
فضای انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای 
اس��امی ت��ا حد زی��ادی رنگ و ب��وی اقتصادی 
داش��ت. ش��اید به این خاطر که به زعم بسیاری 
از کارشناس��ان ش��رایط اقتصادی کشور بیش از 
همیش��ه به حضور چهره های توانمند اقتصادی 

در مجلس نیاز دارد. 
به گزارش ایس��نا، در دهمی��ن دوره انتخابات 
مجل��س ش��ورای اس��امی، موض��وع اقتصاد و 
اهتم��ام ب��رای بهبود وضعی��ت آن بیش از همه 
انتخابات های پیش��ین مجلس ش��ورای اسامی 

مورد توجه قرار گرفت. 
ش��اید ب��ه این دلیل ک��ه هم از یک س��و طی 
س��ال های گذش��ته و اس��تمرار رکود بر اقتصاد 
کش��ور، نقش اقتصاد سیاس��ی بیش از همیشه 
م��ورد توجه قرار گرفت و هم از س��وی دیگر به 
زعم بسیاری، مجلس نهم مجلسی بود که تاش 
می کرد نقش مهمی در اقتصاد کش��ور ایفا کند، 
تاش��ی که بعضا پش��ت آن اهداف سیاسی هم 

پررنگ بود. 
یکی از نخس��تین اقتصاددانانی که بر اهمیت 

مجلس دهم پافشاری کرد، محسن رنانی بود. 
تایی��د  نهای��ی  اع��ام  از  پی��ش  ک��ه  او 
صاحیت ش��دگان کاندیداهای مجلس ش��ورای 
اسامی به نقش مهم این مجلس در حل مشکل 
رکود اقتصادی اش��اره کرده بود، آینده اقتصادی 
و حتی سیاس��ی کشور را به این مجلس گره زده 
و هش��دار داده ب��ود که دوقطبی ش��دن فضای 
انتخابات و ش��کل گیری مجلس یکدس��ت از هر 
طیف چگونه  ممکن اس��ت منجر به بی انگیزگی 
مردم در مش��ارکت سیاسی شده و آنها را نسبت 
به مسائل مهم کشور بی تفاوت کند و کشور را از 

قدرت کنشگری آنان محروم کند. 
رنان��ی همچنی��ن تصری��ح کرده ب��ود که اگر 
نتیجه انتخابات مجلس ش��ورای اسامی فعاالن 
اقتص��ادی را نس��بت به آینده سیاس��ی کش��ور 
امیدوار نکند، میلی برای سرمایه گذاری از سوی 
آنان وجود نخواهد داشت، رکود حاکم بر اقتصاد 
کشور تشدید خواهد شد، بیکاری افزایش خواهد 
یافت و معلوم نیس��ت که خیل آسیب دیدگان از 
وضعیت اقتصادی کش��ور، در آینده چه واکنشی 
نسبت به وضعیت نابس��امان زندگی خود نشان 

دهند. 
رنان��ی همچنین در نامه ای ک��ه پیش از اعام 
تایید صاحیت شدگان نهایی به شورای نگهبان 
نوش��ت از اعضای این ش��ورا خواست که شرایط 

را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند. 
ب��ه جز محس��ن رنانی که به نق��ش اقتصادی 
مجلس دهم توجه ک��رده و البته بیش از مردم، 
به سیاس��ت گذاران درباره وضعیت کشور هشدار 
داده بود، چهره های ش��اخص دیگر اقتصادی هم 

بر نقش اقتصادی مجلس دهم تاکید کردند. 
این تاکید و توجه به  رغم این صورت گرفت که 
عده ای معتقد بودند به دلیل رد صاحیت شدن 
عده ای از کاندیداهای مجلس ش��ورای اس��امی 

ممکن است برخی از شرکت در انتخابات دلسرد 
شده باشند. 

یک��ی از چهره های  مطرح اقتص��ادی که معتقد 
بود مردم از همین ظرفیت موجود در کاندیداهای 
مجلس دهم نیز باید استفاده کرده و درآینده کشور 

تاثیرگذار باشند، فرشاد مومنی بود. 
او ب��ا تاکید بر اینکه بهتر اس��ت مردم به جای 
داش��تن نگاه حزبی در انتخابات، مصالح کش��ور 
به ویژه مصال��ح اقتصادی را در نظ��ر بگیرند، به 
مردم توصیه کرده بود که بهتر است در انتخابات 
به ج��ای توجه به گرایش حزب��ی نمایندگان به 
صاحیت ه��ای تخصص��ی، پاکدامن��ی عملی و 
حساس��یت های نمایندگان به مسائل مربوط به 
فس��اد مالی که االن یک��ی از بزرگ ترین آفت ها 
و موانع حرکت به س��مت وضعیت بهتر در ایران 

محسوب می شود، متمرکز شوند. 
مومن��ی همچنی��ن س��هل انگاری مجلس در 
مواجه��ه با اتفاقات اقتصادی ک��ه در دولت نهم 
و دهم افتاد را نابخش��ودنی توصیف و بیان کرد 
که تجربه مجلس های فعال درآن دو دوره نشان 
می دهد که انتخابات مجلس چقدر در سرنوشت 

اقتصادی کشور مهم و موثر است. 
همچنین حس��ین  راغفر، از دیگر اقتصاددانانی 
ب��ود که بر نقش مهم مجلس تاکید و بیان کرده 
بود که در شرایط اقتصادی کنونی کشور به یک 
مجلس ق��وی نیاز داریم که بتواند س��اختارها و 
قوانین ومقررات را به نحوی تغییر دهد و فرصت 
و اجازه بروز و ظهور هیچ نوع فسادی را ندهد. 

او ب��ا انتق��اد از برخی نماین��دگان مجلس در 
س��ال های اخی��ر، اظهار ک��رده بود ک��ه برخی 
نمایندگان مجلس به دالیل ش��خصی چشم شان 
را جلوی فس��اد س��اختاری بس��ته بودند و این 
موضوع به اقتصاد کش��ور لطمه جدی وارد کرده 

است. 
ای��ن اقتص��اددان همچنین معتقد اس��ت اگر 
مجلس نق��ش نظارتی خ��ود را در دوران دولت 
نهم و دهم به درس��تی ایفا می کرد، شاهد برخی 
مش��کات اقتصادی از قبیل رش��د ت��ورم باالی 

40 درصد نبودیم. 
انتقاد به انفعال مجلس در سال هایی که کشور 
ت��ورم 40 درص��دی، رش��د منف��ی 6درصدی و 
بیکاری 11 درصدی را تجربه می کرد، پروژه های 
پر مش��کل و دردسرس��ازی مانند مسکن مهر و 
هدفمندی یارانه ها )ش��کل اجرا(، کلید می خورد 
و ارزش پ��ول ملی افت می کرد، در حالی صورت 
گرفت��ه اس��ت که در دو س��ال و نی��م روی کار 
بودن دولت یازده��م، مجلس نهم در عرصه های 
اقتصادی کشور بس��یار فعاالنه ظاهر شد، کارت 
زردهای بس��یاری به تیم اقتصادی دولت نش��ان 
داد و تعدادی را هم اس��تیضاح کرد یا تا آستانه 
اس��تیضاح ب��رد؛ فعالیت هایی که ف��ارغ از اینکه 
چق��در برای اقتصاد کش��ور مفید واقع ش��د، در 
بس��یاری از مواقع خالی از اتهام سیاس��ی بودن 

نبود. 

نیاز به مجلسی برای بازسازی اقتصاد ایران
سیاست همانند اقتصاد بازار دارد و انتخابات، بهار این سیاست 
اس��ت. مردم ایران روز گذشته با امیدواری به وضع بهتر شرایط 
کسب وکار خود و با امید به اینکه مجلس بعدی بتواند مناسبات 
ایران و جهان را برای جذب سرمایه گذاری خارجی مساعد کند، 
به این بازار رفتند. آمارهای ارائه شده از سوی مسئوالن اجرایی 
نش��ان می دهد همین رشد امیدواری در بازار انتخابات است که 
موجب ش��ده سطح مشارکت واجدان شرایط رای دادن در پای 
صندوق ها نسبت به دوره های قبل بهبود قابل عنایتی را تجربه 
کند. رش��د امید در بازار انتخابات در شرایطی اتفاق می افتد که 

اقتصاد ایران یکی از س��ال های سخت را تجربه کرد و ایرانیان از 
نظر کس��ب درآمدهای باالتر، پیدا کردن شغل مناسب و باثبات 
در موقعیت دشواری قرار گرفتند. کارشناسان و فعاالن سیاسی و 
اقتصادی معتقدند رشد امید در بازار انتخابات ایران به این دلیل 
پدیدار شده است که مردم امیدوارند حل مسئله هسته ای راه را 
برای حل مس��ائل اقتصادی باز کند. روز گذشته مسئوالن ارشد 
سیاس��ی و اقتصادی پا به پای مردم در انتخابات حاضر ش��دند 
تا دوره تازه ای از ش��رایط امیدوارکننده در سیاست و اقتصاد را 

شاهد باشیم. 

رشد امید در بازار انتخابات
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سرمقـاله
 هوشیاری ایرانیان 

و پیامدهای خوش یمن آن

روزگار اقتصادی و کس��ب وکار ای��ران چندان 
خ��وش نیس��ت. رک��ود ادام��ه دار س��ال 1391 
جان سختی نشان می دهد و جسم و جان اقتصاد 
را در چن��گ دارد. این روزگار ناخوش کس��ب و 
کار ایرانی��ان ب��رای اف��راد و گروه های��ی که نان 
خود را از مزرعه ناامیدی ش��هروندان به دس��ت 
می آورند، نقطه امیدی بود که شاید ایرانیان روی 
خوش  به بازار سیاس��ت  نش��ان ندهند، اما آنچه 
روز جمعه 7 اس��فندماه 1394 در بازار انتخابات 
رخ داد، نش��ان می ده��د ایرانیان هوش��مندانه و 
با آگاه��ی، از حق رای خویش اس��تفاده کردند. 
روی خوش ش��هروندان به بازار سیاس��ت دالیل 
قابل اعتنای��ی دارد، اما بدون تردید در میان این 
دالیل، رفت��ار نتیجه گرایانه و قاب��ل توجه دولت 
یازدهم در سیاس��ت خارجی یکی از دالیل است. 
حس��ن روحانی که در به��ار 1392 با رای مردم  
اداره دولت را در دس��ت گرفت، توانس��ت یکی از 
گره های کور در مناس��بات ای��ران و جهان را باز 
ک��رده و نور امید به دل ها بتاباند و آنها را امیدوار 
کند که کسب وکارشان رو به بهبود خواهد بود. 

روی خوش ش��هروندان به ب��ازار انتخابات روز 
جمعه 7 اس��فندماه در صحنه سیاست داخلی و 
سیاس��ت خارجی پیامدهای قابل اعتنایی خواهد 
داشت. حضور پرش��ور مردم این نوید را می دهد 
که قانون گذاران دوره آینده مجلس به جای طرح 
بحث ه��ای غیرمرتبط با کس��ب وکار و معیش��ت 
مردم و هدر دادن امکانات مادی ایران، به سمت 
اقتصاد گرایش پیدا کنند. یکی دیگر از پیامدهای 
جنبش مثبت ش��هروندان ایرانی این خواهد بود 
ک��ه مجلس آینده باید راه س��ازگاری بیش��تر با 
سیاست های اقتصادی دولت را در  صدر کارهای 
خ��ود قرار دهد تا جامع��ه ایرانی از رنج و زحمت 
رکود بیرون آید. رویکرد خوش بینانه ش��هروندان 
ایران��ی به بازار انتخابات بدون تردید نگاه مدیران 
اقتصادی و سیاس��ی کشورهای گوناگون به ایران 

را مثبت تر از همیشه خواهد کرد. 
مثبت شدن نگاه و انتظارات مدیران سیاسی و 
اقتصادی موثر در دنیای امروز به رفتار شهروندان 
ایرانی س��رمایه بزرگی برای این س��رزمین است 
ک��ه در معادالت آت��ی اهرم نیرومن��دی خواهد 
ب��ود. ایرانیان با رفت��ار خوش بینانه و خوش قیافه 
خود در بازار رای نش��ان دادند که برای پیشرفت 
کس��ب وکار خود و جامعه ش��ان روش های مدرن 
را ب��ر هر روش دیگری ترجی��ح می دهند. نتیجه 
انتخابات هرچه باش��د، اما برن��ده اصلی جنبش، 
مثبت اندیش��ی ایرانیان است که توش��ه راه آنها 

برای آینده است.

رشد امید در بازار انتخابات
فرجام جمعه انتخاباتی در ایران

1

محمدصادق جنان صفت
عضو شورای سردبیری

»اص��ا توی این ب��ازار خراب، کی کارمندنوازی میکنه! هر کس��ی صداش 
دراومد بندازیدیش بیرون. اصاً این صورت جلس��ه امروزه، هر کدوم از مدیران 

اجرا نکردن رو خودم اخراج می کنم. کارمندی که غیر چشم حرفی 
بزنه رو نباید نگه داشت. اصاً چه معنا داره وقت...

آسیب شناسی مدیریت سازمان های ایرانی

مدیران مکانیکی چوب به دست و 
مسئله ترس سازمانی
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اف��ت بی��ش از حد س��طح 
زیرزمین��ی،  س��فره  آب ه��ای 
زمینه پیش��روی آب ش��ور را 
فراهم کرده اس��ت. شورابه های 
اس��تخراج ش��ده از زیر زمین 
که با اس��تفاده از پمپ های آب 
از اعماق 120 متری به س��طح 
مزرعه می رسند، راندمان تولید 
در بخش کشاورزی را به شدت 
کم کرده است. این آب ها خاک 
را ش��ور می کنند و امکان ادامه 
تولی��د و حی��ات در مناط��ق 
مختلف ایران را از ساکنان آنها 
س��لب می کنند. برای مقابله با 
ای��ن رون��د مخرب، ب��ه دنبال 
تعادل بخش��ی  تدوین ط��رح 
دش��ت ها، 800 گشت بازرسی 
منابع آب تش��کیل شده که از 
این پس برداش��ت غیر مجاز از 
مناب��ع آب زیرزمینی را کنترل 

کنند. 
ج��واد میب��دی، مدی��رکل 
دفتر نظام ه��ای بهره برداری و 
حفاظت آب و آبفا در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با اش��اره به 
اینک��ه 800 گ��روه گش��ت و 
بازرسی طی س��ه تا چهار ماه 
گذش��ته از طری��ق برگ��زاری 
مناقصه تش��کیل شده اس��ت، 
ایجاد چنین س��اختارهایی را 
عامل موث��ری برای جلوگیری 
از اضاف��ه برداش��ت منابع آب 
می کن��د.  اع��ام  زیرزمین��ی 
وی ادامه می ده��د: در برنامه 
ششم قرار اس��ت 11 میلیارد 
متر مکعب از برداش��ت منابع 
آب زیرزمین��ی کم ش��ود. به 
همین دلیل از دو ماه پیش که 
اعتبارات طرح تعادل بخش��ی 
دشت ها به این طرح اختصاص 
یافت، اقدامات اجرایی در این 

رابطه آغاز شد. 
میب��دی تاکید می کن��د: با 
بستن چاه های غیر مجاز، نصب 
کنتور هوش��مند روی چاه ها و 
برداش��ت،  اضافه  از  جلوگیری 
همچنین کاه��ش میزان مجاز 
پروانه دار  چاه ه��ای  برداش��ت 
در برخی مناطق، اس��تفاده از 
تشکل های آب بران و مردم که 
متوجه اثرات مخرب افت سطح 
آب های زیرزمینی شده اند، در 
دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. 
وی ادامه می دهد: با اجرای این 
سیاست ها طی پنج سال آینده 
نه تنها ش��اهد حف��ر چاه های 
غیرمجاز جدی��د نخواهیم بود 
بلکه از تع��داد چاه های موجود 

هم کاسته می شود. 

شوری آب و کاهش تولید 
کشاورزی 

آمارهای رس��می  براس��اس 

وزارت نی��رو تع��داد چاه ه��ای 
مجاز کش��ور 437 هزار و 271 
حلقه و چاه های غیر مجاز 103 
هزار و 700 حلقه است. تعداد 
چاه ها در 15 س��ال منتهی به 
89- 1388، 61/9 درص��د و از 
نظر تخلیه 25/2 درصد رش��د 
یافته است. اما با وجود افزایش 
تع��داد چاه ها در برخی مناطق 
دیگر آبی برای برداشت از منابع 
زیرزمینی وجود نداشته است. 
در چنین ش��رایطی بسیاری از 
و  چاه های کش��اورزی خشک 

غیر قابل استفاده شده اند. 
عیس��ی کانت��ری، مش��اور 
مع��اون اول رئیس جمه��ور در 
ام��ور آب ه��م در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« به این معضل 
اش��اره می کن��د. وی می گوید: 
می��زان بارندگی در کش��ور از 
247 میلیمتر به 240میلیمتر 
کاه��ش یافته و در ش��رایطی 
که آبی وجود ندارد، بس��یاری 
کش��اورزی  زمین ه��ای  از 

مسلوب المنفعه شده اند. 
کانت��ری اضاف��ه می کن��د: 
اف��ت بارش و کاهش پوش��ش 
گیاه��ی مراتع تغذیه منابع آب 
زیرزمینی را با مش��کل مواجه 
کرده ، اما در برنامه ششم به این 

نکته توجهی نشده است. 
وی تاکی��د می کن��د: ب��رای 
حل مشکل آب زیرزمینی باید 
پوشش گیاهی مراتع احیا شود. 
این مسئله از اولویت های بخش 
خصوصی نیس��ت و دولت باید 
برای آن برنامه داش��ته باش��د. 
مشاور معاون اول رئیس جمهور 
ش��ور  آب  می کن��د:  اضاف��ه 

بی کیفی��ت در اختی��ار بخش 
کشاورزی قرار می گیرد اما هیچ 
ک��س نمی گوید این آب ش��ور 
چه ق��در در میزان تولید بخش 

کشاورزی تاثیرگذار است. 
در ش��رایطی ک��ه کش��ور با 
بحران آب مواجه است، مجلس 
طرح��ی را در دس��ت تصویب 
دارد که آب را برای محصوالت 
اس��تراتژیک رای��گان می کند. 
چنین سیاس��تی بدون ش��ک 
برداشت از منابع آب زیرزمینی 
را افزای��ش می ده��د. افزایش 
برداش��ت از ای��ن مناب��ع قطعا 
زمینه پیشروی آب شور حاشیه 
کویره��ا به س��مت مخازن آب 
شیرین زیر زمین را فراهم کرده 
و س��بب می ش��ود، پمپ های 
آب که با صرف مق��دار زیادی 
ان��رژی آب را به س��طح زمین 
می رس��انند، مایعی بی کیفیت 
تحویل کشاورز دهند. این آب 
شور خاک حاصلخیز را تخریب 
ک��رده و ادامه تولی��د در آن را 
غیر ممکن می کند. در مقاله ای 
با عنوان »بررسی اثر پیشروی 
آب شور بر کیفیت آب آبیاری و 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
خاک تحت کشت پسته منطقه 
سیرجان« که در فصلنامه علوم 
و تکنول��وژی محیط زیس��ت 
منتشر ش��ده تبعات پیشروی 
آب ش��ور در زیر زمین به روی 
باغات پسته بررسی شده است. 
براساس این مقاله میزان تولید 
پسته در اراضی که با پیشرفت 
شدید آب شور مواجه هستند، 
300 کیلوگرم در هکتار کاهش 
یافته اس��ت. این مسئله تولید 

پس��ته در بخش��ی از سیرجان 
را غیر اقتص��ادی کرده و زمینه 
خشک ش��دن باغات را فراهم 
کرده اس��ت. تولی��د پس��ته در 
باغات��ی که ب��ا پیش��روی آب 
ش��ور مواج��ه نبودن��د، حدود 
1500کیلوگرم در هکتار است. 

تشدید حفاظت از منابع 
آب زیرزمینی

کاهش محصول تنها نتیجه 
فش��ار بر منابع آب زیرزمینی 
نیس��ت. اف��ت س��طح آب در 
آبخوان ه��ا زمینه فرونشس��ت 
دش��ت ها را فراه��م می کن��د. 
ضمن آنکه تغذی��ه منابع آب 
سطحی چش��مه هایی را که از 
زیر زمین می جوشند، متوقف 
می کند. علیرضا مس��اح بوانی، 
عضو هی��أت علمی دانش��گاه 
تهران در نشس��ت »بررس��ی 
بخش ه��ای  آس��یب پذیری 
مختلف کشور از تغییر اقلیم در 
سال های آتی« پیش بینی کرد: 
در آینده نزدیک از 30 حوضه 
آبریز کشور حدود 25 حوضه با 
کاهش روان آب سطحی مواجه 
روان آب  کاه��ش  می ش��وند. 
بیشتر در استان های خوزستان، 
بختی��اری،  و  چهارمح��ال 
و  بویراحم��د  و  کهگیلوی��ه 
اصفه��ان رخ می دهد. کاهش 
روان آب س��طحی ب��ر تغذی��ه 
ه��م  زیرزمین��ی  آب  مناب��ع 
تاثیرگذاش��ته و در آینده ای نه 
چندان دور با افت شدید سفره 
 آب ه��ای زیرزمین��ی مواج��ه 

خواهیم شد. 
معاون  حبیب��ی،  جهانگی��ر 

بهره برداری شرکت  و  حفاظت 
مدیریت منابع آب در گفت وگو 
با »فرصت امروز« کاهش منابع 
اعتباری را عاملی برای کاهش 
نظارت بر برداشت های غیرمجاز 
از مناب��ع آب زیرزمین��ی اعام 

می کند. 
وی اضافه می کند: استفاده از 
بخش خصوصی برای حفاظت 
از منابع آب در قالب گشت های 
بازرس��ی از سال 84 در دستور 
کار شرکت مدیریت منابع آب 
قرار داشت اما به دلیل کاهش 
منابع مالی ای��ن بخش، تعداد 
گروه های بازرسی تشکیل شده 
به 200 گش��ت کاه��ش پیدا 
کرد. اما ب��ا تخصیص اعتبارات 
گشت های بازرسی مجددا احیا 
و دقیقا 799 گشت در سراسر 
کش��ور برای کنترل برداشت از 

منابع آب تشکیل دادیم. 
دش��ت ها،  وس��عت  حبیبی 
بحرانی بودن یا نبودن وضعیت 
منابع آب زیرزمینی در حوضه 
رودخانه ه��ای  ط��ول  آبری��ز، 
ج��اری در ه��ر حوض��ه آبریز، 
وسعت استان، تعداد تاسیسات 
در دس��ت بهره ب��رداری آب و 
غی��ره را عوامل تاثیرگ��ذار در 
تعیی��ن تعداد گش��ت های هر 
اس��تان اعام می کند. به گفته 
خصوص��ی  ش��رکت های  وی، 
ک��ه پی��ش از این نیز س��ابقه 
نظ��ارت  زمین��ه  در  فعالی��ت 
بر مناب��ع آب را داش��ته اند، از 
طریق مناقص��ه وظیفه نظارت 
ب��ر برداش��ت از مناب��ع آب و 
کنترل حفر چاه های غیر مجاز 
را به عه��ده می گیرند. حبیبی 
می گوید: اعتبارات پرداختی به 
ش��رکت ها از محل منابع طرح 
تامین  دش��ت ها  تعادل بخشی 

می شود. 
ب��ا توجه ب��ه پیش بینی های 
انجام شده در زمینه بروز مشکل 
بیشتر برای منابع آب زیرزمینی 
وزارت نیرو بخشی از بودجه های 
کنترل آب س��طحی خود را به 
منابع آب زیرزمینی اختصاص 
داده اس��ت. جواد میبدی، مدیر 
کل دفتر نظام های بهره برداری 
وزارت نی��رو به »فرصت امروز« 
می گوید: در گذش��ته اعتبارات 
طرح تعادل بخش��ی دش��ت ها 
و  ب��ود  توم��ان  میلی��ارد   25
امس��ال اعتبارات این بخش به 
325میلیارد تومان رسیده است. 
وی تاکی��د می کن��د: افزای��ش 
اعتبارات منابع آب زیرزمینی به 
مفهوم تغییر رویکردهای وزارت 
نیرو است و این وزارتخانه با کم 
کردن اعتبارات سدسازی، منابع 
مالی حفاظت از آب زیرزمینی را 

تامین کرده است. 

شور شدن منابع آب زیرزمینی کنترل می شود

تشکیل 800 گشت بازرسی منابع آب در سراسر کشور

براس����اس تواف���ق ص��ورت 
گرفت��ه میان ای��ران و جمهوری 
آذربایجان، دو کش��ور در میدان 
نفتی البرز ک��ه موضوع اختاف 
ته��ران و باک��و ب��وده اس��ت، با 
یکدیگر هم��کاری خواهند کرد. 
تواف��ق مذک��ور در حالی صورت 
پذیرفته که طرفین هنوز بر س��ر 
جزییات ای��ن همکاری به توافق 

دست پیدا نکرده اند. 
در همین رابط��ه و در جریان 
سفر الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان به ای��ران، طرفین دو 
تفاه��م نامه هم��کاری در حوزه 
ان��رژی را به امضا رس��اندند که 
هیچ ک��دام از آنه��ا ب��ه می��دان 
نفتی م��ورد اختاف دو کش��ور 
که براس��اس ادعای ایران ذخایر 
آن معادل 2 میلیارد بشکه نفت 

است، ارتباطی ندارد. 
ب��ا ای��ن وج��ود بی��ژن نامدار 
زنگن��ه وزیر نفت ای��ران در روز 
23 فوری��ه اظه��ار داش��ت ک��ه 
کشورش پیش��نهاد همکاری در 
میدان نفتی مورد مناقش��ه را به 
ط��رف آذری ارائ��ه خواهد کرد. 
در ای��ن راس��تا حس��ن روحانی 
رئیس جمهور ایران در کنفرانس 
با  مطبوعات��ی مش��ترک خ��ود 

اعام  آذربایجان  رئیس جمه��ور 
کرد، دو طرف مذاکرات خوب و 
س��ازنده ای در موضوعات مربوط 
به ان��رژی داش��ته و در رابطه با 
هم��کاری به منظور تولید انرژی 
به صورت مش��ترک به مذاکره و 

تبادل نظر پرداختند. 
در این راس��تا یک منبع آگاه 
مطلع از مذاک��رات تهران و باکو 
به مجله گاز طبیعی اروپا گفت: 
دو طرف پی��ش از این در رابطه 
با توسعه مش��ترک میدان نفتی 
البرز به توافق رسیده اند اما هنوز 
در رابطه با جزئیات آن به توافق 

نهایی دست نیافته اند. 

با این حال کارشناس��ان حوزه 
انرژی معتقدند، تصمیم گیری در 
رابط��ه با میادی��ن نفتی و گازی 
در منطقه مورد مناقش��ه ایران و 
آذربایجان یک تصمیم اقتصادی 
نبوده و موضوعی کاما سیاسی 

است. 
فوری��ه،  م��اه  میانه ه��ای  در 
فعاالن حوزه انرژی در گفت وگو 
با مجل��ه گاز طبیعی اروپا اعام 
کردن��د که ش��رکت مل��ی نفت 
جمهوری آذربایجان و ش��رکای 
»آراز«  گازی  می��دان  در  آن 
 BP، Statoil، نظی��ر  )الب��رز( 
و   ExxonMobil، Encana

ش��رکت TPAO ترکیه قرارداد 
مربوط به توس��عه می��دان نفتی 
مذکور را 20 سال پس از امضای 
مش��ارکت  و  توس��عه  ق��رارداد 
 در تولی��د ان��رژی، ملغ��ی اعام 

کردند. 
اگرچ��ه رئیس جمهور روحانی 
به جزئیات پروژه های نفت و گاز 
که برای مشارکت به آذربایجان 
پیش��نهاد شده اش��اره ای نکرده 
اس��ت، اما براساس اطاعاتی که 
پیش تر منتش��ر ش��ده ایران سه 
بلوک )بلوک های 24، 26 و 29( 
و همچنین میدان سردار جنگل 
در دریای خزر را به شرکت های 

انرژی خارجی جهت مش��ارکت 
پیشنهاد کرده است. الزم به ذکر 
اس��ت که ایران مناطق اکتشافی 
خ��ود در دریای خ��زر را به 46 
بلوک تقس��یم کرده که 8 بلوک 
از می��ان آنه��ا در اولویت بخش 

انرژی این کشور قرار دارند. 
در رابطه ب��ا احتمال همکاری 
مش��ترک میان تهران و باکو در 
پروژه های نفت و گاز دریای خزر، 
اشاره به این نکته ضروری است 
که همکاری ای��ران و آذربایجان 
در ای��ن منطقه موضوع جدیدی 
نب��وده و ایران با توجه به س��هم 
10 درصدی خود از میدان گازی 
ش��اه دنیز پیش از این نیز سابقه 
همکاری ب��ا آذری ها را داش��ته 
است. گفتنی اس��ت که فاز اول 
میدان گازی ش��اه دنیز در سال 
ب��ه بهره برداری  2007 میادی 
رسیده و در حال حاضر حجمی 
مع��ادل 10 میلی��ارد مترمکعب 
گاز طبیعی تولی��د می کند. این 
در حالی است که فاز دوم میدان 
گازی مذک��ور، ظرفیت��ی معادل 
تولی��د 16میلی��ارد مترمکع��ب 
گاز طبیع��ی در س��ال داش��ته 
برنامه ریزی ه��ای  براس��اس  و 
ص���ورت گرفت���ه در س�����ال 
 2019می��ادی ب��ه بهره برداری 

خواهد رسید. 

مذاکره ایران و آذربایجان برای همکاری در دریای خزر

بینالملل

نفت

پاالیشگاه

گاز

یادداشت

انرژی

ایران، نفت آذربایجان را سوآپ 
می کند

 معاون وزیر نفت، س��ه مح��ور اصلی همکاری های 
نفتی ایران و آذربایجان را تش��ریح کرد و گفت: سوآپ 
نفت آذربایجان در برنامه ش��رکت ملی نفت ایران قرار 
گرفته اس��ت. رکن الدین جوادی در گفت وگو با شانا، 
با بیان این مطلب افزود: در یادداش��ت تفاهمی که به 
تازگی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت 
آذربایجان )س��وکار( امضا ش��د، دو کشور برای سوآپ 

نفت آذربایجان از طریق خاک ایران توافق کردند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران، همکاری های 
دوجانب��ه در حوزه خ��زر را از دیگر محورهای س��ند 
همکاری امضا شده میان دو طرف عنوان و تصریح کرد: 
همچنین آذربایجان خواهان اس��تفاده از ظرفیت های 
پژوهشی ایران در حوزه نفت و گاز است و شرکت ملی 

نفت ایران در این زمینه با آنها همکاری خواهد کرد. 
به گزارش خبرنگار شانا، در سفر اخیر الهام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان و هیأت بلندپایه همراه وی 
به ایران، 11 سند همکاری میان دو کشور امضا شد که 
امضای س��ند همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و 

سوکار از جمله این توافق ها به شمار می رود. 

سفیر ایران در اسپانیا: 
ایران سودآور بودن پاالیشگاه در 
ایالت آندالوسیا را بررسی می کند

 »محم��د حس��ن فدایی ف��رد« س��فیر جمهوری 
اس��امی ای��ران در مادرید گف��ت: ای��ران در مورد 
س��ود آور بودن پاالیش��گاه نفت در ایالت آندالوس��یا 
)جنوب کش��ور اسپانیا( که طرح آن هنوز در مرحله 

مطالعه است، بررسی انجام می دهد. 
به گزارش ایرنا، روزنامه »آ. ب. ث« روز پنجشنبه 
نوشت: ممکن ش��دن ایجاد روابط با ایران به معنای 
فرصت ه��ای جدی��د تجاری ب��ا ش��رکت های ایالت 

آندالوسیا اسپانیا است. 
ای��ن روزنام��ه افزود: س��فیر ایران با ت��اش اتاق 
بازرگانی س��ویا )مرکز ایالت آندالوسیا(، به این شهر 
سفر کرد تا با رؤسای شرکت هایی همچون »خه نوآ«، 
»آگروسویا«، »آزوی«، »خانونه« و »میگاسا« دیدار 

و گفت وگو کند. 
به گفت��ه این رس��انه، در ح��ال حاض��ر مهم ترین 
موضوع تجاری در روابط ایران و اسپانیا مسئله ساخت 
پاالیشگاهی در »آلخیسیراس« است که سرمایه گذاری 

برابر 3میلیارد یورو را جذب این منطقه خواهد کرد. 
س��فیر ایران در این باره گفت: »ش��رکت آندالوسی 
»مگتل« به کش��ور ما س��فر کرد تا عاقمندی خود را 
برای همکاری در س��اخت یک پاالیش��گاه در اسپانیا 
نش��ان دهد. در همین راستا به بررسی طرح مذکور با 
دول��ت ایران پرداخت و پیش توافق��ی را برای مطالعه 
این ابتکار در چارچوب قوانین اسپانیا و ایالت آندالوسیا 

امضا کرد.« 
این دیپلمات ایرانی یادآور شد که چند هفته پیش، 
هیاتی فنی از ایران به اسپانیا سفر کرد تا به بررسی طرح 
به شکل عمقی بپردازد و با این هدف در جلسه هایی در 

برخی نهادهای دولتی اسپانیا شرکت کرد. 
این نشریه تصریح کرد: پرسش این است که در حال 
حاضر طرح س��اخت پاالیش��گاه در چه مرحله ای قرار 
دارد؟ براساس توافق امضا شده با مگتل در حال حاضر 
ایران به عنوان یک ش��رکت جهان��ی معتبر و فعال در 
زمینه ساخت و ساز در حال بررسی کارآیی و سود آوری 
پاالیشگاه بوده و تا زمانی که گزارش این شرکت بررسی 

نشده است، قدم بعدی برداشته نخواهد شد. 
سفیر ایران گفت: امکانات برای همکاری میان ایران 
و شرکت های آندالوسی بسیار وسیع هستند. وی ابراز 
داش��ت: »درصدد انجام س��رمایه گذاری 300 میلیارد 
دالری در ش��ش س��ال آینده هستیم و 50 درصد این 
می��زان در بخ��ش ان��رژی و به طور اخص نف��ت و گاز 
خواهد بود.« به گفته فدایی فرد، بزرگ ترین فرصت ها 
برای ش��رکت های اس��پانیایی در بخش های توریسم، 
کشاورزی، مدیریت آب و حمل نقل راه آهن و فرودگاه ها 

است. 

روسیه صادرات گاز به ترکیه را 
کاهش داد

مس��ئوالن وزارت انرژی ترکیه اعام کردند: شرکت 
دولت��ی گازپروم روس��یه ص��ادرات گاز ب��ه ترکیه را 

10درصد کاهش داده است. 
ب��ه گزارش ش��انا از خبرگ��زاری رویت��رز، برخی از 
مس��ئوالن وزارت انرژی ترکیه اعام کردند: ش��رکت 
گازپروم روسیه صادرات گاز به بخش خصوصی ترکیه 
را به دلیل اختاف های مربوط به قیمت گذاری کاهش 
داده اس��ت. ای��ن اختاف پ��س از آن ایجاد ش��د که 
شرکت های ترک از پرداخت صورت حساب های جدید 
صادر شده از س��وی گازپروم خودداری کردند. در پی 
لغو مذاکره میان دولت های روس��یه و ترکیه برای ارائه 
تخفیف 10,25 درصدی به ترک ها، صورتحساب های 
یاد ش��ده افزایش یافتند. طبق اعام رسانه های روس، 
کاه��ش صادرات گاز پ��روم از 10 فوریه س��ال جاری 
میادی اجرایی ش��ده اس��ت. شش شرکت خصوصی 
ترک، در مجموع ساالنه 10 میلیارد متر مکعب گاز از 
روسیه می خرند. شرکت گازپروم از اظهارنظر درباره این 

خبر خودداری کرد. 

تشکیل مجلس آینده با نگاه 
همراهی دولت

قبل از بی��ان انتظارات و مطالب��ات از نمایندگان 
مجل��س ده��م ترجی��ح می دهم که مجل��س نهم و 
هشتم را آسیب شناسی کرده و نقاط ضعف مجلس را 
تشریح کنم. بی ثباتی قوانین،  صحن محوری به جای 
کمیس��یون محوری، اولویت  کارهای سیاسی بر امور 
اقتصادی، نگاه منطقه ای ب��ر چانه زنی به پروژه های 
جدید و ع��دم نظارت بر اجرای قوانی��ن را می توان 
از مهم تری��ن نق��اط ضع��ف مجلس فعلی دانس��ت. 
متاس��فانه بیش از یک هزار پروژه با بودجه ای معادل 
450 هزار میلیارد تومان در کش��ور به صورت نیمه 
تم��ام وجود دارد که یکی از عوامل تورم و بهره وری 
منفی س��رمایه در کشور است. نه تنها مجلس فعلی 
در جه��ت ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی اقدام نکرد، 
بلکه حتی از حق نظارتی خود نیز اس��تفاده نکرده و 
دولت گذش��ته با تصمیمات خلق الساعه خود محیط 
کس��ب وکار را غبارآلود و نامس��اعد ک��رد و کاهش 
رتبه ایران در محیط کس��ب وکار، آزادی اقتصادی و 
رقابت پذیری نتیجه این بوده است. متاسفانه مجلس 
در جریان مذاکرات هس��ته ای دول��ت قبل خنثی و 
بااثر ب��ود و اجازه داد که دولت ب��ا عملکرد غلط و 
هیجانی خود تحریم ها را به کش��ور تحمیل نماید و 
اقتصاد کشور را با رشد منفی اقتصادی مواجه کند. 
از ط��رف دیگر در این س��ال ها در شهرس��تان ها 
موسسات پولی و بانکی و بعضا شرکت هایی تشکیل 
ش��د که هدف ش��ان  جمع آوری و سوءاس��تفاده از 
س��پرده های مردم بود و متاسفانه نمایندگان نه تنها 
هشداری به مراجع ذی صاح ندادند، بلکه گاها آنان 
را همراهی کردند و اکنون کش��ور با بحران ناشی از 
ضررهای موسسات پولی و اعتباری و برخی پروژه ها 
مانند پدیده ش��اندیز مواجه شده که نمایندگان این 

استان ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. 
یک��ی از نقاط ضعف مجل��س فعلی، »صحن محور 
بودن« است در مجلس کمیسیون ها نقش جدی در 
مصوبات مجلس ندارند، بلکه افراد ذی نفوذ در صحن 
مجلس قادرند نسبت به تصویب قونین اقدام کنند.

البته در کنار کاس��تی های ف��وق مجلس با تصویب 
قانون هدفمند س��ازی یارانه ها، بهبود مس��تمر فضای 
کس��ب وکار، قانون نف��ت، تصویب اساس��نامه نفت و 
قان��ون رفع موانع تولی��د گام هایی جهت بهبود فضای 
کس��ب وکار و اشتغالزایی برداش��ت ولی قانون تجارت 
ی��ک قانون مادر بنیادی می باش��د ک��ه باتکلیف رها 
ش��د. همچنین برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز 
سرنوشت غم انگیزی پیدا کرد. لذا مجلس آینده نیاز به 
نمایندگانی دارد که صاحب تجربه، تخصص و شناخت 
کامل از کش��ور و منطقه باشند و نگاه شان به مسائل، 
کارشناسی و غیرسیاسی باش��د و نظارت را بر اجرای 
قوانین جدی تلقی کرده و قبل از تصویب قوانین جدید 
نسبت به پاالیش قوانین قبلی اقدام کنند و تصویب و 
قان��ون جدید را موکول به لغو یک قانون قدیمی کند. 
مجلس شدیدا از نبود حقوقدان، کارشناسان اقتصادی 
و فع��االن اقتصادی بخش خصوصی رن��ج می برد، لذا 
بسیاری از قوانین که تصویب است کارساز نبوده و برای 

اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. 
اگر مجلس آینده با نگاه همراهی دولت تشکیل شود 
و در اصاح آیین نامه داخلی »کمیسیون محوری« را به 
»صحن محوری« تبدیل کند موفق خواهد ش��د ضمن 
ادام��ه تاثیرگذاری بر اقتصاد کش��ور کارایی س��ازمانی 
خ��ود را افزایش داده و جای��گاه مجلس را ارتقا می دهد. 
عاوه بر این مجلس باید در جهت شفاف سازی قوانین و 
فرآیند رقابتی کردن اقتصاد کش��ور برای مبارزه با فساد 
گام بردارد و در گسترش روابط بین المللی و همکاری با 
سازمان های بین المللی نظیر WTO دولت را یاری کند.

برای فراهم آوردن مقدمات کمیسیون مشترک 
تهران و مسکو 

وزیر انرژی روسیه به ایران سفر می کند
وزیر انرژی روس��یه اعام کرد: ب��رای فراهم آوردن 
مقدمات کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی 
ایران و روسیه ماه مارس )ماه آینده میادی( به تهران 

سفر می کند. 
به گزارش ایرنا، آلکس��اندر نوواک وزیر انرژی روسیه 
روز پنجش��نبه ب��ه خبرنگاران گف��ت: به عنوان رئیس 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی روسیه و 
ایران برای توس��عه همکاری های اقتصادی و بازرگانی 

در ماه مارس به ایران سفر می کنم. 
وی با بیان اینکه نشس��ت کمیسیون همکاری های 
اقتصادی ایران و روس��یه کمی دیرت��ر برگزار خواهد 
ش��د، اظهار داش��ت: در س��فر ماه مارس به تهران در 
خصوص اج��رای طرح های مش��ترک می��ان ایران و 
روس��یه مذاکره خواهی��م کرد. وزیر انرژی روس��یه به 
ام��کان دیدار و گفت وگوی خ��ود با بیژن نامدار زنگنه 
وزیر نفت جمهوری اس��امی ایران اشاره کرد و گفت: 
طیف گس��ترده ای از موضوعات هم��کاری میان ایران 
و روس��یه در عرصه هایی همچون انرژی، نفت و گاز و 
حوزه ه��ای اقتصادی دیگر وج��ود دارد که درباره آنها 
گفت وگ��و می کنیم. ن��وواک در ادامه س��خنان خود 
در مورد تثبیت و ع��دم افزایش تولید نفت گفت: این 
موضوع در اواسط ماه مارس آینده در دیدار وزیران نفت 
و انرژی کشورهای عضو اوپک و کشورهای تولید کننده 

نفت خارج از این سازمان بررسی خواهد شد. 
وی افزود: در این دیدار ممکن است بیانیه مشترک 

صادر یا اسناد مشترکی امضا شود. 
وزی��ر انرژی روس��یه خاطرنش��ان ک��رد: آن عده از 
کشورهای تولید کننده نفت که تا امروز پیشنهاد برای 
ع��دم افزایش تولید نفت را پذیرفته اند تاکید دارند که 

بدون الزامات حقوقی به این ابتکار پیوسته اند. 
وی افزود: در ش��رایط کنون��ی رایزنی ها برای اینکه 
مش��خص شود چه کش��ورهایی از پیشنهاد برای عدم 

افزایش تولید نفت حمایت می کنند، جریان دارد. 

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com
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معدنکار چند  بانوان  حضور 
س��الی اس��ت ک��ه در بخش 
مع��دن در حال ج��ان گرفتن 
است و به حدی حضور بانوان 
در این عرصه رونق گرفته که 
از کل اف��راد ش��اغل در ای��ن 
بخ��ش 97 درص��د مخت��ص 
آقای��ان اس��ت و 3 درصد آن 
را بانوان تش��کیل می دهند و 
از حدود 33ه��زار و 220 نفر 
اعضای نظام مهندسی معدن، 
تع��داد 9 ه��زار و 19 نفر آنها 
را بانوان تشکیل می دهند که 
این نشان از اس��تقبال بانوان 
از این حرف��ه دارد. طبق این 
آماره��ا بس��یاری از بانوان ما 
در ح��ال فعالی��ت در معادن 
اقصی نقاط کشورند و بانوانی 
هس��تند که به تنهایی معادن 
خ��ود را اداره می کنند. اما در 
ای��ن بین بانوان با مش��کالتی 
مواجه هس��تند که یا فعالیت 
آنها جدی گرفته نمی ش��ود یا 
باید برای اثبات خود، فعالیت 
مضاع��ف از آقای��ان در ای��ن 

زمینه داشته باشند. 
فری��ال مس��توفی از بانوان 

معدنکار است که در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« درباره 
حض��ور بان��وان و مش��کالت 
آنها در ای��ن زمینه گفت: من 
معتقد هس��تم فعالیت بانوان 
نش��ان  اخی��ر  س��ال های  در 
دهن��ده توانایی آنها در بخش 
معدن است و تنها نیازمند این 
است که دیگران نیز نسبت به 
فعالیت آنها اعتم��اد و اعتقاد 
داش��ته باش��ند. من به عنوان 
یک بانوی معدن��کار به دلیل 
اینک��ه هی��چ گاه توانایی خود 
را از آقای��ان کمت��ر نمی بینم، 
خوش��بختانه توانستم در این 

زمینه موفق عمل کنم. 
سهامدار معدن مهدی آباد در 
یزد توضی��ح داد: این در حالی 
اس��ت که یکی از شاخص های 
پیش��رفت در جوامع پیشرفته 
س��نجش میزان حضور بانوان 
در عرص��ه فعالیت و جامعه آن 
کشور اس��ت. در ایران بانوان ما 
در عی��ن توانمن��دی به دالیل 
سنتی آن طور که باید نتوانستند 
در جامعه فعالیت کنند. اما این 
در ش��رایطی است که هنگامی 
که به آمار نگاه می کنیم حضور 
بانوان در دانش��گاه ها به مراتب 

بیشتر از آقایان است اما در بازار 
کار و جامعه شرایط متفاوت تر 

است. 
مس��توفی افزود: متاس��فانه 
تاکن��ون مش��ارکت و فعالیت 
بان��وان در بخ��ش مع��دن به 
مرات��ب کمتر از آقایان اس��ت 
ک��ه از نظر من ب��ه دلیل عدم 
وجود زمینه های الزم اس��ت. 
به عن��وان مث��ال، هنگامی که 
بان��وان تنها به دلیل س��ختی 
کار از تحصیل در رشته معدن 
من��ع ش��دند تصمی��م غلطی 
بود، زیرا این موضوع بس��تگی 
به انتخ��اب ف��رد دارد و باید 

انتخاب برعهده بانوان باشد. 

ورود یک خانم به عرصه 
معدنکاری برای آقایان 

دشوار است
مری��م علیخان��ی از جمل��ه 
بانوان معدنکاری اس��ت که از 
17 س��الگی در زمینه معدن 
فعالی��ت خود را آغ��از کرده و 
در حال حاضر معدن مرمریت 
مش��کی در قم دارد، او در این 
زمینه در گفت وگو با »فرصت 
امروز« اظهار کرد: معدنکاری 
فعالیتی س��خت و پ��ر هزینه 

است. خصوصا برای یک خانم 
مراتب س��خت تر  به  ش��رایط 
اس��ت. هنگامی که یک خانم 
قص��د ورود به جامعه و عرصه 
را دارد، باور این موضوع برای 
بسیاری از آقایان دشوار است 
و هنگام��ی ک��ه به عنوان یک 
به  معرفی می ش��ود،  معدندار 
س��ختی می پذیرن��د که یک 
خان��م معدندار اس��ت و قصد 
فعالیت ج��دی در این زمینه 

را دارد. 
 17 از  م��ن  داد:  ادام��ه  او 
س��الگی وارد این عرصه شدم 
و نکت��ه جال��ب این ب��ود که 
ب��اور اینک��ه من با این س��ن 
ک��م معدن��دار هس��تم برای 
آنها بس��یار س��خت ب��ود اما 
خوش��بختانه هرچ��ه به جلو 
پیش می رویم ، شرایط بهتر از 

گذشته می شود. 
مش��کالت  درباره  علیخانی 
معدن��داران در ش��رایط فعلی 
مش��کل  مهم تری��ن  گف��ت: 
م��ا در ح��ال حاض��ر، منابع 
طبیعی اس��ت. زی��را هنگامی 
که قص��د فعالیت در محدوده 
خود را داری��م، منابع طبیعی 
محدودیتی های��ی ب��رای م��ا 

ایجاد می کند که مشکل آفرین 
منحصر  مش��کل  این  اس��ت. 
ب��ه م��ن نیس��ت و هنگامی 
ک��ه ب��ا س��ایر هم��کاران در 
اقص��ی نقاط کش��ور صحبت 
می کنم همه نس��بت به ایجاد 
طبیعی  منابع  محدودیت های 

شکایت دارند. 
او درادام��ه افزود: مش��کل 
دیگری که من در حال حاضر 
با آن مواجه هستم، در زمینه 
ف��رآوری س��نگ اس��ت. زیرا 
ف��رآوری س��نگ در ای��ران با 
ایتالیا قابل  کش��ورهایی مثل 
مقایس��ه نیست و متاسفانه ما 
روی سنگ هیچگونه فعالیتی 

انجام نمی دهیم. 
ای��ن بانوی معدن��کار ادامه 
داد: از نظر من مسئوالن باید 
از بانوان معدنکار حمایت های 
الزم را داش��ته باش��ند، زی��را 
بان��وان در چنین ش��رایطی و 
به هر سختی سعی در حضور 
در این عرصه دارند. من خودم 
یکی از افرادی هستم که طی 
این سال ها پابه پای کارگرانم 
در مع��دن کار کردم تا بتوانم 
در ای��ن عرصه حرف��ی برای 

گفتن داشته باشم. 

بررسی مشکالت بانوان معدنکار

تنها نیازمند اعتماد به توانمندی های بانوان هستیم

قاچاق

نایب رئیس انجمن صنایع نساجی: 
هیچ جای دنیا در زمان رکود 
مالیات را افزایش نمی دهند

نایب رئی��س انجمن صنایع نس��اجی ایران گفت: 
هی��چ جای دنیا در زم��ان رکود مالی��ات را افزایش 
نمی دهند اما در بودجه سال 1395 مالیات افزایش 

پیدا کرده است که منطقی نیست. 
علیمردان ش��یبانی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینکه ما نباید از اهرم تعرفه در جهت امکان فروش، 
صادرات و بازاریابی کاالهای نساجی استفاده کنیم، 
اظهار کرد: اگر عضو س��ازمان تجارت جهانی شویم 
که دیر یا زود خواهیم ش��د، موض��وع تعرفه منتفی 
خواهد ش��د و باید به س��وی بهسازی قوانین داخلی 

مرتبط با صنعت و تولید برویم. 
وی با اشاره به نحوه  برخورد صنعتگران با موضوع 
تولید در کشور تصریح کرد: باید موانع دست و پاگیر 
س��ر راه صنعت شناسایی ش��ود، چرا که اگر کاال با 
قیمت تمام ش��ده پایین و کیفیت مطلوب و متنوع 
تولید ش��ود، دیگر نیازی به اس��تفاده از اهرم تعرفه 

نخواهیم داشت. 
نایب رئیس انجمن صنایع نس��اجی با بیان اینکه 
باید به ج��ای بازی با تعرفه ها اص��ل قضیه تولید را 
اص��الح کنیم، ادام��ه داد: باید تا ح��دی کیفیت را 
افزایش و قیمت تمام ش��ده را کاهش دهیم که همه 
کش��ورها رقابت به خرید محصول ما داشته باشند و 
ما نیز نس��بت به خری��د محصوالتی که تولید داخل 

ندارند، مقاومت نکنیم. 
ش��یبانی با بیان اینکه ق��رار داد تعرفه ترجیحی 
با ترکیه در دو تا س��ه مورد در بخش منس��وجات 
م��ورد بازبینی قرار گرفت و معقول تر ش��د، اضافه 
ک��رد: اعتق��اد داریم م��واد اولیه ای ک��ه در داخل 
کش��ور تولید نمی ش��ود بای��د با تعرف��ه صفر وارد 
کشور شود، چرا که در حال حاضر میزان تولید ما 
در مورد بسیاری از مواد اولیه مثل پنبه به مراتب 

کمتر از نیاز اس��ت. 
وی با بی��ان اینکه در س��ال های اخیر در بهترین 
حالت ای��ران س��االنه 50 تا 60 هزار تن برداش��ت 
پنبه داش��ته اس��ت، اظهار کرد: این در حالی است 
که میزان نیاز ما در س��ال حدود 180 هزار تن است 
و گذاش��تن تعرفه روی واردات مواد اولیه مثل پنبه 

تنها قیمت تمام شده را افزایش می دهد. 
نایب رئیس انجمن صنایع نس��اجی اظهار کرد: در 
حال حاضر س��ود بازرگانی واردات م��واد اولیه پنبه 
حداقل 4درصد است که شنیده ام آن هم به 5درصد 

افزایش پیدا کرده که امیدوارم درست نباشد. 
ش��یبانی وض��ع هرگونه تعرف��ه روی م��واد اولیه 
را اش��تباه دانس��ت و ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر، 
قاچاقچی��ان ن��ه هزین��ه تعرفه نه مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده و نه ع��وارض قانون��ی دیگ��ری را پرداخت 
می کنن��د و دولتم��ردان اگر بگویند ک��ه نمی دانیم 
چگونه کاالها به کش��ور قاچاق می شوند قابل قبول 
نیست، چرا که ما سیس��تم اطالعاتی بسیار کامل و 

قدرتمندی داریم. 
وی در ادامه درباره  کاهش س��قف تعرفه کاالهای 
واردات��ی به 55 درصد گفت: حتی اگر تعرفه واردات 
به 55 درصد و با تعرفه ترجیحی ترکیه به 30 درصد 
هم برس��د باز هم س��ود قاچاقچی��ان کار بلد همین 
مقدار از ما جلوتر اس��ت؛ بنابراین ما باید امکاناتی را 
فراهم کنیم که تولید در کش��ور از پایه درست شود 
تا محلی برای حرکت و سود قاچاقچیان میسر نشود. 
نای��ب رئی��س انجم��ن صنای��ع نس��اجی درباره 
راهکارهای بهبود وضعیت تولید نس��اجی و پوشاک 
در کشور گفت: در ابتدا باید بهره بانکی معقول شود، 
چرا که صنعتی که س��ودش در بهترین حالت حتی 
به درصد تعداد انگش��تان یک دس��ت هم نمی رسد 

توان پرداخت 24 درصد بهره بانکی را ندارد. 

تالش استرالیا برای ورود به بازار پرسود 
محصوالت غذایی و گوشت ایران

لغو تحریم هایی که باعث ش��ده بود صادرات یک 
میلی��ارد دالری اس��ترالیا به ایران ب��ا کاهش جدی 
مواجه شود، اکنون اس��ترالیایی ها را امیدوار به بازار 

پرسود محصوالت غذایی ایران کرده است. 
به گزارش ایرنا، تارنمای »فارم آنالین« روز جمعه 
نوش��ت: در حالی که صادرات محصوالت کشاورزی 
اس��ترالیا به ایران حدود 20 سال پیش، یک میلیارد 
دالر بود، این میزان س��ال گذش��ته به 360میلیون 
دالر رس��ید و در برخی از بازه ه��ای زمانی صادرات 

گوشت قرمز به ایران انجام نشد. 
»اگرچ��ه ف��روش مواد غذای��ی ج��زو تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران نبود و این کشور نیز سال 
گذش��ته 137 هزار تن گوش��ت قرمز از کشورهای 
مختل��ف وارد کرد، اما لغ��و تحریم های یک دهه ای 
آمریکا باعث رون��ق فعالیت های اقتصادی و افزایش 

فرصت های فروش در بازار ایران می شود.«
تجار اس��ترالیایی با این هدف، هفته گذشته را در 
تهران به سر بردند تا بتوانند با شناسایی فرصت های 

تجاری، ورود خود را به بازار ایران تضمین کنند. 
این تارنما نوش��ت: خاورمیان��ه از جمله بازارهایی 
اس��ت که اقتصاد اس��ترالیا تا حدودی زیادی به آن 
وابس��ته است. برای مثال، س��ال گذشته 31 درصد 
از گوش��ت گوس��فند و 29 درصد از گوش��ت بره ای 
تولیدی استرالیا به خاورمیانه صادر شد و این منطقه 
سال گذش��ته میالدی حدود 2میلیون و 100 هزار 

رأس گوسفند زنده از استرالیا وارد کرد. 
»اگرچه کاهش تعداد گله های گوس��فند استرالیا 
به 70 میلیون راس، صادرات گوش��ت را به بازارهای 
س��نتی با محدودیت مواجه کرده است، اما مقامات 
اس��ترالیا همچنان، بازار خاورمیانه را محل مناسبی 

برای گوشت گوسفند می دانند.«
تارنم��ای »فارم آنالی��ن« در پایان نوش��ت: بازار 
گوش��ت گاو خاورمیانه به دلیل کمبود عرضه توسط 
استرالیا و قیمت رقابتی برزیل نسبتا از دست کانبرا 

خارج شده است. 

رئیس مرکز ملی فرش: 
چین به جمع 10 کشور اصلی واردکننده 

فرش دستباف ایران پیوست

رئی��س مرکز ملی فرش ای��ران گفت: چین که در 
چند سال گذشته رقیب ما در بازار جهانی فرش بود، 
امروز به یکی از 10 کش��ور اصل��ی واردکننده فرش 
دستباف ایران تبدیل شده است و حجم وارداتش از 

کشورمان هر روز بیشتر می شود. 
حمی��د کارگر در گفت وگ��و با ایرن��ا، اضافه کرد: 
ارزش صادرات فرش دستباف ایران به چین در پنج 
سال گذشته از 8هزار دالر به 8میلیون دالر افزایش 
یافته اس��ت. وی با تاکید بر توجه به بازارهای جدید 
در صادرات فرش گف��ت: در دوره ای که در تنگنای 
تحری��م قرار گرفتیم و حضورمان در برخی بازارهای 
سنتی مانند بازارهای اروپایی به دلیل رکود اقتصادی 
کم رنگ ش��د، فعاالن فرش دس��تباف ما به س��راغ 
بازارهای جدید رفتند و به طور مش��خص کشورهایی 
مثل برزیل، آفریقای جنوبی، روس��یه و در رأس آنها 

چین در زمره بازارهای فرش ایران قرار گرفتند. 
رئیس مرکز ملی ف��رش ایران ادامه داد: چین که 
تولیدکنن��ده و رقیب فرش ایران ب��ود، در این چند 
س��ال از رقیب به مشتری تبدیل شد و امروز یکی از 

بهترین خریداران فرش دستباف ایران است. 
کارگر در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چه عواملی 
باعث این تغییر جایگاه ش��د، گفت: تحول اقتصادی 
چین، خروج از صنایعی همچون فرش و شکل گیری 
طبقه نوظه��ور ثروتمند که دنبال کاالهای لوکس و 
فاخر هس��تند، بازار بالقوه ای را در این کش��ور برای 

فرش دستباف ایران ایجاد کرد. 
رئیس مرک��ز ملی ف��رش ای��ران میانگین ارزش 
صادرات فرش دستباف ایران در دهه های گذشته را 
س��االنه 500میلیون دالر ذکر کرد و گفت: به دلیل 
مش��کالت داخلی و خارجی، صادرات فرش ایران در 
س��ال های گذشته به حدود 300میلیون دالر کاهش 

یافت. 
وی حج��م و ارزش ص��ادرات ف��رش دس��تباف 
کش��ورمان را در 10 ماه نخست امس��ال 4هزار تن 
به ارزش حدود 230میلیون دالر اعالم و تاکید کرد 

این رقم به هیچ وجه رضایت بخش نیست.

صنعت نساجی

صنایع غذایی
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قائ��م مقام وزیر کش��ور از اتخاذ تدابیر 
ویژه برای مقابله با ورود میوه های قاچاق 

به کشور خبر داد. 
 »حس��ینعلی امیری« در گفت و گو با 
ایرن��ا گفت: اتخاذ ای��ن تدابیر پس از آن 
صورت گرفت که وزیر کش��ور دستور داد 
دس��تورالعملی برای جلوگی��ری از ورود 

میوه های قاچاق به کشور تدوین شود. 
وی با بی��ان اینکه »این دس��تورالعمل، 
تدوین و برای اجرا به دس��تگاه های مربوط 
ابالغ ش��ده است«، گفت: در صورت نیاز به 
واردات میوه، باید براساس مجوزهای قانونی 
وزارت جهاد کشاورزی این کار صورت گیرد. 
قائم مقام و سخنگوی وزیر کشور گفت: 
این تدابیر به اس��تناد مفاد بند)ب( ماده 
145 قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور، 
م��اده 11 قانون حفظ نبات��ات و نیز ماده 
16 قان��ون افزای��ش به��ره وری در بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی و سیاست های 
ج��اری وزارت جه��اد کش��اورزی مبنی 
بر ممنوعی��ت واردات میوه در راس��تای 
ضرورت حمایت از تولیدات داخلی و لزوم 
جلوگیری از ورود آفات به باغات و اراضی 
کشاورزی و کفایت تولیدات و محصوالت 

داخلی میوه در کشور اتخاذ شده است. 
امیری تصریح کرد: در اجرای دس��تور 
وزیر کشور، اس��تانداران مرزی در صدور 
مجوز ب��رای واردات میوه تحت هر عنوان 
و ش��رایطی از مبادی مرزی، بازارچه های 
مرزی و بازارچه های موقت مرزی موسوم 

به »معابر کوله بری« ممنوعیت دارند. 
وی ادامه داد: در این رابطه، استانداران 
باید از واگذاری یا اختصاص سهمیه برای 
واردات میوه به افراد، تجار و ش��رکت های 

تعاونی اجتناب کنند. 
قائم مقام وزیر کش��ور با اشاره به اتخاذ 
راهکارهای تش��دید مقابله ب��ا میوه های 
قاچاق در نی��روی انتظامی گفت: نیروی 
انتظام��ی اقداماتی در خص��وص افزایش 
اقدامات کنترلی و تشدید مبارزه جدی با 
قاچاق میوه در مرزها و گلوگاه ها را به ویژه 
با اولویت در اس��تان های جنوب ش��رق و 

شمال غرب کشور اتخاذ خواهد کرد. 
وی افزود: در این زمینه نیروی انتظامی 
امکانات و نیروی انس��انی مناس��ب را در 
گلوگاه های مورد درخواست وزارت جهاد 
کش��اورزی جهت اعم��ال قرنطینه حفظ 
نبات��ات و جلوگی��ری از ورود میوه ه��ای 
فاقد گواهی قرنطینه ای از مبادی ورودی 
کش��ور با همکاری س��ایر دس��تگاه های 
اجرایی ذی ربط پیش بینی خواهد کرد. 

قائم مق��ام وزیر کش��ور تاکید کرد: در 
این ابالغیه، پلیس راهور نیروی انتظامی 
موظف است همه کامیون های حامل میوه 
و فاقد بارنامه معتب��ر را با دقت کنترل و 
در صورت نداشتن مدارک معتبر، نسبت 
به توقف خودرو و محموله آن اقدام کند. 
س��خنگوی وزارت کش��ور در خصوص 
برخ��ورد ب��ا عرض��ه و توزی��ع میوه های 
قاچاق در س��طح میادین گف��ت: وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و س��ازمان 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان، با 
هم��کاری نیروی انتظام��ی، وزارت جهاد 
کشاورزی، س��ازمان تعزیرات حکومتی و 
سایر دستگاه های مرتبط، براساس قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به خصوص ماده 
18 مکرر این قانون، با افزایش و تش��دید 
اقدام��ات کنترلی، نس��بت ب��ه برخورد با 
عرضه و توزیع میوه های قاچاق در سطح 

میادین اصلی شهرها اقدام می کنند. 
وی اف��زود: گمرک جمهوری اس��المی 
ای��ران نیز عالوه بر نظارت های بیش��تر، بر 
صح��ت اصالت اس��ناد و م��دارک در ورود 
میوه به کش��ور، هماهنگی و همکاری الزم 
را ب��ا س��ازمان حفظ نبات��ات وزارت جهاد 
کشاورزی خواهد داشت تا مکانیسم کنترل 
محموله ه��ای ترانزیت��ی عالوه ب��ر مبادی 
ورودی در مبادی خروجی نیز انجام پذیرد. 
امی��ری گفت: در این ابالغیه از س��تاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواسته 
ش��ده برای پیگیری مستمر اجرایی شدن 
مصوبات، گزارش کامل��ی از نتایج مبارزه 
با قاچ��اق میوه به کش��ور در بخش های 

مختلف را تهیه کند. 

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

قائم مقام وزیر کشور: 
برای مقابله با قاچاق میوه تدابیر ویژه ای اتخاذ شده است



اقتصاد ایران در حالی سال 
94 را پش��ت سر می گذارد که 
نرخ ارز تحوالت نس��بتا آرامی 
را در ای��ن س��ال تجربه کرده 
اس��ت. البته ای��ن آرامش در 
مقاطع��ی همراه با جهش نرخ 
دالر ت��ا مرز 3700 تومان بود 
ام��ا پس از مدت��ی این جهش 
فروک��ش ک��رد و ب��ا توجه به 
چش��م انداز اقتص��ادی ایران و 
ورود دارایی های بلوکه شده به 
ایران، دالر در آخرین روزهای 
باقی مان��ده از س��ال 94 هیچ 
شانس��ی برای افزایش قیمت 
ندارد. این درحالی اس��ت که 
بانک مرک��زی با وجود برخی 
وعده ه��ا ترجی��ح داده اس��ت 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز را به 
س��ال 95 موکول کند؛ سالی 
که انتظار م��ی رود تحوالت و 
اصالحات مهمی را در بازار ارز 

رقم بزند. 
پیش از این ولی اهلل س��یف 
وع��ده داده ب��ود که نرخ ارز 6 
م��اه پس از اج��رای برجام به 
اجرا گذاشته می شود و معاون 
اول رئی��س جمهور هم تاکید 
کرده ب��ود که یکسان س��ازی 
ن��رخ ارز بای��د در دوره همین 
دول��ت انجام ش��ود. ب��ا توجه 

ب��ه ای��ن قرائ��ن تنه��ا مهلت 
یکسان سازی نرخ ارز در سال 
95 اس��ت و پ��س از نیم دهه 
دوباره بازار ارز شاهد یک نرخ 
خواهد بود و فعاالن اقتصادی 
و س��رمایه گذاران می توانن��د 
ب��دون ابهام قیمت��ی اقدام به 
سرمایه گذاری و فعالیت کنند. 

راه طی شده در دهه 80 
مستخدمین حسینی  حیدر 
در این باره به »فرصت امروز« 
گفت: ما تجربه بسیار خوبی از 
یکسان سازی نرخ ارز در سال 
81 داش��تیم. در این س��ال با 
اجماع خوبی که در میان همه 
بخش های کش��ور ب��ه وجود 
آمد، یکسان س��ازی نرخ ارز با 
موفقیت به اجرا درآمد و اثرات 
خوبی را هم به دنبال داش��ت. 
تا س��ال 90 همه فعالیت های 
و  واردات  از  اع��م  اقتص��ادی 
خرید کاالهای اساسی و مثل 
آن فق��ط ب��ا یک ن��رخ انجام 
می ش��د و هیچ رانتی را هم در 
پی نداش��ت و اقتصاد کشور از 

این بابت آسوده خاطر بود. 
وی افزود: اما این تجربه یک 
اش��کال بس��یار مهم و اساسی 
داش��ت و آن ای��ن ب��ود که در 
خالل س��ال هایی ک��ه ارز تک 
نرخی بود، ماب��ه التفاوت تورم 

جهانی و ت��ورم داخلی در نرخ 
ارز باید لحاظ می شد اما از این 
کار غفلت شد و همین موضوع 
سیاس��ت تک نرخی شدن ارز 
را به شکس��ت کشید. بنابراین 
نخستین و بهترین تجربه ما در 
مورد نرخ ارز با سوء مدیریت بازار 

با ناکامی مواجه شد. 
معاون اس��بق بانک مرکزی 
با تاکید بر اینکه یکسان سازی 
نرخ ارز برای اقتصاد کش��ور در 
این شرایط ضروری است، گفت: 
دولت فرصت خوبی داش��ت که 
در چند سال اخیر یکسان سازی 
نرخ ارز را به اجرا بگذارد اما این 
کار را نکرد. در برخی مقاطع در 
این سال ها مابه التفاوت نرخ ارز 
به 600 تومان رسید که فرصت 
خوب��ی برای ای��ن کار بود و در 
ش��رایط فعلی امید است که در 
س��ال 95 این کار انجام شود و 
بانک مرک��زی در این باره قول 

داده است. 
وی ادام��ه داد: دولت قصد 
اه��رم  از  اس��تفاده  ب��ا  دارد 
سرمایه گذاری های خارجی در 
سال آینده نرخ رشد خوبی را 
به ثبت برس��اند اما نکته مهم 
این اس��ت که با این وضعیت 
سرمایه گذاری  ارز  نرخ گذاری 
نتیجه نمی رس��د.  به  خارجی 
س��رمایه گذار خارج��ی حاضر 

نمی ش��ود در ش��رایطی ک��ه 
نرخ رس��می یک قیمتی است 
و مب��ادالت کاال و خدم��ات با 
نرخی دیگر انجام می ش��ود، پا 
به ایران بگذارد. در واقع انجام 
سریع تر یکسان سازی نرخ ارز 
عالمت مثبت بسیار خوبی به 
س��رمایه گذاران خارجی است 
که ای��ران را به عن��وان مقصد 

خود انتخاب کنند. 

فرصت مهم آزاد شدن 
دارایی های بلوکه شده

مه��دی تقوی، کارش��ناس 
اقتص��ادی هم درب��اره دالیل 
کاه��ش قیمت ارز به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: در چن��د ماه 
گذش��ته اتفاقات مهمی افتاده 
اس��ت ک��ه منجر ب��ه کاهش 
قیمت ارز شده است. از سویی 
توافق ایران ب��ا 1+5 در مورد 
پرون��ده هس��ته ای به دس��ت 
آمده است که یک اتفاق مهم 
بوده اس��ت و از س��وی دیگر 
لغ��و تحریم ه��ا و آزاد ش��دن 
دارایی های بلوکه شده موجب 
شده اس��ت تا نرخ ارز کاهش 

پیدا کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزایش 
س��ال های  در  دالر  قیم��ت 
گذش��ته گف��ت: افزایش نرخ 
ت��ورم به 40 درص��د در دوره 

احمدی نژاد اتفاق تلخی برای 
اقتصاد کش��ور ب��ود و موجب 
ش��د تا ب��ه دنب��ال آن ارزش 
پول ملی کشور در مقابل دالر 
س��قوط کن��د. در دولت دهم 
با اج��رای قان��ون هدفمندی 
یارانه ه��ا، مرتبا پول چاپ و به 
ب��ازار تزریق می ش��د و همین 
موضوع باعث شد تا تورم رشد 
سرس��ام آوری پیدا کند و پول 

ملی بیشتر تضعیف شود. 
تقوی با تأکی��د بر ضرورت 
اص��الح قیمت گ��ذاری ن��رخ 
ارز در کش��ور گف��ت: ارز چند 
نرخی ب��ه هیچ وج��ه به نفع 
اقتصاد کشور نیست. سیستم 
چن��د نرخی با خودش فس��اد 
ب��ه هم��راه دارد و ش��رایطی 
را ب��ه وج��ود م��ی آورد ک��ه 
فعالیت های اقتصادی سالم را 
تهدید می کند. در این شرایط 
س��رمایه گذار نمی دان��د که با 
چه چش��م اندازی مواجه است 
و چگونه باید س��رمایه گذاری 
کند.  این اس��تاد دانشگاه ابراز 
امی��دواری کرد ک��ه به دنبال 
واکنش بازار ارز به آزاد ش��دن 
دارایی های بلوکه ش��ده ایران، 
فاصله می��ان نرخ ارز دولتی و 
آزاد به اندازه ای ش��ود که نرخ 
ارز خود به خود یکسان سازی 

شود. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« تاکید کردند  

رشد 8 درصدی اقتصاد
با ارز چند نرخی محقق نمی شود

در دور جدید اقدامی برای کاهش 
نرخ س��ود س��پرده های بانکی، طی 
روزهای اخیر بانک ها و موسس��اتی 
که تا پیش از تبلیغ نرخ سود تا 22 
درص��د را تبلیغ می کردند، اقدام به 
جم��ع آوری این تبلیغات از پش��ت 

شیشه شعب خود کرده اند. 
ب��ه گ��زارش اخب��ار بان��ک، از 
نخس��تین روز اس��فند ماه س��ال 
ج��اری، طب��ق تواف��ق بانک های 
دولت��ی و خصوصی و تاکید بانک 
مرکزی، کاه��ش 2 درصدی نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی اجرایی 
شده است.  تا پیش از این بانک ها 
و موسس��ات، تبلیغات متنوعی از 
ن��رخ س��ود را در پش��ت شیش��ه 

ش��عب خود می کردن��د. تبلیغاتی 
چون فروش گواهی سپرده با نرخ 
20 درص��د ی��ا پرداخت س��ود در 
قالب صندوق های سرمایه گذاری 
که اکنون این تبلیغات از ش��عب 

بانک ها برداشته شده است. 
حتی برخی موسس��ات اعتباری 
ک��ه به مش��تریان خود پیش��نهاد 
پرداخت س��ود باالی 22 درصد را 
هم می دادند در بررسی میدانی ما، 
اکنون تابع نرخ س��ود های جدید 

ابالغی شده اند. 
ت��ا پیش از ای��ن، برخی بانک ها 
به مش��تریان خود که ارقام باالی 
100 میلیون تومان سپرده گذاری 
می کردن��د، ن��رخ س��ود 23 تا 24 

درصد می پرداختند ولی در بررسی 
ص��ورت گرفته بانک ه��ای بزرگ 
دولت��ی و خصوصی و موسس��ات 
اعتب��اری تبلیغات خ��ود را حذف 
کرده ان��د و ب��ه مش��تریان نیز نرخ 
سود 18 درصد پیشنهاد می دهند. 
البت��ه هن��وز هس��تند برخی از 
موسس��ات که نرخ س��ود باالتری 
در قال��ب پرداخ��ت س��ود در دو 

نوبت پیشنهاد می دهند. 
با کاهش نرخ س��ود سپرده های 
دارد  قص��د  دول��ت  بانک��ی، 
سرمایه های راکد در بانک ها را به 
بخش ه��ای تولیدی و مولد به ویژه 

مسکن هدایت کند. 
ای��ن روش در چند ماه گذش��ته 

با شکس��ت مواجه ش��ده است که 
ش��اید دلیل عم��ده آن خلف وعده 
و عهد ش��کنی برخ��ی بانک ه��ا و 
موسس��ات در پرداخت سود باالتر 
باش��د.  البت��ه ب��ا وج��ود کاهش 2 
درص��دی نرخ س��ود س��پرده های 
بانک��ی، بازه��م س��پرده گذاری در 
بانک ه��ا و موسس��ات ب��ا توجه به 
رکود اقتصادی برای بس��یاری هنوز 
ه��م جذاب باش��د. به عن��وان مثال 
ف��ردی ک��ه 500 تا چن��د میلیارد 
تومان س��رمایه نقدی دارد، ترجیح 
می دهد که همچنان سود 18 درصد 
س��االنه از بانک بگیرد چراکه تولید 
هنوز این مقدار س��ود واقعی بدون 
مالیات به فرد نمی دهد. اگر کاهش 

نرخ س��ود بانکی در آینده نیز ادامه 
یابد، احتمال رس��وب سرمایه ها در 
بازارهای دیگر چون مس��کن وجود 
دارد؛ ب��ازاری که دولت برای ایجاد 
شغل روی آن حساب ویژه باز کرده 
است.  البته کاهش نرخ سود شاید تا 
حدودی به ضرر قشر مستاجر تمام 
ش��ود چراکه صاحب خانه هایی که 
تا قبل از این به س��پرده گذاری در 
بانک ها فکر می کردند، حاال مجبور 
هس��تند نرخ اجاره را تغییر بدهند.  
ب��ه نظر می رس��د در آینده نزدیک 
بانک ها با فشار غیر مستقیم، دوباره 
اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها 
کنند؛ موضوعی که بانک مرکزی و 

دولت از آن استقبال می کنند. 

شعبه بانک مسقط در ایران گشایش یافت
 ش��بکه خبری سی.ان.بی. سی 
بان��ک  داد،  گ��زارش  آمری��کا 
مس��قط بزرگ تری��ن بانک عمان، 
روز پنجش��نبه از گش��ایش شعبه 
نمایندگی در ایران خبر داده است. 
ب��ه گزارش اخبار بانک، ش��بکه 
خب��ری ی��اد ش��ده این اق��دام را 
نش��انه رشد س��ریع همکاری های 
تجاری میان دو کشور پس از لغو 

تحریم های تهران دانست. 
سی. ان. بی. سی همچنین اعالم 
کرد، به نظر می رسد بانک مسقط 
یکی از نخستین بانک های خارجی 
اس��ت که پس از لغو تحریم ها در 

ایران حضور می یابد. 
پس از امضای برنامه جامع اقدام 
مش��ترک  )برجام( توسط ایران و 
گ��روه 1+5 در تاری��خ 14 ژویی��ه 
2015  )23 تیر 94(، تحریم های 
اقتصادی ایران در تاریخ 16 ژانویه 

2016  )26 دی 94( لغو شد. 
تارنمای ش��بکه خبری یاد شده 
نوش��ت، بیانی��ه بانک مس��قط در 
مورد زمان تکمیل فرآیند گشایش 
دفتر نمایندگی این بانک در تهران 
و جزییات بیشتر این اقدام چیزی 

نمی گوید. 
سی.ان.بی. س��ی اف��زود، عم��ان 
گس��ترش  ب��ه  عالقه من��د 
همکاری ه��ای تج��اری ب��ا ایران 
به گون��ه ای اس��ت ک��ه بتواند گاز 
طبیع��ی مورد نیاز صنایع خود را 
از این کشور وارد و به متنوع سازی 
منابع تامین نفت خود کمک کند. 
براس��اس این گزارش، در اواخر 
ماه ژانویه 2016  )اواسط بهمن(، 
عم��ان  ارزی  ذخای��ر  صن��دوق 
ی��ک توافق نام��ه ب��ا ایران خودرو  
)بزرگ تری��ن گروه خودرو س��ازی 
ایران( برای مطالعه و احداث یک 

کارخانه خودرو سازی در عمان به 
ارزش 200 میلیون دالر امضا کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا،  »حمود بن 
س��نگور آل زدجالی« رئیس کل 
بان��ک مرکزی عمان و مدیرعامل 
بانک مس��قط که اول اس��فندماه 
ج��اری به همراه هیات اقتصادی 
این کش��ور به تهران س��فر کرده 
بود، دردیدار با  »ولی اهلل سیف« 
رئی��س کل بان��ک مرکزی ایران 
درخواس��ت مقام ه��ای بلندپایه 
عم��ان را برای گش��ایش ش��عب 
بانک ه��ای این کش��ور در ایران 

مطرح کرد. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
جمه��وری اس��المی ایران نیز از 
خواس��ت همت��ای عمان��ی خود 
ب��رای گش��ایش ش��عب بانک��ی 
ارتب��اط  افزای��ش  و  ای��ران  در 
بین بانکی دو کش��ور اس��تقبال و 

ابراز امیدواری کرد که در شرایط 
کنون��ی دوس��تی و همکاری دو 
کش��ور مس��تحکم تر و ب��ا رف��ع 
برخی موانع، ارتباطات بانکی دو 
کش��ور تس��هیل شود. رئیس کل 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
تاکی��د ک��رد ش��رایط کنون��ی 
فرصت مناس��بی برای گسترش 
همکاری هاس��ت و ب��ا انتخ��اب 
بهترین شیوه حل مسائل، زودتر 
به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. 
سیف افزود: عمان همکاری های 
مناس��بی با ایران داش��ته است و 
بان��ک مرک��زی ایران ب��ا تاکید 
دارد  ماموریت  رئیس جمه��وری 
روابط بانکی دو کش��ور را توسعه 
و گسترش دهد، به همین منظور 
باید در نشس��ت های مشترک به 

تفاهم های بیشتری برسیم. 
وی گف��ت: بانک��داری ای��ران و 

عم��ان را نبای��د فق��ط به خدمات 
بانکی بین دو کش��ور محدود کرد 
بلکه با اس��تفاده از این ظرفیت ها 
می توان خدمات بانکی منطقه ای 
ارائه داد و امیدواریم با تفاهم های 
دو کشور، چشم انداز گسترده تری 

نیز در نظر گرفته شود. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
جمهوری اسالمی ایران همچنین 
در دی��دار با همت��ای عمانی خود 
گف��ت: مایلی��م رواب��ط بانک های 
تجاری دو کشور از طریق گشایش 
دفتر نمایندگی یا شعبه گسترش 
پیدا کند. سلطان نش��ین عمان در 
س��ال های گذشته همواره رویکرد 
سیاس��ت  عرص��ه  در  مس��تقلی 
خارجی و تحوالت منطقه داش��ته 
اس��ت و در جری��ان مذاک��رات 
هسته ای ایران و گروه 1+5 نقش 

مهمی ایفا کرد. 
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در سیزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی 
بانک پاسارگاد موفق به دریافت 

تندیس سیمین تعالی سازمانی شد
در س��یزدهمین دوره جایزه تعالی س��ازمانی و در 
پنجمین سال حضور، بانک پاسارگاد موفق به کسب 
تندیس س��یمین جایزه ملی تعالی س��ازمانی شد و 
به عن��وان س��رآمدترین ش��رکت در ح��وزه خدمات 

معرفی شد. 
به  گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، این بانک 
در فرآیند س��نجش و ارزیابی تعالی  سازمانی، که به 
همت سازمان مدیریت صنعتی انجام می شود، موفق 
به کسب تندیس سیمین تعالی سازمانی شد. جایزه 
تعالی س��ازمانی، براساس ارزیابی عملکرد و با توجه 
به میزان استقرار نظام های مدیریتی، نگاه سیستمی 
و جام��ع به تمام فعالیت های س��ازمان داش��ته و به 
س��ازمان های برتر ایرانی که حائز ش��رایط بوده و به 
حد نصاب های تعیین شده دست یافته  باشند، به طور 

ساالنه اعطا می شود. 
گفتن��ی اس��ت جایزه مل��ی به��ره وری و تعالی 
س��ازمانی از معتبرتری��ن و جامع ترین ارزیابی های 
ملی در کش��ور است و عملکرد س��ازمان هایی که 
در فرآین��د دریافت این جایزه ش��رکت می کنند، 
 EFQM براساس معیارهای مدل تعالی سازمانی 
ارزیابی می ش��ود. این الگو تمام زوایای سازمان ها 
را در نظ��ر گرفت��ه و رویکردها و نتای��ج را به طور 

متوازن مورد ارزیابی قرار می دهد. 

مدیریت اینترنتی تسهیالت توسط 
مشتریان در بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران به منظور صرفه جویی در زمان 
و هزینه ه��ای مش��تریان، خدمت جدی��د »مدیریت 
تسهیالت و تعهدات مشتری« را در سامانه اینترنت 

بانک راه اندازی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این 
بانک در جهت پاس��خگویی بیشتر به نیاز مشتریان، 
توسعه خدمات نوین بر پایه اینترنت و تلفن همراه را 
در دستور کار قرار داده است و در این راستا خدمت 
جدید »مدیریت تسهیالت و تعهدات مشتری« را از 
طریق سامانه اینترنت بانک راه اندازی کرده که طی 
آن مشترکان س��امانه یاد شده می توانند از وضعیت 
تس��هیالتی ک��ه از بانک متبوع دریاف��ت کرده اند یا 
وضعی��ت تس��هیالتی ک��ه ضمان��ت آن را عهده دار 
ش��ده اند، آگاهی یابند. بر این اس��اس مشتریان در 
ای��ن خدمت جدید، امکان مش��اهده صورتحس��اب 
تس��هیالت، گزارش تعهدات غیرمس��تقیم، گزارش 
اخطاریه های تسهیالت خود و اخطاریه های تعهدات 
غیرمس��تقیم، لیس��ت ضمانت نامه ه��ا و. . . را پیدا 

خواهند کرد. 
همچنین بانک صادرات در جهت بهره مندی شرکت ها، 
سامانه بانکداری ویژه اشخاص حقوقی و حقیقی مشترک 
)BIB(  Business Internet Banking 

را راه ان��دازی ک��رده که طی آن ش��خص حقوقی 
می توان��د ضمن معرف��ی فرد مورد نظ��ر به عنوان 
»مدیر تراکنش« به بانک این امکان را فراهم کند 
که مدیر تراکنش با اس��تفاده از دس��تگاه رمزیاب 
مخص��وص خود، کلیه تراکنش های مالی حس��اب 
م��ورد نظر را از طری��ق اینترنت بان��ک، تعریف و 
مدیری��ت کند ک��ه ای��ن عملیات ب��رای صاحبان 
امضا قابل دریافت و رویت اس��ت، به طوری که هر 
تراکنش مالی ثبت ش��ده از س��وی مدیر تراکنش، 
پ��س از ایج��اد ب��رای امض��اداران تعیی��ن ش��ده 
توس��ط وی ارسال می ش��ود. تعیین امضا کنندگان 
تراکنش توس��ط مدیر، مطابق با ش��رایط برداشت 
الکترونیک��ی مش��خص ش��ده در هن��گام تقاضای 

عضویت در س��امانه صورت می پذیرد. 
س��پس صاحبان امضای تعیین شده با استفاده از 
دس��تگاه رمزیاب مربوط به خود وارد س��امانه شده 
و در بخ��ش »تراکنش ه��ای در انتظار« نس��بت به 
تایید یا رد تراکنش اقدام می کنند. سامانه با کنترل 
تاییدهای انجام ش��ده توس��ط امضاداران، به محض 
تحقق ش��رایط تعیین شده توس��ط مدیر، تراکنش 
مالی را انجام می دهد. برای حس��اب های مش��ترک 
نی��ازی به معرفی مدیر تراکن��ش نبوده و هر یک از 
شرکا می توانند روی حس��اب تراکنش مالی تعریف 
)ایجاد( کنن��د، لیکن فرآیند تایی��د تراکنش ایجاد 
ش��ده توسط ش��رکا مش��ابه حس��اب های اشخاص 
حقوق��ی بوده و انجام تراکنش مزبور منوط به تحقق 
شرایط برداش��ت الکترونیکی تعریف شده به هنگام 

تقاضای عضویت در سامانه است. 

سکه آتی دوباره یک میلیونی شد
افزایش نرخ دالر آزاد و رشد قیمت طالی جهانی 
موجب رس��یدن قیمت س��که آتی به ی��ک میلیون 

تومان شد. 
به گ��زارش ایس��نا، روند صع��ودی اونس طال در 
بازارهای جهانی و رش��د نرخ ارز در بازار آزاد موجب 
افزایش قیمت س��که آتی ش��د، به طوری که قیمت 
س��که آتی در تمامی سررس��یدها ب��ه بیش از یک 

میلیون تومان رسید. 
ب��ه این ترتیب با افزای��ش پیدا کردن قیمت دالر، 
معامالت س��که تحویل اس��فندماه رش��د کرد و به 
محدوده یک میلیون و 17 هزار تومان رسید. این در 
حالی است که س��که سررسید اردیبهشت به قیمت 
یک میلیون و 49 هزار تومان به فروش رسید و رشد 

0.29 درصدی را تجربه کرد. 
س��که تحویل تیر 95 نیز به قیمت یک میلیون و 
83 هزار تومان معامله ش��د و همچنین سکه  تحویل 
شهریور نیز با قیمت یک میلیون و 115 هزار تومان 
معامله و با رش��د 1.7 درصدی مواجه شد.  در بازار 
جهانی با کاهش ارزش س��هام بازاره��ای اروپایی و 
تداوم ورود س��رمایه به صندوق های س��رمایه گذاری 

طال، قیمت طال افزایش پیدا کرده است. 

بانکنــامه

دریچه

نرخنــامه
دالر3,502

 صراف��ان ب��ازار ارز و س��که نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,502 تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح 

جدید را1,003,000 تومان تعیین کردند. 
 ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 3,885 توم��ان و هر پوند نیز 
4,970 توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
508,000 تومان و هر ربع سکه 274,000 تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی 185,000 خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18 عی��ار 102,060 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال هم در بازار های جهانی 12,336 دالر بود. 

تحوالت اخیر در بازارهای جهانی
ورق دالر برگشت

ب��ا وج��ود کاه��ش قابل توج��ه ارزش دالر در مقابل 
ارزه��ای عم��ده در هفته ه��ای اخیر، ای��ن ارز در هفته 

گذشته با افزایش ارزش همراه شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بررس��ی وضع اقتص��ادی-ارزی 
کشورهای عمده در بازارهای اصلی در هفته منتهی به 
22 فوری��ه2016، حاک��ی از کاهش تقویت ارزش دالر 
در مقاب��ل ی��ورو ت��ا 1,11، فران��ک 1,3 و پوند تا 0,68 
درصد اس��ت که در کل باعث ش��د ش��اخص دالر در 
هفته گذش��ته0,7 درصد رش��د کند. پوند نیز به دلیل 
گمانه زنی ه��ا ب��رای خ��روج انگلس��تان از اتحادیه اروپا 
تضعیف ش��د. تحلیل بانک مرکزی بیانگر آن اس��ت که 
فش��ارهای تورمی در اقتصاد ایاالت متحده و همچنین 
احتم��ال افزای��ش نرخ بهره در آمری��کا از عوامل اصلی 
تقویت دالر بوده است. این تغییرات در حالی رخ داده 
که در یکی دو هفته ماقبل، اظهارات رئیس کل فدرال 
رزرو موجبات کاهش ارزش دالر در مقابل س��ایر ارزها 
حت��ی ت��ا 3 درصد را ه��م فراهم آورده بود. اما به دلیل 
کاه��ش قیمت نفت، تقاضا برای ارزهای مطمئن مانند 
ین ژاپن افزایش یافت. ارزش یوان چین  نیز در مقابل 

ین ژاپن حدود0,56 درصد تضعیف شده است. 
برگشت دالر، طال را از سکه انداخت

اما در شرایطی که در هفته های گذشته، کاهش ارزش 
دالر موجبات استقبال از بازار طال و افزایش قیمت آن را 
در بازار جهانی فراهم آورده بود، هفته گذشته با برگشت 
ارزش دالر و تقویت آن، این موضوع در کاهش قیمت 
جهانی طال اثرگذار بود به طوری که افزایش ارزش بازار 
س��هام از یک س��و و تقویت دالر از سوی دیگر از دالیل 

کاهش قیمت طال بودند. 
بهای طال کاهش 0,56 درصدی داشته و قیمت آن در 
بازار نیویورک در محدوده 1203,26 تا 1234,5 دالر 

برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد. 

تورم تولید بازهم ریخت
تورم در بخش تولید باز هم با کاهش 

همراه شد و به 5,5 درصد رسید
در ادام��ه روند کاهش��ی ت��ورم در بخش های تولیدی و 
تک رقمی ش��دن آن در ماه های اخیر، گزارش تازه بانک 
مرک��زی حاک��ی از کاهش 0,2 درصدی ش��اخص بهای 
تولیدکننده و ثبت آن در عدد 214,6 بهمن ماه اس��ت. 
تورم 0,2 درصدی تولید کننده ماه گذشته در حالی رقم 
خ��ورده که این ش��اخص در دی م��اه 0,6 درصد گزارش 
ش��ده بود. تورم نقطه به نقطه  )تغییر ش��اخص در ماه 
گذش��ته نس��بت به ماه مشابه سال قبل( تولید نیز به3,4 
درصد رسیده است.  شاخص بهای تولیدکننده در ایران 
در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1394 نسبت به 12 ماه 
منته��ی ب��ه بهمن ماه 1393 به میزان 5,5 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. این در حالی اس��ت که تورم ساالنه تولید 
در دی ماه 6,2 درصد اعالم شده بود. بر این اساس تورم 
تولید کننده در ماه های منتهی به بهمن 0,7 درصد کاهش 
دارد.  بنابر آمارهای منتشره، باالترین تورم نقطه به نقطه 
درحوزه تولید در ماه قبل متعلق به آموزش با حدود 31,5 
و بهداش��ت و درمان با 20 درصد اس��ت، در عین حال که 
تورم ماهانه تولید در بخش صنعت یک درصد و تورم نقطه 

به نقطه آن 1,5 درصد گزارش شد. 

خبرنامه

تلفن مستقیم: 86073274شماره 455 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,502دالر آمریکا

3,885یورو اروپا

4,970پوند انگلیس

960درهم امارات

1,213 لیر ترکیه

 538  یوان چین
31ین ژاپن

2,583دالر کانادا

3,565فرانک سوییس

11,650دینار کویت

 930ریال عربستان
280دینار عراق
57 روپیه هند

858 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
12,336اونس طال

442,500مثقال طال

102,060هر گرم طالی 18 عیار

1,005,000 سکه بهار آزادی
1,003,000سکه طرح جدید

508,000نیم سکه

274,000ربع سکه

 185,000سکه گرمی
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nasim64najafi@gmail.com

تبلیغات پرداخت سود باال از شعب بانک ها جمع شد
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وزارت تجارت کره: 
پایان یک دهه کم کاری اقتصادی با 

ایران فرا رسیده است

وزارت صنای��ع، تجارت و انرژی ک��ره جنوبی روز 
پنجش��نبه اعالم ک��رد که برگ��زاری همایش بزرگ 
تجاری شرکت های کره ای و ایران در هفته آینده، به 
منزله پایان دوران کاهش و قطع یک دهه کم کاری 
اقتصادی با کشوری است که منبع بزرگ انرژی دنیا 

محسوب می شود. 
ب��ه گزارش ایرنا، وزارت تجارت ک��ره در بیانیه ای 
اع��الم کرد که تهران و س��ئول یازدهمین نشس��ت 
کمیسیون اقتصادی مشترک را در چارچوب نشست 
کمیت��ه همکاری های اقتصادی دو کش��ور با حضور 
مقامات، تجار و بازرگانان در تهران برگزار می کنند. 
این بیانیه خاطرنش��ان می س��ازد که نشست این 
کمیته با حض��ور مقام های ارش��د دولت های کره و 

ایران نهم و دهم اسفند در تهران آغاز می شود. 
این وزارتخان��ه می افزاید که کره جزو نخس��تین 
کشورهایی اس��ت که فورا به گروه همکاری با ایران 

پس از برجام و لغو تحریم ها ملحق شد. 
وزارت تج��ارت ک��ره تأکید کرده اس��ت که بازار 
بزرگ ایران باید به روی شرکت های کره ای باز شود 
و نشس��ت کمیته همکاری اقتصادی دوجانبه که به 
ی��ک دهه کم کاری اقتصادی پایان می دهد، حرکتی 
بی نظی��ر در راس��تای کمک به ش��رکت های کره ای 

برای ورود به ایران است. 
براس��اس این گزارش  »ج��و هیونگ هوان«، وزیر 
صنعت، تج��ارت و انرژی کره جنوبی ریاس��ت یک 
هیأت 20 نفره متش��کل از مدی��ران وزارتخانه های 
مختلف این کش��ور را بر عهده دارد که قرار است به 

تهران عزیمت کنند. 
بر این اساس قرار است کمیته همکاری اقتصادی 
دو کشور در جریان برگزاری نشست بر شش عرصه 
هم��کاری انرژی، مالی، بانکی، تج��ارت و فرهنگ و 

همچنین بهداشت عمومی متمرکز شوند. 
 »کیم س��انگ تائ��ه« رئیس بخ��ش خاورمیانه و 
آفریق��ای وزارت تج��ارت کره جنوبی دی��روز اعالم 
کرد که در نشس��ت مذکور قرار است درباره احیای 

راه های تجاری با طرف های ایرانی گفت وگو شود. 
وی افزود: دولت س��ئول عزم خ��ود را برای اینکه 
روابط تجاری و بازرگانی اش با ایران گس��ترش یابد، 
جزم کرده است و قصد دارد شرکت ها را برای بستن 

قراردادهای بزرگ با تهران مساعدت کند. 
او همچنی��ن تأکید ک��رد که چندین یادداش��ت 
تفاهم و بیانیه همکاری در جریان نشست اقتصادی 
کره و ایران در تهران که آخرین بار در س��ال 2006 

میالدی برگزار شد، امضا خواهد شد. 
همچنین قرار اس��ت توافق نامه اولیه ایجاد سامانه 
تجارت الکترونیک برای مصارف دولتی دو کش��ور با 
هدف احیای ش��بکه تجاری ایران با شرکای تجاری، 

به امضای مقام های ذی ربط برسد. 
رئیس بخش خاورمیانه وزارت تجارت کره جنوبی 
گفت ک��ه روز چهارش��نبه آین��ده درب��اره چندین 
توافق نام��ه دیگر تجاری میان کره و ایران اعالم نظر 
خواهد کرد اما تا آن زم��ان، حاضر به ارائه جزییات 

بیشتر نیست. 
افزون بر این نشست، قرار است هیاتی مرکب از 95 
نفر از بخش های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی 
و مسئوالن ش��رکت ها و موسسات بازرگانی کره نیز 
روزهای یکش��نبه و دوش��نبه در ته��ران با همتایان 

ایرانی خود وارد گفت وگوهای تجاری شوند. 
 »کاظم سلطان احمدی« رایزن سیاسی کشورمان 
در س��ئول روز گذش��ته به ایرنا گفت که به موازات 
برگزاری کمیسیون مش��ترک دو کشور، دو اجالس 
مجزا تحت عنوان  »همای��ش تجاری« و  »میزگرد 
همکاری ه��ای اقتص��ادی« نی��ز در ته��ران برگزار 
می شود که به غیر از ترکیب کامل هیأت همراه وزیر 
کره ای، هیاتی متش��کل از حدود 300 نفر از تجار و 

بازرگانان این کشور به ایران می آیند. 

نخستین انتخابات در دولت یازدهم برگزار شد
شبکه های ارتباطی کشور 

در سالمت کامل
نخس��تین انتخاب��ات دولت یازدهم ب��دون قطعی 
اینترن��ت، تلفن همراه یا اپلیکیش��ن ها پیام رس��ان 
برگزار شد. به گزارش  »فرصت امروز«، در شرایطی 
که طی هفته گذشته شایعاتی مبنی بر قطع تلگرام 
در روز رای گی��ری دهمی��ن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری در برخی رس��انه ها درج شده بود، اما دیروز 
مردم در شرایطی پای صندوق های رأی حاضر شدند 

که تمامی راه های ارتباطی کشور برقرار بود. 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری کشورمان 
دیروز پس از بازدید از س��تاد انتخابات کشور گفت: 
تا به حال گزارش��ی از قطع��ی اینترنت در ارتباط با 

انتخابات نداشته ایم. 
وی افزود: ممکن اس��ت در یک نقطه اختاللی در 
اینترنت ایجاد ش��ود که آن هم ارتباطی به برگزاری 
انتخاب��ات ندارد، زیرا اختالل در اینترنت در روزهای 

دیگر هم ایجاد می شود. 
وزی��ر ارتباطات اظهار کرد: س��تاد م��ا در وزارت 
ارتباط��ات ش��بانه روز کار می کن��د و اگ��ر اختالل 

احتمالی شکل بگیرد آن را رفع می کند. 
واعظ��ی همچنی��ن درب��اره فعالیت ش��بکه های 
اجتماع��ی گفت: این ش��ایعه هفته گذش��ته بود اما 

تلگرام بدون هیچ محدودیتی در دسترس است. 

رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد
وجود بیش از 1600 قانون مزاحم 

در تجارت کشور
رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد که در حال 
حاضر بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کش��ور 
وج��ود دارد که به نظر می رس��د با توجه به مجموعه 
ش��رایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی مجلس آینده 
باید اقتصادی باش��د. محمد الهوت��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، درباره اهمیت بع��د اقتصادی مجلس آینده و 
اینکه نمایندگانی که قرار اس��ت ب��رای دهمین دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی انتخ��اب ش��وند باید چه 
ویژگی هایی به لحاظ اقتصادی داش��ته باشند، اظهار 
کرد: ب��ا توجه به اینک��ه مجلس از جای��گاه تقنینی 
برخوردار است باید در تسهیل کردن روابط اقتصادی 
و روان سازی اقتصاد کشور، نقش مهم و مؤثری داشته 
باشد. وی ادامه داد: وجود بیش از 1600 قانون مزاحم 
در تجارت کش��ور نشان می دهد که ما با تورم قوانین 
مواجه هس��تیم؛ قوانینی که بعضاً در تضاد و تقابل با 

یکدیگرند.
الهوتی عنوان کرد: با توجه به تکلیف برنامه چهارم 
و پنج��م توس��عه که یکی از بندهای آن س��اماندهی 
قوانین تجاری بوده است و اینکه هیچ کدام از دولت ها 
ای��ن بند را اج��را نکرده اند، به نظر می رس��د مجلس 
جدید می تواند مج��ددا این کار را مدنظر قرار دهد و 
از دول��ت بخواهد که آن را اجرا کند تا حداقل قوانین 
تجاری مان با کش��ور های پیرامون  مساوی باشد. این 
عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه در حال حاضر ش��رایط سختی از جنبه قوانین 
برای سرمایه گذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود 
دارد، تصریح کرد: همان گونه ای که به مجلس سیاسی 
نیاز اس��ت مجلس باید مباحث اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماع��ی را هم مدنظر قرار ده��د و به تمام وظایف 
حاکمیتی که در اختیار دارد توجه داش��ته باشد. وی 
ادامه داد: با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور به نظر 
می رسد اولویت اول برای مجلس دهم باید اقتصادی 
باش��د. مطمئناً افرادی که به لحاظ تئوری و عملی با 
اقتصاد آش��نایی دارند می توانند بهتر از دیگران برای 

رفع مشکالت اقتصادی پیشنهاد دهند. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات با اش��اره به یکی از 
مطالب��ات اصل��ی بخش خصوص��ی از مجلس گفت: 
انتظار م��ا به عنوان بخش خصوص��ی از مجلس دهم 
این اس��ت ک��ه مجلس فق��ط معطوف ب��ه تقنین و 
مصوب کردن قانون نش��ود و بُعد نظارتی مجلس را 
نی��ز احیا کند و از دولتمردان چه در دولت کنونی و 
چه در دولت آینده مطالب��ه کند که قوانین مصوب 
ت��ا کجا و به چه صورت اجرا می ش��ود و از اول روند 
قانون گ��ذاری، از زمانی ک��ه قانون وضع می ش��ود تا 
مرحله ای که ابالغ می ش��ود، وظیفه نظارتی خود را 

به طور جدی توجه کنند. 

تجارت

ارتباطات

صادرات

دولتی ها و غیر دولتی ها هفته گذشته 
میزبان هیأت عمانی بودند، کشوری که 
دوس��تی دیرینه ای با ایران دارد و وزیر 
امور خارجه کش��ورمان معتقد اس��ت 
س��قفی برای روابط با آنها وجود ندارد 
و همه حوزه ها می توانند روی توس��عه 
روابط ایران با این کشور حساب کنند؛ 
کش��وری که نقش مثبتی در مذاکرات 
هسته ای برای کش��ورمان داشت و به 
نظر می رس��د ایران در گسترش روابط 
اقتصادی و تجاری اش برنامه ای جدی 
برای عمان دارد. از روابط بانکی گرفته 
ک��ه قرار اس��ت فرات��ر از بانک های دو 
کش��ور باش��د تا حمل و نق��ل و نفت و 
ان��رژی و صنع��ت، موض��وع مذاکرات 
هی��ات عمان��ی و در رأس آن وزی��ر 
امورخارجه این کشور با همتایان ایرانی 
بود؛ دوست و همسایه عرب در منطقه 
و همیشه معتمد برای ایران، آن هم در 
روزهایی که کشورهای عرب به واسطه 
مناسبات ش��ان با عربستان و از سویی 
دیگ��ر موضع گیری ایران و عربس��تان 
درمقاب��ل ه��م، روابط ش��کننده ای با 
ای��ران دارند، اما به گفت��ه رئیس اتاق 
ایران تج��ارت با عمانی ها قرار اس��ت 
جایگزین بخ��ش عمده ای از تجارت با 
با  کشورهای جنوب خلیج فارس شود. 
این تصمیم ایران و عمان می روند تا در 
خلیج فارس حرف های جدیدی داشته 
باشند. محسن جالل پور ارتقای سطح 
رواب��ط اقتصادی و تج��اری با عمان را 
از برنامه ه��ای ج��دی بخش خصوصی 
می داند. او رفع مشکالت و موانع میان 
دو کش��ور را ش��رط محقق شدن این 
تصمیم دانس��ته و به »فرصت امروز« 
می گوید: در حال حاضر سطح تجاری 
م��ا بس��یار اندک اس��ت و کاالهای دو 
کش��ور از طریق دوبی تردد می ش��ود، 
چ��ون واردات کاالی ایران��ی از طریق 
دوبی برای عمانی ها س��ریع تر و تعرفه 
پایین ت��ری دارد. به گفت��ه جالل پور، 
نب��ود خ��ط منظ��م دریایی بی��ن دو 
کش��ور و عدم شناسایی تجار ایرانی از 
ظرفیت های این کش��ور موانع دیگری 
برس��ر راه افزای��ش ارتباط��ات تجاری 
با عمان اس��ت. جالل پ��ور، پروژه های 
راهس��ازی و بنادر، فعالی��ت در زمینه 
داروی��ی و ش��رکت های دانش بنیان را 
حوزه های مناسب برای حضور فعاالن 
اقتص��ادی در عم��ان می داند. به گفته 
رئی��س اتاق ایران، گس��ترش خدمات 
فنی و مهندسی با توجه به سند 2020 
عمان از دیگر تصمیم��ات فعاالن این 

بخش است. 

کار سخت ایرانی ها در عمان با 
حضور هندی ها 

اما عدم ش��ناخت فع��االن اقتصادی 
از ظرفیت ه��ای عم��ان از زبان یکی از 
بازرگان��ان ایرانی که فضای کار در این 
کش��ور را تجربه ک��رده، تعبیر دیگری 
هم دارد. داوود باقرزاده وجود هندی ها 

در عمان و تس��لط و نف��وذ آنها بر کل 
سیس��تم اداری و س��ازمان های ای��ن 
کش��ور را مانع مهمی بر سر راه فعاالن 
اقتص��ادی ای��ران و دیگر کش��ورها در 
عمان می داند. او معتقد اس��ت که اگر 
بخش خصوصی ایران بخواهد حضورش 
را در عم��ان بیش��تر و جدی ت��ر کند 
بای��د حمایت دولت را داش��ته باش��د، 
چراکه درغی��ر این ص��ورت کار برای 
بخش خصوص��ی س��خت و هزینه ه��ا 
برایش باالتر می رود. به گفته باقرزاده، 
ایرانی ها برای تجارت اقالم متوسط در 
این کش��ور با هندی ها چالش خواهند 
داش��ت. باق��رزاده با بی��ان این مطلب 
که دول��ت بای��د در برنامه هایش برای 
افزای��ش رواب��ط تج��اری و اقتصادی 
حس��اب ش��ده پیش برود، به »فرصت 
امروز« می گوید: عمان از طریق آفریقا 
و از بس��یاری از کاال ه��ای آمریکایی و 
همچنی��ن اروپایی تغذیه می ش��ود و 
برندهای مش��هور دنیا در این کش��ور 
حضور دارند. اما با وجود این توصیفات 
از بازارعمان این بازرگان معتقد اس��ت 
به علت مش��ترکات فرهنگی و مذهبی 
و روابط حسنه دیرینه ای که دو کشور 
دارن��د و همچنین عالق��ه عمانی ها به 
ایران، دول��ت با تصمیم گیری هدفمند 
می توان��د نقش��ه کارآم��دی را ب��رای 
افزای��ش رواب��ط تج��اری و اقتصادی 
با این کش��ور ترس��یم کند. محس��ن 
ضراب��ی، رئی��س اتاق مش��ترک ایران 
و عمان نیز دیپلماس��ی گ��رم و روابط 
دیرین��ه می��ان دو کش��ور و همچنین 
ثبات عم��ان در روابطش را پش��توانه 
حل مش��کالت حضور فعاالن ایرانی ها 
در این کش��ور می داند. ب��ه گفته وی، 
ریس��ک پایین، ت��ورم زی��ر 3 درصد، 
رتب��ه 57 در کس��ب و کار و هزینه های 
تأمی��ن مالی زی��ر 5 درص��د می تواند 
ش��رایط خوبی ب��رای س��رمایه گذاران 
ایرانی باشد. ضرابی به »فرصت امروز« 
می گوید: عمان به دلیل محدودیت در 
منابع نفتی، شرایط بسیار مناسبی در 
حوزه سرمایه گذاری و تجارت خارجی 
تعریف و زیرس��اخت های بسیار خوبی 
را فراهم کرده اس��ت. به گفته وی، سه 
بندر اصلی صحار، دوقم و صالله که در 
نزدیکی هر کدام مناطق آزاد تأس��یس 
شده اس��ت، مهم ترین بنادر این کشور 
هس��تند که توسط ش��رکت های برند 
و معتب��ر در دنیا بهره برداری ش��ده و 
خدمات بسیار خوبی را ارائه می دهند. 

عمان حضور بیشتر ایرانی ها را 
می خواهد

رئیس اتاق مش��ترک ایران و عمان 
می گوی��د: عم��ان تنه��ا کش��ور عربی 
اس��ت که در حال حاضر ب��ه ایرانی ها 
خدم��ات وی��زا می ده��د و در مناطق 
آزاد ای��ن کش��ور می توان با س��رمایه 
صددرصد خارجی ش��رکت ثبت کنند 
و از مالی��ات معاف هس��تند. به گفته 
ضرابی از آنجایی که ایران بازار بزرگی 
دارد و می توان��د ه��اب منطقه باش��د، 

عم��ان می خواهد جایگزی��ن امارات و 
مرک��ز صادرات و واردات ایران باش��د. 
رئی��س اتاق مش��ترک ای��ران و عمان 
درب��اره نگرانی از نفوذ هندی ها در این 
کشور ضمن تأیید آن، توضیح می دهد: 
به خاطر روابط دیرین��ه ای که ایران و 
عمان دارن��د، هم اکن��ون، هندی ها از 
حضور ایرانی ها در عم��ان نگرانند، اما 
به نظر م��ن این اتف��اق می افتد چون 
ایرانی ها بسیار توانمند هستند و دولت 
عمان هم بس��یار مایل است که حضور 
ایرانی ه��ا را در آنج��ا و در بخش های 
مختلف بیش��تر کند. ع��الوه بر دولت 
عمان، بخش خصوصی این کش��ور هم 
بسیار مایل است که با بخش خصوصی 
ایران وارد فعالیت های مش��ترک شود. 
خیلی از عمانی ها به خاطر اینکه نفوذ 
هندی ها در آنجا زیاد اس��ت احساس 
نگران��ی می کنند، آنه��ا می خواهند به 
ش��کلی عمل ش��ود که مافیایی شکل 
نگی��رد. به گفته ضرابی، ایران می تواند 
برای تجارتش با آفریقا از طریق عمان 
برنامه ه��ای جدیدی تعری��ف کند. به 
گفت��ه وی، اخیراً دولت عمان با صدور 
ویزا برای تجار از طریق اتاق مش��ترک 
موافقت کرد و تج��ار ایرانی می توانند 

ویزای یک ساله دریافت کنند. 
به گزارش »فرصت امروز«  » یوس��ف 
بن علوی   وزیر امور خارجه عمان،  » علی 
الس��نیدی «   وزی��ر تج��ارت و صنایع، 
 » حمود بن سنگور آل زدجالی «   رئیس 
بانک مرکزی، آقای  » س��عود بن احمد 
البروانی «   سفیر عمان در ایران و آقای 
عیس��ی «   مدیرعامل  علی   » عبدالرزاق 
بانک مسقط میهمان اتاق ایران بودند. 
در این نشست درباره مشکالت و موانع 
رواب��ط تج��اری- اقتص��ادی میان دو 
کش��ور گفت وگو ش��د. در این نشست 
عنوان ش��د، چنانچه س��رمایه گذاران 
ایرانی بخواهند در عمان سرمایه گذاری 
کنن��د، اقام��ت دائم خواهن��د گرفت. 
همچنین قرار شد مشکالت بین بانکی 
ظرف دو هفته آینده طی نشس��تی در 
مسقط به ش��کلی حل و فصل شود تا 
تجار ایرانی بتوانند بانک های عمانی را 
جایگزی��ن بانک های اماراتی کنند و از 
این طریق، پول خود را به ایران منتقل 
کنند. براس��اس گزارش ات��اق ایران از 
آخری��ن آمار تجارت با این کش��ور در 
س��ال 2014، صادرات ایران به عمان 
دالر  69/5میلی��ون  واردات  و   280/6

بوده است. 

ایران و عمان نقشه جدید تجاری- اقتصادی ترسیم می کنند 

حمایت دولت ها رمز موفقیت
 بخش خصوصی در عمان

تجارت
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برنامه اعزام هیأت های تجاری ایرانی در 
سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت بیش 
از 70 موافق��ت اولیه اعزام به بیش از 20 

کشور جهان در سال 94 خبر می دهد. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس فهرس��ت 
موافقت های اولیه اعزام هیأت های تجاری، 
بازاریابی و س��رمایه گذاری س��ازمان های 
صنعت، معدن و تجارت در س��ال 1394، 
بی��ش از 70 هیأت از 30 اس��تان کش��ور 
موافقت ه��ای اولیه خود را برای س��فر به 

کشور های هدف دریافت کردند. 
ای��ن هیات ه��ا که ب��ا هدف توس��عه، 
معرف��ی  و  بازاریاب��ی  تج��ارت، 

اقتص��ادی  و  صنعت��ی  توانمندی ه��ای 
کش��ور به س��ایر کش��ور های منطقه ای 
و فرا منطقه ای اعزام ش��ده و می ش��وند، 
یکی از ابزارهای کارآمد تجارت خارجی 

محسوب می شوند. 
براساس اعالم مسئوالن سازمان توسعه 
تج��ارت ای��ران، بخش��ی از 50 میلی��ارد 
تومانی که به عنوان مش��وق های صادراتی 
غیر نق��دی ب��ه س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران اختصاص یافته اس��ت ب��ه تأمین 
هزینه های شرکت های مشارکت کننده در 
نمایشگاه ها و س��فرهای ترویجی خارجی 

تعلق می گیرد. 

میزبانی بیش از 20 کشور 
از تجار ایرانی در سال 94
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عمران

ایران به هاب ترانزیتی منطقه بدل 
می شود

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به رشد ۳برابری 
ترانزیت از ۵۰۰هزار تن به ۱.۵میلیون تن در دوسال 
گذشته یادآور ش��د: براساس پیش بینی های صورت 
گرفته در برنامه شش��م توس��عه، این ع��دد باید به 
۸میلیون تن در س��ال برسد و ایران به هاب عبور و 

مرور ترانزیتی در منطقه تبدیل شود. 
به گزارش پایگاه وزارت راه و شهرس��ازی، محسن 
پورس��یدآقایی به احداث دو خط حومه ای در اطراف 
کالنشهر تهران اشاره کرد و افزود: دو خط حومه ای 
تهران - ورامین - گرمسار و تهران -کرج- هشتگرد 
ک��ه عملی��ات اجرایی آنها تا س��ال آین��ده به پایان 
می رسد با هدف توسعه حمل و نقل حومه و اختصاص 
دو خط مجزا برای بخ��ش حومه ای در حال احداث 

است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی همه این اقدامات را 
بیانگر فرآیند پوست اندازی راه آهن برشمرد و تاکید 
کرد: برای به ثمر رس��یدن این اقدامات نیاز اس��ت 
پش��تیبانی قوی از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی 

در عقبه فعالیت های ریلی وجود داشته باشد. 
پورس��یدآقایی با بیان اینکه م��ردم باید در چنین 
فرآیندی پش��ت س��ر و حامی راه آهن باشند، گفت: 
برای دستیابی به اهداف ذکر شده نیاز است بسیاری 
از خطوط دو خطه، بسیاری از ایستگاه های مدرن و 
بس��یاری از امور به بخش خصوصی واگذار شود. در 
کنار همه این اقدامات به امنیت، اعتماد و اطمینان 

نیاز است. 
مدیرعامل ش��رکت راه آهن به واگذاری بسیاری از 
امور به بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: قطعا در 
واگذاری بس��یاری از امور به دس��ت بخش خصوصی 
چالش هایی پیش رو خواهد بود و نهادهای امنیتی و 
انتظامی باید در این بخش بس��یار هوشیار و زیرکانه 

عمل کنند. 
وی ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه میزان 
جابه جای��ی بار در راه آهن باید طی پنج س��ال از ۳۵ 
میلی��ون تن به ۹۱ میلیون ت��ن و میزان جابه جایی 
مس��افر نیز از ۲۵ میلیون مس��افر فعل��ی در بخش 
بی��ن ش��هری ب��ه ۴۲ میلی��ون و در بخ��ش حومه 
ب��ه ۲۰ میلیون یعن��ی مجموعا ۶۲ میلیون مس��افر 
در س��ال برس��اند و همه این اقدامات باید تا س��ال 
 ۱۳۹۹ ک��ه زم��ان خیل��ی دوری نیس��ت، تحق��ق 

پیدا کند. 
پورسیدآقایی به ایجاد شبکه قطارهای سریع السیر 
اش��اره و عنوان کرد: عملیات اجرایی مس��یر تهران 
- ق��م- اصفه��ان برای س��یر قطارهایی با س��رعت 
۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر آغاز ش��ده اس��ت. ضمن اینکه 
ب��رای مس��یرهای دیگ��ر نیز در ح��ال مذاک��ره با 

کشورهای خارجی هستیم. 

افزایش ۵هزار میلیارد تومانی 
سرمایه بانک مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نشانه هایی 
برای خروج مس��کن از رکود در نیمه دوم س��ال آینده 
وج��ود دارد، گف��ت: وزارت راه و شهرس��ازی ۵ ه��زار 
میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش می   دهد. 
حام��د مظاهریان در گفت وگو ب��ا مهر در خصوص 
نش��انه هایی ب��رای خروج مس��کن از رکود در س��ال 
آینده، گفت: افزایش معامالت مس��کن می تواند پیش 
نشانه هایی باشد که از نیمه دوم رونقی در بازار مسکن 
شکل بگیرد که از دیگر پیش نشانه ها می تواند امیدواری 
به افزایش تعداد مجوزهای پروانه های ساختمانی باشد. 
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود، افزایش قیمت 
در حد نرخ تورم باشد، افزود: طرح جامع مسکن هفت 
محور روشن دارد و برای هریک از اجزای بخش مسکن، 
برنامه های روشن و مش��خصی را در نظرگرفته است، 
ضمن آنکه این برنامه اهداف کمی را هم در نظرگرفته و 
متناسب برآوردهایی که از نیاز می شود اهداف را دنبال 

می کند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه اینکه 
گس��ترش بازار رهن در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: 
بانک مسکن قرار است به بانک توسعه ای تبدیل شود 
و در س��ال آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک 
مس��کن حدود ۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه 
داش��ته باش��د. مظاهریان با اش��اره به اینکه این رقم 
۱۳.۵براب��ر ق��درت وام دهی بانک مس��کن را افزایش 
می ده��د، اف��زود: افزایش این ق��درت وام دهی کمک 
می کند که به همین حدود تس��هیالت و نقدینگی به 
بخش مسکن تزریق شود و پروژه های بیشتری را تامین 
مالی کند و با بهبود شاخص های کالن اقتصادی، بخش 
مسکن را از رکود خارج کند. وی در خصوص احتمال 
افزایش وام مس��کن، اظهار داش��ت: ما موافقیم که وام 
حداقل تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در بربگیرد 
و بان��ک مرکزی هم اصول آن را قبول دارد اما ش��رط 
اجرایی ش��دن افزایش میزان وام نیازمند بهبود قدرت 

اعتباردهی بانک ها است. 

 بلندمرتبه سازی 
هنوز متوقف نشده است

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینک��ه 
بلندمرتبه س��ازی هنوز متوقف نشده و منتظر تصویب 
ضوابط اس��ت، گفت: ش��هرداری کماکان معتقد است 
ساختمان های بلند تاثیری در ایجاد آلودگی هوا ندارد. 
پیروز حناچی در گفت وگو با ایس��نا درباره همکاری 
شهرداری برای کنترل ساخت و ساز بلندمرتبه در تهران 
اظهار کرد: ش��هرداری مباحثی در این خصوص دارد. 
اوای��ل معتقد بودن��د که بلندمرتبه س��ازی تاثیری در 
آلودگی ه��وا ندارد، االن هم به راحتی این مس��ئله را 
نمی پذیرند اما نقش بلندمرتبه س��ازی در آلودگی هوا 

بحثی علمی و قابل اثبات است. 
وی افزود: ساختمان های بلند قطعا روی جریان هوا 
در زیر ۱۰ متر که بیش��ترین نق��ش را در آلودگی هوا 
دارد تاثیرگذار است. البته هنوز بلندمرتبه سازی به طور 
کامل متوقف نشده و منتظر تصویب ضوابط است که 

البته ضوابط بازدارنده و کاهنده خواهد بود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در حاش��یه 
همایش مل��ی مدیریت خردمندانه فضای س��رزمین 
تصریح کرد: بعضی از ش��هرهای ما در مقیاس آلودگی 
نیستند ولی جزو آلوده ترین شهرها تلقی می شوند. این 
مسئله مربوط به سرمایه گذاری هایی است که در طول 
زم��ان، چه قبل و چه بعد از انقالب به طور متمرکز در 
مسیرهایی انجام شده که این مسیرها بر فراز باد غالب 
این شهرها بوده اس��ت. به طور مثال پتروشیمی هایی 
س��اخته ش��ده که امروز جابه جایی آنه��ا هزینه های 

سنگینی را در بر دارد. 
ب��ه گفت��ه حناچ��ی، در مقی��اس کالن ه��ر ن��وع 
س��رمایه گذاری سنگین در کش��ور می خواهد صورت 
بگیرد برای اینکه مناب��ع آب، خاک و منابع طبیعی و 
نقاط حفاظت ش��ده را از بین نب��رد باید به طرح های 
جامع و تفصیلی رجوع ش��ود. مدتی در اجرای طرح ها 
وقفه ایجاد ش��د اما خوش��بختانه دولت تدبیر و امید 
حساسیت زیادی نسبت به این موضوع نشان می دهد. 
وی تاکی��د کرد: این همایش ب��رای اهمیت چنین 
موضوعاتی در جهات مختلف انجام شده و در جلسات 
بعدی روی مس��ائلی همچون زمین های س��ه استان 
شمالی کشور متمرکز می شود و اقدامات جدی تری که 

باید در جهت توقف اقدامات صورت گیرد. 

 افتتاح ۴۵۰۰ واحد 
مسکن مهر پردیس

مدیرعامل ش��هر جدید پردی��س از افتتاح ۴ هزار و 
۵۰۰ واحد مسکن مهر و بیش از ۱۰ پروژه روبنایی این 

شهر در نیمه دوم اسفندماه خبر داد. 
حس��ین رجب صالحی در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی درباره دالیل به تاخیر افتادن 
زم��ان افتتاح پروژه های عمرانی ش��هر جدید پردیس 
اع��الم کرد: با توجه ب��ه برنامه ریزی های انجام ش��ده 
قرار بود مجموع��ه پروژه های افتتاحی ما در دهه فجر 
امس��ال با حضور مقامات و مس��ئوالن ذی ربط افتتاح 
ش��ود که به دلیل پاره ای از مش��کالت و نزدیک شدن 
به زمان انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی و خبرگان 
در این ماه ترجیح دادی��م زمان افتتاح را به نیمه دوم 
اسفندماه موکول کنیم. رجب صالحی با تاکید بر اینکه 
تحویل واحدهای مس��کن مهر قطعا باید بعد از تامین 
و تکمیل خدمات زیربنایی و آماده سازی واحدها برای 
سکونت مالکان انجام شود، گفت: به دلیل گستردگی 
حجم طرح ه��ای افتتاح��ی و انجام تمام��ی اقدامات 
باقی مانده این تصمیم گرفته ش��د. مدیرعامل ش��هر 
جدید پردیس ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن، خط انتقال 
برق به طول ۷کیلومتر، سه مسجد، سه مدرسه، چهار 
مجتمع تجاری، ۱.۷کیلومتر تونل ارتباطی چهار الین، 
پل و جاده ه��ای دسترس��ی به فاز۱۱، خ��ط انتقال آب 
به ط��ول ۴کیلومتر و مخزن ۱۰ه��زار مترمکعبی را از 

جمله پروژه های قابل افتتاح در این زمان اعالم کرد. 

حمل و نقل

هرچن��د با انتخاباتی ش��دن 
فض��ای کش��ور در هفته ه��ای 
اقتصادی  توافق های  گذش��ته، 
بین المللی از کان��ون توجهات 
خارج ش��ده، اما اوضاع و احوال 
یک صنعت ب��ا دیگر بخش ها 
به ط��ور کلی متفاوت اس��ت، 
صنعتی که سال ها درجا زده و 
حاال با تمام توان جبران مافات 

می کند. 
صنع��ت هواپیمای��ی ای��ران 
که از س��ال ها پی��ش متحمل 
س��نگین ترین فش��ارها شده و 
تحریم ها هر اق��دام جدیدی را 
در آن ناممکن ک��رده بود، این 
روزها فرصتی دوباره پیدا کرده 
ت��ا تغییراتی ج��دی در اوضاع 
خود به وج��ود بیاورد، اوضاعی 
که عمر میانگین ۲۰ ساله برای 
هواپیماه��ای فعال و زمین گیر 
ب��ودن بی��ش از ۴۰ درص��د از 
کل ناوگان کش��ور تنها بخشی 
از شرایط نامطلوبش به حساب 
می آید. تغیی��ر در این اوضاع از 
نخستین روزهای پس از برجام 
کلید خ��ورد. آمدن بزرگ ترین 
گ��روه هتل��داری و بزرگ ترین 
مش��اور فرودگاه��ی جهان به 
فرودگاه ام��ام و عقد قراردادی 
بزرگ برای خرید ۱۱۸ ایرباس 
جدید تنها بخش��ی از اتفاقاتی 
اس��ت که صنعت هوایی ایران 
پس از مدتی بسیار طوالنی به 
خود دیده اس��ت؛ قراردادی که 
هرچند صرف اجرایی شدن آن 
می تواند روحی تازه به صنعت 
هوای��ی ایران بدم��د اما به نظر 
می رسد ابعاد دیگری نیز دارد، 
ابعادی که این بار نام کش��ور را 
نه در عرصه کشورهای صاحب 
ناوگان ب��زرگ هوای��ی که در 
س��ازندگان  محدود  فهرس��ت 

هواپیما ثبت می کند. 
هرچن��د پیش از ای��ن نیز 

برخی گروه ه��ای صنعتی در 
ایران رویای س��اخت هواپیما 
ام��ا  کرده ان��د  امتح��ان  را 
محدودی��ت  در دسترس��ی به 
فناوری های نوین از یک س��و 
و تج��ارب نه چن��دان موفق 
سوی  از  گذش��ته  س��ال های 
دیگ��ر باعث ش��د ای��ن روند 
ادامه نداش��ته باشد تا این بار 
و پس از اجرای برجام، وزارت 
راه شانس کشور را برای ورود 
به ای��ن عرصه در گفت وگو با 
شرکت های بزرگ هواپیماساز 
پیگی��ری کن��د، خب��ری که 
رئیس جمهوری آن را به طور 

رسمی تایید کرد. 
دکت��ر روحان��ی در جری��ان 
مراسم سالگرد تاسیس ایران ایر 
با بیان اینکه فقط قرار نیس��ت 
خری��دار هواپیماه��ای ایرباس 
باش��یم، گفت: در سفر پاریس 
به رئیس شرکت ایرباس گفتم 
که تنها خری��دار نخواهیم بود 
و بخش��ی از ایرباس ها را ایران 
خواهد س��اخت و ق��رار بر این 
اس��ت بخش��ی از ب��ال و بدنه 
هواپیم��ا ب��ه دس��ت ایرانیان 
ساخته ش��ود. این صحبت های 
رئیس جمه��وری ک��ه باید در 

چارچ��وب قرارداده��ای آت��ی 
ایران با ش��رکت ایرباس شکلی 
نهایی پیدا کرده و در عمل اجرا 
ش��ود، گامی مهم برای صنعت 
هواپیمایی ایران خواهد بود که 
این بار مسیر دشوار حرکت به 
سمت هواپیما سازی را از طریق 
رسمی و با همکاری غولی مانند 
ایرب��اس آغ��از کند، مس��یری 
که ش��اید حض��ور در آینده به 
مشارکت در ساخت موتورهای 

هواپیما نیز بینجامد. 

صرف خرید هواپیما منطقی 
نبود

س��ازمان  س��ابق  مع��اون 
هواپیمایی کشوری معتقد است 
غول های هواپیماس��از دو دسته 
مش��تری دارن��د؛ گروهی مانند 
ایرالین های حاشیه خلیج فارس 
که بیشتر تمرکزشان حول محور 
خرید است و گروهی که تالش 
می کنن��د در فرآین��د س��اخت 
هواپیما نقشی کلیدی ایفا کنند، 
ایران جزو دسته دوم خواهد بود 
و این انتخاب کامال منطقی است. 
علیرضا منظری در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« به اهمیت 
اس��تفاده حداکث��ری از ت��وان 

داخلی اش��اره ک��رد و گفت: ما 
در ط��ول س��ال های گذش��ته 
پیش��رفت های قابل توجهی در 
عرصه های تعمی��ر و نگهداری 
هواپیما داش��ته ایم و می توانیم 
در این بخش ها پس از اجرایی 
ش��دن برج��ام نی��ز تاثیر گذار 
باش��یم. این موضوع از س��وی 
دول��ت در مذاک��رات اخی��ر با 
ایرباس مورد توجه قرار گرفته 
و می تواند ب��رای آینده صنعت 
تاثیر گذار  بس��یار  هواپیمای��ی 
باش��د.  وی ب��ا بی��ان اینک��ه 
منطق فنی می طلب��د که ایران 
در آغاز این مسیر در حوزه های 
س��اده تر ورود کند، تاکید کرد: 
بحث س��اخت موت��ور هواپیما 
جزیی��ات پیچی��ده ای دارد که 
قطعا باید برای رس��یدن به آن 
ابتدا  زمان بیش��تری بگ��ذرد. 
ش��اید بهترین گزین��ه ورود به 
عرصه ه��ای جانبی باش��د و از 
این رو صحبت از س��اخت بال 
و بدنه هواپیما انتخابی هوشمند 

محسوب می شود. 
اس��تفاده از توان متخصصان 
داخل��ی نیز امری دیگر اس��ت 
ک��ه صاح��ب نظ��ران روی آن 
تاکی��دی ویژه دارن��د. علیرضا 

بحیرای��ی کارش��ناس صنعت 
هواپیمای��ی در گفت و گ��و ب��ا 
»فرصت امروز« به این مس��ئله 
اش��اره کرد و گفت: تحریم ها و 
محدودیت هایی که در سال های 
گذشته علیه صنعت هواپیمایی 
ایران به وجود آمده بود تنها در 
س��ایه توان متخصصان داخلی 
مدیریت ش��د و اگ��ر این توان 
نبود صنع��ت هوایی ای��ران با 

چالش هایی بیشتر مواجه بود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه معض��ل 
بیکاری ب��ه وجود آمده در بین 
متخصصان این ح��وزه، تاکید 
کرد: این اف��راد در صورتی که 
فضای کار وجود داش��ته باشد 
می توانند بس��یاری از نیازهای 
کش��ور را بر طرف کنند و البته 
در عرصه س��اخت هواپیما نیز 

کارگشا باشند. 
ب��ه گفت��ه بحیرایی، ب��ا لغو 
تحریم ه��ا و فضای ب��ه وجود 
آم��ده پ��س از اج��رای برجام، 
جای آن وجود دارد که از توان 
شکل گرفته در بین متخصصان 
بیش��ترین اس��تفاده ص��ورت 
گی��رد و جایگاه ایران در عرصه 
هوایی ارتقا یابد. امیدواری های 
ش��کل گرفت��ه در فضای پس 
از اج��رای برج��ام، خیلی زود 
صنع��ت هواپیمای��ی ای��ران را 
در برگرفت��ه و از صف طوالنی 
س��رمایه گذاران جدی��د گرفته 
تا تالش ب��رای ارتباط گرفتن 
ب��ا اصلی ترین قطب ه��ای این 
صنعت مانند ایرباس و بویینگ 
به خوبی نش��ان از روشن بودن 
افق پی��ش روی ای��ن صنعت 
بسیار مهم دارد. وزیر راه معتقد 
اس��ت کوتاه ترین مس��یر برای 
توس��عه مناطق کوچک کشور 
رش��د و ارتقای صنعت هوایی 
اس��ت و به نظر می رسد پس از 
سال ها توقف بار دیگر مقدمات 
الزم برای حرکت در این مسیر 

فراهم شده است. 

در بهمن ماه امسال بیشترین قیمت فروش 
یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده 
در تهران معادل ۷۶.۸ میلیون ریال به منطقه 
یک و کمترین آن ب��ا ۲۰.۴ میلیون ریال به 

منطقه ۱۸ تعلق گرفت. 
گ��زارش بانک مرک��زی از تح��والت بازار 
مس��کن ش��هر ته��ران در بهمن ۹۴ نش��ان 
می دهد که تع��داد معام��الت آپارتمان های 
مس��کونی ش��هر تهران در بهمن ماه س��ال 
۱۳۹۴به ۱۶۴۳۴واحد مس��کونی رس��یدکه 
نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ب��ه میزان ۰.۷ و ۵.۶ درصد افزایش را 

نشان می دهد. 
گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
بهمن ماه سال ۱۳۹۴که برگرفته از آمارهای 
خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور اس��ت، همچنین نشان می دهد که در 
ماه مورد گزارش متوسط قیمت خریدوفروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران ۳۹.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه 
قبل ۳درصد افزایش و نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قبل با یک درصد کاه��ش همراه بوده 
اس��ت. در بهمن ماه امس��ال از میان مناطق 
۲۲گانه ش��هرداری تهران، بیشترین متوسط 
قیم��ت یک متر مرب��ع زیر بنای مس��کونی 
معامله ش��ده معادل ۷۶.۸ میلی��ون ریال به 
منطقه یک و کمترین آن با ۲۰.۴ میلیون ریال 

به منطقه۱۸ تعلق داشته است. 
بان��ک مرکزی در برآورد خ��ود از وضعیت 
معامالت مس��کن در ماه گذشته این طور به 
جمع بندی رسیده که بررسی تحوالت قیمت 
و حجم معامالت بازار مسکن در شهر تهران 
در این ماه نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
حاکی از افزایش ۵.۶درصد و کاهش متوسط 
قیمت خریدوفروش واحدهای مس��کونی به 
میزان یک درصد اس��ت. ت��داوم بهبود حجم 
معامالت در دو ماه اخیر نش��انگر اس��تقبال 
خریداران در ش��رایط ثبات قیمتی حاکم در 
بازار مسکن است. انتظار می رود این وضعیت 
که با بهبود ش��رایط اقتصاد کالن و اقدامات 

مناس��ب اتخاذ شده از س��وی نظام بانکی در 
کمک به تس��هیل اعتباری بخش مس��کن و 
تعدیل نرخ س��ود بانکی همراه شده است، در 

ماه های آتی نیز همچنان تداوم یابد. 
در بهمن ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مس��کونی معامله شده بر حس��ب ارزش هر 
واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های 
قیمتی مورد بررس��ی، واحدهای مسکونی با 
ارزش ۱۰۰ ت��ا ۱۳۰ میلیون تومان با س��هم 
۱۰.۵ درصد بیشترین سهم از معامالت را به 

خود اختصاص داده اند. 
واحدهای دارای ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰میلیون 
توم��ان و ۱۶۰ تا ۱۹۰میلی��ون تومان نیز به 
ترتیب با اختصاص س��هم ۱۰.۳ و ۹درصدی 
در رتبه ه��ای بع��دی قرار گرفته ان��د. در ماه 
گذش��ته حدود ۴۶.۴ درص��د از معامالت به 
واحدهای مس��کونی ب��ا ارزش کمتر از ۲۲۰ 
میلیون تومان اختصاص داشته و ۶.۱ درصد 
از واحدهای معامله ش��ده نیز ارزشی بیش از 

۹۸۰ میلیون تومان داشته اند. 
همچنین توزیع فراوانی تع��داد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای 
هر واحد مس��کونی در این ماه نشان می دهد 
که بیشترین س��هم از معامالت به واحدهای 
مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر اختصاص 
داشته و واحدهای با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و 
۷۰ تا ۸۰ متر در رتبه های بعدی قرار دارند. 

در مجموع در بهمن ماه واحدهای مسکونی 
با زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۶.۸درصد 
از معامالت انجام ش��ده را به خود اختصاص 
دادن��د. تحوالت اجاره بهای مس��کن در این 
گ��زارش حاکی از آن اس��ت که در بهمن ماه 
س��ال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در 
ش��هر تهران و در کل مناطق شهری نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتی��ب ۱۰.۱ و 

۱۱.۳درصد رشد داشته است. 
ماهیت قراردادهای اجاره مس��کن که غالبا 
یک ساله تنظیم می شوند و اثرپذیری شاخص 
اجاره بهای مس��کن از سیاست های کنترل و 
مهار تورم س��بب رشد متناس��ب اجاره بها با 

تحوالت نرخ تورم در کشور شده است. 

اجاره ۱۱.۳ درصد رشد کرد

صنعت هواپیمایی ایران برای ایرباس قطعه می سازد

دورخیز بلند ایران برای هواپیماسازی
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بهترین و بدترین برندهای 
خودرو معرفی شدند

در رتبه بندی س��ال 2016 یک مجله برند لوکس 
آئ��ودی، فولک��س واگ��ن و س��وباروی فوجی هوی 
اینداس��تریز برترین برندهای خودرو شناخته شدند 
و این نش��ریه همه مدل های این برندها را که تست 

کرده بود به خوانندگانش توصیه کرد. 
به گزارش ایس��نا، برندهای لوکس لکسوس تویوتا 
موتور و پورش��ه فولکس واگ��ن و ب ام و در رتبه های 
برت��ر بعدی نش��ریه Consumer Reports قرار 
گرفتن��د. مزدا که ی��ک برند غیرلوکس و مس��تقل 
اس��ت در رتبه شش��م جای گرفت. بوییک به عنوان 
تنه��ا برند آمریکایی برت��ر در رتبه هفتم قرار گرفت 
و مزدا، تویوتا، کیا و هوندا فهرس��ت 10 برند برتر را 
کامل کردند. مجله مذکور در این گزارش که شامل 
30 برن��د بود اعالم کرد: قابلی��ت اطمینان خودرو و 
تس��ت های ایمنی و همچنین تست های جاده ای را 
ب��رای دادن توصیه به خوانندگان مورد مالحظه قرار 
داده اس��ت. این مجله خاطرنش��ان ک��رد: مدل های 
آئودی و فولکس واگن که به دنبال رسوایی آالیندگی 
فولک��س واگن و فراخوان گس��ترده این ش��رکت از 
نمایندگی ه��ای فروش جمع ش��دند در این گزارش 
مورد بررس��ی قرار نگرفته اند. همچنی��ن برندهایی 
که کمتر از دو خودروی تس��ت شده داشتند در این 
رتبه بندی قرار نگرفتند. ب��ه این ترتیب خودروهای 
تس��ال موتور و برندهای فوق لوکس��ی مانند جگوار 
به فهرس��ت این نش��ریه راه پیدا نکردند. آلفا رومئو، 
مازراتی، رم و اس��مارت از دیگر برندهایی بودند که 
به فهرس��ت این مجله راه نیافتند. تسال مدل اس در 
سال های 2014 و 2015 بهترین مدل معرفی شده 
بود ام��ا Consumer Reports دیگر این برند را 
دوس��ت ندارد و در اکتبر سدان برقی لوکس تسال را 
ک��ه قیمتش از 70 هزار دالر آغاز می ش��ود به دلیل 
نگرانی نس��بت ب��ه قابلیت اطمینان آن از فهرس��ت 

مورد توصیه خود بیرون کشید. 
برند فیات ش��رکت فی��ات کرایس��لر اتومبیل در 
آخرین رتبه قرار گرفت و بدترین برند در میان همه 
برندها شناخته شد. همه مدل های مورد بررسی این 

شرکت در سه رتبه انتهایی فهرست قرار گرفتند. 
در می��ان برنده��ای آمریکای��ی ه��م به ج��ز برند 
گران قیم��ت بوییک جن��رال موتورز، س��ایر برندها 
عملکرد خوبی نداش��تند. لینکلن فورد و ش��ورولت 
جن��رال موتورز ب��ه دلیل امتیازه��ای پایینی که در 
زمینه قابلیت اطمینان به دست آوردند در رتبه های 
میانی قرار گرفتند. براس��اس گ��زارش مارکت واچ، 
 10 فهرس��ت   Consumer Reports مجل��ه 
خودروی برگزیده س��ال را منتش��ر کرد که از میان 
آنها تویوتا کمری برای پنجمین بار بهترین س��دان 
اندازه متوسط، آکورد هوندا موتور بهترین خودروی 
س��دان، هوندا فیت بهترین خودروی ساب کامپکت، 
سوبارو ایمپرزا بهترین مدل کامپکت، سوبارو فارستر 
بهترین شاس��ی بلند کوچک، کیا س��ورنتو بهترین 
شاس��ی بلند متوس��ط، لکس��وس آرایکس بهترین 
شاسی بلند لوکس، تویوتا سیه نا بهترین مینی ون و 

اف 150 فورد بهترین در بخش پیکاپ بود. 
این نشریه به طور ناشناس خودروهایی که می خواهد 
تست کند را از نمایندگی های فروش خریداری می کند 
و حدود 50 تس��ت شامل تست ترمز و اقتصاد سوخت 
برای ارزیابی عملکرد خودرو انجام می دهد. رتبه بندی 
این نش��ریه از س��وی صنعت خودرو از نزدیک دنبال 
از  یک��ی   Consumer Reports زی��را  می ش��ود 
اصلی ترین منابعی اس��ت که مصرف کنن��دگان برای 

دریافت توصیه خرید به آن مراجعه می کنند. 

یک کارشناس مطرح کرد
امکان واردات

 خودروی 20 میلیون تومانی
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
ام��کان واردات خودروه��ای ارزان قیمت خارجی با 
قیمت فروش 20 میلیون تومان در بازار ایران وجود 

دارد. 
ام��راهلل امین��ی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
ش��رکت های واردکنن��ده خودرو تنها به س��ود خود 
می اندیش��ند، بنابراین اقدام ب��ه واردات خودروهای 
ارزان قیم��ت که قدرت مان��ور چندانی برای افزایش 

قیمت آنها ندارند، نمی کنند. 
وی با بیان اینکه در دنیا خودروهای ارزان قیمت 5 
تا 7 هزار دالری برای واردات وجود دارد، خاطرنشان 
ک��رد: با این حال نفع واردکنن��دگان در واردات این 
خودروها نیس��ت، زیرا با توجه به قشر مصرف کننده 
این خودروه��ا نمی توانند آنها را به قیمت های باال و 

دلخواه بفروشند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه 
داد: نکته مهم در ای��ن زمینه تعرفه و عوارض وضع 
ش��ده بر واردات خودرو اس��ت به گون��ه ای که با این 
تعرفه ه��ا خودروهای ارزان قیمت نیز با قیمت باالیی 

به دست مصرف کنندگان می رسد. 
وی افزود: در این زمینه راهکار این است که دولت 
تعرف��ه واردات خودروه��ای ارزان قیمت در کالس 
کوچ��ک و کم مصرف  را به صفر رس��انده یا کاهش 
دهد تا ای��ن خودروها با قیمت پایینی وارد کش��ور 
ش��ود. امینی ب��ا بیان اینکه در آن ص��ورت می توان 
برخی خودروها را وارد و با قیمت 20 میلیون تومان 
در ب��ازار ایران عرضه کرد، تصریح کرد: با این کار با 
توجه به مصرف پایین س��وخت این خودروها، شاهد 
کاهش مصرف س��وخت و کاهش آلودگ��ی هوا نیز 

خواهیم بود. 

خبر یادداشت

شنبه
87 اسفند 1394 خودرو

ایران خودرو هفته گذش��ته 
اعالم کرد که محصوالت خود 
را با س��ود مشارکت 27درصد 
ک��رد.  خواه��د  پیش ف��روش 
اقدامی که بر اثر فش��ار بازار، 
کاهش تقاضا و سعی در ایجاد 
بازار ش��ب عید صورت گرفته 
و این ش��رکت خودروسازی را 
از ماموریت  مانند گروه سایپا 
اصل��ی خ��ود دور ک��رده و به 
سرمایه گذاری  صندوق  شکل 
درآورده اس��ت. اقدام��ی ک��ه 
ج��ذب  آن  از  کارشناس��ان 
به روش خودکشی  مش��تری 

یاد می کنند. 
ابت��دای پاییز س��ال جاری، 
س��ایپا  گ��روه خودروس��ازی 
ب��رای خ��روج از رک��ودی که 
بر همه صنایع س��ایه انداخته 
ب��ود، اق��دام ب��ه راه ان��دازی 
طرح اتو خدمات س��ایپا کرد. 
از  تع��دادی  ط��رح  ای��ن  در 
محصوالت این ش��رکت پیش 
فروش ش��ده و در ازای مبلغ 
مشتریان  از س��وی  پرداختی 
تا زمان تحویل خودرو، س��ود 
مشارکت 28 درصدی از سوی 
نارنجی پوشان جاده مخصوص 
پرداخ��ت می ش��د. در همان 
زمان انتق��ادات زیادی به این 
طرح شد و حتی گفته می شود 
اس��تعفای دو نف��ر از اعضای 
نیز  این ش��رکت  هیأت مدیره 
در مخالف��ت با این طرح بوده 
که س��ایپایی ها را ناچار کرده 
س��ود اعالم ش��ده را از جیب 
خود بپردازند. حاال در آخرین 
ماه س��ال، آبی پوش��ان جاده 
مخصوص قص��د دارند همان 
راهی را بروند که پیش از این 
س��ایپایی ها رفته اند و آن هم 
مش��ارکت 27  پرداخت سود 

درصدی به مشتریان است. 

پرداخت بهره 27 درصدی 
رفتاری خطرناک

ای��ن اق��دام خودروس��ازان 
بیش��تر از سر ناچاری و شکل 
نگرفتن بازار ش��ب عید است. 
تحری��ک تقاض��ا ب��ا 7 درصد 
سود بیشتر نسبت به بانک ها. 
اقدام��ی ک��ه آنه��ا را بیش از 
دهد،  جلوه  خودروس��از  آنکه 
نشان  سرمایه گذاری  صندوق 
می ده��د. اما چنی��ن اقدامی 
چقدر در دنیا مرس��وم اس��ت 
و چ��ه تأثیرات��ی ب��ر عملکرد 
ک��ه هر  دارد  خودروس��ازانی 
کدام زیان های انباش��ته چند 
هزار میلی��ارد تومان��ی را در 

پرونده دارند؟ 
استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران، 
در پاس��خ به این پرس��ش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»به دلی��ل تورم ب��اال، درصد 
بهره هم در کش��ور باالس��ت؛ 
اتفاق��ی ک��ه در کش��ورهای 
توس��عه یافته رخ نمی دهد. در 
ای��ران بانک ها بعد از س��ال ها 
در ح��ال پایی��ن آوردن بهره 
بانکی هس��تند، ای��ن فرصت 
خوبی برای مشارکت در تولید 
است اما باید ش��رایط جذابی 
برای آن ایجاد ش��ود، بنابراین 
خودروس��ازان از ای��ن فرصت 
اس��تفاده می کنن��د و ب��رای 
ج��ذب نقدینگ��ی و باال بردن 
ف��روش، پیش��نهادات جذاب 
اینچنینی ارائ��ه می دهند که 
تا اینجا اقدام منطقی است. «   

او ادامه می دهد: »اما اینکه 
چنی��ن اقدام��ی در بلند مدت 
چه تأثیری بر فعالیت صنعت 
موضوع  می گ��ذارد،  خ��ودرو 
دیگری است. اکنون مردم به 

دلیل رکود انتظاری، تقاضا را 
کاهش داده اند و خودروسازان 
ه��م محص��ول ت��ازه ای ارائه 
نداده اند که برای مردم جذاب 
باش��د، بنابرای��ن دس��ت ب��ه 
عملیاتی ک��ردن این مکانیزم 
مال��ی زده ان��د ک��ه ماموریت 
س��رمایه گذاری  صندوق های 
است و در ش��رایط بین بودن 
و نبودن چنی��ن تصمیمی را 
گرفته اند. ای��ران خودرو برای 
اینک��ه تولی��د کن��د، نیازمند 
جذب نقدینگی اس��ت. س��ود 
کردن ی��ک موضوع اس��ت و 
تولی��د نکردن اتف��اق بدتری 
است که ایران خودرو بین این 
دو راه، تولی��د کردن را تحت 
انتخ��اب کرده  هر ش��رایطی 
که ممکن اس��ت در بلند مدت 
آسیب هایی را به دنبال داشته 

باشد. «   
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو نی��ز در این زمینه در 
گفت وگو ب��ا  »فرصت امروز« 
بی��ان می کن��د: »وقت��ی یک 
خودروس��از 27 درص��د بهره 
می ده��د یعن��ی ح��دود 10 
درصد روی نرخ مصوب بانک 
مرکزی، سود پرداخت می کند 
و این عدد بسیار بزرگی است 
و ب��ه عبارتی جذب مش��تری 
به روش خودکش��ی است. در 
خودروس��از  دنیا  کجای  هیچ 
مناب��ع مال��ی اش را از طریق 
م��ردم تأمی��ن نمی کند، بلکه 
ابزارهای��ی نظیر لیزینگ دارد 
که منابع مال��ی را برای مردم 
فراه��م می کن��د بنابراین این 
رفتار متداول در دنیا نیست. «   

خودرو  »ایران  می افزاید:  او 
می تواند با این پول، بخشی از 
بدهی هایش را پرداخت کند و 
بخش��ی از هزینه هایش را نیز 
مدیریت کند اما در درازمدت 

س��ود  آنقدر  خ��ودرو  ای��ران 
ندارد ک��ه بخواهد این بهره را 
پرداخت کند و در ش��رایطی 
که ب��ازار باز ش��ود، این رفتار 
به شدت خطرناک خواهد بود. 
اما در این شرایط وقتی منابع 
بانک��ی گران و قط��ره چکانی 
ب��ه ایران خ��ودرو می رس��د؛ 
چ��اره ای جز رج��وع به مردم 
برای تأمین مناب��ع ندارد. در 
کوتاه مدت ای��ن روش فروش 
می کند  تضمین  را  یک س��اله 
اما خطر تعهدات معوق را نیز 

زیاد می کند. «   

ترغیب مشتری به 
سرمایه گذاری

رکودی که حت��ی با اجرایی 
شدن برجام و رسیدن شب عید 
نیز از بازار ایران رو برنگردانده، 
خودروس��ازان را ناچار کرده تا 
ب��رای تحریک تقاض��ا اقدام به 
پرداخت سود کنند. درحالی که 
ای��ران خ��ودرو ح��دود 2 هزار 
میلیارد تومان و س��ایپا 6 هزار 
میلی��ارد تومان زیان انباش��ته 
دارند و پاک ش��دن این زیان ها 
صرفاً با س��وددهی خواهد بود. 
اکنون پرسش اینجاست که با 
این اقدام ماموریت خودروسازان 
که تولید و گسترش بازار است؛ 
صندوق ه��ای  ماموری��ت  ب��ه 
سرمایه گذاری تغییر نمی کند؟ 

کاکای��ی در پاس��خ ب��ه این 
می کن��د:  اظه��ار  پرس��ش 
»موض��وع لیزینگ و بانکداری 
ش��رکت های  ب��ه  مرب��وط 
متأسفانه  اما  اس��ت  تخصصی 
در ایران چون چرخه اقتصادی 
خودروس��ازان  دارد،  مش��کل 
ناچار ش��دند ب��ه حیطه هایی 
ورود کنند که ماموریت ش��ان 
نیس��ت. البته بخش��ی از این 
اقدام به کم کاری خودروسازان 

نی��ز مرب��وط می ش��ود که در 
جهت توسعه محصوالت تالش 

نکرده اند. «   
زاوه نیز در این باره می گوید: 
»کاری که ایران خودرو انجام 
به  ترغیب مش��تری  می دهد، 
خری��د نیس��ت بلک��ه ترغیب 
به س��رمایه گذاری اس��ت که 
دخالت در شبکه بانکی تعبیر 
می شود. در شرایطی که امروز 
ایران خودرو قرار دارد، جذب 
س��رمایه ب��ا چنین س��ودی، 
جایگزین منابع مالی است که 
ای��ران خودرو پی��ش از این با 
بهره های باالتر دریافت کرده و 
اکنون باید آنها را تسویه کند. 
با این کار ماهیت این ش��رکت 
که ف��روش خودرو اس��ت به 
تغییر  سرمایه گذاری  صندوق 

خواهد کرد. «   
به گفت��ه زاوه، پیش فروش 
یک س��ال،  برای  محص��والت 
ی��ک آرزو برای ش��رکت های 
شمار  به  جهانی  خودروسازی 
م��ی رود اما تحقق این رؤیا در 
ایران به دلیل ساختار درست 
اقتص��ادی نبوده، بلکه ناش��ی 
از بس��ته ب��ودن فض��ای بازار 
اس��ت.  دولتی  حمایت های  و 
ح��اال اگ��ر در آین��ده یکی از 
خودروس��ازی  ش��رکت های 
جهان��ی ب��ه صورت مس��تقل 
و  س��رمایه گذاری  ای��ران  در 
تولی��د کن��د، هم��ه رویاهای 
ایران خ��ودرو از ه��م خواه��د 
پاشید و هزینه های بی شماری 
ب��رای این خودروس��از در پی 
خواهد داش��ت. اگر این رفتار 
صرفاً ب��رای تحریک تقاضا در 
شب عید باش��د، خطر جدی 
آبی پوش��ان ج��اده مخصوص 
را تهدید نخواه��د کرد اما در 
بلند م��دت، هیچ چیز تضمین 

شده نخواهد بود. 

ایران خودرو صندوق سرمایه گذاری شد

جذب مشتری به روش خودکشی

آئودی  خودروس��ازی  شرکت 
آلمان قصد دارد با تولید و عرضه 
و  ب��زرگ   SUV خودروه��ای 
 Q2 کوچک خود نظیر مدل های
 BMW جایگاه ش��رکت ،Q8 و
تولید کننده  بزرگ ترین  به عنوان 
خودروهای لوکس جهان را از آن 

خود کند. 
برای  آئ��ودی  تالش ش��رکت 
کس��ب جای��گاه نخس��ت تولید 
خودروه��ای لوک��س در حال��ی 
صورت می گیرد که این ش��رکت 
پ��س از رس��وایی فولکس واگن 
در رابط��ه ب��ا تقل��ب در میزان 
تولیدی  خودروه��ای  آالیندگی 
خود، این ش��رکت ک��ه یکی از 
زیرمجموعه ه��ای فولکس واگن 
محس��وب می شود، سال گذشته 
پس از BMW و مرس��دس بنز 
در جایگاه سوم قرار گرفته بود. 

در همی��ن ارتب��اط »دیتم��ار 
وگنریت��ر« مدیر بخ��ش فروش 
ش��رکت آئودی در مصاحبه ای با 
خبرنگاران در مقر این ش��رکت 
در شهر اینگولشتاد آلمان اعالم 
ک��رد: »رقابت ما ب��ا رقبای مان 
همچنان نفسگیر و نزدیک باقی 
خواه��د مان��د« وی ادام��ه داد: 
»حض��ور آئ��ودی در نمایش��گاه 
خ��ودروی ژن��و در هفت��ه آینده 
با تمرک��ز روی SUV ش��هری 
تالش ه��ای  آغ��از  نقط��ه   Q2
ای��ن خودروس��از آلمان��ی برای 
به چالش کش��یدن رقبای خود 
است. به این ترتیب مدل مذکور 

ب��ه کوچک تری��ن SUV آئودی 
بدل خواهد ش��د که بازار هدف 
آن مش��تریان جوان محصوالت 
این شرکت اس��ت. گفتنی است 
حضور آئ��ودی ب��ا Q2 در بازار 
در حال��ی ص��ورت می پذیرد که 
مرسدس بنز و BMW به عنوان 
رقبای اصلی این ش��رکت، هیچ 
SUV های  خودرویی در کالس 
کوچک نداش��ته و در این بخش 

از بازار حضور ندارند. 
رقابت آئودی ب��ا دیگر رقبای 
آلمان��ی خود به حض��ور در بازار 
کراس اوورهای ش��هری محدود 
نش��ده و عرض��ه SUV به روز 
شده این ش��رکت با نام Q7 در 
در  ف��روش خود  نمایندگی های 
آمریکا در ماه ژانویه و همچنین 

عرض��ه آن در بازار اروپا از جمله 
دیگر اقدامات آئودی جهت کسب 
رتب��ه نخس��ت تولیدکنن��دگان 
در جهان  لوک��س  خودروه��ای 
محسوب می ش��ود. الزم به ذکر 
اس��ت ک��ه خ��ودروی Q7 در 
باید  بزرگ  SUV های  سگمنت 
 ،BMW ش��رکت X5 ب��ا مدل
مدل GLE مرسدس بنز و مدل 
تازه وارد مازراتی یعنی لوانته به 

رقابت بپردازد. 
پردرآمدترین  آئودی  ش��رکت 
زیرمجموع��ه  موفق تری��ن  و 
می شود  محسوب  واگن  فولکس 
و موفقیت این شرکت در رقابت 
ب��ا دیگ��ر خودروس��ازان مطرح 
در جهان زمین��ه را برای بهبود 
وجهه ش��رکت فولکس واگن که 

ش��ش ماه از جنجال های مربوط 
ب��ه رس��وایی ای��ن ش��رکت در 
ارائ��ه آمارهای تقلب��ی از میزان 
آالیندگی خودروهایش می گذرد 

را فراهم خواهد کرد. 
»تی�����م اورکه������ارت« از 
 ک���ارشن���اس�����ان مؤسس��ه
ک��ه   »IHS« Automotive
در ح��وزه صنع��ت خ��ودرو ب��ه 
ارائ��ه تحلیل، آم��ار و پیش بینی 
اس��ت:  معتق��د  می پ��ردازد، 
»سگمنت کراس اوورهای شهری 
محبوب تری��ن  هم اکن��ون  ک��ه 
محس��وب  اروپ��ا  در  کالس 
می ش��ود، تا سال 2022 از رشد 
قاب��ل توجهی برخ��وردار خواهد 
ش��د و به 2 میلیون و 100 هزار 
دستگاه خواهد رسید.« وی ادامه 

داد: »با وجود عرضه Q2 توسط 
آئودی، این شرکت همچنان در 
این سگمنت از رقبای دیگر خود 

عقب خواهد ماند.«
در راس��تای تالش های آئودی 
برای غلبه بر رقبای خود در بازار 
خودروهای لوکس، کارشناس��ان 
معتقدن��د وضعیت ف��روش این 
ش��رکت در چین که بزرگ ترین 
بازار آئودی محسوب می شود از 
اهمیت بس��یار زیادی در تحقق 
پیش بینی های صورت گرفته در 
مورد افزایش فروش این شرکت 

برخوردار است. 
در این ارتباط »ساشا گومل« 
»کامرزبان��ک«  تحلیلگ��ران  از 
آلم��ان در فرانکف��ورت اظه��ار 
 ،BMW داشت: »در مقایسه با
انتظار من این اس��ت که آئودی 
سهم خود را از بازار افزایش دهد 
چرا که BMW مدل های جدید 

کمتری در راه دارد.«
 ،Q2 پس از عرض��ه مدل های
Q5 و Q7 به ب��ازار، آئودی قصد 
دارد ی��ک ک��راس اوور برق��ی را 
وارد  می��الدی  س��ال 2018  در 
بازار کرده و یک س��ال بعد از آن 
مدل Q8 که ی��ک SUV بزرگ 
محسوب می شود را به بازار عرضه 
کند. این درحالی است که برخی 
اخبار منتش��ر ش��ده از ارائه یک 
کراس اوور بر پایه مدل اس��پورت 

TT توسط آئودی حکایت دارد. 
ترجمه: معراج آگاهی
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زنجیره تامین و فرصت های 
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قسمت دوم: توسعه بازار
 راهی برای جذب بیشتر مشتری 

پیش بینی ه��ا در ب��ازار حاک��ی از آن اس��ت که 
اگرچ��ه ت��ا س��ال 2020 ب��ازار خ��ودرو کماکان 
ب��ا ن��رخ افزایش��ی در تقاض��ا مواج��ه خواهد بود 
ام��ا پ��س از آن و از آغاز دهه 2020 ب��ه بعد در 
ص��ورت عدم پیاده س��ازی راهبردهای مناس��ب و 
جدید بازاریابی، رش��د تقاضای خ��ودرو متوقف و 
به نوعی کاهش��ی خواهد ش��د. این کاهش به ویژه 
در مناط��ق توس��عه یافته یا در حال توس��عه بیش 
از س��ایر مناطق نم��ود خواهد داش��ت. به همین 
دلی��ل ش��رکت های ب��زرگ خودروس��ازی از هم 
اکنون به دنبال روش های اس��تراتژیک برای ایجاد 
تقاضاه��ای جدید در ب��ازار خودرو هس��تند. این 
ه��دف از دو طری��ق قاب��ل دس��تیابی خواهد بود؛ 
نخس��ت ایج��اد بازارهای جدی��د در مناطق کمتر 
توس��عه یافته و دوم استفاده از ابزارهای بازاریابی 
و فروش برای تحریک بخش غیر فعال مش��تریان 

در این بازارها. 
برای تش��ریح بیشتر موضوع، هرمی را تصور کنید 
که براس��اس قدرت یا تمایل خرید مشتریان خودرو 
در یک بازار خاص تقسیم بندی شده باشد، به نحوی 
که رأس هرم مربوط به مشتریانی است که از قدرت 
و تمایل بیش��تری ب��رای هزینه ک��رد خرید خودرو 
برخوردارن��د. در آن ص��ورت قاعده ه��رم که دارای 
مس��احت بیشتری است مربوط به مشتریانی خواهد 
ب��ود که از قدرت یا تمایل کمت��ری برای هزینه کرد 
خری��د یک خودرو برخوردار خواهندبود. تصور کنید 
بخش��ی از این هرم و از س��مت قاع��ده در زیر آب 
قرارداش��ته باش��د، درآن صورت این بخ��ش از هرم 
ش��امل مش��تریانی خواهد بود که در شرایط عادی 
ام��کان هزینه کرد برای خرید خ��ودرو در بازار مورد 

بحث را ندارند.
به این گروه، »مش��تریان بالقوه« اطالق می ش��ود 
و ش��امل مش��تریانی خواهد بود که از خرید خودرو 
در قیمت ه��ای فعل��ی ناتوان هس��تند و به گروهی 
ک��ه در طبقات مختلف هرم ام��ا روی آب قراردارند 
»مش��تریان بالفع��ل« یعنی مش��تریانی ک��ه آماده 
پرداخ��ت هزین��ه خرید یک خ��ودرو در قیمت های 

متفاوت بازار مورد بحث را دارا هستند.  
ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی دنیا برای غلبه 
بر محدودیت های فروش آت��ی خودرو، به دنبال آن 
هستند تا با نفوذ در بازارکشورهای کمتر توسعه یافته 
یا توس��عه نیافته، فروش پایداری را برای س��ال های 
بح��ران خود از هم اکنون فراه��م کنند. این موضوع 
مهم، میس��ر نخواهد بود مگر ب��ا فعال کردن بخش 
بزرگ تری از طبقه »مشتریان بالقوه«، به عبارتی آنها 
تالش می کنند با یاری گرفتن از »ابزارهای تحریک 
بازار«، بخش بیش��تری از هرم را به روی آب منتقل 

کنند. 
یک��ی از روش های اس��تراتژیک برای رس��یدن 
ب��ه این ه��دف، انتقال بخش��ی از زنجی��ره ارزش 
خ��ودرو به کش��ورهایی اس��ت ک��ه دارای درصد 
بیش��تری از مش��تریان بالق��وه هس��تند. در واقع 
خودروس��ازان ب��زرگ دنیا تصمی��م دارند با حفظ 
توانایی ه��ای مدلین��گ و طراح��ی محصول برای 
خ��ود، بخ��ش کارخانه یعنی بخش س��خت افزاری 
»تج��ارت خ��ودرو« را ب��ه ای��ن کش��ورها منتقل 
کرده و ضمن بهره برداری از بازار آنها، بخش��ی از 
ارزش افزوده این تجارت را به خود این کش��ورها 
منتقل کنند. این اس��تراتژی ضمن توانمند س��ازی 
مش��تریان بالقوه در این کش��ورها، از طریق سهیم 
کردن منافع، باع��ث ایجاد تقاضاهای جدید پایدار 

درحوزه تجارت خودرو خواهد شد. 
چی��ن، ترکی��ه، مکزیک، هند، مال��زی، تایلند و 
برزیل از جمله کش��ورهایی هس��تند که امروزه در 
مسیر اس��تراتژی توسعه بازار ش��رکت های بزرگ 
خودروس��ازی قراردارند. تویوتا، جی ام و فولکس 
واگن س��ه کمپانی ب��زرگ خودروس��ازی دنیا در 
اغلب این کش��ورها دارای خطوط تولید گس��ترده 
هس��تند و ب��ا روش ه��ای مختل��ف ک��ه برگرفته 
ازتوانایی ه��ا و البته مزیت های مختلفی اس��ت که 
این کش��ورها در تجارت خودرو از آن برخوردارند 

با آنها مشارکت می کنند. 
این تعریف جدید از همکاری شرکت های بزرگ 
خودروسازی دنیا با کش��ورهای کمتر توسعه یافته 
به دلی��ل آنک��ه قس��متی از ارزش اف��زوده زنجیره 
تأمی��ن را ب��ه این کش��ورها منتق��ل می کند، هم 
از نظر افزای��ش قدرت خرید مش��تریان خودرو و 
هم ب��ه لحاظ کاه��ش قیمت تمام ش��ده خودرو، 
یک روش راهبردی اس��ت برای تبدیل مش��تریان 
بالق��وه به مش��تریان بالفعل، ضمن آنکه با س��هیم 
کردن کش��ورهای مقصد در سودآوری های تجارت 
خ��ودرو، پای��داری بیش��تری در بازار ه��ای هدف 
ایج��اد می کن��د. ایجاد اش��تغال بیش��تر، بهره مند 
کردن بخش بیش��تری از جامعه از امکان مالکیت 
خودروی ش��خصی، توسعه سخت افزاری لجستیک 
زنجی��ره تامی��ن، توس��عه صنعت��ی و در نهای��ت 
انتقال نوعی احس��اس غرور ملی و جهانی ش��دن 
به ای��ن کش��ورها از جمله مزایای این مش��ارکت 
برای کش��ورهای مقصد اس��ت. برای ش��رکت های 
بزرگ خودروس��از نیز تحقق اهداف اس��تراتژیک، 

بزرگ ترین دستاورد این مشارکت خواهد بود. 
روشن است که استراتژی توسعه بازار کمپانی های 
بزرگ خودروس��ازی عالوه بر اینکه نسبت عرضه به 
تقاضا را در س��ال های آتی بهبود می بخش��د، منافع 
سرش��اری را نیز برای همه طرف های تجارت خودرو 
ایج��اد می کند؛ بنابرای��ن اگر کش��وری بتواند با به 
اش��تراک گذاش��تن منافع بازار خود با شرکت های 
بزرگ خودروساز، مش��ارکتی پایدار و سودآور برای 
خ��ود ایجاد کند قطعاً در بخش��ی از س��ودآوری در 
زنجیره تأمین جهانی قطعه و خودرو س��هیم خواهد 

شد. 

حسن کریمی سنجری
کارشناس صنعت خودرو



رقابت نامزدهای ریاست فیفا به دور دوم کشیده شد. 
با ش��مارش اولیه آرا، مشخص شد که جیانی اینفانتینو 
و شیخ س��لمان بیش��تر از رقبای خود رای آورده اند با 
این حال بر اس��اس قانون کس��ی می توان��د رئیس فیفا 
شود که دو س��وم آرا یعنی 138 رای را کسب کند. در 
شمارش اولیه آرا، اینفانتینو 88 و شیخ سلمان 85 رای 

کس��ب کردند. ش��اهزاده علی 27 و ژروم شامپاین هم 
هر کدام به ترتیب 27 و 7 رای کس��ب کردند.انتخابات 
فدراس��یون بین المللی فوتبال فیفا روز جمعه در زوریخ 
برگزار ش��د. اعضای فیفا از بین ش��یخ سلمان بحرینی، 
جیانی اینفانتینوی سوییس��ی-ایتالیایی، ژروم شامپاین 
فرانسوی و شاهزاده علی اردنی، رأی خود را به صندوق 

انداختن��د. پیش از این رای گی��ری با تصویب اصالحیه 
فیف��ا درانتخابات زوریخ، دوران ریاس��ت ای��ن نهاد به 
س��ه س��ال کاهش پیدا کرد. همچنین اختیارات رئیس 
فدراس��یون فوتبال فیفا محدود شده است و درآمدهای 
مالی و حقوق مالی این نهاد نیز بیش��تر از قبل باید به 

وضوح در اختیار رسانه ها قرار بگیرد. 

-حسنعلی امیری، س��خنگو و قائم مقام 
وزیر کش��ور درباره احتمال خطای واجدان 
شرایط در انداختن رأی خود به صندوق های 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان رهبری، گفت: آرایی که اشتباهی در 
صندوق ها انداخته شده باطل نمی شود و به 
صندوق مخصوص انتخابات خود بازگردانده 
می ش��وند. حدود 130هزار صندوق رأی در 
سراسر کش��ور برای انتخابات روز جمعه در 
نظر گرفته ش��ده بود که سهم هر انتخابات 

حدود 65هزار صندوق رأی است. 
- حس��ین ذوالفقاری مع��اون امنیتی و 
انتظامی وزارت کش��ور پ��س از بازدید از 
ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: برگزاری انتخابات در سراسر 
کش��ور و به ویژه در اس��تان های مرزی با 
امنی��ت کام��ل در جریان اس��ت و ش��کر 
خدا هیچ مورد امنیتی در س��طح کش��ور 
نداش��ته ایم. صرفا در دو، سه روز گذشته 
چند مورد درگیری های جزئی میان برخی 
طرفداران کاندیداها که بس��یار س��طحی 
بود، داش��تیم که البته نسبت به دوره های 
قبل این درگیری ها کاهش چش��مگیری 
داشت. از امروز )جمعه( هم نقاط مختلف 
کش��ور به صورت لحظه ای توس��ط س��تاد 
امنیتی وزارت کشور رصد می شود و هیچ 
م��وردی که حکایت از مش��کالت امنیتی 
باش��د، گزارش نشده است. در استان های 
مرزی، مخصوصا در اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان، کردس��تان و آذربایجان غربی 
در شرایط بس��یار امنی انتخابات در حال 
برگزاری است و حتی در نقاط صفر مرزی 
هم هیچ مش��کلی برای ایج��اد امنیت در 

جهت برگزاری انتخابات نداریم. 
مع��اون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور 
با اش��اره ب��ه آمادگی کامل هم��ه نیروهای 

امنیت��ی اظهار ک��رد: بالگردهای��ی با کمک 
و پش��تیبانی س��تاد کل نیروهای مسلح در 
محل ماموریت آماده شدند. نیروی انتظامی 
در سطح گسترده ای با تشکیل قرارگاه هایی 
که در س��طح مرکز، اس��تان و شهرس��تان 
تش��کیل دادند، با همکاری همه جانبه سپاه، 
بس��یج و وزارت اطالعات امنیت استان ها را 
تامین می کنند. ب��ا کمک مردم و مخصوصا 
طرفداران نامزدها و خود کاندیداها مش��کل 
امنیتی نخواهیم داشت. وزارت کشور تالش 
زی��ادی ب��رای جلوگی��ری از خرابکاری های 
معاندین داش��ت و بحم��داهلل در این زمینه 
توفیقات زیادی حاصل شده که خدمت مردم 
عزیز کشورمان در آینده اعالم خواهد شد. به 
تمام استان ها ابالغ کرده ایم که به هیچ وجه 
هیچ نامزد و گروهی حق اعالم نتیجه پیروزی 
در انتخابات را قبل از مراجع رس��می ندارد و 
اگر کاندیدایی رعایت نکند، قطعا مسئولیت 

هرگونه عواقب این اقدام را باید قبول کند. 
ذوالفق��اری ادام��ه داد: در چن��د روز 
گذش��ته موارد عامی را داشتیم که برخی 
افراد اعالم کرده بودند، ما پیروز انتخابات 
هس��تیم که این افراد احضار شده و مورد 
تذکر قرار گرفتند. ای��ن افراد در توضیح 
اعالم می کردند که منظور ما این بوده که 

وضعیت جامعه اقبال بیش��تری نسبت به 
م��ا دارد. قطع��ا کاندیداه��ا، جریانات و 
احزابی که در جریان انتخابات هس��تند، 
بای��د توجه کنند که به هی��چ وجه نباید 
اع��الم پی��روزی در انتخاب��ات کنن��د. تا 
ای��ن لحظ��ه در فض��ای مج��ازی نامزد 
خاص��ی اع��الم پی��روزی نکرده اس��ت. 
وضعیت فضای مج��ازی را لحظه به لحظه 
رص��د می کنی��م، وضعیت خوب اس��ت، 
پیش بینی های مختلفی را برای س��ه روز 
پایانی کرده بودیم و براس��اس گزارشات 
موجود، وضعیت مناس��ب اس��ت. برخی  
ام��روز )جمعه( صبح اعالم ک��رده بودند 
ک��ه از رأی خودتان عک��س گرفته و در 
فض��ای مجازی ق��رار دهید که ب��ه آنها 
تذکر داده ش��د و جلوی ای��ن کار گرفته 
ش��د. ذوالفقاری در خصوص ش��عارهای 
حسینیه ارشاد و بسته شدن در حسینیه 
ارش��اد نیز اظهار کرد: بلی این اتفاق رخ 

داده اس��ت. 
- هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعالم 
ک��رد که هیچ مرجعی جز ش��ورای نگهبان 
حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. 
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، چهارمین 
اطالعیه خ��ود را صادر ک��رد و در متن آن 

چنین آمده است: »بسمه تعالی، ضمن تشکر 
از حضور حماسی و غرورآفرین مردم بزرگوار 
در عرصه انتخابات و تاکید بر ضرورت ادامه 
رأی گیری تا مرحله نهای��ی به اطالع مردم 
شریف و سرافراز می رس��اند طبق ماده 11 
قانون نظارت ش��ورای نگهب��ان بر انتخابات 
مجلس شورای اسالمی هیچ مرجعی به جز 
شورای نگهبان حق ابطال یا متوقف کردن 
انتخابات را ندارد و هرگونه اقدامی که شائبه 
توقف انتخابات را داش��ته باشد بدون کسب 
موافقت قبلی شورای نگهبان، خالف قانون 

است. 
- فائزه هاش��می، فرزند آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی به ادعای حمایت بی بی سی از 
پدرش واکنش نشان داد. او که با حضور در 
حس��ینیه جماران رأی خود را در انتخابات 
دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس��المی و 
پنجمی��ن دوره مجلس خب��رگان رهبری 
به صن��دوق انداخت، در جم��ع خبرنگاران 
در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه گفته 
می ش��ود بی بی س��ی از آی��ت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی حمایت کرده؟ گفت: به نظرم 
این حرف نوعی فرافکنی است. اوایل انقالب 
بی بی س��ی از انقالب ه��م حمایت می کرد 
آی��ا باید بگوییم انقالبی انگلیس��ی اس��ت؟ 
این فعال سیاس��ی اصالح طلب درباره اینکه 
گفته می ش��ود آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
گفته به برخی رأی ندهید، یادآور شد: اینها 
موضوعاتی مس��خره است و این حرف ها به 
آیت ا هلل هاشمی ربطی ندارد. بی بی سی هم 
یک بخ��ش خبری و تحلیل��ی دارد و افراد 
می توانند در آن اظهارنظر کنند. فکر می کنم 
این قبیل اظهارات نشانگر نگرانی و در جهت 
تخریب افکار عمومی است. کسانی که وارد 
مجلس می ش��وند باید خودشان در این باره 

تصمیم گیری کنند. 

امیرحسین عس��اری معاون خدمات ش��هری و محیط 
زیس��ت ش��هرداری منطقه 11 گفت: با نزدیک شدن به 
روزهای پایانی س��ال و فصل مناس��ب برای کاشت نهال، 
امس��ال 25هزار نه��ال از طری��ق غرفه های مس��تقر در 
بوس��تان ها و نیز س��امانه ارتباطی 137 بین ش��هروندان 

توزیع خواهد شد. 
به گفته عس��اری، نهال درختان ش��لیل، هلو، گیالس، 
خرمالو و آلبالو برای کاش��ت در من��ازل آماده تحویل به 
شهروندان اس��ت که طی هفته آینده شش غرفه تحویل 
رایگان نهال نیز در بوستان های سطح منطقه دایر خواهد 

شد تا شهروندان بتوانند نهال های مورد نیاز خود را از این 
غرفه ها دریافت کنند. همچنین طرح کاش��ت 2هزار نهال 
توس��ط کارشناسان فضای س��بز در منازل شهروندان نیز 
انجام می ش��ود که متقاضیان می توانند با سامانه ارتباطی 

137 تماس بگیرند و درخواست خود را مطرح کنند. 

ضیاء الدین ش��عاعی، مدی��ر طرح ملی 
مقابل��ه ب��ا پدیده گ��رد و غبار س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با اشاره به اینکه 
»امس��ال رطوبت اس��تان خوزستان حتی 
جن��وب آن ب��اال اس��ت و گ��رد و خ��اک 
بهمن م��اه س��ال 93 در اه��واز را تجرب��ه 
نخواهیم کرد«، گفت: اگر بادهای جنوبی 
از س��مت عربس��تان هم وارد ایران شود، 
نمی تواند حادثه ای با ش��دت گرد و خاک 

سال گذشته ایجاد کند. 
او با بیان اینکه دو هفته گذشته گرد و غبار 

سریع و کوتاه مدتی در اهواز به خاطر طوفان 
عراق به وقوع پیوس��ت، اظهار کرد: وضعیت 
رطوبت کشورهای عراق و عربستان بر خالف 
ایران مساعد ارزیابی نمی شود و احتمال وقوع 
گرد و غبار در کشور ما با منشأ خارجی عراق 
و عربستان در سال جاری وجود دارد. مدیر 
طرح ملی مقابله با گ��رد و غبار پیش بینی 
ک��رد: احتمال وقوع گرد و غبار در نیمه اول 
اسفند جاری در کشور وجود دارد که شرایط 
نامساعد عراق به لحاظ رطوبت در وقوع این 
پدیده تاثیرگ��ذار خواهد بود. در این مقطع 

باد جنوبی عربستان نیز وارد کشور می شود 
و در امتداد خلیج فارس حرکت و از منش��أ 
بین النهری��ن بارگیری می کند، به طور کلی 
همه بادهای غربی به س��مت ایران حرکت 
می کنند که موقتی خواهد بود و طی یک یا 

دو روز اصالح خواهد شد. 
ش��عاعی با تاکید بر اینک��ه نگران وقوع 
گرد و خاک پررنگ است، گفت: پیش بینی 
دقیق وضعیت گرد و غبار کش��ور در سال 
جاری زود اس��ت و هنوز امکان پیش بینی 
آن وجود ندارد، تنها نکته روش��ن و قابل 

ذکر آن اس��ت که وضعیت رطوبت عراق و 
عربستان مناسب نیس��ت و احتمال وقوع 

گرد و غبارعربی وجود دارد. 
وی با اش��اره به اینکه بیشتر گرد و غبار 
کشور در سال جاری دارای منشأ خارجی 
بود، اظهار کرد: س��ال گذش��ته هم گرد و 
غب��اری که اهواز را تحت تاثی��ر قرار داد، 
منشا خارجی داش��ت که به علت شرایط 
جن��وب خوزس��تان بارگی��ری بیش��تری 
صورت گرفت، اما وضعیت رطوبتی امسال 

کشور بهتر از سال گذشته است. 

جمعه انتخابات

توزیع ۲۵هزار نهال رایگان در تهران

شلیل، هلو، گیالس، خرمالو و آلبالو آماده کاشت

گرد و غبار عربی در راه است

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

دو خبرن��گار زندانی روزنامه جمهوریت بع��د از گذراندن 
س��ه ماه حبس، براس��اس حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه 
آزاد می ش��وند. به گزارش روزنامه تودی زمان، چهاردهمین 
دادگاه عالی کیفری اس��تانبول پس از بررس��ی درخواس��ت 
وکالی »جان دوندار« سردبیر و »اردم گل« خبرنگار روزنامه 
جمهوریت در حکمی آزادی این دو خبرنگار را صادر کرد. با 
این حال این دو خبرنگار هنوز ممکن است به دلیل اتهامات 
وارده به مجازات حبس ابد محکوم شوند. همچنین براساس 

حکم دادگاه این دو خبرنگار ممنوع السفر شده اند. 
دادگاه قانون اساس��ی ترکیه اعالم ک��رد که پرونده دو 
خبرنگار بازداش��تی دوندار و گل براس��اس حقوق آزادی 
بی��ان و آزای مطبوعات قید ش��ده در ماده های 19، 26 و 
28 قانون اساس��ی مورد بررسی قرار گرفته است و حبس 

این دو خبرنگار را در راستای نقض این حقوق اعالم کرده 
اس��ت. همچنین خانواده های این دو خبرنگار محبوس و 
برخ��ی از همکاران آنها در مقابل زندان س��یلیوری، محل 
بازداشت آنها تجمع کردند. در همین راستا دیلک دوندار، 
همسر س��ردبیر بازداشتی روزنامه جمهوریت در گفت و گو 
با س��ی. ان. ان ترک اع��الم کرد: براس��اس اصول آزادی 
مطبوعات، منتظر آزاد ش��دن همس��رش اس��ت. مقامات 
قضای��ی ترکیه این دو روزنامه ن��گار روزنامه جمهوریت را 
به »تبلیغات تروریس��تی«، »جاسوس��ی« و »تالش برای 
س��رنگونی دول��ت« متهم کرده بودند اما برخی رس��انه ها 
نوش��تند که دلیل اصلی دستگیری آنها انتشار خبر ارسال 
احتمالی جنگ افزار  از س��وی ترکی��ه به گروه های افراطی 

شبه نظامی در سوریه بوده است. 

دو خبرنگار زندانی روزنامه »جمهوریت« ترکیه آزاد می شوند

  به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز 
عربی، هی�أت عال�ی مذاکره کنندگان 
مخالف س�وریه در ریاض اع�الم کرد: 
ارتش آزاد و گروه های مس�لح وابسته 
به ائتالف مخالف�ان پایبندی خود را به 

آتش بس اعالم کرده اند. 
روس�یه  رئیس جمه�ور  پوتی�ن،   
تصری�ح کرد: روند صلح در س�وریه 
دش�وار خواه�د ب�ود ام�ا هیچ گونه 

جایگزینی برای آن وجود ندارد. 

 »یوه�ان اش�نایدر آم�ان« رئیس جمه�وری س�وییس ب�ه دعوت رس�می 
حجت االسالم حس�ن روحانی رئیس جمهوری کشورمان، روز جمعه در صدر 

یک هیأت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و علمی وارد تهران شد

تیتر اخبار

پارلم��ان آلمان قانون چاپ تبلیغ��ات منفی روی پاکت 
س��یگار را به تصویب رس��اند. این قانون براس��اس مصوبه  
اتحادیه  اروپا که باید از سال 2014 در کشورهای عضو به 
اجرا درآید، تنظیم شده است. فرصت آلمان برای تصویب 
قانونی در این مورد تا 20 ماه مه سال میالدی جاری بود. 
ب��ه گزارش دویچه ول��ه، موافق مفاد قانون تصویب ش��ده، 
کارخانج��ات تولید دخانیات موظف هس��تند دس��ت کم دو 
س��وم سطح رویی و پشتی پاکت س��یگار را به چاپ تصاویر 
شوک آور و نوشته های هش��داردهنده اختصاص دهند. این 
قاعده همچنین باید در مورد بس��ته های توتون سیگارهای 
دست پیچ که بهای آنها نسبت به سیگارهای آماده پایین تر 
است، نیز رعایت شود. تاکنون تبلیغات منفی بازدارنده روی 

بسته های سیگار، تنها 30 درصد از سطح رویی و 40 درصد 
از س��طح پش��تی آنها را دربرمی گرفت. طبق قانون جدید، 
مواد خطرناک س��رطان زا یا موادی که محدودیت هایی برای 
تولیدمث��ل ایجاد می کنند، نیز باید از تنباکوی س��یگار جدا 
شوند. این ممنوعیت اسانس هایی را شامل می شود که با بوی 
وانیل یا شکالت، مزه  تلخ تنباکو را خنثی یا تلطیف می کنند. 
س��یگارهای موجود در بازار که بسته های آنها براساس مفاد 
قانون جدید تولید نش��ده اند، می توانند ت��ا ماه مه 2017 به 
فروش برسند. تصاویری که قرار است سیگاری ها را به ترک 
اعتیاد تشویق کنند، اغلب از اعضای آسیب دیده  بدن گرفته 
شده اند که ش��امل ریه ای در حال فساد، گلویی که سرطان 

شکل آن را تغییر داده یا پای مبتال به قانقاریا می شوند. 

تصویب قانون »چاپ تبلیغات منفی روی پاکت سیگار«در آلمان

 محم�د فاض�ل ،مدی�رکل دفت�ر 
وزارتی آموزش و پرورش اعالم کرد: 
مطابق تصمیم�ات قبلی، بنایی برای 
تعطیل�ی م�دارس در روز ش�نبه به 

علت انتخابات نداریم. 
 پلی�س کالیفرنیا ی�ک جعبه پازل 
حاوی مقادیر زیادی قرص اکستازی 

کشف و ضبط کرد. 
دکتر حسن هاشمی، وزیر بهداش�ت دیروز در بیمارستان نور تهران، رأی 

خود را به صندوق سیار آرا انداخت

تیتر اخبار

آخری��ن آمار ف��روش فیلم ه��ای در حال اکران ب��ه روایت 
پخش کنن��دگان اعالم ش��د. حبیب اس��ماعیلی، آمار فروش 
فیلم »من سالوادور نیستم« را که از چهارشنبه -5 اسفندماه- 
نمایش��ش را آغاز کرده است، 125 میلیون تومان عنوان کرد. 
امیر قطبی مدیر پخش ش��رکت »فیلمیران« آمار فروش کلی 
فیل��م »کوچه بی نام« به کارگردانی هات��ف علیمردانی را 875 
میلیون تومان عنوان کرد. قطبی فروش فیلم »در مدت معلوم« 
به کارگردانی وحید امیرخانی را با 15 سالن در تهران 2 میلیارد 

و 20میلیون تومان و در دیگر شهرها با 30 سالن، یک میلیارد 
و 50 میلیون تومان عنوان کرد. محس��ن صادقی، مدیر پخش 
شرکت جبرئیل فیلم، فروش »تا آمدن احمد« را به کارگردانی 
صادق صادق دقیقی که مضمون دفاع مقدسی دارد 70 میلیون 
تومان در 10 سالن س��ینما، همراه با اکران های جنبی اش در 
محیط های فرهنگی و دانشگاه ها اعالم کرد. فیلم »نقش نگار« 
به کارگردانی علی عطش��انی بعد از 24 روز نمایش به فروشی 

معادل 363 میلیون تومان رسیده است. 

جدیدترین آمار فروش گیشه سینماها

  ناصر تقوایی در مراس�م اختتامیه 

نمایش�گاه آثار فریده الشایی گفت: 
او دوست داش�ت از زندگی و کارش 
ی�ک فیل�م بس�ازم و من خ�ودم را 
نفرین می کنم که نتوانس�تم این کار 
را به موقع انج�ام دهم. وقتی آماده 
شدم که فریده دیگر در بین ما نبود. 
 چهارمین مجموعه ش�عر حسین 
س�ناپور با عنوان »مهلکه« به زودی 

منتشر می شود. 

هنرمندان، بازیگران و اهال�ی هنر روز جمعه پای صندوق های رأی حضور 
پی�دا کردن�د ازجمل�ه می توان ب�ه اصغر فره�ادی کارگردان سرش�ناس 

کشورمان اشاره کرد

تیتر اخبار

رس��انه های س��عودی ب��ه انتق��اد تن��د از دبی��ر کل 
کنفدراسیون بسکتبال آسیا پرداختند و او را به جانبداری 
از ایران و دخالت دادن سیاس��ت در ورزش متهم کردند. 
به گزارش روزنامه االخبار لبنان، تنش سیاسی بین ایران 
و عربس��تان به دنیای ورزش هم کشیده شده تا جایی که 
فدراس��یون فوتبال عربستان و باش��گاه های این کشور در 
لیگ قهرمانان آس��یا اعالم کردند حاضر نیستند در خاک 

ایران برابر نمایندگان این کشور به میدان بروند. 
اختالف بین ایران و عربس��تان به ق��دری دامنه یافته 
که حتی این دو کش��ور دوس��ت ندارند با کشورهایی که 
رابطه نزدیک با کش��ور مخالف دارند، رابطه برقرار کنند. 
اختالف فوتبالی بین ایران و عربستان به نظر می رسد که 
به بس��کتبال هم کشیده شده است. سعودی ها، لبنانی ها 
را به جانبداری از ایران و دش��منی با کش��ورهای عربی 
حوزه خلیج فارس متهم کردند. رس��انه های س��عودی به 
انتقاد ش��دید از هاک��وب خاجریان لبنان��ی که دبیر کل 

کنفدراس��یون بسکتبال آسیا اس��ت پرداختند و او را به 
جانبداری از بسکتبال ایران و دشمنی با کشورهای عربی 
به ویژه عربستان متهم کردند. روزنامه عکاظ عربستان در 
این زمینه نوشت: دبیر کل لبنانی کنفدراسیون بسکتبال 
آس��یا میزبانی رقابت های مختل��ف را به ایران می دهد و 
دیگر کش��ورها را مح��روم می کنند. او سیاس��ت را وارد 
ورزش کرده اس��ت و به جانبداری از ایرانی ها می پردازد. 
خاجری��ان به این انتق��ادات واکنش نش��ان داد و گفت: 
بارها م��ورد انتقاد قرار گرفتم اما همه انتقادها ورزش��ی 
بوده است و االن بس��یار شگفت زده شدم که انتقادهای 
سیاسی از من می شود. به انتقادها عادت کردیم. معموال 
هرگاه میزبانی به یک کشور داده می شود، دیگر کشورها 
اعتراض دارند اما درباره س��ه میزبانی که به ایران دادیم 
بای��د بگویم که تصمیم فردی من نبود بلکه همه اعضا به 
این نتیجه رس��یدند که ای��ران بهترین گزینه برای دادن 

میزبانی است. 

حمله سعودی ها به رئیس کنفدراسیون بسکتبال آسیا به خاطر ایران

  رئال مادرید و اتلتیکو مادرید امشب 

حساس ترین بازی این هفته اللیگا را در 
مادرید برگزار خواهند کرد. 

 قرعه  کشی دور یک هشتم نهایی 
لیگ اروپا انجام ش�د و در مهم ترین 
بازی ه�ای ای�ن لی�گ، لیورپ�ول و 
و  دورتمون�د  یونایت�د؛  منچس�تر 
تانته�ام؛ والنس�یا و بیالئ�و؛ بازل و 

سویا روبه روی هم قرار می گیرند. 

ورزشکاران کشورمان، روز جمعه پای صندوق های رأی حضور پیدا کردند. از 
آن جمله می توان به محمد موس�وی و شهرام محمودی از بازیکنان تیم ملی 

والیبال کشورمان اشاره کرد که در حسینیه ارشاد رأی دادند

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی

شهریار شمس مستوفی، محمدصادق جنان صفت

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
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انتخابات فیفا به دور دوم کشیده شد

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
پ�س از انداخت�ن رأی ش�ان به صن�دوق در دو 
انتخاب�ات مجلس خب�رگان و مجلس ش�ورای 
اسالمی فرمودند: توصیه من به مردم این است 
که همه در انتخابات ش�رکت کنند و هر کس�ی 
ایران و جمهوری اسالمی و شکوه و عظمت ملی 

را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند. 

- آیت اهلل هاشمی رفس�نجانی، رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که با حضور در حسینیه 
جم�اران رأی خود را به صندوق انداخت، گفت: 
ش�هادت دروغ و خیانت در امانت گناه بس�یار 
بزرگی است. امیدواریم ملت نشان دهند   نهایت 
امانت�داری را دارند. اجازه ندهید س�وءظنی به 

نظام انتخاباتی وارد شود. 

حسن روحانی رئیس جمهوری با حضور در ستاد 
انتخابات وزارت کش�ور پس از انداخت�ن رای خود 
به صندوق گفت: هر مجلس�ی با نظر مبارک مردم 
به وج�ود آید برای ما محترم اس�ت. همه ب�ه آرای 
اکثریت احترام بگذارند. اتکای م�ا به اکثریت آرا و 
نگاه ما به صندوق آرا خواهد بود.دست همه آنهایی را 

که آرای خود را به صندوق می ریزند، می بوسم.

از اتفاق ه�ای جال�ب دی�روز 
در  ابته�اج  هوش�نگ  حض�ور 

انتخابات بود. 
خبرآنالین گزارش داده است 
که شاعر سرش�ناس کشورمان 
هر دو برگ�ه را به صورت کامل 

پر کرده است. 

جیانی اینفانتینو در 
دور اول با سه رای بیشتر 
باالتر از شیخ سلمان 
قرار گرفت. با این حال 
نتوانست دو سوم آراء را 
کسب کند و انتخابات به 
دور دوم کشید



آگهی امروز: بیماری های کمیاب

م��ردی در دل جن��گل ش��بیه ی��ک گ��رگ به 
درخت��ان می نگرد. صدایش را می ش��نویم: فرض 
کنی��د که من یک گ��رگ بودم. در کن��ار دریا او 
را شبیه یک س��یل دریایی دراز کشیده درساحل 
می بینیم. مرد می گوید ف��رض کنید که من یک 
س��یل دریایی بودم. او را در گوشه و کنار طبیعت 
در حال��ی که خودش را حیوان��ات دیگر می نامد، 
می بینیم. س��پس به حیوانات کمیاب تر می رسد. 
م��رد می گوید که حیوان ب��ودن و حیوان کمیاب 
بودن بس��یار مهم اس��ت. . . اما من تنها یک مرد 
هس��تم با یک بیماری کمیاب و ش��بیه من بودن 
با ی��ک بیماری کمی��اب معنای نادیده انگاش��ته 
ش��دن می دهد. تیزر متعلق به سازمانی است که 
در جست وجوی ش��ناخت بیماری های کمیاب و 
برط��رف کردن آنهاس��ت. تیزر بی��ان می کند که 
آنها مراقب بیماری هایی هس��تند که کمتر از آنها 

مراقبت می شود. 
انتخاب ایده به جای سرکش��ی در بیمارستان ها 
و دی��دن آدم های بیم��ار صورت گرفته اس��ت و 
از مقایس��ه ای اس��تعاری با حیوان��ات کمیاب در 
طبیعت، برای نشان دادن کمیاب بودن بیماری و 
در ضمن بیان این مس��ئله استفاده کرده است که 
حیوان کمیابی بودن بسیار مهم است اما بیماری 

کمیابی داشتن خیلی مهم نیست. 
این البته بی ش��ک تاکید بر این مس��ئله نیست 
که حیوانات اکنون مهم تر از انس��ان ها هستند اما 
بیان این امر اس��ت که هر مسئله کمیاب و نادری 

مورد توجه است.

 بیماری های کمیاب نه، هدف بیان این مس��ئله 
اس��ت که هر امر کمیاب نمایشی و سرمایه سازی 
ممکن اس��ت مورد توجه باشد اما یک بیماری که 
برعکس نیاز به حمایت دارد مورد بی توجهی قرار 
می گی��رد. پی��ام تیزر جهت این اس��ت که به این 

بیماری ها کم توجهی نشود.
 البته سازندگان همان ها هستند که می خواهند 
حمایت کنند و چنین ایده پردازی ای در جهت آن 
است. تکنیک و فضا سازی زیبا و با فضاهایی از دل 
جنگل و بکر اس��ت. دوربین همگام با حرکت مرد 
در دل طبیعت پیش می آید و پیام کلی تیزر را که 
حمایت از بیماری های کمیاب است به عالی ترین 

وجه می رساند. 
لینک مشاهده ویدئو: 

Dompe/the rarest ones-ads of the world

بیلبورد اسپرسو مک کافی و میزان 
بارش برف

ویس��تلر)Whistler( در کانادا جایی اس��ت که 
بس��یاری از مردم از سراس��ر دنیا برای اسکی کردن 

به آنجا می روند. 
یکی از موضوعات مهم در مورد این ش��هر میزان 
بارش روزانه برف است. اسکی بازان، اسنوبوردسواران 
و توریست ها افرادی هستند که همیشه میزان برف 
باریده شده در این ش��هر برای شان مهم بوده است. 
همین موضوع باعث ش��ده است که مک دونالد برای 
برند قهوه فوری خود، مک کافی)McCafé(دس��ت 
 به اج��رای یک بیلب��ورد خالقانه و البته هوش��مند 

بزند. 
به گزارش آیمارکتور، در این ایده بیلبورد هوشمند 
مک کافی میزان برف باریده ش��ده را براساس حجم 
و ارتف��اع فوم خامه روی اسپرس��و نش��ان می دهد. 
هرچقدر میزان برف بیش��تر باشد، فوم روی اسپرسو 
حجم بیشتری دارد و در کنار آن میزان برف باریده 

شده با واحد سانتی متر نمایش داده می شود. 
اس��تفاده از ایده خالقانه در بیلبورد در کش��ور ما 
کمتر دیده می ش��ود، این درحالی است که در دیگر 
کش��ورها تالش می شود تا از همین رسانه سنتی به 

شکلی خالقانه استفاده شود. 

از میان خبرها

فرصت نقد

تبلیغات خالق

آگهی: شرکت تولیدکننده پوشاک Wrogn- شعار: به دنیای موازی خوش آمدید 

ایستگاه تبلیغات

Emojiهای پپسی با زبان دیجیتال 
با مردم صحبت می کنند

پپس��ی با ایجاد بی��ش از emoji 70 منحصر به فرد 
روی قوطی ها، بطری ها و لیوان های نوشابه خود قصد 
راه اندازی یک کمپین جهان��ی برای جلب توجه افراد 
در تابس��تان را دارد. ب��ه ای��ن ترتیب پپس��ی با زبانی 

مختصر و دیجیتال با مردم حرف می زند. 
ب��ه گزارش ام ب��ی ای  نیوز پپس��ی اخی��را به موج 
برندهایی پیوس��ته اس��ت که از این پدیده و زبان در 
بس��ته بندی های خود استفاده می کنند. مرکز طراحی 
پپس��ی با راه اندازی این کمپین قصد برقراری ارتباط 
می��ان مردم و بس��ته بندی برن��د را دارد. کمپین فوق 
در 100 بازار مختلف جهان تابستان امسال راه اندازی 

خواهد شد. 
تصمیم پپس��ی برای طراحی این بسته بندی جدید 
در رقاب��ت با کمپی��ن »Share a Coke« کوکاکوال 
گرفته ش��د که در راس��تای آن چاپ اس��امی افراد به 
ج��ای لوگوی کوکاکوال امکان به اش��تراك گذاری این 
بطری ها با دوستان و اعضای خانواده را به وجود آورد. 

نگاهی به آگهی محیطی برند کاله

ایده بانمک، اجرای ناتوان
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شیر واقعی یا غیر واقعی؟ 
رش��ید رهنما، مدیر آتلی��ه کانون تبلیغاتی 
مات درباره آگهی محیطی کمپین شیر بطری 
کاله می گوید: بدون دانس��تن صورت مسئله و 
به طور کلی بریف و با آنچه از نتیجه به دس��ت 
آمده است، می ش��ود برداشت کرد که مسئله 
اصلی در این کمپین نش��ان دادن واقعی بودن 
یا خالص بودن شیر تولیدی شرکت کاله بوده 
است. مفهوم و کانسپت به دست آمده نیز سعی 
می کند ب��ه مخاطب بگوید ش��یر کاله واقعی 
اس��ت و افزودنی یا تقلبی نیست و با صراحت 
می گوی��د ش��یر واقعی کال��ه را تجربه کنید و 
احتماال از خوردن ش��یر غیر واقعی بپرهیزید. 
ح��ال با این مفهوم اگر بخواهیم آنچه مجموع 
تصویر و آگهی به ما ارائه کرده اس��ت را مورد 
بررسی قرار دهیم، به این چالش می رسیم که 
اگر شیر واقعی است پس چرا شیر تصویر یا گاو 
تصویر ما واقعی نیست. یعنی ما خودمان گویا 
به نحوی می گوییم، ای��ن هم فقط یک کلک 
بود و ما هم واقعی نیس��تیم. حال تصور کنیم 
خواس��ته ما این بوده که مخاطب متوجه طنز 
و بازی کالمی ما شود و سپس به واقعی بودن 
هم توجه کند. اما به نظر می رسد در این میان 
ما مفهوم اصلی را فدای این جذابیت کالمی و 
تا حد کمتری تصویری کرده ایم. بدین معنا که 
مخاطب ابتدا پیامی کنایه دار و طنزدار را درك 
خواهد ک��رد و در نتیجه بار معنایی واقعی )به 
معنای خلوص و ش��اید بدون افزودنی و(… را 
رها می کند و بازهم این فقط رابین هود است 
ک��ه می تواند با یک تیر چند نش��ان را بزند و 
همگی هم در وس��ط خال و ما مجبوریم چند 
تای��ی پیام را فدا کنیم تا یکی به هدف اصابت 
کند. حال نگاهی به تصویر سازی در این تبلیغ 
بیندازیم…ما تا اینجا یک ش��عار و پیام نسبتا 
خوب از جهت کنایه دار بودن و طنز آمیز بودن 
و ب��ه نظر مهم تر از همه از لحاظ نوس��تالژی و 
خاطره بازی برای بزرگس��االن و س��پس شاید 
برای بچه های امروزی که هنوز هم بازی جذاب 
کلمات را دوس��ت دارند…با ای��ن نگاه انتظار 
می رفت چیزی که مش��اهده می کنیم هم در 
همین راستا باش��د. یعنی کمی فانتزی همراه 
ب��ا خیال کودکانه و ش��ادتر و هیجان انگیزتر. 
اما آنچه که االن دیده می ش��ود شیر عبوس و 
ناراحتی اس��ت که گویا زیاد هم از این که بدن 
گاو دارد، راضی نیس��ت. اغراق را در حد بازی 
کالمی و موجود نحیف م��ان محدود کرده ایم 
و ب��ه آن پروب��ال نداده ایم. اگر ای��ن موجود را 
به ش��کل تصویرهای کارتونی پرنش��اط و شاد 
می دیدیم، تأثیرش بیش��تر می شد و در عین 
حال هماهنگی بیشتری هم با بسته بندی شیر 
کاله داش��ت یا ش��اید با راه حلی دیگر می شد 
همانند ایرانیان باس��تان موجودی با عظمت تر 
و اس��طوره ای را به نمایش می گذاشتیم. نکات 
ری��ز دیگری هم همانند علت اس��تفاده از این 
تایپ فیس برای شعار جای سوال است که به 
نظر با این تصویر هماهنگی ایجاد نمی کند. در 
مجم��وع تبلیغی جذاب و متفاوت در ش��عار و 
تصویر داریم که با تاملی بیش��تر پتانسیل یک 
کمپین به یاد ماندنی را برای س��ال ها خواهد 

داشت. 

احسنت بر آن شیری که تو را خورد! 
علی جمشیدی، درباره طرح آگهی محیطی 
کاله می گوید: احس��نت بر آن شیری که تو را 
خورد! این یک شوخی قدیمی است که معموالً 
بزرگ تر ها برای اینکه با جوان ترها مزاح کنند، 
می گفتند. تعلیق واق��ع در جمله که دقیقا در 
آخر جمله می آمد، ش��وك م��ورد نظر راوی را 
ایجاد می کرد و در واقع احسنت بر شیری که تو 
خوردی را این گونه به بازی می گرفتند. کلماتی 
مثل شیر به دلیل استفاده های کامال متفاوت 
قابلیت این بازی را دارند، کما اینکه بین فارسی 
و زبان های دیگر نیز چنین بازی هایی مرس��وم 
است. مثل کلمه دی  )DAY(  که در انگلیسی 
به معنای روز و در فارسی یکی از ماه های سال 
است. برای همین من ایده موجود در این آرت 
ورك را دوس��ت دارم. ایده شیر واقعی چیزی 
اس��ت که مسیر رس��یدن به آن و تعریفش در 
فضای آرت ورك کاری جالب، ساده و گیراست. 
با وجود اینکه برخی از فعاالن عرصه تبلیغات 
اصرار داش��تند که ایده بی ش��باهت به یکی از 
کاره��ای دامداران نیس��ت، اثر را جس��ت وجو 
ک��ردم و رگه های جدی از کپ��ی میان این دو 
نیافتم. نکته ای که متأسفانه نمی دانم تا چه حد 
کدام یک از طرفین یعن��ی مدیریت هنری یا 
سفارش دهنده روی پیکره کار تأثیر گذار بوده اند، 
اجرای کار است. از نظر من اجرا؛ کار را از نفس 
انداخته، بطن اجرا از صحنه مشهور چراگاهی 
اس��ت که عموما روی بس��ته بندی های شیر 
می بینیم، اما به وجود آوردن مخلوق شیر+گاو 
نه تنها ایده دیگری اس��ت بلکه رسانایی الزم را 
ندارد. هدف از این ترکیب فیزیکال مش��خص 
نیس��ت و در اجرا تنها به اضافه کردن خال بر 
بدن شیر بسنده شده است. شاید تنها یک شیر 
سفید رنگ می توانس��ت بیشتر نمایش دهنده 
ایده باش��د. این بار شیر واقعی دیگر حضوری 
نامتعارف دارد و با توجه به عمومیت مخاطب 
محصول در چش��مگیر کردن ایده به مخاطب 
باز می مان��د. نکته دیگری که می ت��وان آن را 
ضعف قلمداد کرد استفاده از زنجیره فونت های 
معمول در طراحی ش��عار اس��ت. کاری که ما 

طراحان به خوبی با آن آش��ناییم. این نوشتار 
ش��اید اولین انتخاب از زنجیره فونت های قابل 
دانلود در اینترنت باشد. انتظار من در این آرت 
ورك این بود که به دلیل کانس��پت نهفته در 
نوشتار، یا نوش��ته حتی معمولی را به گونه ای 
دچار تغییرات تایپوگرافی می کردیم یا محض 
بهتر دیده شدن ایده نوشتار کار را کامال ساده 
در پک شات مالحظه می کردیم. پک شات به 
درس��تی اجرا شده گرچه این یک اصل نیست 
ولی عموما بیلبورد یا بریج بورد های ما در سمت 
چپ به نتیجه می رس��ند که ای��ن می تواند به 

جغرافیای نصب آرت ورك نیز مربوط باش��د. 
به طورکلی باید بگویم که در این طرح باایده ای 
بانمک ولی اجرایی ناتوان سروکار داریم. یکی از 
هزاران اتفاق ناقص تبلیغاتی در ایران که همه 
ما به هزاران دلیل کاری درگیر طراحی، اجرا و 

نصب آن هستیم. 

صورت مسئله مشخص در کمپین باعث 
طی کردن مسیری امن می شود

فوادتجل��ی، به نمایندگی از گروه ایده پردازی و 
طراحی آتی بال درباره آگهی محیطی شرکت 
کال��ه می گوی��د: آگهی محیطی ش��رکت کاله 
سفارش مهم و جالبی بود و طراحی و ایده پردازی 
برای چنین سفارشی، فارغ از حساسیت هایش، 
بسیار جالب توجه است. صورت مسئله ما ساده 

و مش��خص بود، چه ایده و اجرایی باعث بهتر 
و بیش��تر دیده شدن محصول می شود. معموال 
در این مواقع س��فارش دهنده ها و مشتریان و 
حت��ی طراحان و ایده پردازان، مس��یری امن و 
کم دردس��ر را دنبال می کنند. فراموش نکنیم 
ک��ه خالقی��ت در تبلیغات و طراح��ی، ارتباط 
مستقیمی با جسارت دارد و محافظه کاری تأثیر 
این قبیل رسانه ها را کم می کند. داستان خوب 
اساسی ترین بخش ارتباط با مخاطب است، اما 
داستانی که در راستای سناریوی اصلی و هویت 
برند پرداخته ش��ده باش��د. حفظ یکپارچگی 
هوی��ت و در نظ��ر گرفتن جای��گاه واقع بینانه 
تعریف شده برای سفارش دهندگان، اولویت اول 
است و هیچ طرح یا کمپینی، هرچقدر هم که 
خالق، نباید با اهداف استراتژیک سفارش دهنده 
مغایرت داشته باشد. نخستین چالش طراحی و 
تبلیغات، خالقیت و ایده پردازی اس��ت. چالش 
بعدی اجرای درس��ت و با کیفیت ایده اس��ت 
و م��ا با دقت بر این چالش ه��ا تمرکز کرده ایم. 
یکی از خصوصیت ه��ای کمپین معرفی، تعدد 
المان ه��ای آن اس��ت. در یک قاب ق��رار دادن 
پک ش��ات  )نمای کاملی از محصول(، ش��عار، 
متن ها و خلق روایِت تصویرِی به یادماندنی، در 
عین حال اجتناب از پرگویی، نیاز به کانسپتی 
مانند آجرهای خانه سازی لِگو دارد، یعنی بتوان، 
ب��ا المان هایی که هویت یکس��ان ام��ا فرم ها و 
رنگ های متفاوتی دارند، س��ازهایی بنا کرد که 
یکدس��ت و یکپارچه باشد. از س��وی دیگر، با 
توجه به اس��تراتژی پیش بینی شده برای ورود 
به بازار بای��د در روند طراحی رویکرد محکمی 
در پیش می گرفتیم و بر آن بودیم تا از حداکثر 
ظرفیت های بصری و کالمی موجود اس��تفاده 
کنیم تا امکان دسترس��ی ب��ه تمامی الیه های 

مختلف مخاطب را داشته باشیم. 

تجربه طعم واقعی شیر
تجل��ی درباره ش��عار این آگه��ی می گوید: 
در بررس��ی ویژگی ه��ای محص��ول، ب��ه ایده 
محوری  » ش��یر واقعی «   رس��یدیم و راهنمای 
بصری-هویتی کاملی ب��رای آن تهیه کردیم. 

ش��اخص ترین المان ما، الگوی ویژه ای بود که 
در بسته بندی نیز از آن استفاده شده بود. شعار 
نهایی   » تجربه طعم واقعی شیر «   بود. استفاده 
از ن��گارش و تلفظ یکس��ان ش��یر در معانی 
متفاوت آن امکان خلق بازی زبانی- تصویری 
متفاوتی را برای ما ایج��اد کرد و المان اصلی 
استفاده ش��ده در طراحیِ  » شیر گاو«، مشابه 
الگوی بصری بسته بندی و کنایه ای مفهومی از 
محصول  )ش��یِر گاو( است. از دیگر سو، شعار 
اس��تفاده شده روی محصول، قابلیت توسعه و 
تبدیل شدن به توضیحی را برای تصویر داشت 
و   »طعم واقعی شیر را تجربه کنید «   جای خود 
را به   »شیر واقعی را تجربه کنید «   داد که هم با 
کانسپت اصلی محصول و هم با تصویر کلیدی 
ما نزدیک بود. پس از رسیدن به تصویر و متن 
نهایی، در بررسی هایی که انجام دادیم، متوجه 
واکنش جدی مخاطبان، فارغ از مثبت یا منفی 
ب��ودن آن، به ایده ش��دیم. تأمل برانگیز بودن 
تصویر نهایی و ش��وخی نامتع��ارف اما ظریف 
آن، بی تفاوتی معمول مخاطبان در مواجهه با 
کمپین های مشابه را تبدیل به واکنشی تعاملی 
می ساخت. تجلی در ادامه می گوید: طراحی ها 
براساس رسانه های مختلف با کانسپتی متحد 
ام��ا ایده ها و اجراهای متفاوت انجام ش��ده اند 
ک��ه در دیگر مراحل و بخش های این کمپین 
فراگیر بر حس��ب ضرورت پیش بینی شده در 
معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت. این 
کمپین هم اکنون در اصفه��ان همزمان با در 
دس��ترس قرارگرفتن محصول به اجرا درآمده 
اس��ت و در مراحل بعدی در تهران، مش��هد و 
دیگر ش��هرها نیز اجرا خواهد ش��د. در فضای 
کنونی تبلیغات همان طور که مش��تریان نیاز 
به اس��تودیوهای طراحی خالق و آژانس های 
تبلیغاتی حرفه ای دارند، داش��تن مش��تری یا 
س��فارش دهنده ای که برای طراح��ی و ایده 
ارزش قائل ش��ود و به مش��اوران خود اعتماد 
کند، داش��تن دیدگاه اس��تراتژیک را ضروری 
بدان��د و در نهایت ریس��ک پذیری منطقی و 
معقولی داشته باشد، برای هر طراح و مشاوری 

ارزشمند است. 

تصوی�ر آگهی بدون هی�چ پیچیدگی، پیام تبلی�غ را به مخاطبان 
رس�انده اس�ت. تصویر به مخاطبان می گوید که با خوردن شیر کاله 

می توانن�د طعم ش�یر واقعی را تجرب�ه کنند. گ�روه طراحی آگهی 
محیطی کمپین ش�یر بطری کاله س�عی کرده پیام خود را با تصویر 
ش�یری که نیم�ی از بدنش ش�بیه گاو اس�ت، به مخاطب�ان منتقل 
کند. آگه�ی محیطی کمپین ش�یربطری کاله که در ش�هر اصفهان 
اکران ش�ده با بازخوردهای مختلفی روبه رو ش�ده اس�ت. به منظور 

بررس�ی دقیق تر این آگهی محیطی سراغ رشید رهنما مدیر آتلیه 
کان�ون تبلیغات�ی م�ات و علی جمش�یدی طراح گرافی�ک و مدیر 
هنری اس�تودیو توک رفته ایم. در ادامه ای�ن گزارش فواد تجلی به 
نمایندگی از گروه ایده پردازی و طراحی آگهی محیطی کمپین شیر 
بطری کاله از شرکت تبلیغاتی آتی بال به سواالت ما پاسخ می دهد. 

سلما رفیعی

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

آنچه که االن دیده می شود شیر 
عبوس و ناراحتی است که گویا زیاد 

هم از اینکه بدن گاو دارد، راضی 
نیست. اغراق را در حد بازی کالمی 
و موجود نحیف مان محدود کرده ایم 

و به آن پروبال نداده ایم. اگر این 
موجود را به شکل تصویرهای 

کارتونی پرنشاط و شاد می دیدیم، 
تأثیرش بیشتر می شد و در عین 

حال هماهنگی بیشتری هم با 
بسته بندی شیر کاله داشت



یکی از مهم ترین دغدغه های 
هر کس��ب وکاری تأمین منابع 
مالی اس��ت و ای��ن موضوع در 
بیشتر  کوچک  کسب و کارهای 
م��ورد نیاز ق��رار می گی��رد. با 
توج��ه ب��ه ای��ن موض��وع، در 
کشور های توسعه یافته بانک ها 
اندک��ی وام های  با س��ودهای 
بلندمدتی را به کسب و کارهای 
مختلف��ی ارائه و آنه��ا را مورد 
حمایت خویش قرار می دهند. 
بان��ک اقتصاد نوین نیز چندی 
پی��ش خدم��ات مختلف��ی را 
ب��رای ارائ��ه به س��ازمان های 
مختلف ارائه داده است. اینکه 
ای��ن محص��والت و خدم��ات 
ان��دازه می توان��د برای  تا چه 
کس��ب وکارهای ایران��ی مثمر 
ثمر واقع ش��ود، بهانه ای شد تا  
»فرصت امروز« به سراغ دکتر 
میثم شفیعی، مشاور و مدرس 
بازاریاب��ی و به��روز لطفی��ان، 
کارشناس ارشد بازاریابی برود. 
بهروز لطفی��ان در گفت و گو 
ب��ا  »فرصت ام��روز« می گوید: 
بانک اقتصاد نوین سرویس های 
ش��رکتی را ب��ه ب��ازار عرض��ه 
می کند که شامل سرویس های 
مال��ی و غیرمالی می ش��ود. در 
راس��تای س��رویس مال��ی که 
بانک اقتصاد نوین به سازمان ها 
ارائ��ه می دهد، بخش��ی از این 
س��رویس ها را بیش��تر بانک ها 
به مخاطبان ارائه می دهند که 
شامل بیمه، لیزینگ و صرافی 
می ش��ود و این س��رویس های 
هیچ گونه مزیت رقابتی را برای 
بان��ک اقتصاد نوین ب��ه همراه 
نمونه  به عنوان  داشت.  نخواهد 
تفاوت��ی بین خدم��ات صرافی 
بان��ک اقتص��اد نوی��ن و دیگر 
بانک ه��ا وج��ود ن��دارد، البته 
بان��ک اقتصاد نوی��ن می تواند 
در ه��ر یک از این س��رویس ها 
مزیت��ی را برای خ��ود تعریف 
و آن را جایگاه س��ازی کن��د. یا 
به عنوان نمون��ه دیگر در حال 
حاض��ر بیمه ه��ای س��کوهای 
نفتی را هیچ یک از شرکت های 
بیمه ای داخلی انجام نمی دهند 
و تمام��ی س��کوهای نفتی در 
ایران توسط بیمه های خارجی 
بیمه می شوند، اگر موانع قانونی 
و تکنیکی وجود نداشته باشد، 
بانک اقتصاد نوین می تواند روی 
این موضوع سرمایه گذاری کند 
و ای��ن موضوع مزیت رقابتی را 
برای شرکت بیمه بانک اقتصاد 

به همراه خواهد داشت. 

جنگ قیمت
او ادام��ه می ده��د: تمام��ی 
بیمه ها، بیمه مسئولیت، باربری، 
هواپیمایی و... دارند و خدمات 
مشابهی را با روند سرویس دهی 
مختلف  سازمان های  به  مشابه 
ارائ��ه می دهند ک��ه هیچ گونه 
مزی��ت رقابتی را ب��رای آنها به 
همراه ندارد. تمامی ش��رکت ها 
در داخ��ل اقیان��وس قرم��ز در 
حال رقابت با یکدیگر هس��تند 
و تقریب��اً جنگ قیمتی را برای 
تصاحب بیشتر بازار با یکدیگر 
اگرچ��ه  انداخته ان��د.  راه  ب��ه 
از رقی��ب کاری  کپی ب��رداری 
است که اکثر شرکت ها در دنیا 
انجام می دهند ولی متأس��فانه 
س��رعت و ش��دت این موضوع 

در بانک های ایرانی که خدمات 
یکدیگر را کپی می کنند بسیار 
باالس��ت و هر بانک��ی که یک 
مخاطب��ان خود  به  س��رویس 
بانک ها  ارائ��ه می دهد، س��ایر 
کپ��ی  را  آن  به س��رعت  نی��ز 
می کنن��د و به مش��تریان خود 
ارائه می دهن��د. به عنوان نمونه 
بیشتر مدیران بانک های ایرانی 
بر این باور هستند هنگامی که 
یک��ی از بانک ها در حوزه بیمه 
قطعاً  می کند،  س��رمایه گذاری 
ح��وزه پرس��ودی اس��ت و به 
همین دلیل مش��اهده می شود 
که بسیاری از بانک ها در حوزه 
بیمه ورود پی��دا می کنند، این 
در حالی اس��ت که در خارج از 
کشور بانکداری و صنعت بیمه 
دو صنعت کاماًل مجزا هستند. 
اخیراً  نمونه دیگ��ر،  به عن��وان 
در تبلیغات بانک ه��ای ایرانی، 
بیش��تر آنه��ا روی بانک��داری 
اینترنت��ی و خدم��ات آنالی��ن 
تأکیددارند؛ بانکی مانند اقتصاد 
نوین برای ایجاد تمایز می تواند 
روی خدمات دیگر تمرکز کند 
ک��ه از این طریق دیده ش��ده و 
وجه تمای��زی را در آن مقطع 

برای خود ایجاد کند. 

تأمین سرمایه  برای 
کسب و کارهای ایرانی

لطفیان اظهار می کند: 
اش��تباهات  از  یک��ی 
برند ه��ای  اس��تراتژیک 
باالخ��ص  و  ایران��ی 
این  بانک های کشور در 
اس��ت که به جای اینکه 
هرکدام  دهن��د  ترجیح 
ش�������رکت ه��ای  از 
برن��د  زیرمجموع��ه، 
ش��وند، خ��ود ش��رکت 

مادر  )بان��ک( را در موضوعات 
مرتب��ط ب��ا زیرمجموع��ه برند 
می کنند، بنابراین شرکت مادر  
)بان��ک( تبدیل به ی��ک برند با 
ده ها موضوع می ش��ود و قدرت 
نفوذ خود را از دس��ت می دهد. 
مدیران این س��ازمان ها بر این 
باورند که برند بانک می تواند این 
ش��رکت های گمنام را سریع تر 
به س��ودآوری برساند و از طرف 
دیگ��ر هزین��ه برندین��گ این 
شرکت ها را هم ذخیره می کنند. 
این باور غلطی اس��ت، همانطور 
ک��ه گفت��ه ش��د ای��ن خطای 
برند  باعث تضعیف  استراتژیک 
مادر می ش��ود و خدمات خوب 
و متمای��ز آنها نی��ز قربانی این 
موضوع می شود. سرویس تأمین 
مالی از طریق س��رمایه گذاری و 
پیدا کردن سرمایه گذار به جای 
استفاده از تسهیالت بانکی یکی 
ازاین گونه خدمات متمایز بانک 
اقتص��اد نوین اس��ت. به عنوان 
نمونه با تفک��ری متفاوت بانک 
برای س��ازمان های ایرانی اوراق 
به��ادار تعریف می کن��د و این 
اوراق را خ��ود بان��ک اقتص��اد 
نوی��ن به فروش می رس��اند که 
از ای��ن طریق جذب س��رمایه  
برای ش��رکت های خواهان این 
س��رویس می کند، اما مطمئناً 
این خدمت که توس��ط شرکت 
تأمین س��رمایه نوین  )شرکت 
زیرمجموعه بانک( ارائه می شود 

خیلی کم دیده خواهد شد. 
تسهیل تبادل پولی بین 
کشور های عراق و ایران

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریابی خاطرنش��ان می کند: 

خدمات بانک تعاون اس��المی 
در کش��ور عراق نیز یکی دیگر 
از س��رویس های متمایز بانک 
اقتصاد نوین است که به تجار 
ایران��ی و عراق��ی خدماتی را 
ارائه می دهد و این س��رویس 
می توان��د به تب��ادل پولی بین 
ش��رکت های دو کش��ور بسیار 
کم��ک کن��د، این س��رویس 
همچنی��ن می توان��د به عنوان 
یک مزی��ت رقابتی برای بانک 
اقتصاد نوین محسوب شود اگر 

به درستی اطالع رسانی شود. 

دسته بندی های متعدد
او می افزاید: ش��رکتی مانند 
تأمین س��رمایه نوین کتگوری 
را  مختلفی  دسته بندی های  یا 
برای خود تعریف کرده اس��ت 
که بنده بر این باور هستم که 
یک ش��رکت نباید تمامی این 
س��رویس ها را به تنهای��ی ارائه 
ده��د و کتگوری های مختلفی 
را ب��رای خود در نظ��ر بگیرد. 
به عن��وان نمون��ه به س��ه تا از 
چندی��ن موضع این ش��رکت 
توج��ه کنی��د؛ ارزش گ��ذاری 
حقوقی و مال��ی برند که یکی 
از کتگوری های شرکت تأمین 
س��رمایه اس��ت، در خ��ارج از 
کش��ور توس��ط ش��رکت های 

بس��یار بزرگ و معتب��ر انجام 
می ش��ود. به عبارت دیگ��ر این 
موضوع خود یک کس��ب وکار 
و  اس��ت  ج��دی  و  ب��زرگ 
از این ش��رکت های  هرک��دام 
خارجی، س��ازمان های بس��یار 
عری��ض و طویل��ی هس��تند و 
در  فراوان��ی  نمایندگی ه��ای 
کش��ورهای مختل��ف دارند. از 
طرف دیگ��ر نوش��تن مدل و 
طرح کس��ب وکار نی��ز یکی از 
اس��ت  کامل  کس��ب و کارهای 
مختلف��ی  س��ازمان های  ک��ه 
هستند که فقط در این زمینه 
مش��غول به کار هستند، کاری 
که شرکت تأمین سرمایه نوین 
انجام می ده��د. از طرف دیگر 
ش��رکتی ک��ه در ح��وزه مالی 
فعالیت هایش را انجام می دهد، 
ورودش ب��ه این موضوع خیلی 
موفقیت آمی��ز نخواه��د ب��ود. 
فعالیت سوم این شرکت کمک 
به فروش ش��رکت ها است، در 
این میان س��ازمان های ایرانی 
که قص��د خدم��ت گرفتن در 
زمین��ه ف��روش دارن��د، قطعاً 
تمای��ل دارن��د ب��ه ش��رکتی 
س��فارش کار دهند که در آن 
زمینه به ص��ورت تخصصی در 

حال انجام کار است. 

عدم تمرکز
می ده��د:  ادام��ه  لطفی��ان 
ع��دم تمرک��ز در بانک اقتصاد 
نوین مش��اهده می شود و این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بانک با 
متعدد  ش��رکت های  داش��تن 
زیرمجموعه و برند کردن آنها 
باید ای��ن فعالیت های خود را 

بهتر و موفق ت��ر به پیش ببرد. 
از طرف دیگر این عدم تمرکز 
نی��ز  بان��ک  زیرمجموع��ه  در 
است؛  قابل مش��اهده  به وضوح 
مثاًل ش��رکت تأمین س��رمایه 
نوین حداقل باید شش شرکت 
متفاوت باش��د. در حال حاضر 
بانک اقتصاد نوین مجبور است 
اعتب��ار اس��می خ��ود را برای 
خود  زیرمجموعه  فعالیت های 
بگذارد و اظهار کند که تمامی 
ای��ن اقدام��ات را بانک اقتصاد 
نوین انجام می دهد. پیش��نهاد 
می ش��ود برن��د بان��ک اقتصاد 
نوین فعالیت های خود را انجام 
دهد و برند ه��ای زیرمجموعه 
هرکدام در تالش باشند که به 

برند تبدیل شوند. 

حمایت از کسب و کارهای 
کوچک

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
می کن��د:  بی��ان  بازاریاب��ی 
بانک ه��ای خصوصی و دولتی 
ب��زرگ  کس��ب وکارهای  ب��ه 
ارائه  را  مختلف��ی  تس��هیالت 
می دهن��د ام��ا ای��ن در حالی 
اس��ت که اگ��ر بانک ه��ا روی 
کوچ��ک  کس��ب وکارهای 
کنن��د،  س��رمایه گذاری 
طری��ق  ای��ن  از  می توانن��د 
قابل مالحظه ای  بخ��ش 
بی��کاری  مش��کالت  از 
ح��ل  نی��ز  را  جامع��ه 
دوران  در  البت��ه  کنند. 
قبل��ی وام های زودبازده 
را مط��رح کردن��د، باید 
وام  ک��ه  داش��ت  توجه 
مش��کلی  هی��چ  دادن 
را ح��ل نخواه��د ک��رد 
و این مش��ارکت اس��ت 
کس��ب وکارهای  به  که 
کوچ��ک جهت رون��ق گرفتن 
کم��ک می کند، ل��ذا آن طرح 
نه تنها به داد کس��ب وکارهای 
کوچک نرس��ید ک��ه بعضی از 
صاحب��ان این صنای��ع بدهکار 
بانک ها ش��دند و برخی از آنها 
نابودی پیش رفتند.  به سمت 
از طرفی برخی از کس��انی که 
وام گرفتند، چون نظارتی روی 
آنها نبود، وام ه��ا را درجاهای 
دیگری خ��رج کردند، بنابراین 
به ج��رات می ت��وان گفت این 
طرح با شکس��ت روبه رو ش��د. 
بانک ها باید در کسب و کارهای 
کوچک مش��ارکت کنند و در 
راس��تای تأمین س��رمایه آنها 

پشت گرمی باشند. 

نداشتن چکش بصری
می ده��د:  ادام��ه  لطفی��ان 
تمایزی  نوی��ن  اقتصاد  بان��ک 
تحت عنوان  »نخستین بانک 
خصوص��ی« دارد که باید روی 
آن تکی��ه کن��د، البت��ه بانک 
اقتصاد نوین دوره ای روی این 
موضوع سرمایه گذاری می کرد 
و در تبلیغ��ات خود آن را بروز 
می داد ام��ا به علت نداش��تن 
چکش بص��ری برای این تمایز 
خوب، اثرگ��ذاری آن در ذهن 

مخاطبان ایرانی را کم بود. 
دکتر میثم شفیعی، مشاور و 
م��درس بازاریابی در گفت و گو 
با  »فرصت ام��روز« می گوید: 
آنچه امروز حج��م عمده ای از 
تیترهای خبری را اشغال کرده 
و فضای اطالع رس��انی زیادی 
را ب��ه خ��ود تخصی��ص داده، 
تحوالت ایران پس از توافقات 

هس��ته ای  اس��ت. تا جایی که 
تب برج��ام و افزای��ش رقابت 
بین کشورها و حتی شرکت ها 
بسیار فراگیر شده و بانک ها را 

نیز در برگرفته است. 
او ادام��ه می ده��د: ب��ه نظر 
می رسد بانک اقتصاد نوین نیز 
از این جرگه ج��دا نمانده و با 
ارائه طرح های اینچنینی سعی 
دارد از بازار رو به رش��د ایران 
بهره کاف��ی را بب��رد. انتخاب 
موضوع بانکداری ش��رکتی نیز 
در ای��ن مس��یر ای��ده خوب و 
قاب��ل قبولی اس��ت. زمانی که 
به ش��رح خدمات ارائه شده در 
این س��بد نیز دق��ت می کنید 
متوجه می شوید در این حوزه 
نیز بانک با دق��ت عمل کرده 
را  متفاوت��ی  پیش��نهادهای  و 
در مس��یر توس��عه همکاری با 
راه آنها قرار داده  شرکت ها سر

است.
آن قدر  این پیشنهاد ها بعضاً 
می توانند  که  هس��تند  جذاب 
هر مدی��ری را به س��مت این 
حوزه سوق دهند، اما تنها این 
موضوع کافی نیس��ت، چراکه 
اگر به عملکرد رقبای این بانک 
هم توجه داشته باشید متوجه 
می شوید که کمابیش آنها نیز 
ارائه  درصدد  مختلف  به انحای 
راهکاره��ای مناس��ب در این 

مسیر هستند.
بی��ان ای��ن نکته ی��ک پیام 
ب��رای بانک داش��ته و آن این 
اس��ت که ب��ه نظر می رس��د 
این  ش��دن  نتیجه بخش  برای 
طرح ه��ا بان��ک بای��د م��وارد 
دیگ��ری را نیز در این مس��یر 
محق��ق کن��د. ازجمل��ه ای��ن 
موارد سیس��تم اطالع رسانی و 
ارتباط با مش��تری طرح است، 
این  چراکه احس��اس می شود 
طرح ه��م همانن��د طرح های 
برخی بانک ها در اطالع رسانی 
دارای  مش��تریان  تفهی��م  و 
کاستی هایی اس��ت. یعنی اگر 
مدیران بانک بتوانند سیس��تم 
مناس��ب و حرف��ه ای را برای 
درگیر کردن مشتریان با طرح 
اجرایی کنن��د یک گام از رقبا 
جلوت��ر رفته و ش��انس جذب 
سهم بازار بیشتری را خواهند 

یافت. 
بازاریاب��ی  م��درس  ای��ن 
اظه��ار می کند: یک��ی دیگر از 
م��واردی ک��ه بان��ک می تواند 
ب��ه آن توج��ه ک��رده و از آن 
بهره ببرد مح��دود کردن بازار 
هدف و تخصصی س��ازی طرح 
ب��ا ویژگی های آن بازار اس��ت، 
چراک��ه این حجم کالن راهکار 
را  گسترده  س��فره ای  می تواند 
فراهم آورد در شرایطی که افراد 
موقعیت و گزینه مناسب خود 
را بر س��ر این سفره نمی توانند 
پیداک��رده و از آن بهره ببرند، 
لذا پیشنهاد می شود بانک مفاد 
طرح را جدا کرده و در دو قالب 
موارد تکراری و رقابتی و موارد 
خاص و ویژه بان��ک ارائه کند. 
ای��ن کار موجب می ش��ود هم 
حوزه تمرکز بانک افزایش یافته 
و هم مش��تری متوجه کیفیت 
اثر ط��رح ش��ود. به گونه ای که 
بانک  آگاه می شود  به س��ادگی 
رقابت��ی  طرح ه��ای  ازای  در 
چه مزایای��ی از خود بروز داده 
و در ازای مزای��ای وی��ژه چ��ه 
 امکانات��ی را در اختی��ار او قرار 

می دهد. 

گفت وگوی بسیار مهم غاز پیر و زرافه جوان
سیمای بازار مارکتینگ در ایران

... غاز پیر عادت داشت همه را نصیحت کند.
ی��ک روز که با زرافه جوانی قدم می زد، ش��روع 
کرد به ش��کوه کردن از جوان های امروزی و گفت: 
اصال اینها حرمت هیچ چیز را نگه نمی دارند. ادب 
درس��ت و حسابی ندارند. یک ش��به می خواهند به 

همه جا برسند.
تو سعی کن مثل اینها نباشی و...

در این هنگام زرافه جوان در حالی که کالغ های 
روی دی��وار را ن��گاه می کرد گردن خ��ود را پایین 

آورد- نگاهی به غاز کرد و گفت:
جان- چیزی گفتی؟ )جوادی نژاد- 47-1393(

حاال حکایت، حکایت ماست
هرچقدر هم بنویس��ی و بنویسی و بگویی تفاوت 
نمی کن��د، اصال تو گویی که روی آب می نویس��ی، 
ان��گار نه انگار این دارو دیگر تاثیری ندارد، حاال تو 
آن را با طنز ش��یرین کن یا با داستان و متل ساده 
ک��ن، فرقی نمی کند. بی اثر ش��ده یا با ارفاقی قابل 

مالحظه کم اثر شده.
بازاردانی )مارکتینگ( را می گویم.

هرکس س��از خود را می زند. یکی مارکتینگ را 
ف��روش معنی می کند و نوح��ه می خواند، دیگری 
مارکتینگ را تبلیغات معنی می کند و با آن نگرش 
س��خن می گوی��د، یکی دیگر مجل��ه در می آورد و 
در آن هم��ه اینه��ا را معادل ه��م  معنی می کند و 
ادعای علمی بودن )در حیطه علوم انس��انی( دارد. 
آن دیگری مترجم اس��ت و تافل دارد و ناخواسته 
با ادبیات درس��ت رشته آشنا نیس��ت و همه اینها 
را س��رهم معنی می کند و آن دیگری روزنامه نگار 
اس��ت و هرچه را که می ش��نود بدون درخواس��ت 
منب��ع و مرج��ع معتبر و پدر و مادردار در رس��انه 
خود چاپ می کند و خالصه در این شاخه کوچک 
از زیر شاخه های علوم اجتماعی بیا و ببین که چه 

خبر است.
خالصه هر روز کس��ی با تراکت��ور آن را زیرورو 
می کن��د و چی��زی می گوی��د. دردآور اینک��ه در 
بسیاری از رشته ها ادبیات پایه و معتبر موردقبول 
و پذیرفته اس��ت اما در مدیریت و زیرمجموعه آن 
بازاردان��ی )مارکتین��گ( انگار الفبا ه��ر روز تغییر 
می کند و به قول یکی از دوس��تان که بس��یار اهل 

بخیه است، هرکس پارادایمی دارد!

قدم نورسیده مبارک
البت��ه بازار خ��وب و رونق رش��ته ب��ه اصطالح 
نوظهور بازاریابی )بازاردانی( و مشاوره و تحقیقات 
ه��م  را   )marketing research( بازاردان��ی 
نباید نادیده گرفت که خود س��بب می ش��ود که از 
زیرشاخه های گوناگون مدیریت یا حتی رشته های 
فنی و گاه پزش��کی بسیاری س��رکی به این رشته 
پوی��ا و نوش��کفته بزنند و نخودی )ش��ما بخوانید 
سنگ پایی( در این دیگ در حال جوشش بیندازند 
ک��ه باز یکی از دالی��ل بی اعتق��ادی و بی اعتباری 
بسیاری از مدیران و صنعتگران به مباحث پذیرفته 
ش��ده در دنیای اقتصاد و کس��ب و کار اس��ت که 
ع��الوه ب��ر کم عمقی )ش��ما بخوانید کم س��وادی( 
برخی از مشاوران سبب به وجود آمدن چشم انداز 

غبارآلودی در این رشته نورسیده است.

ارائه ترجمه نشان دهنده شخصیت شماست
یک س��ردرگمی عجیب در این رش��ته احساس 
می ش��ود بس��یاری به هر دلیل که البته گاه موجه 
هم هس��ت رو به س��مت ترجمه کتاب آورده اند و 
ت��و گویی ک��ه کار تمام وقت آنها ترجمه اس��ت با 
خروجی های باورنکردنی و شگفت آور و کتاب هایی 
ک��ه دارای ابهامات و اش��تباهات جالب و در واقع 
تاس��ف بار است که در بسیاری از وقت ها مهم ترین 
دلیل ترجم��ه ای��ن کتاب ها نخس��ت عنوان های 
ش��یک و بازارپس��ند کتاب ه��ا و دوم نویس��نده 
 خارجی آن اس��ت که بس��یاری را دلش��یفته خود

 کرده است.
در ای��ن می��ان تفری��ح برخ��ی از دانش��جویان 
در س��ر کالس پرس��یدن س��وال از ای��ن اس��اتید 
ترجمه کنن��ده کت��اب اس��ت و در دل خندی��دن 
ب��ه پاس��خ هایی ک��ه این مدرس��ان در پاس��خ به 
پرس��ش های کتاب های خودشان می دهند که گاه 
این تص��ور البته غلط را در ذهن ایجاد می کند که 
 نکند حضرت اس��تاد خودش این کتاب را ترجمه

 نکرده است! 
در یک نتیجه گیری فوری و به قولی ساندویچی 
درباره س��یمای مارکتینگ در ب��ازار ایران گفتنی 
اس��ت که به نظر نمی رس��د که نه از سمت عرضه 
تغییر قابل توجهی مش��اهده ش��ود و نه مشتریان 
ای��ن ب��ازار تغیی��ری در س��طح تقاض��ای خ��ود 
 ایج��اد کنن��د و خالصه در بر روی همین پاش��نه 

خواهد چرخید...
دوباره پیش��نهاد می کنم که داس��تانک ابتدای 

نوشته را بخوانید.

بازاریاب موفق فضا و زمان را 
مدیریت می کند

یک بازاریاب هدفمند نه تنها حداکثر اس��تفاده را 
از وقتی می برد که صرف کارهای روزانه اش کرده، از 
فضای پیرامون خود نیز بیشترین بهره را می گیرد و 
محیطی را که در آن زندگی و کار می کند، همیشه 
منظم نگه م��ی دارد. چنین فردی را حتما دیده اید؛ 
او همان کس��ی است که وقتی ضرب  االجلی نزدیک 
می ش��ود، هیچ وقت وحشت نمی کند و در حالی که 
پیرامون خ��ود و میز کارش را منظ��م و مرتب نگه 
داشته، بیش از تمامی اطرافیانش کار انجام می دهد. 
ای��ن محیط های منظ��م به یک بازاری��اب هدفمند 
اجازه می دهند بدون نگرانی درباره فروشی که تازه 
کنار دس��تش گذاش��ته اند یا فروش قبلی که هنوز 

کنار دستش است، بر کارش تمرکز داشته باشد. 
ولی این گونه س��ازمان یافتگی فقط به محیط کار 
محدود نمی شود. یکی از بهترین راه هایی که می شود 
فهمی��د آیا یک بازاریاب به ط��وری جدی هدفمند 
هس��ت یا خیر، این اس��ت که پیرامونش را بررسی 
کنی��د. آیا در خانه ای تمیز و منظم زندگی می کند، 
آیا کمدها و گنجه ها و قفسه ها و پرونده های فروش 
او ، درست طبقه بندی شده و منظم هستند، اگر این 
طور است، می توانید یقین داشته باشید کارهایی که 
به عهده می گیرد با توجه دقیق به جزییات، تکمیل 
خواهند ش��د. اگر نه منتظر نگرش و کاری نامنظم 
و ن��ه چندان ارضا کننده باش��ید. احتی��اج به نظم و 
ترتی��ب، جزو احتیاجات اساس��ی روانی محس��وب 
می شود، رنگ و شکل و خاصی به زندگی می دهد. 

یک بازاریاب هوش��مند می��ل دارد زندگی فردی 
و جمع��ی خ��ود را تح��ت نظم و قاعده مش��خصی 
درآورد. نگاه��ی گ��ذرا ب��ه حجم زی��اد کتاب های 
قوانی��ن و مقررات و بودجه ه��ای هنگفتی که صرف 
قانون گ��ذاری و تنظیم آنها می ش��ود و اهمیتی که 
همه مل��ل جهان به آنها می دهند ض��رورت و لزوم 
نظ��م فردی و اجتماعی را در زندگی بش��ر آش��کار 
می س��ازد. اس��الم نیز به عنوان دین جهانی و کامل 
به نظ��م و برنامه ری��زی در زندگی اهمی��ت فراوان 
داده و ب��ه پیروان خویش س��فارش ک��رده که تمام 
کاره��ای خود را طبق قانون و به صورت منظم انجام 
دهند و از بی برنامگی بپرهیزند. چرا که تمام احکام 
اسالمی؛ واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات و 
غیره در این راس��تا و در جهت برنامه دقیق و منظم 
 قرار داده ش��ده که مس��لمانان را تحت نظم خاصی 

درآورد. 

در دنیای کنونی نیز حرک��ت قطارها، هواپیماها، 
س��اعات کار ادارات و کارخانجات و غیره روی نظم 
خاصی و با دقیقه و ثانیه سنجیده می شود و با ورود 
کامپیوت��ر در عرصه زندگی نظم و ترتیب دقیق تر و 
بهت��ر صورت می گیرد و می توان گفت امروزه منظم 
زندگی کردن جزو ضروریات زندگی بش��ر ش��ده و 
مورد پس��ند عقل و دین اس��ت و اگر بخواهیم خود 
را از دای��ره نظم که امروزه هم��ه جامعه ها را تا حد 
زی��ادی فراگرفت��ه و احاط��ه کرده، خ��ارج کنیم با 
مشکالت زیادی روبه رو می شویم. چنانچه رفتار یک 
بازاریاب براس��اس این دیدگاه و شناخت و بصیرت 
درس��ت باش��د، عالوه بر آنکه رفتارهای شغلی او از 
روی میل و رغبت صورت می گیرد، در حفظ و بقای 
آن کوشا خواهد بود، در مورد نظم نیز چنین است، 
یعنی تنه��ا در صورتی که نظم بر مبنای ش��ناخت 
فرد نس��بت به اص��ول و قواعد و فوای��د و آثار آنها 
ایجاد ش��ود، مقبول بوده و فرد بدون هیچ گونه رنج 

و خستگی براساس آن عمل می کند. 

مدیران مقتدر نه سلطه جو
آیا می دانس��تید مدیرانی که برای خود سیس��تم 
اعتقادی و ارزشی دارند، در انگیزش نیروهای شان و 
در مواجهه با شرایطی که عدم قطعیت در آن وجود 
دارد، به مراتب بهتر از س��ایرین عمل می کنند. عدم 
قطعیت بخش قابل توجه��ی از انرژی ذهنی فرد را 
می گیرد و بهره وری او را پایین می آورد. اقتدار یکی 
از ویژگی های این دس��ته از مدیران است. کارکنان 
قب��ل از اینک��ه تصمی��م بگیرن��د نیروه��ای وفادار 
مدیرشان باشند یا دائم از او خرده بگیرند باید اقتدار 
او را بپذیرند. آنها باید به ش��جاعت مدیر خود ایمان 
بیاورند و مطمئن ش��وند او در ش��رایط سخت قادر 
اس��ت تصمیمات مهم بگی��رد و از تصمیمش دفاع 
کند. خیلی از مدیران رفتار س��لطه جویانه، کنترلی 
و سخت گیرانه را با اقتدار اشتباه می گیرند. آنها فکر 
می کنند س��خت گیری های بی م��ورد و ایجاد حس 
رعب و وحش��ت در دل کارکنان باعث وفادار شدن 
هرچه بیشتر آنها می ش��ود. به این دسته از مدیران 
بای��د یادآوری کرد که اقتدار چیزی نیس��ت که آن 
را ب��ه نیروهای مان تحمیل کنیم. اقتدار یعنی حفظ 
کردن صالبت خود و نیروها زمانی که ش��رایط رو به 
س��ختی می گراید. اقتدار یعنی رفتار مدیر به شکلی 
باش��د که کارکنان با وج��ود او از هیچ مانعی هراس 

نداشته باشند. 

بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کافه بازاریابی خدمات بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین زیر ذره بین  »فرصت امروز«

مزیتی که رقابتی نیست
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ترجمه: معراج آگاهی

اگرچه کپی برداری از رقیب کاری است 
که اکثر شرکت ها در دنیا انجام می دهند 

ولی متأسفانه سرعت و شدت این 
موضوع در بانک های ایرانی که خدمات 
یکدیگر را کپی می کنند بسیار باالست و 
هر بانکی که یک سرویس به مخاطبان 

خود ارائه می دهد سایر بانک ها نیز 
به سرعت آن را کپی می کنند

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )58(
همکاری با دانشمندان

شرکت McVitie’s پیشرو در تولید بیسکویت های 
مغزدار در انگلستان اس��ت. محصوالت این شرکت در 
طیف گس��ترده ای از مدل ها و طعم ها تولید می شود. 
این ش��رکت برای س��ال های متم��ادی برگزار کننده 
مراس��م س��االنه غوطه ور کردن بود که در آن از عادت 
خیساندن بیس��کویت در چای یا قهوه در جهت ترویج 
مصرف چای و قه��وه به همراه بیس��کویت اس��تفاده 

می کرد. 
این گونه مراس��م ها که صرفا جنب��ه اقتصادی دارند 
معموال مورد توجه رسانه ها قرار نمی گیرند و رسانه ها 
سوژه هایی را ترجیح می دهند که سرگرم کننده باشند 

یا ارزش علمی باالیی داشته باشند. 
ایده

مشاوران روابط عمومی این ش��رکت دریافتند برای 
دیده ش��دن نیاز به داس��تانی جذاب دارند، داستانی 
که بتواند نگاه ها را به س��مت این مراس��م جذب کند 
به همین خاطر به احداث بخشی پژوهشی با محوریت 
چگونگی انحالل مواد در آب ترغیب ش��دند. در همین 
راس��تا به همکاری با دکتر »لن فیش��ر« از دانش��گاه 
بریستول جهت بررس��ی فیزیکی بیسکویت در فرآیند 
انحالل در نوش��یدنی های گرم پرداختند که در نهایت 
دریافتند که در فرآیند انحالل بخشی از اسانس و طعم 
بیسکویت در نوش��یدنی حل می ش��ود. نتایج تحقیق 
به قدری جالب بود ک��ه نتایج آن که ش��امل فیلم ها و 
عکس ها و آمار های مختلف بود به س��رعت در اختیار 
رسانه ها قرار داده ش��د. نتیجه نهایی داستانی جذاب 
برای ش��رکت و ش��هرتی جهانی برای دکتر فیشر بود. 
داستان به دس��ت آمده تا مدت ها تیتر یک نشریات و 

خبرگزاری ها بود. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- راه اندازی بخش��ی تحقیقی در دانش��گاه ها ارزان 
نخواهد بود اما بدون شک ارزش زیادی دارد. 

-موضوع تحقیقی را جذاب سازید. موضوع تحقیقی 
شرکت McVitie’s که سرگرم کننده بود. 

- اضافه ک��ردن عک��س و فیل��م به تحقی��ق باعث 
جذاب س��ازی و درک بهت��ر وس��ریع تر مطالب ش��ما 

خواهد شد.
-  مطمئن شوید دانشمندی که با وی همکاری دارید، 
از قدرت بیان مناسبی برخوردار باشد البته به علت آنکه 
دانش��مندان دانش��جویان زیادی دارند، به همین دلیل 
مسلما از قدرت بیان باالیی برخوردارند، بنابراین احتماال 

در این بخش با مشکلی مواجه نخواهید شد. 

پاس�خ کارش�ناس: بیلبوردها و تابلوه��ای بین راهی 
اصوال در دس��ته رس��انه هایATL ی��ا رس��انه های عام 
و برخ��وردار از تع��داد زی��ادی مخاط��ب گوناگ��ون قرار 
می گیرند، از ای��ن جهت که عمده تالش ب��رای تفکیک و 
متناسب س��ازی پیام در این رس��انه ها محدود به انتخاب 
زمان و مکان اکران آگهی ش��ده و هی��چ تفکیک دیگری 
از حیث نوع مخاطبان در آنه��ا صورت نمی گیرد. به عنوان 

مث��ال در ارتباط ب��ا بیلبوردهای بین راه��ی به عنوان یک 
ابزار خاص، تنها کنترل صاحب آگه��ی روی زمان اجرای 
آگهی مثال در یک بازه زمانی ویژه نظیر ایام نوروز و مکان 
اجرای آگهی مثال اکران آگه��ی در بیلبوردهای جاده های 
خاص است؛ آن هم تحت شرایطی نظیر توانمندی آژانس 
مجری و فراهم  بودن امکان در اختیار گذاشتن بیلبورد از 
سوی صاحب بیلبورد که ممکن اس��ت خود آژانس باشد. 
بالفاصله پس از انتخاب زمان و مکان و اجرای آگهی روی 
بیلبورد، صاحب آگهی هیچ کنترل��ی روی انتقال پیام به 

مخاطبان دس��ته بندی ش��ده یا اجتناب از انتقال پیام به 
مخاطبان غیرمرتبط نخواهد داش��ت. این در حالی است 
که ای��ن موض��وع در رس��انه های BTL نظیر بروش��ور و 
کاتالوگ و سمپلینگ کامال متفاوت است و به رغم محدود 
بودن دامنه مخاطبان، امکان بیش��تری ب��رای تفکیک و 
بخش بندی مخاطب��ان و انتقال پیام به دس��ت مخاطبان 
مرتبط وجود خواهد داش��ت. حال با توجه به موارد مطرح 
ش��ده، کس��ب وکار مورد نظر به راحتی می تواند در مورد 

انتخاب این رسانه برنامه ریزی الزم را انجام دهد. 

تبلیغات جاده ای

پرس�ش: مدیر کسب وکاری در حوزه تولید کیک و کلوچه هس�تم. مدتی است برای تبلیغات ایام نوروزی در حال برنامه ریزی 
هستم و در این راستا به سراغ رسانه های بین جاده ای مانند بیلبورد رفته ام؛ رسانه هایی که هیچ شناختی از آنها ندارم. مشاور 
تبلیغاتی ام عنوان می کند که این رسانه ها کمک زیادی به معرفی محصوالت کسب وکارم خواهد کرد، در صورت امکان توضیح 

بفرمایید که ویژگی های این رسانه چیست و آیا انتخابی که کرده ام درست است یا خیر؟ 
کلینیککسبوکار

7 نکته برای میلیونر شدن 

میلیونر ش��دن حاال دیگر آس��ان تر از قبل ش��ده اس��ت 
درحالی که بس��یاری از مردم میلیونر ش��دن را غیرممکن و 
شانسی می دانند. به اعتقاد آنها شما باید در خانواده ای پولدار 
متولد شده باشید. به این ترتیب برای ثروتمند شدن باید یا 
در التاری برنده شوید یا پدر و مادرتان کمک زیادی به شما 
کنند اما حقیقت این اس��ت که همه ما می توانیم با تالش و 
پشتکار ثروتمند شویم. پولدار شدن رویای محالی نیست. 
چنانچه تمایل به کسب ثروت بیش��تری داشته باشید، به 
هر مقدار، شما حق رس��یدن به پول و دارایی را دارید. هیچ 
محدودیتی برای مقدار دارایی م��ورد نظر وجود ندارد. پول 
مثل خورشید است، برای هیچ کس تبعیض قائل نمی شود. 
پول به مقدار فراوان همیشه در دسترس افرادی است که به 
این موضوع  ایمان دارند. هیچ کس از این قاعده مس��تثنی 
نیست. در ادامه به هفت نکته برای میلیونر شدن اشاره شده 

است. 
1- طرز تفکر خود را تغییر دهید

ش��ما باید به ورای هر اتفاق نگاه کنی��د. وقتی اکثر مردم 
فقط درخت ها را می بینند، ش��ما باید کل جنگل را مدنظر 
قرار دهید. به این ترتیب، امکان رسم خط مشی خود و نیل به 
اهداف و آرزو ها به وجود خواهد آمد. با ترسیم آینده و اهداف 
خود، به روش های مختلف می توانید به آرزوهایتان دس��ت 
یابید. شما باید قبل از نیل به اولین دارایی، بار ها ویژگی های 
شخصیتی خود را کشف کنید. دانستن حقیقت درباره خود 
همیشه آس��ان ترین کار نیس��ت. گاهی اوقات، در یک روز 
ممکن اس��ت زمانی بزرگ ترین دشمن و زمانی نیز بهترین 
دوست خود شوید. با این وجود، تغییر طرز تفکر خود الزمه 

رسیدن به مال و ثروت است. 
2- به شکلی خستگی ناپذیر پول پس انداز کنید

حقوق بس��یاری از افراد تا پایان ماه کفاف زندگی شان را 
نمی دهد. به هر حال، ش��ما حتماً باید تا می توانید پس انداز 
کنید، حتی اگر رقم آن بس��یار پایین باش��د. تکنیک های 
متعددی برای پس انداز کردن وجود دارند. شما باید ضمن 
کشف سیستم خاص خود شروع به جمع آوری مال و ثروت 
کنید. حتی اگر درآمد ثابتی نیز داری��د، باید برای پس انداز 
کردن به وضع یک س��ری قوانین بپردازید. چ��ه با 50 دالر 
چه با 500 دالر پس انداز در ماه آغازگر این روند هستید، به 

بهترین نحو ممکن تالش و این پول را سرمایه گذاری کنید. 
3- از میلیونرها یاد بگیرید

اغلب مردم دوستان همراه و همدلی را اطراف خود جمع 
نکرده اند. بیشتر اوقات با این قبیل افراد در خواربارفروشی، 
ورزشگاه، مدرسه، محل کار و غیره آشنا می شویم. با افزایش 
روابط دوستانه میان ما و آنها، اعتماد به دوستان نیز افزایش 
می یابد. به هر حال، در اغلب موارد آنها میلیونر نیس��تند و 
نمی توانند به شما نیز در این زمینه کمک کنند. آنها احتماال 
رویای ثروتمند ش��دن را غیرممکن می بینن��د. در عوض از 
میلیونر ها یاد بگیرید. با حذف این روابط در پی کشف افرادی 

باشید که پله پیشرفت شما در آینده می شوند. 
4- زیاده روی در به دست آوردن ثروت

برای ثروتمند ش��دن ش��ما اول بای��د درب��اره آن نکاتی 
را یاد بگیرید. این به آن معنا اس��ت که ش��ما باید خود را در 
موقعیت های��ی ق��رار بدهید که هرگ��ز قبال آنه��ا را تجربه 
نکرده اید. به عنوان مثال، ش��ما می توانی��د رانندگی با یک 
خودروی جدید را امتحان کنید، از یک دالل معامالت بانکی 
بخواهید تا یک خانه گران قیمت را به شما نشان بدهد یا یک 
براونی از بهترین قنادی ش��هر خود بخرید. بس��یاری از این 
کار ها حساب پس انداز شما را خالی نمی کنند. در حقیقت، 
بعضی از آنها رایگان هس��تند. اگر تمایل به تحقق رویا های 
مالی خود دارید، باید به جایی بروید ک��ه 97 درصد از مردم 
عالقه مند به رفتن به آنجا نیس��تند. آی��ا دوره های لوکس 
آم��وزش گلف، چش��مه آب معدنی یا موزه های��ی در محل 
زندگی شما وجود دارند که اجازه زیاده روی در کسب ثروت 

را به شما بدهند؟ اگر جواب مثبت است، از آنها بهره ببرید. 
5- به ثروتمند شدن خود ایمان بیاورید

اگر باور داری��د که می توانید میلیونر ش��وید، پس قدرت 
تحقق آن روی��ا را نیز به دس��ت خواهید آورد. ب��ه هر حال، 
اگر ش��ما این آرزو را برای خود محال می دانی��د و دیگران را 
مستحق ثروتمند شدن می بینید، هرگز پولدار نخواهید شد. 
همچنین، همیشه افراد ثروتمند را موفق بپندارید. افرادی 
که از پول متنفر هستند احتماال پولدار نمی شوند. بهترین 
راه برای انجام این کار ش��ناخت مداوم خود و ماهیت پول و 
ثروت است. شما می توانید برای نیل به هدف خود کتاب هایی 
را بخوانید که توسط افراد میلیونر نوشته شده اند. با دریافت 
آموزش تمام عیار و الهام گرفتن همیشگی از دیگران، شما 

قادر به کسب ثروتی خواهید بود که در پی آن بوده اید. 
6- خدمت خود را توسعه دهید

ثروت مادی مجموع س��هم کلی شما نس��بت به جامعه 
است. برای درک نحوه ارزش گذاری برای تعداد بیشتری از 
افراد در مدت زمان کمتر شما خواهید دانست که می توانید 
همواره بر کیفی��ت و کمیت خدمت خ��ود بیفزایید. مردم 
منتظر خدمت رسانی دیگران هس��تند. توسعه خدمات در 
ادامه به بحث درباره طی مسافتی بیش��تر می پردازد. وقتی 
زمان کمک رس��انی به دیگران فرا می رس��د، شما باید همه 
دارایی خود را برای انجام این کار فدا کنید. به تحسین مردم 
نیندیشید. شما فقط دانه ها را بکارید. طبیعت مراقب بقیه 

مراحل خواهد بود. 
7-همه فرصت ها را به چنگ آورید

در اط��راف ش��ما، هر ج��ا که زندگ��ی کنید، همیش��ه 
فرصت هایی برای استفاده وجود دارند. جامعه شما به شدت 
به کمک تان نیاز دارد. فقط با باز ک��ردن ذهن و قلب خود به 
سوی این فرصت ها، می بینید که امکان س��ود بردن از آنها 
در زمان مناس��ب وجود دارد. به عالوه، شما نمی توانید با نه 
گفتن به فرصت ها انتظار میلیونر ش��دن را داش��ته باشید. 
شما باید هر فرصتی را که اسم تان رویش نوشته شده است 
تصاحب کنید. گاهی منافع مالی به سرعت حاصل نمی شود 
اما با کاش��ت مداوم دانه ها، س��رانجام ش��اهد محصولی پر 
بار خواهید بود. پول نتیجه برداش��ت محصول ش��ما است. 
همه دارایی هایتان از نسبتی مس��تقیم با فعالیت های شما 
برخوردار اس��ت. انجام هر کار تا آخرین توان و داش��تن یک 
هدف برجسته و بزرگ در تمام طول زندگی، می تواند شما را 
ثروتمند کند. تمایل به کسب ثروت در نهایت باعث می شود 

تا چنانچه آماده اید پولدار شوید. 
هر چه بیش��تر دانه  )خدم��ت( بکارید، گیاه��ان  )پول( 

بیشتری نیز خواهید داشت. 
www.entrepreneur.com

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی 
بع��د از جن��گ 
اول،  جهان��ی 
استانداردس��ازی 
ب��ا کاه��ش تنوع 
به عنوان ی��ک ابزار 
مفی��د مدیریت��ی 
کاه��ش  ب��رای 
هزینه ها به ش��مار 
می رفت. این روند 
همچن��ان ت��ا بعد 
از جن��گ جهانی 
دوم ادامه داش��ت. 
با توسعه مبادالت 
کش��ورهای  میان 
صنعت��ی، نی��از به 

هنجارها یا اس��تانداردهای بین المللی برای پشتیبانی از 
این توسعه بین المللی احساس ش��د و این امر به تاسیس 
س��ازمان های بین الملل��ی اس��تاندارد انجامی��د. پس از 
کش��ورهای صنعتی؛ بقیه کش��ورها نیز به فکر توس��عه 
اس��تانداردها افتادند. در کش��ورهای در حال توسعه و در 
کش��ورهای تازه اس��تقالل یافته، هدف از تاس��یس این 
ادارات استاندارد، تدوین استانداردهای ملی برای متناسب 
کردن تکنولوژی محل��ی، مواد و الگوهای مصرف اس��ت. 
اکنون استانداردسازی س��ازمان یافته، یک عنصر مهم در 
زیرساخت مورد نیاز برای رش��د سالم صنعت و تجارت در 
همه کشورهای جهان اس��ت. طرح کلی کتاب استاندارد 
34000 تعالی منابع انس��انی نوش��ته آرین قلی پور و ندا 
محمد اسماعیلی براساس اس��تاندارد 34000 مدیریت 
منابع انس��انی تدوین یافته است که ش��امل فرآیندهای 

منابع انسانی و نتایج و نگرش های منابع انسانی است. 
مناف��ع  می خوانی��م:  کت��اب  ای��ن  از  بخش��ی  در 
استانداردس��ازی برای س��ازمان ها و ش��رکت ها بس��یار 
زیاد اس��ت. اس��تانداردها بهتری��ن راه حل ممک��ن را که 
می تواند برای کاهش مش��کالت به کار رود ارائه می دهند، 
بدین ترتی��ب از اتالف زم��ان و انرژی اجتناب می ش��ود. 
استانداردس��ازی می توان��د ان��واع اب��زار، منابع، م��واد و 
محصوالتی را که استفاده می شوند استاندارد کند و به این 
ترتیب حداکثر صرفه جویی حاصل شود. برای مثال امروزه 
در همه ش��رکت ها حدی از ترک خدمت کارکنان وجود 
دارد. استانداردس��ازی موجب می ش��ود تجربه اندوخته 
ش��ده ش��رکت توس��ط این افراد با رفتن آنها از بین نرود. 
کتاب مذکور در 256 صفحه با قیمت 14 هزار تومان توسط 

موسسه کتاب مهربان نشر به چاپ رسیده است. 

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

مسیر ثروت

»اصال توی ای��ن بازار خراب، 
ک��ی کارمندن��وازی میکن��ه! 
ه��ر کس��ی ص��داش دراوم��د 
بندازیدیش بی��رون. اصاًل این 
صورت جلسه امروزه، هر کدوم 
از مدیران اجرا نکردن رو خودم 
اخ��راج می کن��م. کارمن��دی 
که غیر چش��م حرف��ی بزنه رو 
نبای��د نگه داش��ت. اص��اًل چه 
معنا داره وق��ت خودمون رو به 
افکار کارکنان اختصاص بدیم. 
جوری بای��د اخراجش کرد که 
ه��م درس عبرتی بش��ه برای 
دیگران و هم خودش سر عقل 
بیاد. آق��ا اینها همه ش��عاره که 
میگن منابع انس��انی یه ثروته. 
ث��روت کانال ه��ای ارتباط��ی، 
ماشین آالت و قدمت منه. همه 
ناچارن ب��رای رس��یدن به این 
اعتبار س��ر خم کن��ن. چرا من 
منت چهار تا ت��ازه مهندس رو 
بکشم؟ این تئوری ها و نظریه ها 
ب��ه درد دانش��گاه ها می خوره، 
ب��ازار ایران ج��ای ای��ن حرفا 
نیس��ت. تا ترس توی ش��رکت 
جریان نداش��ته باشه، سیستم 
یه چیزی کم داره. باید ته همه 
کاره��ا یک چی��زی ناخودآگاه 
جریان درس��ت کنه. چه بهتر 
ای��ن جری��ان توس��ط مدیران 

ارشد و به شکل ترس باشه.« 
اینه��ا حرف هایی اس��ت که 
ش��اید کمتر کس��ی این روزها 
نش��نیده باش��د. ب��ه خصوص 
توی جلس��ات مدیران ارش��د 
ی��ا مدی��ران میانی ای��ن جور 
جمالت زیاد ش��نیده می شود. 
ممکن اس��ت مدیر ارشد دقیقا 
قصد اخراج کس��ی را نداش��ته 
باشد ولی فضای تشنج آفرینی 
ایج��اد خواه��د ک��رد. مدیر به 
نوع��ی ناآش��نایی ب��ا ابزارهای 
مدیریت مناب��ع انس��انی را به 
وسیله ابزارهای آشنای سنتی 
جب��ران می کن��د، چی��زی که 
تبعات و آثار بسیار نابخشودنی 
به همراه دارد ک��ه جلوتر به آن 
پرداخت��ه خواه��د ش��د. غلبه 
دیدگاه های کارگرایی و تأکید 
بیش از حد بر کارایی زمینه ساز 
تبدیل ش��رکت به یک محیط 

مرده و بی جان خواهد ش��د. در 
راهرو ها و اتاق های ش��رکت که 
راه می روی، احس��اس خفگی 
اس��ت، مدیر س��ازمان که وارد 
محوطه می ش��ود ان��گار ترس 
و نگران��ی ب��ه خ��ون ش��رکت 
تزریق می ش��ود. همه خدا خدا 
می کنند ک��ه بهانه ای دس��ت 
مدیر ندهند که اخراج قس��مت 
آنها شود، چراکه مدیر تنها راه 
ایجاد تسلط را رعب و وحشت و 
تزریق ترس دانس��ته است. این 
ترس هم به خوبی جریان دارد، 
اما وقتی مدیر در شرکت حاضر 
اس��ت. البته اگر سیستم ثبت 

ص��دا ی��ا دوربین های 
م��دار بس��ته، کار مدیر 
ارش��د را ب��ه ص��ورت 
عه��ده  ب��ر  وایرل��س 
نگی��رد که ای��ن هم در 
نوع خ��ود یک خالقیت 
خش��مگینانه از س��وی 
مدیران مس��تبد است؛ 
مدیرانی که تس��لط هر 
چه بیش��تر بر کارکنان 
را در ایج��اد ترس حتی 
ب��ه ص��ورت مصنوعی 
می دانند. از این طریق، 
فک��ر می کنند ه��ر جا 

ملک آنهاس��ت در ح��ال ضبط 
ش��دن اس��ت. این هم نوعی از 
اش��اعه ترس مدرن در سازمان 
است؛ روشی که قدرت بازبینی 
و ویدئو چک ه��م دارد و دیگر 
کلیه مدارک احکام صادر شده 

نیز موجود است! 

شاخصه های مدیریت 
اقتدارگرا

چارل��ز آس��تن ای��ن گون��ه 
مدیران را رئیس��ان چ��وب به 
دس��ت می نامد؛ اف��رادی که با 
هارت و هورت ک��ردن و ایجاد 
تن��ش و اضط��راب و خفی��ف 
کردن منابع انس��انی، سعی در 
کنت��رل و مدیری��ت اقتدارگرا 
دارن��د، اف��رادی که از توس��عه 
و رش��د بیش از ح��د کارکنان 
خود می ترس��ند، اف��رادی که 
اگر کسی از کارکنان یا مدیران 
آنها تبدیل به رهبر غیر رسمی 
ج��ای  ب��ه  ش��ود  س��ازمان 
اس��تفاده هوش��مندانه از آنها، 
ب��ه خط خطی ک��ردن رهبران 

س��ازمانی فکر می کنند و صرفاً 
فکر می کنند که خودش��ان را 
نجات داده ان��د. البته این اقدام 
یعنی بی رهبر ش��دن سازمان 
نوعی س��رگردانی و بالتکلیفی 
را تقویت می کن��د؛ بالتکلیفی 
که به هر حال ی��ا رهبری دیگر 
ی��ا الگ��وی رفت��اری دیگ��ر را 
جست وجو خواهد کرد و قطعاً 
گزینه منابع ب��رای پیروی، این 

مدیر چوب به دست نیست. 
معم��والً افرادی ک��ه اطراف 
این مدی��ران هس��تند تقالی 
بی��ش از ان��دازه ای می کنن��د، 
ع��رق می ریزن��د و می دوند اما 

واقعاً فکر نمی کنن��د. می دوند 
ک��ه این گون��ه دیده ش��وند تا 
اینکه کاندیدای اخراج نباشند 
ی��ا حت��ی اضطراب ش��ان را با 
این حرکات تخلی��ه می کنند؛ 
حاالتی از ت��رس و تنش که به 
صورت های تصنعی به لبخند و 

احترام تبدیل می شود. 
اما این گون��ه از مدیران پس 
از مدت��ی کارکن��ان خ��ود را 
فرسوده و بی خاصیت می کنند 
و در نهایت مسیر بی اعتنایی و 
بی تمایلی را ب��رای آنها هموار 
ب��ه  بی اعتنای��ی  می کنن��د؛ 
تعهدات  س��ازمان،  ارزش های 
اه��داف  حت��ی  و  س��ازمانی 
ک��ه  اینجاس��ت  س��ازمانی. 
اقدامات سیاس��ی و سیاس��ی 
کاری رون��ق می گی��رد و ه��ر 
کس برای حفظ خود دست به 
فعالیتی می زن��د که ظاهرش با 
باطنش فاصله دارد. این گونه از 
مدیریت حتی در بحرانی ترین 
حس��اس ترین  و  لحظه ه��ا 
موقعیت ها به سازمان و فرآیند 

کاره��ا لطم��ه جبران ناپذیری 
می زند. 

نشانه شناسی مدیریت 
مکانیکی

ام��ا چگون��ه می ت��وان ای��ن 
مش��کل را شناس��ایی ک��رد؟ 
اگر در س��ازمان ش��ما ب��ا ورود 
مدیر، رفتاره��ای غیر طبیعی و 
سیاسی کاری ها افزایش می یابد 
و این ح��رکات در جهت اغراق 
است، یک نشانه است. اگر کارها 
هیچ گاه در زمان خودشان انجام 
نمی ش��وند ولی همه مش��غول 
به کارند و هیچ کس��ی را بیکار 
نمی یابی��د، یک نش��انه 
اس��ت. اگ��ر رفتاره��ای 
هیجان��ی و تنش زای��ی 
در جابه ج��ا ش��دن های 
تغیی��رات  دوره ای، 
مش��اغل س��ازمان ب��ه 
صورت ناگهان��ی، عزیز و 
ذلیل شدن های تکراری 
یافتید، بدانی��د این یک 
نش��انه است؛ نش��انه ای 
از رفتاره��ای چ��وب به 
دس��تی ک��ه ی��ک مدیر 
ماش��ینی آن را هدای��ت 
رفتارهای��ی  می کن��د، 
ک��ه در آن کار اولوی��ت دارد اما 
توجهی به کارمندان و روحیات 
آنها نمی ش��ود. اینج��ا منظور 
این نیس��ت که توجه صرف به 
کارکن��ان و کارمندن��وازی یک 
ارزش باال و بی مثال است، بلکه 
اف��راط در نتای��ج و هدف ه��ای 
اجرایی و ل��ه ک��ردن کارکنان 
زیر چرخ ه��ای تراکت��ور ترس 
مس��ئله م��ورد نظر اس��ت. که 
البت��ه می ت��وان مکانیزم ه��ای 
هوشمندانه ای طراحی کرد که 
سیستم تنبیه و پاداش سازمان 
س��طحی از ت��رس را مدیریت 

کند. 
اما راه عالج چیس��ت؟ شاید 
از زاوی��ه روانش��ناختی برخی 
و  تحمیل گرایانه  خصوصی��ات 
زورگرایان��ه، ریش��ه در فرآیند 
رشد فردی داش��ته باشد که به 
این راحتی ها قابل برطرف سازی 
نیس��ت. اما ب��ه نظر می رس��د 
می توان با یکس��ری برنامه ها و 
تمرینات، میزان ماشینی بودن 
رفتار یک مدی��ر را کنترل کرد. 

به طور مثال روی دس��تورات و 
تصمیمات داده ش��ده توجهی 
چندباره ک��رد و گاه و بی گاه به 
صورت ساعتی یا روزانه به زمان 
انتقال آنه��ا اضافه ک��رد. برای 
این اضافه ش��دن وقت جلس��ه 
گذاش��ت و نظرخواه��ی کرد و 
فضای ش��رکت را تلطیف کرد. 
صرف��اً در مورد کاره��ای فوری 
و بس��یار ف��وری، اولویت ه��ای 
غیر قاب��ل تغییر تعریف ش��ود و 
در این موارد به همراه کارکنان 
ب��رای پیش��برد کار زحم��ت 
کش��ید و انرژی را در حرکت رو 
به جل��وی برنامه ه��ا اختصاص 
داد، ن��ه ترس��اندن کارکن��ان. 
ش��اید همین درگیر ش��دن در 
کار و تحمیل فشارهای موجود 
در کار زمین��ه تعدی��ل و درک 
بیش��تر ش��رایط واقع��ی کار را 
فراه��م س��ازد. رفت��ن در نوک 
پیکان برخ��ی کارها ک��ه واقعاً 
انرژی می گی��رد و کارکنان در 
انجام آنها عموما ناموفق هستند 
یا موع��د تحویل آنه��ا عموما با 
تأخیر هم��راه اس��ت، می تواند 
فرصت خوبی برای درک چرایی 
آنها باش��د. ش��اید نگاه مدیری 
که در ای��ن نقش به ی��ک رهبر 
تبدیل خواهد ش��د نس��بت به 
کار جور دیگری باش��د و بتواند 
آمیزه ه��ا و راهنمایی هایی ارائه 
کند که گ��ره کار از کارکنان باز 
شود. البته آگاه ترین و داناترین 
افراد در محی��ط کار را می توان 
کارکنان همان بخش دانس��ت. 
از آنجا که دان��ش ضمنی حین 
کار به شکلی ویژه در آنها شکل 
می گی��رد این مهم به س��ادگی 

قابل انتقال نیست. 
به هر حال هر چه که هست، 
سیس��تم مدیریت ماش��ینی و 
مدیریت چوب به دست دوران 
خ��ود را تم��ام ش��ده می یابد. 
برای اینکه نظام شرکت بتواند 
تعادل خود را حف��ظ کند باید 
رفتاره��ای نظارت��ی و کنترلی 
خ��اص را از ف��رد به سیس��تم 
غیر ف��ردی تغییر حال��ت داد تا 
کارکنان بتوانند خ��ود را با آن 
تطبیق داده و وجهه هیچ کس 

به کلی نابود نشود. 
ارتباط با نویسنده:

Info@internalbranding.ir 

کتابخانه

تریبون
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تبدیل شرکت به یک محیط مرده 
و بی جان خواهد شد. در راهرو ها و 
اتاق های شرکت که راه می روی، 

احساس خفگی است، مدیر سازمان 
که وارد محوطه می شود انگار ترس 

و نگرانی به خون شرکت تزریق 
می شود. همه خدا خدا می کنند که 

بهانه ای دست مدیر ندهند که اخراج 
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پتانسیل های بورس تهران 
در پسا برجام

حس��ن قالیباف اص��ل، مدیرعام��ل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران گفت: کش��ور ما در س��ال های گذشته 
در تحریم بود ولی بازار در آن ش��رایط رش��د کمی 
و کیفی مناس��بی داش��ت و بدون ش��ک در شرایط 
بدون تحریم نیز پتانس��یل های رش��د بیشتر خواهد 
بود. قالیباف اصل روز پنجم اس��فند 94، در حاشیه 
نشس��ت چگونگی س��رمایه گذاری در ایران در شهر 
مس��قط عمان با اعالم خبر فوق به گزارش��گر ارشد 
نش��ریه عربی��ن بیزنس، ب��ه معرفی ب��ورس تهران 
پرداخ��ت و گفت: ارزش بازار ب��ورس تهران بیش از 
ص��د میلیارد دالر اس��ت و با توجه ب��ه تنوع اقتصاد 
ای��ران، صنایع مختلفی در بورس پذیرفته ش��ده که 
بیانگر پتانس��یل ها و قابلیت های س��رمایه گذاری در 
بازار سرمایه ایران اس��ت. وی به پتانسیل های رشد 
بازار س��رمایه ایران اش��اره کرد و گفت: کشور ما در 
سال های گذشته در تحریم های سخت بود ولی بازار 
در آن ش��رایط رشد کمی و کیفی مناسبی داشت و 
بدون شک در شرایط بدون تحریم نیز پتانسیل های 
رش��د کمی و کیفی بیش��تر خواهد بود. مدیرعامل 
بورس تهران ب��ه عرضه یک ش��رکت 800 میلیون 
دالری در چهارش��نبه گذش��ته اش��اره و اعالم کرد: 
ش��رکت های هلدینگ ش��فادارو و صنعتی مینو در 
آخرین جلس��ه هیات پذیرش طرح و پذیرش شدند. 
قالیباف اصل به منافع س��رمایه گذاری خارجی اشاره 
ک��رد و گفت: تاکنون بازار ما از منافع س��رمایه گذار 
خارجی به��ره نبرده و افزایش حضور س��رمایه گذار 
خارجی به بازار ما عمق بیشتری می دهد. همچنین 
بررسی فعالیت سرمایه گذاری خارجی در قبل و بعد 
از برجام نش��ان می دهد نس��بت فعالی��ت در همین 
مدت کوتاه 10 برابر ش��ده اس��ت. الزم به ذکر است 
نش��ریه عربین بیزنس در کشورهای عربی منطقه به 

زبان انگلیسی و عربی منتشر می شود. 

بلوک۱.۱۶درصدی »پترول« 
به فروش رسید

بلوک 1.1۶ درصدی س��هام »پت��رول« عرضه و به 
همان قیمت پایه توسط یک سهامدار حقوقی خریداری 
ش��د. این رویداد با رش��د 5 درصدی قیمت سهام این 
شرکت ۲ هزار میلیارد تومانی همراه بود. سرمایه گذاری 
ای��ران در فراب��ورس اق��دام به عرض��ه 1.1۶ درصد از 
سهام گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان معروف 
ب��ه »پترول« کرد و با فروش این بلوک برای همیش��ه 
ترکیب سهامداری آن خارج شد. این بلوک شامل ۲3۲ 
میلیون س��هم بود که به صورت نقد و به همان قیمت 
پایه 170 تومانی هر س��هم و ب��ه ارزش 39.4 میلیارد 
تومان توس��ط کارگزاری حافظ به فروش رسید. با این 
رویداد قیمت هر سهم آن در تابلوی فرابورس با حدود 
5 درصد رش��د به 1737 ریال رسید. نخستین عرضه 
بلوک مدیریتی »پترول« هم مربوط به ۲5 شهریور با 
۲7 درصد س��هام بود که طی آن بیش از 5.5 میلیارد 
س��هم به قیمت پایه هر س��هم 180 تومان و به ارزش 
999 میلیارد تومان توس��ط کنسرس��یومی با بیش از 
10 عضو و به رهبری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
خریداری شد. هلدینگ پتروشیمی فارس با ۶5 درصد، 

سهامدار اصلی پترول به شمار می رود. 

معامالت ثانویه نخستین قرارداد 
بلند مدت سلف موازی استاندارد برق

در جریان آخرین روز معامالت��ی هفته، بازار برق 
 بورس ان��رژی ش��اهد معامله 830 ق��رارداد معادل
1،۶۲0 مگاوات ساعت به ارزشی نزدیک به 4 میلیارد 
و 88۲ میلی��ون ریال بود. در آغاز جلس��ه معامالتی 
ای��ن روز نمادهای بار  پی��ک، کم ب��اری، میان باری 
و بارپای��ه روزان��ه ۶ فروردین 95 گش��ایش یافت و 
در پای��ان نمادهای بار پیک، کم ب��اری، میان باری و 
بارپای��ه روزانه 9 اس��فند 94، 10 اس��فند 94 و 11 
اس��فند 94 متوق��ف ش��دند. در آخری��ن روز هفته 
در ب��ازار فیزیکی ب��ورس انرژی ای��ران نیز کاالهای 
آیزوریس��ایکل پاالیش نفت ش��یراز، برش سنگین، 
گاز بوت��ان صنعتی، گاز پروپ��ان صنعتی و گاز مایع 
صنعتی پتروشیمی بندرامام در رینگ داخلی و نفت 
کوره ۲80 و 380 سانتی اس��توک شرکت ملی نفت 
ایران در رینگ بین الملل مورد عرضه قرار گرفت که 
کل معامالت ص��ورت گرفته در این عرضه ها معادل 
۲47 تن به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و 5۶ میلیون 
ری��ال بود. در این روز معامالتی همچنین در تابلوی 
سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید 
یک سال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، 
در تمام��ی نمادهای فعال، چهار ق��رارداد به ارزش 
45 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. همچنین 
خاطر نش��ان می ش��ود معامالت ثانویه قراردادهای 
سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق 
آرین ماهتاب گس��تر در نماد س��ماه 951، از امروز 

)شنبه 8 اسفند 94( آغاز خواهد شد. 

سقوط شاخص بورس فوتسی لندن 
همزمان با ادامه کاهش ارزش پوند

ش��اخص س��هام ب��ورس فوتس��ی 100 لن��دن، 
همزم��ان با کاه��ش مجدد ارزش پون��د، بار دیگر 
س��قوط کرد. ارزش شاخص س��هام بورس فوتسی 
100 لن��دن ک��ه در آن در ه��ر روز کاری س��هام 
100 ش��رکت مهم و ب��زرگ انگلیس از نظر ارزش 
بازاری س��هام ثبت شده در بورس، ارزش گذاری و 
خریدوفروش می شود در بعدازظهر روز چهارشنبه 
با کاهش 1.۶9 درصدی مواجه شد. شاخص سهام 
بورس فوتس��ی 100 لندن، با 101 واحد کاهش، 
به 5 هزار 8۶1 واحد رس��ید. کاهش سهام بورس 
فوتس��ی 100 درحالی صورت می گیرد که بورس 
لندن و نیز پوند انگلیس همچنان به ش��دت تحت 
فش��ار روانی ناش��ی از احتمال خ��روج انگلیس از 
اتحادیه اروپا اس��ت. پون��د انگلیس متاثر از فضای 
روان��ی ی��اد ش��ده، روز چهارش��نبه در برابر دالر 
آمریکا با 0.54 درصد کاهش، در مقابل 1.3394 
دالر و همچنی��ن با 0.۶4درص��د کاهش در مقابل 
ی��ورو، در مقاب��ل 1.۲۶4۲ ی��ورو معامله ش��د. به 
گفته تحلیل گ��ران، افزایش نگرانی ها درباره آینده 
انگلیس در اتحادیه اروپا، س��بب ش��ده اس��ت که 
ارزش پون��د انگلی��س در براب��ر دالر آمری��کا ب��ه 
کمترین حد خود طی هفت س��ال گذش��ته برسد. 
هر بشکه نفت خام س��بک برنت دریای شمال که 
یک��ی از مهم ترین مراج��ع قیمت گذاری نفت خام 
در بازار بین المللی اس��ت، نی��ز در پایان معامالت 
بعدازظه��ر روز چهارش��نبه در ب��ازار لندن با 3.4 
درص��د افزایش به 34.41 دالر رس��ید. به گزارش 
منابع انگلیسی، بهای نفت شاخص آمریکا، »وست 
تگ��زاس اینترمیدی��ت« )دبلیوت��ی آی( نی��ز روز 
چهارش��نبه با 0.9درصد افزای��ش، به 3۲.15دالر 
رس��ید. به گفته تحلیل گران، کاه��ش تولید نفت 
خام آمریکا از جمله علل اصلی کاهش قیمت نفت 

خام در بازارهای جهانی بوده است. 

نماد  » بفجر «   چهارشنبه 
هفته بعد بسته می شود

پتروش��یمی فج��ر ک��ه در دو هفت��ه گذش��ته با 
کش��ف قیمت 1150 تومانی هر س��هم وارد بورس 
ش��ده، یکش��نبه دو هفت��ه بعد 1۶ اس��فند، مجمع 
فوق الع��اده ای ب��رای انتخ��اب هیات مدی��ره برگزار 
خواه��د کرد. به همین دلیل نماد معامالتی » بفجر «  
 چهارش��نبه آین��ده، طبق مق��ررات بورس، بس��ته 
می ش��ود تا ام��کان برگزاری این مجمع که س��اعت 
10 صبح تش��کیل خواهد شد، فراهم شود. براساس 
این گزارش، از زمان عرضه اولیه س��هام این شرکت 
۲50 میلی��ارد تومانی تا به امروز و طی 5 روز کاری، 
قیمت هر س��هم آن با ۲5 درص��د افزایش به بیش 
از 14۶7 تومان رس��یده اس��ت. در روز عرضه اولیه، 
59 ه��زار و 850 س��هامدار حقیقی به همراه هزار و 
48 فرد حقوقی اقدام به خرید س��هام این ش��رکت 
تازه وارد کردند. پتروش��یمی فجر بعد از دو شرکت 
بورس��ی سیمان خوزس��تان و پتروش��یمی مبین و 
11 ش��رکت فرابورس��ی فوالد هرمزگان، مواد ویژه 
لیا، س��رمایه گذاری مس��کن پردیس، پ��گاه فارس، 
نس��وز توکا، بهمن دی��زل، معدنی کیمیا گس��تران 
زنجان، توکارنگ فوالد س��پاهان، بیمه اتکایی امین 
و دارویی کاس��پین تامین و سرمایه گذاری سبحان، 
چهاردهمین ش��رکت تازه وارد س��ال جاری به شمار 

می رود. 

کاهش 5۱ درصدی زیان 
ذوب آهن اصفهان

ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان نخس��تین درآمد 
س��ال آینده را امیدوارانه اع��الم کرد و زیان هر 
س��هم را با 51 درص��د کاه��ش پیش بینی کرد. 
ش��رکت ذوب آه��ن که بع��د از مدت ه��ا کش و 
ق��وس، برنامه افزای��ش 38۲ درص��دی را کنار 
گذاش��ته و نخس��تین قدم برای افزایش سرمایه 
۶33 درصدی از محل زمین را با ارسال گزارش 
توجیهی به حس��ابرس برداشته، نخستین درآمد 
هر س��هم س��ال مالی آین��ده را پیش بینی کرد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش،  » ذوب «   در عملکرد ۶ 
ماه��ه ب��ا تغییر س��ود 8۶ ریالی ب��ه زیان 74۲ 
ریالی هر س��هم، 180 درج��ه تغییر جهت داد و 
همه س��هامداران و فع��االن را متحیر کرد. طی 
عملک��رد 9 ماهه نیز زی��ان 905 ریالی برای هر 
س��هم شناس��ایی کرده اس��ت. با ای��ن حال این 
ش��رکت مش��مول اص��ل 44 و با س��رمایه 78۶ 
 1181 برابر اع��الم زیان  میلی��ارد تومان��ی، در 
ریالی هر سهم سال مالی اسفند جاری، زیان هر 
سهم س��ال آینده را 58۲ ریال پیش بینی کرده 
که 51 درصد کاهش نش��ان می دهد. کاهش در 
مق��دار ف��روش و مبلغ ف��روش اصلی ترین عامل 

زیاندهی این شرکت بزرگ اعالم شده است. 

بورس انرژی

ب��ورس ته��ران در آس��تانه 
انتخابات مجل��س و همچنین 
انتش��ار گزارش ه��ای جدی��د 
ش��رکت ها از رش��د پرش��تاب 
خود کاست و به فاز استراحت 
رف��ت. چن��ان که نخس��تین 
کاه��ش هفتگی خ��ود را بعد 
از دو ماه رش��د م��داوم تجربه 
ک��رد. ب��ه این ترتی��ب کاهش 
هیج��ان معامله گ��ران در بازار 
س��هام و فعالیت نوسان گیران 
اصالحی شاخص  روند  موجب 
کل بورس ش��د. روند اصالحی 
هفت��ه  در  حال��ی  در  ف��وق 
گذشته مش��اهده شد که اکثر 
کارشناسان این روند را با توجه 
ب��ه رش��دهای خیره کننده دو 
ماه گذش��ته ضروری دانسته و 
معتقدند ب��رای ورود نقدینگی 
جدید چنین اصالح هایی الزم 
اس��ت. به این ترتی��ب احتیاط 
س��هامداران ب��رای دادوس��تد 
س��هم در کن��ار در پی��ش رو 
بودن انتخابات مجلس و انتظار 
س��هامداران ب��رای مش��خص 
ش��دن نتیجه انتخابات موجب 
از بین رفتن صف های طوالنی 
خری��د و حاکم ش��دن فضای 
احتیاط در بورس تهران ش��د. 
از اتفاقات مهم هفته گذش��ته 
گزارش های  نخس��تین  انتشار 
پیش بینی س��ود شرکت ها بود 
که ب��ا وجود تعدیل های مثبت 
در برخ��ی گروه ها به خصوص 
ای��ن  خودروی��ی  گروه ه��ای 
گزارش ها اندکی محتاطانه بود 
و نتوانست انتظارات سهامداران 
را در خص��وص بهبود وضعیت 
س��ودآوری ش��رکت ها برآورده 
کن��د. پیش بینی می ش��ود در 
صورت عدم رخ��داد اقتصادی 

و سیاس��ی خ��اص، روز کاری 
شنبه بازاری متعادل و مثبت را 
نظاره گر باشیم، چرا که در این 
بین اتمام حق تقدم های استفاده 
نشده ایران خودرو و بازگشایی 
نمادهای سایپا، سرمایه گذاری 
س��ایپا و س��رمایه گذاری رن��ا 
احتم��اال هفته ای مثب��ت را با 
توجه به لیدری گ��روه خودرو 

رقم خواهد زد. 

رشد ارزش کل معامالت در 
هفته کاهشی شاخص های 

بورسی
هفته  معام��الت  پای��ان  در 
منتهی به 5 اسفند ماه 1394 
شاخص کل با 48 واحد کاهش 
نس��بت به هفته قبل، به رقم 
واحد رسید. شاخص   77840
بازار اول با 15 واحد کاهش به 
رقم 54008 واحد بالغ ش��د و 
شاخص بازار دوم با ۲13 واحد 
کاهش عدد 173017 واحد را 
تجرب��ه کرد و به ترتیب با 0.3 
درص��د و 0.1۲ درصد کاهش 

نس��بت به هفته قب��ل مواجه 
ش��دند. در پنج روز کاری این 
هفته ارزش کل معامالت سهام 
و حق تقدم به 309۲9 میلیارد 
ریال بالغ ش��د که نس��بت به 
هفته قبل 1۶.5 درصد افزایش 
یافته است. طی هفته گذشته 
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 
با 14.8۲ درصد، فرآورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای 
ب��ا 11.09 درصد، اس��تخراج 
س��ایر معادن با 10.94 درصد، 
س��اخت دس��تگاه ها و وسایل 
درص��د،   4.09 ب��ا  ارتباط��ی 
محصوالت غذایی و آشامیدنی 
ب��ه جز قند و ش��کر ب��ا 3.۶1 
درص��د و محصوالت کاغذی با 
3.31 درصد بیش��ترین تغییر 
مثب��ت در ش��اخص صنایع را 
نسبت به سایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند. 

گروه فلزات اساسی در 
صدر صنایع فرابورسی

ماه  آخرین  فراب��ورس  بازار 

امس��ال را در حالی آغاز کرد 
که دادوس��تدها رون��د رو به 
رشدی داش��ت. در پایان این 
در  معام��الت  هفت��ه حج��م 
مقایسه با هفته قبل از آن 55 
درصد افزایش یافت و ۲ هزار 
و ۶0۶ میلیون ورقه بهادار در 
159 هزار نوبت دادوستد شد. 
در عی��ن حال ارزش معامالت 
با 4 درصد اف��ت، معادل 14 
هزار و ۶4۶ میلیارد ریال شد. 
البته مقایسه ای بین آمار هفته 
گذش��ته با هفته مشابه سال 
قب��ل هم حاکی از رش��د 53 
درصدی حجم و 19 درصدی 
فرابورس��ی  معام��الت  ارزش 
است. ش��اخص کل فرابورس 
در پن��ج روز معامالت��ی هفته 
گذش��ته روند صعودی داشت 
و در پایان س��اعت معامالتی 
روز چهارش��نبه با افزایش 11 
واحدی نس��بت به چهارشنبه 
قبل ت��ر، عدد 831 را نش��ان 
داد، همین ط��ور ارزش ب��ازار 
فرابورس ب��ا 1۲ هزار و 747 

میلیارد ری��ال افزایش به رقم 
983 ه��زار و ۶87 میلی��ارد 
معامله گ��ران  رس��ید.  ری��ال 
باالترین حجم معامالت را در 
هفته اول اس��فند با دادوستد 
به��ادار  اوراق  میلی��ون   ۶8۶
در روز ش��نبه انج��ام دادند و 
بیش��ترین ارزش معامالت در 
روز دو ش��نبه به میزان 4هزار 
و 89 میلیارد ریال رقم خورد. 
در گروه محصوالت شیمیایی، 
بل��وک 1.۶ درص��دی گ��روه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانیان روز 5 اس��فندماه در 
بازار دوم واگذار ش��د و ارزش 
این معامله 394 میلیارد ریال 
به ثبت رس��ید؛ ضم��ن آنکه 
8.8درصدی  بل��وک  معامل��ه 
ایران  مخابراتی  کارخانج��ات 
ک��ه ۲0 بهم��ن انجام ش��ده 
بود در س��ومین روز اس��فند 
قطعی ش��د. معامالت اس��ناد 
خزان��ه اس��المی در هفته ای 
که گذش��ت با حض��ور فعال 
خریداران و فروشندگان ادامه 
یافت و 3 هزار و ۲51 میلیارد 
ری��ال خریدوفروش در تمامی 
نمادهای این اسناد انجام شد 
و بیش��ترین حج��م معامالت 
در این ب��ازار مرب��وط به روز 
فلزات  گ��روه  بود.  سه ش��نبه 
اساس��ی در م��دت یاد ش��ده 
ب��ا ۲4 درصد س��هم همانند 
هفته قب��ل در ص��در جدول 
صنای��ع پیش��رو در معامالت 
گرفت.  قرار  فرابورس  هفتگی 
محصوالت ش��یمیایی هم 19 
درص��د ارزش معام��الت را از 
آن خود ک��رد و فرآورده های 
نفت��ی با معامالت��ی به ارزش 
53۶ میلیارد ریال و سهم 13 
درص��دی در رده س��وم جای 

گرفت. 

هفته اصالحی بازار سهام همزمان با انتشار گزارش شرکت ها

خواب شاخص کل در کانال 78 هزار واحد

ب��ا آغ��از معام��الت در هفته 
گذش��ته، بار دیگر شاهد یورش 
ش��اخص کل بازار ب��ورس اوراق 
بهادار تهران ب��ه مقاومت جدید 
خ��ود در رق��م 78400 واح��د 
بودیم. با آغ��از معامالت در روز 
شنبه گذش��ته، تقاضا با سرعت 
زیادی بازار س��رمایه را فرا گرفت 
و ش��اخص کل ب��ه س��مت رقم 
مذک��ور هج��وم برد. تم��ام این 
اتفاق��ات در 15 دقیق��ه به وقوع 
پیوس��ت و پس از آن ش��اخص 
کل با قبول شکس��ت ش��دیدی 
که متحمل ش��ده بود، در جهت 
نزول��ی قرار گرف��ت و به منطقه 
قرمز تابلو خود برگش��ت. فاجعه 

ش��نبه،94/1۲/1  روز  معامالتی 
روز یکشنبه بعد ادامه یافت و با 
آغاز معامالت این جلسه شاخص 
کل منفی شد و دیگر رنگ سبز 
را ندی��د. در روز میان��ی هفت��ه، 
به لطف تقاض��ای نیمه دوم روز 
پیشین، ش��اخص کل در مسیر 
صع��ودی ق��رار گرف��ت و کلیت 
این روند تا ابتدای روز سه شنبه 
باقی ماند. در ادامه معامالت روز 
سه ش��نبه، ش��اخص کل نزولی 
ش��د اما ای��ن بار منفی نش��د تا 
در روز پایانی معامالت، ش��رایط 
برای نوس��ان رو به باال مس��اعد 
باش��د. ش��اخص کل بازار بورس 
در ابتدای آخرین روز کاری این 
هفت��ه با رنگ قرم��ز کار خود را 
آغاز کرد، اما این رویه زیاد پایدار 

نماند و پس از یک ساعت مسیر 
شاخص و پس از سه ساعت رنگ 
ش��اخص کل تغییر یافت. به این 
ترتی��ب ش��اخص کل در پایان 
این هفت��ه چند واح��د پایین تر 
از رقم گش��ایش خود بسته شد 
ت��ا این هفته نی��ز به عنوان ادامه 

استراحت ثبت شود. 
به گزارش »هفت ثانیه از بازار« 
ش��اخص صنعت خ��ودرو در این 
هفت��ه ب��ازده کمتری نس��بت به 
ش��اخص کل بازار بورس داشت، 
اما این موض��وع از حجم و ارزش 
معام��الت ای��ن گروه نکاس��ت تا 
جذابیت این گروه، وجود نقدینگی 
در بازار و به تبع آن نزولی نشدن 
ب��ازار را تضمین کند. این موضوع 
نه تنها در طول هفته کاهشی نبود، 

بلکه در روز آخر معامالت، نیمی از 
کل حجم معامالت بازار و بیش از 
نیمی از ارزش کل معامالت به این 

گروه تعلق داشت. 
یک��ی از فاکتورهایی که هفته 
گذش��ته متحمل تغییرات زیادی 
شد، نرخ مش��ارکت حقیقی ها در 
ب��ازار بود. ای��ن ن��رخ در روزهای 
مختلف هفته تغیی��رات زیادی را 
تجرب��ه ک��رد و در آخرین روز نیز 
کمت��ر از 50 درصد ب��ود و به این 
ترتیب ترسی را در معامله گران به 
وجود آورد. در س��وی مقابل، نرخ 
خرید به ف��روش این معامله گران 
در تم��ام روزهای این هفته بیش 
از یک باقی ماند تا بتوان به فردای 
انتخاب��ات امیدوار ب��ود و هراس 

چندانی از آن نداشت. 

با توجه به روند معامالت هفته 
گذشته و آنچه در باال گفته شد، 
ای��ن هفته نی��ز انتظ��ار می رود 
نوس��انی  کلیت رون��د معامالت 
باش��د. به این ترتی��ب می توان 
انتظار داش��ت با گش��ایش بازار 
در جلس��ه معامالت��ی پیش رو 
شاخص کل رشدی شدید را در 
زمانی کوتاه تجربه کند و پس از 
آن درگیر روندی نوس��انی و رو 
به پایین شود. نزول می تواند روز 
سه ش��نبه ادامه یابد و حتی به 
روز میانی معامالت نیز س��رایت 
کند. در دو روز پایانی معامالتی 
داش��ت شاخص  انتظار  می توان 
کل و کلیت بازار صعودی ش��ده 
و تغییرات شاخص کل در هفته 

را به صفر نزدیک کنند. 

صعود و فرود شاخص کل در هفته پیش رو

شنبه
8 اسفند 1394 ۱2

عمق بازار

بورس بین المللخبر
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سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

تجار: ش��نیده ها از گسترش تجارت 
و س��رمایه ایرانیان حکای��ت از افزایش 
عملیات تج��اری با مش��تریان داخلی 
شرکت و انتظارات از جهش سودآوری 

در سال آینده دارد. 
بهپ�اک: ش��نیده ها از ای��ن س��هم 
 LC حکایت از گشایش اعتبار از طریق

در سال 95 دارد. 
گروه پاالیشی: شنیده ها از این گروه 
حاکی از آن اس��ت که امکان اختصاص 
سوبسید جدید به پاالیشگاه ها و متحول 

شدن آنها وجود دارد. 

وس�ینا: زمزمه های��ی مبنی بر قصد 
فروش س��هام مخابرات در این نماد به 

گوش می رسد. 
شازند: شنیده ها از این سهم حکایت 
از تسویه تسهیالت دریافتی اش با استفاده 

از فروش سرمایه گذاری هایش دارد. 
وجامی: ش��نیده ها از سود تقسیمی 
به ازای هر سهم 80 ریال حکایت دارد. 
کساپا: زمزمه هایی مبنی بر افزایش 
س��رمایه 300 درصدی در این نماد به 

گوش می رسد. 
حفاری: خبره��ا از حف��اری حاکی از 
مذاکره با 30 ش��رکت اروپایی و آسیایی و 
آمادگی تهران برای همکاری با شرکت های 

معتبر نفتی و فعالیت مشترک در پروژه های 
حفاری نفت و گاز دارد. 

وتوصا: گویا این شرکت مدتی است 
که اقدام به فروش س��هام شلیا موجود 
در پرتف��وی خود کرده اس��ت اما قصد 

خروج از این سهم را ندارد. 
خس�اپا: ش��نیده ش��ده ک��ه ایجاد 
ش��رکت مشترک بین س��ایپا و رنو در 
حال بررسی است اما هنوز نهایی نشده 

است. 
کچاد: شنیده ها حکایت از این دارد 
که این ش��رکت با همکاری مش��ترک 
مدیریت سرمایه گذاری امید و معدنی و 
صنعتی گل گهر از طریق شرکت کاوند 

نهان زمین اقدام به س��رمایه گذاری در 
قزاقستان کرده است. 

خپارس: ش��نیده ها از این ش��رکت 
حاکی از آن اس��ت که تولی��د خودرو 
کوئی��د محصول رن��و در پارس خودرو 

به زودی آغاز خواهد شد. 
از  حکای��ت  ش��نیده ها  خبهم�ن: 
با  احتم��ال هم��کاری ای��ن ش��رکت 
شرکت های ژاپنی مزدا و ایسوزو دارد. 
میهن-دی: ش��نیده ها حاکی از آن 
اس��ت که دو ش��رکت میه��ن و دی با 
توجه به کاهش س��طح توانگری با اخذ 
پوش��ش اختیار اتکایی از بیمه مرکزی 

سطح توانگری را افزایش داده اند. 

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

رحمت اهلل توکلی یرکی

فرشید شجاع
farshid. shoja@gmail. com
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چند روز پیش درنشس��تی 
که ب��ا حض��ور وزی��ر اقتصاد 
برگ��زار ش��د، علی طی��ب نیا 
از فعال شدن س��امانه آنالین 
برای قیمت گذاری کاالها خبر 
داد. همچنی��ن عباس نخعی، 
مدی��رکل مب��ارزه ب��ا قاچاق 
کاالهای هدف س��تاد مرکزی 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز 
گفت: قاچاق کاال عارضه بدی 
برای اقتصاد کش��ور محسوب 
می شود و مزاحم متغیر برای 
اقتصادی اس��ت و  تصمیمات 
عوامل مختلفی ممکن اس��ت 
منجر ب��ه قاچاق کاال ش��ود. 
این در حالی اس��ت که بیش 
از 20 درصد اقتصاد کش��ور را 
کاالی قاچاق تشکیل می دهد. 
در ش��رایطی که بس��یاری از 
کمبود  از  اقتصادی  بنگاه های 
نقدینگی رن��ج می برند، ورود 
غیر رس��می  به صورت  کاالها 
و قاچ��اق آس��یب ج��دی را 
ب��ه تولی��د داخل��ی و بدن��ه 
اقتص��اد وارد می کند و قدرت 
رقابت پذیری کاالی داخلی را 

از بین می برد. 

قاچاق کاال، ضربه به 
اقتصاد ملی

هادی حق ش��ناس، اس��تاد 
دانشگاه با بیان اینکه آمارهای 
از قاچ��اق کاال در  مختلف��ی 
ای��ران وجود دارد به  »فرصت 
امروز« گفت: قاچاق کاال مقدار 
قابل توجهی از اقتصاد کش��ور 
را ش��امل می ش��ود، چنانچه 
آماره��ا از 17 میلیارد دالر و 
حتی بیش از 20 میلیارد دالر 
قاچاق کاال در کش��ور حکایت 
دارد. اگ��ر در بدتری��ن حالت 
50 تا 60 میلی��ارد دالر و در 
بهترین حالت تا 100 میلیارد 
دالر کاال وارد کشور کنیم، در 
صورتی که حدود 20 میلیارد 
دالر را قاچ��اق تلقی کنیم به 
این معناست که چیزی حدود 
10 تا 20 درصد اقتصاد کشور 
را قاچاق کاال تشکیل می دهد 
که اگر این مقدار را در ارزش 
دالر ض��رب کنی��م و می��زان 
اش��تغالی که ب��ا ورود قاچاق 
کاال از بی��ن می رود را در نظر 
بگیری��م، ای��ن مفه��وم را در 
می یابیم ک��ه لطمه بزرگی به 

اقتصاد ملی وارد شده است. 

وی با اشاره به اینکه امروزه 
بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
در ش��هرک های صنعت��ی به 
و  نقدینگ��ی  دلی��ل کمب��ود 
عدم تقاض��ای کاالی آنها در 
بازار برچیده ش��ده اند، افزود: 
بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
ب��ه دلی��ل کمب��ود نقدینگی 
منحل شده یا مطالبات معوق 
آنها کالن اس��ت، به طوری که 
می��زان مطالبات مع��وق چه 
در بخش خصوص��ی و چه در 
بخش دولتی به بیش از 200 
هزار میلیارد تومان می رس��د، 
بخشی از این معوقات به دلیل 
رکودی اس��ت ک��ه در بازار و 
اقتصاد حاکم اس��ت اما بیش 
قاچ��اق  دالر  20میلی��ارد  از 
کاال رقم بس��یار بزرگی است 
ک��ه یک پدیده مؤث��ر بر روند 
س��الم اقتصاد ایران محسوب 
می ش��ود. چنانچه کاالهایی از 
جمله فرآورده ه��ای نفتی در 
زمانی ک��ه قیم��ت فرآورده ها 
واقعی نبود، انواع لوازم خانگی 
و حتی اخی��راً میوه ها و مواد 
قاچاق  ب��ه ص��ورت  خوراکی 
وارد کش��ور می شوند. طبیعی 
اس��ت که اینها بر روند تولید 
ملی اثر گذار است و آثار منفی 

برآن دارد. 
ارزان بودن کاال؛ مهم ترین 

عامل بروز قاچاق
وی ادام��ه داد: تمام افرادی 

بازرگانی  ام��ور  متول��ی  ک��ه 
خارج��ی هس��تند باید فکری 
زی��را صرفاً  کنن��د،  اساس��ی 
ممنوعی��ت ورود برخی کاالها 
نمی توان��د منج��ر ب��ه توقف 
قاچ��اق کاال ش��ود. ب��ه نظر 
می رس��د اگ��ر در برخ��ی از 
به درس��تی  تعرفه ها  کااله��ا 
مانع  می تواند  ش��وند،  تنظیم 
قاچ��اق بخش��ی از کاالها به 
ای��ران ش��ود، از طرف��ی اگر 
کاالها به جای اینکه از طریق 
قاچاق وارد ایران ش��ود، روند 
عادی خ��ود را طی کنند و از 
مجاری رس��می و قانونی وارد 
درآمدی  می توانند  شوند، هم 
را نصی��ب دول��ت کنند و هم 
می توانند  اقتصادی  بنگاه های 
برنامه ریزی صحیحی داش��ته 
باش��ند. به نظر می رس��د که 
موض��وع قاچ��اق کاال هن��وز 
اولوی��ت اول برای مس��ئوالن 
بازرگانی کش��ور نباش��د، زیرا 
اگر در اولویت بود راهکارهای 
بهت��ری در ای��ن ب��اره اتخاذ 
بپذیریم  باید  بنابراین  می شد. 
که رق��م ح��دود 20 میلیارد 
دالر قاچ��اق کاال رقم بس��یار 
بزرگ��ی در حجم ص��ادرات و 
باید  واردات کشور اس��ت که 
با آن مقابله ش��ود. در غیر این 
وخیم تری  ع��وارض  ص��ورت 
برای اقتصاد کش��ور به همراه 

خواهد داشت. 

درباره  دانش��گاه  استاد  این 
عوام��ل اقتص��ادی مه��م در 
بروز قاچ��اق کاال اظهار کرد: 
مهم تری��ن عامل اقتصادی که 
می ش��ود  کاال  قاچاق  س��بب 
این اس��ت ک��ه کاالی قاچاق 
ارزان ت��ر از کااله��ای داخ��ل 
کش��ور اس��ت و ب��ا قیم��ت 
می ش��ود.  عرضه  پایین ت��ری 
طبیعی اس��ت که اگر کاال در 
خارج از کشور ارزان تر نباشد، 
قاچاق صورت نمی گیرد. عامل 
دیگر این اس��ت که کاالها در 
یک فروشگاه رس��می مبادله 
ب��رای  بنابرای��ن  نمی ش��وند، 
کاالی قاچاق مالیاتی پرداخت 
نمی شود و به نوعی به صورت 
پنهانی از معافیت های مالیاتی 
برخ��وردار می ش��ود. ب��ه این 
ترتی��ب کاال با قیمت کمتری 
مصرف کنن��ده  دس��ت  ب��ه 

می رسد.
و  ممنوعیت ه��ا  همچنی��ن 
تعرفه ه��ای ب��اال ب��رای برخی 
کاال ها توسط دولت نیز موجب 
می ش��ود افرادی ک��ه در خط 
قاچ��اق کاال هس��تند به دنبال 

قاچاق این گونه کاال ها بروند. 

سیستم مالیاتی مکانیزه 
نیست

ح��ق ش��ناس ب��ا تأکید بر 
تأثیر قاچ��اق کاال در تولید و 
اقتصاد کش��ور افزود: مطمئناً 

قاچ��اق کاال از ل��وازم خانگی 
گرفت��ه تا کااله��ای خوراکی 
و الکترونیک��ی مانن��د موبایل 
برصنای��ع داخلی کش��ور آثار 
داش��ت. هر  منف��ی خواه��د 
نوع نش��ت تجاری غیر رسمی 
ب��ر تولی��د مل��ی آث��ار منفی 
کوتاه م��دت و بلند مدت دارد، 
خصوصاً هنگامی که این ارقام 
بس��یار ب��زرگ و در ح��د 20 
میلیارد دالر است درحالی که 
واردات رسمی ما سه تا چهار 
براب��ر ای��ن رقم اس��ت؛ یعنی 
ارزش کاالی قاچ��اق در ایران 
ب��ه لح��اظ درص��دی عددی 
بس��یار قابل توجه و غیر قابل 
کتمان است که هم در اقتصاد 
ملی و هم تولید ملی اثر منفی 

به جای گذاشته است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
قاچ��اق کاال باعث می ش��ود 
قدرت رقاب��ت برای کاالهای 
داخل��ی از بین ب��رود، ادامه 
اف��راد ب��ه  از  داد: بس��یاری 
ک��ه  زی��ادی  س��ود  خاط��ر 
دس��ت  ب��ه  کاال  قاچ��اق  از 
پذیرش  به  حاض��ر  می آورند 
می ش��وند.  باالی��ی  ریس��ک 
از  زی��ادی  همچنی��ن بخش 
موضوع��ات بازرگانی خارجی 
کشور  مالیاتی  سیستم  مانند 
ب��ه معن��ای واقع��ی مکانیزه 
و  درحس��اب  یعنی  نیس��ت. 
کتاب ه��ای رس��می ب��ه آنها 
نمی رسند و هنگامی که کاال 
از راه ه��ای غیر رس��می وارد 
می ش��ود، ارزان تر به دس��ت 
مصرف کننده می رس��د و این 
باعث می ش��ود ما نتوانیم به 

تولید مل��ی کم��ک کنی��م. 
حق شناس در پایان گفت: 
در واق��ع کاالیی ک��ه قاچاق 
داخ��ل کش��ور  در  می ش��ود 
ه��م تولید می ش��ود. بنابراین 
بسیاری از کاالهای ما قدمت 
طوالنی م��دت  تولیدش��ان 
ایران��ی  تولید کنن��ده  اس��ت. 
فک��ر  بلند م��دت  س��ود  ب��ه 
در  کاال  کیفی��ت  و  می کن��د 
اولویت هایش نیس��ت درحالی 
تولید کنن��ده خارجی هم  که 
به کیفیت و هم به قیمت فکر 
ش��رایط  در  بنابراین  می کند. 
مس��اوی مردم کاالی خارجی 
ب��ا قیم��ت کمت��ر و کیفیت 
باالتر را انتخ��اب می کنند نه 
کاالی ایرانی با قیمت بیش��تر 

و کیفیت کمتر. 

بانک  اقتصادی  معاون اس��بق 
با بی��ان اینک��ه نفت،  مرک��زی 
صنع��ت و کش��اورزی هیچ کدام 
نمی توانند موتور توس��عه پایدار 
اقتص��اد ای��ران باش��ند، گف��ت: 
بخش خدمات با دارا بودن سهم 
5۴ درص��دی در اقتص��اد ایران 
می توان��د این کار را انجام دهد و 
در این بخش، حمل و نقل اهمیت 

زیادی دارد. 

از بخش کشاورزی انتظار 
جهش اقتصادی و استمرار 

آن را نمی توان داشت
رامین پاشایی فام، معاون اسبق 
اقتصادی بانک مرکزی با بیان این 
مطلب افزود: بخش کشاورزی که 
حدود کمت��ر از 10 درصد تولید 
ناخالص داخلی کشور را تشکیل 
می ده��د، ب��ا توجه به ش��رایط 
اقلیمی کش��ور و محدودیت آب 
و زمین های وس��یع کش��اورزی، 
نمی توان انتظار داشت این بخش 
پایدار  توسعه  محوریت  پتانسیل 
کشور را داش��ته باشد. از سویی 
دیگ��ر حتی با ی��ک فرض محال 
اگر تصور کنیم قادر هس��تیم در 
این بخش تحول اساس��ی ایجاد 
کنی��م و تولی��د را 100 درص��د 
افزایش داده و دو برابر کنیم؛ تنها 
توانس��ته ایم کمت��ر از 10 درصد 
تولید ناخالص داخلی را توس��عه 
و رش��د دهیم. قطع��ا این مقدار 
توس��عه و رش��د تولید ناخالص 
داخلی کافی نیست و چشم انداز 
پای��ه داری را از اقتص��اد ایران به 
نمایش نمی گذارد. به عنوان مثال 
در کمت��ر از 10 س��ال گذش��ته 

یک بار به خودکفایی تولید گندم 
رسیدیم و در همین دوره مجبور 
به واردات بیش از 50 درصد نیاز 
گندم کشور شدیم. به هر حال از 
این بخش انتظار جهش اقتصادی 
و استمرار آن را نمی توان داشت. 
پاش��ایی ف��ام تاکید ک��رد: اما 
بخش صنعت و معدن که حدود 
داخلی  ناخالص  تولید  23درصد 
کش��ور را تش��کیل می ده��د به 
دو بخ��ش صنع��ت و مع��دن و 
س��اختمان قابل تفکیک اس��ت. 
زیرا بخش س��اختمان کمتر از 9 
درصد تولی��د ناخالص داخلی را 
تشکیل می دهد و پر واضح است 
این بخش بیش��تر جنبه مصرفی 
)ساخت و سازهای شهری  داخلی 
و روس��تایی( یا زیرس��اخت های 
کش��ور را در برم��ی گی��رد و به 
هیچ وجه قادر به تحول اساسی 
در تولید ناخالص داخلی نیست 
و همانند بخش کش��اورزی اگر 
ف��رض کنی��م )فرض��ی محال( 
قادر به رش��د 100 درصدی آن 
هستیم تنها 9 درصد رشد تولید 
خواهد  محقق  داخل��ی  ناخالص 
ش��د و ب��ه هیچ وجه نمی ش��ود 
چنین رش��دهای نجومی در این 
بخش پای��دار و هر س��اله تکرار 
شود. بنابراین این بخش نیز قادر 
به توسعه و رشد اقتصادی پایدار 
کش��ور و ایجاد تحول اساسی در 
آن نیس��ت. اما زی��ر بخش دوم 
که بخش عم��ده آن نیز صنعت 
است. با توجه به تجارب گذشته 
و ساختار صنعتی کشور و بدون 
سایه کشورها در تکنولوژی های 
صنعتی نمی توان انتظار داش��ت 

ای��ن بخش قادر به نقش آفرینی 
موتور توس��عه و رش��د اقتصادی 
پایدار کش��ور باشد. شاید خودرو 
مثال کام��ل و بارزی بر این ادعا 
ای��ن بخش  باقی مان��ده  باش��د. 
معدن اس��ت که منطقا به دلیل 
و محدودیت های  مع��ادن  ن��وع 
موج��ود و س��هم ان��دک آن در 
تولی��د ناخالص داخل��ی، چنین 
ای��ن بخش موتور  جایگاهی که 
توس��عه و تحول اساسی و پایدار 
در تولید ناخالص داخلی باش��د، 

منتفی است. 
وی تاکید کرد: بخش آخر که 
همان خدمات است و نزدیک به 
5۴ درصد تولید ناخالص داخلی 
را ش��کل می ده��د می تواند این 

نقش و جایگاه را ایفا کند. 

جاده ابریشم انگشتر و ایران 
نگین آن است

بان��ک مرکزی  معاون اس��بق 
ادامه داد: به دلیل محدودیت های 
موجود، زیر بخش حمل و نقل به 
نظر من کلیدی ترین و مهم ترین 
و پایدارترین زیر بخش توس��عه 
کش��ور اس��ت.  موقعیت کشور 
م��ا از نظ��ر جغرافیای��ی در بین 
تمام کش��ورهای دنیا بی نظیر و 
منحص��ر به فرد اس��ت به نحوی 
که اگر تاری��خ اقتصادی ایران را 
م��رور کنیم، مخصوصا زمانی که 
نفت کش��ف نش��ده ب��ود و وجه 
غالب اقتصاد کش��ور متاثر از این 
محص��ول نبود، کش��ور ما محل 
اتصال غ��رب و ش��رق از طریق 
جاده و مس��یر ابریش��م بود. به 
بیانی دیگر اگر جاده ابریش��م را 

به شکل یک انگشتر شبیه کنیم، 
کش��ور ما نگین این انگشتر بوده 
و هس��ت. بهترین مسیر تجارت 
بی��ن غ��رب و ش��رق کش��ور ما 
اس��ت. بنابرای��ن با ی��ک نگاه و 
مطالعه س��اده تاری��خ اقتصادی 
کشور می توان پی برد که مزیت 
اصلی کش��ور ما اتص��ال تجارت 
غرب با ش��رق اس��ت. امری که 
متاس��فانه فراموش شده و مورد 
بی مه��ری قرار گرفت��ه در حالی 
که ای��ن بخش می توان��د باعث 
 رش��د و ش��کوفایی پایدار کشور 

شود. 
وی اف��زود: ب��رای توضیح این 
بخ��ش بهت��ر اس��ت به نقش��ه 
کش��ورهای همج��وار و ارتب��اط 
آنه��ا و جای��گاه ای��ران توج��ه 
کنیم. ه��م اینک ارتب��اط میان 
آس��یای دور و آس��یای میانه از 
طری��ق ای��ران بس��یار اقتصادی 
اس��ت.  صرف��ه  ب��ه  مق��رون  و 
ه��م این��ک تجارت کش��ورهای 
بزرگ��ی چون ژاپ��ن، چین، کره 
تایلند،  تای��وان،  مالزی،  جنوبی، 
ویتنام،  س��نگاپور،  کنگ،  هنگ 
اندونزی، فیلیپین و حتی ش��به 
اس��ترالیا  و  هندوس��تان  جزیره 
ب��ا کش��ورهای آس��یای میان��ه 
به ویژه آذربایجان، ترکمنس��تان، 
ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، 
گرجس��تان، افغانس��تان و حتی 
روس��یه از طری��ق حمل و نق��ل 
دریای��ی و آب ه��ای آزاد با طی 
مسافتی طوالنی از جنوب خلیج 
ف��ارس با گ��ذر از تنگ��ه عدن و 
عبور از دریای سرخ و طی مسیر 
س��خت و کانال دست ساز سوئز 

و پرداخت ع��وارض وارد دریای 
مدیترانه ش��ده و با عبور از تنگه 
بسفر وارد دریای سیاه و از آنجا 
از طری��ق رود ولگا طی مس��یر 
می کنن��د تا محمول��ه خود را به 
دریای خ��زر رس��انده و از آنجا 
به کش��ورهای مورد نظر منتقل 
کنند. این مسیر حدودا 19۴00 
کیلومتر را در برمی گیرد. با فرض 
سرعت 10 نات برای هر کشتی 
این مسیر حدود 31 روز به طور 
می انجامد، ضم��ن اینکه باید از 
س��ه نقطه حس��اس خلیج عدن 
که به دلیل وجود دزدان دریایی 
ناامن ب��وده و هزین��ه اضافی به 
تحمی��ل  عب��وری  کش��تی های 
از کانال سوئز  می کند همچنین 
دس��ت ساز بش��ر با طول حدود 
170 کیلومتر و پرداخت عوارض 
و مش��کالت خاص خودش عبور 
کند و باالخره تنگه بسفر که در 
کشور ترکیه قرار دارد مشکالت 
و گلوگاه های این مس��یر دریایی 

است. 
ح��ال اگ��ر در جه��ت احیای 
مسیر ابریشم جدید و استفاده از 
بتوان مسیر  پتانسیل های کشور 
جایگزینی را ارائه داد، به نحوی 
که برای کش��ورهای م��ورد نظر 
اقتص��ادی و امن تر باش��د، مورد 
پذیرش قرار خواهد گرفت. برای 
این منظور ب��ا توجه به موقعیت 
مس��یر  کش��ورها،  اس��تراتژیک 
دومی را می توان معرفی کرد که 
هم اقتصادی و هم جذاب باش��د 
و برای همه کشورها به ویژه ایران 
سودی سرشار و پایدار به همراه 

داشته باشد. 

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد

خدمات، موتور توسعه پایدار ایران است

گزارش2

بانک مرکزی اعالم کرد 
شاخص بهای تولیدکننده ۵.۵ 

درصد افزایش یافت 
ش��اخص به��ای تولیدکننده در ای��ران در 12 ماه 
منتهی به بهمن ماه 139۴ نسبت به 12ماه منتهی 
ب��ه بهمن م��اه 1393 به می��زان 5.5 درصد افزایش 

نشان می  دهد. 
ب��ه گزارش مه��ر، خالصه نتایج به دس��ت آمده از 
ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران براس��اس سال 

پایه 100=1390 به شرح زیر است: 
ش��اخص بهای تولیدکننده در  ایران در بهمن ماه 
139۴ به عدد 21۴.6 رس��ید که نسبت به ماه قبل 
0.2 درصد کاهش داش��ته است.  شاخص مذکور در 
بهمن ماه 139۴ نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 

معادل 3.۴ درصد افزایش داشته است. 
ش��اخص به��ای تولیدکننده در ای��ران در 12 ماه 
منتهی به بهمن ماه 139۴ نسبت به 12 ماه منتهی 
ب��ه بهمن م��اه 1393 به می��زان 5.5 درصد افزایش 

نشان می  دهد. 

کسری ذخیره ارزی چین همچنان 
ادامه دارد

 ارق��ام منتش��ره بانکی در چین حاکی اس��ت که 
میزان کس��ری ذخی��ره ارزی این کش��ور که دارنده 
بزرگ ترین ذخایر ارزی جهان است و عنوان دومین 
اقتص��اد برتر دنیا را یدک می کش��د، همچنان ادامه 

دارد. 
به گزارش ایرنا، بانک های چین در یک ماه گذشته 
193 میلی��ارد دالر ارز ب��ه اش��خاص و موسس��ات 
فروخته ان��د و در مقاب��ل اقدام ب��ه خرید مبلغ 138 

میلیارد و 600 میلیون دالر کرده اند. 
با این حساب میزان کسری ذخیره ارزی چین در 
ماه گذش��ته میالدی به 5۴ میلیارد و ۴00 میلیون 
دالر رس��یده اس��ت. اداره تب��ادالت ارزی چی��ن از 
کاهش مستمر این ذخیره ارزی ابراز نگرانی کرده و 
افزوده است که رکود اقتصادی کشور در این موضوع 
تاثیر مستقیم داشته اس��ت. تارنمای  »چاینا ارگ« 
گزارش کرده که ذخیره ارزی چین در ابتدای س��ال 
ج��اری میالدی به کمتر از 3 ه��زار و 230 میلیارد 
دالر رس��یده است که پایین ترین رقم در چهار سال 

گذشته به حساب می آید. 
دو م��اه قبل در همایش تجاری که در پکن برگزار 
شد، مسئوالن و کارشناسان این کشور هشدار دادند 
که رس��یدن ذخیره ارزی به زیر 3 هزار میلیارد دالر 
می تواند برای چین مخاطرات اقتصادی سنگینی به 

دنبال داشته باشد. 
ب��ا این ح��ال آم��ار و ارقام ثاب��ت می کند کاهش 
متوالی ذخیره ارزی بزرگ تری��ن دارنده ذخایر دنیا 
در حال کاهش اس��ت و این روند باوجود تالش های 
دولت و کنترل سیاس��ت های مال��ی و پولی متوقف 
نشده اس��ت.  در ماه دسامبر سال 2015 نیز میزان 
ذخیره ارزی چی��ن 108 میلیارد دالر دیگر کاهش 
یافته بود.  چین ش��ش ماه قبل اق��دام به تغییراتی 
در س��اختار تبادالت ارزی کش��ور کرد و پس از آن 

به اجبار ذخایر ارزی بیشتری را به فروش رساند. 
بر همین اساس آمار بانک مرکزی این کشور موید 
آن است که میزان کاهش ذخیره ارزی چین در کل 
س��ال 2015 میالدی 512 میلیارد و 700 میلیون 
دالر ب��وده اس��ت.  نگرانی از رک��ود اقتصادی چین، 
ب��اال رفتن نرخ بهره در آمریکا، رکود در بازار س��هام 
و تضعی��ف ارزش یوان واحد پول ملی چین از دیگر 
دالیل کاهش ذخیره ارزی دارنده کشوری است که 

عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا را یدک می کشد. 
باوج��ود گزارش ه��ای منتش��ر ش��ده، اداره کل 
تبادالت ارزی چین اعالم کرده اس��ت که این کشور 
هن��وز بزرگ ترین دارنده ذخایر ارزی دنیاس��ت و با 
توج��ه به مازاد باالی تجاری در برابر ش��رکای خود، 
ت��وان کافی برای رفع مش��کالت ارزی کش��ور را در 

اختیار دارد. 

 ترس از تورم کشور را
 دچار رکود کرد

ی��ک کار ش��ناس اقتص��ادی گفت: سیاس��ت های 
انقباض��ی دول��ت در اقتصاد و ت��رس از افزایش تورم، 

کشور را وارد رکود شدیدی کرده است. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، غالمرضا 
کیامهر کار ش��ناس اقتصادی با اشاره به سیاست های 
انقباضی دولت در سه سال گذشته گفت: هدف بزرگ 
دولت در این س��ال ها کنترل تورم بوده، زیرا تورم و 
رشد اقتصادی در جهت مخالف هم حرکت می کنند. 
این کار ش��ناس مس��ائل اقتصادی افزود: متأسفانه 
سیاس��ت های انقباض��ی دول��ت در اقتصاد و ترس از 
افزایش تورم، کشور را وارد رکود شدیدی کرده است. 
وی در ادامه گفت: برای اینکه رشد اقتصادی داشته 
باشیم، باید کمی افزایش تورم را نیز تحمل کنیم. 

کیامهر با اش��اره به اش��تباه دولت گذشته در تزریق 
بیش از اندازه اسکناس به جامعه، بیان کرد: طال، نقره، 
برنز و سنگ های قیمتی به خودی خود دارای ارزش 
ذاتی هستند، ولی اسکناس وقتی ارزشمند است که 

بتوان در ازای آن کاال یا خدماتی دریافت کرد. 
غالمرضا کیامهر تصریح کرد: اشتباه دولت قبلی این 
بود که تقاضا را به صورت کاذب باال برد، اما به آن اندازه 
کاال در بازار نبود، یعنی عرضه را پایین آورد، در نتیجه 
تورم افزایش و اقتصاد ما دچار بیماری هلندی شد. 
وی در ادامه تأکید کرد: تنها راه حلی که در حال 
حاضر پیش روی دولت است، افزایش تولید و جذب 

سرمایه های داخلی و خارجی است. 
کیامه��ر در پای��ان گفت: اگر تی��م اقتصادی دولت 
همانن��د تی��م دیپلماس��ی آن، یکپارچ��ه و متح��د و 
یکدس��ت باش��د، قطعا بسیاری از مس��ائل اقتصادی 

قابل حل است. 

مدیرکل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت 
وزارت اقتصاد: 

پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان از 
بدهی های دولت با اسناد خزانه

مدی��رکل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارت 
امور اقتصادی و دارایی درب��اره پرداخت بدهی های 
دولت از جمله وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران 
از طریق ایجاد بازار بدهی در بازار س��رمایه گفت: تا 
ب��ه حال 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت با 
اس��تفاده از اوراق اسناد خزانه اسالمی به پیمانکاران 
پرداخت ش��ده که نیمی از آن مربوط به بدهی های 

وزارت راه و شهرسازی است. 
به گزارش ایس��نا، مه��دی بنانی ادام��ه داد: از 
ای��ن 5 هزار میلیارد تومان ح��دود 10 درصد آن 
در فرابورس از س��وی پیمانکاران عرضه ش��ده که 
صف خوبی برای خرید آنها در بازار س��رمایه ایجاد 
شده اس��ت، بنابراین 90 درصد پیمانکاران اوراق 
اس��ناد خزان��ه اس��المی را تا زمان سررس��ید نزد 
خ��ود نگه داش��ته اند تا در آن زمان اصل و س��ود 
خود را برداش��ت کنند و برخ��ی هم با ارائه اوراق 
خود به فرابورس، گردش مالی برای ش��رکت های 
پیمانکاری شان ایجاد و اوراق بدهی را به نقدینگی 

تبدیل کرده اند. 
مدی��رکل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی با بیان اینکه اوراق اس��ناد 
خزانه اس��المی در سررسید یک س��اله به طلبکاران 
دولت واگذار شده اس��ت، گفت: ممکن اس��ت سایر 
پیمانکاران��ی که اوراق بدهی ش��ان را ب��ه فرابورس 
نیاورده اند، با دیدن صف خرید و سود خوبی که برای 
پیمانکاران عرضه کننده اوراق به بازار س��رمایه ایجاد 
ش��ده، آنها نیز ب��ه معامله اوراق خ��ود در فرابورس 

متمایل شوند. 
ای��ن مق��ام وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی با 
بیان اینکه کاره��ای اداری واگذاری هزار میلیارد 
تومان از 5 هزار میلیارد تومان اوراق اس��ناد خزانه 
اس��المی که به پیمانکاران و طلبکاران دولت داده 
ش��ده، تا اس��فند ماه به پایان می رسد، افزود: رقم 
قطعی می��زان بدهی ه��ای دولت محرمانه اس��ت 
ول��ی از آنجا ک��ه دکتر آخوندی و دکت��ر طیب نیا 
تا به حال رقم 380 ه��زار میلیارد تومان را اعالم 
کرده ان��د، اداره کل بدهی ه��ای دول��ت نیز همین 

رقم را تأیید می کند. 
بنانی با بیان اینکه تا به حال 5 هزار میلیارد تومان 
از بدهی های دولت با اس��تفاده از اوراق اسناد خزانه 
اسالمی تسویه شده، اظهار کرد: از ابزارهای دیگری 
از جمله صکوک اجاره هم به زودی استفاده خواهیم 
کرد که هنوز احکام آنها در دس��ت بررس��ی است و 

نهایی نشده است. 
در الیحه بودجه سال 1395 توزیع 7 هزار و 500 
میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسالمی پیش بینی 
شده، همچنین توزیع 15 هزار میلیارد تومان اوراق 
بهادار اسالمی در این الیحه برای پوشش بدهی های 
دولت به پیمان��کاران از جمله پیمانکاران وزارت راه 
و شهرسازی دیده شده اس��ت، بنابراین به طور کلی 
22 ه��زار و 500 میلیارد تومان از بدهی های دولت 
با اس��تفاده از ابزارهای نوین بازار س��رمایه تس��ویه 

می شود. 
مدی��رکل بدهی ه��ا و تعهدات عموم��ی دولت در 
پاس��خ به این پرس��ش که چگونه می خواهید فاصله 
زی��اد 22 هزار میلیارد تومان ت��ا 380 هزار میلیارد 
تومان را پوشش دهید؟ خاطرنشان کرد: ما ابزارهای 
دیگری هم داریم که با اس��تفاده از آنها س��ال آینده 
ب��از هم ارقام بیش��تری از بدهی های دولت تس��ویه 
می شود، به خصوص که همه این 380 هزار میلیارد 
تومان سررس��ید شده نیس��ت و ما موظفیم ارقامی 
که سررسید ش��ده را در اولویت قرار دهیم و تسویه 

کنیم. 
ما غیر از ابزار اوراق اسناد خزانه اسالمی و صکوک 
اجاره که در قانون بودجه امس��ال آمده بود، در سال 
آین��ده  »اوراق تس��ویه خزان��ه« را ه��م در صورت 
تصوی��ب در قان��ون بودج��ه 95 ب��ه اج��را خواهیم 
گذاشت. ضمن اینکه در مواد 2 و 6 قانون رفع موانع 
تولید هم ابزارهای مختلفی برای تس��ویه بدهی های 
دولت همچون اوراق تس��ویه خزان��ه، اوراق صکوک 
اجاره یا از محل اعتبارات مصوب در قوانین سنواتی 

بودجه دیده شده است. 
وی تصریح کرد: در الیح��ه بودجه 1395 مبلغی 
که به عنوان س��قف تسویه بدهی ها ذکر شده، توزیع 
22 ه��زار و 500 میلیارد تومان ان��واع اوراق بدهی 
ش��امل اوراق اسناد خزانه اس��المی و صکوک اجاره 
اس��ت اما در کنار اینه��ا، ما اوراق تس��ویه خزانه را 
هم پیش بینی کرده ایم؛ این اوراق ابزاری اس��ت که 
بدهی ها و مطالبات دولت را با یکدیگر تهاتر می کند. 
انتش��ار این ابزار ارتباطی به س��قف اعتبارات بودجه 
عمومی ندارد و بیش��تر به عن��وان جابه جایی داخلی 
اعتبارات دولتی ش��ناخته می ش��ود. اف��رادی که به 
دولت هم طلبکارند و هم بدهکار، با استفاده از ابزار 
اوراق تسویه خزانه، بدهی هایش��ان با مطالبات شان 

تهاتر می شود. 
رئیس اداره کل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاس��خ به پرسشی 
در خصوص بدهی های آتی دولت اظهار کرد: بدهی 
براساس استانداردهای رسمی ثبت و ضبط می شود 
که این اس��تانداردها در همه جای دنیا مش��تمل بر 
بدهی های قطعی اس��ت. بدهی ای که محقق نشده، 

بدهی نیست. 
صرف انعقاد قرارداد، بدهی محس��وب نمی ش��ود، 
بلکه اجرای قرارداد اس��ت ک��ه بدهی ایجاد می کند. 
به این معنا که اگ��ر طرف قرارداد دولت به تعهدات 
و تکالیف��ش عم��ل کرد، دولت نیز موظف اس��ت به 
تکالیفی که قانوناً و براس��اس قراردادهای قانونی بر 
عهده اش گذاشته ش��د، عمل کند که به این تکالیف 
بده��ی می گویند؛ ولی اگر ق��رارداد فقط به امضای 
دول��ت و پیمانکار رس��ید، ول��ی به اج��را درنیامد، 

مشمول بدهی ها نمی شود. 

دریچه خبـــر

نگاه کارشناس

قاچاق کاال، معضل فراموش شده برنامه های مسئوالن
دولت برنامه ای برای 20درصد اقتصاد کشور ندارد
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گزارش »فرصت امروز« از روند سرمایه گذاری در صنعت هتلداری

استراحت سرمایه ها در صنعت هتلداری  خاطره بازی یک هتلدار
بارها و بارها ش��نیده ایم، مشورت کردن با افرادی 
که در یک صنف خاص مش��غول به کار هس��تند، به 
تصمیم گیری صحیح س��رمایه گذاران کمک می کند. 
محمدرضا ایمانی اصفهان��ی، مالک مجموعه  اقامتی  
در ش��هرهای اصفهان و ش��یراز که تقریبا 5دهه در 
این صنعت فعالیت داشته، از این دست افراد باتجربه 
است که گوشه ای از تجربیاتش را با »فرصت امروز« 

درمیان نهاده است: 
م��ن از 10س��الگی وارد ای��ن حرفه ش��دم، چون 
یکی از بس��تگان نزدیک من به عنوان آشپز در یکی 
از هتل ه��ای معروف اصفهان مش��غول به کار بود و 
من هم تابستان ها برای سرگرمی و کسب درآمد در 

کنارش فعالیت می کردم. 
ایمانی در ادامه افزود: پس از پایان دوران خدمت 
وظیفه بود که رسما وارد صنعت هتلداری شده و در 
همان هتل به عنوان یکی از خدمه مش��غول شدم. به 
همی��ن دلیل به صورت تجربی، بس��یاری از خدمات 
و انواع س��رویس دهی به مهمان��ان را در این زمینه 
فرا گرفت��م تا اینکه هتلداری بن��ا به دالیلی فراموش 
شد. من که عاشق این کار بودم با اندک پس اندازی 
که داش��تم ب��رای ادامه راهم به ایتالی��ا رفتم، اما نه 
برای کار، بلک��ه برای تحصیل در رش��ته هتلداری. 
از ای��ن رو به عنوان دانش��جوی هتل��داری در ایتالیا 
مش��غول به تحصیل شدم و طی 10سالی که در آن 
کش��ور درس می خواندم به ص��ورت پاره وقت نیز در 
همین صنف فعالیت ک��ردم و با اندک تجربه ای که 
ط��ی این دوره به دس��ت آوردم، پس از پایان جنگ 
ایران و عراق در دوران سازندگی به ایران بازگشتم و 
در همین رش��ته کارم را آغاز کردم. برای آغاز کار با 
اس��تفاده از قوانین ایران و تجاربی که در این زمینه 
داش��تم به راه اندازی هتل آپارتمانی متفاوت از آنچه 
تاکنون ایران به خود دیده بود با س��رمایه ای معادل 
50میلی��ون تومان در آن زمان اق��دام کردم. تفاوت 
هتل آپارتمان من ابداعی بود که برای کاهش هزینه 

اقامت مهمانان انجام داده  بودم. 

کیفیت خدمات و قیمت مناسب
در آن دوره خ��ودم، همس��رم و پنج پرس��نلی که 
داش��تم در این مرک��ز اقامت��ی کار می کردیم اما با 
افزای��ش مس��افران و البته فضای ایجاد ش��ده، فضا 
را ب��رای افزای��ش س��رمایه گذاری مناس��ب دیدم و 
س��عی کردم برای س��اخت یک هت��ل جدید دیگر 
س��رمایه گذاری کنم. س��ال 1380 بود ک��ه با ایجاد 
یک تعاون��ی و کمک گرفتن از س��رمایه های برخی 
از بس��تگان همراه با وام بانک��ی یک هتل با 40اتاق 
نزدیک مرکز اصفهان را خریداری کردم و با استفاده 
از تمام تجاربی که از ایتالیا و هتل آپارتمانم داش��تم 

اقدام به بازسازی آن و شروع به فعالیت کردم. 
 محمدرضا ایمانی اصفهانی اضافه کرد که از همان 

ابتدا کیفیت خدمات و البته قیمت مناسب را سرلوحه 
کارم قرار دادم و س��عی کردم با استفاده از روش های 
نوین و ابداعاتی که داش��تم به ارزش افزوده و س��ود 
بیش��تری دس��ت پیدا کنم. به عنوان مث��ال برگزاری 
مجالس عروسی در س��الن مخصوص هتل، برگزاری 
توره��ای اط��راف اصفهان ب��رای مس��افران داخلی و 
خارج��ی عالقه مند و از همه مهم ت��ر هدیه دادن دو 
شب اقامت رایگان به افرادی که مراسم عروسی خود 
را در هتل من برگزار می کردند، از جمله این خدمات 
اضاف��ه بود. وی در ادامه افزود: یک سیاس��ت درواقع 
راز موفقیت من بود، آن هم برقراری ارتباط با دوستان 
هتلدار خود در ایتالیا بود چون از این طریق توانستم 
از همان ابتدای کار مسافرانی را که به صورت انفرادی 

وارد ایران می شدند پذیرایی کنم. 

تجربه شکست
این س��رمایه گذار که امروز مجموع��ا چهار مرکز 
اقامتی در اصفهان و شیراز را به همراه دو پسر خود 
اداره می کند، درباره شکس��ت هایش می گوید: نباید 
براین باور باش��یم که وقتی یک هت��ل را راه اندازی 
کردیم از همان روز اول یکس��ره سودآوری خواهیم 
داش��ت، بلکه هر سیاس��ت یا تصمیم گیری اش��تباه 
می توان��د کل س��رمایه گذاری ش��ما را ب��ه مخاطره 
بین��دازد. به عنوان مث��ال در دوره ای ب��رای کاهش 
هزینه های هتل، برخی از مواد بهداش��تی مورد نیاز 
اتاق ها مثل شامپو و صابون را تغییر دادیم، اما نتیجه 
آنچنان بد بود که تقریبا در یک دوره س��ه ماهه 15 
درصد کاهش مسافر را تجربه کردیم. بنابراین ثبات 
در کیفیت و همچنین ارائه خدمات بهتر در هر دوره 

می تواند عاملی در موفقیت هتل ها باشد. 
اصفهان��ی درباره ش��رایط جدید ایجادش��ده پس 
از برج��ام معتقد اس��ت ارتب��اط با س��رمایه گذاران 
خارج��ی و هتل ه��ای زنجی��ره ای می توان��د عاملی 
در رون��ق کس��ب و کار هتل های ایرانی باش��د، چون 
تجارب کشورهای گردش��گرپذیر موفق مثل ترکیه، 
تایلن��د یا امارات در ارتقای س��طح کیفیت خدمات 
هتل ه��ای ایرانی بس��یار مفید اس��ت، هرچند قرار 
گرفتن نام هتل ه��ای ایرانی در کنار برندهای موفق 
هتل ه��ای زنجیره ای بین الملل��ی می تواند در جلب 
نظر مخاطبان بس��یار کارآمد باشد. وی در پایان به 
اهمیت برندس��ازی در صنعت هتلداری اشاره کرد و 
گفت: ه��ر یک از ما وقتی ن��ام هتل های هیلتون یا 
شرایتون را می شنویم ناخودآگاه سطح قابل توجهی 
از خدمات را که مدت هاست روبه جلو حرکت کرده، 
به خاط��ر می آوریم و احس��اس می کنی��م. بنابراین 
کارکرد برندس��ازی موضوعی اس��ت ک��ه در صنعت 

هتلداری ایران به آن توجه نشده است. 

بازار جهانی هتلداری تا سال 2021

گسترش سفرهای تفریحی و تجاری، در کنار روند 
رو  به رشد صنعت گردشگری از جمله عوامل کلیدی 
در شکل گیری بازار بزرگی به نام هتلداری است که 
در دنی��ای امروز جایگاه وی��ژه ای یافته و با توجه به 
تقاض��ای روزافزون جهانی نس��بت ب��ه این صنعت، 
ب��ازاری رقابتی را رقم زده اس��ت که س��عی در ارائه 
بهترین خدمات و س��رویس ها به مشتریان دارد. در 
این گزارش به صنعت هتلداری جهانی و روند رش��د 

آن در مناطق اصلی این بازار، پرداخته می شود. 
از آنجا  که هتلداری یک��ی از مهم ترین بخش های 
صنعت جهانی مهمانداری است و خصوصا در سال های 
اخیر رش��د چشمگیری داشته اس��ت، انتظار می رود 
بازار جهانی هتلداری تا س��ال 2021 به ارزشی برابر 
با 702.74میلیارد دالر برسد. روند رو به جلوی سفر 
و صنعت گردشگری در سطح جهان، از جمله عوامل 
اصلی رشد صنعت هتلداری است، از طرفی بازیگران 
جهانی این صنعت نیز به دنبال ارائه خدمات بیشتر و 
بهبود سرویس دهی خود به مسافران هستند که این 
امر نیز به نوبه خود، نظر بسیاری از مردم را به سوی 
ای��ن هتل ها جلب می کند. طبق گزارش��ی که اخیرا 
 transparencymarketresearch س��ایت  در 
درباره تجزیه و تحلیل و بررس��ی روند رش��د صنعت 
هتلداری در فاصله سال های 2015 تا 2021، منتشر 
ش��ده است، بازار جهانی هتل در سال 2014 ارزشی 
مع��ادل با 534میلیارد دالر داش��ته و انتظار می رود 
تا س��ال 2021 ب��ه ارزش 702.74میلی��ارد دالری 
برس��د. همچنی��ن قابل ذکر اس��ت ک��ه این صنعت 
در فاصله س��ال های مورد نظر، با نرخ رش��د ساالنه 
4درصد حرکت خواهد کرد. در این میان پیش��رفت 
صنعت گردش��گری، گرایش مردم به سوی سفرهای 
توریس��تی، باال رفتن س��بک زندگی و. . . باعث باال 
رفتن تقاضا برای زندگی سطح باال و لوکس می شود، 
این عوام��ل نیز جای��گاه ویژه ای را ب��رای هتل های 
مجلل و الکچری ایجاد کرده  و امروزه بخش اعظمی 
از تجارت هتلداری حول محور این هتل های لوکس 

و چند ستاره می چرخد. 

هتل های چند ستاره؟! 
صنعت هتلداری با توجه به خدماتی که به مسافران 
ارائه می دهد، در طیفی از هتل های 1 تا 5ستاره جای 
می گیرد که از نظر نوع سرویس های ارائه شده متفاوت 
هستند. امکانات این هتل ها متنوع بوده و طیف وسیعی 
از خدمات مانند اس��تخر، بخ��ش مراقبت از کودکان، 
تس��هیالت کنفران��س، مراک��ز کس��ب و کار، خدمات 
اجتماعی و... را ش��امل می شوند. هتل های تک ستاره 
شامل هتل های توریستی می شوند، هتل های 2ستاره، 

هتل های استاندارد هستند، 3ستاره ها شامل هتل های 
راحت ش��ده، منظور از هتل های 4س��تاره، هتل های 
درجه اول بوده و 5ستاره ها نیز همان هتل های لوکس 
و الکچری هس��تند. در این میان هتل های 3س��تاره 
بزرگ ترین سهم را در بازار جهانی هتلداری دارند که 
البته در این میان افزایش گردشگری و باال رفتن تقاضا 
برای ش��یوه های زندگی مجلل از جمله عوامل رش��د 
هتل های 3س��تاره است. همچنین با توجه به گرایش 
روزافزونی که نسبت به خدمات رفاهی و سرویس دهی 
منظم در میان مشتریان وجود دارد، گرایش زیادی نیز 
برای هتل های 5ستاره در میان مردم جهان به وجود 
آمده و این دس��ت هتل ها نیز پتانس��یل زیادی برای 

رشد در سال های آتی دارند. 

گستردگی جغرافیایی هتلداری جهانی
در دوره مورد بررس��ی یعنی تا س��ال 2021، انتظار 
می رود که اروپا با رش��د کندی در زمینه هتلداری به 
جل��و حرکت کن��د و در این میان انگلس��تان، آلمان، 
فرانس��ه و ایتالیا از جمله کشورهای تقویت کننده این 
صنعت در اروپا به ش��مار می روند. جالب است بدانید 
ام��ارات متحده عربی یک��ی از بزرگ تری��ن بازارهای 
جهان��ی را در صنعت هتلداری از آن خود کرده اس��ت 
طبق آمارهای ارائه شده ارزش بازار هتل در این کشور 
در س��ال 2014 معادل 6.56میلیارد دالر بوده است و 
در این میان هتل های 4س��تاره بزرگ ترین س��هم را 
در تج��ارت هتلداری امارات متحده عربی داش��تند. 
از دیگر کش��ورهایی ک��ه صنعت هتل��داری در آنها 
رش��د قابل توجهی داشته اس��ت، می توان به برزیل 
و عربستان س��عودی نیز اشاره کرد که در سال های 
اخیر پیشرفت زیادی داشتند. البته آمریکای شمالی 
بزرگ ترین بازار ش��ناخته شده رو به رشد در صنعت 
هتلداری محس��وب می ش��ود. با توجه به گردشگری 
جهانی و افزایش س��فرهای توریس��تی به این منطقه، 
میزان تقاضا برای هتل های آمریکا بسیار زیاد شده و در 
این میان، هتل های 3ستاره بزرگ ترین سهم را در میان 
هتل های مناطق آمریکای شمالی دارند. همچنین قابل 
ذکر است که در بازار هتلداری آمریکای شمالی، ایاالت 

متحده آمریکا بیشترین سهم را دارد. 
کش��ورهای آس��یایی نی��ز ی��ک پتانس��یل عظیم 
دست نخورده در بازار جهانی هتلداری به شمار می روند. 
هند، چین، کره جنوبی و سنگاپور از جمله گردانندگان 
اصلی صنعت هتلداری در آسیا هستند. افزایش تعداد 
سفرهای تجاری به س��نگاپور، آن را تبدیل به یکی از 
بزرگ تری��ن بازارهای جهانی هتلداری در آس��یا کرده 
اس��ت که با داشتن بخش زیادی از هتل های 5ستاره، 
میزبان مس��افران تجاری زیادی از اقصی نقاط جهان 

است. 

ب��ا نزدیک ش��دن تعطیالت 
نوروز بس��یاری از م��ا به دنبال 
برای  یافت��ن مقصد جدی��دی 
گذران��دن ای��ن تعطی��الت در 
اقص��ی نقاط کش��ور ی��ا حتی 
خارج از مرزهای ایران هستیم 
ام��ا یک نکته بس��یاری از ما را 
در این زمینه به خود مش��غول 
ک��رده ک��ه در واقع ب��ه نوعی 
یکی از اصول اساس��ی سفر در 
همه نقاط کره زمین است. بله 
درست حدس زده اید دسترسی 
به محل مناسب اقامتی یکی از 
دغدغه های اصلی اکثر مسافران 
است که این مهم در کشورمان 
به نوعی بیشتر از موارد دیگر در 
مسافران خودنمایی  اکثر  ذهن 
می کن��د، چون نه تنه��ا تعداد 
اتاق ها به تناسب میزان تقاضای 
سفر نیست بلکه به گفته برخی 
از متقاضی��ان اقامت کرایه اتاق 
در ایران بس��یار باالت��ر از دیگر 
کشورهاست. این درحالی است 
که همین دغدغ��ه یا نگرانی ها 
ش��اید به نوعی ذه��ن صاحبان 
س��رمایه داخلی ی��ا خارجی را 
به خ��ود معطوف کرده باش��د 
که از خود می پرس��ند اگر واقعا 
ای��ران  اقامت��ی در  مش��کالت 
به صورتی اس��ت ک��ه هیچ گاه 
تراز عرضه و تقاض��ا با یکدیگر 
همراس��تا نش��ده چ��را نبای��د 
وارد ای��ن صنعت ش��د و در آن 
سرمایه گذاری کرد؟ این سوالی 
اس��ت ک��ه »فرص��ت ام��روز« 
ب��رای یافتن پاس��خش س��راغ 
و مسئوالن صنفی  کارشناسان 
رفته تا برای عالقه مندان از کم 
و کیف س��رمایه گذاری در این 

صنعت بگوید. 

پراکندگی اصولی در ایران 
رعایت نشده است

رئیس  حمزه زاده،  جمش��ید 
جامع��ه هتل��داران ای��ران ب��ا 
اش��اره ب��ه 1300 هت��ل فعال 
در کش��ورمان ب��ه خبرنگار ما 
گف��ت: به ط��ور کل��ی ظرفیت 
هتل ه��ای فع��ال ای��ران امروز 
نزدیک ب��ه 200 ه��زار تخت 
اس��ت که با توجه به ش��رایط 
به  و جاذبه ه��ای گردش��گری 
هیچ عنوان متناس��ب نیس��ت 
و در ن��گاه اول ب��ه این نتیجه 
می رس��یم که اصال نی��ازی به 
س��اخت یا س��رمایه گذاری در 
اما  نب��وده،  هتل��داری  صنعت 

واقعی��ت امر این اس��ت که به 
دلیل ناهماهنگی در پراکندگی 
برخ��ی  در  ام��روز  هتل ه��ا 
استان ها اتاق اضافه داریم و در 
برخی استان ها با کمبود شدید 
مواجه هس��تیم. حمزه زاده در 
مس��ئوالن  کرد:  تاکید  ادام��ه 
س��ازمان  سیاس��ت گذاران  و 
می��راث فرهنگی در این زمینه 
باید برنامه ریزی دقیقی داشته 
باشند زیرا یکی از مناسب ترین 
سرمایه گذاری ها البته به صورت 
اصول��ی و هدفمن��د در بخش 
هتلداری اس��ت. رئیس جامعه 
میزان  درباره  ای��ران  هتلداران 
سودآوری این س��رمایه گذاری 
در ایران تصریح کرد: براساس 
آمارها صنع��ت هتلداری یکی 
از مهم تری��ن و س��ودآورترین 
اقص��ی  در  س��رمایه گذاری ها 
نق��اط دهک��ده جهانی اس��ت 
از  ای��ران  کش��ورمان  در  ام��ا 
آنج��ا که مالیات ه��ا و عوارض 
مختلفی در این سرمایه گذاری 
می بینیم  اس��ت،  تعیین کننده 
س��ود  از  درص��د  تقریب��ا 30 
س��رمایه گذاری  این  از  حاصل 
در بخ��ش مالیات ها و عوارض 
مختل��ف هزین��ه می ش��ود که 
این موضوع نگران کننده است. 
به گفت��ه این مق��ام صنفی با 
درنظ��ر گرفت��ن این س��هم از 
هزینه های هتل��داری در ایران 
اکنون حاشیه س��ود هتلداران 
کش��ورمان کمی بیش��تر از 5 
درص��د خواهد بود ک��ه باعث 
نگرانی اس��ت و بای��د برای آن 
برنامه ای مدون و دقیق داشته 
باشیم چون هتلداری می تواند 
س��هم قابل توجه��ی در ایجاد 

اشتغال داشته باشد، به صورتی 
که ب��رای یک هتل 5 س��تاره 
حداقل  اس��تاندارد  به ص��ورت 
200 پرسنل ثابت نیاز داریم. 

رونق هتلداری؛ رونق 
زیرشاخه هاست

جمش��ید حم��زه زاده، درباره 
اهمی��ت  و  اف��زوده  ارزش 
س��رمایه  گذاری در ای��ن زمینه 
فرام��وش کرد،  نبای��د  اف��زود: 
هتل��داری  در  س��رمایه گذاری 
فقط به محدوده ساختمان هتل 
نیس��ت بلکه این سرمایه گذاری 
درواقع جاده ای هموار برای دیگر 
صنایع وابسته خواهد بود. به این 
ترتیب که بسیاری از تجهیزات 
و خدمات هتلداری وابس��ته به 
حضور فعاالن اقتصادی دیگری 
در بخش ه��ای مختل��ف مث��ل 
مبلمان، نس��اجی، بهداش��تی و 
خدمات��ی اس��ت. ب��ه گفته وی 
امروزه بسیاری از کارگاه ها صرفا 
برای خدمات رس��انی به هتل ها 
افتتاح می ش��وند که می توان به 
دمپایی های  تولی��د  کارگاه های 
یکبارمصرف، حوله، ملحفه، مواد 
بهداشتی )ش��امپو، صابون، ضد 
عفونی کننده( و. . . در این زمینه 
اش��اره کرد. بنابرای��ن اگر روند 
س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه 
افزایش یابد ناخ��ودآگاه صنایع 
وابسته را رونق داده ایم و زمینه 
افزایش سرمایه گذاری در آنها را 

نیز فراهم کرده ایم. 

لزوم سرمایه گذاری 
هوشمندانه

در همی��ن ح��ال، اصغر ژیان 
طراح  پیشکس��وت،  دربن��دی، 

و کارش��ناس ارش��د مدیری��ت 
هتل��داری در ای��ن زمین��ه ب��ه 
خبرنگار ما گفت: شاید بسیاری 
از س��رمایه گذاران درباره حضور 
در صنعت هتل��داری براین باور 
هس��تند که س��رمایه گذاری در 
این زمینه امری کامال س��اده و 
بدون ریس��ک باالست، درحالی 
که ب��ا وج��ود تصور ای��ن افراد 
سرمایه گذاری در هتل می تواند 
یک��ی از پرمخاطره تری��ن ن��وع 
سرمایه گذاری ها باشد چون شما 
خدمات می فروشید و اگر در این 
زمینه نقصی وجود داشته باشد 
تردید کل سرمایه گذاری  بدون 
شما از بین خواهد رفت، بنابراین 
سرمایه گذاری  هوشمندانه  باید 
صورت پذیرد تا حاشیه ریسک 

به حداقل خود کاهش یابد. 
دربندی در ادامه افزود: امروز 
همه می دانیم یکی از مشکالت 
ای��ران میزان  اصلی هتل��داران 
ب��االی پرت انرژی و هزینه باالی 
آن اس��ت، درحالی ک��ه اگر به 
دقت دنبال ریشه معضل باشیم 
می بینیم یک��ی از ابتدایی ترین 
یعنی  س��رمایه گذاری  نیازهای 
اس��تفاده از طراح��ان خبره در 
این زمینه رعایت نش��ده است. 
به صورتی که امروز اگر شخصی 
مهندس طراحی ساختمان باشد 
ب��رای طراح��ی هت��ل به عنوان 
مش��اور قرار می گی��رد که این 
سرمایه گذاران  اشتباه  نخستین 
اس��ت چون طراحی هتل یکی 
از اساس��ی ترین کارهاس��ت که 
نگهداری  هزینه ه��ای  می تواند 
هت��ل را ب��ه حداق��ل برس��اند. 
از  بس��یاری  مث��ال  به عن��وان 
هتل های ما امروز. آش��پزخانه را 

در طبق��ات زیرین هتل طراحی 
کرده ان��د، درحالی ک��ه معموال 
فوقانی  در طبق��ات  رس��توران 
طراحی ش��ده اس��ت، خب آیا 
حساب کرده اید هزینه انتقال غذا 
از رس��توران به سالن غذاخوری 

چقدر است؟ 

منوی رستوران تضمینی 
برای سرمایه گذار

تاکی��د  ادام��ه  در  دربن��دی 
کرد: امروز صنع��ت هتلداری و 
س��رمایه گذاری در هت��ل کامال 
متف��اوت ش��ده و حت��ی برای 
ظروف، نوع خ��وراک و خدمات 
ارائه ش��ده روش های دیگری به 
غیراز آنچه در کش��ورمان وجود 
دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 
بنابراین باید آم��وزش را جدی 
گرفته و در ای��ن زمینه بیش از 
پیش س��رمایه گذاری کرده یا از 
تجربیات دیگران استفاده کنیم. 
در این زمینه می توان به منوی 
رس��توران هتل اش��اره کرد که 
نوشتن منوی رستوران می تواند 
میزان س��ودآوری هتل را کامال 
تغیی��ر ده��د چون بس��یاری از 
خودش��ان  می توانند  خوراک ها 
پایه پخت و تهیه خوراکی دیگر 
در منوی رستوران باشد. به عنوان 
مثال، اگر مرغ پخته می ش��ود، 
س��س و سوپ از مش��تقات آن 
اس��ت و می ت��وان از هزینه های 

دیگر خوراک ها کاست. 

فقط به هتل مجلل نیاز 
نداریم

وی درباره نوع سرمایه گذاری 
در صنعت هتلداری ایران گفت: 
از هر سرمایه گذار که می پرسیم 
در چه هتلی قصد سرمایه گذاری 
دارد اول می گوید هتل 5 ستاره، 
درحال��ی که هی��چ اطالعاتی از 
می��زان س��ودآوری آن ن��دارد، 
درحالی که اگر واقعا هوشمندانه 
بخواهیم با موضوع برخورد کنیم 
ممکن است س��رمایه گذاری در 
یک »هاستل« بسیار سودآور تر 
باشد. بنابراین امروز اگر مشاوران 
اقتصادی و س��رمایه گذاری در 
ای��ن صنف قصد ارائه مش��ورت 
به سرمایه گذاران دارند باید این 
نکته را کامال برای سرمایه گذاران 
کنند که سرمایه گذاری  روشن 
در هت��ل فقط در س��تاره های 
باال سودآور نیس��ت بلکه بدون 
ستاره ها بعضا حاشیه سود بسیار 
باالتری برای صاحبان سرمایه به 

ارمغان می آورند. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

با توجه ب��ه آمارهای اقتصادی، 
امروز صنعت گردش��گری یکی از 
س��ودآورترین و جذاب ترین سوژه 
س��رمایه گذاری ب��رای صاحب��ان 
سرمایه  است که این امتیاز شامل 
بخش ه��ای مختلف این صنعت از 

جمله هتلداری نیز می شود. 
 ای��ن درحالی اس��ت ک��ه اگر 
رون��د س��رمایه گذاری صورت  به 
گرفته ای��ران در این زمینه توجه 
کنی��م می بینی��م طی س��ه دهه 
گذش��ته بن��ا به دالی��ل مختلفی 
صنعت هتل��داری ای��ران هر روز 
مستهلک تر از روز گذشته شده و 
تقریبا با استانداردهای بین المللی 
فاصله  معنا داری پیدا کرده است. 
حال سوال اینجاست که آیا واقعا 
سرمایه گذاری در این صنعت برای 
صاحبان سرمایه  می تواند سودآور 
باش��د یا اینکه بازهم بوروکراسی 
اداری در ای��ن زمین��ه می توان��د 
عالقه من��دان به ای��ن صنعت را از 

خیر حضور در آن منصرف کند. 

دولت سرمایه ها را تضمین کند
مدیرعام��ل  قری��ب،  محس��ن 
ایرانگردی  شرکت س��رمایه گذاری 
و جهانگ��ردی در ای��ن زمین��ه به 
»فرصت امروز« گفت: سرمایه گذاری 
از  یک��ی  هتل��داری  صنع��ت  در 
اش��تغال زاترین  و  س��ودآورترین 
تمام��ی  ب��رای  س��رمایه گذاری ها 
اس��ت،  جهان��ی  دهک��ده  نق��اط 
ام��ا ای��ن س��رمایه گذاری نی��از به 
زیرساخت هایی دارد که تاکنون در 

ایران به آنها توجه نشده است. 
موض��وع  ادام��ه  در  قری��ب 
سرمایه گذاری در صنعت هتلداری 
را ب��ه دو بخش خارج��ی و داخلی 
تقس��یم  کرد و افزود: شاید با توجه 
به حجم س��رمایه گذاری  مورد نیاز 

برای س��اخت ی��ک هت��ل، امروز 
سرمایه گذار بخش خصوصی ایران 
به تنهای��ی امکان حض��ور در این 
زمینه را نداشته باشد و باید با کمک 
سرمایه  گذار خارجی در این زمینه 
گام بردارد اما نکته اصلی اینجاست 
که بخش خصوصی امکان تضمین 
س��رمایه های خارج��ی را ن��دارد و 
دولت باید همانند پروژه های نفتی 
ک��ه تمام قد از آنه��ا دفاع می کند، 
به این سرمایه گذاری که پیش نیاز 
افزایش صادرات نامرئی ایران است، 

توجه داشته باشد. 
وی ب��ا تاکید بر کمبود هتل در 
ایران تصریح کرد: براساس برنامه 
افق چش��م انداز 1404 شمس��ی 
ای��ران باید تا آن زمان میزبان 20 
میلیون گردش��گر باش��د که این 
عدد باید با تامین زیرساخت های 
گس��ترده ای از جمله محل اقامت 
مهیا ش��ود، بنابراین اگر بخواهیم 
واقع بینانه به موض��وع نگاه کنیم 
ای��ران بای��د س��االنه یکصد هتل 

جدی��د به خ��ود ببیند ت��ا بتواند 
براس��اس برنام��ه تعیی��ن ش��ده 
پذی��رای 20 میلی��ون گردش��گر 
داخلی و خارجی باش��د؛ درحالی 
که بروکراسی اداری اکنون باعث 
شده سرمایه های داخلی و خارجی 

از این صنعت گریزان باشند. 

قوانین مشوق حضور سرمایه 
نیست

وی مبلغ 100 میلیارد تومان را 
برای ساخت و تجهیز یک هتل سه 
س��تاره با 100 اتاق ب��رآورد کرد و 
گفت: این ارقام حضور سرمایه  های 
خارج��ی را طلب می کن��د اما چه 
تضمین��ی ب��رای س��رمایه گذاران 
خارج��ی وجود دارد ای��ن درحالی 
اس��ت که اگر تضامین م��ورد نیاز 
مالی را برای آنها داش��ته باش��یم 
قوانین متعددی در کش��ورمان به 
کار گرفته می شود که می تواند بازار 
ای��ران را برای این گونه س��رمایه ها 
ناام��ن جلوه دهد. به عن��وان مثال، 

س��رمایه گذاران خارجی نسبت به 
استفاده از پرس��نل مورد نظرشان 
و  ندارند  ام��کان سیاس��ت گذاری 
قانون کار ایران مانع این امر ش��ده 
اس��ت. به عقیده وی برای تشویق 
و  داخل��ی  س��رمایه های  حض��ور 
خارجی در بخش هتلداری بهترین 
گزینه این است که قوانین دست و 
پا گیر موجود را برای سرمایه گذاری 
و بهره برداری از هتل ها حذف کرده 
و با حمایت های هرچه بیشتر از نظر 
کاه��ش تعرفه ه��ای گمرکی برای 
ورود تجهیزات مورد نی��از افرادی 
را که عالقه مند ب��ه حضور در این 
صنعت هس��تند، به سرمایه گذاری 

در صنعت هتلداری تشویق کرد. 

خدمات جانبی امتیازی برای 
ارزش افزوده باالتر

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
ایرانگردی و جهانگردی در ادامه به 
موضوع س��رمایه گذاری در زمینه 
هتل��داری  بخش ه��ای مختل��ف 

اش��اره کرد و گفت: همان طور که 
می دانی��م اکثر صنای��ع در جهان 
به س��رعت درحال تغییر هستند. 
بنابرای��ن س��رمایه گذاران نیز باید 
به همین سرعت خود را با شرایط 
و نیازه��ای بازار وف��ق دهند، این 
درحالی است که می دانیم صنعت 
هتلداری امروز محلی برای نوآوری 
در افزای��ش ارزش اف��زوده ش��ده 
اس��ت، چون خود کرای��ه هتل به 
هیچ عنوان س��وژه  سرمایه گذاری 
نیست، بلکه خدمات جانبی باعث 
افزایش سود افراد خواهد شد. وی 
در ادام��ه افزود: آموزش پرس��نل، 
ورزش��ی،  مختل��ف  کالس ه��ای 
کالس ه��ای مختل��ف آش��پزی و 
در نهای��ت کرای��ه دادن س��الن ها 
هرکدام به تنهایی س��وژه ای برای 
سرمایه گذاری و همچنین افزایش 
ارزش افزوده هتل اس��ت. به عنوان 
مث��ال مدتی اس��ت، بس��یاری از 
هتل ه��ا با توجه به عالقه مردم در 
یادگی��ری طبخ غذاهای محلی در 
مقاصد گردشگری خود از محیط 
آش��پزخانه هتل به عنوان کالسی 
آموزش��ی ب��رای عالقه من��دان و 
به خصوص مهمانان خود استفاده 
می کنند که این روند به عنوان منبع 
درآمدی برای کل هتل شده است. 
هرچند مراکز ورزشی و تفریحی یا 
حتی فروشگاه ها نیز خود می تواند 
در محوط��ه هتل به عن��وان منبع 
درآم��د و س��رمایه گذاری دقیق و 
هدفمندی باشد که می توان برای 
آنها برنامه های مشخص و مدونی 
در نظر گرفت، ولی متاسفانه کمتر 
هتل��ی را در ای��ران می بینید که 
امروز به این موارد و ارزش افزوده 
خدم��ات جانبی توجه ک��رده و از 
آنها به نفع اقتصاد خود اس��تفاده 

کرده باشد. 
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عیار سنجی منابع انسانی 

بررس��ی عملکرد کارکنان، در بازه های زمانی معین 
یکی از اس��تراتژی های کاربردی مدی��ران برای حفظ 
کیفیت سازمان تحت سرپرستی آنان محسوب می شود. 
منابع انسانی به عنوان بخش زیربنایی و کلیدی در جهت 
تحقق تمامی پروژه های توسعه سازمان در نظر گرفته 
می شوند. بنابراین توجه به شاخصه های کیفیت عملکرد 
کارکنان برای اغلب مدیران با تجربه بسیار مهم است. 
در بسیاری از سازمان ها توجه به منابع انسانی از بخش 
آموزش و اس��تخدام آغاز ش��ده و بعدها در بخش های 
راهبردی و اجرایی ادامه می یابد و در نهایت با سنجش 
منظ��م، میزان رتبه کیفیت منابع انس��انی س��نجیده 
می ش��ود. مهم ترین مزایای استفاده از تکنیک ارزیابی 
عملکرد کارکنان شامل مواردی چون افزایش بهره وری 
کارکنان، دریافت بازخوردهای مناسب و روشنگر برای 
فعالیت های آتی سازمان، شناسایی نقاط قوت و ضعف 
س��ازمان و ارتقای سطح بازدهی منابع انسانی است. با 
این حال اجرای نادرست سیستم های ارزیابی می تواند 
باعث بی اعتمادی منابع انسانی یا برداشت های مغایر با 

واقعیت از سوی مدیران شود. 
مراحل اصلی پیش از ارزیابی 

*شرح ش��غل، نخس��تین مرحله از مراحل ارزیابی 
عملکرد کارکنان است. تشریح شغل مشخص می کند 
وظایف هر یک از کارکنان چیس��ت و شایستگی های 

اصلی برای احراز و انجام شغل مورد نظر کدامند .
*تعیین صالحیت های اصلی مرحله بعدی اس��ت، 
درواقع باید مش��خص شود کدام صالحیت های شغلی 
از اهمیت بیشتری برخوردارند و فقدان آنها روند انجام 

شغل را مختل می کند.
*تعیی��ن فرم های س��نجش مرحله مه��م دیگری 
اس��ت که باید پیش از ارزیابی م��ورد توجه قرار گیرد، 
سیاس��ت های مدیران برای تعیی��ن روش های ارزیابی 
و چگونگ��ی ابالغ آن به کارکن��ان در این بخش جای 

می گیرد.
*آموزش به پرس��نلی که قصد س��نجش و ارزیابی 
کارکنان رده پایین تر را دارند از اهمیت زیادی برخوردار 
است. همه مسئوالن و مدیران بخش سنجش عملکرد 
باید آموزش دیده و به درستی توجیه شوند. این مرحله 

در روند صحیح ارزیابی بسیار مؤثرخواهد بود.
براس��اس این موارد، هدف اصلی از ارزیابی عملکرد 
ارتقای سطح کیفی سازمان است. این هدف بر پایه دو 
مرحله کلی صورت می گیرد: نخست؛ سنجش گذشته 

و سپس؛ برنامه ریزی برای آینده. 
 کدام سازمان، کدام روش 

روش های ارزیابی کارکنان پر تعدادند، بر این اساس، 
ای��ن نکته مهمی اس��ت که روش س��نجش و ارزیابی 
کارکنان، طبق اصول صحیحی انتخاب شود. هر سازمان 
بر مبنای ضوابط و ش��رایط موجود از تکنیکی متفاوت 
ب��رای ارزیابی منابع انس��انی اس��تفاده می کند. برخی 
تکنیک های رایج در سازمان شامل این موارد هستند: 

روش خود ارزیابی 
در ای��ن روش از کارکنان خواس��ته می ش��ود که از 
طریق فرم های کاغذی یا آنالین و رایانه ای به مقایسه 
ارزیابی عملکرد شغلی پاسخ داده و درواقع خود را مورد 
قضاوت قرار دهند. این نوع س��نجش می تواند ش��امل 
سواالت چند گزینه ای، سواالت تشریحی یا ترکیبی از 
هر دو مورد باشد، اگرچه در اغلب موارد برای سهولت 
در سنجش سواالت به ش��کل چند گزینه ای طراحی 
می ش��وند. مزیت این روش نسبت به سایر روش ها، در 
شیوه بررسی است. درواقع مدیریت می تواند از طریق 
مقایس��ه فرم ارزیابی کارمند ب��ا دیدگاه های خود در 
خصوص عملکرد وی، نوعی مقایسه حرفه ای و سریع 
انج��ام داده و زوایای دید منابع انس��انی را بهتر درک 
کند. همچنین این روش گفت وگو و تعامل بین مدیر و 

کارمندان را توسعه می بخشد. 
ارزیابی 360 درجه 

این روش یک نمای کلی و منحصر به فرد از وضعیت 
تعام��ل کارمند با دیگران و چگونگی ش��رایط محیط 
کار ارائه می ده��د. درواقع این ارزیاب��ی نوعی ارزیابی 
جهان ش��مول و همه جانبه اس��ت ک��ه تمامی زوایای 
حرفه ای را در برمی گیرد. براس��اس این لیست، نظرات 
هم��کاران، اطرافی��ان و حتی ارباب رج��وع نیز مهم و 

تأثیرگذار خواهد بود. 
مقیاس گرافیکی 

ای��ن مقیاس اغل��ب برای س��نجش های چندجانبه 
ومقایس��ه ای مورد اس��تفاده قرار می گی��رد، درواقع با 
کمک این مقیاس می توان چند کارمند را در مقایسه 
ب��ا یکدیگر م��ورد ارزیابی قرار داد و به آنان براس��اس 
درجه ضعف و قوت امتیاز داد. سسیس��تم س��نجش 
 این گونه مقیاس ها در دو شکل کمی  )عددی( و کیفی  
)از ضعیف تا عادی( دسته بندی می شود. اما نقطه ضعف 
این مقیاس در بخش ش��اخص های کیفی است، برای 
مثال اگر قصد س��نجش چندکارمن��د از بخش هایی 
متف��اوت به طور همزمان در میان باش��د، نمی توان به 
شکل عادالنه سنجش را انجام داد. نمره روابط عمومی 
باال برای کارمند بخش مونتاژ همانقدر بی اهمیت است 
که نمره باالی مهارت های صنعتی برای کارمند بخش 

اداری. 
چک لیست 

استفاده از چک لیس��ت یکی از سنتی ترین و البته 
پرکاربردترین روش های ارزیابی محس��وب می ش��ود. 
اغلب چک لیس��ت ها س��واالتی مش��خص دارند که با 
بله و خیر پاس��خ داده می شوند و کمک می کنند تا در 
سریع ترین زمان یک نمای کلی از وضعیت سازمان به 
دست آید. دقت این روش پایین ولی سرعت آن بسیار 
باالست و برای تصمیم گیری های سریع بسیار کاربردی 

است. 
لیست بندی خوب ها و بدها 

این روش بین مدیران رده میانی بس��یار پر طرفدار 
است. در این تکنیک مدیر با تهیه لیست فعالیت های 
مثبت و منفی که به یک کارمند مشخص مرتبط است، 
درواقع لیستی ترازو مانند ایجاد می کند که نقاط قوت 
و ضعف منابع انس��انی را براس��اس آمار و ارقام نشان 

می دهد. 

آزموده

در س��ازمان ها  انس��انی  نی��روی  اهمی��ت 
به عن��وان یکی از برجس��ته ترین عوامل مزیت 
رقابتی ش��ناخته شده اس��ت. اما از آن مهم تر 
مهارت های مدی��ران در رهبری صحیح منابع 
انس��انی اس��ت که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
برخ��ی اندازه گیری هایی که اخی��راً در بعضی 
کشورها و شرکت ها انجام شده نشان می دهد 
که هنوز ظرفیت بالاس��تفاده زیادی در منابع 
انسانی س��ازمان ها وجود دارد که می توان آنها 
را از طری��ق مدیریت عملکرد فع��ال کرد و به 
کار گرفت، برای مثال براساس اطالعات مطرح 
ش��ده در س��ی و پنجمین کنفران��س جهانی 
مدیریت منابع انسانی  )لیسبون 2004( فقط 
17 درصد از کارکنان انگلیس��ی با استفاده از 
همه ت��وان و ظرفیت های خ��ود کار می کنند 
یا براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از مؤسس��ه 
نگرش س��نجی گالوپ س��االنه بی��ش از 382 
میلی��ارد دالر هزینه به اقتصاد آمریکا تحمیل 
می شود، چراکه درصد قابل توجهی از کارکنان 
عملکردهای مطلوب ندارن��د و این عملکردها 
و رفتاره��ای نامطل��وب و غیر رضایت بخش به 
کاهش بهره وری و کیفیت، از دست رفتن سهم 
ب��ازار، دوباره کاری و ات��الف منابع و نارضایتی 
مش��تریان و سایر ذی نفعان می انجامد.  به رغم 
آنکه در س��ازمان های کشور ما، مطالعه علمی 
و قابل اتکایی در مورد عملکرد کارکنان انجام 
نش��ده است اما اطالعات اجمالی در مورد روند 
بهره وری منابع انس��انی حاکی از آن است که 
ظرفیت های استفاده نشده زیادی در این حوزه 
وجود دارد که باید آنها را مدیریت کرد و به کار 
گرفت. به دنبال کش��ف اهمیت نقش انسان ها 
به عنوان یکی از مهم ترین عناصر س��ازنده یک 
سازمان، انواع مدل های ارزیابی عملکرد توسعه 

داده شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. 
اما مانند بسیاری از رویکردهای مدیریتی در 
برخی از موارد مش��اهده می شود روح و هدف 
اصلی این رویکرد به تکمیل فرم های بی اهمیت 
تبدیل ش��ده که هیچ گونه اثربخشی را در پی 
ن��دارد. در واق��ع ارزیابی عملکرد مانند س��ایر 
ابزارهای مدیریتی یک شمشیر دولبه است که 
اگر درست و مؤثر مدیریت نشود می تواند نتایج 
مخربی نیز به جا بگذارد. بنابراین در یک فرآیند 
ارزیاب��ی عملکرد با چالش هایی مواجه خواهیم 
شد که باید به درس��تی آنها را مدیریت کنیم. 
در این نوش��تار سعی ش��ده است چند مورد از 
مهم ترین چالش هایی را که در تجارب مستقیم 
با آنها مواجه شده ام مطرح کنم بدون آنکه قصد 
ارائه راهکار مشخص یا ثابتی را داشته باشم، چرا 
که اساساً چنین راه حل یکسانی وجود ندارد. در 
واقع در این مورد و تمام موارد دیگر با توجه به 
اهدافی که از ارزیابی عملکرد داریم و با توجه به 
شناختی که از فرهنگ سازمان در دست است 

به رویارویی با این چالش ها می پردازیم. 
چالش اول: نوع نگاه مدیران سازمان به 

ارزیابی عملکرد 
در واق��ع باید دید ه��دف از ارزیابی عملکرد 
چیس��ت؟ در خصوص اهداف ارزیابی عملکرد 
موارد بسیاری ذکر شده که به نظر نگارنده یکی 
از مهم تری��ن آنها افزایش کارایی و اثربخش��ی 
س��ازمان از طریق کمک به رش��د کارکنان و 

افزایش انگیزش است. 
با نگاهی ب��ه رویکردهای جدید در مدیریت 
در می یابی��م انگیزه کارکن��ان به عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل بهره وری در کنار سایر عوامل 
نقش کلیدی ایفا می کن��د. در واقع با هر ابزار 
و روش��ی که عملکرد یک ف��رد را اندازه گیری 
کنیم در صورتی که خود ف��رد به این ارزیابی 
و نتایج آن اعتقاد نداشته باشد نه رشدی اتفاق 
می افتد و نه انگیزه ای در فرد ایجاد می کند. از 
طرفی تصور کنترل افراد س��ازمان برای اینکه 
خوب کار کنند تصور غلطی اس��ت که نه تنها 
منجر ب��ه ایجاد ارزش افزوده نمی ش��ود، بلکه 
می تواند اثرات مخربی را نیز به بار آورد. در واقع 
به دنبال تغییر نگاه به انس��ان ها در سازمان ها 
انتظار م��ی رود رویکرد جدیدی ب��ه ارزیابی و 
نتایج حاصل از آن داش��ته باشیم، چرا که اگر 
قرار باش��د ارزیابی عملکرد صرفاً به یک پایش 
تک بعدی بپردازد و تغییری در رشد و انگیزش 
ایجاد نکند در لحظاتی که سیس��تم پایش از 
کار می افتد  )مانند عدم حضور مدیران(، افراد 
به س��مت رفتار ترجیحی خ��ود برمی گردند و 
س��ازمان از حرک��ت در جهت تحق��ق اهداف 

خود بازمی ماند. به عنوان یک مثال، مدیر واحد 
ارتباط با مشتریان باید فردی باشد که از تعامل 
با مشتریان لذت ببرد و انرژی بگیرد، مشتری 
را از تماس با شرکت پشیمان نکند، به مشتری 
اجازه بدهد که انتقادات و نظرات و اشکاالت او 
را به سازمان منعکس کند. اگر بنا باشد چنین 
فردی را مرتباً پایش کنیم و تمامی مکالمات را 
ضبط کنیم و... انرژی زیادی از سازمان گرفته 
خواهد شد و در نهایت هم ممکن است نتیجه 

درستی نگیریم. 
از س��وی دیگ��ر این م��ورد ک��ه در نتیجه 
ارزیابی ها قرار اس��ت توبی��خ و تنبیه کارکنان 
ضعیف را داشته باشیم، امروزه روشی منسوخ 
شده اس��ت، در واقع در مقایسه با گذشته که 
ارزیاب��ی عملکرد فقط به منظ��ور کنترل کار 
کارکنان انجام می گرفت، امروزه انتظار می رود 
در ای��ن فرآیند جنب��ه راهنمایی و ارش��ادی 

اهمیت بیشتری داشته باشد. 
در یک��ی از مقاالت��ی ک��ه در ای��ن زمین��ه 
می خواندم م��وارد زیر به عنوان ش��اخص های 
تأثیرگذار در بهره وری سرمایه های انسانی بیان 

شده بود: 
1- تربیت نیروی انسانی

2- احترام و ارزش نهادن به انسان
3- مهربانی به افراد

4- معاشرت با افراد در سازمان
5- جلب رضایت کارکنان

6- ایجاد محیط سالم در سازمان
7- تقویت روحیه کارکنان

8- تشویق
9- از بین ب��ردن محیط ترس و جایگزینی 

محیط اعتماد به افراد
همانطور که مش��اهده می ش��ود الزم است 
رویکردهای بازرس��ی و تنبیه��ی از ارزیابی ها 
ح��ذف و ب��ه جای آن ن��گاه رش��د و تعامل با 
کارکنان جایگزین ش��ود. در صورتی می توانیم 
انتظار داشته باشیم ارزیابی عملکرد به بهره وری 
باالت��ر در عملکرد کارکنان بینجامد که به این 

موارد در فرآیند ارزیابی توجه شود. 
چال�ش دوم: مرتبط ب�ودن پاداش ها و 
پرداخت های مالی براساس نتایج ارزیابی 

عملکرد
از ابت��دای ورود بح��ث ارزیاب��ی عملک��رد 
به عنوان یک��ی از ابزارهای مدیریتی، محققان 
و اندیش��مندان مختلف توصی��ه کرده اند که 
مدیریت عملک��رد را با پاداش و تش��ویق گره 
بزنید و اساس��اً یکی از اهداف ارزیابی عملکرد 
را عادالن��ه بودن سیس��تم پ��اداش و پرداخت 
می دانن��د و این به آن معناس��ت که این نتایج 
مبنای محاسبات مالی هستند، درحالی که در 
برخی تحقیقات انجام ش��ده نش��ان داده شده 
اس��ت که متصل ب��ودن پرداخت ها به صورت 
مس��تقیم ب��ه عملکرده��ای دوره ای مطلوب 

نیست، یا حداقل به تنهایی کافی نیست. 
هر چند این بحث مخالف��ان زیادی دارد اما 
دیدگاه جالب یکی از دوستان را در اینجا ذکر 

می کنم.
»روزی دوس��تی در کارگاهی گفت که شما 
ماهی یک میلیون توم��ان اضافه به من بده تا 
من به کلی آدم دیگری بشوم، وقتی شما کاری 
را با انگیزه زیاد انجام می دهید، فراتر از وظیفه 
می روید و چنان کار می کنید که گویی کار مال 
خودتان است، ش��ما برای انجام آن کار انگیزه 
درونی دارید. انگیزه درونی اس��ت که می تواند 

من و شما را به آن سطح از عملکرد برساند. 
در همی��ن زمان اگر من کار ش��ما را با یک 
پاداش مالی جبران کنم، انگیزه درونی شما را 
تبدیل به یک انگیزه بیرونی کرده ام. ش��ما در 
نوبت اول خوشحال می شوید، اما در نوبت دوم 
چطور؟ هنوز حاضرید عش��ق و عالقه و تالش 

درونی و اختیاری خود را به پول بفروشید؟ 
احتماالً من در نوبت دوم باید پاداش را بیشتر 
کنم شاید مؤثر شود. اما جایی می رسد که دیگر 
نمی توانم پاداش مالی را بیش��تر کنم و شما به 
این نتیجه می رس��ید که تمام عش��ق شما به 
کارتان با چند تومان پول معامله و ارزش گذاری 
شده است. آن زمان چه حس و حالی خواهید 

داشت؟«
وی در ادامه یادآور می شود که پاداش مالی با 

تأمین مالی فرق دارد. 
 »اگر من ش��ما را نیازمند نگ��ه دارم و حق 
شما را نپردازم و پرداخت حق شما را منوط به 
سطحی از عملکرد کنم، شما به ظاهر همیشه 
می کوش��ید که به آن س��طح برس��ید، گرچه 
احتماالً دائم��اً با خود درگیری درونی خواهید 

داش��ت، فکر می کنید که بی��گاری می کنید، 
حس خوبی ندارید که ب��رای دریافت حق تان 
باید مثاًل به فالن عدد در فروش برس��ید. شما 
اینج��ا عملکردتان را نش��ان می دهی��د، اما به 
محض قطع ش��دن آن نیاز  )چه کارفرما قطع 
کند و چه شما نیازتان از جای دیگر رفع شود( 
شما دیگر میل و رغبتی به رسیدن به آن سطح 

نخواهید داشت.«
در همین راس��تا اجازه بدهید به مطلبی که 
در یکی از شبکه های اجتماعی لحاظ شده بود 

اشاره ای داشته باشیم.
 

مشارکت برابر است با همدلی به اضافه 
همفکری 

خوب اس��ت ب��ه رابط��ه  » دل «   و  » کار «   در 

فرهن��گ خودم��ان نظ��ری و گذری داش��ته 
باش��یم. یک بررسی س��اده و مختصر در این 
 باب نش��ان می دهد که در فرهنگ عامه مردم   

» کیفیت کار «   رابطه نزدیکی با دل دارد، خوب 
است به عبارات زیر در این زمینه توجه کنیم: 

1- دست و  » دلش «   به کار نمی رود.
2- » دل  «   نمی سوزاند.

3- » دل «   به کار نمی دهد.
4- اگر   » دل��ش «   بخواهد، همه کار می تواند 

بکند.
وی در ادام��ه به این موضوع اش��اره دارد که 
به خصوص با نوع فرهنگ ما انگیزش بسیار مهم 
و اساس��ی است. مثال زیر نیز از همین مطلب 

آمده است: 
کارگر میانس��الی با موه��ای جو گندمی در 
یکی از واحدهای صنعتی می گفت: آیا می دانید 
که ما کارگران به چه چیزی بیش��تر شباهت 
داریم؟ ما ش��بیه س��اعت لب طاقچه هستیم، 
احتیاج داریم کوک شویم تا کار کنیم، منظورم 
فقط مس��ائل مادی نیس��ت، منظورم توجه به 
احساس��ات و دلگرمی ه��ا و حتی تش��کرهای 

خشک و خالی است!«
به عنوان یک مثال دیگر مقاله ای که در همین 
رابطه و تحقیق در این زمینه است  » پیامدهای 
ارزشیابی عملکرد و رابطه آن با انگیزش شغلی 
از دید پرستاران شاغل «   است که نشان می دهد 
هدف نهایی ارزشیابی عملکرد رشد کارکنان و 
افزایش انگیزش است. نتایج این مطالعات نشان 
می دهد که کمک به بهبود عملکرد پرستاران با 
استفاده از ارزشیابی عملکرد تنها عامل مرتبط 
با انگیزش شغلی در مقایسه با سایر پیامدهای 

مورد انتظار از ارزش��یابی عملکرد است. اگرچه 
پاداش دهی براساس ارزشیابی عملکرد ممکن 
اس��ت باعث جلوگیری از نارضایتی باش��د اما 

باعث تحریک انگیزش شغلی نمی شود.
در حقیقت وقتی توضیحات و نتایج مطالعات 
و تحقیقات را در زمین��ه پرداخت پاداش های 
بیرونی می شنویم، درمی یابیم این موارد از آنجا 
که انگیزش درونی نیس��تند، می توانند با قطع 
عام��ل بیرونی منجر ب��ه توقف عملکرد مثبت 
باش��ند. ام��ا از طرفی عادالنه ب��ودن پاداش ها 
نیاز به معیاری برای س��نجش دارد که به نظر 
می رس��د یک سیستم مدیریت عملکرد خوب 
بهترین گزینه است. سوال اینجاست که به چه 
نح��وی باید این موض��وع را مدیریت کرد تا از 

هیچ سوی پشت بام نیفتیم؟! 
با توجه به مطالعات انجام ش��ده به خصوص 
در بح��ث روانشناس��ی انگی��زش پاداش های 
بیرونی به تنهایی کافی نیس��تند، اما نبود آنها 
نیز می تواند باعث کاهش انگیزه در افراد باشد. 
در حقیقت وقتی یکی از کارکنان که عملکرد 
مناس��بی دارد در دریافت هایش با کس��ی که 
عملکردش نامناس��ب تلقی می ش��ود تفاوتی 
احس��اس نمی کند و این م��ورد می تواند یک 
عامل ضد انگیزش محسوب شود. پس می توان 
گفت پاداش های مالی الزمند اما کافی نیستند 
و آنچه باید بس��یار مورد توجه قرار گیرد اینکه 
با توجه به ش��ناختی که از کارکنان داریم باید 
همواره به دنبال راهی برای تحریک انگیزه های 

درونی فرد نیز باشیم. 
چالش سوم: آماده نبودن زیرساخت های 

الزم برای ارزیابی عملکرد
یکی از مهم ترین موارد این است که مطمئن 
باش��یم کارکنان از شرح وظایف محوله مطلع 
بوده ان��د. ب��ه این منظ��ور باید ش��رح وظایف 
کارکنان قباًل و به تناسب اختیارات تهیه شده 
و در اختیار ایش��ان قرار گرفته باشد. اهداف و 
نتایج مورد انتظار باید به صورت ش��فاف بیان 
شده باشند. در بسیاری از موارد مشخص نبودن 
آنچه از کارکنان انتظار داریم فرآیند ارزیابی را با 

مشکل مواجه می سازد. 
بنابرای��ن یکی از راهکارهای مناس��ب برای 
اینکه یک سیستم ارزیابی عملکرد مورد تأیید 
و اس��تقبال افراد قرار بگی��رد و به اهداف خود 
دس��ت یابد تعیین اهداف، مش��ارکت افراد در 
تعیین ش��اخص ها، روش ها، اهداف و انتظارات 
اس��ت. پیش از یک فرآیند ارزیابی عملکرد به 

موارد زیر بپردازید: 
1- هدف از ارزیابی عملکرد معین شود: باید 
اهداف ویژه ای که سیستم ارزیابی عملکرد برای 
نیل به آن طراحی و اجرا می شود مشخص و به 

کارکنان اطالع رسانی شود. 
2- اهداف ش��غلی حتی االمکان با مشارکت 
خود کارکنان تدوین شود: وقتی در مورد یک 
هدف بین مدیر و کارمند توافق صورت گیرد و 
آن هدف به هدف مشترک تبدیل شود، اهداف 

چالشی هم تحقق می یابند.
3- برای کارکنان کاماًل روش��ن کنید که در 
وظایف مح��ول، چه انتظ��اری از آنها می رود: 

معم��والً به کم��ک اطالعاتی ک��ه از تجزیه و 
تحلیل شغل به دس��ت آمده و در شرح شغل 
منعکس ش��ده اس��ت. همچنین شاخص ها و 
اس��تانداردهای ارزیابی عملک��رد به اطالع فرد 

رسانده می شود. 
4- از اینکه کارکنان دانش، مهارت و توانایی 
الزم برای رس��یدن به اهداف را دارند اطمینان 

حاصل کنید. 
5- س��نجش رضایت کارکنان را در دستور 
کار خ��ود قرار دهید: به نظر می رس��د رضایت 
ش��غلی که یکی از زیربناه��ای اصلی در ایجاد 
به��ره وری اس��ت الزمه ی��ک فرآین��د ارزیابی 
عملکرد نیز باش��د. چقدر انتظار داریم یک نفر 
که از وضعیت شغلی خود راضی نیست بهره ور 
هم باش��د؟ چقدر این انتظ��ار منطقی به نظر 
می رس��د وقتی نارضایتی وجود دارد عملکرد 

مثبت نیز داشته باشیم؟ 
ش�اخص های  چهارم:تعیی�ن  چال�ش 

مناسب
س��وی  از  چ��ه  ش��اخص ها  درک  ع��دم 
ارزیابی ش��ونده و چه ارزیاب می تواند اثربخشی 
فرآیند ارزیابی را زیر سوال ببرد. وقتی در مورد 
ش��اخص مس��ئولیت پذیری یک فرد صحبت 
می کنیم باید بدانیم این مس��ئولیت پذیری چه 
نمودهای رفتاری دارد یا وقتی قرار است امتیاز 
خالقی��ت و نوآوری را منظور کنیم باید تعریف 
ش��فافی از این شاخص داش��ته باشیم و نکته 
مهم تر اینکه قبل از شروع ارزیابی ضروری است 
این موارد برای کارکنان توضیح داده ش��ود. در 
مواردی که بلوغ س��ازمانی اجازه می دهد وجود 
جلسات توفان مغزی برای تعیین این شاخص ها 
با کمک خود افراد می تواند نتایج بسیار مثبتی 
به همراه داشته باش��د. در واقع مانند بسیاری 
از موارد دیگر مشارکت شاه کلید موفقیت است. 
حداق��ل تأثیر این مش��ارکت می تواند پذیرش 
ای��ن نظام از س��وی ارزیابی ش��وندگان باش��د. 
وقتی اس��تفاده از مشارکت به عنوان راهی برای 
فرهنگ سازی در نظر گرفته می شود، می توانید 
مثالً از یکی از سرپرستان فنی بپرسید به نظر 
شما یک سرپرس��ت خوب چه کسی است؟ و 
پس از آن با سواالت بعدی مانند این سوال که 
به خودت از 10 چه نمره ای برای دقت می دهی؟ 
و چرا؟ بهترین کارهایی که در طول یک س��ال 
گذشته از همکارانت دیدی و در خاطرت مانده 
چیس��ت و... به تدوین شاخص های مورد تأیید 
این همکاران بپردازید. هر چند شما می توانید 
از قبل لیس��تی از شاخص ها را به سادگی تهیه 
کنی��د اما گفت وگوی مس��تمر با هم��کاران و 

مشارکت آنان را دست کم نگیرید! 
به طور کل��ی در هر رویکرد مدیریتی همواره 
به خاطر داشته باشیم که هدف اصلی چیست 
و اقدامات��ی که انجام می دهیم و نتایجی که به 
دست آورده ایم تا چه میزان ما را در دستیابی به 
این اهداف یاری کرده اس��ت. با توجه به جمیع 
مطالب فوق و سایر تحقیقات انجام شده انتظار 
می رود یک سیس��تم ارزیابی عملکرد بتواند در 
ایجاد انگیزه در کارکنان نقش مهمی را ایفا و به 

رشد کارکنان کمک کند. 

ارزیابی عملکرد 
شمشیر دولبه

چالش های فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان بررسی می شود

شماره 455 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

لیال کوهپایی
دبیر کارگروه سیستم ها و روش های انجمن مدیریت کیفیت

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

با نگاهی به رویکردهای جدید در 
مدیریت در می یابیم انگیزه کارکنان 
به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 

بهره وری در کنار سایر عوامل نقش 
کلیدی ایفا می کند. در واقع با هر 

ابزار و روشی که عملکرد یک فرد را 
اندازه گیری کنیم در صورتی که خود 
فرد به این ارزیابی و نتایج آن اعتقاد 

نداشته باشد نه رشدی اتفاق می افتد و 
نه انگیزه ای در فرد ایجاد می کند

در دنیای امروز جایگاه نیروی انسانی در سازمان ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت است. پایه 
اصلی ثروت هر کشور را منابع انسانی تشکیل می دهد که از آن به عنوان عامل اصلی فعال یاد 
می شود و منابع طبیعی و مادی به عنوان عوامل تبعی نامیده می شوند. با این شرایط، نقش منابع 
انس�انی نه تنها در سطح س�ازمانی، بلکه به صورت کلی از سطح یک واحد کوچک اقتصادی تا 
سطح ملی ارتقا و گسترش پیدا کرده است. به دنبال کشف اهمیت نقش انسان ها به عنوان یکی 
از مهم ترین عناصر س�ازنده یک س�ازمان، انواع مدل های ارزیابی عملکرد توسعه داده شده و 
مورد استفاده قرار گرفته اند. اما قاعدتاً در یک فرآیند ارزیابی عملکرد، چالش هایی وجود دارد 
که باید به درس�تی مدیریت شوند. در این نوشتار سعی شده است چند مورد از مهم ترین این 

چالش ها مورد بررسی قرار گیرد. 



نیسان، اپلیکیشن گوشی هوشمند 
خودرو »Leaf« را از کار انداخت 

با افزایش وابستگی اتومبیل ها به 
اینترنت، خطر آسیب پذیریش��ان 
در مقابل هکرها بیش��تر می شود. 
ش��رکت ژاپن��ی اتومبیل س��ازی 
نیس��ان اپلیکیشن تکمیلی گوش��ی هوشمند خود را 
ب��رای اتومبیل های الکترونیک��ی »Leaf « به صورت 

کامل از کار انداخته است. 
نیسان زمانی تصمیم به این اقدام گرفت که یک محقق 
امنیتی اثبات کرد که هکرها می توانند از این اپلیکیشن 
برای کنترل از راه دور اجزای خاصی از ماش��ین استفاده 
 »NissanConnect EV« کنند. این اپلیکیشن که
ن��ام دارد، ب��ه دارندگان خ��ودرو Leaf این امکان را 
م��ی داد ت��ا از راه دور اتومبیل خود را ش��ارژ کنند و 
دم��ای داخل ماش��ین را ب��ا کنترل کردن سیس��تم 
گرمایش��ی و سرمایش��ی داخل آن تنظیم کنند. بنا 
به گفته توری هانت، محقق امنیتی استرالیایی، این 
اپلیکیش��ن می تواند مورد حمله هکرها قرار بگیرد و 
هر کسی در دنیا می تواند سیستم های خاصی از این 

خودروها را از راه دور کنترل کند. 
در آزمایش��ی که هانت به همراه همکار خود اسکات 
هلم انج��ام داد توانس��ت این خ��ودروی چینی را که 
در انگلیس واقع بود، از اس��ترالیا کنت��رل کند. در این 
آزمایش، هانت توانست سیستم هوای خودرو را به کار 
بیندازد و به اطالعات مربوط به میزان کارکرد ماش��ین 
دسترس��ی پیدا کن��د. برای هک ک��ردن این خودرو، 
هکرها باید ش��ماره شناس��ایی خ��ودرو را در اختیار 
داش��ته باش��ند. بدون این ش��ماره، امکان دسترسی 
به خ��ودرو و کنترل آن از راه دور ام��کان ندارد. اما 
همان ط��ور که هانت و هلم اش��اره کرده اند، ش��ماره 
شناس��ایی تمامی خودروهای Leaf، ب��ه غیر از پنج 
رقم آخر ش��بیه هم است. این یعنی هکرها می توانند 
پنج ش��ماره به آخر شماره شناس��ایی این خودرو ها 

اضافه کنند و آنها را به صورت تصادفی هک کنند. 

استفاده هکرها از موس کامپیوتر 
برای دسترسی به اطالعات شخصی 

کاربران 
به تازگی مش��خص 
اس��ت ک��ه  ش��ده 
حت��ی چیز س��اده 
و کوچک��ی مثل م��وس کامپیوتر، می  توان��د امنیت و 

اطالعات خصوصی شما را به خطر بیندازد. 
گ��زارش منتش��ر ش��ده ار س��وی ش��رکت امنیتی

Bastille، حاکی از آن اس��ت ک��ه هکرها می توانند از 
طریق لوازم جانبی بی سیم کامپیوتر هم بر آن کنترل 
پی��دا کنند. این نوع هک که ش��رکت Bastille آن را  
MouseJackنامیده است، تقریبا روی تمامی موس ها 
و صفحه کلیدهای بی سیم تاثیر می گذارد و این امکان 
را ب��ه هکرها می دهد تا به تمام��ی اطالعات کامپیوتر 
ش��خصی کاربران یا ش��بکه کامپیوتری آنها دسترسی 

داشته باشند. 
ه��ک کردن کارب��ران از این طری��ق کار پیچیده ای 
نیست. تنها کاری که یک هکر باید انجام دهد آن است 
که یک سخت افزار 15 پوندی خریداری کند و سپس از 
طریق آن دستورات الزم را از کامپیوتر خود به کامپیوتر 
ش��ما بفرستد. بنا به گفته ش��رکت Bastille این نوع 
حمله می تواند در صورت استفاده از سخت افزار مناسب، 
از فاصله ۳۰۰ فوتی )۹ متر و 14س��انتی متر( نسبت به 
کامپیوتر کاربر انجام شود. پس  از اینکه سیستم به روی 
هک��ر باز ش��د، او می تواند از طریق دانگل هک ش��ده، 
بس��ته های مخربی که نرم افزاره��ای کی الگر را تولید 
می کنند، به سیس��تم انتقال دهد. سوال اینجاست که 
چگون��ه باید خودتان را از این هک محفوظ نگه دارید؟ 
برخی سازندگان موس و کیبوردهای بی سیم، این لوازم 
را به گون��ه ای تولید کرده اند که قابلیت به روز رس��انی 
داش��ته باشند. اما برخی از کیبوردها و موس ها قابلیت 

به روز رسانی ندارند و باید تعویض شوند. 
از  لیس��تی   Bastille ش��رکت  خوش��بختانه 
 MouseJack سخت افزارهایی را که می توان آنها را با
هک کرد و همچنی��ن اطالعات مربوط به نحوه مقابله 
برخی شرکت های لوازم جانبی کامپیوتر به این هک را 

منتشر کرده  است. 

تابه حال فکر کرده اید که جریان بین المللی بیت ها و بایت ها می تواند نس��بت به تجارت 
کاالهای فیزیکی و ملموس، اثرگذاری بیشتری بر بهبود اقتصاد جهانی داشته باشد؟ 

اگ��ر به این موضوع فکر نکرده بودید، خود را س��رزنش نکنید! چون مطالعات تازه ثابت 
کرده اند دقیقا چنین اس��ت. براس��اس گزارش منتشر ش��ده از سوی »موسسه جهانی مک 
کینس��ی« که روز پنجشنبه رسانه ای شد، در دنیای امروز داده ها بیش از کاالهای فیزیکی 
ب��ر بهبود اقتصاد جهانی اثر می گذارند. تجارت کاال که از زمان فینیقی ها تاکنون حاصلش 
ایجاد رش��د اقتصادی بوده اس��ت، در س��ال 2۰14 رقمی نزدیک به 2/7 تریلیون دالر به 
اقتصاد جهانی کمک کرد. اما سهم جریان داده های بین المللی حتی از این هم بیشتر بود و 
در همان س��ال 2/8 تریلیون دالر بود. سوزان الند، یکی از کارشناسان موسسه جهانی مک 
کینس��ی واش��نگتن دراین باره چنین می گوید: »اینترنت یک ابزار لوکس برای ثروتمندان 

نیست. اینترنت اکنون ستون فقرات اقتصاد جهانی است.«
از زمان آغاز شهرنشینی، تجارت کاال به صورت سنتی به شکلی آشکار به بخشی از اقتصاد 
جهان��ی تبدیل ش��د. در این روند، دو کش��وری که هر یک از آنه��ا در تولید یک محصول 
متخصص هس��تند، با هم توافق می کنند که محصول تولیدی ش��ان را به کشور دیگر صادر 
کرده و از وارد کردن محصول کشور دیگر نفع خود را ببرند. صادرات نفت خام از عربستان 
ب��ه آلمان در برابر صادرات خودرو از آلمان به عربس��تان یکی از نمونه های خوب این روند 
اس��ت. رش��د اقتصادی در این نوع از تجارت پس از بحران مالی جهانی روندی کند داشته 

است. 
دراین حال، جریان بین المللی مالی و خدماتی _ یک نوع تجارت، قدیمی تر از آنچه فکر 
می کنید _ به اندازه تجارت کاال قابل دس��تیابی نیست اما هنوز هم می تواند روشی درست 
سنجیده شود. آمریکا می تواند خدمات گردشگری خود را صادر کند، وقتی یک خارجی یک 
تور گردشگری را در این کشور رزرو می کند. یا در نمونه ای دیگر این کشور خدمات مالی را 
صادر می کند، وقتی یک سرمایه گذار اروپایی یک صندوق سرمایه گذاری را می خرد که در 
وال استریت مدیریت می شود. پس، صادرات خالص اثر مستقیمی بر تولید ناخالص ملی این 
کشور می گذارد. اثر جریان جهانی داده در مقایسه با کاالها و خدمات کامال مبهم است. اما 
حدود 4۰ نفر اقتصاددان، مشاور، کارشناس صادرات و پژوهشگر که با موسسه جهانی مک 
کینس��ی مشارکت دارند، برآورد می کنند که وقتی شهروندان عادی و کسب و کارها، داده ها 
را با همتایان خود در خارج از کشورش��ان تبادل می کنند، آن کش��ور به دستاوردهایی در 
بهره وری دست می یابد. رقم این دستاوردها برای اقتصاد جهانی بیش از 2/7 تریلیون دالر 

اعالم شده است. 
اجازه دهید برای روشن تر شدن موضوع یک مثال بیاوریم: یک کارمند اداری در سنگاپور 
بیشتر حقوق خود را صرف خرید کاالهای واردشده از چین می کند و بخش کمتری از آن را 
به خدمات برخط آمریکایی اختصاص می دهد، اما ارزش دالرهای صرف شده برای خدمات 
آنالین برای صادرکننده س��ودآورتر اس��ت. درهمین حال، این کارمند اداری و شرکتش از 
کاربرد تحقیقات اینترنتی دقیق و معتبر، بیشتر از خرید جدیدترین گجت ها سود می برند. 
البته که ارس��ال گیگ ها به سراس��ر جهان و دریافت آنها از رفت و آمد کش��تی های حاوی 
کانتینرهای کاال در دریاها آس��ان تر است. تازه ترین پژوهش درباره تجارت آنالین می گوید 
برخی کشورها در حال کار برای محدود کردن جریان داده ها هستند و مثال دلیل این کار 
خود را فراهم س��ازی ش��رایط برای ش��رکت ها در جهت حفظ اطالعات مشتریان در داخل 
کش��ور عنوان می کنند. این کار منجر به کاهش جریان داده و بازده مربوط به آن می شود. 
در حال حاضر سیاس��ت کش��ورها حول محور داده ها نمی چرخد و بیشتر مذاکرات تجاری 
چندجانبه برای محصوالت کش��اورزی، محصوالت فناوری و خدمات اساسی است. در این 
شرایط کسی چندان برای سردرآوردن از جریان اطالعات متمرکز کنجکاوی از خود نشان 
نمی دهد. اقتصادهای قوی تری چون آمریکا در شرایط کنونی با فراغ بال بیشتری می توانند 
به سرمایه گذاری روی داده ها فکر کنند. اما کشورهای فقیرتر اگر بخواهند همان سود را از 

جریان داده ها ببرند باید کار بیشتری انجام دهند. 

تجارت داده ها پرسودتر از تجارت سنتی 

شاید قبول این واقعیت که حتی شرکتی به 
بزرگی توییتر نیز ممکن اس��ت در سراش��یبی 
سقوط قرار گیرد کمی سخت باشد، به خصوص 
تحت شرایط کنونی که توییتر جای پای خود 
را در بس��یاری از کش��ورهای دنیا محکم کرده 
و هن��وز هم بهترین مکان برای دسترس��ی به 

خبرهای فوری در اینترنت است.
 ب��ا این حال در حال حاضر این ش��رکت در 
زمینه جذب مخاطبان جدید ناموفق عمل کرده 
است. در واقع به عقیده بسیاری از صاحب نظران 
در این عرصه، اشتباه اصلی مدیر سابق توییتر 
در اص��ل ناتوان��ی وی در ح��ل معمای جذب 
کارب��ران جدید یا حداقل جذب کاربران جدید 
به اندازه ای که س��رمایه گذاران وال استریت را 

راضی نگه دارد، بوده است.
 عالوه ب��ر این، به گفت��ه تحلیلگران، حتی 
کسانی که عضو این شبکه می شدند هم دالیل 
کافی برای اس��تفاده درازم��دت از توییتر پیدا 

نمی کردند. 
نکت��ه قاب��ل مالحظ��ه این اس��ت که جمع 
کثی��ری از کاربران حتی زحمت توییت کردن 
ه��م به خود نمی دهند، بنا بر گزارش��ی که در 
سال 2۰15 منتشر شد، 44درصد کل کاربران 
توییت��ر حتی یک پیام هم توییت نکرده اند. در 
این خالل رقیبانی چون فیس بوک با سرعت در 
حال پیشرفت هستند و رشد مناسبی داشته اند 
و با خریدن ش��رکت های دیگر، شرکت خود را 
به روزرس��انی کرده و باب می��ل مخاطبان نگه 

می دارند. 
البت��ه باید اذع��ان کرد که توییتر ش��رکت 
کوچک تری است که می خواهد روی محصول 

اصلی خود تمرکز کند. ولی حتی در این وادی 
هم به مش��کل برخورده و به خصوص در میان 
جوان تره��ا از snapchat عقب افتاده اس��ت. 
حتی vine اپلیکیش��ن جدید اشتراک گذاری 
ویدئو در توییتر نیز نتوانسته موفق عمل کرده و 

کمک شایانی به افزایش کاربران کند.
 اطالع��ات فاش ش��ده در مورد اس��تفاده از 
توییتر نشان می دهد تعداد پیام ها و توییت های 
منتش��ر شده در این ش��بکه اجتماعی کاهش 
قابل توجهی یافته و تغییرات مدیریتی ش��دید 
و بی سابقه در توییتر و اظهارات و بررسی دیگر 
کارشناس��ان مس��تقل از فرارس��یدن روزهای 

بحرانی برای این شرکت حکایت می کند. 
تحقیقات موسسات پژوهشی هم تایید کرده 
که تعداد کاربران توییتر کمتر از گذشته شده 
و این ش��بکه اجتماعی از اینستاگرام با بیش از 
4۰۰ میلیون کاربر عقب افتاده. در همین راستا 
ارزش سهام این شرکت نیز به پایین ترین میزان 
خود از زمان ورود به بورس رس��یده است. همه 
اینها را که کنار هم بگذاریم، متوجه می ش��ویم 
که آین��ده خوبی در انتظار ش��رکتی که از راه 
تبلیغات درآمد کسب می کند، نیست. با وجود 
تالش  زیاد این شرکت برای عرضه توییت های 
تبلیغاتی، پولی که از این راه نصیبش شده هنوز 
خیلی کمتر از آن اس��ت ک��ه فعالیت هایش را 

سودآور کند. 
به گفته  مارکتر، مدیر ارش��د توییتر، در حال 
حاض��ر 7.۹۳درصد ب��ازار 145 میلیارد دالری 
تبلیغات دیجیتال در س��طح جهان در اختیار 
فیس بوک است. گوگل که با فاصله زیاد بازیگر 
اصلی است ۳1.42درصد بازار را در اختیار دارد. 
در این میان اما س��هم توییتر تنها ۰.87درصد 

است. 

شاید بتوان مشکالت شرکت را در موارد زیر 
خالصه کرد: 

1- تقریبا یک میلیارد نفر توییتر را امتحان 
کرده اند ولی به استفاده از آن ادامه نداده اند.   

2- بازاریابی مستقیم نتوانس��ته انتظارها را 
برآورده کند.

۳- از اعتماد وال اس��تریت به تیم مدیریتی 
کاسته شده است.    

4- توییت��ر در ف��روش پتانس��یل هایش به 
سرمایه گذاران، موفق عمل نکرده است.   

دومین مورد احتماال از همه جالب تر اس��ت. 
شاید بخواهید بدانید که کدام خاصیت توییتر 
باعث می ش��ود که مردم در آن عضویت یابند 

ولی از آن استفاده نکنند؟ 
برای آنها که س��ال ها است از توییتر استفاده 
می کنن��د، اضافه ش��دن تدریج��ی امکانات و 
کارب��ران قابل هضم و حت��ی لذت بخش بوده 
اس��ت. ولی ش��اید برای یک فرد جدید مکانی 
گیج کننده باش��د که پر اس��ت از خبرنگارانی 
که ب��ا کوچک تری��ن اتفاق��ی ف��ورا توییتر را 
 پ��ر از اخب��ار متع��دد ب��ا موضوعات یکس��ان

 می کنند. در عین حال در یک سال اخیر اخبار 
منتشر ش��ده در س��ایت های خبری مبنی بر 
ح��ذف و اعمال محدودیت بی مورد روی تعداد 
قابل توجهی از اکانت های توییتر نیز به ش��دت 

شرکت را دچار دردسر ساخته است.
 این اعمال محدودیت ها از س��وی توییتر در 
حالی رخ می دهد که شبکه های اجتماعی رقیب 
مانند فیس بوک، گوگل پالس و اینستاگرام کمتر 
 محدودیتی را از جانب خود برای کاربران اعمال 
می کنند. به همه این مشکالت ضرر 521 میلیون 
 دالری ش��رکت در چن��د ماه اخی��ر را نیز باید 

اضافه کرد.

قیم�ت ل�پ تاپ بر اس�اس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررس�ی میدانی فروش�گاه ه�ای لپ تاپ و همچنین 
س�ایت های معتبر فروش کاالهای دیجیتال و بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط قیمت 

لپ تاپ برای هر مدل و برند مالک تعیین نهایی قیمت لپ تاپ ها است

قیمت لپ تاپ

کاهش شدید ارزش سهام و تعداد کاربران توییتر

تصویری که جهان از کره ش��مالی دارد، مردمان الغراندام و گرس��نه، آزمایش موش��کی و 
هس��ته ای و رهبران خبرساز و البته خشونت گرای این کشور است. نبود اطالعات درباره این 
کش��ور و توجه ویژه رس��انه های غربی به اخبار عجیب و جنجالی که درباره آن شنیده و نقل 

می شود، باعث شده که کره شمالی را عجیب ترین و رازآلودترین کشور جهان بدانند. 
یکی از پرسش هایی که همواره درباره کره شمالی مطرح بوده و باعث توجه و تعجب جهان 
نسبت به این کشور شده این است که باوجود قطع رابطه با جهان و سال ها تحریم، این کشور 

چطور دوام آورده و اساسا اقتصاد آن چگونه می چرخد؟ 
کره شمالی حدود 25 میلیون نفر جمعیت دارد. این رقم، شاید تنها عدد روشن و مشخص 
در میان اعداد مربوط به ش��اخص های اقتصادی اجتماعی کره شمالی باشد. درباره نرخ رشد 
اقتصاد، میزان فقر، سرانه تولید و دیگر شاخص های اقتصادی این کشور، فقط حدس و گمان 
وجود دارد نه عدد و رقم. کره جنوبی وزارتخانه ای مختص رصد کره شمالی دارد. این وزارتخانه 
هر س��ال گزارش ها و تحلیل های خود را براس��اس اطالعاتی که به هر طریق از کره ش��مالی 
به دست می آورد، منتش��ر می کند. در جدیدترین گزارش کره جنوبی درباره وضعیت اقتصاد 
کره ش��مالی آمده که احتماال اقتصاد این کشور در س��ال 2۰14 یک درصد رشد کرده  است. 
حجم اقتصاد کره شمالی 28/5 میلیارد دالر برآورد شده که این رقم یعنی 2درصد از اقتصاد 
کره جنوبی. براساس گزارش ها و برآوردهای کره جنوبی، مجموع واردات و صادرات کره شمالی 
در سال 2۰14 رقمی معادل ۹/۹ میلیارد دالر بوده  است. این رقم شامل تجارت 2/4 میلیارد 
دالری با کره جنوبی هم می شود که از طریق منطقه اقتصادی مشترک در مرز دو کره به دست 
آمده  است. مجموعه کارخانه هایی که در این منطقه در سال های اخیر با فعالیت مشترک دو 
کره مشغول به کار بوده اند یکی از معدود موارد تجارت خارجی یا فعالیت اقتصادی مشترک 
کره شمالی را تشکیل می دادند. براساس برآوردهای سئول، این منطقه از زمان تاسیس در سال 
2۰۰4 رقمی حدود 56۰ میلیون دالر پول نقد در اختیار کره شمالی قرار داده  است. بیش از 
12۰ شرکت کره جنوبی در این منطقه فعال بوده اند و 54 هزار شهروند کره شمالی برای این 
شرکت ها در این منطقه کار می کردند. حقوق هر کدام از این افراد 15۰ دالر بوده و تولیدات 
آنها شامل پوشاک، ساعت مچی و تجهیزات الکترونیک می شد. این منطقه ماه گذشته بعد از 
آزمایش هسته ای کره شمالی توسط سئول تعطیل شد. بخش دیگر تامین درآمد کره شمالی 
از طریق تجارت با چین صورت می گیرد که تنها هم پیمان سیاسی اقتصادی پیونگ یانگ در 
جهان خوانده می شود. صادرات کره شمالی به چین شامل زغال سنگ، مواد معدنی، پوشاک 
و منسوجات است. در مقابل، کره شمالی از چین مواد پتروشیمی، فوالد، ماشین آالت، خودرو 
و لوازم الکترونیک وارد می کند. بیش از 74 درصد از تبادالت تجارت خارجی کره ش��مالی با 
چین صورت می گیرد. صادر کردن نیروی کار به خارج، دیگر منبع تامین درآمد برای اقتصاد 
کره ش��مالی اس��ت. برآوردها حاکی از آن است که بین 6۰ تا 1۰۰ هزار شهروند کره شمالی 
برای کار به بیش از 4۰ کشور دنیا فرستاده شده اند. خانواده های این افراد به صورت گروگان 
در اختیار دولت هستند تا آنها هر ماه پول نقدی را که دریافت می کنند، به داخل بفرستند. 

این پول نقد منبع درآمد ارزی کره شمالی است. 
از سوی دیگر کره شمالی در سال های اخیر از این همه کنجکاوی جهان نسبت به خودش 
بهره برده اس��ت. صنعت گردش��گری یکی از منابع تازه درآمدی کره شمالی است. دولت این 
کش��ور اعالم کرده، در س��ال 2۰14 بیش از 1۰۰ هزار گردشگر خارجی از کره شمالی دیدن 

کرده اند. بخش عمده ای از آنها البته از چین بوده اند. 
هفته گذشته و بعد از آزمایش های موشکی و هسته ای جدید کره شمالی، آمریکا و سازمان 
ملل تحریم های جدیدی علیه این کشور اعمال کردند. یکی از دالیل کم اثر بودن این تحریم ها 
برای فروپاشی اقتصادی کره شمالی، قطع ارتباط این کشور با نظام جهانی است. کره شمالی 
در ربع قرن گذش��ته توانس��ته از مبادی ای که در این مطلب گفته شد، از نظر اقتصادی دوام 

بیاورد. اما این دوام با هزینه سنگینی برای مردم این کشور همراه بوده   است. 
 

کره شمالی اقتصاد هم دارد
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قیمت نفت خام روز جمعه با افزایش روبه رو بود. هر بشکه نفت در این روز به قیمت 35.44 دالر به فروش رفت. کارشناسان بازار نفت می گویند یکی از دالیل باال رفتن 
این کاالی خام تقاضای بسیار باالی بنزین در آمریکاست.
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 Apple294ME 3.50GHzi7MB67.۳5۰.۰۰۰

 SamsungNP300E5V-A06GHz2.5i3MB31.2۹۹.۰۰۰

DellXPS N556-ALM12 123.10GHzi7MB44.62۹.۰۰۰

 SonyVAIO Fit 14E SVF14328SG2.60GHzi5MB3۳.1۹۹.۰۰۰

ASUSN56JN - A3.40GHzi7MB6۳.1۹۹.۰۰۰

LevovaYoga 2 Pro - A3.00GHzi7MB44.6۹۹.۰۰۰
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