��ا 
مناظ��ر و ش��کارگاه ها گرف��ت 
نمی دانس��ت ک��ه عکاس��ی در 
سالیان بعد به عنوان یک حرفه 
و کس��ب و کار تلق��ی می ش��ود 
و عکاس��ان می توانن��د ه��م با 
عکاسی امرار معاش کنند و هم 
به تجارت و صنع��ت و ورزش و 

اقتصاد کمک کنند. 
عکاس��ی در دنی��ای نوی��ن 
کس��ب و کاری پردرآمد اس��ت 
ام��ا در ای��ران اغل��ب عکس را 
صرفا یک اثر هن��ری می دانند. 
در صورتی که در جهان گاه یک 
قطعه عک��س میلیون ها تومان 
ارزش مال��ی دارد. در دنی��ای 
امروز عکاس��ی خبری، عکاسی 
عکاس��ی  حادث��ه،  و  بح��ران 
تبلیغاتی و تجاری منبع درآمد 
خوبی برای عکاس��ان حرفه ای 

است. 
در ای��ران معاص��ر ب��ه دلیل 
اینکه عکاس��ی به عن��وان یک 
صنعت حرفه ای معرفی نش��ده 
اس��ت، هر کس خود را عکاس 
معرف��ی می کند ب��دون اینکه 
اص��ول و قواع��د اولی��ه هنری 

عکس گرفتن را بلد باشد. 
صنع��ت عکاس��ی تلفیق��ی 
از هن��ر و صنع��ت اس��ت و هر 
ک��س بتوان��د می��ان ای��ن دو 
تلفیقی بس��امان برقرار کند در 
کسب و کار خود به خصوص در 
تبلیغاتی  کسب و کار عکاس��ی 
خواه��د  موف��ق  صنعت��ی   و 

بود. 
عکاس��ی صنعت��ی و تجاری 
ایران در مقایس��ه با کشورهای 
رش��دی  چن��دان  پیش��رفته 
نداشته است و هنور بسیاری از 
صاحبان صنایع تصور می کنند 
که پرداخت پول برای عکاسی 
کاال ی��ا محص��ول ی��ک هزینه 
اضافی است. از این رو درحوزه 
کس��ب و کار عکاس��ی صنعتی 
و تجاری چالش های اساس��ی 

وجود دارد.
 عک��س، کاالی��ی هن��ری- 
تجاری است و در بازار حرفه ای 
خریدوفروش می شود. عکاسی 
تج��اری ی��ک حرفه اس��ت و 

ع��کاس تج��اری در ف��روش 
محص��ول و کاال موثر اس��ت و 
خالقی��ت و ابت��کار در انتخاب 
ن��ور و فض��او رن��گ و دک��ور و 
حج��م می توان��د ی��ک عکس 
ماندگار و تاثیر گذار بیافریند و 
برای عکاس ب��ه لحاظ مالی نیز 

درخور توجه باشد. 
عکاس��ی دارای س��ه گون��ه 
علمی، صنعتی و هنری اس��ت. 
ابتدا به عنوان یک پدیده علمی 
اختراع شد سپس به شکل یک 
صنعت بس��ط و گسترش یافت 
و به عنوان هنر ماندگار ش��د. از 
این رو فرایند اختراع عکاس��ی 
به یکباره شکل نگرفت بلکه در 
یک دوره تاریخ��ی از علمی به 
صنعتی و از صنعت��ی به هنری 

رسید. 

عکاسی صنعتی در معرفی 
محصول تجاری

 در دنی��ای صنعت��ی امروز با 
توجه به رقاب��ت تنگاتنگی که 
می��ان ش��رکت های تولیدی و 
صنعتی وج��ود دارد عکاس��ی 
تج��اری – تبلیغات��ی می تواند 
یکی از اهرم های موثر در جذب 
بیشتر مخاطب به ش��مار آید. 
عکاس��ی تبلیغاتی ی��ا صنعتی 

عکاس��ی  از  ش��اخه ای 
است که به س��هم خود 
نقش موث��ری در جلب 
دارد.  مخاط��ب  نظ��ر 
ه��دف اصل��ی ع��کاس 
در این نوع از عکاس��ی 
معرفی و تبلیغ محصول 
به مخاط��ب اس��ت. او 
می تواند با اس��تفاده از 
فن��ون عکاس��ی و هنر 

خالقه خ��ود فض��ای جدیدی 
برای محصول بیافریند و ذهن 
ه��ر بینن��ده را متوج��ه کاال یا 

محصول کند. 
در عکاس��ی صنعتی عکاس 
ب��ا ن��گاه دقی��ق و ریزبی��ن و 
تلفیق آن با ح��س و خالقیت، 
پیام و محت��وای کاال را به ذهن 
تماش��اگر منتق��ل می کند و از 
ای��ن طریق می��ل ب��ه خرید را 

افزایش می دهد. 
هر ش��رکت تولی��دی به یک 
خ��الق  و  حرف��ه ای  ع��کاس 
نیاز دارد ت��ا با ابت��کار و هوش 
و خالقی��ت لحظ��ات قب��ل از 
تولید، همزمان ب��ا تولید و پس 
از تولید را در ق��اب عکس ثبت 
کند و با این کار س��هم فروش 
محص��والت ی��ک ش��رکت را 
افزایش دهد. مدی��ران باتجربه 
و دان��ا از فرصت ه��ای خالقانه 
و هنرمندان��ه ب��رای معرف��ی 
درس��ت  اس��تفاده  محص��ول 

می کنند. 

سهم عکاس در فروش کاال 
خری��د  دالی��ل  از  یک��ی 
محص��والت در دنیای پر زرق و 
برق تبلیغاتی امروز عکس های 
خالقان��ه محص��والت تولیدی 
است که نظر مش��تری را برای 
خریدن جلب می کند. بنابراین 
ع��کاس به س��هم خوی��ش در 
ف��روش کاالی تولیدی س��هم 
دارد و ه��ر مق��دار دان��ش و 
تجربه و خالقیت و ابتکار او در 
خلق صحنه بیش��تر باشد اثر او 
موفق تر اس��ت و طبعا بر میزان 

فروش کاال تاثیر می گذارد. 
مشتری از طریق تبلیغات با 
محصول آش��نا می شود و سهم 
عکس در تبلیغات بس��یار زیاد 
اس��ت. در تبلیغ��ات محیطی 
عکس های بیلبوردهای شهری 
می تواند نظر هر رهگذری را به 
خود جلب کند ی��ا عکس های 
کاتال��وگ  ی��ک  در  موج��ود 
تبلیغاتی می تواند امکان خرید 

محصول را بیشتر فراهم کند. 
 از این رو مدیران ش��رکت های 
تولیدی به هر میزان که به نقش 
و کارکرد حرفه ای عکس و عکاس 
باور داشته باشند به همان مقدار 
س��هم فروش بیش��تری در بازار 

رقابتی خواهد داشت. 

عکاس��ی صنعتی - تبلیغاتی 
یک حرف��ه مدرن به حس��اب 
می آید که ع��کاس در خدمت 
تبلی��غ و معرف��ی محص��ول یا 
کاالی تولیدی اس��ت و گرچه 
هنر نی��ز در این نوع عکاس��ی 
کارب��رد دارد ام��ا ب��ه دلی��ل 
تبلیغات��ی ب��ودن عک��س گاه 
عکاس باید تابع نظ��ر کارفرما 
باش��د تا بتوان��د محص��ول را 
به درس��تی ب��ه مصرف کننده 
معرفی کند. از این رو کس��انی 
که با فن عکاس��ی آشنا هستند 
و حداق��ل ذوق��ی نی��ز در هنر 
عکاس��ی  می توانن��د  دارن��د 
صنعت��ی – تبلیغات��ی کنند و 
از ای��ن طری��ق درآم��د خوبی 
ب��ه دس��ت آورن��د. صاحب��ان 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و ب��زرگ 
اقتصادی، سازمان های تبلیغاتی 
و رواب��ط عمومی ه��ا از جمله 
کس��انی هس��تند که در زمینه 
عک��س صنعت��ی و تبلیغات��ی 

سفارش کار می دهند. 

بنابرای��ن ع��کاس صنعتی- 
تبلیغات��ی هر چه ق��در تجربه 
و اطالع��ات تخصص��ی خوبی 
در زمینه عکس��ی که می گیرد 
داش��ته باش��د به همان میزان 
می توان��د یک محص��ول را به 
ش��کل درس��تی معرفی کند. 
مثال اگ��ر ق��رار باش��د از یک 
دست مبل عکاس��ی کند باید 
تصوی��ر درس��تی از چیدمان و 
طراحی منزل داش��ته باشد و 
رنگ و نور داخل��ی را به خوبی 
بشناسد. اگر در زمینه عکاسی 
صنعت��ی – تبلیغات��ی فعالیت 
می کند ع��الوه بر اینک��ه باید 
در کار خود تخص��ص و تجربه 
کافی داش��ته باش��د و دوربین 
و ان��واع لن��ز و نورپ��ردازی را 
بشناس��د و امکان��ات الزم را 
داش��ته باش��د باید ش��ناخت 
محص��ول  ب��ازار،  از  خوب��ی 
تولید ش��ده، ف��روش محصول 
و چگونگ��ی تولی��د به دس��ت 
آورد تا بتواند تصویر درس��تی 
از کاال یا محصول به مش��تری 

ارائه کند. 

شناخت کاال در عکاسی 
تجاری

تج��اری-  عکاس��ی  در   
ب��ر  ع��الوه  تبلیغات��ی 
تخص��ص و هنر عکاس، 
ش��ناخت از محص��ول 
نیز بس��یار مفید اس��ت 
و می توان��د ب��ه عکاس 
در معرفی ه��ر چه بهتر 
آن کمک کن��د. گرچه 
در این گروه از عکاس��ی 
صاحب��ان کار نی��ز در 
ام��ر عکاس��ی ب��ه طور 
مس��تقیم مداخل��ه می کنند و 
س��عی دارند نظر خود را اعمال 
کنند ام��ا اگر ع��کاس صاحب 
دارای  و  تخص��ص  و  تجرب��ه 
ذوق و هن��ر باش��د می توان��د 
حرف آخر را بزن��د. در واقع در 
این ش��اخه هنری، ع��کاس از 
محص��والت، کااله��ا، تولیدات 
و خدم��ات افراد یا ش��رکت ها 
عکسبرداری می کند و از پیوند 
زدن آن ب��ا جلوه ه��ای بصری 
و ب��ا برانگیخت��ن کنج��کاوی 
مخاط��ب به پررنگ ش��دن آن 
محصول در ذهن بیننده کمک 
می کند. بنابراین هر عکسی که 
برای تبلی��غ و معرفی محصول 
مجموع��ه  در  باش��د  کاال  و 
صنعتی-تبلیغات��ی  عکاس��ی 
قرار می گیرد. صاحبان صنایع 
ارگان ه��ای  کارخانج��ات،  و 
اقتصادی  بخش ه��ای  دولتی، 
و بازرگان��ی، رواب��ط عمومی ها 
و س��ازمان های تبلیغاتی و در 
ضمن گرافیس��ت ها و طراحان 

صنعتی - هن��ری، همه و همه 
س��فارش دهنده های این قبیل 
عکس ه��ا هس��تند. از ای��ن رو 
کس��ی که حرف��ه او عکاس��ی 
تبلیغاتی - تجاری اس��ت باید با 
این گروه ها ارتب��اط تنگاتنگی 

برقرار کند. 
البته ع��کاس حرف��ه ای در 
خل��ق یک اث��ر ضمن داش��تن 
تجربه و تخصص باید وسایل و 
امکانات حرف��ه ای را در اختیار 
داش��ته باش��د و ب��ا خالقیت و 
ابت��کار و ایجاد فضای��ی تازه و 
نو تصویری بدی��ع خلق کند تا 
ذهن ها و چش��م ها را به سوی 

خود بخواند. 

خالقیت در عکاسی تجاری
عکاس��ی ی��ک کس��ب و کار 
نوی��ن اس��ت و دارای اصول و 
قواعد هنری اس��ت. کس��ی که 
عکاس��ی تبلیغات��ی و تجاری 
می کند باید بداند ه��ر قرارداد 
آغاز ی��ک رابط��ه پای��دار باید 
باش��د و اگر بنا دارد کسب و کار 
خ��ود را گس��ترش ده��د باید 
عکسی با اس��تاندارد باال خلق 
کن��د تا ام��کان ادام��ه فعالیت 
و هم��کاری ب��ا آن مجموعه و 
مجموعه ه��ای دیگ��ر فراه��م 
ش��ود. گاه ع��کاس با س��رعت 
عکاس��ی  کار  در  بی دق��ت  و 
تبلیغات��ی ورود پی��دا می کند 
و ب��ه دلی��ل نب��ود خالقیت و 
 تازگی از صحن��ه رقابت حذف 

می شود. 
یکی از ارکان مهم ماندگاری 
عکاس در کس��ب و کار حرفه ای 
اس��تفاده از تجربه ه��ای ن��و، 
خالقیت و ابتکار هنری اس��ت. 
هر اندازه ع��کاس در خلق یک 
عک��س صنعت��ی و تبلیغاتی از 
خالقی��ت بیش��تری برخوردار 
باش��د، می تواند بیش��تر ذهن 
مخاطب را برانگی��زد و رضایت 
کارفرم��ا را ب��ه همراه داش��ته 
باش��د. بنابراین در ای��ن نوع از 
عکاس��ی، ع��الوه بر مه��ارت و 
توانای��ی فنی ع��کاس، انتخاب 
نوره��ا و رنگ های مناس��ب با 
نوع تبلی��غ و روحیات مخاطب 
و داش��تن یک دی��د گرافیکی 
 ق��وی ب��ه اش��یاء بس��یار مهم 

است. 
 در ایران طی سال های اخیر 
زمینه ها برای رشد و گسترش 
صنع��ت عکاس��ی تبلیغاتی و 
تج��اری فراهم ش��ده اس��ت و 
عکاس��ان حرف��ه ای می توانند 
از مهارت ه��ا و  ب��ا اس��تفاده 
و  ذوق  و  فن��ی  توانایی ه��ای 
عکس های  ف��ردی  خالقی��ت 
مان��دگاری خل��ق کنن��د و به 

کسب و کار خود رونق دهند. 

مدیران ماندگار

صنعت عکاسی تلفیقی از هنر و 
صنعت است و هر کس بتواند 

میان این دو تلفیقی بسامان برقرار 
کند در کسب و کار خود به خصوص 
در کسب و کار عکاسی تبلیغاتی و 

صنعتی موفق خواهد بود

سهشنبه
2711بهمن1394  کار شماره446مدیریت کسب و www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279
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تجمیع سهام »شبندر« و »شاوان« 
در پرتفوی تاپیکو

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی از تجمیع سهام 
»شبندر« و »ش��اوان« در پرتفوی تاپیکو خبر داد و 
گفت: با ش��رایطی که در پس��ابرجام به وجود آمده 
امیدواری��م مش��کل تامین مالی پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس به نتیجه برس��د. رضا راع��ی، قائم مقام 
سازمان تامین اجتماعی از تالش برای عرضه بیشتر 
س��هام تاپیکو در بورس تهران خب��ر داد و گفت: با 
توجه به بزرگ تر ش��دن این هلدینگ و قرار گرفتن 
س��هام صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در س��بد دارایی های این شرکت 
امیدواریم مابقی شرکت هایی که در مجموعه شستا 
از جمله س��هام پاالیش��گاه بندرعباس و پاالیش��گاه 
الوان قرار دارند، در س��بد دارایی های تاپیکو تجمیع 
ش��وند. وی افزود: مذاکراتی با بورس های دو کشور 
س��نگاپور و لوکزامب��ورگ ب��رای حض��ور شس��تا و 
عرضه س��هام ش��رکت های تابعه آن ص��ورت گرفته 
و نتایج خوبی حاصل ش��ده اس��ت. امید می رود در 
آینده ای نزدیک و حتی تا قبل از پایان امس��ال اگر 
بوروکراس��ی های داخلی به نتیجه برسد نتایج آنها را 

اعالم خواهیم کرد. 

تحقق تکالیف دولت برای تامین 
مالی صنایع از طریق بازار سرمایه

مدیرعام��ل بورس کاالی ایران در مراس��م عرضه 
اولیه اوراق کنس��انتره سنگ آهن گل گهر از استقبال 
تولیدکنن��دگان از تامین مال��ی منابع خود از طریق 
بازار س��رمایه خب��ر داد. حامد س��لطانی نژاد گفت: 
بورس های کاالیی در سراسر دنیا عالوه بر کارکردی 
ک��ه در نظام قیمت گذاری کاالها دارند در راس��تای 
تامین مالی صنایع نی��ز اقدامات قابل توجهی انجام 
می دهن��د که در بورس کاالی ایران نیز ابزار س��لف 
موازی استاندارد که در دنیا به عنوان فوروارد مرسوم 
است، برای تامین مالی واحدهای تولیدی در جریان 
اس��ت. مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار داش��ت: 
شرکت گل گهر از طریق انتشار اوراق سلف کنسانتره 
سنگ آهن توانست به میزان یک هزار و ۱۲۱ میلیارد 
ریال برای تکمیل طرح های توس��عه اش تامین مالی 
کند که این روند همان خواسته مسئوالن اقتصادی 
کشور در راستای توسعه تامین مالی صنایع از طریق 

بازار سرمایه است. 

نخستین عرضه بنزول خام شرکت 
فوالد زرند ایرانیان

در جریان معامالت تابلوی سلف موازی استاندارد 
ب��رق بازار مش��تقه 4 ه��زار و 355 ق��رارداد معادل 
۱04 هزار و 5۲0 مگاوات ساعت به ارزش 3۱ میلیارد 
و 485 میلی��ون ری��ال معامله ش��د. در آغاز جلس��ه 
معامالتی نماده��ای بار  پیک، کم ب��اری، میان باری 
و بارپای��ه روزانه ۲5 اس��فند 94 گش��ایش یافته و 
در پای��ان نمادهای بار پیک، کم ب��اری، میان باری و 
بارپایه روزانه ۲9 بهمن 94 متوقف شدند. همچنین 
در تابلوی س��لف موازی استاندارد نفت کوره بورس 
ان��رژی، درمجموع پن��ج نماد فعال، ۲ ه��زار و ۲05 
قرارداد با ارزشی قریب به ۲4 میلیارد و 83۱ میلیون 
ری��ال مورد معامل��ه قرار گرفت. همچنی��ن در بازار 
فیزیک��ی بورس ان��رژی ای��ران کاالی گاز مایع خام 
پاالی��ش گاز ایالم در رین��گ بین الملل مورد عرضه 
ق��رار گرفت ک��ه کل معام��الت ص��ورت گرفته در 
عرضه های مازاد معادل 3۲7 تن به ارزش��ی بالغ بر 
۲ میلی��ارد و 753 میلیون ریال بود. درمجموع ارزش 
کل معام��الت این روز بورس ان��رژی ایران قریب به 

59 میلیارد و 69 میلیون ریال شد. 

عرضه بلوک ورنا و ذوب
سرمایه گذاری رنا اطالعیه فروش بلوک 6 درصدی 
سهام سایپا به قیمت 350 تومان را انتشار داد. بهای 
تمام شده س��ایپا برای ورنا ۱67 تومان بوده است و 
این ش��رکت از فروش سایپا سود خوبی خواهد کرد. 
نماد »ورنا« تا زمان شفاف س��ازی درخصوص میزان 
دقیق سود حاصل از فروش بلوک سایپا متوقف شده 
است. از طرف دیگر سایپا فروش بلوک مالیبل سایپا 
را نیز آگهی کرده اس��ت. س��یمان کرمان برای سال 
مال��ی 95 مبل��غ 543 ریال س��ود پیش بینی کرده 
درحالی ک��ه برای س��ال مالی 94 مبل��غ 880 ریال 
س��ود اعالم کرده بود. عمده عل��ل تغییرات بودجه 
س��ال ۱395 نسبت به س��ال ۱394 عبارت است از 
فروش سیمان خاکستری با نرخ میانگین سال94 و 
فروش 40هزار تن سیمان سفید، افزایش بهای تمام 
ش��ده عمدتا مربوط به ۱5 درصد افزایش نرخ حقوق 
و دس��تمزد و ۱4 درصد س��ایر هزینه ها و همچنین 
خرید و مصرف کلینکر س��فید جهت تولید سیمان 
س��فید اس��ت ضمن اینکه افزایش هزینه های اداری 
و عموم��ی عمدتا مربوط به ۱5 درص��د افزایش نرخ 
حقوق و دس��تمزد و ۱4 درصد سایر هزینه ها نسبت 
به س��ال قبل اس��ت. »بکام« پیش بینی سود خود را 
از 459ری��ال به ۲4۲ ری��ال کاهش داد و طی مدت 
9ماه مبلغ ۱66 ریال سود شناسایی کرد و 69 درصد 

بودجه را پوشش داد.
»دروز« پیش بینی س��ود خود را برای س��ال مالی 
95 مبلغ 65 ریال اعالم کرد درحالی که برای س��ال 
مالی 94 مبلغ ۱9۱ ریال سود پیش بینی کرده بود. 
و ذوب عالوه بر افزایش س��رمایه، عرضه بلوکی هم 
دارد. میزان 35.۱5 درصد سهام مدیریتی غیر کنترلی 
شرکت س��هامی ذوب آهن اصفهان )سهامی عام( با 
قیمت پایه کل 580 میلیارد تومان ریال روز ش��نبه 
یکم اس��فندماه از طریق ب��ازار دوم فرابورس ایران، 

مورد عرضه قرار می گیرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

شاخص کل بازار سهام روز 
گذش��ته با افزای��ش 667.99 
واحدی به کار خود پایان داد. 
این در حالی بود که ش��اخص 
کل در میانه بازار حدود 800 
واح��د رش��د را تجرب��ه کرده 
بود و س��پس به ای��ن میزان 
کاهش یافت. کاهش تدریجی 
ش��اخص کل در نیمه پایانی 
بازار دیروز به دلیل شناس��ایی 
س��ود س��هامداران در اغل��ب 
س��هم های شاخص س��از رخ 

داده است. 
بررسی س��هم های موردنظر 
اکث��ر  نش��ان می ده��د ک��ه 
ب��ه  ب��ازار  مه��م  س��هم های 
حساس��ی  م�ق�اوم�ت ه��ای 
رس��یده اند و ب��ه همین دلیل 
س��هامداران حرفه ای در حال 
شناسایی بخشی از سود خود 
هستند. روز یکشنبه حقوقی ها 
خریدهای گسترده ای در بازار 
داشتند و ارزش معامالت روز 
دوش��نبه بازار هم در س��طح 
مقبولی قرار داش��ته است، با 
این وجود به نظر می رسد که 
اس��تراتژی غالب س��هامداران 
حرفه ای بازار در این ش��رایط 

احتیاط است. 
از ای��ن روی روزهای آینده 
می توان��د ب��رای بازار س��هام 
تعیین کننده باش��د و شاخص 
کل باید راه خود را به س��وی 
شکست مقاومت های پیش رو 
یا حرکت به س��مت نخستین 
حمایت ها تعیین کند. حرکت 
جدید شاخص کل که پیش از 
لغو تحریم ها آغاز شد تاکنون 
بدون وقفه ادامه داشته و نیاز 
به یک اصالح در آن احساس 
می ش��ود. حرک��ت در ج��ای 

چند روز گذشته شاخص کل 
ب��رای شکس��ت مقاومت مهم 
77 هزار واحد بوده اس��ت که 
با پیش��روی و پس روی هایی 
همراه بوده است. شاخص کل 
اگر نتواند تا چن��د روز آینده 
این مقاومت را بش��کند با یک 
اصالح مهم مواجه می شود که 
می تواند س��هم های مهم بازار 
را به س��طوح قیمت��ی جذابی 
برساند اما در صورت شکسته 
ش��دن مطمئن این مقاومت، 
قله ه��ای  ب��ازار  س��هم های 
جدی��دی خواهن��د س��اخت 
و ش��اخص کل ب��ه ترتی��ب 
تا 84 ه��زار و 89 ه��زار واحد 

می تواند صعود کند. 

رشد 11 واحدی آیفکس
معامالت ۲6 بهمن ماه ۱394 
بازار فراب��ورس با خریدوفروش 
457 میلی��ون و 540 هزار ورقه 

به��ادار در 36 هزار و 756 نوبت 
به ارزش یک هزار و 8۲0 میلیارد 
ریال به اتمام رس��ید؛ آیفکس 
هم ۱۱ واحد نس��بت به دیروز 
رش��د کرد و به رق��م 8۱0.6۱ 
واحد رسید. ذوب آهن اصفهان 
ب��ا دادوس��تد ۱55 میلی��ون و 
760 هزار سهم بیشترین حجم 
و ارزش معامالت س��هام را در 
بازار فراب��ورس به نام خود ثبت 
کرد. س��هام قاس��م ای��ران در 
کنار مرج��ان کار و م��واد ویژه 
لی��ا بیش��ترین افزایش قیمت 
را داش��تند و در س��وی دیگر 
بازار، س��هام ش��رکت های قند 
چهارمح��ال، قن��د ش��یروان و 
نیرو س��رمایه با بیشترین افت 
قیمت روبه رو ش��د. ه��ر برگه 
اوراق تسهیالت مسکن نیز در 
محدوده 890 تا 9۱0 هزار ریال 
معامله ش��د و بیشترین قیمت 
اوراق مربوط به نماد دی ماه 94 

بود. در ب��ازار اول 58 میلیون و 
۱30 هزار ورقه بهادار به ارزش 
۱۲9 میلی��ارد و 600 میلی��ون 
ریال دادوستد شد و بیشترین 
نم��اد  در  معام��الت  حج��م 
تهران  مس��کن  سرمایه گذاری 
رخ داد. همچنین، 3۲۲ میلیون 
و ۱80 هزار اوراق بهادار در بازار 
دوم به ارزش 938 میلیارد ریال 
خریدوفروش ش��د و ذوب آهن 
اصفهان رکورددار حجم و ارزش 

معامالت در این بازار بود. 

خزانه اسالمی در صدر 
بیشترین ارزش معامله

بیش��ترین حج��م و ارزش 
معام��الت ETF ب��ه صندوق 
س��رمایه گذاری اعتماد آفرین 
خریدوف��روش  ب��ا  پارس��یان 
530 ه��زار  و  ۱۲ میلی��ون 
ارزش ۱54 میلیارد  به  س��هم 
یاف��ت.  اختص��اص  ری��ال 

واحدهای  ثانوی��ه  معام��الت 
قابل  ع��ادی  س��رمایه گذاری 
معامل��ه ETF هس��تی بخش 
از  »آگاس۱«،  نم��اد  در  آگاه 
دی��روز در بازار ابزارهای نوین 
مال��ی فراب��ورس ای��ران آغاز 
ش��د. عالوه بر این، بیشترین 
بازار اوراق  حجم معامالت در 
با درآمد ثاب��ت هم متعلق به 
دادوستد 97 هزار و 705 ورقه 
اس��ناد خزانه اسالمی در نماد 
»اخ��زا5« و بیش��ترین ارزش 
معام��الت در نم��اد »اخزا۲« 
ریال  83 میلی��ارد  می��زان  به 
ب��ود و در مجموع ۲6۲ هزار و 
خزانه  اس��ناد  ورقه  434 هزار 
اس��المی با ارزش ۲۲ میلیارد 
و 660 میلی��ون ری��ال در روز 
گذش��ته دادوس��تد ش��د. در 
پای��ان معامالت دی��روز، نماد 
معامالت��ی ش��رکت بازرگانی 
و تولی��دی مرج��ان کار جهت 
عموم��ی  مجم��ع  برگ��زاری 
صاحب��ان  س��االنه  ع��ادی 
س��هام در روز چهارش��نبه و 
همین ط��ور ثب��ت معام��الت 
توافقی نماد معامالتی شرکت 
فروش��گاه های زنجیره ای رفاه 
جهت برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام و 
نماد معامالتی شرکت سیمان 
مج��د خواف جه��ت برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان س��هام در 
روز چهارش��نبه، متوقف شد. 
ضم��ن آنکه، نم��اد معامالتی 
ش��رکت مهندس��ی صنعت��ی 
روان فن��اور پ��س از برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی به طور 
س��هام،  صاحبان  فوق الع��اده 
ب��ا محدودیت دامنه نوس��ان 
ت��ا س��قف 5درصد،  قیم��ت 

بازگشایی شد. 

سهم های شاخص ساز به سطوح مقاومتی مهمی رسیده اند

روزهای حساس شاخص کل

ب��ورس  ب��ازار  کل  ش��اخص 
اوراق به��ادار تهران در جلس��ه 
معامالتی گذش��ته، افزایشی دور 
از ذه��ن را تجربه ک��رده و باری 
دیگر ب��ه کان��ال 77000 واحد 
ریخته شد. با آغاز معامالت این 
جلس��ه، ش��اخص کل در مسیر 
صعودی ق��رار گرف��ت و پس از 
مدت زمان��ی حدود یک س��اعت 
رش��دی افزایشی در حدود 800 
واحد را به ثبت رساند. پس از آن 
ش��اخص کل در روندی نوسانی 
ق��رار گرفت��ه و باقیمان��ده زمان 
معامالت را به فراز و نشیب های 
اندک گذراند. با گش��ایش بازار، 
کلی��ت نمادهای فع��ال به رنگ 
سبز درآمدند و این رویه در یک 

پایدار  ساعت نخس��ت معامالت 
بود. پس از آن عرضه افزایش��ی 
قابل توج��ه را متحمل ش��ده و 
این مس��ئله به رسوخ رنگ قرمز 
به بازار منجر ش��د. پ��س از آن 
باری دیگر تقاضا در س��هم های 
م��ورد توجه ب��ازار افزایش یافته 
و ش��اهد تش��کیل صفوف خرید 
بودی��م. بدین ترتی��ب، در پایان 
این جلس��ه کاری ش��اخص کل 
بورس با 668 واح��د افزایش به 
رق��م 77377.5 واح��د رس��ید. 
ارزش معامالت این جلسه حدود 
485 میلیارد تومان گزارش شد 
و این رقم طی ۱۲0397 معامله 
محقق ش��د. بدین ترتیب ارزش 
میانگین هر معامله این جلس��ه 
توم��ان  میلی��ون  در ح��دود 4 
محاس��به می شود که در مقایسه 

ب��ا روز پیش��ین خود افزایش��ی 
چنددرصدی را به همراه داشت. 
بازار فرابورس ای��ران نیز در این 
جلس��ه با رشد شاخص کل خود 
بسته شد. در این جلسه، شاخص 
کل بازار فرابورس ایران با ۱۱.۲ 
واحد رش��د به رقم 8۱0.6 واحد 
رس��ید و بدین ترتیب ب��ه کانال 

800 واحد بازگشت. 
پارادوکس رفتاری ب��ازار در دو 
روز گذش��ته در ن��وع خود جالب 
توجه اس��ت. در روز یکشنبه تمام 
عالئم بازار خبر از نزولی بودن بازار 
می دادند و این رویه در روز گذشته 
به صورت کامل تغییر کرد. در روز 
گذشته، نرخ دخالت حقیقی ها در 
بازار افزایش یافته و نرخ خرید به 
فروش این معامله گران نیز از مرز 
یک عب��ور کرد. در پایان جلس��ه 

معامالتی میانی هفته، نرخ خرید 
به فروش حقیقی ها به رقم ۱.۲5 
رسید که نسبت به روز پیشین آن 
افزایش��ی 35 واحدی را به همراه 
داش��ت. ام��ا نکته مه��م در مورد 
معام��الت جلس��ه گذش��ته بازار 
لیدرشیپ خودرویی هاست. ارزش 
معامالت نمادهای گروه »خودرو و 
ساخت قطعات« 30 درصد بیشتر 
از گروه بانک ب��ود و تغییرات این 
گروه نیز تأثیر بیشتری برای روی 
بازار اعمال کرد. به نظر می رس��د 
باید انتظار داشت باری دیگر گروه 
خودرویی به ش��رایط ایده آل خود 
بازگشته و به صعود هیجانی خود 

ادامه دهند. 
ب��ا توجه ب��ه ش��رایط کنونی 
بازار، محتمل ترین س��ناریو برای 
گش��ایش بازار در جلس��ه کاری 

پی��ش رو، رش��د ش��اخص کل و 
گس��ترش رن��گ س��بز در بازار 
است. با عبور از یک سوم نخست 
بازار انتظار می رود افزایش عرضه 
نمادهای زیادی را به رنگ قرمز 
در آورد و ب��ازار غربال ش��ود. با 
توجه ب��ه رفتار بازار در جلس��ه 
گذش��ته انتظار م��ی رود در این 
جلس��ه صنعت خودرو ب��ا اقبال 
بیش��تری همراه ب��وده و پس از 
می توان انتظار داشت بانکی ها با 
شرایطی تقریبا مشابه خودرویی 
ه��م مواج��ه باش��ند. پی��ش رو 
ب��ودن انتخاب��ات در هفته آینده 
می توان��د یکی از دالی��ل اصلی 
هیجان موجود در بازار باش��د و 
در ش��رایطی این چنین تحلیل 
منطقی بازار امری دش��وار تلقی 

می شود. 

طب��ق م��اده 7 دس��تورالعمل 
ش��رکت های  اطالعات  افش��ای 
سازمان اطالعات  نزد  شده  ثبت 
میان دوره ای  مالی  و صورت های 
سه، ش��ش و 9 ماهه حسابرسی 
نش��ده در حال��ی حداکث��ر 30 

روز پ��س از پای��ان مقاطع س��ه 
ماه��ه تعیین ش��ده ک��ه عموم 
ش��رکت های پاالیش��ی از ای��ن 
کردند  ع��دول  قانون��ی  مهل��ت 
ت��ا جایی ک��ه باالخ��ره و بعد از 
ح��دود ۲0 روز تأخیر، ش��رکت 
پاالیش نفت ته��ران اطالعات و 
صورت های مالی عملکرد 9ماهه 

حسابرس��ی نشده سال مالی 94 
خود را روی س��امانه کدال قرار 

داد. 
براس��اس این گ��زارش، طبق 
اطالع��ات من��درج در س��امانه 
ش��رکت  ک��دال،  اطالع رس��انی 
پاالیش نفت ته��ران در عملکرد 
س��ه ماهه سوم سال مالی جاری 

خود به ازای هر سهم ۲09 ریال 
سود س��اخته که این رقم نسبت 
به دوره مشابه سال مالی قبل با 
رش��د 49 درصدی هم��راه بوده 

است. 
ای��ن مجتم��ع  طب��ق اع��الم 
پاالیش��ی، فروش »شتران« برای 
ای��ن دوره عملکردی رقمی بیش 

از 9 ه��زار و 78۲ میلی��ارد تومان 
محقق شده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که در دوره 9 ماهه س��ال 
مالی 93 این ش��رکت موفق شده 
بود بیش از ۱6هزار و 7۲۲ میلیارد 

تومان فروش محقق کند. 
ادامه در سایت روزنامه
www.forsatnet.ir

انتخابات، بازار سهام را هیجانی کرد

پس از حدود 20 روز تأخیر
باالخره  »شتران« از عملکرد 9 ماهه خود پرده برداشت
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نبض بازار

دریچه

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
ماش��ین س��ازی اراک در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که جوشکاب 

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

5.۲085ماشین سازی اراک
۱0.۲075جوشکاب یزد

۲.۱855زامیاد
4.۱8۲5س. ایران خودرو

۱۲.53۱4.99فرآورده های نسوز
۲.4۱84.99بانک اقتصاد نوین

۱۱.04۲4.99شیمیایی سینا

 بیشترین درصد کاهش
پتروشیمی فارابی صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. قند هکمتان در رده دوم این گروه ایستاد 
و کابل البرز هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(5.9۲0پتروشیمی فارابی
)4.9(۲.83۱قند هکمتان
)4.67(۲.736کابل البرز

)4.6۲(۱.8۱5لیزینگ ایران
)4.54(3.۱۱۱نفت اصفهان

)4.3(۲.47۱گرانیت بهسرام
)4.۲5(3.87۱قند قزوین

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

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

353.۲8۱ ۱۱30بانک صادرات

۱48.86۱ 3۱۱۱ایران  خودرو
۱۱7.۲73 ۱400پارس  خودرو
۱04.56۲ ۱۲۲۱بانک تجارت

97.086 ۱300ایران  خودرودیزل 
8۲.488 ۱566سایپا دیزل 

8۲.33۱ 4695صنایع  آذرآب 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو 
 ب��ه خود اختصاص داد و بان��ک صادرات ایران رتبه دوم 
را ب��ه دس��ت آورد. صنایع آذرآب ه��م در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

463.064 3۱۱۱ایران  خودرو
399.۱۲0 ۱۱30بانک صادرات
386.540 4695صنایع  آذرآب 

۲57.394 6۲۲۲کشتیراني ایران
۱64.۱53 ۱400پارس  خودرو

۱35.3۱4 ۲۱85زامیاد
۱۲9.۱76 ۱566سایپا دیزل 

بیشترین سهام معامله شده
بانک صادرات در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که پارس خودرو 
در این گروه دوم ش��د و ایران خودرو در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱۱30۱۱۱54بانک صادرات
۱4005888پارس خودرو
3۱۱۱50۲۲ایران خودرو
۱۲۲۱4789بانک تجارت
۱56639۱5سایپا دیزل

6۲۲۲3659کشتیرانی ایران
۱300349۱ایران خودرو دیزل

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دست آورد. س��هم قند قزوین در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
۱76388۲پست بانک 
387۱۲76قند قزوین
۲736۲74کابل البرز

۱۱99۲40تولید محور خودرو
3068۲36چرخشگر

۲440۲۲۲الکتریک خودرو شرق
۲۱7۱۲۱7لوله و ماشین سازی

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

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

97۲۲.9۱سرمایه گذاری پردیس
۱6943.۱4سرمایه گذاری اعتبار

5۲۱93.۲8پتروشیمی شازند
67۱۲4.3۱کیمیدارو

3۲564.34سیمان کارون
۲9984.6۱س. صندوق بازنشستگی

۲8055.00بیمه پارسیان

تلفنمستقیم:86073274شماره446 www.forsatnet.ir

گروه بورس

خودرو: شنیده ها حاکی از آن است 
که افزایش سرمایه خودرو در سال 95 

از آورده نقدی است. 
گروه خ�ودرو: با توج��ه به فروش 
دارایی ها توس��ط این گروه، ش��نیده ها 
حاکی از فروش بلوک پارس��یان برای 
این نماد اس��ت ک��ه در صورت صحت 
این خبر خگس��تر، خمحرکه و خودرو 

می توانند مورد توجه قرار گیرند. 
خس�اپا و رن�ا: خبره��ا حکایت از 
ای��ن دارد که س��رمایه گذاری س��ایپا، 
بل��وک 6 درصدی س��ایپا را خریداری 
خواه��د کرد. به ای��ن ترتیب همچنان 

سهام س��ایپا با معامالتی که در بورس 
ضربدری خوانده می شود، مالک مطلق  

»خساپا« باقی خواهد ماند. 
همچنین خبرهایی مبنی بر معامالت 
درون گروهی در گروه سایپا بابت کاهش 
و افزایش س��رمایه ای که در دستور کار 
دارد، به گوش می رس��د که هدف از آن 
افزایش قیمت پایه سهام است. به همین 
دلیل دو ش��رکتی ک��ه روی این معامله 
تأثیر گذار هس��تند س��رمایه گذاری رنا و 
س��ایپا هستند. به این ترتیب که بخشی 
از س��هم توس��ط رنا فروخته می شود و 
سرمایه گذاری س��ایپا خریداری کرده و 
بالعکس سهمی را »وساپا« فروخته و رنا 

خریداری می کند. 

صنای��ع  هلدین��گ  گوی��ا  ف�ارس: 
ش��رکت  و  خلیج ف��ارس  پتروش��یمی 
ایتالیایی  »تکنی مونت« که در زمینه 
مهندسی، طراحی و ساخت پاالیشگاه 
و پتروش��یمی فعالیت دارد، یادداشت 
تفاهم نام��ه ای به ارزش ی��ک میلیارد 

یورو امضا کردند. 
کفرا: خبرها حاکی از آن اس��ت که 
این ش��رکت در نظ��ر دارد پس از اخذ 
مجوزهای الزم از سازمان بورس نسبت 
از  افزای��ش س��رمایه ۲۱9درصدی  به 
مح��ل تجدید ارزیاب��ی دارایی ها اقدام 
کند. بر این اس��اس س��رمایه اسمی از 
۱36 میلیارد ری��ال به 8/434 میلیارد 

ریال خواهد رسید. 

وبمل�ت: گوی��ا بانک مل��ت افزایش 
س��رمایه ۱000 میلی��ارد تومانی را به 
تصویب هیأت مدیره رس��انده و تأییدیه 
حس��ابرس را نی��ز اخ��ذ کرده اس��ت. 
همچنی��ن ای��ن درخواس��ت افزای��ش 
س��رمایه به منظور دریافت مجوز بانک 
مرکزی ارسال شده و از محل اندوخته 

اجرایی خواهد شد. 
از فروش بلوک  وس�اپا: ش��نیده ها 
حکای��ت  خارجی ه��ا  ب��ه  »وس��اپا« 
دارد. ای��ن معامل��ه برای آن اس��ت که 
خارجی ه��ا با خری��د بلوک »وس��اپا« 
یک تیر و دونش��ان می کنند و عالوه بر 
خرید سرمایه گذاری سایپا، سهام سایپا 
را به طور غیر مستقیم مالک می شوند. 
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وزی��ر امور اقتصادی و دارایی 
از  بازدی��د  در  یکش��نبه  روز 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
اعالم کرد »اقتصاد کش��ور سال 
آین��ده به صورت قطعی از رکود 
خارج می ش��ود و رشد اقتصادی 
بی س��ابقه ای را تجربه خواهیم 
کرد. براس��اس گزارش ها، ایران 
در س��ال آینده جزو کشورهای 
برت��ر منطقه خواهد ش��د، زیرا 
ش��رایط برای رش��د و توس��عه 
مس��اعد و مهیاس��ت به نحوی 
که تورم مهار ش��ده و به شرایط 
قاب��ل قبولی رس��یده ایم.« این 
اظهارنظ��ر طیب نیا بازتاب های 
متفاوتی را در رسانه ها به دنبال 
داشت، اما آنچه مسلم است موج 
خوشبینی ها به شرایط آینده و 
امید به بهبود ش��رایط دوباره به 
فضای اقتصادی کشور بازگشته 
و در چنین ش��رایطی باید دید 
چ��ه متغیر ها و مولفه هایی برای 
دستیابی به چنین رشدی الزم 
است و تحقق این موضوع چقدر 
امکان پذیر است. در همین راستا 
»فرص��ت امروز« در گفت وگو با 
کارشناسان اقتصادی به بررسی 
تحلیلی این موض��وع پرداخته 
است که در ادامه پیش رو دارید.

خبری از رشد بی سابقه 
نیست 

دکتر س��یدمحمد رضا امیری 
تهرانی، اس��تادیار پژوهش��کده 
تطبیق��ی اقتص��اد در خصوص 
تحقق رش��د بی سابقه اقتصادی 
در س��ال آین��ده در گفت وگ��و با 
»فرص��ت امروز« گفت: اقتصاد ما 
به لحاظ بالقوه پتانسیل های زیادی 
برای رشد اقتصادی دارد، اما نکته 
اینجاست که در چند سال گذشته 
شرایط رکودی شدید بر این فضا 
حاکم بوده بنابراین آنچه می توان 
در بهترین حالت برای متغیر رشد 
اقتصادی در س��ال آینده در نظر 

گرفت رشدی حدود 5 تا 6 درصد 
اس��ت. این کارشناس اقتصادی 
اف��زود: برای دس��تیابی به این 
رشد هم باید سرمایه گذاری های 
الزم صورت گیرد. برای این کار 
یک گزینه می تواند تامین مالی 
از طریق منابع بانکی باش��د اما 
در ش��رایط فعل��ی بانک ه��ا به 
دلیل مس��ائل و مشکالتی که با 
آن مواجه هستند اوضاع مناسبی 
ندارن��د و نمی توانن��د منب��ع 
مناسبی برای تحرک در فضای 
تولید باشند، از سوی دیگر دولت 
هم به دلیل محدودیت هایی که 
در درآمد های نفتی اتفاق افتاده 
نمی تواند سرمایه گذاری الزم را 
انجام دهد و طبیعتا گزینه اصلی 
برای تح��رک در اقتصاد جذب 
س��رمایه های خارجی است. به 
نظر می رس��د دولت هم تمرکز 
خ��ود را ب��ر این موضوع قرار داد 
و تفاهم نامه ها و قرارداد هایی که 
در یکی دو ماه گذش��ته به امضا 
رسید خود موید این امر است. 

وی ادامه داد: در شرایط فعلی 
اگ��ر نخواهی��م بگویی��م جذب 
سرمایه های خارجی تنها راه حل 
برون رفت از رکود اس��ت، الاقل 
بهترین راه ایجاد تغییر در شرایط 

فعلی است. از سوی دیگر دکتر 
روحان��ی در اظهارنظر های اخیر 
خود مس��ئله برجام 2 را مطرح 
کردند که به نظر نکته درس��تی 
است اما باید زودتر از اینها مطرح 
و پیگیری می شد.   باید تمرکز را 
در فراهم کردن شرایط مناسب 
اقتصاد داخلی برای تس��هیل در 
فضای کس��ب و کار و تولید قرار 
داد. موانعی که بس��یاری از آنها 
ناش��ی از دیوانس��االری اداری و 
بوروکراسی پیچیده، غیر ضروری 
و بعضا ناس��الم دولتی است باید 
برط��رف ش��ود. البت��ه دول��ت 
برنامه های��ی برای تس��هیل در 
فضای کس��ب و کار داشته اما به 

نظرم عمال موفق نبود. 
استادیار پژوهشکده تطبیقی 
اقتصاد گفت: در مقطع کنونی 
که ش��رایط مناسبی بر فضای 
اقتص��ادی حاک��م اس��ت هنر 
دولت این اس��ت که با تمرکز 
ب��ر نق��اط ق��وت، ب��ا کمترین 
هزین��ه و در کمتری��ن زم��ان 
پتانس��یل های بالقوه اقتصاد را 
به فعلیت برساند. مقطع کنونی 
می تواند شرایط  گذار اقتصادی 

برای یک جهش موثر باشد. 
این کارش��ناس اقتصادی در 

خصوص اینک��ه کدام بخش ها 
می تواند س��ریع تر از رکود خارج 
ش��ود، عن��وان ک��رد: آنچه در 
شرایط فعلی برای اقتصاد بسیار 
اهمی��ت دارد تحری��ک بخش 
تقاضا اس��ت. تقویت معیشت و 
رش��د درآمد ها می تواند یکی از 
راهکار ه��ا برای این امر باش��د. 
ب��ا توجه به ش��رایط بخش های 
مختل��ف، بخش کش��اورزی به 
دلیل تقاضای خارجی که برای 
تولی��دات این بخش وجود دارد 
بیشترین پتانسیل را برای خروج 
از رکود دارد، بخش صنعت هم 
اگر درس��ت برنامه ریزی ش��ود 
ظرفیت های خالی برای رش��د 

دارد. 

بخش صنعت پیشران 
خروج از رکود 

مهدی تقوی، اس��تاد دانشگاه 
عالم��ه گفت: تحق��ق برجام در 
اقتصاد ایران می تواند نویدبخش 
روزهای خوب برای آینده باشد، 
ام��ا به نظرم این روزهای خوب 
الاقل برای سال آینده نمی تواند 
رشدی بیشتر از 6 درصد را رقم 
بزند. آنچه اهمیت دارد افزایش 
سطح درآمدی و تحرک تقاضای 

موثر در اقتصاد اس��ت، بنابراین 
اگ��ر تمرک��ز بر تح��رک عرضه 
وجود داشته باشد بخش عرضه 
با توجه به ظرفیت های خالی که 
وج��ود دارد به راحتی می تواند 

پاسخگوی این نیاز باشد. 
وی اضاف��ه می کند: به ویژه در 
بخش صنعت ظرفیت های خالی 
زی��ادی وجود دارد که با تحرک 
تقاضا می تواند پیشران خروج از 
رکود باشد، از طرف دیگر نیروی 
کار مناسبی در کشور داریم که 
در حال حاضر اشتغالی برای آنها 
وج��ود ندارد ل��ذا هزینه تامین 
نی��روی کار ب��رای بخش ه��ای 

صنعتی باال نخواهد بود.
اعم��ال  گف��ت:  تق��وی 
سیاست های درست اقتصادی و 
برنامه ریزی مناسب در این برهه 
اقتصادی بس��یار اهمیت دارد تا 
رش��دی ک��ه در اقتص��اد اتفاق 
می افتد شرایط تورمی را به وجود 
نیاورد. این کارشناس اقتصادی 
تاکید ک��رد: دولت در نظر دارد 
نرخ سود تس��هیالت را کاهش 
دهد که با این کار هزینه تامین 
مال��ی ب��رای واحد های تولیدی 
کاهش خواه��د یافت، از طرف 
دیگ��ر تمرکز دول��ت در جذب 
س��رمایه های خارج��ی تصمیم 
درستی است که می تواند منابع 
خوب��ی را به بخش تولید تزریق 

کند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
در  می توان��د  آنچ��ه  گف��ت: 
س��ال آین��ده رش��د اقتصادی 
قاب��ل قبول��ی را ب��رای ما رقم 
بزن��د بخش صنعت اس��ت که 
ب��ه دلیل وج��ود ظرفیت های 
مازاد، پتانس��یل بیشتری برای 
تح��رک و ش��روع رونق دارد و 
می تواند به سرعت در رشد اثر 
مثبت داشته باشد، البته بخش 
خدم��ات ه��م پتانس��یل های 
زی��ادی ب��رای رش��د دارد. اما 
نمی توان حساب ویژه ای روی 
بخش نفت و کشاورزی باز کرد. 

عدم دسترسی به اطالعات دقیق 
بازاره��ای مالی، امکان شناس��ایی 
دقی��ق آثار متغیره��ای مختلف و 
دس��تیابی به نتایج متقن را فراهم 
نمی کن��د،  ام��ا بن��ا بر ش��واهدی 
بازاره��ای مالی در ای��ران )اعم از 
بازاره��ای بین بانکی، تس��هیالت 
بانکی و ارز( با کاستی هایی مواجه 
اس��ت و این ش��واهد این فرضیه را 
تقوی��ت می کند ک��ه این بازارهای 
مالی بستر عملیاتی و سازوکارهای 
انتقال پولی مناسبی )دست کم در 
مقایسه با کشورهای توسعه یافته( 
ب��رای سیاس��ت گذار پولی فراهم 

نمی کند. 

بسترهای عملیاتی
به گزارش س��ایت پژوهش��کده 
پولی و بانکی، منظور از بسترهای 
عملیاتی سیاس��ت پولی بخشی از 
بازارهای مال��ی )بازار بین بانکی و 
بازار اوراق( است که میز عملیاتی 
بان��ک مرکزی عملیات پولی خود 
را براس��اس هدف گذاری یا خرید 
و ف��روش اوراق در آنه��ا )در قالب 

عملیات بازار باز( انجام می دهد.
دقت در مراحل اجرایی عملیات 
بازار باز نش��ان می دهد در صورتی 
ک��ه بان��ک مرک��زی ای��ران ای��ن 
عملیات را مبنای تامین نقدینگی 
خود قرار دهد با دشواری هایی در 
بازارهای مالی مواجه می شود. این 
دش��واری ها دست کم در سه جنبه 
ب��روز می یابد که عبارت اس��ت از: 
بین بانکی  ب��ازار  توس��عه نیافتگی 
و بازاره��ای مال��ی و در دس��ترس 
نبودن اوراق مبنای مناس��ب برای 

اجرای عملیات بازار باز.
توس��عه نیافتگی بازار بین بانکی 
عوام��ل  از  ناش��ی  ای��ران  در 
متعددی اس��ت. امروزه مهم ترین 
ابزاره��ای ب��ازار بین بانک��ی ریپو 
و قرض ده��ی مس��تقیم )تودی��ع 
سپرده( است. در ایران، ابزار ریپو 
غیرش��رعی شناخته شده است و 
س��پرده گذاری بدون وثیقه گیری 
انج��ام می ش��ود. در حال��ی ک��ه 
اخذ وثیقه های نقدش��ونده نقش 

مهمی در توس��عه این بازار دارد 
ع��الوه ب��ر نب��ود دسترس��ی به 
اب��زار کارا در ای��ن ب��ازار، برخی 
رفتاره��ای تبعیضی بین بانک ها 
در دسترس��ی به پنج��ره تنزیل، 
احتم��ال مش��اهده تمرکز بازار و 
تفکی��ک وج��وه بانک های بزرگ 
و کوچ��ک )دولتی و غیردولتی(، 
مح��دود ش��دن دخال��ت بان��ک 
مرک��زی به اعالم ن��رخ انضباطی 
)35درصد( از دیگر کاس��تی های 
ب��ازار بین بانک��ی و دلی��ل ع��دم 

توسعه این بازار است.
در ای��ران، بازار اوراق بهادار نیز 
ت��وان پش��تیبانی از عملیات پولی 
بانک مرکزی را ندارد. برای نمونه 
با تمرکز بر مولفه نقدشوندگی بازار 
برای پشتیبانی از انعطاف الزم در 
عملیات بازار باز، مشاهده می شود 
در عم��ل هی��چ ب��ازاری در ایران 
ظرفیت پشتیبانی از عملیات پولی 
مورد نیاز بانک مرکزی را ندارد، در 
حال��ی که بانک ه��ای مرکزی دنیا 
عملیات پولی خود را در بازارهایی 
با نقدشوندگی زیاد انجام می دهد. 
برای مثال، دخالت فدرال رزرو در 
ب��ازار اوراق کوتاه م��دت خزانه در 
فص��ل دوم س��ال 2013 کمتر از 
1.5درص��د ارزش مب��ادالت بازار 

بوده است. 
ع��الوه بر توس��عه نیافتگی بازار 
بین بانکی و بازارهای اوراق بهادار، 
در ای��ران بان��ک مرکزی در جنبه 
س��وم با عدم دسترس��ی به اوراق 
مناس��ب برای انجام عملیات پولی 
مواجه اس��ت. در ایران از دهه 80 
شمس��ی - به وی��ژه در س��ال های 
اخیر – بانک مرکزی برای کنترل 
نقدینگ��ی و پایه پول��ی از فروش 
اوراق مش��ارکت بان��ک مرک��زی 
اس��تفاده ک��رده اس��ت. این اوراق 
دارای اش��کاالت فقهی، اقتصادی 
و قانون��ی اس��ت. برخ��ی از ای��ن 
اشکاالت عبارت است از: مشخص 
نب��ودن موضوع مش��ارکت، واقعی 
نبودن س��ود پرداختی، ناسازگاری 
با قانون انتش��ار اوراق مش��ارکت 
و قان��ون برنام��ه پنج��م توس��عه، 
ع��دم امکان حبس پ��ول در عقد 
مش��ارکت، هزینه سنگین انتشار 

اوراق و تحمی��ل ض��رر به ترازنامه 
بان��ک مرک��زی، ع��دم توانای��ی 
اقتص��اد  نقدینگ��ی  کاه��ش  در 
)جانش��ینی نزدیک ب��ا انواع پول( 
و... متاس��فانه در حال حاضر، ابزار 
عملیات مناس��ب یا نسبتا مناسب 
دیگری نیز برای مدیریت نقدینگی 

در اقتصاد ایران موجود نیست. 

سازوکار انتقال پول
تاکنون س��ازوکارهای مختلفی 
برای اثرگذاری سیاس��ت پولی در 
اقتصاد پولی مطرح شده است، اما 
الگوهای اقتصادی )کینزی جدید( 
طراح��ی ش��ده ب��ر مبن��ای رفتار 
سیاس��ت گذاران پول��ی و به وی��ژه 
هدف گذاران تورم – دس��ت کم تا 
پیش از بحران 2008- دو سازوکار 
عمده )یعنی نرخ سود و نرخ ارز( را 
مهم ترین مس��یر مدیریت تقاضای 
کل می دان��د و در عم��ل نیز، این 
سازوکارها مبنای عملکرد بسیاری 

از بانک های مرکزی است. 
در ایران، عواملی مانع از فعالیت 
ای��ن س��ازوکارها می ش��ود. عدم 
دسترس��ی به اعتبار برای بسیاری 
از خانواره��ا، اثرگذاری نرخ س��ود 
در تصمیم��ات خانوارها را محدود 
می کند. براساس یافته های ادبیات 
اقتصادی، جیره بندی اعتبار نیز از 
مواردی اس��ت که موجب می شود 
ن��رخ س��ود در واکن��ش به ش��به 
ش��رایط قرارداد تس��هیالت )و نه 
لزوم��ا نرخ های سیاس��تی مدنظر 
بانک مرکزی( تعیین ش��ود؛ عالوه 
بر این در بررسی های کالن شبکه 
بانکی، می توان ش��واهدی بر عدم 
تمرک��ز این ب��ازار بانکی ارائه کرد. 
ام��ا نگاهی ب��ه تمرک��ز بازارهای 
تس��هیالت در بخش های مختلف، 
تمرک��ز و ق��درت انحص��اری در 
ش��بکه های بانکی ایران را نش��ان 
می ده��د. ای��ن ق��درت انحصاری 
)در کنار ش��واهدی از امکان تبانی 
در کل ش��بکه بانک��ی( به معنای 
ام��کان تاثیرناپذی��ری نرخ ه��ای 
س��ود از نرخ های سیاس��تی است. 
بررس��ی بازارهای مالی کشورهای 
توس��عه یافته نشان می دهد الزمه 
فعال بودن سازوکار نرخ بهره  وجود 

آربیتراژه��ای مختلف در بازارهای 
مال��ی اس��ت که باعث انتش��ار اثر 
تغییرات نرخ سیاس��تی در اقتصاد 
می ش��ود. برای مث��ال، وجود بازار 
اوراق نقدشونده – که سبد دارایی 
بانک مرک��زی،  بانک ها، بنگاه ها و 
خانواره��ا را ب��ه هم پیوند می دهد 
– از ملزومات این آربیتراژهاست. 
ن��رخ ارز دیگ��ر س��ازوکار مورد 
تاکی��د بی��ن بانک ه��ای مرکزی 
اس��ت. پذی��رش انعط��اف نرخ ارز 
الزمه اثرگذاری سیاس��ت پولی از 
مسیر نرخ ارز است. عالوه بر این، 
دق��ت در تبیین مرس��وم از نحوه 
اثرگذاری س��ازوکار ارزی نش��ان 
می دهد س��ازوکار ن��رخ ارز زمانی 
فعال اس��ت که جریان سرمایه )با 
رابطه نرخ سود پوشش داده نشده( 
نوس��انات نرخ ارز را به نوس��انات 

نرخ های سیاستی پیوند دهد. 
ای��ن در حالی اس��ت که جریان 
س��رمایه در ایران آزاد نیس��ت و بر 
مبن��ای تجربه کش��ورها دیگر در 
کوتاه مدت نیز – بدون فراهم کردن 
ش��رایط نهادی الزم – آزادس��ازی 
جری��ان س��رمایه اکی��دا توصی��ه 
نمی شود. همچنین اثرگذاری مسیر 
نرخ ارز منوط به جانش��ینی نسبتا 
زی��اد کااله��ای وارداتی با کاالهای 

تولید داخلی است. 

جمع بندی و توصیه های 
سیاستی 

شناسایی دقیق ابعاد کاستی های 
بازارهای مالی نیازمند در دسترس 
ب��ودن اطالعات دقیق از بازارهای 
مالی اس��ت و بدون این اطالعات 
نمی ت��وان در مورد کاس��تی های 
ای��ن ب��ازار قضاوت قطع��ی کرد. 
مجموع��ه مباح��ث مطرح ش��ده 
نش��ان می دهد در اقتص��اد ایران 
مرس��وم  انتق��ال  س��ازوکارهای 
سیاس��ت پولی )دس��ت کم نسبت 
به کشورهای توسعه یافته( چندان 
موثر و کارا نیس��ت و ممکن اس��ت 
سیاس��ت گذار پولی در کوتاه مدت 
نتواند برای کنترل تقاضای کل بر 
این س��ازوکارها تاکید کند. عالوه 
ب��ر این به نظر می رس��د س��اختار 
بازارهای اعتبار در ایران به نحوی 

اس��ت ک��ه س��ازوکارهای انتقال 
مرس��وم سیاست پولی را تضعیف 
می کن��د و پیش ّبین��ی می ش��ود 
هزینه ه��ای رفاه��ی – اجتماعی 
کاه��ش ن��رخ ت��ورم را افزای��ش 
ده��د. بنابراین، رف��ع انحصارات، 
اصالح شکس��ت های ب��ازار اعتبار، 
افزای��ش دسترس��ی ب��ه اعتب��ار 
ب��رای خانواره��ا و بنگاه ها و ایجاد 
ب��ازار اوراق نقدش��ونده )و نه فقط 
انتشار اوراق( باید در برنامه جامع 
اصالحات نهادی و ساختاری لحاظ 
ش��ود. ایجاد امکان نوس��ان بیشتر 
اما کنترل شده نرخ ارز )بدون اثر 
مخ��رب در تولید( از دیگر الزامات 

این اصالحات است. 
آزادی جری��ان س��رمایه ب��رای 
فعال شدن سازوکار انتقال نرخ ارز 
نیازمند دقت بس��یار و مهیا شدن 
س��اختارهایی در اف��ق بلندمدت 
اس��ت، زی��را تجرب��ه  کش��ورهای 
ش��رق آس��یا، آمری��کای التی��ن، 
روس��یه و ترکی��ه نش��ان می دهد 
آزادس��ازی س��رمایه بدون داشتن 
زیرساخت های نهادی و ساختاری، 
مدیریت صحیح جریانات س��رمایه 
و فرآین��د آزادس��ازی آن می تواند 
آث��ار به ش��دت مخربی در اقتصاد 
داش��ته باشد. بنابراین، توصیه این 
یادداش��ت تقدم اص��الح نواقص و 
شکس��ت های بازار اعتبار بر آزادی 

جریان سرمایه است.
این شواهد همچنین می تواند به 
این معنا باش��د ک��ه بانک مرکزی 
در دوران حرک��ت ب��ه س��وی نرخ 
ت��ورم تک رقم��ی و ت��الش برای 
تقویت س��ازوکارهای مرسوم باید 
بر هدف گذاری متغیرهای دیگری 
همچون متغیرهای مقداری )پایه 
پولی، نقدینگ��ی، حجم اعتبارات 
و...( در کن��ار متغیره��ای قیمتی 
)نرخ ارز و نرخ س��ود( و لنگر تورم 

تاکید کند. 
بر این مبنا، اصالح شکست های 
بازارها، رفع انحصارات و نیز دنبال 
ک��ردن سیاس��ت ها و اصالح��ات 
بای��د  مال��ی  بازاره��ای  توس��عه 
ج��زو تفکیک نش��دنی برنامه های 
اصالح��ی برای دس��تیابی به نرخ 

تورم پایدار تک رقمی باشد. 

میز عملیاتی بانک مرکزی نقدینگی خود را چگونه تامین می کند؟ 

ضرورت رفع انحصارها و ایجاد بازار نقدشونده

گزارش2

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
تخصیص مشوق های جدید مالیاتی 

به صنعت گردشگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اختصاص 
مش��وق جدید مالیاتی ب��ه تاسیس��ات ایرانگردی و 

جهانگردی از ابتدای سال 1395 خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، س��یدکامل تقوی نژاد با اش��اره 
به اینکه نظام مالیاتی کش��ور مش��وق ها و تسهیالت 
مالیاتی گس��ترده ای را برای هدایت منابع به س��وی 
بخش های مختل��ف اقتصادی درنظر گرفته  اس��ت، 
گفت: در این میان صنعت گردش��گری ایران از این 
قاعده مستثنا نبوده و از تسهیالت بسیار خوبی برای 

رونق و توسعه برخوردار شده  است. 
وی با اش��اره ب��ه مش��وق های مالیاتی در بخش 
گردش��گری، اظه��ار ک��رد: درآمده��ای خدماتی 
هتل ها و مراکز اقامتی گردش��گری جدید اشخاص 
حقوقی غیردولتی در قانون مالیات های مس��تقیم 
که بعد از اجرای این قانون از ابتدای س��ال آینده، 
از طرف مراجع قانونی ذی ربط پروانه بهره برداری 
یا مجوز دریافت کنند، درآمد آنها از تاریخ ش��روع 
فعالی��ت ب��ه مدت پنج س��ال و در مناط��ق کمتر 
توس��عه یافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول 

مالیات می ش��وند. 
تقوی نژاد درخصوص دفاتر گردش��گری و زیارتی 
نیز افزود: 100درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری 
و زیارتی دارای مج��وز از مراجع قانونی ذی ربط که 
از محل جذب گردش��گران خارجی ی��ا اعزام زائر به 
عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد مشمول 

مالیات با نرخ صفر است. 
بنا بر اعالم س��ازمان امورمالیات��ی، وی همچنین 
با اش��اره ب��ه اینک��ه در م��اده 132 اصالحیه قانون 
مالیات های مستقیم یکی از بااهمیت ترین تسهیالت 
مالیاتی به صنعت گردشگری کشور اختصاص یافته  
اس��ت، تصریح  کرد: براین اس��اس کلیه تاسیس��ات 
ایرانگ��ردی و جهانگردی که قبل از س��ال 1395 از 
مراجع قانونی پروانه بهره برداری اخذ کرده باش��ند، 
تا مدت ش��ش س��ال بعد از اجرای قان��ون، معافیت 
مالیات��ی به میزان 50درصد مالیات بر درآمد ابرازی 

استمرار خواهد داشت. 
رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور با بیان 
اینک��ه این معافیت مالیاتی ش��امل درآمد حاصل از 
اعزام گردش��گر به خارج از کش��ور نمی شود، عنوان 
 ک��رد: تنه��ا درآم��د حاص��ل از فعالیت تاسیس��ات 
ایرانگردی و جهانگردی مش��مول معافیت این ماده 
بوده و قابل تس��ری به درآمد حاصل از واگذاری این 

تاسیسات نیست. 
وی اظه��ار کرد: ارائ��ه اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر قانونی شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه 

معافیت یا مشوق مالیاتی است. 

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد
شرایط سخت سرمایه گذاری در 
کشور زیر سایه بوروکراسی اداری

بیان  ب��ا  مجل��س  اقتص��ادی  عضوکمیس��یون 
توجه  به  اقتصادی من��وط  اینک��ه تحقق رش��د 
صرف به تولید در کش��ور اس��ت، گفت: اقتصاد 
کش��ور م��ا نیازمن��د توج��ه بی��ش از پیش به 
تولی��د اس��ت ت��ا ب��ه ای��ن ترتی��ب تکانه های 

مختل��ف نتوان��د آن را متزل��زل کن��د. 
محم��د علیپور در گفت وگو ب��ا خانه ملت، با بیان 
اینکه تحقق رشد اقتصادی منوط به توجه صرف به 
تولید در کشور است، گفت: شاید جذب سرمایه گذار 
داخلی و خارجی در رش��د اقتصادی موثر باشد، اما 
نمی ت��وان کلی��د برون رفت از ش��رایط کنونی آن را 

قلمداد کرد. 
 نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای 
اس��المی، با بیان اینکه راه اندازی و احیای واحدهای 
تولیدی می تواند به کاهش آمار بیکاری منجر شود، 
افزود: اقتصاد کش��ور ما نیازمند توجه بیش از پیش 
ب��ه تولید بوده تا به ای��ن ترتیب تکانه های اقتصادی 

نتواند آن را متزلزل کند. 
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس نهم، ب��ا انتقاد از 
بوروکراس��ی اداری باال در کشور ما، تصریح کرد: در 
حال حاضر شرایط سرمایه گذاری در کشور ما فراهم 
نیست که این خود مشکالت عدیده ای را منجر شده 

است. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم��وار ک��ردن زمین��ه 
س��رمایه گذاری در امور تولیدی می تواند اقتصاد 
کش��ور را درگیر تحولی اساسی کند، تاکید کرد: 
اقتص��اد م��ا متزلزل اس��ت، زیرا هن��وز به درک 
درس��تی در خص��وص ض��رورت تحق��ق اقتصاد 

مقاومتی نرس��یده ایم. 
علیپ��ور ب��ا تاکید ب��ر اینکه هدای��ت نقدینگی به 
سمت و سوی تولید راهکاری است که بهبود شرایط 
اقتصادی کش��ور را رقم خواه��د زد، افزود: تعطیلی 
بس��یاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی درحال 
حاض��ر نتیجه نبود منابع مالی اس��ت ک��ه این امر 

بیکاری را شدت می بخشد. 
این نماین��ده م��ردم در مجلس نه��م، ادامه داد: 
اج��رای بند به بند سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 

رشدی چشمگیر را برای اقتصاد رقم خواهد زد. 
عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس، یادآور ش��د: 
رسیدن به رش��د اقتصادی مدنظر مسئوالن نیازمند 

انجام اقدامات عملیاتی و به دور از شعار است. 

عضو کمیسیون اقتصادی: 
برجام 2 باید برجام اقتصادی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
اظه��ار کرد: برجام دو باید برجام داخلی و مبتنی بر 

اقتصاد و توسعه داخلی باشد. 
اب��وذر ندیمی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
صحبت های اخیر در مجم��ع عمومی بانک مرکزی 
گفت: رئیس جمهور اخیرا از برجام دو س��خن گفت 
که بعد از برجام یک باید با همکاری همه قوا، نهادها 
و آحاد مردم به س��رانجام برس��د و قطعا این برجام 
برای توس��عه کشور در شرایط پس��اتحریم ضروری 

است. 
وی افزود: عده ای به دنبال کم اهمیت جلوه دادن 
و از بی��ن بردن برجام یک هس��تند و می خواهند با 
اتکا به برخی از مش��کالت اقتصادی موفقیت دولت 
در همکاری با کش��ورهای جهان برای دس��تیابی به 
حقوق هسته ای و تعامل سازنده سیاسی و اقتصادی 
را نق��ض کنن��د و دول��ت باید ه��ر چه س��ریع تر با 
سیاست های درست و اصولی خود و رونق اقتصادی 

این موضوع را خنثی کند. 
نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: اولویت دولت در سال های اخیر کنترل 
ت��ورم ب��وده و رئیس جمه��ور از حفظ پای��ه پولی و 
ممانعت از افزایش آن س��خن گفت که این موضوع 
در عم��ل نیز اتفاق افتاد و دولت توانس��ت تورم را با 
حفظ پایه پولی و س��ایر سیاس��ت ها کنترل کند اما 
امروز باید بیش از تورم به موضوع رکود توجه شود و 
کنترل تورم در ش��رایطی که اشتغال، تولید، واردات 
و صادرات و کش��اورزی در رکود باشد در درازمدت 

نمی تواند رضایت جامعه را به همراه داشته باشد. 
وی ادام��ه داد: دولت در کنار تورم باید به موضوع 
رک��ود توجه کند و ضمن حفظ تورم می تواند برخی 
از کاالهای اساسی را با سیاست های انقباضی و ضد 
تورم��ی برای رضایت جامعه کنترل کند و رکود را با 

آثار تورمی احتمالی اش مورد توجه قرار دهد. 
این عضو کمیسیون اقتصادی در پایان تاکید کرد: 
ایجاد اشتغال حدود 800 هزار نفری در برنامه ششم 
و در طول سال های اجرای برنامه و همچنین توسعه 
اقتصادی و حمایت از تولید مولد باید در برنامه های 
دولت قرار گیرد و قطعا بانک مرکزی با سیاست های 

خود در این مسیر موثر و کمک حال خواهد بود. 

پیش بینی مجله ترکیش ویکلی 
غرب چین را پشت سر می گذارد

مجله »ترکیش ویکلی« رقابت کشورها را برای گسترش 
روابط اقتصادی با ایران در دوران پساتحریم  سبب افزایش 
قدرت انتخاب و چانه زنی تهران دانست و پیش بینی کرد با 
وجود برتری کنونی چین در بازار ایران، کشورهای غربی و 

ژاپن در میان مدت پکن را پشت سر می گذارند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، این مجله که از س��وی س��ازمان 
 International( بین المللی تحقیقات راهبردی ترکیه
ب��رای    )Strategic Research Organization
سیاست گذاران این کشور منتشر می شود، نوشت: امضای 
برنام��ه جامع اقدام مش��ترک )برج��ام( در ژوییه 2015 
)تیرماه 1394(، س��رانجام به لغو تحریم ه��ای ایران در 
ژانویه 2016 )دی ماه 1394( منجر ش��د. این پیشرفت 
بین المللی، یک نقطه عطف در عادی س��ازی روابط ایران 
با جامعه جهانی به شمار می رود و آغاز دوره نوینی مبتنی 
بر مسابقه کشورها برای برقراری یا توسعه روابط تجاری 
با ایران در دوران پساتحریم است. چین در این رقابت ها 
چند گام جلوتر از بقیه اس��ت، زیرا چین روابط اقتصادی 
خود با ایران را با گام های مطمئن، پیش از لغو تحریم ها 
آغاز کرد و به بزرگ ترین مشتری نفت و گاز ایران تبدیل 
ش��د. چین در بازاری که به دلیل تحریم ها برای سایر 
اقتصادهای بزرگ غیرقابل دس��ترس ب��ود، پروژه های 
بزرگ زیربنایی مانند بندرها، فرودگاه ها و بزرگراه ها را 
برعهده گرفت. چین با اجرای برجام، از محیط بس��یار 
مناس��ب تر پساتحریم برای گسترش روابط اقتصادی با 
ایران استفاده می کند اما در این دوره با افزایش رقابت ها 

روبه روست. 
ی��ک س��ال پی��ش چی��ن اع��الم ک��رد قص��د دارد 
سرمایه گذاری زیربنایی خود در ایران را از 25 میلیارد به 
52 میلی��ارد دالر افزایش دهد و اکن��ون با اجرای برجام، 
می توان انتظار داشت این رقم افزایش پیدا کند. در دوره 
پساتحریم، رقابت شدیدی میان اقتصادهای مهم جهان 
ب��رای ورود به ایران در گرفته اس��ت. در حالی که چین 
ت��الش می کند برتری خ��ود را حفظ کند، کش��ورهای 
غربی و ژاپن نیز همه کوشش خود را برای توسعه روابط 
تجاری با ایران به کار بس��ته اند. هر قدر رقابت کش��ورها 
ب��رای همکاری اقتص��ادی با ایران افزای��ش یابد، قدرت 
انتخاب و چانه زنی تهران نیز بیشتر می شود. کشورهای 
غربی ماه ها پیش از امض��ای برجام هیات های اقتصادی 
خود را برای بررس��ی امکان بازگشت به بازار ایران، روانه 
تهران کردند. در دوره پساتحریم نیز هیات های بلندپایه 
اقتصادی زیادی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، فرانسه، 
آلمان، فنالند، دانمارک، یونان و جمهوری چک به تهران 
سفر کرده اند. در همایش بین المللی رونمایی از مدل نوین 
قراردادهای نفتی ایران که بیس��ت و نهم و سی ام نوامبر 
)هفتم و هشتم آذرماه( در تهران برگزار شد، 137 شرکت 
بین المللی از کشورهای مختلف شرکت کردند. در میان 
مدت، کش��ورهای غربی و ژاپن بر چین برتری می یابند. 
ژاپ��ن با برخ��ورداری از تجربه قابل مالحظ��ه و دانش و 
فناوری هس��ته ای برای تکمیل قراردادهای هسته ای به 

ایران پیشنهاد کمک می دهد. 
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ابوالفضل صیامیان گرجی
کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

گزارش »فرصت امروز« از ظرفیت های گردشگری ایران برای اشتغال زایی

اقامت در حوالی پاسارگاداقامتگاههایبومگردی؛فرصتیبرایسرمایهگذاری

اینجا کلبه آقامیر است. خانه ای با مهمانان چندملیتی. 
با رنگ گلیم و جاجیم و طعم خوراک های محلی. منظره 
پیش رو پاسارگاد است و ستاره هایی که هنوز هم آسمان 
این منطق��ه را درخش��ان ترین بخش از آس��مان ایران 
کرده اند، به تماشای نگاه شبانه گردشگران می نشینند. 
نش��انی اش به شیراز می رس��د و شهر سعات شهر و آنجا 
محوطه باستانی پاسارگاد. کلبه آقامیر به عنوان یک نمونه 
بر اقامتگاه های بوم گردی ایران ش��ناخته می شود و امیر 
میری بنیان گذار این اقامتگاه زیر و بم قصه کسب وکارش 

را با »فرصت امروز« در میان نهاده است. 
کلب��ه آقامیر خانه پدری ام بوده که قدمتش به س��ال 
1301 می رس��د. ای��ن خانه 20س��ال خالی از س��کنه 
بود و در س��ال 87 به اتفاق همس��رم و پ��درم این خانه 
را مرمت کردیم و از س��ال 88 ب��ا ایده پردازی در زمینه 
آستروتوریسم که در نزدیکی پاسارگاد امکان پذیر است، 
توره��ای تخصصی نج��وم را راه ان��دازی کردیم. هزینه 
ابتدایی ب��رای تعمیر حدود 15میلیون توم��ان بود. اما 
به ط��ور کلی برای تهیه تجهی��زات چنین اقامتگاه هایی 
مانند جاجیم، گلیم، ظروف مسی و مرمت و غیره برای 
یک خانه 250متری حدود 80میلیون تومان س��رمایه 
الزم اس��ت. البته اگر قرار باش��د که مکان مورد نظر هم 
خریداری ش��ود، بس��ته به اینکه در مناطق روستایی یا 
ش��هری باشد، هزینه اش متفاوت است. مثال در روستاها 
ش��اید با 15میلیون تومان هم بتوان مکان را تهیه کرد 
اما در ش��هر مثال ب��رای یک خانه 380مت��ری بیش از 

83میلیون تومان هزینه  کرده ایم. 

پاسارگاد همیشه مهمان دارد
میری دلیل انتخاب حومه پاسارگاد را به عنوان ایجاد 
اقامتگاه بوم گردی این گونه توضیح می دهد: در این مکان 
هیچ خانه اقامتی با سازه سنتی وجود نداشت. در حالی 
که روس��تاییان این منطقه می توانن��د خانه های خود را 
ب��ه این ن��وع از کاربری تغییر دهند و ب��ه نوعی دهکده  
بوم گ��ردی در اینجا احداث کنند. هیچ نگرانی هم بابت 
وجود مهمان نداریم زیرا که پاسارگاد میراث جهانی است 
و در بدترین ش��رایط مثال تحریم و غیره هم گردش��گر 
وجود دارد. گردش��گران تخت جمشید را هم باید به این 
ظرفی��ت اضافه کرد. به طور میانگی��ن آرامگاه کوروش 
روزان��ه 500گردش��گر دارد که اگر تنه��ا 20اقامتگاه با 
ظرفیت 10نفری هم ایجاد شوند، تنها 200نفر را پوشش 
داده ایم و این به آن معناست که ظرفیت های این منطقه 

برای اقامتگاه سازی بسیار زیاد است. 

حس تولید کنید
می��ری معتق��د اس��ت، اقامتگاه س��ازی در اینج��ا بر 
هتل سازی ارجحیت دارد. زیرا امروزه توریست ها به دنبال 

هتل نیس��تند. صرفا به دنبال بن��ای تاریخی و غیره هم 
خیلی نیستند بلکه به دنبال حس می روند. می خواهند 
در جای��ی قرار بگیرند که حس و حالی متفاوت از آنچه 
را در همه مکان ها ام��کان تجربه اش وجود دارد، تجربه 
کنند. به همین دلیل ما از سراس��ر جهان از اروپا و آسیا 
و آمریکا مهمان داریم. من تاکید می کنم که هیچگاه از 
واژه مش��تری استفاده نمی کنم بلکه اقامتگاه تفاوتش با 
هتل همین است که خانه است. مهمان دارد و ما با حال 
و هوای پذیرایی ایرانی سفره پهن می کنیم و گاه چندین 
ملیت بر س��ر این سفره می نشینند و غذای محلی سرو 
می ش��ود. خوراک تاریخی، محلی و ایرانی منوی غذای 
این کلبه را تشکیل می دهند. خوراک تاریخی مانند  آش 
بنه، دمپخت س��یرموک که با گیاهی محلی و گوشت و 
برنج تهیه می شود و آلودوپیازه شیرازی و غیره از جمله 
غذاهای این مهمان سرای محلی هستند. هر وعده غذایی 
هم 30هزار تومان است. ایرانی و خارجی هم فرقی ندارد. 
80درصد غذاها ارگانیک هس��تند. موس��یقی محلی و 
دمنوش های گیاهی و محلی از جمله امکاناتی است که 
مهمانان این کلبه از آن برخوردار می ش��وند. شیوه های 
اقامت در این مکان طی بس��ته های سه روزه، بسته های 
نیم روزی و حتی مهمان سرظهر تعریف شده اند و خالصه 

هیچ کسی از اینجا بی نصیب برنمی گردد. 

میزبان همه ملت ها
کلب��ه آقامیر به ص��ورت میانگین روزانه 15مس��افر 
دارد. ن��وروز ک��ه می ش��ود ایرانی ه��ا بیش��تر می روند 
خارج��ی   گردش��گران  خ��رداد  و  اردیبهش��ت  در  و 
بیش��تر می ش��وند. روس ها، چینی ها در »لوسیزن« و 
اروپایی هایی چون آلمانی  ها، فرانسوی و آمریکایی ها در 
»های سیزن« به این کلبه سر می زنند. میری می گوید 
برای نوروز بیش از 30 تا 40تور عشایر داریم که  درصد 
زیادی از این تورها توسط آمریکایی ها رزرو شده است. 
هزینه اقامت برای هر شب هم 70هزار تومان با صبحانه 
است. تجربه های متفاوت انگیزه های سفرهای امروزی 
هستند. میری هم در راستای ارائه فرهنگ ایرانی تجربه 
بافت فرش را برای مهمانانش ایجاد می کند: فرش��ی را 
طراحی کردیم به نام فرش خرسی که در 400رج بافته  
ش��ده. به تعداد هر گره که مهمان��ان می زدند یک رج 
می بافتی��م و در نهایت ب��ا 400رج کار را تمام کردیم. 
در باف��ت ای��ن فرش 253نف��ر از کش��ورهای مختلف 
مش��ارکت داش��ته اند. از یک خانم آلمانی شروع شد و 
آخرین گره اش را یک گردشگر چینی زد. حاال مهمانان 
میری بهترین دوستانش در سراسر جهان هستند چون 
به چشم اعداد و ارقام به آنها نگاه نکرده است. می گوید 
وقتی در حال ترک کلبه هستند هم آداب و آیین های 
ایرانی را اجرا می کنیم مثال آب پشت سرشان می ریزیم 

یا تخم مرغ روی چرخ اتومبیل شان می شکنیم. 

صنعت گردشگری، فرصت های بی شماری 
را ب��رای س��رمایه گذاری دارد و ب��ه همین 
علت، یکی از مستعدترین صنایع برای ورود 
سرمایه، کارآفرینی و اشتغال زایی محسوب 
می ش��ود. ایران نیز، از جمل��ه بازارهای بکر 
این عرصه اس��ت که در حوزه زیرس��اختی، 
به ویژه زیرس��اخت های اقامتی فضای خوبی 
برای س��رمایه گذاری دارد. به همین جهت 
امروزه افراد زیادی تالش دارند تا در بخش 
واحدهای اقامتی ورود کرده و با ساخت هتل 
بخش��ی از بازار را از آن خود کنند، اما برای 
کسانی که س��رمایه آنچنانی ندارند ولی به 
فرهنگ و آداب و رسوم مهمان نوازی ایرانی 
عالقه مندند و تمایل دارند با سرمایه گذاری 
در این بخش از مزایای آن بهره مند ش��وند 
م��ا راه اندازی اقامتگاه  بوم گ��ردی را به آنها 

پیشنهاد می کنیم. 
از  نوع��ی  بوم گ��ردی  اقامتگاه ه��ای 
محل ه��ای اس��کان برای مس��افران اس��ت 
که ب��ر خالف هتل ها که ویژگی یکس��ان و 
 کامال مدرن دارند، دارای ویژگی محیطی و 
بومی - فرهنگی خاص خود بوده و به نوعی 
اقامتگاه��ی بومی و محلی اس��ت که عمدتا 
در خانه ه��ای قدیمی بازس��ازی ش��ده و با 
ش��یوه ای که مطلوب برای مس��افران باشد، 
اداره می ش��وند. ه��دف اصلی از توس��عه و 
س��اخت این اقامتگاه ها دستیابی به توسعه 
پای��دار در جوام��ع بوم��ی اس��ت. در ای��ن 
ط��رح عمدتا اعضای یک خان��واده مدیریت 
اقامتگاه را برعه��ده دارند و خدمات تنظیم 
ش��ده را به مهمانان خارج��ی و داخلی ارائه 
می دهند. در حقیقت از اصلی ترین ش��روط 
اصلی این اقامتگاه ها مش��ارکت و همکاری 
اعضای صاحب خانه )اقامتگاه( و سایر افراد 
محل��ی در تمامی فعالیت های گردش��گری 
و خدماتی به گردش��گران در مقصد اس��ت. 
این خدم��ات عموما ش��امل تولید و عرضه 
صنایع دس��تی بومی، پخت و ارائه غذاهای 
بومی و نوش��یدنی محلی، برگزاری مراس��م  
آیینی و س��نتی و آشنایی با سایر ویژگی ها 
و جذابیت های گردش��گری مقصد است. در 
این طرح س��عی شده آرامش زندگی سنتی 
ب��ه مهمانان انتق��ال داده ش��ود و آنها را از 
مش��غله های زندگی دنیای صنعتی و مدرن 

به دور نگه دارد. 
از یک دهه قب��ل واحدهای بوم گردی در 

برخی مناطق کش��ور به خصوص در استان 
اصفهان تشکیل ش��ده که در آن زمان این 
واحدها به صورت امروز شناسنامه نداشتند. 
اما طی دو، سه س��ال اخیر ضوابط تش��کیل 
این واحدها توسط سازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری کش��ور تدوین ش��ده و از آن 
زم��ان ایج��اد واحدهای بوم گردی ش��دت 
گرفت��ه و در حال حاضر بی��ش از 50واحد 
ثبت ش��ده با این عن��وان فعالیت می کنند. 
اس��تقبال از این مکان های بومی به اندازه ای 
بوده که بازار خوبی را در حوزه گردش��گری 
ایجاد ک��رده و تقریبا هیچ س��رمایه گذاری 
در این حوزه نیس��ت که از کس��ب وکارش 
ناراضی باشد. با توجه به نارضایتی های کلی 
موج��ود در بازارهای ایران ک��ه حدود یک 
دهه اس��ت گریبان اقتصاد را گرفته اس��ت، 
چنی��ن رضایتی هم اعجاب برانگیز اس��ت و 
هم موجبات مسرت و شادی را فراهم کرده 
اس��ت. امیدواری به آینده سرمایه گذاری در 
حوزه های متنوع گردش��گری ایران به ویژه 
ح��وزه بوم گ��ردی دلیلی ش��د ت��ا گزارش 
امروزمان را به این مبحث اختصاص دهیم. 
با این مقدمه ش��اید نخس��تین سوالی که 
در ذهن هر کس��ی ایجاد ش��ود، این باشد 
که چ��ه مکان های��ی برای س��رمایه گذاری 
در ح��وزه بوم گردی مناس��ب اس��ت. آنچه 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم 

بر آن تاکید دارد، روس��تاها و مناطق نمونه 
گردش��گری، کویره��ا و مناط��ق جنگلی و 
همه روس��تاهای کشور است که جاذبه های 
تاریخی، فرهنگی و رفاهی را در برمی گیرد. 
ب��رای دریافت مج��وز راه ان��دازی این گونه 
اقامتگاه ها هم باید به کمیته طبیعت گردی 
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی 

و گردشگری مراجعه کنید. 

چرایی توسعه بوم گردی 
 ای��ن روزها هم��ه به دنب��ال جایی دنج و 
متفاوت ب��رای آخر هفته خ��ود یا روزهای 
تعطیل هس��تند. به ویژه در روزهای تعطیل 
م��ردم به دنبال ف��رار از زندگی ماش��ینی و 
پناه ب��ردن به طبیعت هس��تند. ب��ر همین 
اساس در چند سال اخیر صنعت بوم گردی 
در ایران از رش��د قابل مالحظه ای برخوردار 
ش��ده اس��ت. از س��وی دیگ��ر آش��نایی با 
فرهنگ و آداب و رس��وم هر منطقه ای برای 
گردش��گران به وی��ژه گردش��گران خارجی 
جذابیت��ی وصف ناش��دنی دارد. همچنی��ن 
براساس برنامه ششم توسعه که 20میلیون 
گردش��گر ه��دف برنامه هس��تند، توس��عه 
اقامتگاه ه��ای بوم گردی در دس��تور دولت 
ب��وده و ب��ر این اس��اس دول��ت برنامه های 
حمایت��ی ب��رای تاس��یس ای��ن واحدها در 
بافت ه��ای  و  گردش��گری  مناط��ق  هم��ه 

تاریخی و روس��تایی را دنب��ال می کند. کما 
اینکه اختصاص تس��هیالت مالی نیز در این 
زمینه وج��ود دارد: محمدعلی فیاضی دبیر 
کمیت��ه مل��ی طبیعت گردی اع��الم کرده، 
ارائه تس��هیالت بانکی تا سقف 100میلیون 
توم��ان با تنف��س ش��ش ماهه و بازپرداخت 
پنج س��اله ب��رای راه ان��دازی اقامتگاه ه��ای 
بوم گ��ردی، از مش��وق های س��ازمان برای 
این واحدها اس��ت. وی ام��کان فراهم آمده 
را نتیجه تعامل س��ازمان میراث فرهنگی با 
صندوق کارآفرینی امید در راستای تقویت 
ظرفیت های بومی و محلی اس��تانی عنوان 
کرده و می افزاید: تسهیالت مذکور مشمول 
راه اندازی و بازسازی اقامتگاه های بوم گردی 
و نیز دفاتر خدمات مس��افرتی خواهد ش��د 
که در حوزه طبیعت گردی فعالیت می کنند. 

ویژگی  اقامتگاه های  بوم گردی 
طب��ق تعری��ف، اقامتگاه ه��ای بوم گ��ردی 
اقامتگاه هایی هستند که در محیط های طبیعی 
با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط زیست 
محیطی و به ش��کلی سازگار با معماری بومی 
و سیمای طبیعی منطقه احداث شده و ضمن 
حداکثر تعامل با جامعه  محلی، زمینه حضور 
و اقام��ت طبیعت گ��ردان را ب��ا کیفیتی قابل 
قب��ول و تعریف ش��ده در محیط های طبیعی 
فراهم می کنند. بر این اساس اقامتگاه ها باید 

شرایطی را رعایت کنند که به این شرح است: 
کمترین آس��یب را به محیط زیس��ت اطراف 
اعم از طبیعی و فرهنگی وارد کنند، کمترین 
تاثیر ممکن را هنگام ساخت وس��از بر محیط 
طبیعی اطراف بگذارند، متناسب و هماهنگ 
با بافت فیزیکی و فرهنگی منطقه باش��ند و با 
توجه به ش��کل، ظاهر، رنگ و معماری محلی 
ساخته ش��ده باشند، از روش های پایدار برای 
به دس��ت آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف 
آن اس��تفاده کنند، دارای سیس��تمی کارآمد 
برای دفع پسماندها و پساب ها باشند، در حد 
امکان از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول 
پایداری بهره مند باشند، در راستای همکاری 
ب��ا انجمن های محلی تالش کنند، برنامه های 
آموزشی درباره  محیط های فرهنگی طبیعی و 
فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران 
ترتی��ب دهن��د و ب��ا ش��رکت در برنامه های 
تحقیقاتی، به توس��عه  پای��دار منطقه کمک 

کنند. 

سرمایه گذاری مورد نیاز و درآمد مورد 
انتظار

اقامت��ی  واحده��ای  راه ان��دازی  اص��وال 
تحت تاثیر جغرافیای منطقه، مساحت مورد 
نظر و نحوه تجهیز آن اس��ت، اما تحقیقات 
نش��ان می دهد ک��ه راه اندازی ی��ک واحد 
اقامتی با پنج اتاق، حداکثر به 200میلیون 
توم��ان بودجه نیاز دارد که این مقدار صرف 
آماده س��ازی واح��د و خری��د تجهی��زات و 
ملزومات مورد نیاز، تبلیغات و س��رمایه در 
گردش ماه های اول می ش��ود. ظرفیت اکثر 
اقامتگاه ها بین 15 تا20نفر متغیر اس��ت و 
با ضریب اش��غال 50درصد در طول س��ال 
باید انتظار پذیرای��ی حدود 3۶00نفر را در 
طول سال داشت. همچنین قیمت خدمات 
قابل ارائه به نسبت کیفیت واحد و خدمات 
قابل ارائه متغیر است. به طور متوسط هزینه 
اقام��ت در ای��ن واحده��ا برای ه��ر نفر در 
ش��بانه روز 70هزار تومان محاسبه می شود 
و درآم��د انتظ��اری از مح��ل اقامت حدود 
250میلیون تومان در س��ال اس��ت. عالوه 
ب��ر این از محل رس��توران، ف��روش صنایع 
دس��تی، لبنیات محلی، تورهای گردشگری 
در مح��ل مانن��د اقامت در جن��گل، کویر، 
دوچرخه س��واری و... نی��ز درآم��د خواهید 
داشت. با یک برنامه ریزی صحیح و تبلیغات 
مناس��ب، برای بازگش��ت س��رمایه اولیه به 
یک س��ال زمان نیاز داشته و از سال دوم از 

سود مناسب برخوردار می شوید. 

باشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

بوم گردی  اقامتگاه ه��ای  در  س��رمایه گذاری 
الزامات��ی دارد که اکبر رضوانی��ان با بیان قصه 
کارهای��ی ک��ه تاکنون انج��ام داده، زی��ر و بم 
این نوع از س��رمایه گذاری را بیان کرده اس��ت. 
وی متول��د 1352 و مدی��ر روابط عمومی اداره 
آموزش و پرورش کاش��ان اس��ت و س��ال های 
80 ت��ا 85 عه��ده دار روابط عمومی س��ازمان 
می��راث فرهنگی اصفهان ب��وده و پس از آن به 
کاش��ان برمی گردد و چهارخانه تاریخی را احیا 
و ب��ه اقامتگاه  بومی تبدی��ل می کند. رضوانیان 
می گوید نه س��رمایه گذار اس��ت نه سرمایه دار، 
فقط عالقه ای ویژه ب��ه بافت های قدیمی دارد. 
بافتی که از نظر او نباید برای تعریف آن از واژه  
»بافت فرسوده« استفاده کرد، چون اعتقاد دارد 
در این مناطق داستان ها و خاطره های تاریخ هر 
شهر وجود دارد و بزرگ ترین جفا به این نواحی 
همین واژه سازی ها برای آنهاست. رضوانیان به 
کاشان که برمی گردد کارش را شروع می کند و 
اینقدر پیش می رود که کارآفرین برتر این حوزه 
هم شناخته می شود. وی حرکت در این مسیر 
را مدیون همراهی و همدلی همسر و فرزندش 

می داند. 

نقلی  کاشان؛ نخستین بوم گردی ایران
خانه تاریخی  »نقلی« که کوچک ترین خانه 
تاریخی کاش��ان اس��ت 180متر مربع مساحت 
دارد و نخس��تین اقامتگاه بوم گ��ردی در بافت 
تاریخی کاش��ان اس��ت که با همت او تأسیس 
ش��د. این خانه تمام عناصر یک خانه ایرانی را، 
نظیر آنچه در خانه های عباسیان و طباطبایی ها، 
احس��ان و. . . مش��اهده می ش��ود، در دل خود 
دارد. حوض، بادگیر، س��رداب، ایوان، هش��تی، 
حیاط اندرونی و بیرونی و اتاق های س��ه دری و 
دودری و یک دری همه عناصری اس��ت که این 
خانه را زیبا و دلنش��ین کرده است. شش اتاق 
دارد و نزدی��ک به 30مهم��ان را در خود جای 
می ده��د. فعالیت او در س��ال 88 با خرید خانه  
نیمه مخروبه ای دیگر که در مجاورت خانه نقلی 
بود، توس��عه پیدا کرد و با ص��رف هزینه برای 
مرمت و احیا، به اقامتگاه تبدیل شد. مدتی بعد 
هم، به همین شیوه خانه ای تاریخی در منطقه 
روس��تایی و کوهپایه ای  »بَ��رُزک« خرید و آن 
را ب��ه اقامتگاه بوم گردی تبدی��ل کرد و نام آن 
را  »خانه روحانی« گذاش��ت. س��ال 93 نیز در 
یکی از قدیمی ترین گذرهای تاریخی کاش��ان 
یعن��ی گذر آب انبارخان خان��ه دیگری خرید و 
نام آن را به واس��طه عالقه مندی اش به سهراب،  
»خانه دوست« گذاشت. در حال حاضر حاصل 

فعالیتی که در س��ال 138۶ ش��روع کرد، چهار 
خان��ه پهلوی- قاجاری اس��ت که هم��ه  آنها با 
نام  »خونه نقلی« ش��ناخته می ش��وند. نزدیک 
ب��ه 15نفر در این مجموعه به صورت مس��تقیم 
مشغول  کار شده اند و به صورت غیرمستقیم نیز 

افراد مختلفی با این مجموعه همکاری دارند. 

انگیزه تأسیس اقامتگاه
رضوانیان تأکید می کند ک��ه هدف اولیه اش 
س��رمایه گذاری نبوده بلکه ب��رای احیای بافت 
قدیمی شهر کاش��ان پا در این عرصه گذاشت 
بافتی که بیش از دو سده از عمرش می گذرد و 
مسجد، حسینیه، گذر، خانه و کلی از المان های 
ش��هری در آن وجود دارد، نباید مورد بی مهری 
قرار بگیرد و ادامه می دهد: این عالقه  سبب شد 
تا پس از بازگشت از اصفهان و اقامت چندماهه 
در ی��ک آپارتم��ان، آن را بفروش��م و به همراه 
همسر و فرزندانم وارد خانه نقلی شوم. همزمان 
ه��م تالش کردم تا خانه را مرمت و احیا کنم و 

بعدها نیز بر تعداد آن افزودم. 

هزینه های سرمایه گذاری
رضوانی��ان این نکته را ی��ادآوری می کند که 
قصد ورود با انگیزه س��رمایه گذاری را نداشته و 
فق��ط برای دغدغه و عالقه ای که داش��ته خانه 
نقل��ی را خریداری کرد اما کم کم که دوس��تان 
و اقوام��ش از ل��ذت اقام��ت در ای��ن مجموعه 
می گویند به فکر توسعه می افتد: در ابتدا دو الی 

سه اتاق خانه بیش��تر در اختصاص گردشگران 
نبود، ام��ا طبیعتا در سیس��تم توس��عه با این 
تعداد اتاق نمی شود پیش رفت.  »در سال 84، 
40میلی��ون تومان صرف خری��د و تجهیز خانه 
کردم که اگر در همان زمان وارد سرمایه گذاری 
در بخ��ش دیگ��ری، مثال خریدوف��روش زمین 
می کردم، ارزش افزوده بیشتری برایم داشت. در 
این راه متحمل سختی های زیادی شدم. درباره 
هزینه ها هم می گوید که بستگی به درآمدها و 
ورودی گردش��گر دارد. اما از هزینه های ترمیم، 
به عنوان  مهم ترین هزینه های این اقامتگاه ها نام 
می برد و ادامه می دهد: مجموعا در طول سالیان 
دس��ت به اقدامات و هزینه های مختلفی زده ام 
که االن بع��د از یک دهه رضایت دارم. اما تمام 
آن کارها ریسک بسیار زیادی داشت.« و از نظر 
او س��رمایه گذاری در این ح��وزه مانند دهه80 
نیست و بسیار آسان شده و دیگر ریسکی ندارد. 

وجه تمایز اقامتگاه های بوم گردی با سایر 
مراکز اقامتی

رضوانیان می گوید: اگر بخواهیم به تأسیسات 
گردش��گری این گونه نگاه کنیم که کدام یک از 
تأسیسات اقامتی ما س��ه واژه میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری را در درون خود 
دارد، آن تأسیسات قطعا اقامتگاه های بوم گردی 
اس��ت. در توضیحات تکمیلی می افزاید: چراکه 
ما در اقامتگاه ها هم یک بنا را ترمیم می کنیم، 
هم گردشگری را در یک بافت ترویج می دهیم 

و ه��م صنایع دس��تی و محل��ی آن منطق��ه را 
عرض��ه می کنی��م. او بارزترین وج��ه تمایز این 
مراکز را ش��کل گیری در میان جوامع محلی و 
فعالی��ت با کمک آنها می داند و بر خدمات دهی 
منطبق بر اصول توس��عه پایدار گردشگری در 
این مراکز و ضرورت بهبود معیش��ت و اقتصاد 
خانواده ه��ای بومی از طریق خرید و اس��تفاده 
از نیروی کار محلی تأکی��د دوچندان دارد. در 
ادام��ه گفته هایش به یک نکته مهم هم اش��اره 
می کند: بح��ث رعایت اص��ول  »مهمان نوازی 
ایرانی« و اجرای آن قواعد و چارچوب ها در این 
مراکز برای ما بس��یار مهم است به همین دلیل 
ما می گوییم  »مهمان« داریم و نه  »مسافر« و 

اینجا  »خانه« است، نه  »هتل«. 

ضریب اشتغال زایی و رونق  
در ح��ال حاضر، در مجموع��ه اقامتگاه تعداد 
13نف��ر به طور مس��تقیم و تمام وق��ت در حال 
فعالی��ت هس��تند. در کنار آنها ع��ده  زیادی از 
رانن��ده و راهنم��ا و تورگ��ردان و بخش تهیه و 
تولی��د مواد ارگانی��ک غذایی و صنایع دس��تی 
مش��غول به کارن��د ام��ا به طور غیرمس��تقیم. 
فعالیت های خدماتی نظیر گردشگری همیشه 
تحت تأثیر تقاضای فصلی هستند. اقامتگاه های 
بوم گردی نیز از این قاعده مس��تثنا نیس��تند. 
 رضوانیان می گوید: ش��ش ماه در س��ال باالی 
70 ال��ی 80درص��د ضریب اش��تغال دارم و در 
شش ماه دیگر حدود 30درصد. طبیعتا ماه های 

فروردین، اردیبهش��ت، خرداد، ش��هریور و مهر 
و آبان فصل ش��لوغ ما اس��ت و مابقی به دلیل 
س��رمای زیاد یا گرمای ش��دید ب��ا تعداد کمی 
از مهمانان روبه رو هس��تیم. اما چرخ اقتصادی 
ای��ن مجموعه ها به دلیل کوچک بودن مجموعه 

همیشه می چرخد و جای نگرانی نیست. 

نحوه بازاریابی و جذب مهمانان
وقت��ی از او درب��اره برنامه ه��ای بازاریاب��ی و 
چگونگ��ی ج��ذب مهمان س��وال می پرس��م، 
می گوی��د: همین ش��ما اهالی رس��انه بهترین 
دوست و یاور کسب وکارهای کوچک خانوادگی 
هس��تید و ادامه می دهد: سپاس گزار دو جامعه 
هس��تیم، یکی جامعه راهنمایان گردشگری و 
دیگری جامعه مطبوعات. اهالی رس��انه خیلی 
مارا حمای��ت کردن��د. وی ادام��ه می دهد: در 
بعد خارج��ی مهمانانی ک��ه وارد اقامتگاه های 
ما می ش��وند بهترین بازاریابان ما هستند و هر 
کدام از آنها با تبلیغات دهان به دهانی که برای 
ما می کنند بیشترین س��هم را دارند. رضوانیان 
ب��ه یک نکته مهم نیز اش��اره می کن��د: یکی از 
معیارهای موفقیت در مراکز اقامتی این اس��ت 
که ش��ما  »مهمان پایدار« داش��ته باشید. او از 
برخ��ی مهمانان پای��دار خود که طی س��الیان 
مختلف تجربه اقامت بیش از 10بار را دارد هم 
به عنوان نشانه موفقیت خانه نقلی یاد می کند. او 
از سایت  خانه نقلی، پاسخ به ایمیل های دریافتی 
و تبلیغات در مراجع تخصصی گردشگری مانند 
Lonely Planet، tripadvisor ب��ه عنوان 

دیگر شیوه های مؤثر بازاریابی نام می برد. 

سفارش به عالقه مندان 
را  بوم گ��ردی  در  س��رمایه گذاری  بح��ث 
مساوی با داستانی به نام اعتمادبه نفس، صبر 
و قناعت می داند و معتقد اس��ت کس��انی که 
وارد این حوزه می ش��وند باید این س��ه آیتم 
را داش��ته باش��ند ت��ا نتیج��ه کار را ببینند. 
گریزی به گذش��ته می زند و از س��ختی های 
آن دوران می گوید. س��ختی ها و مش��کالتی 
که تمایل ن��دارد درباره اش زیاد صحبت کند 
ام��ا نگاهش به آین��ده همراه با امید اس��ت. 
می گوید: فاکتوره��ا و اتفاق های مختلف بازار 
را تحت تأثی��ر ق��رار می ده��د. ام��ا اگر چرخ 
گردشگری مملکت بچرخد، قطعا آینده خوبی 
نیز برای اقامتگاه ها متصور است. از برنامه های 
خ��ودش ه��م برای آین��ده نزدی��ک، ایجاد و 
راه ان��دازی بازارچه صنایع دس��تی در زیرگذر 

آب انبار کاشان به عنوان نمونه یاد می کند. 

سرمایه گذاری با محتوای عشق

طاهره خواجه گیری



ای�ران ب�ا توج�ه ب�ه قدم�ت تاریخ�ی و تن�وع 
جغرافیای�ی که دارد از بیش�ترین پتانس�یل الزم 
برای توسعه گردشگری در میان کشورهای منطقه 
برخوردار اس�ت. اما متاس�فانه این مقوله به دالیل 

مختلف تاکنون در کشور مغفول مانده است. 
برخی دالیل رکود گردش�گری به موانع داخلی و 
برخی ب�ه موانع خارجی باز می گردد. طی س�ال ها 
ایران به دلی�ل تبلیغات منف�ی دولت های مختلف 
کش�وری ناام�ن همراه ب�ا مخاطرات متع�دد برای 
گردش�گران ش�ناخته می ش�د. مقوله ای که سبب 
ش�ده بود ب�ا وج�ود جذابیت های مختلف کش�ور 
گردش�گران تمایلی نسبت به انتخاب آن به عنوان 
مقصد گردشگری نداش�ته باشند. اما همه مشکل 
رکود گردشگری به این امر باز نمی گشت. بسیاری 
از مسئوالن و دولتمردان در کشور نگران آن بودند 
که با باز ش�دن دروازه های کشور روی گردشگران 
کش�ور با مخاطرات هجوم فرهنگ های نامتجانس 
رو به رو ش�ود؛ مقوله ای که رش�د گردش�گری در 
هر کش�ور با آن رو به رو اس�ت. ام�ا اکنون فضای 

متفاوتی پیش روی صنعت گردش�گری کش�ور باز 
ش�ده است. از یک س�و مذاکرات ایران با جهان و 
توس�عه تعامالت ب�ا دنیا تصویر نادرس�ت ایران را 
در میان گردش�گران از بین برده و تصویر روش�ن 
و مناس�بی از ای�ران پیش روی این کش�ورها قرار 
دارد. کاه�ش قیمت نفت و رو به رو ش�دن کش�ور 
با بحران اقتصادی نیز دولتمردان را بر آن داش�ته 
تا از دیگر پتانس�یل های داخل�ی بهره مند گیرند. 
همین امر س�بب شده تا گردشگری به عنوان یکی 
از راه حل های برداشتن بحران های اقتصادی مورد 
توجه قرار گیرد. رشد روز افزون وسایل ارتباطاتی 
چون اینترنت و ماهواره نیز ش�رایطی ایجاد کرده 
تا تنها برداش�تن دروازه ها مانع تغییرات فرهنگی 
نش�ود و مس�ئوالن را به ای�ن فکر بین�دازد که به 
جای بس�تن درها روی گردش�گران تالش کنند تا 
مخاطرات فرهنگی را از راه های دیگر رفع و رجوع 

کنند. 
بنابراین س�ال های پیش رو، س�ال های توس�عه 
گردشگری در کشور است که می توان امید داشت 
با تکیه بر توس�عه آن اقتص�اد ایران را بارور کرد و 
صنعت مهم گردش�گری را پایه اقتصاد ایران قرار 

داد.

سهشنبه
2715بهمن1394 کافه مدیران

 سونامی گردشگر
در راه ایران 

لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، عبارتی است که 
این روزها در بسیاری از مقاالت اقتصادی تکرار می شود. 
افزون بر بررسی خس��اراتی که دوران تحریم بر اقتصاد 
کشور ایران تحمیل  کرد، آنچه بیشتر مورد تحلیل قرار 
می گیرد، فرصت هایی است که در دوران پساتحریم در 
اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته است. حوزه های مختلف 
سیاس��ت، تجارت و... تحت تاثیر شرایط پساتحریم در 
آستانه تحول قرار دارند. یکی از بخش هایی که می تواند 
در ش��رایط پساتحریم تغییرات بس��یاری را تجربه کند 
بخش گردشگری ایران است. اگرچه بنا بر آمارها، صنعت 
گردشگری و جذب گردشگر ایران در شرایط تحریم به 
طور کامل قطع نش��ده بود اما تعداد گردشگرانی که به 
سمت ایران روانه می شدند، کاهشی قابل توجه داشت. 
اکنون انتظار می رود تعداد گردشگران این کشور افزایش 

محسوسی داشته باشد. 
انتظارها تحقق می یابند؟ 

نش��ریه دیلی می��ل در گزارش��ی به بررس��ی نظر 
دولتمردان ایران درخصوص به راه افتادن س��ونامی 
گردش��گری در ای��ن کش��ور پرداخته اس��ت. بنا بر 
این گ��زارش، ایران تنوع بس��یار زیادی برای جذب 
مخاطب��ان بین المللی از هر قش��ر و مس��لکی دارد. 
وجود بناهای تاریخی در دو ش��هر مش��هور شیراز و 
اصفهان، زیبایی های شهرهای شمالی ایران، صنایع 
دس��تی، غذاه��ای محلی، آداب و رس��وم و س��نن 
ش��هرهای مختلف این کش��ور، امتیاز مثبتی اس��ت 
که می تواند گردش��گرانی با ذائقه ه��ای گوناگون را 
به خود جل��ب کند. حتی ته��ران، پایتخت ایران با 
وجود مدرن بودن، دارای جاذبه های گردشگری قابل 
توجهی اس��ت. ب��ا این وجود ایران ب��رای جلب نظر 
حداکثری گردشگران، نیاز به اعتمادسازی تبلیغاتی 
دارد. تبلیغاتی که برخی ابهام ها در خصوص امنیت 

و آرامش گردشگران را از میان ببرد. 
از  نق��ل  ب��ه  سی ان بی س��ی  خب��ری  پای��گاه 
آسوش��یتدپرس می نویس��د: اگرچه ای��االت متحده 
همچنان بر برخی مواضع پیشین ایستادگی کرده و 
تمام موانع روابط با ایران را از میان برنداش��ته است 
اما به نظر می رس��د ایران در ش��رایط بسیار مطلوبی 
برای جلب نظر گردش��گران خارجی ق��رار گرفته و 
سفر به این کشور مخاطبان بسیاری خواهد داشت. 

توسعه زیرساخت ها و افزایش آمار 
گردشگران 

نش��ریه تلگراف در گزارشی تخمین زده در دوران 
پساتحریم، ایران س��االنه تا 20 میلیون گردشگر را 
در خود جای خواهد داد. ایران از یک س��و با داشتن 
امکانات مدرن تفریحی مثل پیس��ت های اس��کی و 
نقاط گردش��گری به روز و از س��وی دیگر با داشتن 
ابنی��ه و آث��ار متعدد تاریخ��ی و البته تن��وع آب و 
هوایی، مقصدی جذاب برای گردشگران خواهد بود. 
اما ایران برای جذب گردش��گران به توس��عه برخی 

زیرساخت ها نیاز دارد: 
*افزایش تعداد هتل ها و اقامتگاه های بین المللی و 

مطابق با استانداردهای جهانی 
*تاسیس بانک های بین المللی با حساب های ارزی 
مطمئن برای حذف موانع مادی گردشگران در طول 

سفر 
*توسعه همکاری با آژانس های بین المللی مسافرتی 

و تاسیس شعب معتبر این آژانس ها در داخل کشور 
*ح��ل مش��کالت اخ��ذ ویزا ب��رای گردش��گران 

کشورهایی چون ایاالت متحده و بریتانیا 
دیوی��د مک گیس��ن، مدی��ر یک ش��رکت خدمات 
مس��افرتی در لن��دن می گوید: مدتی اس��ت که تعداد 
عالقه مندان به س��فر به ایران بیشتر شده و پیش بینی 
من این است که نرخ این افراد تا چند ماه آینده افزون تر 
ش��ود اما برخی مشکالت در سیستم بانکی و اخذ ویزا 
باعث می شود سفر گردشگران با تعلیق و تاخیر رو به رو 
ش��ود.  راکائول مارتین، گردشگر بریتانیایی که اخیرا 
به ایران س��فر کرده نیز می گوید: س��فر به ایران واقعا 
شگفت انگیز بود و هیچ تطابقی با ذهنیت منفی اغلب 
غربی ها نداشت اما گذش��ته از زیبایی های این کشور، 
مشکلی که من به عنوان گردش��گر با آن روبه رو بودم، 
اعتبار نداش��تن کارت های بانکی من در این کش��ور و 
نیاز به پرداخت پول نقد در خرید های مختلف بود. اگر 
قرار باشد باز هم به دیدن شاهکار های معماری اصفهان 
و شیراز بروم، ترجیح می دهم بتوانم از سیستم بانکی 

استفاده کنم. 
امتیازات منطقه ای منحصر به فرد 

در ط��ول ماه های پیش و پس از تحریم، خبرگزاری 
سی ان ان، چندین بار مقاالتی در خصوص گردشگری 
ایران در ش��رایط لغو تحریم منتش��ر کرد، نکته جالب 
رویکرد نس��بتا مثبت و خوش بینانه این خبرگزاری به 
توس��عه گردشگری در شرایط پس��اتحریم است. برای 
مثال در گزارش��ی با عنوان »چرا ایران برای گذراندن 
تعطیالت گزینه مناس��بی اس��ت؟« ب��ه جذابیت های 
گردشگری ایران ش��امل تخت جمشید، مسجد شیخ 
لط��ف اهلل، چه��ل س��تون و... پرداخته ش��ده و چنین 
اس��تنباط می شود که ایران کش��وری جذاب برای هر 
گردش��گر مشکل پس��ندی خواهد ب��ود. همچنین با 
وجود هش��دارهای وزارت خارج��ه آمریکا و بریتانیا به 
گردش��گران برای بازدید از کش��ورهایی چ��ون ایران، 
گردشگران چندان واهمه ای از حضور در این کشورها 
ندارند و لغو تحریم ها، حس اعتماد برای سفر به ایران 
را در بسیاری از افراد تشدید کرده است.   بنا بر گزارش 
گاردین، ایران در بین همس��ایگانش، وضعیت تاریخی 
و آب و هوای��ی منحص��ر به فردی دارد ک��ه می تواند 
ن��ه فقط در س��طح جهان بلکه در س��طح منطقه نیز 
تعداد گردش��گران را افزایش دهد. وج��ود بارگاه امام 
هشتم شیعیان جهان در شهر مذهبی مشهد و وجود 
پیس��ت های اسکی، دریا و ش��هرهای خوش آب و هوا 
برای گردشگرانی از کشورهای همسایه ایران نیز بسیار 

جالب توجه خواهد بود. 

آزموده

تاکنون جو نامناسبی نسبت به گردشگری در کشور 
حاکم بوده اس��ت. ذهن گردشگران خارجی نسبت به 
ایران تاکنون به نحوی چیده شده بود که سفر به ایران 
توام با مخاطراتی اس��ت. همین امر سبب ایجاد ناامنی 
در گردش��گرانی ش��ده بود که تمایل به سفر به ایران 
داشتند. این امر از زمان تحریم ها در مقوله گردشگری 
ما مطرح بود که ب��ا ایجاد روند مذاکرات آن نگرانی ها 
و ترس ها که نس��بت به س��فر به ایران به عنوان مقصد 
گردش��گری وجود داش��ت برطرف ش��د. این شرایط 
نه تنها تمایل گردش��گران را افزایش داده اس��ت، بلکه 
حتی افرادی را که تمایل داشتند در حوزه گردشگری 
ایران وارد ش��وند و کار و سرمایه گذاری کنند تشویق 
به حضور کرده اس��ت. در همین مدت کوتاه که هنوز 
برداش��تن تحریم ها ش��کل اجرای��ی و عملیاتی جدی 
ب��ه خ��ود نگرفته ش��اهد حضور اف��راد زی��ادی برای 
س��رمایه گذاری در حوزه گردشگری هستیم. حتی در 
استان یزد که ما در جریان هستیم سه سرمایه گذار از 
سه کشور مختلف آلمان، استرالیا و اسپانیا ابراز تمایل 
برای سرمایه گذاری کرده اند که این نشان می دهد فضا 
برای توسعه گردشگری مهیاست و این سرمایه گذاران 
ب��ا آگاهی از اینکه می توانند س��رمایه خود را در حوزه 
گردش��گری ایران توس��عه دهند تمایل به حضور پیدا 

کرده اند.
 سرمایه گذار که وارد می شود یعنی بازار را شناسایی 
کرده است و می داند این فضا متقاضی دارد و می تواند 
با س��رمایه گذاری در آن آینده سرمایه خود را تضمین 
کند. بنابراین اگر همه ش��واهد را کنار بگذاریم همین 
امر به تنهایی خبر از ش��رایط مناسب رشد گردشگری 

در کشور می دهد. 
این س��رمایه گذاری تنها محدود نمی شود به این امر 
که گردش��گران زیادی قرار است به کشور وارد شوند؛ 
خ��ود س��رمایه گذاران ورای امکانات و پتانس��یل های 
موجود برای رش��د س��رمایه خود ت��الش می کنند تا 
گردشگران بیشتری را به سمت کشور روانه کنند تا با 
رشد حضور آنان بتوانند از منافع ورود آنها بهره ببرند. 
حال نفس برداشتن تحریم ها در کنار باز شدن فضا به 
گردش��گران کمک می کند تا کاالها و اقالم مورد نیاز 
کش��ور راحت تر به کشور وارد ش��ود و خیلی برندها با 
تکیه بر حضور گردش��گران تمایل به حضور در کشور 

داشته باشند. 
در کنار این با ایجاد فضای توسعه حمل و نقل هوایی، 
ریلی و جاده ای بس��یاری از حوزه هایی که باعث رشد 
این حمل و نقل می شوند تمایل به حضور در کشور پیدا 
خواهند کرد که این امر هر چند توسعه گردشگری را 
دنبال می کند اما زیرس��اخت های توس��عه ملی را نیز 
به دنبال خواهد داش��ت. در س��فر اخیر رئیس جمهور 
و بهب��ود ن��اوگان هوایی می توان به تبع��ات تمایل به 
رش��د گردشگری امیدوار ش��د. در هر حوزه برداشتن 
تحریم ها و تعامالت با جهان از س��وی کش��ور که ریز 
شویم می بینیم همه و همه نقشی در حوزه گردشگری 
و تمایل به توس��عه آن داشته است. اما مهم ترین اینها 
بهبود جو روانی بود که نسبت به گردشگری در کشور 

ایجاد شد. 
هر چند فضا برای ورود گردش��گران فراهم است اما 

نباید از این موضوع غافل ش��د ک��ه با ایجاد جو روانی 
نامناس��ب از یک سو و از س��وی دیگر تحریم ها فضای 
رکود در صنعت گردشگری ایجاد شده بود. این مشکل 
سبب از بین رفتن زیرساخت های گردشگری شده بود 
که همچنان جزو مش��کالت مهم پی��ش روی صنعت 
گردشگری اس��ت. من فکر می کنم حال که فضا برای 
ورود گردش��گران فراهم اس��ت و دوران رکود صنعت 
گردش��گری به س��رآمده، دولت باید عزم خود را برای 
تقوی��ت زیرس��اخت ها جزم کن��د تا بتوانی��م رضایت 
گردشگران را برای ورود جلب کنیم. اینکه گردشگران 
به کش��ور ما سرازیر شوند و از س��فر به ایران ناراضی 
باشند خطر جدی تری نسبت به نیامدن گردشگران به 
کشور است. اکنون زیرساخت ها برای اینکه ما خود را 
یک مقصد گردشگری به حساب بیاوریم فراهم نیست. 
اگ��ر بخواهیم تهدید جدید آمریکا را در نظر بگیریم 
که محدودیت هایی را برای افرادی که تمایل به س��فر 
به ایران دارند تعریف کرده نش��انگر این است که این 
کش��ور می داند با برداش��تن تحریم ها موج عظیمی از 
گردش��گران به سمت ایران خیز برخواهند داشت. این 
موج گردش��گر ش��ناخت جدیدی از کش��ور به جهان 
خواه��د داد که ش��اید چندان به نف��ع آمریکا و منافع 

آنها نیست. 
هر چن��د این قانون اتفاق خوبی نیس��ت و ممکن 
اس��ت سدی بر سر راه گردش��گری ایران به حساب 
بیای��د ام��ا حداق��ل در چن��د س��ال ابتدای��ی ورود 
گردش��گران چندان مش��کلی ایج��اد نمی کند و آن 
میزان گردش��گری که به کشور وارد می شود نسبت 
به زیرس��اخت های محدود کفایت رش��د گردشگری 
و توق��ع ما را فراه��م می کند. مش��کل اصلی زمانی 
ممک��ن اس��ت ایجاد ش��ود ک��ه همه زیرس��اخت ها 
برای رش��د و توسعه جدی گردش��گری فراهم شود. 
بنابرای��ن امیدواریم دولتمردان ما که توانس��تند در 
رف��ع تحریم های اقتصادی ب��ه خوبی عمل کنند، در 
حوزه این نوع تحریم ها نیز ورود کنند و موانع رش��د 

و توس��عه گردش��گری را از بین ببرند. 
به هر حال اگر بخواهیم در یک بازه زمانی مناس��ب 
توسعه گردش��گری را بررس��ی کنیم، باید یک برنامه 
کلی توس��عه تعریف ش��ود و براس��اس آن پیش رفت. 
اکن��ون ی��ک برنامه خوب توس��عه در حوزه س��ازمان 
گردش��گری و برنامه جامع گردشگری کشور در حال 
تدوین است. تک تک استان ها نیز براساس این برنامه 
جامع باید برنامه مورد نیاز استان خود را تدوین کنند 
تا با ایجاد چش��م انداز مناسب شاهد باشیم که در بازه 
زمانی 10س��اله از حداکثر امکانات گردش��گری خود 

بهره ببریم. 
نخس��تین هدف گردشگری ما باید رضایت گردشگر 
باشد، زیرا رضایت آنها سبب جلب گردشگران بیشتری 
به کشور می شود. با توجه به سال ها بسته بودن درهای 
ایران به روی گردش��گران اکنون ایران هدف جذاب و 
مورد توجهی است که اگر شرایط جلب آنها و پذیرایی 
آنها به خوبی انجام نگیرد خطر از بین رفتن پتانس��یل 

گردشگری و توسعه آن در کشور وجود دارد. 
م��ا باید تبلیغات بصری و مناس��ب الزم را در جهت 
جلب گردشگران آغاز کنیم و تصویر واقعی و جذابی از 
گردشگری کشور به نمایش بگذاریم تا در کنار توسعه 
زیرس��اخت ها بتوانیم از این صنعت در جهت توس��عه 

اقتصادی کشور بهره ببریم. 

اقتصاد جهان دوران بحران خود را سپری می کند. ایران 
نیز به عنوان کشوری که اقتصادش بر صادرات نفت استوار 
اس��ت از این بحران دور نمانده و کاهش کم سابقه قیمت 
نفت س��بب شده که آینده اقتصاد ایران به خطر بیفتد. از 
این رو صنعت گردشگری در کنار دیگر آلترناتیو ها در این 

بحران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 
گردشگری اکنون برای اقتصاد ایران پتانسیل محسوب 
می ش��ود و اگر بخواهی��م آن را بارور کنیم الزم اس��ت 
ظرفیت ه��ای موجود را تقویت کنی��م. برای تقویت این 
مقوله الزم است تا هم به زیرساخت های سخت افزاری و 
هم نرم افزاری توجه ویژه داشت. وقتی درباره کمبود ها و 
موانع سخت افزاری صحبت می کنیم درباره کاستی های 
زیرس��اختی مانند هت��ل، راه و مقوالتی از این دس��ت 
صحبت می کنیم اما موانع نرم افزاری موانعی هستند که 
مانند موانع س��خت افزاری بهبودشان زمانبر نیست و به 
قوانین بر می گ��ردد. به عنوان مثال یکی از موانع مهمی 
ک��ه اکنون بر س��ر راه ورود گردش��گران خارجی وجود 
دارد، دریافت روادید است. به عنوان مثال گردشگری که 
تصمیم به س��فر به ایران می گیرد باید پروسه طوالنی و 
زمانبری را برای دریاف��ت روادید طی کند. در حالی که 
برای دریافت روادید کش��ورهایی چون ترکیه یا امارات 

این زمان خیلی کوتاه تر و آسان تر است. 
دیگ��ر موان��ع نرم افزاری که در ای��ران با آن رو به رو 
هس��تیم مقوله مراودات مالی اس��ت. هن��وز ایران به 
دلی��ل محدودیت هایی که دارد نمی تواند تس��هیالت 
اس��تفاده از کارت های اعتباری یا مستر کارت را برای 
گردشگران فراهم کند و هنوز گردشگران باید با خود 
پول نقد همراه داش��ته باش��ند و از طری��ق صرافی ها 
پ��ول مورد نی��از خود را تهیه کنند. یا از س��وی دیگر 
اس��تفاده از گواهینام��ه بین الملل��ی ک��ه همچنان در 
کش��ور ما با محدودیت هایی همراه است. در کنار این 
کمبود قوانین قضایی وجود دارد و برای گردش��گران 
در حوزه قضایی دچار کاس��تی هس��تیم. حتی پلیس 
گردش��گر ه��م جزو مقوالتی اس��ت که در کش��ور به 
ش��کل محدود اجرا شده اس��ت. بنابراین چنین موانع 
نرم افزاری یکی از دالیل اس��تقبال محدود گردشگران 
خارجی برای حضور در کش��ور اس��ت که فکر می کنم 
می ت��وان بر آنها تاکید و در م��دت کوتاه این موانع را 
برطرف کرد و ش��رایط مس��اعدی را برای گردشگران 
خارجی فراهم کرد تا س��بب تشویق حضور آنان شود. 
در کنار اینها موانع سخت افزاری هم سبب محدودیت 
صنع��ت گردش��گری ش��ده اس��ت. ح��ال به ای��ن امر 
کاس��تی های خدمات��ی چون محدودیت س��رویس های 
بهداشتی، رس��توران های استاندارد، مجتمع های اقامتی 
می��ان جاده ای را بیفزایید تا روش��ن ش��ود تا چه حد با 

کاستی های سخت افزاری رو به رو هستیم. 
کاس��تی هایی که در حوزه گردشگری مطرح می شود 
برخی زمانب��ر و برخی قابلی��ت آن را دارد که در زمان 
کوتاه برطرف ش��ود. اگر ما واقعا به این مهم دست پیدا 
کنیم که گردش��گری یکی از آلترناتیو های مهم ما برای 
خروج از بحران اقتصادی اس��ت؛ می توانیم کاستی ها را 
در ب��ازه زمانی کوتاه برطرف کنیم تا بتوانیم گردش��گر 
مدنظرم��ان را جل��ب کنیم و از مزای��ای اقتصادی ورود 
آن بهره ببریم. از دو س��ال گذش��ته که بحث مذاکرات 

جدی ش��د و امید ب��ود که با برداش��تن تحریم ها ایران 
مقصد گردش��گری گردشگران قرار گیرد. افرادی که در 
این حوزه فعال بودند و مس��ئوالن این نگرانی را مطرح 
می کردن��د که ب��ا برداش��تن تحریم ها و دوبرابر ش��دن 
گردشگران زیرساخت های الزم برای پذیرایی از آنها مهیا 
نیست. بنابراین مطرح شد که با توجه به اینکه نمی توان 
درب��ازه زمانی کوت��اه هتل های مناس��ب و اقامتگاه های 
اس��تاندارد ساخت اما می توان از ظرفیت های بومی بهره 
برد. این مقوله محدود به ایران نیس��ت و در بسیاری از 
کشورها از ظرفیت های بومی استفاده می شود. حال این 
ظرفیت های بومی چه هستند؟ مثال مسئوالن می توانند 
ب��رای س��رمایه گذاران یا مردم این تس��هیالت را فراهم 
کنند ت��ا مناطق تاریخی و قدیمی را بازس��ازی کنند و 
از این مکان ها برای اس��کان گردش��گران بهره ببرند که 
می تواند حتی جذابیت زیادی برای گردش��گران داشته 
باش��د. این در کنار فراهم آوردن زیرساخت های اساسی 
با چش��م انداز بلند مدت کمک می کند تا در کوتاه مدت 
بت��وان گردش��گران را حفظ کرد و حتی س��رمایه الزم 
برای تقویت زیرس��اخت های گردشگری را از این طریق 
تامین کرد. حتی می توان مردم روستاها و مناطق را در 
این امر س��هیم کرد تا محل زندگی شان را برای اسکان 
گردش��گران در اختیار آنها قرار دهند. س��یاه چادرها و 
پتانس��یل های بومی نیز می تواند در این امر مورد توجه 

قرار گیرد. 
حال در کنار همه مواردی که گفته شد که به داشته ها 
و الزمه های ورود گردشگر باز می گردد الزم است ببینیم 
ک��ه در این ش��رایط آیا م��ا با افزایش ورود گردش��گر به 
کش��ور مواجه خواهیم بود یا خیر؟ ش��واهد مختلف خبر 
از ای��ن افزایش می دهد. از جمله این م��وارد می توان به 
آمار بریتانیا اش��اره کرد که ایران جزو س��ه کش��ور مهم 
گردش��گران انگلیسی مطرح شده اس��ت، از سوی دیگر 
آمارهای افزایش گردش��گران س��ال 94 نس��بت به 93 
نش��انگر رشد ورود گردشگران به کش��ور است. حال اگر 
به تفاهم نامه های بین ایران و چین و ایران و روس��یه در 
حوزه گردش��گر توجه کنیم خواهیم دید که همه شواهد 
خبر از رش��د گردش��گری و افزایش ورود گردشگران به 
کش��ور می دهد. مهم تر از اینها برداش��تن تحریم ها به از 
بین رفتن ایران هراسی در میان گردشگران کمک زیادی 
کرده که این خود نقطه عطفی در رش��د گردش��گری به 
حساب می آید. حتی همه شواهد نشان از رشد چشمگیر 
تمایل حضور گردشگران به کشور می دهد. این امر از یک 

سو مثبت و از سوی دیگر منفی است. 
حض��ور گردش��گران و افزایش چش��مگیر آنها نوعی 
تالش و خروج از انفعال را در حوزه گردشگری و تقویت 
زیرساخت ها ایجاد می کند اما از سوی دیگر ممکن است 
با نبود زیرساخت های الزم گردشگر تسهیالت الزم را در 
سفر خود دریافت نکند و با سفر نامناسبی که پشت سر 
گذاش��ته و بازخوردهای منفی که از این س��فر به دیگر 
افرادی که تمایل به س��فر دارند س��بب شود که تمایل 
به س��فر به ایران در طوالن��ی مدت فروکش کند و همه 
پتانس��یل هایی که این ش��رایط را رقم زده است از بین 
برود و ما نتوانیم امید به رشد صنعت گردشگری داشته 
باش��یم. بنابراین الزم اس��ت که برنامه ورود گردشگران 
کامال حس��اب ش��ده انجام ش��ود و تالش کنیم فقط به 
ورود گردشگر بدون فراهم آوردن پیش نیازها نیندیشیم 
و با چارچوب بندی مناسب کمک کنیم تا پله های رشد 
گردشگری آنچنان که شایسته و بایسته است طی شود. 

 

پیش بینی ش��ده اس��ت که در سال آینده 
تا 8درصد ما رشد اقتصادی خواهیم داشت 
ک��ه ب��ه نظر م��ن این رش��د در س��ال اول 
پس��اتحریم محق��ق نخواهد ش��د. اما اینکه 

س��هم گردش��گری در این رش��د چه اندازه 
برآورد شده است مقوله قابل اعتنایی است و 
می توان امیدوار بود که رشدی که در حوزه 
گردش��گری پیش بینی ش��ده است محقق 

ش��ود و رشد گردش��گری روند موفقی را در 
سال آینده تجربه کند. 

اکنون ش��رایط به نح��وی رقم خورده که 
ورود گردش��گران به کش��ور مناسب است. 

هرچند که تمایل برای ورودگردش��گران به 
کش��ور وجود دارد اما بای��د بدانیم که ایران 
زیرساخت های الزم را برای ورود گردشگران 
ندارد و الزم است به شکل اضطراری تالش 

شود تا این زیرساخت ها در حد توان فراهم 
شود تا پتانسیلی که ایجاد شده است، بالقوه 
ش��ود. من فکر می کن��م در ح��وزه اقتصاد 
در س��ال 95 ما به رش��د 5 درصدی دست 
خواهیم یافت که س��هم گردشگری در این 
میان با همین زیرساخت های موجود محقق 

شدنی است. 

نقش گردشگری در رشد اقتصادی بررسی می شود

گردش ایران به سمت 
گردشگری 

پله های رشد گردشگری تدوین چشم انداز مناسب توسعه گردشگری 

سهم گردشگری محقق شدنی است
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زمان شارژ؛ برتری اندروید به آیفون 
ش��ارژ ک��ردن گوش��ی های تلف��ن 
همراه برای م��دت طوالنی می تواند 
ب��ه ای��ن گوش��ی ها آس��یب وارد 
کن��د. بنابرای��ن امکان ش��ارژ زیاد 
گوش��ی در مدت زم��ان خیلی کم ی��ک قابلیت کلیدی 
و مهم اس��ت. برای س��الم نگه داش��تن گوشی های  تلفن 
همراه، بای��د چندین بار در طول روز آنها را ش��ارژ کرده 
و بات��ری را همواره بین 40 تا 80 درص��د نگه داریم. اما 
ش��ارژ کردن گوش��ی در طول روز، آن هم چندین بار کار 
آس��ان و راحتی نیس��ت. برای همین است که خاصیت 
»شارژ س��ریع« خاصیت��ی مه��م و کارآمد اس��ت و این 
کارای��ی در زمان هایی که عجله دارید بیش��تر خودش را 
نش��ان می دهد. تحقیقات نشان داده است که گوشی های 
اندروی��دی که دارای خاصیت ش��ارژ س��ریع هس��تند، 
نس��بت به گوشی های آیفون با س��رعت بسیار  بیشتری 
 شارژ می شوند. آزمایش��ی که روی گوشی های آیفون 6،

 One Plus 2 و Moto X Player انجام شده اس��ت، 
ای��ن موض��وع را تایی��د می کن��د. در ای��ن آزمایش این 
س��ه گوش��ی که تنها 3 درص��د باتری داش��تند تا 100 
 درصد ش��ارژ ش��دند. تمام گوش��ی ها در حالت هواپیما

)Airplane Mode( قرار داشتند تا فعالیت اپلیکیشن ها 
تاثیری بر باتری نداشته باشد و هر سه گوشی در شرایط 
یکس��ان شارژ شوند. نتیجه آزمایش  نشان داد که گوشی  
آیفون با س��رعتی کمتر از س��ایر گوشی ها شارژ می شود. 
15دقیقه بعد از شروع شارژ، گوشی آیفون تنها 8 درصد 
ش��ارژ ش��ده بود. این در حالی اس��ت که دو گوشی دیگر 
20درصد ش��ارژ شده بودند. شکی نیست که گوشی های 
اندروی��د پ��س از 15 دقیق��ه ش��ارژگیری زمان بس��یار 

طوالنی تری از گوشی های آیفون کار می کنند. 
ب��ا آنکه One Plus 2 هم مث��ل آیفون از خاصیت 
شارژ س��ریع برخوردار نیس��ت، اما همچنان با سرعت 
بیشتری از آیفون شارژ می شود و این به آن دلیل است 
که این گوشی از اس��تاندارد جدید USB-C استفاده 
می کند که در نهایت قرار اس��ت در آینده گوشی های 
اندروی��د ب��ه کار رود. این USB جدید در مقایس��ه با 
استاندارد میکرو USB معمولی که در گوشی های قبلی 
اندروید به کار رفته است، قابلیت شارژ سریع تری دارد. 
گوش��ی Moto X Play، نسبت به دو گوشی دیگر 
باتری بزرگ تری دارد و در آن از میکرو USB اس��تفاده 
شده است، اما این گوشی مجهز به خاصیت شارژ سریع 
اس��ت. تنها دو س��اعت طول می کش��د تا این گوشی از 
3درص��د به 100 درصد ش��ارژ ش��ود. یعنی حدود یک 
ساعت س��ریع تر از آیفون. برخالف گوشی های اندروید، 
به نظر نمی رسد شرکت اپل به فکر اضافه کردن خاصیت 
شارژ سریع در گوشی های آیفون باشد. شایعاتی در مورد 
آنکه گوش��ی جدید آیفون قابلیت ش��ارژ بیسیم خواهد 
داشت، وجود دارد اما همچنان سرعت شارژ این گوشی ها 

نسبت به گوشی های اندروید بسیار پایین خواهد بود. 

با این تی شرت ژاپنی دردهای 
پشت میزنشینی به خاطره ها می پیوندد

ژاپنی ه��ا دس��ت ب��ه تولید 
تی شرتی زده اند که می تواند 
ب��ا کم��ک ی��ک گوش��ی 
هوش��مند، دردهای ناش��ی از پشت میزنش��ینی را به 
خاطره ای در گذشته تبدیل کند. این تی شرت با همکاری 
یک گوش��ی هوشمند تمام اطالعات مربوط به موقعیت 
بدنی کاربر را ثبت می کند. اگر کاربر موقعیت بدی هنگام 
نشس��تن یا ایستادن داشته باش��د، به او اخطار می دهد 
که وضعیت نشس��تن یا ایس��تادنش ایراد دارد. نوآوری 
تازه ژاپنی ها مجهز به حس��گر های قابل ارتجاع است و 
می تواند تا 11 اینچ کش��یده ش��ود. حسگرهای موجود 
در این تی ش��رت اطالعات را ثبت کرده و آنها را به یک 
پایگاه داده می فرستند. موقعیت نشستن یا ایستادن فرد 
توسط معیاری موس��وم به »نکودو« ارزیابی می شود. در 
این ارزیابی موقعیت بدنی کاربر با بدن یک گربه مقایسه 
شده و نحوه نشستن یا ایستادن کاربر با خط هایی روی 
بدن گربه نشان داده می شود. اگر موقعیت فرد بد باشد 
صفحه نمایش قرمز و اگر بدون مش��کل باش��د، صفحه 
نمایش سفید می شود. این تی شرت هوشمند همچنین 
ضربان قلب و تعداد گام های کاربر را نشان می دهد. این 
تی شرت ساخت یک شرکت تولیدکننده لباس ورزشی 
در ژاپن است و طبق گفته سازندگانش قرار است تا سال 

2017 به بازارهای جهانی عرضه شود. 

تکنولوژی اخیر فرانس��ویان این اجازه را می دهد که با استفاده دوباره از گرمای آبی 
که مصرف شده است، هزینه آب گرم را تا 50 درصد کاهش داد. این سیستم با وجود 
اینکه توان س��ازگاری با مجموعه ه��ای کوچک و قدیمی را دارد، ب��رای آپارتمان های 

بزرگ و تازه ساز در نظر گرفته شده است. 
حال اگر این فاضالب ها یک منبع گس��ترده بکر باشند چه؟! آلن موره، متخصص در 
زمین��ه تصفی��ه آب، در این مورد اطمینان کامل دارد و به همین دلیل اس��ت که وی 

شروع به استفاده از این تکنولوژی و بازیافت گرمای این آب ها کرده است. 
طب��ق آمارهای اداره آب، یک خانواده 4 نفره روزان��ه بیش از 280 لیتر آب مصرف 
می کند  )در آشپزخانه و حمام( که میانگین دمای آن بین 28 تا 32 درجه سانتی گراد 

است. 
از اینجا ایده استفاده از این گرما برای دوباره گرم کردن آب پاکی که در ساختمان ها 
مصرف می شود، ایجاد شد. شرکت محیط زیست  »Biofluides« که از سال 2006 
تأس��یس ش��ده تاکنون 60 تأسیسات مختلف را در این راس��تا به بهره برداری رسانده 

است.
 در حال حاضر این سیستم ترکیبی از یک مخزن بازیابی حرارت و پمپ انتقال دهنده 
گرماس��ت که در آپارتمان های تازه تأس��یس و پر اهمیت دایر شده است اما همه چیز 

می تواند تغییر کند. 

این مکانیسم هیچ بویی تولید نمی کند
آلن موره اضافه می کند:  »در حال حاضر سیس��تم ما برای آپارتمان های 50 تا 60 
واحدی بازده مناس��بی دارد اما با وجود این در حال کار کردن روی یک مدل مناسب 

برای آپارتمان های 10 تا 30 واحدی نیز هستیم.«
عالوه بر این به دنبال تجهیز خانه های قدیمی به این سیس��تم با داش��تن تنها یک 
ش��بکه واحد فاضالب هستیم. در پاریس یک خوابگاه دانش��جویی 140 اتاقه واقع در 
منطقه 13 به تازگی از این فناوری استفاده کرده است. این تأسیسات که در زیرزمین 
راه اندازی ش��ده است هیچ بویی تولید نمی کند. س��ازوکار آنها فقط به این گونه است 
که آب های مصرف ش��ده به آرامی از مخزن بازیابی گرما بدون تماس با آب سرد عبور 

داده می شوند.
 در پم��پ گرم��ا، یک جعب��ه متصل ب��ه اینترنت دائم��اً داده های مرب��وط به دما، 
صرفه جوی��ی در ان��رژی و هرگونه خرابی احتمالی را ارس��ال می کند. از لحاظ حفظ و 
نگهداری نیز سیس��تم روزانه خود را تمیز می کند. البته یک بازرس��ی کلی از آن باید 

به طور ساالنه پیش بینی شود. 
در پایان این شرکت عالوه بر گسترش برنامه خود، وعده ای پیرامون بازیافتی نوآورانه 

برای فاضالب توالت نیز داده است. 

صرفه جویی در انرژی با بازیافت آب مصرفی

19کش��ور منطقه یورو اکنون در بلندترین 
دوره توس��عه اقتصادی از زم��ان بحران مالی 
جهان��ی در س��ال 2008 اس��ت. ام��ا رش��د 
اقتص��ادی باوجود بادهای موافقی که س��ال 
2015 وزی��دن گرفت، همچن��ان ناچیز باقی 
مان��ده اس��ت. اگ��ر تهدید های موج��ود در 
بازارهای مالی به واقعیت تبدیل شود، اوضاع 
اقتص��ادی حال حاض��ر منطقه ی��ورو حتی 

مستعد وارونه شدن نیز است. 
اگرچ��ه در گزارش ت��ازه از وضع اقتصادی 
منطق��ه یورو ب��ه جزیی��ات چندانی اش��اره 
نش��ده اما اطالعات به دس��ت آمده از هریک 
هزینه ه��ای  می ده��د  نش��ان  کش��ورها  از 
مصرف کنندگان افزایش یافته و دولت ها آثار 
روبه کاه��ش تجارت جهان��ی را به مرز تعادل 

می رسانند. 
این مس��ئله دقیقا برای آلمان، بزرگ ترین 
اقتص��اد اروپ��ا ص��دق می کن��د؛ جایی ک��ه 
ان��رژی،  هزینه ه��ای  در  صرفه جوی��ی 
مصرف کنن��دگان را روی ه��وا نگاه داش��ته 
و هج��وم پناهن��دگان، دولت را ب��ه افزایش 

هزینه ها ترغیب کرد. 
پرسشی که برای سال 2016 پیش می آید 
این اس��ت که آیا آن روندهای فراگیر داخلی 
می توان��د اوض��اع پی��ش  آمده که خ��ارج از 

منطق��ه، یورو آمده را جبران کند. آش��فتگی 
بازاره��ای جهانی در چند هفته  گذش��ته که 
نگرانی های ش��دید درب��اره اقتصاد چین مهر 
تاییدی بر آن بود، می توانس��ت به ش��دت بر 
اعتمادبه نف��س و ثروت اروپایی ها تاثیر منفی 

بگذارد. 
اگ��ر رون��د بازاره��ا ب��ه همی��ن ش��کل با 
چش��م انداز اقتصادی تیره و ت��ار پیش برود، 
نگرانی ه��ا بابت معکوس ش��دن روند بازیابی 

حوزه یورو افزایش می یابد. 
این ریس��ک ها با درنظرگرفتن این واقعیت 
که دولت ه��ا نمی توانن��د به خاطر بدهی های 
باال بیش��تر از این هزینه کنند و بس��یاری از 
بانک ه��ا - نه فقط بانک ه��ای ایتالیا و یونان 
که به دردس��رهای مال��ی برخورده اند- هنوز 
ه��م در تالش��ند از وام های دس��ت وپاگیری 
که گرفتارش هس��تند، رهای��ی یابند. حتی 
بانک های��ی مث��ل بانک دویچ��ه، بزرگ ترین 
بان��ک آلمان ه��م گرفتار وحش��ت و نگرانی 

موجود در بازار شده است. 
در مجموع، منطقه ی��ورو در ایجاد تحرک 
اقتصادی در س��ال گذشته موفق نبوده است. 
درواق��ع باوجودی که ح��وزه ی��ورو به خاطر 
کاهش قیمت انرژی توانس��ت هزینه هایش را 
کاهش ده��د، اما در زمینه ایجاد فرصت های 
صادرات نتوانس��ته موفق عمل کند و از نظر 

ارزش در این بخش کاهش داشته است. 

تورم در اروپا ح��دود 0/4 درصد باقی مانده 
اس��ت و می تواند به زیر صفر هم کاهش پیدا 

کند. 
بسیاری از تحلیلگران براین باورند که بانک 
مرکزی اروپا در نشس��ت بعدی که قرار است 
روز دهم ماه مارس برگزار ش��ود، راه حل های 
بهتری را برای برون رفت از این وضعیت ارائه 
خواهد کرد. نگرانی اصلی آنجاس��ت که نرخ 
ت��ورم پایین ی��ا منفی می تواند س��بب رکود 

اقتصادی شود. 
این اق��دام نقدینگ��ی موجود در ب��ازار را 
افزایش می دهد و پول چاپی بیش��تری وارد 
اقتصاد می کند. بانک مرکزی اروپا همچنین 
می توان��د ن��رخ به��ره س��پرده هایی را که از 
بانک ه��ای تج��اری می گی��رد، کاهش دهد. 
درحال حاضر نرخ بهره منفی 0/3 اس��ت. نرخ 
به��ره منفی می تواند بانک ه��ا را وادار کند تا 

به جای ذخیره پول، وام دهند. 
کریس ویلیامز، اقتصاددان ارش��د ش��رکت 
اطالعات��ی مارکی��ت )Markit( می گوی��د: 
»به جز اس��پانیا، نرخ رش��د س��ه ماهه چهارم 
س��ال گذشته اروپا نسبت به تالش های بانک 
مرک��زی ناامیدکننده اس��ت. ناامیدکننده از 
ای��ن جهت که بان��ک مرکزی اروپ��ا تاکنون 
تالش های زی��ادی برای ایج��اد محرک های 
اقتصادی ک��رده و ماه مارس نیز قرار اس��ت 

راهکارهای تازه تری بیندیشد.«

بیش از چهارپنجم مردم روس��یه معتقدند 
بح��ران  موقعی��ت  در  اکن��ون  کشورش��ان 
اقتصادی به س��رمی برد. براس��اس نظرسنجی 
انجام ش��ده توسط یک مرکز مس��تقل به نام 
لوادا، روس ها حال این روزهای اقتصادش��ان 

را چندان خوب نمی دانند. 
یافته ه��ای این نظرس��نجی ک��ه نتایج آن 
همین هفته منتش��ر ش��ده، نش��ان می دهد 
21درصد روس ه��ا معتقدند بحران اقتصادی 
کشورشان سال ها دامنگیر مردم خواهد بود. 

این درحالی است که 23 درصد دیگر از مردم 
نظر دیگ��ری دارند و می گوین��د این بحران 

نهایتا دو سال طول خواهد کشید. 
همچنین 47 درصد شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی دلیل بحران حال  حاضر را کاهش 
قیم��ت جهانی نف��ت می دانن��د، درحالی که 
33 درصد فس��اد را عامل بحران های کنونی 
می دانند. از نظر 27 درصد شرکت کنندگان، 
تحریم ه��ای غ��رب بح��ران را ب��رای اقتصاد 
به وج��ود آورده و 26 درص��د ه��م می گویند 
هزینه ه��ای »بیش ازاندازه« در صنایع دفاعی 
و کاغذبازی ها اقتصاد کشورش��ان را به سمت 

بحران برده است. 
به عالوه، بیش از نیمی از پاس��خ دهندگان 
گفتند بحران مجبورشان کرده در هزینه های 
اساسی ش��ان  نیازه��ای  س��ایر  و  خوراک��ی 

صرفه جویی کنند. 
58درصد مردم روسیه گفته اند هزینه های 
روزانه ش��ان را 37 درص��د نس��بت به س��ال 

گذشته کاهش داده اند. 
عالوه ب��ر این، 40 درصد پاس��خ دهندگان 
ب��ه این نظرس��نجی گفته اند بی��ش از نیمی 
از درآم��د خان��وار خود را ص��رف هزینه های 

خوراک کرده اند. 

قیمت خودرو

اقتصاد منطقه یورو

80 درصد روس ها اقتصاد کشورشان را بحرانی می دانند

آخر هفته گذش��ته جیانی اینفانتینو، دبیرکل یوفا که خود را نیز نامزد ریاس��ت فیفا 
کرده اس��ت به تهران آمد. او در میان تمام کش��ورهای آس��یایی، ایران را برای س��فر 
برگزیده بود تا س��ید آرای خود را پر و پیمان تر کند. این در حالی است که فدراسیون 
فوتبال ایران پیش از این گفته بود که به رئیس آسیایی و بحرینی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا که او نیز نامزد جانشینی بالتر است، رأی خواهد داد. 
ای��ن موضوع اما باعث انتقادات زیادی به علی کفاش��یان، رئیس فوتبال ایران ش��ده 
اس��ت چ��ه آنکه از نگاه منتق��دان اعتبار رئیس بحرینی AFC ب��ا رایی که در منازعه 
فوتبالی ایران و عربستان به نفع کشور عربستان داده است، وجاهت رأی ایران به او را 
زیر س��وال می برد و اساساً چرا باید به کس��ی رأی داد که نمی تواند مستقال و خارج از 

قومیتی که دارد، تصمیم بگیرد. 
در چنین ش��رایطی اس��ت که اینفانتینو به تهران س��فر کرده اس��ت و همین نقطه 
امیدی به مخالفان کفاش��یان داده اس��ت که او را در این زمینه تحت فشار بگذارند. اما 
با این حسابی که منتقدان فدراسیون فوتبال به روی رأی کفاشیان داشته اند، این رأی 

چقدر ارزش دارد. 
بیایی��م به این موضوع واقع گرایانه بنگریم؛ فدراس��یون فوتبال ایران در میان حدود 
209 عضو فیفا دقیقا یک رأی اس��ت. از نظر ارزش گذاری تیم های ملی، فوتبال ایران 
در درجه س��وم جهان قرار دارد. از نظر سازمان و تشکیالت فدراسیون فوتبال با توجه 
به سابقه و کارنامه ای که دارد جزء ضعیف ترین فدراسیون هاست. از نظر امکانات حتی 
زمین تمرینی برای تیم ملی کش��ورش ندارد و س��رمربی آن روزی نیست که علیه این 

امکانات مصاحبه نکند. 
در موض��وع تأثیرگذاری بر رأی دیگر کش��ورها به این منظور که رئیس فدراس��یون 
فوتب��ال ایران اصطالحا  »البی من« آقای اینفانتینو باش��د، ب��ا توجه به جایگاه رئیس 
فدراسیون فوتبال در نهادهای بین المللی او بیشتر به جناح پیرو تعلق دارد تا پیشرو. 

در همی��ن انتخاب��ات اخی��ر AFC ، کفاش��یان با الب��ی افراد دیگ��ری نایب رئیس 
"AFC ش��د و ن��ه اینک��ه خودش به دنبال ابتکار ش��خصی اش به این پس��ت رس��یده 

باشد. 
یعنی آقای کفاشیان نمی تواند برای اینفانتینو کار خاصی انجام دهد مگر اینکه جدا 
از تعلقاتی که به رئیس کنفدراس��یون فوتبال آس��یا دارد عمل کند و همین یک رأی 
ناقابل اش را به اینفانتینو بدهد که بعید می دانم چنین کاری را انجام دهد، هر چند او 
از اینفانتینو ایتالیایی - سوییس��ی در تهران به خوبی میزبانی کرده اس��ت. با این حال 
چرا رئیس فدراسیون فوتبال ایران تنها رئیس فدراسیون آسیایی بود که میزبان نامزد 

اروپایی فیفا بود؟ 
هم اینفانتینو به خوبی با مش��اوره هایی که از داخل ایران داش��ته اس��ت از ش��کاف 
میان فدراس��یون فوتبال ایران و رئیس AFC آگاه شده است و همین را فرصتی برای 
ش��کاف بیشتر کش��ورهای آس��یایی در موضوع انتخابات فیفا دانسته است و به همین 
دلیل به تهران سفر کرده است و هم علی کفاشیان سفر اینفانتینو را دستمایه ای برای 
س��هم خواهی بیش��تر از رئیس AFC در کارزار حقوقی میان فوتبال ایران و عربستان 

کرده است. 
کفاشیان می داند که در نهایت رأی رئیس AFC  به سوی عربستان است و از همین 
جهت به دنبال فراهم کردن ش��رایطی برای موجه نش��ان دادن خود در افکار عمومی 
اس��ت که ایران در انتخابات فیفا دیپلماسی فعاالنه ای را در دستور کار قرار داده و هم 
نش��ان دادن پالس منفی به رئیس AFC در آس��تانه صدور رأی اس��ت که رأی ایران 

می تواند به سوی حریف بچرخد. 

رای ایران چقدر می ارزد
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نگاه آخر

جدول امروز

دولت آمریکا در ماه ژانویه 151 هزار ش�غل ایجاد کرده اس�ت. با اینکه میزان اس�تخدام در این کش�ور نس�بت به ماه قبل از آن )اکتبر( کاهش پیدا کرده است، اما نرخ 
بیکاری به پایین ترین حد خود در هشت سال گذشته و 4/9 درصد رسیده است. دولت آمریکا در ماه اکتبر 263 هزار شغل ایجاد کرده بود.
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قیمت نمایندگی )تومان( قیمت بازار آزاد )تومان( مشخصات خودرو مدل خودرو

171,170,000 153,000,000 فول آپشن کیا اسپورتچ 2400

113,000,000 118,000,000 مدل 2015- فول آپشن هیوندای النترا

163,250,000 147,000,000 10 ایربگ IX35 هیوندای توسان 

142,700,000 133,000,000 فول GLX u تویوتا کروال

269,100,000 230,000,000 نیمه فول آپشن BMW 320

110,300,000 112,000,000 صندوقدار تیپ4  مزدا3

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

نهایی قیمت خودرو است. 
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