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در سومین همایش بین المللی خودرو مطرح شد

حکم رئیس جمهور برای 
خصوصی سازی صنعت خودرو

آیا فعاالن بخش خصوصی توانمندی سوآپ را دارند؟

فرش قرمز وزارت نفت
برای بخش خصوصی

2

برندها معموال در ایام نوروز به دلیل تردد زیادی که مسافران در جاده ها 
دارند، توجه ویژه ای به تبلیغات و تابلوهای نصب شده در جاده ها می کنند. 

همین موضوع باعث می ش��ود که تبلیغات میان جاده ای در این 
ایام حال و هوای ویژه ای به خود بگیرد و شرکت های تبلیغاتی...

باید و نبایدهای تبلیغات جاده ای

مسافران نوروزی را غافلگیر کنید
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تولیدکنندگان لوازم خانگی
طرحی نو در انداختند

فروش اقساطی کاال بدون حضور بانک مرکزی و وزارت صنعت

پس از شکس��ت طرح اعتب��اری خری��د کاالی ایرانی که 
قرار بود از س��وی وزارت صنعت و بانک مرکزی با مش��ارکت 
تولیدکنندگان لوازم خانگی اجرا شود، سرانجام تولیدکنندگان 

بخش خصوص��ی به خود آمدند و طرحی ن��و درانداختند تا 
ب��دون دخالت دولت، طرح فروش اعتباری کاال را اجرا کنند. 
بر همین اساس هر یک از برندهای تولیدکننده لوازم خانگی 

داخلی و حتی برخی از برندهای خارجی با انعقاد قراردادهای 
دوجانبه با بانک ها، طرح خرید اقساطی کاال را به 

3اجرا گذاشته اند. این طرح تفاوت هایی با طرح...
یادداشت

 دفاع از رأی
مردم تهران

این روزها گروهی از کسانی که 
نتیجه انتخابات را نپس��ندیده اند 
به فضای غیر اخالقی در مواجهه 
با رفتار رأی دهندگان در تهران، 
دامن می زنند و آن را به مسائلی 
مانن��د س��بک زندگ��ی و حتی 
کارگزاری و تاثیر عوامل انگلیس 
در ای��ران نس��بت می دهند و به 
نکوه��ش ش��هروندان پایتخ��ت 
می پردازن��د و مرکز ای��ران را به 
زعم خودش��ان با کوفه مقایس��ه 
می کنند. در این میان، اطالعاتی 
تکرار  کوف��ه  درب��اره  نادرس��ت 
می ش��ود که ج��ای تصحیح آن، 
نوش��ته دیگ��ری اس��ت. این در 
حالی است که شهروندان تهرانی 
خطایی نکرده اند که مستوجب...

1

ای��ن روزه��ا گروهی از کس��انی ک��ه نتیج��ه انتخابات را 
نپس��ندیده اند ب��ه فضای غیر اخالق��ی در مواجهه ب��ا رفتار 
رأی دهن��دگان در تهران، دامن می زنند و آن را به مس��ائلی 
مانند سبک زندگی و حتی کارگزاری و تاثیر عوامل انگلیس 
در ایران نس��بت می دهند و به نکوهش شهروندان پایتخت 
می پردازند و مرکز ایران را به زعم خودشان با کوفه مقایسه 
می کنند. در این میان، اطالعاتی نادرست درباره کوفه تکرار 
می ش��ود که جای تصحیح آن، نوش��تۀ دیگری اس��ت. این 
در حالی اس��ت که ش��هروندان تهرانی خطایی نکرده اند که 
مستوجب چنین برخوردی باشند، بلکه بارها شعور سیاسی 
ب��االی خود را نش��ان داده ان��د که تجل��ی آن را از جمله در 
ش��یوه رفتارش��ان در انتخابات اخیر به وضوح می توان دید. 
گویی انتخاب ش��دگان از کانال دستگاه های مختلف نظارتی 
و قانون��ی عبور نکرده اند؛ البد انتظار دارند که از این پس به 
جای شورای نگهبان آنها تعیین کننده باشند. نتایج انتخابات 
مجلس و خبرگان در تهران روش��ن ش��ده است. کسانی که 
بس��یاری از مراکز قدرت و تقریبا همه رس��انه های دیداری 
و ش��نیداری فراگی��ر را یک جا در اختیار داش��تند، س��هم 
قابل توجه��ی در این انتخابات پیدا نکردند. با آنکه نامزدهای 
آنها در همان دور نخس��ت تایید ش��دند و زم��ان و امکانات 
آنه��ا به حدی بود که دس��ت کم در پایتخ��ت، در و دیوار و 
درخ��ت و تیر چراغ برق��ی نبود جز آنکه تصوی��ر و تبلیغات 
آنه��ا بر آن آویخته ش��ده بود. در کنار آنه��ا، جریانات دیگر 
سیاس��ی بودند که با کمترین امکانات و بیش��ترین اتهامات 
و در بدترین ش��رایط در عرصه رقابت حاضر شدند؛ کسانی 
که چند رده نخس��تین نیروهای خود را از دست داده بودند 
و صداوس��یما پیوسته مثال خبرهایی را درباره وابستگی آنها 
به بیگانگان تکرار می کرد. اما رفتار و اس��تقبال دور از انتظار 
مردم و نخبگان از انتخابات، پدیده ای بسیار قابل تامل است؛ 
انتخاباتی که میزان اعتماد مردم تهران به رسانه های رسمی 
را زیر س��وال ب��رد. درواقع آنچه در این عرص��ه اتفاق افتاد، 
نه تنها نشان دهنده حضور و افزایش مشارکت مردم و اعتماد 
متقابل مردم و نظام، بلکه نشانگر رشد و اعتالی فهم سیاسی 

جامعه و قدرت مدنی شهروندان تهرانی بود. از پشتوانه های 
آن 100سال سابقه قانون گذاری پر فراز و فرود است. این بار 
ه��ر چند جامعه به کس��انی رأی می داد ک��ه چندان آنان را 
نمی شناخت ولی مصمم بود برای پیشبرد و پیشرفت حیات 
مدنی و زندگی اجتماعی خود، باید به آنهایی که می شناسد 
رأی نده��د و از چهره ه��ای جدید بهره گی��رد. در واقع یک 
موضع س��لبی موجب به میدان  آمدن مردم ش��د. از این نظر 
جانبداری های همه جانبه رس��انه ها و تریبون های رس��می و 
س��نتی، جای قدردانی بس��یار دارد! هر چند این به معنای 
نف��ی زحمات و خدمات برخی از نمایندگان پرتالش، مودب 
و عاقل مجلس امروز نیست که در دوران ریاستم در شورای 

چهارم از حضورشان بهره بردیم.
ش��اید آغ��از این حرکت س��لبی، تایید نش��دن صالحیت 
سیدحس��ن خمین��ی در هم��ان اول و رد صالحیت ش��دن 
گروهی از تایید ش��دگان خب��رگان در یک��ی دو روز مانده 
ب��ه آغاز تبلیغات مجل��س خبرگان از تهران ب��ود زیرا برای 
نخس��تین بار گروهی از فقهای شورای نگهبان، آرای بزرگان 
ح��وزه علمیه قم و مراجع عظام را نادیده انگاش��تند. کمک 
دوم را آنهای��ی کردن��د که بر خالف انتظار م��ردم تهران نه 
تنه��ا صالحیت یکی از ی��اران نزدیک  ام��ام )ره( و نماینده 
رهب��ر معظم انق��الب و رئیس مجمع تش��خیص مصلحت و 
رئیس پیش��ین مجلس خبرگان رهب��ری را برای قرار دادن 
در فهرس��ت خود تایید نکردند، بلکه انبوهی از ش��ایعات را 
دامن زدند. س��پس وضعیتی پیش آمد که علت آن حمایت 
خواس��ته یا ناخواس��ته آنه��ا از گروه هایی اس��ت که ادب و 
عقالنیت��ی را که در ذات مردم ماس��ت نادی��ده می گیرند و 
رفت��ار و ادبی��ات »کاله مخملی« ها را ترجی��ح می دهند. در 
کنار اینه��ا، ردصالحیت تعداد زیادی از نیروهای یک طیف 
سیاس��ی را باید ذکر کنیم که مردم تهران را بر س��ر غیرت 
آورد، زی��را بس��یاری از متهم��ان به عدم التزام به اس��الم و 
والیت فقیه، در فضای اجتماعی امروز، افرادی موجه، فداکار، 
باایمان و پایبند به اس��الم و انقالب اس��المی تلقی ش��ده و 
بعض��ا از رزمندگان و جانبازان جنگ تحمیلی هس��تند. اما 

در وج��ه ایجابی، واقعیت آش��کار دیگری وجود داش��ت که 
با همه روش��نی، برخی عالقه دارند چش��م ب��ر آن ببندند. 
ش��خصیت هایی که امتحان خود را پس داده و مورد اعتماد 
و اعتقاد مردم بودند، پش��توانه همان جریانی شدند که قرار 
بر نتیجه نگرفت��ن آنها بود. روحان��ی و دولتمردان مودب و 
پرتالش او توانس��تند همدل��ی و هم زبانی دولت-ملت را در 
س��الی که به همین نام خواندند، در بهترین صورت ممکن 
ب��ا حضور پرش��کوه مردم در پای صندوق ه��ای رأی تحقق 
بخش��ند. آقای خاتمی نیز در این انتخابات موضع صریح و 
روشنی گرفت و پیامی به جامعه داد که با رفتار هوشمندانه 
و مدنی ش��هروندان تهرانی به گرمی، اجابت شد و با حضور 
پرش��کوه مردم به بار نشس��ت. این امر و همزمانی انتخابات 
با ای��ام فاطمیه، نگارنده را به یاد س��خنی از آیت اهلل وحید 
خراسانی می اندازد. تعطیلی روز شهادت حضرت زهرا )س( 
در تقویم رسمی، به وسیله آقای خاتمی و به درخواست این 
مرجع تقلید ش��یعیان انجام شد. بعدها که به مناسبتی در 
خدمت ایشان بودم، با اش��اره به این تعطیلی فرمودند: »... 
م��ن از افراد مختلف این کار را خواس��ته بودم، اما خدا این 
کار را برای ایشان ذخیره کرده بود، این خدمتی که او کرد، 

موجب حفظ آبروی او در دنیا و آخرت می شود...«
ب��ه هر حال ای��ن حضور فراگی��ر، منس��جم، همدالنه و 
هدفمند نیز نش��انه ای دیگر از بلوغ سیاس��ی ش��هروندان 
پایتخت و نمادی از ارتقای فرهنگ شهرنش��ینی در کشور 
ماست. سخن خود را با آغاز پیام مقام معظم رهبری، که به 
ش��یوایی بیانگر اعتماد متقابل مردم و نظام است، به پایان 
می ب��رم که فرمودند: »خداوند دانا و توانا را س��پاس که در 
آزمون بزرگی دیگر، ملت آگاه و مصمم ایران را به پیروزی 
رس��انید و آنان توانستند برای سی و شش��مین بار از آغاز 
انقالب اس��المی در انتخاباتی سراسری با عزم راسخ و شور 
و نش��اط به یاد ماندنی، حضور یابند و سرنوشت کشور را در 

مقطع قانونی رقم بزنند.«
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

رسانه های گروهی کره جنوبی روز سه شنبه با بررسی سفر 
بزرگ ترین هیأت اقتصادی این کشور به ایران، اعالم کردند که 
دنیا شاهد برگزاری بی نظیرترین گردهمایی تجاری میان دو 

کشور در یک دهه گذشته است. 
به گزارش ایرنا، رسانه های گروهی کره از تلویزیون مرکزی 
گرفته تا خبرگزاری یونهاپ و نش��ریاتی چون  »کوریا تایمز« 
و  »کوری��ا هرال��د« طی دو روز اخیر بخ��ش قابل توجهی از 
مطالب خود را به سفر هیأت تجاری و اقتصادی این کشور به 
تهران اختصاص داده اند که می گویند بالغ بر 300 نفر را شامل 
می ش��ود.  در گزارش های منتشر ش��ده، یازدهمین نشست 
کمیسیون مشترک دو کش��ور و سایر نشست ها، حرکتی رو 
به جلو در جهت گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری دو 

کشور توصیف شده است. 
بنابراین گزارش ها، بیش از 500 نفر از بازرگانان، مسئوالن 
و دس��ت اندرکاران ام��ور اقتصادی دو کش��ور در همایش روز 

دوشنبه که با هدف ارتقای سطح تبادالت تجاری دو طرف در 
تهران برگزار شد، مشارکت داشته اند.  این همایش بزرگ یکی 
از برنامه های حاشیه کمیته همکاری های اقتصادی دو کشور 
است که برای یازدهمین بار این هفته گشایش می یابد.  انجمن 
بین المللی تجارت کره جنوبی و آژانس توسعه سرمایه گذاری 
این کشور همایشی بازرگانی و تجاری در ایران برگزار کرده اند. 
رس��انه های کره ای همچنین نوشتند: بسیاری از شرکت های 
مشهور کره ای از جمله سامسونگ،  »جی اس«،  »ای اندسی« 
و همچنی��ن ش��رکت خودروس��ازی  »دوو« در این همایش 
حضور دارند که این موضوع نشان دهنده اهمیتی است که کره 
جنوبی برای توسعه مناسبات با ایران قائل است. افزون بر این 
ده ها نفر از مسئوالن شرکت ملی نفت، شرکت های بازرگانی و 
تجاری و نیز انجمن سرمایه گذاری اقتصادی و فنی ایران هم 

در این اجالس مشارکت کرده اند.
خبرگزاری یونهاپ از قول  »جو هیونگ هوان« وزیر صنعت، 

تجارت و انرژی کره جنوبی آورده است:  »ما درصدد مشارکت 
و همکاری با ایران در یک چش��م انداز بلندمدت هستیم و هر 
ابزاری و راهکاری که در این راه الزم باش��د برای پیشبرد این 
برنامه ه��ا به کار خواهی��م گرفت.« وی افزود: ما می کوش��یم 
با ایران در زمینه های توس��عه خدمات بهداش��تی و پزشکی، 
خدم��ات رفاه��ی عامه، توس��عه صنایع و اج��رای طرح های 

زیربنایی و همچنین آموزش و پرورش همکاری کنیم. 
به نوشته رس��انه های کره ای، نزدیک به 300 توافقنامه در 
جریان ای��ن همایش روی میز مذاکرات ب��ود و در این میان 
ش��رکت انرژی پوس��کو کره تفاهمنامه ای برای ساخت یک 
نیروگاه برق گازی 500 مگاواتی با ش��رکت فوالدسازی  »پی 

کی پی« امضا کرده است. 
 »ج��و هیونگ ه��وان« وزیر صنعت، تج��ارت و انرژی کره 
جنوبی در رأس یک هی��أت اقتصادی و تجاری دو روز پیش 

وارد تهران شد. 

براساس تحلیل رویترز، موتور محرکه اقتصادی 
جهان برای دس��ت و پنجه ن��رم کردن با وضعیت 
اضط��راری بع��دی به خوب��ی مجهز نیس��ت، این 
مس��ئله موض��وع عمده گپ  و گفت های رؤس��ای 
بانک مرکزی و وزرای دارایی کشورهای گروه 20 

بود که در شانگهای جمع شده بودند. 
ب��ا اینکه به نظر می رس��د بح��ران جهانی هنوز 
خیل��ی رس��یده و پخته نش��ده، به نظر می رس��د 
سیاس��ت های مال��ی و پولی در اقتص��اد جهان به 
قدری کارا نبوده اس��ت که بتواند یک نقطه عطف 

دیگر را تحمل کند یا آن را فروبنشاند. 
س��ال ها از زمانی ک��ه گ��روه 20 - ک��ه ش��امل 
کش��ورهای توس��عه یافته و اقتصاده��ای نوظهور 
اس��ت- برای یک واکنش مهم دور هم جمع شده 
بودند گذش��ته اس��ت. انتظاره��ا از همایش اخیر 
گروه 20 خیلی پایین است و همکاری های خیلی 

زیادی نیز در این باره به چشم نمی خورد. 
در عوض، اجالس دوروزه این گروه در محدوده 
پودونِگ شانگهای عمدتا نشان دهنده بیشتر شدن 

عمق تقسیم بندی های جهانی است. 
می توان سیاس��ت های مال��ی را در نظر گرفت؛ 
س��یل فروش س��هام در بازارهای جهانی امس��ال 
دس��ت کم بخش��ی به دلیل نگرانی بابت نرخ های 
بهره بس��یار پایین بوده و این اتف��اق نیز به دلیل 

ناکارا بودن مش��وق های رش��د اقتص��ادی بوده و 
اینکه بانک های مرکزی دس��ت کم با اس��تفاده از 

استعاره های نظامی، مهمات الزم را ندارند. 
با اینکه بانک های مرکزی چنین چش��م اندازی 
را رد کرده ان��د و گفته اند که مشوق هایش��ان کارا 
بوده، اما نش��انه های کمی در دس��ترس است که 
این سیاست ها به نتیجه برسند. آخرین اسلحه ای 
که از انبار مهمات بانک های مرکزی بیرون آمده، 
حرکت به س��وی نرخ بهره بانکی منفی اس��ت که 
نه تنها باعث ترغیب س��رمایه گذاران نش��ده، بلکه 
تنش هایی را درباره اینکه چه چیزی واقعاً سیاست 
اقتصادی و پولی مناس��ب به ش��مار می رود ایجاد 

کرده است. 
رئی��س بانک مرکزی انگلس��تان، مارک کارنی، 
وقتی که در اجالس ش��انگهای سخنرانی می کرد، 
درباره نرخ سیاست بهره منفی هشدار داد و گفت 
بانک ه��ای محلی بر اثر این سیاس��ت پولی که در 

دنیا رایج شده تأثیر منفی می گیرند. 
او همچنین گفت که این سیاست باعث کاهش 
یافت��ن نرخ مبادله ارز می ش��ود، تقاضا را از دیگر 
کش��ورها تضعیف می کند، بنابراین اقتصاد جهانی 
را بیشتر به سمت تله نقدینگی هل می دهد. البته 
کارنی به هیچ کش��وری اش��اره نک��رد اما به طور 

روشنی منظورش بانک مرکزی ژاپن بود. 

هی��الری کلینت��ون در براب��ر دونال��د ترامپ قرار 
خواه��د گرف��ت؛ ای��ن پیش بین��ی ب��رای انتخابات 
ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا به نظر درست 
می آید اما اقتصاد همچنان به نفع هیالری کلینتون 
اس��ت.  به گزارش س��ی ان ان مانی، این صحبت ها را 
مؤسس��ه تحلیلی مودی ارائه کرده است؛ مؤسسه ای 
که 9 انتخابات گذشته را به درستی پیش بینی کرده 
ب��ود.  بارها و بارها گفته ش��ده اس��ت:  »همه اش به 
اقتصاد بازمی گردد!« به این ترتیب اکنون براس��اس 
پیش بینی ه��ای م��ودی، انتخاب��ات آمری��کا به نفع 
دموکرات هاس��ت، چرا که اقتصاد به نفع آنهاس��ت. 
البته ش��رایط در مورد هیالری و برنی ساندرز تقریباً 

برابر است. 
واقعیت این اس��ت که همه چی��ز به قیمت بنزین 
مربوط می ش��ود. انتخابات 2016 آمری��کا می تواند 

تولید نفت را تغییر و حتی کاهش بدهد. 
البته تحلیلگر مودی ادعا کرده است که اگر مردم 
به صورت معمولی و مانند همیش��ه به قیمت بنزین 
واکنش نشان ندهند، ممکن است جمهوری خواهان 
ب��ازی را برنده ش��وند، ام��ا اگر مانن��د 10 انتخابات 
گذش��ته عمل کنند، می توان انتظار برد دموکرات ها 

را داشت. 
قیمت بنزین در دو س��ال گذشته سقوط شدیدی 
داش��ته اس��ت. براس��اس اطالعات به دس��ت آمده، 
متوسط قیمت بنزین در کل کشور زیر 1.75دالر در 
ازای هر گالن بنزین اس��ت. برآوردها نشان می دهد 

خانواده های آمریکایی امسال 320دالر از این طریق 
پس انداز کرده اند. 

قیم��ت بنزین ب��ه رأی دهندگان کم��ک می کند 
درک واقع بینان��ه ای در م��ورد اقتصاد کش��ور خود 
داش��ته باش��ند. بنزین ارزان یک مزیت بزرگ برای 

دموکرات ها به شمار می آید. 
درحالی که اکثر حاشیه ها به نفع جمهوری خواهان 
است، بنزین به تنهایی متغیری برای برد دموکرات ها 

به شمار می آید. 
بنزی��ن از زمان جنگ جهان��ی دوم تاکنون چنین 
وضعیت��ی را ب��رای قیمت تجربه نک��رده بود. مودی 
عالوه بر بنزین، تأکید دارد که چش��م ها باید به پنج 
ایالت دوخته شود: فلوریدا، اوهایو، ویرجینیا، کلرادو 

و نیوهمپشیر. 
این پنج ایالت نقش سرنوشت س��ازی در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا دارند. 
براس��اس تحلیل های مؤسس��ه مودی، درحالی که 
اکث��ر فاکتوره��ای سیاس��ی در آمری��کا ب��ه نف��ع 
جمهوری خواهان است، کفه ترازوی اقتصاد کاماًل به 
نف��ع دموکرات ها پایین آمده اس��ت. در این تحلیل 
روی سه فاکتور اقتصادی تأکید شده است:  »قیمت 
بنزی��ن، قیمت مس��کن و حقوق«. اینها بیش��ترین 
اهمیت را در بررس��ی ها داش��ته اند. اقتص��اد آمریکا 
روی هم رفته وضعیت خوبی داش��ته است پس اصاًل 
بعید نیس��ت که انتخابات در زمینه اقتصاد کاماًل به 

نفع دموکرات ها پیش برود. 

دفاع از رأی مردم تهران

بازتاب سفر هیات تجاری کره به ایران در رسانه های این کشور 
بی نظیرترین اجتماع تجاری کره جنوبی در ایران

دنیا در اضطراب به سر می برد

اقتصادها برای بحران جهانی بعدی تجهیزات کافی ندارند

 »بنزین« شانس هیالری کلینتون را باال می برد

یادداشت

 احمد
مسجد جامعی
عضو شورای شهر

در اجالس گروه 20 مطرح شد 

رشد اقتصادی به چیزی بیش از سیاست های پیش پا افتاده  احتیاج دارد 

قاب اقتصاد
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سیاس��ت دول��ت یازده��م از 
س��رگیری مجدد س��وآپ نفت 
است و برای این منظور مذاکراتی 
با کشور آذربایجان صورت گرفته 
اس��ت، بخ��ش خصوصی ضمن 
استقبال و حمایت از دولت برای 
سوآپ نفت خام، انتظار دارد که 
شرکت ملی نفت در این عرصه 
بازیگری نداش��ته باشد و عرصه 
طبق قانون به بخش خصوصی 
واگذارشود. مدیر امور بین الملل 
وزارت نف��ت نی��ز ب��ا صراحت 
تمام از نبود ش��رکت ملی نفت 
و اس��تقبال از سایر شرکت های 

توانمند خبر داد. 
ایران 13 س��ال ب��ا موفقیت 
س��وآپ نفت داش��ت ت��ا اینکه 
مردادماه س��ال 89 وزیر وقت به 
بهان��ه ایجاد رانت ب��رای عده ای 
خاص و به صرفه نبودن، دستور 
توقف سوآپ نفتی را صادر کرد. 
ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم 
بیژن زنگنه، وزیر نفت در اواخر 
شهریورماه س��ال گذشته اعالم 
کرد سوآپ نفت خام با دستورات 
جدید به زودی آغاز خواهد ش��د 
و ح��ال در دوران پس��اتحریم 
ازسرگیری سوآپ  از،  خبرهایی 
شنیده شده است. در نخستین 
گام س��وآپ نفت و گاز با روسیه 
عن��وان ش��د ام��ا رکن الدی��ن 
ج��وادی، مع��اون وزی��ر نفت از 
انجام مذاکرات جدی با کش��ور 
آذربایجان خبر داد. از سرگیری 

این عم��ل، س��واالت متعددی 
را مطرح کرد ک��ه در این میان 
بخش خصوصی چقدر می تواند 
بازیگردان باش��د و آیا می تواند 
به عن��وان مهره کلی��دی حضور 

موثری داشته باشد. 
قمص��ری،  سیدمحس��ن 
مدی��ر ام��ور بین المل��ل و عضو 
هیات مدیره ش��رکت ملی نفت 
ای��ران با تاکید بر اینکه س��وآپ 
اصوال در اختیار بخش خصوصی 
اس��ت، درب��اره برخ��ی ابهامات 
مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت 
عمل سوآپ را انجام خواهد داد، 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
می تواند  سوآپ کننده  »شرکت 
یک شرکت خصوصی باشد یا هر 
یک از ش��رکت های تولید کننده 
نف��ت در دری��ای خ��زر، ول��ی 
مسلما ش��رکت ملی نفت ایران 
نیست. بدون شک از هر شرکت 
توانمندی در این زمینه استقبال 
می کنیم. شرکت نفت در شمال 
نفت را از شرکت های خصوصی 
دارنده نف��ت دریافت می کند و 
ع��وض آن را در جن��وب تحویل 

همان شرکت می دهد.«
وی درب��اره جای��گاه بخ��ش 
خصوصی در توافق سوآپ نفت 
خام با آذربایجان، پاسخ صریحی 
نمی دهد و تنها می گوید: »خرید 
از تولید کنن��ده و ف��روش ب��ه 
مصرف کنن��ده به عهده س��وآپر 
است. شرکت سوآپ کننده باید 
نفت را از مراکز تولید در دریای 
خزر بخرد و با کش��تی به بندر 

ن��کا حمل کند. در نکا ش��رکت 
نفت محموله را دریافت می کند 
و مج��ددا در جن��وب ش��رکت 
س��وآپ کننده باید نفت معوض 
را دریافت ک��رده و خود در بازار 
بفروش��د.« در این باره مرتضی 
فی��روزی، رئی��س کمیس��یون 
س��وآپ و بانکرین��گ اتحادی��ه 
صادرکنن��ده فرآورده های نفتی 
نظ��ر دیگ��ری دارد.  وی بر این 
باور است که هیچ اجباری برای 
دولت به منظور واگذاری سوآپ 
نف��ت خام به بخ��ش خصوصی 
وجود ندارد و از آنجا که صادرات 
نف��ت خام برعهده دولت اس��ت 
از ای��ن رو عمل س��وآپ آن نیز 

برعهده دولت است. 
س��وآپ فرآیندی است که به 
واسطه انجام آن کشور می تواند 
در منطقه آسیای میانه و قفقاز 
قدرت کسب کند و این کشورها 
را به خود وابسته کند. سوآپ که 
عمل استراتژیکی است می تواند 
در چارچوب قانون و منافع ملی 
انجام ش��ود. در دولت گذش��ته 
عمل سوآپ با وجود فراهم بودن 
فضا از سوی مسئوالن ارشد نفتی 
متوقف شد. فیروزی در این باره 
می گوید: »در دولت گذش��ته به 
دالیلی از جمله حضور واسطه ها، 
 س��وآپ متوقف ش��د زیرا اعالم 
شد عمل سوآپ براساس منافع 
ملی صورت نمی گی��رد. در این 
میان آنچه وجود داشت فعالیت 
تعدادی ش��رکت بود که سودی 
از این محل کس��ب می کردند. 

آن زمان نی��ز اعتراض کردم که 
نباید سوآپ متوقف شود اما وزیر 
نفت به دنب��ال توقف بود.« وی 
درباره از س��رگیری سوآپ نفت 
خام و فعالیت مجدد واس��طه ها 
که به تعبیری بخش خصوصی 
هستند، می افزاید: »سوآپ نفت 
خ��ام بای��د به صورت ج��دی و 
اس��تراتژیک پیگیری شود، زیرا 
انج��ام آن ب��رای کش��ور قدرت 
خلق می کند، تعطیلی چندساله 
سوآپ نفت خام امری اشتباه بود 
اما باید در ش��رایط کنونی حتی 
با کاهش قیمت نف��ت و وجود 
مازاد نفت مورد توجه کش��ور ما 
قرار گیرد، اگر فضا مناسب باشد 
بخش خصوصی توانمند در این 
حوزه می تواند ورود جدی داشته 
باشد.« فیروزی در پاسخ به اینکه 
آیا دول��ت کنون��ی می تواند به 
بخش خصوصی اعتماد کند، در 
صورت اعتماد آیا باز شرکت های 
واسطه ای گذشته فعال خواهند 
ش��د،  می گوید: »بح��ث اعتماد 
نیس��ت اگ��ر دولت اع��الم کند 
چه بس��ا مج��ددا ش��رکت های 
واسطه ای گذشته فعال خواهند 
شد، از س��ویی هم اکنون نیز در 
ص��ورت اع��الم آمادگی بخش 
س��وآپ  می توان��د  خصوص��ی 
نفت خام را انج��ام دهد اگرچه 
آن  واگ��ذاری  ب��رای  اجب��اری 
وجود ن��دارد.« بخش خصوصی 
بارها از برنامه ه��ای وزارت نفت 
عق��ب مان��ده و حال امی��دوار 
اس��ت که حداقل م��ّر قانون در 

بخش سوآپ نفتی اعمال شود. 
حس��ن تاجیکی، فع��ال بخش 
خصوصی که سال های سال در 
وزارت نف��ت در بخش پاالیش و 
پخش فعال بوده است، با تاکید 
بر اینکه عمل سوآپ در تمامی 
بخش ه��ا از جمله نف��ت خام و 
فرآورده های نفت��ی در قانون بر 
عهده بخش خصوصی است، به 
»فرصت امروز« می گوید:  »سوآپ 
به اشتباه وزیر گذشته متوقف و 
فرصت س��وزی ش��د و درآم��د 
هنگفتی از دست رفت. آن زمان 
ب��ه دلیل باالب��ودن قیمت نفت 
سود کسب شده باال بود. سوآپ 
موجب رونق اس��کله های شمال 
کش��ور بوده و رونق حمل و نقل 
جاده ای نیز داش��تیم اما تمامی 
بخ��ش  دس��ت  از  فرصت ه��ا 
خصوص��ی و دول��ت رفت.« وی 
با اش��اره به اینکه سیاست وزیر 
نفت کنونی از سرگیری سوآپ 
نفت خام اس��ت،  می افزاید: »در 
ش��رایط کنونی تنها سوآپی که 
می تواند انجام ش��ود نفت است، 
 ک��ه باید آن هم توس��ط بخش 
خصوصی باشد و اگر ایراداتی در 
قانون برای ورود این بخش وجود 
دارد،  می توان با اصالح قانون فضا 
را مهیا کرد.« وی درباره حضور 
برخی واسطه ها در گذشته برای 
س��وآپ نف��ت، می گوی��د: »آن 
بودند که  واس��طه هایی  زم��ان 
من معتقدم از بخش خصوصی 
نبود، بخش خصوصی همواره در 

چارچوب قانون عمل می کند.«

آیا فعاالن بخش خصوصی توانمندی سوآپ را دارند؟

فرش قرمز وزارت نفت برای بخش خصوصی

ته��ران و دهلی نو مذاکرات خود 
را ب��ه منظ��ور انتق��ال گاز ایران از 
طریق اح��داث خط لول��ه در کف 
دریا از سر خواهند گرفت. براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، خط 
لوله مذکور ک��ه ارزش مالی آن به 
4 میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر 
می رسد قرار است موضوع مذاکرات 
مقامات ان��رژی هند و ایران در ماه 

مارس جاری باشد. 
خ��ط لوله مورد مذاک��ره ایران و 
هند، در صورت تحقق قرار اس��ت 
روزان��ه 31/5 میلی��ون مترمکعب 
گاز طبیعی به منطقه گجرات هند 
منتقل کند. گفتنی است براساس 
تخمین های ص��ورت گرفته، پروژه 
مذکور قرار است دو سال بعد از آغاز 
عملیات احداث آن به بهره برداری 

برسد. 

در این راس��تا چندی پیش یکی 
از مقام��ات بلندپای��ه بخش انرژی 
ایران اعالم کرد که پروس��ه احداث 
خط لوله انتق��ال گاز ایران به هند 
پس از رد پیش��نهاد مش��ارکت در 
خ��ط لوله صلح از س��وی دهلی نو 
متوقف ش��ده بود. الزم به یادآوری 
اس��ت خط لوله صلح قرار بود گاز 
ایران را به پاکس��تان و هند انتقال 
دهد، اما به رغم اح��داث خط لوله 
مورد نی��از در خاک ای��ران، طرف 
پاکس��تانی هنوز اقدامی در رابطه 
ب��ا احداث خط لوله م��ورد نیاز در 
خاک خود نکرده و تحت فشارهای 
بین المللی از مشارکت در این پروژه 

سر باز زده است. 
در همین رابطه »علیرضا کاملی« 
مدی��ر بخ��ش ص��ادرات ش��رکت 
ملی گاز ای��ران در اجالس جهانی 
سیاس��ت انرژی که در هند برگزار 
می ش��د اعالم کرد ک��ه مذاکرات 

ایران و هند بر سر احداث خط لوله 
انتقال گاز از بس��تر دریا با جدیت 
کامل تحت بررس��ی و تبادل نظر 

قرار گرفته است. 
مذاکرات دو طرف بر س��ر احداث 
خ��ط لوله انتق��ال گاز در حالی ادامه 
می یابد که منب��ع گاز صادراتی ایران 
به هند هنوز مشخص نشده است و به 
همین دلیل، هندی ها به دنبال توسعه 
یک می��دان گازی ب��زرگ در خلیج 
ف��ارس بوده تا از این طریق منبع گاز 

مورد نیاز خود را تامین کنند. 
در همین راس��تا شرکت هندی 
م��اه   »  ONGC Videsh   «
س��پتامبر سال گذش��ته میالدی، 
میلی��ارد دالری  پیش��نهادی 10 
گازی می��دان  توس��عه   ب��رای 

گاز  تامی��ن  و   »  Farzad B  «
صادراتی به هند با استفاده از منابع 
موجود در آن را ب��ه مقامات ایران 
ارائه کرد. ارائه پیش��نهاد مذکور به 

ایران از سوی هند در حالی صورت 
می پذی��رد که مناب��ع گاز طبیعی 
 B موج��ود در می��دان گازی فرزاد
حجم��ی مع��ادل 12/5 تریلی��ون 
مترمکع��ب تخمین زده می ش��ود. 
 ONGC « گفتنی است ش��رکت
Videsh« در س��ال 2008 و در 
جری��ان عملیات اکتش��افی بلوک 
گازی »فارس��ی« به ای��ران کمک 
ک��رده و می��دان گازی عظی��م » 
Farzad B « در جری��ان عملیات 

اکتشافی مذکور کشف شد. 
ک��ه  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
به رغ��م عالق��ه ط��رف هن��دی به 
 مش��ارکت در توس��عه میدان گازی

»Farzad B«، این موضوع به دلیل 
وضع تحریم ه��ای بین المللی علیه 
صنعت انرژی ایران امکان پذیر نبود. 
در همین ارتب��اط و پس از رفع 
تحریم های وضع ش��ده علیه ایران 
در پی توافق جامع هسته ای میان 

ایران و قدرت ه��ای عمده جهانی، 
 »Farzad B « تهران میدان گازی
را با توجه به تاخیر طرف هندی در 
توسعه آن، با قیمت پایه 5 میلیارد 

دالر به مزایده گذاشت. 
در آوریل س��ال 2015 میالدی، 
تیمی از مقام��ات وزارت نفت هند 
با همتایان ایرانی خود دیدار کرده 
و تالش کردند ت��ا مقامات ایران را 
به واگذار کردن پروژه توسعه میدان 
گازی »Farzad B« ب��ه ش��رکت 
 »ONGC Videsh « هن��دی 
متقاعد کنند. گفتنی است براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، فاز 
اول میدان گازی مذکور قرار است 
روزانه 31/5 میلیون مترمکعب گاز 
تولید کرده و فازهای دوم و س��وم 
ای��ن میدان گازی ب��زرگ در زمان 
بهره ب��رداری نیز ب��ه ترتیب 64 و 
34 میلیون مترمکع��ب گاز تولید 

خواهند کرد. 

مذاکره ایران و هند بر سر احداث خط لوله انتقال گاز بر بستر دریا

بینالملل

بنزیننفت

پاالیشگاه

تداوم اجرای طرح های توسعه ای با نفت ١٨ 
دالری

نحوه تامین منابع مالی صنعت نفت 
در باالدست تشریح شد

معاون س��رمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت 
ملی نفت ایران، برنامه های این ش��رکت را به منظور 
تامین منابع مالی در حوزه باالدس��ت تش��ریح کرد 
و گف��ت: با نف��ت 18 دالری نیز اج��رای طرح های 

توسعه ای صنعت نفت تداوم می یابد. 
به گزارش شانا، علی کاردر صبح دیروز در سمینار 
تخصصی راهبردهای تامین مالی در حوزه انرژی به 
100 میلی��ارد دالر منابع مالی م��ورد نیاز در بخش 
باالدس��ت و 80 میلیارد دالر در بخش پایین دس��ت 
در برنامه پنج ساله شش��م توسعه کشور اشاره کرد 
و گفت: بازار س��رمایه نقش اساس��ی در تامین مالی 

پروژه ها ایفا کند. 
وی با اش��اره به اینکه در سال های گذشته حدود 
٧0 تا ٧5 میلیارد دالر در بخش نفت سرمایه گذاری 
شده است، ادامه داد: س��رمایه گذاری 100 میلیارد 
دالری در ای��ن بخ��ش ب��ا توج��ه به ه��دف تحقق 
رش��د اقتصادی 8درصدی کش��ور منطقی اس��ت و 

پارامترهای توسعه نیز هم اکنون فراهم است. 
کاردر درب��اره برنامه ش��رکت ملی نف��ت ایران به 
منظور تامین 100 میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد 
نیاز صنعت نفت در برنامه شش��م گفت: 14 میلیارد 
دالر از این رقم، از محل منابع صندوق توسعه ملی، 
 ،EPCF 10 میلی��ارد دالر از مح��ل قرارداده��ای
8میلیارد دالر از محل بازار سرمایه، 12 میلیارد دالر 
با اس��تفاده از تس��هیالت، 25 میلیارد دالر در قالب 
قرارداده��ای IPC و 31 میلی��ارد دالر نیز از محل 

منابع این شرکت تامین می شود. 
معاون س��رمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت 
مل��ی نفت ایران، تامین مالی های برنامه ریزی ش��ده 
در برنامه شش��م توسعه کش��ور را پلی برای ورود به 

برنامه هفتم دانست. 
وی با اش��اره به اینکه ایران مقام سوم هزینه های 
اجرای پروژه ه��ا را در حوزه باالدس��ت دارد، افزود: 
ب��ا کاهش قیم��ت نفت خ��ام به 20 ت��ا 25 دالر و 
حتی 18 دالر نیز طرح های توس��عه ای صنعت نفت 
ادام��ه می یابد، اما برای تحرک در اقتصاد کش��ور به 

درآمدهای بیشتری نیاز داریم. 

کاردر درب��اره تامی��ن مال��ی پروژه ه��ای بخ��ش 
باالدس��ت و پایین دس��ت ش��رکت ملی نف��ت ایران 
گفت: در دوران قبل از تحریم، مدل های تامین مالی 
پروژه ه��ا کوتاه مدت و محرمانه بودند و پس از آن به 
تدریج به س��مت مدل های مالی بیع متقابل حرکت 

کردیم. 
وی با اش��اره به اینکه ح��دود 20 میلیارد دالر از 
طریق بیع متقابل تامین مالی ش��ده است، افزود: با 
احتساب بازگشت منابع، بهره مالی، سود و دستمزد 
پیمان��کاران حدود 30 میلی��ارد دالر با این مکانیزم 

تامین مالی صورت گرفته است. 
به گفته معاون س��رمایه گذاری ش��رکت ملی نفت 
ای��ران، تاکن��ون در حوزه ه��ای پتروش��یمی و نفت 
 structure هم��ه مدل های تامین مالی به ص��ورت
 project بودن��د و امی��دوارم به س��مت finance

finance حرکت کنیم. 

سرمایه گذاری ١٦ تریلیون دالری جهان در 
بخش نفت

کاردر ب��ا بیان اینک��ه میزان س��رمایه گذاری دنیا 
در ح��وزه انرژی در حال افزایش اس��ت، اظهار کرد: 
براساس گزارش IEA، ٧0 درصد جمعیت جهانی تا 
سال 2035 به سمت شهرنشینی حرکت می کند در 

نتیجه مصرف انرژی نیز رو به افزایش است. 
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: براساس پیش بینی های IEA تا 10 سال آینده 
16 تریلیون دالر در بخش باالدس��ت و پایین دست 

نفت سرمایه گذاری می شود. 
کاردر با اشاره به اینکه با ارتقای فناوری و استفاده 
از روش ه��ای EOR و IOR در حوزه نفت می توان 
تولی��د هیدروکربورهای مای��ع را تا حدود 6 میلیون 
بش��که افزایش داد، گفت: با اس��تفاده از روش های 
ازدیاد برداش��ت و افزایش س��طح تولی��د، باید مانع 
از دس��ت رفتن بازارهای اصل��ی صادراتی نفت خام 

کشور شویم. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بای��د از مکانیزم ه��ای
 ECA ،اوراق مشارکت ،EPCF & EPDF، EPC
و ابزاره��ای مال��ی و مدل جدی��د قراردادهای نفتی 
)IPC( در حوزه باالدس��ت اس��تفاده ک��رد، گفت: 
قراردادهای IPC مدل پیش��رفته بیع متقابل است 
ک��ه غیر از هدف تامین منابع مالی، انتقال فناوری به 
منظور افزایش ضریب برداش��ت از میدان های نفتی 
ایران، همچنین به دس��ت آوردن بازار جهانی را نیز 

به دنبال دارد. 
کاردر با بیان اینکه س��رمایه گذاری ش��رکت های 
خارج��ی در مدل جدی��د قرارداده��ای نفتی ملزم 
به داش��تن شریک ایرانی اس��ت، اظهار کرد: اگر در 
مدل ه��ای جدی��د قراردادهای نفتی، ش��رکت های 
E&P و IOC بین الملل��ی حضور داش��ته باش��ند، 
ایران برای طوالنی مدت بازارهای هدف را در دس��ت 

خواهد گرفت. 
معاون س��رمایه گذاری ش��رکت ملی نفت ایران با 
اشاره به اینکه فضای سرمایه گذاری در بخش پایین 
دس��ت بسیار آماده اس��ت، تصریح کرد: تامین مالی 
پروژه های بخش پایین دس��ت و توسعه آنها نیز باید 

از سوی شرکت های خصوصی صورت گیرد. 

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت مطرح کرد
مخالفت با برندسازی بدون پشتوانه 

جایگاه های بنزین
برندس��ازی جایگاه ه��ای بنزین طرحی  اس��ت که 
اگرچه در اصفهان آغاز ش��ده اس��ت، ام��ا ابعاد آن 
هنوز به طور کامل در ایران و با ش��رایط ویژه کشور 
در زمینه عرضه س��وخت روشن نیست و همین امر 
باعث ش��ده که اتحادیه جایگاه داران س��وخت با این 

نوع برندسازی ابراز مخالفت کنند. 
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت در گفت وگو با 
ایسنا، درباره طرحی که وزارت نفت برای برندسازی 
جایگاه ها در سراس��ر کشور دارد به سازوکار این امر 
در سایر کشورها اش��اره و اظهار کرد: برندسازی در 
هر حوزه ای باید با پش��توانه صورت گیرد، اما گویی 
اینج��ا تنها برن��د به ظاهر لباس تعل��ق گرفته نه به 

پشتوانه آن. 
بیژن حاج محمدرضا در این باره خاطرنشان کرد: 
در کش��ور هایی که بنزین تحت نام برندهای مختلف 
ارائه می ش��ود 20 ش��رکت قوی مانند شرکت ملی 
نفت ایران در زمینه تولی��د بنزین فعالیت می کنند 
و بنزین را با استاندارد  خودشان و تحت عنوان برند 

توزیع می کنند. 
وی با اش��اره به مذاکراتی که با شرکت های بنزین 
خارجی در زمینه برندسازی در ایران صورت گرفته 
اس��ت، ادامه داد: ش��رکت های خارجی صاحب برند 
حاض��ر به فعالیت در زمینه عرضه بنزین در کش��ور 
نیس��تند و ترجیح می دهن��د فعالیت های خود را در 
زمینه باالدس��تی نفت یا پاالیشگاه ها در ایران انجام 

دهند، چراکه برای عرضه بنزین سودی نمی برند. 
رئیس اتحادیه جایگاه داران س��وخت تصریح کرد: 
بنابرای��ن در حالی که تنها عرضه کنن��ده بنزین در 
کشور ش��رکت ملی نفت اس��ت، برندسازی معنایی 
ن��دارد و ما در این زمینه قبال با وزارت نفت صحبت 

کرده و مسائل خود را گفته ایم. 
وی بیان کرد: طرح وزارت نفت برای برندس��ازی 
در واقع این اس��ت که مثال 50 جایگاه تحت پوشش 
یک پیمانکار فعالیت کند و البته این درس��ت نیست 
ک��ه جایگاه ها بخواهند درصدی از س��ود خود را به 
پیمان��کار برای ق��رار گرفتن در تحت این پوش��ش 

بپردازند. 
عوارض جدید شهرداری ها برای جایگاه داران

ح��اج محمدرضا با بیان اینکه تصمیم وزارت نفت 
غیرقابل اجرا از س��وی جایگاه هاس��ت، گفت: وزارت 
نف��ت اگر به دنب��ال ارتقای خدمات جایگاه هاس��ت 
زمینه های آن فراهم نش��ده چراکه در حوزه فعالیت 
جایگاه ها تنها بحث ما و وزارت نفت مطرح نیس��ت، 
بلکه شهرداری ها نیز در این زمینه دخالت می کنند. 
رئیس اتحادیه جایگاه داران س��وخت با اش��اره به 
افزوده شدن عوارض شهرداری تحت عنوان عوارض 
ن��ازل ب��رای جایگاه ها اظهار کرد: م��ا در این زمینه 
چندین ب��ار اعت��راض کردی��م که چ��را در بعضی از 
ش��هرها شهرداری پولی را تحت عنوان عوارض نازل 
از جایگاه ها می گیرند، در حالی که نازل های سوخت 
س��رمایه به حساب نمی آیند، بلکه باید هرچند وقت 
یک بار تعمیر یا تعویض شوند یا فرسوده می شوند. 

وی با اش��اره به اینکه جایگاه ها در کش��ور با ضرر 
اداره می ش��وند، از نوع برخ��ورد با فعاالن این بخش 
انتق��اد و تصریح کرد: اگر می خواهند با برندس��ازی 
خدم��ات ما متنوع ش��ود ما باید س��رمایه  مورد نیاز 
برای این کار را داش��ته باش��یم و این در حالی است 
که سال هاست این بخش شاهد رشد نبوده و فعاالن 

این حوزه از سرمایه گذاری پشیمان هستند. 
رئی��س اتحادیه جایگاه داران س��وخت با تاکید بر 
اینکه اتحادیه جایگاه داران س��وخت با طرحی که از 
س��وی وزارت نفت تحت عنوان برندسازی جایگاه ها 
مطرح شده مخالف است افزود: انگیزه ای برای انجام 
ای��ن کار در بی��ن جای��گاه داران وجود ن��دارد و اگر 
دولت هدفش از این کار این است که توان پرداخت 
کارم��زد جایگاه ها را ندارد بهتر اس��ت به جای این 
طرح، جایگاه ها را به مردم و بخش خصوصی به طور 

کامل واگذار کند. 

مذاکره ایران با اندونزی برای 
صادرات نفت و پیش بینی ساخت 

پاالیشگاه
ای��ران پس از هند، برزیل و اس��پانیا، با هدف صدور 
پایدار و مطمئن نفت، این بار مذاکره هایی را با اندونزی 
برای ساخت پاالیشگاه در این کشور انجام داده است. 

به گ��زارش ایرنا، وزارت نفت قصد دارد در ش��رایط 
پس��اتحریم، روش های مطمئن ت��ری را برای فروش و 
صادرات نفت خام پیگیری کند و بر این اساس سیاست 
خرید و ساخت پاالیش��گاه در خارج از کشور را دنبال 

می کند. 
تاکنون برای خرید و س��اخت پاالیشگاه در قاره های 
آس��یا، اروپا و آمریکا مذاکره با مس��ئوالن ذی ربط در 

کشورهای هند، اسپانیا و برزیل انجام شده است. 
همچنین در تازه ترین مرحله اندونزی نیز به فهرست 
متقاضیان نفت ایران اضافه ش��ده و قرار اس��ت در این 
کش��ور پاالیش��گاه نیز توس��ط بخش خصوصی ایران 

ساخته شود. 
براین اس��اس وزارت نفت به نقل از مدیرکل آسیا و 
اقیانوس��یه معاونت بین الملل و بازرگانی این وزارتخانه 
از عالق��ه مندی اندونزی به خرید نف��ت از ایران خبر 

داده است. 
وی اف��زود: بخش پتروش��یمی، پاالی��ش و پخش، 
خدمات فنی و مهندسی و احداث پاالیشگاه در اندونزی 

مهم ترین محورهای مذاکره در این سفر بود. 
ای��ن مقام وزارت نفت درباره ص��ادرات نفت خام به 
این کش��ور نیز گف��ت: اندونزی در نظ��ر دارد از ایران 
نف��ت خریداری کند که هنوز ای��ن موضوع در مرحله 
امکان س��نجی اس��ت و مقدار آن پس از بررس��ی های 

دقیق تر اعالم می شود. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

 مع��اون وزی��ر نف��ت از امض��ای حدود 
60قرارداد ساخت تجهیزات صنعت نفت با 
ش��رکت های داخلی خبر داد و گفت: این 
قراردادها در مسیر اجرای پروژه بومی سازی 
10 گ��روه کااله��ا و تجهیزات م��ورد نیاز 

صنعت نفت امضا شده است. 
به گزارش شانا، محمدرضا مقدم معاون 
وزی��ر نف��ت در امور پژوه��ش و فناوری و 
سرپرس��ت معاونت امور مهندسی وزارت 
نفت، در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه 
که با محوریت »همایش صنعت نفت دانش 
بنیان؛ تبلور اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی« برگزار ش��د، با بیان این مطلب 
افزود: ما سال هاست بر داخلی سازی تاکید 
می کنیم، اما در این زمینه تعریف درستی 
نداریم، چراکه حتی در قانون مناقصات نیز 

توجه ما صرفا معطوف به قیمت و کیفیت 
است. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه توج��ه واقعی به 
داخلی س��ازی زمانی ص��ورت می گیرد که 
سطح فناوری س��ازنده نیز سنجیده شود، 
ادامه داد: وزارت نفت برای نخستین بار در 
کش��ور، ارزیابی بلوغ فناوری، بلوغ ساخت 
و بلوغ تجاری س��ازی را نیز در قراردادهای 
خود با سازندگان داخلی تجهیزات صنعت 
نف��ت مدنظر قرار داده و نقش��ه راه ارتقای 
فناوری، ضمیمه این قراردادها شده است. 

مق��دم در تبیی��ن فرآین��د ای��ن پروژه 
گف��ت: ورود به مبحث ممیزی و س��پس 
صدور پروانه کیفیت، تش��کیل س��اختار و 
تدوین آیین نامه مرب��وط، در نظر گرفتن 
انجمن نفت ایران به عن��وان مرجع صدور 

گواه��ی و انعق��اد ق��رارداد با پژوهش��گاه 
استاندارد س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران 
برای اعتباربخش��ی به گواهینامه ها، ایجاد 
دبیرخان��ه صدور پروان��ه کیفیت و تهیه و 
ابالغ شیوه نامه ارزیابی سازندگان داخلی، 
فعالیت های��ی بوده که با هدف بهره مندی 
هوشمندانه از ظرفیت های داخلی کشور با 
درنظر گرفتن منافع ملی انجام شده است. 
به گفته وی، با اجرایی شدن فرآیند کار، 
سازندگانی که موفق به اخذ پروانه کیفیت 
شوند، افزون بر اینکه در فهرست سازندگان 
ممتاز وزارت نفت جای می گیرند و از این 
جهت، در اولویت ای��ن وزارتخانه خواهند 
بود، در مراحل بعدی محصوالتشان نیز در 
فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
نحوی لحاظ خواهد ش��د که یا تعرفه های 

باالی��ی برای واردات کاالهای مش��ابه آنها 
در نظر گرفته یا حتی در س��طوح بعدی، 

واردات کاالهای مشابه آنها ممنوع شود. 
به کارگیری سرمایه گذاری های خارجی 

در مسیر جهش فناوری صنعت نفت
معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به تاکید 
رهبر معظم انقالب بر اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و دو شاخصه درون زایی و 
برون گرایی این سیاست ها تصریح کرد: نگاه 
برون گرای مورد تاکید در این سیاست ها به 
معنای استفاده هوشمندانه از فرصت های 
بین المللی اس��ت و باید ب��ه این ضرورت 
توجه کنیم که خارجی ها تنها در صورتی 
می توانند در بازار ما حضور یابند که انتقال 
فناوری به صنعت نفت کشورمان را مدنظر 

داشته باشند. 

تداوم فعالیت های وزارت نفت در مسیر بهره مندی از ظرفیت های داخلی

حدود ٦٠ قرارداد ساخت تجهیزات نفتی با شرکت های داخلی امضا شد

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا 
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ط��رح  شکس��ت  از  پ��س 
اعتب��اری خری��د کاالی ایرانی 
ک��ه ق��رار بود از س��وی وزارت 
صنع��ت و بان��ک مرک��زی ب��ا 
تولیدکنن��دگان  مش��ارکت 
ل��وازم خانگ��ی اج��را ش��ود، 
تولیدکنندگان بخش  سرانجام 
خصوص��ی ب��ه خ��ود آمدند و 
طرح��ی نو درانداختند تا بدون 
دخال��ت دولت، ط��رح فروش 
اعتب��اری کاال را اج��را کنن��د. 
ب��ر همین اس��اس ه��ر یک از 
لوازم  تولیدکنن��ده  برنده��ای 
خانگ��ی داخل��ی و حتی برخی 
از برنده��ای خارج��ی با انعقاد 
قراردادهای دوجانبه با بانک ها، 
طرح خرید اقس��اطی کاال را به 

اجرا گذاشته اند. 
تفاوت های��ی  ط��رح  ای��ن 
و  دارد  نخس��ت  ط��رح  ب��ا 
و  تولیدکنن��دگان  ب��رای 
مصرف کنن��دگان کمی گران تر 
تم��ام می ش��ود ام��ا بانک های 
عامل برنده نهایی هس��تند که 
با حساب سرانگشتی 28 درصد 
سود دریافت می کنند. برخی از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
گف��ت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
چگونگ��ی اج��رای این طرح را 

تشریح کردند. 
اطلس کارت برای خرید 

اقساطی محصوالت امرسان
س��لطان حس��ین فتاح��ی، 
صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
امرسان در گفت و گو با »فرصت 
امروز« از انعقاد قرارداد با بانک 
ملت در قالب فروش اقس��اطی 
کاال خب��ر داده و می افزای��د: 
براس��اس ق��راردادی ک��ه ب��ا 
»شرکت ارزش آفرین اطلس« 
وابس��ته به بانک ملت بسته ایم، 
از اول اس��فندماه ط��رح فروش 
اقس��اطی محصوالت امرس��ان 
آغاز ش��ده اس��ت. البته پایلوت 

ط��رح فع��ا در ته��ران اج��را 
می ش��ود و در صورت موفقیت 
آن را به سراس��ر کش��ور تسری 

می دهیم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه چگونگی 
ارائ��ه کارت ه��ای اعتب��اری به 
مردم می گوید: براساس قرارداد 
منعقد ش��ده، کارمندان دولت، 
بازنشس��تگان و حقوق بگی��ران 
غیردولت��ی  س����ازم��ان های 
می توانن��د ب��ا مراجعه به بانک 
درخواس��ت،  ارائ��ه  و  مل��ت 
در لیس��ت ف��روش اقس��اطی 
کاال ق��رار بگیرن��د. بان��ک پس 
تقاض��ای  و  اعتبارس��نجی  از 
مشتری، میزان اعتبار مورد نظر 
را اعام می کند و اطلس کارت 
اعتباری برایش صادر می شود. 
سود 16 درصدی با اقساط 

36 ماهه
فتاح��ی در خص��وص میزان 
اعتب��ار، به��ره و بازپرداخت ه��ا 
تصری��ح می کند: قرار ش��ده ما 
)تولیدکنن��ده( از مح��ل فروش 
ای��ن ط��رح، 12 درص��د س��ود 
و کارم��زد ب��ه ش��رکت اطلس 
ارزش آفرین بانک ملت بپردازیم. 
همچنین 16 درصد سود هم از 
مش��تری دریافت می شود با این 
تفاوت که بازپرداخت ها 36 ماهه 

خواهد بود. 

مدیرعام��ل امرس��ان ادام��ه 
مصرف کنن��دگان  می ده��د: 
ب��ا کارت اعتب��اری و مراجع��ه 
ب��ه فروش��گاه های عام��ل ی��ا 
سایت ش��رکت امرسان کاالی 
مورد نظ��ر را انتخاب می کنند. 
اتف��اق خ��وب دیگر این اس��ت 
که مشتریان امرسان می توانند 
تغییراتی را که می خواهند روی 
محصول س��فارش دهند و پس 
از 48 س��اعت کاال را در منزل 

تحویل بگیرند. 
انتخاب گام نخست را با 

موفقیت برداشت
به جز امرس��ان، کارخانه های 
دیگ��ر ل��وازم خانگ��ی که این 
روزه��ا باوج��ود نزدیک��ی ب��ه 
ن��وروز بازار خوب��ی ندارند هم 
دس��ت ب��ه کار ش��ده اند. گروه 
صنعت��ی انتخاب که بنیان گذار 
ط��رح ف��روش اقس��اطی کاال 
ب��ود نیز با چن��د بانک قرارداد 
هم��کاری امض��ا و اجرای طرح 
را در سراس��ر کشور آغاز کرده 
اس��ت. حمیدرضا غزنوی، مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل گروه 
صنعتی انتخاب در این خصوص 
به »فرصت امروز« می گوید: ما 
با چند بانک از جمله بانک مهر 
اقتصاد، حکمت ایرانیان و کوثر 
در ط��رح فروش اقس��اطی کاال 

همکاری می کنیم.  غزنوی گام 
نخس��ت طرح فروش اقساطی 
کاال را موفقی��ت آمیز دانس��ته 
و می افزاید: گروه انتخاب طرح 
را به صورت سراسری در کشور 
اج��را ک��رده و ف��روش خوبی 
داشته اس��ت. ما فروشگاه های 
اختصاص��ی در هم��ه ش��هرها 
داریم و این یک مزیت محسوب 
می شود. به سایر فروشگاه های 
عامل نیز در این طرح حق العمل 

پرداخت می کنیم. 
سود تولیدکنندگان
زیر 10 درصد است

وی در توضی��ح ش��رایط طرح 
اظه��ار می کند: ش��رایط اعتبار، 
به��ره و بازپرداخت ها برای همه 
بانک ه��ا یکس��ان اس��ت. گروه 
انتخاب در س��ال های گذش��ته 
تجرب��ه خوبی در ای��ن زمینه با 
بانک مهراقتصاد داش��ته که این 
طرح ادامه همان تجربه پیشین 
اس��ت. م��ا در یک ط��رح جامع 
نتای��ج و دس��تاوردهای طرح را 
ب��ه وزارت صنعت داده بودیم اما 
بانک مرکزی به تعهداتش عمل 
نکرد و طرح اعتباری اول متوقف 
شد.  وی ابراز امیدواری کرد: طرح 
ف��روش اقس��اطی می توان��د در 
ش��رایط رکود کنونی تا حدودی 
نگرانی ه��ای تولیدکنن��دگان را 

برط��رف کن��د. در ح��ال حاضر 
تولیدکنندگان لوازم خانگی زیر 
10 درصد سود می برند و اگر بازار 
راه بیفتد، می توان به سود منطقی 

امیدوار بود. 
بانک ها هم بهانه می گیرند

ام��ا در ای��ن می��ان برخ��ی از 
تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگی 
از قافل��ه عق��ب مانده اند و هنوز 
نتوانس��ته اند با بانک ه��ا قرارداد 
ش��رکت  ببندن��د.  هم��کاری 
سرش��ار برودت س��ونیا، یکی از 
این ش��رکت های جامانده است. 
بخش��علی عربلویی، مدیر عامل 
ش��رکت سرش��ار برودت سونیا 
در این زمینه به »فرصت امروز« 
می گوی��د: در طرح نخس��ت که 
بانک مرکزی زیربار نرفت و حاال 
ک��ه تولیدکنندگان خودش��ان 
می خواهن��د فروش اقس��اطی را 
اج��را کنن��د، برخ��ی از مدیران 
بانک ه��ا امروز و ف��ردا می کنند 
و بهان��ه می گیرن��د. وی در بیان 
تفاوت این طرح با طرح پیشین 
تصریح می کند: به نظر من اجرای 
این طرح بهتر است چون خودمان 
تصمیم می گیریم و کسی نیست 
که به ما دس��تور بدهد. البته باز 
هم تولیدکننده و مصرف کننده 
ه��ر دو ض��رر می کنند و بانک ها 

بیشترین سود را می برند. 
مطالبات پشت پرده 

بانک ها از تولیدکنندگان
عربلوی��ی ادام��ه می ده��د: 
در ای��ن ط��رح تولیدکنندگان 
مصرف کنندگان  و  12 درص��د 
16 درص��د س��ود ب��ه بانک ها 
می دهن��د ام��ا مس��ئوالن 12 
درصد ما را رسانه ای نمی کنند 
و خب��ر از کاه��ش به��ره تا 16 
درص��د می دهند. در حالی که 
واقعی��ت چی��ز دیگری اس��ت و 
بانک ها 12 درصد را پشت پرده 
از تولیدکننده مطالبه می کنند. 
در وضعی��ت ب��د کنون��ی ه��م 
تولیدکننده چاره دیگری ندارد. 

فروش اقساطی کاال بدون حضور بانک مرکزی و وزارت صنعت

تولیدکنندگان لوازم خانگی طرحی نو  درانداختند  جلسه تصمیم گیری دستمزد بدون 
حضور تمام نمایندگان کارگری

در حال��ی که تصمیم گیری در خصوص دس��تمزد 
باید براساس اصل سه جانبه گرایی و حضور نمایندگان 
تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گیرد، 
ولی گویا از نمایندگان تمام تشکل های کارگری برای 
ش��رکت در جلس��ه رسمی دس��تمزد دعوت به عمل 

نیامده است. 
ابوالفض��ل فتح الله��ی، نای��ب رئیس کان��ون عالی 
انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، در 
این باره اظهار کرد: امس��ال برخاف س��ال گذش��ته 
تصمیم گی��ری در خصوص دس��تمزد کارگران بدون 
در نظ��ر گرفت��ن برخی تش��کل های کارگری صورت 

خواهد گرفت. 
وی افزود: به نظر می رسد وزارت کار درصدد است 
تنها با یک تش��کل کارگری برای تعیین حداقل مزد 
س��ال آینده کارگران به توافق برس��د و تصمیم گیری 

کند. 
نای��ب رئی��س کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی 
کارگران کش��ور ادامه داد: روال قانونی این اس��ت 
که در جلس��ات تصمیم گیری مزد شورای عالی کار 
تمام نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت حضور 
دارند و به ش��کل س��ه جانبه در خصوص دس��تمزد 
اظهارنظ��ر و تصمیم گی��ری می کنند، ولی امس��ال 
این رویه در پیش گرفته نش��ده و در جلس��ه دیروز 
ش��ورای عال��ی کار نماین��دگان دیگر تش��کل های 

کارگری دعوت نش��ده اند. 
فتح اللهی در پاسخ به این پرسش که نظر معاونت 
رواب��ط کار در ای��ن خصوص چه بوده اس��ت، اظهار 
ک��رد: نظرش��ان ای��ن اس��ت که تش��کل های دیگر 
به عنوان مش��اور دولت در این جلس��ات حضور پیدا 
کنن��د، در حال��ی که نماین��دگان کارگران در مقام 
دف��اع از حق��وق کارگ��ران در این جلس��ات حاضر 
می شوند و به نظر می رسد که با این اقدام، تشکل ها 
رو در روی هم قرار داده ش��ده اند، در صورتی که ما 
نماینده کارگران هستیم نه دولت و باید از مطالبات 

و حق��وق کارگ��ران دف��اع کنی��م. 
به گزارش ایسنا، جلسه دیروز شورای عالی کار که 
قرار است به طور جدی به بررسی رقم دستمزد سال 
آینده کارگران بپردازد، بدون حضور نمایندگان تمام 

تشکل های کارگری برگزار خواهد شد. 

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک مطرح کرد
کاهش تعرفه ها قاچاق را کم نمی کند

گلناز نصراللهی، مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک 
ب��ا اش��اره ب��ه ورود 90 درصدی پوش��اک از مبادی 
غیررسمی اظهارکرد: اقدامات بسیار زیادی را در این 
زمینه انجام داده ایم و توجه مسئوالن مربوط به این 

موضوع را جلب کردیم. 
وی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، افزود: متاسفانه 
کنترل و نظارتی روی کیفیت و نوع پوشاک قاچاق به 
کشور وجود ندارد و همین امر نیز می تواند به صنعت 

پوشاک کشور لطمات زیادی بزند. 
مدیرکل صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره کاهش سقف تعرفه ای کاالهای 
واردات��ی برای س��ال آینده ب��ه 55 درصد، ادامه داد: 
وقتی صنعتی با چنین حجم واردات غیررسمی روبه رو 
است، پیش از هرچیز باید تاش شود که این واردات 
غیر رسمی به سمت مبادی رسمی سوق پیدا کند. 

نصراللهی با بیان اینکه تمامی صنایع مستحق این 
هستند که با درصدی حقوق ورودی منطقی حمایت 
شوند، اما امیدواریم با هماهنگی هایی که با مسئوالن 
مرب��وط در ح��وزه مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفته، 

میزان قاچاق در حوزه پوشاک کاهش یابد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه مس��ئوالن مبارزه با قاچاق کاال 
همیشه بر این اعتقاد بوده اند که تعرفه واردات پوشاک 
باالست، ادامه داد: امیدواریم با توجه به کاهش سقف 
تعرفه ها اقدامات شدیدتری برای جلوگیری از قاچاق 
انج��ام ش��ود، چراک��ه کاهش تعرفه ها تنه��ا در کنار 

افزایش هزینه های قاچاق مثمرثمر است. 
مدیرکل صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اضافه کرد: قاچاق یک ناهنجاری است 
که به علت عدم توجه به آن تشدید و باعث شده که 
قاچاقچیان در این مدت احساس ایجاد امنیت کنند. 
نصرالله��ی درباره تخفی��ف 40 درصدی واردات 
پوشاک از ترکیه به واسطه قرارداد تعرفه ترجیحی 
با این ش��رکت گفت: در مجموع حدود 97 ردیف 
تعرفه برای نساجی و پوشاک و از این تعداد حدود 
180 ردی��ف تعرفه برای پوش��اک وجود دارد، این 
در حالی است که تنها 10 ردیف تعرفه از پوشاک 
ش��امل قرارداد تعرفه ترجیحی می ش��ود، بنابراین 
تخفیف 40 درصدی برای کل تعرفه های پوش��اک 

اعمال نخواهد شد. 

نساجی اشتغال

کشاورزی

شماره459 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073290

مولود  غالمی
molood.gholami@yahoo.com

وزیر جهاد کش��اورزی درباره جلوگیری از ورود 
میوه های قاچاق به کشور گفت: وزیر کشور در این 
زمینه به س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دس��تور 
بررس��ی و اقدام الزم داده اس��ت. به گزارش ایرنا، 
محمود حجتی با حضور در جلس��ه علنی شورای 
اس��امی شهر تهران اظهارکرد: ورود میوه قاچاق 
ع��اوه بر مش��کات اقتصادی ب��ه دلیل قرنطینه 

نشدن، آفات نباتی را به کشور وارد می کند. 
وی وج��ود دو آفت نبات��ی مگس مدیترانه ای 
و مگ��س زیت��ون را از جمل��ه مش��کات ورود 
محصوالت کشاورزی قاچاق به کشور عنوان کرد. 
حجتی با ارائه آماری از تولید میوه گفت: در تولید 
برخی از میوه ها از جمله انار، پسته و خرما نخستین 
تولیدکننده جهان بوده و در تولید مرکبات ساالنه 
5 میلی��ون ت��ن مرکبات تولید می کنیم که برخی 
از بدفرهنگ��ی و بدمصرفی های موجود در جامعه 

موجب نابسامانی و ورود قاچاق میوه می شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتقاد برخی از 
اعضای شورای اسامی شهر تهران مبنی بر تولید 
برنج تراریخته در کش��ور گفت: در کش��ور تولید 
محصوالت تراریخته نداریم.  وی تاکید کرد: در 
کش��ور با ایجاد کمیته ایمنی زیس��تی و مقررات 
س��خت، هی��چ نوع محص��ول تراریخته ای تولید 
نمی ش��ود. وی ب��ا بیان اینک��ه اغلب محصوالت 

مصرفی در دنیا تراریخته )گیاهانی که س��اختار 
آن از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته( است، 
گفت: ذرت، کلزا، سویا، پنبه و روغن های مربوط 
به آنها تراریخته هس��تند.  حجتی، کش��ورهای 
آمری��کای ش��مالی، آمریکا، کان��ادا و برزیل را از 
جمله تولیدکنندگان محصوالت تراریخته عنوان 
کرد و افزود: در آسیا نیز هند، پاکستان و چین 

محصوالت تراریخته تولید می کنند. 
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به انتقاد 
عضو ش��ورای اسامی ش��هر تهران درباره تفاوت 
آردهای مصرفی نانوایی های تهران گفت: وزارت 
جهاد کش��اورزی تولید، جمع آوری، س��یلوکردن 
و تحوی��ل آرد ب��ه کارخان��ه را برعهده دارد و بعد 
از این مراحل مس��ئولیت با اس��تانداری تهران و 
اداره صنعت، معدن و تجارت اس��ت.  وزیر جهاد 

کشاورزی در ادامه با بیان اینکه فقط 30 درصد 
س��ود حاصل از تولید محصوالت کش��اورزی به 
کش��اورزان تعلق می گیرد، افزود: 70 درصد سود 
این محصوالت مربوط به حمل ونقل و واسطه گری 
اس��ت که کش��اورزان از آن بی بهره هستند.  وی 
با بیان اینکه ضرورت دارد محصوالت کشاورزان 
به طور مس��تقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار 
گیرد، اظهار کرد: از ش��ورای اسامی شهر تهران 
می خواهی��م به منظ��ور تقویت بنی��ه اقتصادی 
تولیدکنن��دگان و کاهش فاصله تولید و مصرف، 
میادی��ن می��وه و ت��ره بار در اختی��ار تعاونی های 

کشاورزی قرار گیرد. 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی اف��زود: ب��ا این کار 
محصوالت کش��اورزی با قیمت مناس��ب تری در 
اختیار شهروندان قرار می گیرد.  حجتی در ادامه 
ب��ا بیان اینکه به دنبال کاهش ساخت و س��از در 
اراضی ملی کش��ور هس��تیم، گفت: سازمان امور 
اراضی کمیس��یون معماری و شهرسازی شورای 
اس��امی شهر تهران و مسئوالن شهرداری باید 
مش��کات ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز را 
آسیب شناسی کنند.  وی افزود: حدود 100 هزار 
ساخت وساز غیرمجاز در اراضی ملی کشور انجام 
ش��ده و تاکنون بیش از ده ها هزار ش��کایت در 

دادگاه ها در این زمینه در حال بررسی است. 

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد 

ورود وزارت کشور به ماجرای قاچاق میوه



گروه بانک- رئیس کل بانک 
مرک��زی با بی��ان اینکه هرگز 
جلوی شناورس��ازی نرخ ارز را 
نگرفته ایم، از اختالف ۵۰ هزار 
میلیارد تومانی دولت و بانک ها 
درب��اره رق��م دقی��ق مطالبات 

بانک ها از دولت خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ولی اهلل 
س��یف با اش��اره ب��ه اقدامات 
دول��ت یازدهم در بخش پولی 
و بانکی گفت: دولت یازدهم در 
دو سال و نیم گذشته اقداماتی 
را با  تکیه بر سیاست های پولی 
و مال��ی منضبط انجام داده که 

نتایجی را هم داشته است. 
وی ب��ا بیان اینکه مهم ترین 
این نتایج سروس��امان دادن به 
بازار ارز بوده که توانس��تیم با 
این سیاس��ت ها تحرکی را در 
اقتص��اد ایجاد کنیم و تا حدی 
از تنگنای مالی خارج ش��ویم، 
گفت: در حوزه سیاس��ت های 
پولی، سیاست دولت تمرکز بر 
تقویت انضباط پولی بوده و در 
افزایش  اعتباری  سیاست های 
توان تسهیالت بانک ها و تامین 
س��رمایه در گردش واحدهای 
تولی��دی از دیگ��ر اقدام��ات و 
نتایج سیاس��ت های اقتصادی 
دولت در طول دو س��ال و نیم 

گذشته بوده است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ب��ا اش��اره به اینک��ه در حوزه 
تامی��ن  ارزی  سیاس��ت های 
نیازه��ای واقع��ی ارز، افزایش 
عرض��ه ارز داخل��ی و حف��ظ 
آرام��ش و ثب��ات در ب��ازار ارز 
از دیگ��ر دس��تاوردهای دولت 
یازدهم بوده اس��ت، افزود: در 
کن��ار سیاس��ت های منضبط 
سیاست گذاری  انضباط  پولی، 
مال��ی ه��م در دوره های اخیر 
تاثیر معناداری بر دستاوردهای 
حاصل��ه به ویژه در کاهش نرخ 

تورم داشته است. 
س��یف ادام��ه داد: دولت در 
طول دو س��ال و نیم گذش��ته 
برای تامین بودجه کمتر سراغ 
بان��ک مرکزی آمده اس��ت. در 
گذش��ته ش��اهد این بودیم که 
دول��ت ب��رای اینک��ه از بانک 
مرک��زی اس��تقراض نکن��د به 
سمت بانک های تجاری رفته و 
همین باعث افزایش بدهی های 

دولت به بانک ها شده است. 
وی با اشاره به اینکه نتیجه 
سیاست های اقتصادی دولت، 
کاهش نرخ تورم بوده اس��ت، 
افزود: امروز ش��اهد هس��تیم 

ک��ه ن��رخ ۴۰ درص��دی ب��ه 
۱۲.۶درصد رس��یده و دامنه 
نوس��انات ن��رخ ارز به ش��دت 
کاه��ش یافت��ه اس��ت. ای��ن 
در حال��ی اس��ت ک��ه البته ما 
اعتق��ادی ب��ه تثبیت نرخ ارز 
نداش��ته ایم و امروز به تعادل 
نسبی دراین حوزه رسیده ایم. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ب��ا بی��ان اینکه دول��ت هرگز 
ب��ه تثبی��ت ن��رخ ارز در یک 
ع��دد خ��اص اصرار نداش��ته 
و  ه��دف  گف��ت:  اس��ت، 
سیاس��ت دولت جلوگیری از 
نوس��انات غیر منطقی و ورود 
فعالیت ه��ای س��فته بازانه به 

بازار ارز اس��ت. 
وی درب��اره موضوع��ی ک��ه 
به تازگی منتش��ر ش��ده مبنی 
ب��ر اینک��ه بان��ک مرکزی نرخ 
دس��توری ب��ه صرافی ها اعالم 
ک��رده اس��ت، اظهار داش��ت: 
را  هرگ��ز چنی��ن سیاس��تی 
دنبال نمی کنیم و معتقدیم هر 
صرافی که قیمت خریدوفروش 
اع��الم می کن��د، بای��د   همان 
نرخ ه��ا را ه��م اعم��ال کند و 

عملکرد داشته باشد. 
س��یف ادام��ه داد: جل��وی 
صرافی ه��ا ب��رای نرخ گ��ذاری 
متناس��ب با ش��رایط ب��ازار را 
بان��ک  س��امانه  نگرفته ای��م. 
مرک��زی متوس��ط نرخ فروش 
صرافی ه��ا  در  ارز  خری��د  و 
را در پای��ان روز ب��ه دس��ت 
م��ی آورد، این متوس��ط نرخی 
اس��ت که اعالم می شود. هرگز 

جلوی شناورس��ازی نرخ ارز را 
نگرفته ایم اما فعالیت کسانی را 
که در بازار مس��ئولیتی ندارند 
و ص��راف ه��م نیس��تند ولی 
محدود  می کنند  نرخ گ��ذاری 

کرده  و می کنیم. 
رئی��س کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه رشد سرمایه گذاری 
و رش��د اقتص��ادی در س��ال 
۹۳، ایج��اد ثب��ات و آرام��ش 
ش��دن  پیش بینی پذی��ر  و 
اقتص��اد برای م��ردم و فعاالن 
اقتصادی، افزایش س��هم پول 
درون زا و رش��د نقدینگ��ی و 
کاهش مناس��ب نرخ س��ود در 
ب��ازار بین بانک��ی از مهم ترین 
دس��تاوردهای اقتصادی دولت 
یازدهم است، افزود: امروز نرخ 
س��ود بازار بین بانکی در حال 
کاهش است و روند کاهشی را 
دنب��ال می کن��د و در حالی که 
این نرخ در چند س��ال گذشته 
ب��االی ۲۹ درصد بود امروز به 
عدد ۱۸.۵ و حتی نرخ های زیر 

۱۸ درصد هم رسیده است. 
وی ب��ا بیان اینکه قطعا نرخ 
س��ود ب��ازار بین بانک��ی را به 
حوالی نرخ تورم می رس��انیم، 
گف��ت: در مس��یر کاهش تورم 
و دس��تیابی به رشد اقتصادی 
از مدیریت انتظارات تورمی در 
جامعه استفاده مطلوبی صورت 

گرفت. 
س��یف با اش��اره ب��ه کاهش 
قیم��ت نفت و تاثیرگذاری آن 
در سیاس��ت های پولی - مالی 
دول��ت، گف��ت: جه��ت حفظ 

دستاوردهای کاهش نرخ تورم 
و تحری��ک رش��د اقتص��ادی، 
سیاست هایی را اعمال کرده ایم 
که در حوزه سیاست های پولی 
ب��ا توجه ب��ه اقدام��ات انجام 
ش��ده دو س��ال اخیر و ماهیت 
ای��ن سیاس��ت ها در ارتباط با 
ت��ورم، در عمل از ظرفیت های 
سیاست های پولی تا حد امکان 
استفاده شده است و همچنین 
ه��م  ارزی  سیاس��ت های  در 
یکسان س��ازی نرخ ارز را دنبال 
می کنیم تا کاهش قیمت نفت 
تاثیرگ��ذاری کمتری داش��ته 
باشد. وی ب���ه ویژگی ه���ای 
سیاس��ت های مالی در اقتصاد 
اشاره کرد و افزود: اتکای باالی 
بودج��ه دولت ب��ه درآمدهای 
و  مس��تقیم  تامی��ن  نفت��ی، 
غیرمس��تقیم کس��ری بودجه 
از نظ��ام بانک��ی، بهره گی��ری 
بس��یار محدود از ب��ازار بدهی 
در تامین مالی کسری بودجه، 
عدم بهره گیری سیاس��ت گذار 
در  مال��ی  سیاس��ت های  از 
جه��ت مدیریت هموارس��ازی 
نوس��انات اقتص��اد، رفتارهای 
موافق س��یکلی، سیاست های 
مال��ی در اقتصاد از ویژگی های 
سیاست های مالی کشور است 
ک��ه نتیجه آن کمرنگ ش��دن 
جای��گاه سیاس��ت مال��ی در 

مدیریت اقتصاد است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ب��ا بی��ان اینک��ه هر ب��ار که 
درآمده��ای نفت��ی در ایران 
کاهش پیدا کرد، سیاست های 

بودج��ه  و  انقباض��ی  مال��ی 
عمران��ی کاه��ش پیدا کرد و 
در اصل هر بار که درآمدهای 
نفت��ی ب��اال رفت سیاس��ت ها 
انبس��اطی و بودج��ه عمرانی 
کش��ور افزایش یافت، افزود: 
چنانکه در س��ال ۹۱ ش��اهد 
بودی��م با کاه��ش درآمدهای 
نفت��ی بودجه عمرانی کاهش 
داش��ت و رش��د اقتصادی در 
پایین ترین س��طح خود منفی 

۶.۸ درصد بود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
کش��ور ها در ش��ش دهه اخیر 
یک جهت گیری عمومی دارند 
و حرکت به س��مت رفتارهای 
مواف��ق س��یکلی ب��ه تجاری 
را دنب��ال می کنن��د، اظه��ار 
داش��ت: کش��ورهای صنعتی 
ب��ه ندرت به س��مت رفتارهای 
مخالف س��یکلی می روند و اگر 
دول��ت بخواهد رفت��ار مخالف 
س��یکلی داشته باش��د باید از 
تاثیرگ��ذاری نوس��انات نفتی 
بر اقتص��اد جلوگیری کند که 
راه��کار این ام��ر بهره گیری از 

بازار بدهی است. 
رئی��س بان��ک مرکزی ادامه 
داد: در حال��ی ک��ه س��ازمان 
مدیریت و دولت معتقد هستند 
بانک ها ۶۰ هزار میلیارد تومان 
مطالب��ه دارن��د، بانک ه��ا رقم 
دیگ��ری اعالم کردند و مدعی 
هستند مطالبه بانک ها از دولت 
۱۱۰ هزار میلیارد تومان است 
ک��ه البت��ه این اخت��الف نظر 
طبیع��ی اس��ت و قطعا هر دو 
ط��رف حسابرس��ی دارن��د و 
راهکار رسیدن به رقم درست، 
شفاف سازی عملکرد دولت در 
نحوه تامین و مش��خص شدن 
هزینه واقعی تامین مالی دولت 

است. 
سیف با بیان اینکه کل بدهی 
دول��ت در ای��ران ۲۵ درص��د 
»جی دی پ��ی« اس��ت، گفت: 
این رقم کمتر از حدود مرسوم 
جهانی اس��ت، ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه در ژاپن بدهی های 
دولتی ۲۴۶ درصد جی دی پی، 
در یون��ان بدهی ه��ای دول��ت 
۱۷۲ درص��د جی دی   پی و در 
ایتالی��ا ۱۳۴ درصد جی دی پی 
اس��ت. جایگاه ایران در میزان 
بدهی ه��ای دول��ت در براب��ر 
جی دی پی از ۱۶۱ کشور رتبه 
صدو سی و هفتم است که این 
نش��ان می دهد ظرفیت های ما 

باالست. 

رئیس کل بانک مرکزی:  

هرگزجلویشناورسازینرخارزرانگرفتهایم

چهارشنبه
12اسفند1394 بانک و بیمه4

تمایز بیمه ملت در پرداخت 
خسارت های فوتی تصادفات رانندگی

پرداخت مس��تقیم مبلغ دیه به بازماندگان متوفی 
در حوادث رانندگی، یکی از عملکردهای متمایز بیمه 

ملت در مشتری مداری است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیمه مل��ت، احمد 
س��ازگار، مدیر بیمه های اتومبی��ل بیمه ملت، گفت: 
بیم��ه مل��ت از اواخر س��ال ۱۳۸۹ ب��ه منظور رعایت 
اص��ل مش��تری مداری و تس��ریع در رون��د پرداخت 
خس��ارت های جانی، مقرر کرد مبلغ دیه را مس��تقیماً 
به حس��اب مش��تریان یا وراث حادثه واریز کند. وی 
افزود: بیمه ملت پس از بررسی های فنی پرونده های 
جانی و مشخص شدن مبلغ دیه، مبلغ خسارت را به 
جای واریز به حساب دادگستری، مستقیماً به حساب 
زیان دی��دگان ی��ا ورثه متوفی واری��ز می کند تا روند 
پرداخت خسارت های جانی و بدنی با سرعت بیشتری 
انجام ش��ده و زیان دیدگان یا خانواده متوفی متحمل 
زحمت های بیشتر نشوند. وی در ادامه گفت: هرچند 
با این شیوه پرداخت، کار برای کارکنان شرکت بسیار 
مشکل می شود اما به دلیل ماهیت خسارت های جانی 
و رعایت حقوق انسانی، بیمه ملت این اقدام را جهت 
رفاه حال بیمه گذاران خود با س��رعت و دقت باالیی 
انج��ام می ده��د تا زیان دی��دگان در کمترین زمان به 
وجه نقد خود دس��ت یابند و بیش��تر از این متحمل 

زحمت و دردسر نشوند. 

شبکه بانکی نفس کشید
»هش��ت سال دوری از مراودات بین المللی؛ میدان 
دادن ب��ه بانک ه��ای کوچ��ک خارجی ب��رای مذاکره 
ب��ا بان��ک مرکزی ایران و در نهایت متوس��ل ش��دن 
ب��ه راه های غیرمس��تقیم و پرهزینه ب��رای دور زدن 
تحریم ه��ا«. این توصیف��ی از حال و هوای بانک های 
ایران طی هش��ت س��ال گذش��ته اس��ت؛ هشت سال 
کاب��وس واری ک��ه با اجرای برجام و رهایی بانک ها از 

تحریم رو به فراموشی است. 
به گزارش ایسنا، شبکه بانکی ایران از سال ۱۳۸۶ 
ت��ا دی م��اه ۱۳۹۴ ت��ا حد قابل توجه��ی از مراودات 
بین المللی حذف و وارد تحریمی ش��د که تبعات آن 
ب��رای مجموع��ه بانک ها و به وی��ژه بانک مرکزی قابل 
کتمان نیست. حذف روابط کارگزاری، قطع اتصال به 
 ،)LC( شبکه سوییفت، توقف گشایش اعتبار اسنادی
باال رفتن هزینه مبادالت، افزایش بهای تمام شده پول، 
بلوکه شدن حجم باالیی از منابع ارزی، توقف فعالیت 
بانک های ایرانی در خارج از کش��ور و عدم گس��ترش 
روابط بانکی از جمله بن بس��ت های بانک های ایرانی 
درحوزه بین المللی در طول سال های اعمال تحریم ها 
بود. به گفته مقامات بانک مرکزی، تحریم این بانک 
یک استثنا بود، چرا که در طول تاریخ حتی یک مورد 
مشابه آن هم نمی توان پیدا کرد. بانک مرکزی در این 
شرایط بسیار ساده از ظرفیت های قانونی و بین المللی 
خ��ود محروم ش��د. به طوری ک��ه کارگزاران حاضر به 
خدمات ده��ی بانک های ایرانی نبودند، زیرا به محض 
ارائه س��رویس، جریمه بس��یار سنگینی بر آنها اعمال 
می شد که به تبع این محدودیت ها نه تنها بانک های 
داخل��ی بلک��ه تجار و فعاالن اقتصادی و به دنبال آن 
مجموع��ه بزرگ��ی از جامعه تحت تأثیر ش��رایط ویژه 

بانکی قرار گرفتند. 
اما با شروع مذاکرات هسته ای در بیش از دو سال 
گذش��ته، امید برای باز ش��دن فضای ش��بکه بانکی 
در رواب��ط خارجی بازتر ش��د و آزاد س��ازی تدریجی 
دارایی های بلوکه ش��ده آغاز گش��ایش های بانکی در 
نتیجه مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه ۵+۱ بود 
که در ادامه و با نهایی شدن مذاکرات و به دنبال آن 
اجرایی شدن برجام  )برنامه جامع اقدام مشترک(در 
۲۶ دی ماه امس��ال به طور کلی فضای ش��بکه بانکی 
تغییر کرد. این در حالی اس��ت که با اجرایی ش��دن 
برج��ام تم��ام تحریم های مالی از جانب اتحادیه اروپا 
لغو  و دسترسی به منابع ارزی ایران در تمام کشورها 
و امکان نقل و انتقال آنها میسر می شود. تمام منابع 
مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی 
و نهاده��ا از جمل��ه بانک ها و موسس��ات مالی ایرانی، 
بانک مرکزی و افرادی که از لیست های تحریم خارج 
شده اند، آزاد و در اختیار ایران قرار می گیرد. مشارکت 
و رواب��ط کارگزاری بانک��ی فیمابین بانک های ایرانی 
و خارجی گس��ترش می یاب��د و فعالیت های متعارف 
بانک��ی همچ��ون گش��ایش اعتبار اس��نادی و صدور 
ضمانت نامه بانکی انجام می ش��ود. همچنین ش��عب 
بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک های 
ایرانی در خارج از کشور امکان افتتاح خواهند داشت 
و بانک ه��ای خارج��ی در منطقه اصلی و مناطق آزاد 
ایران نیز متقابال مجاز به این نوع فعالیت ها می شوند. 
بر این اساس تمام خدمات مرتبط امور مالی و بانکی 
ش��امل کمک های فنی، آموزشی، بیمه، بیمه اتکایی، 
حمل ونقل، واسطه گری و هرگونه خدماتی که به طور 
متع��ارف برای انجام این فعالیت ها الزم اس��ت، برای 
نظام بانکی مهیا می شود. همچنین تحریم های مرتبط 
با طال و دیگر فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها لغو 
شد. اتصال به شبکه سوییف و به دنبال آن مهیا شدن 
ش��رایط برای گش��ایش اعتبار اسنادی نیز از تحوالت 
مهم ایجاد ش��ده در ش��بکه بانکی در دوره پساتحریم 
بود که به مرور در بین بانک های ایرانی اجرایی شد. 
همچنین باید به دس��تاوردهای نظام بانکی از لغو 
تحریم ه��ا ب��ه آزادس��ازی حدود ۳۲ میلی��ارد دالر از 
دارایی های بلوکه ش��ده کشورمان که در طول دوران 
تحریم در دس��ترس قرار نداش��ت، اشاره کرد. این در 
حالی است که در دوران مذاکرات هسته ای نیز حدود 
۱۳.۳ میلی��ارد دالر در س��ه مرحل��ه و در مبالغ ۴.۲، 
۴.۹، ۲.۸ میلیارد دالر و در مجموع ۱۱.۹ میلیارد دالر 
دریافت شد. بعد از آن دو قسط ۷۰۰ میلیون دالری 
به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. از سویی دیگر 
این مجوز نیز ایجاد شد که ایران بدون محدودیت در 
قالب مباحث بشردوس��تانه کاالهای اساس��ی و دارو و 
تجهیزات پزش��کی و غذایی وارد کند که رقم بزرگی 

نیز در این باره صرف شد. 

بیمهنامه

خبرنامه

نرخنــامه
دالر3,475 تومان

 صراف��ان ب��ازار ارز و س��که نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,۴۷۵ تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح 

جدید را۱۰,۰۷,۵۰۰ تومان تعیین کردند. 
 ه��ر یورو در ب��ازار آزاد ۳,۸۱۸ توم��ان و هر پوند نیز 
۴,۸۹۲ توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۱۷,۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۲۷۹,۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی ۱۸۸,۰۰۰ خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی ۱۸ عی��ار ۱۰۲,۳۸۰ تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال هم در بازار های جهانی ۱۲,۴۱۶ دالر بود. 

رشد 35 درصدی تعداد تراکنش های 
همبانک صادرات ایران

در پی استقبال مشتریان از خدمات سامانه همبانک 
ص��ادرات ایران، تع��داد تراکنش های این س��امانه در 
دی ماه س��ال جاری نس��بت به مقطع زمانی مشابه در 

سال گذشته ۳۵ درصد رشد را رقم زد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
گزارش های اس��تخراجی در خصوص عملکرد سامانه 
همبان��ک ص��ادرات ایران، نش��ان دهنده رش��د تعداد 
تراکنش های این س��امانه در دی ماه نسبت به آذرماه 
س��ال جاری به می��زان ۲۶ درصد و همچنین رش��د 

۳۵درصدی نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. 
این گزارش می افزاید: این بانک به منظور تس��هیل 
بیش��تر در خدمات بانکداری نوین، امکان دریافت رمز 
یکب��ار مصرف جه��ت ورود به س��امانه اینترنت بانک 
سپهر وتولید امضای دیجیتال  )OTP( را فراهم کرد 
که با اس��تفاده از این خدمت هموطن��ان می توانند با 
شماره گیری #۷۱۹*و انتخاب گزینه OTP )کلید۹(، 
رمز یکبار مصرف یا امضای دیجیتال، رمز جهت ورود 

به سامانه اینترنت بانک سپهر را دریافت کنند. 

افتتاح 974 واحد مسکن مهر در خراسان 
جنوبی با تسهیالت بانک مسکن

با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن 
مهر، نماینده بیرجند در مجلس، استاندار خراسان جنوبی 
و مدیر کل راه و شهرس��ازی، ۹۷۴ واحد مسکن مهر در 
اس��تان خراسان جنوبی که با استفاده از تسهیالت بانک 
مسکن احداث شده اند، به بهره برداری رسید. به گزارش 
روابط عمومی بانک مس��کن، مهدی جعفری، مدیر کل 
راه و شهرسازی در این مراسم طی سخنانی حمایت های 
بانک مس��کن را در پیشبرد و تحقق اهداف تعیین شده 
برجسته دانست و از همراهی و حمایت های این بانک در 
تأمین سرپناه برای مردم نیازمند تقدیر کرد. مدیر کل راه 
و شهرس��ازی با اش��اره به اقدامات انجام شده در مسکن 
مهر اس��تان گفت: ۳۱ هزار و ۳۰۰ واحد تعهد استان در 
قالب مس��کن مهر است که از این تعداد ۲۷ هزار و ۴۰۰ 
واحد آن تحویل متقاضیان ش��ده و ۹۷۴ واحد نیز آماده 

واگذاری است. 

دالر بانکی رکورد 30 هزار و 200 
ریال را شکست

بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز سه شنبه 
اعالم کرد؛ بر این اساس نرخ ۲۷ ارز نسبت به روزهای 
گذش��ته افزایش و قیمت هش��ت واح��د پولی کاهش 
داش��ته اس��ت؛ نرخ چهار ارز نیز تغییری نکرد و دالر 
بانکی رکورد ۳۰هزار و ۲۰۰ریال را شکست. به گزارش 
ایرنا، نرخ دالر آمریکا با ۳۰ریال رش��د ۳۰,۲۰۰ریال، 
پون��د انگلیس با ۲۱۵ریال رش��د ۴۲,۰۶۵ریال و یورو 
ب��ا ۱۲۵ریال اف��ت ۳۲,۸۵۳ریال تعیین ش��د. فرانک 
س��وییس ۳۰,۲۶۷ریال، ک��رون س��وئد ۳,۵۲۶ریال، 
کرون ن��روژ ۳,۴۷۳ریال، کرون دانمارک ۴,۴۰۵ریال، 
لیر س��وریه ۱۶۰ریال، دالر اس��ترالیا ۲۱,۵۴۵ریال و 

ریال سعودی ۸,۰۵۲ریال تعیین شد.
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قیمتنوع ارز 

۳,۴۷۵دالر آمریکا

۳,۸۱۸یورو اروپا

۴,۸۹۲پوند انگلیس

۹۵۵درهم امارات

۱,۱۹۸لیر ترکیه

 ۵۴۰یوان چین

۳۱ین ژاپن

۲,۶۰۷دالر کانادا

 ۳,۵۳۰فرانک سوییس

۱۱,۶۰۰  دینار کویت

۹۲۷ریال عربستان

 ۲۷۷دینار عراق

۵۷ روپیه هند

۸۶۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۲,۴۱۶اونس طال

۴۴۳,۹۰۰مثقال طال

۱۰۲,۳۸۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱,۰۰۵,۰۰۰سکه بهار آزادی

۱,۰۰۷,۵۰۰سکه طرح جدید

۵۱۷,۰۰۰نیم سکه

۲۷۹,۰۰۰ ربع سکه

۱۸۸,۰۰۰ سکه گرمی

قائ��م مقام بانک مرک��زی، کاهش نرخ 
ت��ورم را از دس��تاوردهای ب��زرگ دول��ت 
یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش 
ن��رخ ت��ورم در گ��رو رعای��ت انضباط در 
سیاس��ت های مال��ی  )بودجه ای( دولت و 
سیاس��ت های پولی و اعتباری و همچنین 
اتخ��اذ تدابی��ر ج��دی در عملیاتی کردن 
راهکاره��ای مرتبط ب��ا چالش های نظام 

بانکی کشور است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
دکتر اکبر کمیجانی در پنجمین همایش  
چالش ه��ای  و  پول��ی  »سیاس��ت های 
بانک��داری و تولی��د« که به همت روزنامه 
دنی��ای اقتصاد در مؤسس��ه عالی آموزش 
بانکداری برگزار شد، تمرکز سیاست های 
بان��ک مرک��زی را بر مهار تورم اعالم کرد 
و گف��ت: محور سیاس��ت های پولی بانک 
مرکزی، مهار س��ه متغیر کلیدی اقتصاد 
کالن شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی 
در بازار ارز و اصالح نرخ سود بانکی است 
و سیاس��تگذار پولی ضمن توجه به رش��د 
اقتصادی در اجرای سیاست های اعتباری، 
پول��ی و ارزی، مه��ار تورم را اولویت اصلی 

قرار داده است. 
قائ��م مق��ام بان��ک مرکزی با اش��اره به 
ارتباط س��ه گانه میان س��ه متغیر کلیدی 
نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ س��ود بانکی در 
اقتص��اد و آث��ار متقابل متغیرهای مذکور 
و تالش سیاس��ت گذار پول��ی برای ایجاد 
محیط امن س��رمایه گذاری، خاطرنش��ان 
ک��رد: براس��اس مبانی نظری، نرخ تورم بر 
نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی 
از ن��رخ تورم اثر می پذیرد بنابراین کنترل 
ن��رخ ت��ورم و مدیریت انتظارات تورمی از 
طری��ق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت 
اصل��ی مق��ام پولی قرار گرفت تا بتواند در 
میان مدت تناس��ب مطلوب را میان این 
سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار 

س��ازد. ب��ا مهار ش��دن بی ثبات��ی و تورم، 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی افزای��ش یافته و 
محی��ط امن برای س��رمایه گذاری فراهم 

می شود. 
کمیجان��ی ضمن اظهار امیدواری برای 
رس��یدن ب��ه ت��ورم تک رقم��ی در آینده 
نزدی��ک تصری��ح ک��رد: در پ��ی رویکرد 
منضبطانه در سیاس��ت های پولی و مالی 
و بهب��ود قابل مالحظ��ه انتظارات تورمی 
در دول��ت یازده��م، نرخ تورم به طور قابل 
مالحظه و در مس��یری مس��تمر از ۴۰.۴ 
درصد در مهر ماه س��ال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ 
درص��د در بهمن ماه س��ال ۱۳۹۴ کاهش 
یاف��ت. ع��الوه بر این، ن��رخ تورم نقطه به 
نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خرداد س��ال 
۱۳۹۲ ب��ه ۸.۹ درصد در بهمن ماه س��ال 
۱۳۹۴ کاه��ش یافت��ه که مؤید مناس��ب 
بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص 
متغیره��ای میانی تعیین کننده نرخ تورم 
اس��ت و حصول نرخ تورم تک رقمی را در 
محدوده قابل دسترسی قرار داده است. 

وی با بیان اینکه سیاس��ت های پولی و 
اعتب��اری بان��ک مرکزی تنها مهار تورم را 
ه��دف ق��رار نداده و در کنار آن، به رش��د 
اقتصادی نیز توجه منطقی داش��ته است، 
گفت: گواه این امر متغیر رش��د نقدینگی 
اس��ت. نقدینگی در س��ال ۱۳۹۲، ۲۵.۹ 
درصد، در س��ال ۱۳۹۳ ب��ه میزان ۲۲.۳ 
درص��د، در دوازده ماهه منتهی به دی ماه 
سال ۱۳۹۴، ۲۷.۲ درصد رشد کرده است. 
ضم��ن آنک��ه برمبنای مبان��ی نظری باید 
ارتباط منطقی میان نرخ رش��د نقدینگی 
و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر 
این صورت رشد باالی نقدینگی منجر به 

نرخ تورم باال می شود. 
عضو هیأت عامل بانک مرکزی رویکرد 
اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی 
در طول دو سال گذشته را تمرکز بر تامین 

س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی و 
بهره ب��رداری از ظرفیت های خالی اقتصاد 
دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهیالت 
پرداخت��ی در ۱۰ ماه��ه س��ال ۱۳۹۴ به 
۲۹۸۴.۲ هزار میلیارد ریال رس��ید که در 
مقایس��ه با رقم مشابه سال قبل به میزان 
۱۰.۴ درص��د رش��د داش��ت. همچنین، 
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیالت 
پرداختی شبکه بانکی در ۱۰  ماهه نخست 
سال جاری معادل ۶۲.۶ درصد بوده است. 
چس��بندگی  درخص��وص  کمیجان��ی 
نرخ های سود بانکی و اصالح صورت گرفته 
برای این نرخ گفت: با کاهش قابل مالحظه 
ن��رخ ت��ورم، ت��الش بر این اس��ت که نرخ 
س��ود نیز به س��طوح منطقی کاهش یابد، 
اما افت رش��د اقتص��ادی در فصل چهارم 
س��ال ۱۳۹۳ و بروز برخی ش��واهد مبنی 
ب��ر ت��داوم این وضعیت در س��ال جاری و 
نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه 
بانک��ی که خود را به صورت چس��بندگی 
نرخ های سود بانکی نشان داده است. بااین 
حال، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه 
اصالح سیاس��ت های پولی در طول س��ال 
جاری بر کاهش غیردس��توری و تدریجی 
نرخ سود بانکی متمرکز است.  قائم مقام 
بانک مرکزی، ساماندهی بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را 
از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
س��ود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی 
با برگزاری جلس��ات مشترک و مستمر با 
مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی 
س��امانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه 
برداش��ت بانک ه��ا از کانال ات��اق پایاپای 
بانک��ی در جهت کاهش بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی اقدام کرده اس��ت.  به گفته 
دکت��ر کمیجانی، از دیگر اقدام های بانک 
مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی 
با هدف رفع مش��کالت نقدینگی بانک ها، 

تبدیل اضافه برداش��ت بانک ها به خطوط 
اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری  
)با نرخ  های مناس��ب( و تمدید و افزایش 
سپرده گذاری در بازار بین بانکی است. با 
ورود فعاالنه و س��اماندهی ش��رایط بازار و 
تزری��ق مناب��ع الزم، عمق بازار بین بانکی 
افزایش یافته و نرخ های س��ود در مس��یر 
کاه��ش قرار گرفته اس��ت. عالوه بر این، 
با تبدیل اضافه برداش��ت بانک ها به خط 
اعتباری با نرخ های مناسب، زمینه بهتری 
ب��رای رج��وع بانک ها به بازار بین بانکی و 
تامی��ن مالی کوتاه مدت آنها فراهم ش��ده 
ک��ه در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ 
س��ود بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد 
در ابتدای سال جاری به حدود ۱۹درصد 
و کمت��ر از آن در هفته ه��ای اخیر کاهش 

یافته است. 
قائ��م مق��ام بان��ک مرکزی با اش��اره به 
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی که پس 
از کاهش نرخ س��ود س��پرده ها در شورای 
پ��ول و اعتبار تصویب ش��د، خاطرنش��ان 
کرد: پس از استقبال بانک ها از بخشنامه 
بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود 
علی الحس��اب س��پرده های بانکی و تفاهم 
بر کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانکی از 
۲۰ درصد به ۱۸ درصد برای سپرده های 
یکس��اله و کاهش نرخ س��ود سپرده های 
کوتاه مدت کمتر از سه ماه به ۱۰ درصد، 
ش��ورای پ��ول و اعتبار نی��ز در یک هزار و 
دویس��ت و پانزدهمین جلسه خود، ضمن 
تأیید تفاهم بانک ها در زمینه کاهش نرخ 
س��ود سپرده های بانکی، کاهش نرخ سود 
تس��هیالت بانک��ی را به تصویب رس��اند. 
براس��اس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود 
تسهیالت عقود غیرمشارکتی از ۲۱ درصد 
به ۲۰ درصد و سقف نرخ سود تسهیالت 
م��ورد انتظ��ار عقود مش��ارکتی نیز از ۲۴ 

درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت. 

تداوم کاهش نرخ تورم تنها با رعایت انضباط پولی میسر است
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رئیس اتحادیه نان سنگکی در گفت وگو با 
»فرصت امروز«: 

جلوگیری از واردات گندم 
مهم ترین مشکل نانوایان است

محمدرض��ا نظرنژاد، رئیس اتحادیه نان س��نگکی 
جلوگی��ری از واردات گن��دم را از جمل��ه مهم ترین 
مش��کالت این صن��ف عن��وان ک��رد و در ادامه در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« اظهار ک��رد: در حال 
حاض��ر جلوگیری از واردات گن��دم از خارج یکی از 
مشکالت جدی ما است، زیرا اقدامی غیر کارشناسی 
اس��ت. اگر قص��د ایجاد رقابت اس��ت بای��د جهانی 
باش��د، زیرا هنگامی ک��ه از واردات گندم جلوگیری 
می شود، انبارهای گندم قیمت های خود را باال برده 
و متأس��فانه هیچکس نظارت دقیقی بر این افزایش 
قیمت ها ن��دارد. طی ماه های اخی��ر قیمت آرد آزاد 
و دولت��ی در رقاب��ت بودند اما متأس��فانه به محض 
جلوگیری از ورود گن��دم از خارج، قیمت ها افزایش 

یافت. 
اقدامی در جهت حل این مشکل داشته اید؟ 

بله، نامه ای در این جهت ارس��ال کردیم تا هرچه 
س��ریع تر نس��بت به لغو این قانون اقدام ش��ود، زیرا 
نانوانای��ان نمی توانن��د این موقع س��ال ن��رخ نان را 
تغیی��ر دهن��د. این درحالی اس��ت که اگ��ر واردات 
گندم آزاد نش��ود، به طورحتم نانوایان ما با مشکالتی 
مواجه خواهند ش��د. از نظر من این موضوع رانت و 

سوءاستفاده ای بیش نیست. 
به صورت خاص مشکالت نان سنگکی چیست؟ 
متأس��فانه درح��ال حاضر نان س��نگک ما قیمت 
ثابت��ی ن��دارد و در تالش هس��تیم ب��ا جلوگیری از 
افزای��ش قیمت آرد، قیمت نان نیز افزایش نداش��ته 
باش��د. زیرا اگر واردات گندم آزاد ش��ود به طور حتم 

تأثیر زیادی بر کاهش نرخ نان خواهد داشت. 
از سوی دیگر رقابت میان گندم وارداتی و داخلی 
و تأثی��ر آن بر قیمت ها، می تواند ب��ر کیفیت گندم 

وارداتی مؤثر باشد. 

ترکان: زیرساخت های 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس 

فراهم است
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد گفت: زیرس��اخت های سرمایه گذاری در منطقه 

آزاد ارس فراهم است و کمبودی وجود ندارد. 
ب��ه گزارش ایرنا، اکبر ترکان دیروز در جریان آغاز 
عملیات اجرای��ی و بهره برداری از 43 طرح عمرانی، 
تجاری و خدمات��ی منطقه آزاد ارس گفت: با جذب 
س��رمایه گذاری های جدید، سرعت رشد و رونق این 

منطقه افزایش یافته است. 
وی از طراحی 10 دهکده ساحلی در امتداد رود ارس 
خبر داد و گفت: س��اخت هر ی��ک از این دهکده ها با 
معماری خاص گردش��گری منطقه را متحول می کند. 
ت��رکان با تأکی��د بر اح��داث ف��رودگاه ارس گفت: با 
راه اندازی خطوط مستقیم پروازی به این منطقه شاهد 

رونق گردشگری در این منطقه خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه منطقه ای در فاصله 35 کیلومتری 
جلف��ا برای اح��داث فرودگاه ارس پیش بینی ش��ده 
است، بر ضرورت جانمایی مناسب برای احداث این 
فرودگاه در منطقه ای نزدیک تر تأکید کرد. ترکان با 
تأکید بر اس��تفاده از استعدادهای برجسته اقتصادی 
برای ش��کوفایی منطقه، پیشنهاد کرد انجمنی برای 
استعدادیابی در این منطقه تشکیل شود. مدیرعامل 
منطقه آزاد ارس هم با اعالم اینکه بیش از 2میلیون 
مترمربع ساخت و س��از تجاری در این منطقه صورت 
گرفته اس��ت، گفت: تاکن��ون 800 واحد صنفی به 
بهره برداری رس��یده و به گردشگران و مردم منطقه 
خدمات می دهد. محسن خادم عرب باغی از اجرای 
یکهزار و 650 هکت��ار درختکاری در این منطقه در 

آستانه نوروز خبر داد. 
منطق��ه آزاد تج��اری و صنعتی ارس در ش��مال 
اس��تان آذربایجان ش��رقی، در حاش��یه رود ارس و 
همج��واری ب��ا کش��ورهای جمه��وری آذربایجان و 

نخجوان واقع است. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
برجام 2 در سال آینده اجرایی 

خواهد شد
رئی��س ات��اق بازرگانی تهران به تش��ریح مهم ترین 
رخداده��ای اقتص��ادی در س��ال 1394 پرداخ��ت و 
پیش بینی کرد که س��ال آینده فضا برای ورود سرمایه 
به ایران به وجود بیاید و همچنین زمینه برای اجرایی 

شدن برجام 2 فراهم شود. 
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در آخرین جلسه 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال 1394 که 
دیروز 11 اس��فند در اتاق تهران برگزار شد، گفت: سال 
94 را با رکود آغاز کردیم اما توافق هسته ای نشان دهنده 
دوراندیش��ی و نقطه عطفی برای امسال بود. وی افزود: 
انتخابات همراه با توافق هسته ای دو اتفاق مهم و مثبت 
در سال 94 بود. امیدواریم که نتیجه این موفقیت ها در 
سال آینده دیده شود و برجام 2 اجرایی شود. خوانساری 
ادامه داد: پیش بینی های بین المللی رشد اقتصادی 4 تا 5 
درصد را برای اقتصاد ایران در سال آینده نشان می دهد 
و کارشناس��ان اقتصادی نیز معتقدند، سال آینده سال 
رونق اقتصادی اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان 
کرد: 140 هیاتی که در این مدت به ایران آمدند نش��ان 
می دهد که فضای س��رمایه گذاری در ایران فراهم است. 
وی اضافه ک��رد: اتفاق مهم دیگر در س��ال 94 موضوع 
کنترل تورم بود اما برای سال آینده چند تقاضای دیگر 
از دول��ت وجود دارد. کوچک س��ازی دولت، اصالح نظام 
بانکی، شفافیت و مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی 
از طری��ق رقابتی کردن ب��ازار، اصالح نظ��ام یارانه ای و 
تس��هیل فضا برای ورود سرمایه گذاران خارجی از جمله 
این مطالبات است. خوانس��اری همچنین تصریح کرد، 
با تش��کیل مجلس اعتدال زمینه ب��رای تحقق برجام 2 

فراهم شود. 

مذاکره 300 قرارداد در نشست 
تجاری ایران و کره جنوبی

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از حضور بیش از 500 
بازرگان ایرانی و کره ای در نشستی خبر داد که با هدف 
گس��ترش همکاری های اقتصادی و تج��اری میان دو 

کشور برگزار شده است. 
به گزارش ایس��نا، این رویداد در حاش��یه یازدهمین 
نشس��ت کمیته اقتصادی مشترک که هفته جاری آغاز 
به کار کرد، برگزار ش��د. این نشس��ت به طور مش��ترک 
توسط انجمن تجارت بین المللی کره و آژانس گسترش 
سرمایه گذاری تجاری کره میزبانی شده است و مقامات 
ش��رکت های کره ای ش��امل سامس��ونگ الکترونیکس، 
دوو اینترنش��نال و GS E&C در آن حاض��ر بوده ان��د، 
درحالی ک��ه از ایران هم ش��اهد حضور بیش از 200 نفر 
از مقامات سازمان سرمایه گذاری اقتصادی و انجمن فنی 
ایران، شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های ایرانی 
بوده اس��ت. ج��و هیونگ هوان، وزی��ر بازرگانی، صنعت 
و ان��رژی کره جنوب��ی اظهار کرد: این کش��ور به دنبال 
گسترش ش��راکت و همکاری با ایران در یک چشم انداز 
بلندمدت است. در یکی از حدود 300 قراردادی که مورد 
مذاکره قرار گرفت، شرکت انرژی پوسکو که شرکت تابعه 
شرکت فوالدسازی پوسکو است یک یادداشت تفاهم با 
یک شرکت فوالدسازی ایرانی برای ساخت یک نیروگاه 
در ایران امضا کردد. پوسکو انرژی یک قرارداد مقدماتی 
برای س��اخت یک نیروگاه 500 مگاواتی امضا کرد که از 
محصوالت فرعی تولید ش��ده در فرآینده فوالدسازی در 
منطقه اقتصادی آزاد چابهار استفاده خواهد کرد. بر پایه 
آم��ار دولتی کره جنوبی، تجارت دوجانبه با ایران در 11 
ماه نخست سال گذش��ته به 6 میلیارد دالر در مقایسه 
ب��ا 17 میلیارد دالر در س��ال 2011 بالغ ش��د. به گفته 
تحلیلگران کره ای، ازس��رگیری تجارت ب��ا ایران میزان 
صادرات کره جنوبی را به س��طح س��ال 2012 افزایش 
خواهد داد. انتظار می رود صنایع ساخت و ساز، پتروشیمی، 
هواپیمایی و کشتیرانی کره جنوبی از گشوده شدن بازار 
ایران سود ببرند. ایران پیش از وضع تحریم های هسته ای 
در سال 2010، ششمین بازار بزرگ خارجی شرکت های 

ساختمانی کره جنوبی بود. 

گفتوگو

مناطقآزاد

بازرگانی

در حاش��یه همای��ش تجاری 
رئی��س  س��نگاپور،  و  ای��ران 
فدراس��یون تجارت س��نگاپور و 
رئیس اتاق ای��ران دیدار کردند. 
احیا و بهبود بخشیدن به روابط 
بانکی و مالی بین دو کش��ور از 
جمل��ه مواردی بود ک��ه در این 
مالقات مورد تأکید قرار گرفت. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
اتاق ای��ران، محس��ن جالل پور 
رئیس ات��اق ایران، با اش��اره به 
ظرفیت ها و توانمندی های ایران 
اظهار داش��ت: ایران یک کشور 
ام��ن، باثب��ات، دارای بنگاه های 
اقتصادی مس��تحکم که دوران 
تحریم را پشت سر گذاشته اند، 
نیروی تحصیلکرده  جویای کار و 
آماده ب��ه کار و همچنین دارای 
ظرفیت های خ��دادادی و منابع 
طبیعی فراوان اس��ت. جالل پور 
ادام��ه داد: با در کن��ار هم قرار 
گرفتن این ظرفیت ها و داشتن 
این باور که توس��عه ایران متکی 
و  توس��عه بخش خصوصی  ب��ه 
همکاری ه��ای مش��ترک ایران 
با دیگر کشورهاس��ت، آمادگی 
داریم ک��ه از تجارب س��نگاپور 

برای توسعه بهره ببریم. 
رئیس اتاق ایران در این دیدار، 
سه پیشنهاد ارائه کرد: اوالً حضور 
شرکت های مش��ترک در ایران 
که س��نگاپور ظرفیت مناسبی 
برای افزای��ش فعالیت های خود 
ن��دارد، ثانیاً اس��تفاده از تجارب 
مرکز تحقیقات س��نگاپور برای 
تأسیس چنین مرکزی در ایران 
و انتق��ال تجرب��ه و ثالث��اً اینکه 
ش��رکت های مال��ی و فاینانس 
س��نگاپور در ایران، برای توسعه 
روابط فی مابی��ن حضور یابند. 
وی تأکی��د کرد: احی��ا، بهبود و 

تس��هیل روابط بانکی و بیمه ای 
بین دو کش��ور، الزمه توسعه و 
گسترش همکاری های اقتصادی 
دوجانب��ه و اجرایی ش��دن این 
پیش��نهادات خواهد بود. رئیس 
پارلم��ان بخش خصوصی اظهار 
داشت: انرژی، پاالیشگاه، خطوط 
انتقال، عمران، آب، آب شیرین 
کن، مدیریت آب، هتل س��ازی، 
بنادر، کش��تیرانی، دارو، فرش، 
محصوالت کشاورزی، سنگ های 
معدنی، رزین و خشکبار از جمله 
زمینه ه��ای هم��کاری بین دو 

کشور است. 
رئی��س اتاق ایران، خواس��تار 
ب��رای  وی��زا  تس��هیل ص��دور 
بازرگانان و تجار ایرانی از سفارت 
س��نگاپور در تهران ش��د و ابراز 
امی��دواری کرد که با س��نگاپور 
همکاری ها و سرمایه گذاری های 
پای��دار و  بلندمدت،  مش��ترک 
مس��تمر در منطقه و کشورهای 

باشیم. سیونگ  همسایه داشته 
س��نگ تئو، رئیس فدراس��یون 
تجارت س��نگاپور ک��ه در رأس 
ی��ک هی��أت تج��اری 58 نفره 
به ات��اق ایران آمده ب��ود، اظهار 
داش��ت: نمایندگان شرکت های 
زمینه ه��ای  در  س��نگاپوری 
مختلف نفت، گاز، پتروش��یمی، 
هتل س��ازی،  اطالعات،  فناوری 
حمل و نق��ل،  گردش��گری، 
داروس��ازی، بن��ادر، دریانوردی، 
ای��ن  در  بان��ک  و  کش��تیرانی 
هی��أت حضور دارن��د. تئو ادامه 
داد: ب��ا توج��ه ب��ه ظرفیت ها و 
توانمندی های ایران، ش��رکت ها 
اقتصادی س��نگاپور  فع��االن  و 
مناس��ب  تحت تأثی��ر ش��رایط 
و  همکاری ه��ا  ب��رای  ای��ران 
مش��ترک  س��رمایه گذاری های 
ق��رار گرفتند. هدف م��ا از این 
سفر، توسعه مناسبات اقتصادی 
و گسترش مشارکت بخش های 

خصوصی دو کشور است. 
رئی��س فدراس��یون تجارت 
سنگاپور با اشاره به پیشنهادات 
رئیس اتاق ایران اعالم کرد: از 
اس��تقبال  پیش��نهادات  ای��ن 
ش��رکت های  از  و  می کنی��م 
در  می خواهی��م  س��نگاپوری 
ای��ران که دسترس��ی به  بازار 
کش��ورهای مش��ترک المنافع 
از  و  یابن��د  حض��ور  دارد، 
ش��رکت های ایرانی هم دعوت 
می ش��ود ب��رای ورود ب��ه بازار 
جنوب شرق آسیا در سنگاپور 
اس��تقرار یابن��د. وی افزود: در 
خصوص احیا و بهب��ود روابط 
بانکی بین دو کشور، مذاکراتی 
را با وزرا و مسئوالن بانک های 
بازگش��ت  از  پ��س  س��نگاپور 
ای��ران انجام خواهی��م داد.  از 
تئ��و از امض��ای موافقت نام��ه 
متقاب��ل تش��ویق و حمایت از 
س��رمایه گذاری در دو کش��ور 

توس��ط وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی ای��ران و وزیر صنعت و 
تجارت سنگاپور در روز گذشته 

خبر داد. 
ج��واد انصاری، س��فیر ایران 
در سنگاپور با اش��اره به روابط 
سیاس��ی مناسب بین دو کشور 
در طول 48 سال گذشته گفت: 
بعد از تحری��م و برجام، دروازه 
ایران ب��ه روی دیگر کش��ورها 
گشوده شده است تا فرصت های 
فراوان و ظرفیت های ایران را به 
دنیا عرضه کنند و اعزام چنین 
هیاتی ب��ا این تع��داد در ایران 
بی س��ابقه اس��ت. انصاری ادامه 
حمای��ت  »موافقت نام��ه  داد: 
به عن��وان  س��رمایه گذاری«  از 
چت��ر حمایت��ی از تج��ارت و 
دو  توس��ط  س��رمایه گذاری 
دولت خواهد بود. اونگ، س��فیر 
س��نگاپور در تهران نیز در این 
همای��ش گفت: س��نگاپور طی 
توانس��ته  گذش��ته  س��ال   50
توانای��ی اقتصادی خ��ود را در 
زمینه های مختل��ف در منطقه 
جنوب شرق آسیا توسعه دهد. 
سفیر س��نگاپور در تهران ادامه 
داد: بسیاری از تحوالت زندگی 
ب��ا مذاک��ره و گفت وگ��و آغاز 
خواهد ش��د. بنابراین شرکت ها 
و فع��االن اقتصادی ه��م برای 
ش��روع همکاری نی��از به ایجاد 
فرصت برای مذاکره و گفت وگو 
دارند. وی خواستار تالش بیشتر 
ب��رای متقاع��د کردن  طرفین 
بانک ها برای احیا و بهبود روابط 

بانکی بین دو کشور شد. 
اونگ اب��راز امیدواری کرد که 
در ش��رایط کنونی، مناس��بات 
تجاری و همکاری های مشترک 

توسعه و گسترش یابد. 

در همایش تجاری ایران- سنگاپور تاکید شد 

احیا و بهبود روابط بانکی و مالی ایران و سنگاپور

رایزن بازرگانی، صنعتی و معدنی ایران در 
افغانستان، این همسایه شرقی ایران را سرشار 
از فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در صنای��ع 
کوچک دانست و گفت: ضعف زیرساخت های 
تولیدی، زمینه سرمایه گذاری در این کشور را 

بسیار سودآور کرده است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه 
تجارت،  »محمدرضا کریم زاده« در حاش��یه 
همایش یک روزه معرفی بازار افغانستان اظهار 
داشت: واردات کاالهای اساسی و غیراساسی، 
کمک  کش��ورهای خارجی، نق��ش کمرنگ 
دولت افغانس��تان در تأمین مایحتاج مردم و 
نظارت بر قیمت ها، تعداد اندک کارخانجات 
تولی��دی و اینکه بازار این کش��ور به صورت 
سنتی توس��ط بخش خصوصی اداره می شود، 
همگی از جمله ویژگی های بازار افغانس��تان 

است. 
وی اضافه کرد: پروژه های فراوانی در بخش 
خدمات فنی و مهندس��ی افغانس��تان وجود 
دارد که بخشی از آنها از طریق نهادها یا سایر 

کشورها تأمین می شوند. 
رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان افزود: 
وجود کانال های توزیع س��نتی، پتانسیل باال 
در تولی��د محصوالت کش��اورزی با توجه به 
وج��ود آب های فراوان در این کش��ور، وجود 
معادن، ب��ازار مصرف 31 میلیون نفری، لزوم 
تقویت راه ه��ای ارتباطی و زیرس��اخت های 
مناس��ب برای حمل و نقل کاال، این کشور را 

به منطقه ای خوب برای سرمایه گذاری تبدیل 
کرده است. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه توج��ه افغان ه��ا ب��ه 
سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط در 
حوزه صنعت اظهار داشت: افغان ها عالقه مند 
به ایجاد کارخانه و تولید کاال در کش��ور خود 
ش��ده اند و در حوزه ه��ای مختل��ف از جمله 
مواد غذایی، مواد بهداشتی، لوله های آب رسانی 
سبک و برخی محصوالت حوزه ساختمان این 
سرمایه گذاری ها مشهودتر است و ما به تجار 
ایرانی پیشنهاد می کنیم در تأمین تجهیزات و 
مواد اولیه وارداتی با افغان ها مشارکت کنند. 

وی گف��ت: مش��کالت عم��ده افغان ها در 
بخش صنعت، کمبود نیروی متخصص، مواد 
اولیه مورد نیاز، کمب��ود انرژی  )برق و گاز(، 
است. از سوی دیگر، این کشور نیاز جدی به 

سرمایه گذاری در حوزه بسته بندی دارد. 
کری��م زاده در خصوص وضعی��ت تجارت 
در افغانس��تان هم گفت: براساس آمارها، 96 
درصد کاالهای مصرفی این کش��ور وارداتی 
اس��ت و صادرات این کش��ور در سال تنها به 
4 درصد می رسد، بنابراین می توان گفت این 
کش��ور به یک جامعه مصرفی تبدیل ش��ده 

است. 
وی مواد غذایی، نوشیدنی، روغن و مصالح 
س��اختمانی را عمده ترین اق��الم وارداتی این 
کش��ور دانست و گفت: در س��اختار وارداتی 
افغانس��تان موادغذایی با 23 درصد، روغن با 

16 درصد و مصالح س��اختمانی با 13 درصد 
در رأس کاالهای مورد نیاز ایستاده اند. 

رای��زن بازرگانی ای��ران در افغانس��تان، از 
واردات دارو و محصوالت ش��یمیایی به عنوان 
بیشترین س��هم در بخش واردات سایر اقالم 
یاد ک��رد و گفت: ط��ال، لباس، تای��ر و مواد 
پالستیکی در این بخش در جایگاه های بعدی 

قرار دارند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه اگر تجار و بازرگانان 
ایران��ی ب��رای حض��ور مؤث��ر خ��ود در بازار 
افغانستان نگاه طوالنی مدت نداشته باشند، 
دیر یا زود بازار این کش��ور را در مقابل سایر 
رقبا از دس��ت خواهند داد، گفت: پاکستان، 
چین، روس��یه، ازبکستان، کره جنوبی، هند، 
قزاقستان، ترکمنستان، آلمان، ترکیه، امارات، 
کنیا و آمریکا مهم ترین رقبای ما در افغانستان 

هستند. 
کریم زاده همچنین مزیت های کش��ورمان 
در ص��ادرات به ای��ن کش��ور را مواد غذایی، 

شوینده ها، مصالح ساختمانی، دارو و تجهیزات 
پزش��کی، ظروف مالمین و پالستیکی، انواع 

سوخت، موکت و فرش ماشینی دانست. 
اولویت ه��ای  ای��ران،  بازرگان��ی  رای��زن 
اقتص��ادی دو کش��ور  هم��کاری فع��االن 
را صنای��ع س��بک، مواد غذای��ی، مصال��ح 
ساختمانی، صنایع دارویی، صنایع کاربردی 
و اشتغال زا، صنایع دارای مزیت تکنولوژیک 
ایرانی، ص��دور خدمات فنی و مهندس��ی، 
صنایع تبدیل کشاورزی، صنایع دامپروری، 
تأمین مواد اولیه قالی، پالس��تیک، شیشه، 
س��یمان، محصوالت بهداش��تی ساختمان، 
توریسم درمانی و گردشگری مذهبی عنوان 
کرد. سومین نمایش��گاه اختصاصی ایران در 
افغانس��تان قرار اس��ت به مدت چهار روز در 
شهر کابل برگزار شود. در این نمایشگاه بیش 
از 100 ش��رکت ایران��ی در 12 گروه کاالیی 
و خدمات��ی محصوالت و خدم��ات خود را به 

نمایش خواهند گذاشت. 

رایزن بازرگانی ایران: 

افغانستان سرشار از فرصت  در سرمایه گذاری های کوچک است
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حمل و نقل

توسعه جمعیت شهرهای کوچک با 
حمل و نقل

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر راه اندازی 
سیس��تم حمل و نقل ریلی برای توس��عه جمعیت در 
ش��هرهای اقماری، گفت: ن��گاه یکپارچه به موضوع 
حمل و نق��ل، امکان توس��عه جمعیت را در ش��هرها 

فراهم می کند. 
پی��روز حناچی در گفت وگو با مه��ر با بیان اینکه 
اجرای ی��ک نظ��ام یکپارچه حمل و نق��ل در عرصه 
وس��یع تر باید در کالنش��هرهای کشور اجرایی شود، 
گف��ت: اتصال مراکز ش��هرهای بزرگ به ش��هرهای 
اقم��اری از موضوعاتی اس��ت که باید بیش��تر مورد 
توجه قرار گی��رد، چراکه می تواند از تمرکز جمعیت 

در کالنشهرها جلوگیری کند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه بیش از ۱۰ کالنش��هر در 
کشور وجود دارد، افزود: حمل و نقل باید از خردترین 
مقیاس یعنی خودروهای ش��خصی تا اتوبوس، مترو، 
حمل و نقل بین ش��هری را در بربگیرد و در نهایت به 

حمل و نقل بین کشورها برسد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نگاه یکپارچه 
به موضوع حمل و نقل، اظهار داشت: نگاه یکپارچه امکان 
توسعه جمعیت را در برخی مناطق فراهم می کند که 
به دلیل نبود سیستم یکپارچه حمل و نقل امکان پذیرش 
جمعیت بیشتر را ندارند. حناچی با اعالم اینکه موضوع 
اس��تقرار جمعیت در ش��هرها و کنت��رل جمعیت در 
کالنشهرها در حال پیگیری در شورای عالی شهرسازی 
و معماری اس��ت، گفت: در حال حاضر سیس��تم های 
حمل و نقل ریلی در کالنش��هرها شکل گرفته که یکی 
از بهترین سیستم های حمل و نقل برای اتصال شهرهای 

اقماری به کالنشهرها است. 
وی ادام��ه داد: موضوع حمل و نق��ل ریلی در حومه 
و ش��هرهای اقماری که جمعیت پذیر هس��تند نیاز به 
برنامه ریزی بیشتری دارد که البته در برخی از شهرها 
مانند ش��هرهای جدید اطراف تهران در حال پیگیری 
اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه 
اتصال مترو و ش��بکه ریلی به شهرهای اقماری مانند 
شهرهای جدید در اطراف کالنشهرها تاثیر زیادی را بر 
جمعیت پذیری این شهرها می گذارد، گفت: حوزه مترو 
محدود اس��ت و ازجایی که مترو به اتمام می رسد باید 
راه آهن ش��هری وارد شده و پس از آن هم راه آهن ملی 

شهرها را به هم متصل می کند. 

افزایش ۱۵درصدی قیمت نوروزی 
بلیت اتوبوس

رئیس اتحادی��ه تعاونی های مس��افری از افزایش 
۱۵درصدی قیمت بلیت حمل و نقل مسافری عمومی 

برای ایام نوروز خبر داد. 
به گزارش مهر، محمدرض��ا عامری با اعالم اینکه 
قیمت بلیت حمل و نقل مس��افری عمومی برای ایام 
نوروز ۱۵ درصد افزایش یافت، اظهارداشت: افزایش 

قیمت بلیت ها از ۲۵ اسفند اعمال خواهد شد. 
وی افزود: در س��ال ۹۴ قیمت بلیت وسایل نقلیه 
عمومی هیچ گونه افزایش��ی نیافته ب��ود. عامری به 
ف��روش اینترنتی بلیت اش��اره کرد و اف��زود: از ۱۸ 
اس��فند بلیت به صورت حضوری و اینترنتی فروخته 

خواهد شد. 
وی گفت: ۱۱۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی 
ش��امل اتوبوس و مینی بوس ب��ا ظرفیت روزانه ۱.۵ 
میلیون صندلی مس��افران را جابه جا می کنند. وی 
افزود: پیش بینی ش��ده اس��ت ۴۵ میلیون مسافر در 

نوروز جابه جا شوند. 

عمان ارتباطات کشتیرانی با ایران 
را توسعه می دهد

عمان قصد دارد بعد از لغو تحریم های ایران زودتر از 
رقبا عمل کند و با توسعه ارتباطات کشتیرانی و تجاری 
خود با ایران جای دوبی در مبادالت با ایران را بگیرد. 

به گزارش تس��نیم به نقل از رویت��رز، منابع بندری 
گفتن��د، عمان قصد دارد بع��د از لغو تحریم های ایران 
زودتر از رقبا عمل کند و ارتباطات کشتیرانی و تجاری 

خود با ایران را توسعه دهد. 
تحریم های ایران که موجب کاهش همکاری بخش 
کش��تیرانی بین المللی با این کش��ور ش��ده و ارس��ال 
محموله های باری به سواحل ایران را مختل کرده بود، 
در اواسط ماه ژانویه لغو شد. امارات قبال از همکاری های 
گسترده کشتیرانی با ایران برخوردار بود، اما اکنون بعد 
از لغو تحریم ها بندر سوهار عمان در نزدیکی دوبی به 

دنبال توسعه ارتباطات خود با ایران است. 
عمان همچنین ممکن اس��ت از باال گرفتن تنش ها 
در روابط بین ایران و عربس��تان و کاهش سطح روابط 
تهران با برخی کش��ورهای دیگ��ر نظیر امارات منتفع 
ش��ود. حجم مبادالت تجاری کانتینری ایران و امارات 

قبل از تحریم ها ۱.۵ میلیون تی ای یو بود. 
گزارش های ذکر شده توسط شرکت های بیمه کننده 
کش��تی ها حاکی از ممنوعیت ورود کشتی های حامل 
پرچم ایران به بنادر عربستان و بحرین است. در همین 
ح��ال عمان که روابط گرم خود با تهران را حفظ کرده 

اکنون با رقیبی دیگر یعنی هند مواجه است. 
آندره توئت، مدیر اجرایی بندر و منطقه آزاد سوهار، 
اذع��ان کرد که این بندر کوچک تر از پایانه های اطراف 
اس��ت. وی گفت: »م��ا تالش داریم ت��ا ببینیم که آیا 
می توانیم بخش��ی از این کی��ک را از آن خود کنیم و 
با اس��تفاده از سوهار به عنوان پایه، فرصت های تجاری 
جدیدی را برای تجارت بین ایران و عمان ایجاد کنیم 
یا به سمت خود بکش��انیم یا نه.« »نخستین نشانه ها 
حاکی اس��ت که این اتفاق در حال رخ دادن است. این 
کار هنوز در بسته های بس��یار کوچکی در حال انجام 

است.«
 س��وهار که براس��اس یک س��رمایه گذاری مشترک 
۵۰ - ۵۰ بین دولت عمان و بندر روتردام هلند ساخته 
شده، شامل یک بندر و یک منطقه آزاد ۴۵ کیلومتری 
اس��ت. توئت افزود: هدف سوهار این است که تجارت 
بیشتری با خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
و ش��رکت ملی نفتکش ایران در زمینه فله خش��ک و 
کانتینری داشته باشد. اخیرا نخستین کشتی خطوط 
کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران در بندر سوهار 

پهلوگیری کرده است. 

خرید 200 واگن جدید برای شرکت 
ریلی سفیر

 مدیرعامل یک ش��رکت ریلی معتقد است هرچند 
صنعت ریلی نسبت به برخی از دیگر حوزه ها وابستگی 
کمتری به طرف های خارجی دارد، اما آثار لغو تحریم ها 
در این بخش نیز روشن شده و در آینده آثاری قطعی 

از آن مشاهده خواهد شد. 
محمد خان احمدی در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد: 
هرچند هنوز بسیاری از بخش های ریلی چه در عرصه 
بهره برداری و چه در عرصه س��اخت واگن با تمام توان 
خود کار نمی کنند، اما افزایش فعالیت های این بخش ها 
در طول هفته های گذشته نشان دهنده افقی روشن در 

این عرصه است. 
وی به دشواری های به وجود آمده برای فعالیت های 
اقتصادی در س��ال های گذش��ته اش��اره کرد و گفت: 
هرچن��د در طول این س��ال ها بس��یاری از فعالیت ها 
متوقف شد و کار برای شرکت های فعال در عرصه ریلی 
سخت شد، اما فعاالن این عرصه با امید به آینده باقی 
ماندند و حاال با لغو تحریم ها این امید بس��یار افزایش 

یافته است. 
مدیرعامل ش��رکت ریلی س��فیر به عقد قرارداد این 
شرکت برای خرید ۲۰۰ واگن جدید اشاره کرد و گفت: 
این واگن ها تماما از س��وی شرکت های داخلی ساخته 
خواهند شد و در صورتی که همین روند ادامه پیدا کند 
می توان انتظار داشت بسیاری از ظرفیت های سال های 

گذشته بار دیگر مورد استفاده قرار گیرند. 
خان احمدی با بیان اینکه بخش مس��افری راه آهن 
نی��از به حمایت های جدی دارد، عنوان کرد: هرچند با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی راه آهن 
بخش��ی از مقدمات الزم مانند تخفیف های اقتصادی 
اجرایی شده اما با توجه به قیمت باالی واگن های جدید 
و زمان طوالنی بازگشت سرمایه ها، بهبود شرایط یکی 

از نیازهای اصلی این بخش به حساب می آید. 
وی اف��زود: قطعا اصلی ترین اولویت س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی بازگش��ت سرمایه ها و دریافت سودی 
معق��ول اس��ت و در صورتی که این فض��ا پس از لغو 
تحریم ها به وجود  آید می توان امید داش��ت اوضاع این 

صنعت نیز نسبت به گذشته بهبود یابد. 

عمران

به دنب��ال افزایش تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه اقتصاد ایران، 
س��وییفت در اس��فندماه س��ال 
۹۰ اع��الم کرد که تع��دادی از 
بانک های ایرانی را که از س��وی 
اتحادیه اروپا تحریم ش��ده اند، از 
فهرست مش��ترکان خود خارج 
می کند. فهرستی که عدم حضور 
در آن باعث می شد امکان تبادل 
ارز و اطالعات ب��رای بانک های 
ایران��ی در فض��ای بین المل��ل 
عمال متوقف ش��ود. هرچند در 
چارچوب تحریم های س��وییفت 
برخ��ی از بانک ه��ای خصوصی 
ایران توانس��تند با دشواری های 
زی��اد ش��رایطی را فراهم کنند 
که ارتباط ش��ان با این ش��بکه 
بین الملل��ی برق��رار بمان��د اما 
محدود ش��دن جدی فضا برای 
کش��ور در عرصه اقتصادی کار 
را عم��ال ب��ه جایی رس��اند که 
ارتباط ای��ران با این عرصه قطع 
شد. ارتباطی که با نهایی شدن 
مذاکرات هس��ته ای و براس��اس 
توافق��ی که ای��ران با 6کش��ور 
قدرتمند جهان داش��ت، از چند 

هفته قبل بار دیگر برقرار شد. 
هرچند سوییفت قبول کرده 
بانک های ایرانی در مدت زمانی 
کوتاه تر نسبت به شرایط معمول 
خود را به این شبکه وصل کرده 
و امکان تب��ادل اطالعات دوباره 
را داش��ته باشند اما هنوز برخی 
از مش��کالت و مس��ائل در این 
راستا باقی مانده که نهایی شدن 
قراردادهایی که نیاز به تبادل ارز 
در فضای بین الملل��ی دارد را با 
مشکل مواجه می کند و در این 
بین قطعا یکی از اصلی ترین این 
قراردادها بحث خرید ۱۱۸ فروند 
ایرباس جدید از سوی ایران ایر 

است. 
در طول هفته های گذش��ته 
با به نتیجه رس��یدن مذاکرات 

ب��ا مس��ئوالن  ای��ران  ط��رف 
ش��رکت ایرباس، بنا شد ۱۱۸ 
هواپیما به شکلی نو و در قالب 
ق��راردادی بلندم��دت به ایران 
داده شود. در این بین هرچند 
ابتدایی بنا  در گمانه زنی ه��ای 
بر آن ب��ود که چن��د فروند از 
فاصله ای کوتاه  هواپیماه��ا در 
به ناوگان هوای��ی ایران اضافه 
ش��وند ام��ا ب��ه نظر می رس��د 
برخی مقدمات اجرایی تا زمان 
نهایی شدن اجازه این انتقال را 

نخواهند داد. 
در ای��ن بی��ن آنچ��ه اهمیت 
زیادی خواهد داشت، چگونگی 
انتق��ال منابع مال��ی مربوط به 
خری��د این هواپیماهاس��ت. در 
ق��راردادی که ایران ب��ا ایرباس 
ب��ه امضا رس��انده، رقمی حدود 
۱۰میلی��ارد دالر بای��د جابه جا 
ش��ود که براساس آن ۱۵ درصد 
از منابع از س��وی ایران پرداخت 
ش��ده و مابقی از طرف شرکت 
ایرباس و با اس��تفاده از فاینانس 
تامین خواهد ش��د. هر دو طرف 
مالی این ق��رارداد نیاز به نهایی 
ش��دن کار بانک های ایرانی در 
فضای سوییفت دارند و از این رو 
باید دید آیا با رفع این مش��کل، 
ام��کان ورود هواپیماها به ایران 
در اس��رع وقت فراه��م خواهد 
شد یا آن طور که نماینده سابق 

ایران در ایکائو می گوید، احتمال 
طوالنی ش��دن ای��ن فرآیند نیز 

وجود خواهد داشت. 

 نهایی کردن قرارداد خرید 
هواپیما زمان بر است

نماینده  منظ��ری،  علیرض��ا 
س��ابق ایران در س��ازمان ایکائو 
معتقد اس��ت که نی��از ضروری 
ای��ران به هواپیماه��ای جدید و 
شرایط سیاس��ی به وجود آمده 
پس از اجرای برجام باعث شده 
ک��ه قرارداد مربوط به خرید این 
هواپیماها سرعت زیادی بگیرد. 
در غیر ای��ن ص��ورت زمانی 7 تا 
۸ ماهه به عن��وان زمان طبیعی 
برای قرارداد خرید هواپیماها به 
حساب می آید. وی در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« صحبت از 
نهایی شدن سوییفت در قرارداد 
اخیر ایران با ایرباس را مقدمه ای 
الزامی دانست و گفت: آنچه که 
در حال حاضر از سوی دو طرف 
به امضا رسیده و بناست اجرایی 
ش��ود، قرارداد اصلی و ش��اکله 
کلی پروژه ای خواهد بود که در 
س��ال های آینده نهایی می شود. 
هر یک از بخش های این قرارداد 
مقدم��ات و جزییات��ی دارند که 
باید در زمان مربوط به خود و در 
مذاکره کننده  طرف های  حضور 

دو طرف نهایی شوند. 

مع����اون س���ابق س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری تاکی��د 
کرد: با توجه به اینکه ش��اکله 
اصلی قرارداد از سوی دو طرف 
نهایی ش��ده و به نظر نمی رسد 
اج��رای  در  خاص��ی  مش��کل 
آن وجود داش��ته باش��د، ورود 
ای��ن ایرباس ها ب��ه ایران بدون 
محدودیت انجام خواهد ش��د. 
اما آنچه که بیشترین دقت باید 
بر س��ر آن صورت گیرد، بحث 
چگونگ��ی انتق��ال منابع مالی 
مربوط به این قرارداد است که 
به نظر می رس��د ه��ر دو طرف 
روی آن تاکی��دی جدی دارند. 
از یک س��و مناب��ع مالی که از 
س��وی ایران جابه جا می شود و 
از سوی دیگر فاینانسی که باید 
از طرف ایرباس اختصاص پیدا 
کن��د، هر دو نیاز ب��ه اتصال به 
ش��بکه بین المللی بانکی دارند 
و ای��ن مه��م بای��د در جریان 
مذاکرات آینده دو طرف نهایی 

شود. 
مرتضی دلخوش، کارش��ناس 
بازاره��ای مالی نیز در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« اتصال ایران 
ب��ه ش��بکه س��وییفت را امری 
قطعی و غیر قابل انکار دانس��ت 
و گفت: با اجرایی ش��دن برجام 
حق بازگش��ت بانک های ایرانی 
به شبکه س��وییفت به رسمیت 

شناخته شده و به نظر نمی رسد 
این موضوع در آینده نیز مشکل 

خاصی داشته باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ایران 
اقتصادی  فعالیت ه��ای  ب��رای 
خود به ش��بکه س��وییفت نیاز 
خواهد داشت، تاکید کرد: این 
شبکه در سال های گذشته نیز 
قب��ل از موج آخ��ر تحریم ها از 
س��وی بانک ه��ای ایرانی مورد 
اس��تفاده قرار می گرف��ت و از 
ای��ن رو مش��کل و محدودیت 
خاصی برای اجرای آن از طرف 
سازمان ها و بانک های فعال در 
کش��ور وجود نخواهد داش��ت، 
بلک��ه تنها این امر به این دلیل 
طوالنی ش��ده که ای��ران چند 
س��الی از ای��ن فض��ا دور بوده 
است و باید شرایط برای برقرار 
کردن دوباره این ارتباط فراهم 
ش��ود. در این بی��ن چگونگی 
مذاکره ما با طرف های خارجی 
برای اس��تفاده از تمام ظرفیت 
آنه��ا و البته قیمت پایین برای 
خدمات��ی که ب��ه ای��ران ارائه 
می ش��ود، اهمیتی جدی دارد 
ک��ه باید ه��م از س��وی دولت 
و هم از س��وی دیگ��ر ارگان ها 

پیگیری شود. 
هرچند وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرده، آنچ��ه با ایرباس به 
امضا رسیده، در حال حاضر یک 
پیش قرارداد است و باید شرایط 
ب��رای نهای��ی ک��ردن مقدمات 
الزم جهت رس��یدن به قرارداد 
قطعی فراهم ش��ود، اما با توجه 
به مس��ئولیت دو طرف در قبال 
صحبت های صورت گرفته، ورود 
این هواپیماهای جدید به ایران 
ام��ری قطعی اس��ت. موضوعی 
که تنه��ا برای نهایی ش��دنش 
ب��ه فراهم آم��دن مقدمات الزم 
اجرای��ی احتی��اج اس��ت که در 
طول هفته ه��ای آینده می توان 
به نهایی شدن شان امید زیادی 

داشت. 

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه برآورد 
می شود کسری صندوق های بازنشستگی به 
7۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برس��د، گفت: 
در حال حاضر اقتصاد ایران دچار چهار بحران 
بزرگ بدهی های دولتی، دارایی های س��می، 
بحران رفاه اجتماعی و بحران بنگاه داری است. 
به گزارش »فرصت امروز«، عباس آخوندی 
در پنجمی��ن همایش سیاس��ت های پولی و 
چالش ه��ای بانکداری و تولی��د با بیان اینکه 
چهار بحران بزرگ در س��اختار اقتصاد ایران 
وج��ود دارد، گفت: اقتصاد ای��ران دچار چهار 
بح��ران ب��زرگ بده��ی دولت��ی، دارایی های 
س��می در نظام بانکی، ضعف رفاهی و بحران 

بنگاه داری شده است. 
وی با بیان اینکه نتیجه اجرای غلط سیاست 
خصوصی س��ازی در ایران با یک پوپولیس��م 
بس��یار شدید همراه ش��د، ادامه داد: در چند 
س��ال گذش��ته تظاهر به اقتصاد آزاد شد، اما 
در عمل سیاس��ت های دولت به سمت نظام 
مرکانتالیس��م رف��ت. وزیر راه و شهرس��ازی 
ب��ا تاکید بر اینکه نتیجه تمام سیاس��ت های 
اجرایی نظام مرکانتالیسمی گسترده درایران 
بود، گفت: فهم من از تعریف مرکانتالیسم این 
اس��ت که در این نظام یک اتحاد استراتژیک 
بی��ن س��وداگران و قدرت سیاس��ی ش��کل 
می گی��رد و در این نظام مرکانتالیس��م دولت 
ابزار دست سوداگران می شود. آخوندی ادامه 
داد: در اقتصاد مرکانتالیس��م رقابت سرکوب 
و انحص��ار تقدیس می ش��ود و نتیجه اقتصاد 

مرکانتالیسمی توسعه فقر در کشور است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینک��ه 
اقتصاد مرکانتالیس��م اقتصاد را به ش��دت دو 
قطبی می کند، افزود: در سیس��تم اقتصادی 
مرکانتالیسم دولت به ابزاری برای رانت عده ای 
تبدیل می ش��ود و عده ای فقیر و عده ای غنی 

می شوند. 
آخوندی با بیان اینکه حال باید این سوال را 
داشته باشیم که آیا براساس افزایش بدهی های 
دولت به زیان س��وداگران است، گفت: وقتی 
رقابتی وجود ندارد چرا باید به دنبال بهره وری 
پایدار باش��یم. تص��ور ما این اس��ت که همه 
عالقه مندیم دارایی سمی بانک ها باید کاهش 
یابد و مش��کل بدهی دولت رفع شود اما همه 
عالقه مند رفع این مشکالت نیستند. واقعیت 
این اس��ت کس��انی که ازطریق سوداگری به 
ثروت رس��یدند ب��ه طور قط��ع عالقه مند به 
کاهش بدهی های دولت نیس��تند. وی افزود: 
اقتصاد مرکانتالیسم افزایش می یابد و درآمد 
دول��ت قاعدتا باید کاهش یابد. در این صورت 
مالیات افزایش و ای��ن اقدام ضد تولید دولت 
باعث این می ش��ود که درآمدهای دولت نیز 
بیشتر کاهش پیدا کند و در نهایت بدهی های 

دولت روند افزایشی پیدا خواهد کرد. 
وزیرراه و شهرسازی گفت: نخستین نتیجه 

سیاست های مرکانتالیسم این است که جامعه 
را دو قطبی می کند و یک قطب س��وداگران 
منتفع هستند و قطب دیگر فقیران مستعصل 
که این همان چیزی اس��ت که۱۰ سال پیش 
در اقتصاد ایران رخ داد و فقر را تش��دید کرد. 
نتیجه دیگر اقتصاد مرکانتالیسم این است که 
امکان همکاری های منطقه ای از بین می رود 
چراکه سوداگران تنها به نفع خود می اندیشند 
و مفه��وم سیاس��ت ب��رد- ب��رد در این نظام 

اقتصادی تعریف نشده است. 
وی ادامه داد: تقاضا از دهه ۴۰ اجرا شده و 
گرایش سوسیالیستی در رژیم قبلی تحریک 
ب��ه تحریک تقاضا برمی گردد حال اگر به این 
دوره پنجاه س��اله ن��گاه کنیم می بینیم که با 
وجود تمام سیاست های تحریک تقاضا امروز 

با کاهش تقاضا مواجه شده ایم. 
آخون��دی درباره بدهی ه��ای دولت راهکار 
ضعیف جبران این بدهی ها گفت: بدهی های 
مس��تقیم دول��ت ۱۹۸ هزارمیلی��ارد تومان، 
بدهی ه��ای ش��رکت های دولت��ی ۱۸۴ هزار 
میلیارد تومان و بدهی های ش��رکت نفت هم 
۱6۰ هزارمیلیارد تومان است که مجموع این 
رقم برابر با ۵۰ درصد GDPاست. حال اینکه 
راهکاری ک��ه برای پرداخت بدهی های دولت 
در نظر گرفته شده انتشار اوراق صکوک اجاره 
تا رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان، اسناد و خزانه 
اس��المی تا س��قف ۵هزار میلیارد تومان که 
این اوراق به س��رعت خودش به بدهی تبدیل 
می شود و راهکار آخر انتشار اسناد تسویه است 
که هیچ ی��ک ازای��ن اوراق نمی تواند راهکار 
مناس��ب برای رفع مش��کل بدهی های دولت 
باش��د. وی افزود: از ۱۰ سال پیش موضوع رد 
دیون دولت و واگذاری شرکت های دولتی به 
تامین اجتماعی مطرح ش��د که ۱۰۰میلیارد 
دالر ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگذار ش��د که 
3۵درصد آن بابت رد دیون به نهادهایی چون 
تامین اجتماعی واگذار شد. میزان بدهی دولت 
به تامین اجتماعی وضعیت کاهنده ای ندارد و 
در ح��ال حاضر دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان 
به تامین اجتماعی بدهکار اس��ت که بیش از 
برابر ای��ن یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر 
بابت س��ود ای��ن بدهی به تامی��ن اجتماعی 
بدهکار اس��ت و سود بدهی با اصل آن برابری 
می کند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحران 
دارایی های س��می در بانک ها گفت: اخیرا دو 
موسسه بانکی مورد اعمال نظارت واقع شدند، 
اما برای اینکه از سپرده گذاران این موسسات 
حمایت شود تمام سوداگران این دو موسسه 
در حاش��یه امن قرار گرفته ان��د. این در حالی 
است که درسیستم بانکی ژاپن با دارایی سمی 
۵۰۰ میلیارد دالری مواجه شدند و در نهایت 
این دارایی س��می را به مبلغ ۲۰میلیارد دالر 
خریدند و سوداگران زیان ۴۸۰ میلیارد دالری 

پرداختند. 

وزیر راه و شهرسازی: 

4 بحران بزرگ اقتصادی ایران 

فاینانس قرارداد اخیر ایران با تبادالت بانکی ممکن می شود

سوییفت گام آخر برای ورود ایرباس های جدید
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بوگاتی مدل شیرون را با 1500 
اسب بخار روانه بازار می کند

بوگاتی وی��رون در زمان طراح��ی و عرضه آن به 
بازار توس��ط ش��رکت بوگاتی، مخالف��ان و منتقدان 
خاص خود را داشت. زمانی که طرح مفهومی ویرون 
عرضه ش��د، می توان گفت که یک کالس آموزش��ی 
طراحی خودرو بود، ام��ا پس از ارائه مدل مفهومی، 
مدی��ران بوگاتی تصمیم گرفتند ط��رح مذکور را به 
تولید رس��انده و محصول نهایی دقیقا مش��ابه طرح 
مفهومی باش��د. این تصمیم در حالی اتخاذ ش��د که 
بسیاری از کارشناس��ان حوزه صنعت خودرو معتقد 
بودند طرح مذکور به لح��اظ آیرودینامیکی کامل و 
بی نقص نیس��ت. در نهای��ت و پس از تولید محصول 
نهایی، منتقدان از پیچیدگی بیش از حد این خودرو 
و سنگین بودن آن به شدت انتقاد کردند. با این حال 
ویرون در زمان عرضه به بازار س��ریع ترین خودروی 

جهان به شمار می رفت. 
ب��ا وجود مخالفت ها و انتق��ادات متعدد، بوگاتی 
م��دل جدید خود را دقیقا ب��ر مبنای مدل ویرون 
طراح��ی ک��رده و خ��ودروی جدی��د که ب��ه نام 
»ش��یرون« ش��ناخته می ش��ود براس��اس شایعات 
و گزارش ه��ای منتش��ر ش��ده حداکث��ر س��رعتی 
 مع��ادل 288 مایل در س��اعت داش��ته و از مدل

 »Veyron SS «  نیز س��ریع تر اس��ت. 
ب��ا این همه بوگاتی ش��یرون ق��ادر نخواهد بود از 
حداکثر س��رعت خود اس��تفاده کند و سرعت آن به 
261 مایل در س��اعت محدود خواهد ش��د. با وجود 
هم��ه محدودیت ها، ش��یرون هن��گام رکورد گیری 
توانس��ت با ثب��ت حداکث��ر س��رعت 301 مایل در 
ساعت  )معادل 500 کیلومتر در ساعت( عملکردی 
فوق الع��اده و بی ح��رف و حدیث از خ��ود به نمایش 

بگذارد. 
خودروی جدید بوگاتی به یک پیش��رانه 8 لیتری 
16 سیلندر و چهار توربوشارژر مجهز بوده و قدرتی 
مع��ادل 1500 اس��ب بخار تولید می کن��د. با توجه 
به مش��خصات منتشر شده از پیش��رانه شیرون، این 
خودرو در صورت عدم وجود محدودیت س��رعت، به 

مراتب سریع تر از مدل »ویرون« خواهد بود. 
انتش��ار جزییات مربوط به نیروی محرکه بوگاتی 
ش��یرون در حالی ص��ورت می پذیرد ک��ه در کمال 
تعج��ب کارشناس��ان و خبرن��گاران ح��وزه صنعت 
خ��ودرو، تاکن��ون هیچ خب��ری در رابطه ب��ا تولید 
»شیرون« با پیش��رانه هیبریدی منتشر نشده است. 
این در حالی اس��ت که پیش از این اعالم ش��ده بود 
شرکت بوگاتی، یک پیش��رانه هیبریدی را نیز برای 

این خودرو در نظر گرفته است. 
بدنه خودروی جدید بوگاتی از فیبرکربن س��اخته 
ش��ده و طراح��ی عق��ب و جل��وی آن از طراح��ی 
آیرودینامی��ک فعال و قابل قبولی برخوردار اس��ت. 
اگرچه ش��یرون به لحاظ طراحی تا حدودی مستقل 
بوده و ویژگی های منحصر به فردی دارد، با این حال 
کارشناسان معتقدند که طراحی جلو و عقب شیرون 

بسیار شبیه به ویرون است. 
بوگات��ی اع��الم کرده اس��ت که 500 دس��تگاه 
»ش��یرون« را تولید و به ب��ازار عرضه خواهد کرد 
که یک سوم از این تعداد تاکنون به فروش رسیده 
اس��ت. چنانچه شما هم قصد خرید یک دستگاه از 
خ��ودروی جدید بوگاتی را داری��د باید خودتان را 
برای پرداخت رقمی معادل 2/5 میلیون دالر آماده 

کنید. 

خودروهای برقی ارزان تر موجب 
سقوط بازار نفت خواهد شد؟ 

تجزی��ه و تحلیل های صورت گرفته توس��ط مجله 
اقتصادی بلومبرگ نش��ان می دهد که وسایل نقلیه 
برقی به س��رعت در حال ارزان ش��دن هس��تند که 
ای��ن موضوع بر س��قوط ب��ازار نفت بی��ش از پیش 
دامن می زند. بدون ش��ک ما ق��ادر نخواهیم بود که 
اتفاق��ات یک دهه آتی را پیش��گویی کنیم اما آنچه 
تحلیلگران ارائه می کنند نش��ان دهنده بحران نفتی 
در آینده ای نزدیک اس��ت که مسبب آن خودرو های 

برقی هستند. 
براس��اس آنچه در این مقاله گفته ش��ده اس��ت، 
ده��ه 2020 دوره ش��کوفایی خودرو ه��ای برق��ی 
خواه��د بود. آنچه واضح اس��ت از لحاظ هزینه، این 
خودرو ها در برابر مدل های مشابه بنزینی خود بسیار 
ارزان تر هس��تند. آنچه آمار ها نشان می دهد فروش 
خودرو های برقی در جهان ب��ا افزایش 60 درصدی 
مواج��ه بوده اس��ت و می توانن��د جایگزین بس��یار 

مناسبی برای خودرو های بنزینی باشند. 
باوج��ود اینک��ه در ح��ال حاض��ر قیم��ت نفت با 
رکود بی س��ابقه ای مواجه ش��ده است، نمی توان این 

خودرو ها را عامل تهدیدآمیزی برای آن پنداشت. 

 خودروی خودران گوگل
تصادف کرد

خ��ودروی خودران گوگل که تح��ت آزمایش قرار 
داشت، با یک اتوبوس در حال حرکت برخورد کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از بلومب��رگ، خودروی 
خ��ودران گوگل که توس��ط ش��رکت گ��وگل تحت 
آزمای��ش ق��رار داش��ت، در تاری��خ 14 فوریه با یک 
اتوب��وس تص��ادف کرد که گ��زارش آن در تاریخ 29 
فوریه منتش��ر ش��ده و این نخستین بار است که این 
ش��رکت برای تص��ادف این فناوری خ��ودران مقصر 

شناخته می شود. 
 Lexus(  این خودرو که یک لکس��وس اس یووی
درحالی ک��ه  اس��ت،   )sports utility vehicle
قصد داش��ت به کیس��ه های ش��نی که روی جاده ای 
در کالیفرنیا قرار داش��ت نخورد، به س��مت چپ یک 

اتوبوس عمومی در حال عبور برخورد کرد. 
این خودرو البته یک راننده آزمایش��ی هم داش��ت 
ک��ه نزدیک ش��دن اتوبوس را از آینه دی��ده بود، اما 
تصور می کرد که اتوبوس می ایستد یا سرعتش را کم 
می کند که به خودروی گوگل اجازه ادامه مسیر دهد. 
گوگل ادع��ا می کند که تالش هایش منجر خواهد 
ش��د در آین��ده تعداد زی��ادی از خودروها به صورت 
خ��ودران حرک��ت کنند. این ش��رکت البت��ه اذعان 
می کن��د که این فناوری هن��وز نیاز به کار دارد. این 
تصادف با اتوبوس به این دلیل اتفاق افتاد که نرم افزار 
خ��ودروی گوگل هم پیش بینی کرده بود اتوبوس راه 

را به آن واگذار خواهد کرد. 
گ��وگل در گ��زارش ماهانه ماه فوری��ه خود درباره 
خودروهای خودران نوش��ته است: ما می توانیم تصور 
کنیم که راننده اتوبوس فرض کرده است که ما عقب 
خواهیم کش��ید و متأسفانه تمامی این فرضیات ما را 
به یک نقطه در یک زمان رسانده و منجر به تصادف 
شده اس��ت. این سوءتفاهم ها هر روزه بین رانندگان 

انسان در جاده هم پیش می آید. 
در این تصادف جراحتی گزارش نش��ده، اما س��پر 
جلو، چرخ جلو و یکی از سنسورهای خودروی گوگل 
آسیب دیده است. خودروی گوگل با سرعت دو مایل 
ب��ر س��اعت  )3.2 کیلومتر بر س��اعت( و اتوبوس با 
س��رعت 15 مایل بر ساعت  )24 کیلومتر بر ساعت( 

می راندند. 
به گفته گوگل، این ش��رکت حاال تغییراتی را روی 
نرم افزار این خودروی خودران اعمال کرده است تا از 
این پس کمتر این احتمال را بدهند که اتوبوس ها و 
سایر وسایل نقلیه بزرگ راه را به آنها واگذار خواهند 

کرد. 

همکاری تویوتا و ب ام و برای تولید 
خودروی اسپورت

تویوت��ا موت��ور و ب ام و آلم��ان مایل هس��تند یک 
پلت فرم مش��ترک ب��رای تولید خودروی اس��پورت 
طراح��ی کنن��د ام��ا هنوز درب��اره زمان ای��ن پروژه 

تصمیمی نگرفته اند. 
به گزارش ایس��نا، یکی از مدی��ران بلندپایه تویوتا 
در مصاحب��ه ب��ا رویت��رز اظهار ک��رد: ب ام و و تویوتا 
سال هاست در زمینه فناوری پیل سوختی و قطعات 
س��بک همکاری داش��تند و احتماال به طور مشترک 
ی��ک پلت فرم طراحی خواهند کرد تا با اس��تفاده از 
آن خودروهای اسپورت تحت برند خود تولید کنند. 
دیدی��ه ل��وروی، نایب رئی��س تویوتا در آس��تانه 
برگزاری نمایش��گاه خودروی ژنو اظهار کرد: هر سه 
پروژه به خوبی پیش می روند و حمایت کافی از سوی 

هر دو شرکت برای خودروی اسپورت وجود دارد. 
ف��روش تویوت��ا در اروپا که ش��امل 56 کش��ور از 
جمله روس��یه و ترکیه اس��ت س��ال گذشته به 874 
ه��زار دس��تگاه کاه��ش یافت زیرا ف��روش باالتر در 
بخش غربی منطقه نتوانس��ت کاهش ش��دید فروش 
در روس��یه را جب��ران کند اما حجم فروش ش��اهد 

بازگشت به رشد در سال 2016 بوده است. 
ح��دود 70 درص��د از خودروهای تویوتا که س��ال 
گذشته در اروپا به فروش رفتند در این منطقه تولید 
شده بودند و این خودروساز انتظار دارد درصد مذکور 
 C-HR امسال با افزودن دو مدل شامل کراس اوور
که در ترکیه تولید خواهد ش��د و RAVA4 که در 

روسیه مونتاژ خواهد شد، افزایش پیدا کند. 

امیدواری فولکس واگن به توافق 
نهایی با آمریکا

مدیرعام��ل فولکس واگن اب��راز امیدواری کرد این 
شرکت با رگوالتورهای آمریکایی در خصوص راه حل 
فن��ی برای خودروهای دیزل��ی آالینده، بازخرید این 

خودروها و جریمه به توافق خواهد رسید. 
به گزارش ایس��نا، وزارت دادگستری آمریکا علیه 
فولکس واگ��ن به دلی��ل نقض قوانین محیط زیس��تی 
آمری��کا ی��ک ش��کایت 46 میلی��ارد دالری تنظیم 
کرده اس��ت درحالی که رگوالتورها و دادس��تان های 
آمریکای��ی س��رگرم بررس��ی نقش مدیران ارش��د از 
جمله مارتی��ن وینترکورن، مدیرعامل س��ابق گروه 

فولکس واگن در این قضیه هستند. 
ب��ا این همه با گذش��ت بیش از پنج ماه از افش��ای 
رس��وایی تقلب فولکس واگن در تست های آالیندگی 
هنوز هیچ راهکاری برای اصالح 600 هزار خودروی 
آالین��ده در آمری��کا وج��ود ن��دارد. ماتی��اس مولر، 
مدیرعامل گروه خودروسازی فولکس واگن در آستانه 
نمایش��گاه خودروی ژنو به رویترز گفت: این شرکت 
در آمری��کا مذاکرات فش��رده ای با مقامات مربوط به 
منظ��ور دس��تیابی به یک راهکار قابل قبول داش��ته 

و گفت وگوهای سازنده میان دو طرف ادامه دارد. 
وی ب��ه تلویزیون رویت��رز گفت: مذاکرات میان دو 
طرف از س��ر گرفته خواهد شد با این همه وی تصور 
نمی کند مقامات آمریکایی در قبال این خودروس��از 
آلمانی سخت گیری زیادی اعمال کرده اند، بلکه آنها 
در واقع گام های قاطعی برای پاک سازی این رسوایی 

برداشته اند. 

خبر بینالملل

چهارشنبه
127اسفند1394 خودرو

 »سیاس��ت دول��ت یازدهم 
این اس��ت ک��ه صنعت خودرو 
خصوصی ش��ود.« این س��خن 
قاط��ع حس��ن روحانی، رئیس 
دول��ت یازدهم در دومین روز 
از س��ومین همایش بین المللی 
خودرو ب��ود. جمله ای که اخم 
برخ��ی از مدی��ران خودرویی 
را در هم کش��ید اما در عوض 
تش��ویق کارشناسان و فعاالن 
صنعت خودرو را در پی داشت. 
در دومی��ن روز از س��ومین 
همای��ش بین الملل��ی صنعت 
خودرو، روحانی مهمان فعاالن 
صنعت خودروی ایران و جهان 
ب��ود و طب��ق پیش بینی ها که 
گفته می ش��د رئی��س جمهور 
از تعرف��ه صفر واردات خودرو 
در این همایش س��خن خواهد 
گفت، او از صفر ش��دن تعرفه 
واردات خ��ودرو صحبتی نکرد 
ام��ا ب��ه س��نگین ب��ودن این 
تعرفه ها و پایان یافتن حمایت 
دولتی از صنعت خودرو اش��اره 

کرد. 
روحان��ی با بیان اینکه دولت 
همواره برای فعال نگه داش��تن 
صنع��ت خودرو، از آن حمایت 
کرده است، تصریح کرد: ایجاد 
ممنوعیت برای واردات برخی 
خودروه��ا و وض��ع تعرفه های 
سنگین واردات، بخشی از این 
حمایت ه��ا بوده اند اما حمایت 
دول��ت از این صنعت نمی تواند 
دائمی باش��د و دورانی دارد که 

نامحدود نیست. 
رئی��س جمه��ور ب��ا تأکید 
ب��ر اینک��ه صنعت م��ا باید از 
کیفی��ت الزم و ق��درت رقابت 
برخ��وردار باش��د، بی��ان کرد: 
 حمایت دائمی دولت از صنعت 
خودرو، یعنی خروج از گردونه 
جهانی، پایین آمدن کیفیت و 
باال رفتن قیمت. ما نمی توانیم 
ه��ر خودرویی با هر کیفیتی را 
قبول کنیم. ضمن اینکه مسئله 
محیط زیس��ت ام��روز برای ما 
اولوی��ت دارد و کاهش مصرف 
انرژی باید یکی از اصول مورد 
نظر هر بنگاه اقتصادی باشد. 

روحان��ی اف��زود: سیاس��ت 
دول��ت یازدهم این اس��ت که 
صنعت خودرو خصوصی باشد 
زیرا دولت هیچ گاه مدیر خوبی 
در صنعت خودرو نخواهد بود، 
بنابراین باید این صنعت به طور 
کامل خصوصی سازی و رقابتی 

شود. 
در  ام��ا  جمه��ور  رئی��س 
بخ��ش دیگ��ری از صحب��ت 
هایش تش��ویق حاضران برای 
چندین دقیقه همراه س��خنان 
خ��ود کرد. آنجا که با صراحت 
هرچ��ه تمام تر به ش��رایط این 
روزهای صنعت خودرو اش��اره 
ک��رد. روحان��ی در این بخش 
تصری��ح ک��رد: م��ا نمی توانیم 
دروازه های کش��ور را ببندیم، 
چند خ��ودرو تولید کنیم و به 
مردم بگوییم که باید همین ها 
را بخرند، چنین سیاس��تی به 
هیچ عن��وان قابل قبول دولت 

یازدهم نیست. 
خصوص��ی  داد:  ادام��ه  او 
و  ک��ردن  رقابت��ی  ک��ردن، 
صادرات��ی کردن از اهداف ما 
در صنعت خودرو است و اگر 
ای��ن موارد حاصل نش��ود، ما 
به س��ایر اهداف خود در این 

صنعت نخواهیم رس��ید. 

شرایط دولت برای 
سرمایه گذاران خارجی

رئیس دولت یازدهم با اشاره 
به مذاکرات خارجی، بیان کرد: 
یکی از صنایعی که در توافقات 
م��ا م��ورد نظ��ر ب��ود، صنعت 
حمل و نق��ل و از جمله صنعت 
خ��ودرو ب��ود. در این زمینه ما 
ب��ه تفاهم��ات و قراردادهایی 
دس��ت یافتیم و این به معنای 
آن است که مسیر توسعه برای 
رش��د صنعت خودرو باز ش��ده 
اس��ت. البته دول��ت از صنعت 
خ��ودرو توقعاتی دارد و صنعت 
خودرو هم از دولت توقع دارد 
اما همه ما باید در جهت جلب 

رضایت مردم حرکت کنیم. 
روحان��ی با اش��اره به رش��د 
اقتص��ادی، گفت: نیاز کش��ور 
رش��د 8 درصدی اس��ت. البته 
کش��وری ک��ه در س��ال 91 و 
92 دارای رش��د منف��ی ب��وده 
و در ش��رایط رک��ود جهان��ی 
می خواه��د رک��ود داخل��ی را 
بش��کند کار س��اده ای پی��ش 
رو ن��دارد، اما ما در س��ال 93 
توانس��تیم رشد منفی 8 فصل 
مداوم را پش��ت سر بگذاریم و 
به رشد مثبت 3 درصد برسیم. 
در رش��د سال گذشته صنعت 
نقش ارزشمندی را ایفا کرد و 
در میان صنایع صنعت خودرو 

جزو صنایع پیشران بود. 
او ادام��ه داد: یکی از راه های 

ما برای توس��عه صنعت خودرو 
این اس��ت که با ش��رکت های 
خارج��ی مش��ارکت کنیم. ما 
می توانی��م از تحقیق، ابتکار و 
اس��تفاده  خودمان  جوان های 
و خ��ودروی مل��ی با طراحی نو 
تولی��د کنیم. ضم��ن اینکه در 
صنعت خودرو با ش��رکت های 
خودروس��از مطرح جهانی نیز 
مش��ارکت داش��ته باش��یم. به 
ای��ن ترتیب از لحاظ توانمندی 
فناوری، محیط زیست، شدت 
ان��رژی و امنیت جان مردم به 

نقطه مطلوب می رسیم. 
رئی��س جمهور با اش��اره به 
اهمی��ت صنعت قطعه س��ازی 
ب��رای توس��عه صنعت خودرو، 
تأکید کرد:  روش��ن اس��ت که 
خودرو به عن��وان یک صنعت، 
صنایعی مثل فوالد، پالستیک 
و نس��اجی را نی��ز ب��ه هم��راه 
م��ی آورد و ی��ک تحرک بزرگ 
در اش��تغال و صنعت کشور به 
وجود خواه��د آورد. به همین 
دلیل هم دولت به اهمیت این 
صنع��ت توجه دارد. البته برای 
ق��رار گرفت��ن ای��ن صنعت در 
جایگاه خودش، قطعه س��ازها 
نی��ز باید در س��طح بین المللی 

باشند. 
ب��ه  خط��اب  روحان��ی 
س��رمایه گذاران خارجی گفت: 
م��ا ب��ا ش��رکت های خارج��ی 
مش��ارکت می کنیم به شرطی 

ک��ه قطعه س��ازهای م��ا نیز در 
سطح جهانی حضور پیدا کنند. 
برای این کار ما از ش��رکت های 
خودروس��ازی ب��رای حض��ور 
در ای��ران اس��تقبال می کنیم. 
اس��تقبال ما به این معنا نیست 
که خودروس��ازان خارجی فقط 
برای مصرف در یک جامعه 80 
میلیون��ی بیایند، بلکه به خاطر 
مشارکت با خودروسازان داخلی 
و برای آن اس��ت که بخش��ی از 
ب��ازار داخل��ی و خارج��ی را با 
مشارکت یکدیگرکسب کنیم. 

از  م��ا  داد:  ادام��ه  او 
خودروس��ازان خارج��ی برای 
طراحی ه��ای  در  مش��ارکت 
آینده اس��تقبال می کنیم چرا 
که 20، 30 س��ال بعد صنعت 
خ��ودرو با امروز قابل مقایس��ه 
نیس��ت. ما اگر می خواهیم در 
صنعت فعلی خود بمانیم یعنی 
20 س��ال دیگر باز هم صنعت 

خودرو نداریم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه امنی��ت 
ایران عنوان کرد: ش��رکت های 
خارجی بای��د بدانند که ایران 
کش��وری دارای امنیت و ثبات 
مثال زدنی در س��طح منطقه و 
حت��ی جهان اس��ت. می بینید 
که انتخابات��ی بزرگ در ایران 
برگزار می ش��ود و ما حتی یک 
حادثه امنیتی نداریم که این از 
افتخارات مان است. از طرفی ما 
دارای خط��وط مواصالتی قابل 

قبول و مهمی در سطح کشور 
و منطقه هستیم. 

دولت متعهد به همکاری با 
مجلس آینده است

رئیس جمه��ور همچنین با 
اش��اره به انتخابات 7 اس��فند، 
ای��ن  نتیج��ه  ک��رد:  اظه��ار 
انتخاب��ات برای ملت ما مبارک 
خواهد بود، دولت پیش از این 
هم گفته بود که نتیجه آرا هر 
چه باش��د و ترکیب مجلس به 
هر شکلی که رقم بخورد، خود 
را متعهد به همکاری با مجلس 

آینده خواهد دید. 
او با تش��کر از ملت ایران به 
خاطر حضور هوشمندانه ش��ان 
ش��د:  ی��ادآور  انتخاب��ات  در 
انتخاب��ات همواره دمیدن روح 
جدی��د در کالب��د جامعه برای 
حض��ور و حرکت پرش��تاب در 
مس��یر توس��عه و رفاه جامعه 
و مردم بوده و هس��ت. کش��ور 
و جامع��ه ای ک��ه انتخاب��ات و 
صن��دوق رأی ن��دارد و آرای 
م��ردم بر سرنوش��ت آن ملت 
حاک��م نیس��ت، قطع��اً جامعه  
پرنشاط و زنده ای نخواهد بود. 
او اضاف��ه کرد: همه جناح ها، 
گروه ها و فعاالن سیاس��ی چه 
آنه��ا که به لحاظ رأی مردم به 
مفهوم اکثریت هس��تند و چه 
آنه��ا ک��ه از لح��اظ رأی مردم 
ب��ه مفه��وم اقلیت به حس��اب 
می آین��د، برای م��ردم، دولت 
و نظ��ام م��ا محترمن��د. به جد 
معتقدی��م ک��ه بع��د از دوران 
انتخابات در هر مرحله ای دوران 
رقابت سیاسی- اجتماعی پایان 
یافته و باید همکاری ها بیش از 

گذشته مدنظر همه باشد. 

ترسیم چشم انداز روشن 
صنعت خودرو

محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت، برای 
دومی��ن روز متوال��ی در ای��ن 
همایش پش��ت تریبون رفت و 
این بار به ترسیم چشم اندازهای 
صنعت خودروی ایران پرداخت. 
نعمت زاده با اش��اره به مثبت 
ش��دن رش��د اقتصادی در سال 
93، بی��ان ک��رد: بخش صنعت 
س��هم 40 درص��دی در مثبت 
ش��دن این رش��د داشته که 45 
درصد از این سهم صنعت متعلق 
به صنعت خودرو بوده است. او با 
اش��اره به سند راهبردی صنعت 
خ��ودرو که س��ال گذش��ته در 
همی��ن همایش رونمایی ش��د، 
تصری��ح ک��رد: در ای��ن برنامه 
راهبردی 10 س��اله پیش بینی 
ش��ده دول��ت در قیمت گذاری 
دخال��ت نکن��د و تعیین قیمت 
خودرو براس��اس بازار آزاد البته 
با نظارت دولت باش��د. او ادامه 
داد: براساس برنامه راهبردی این 
وزارتخان��ه، تولید خودرو باید به 
3 میلیون دستگاه در سال برسد 
که از این میزان یک سوم آن باید 
به بازارهای صادراتی ارائه شود، 
ضمن اینکه 120 هزار دس��تگاه 
خودروی تجاری و سنگین باید 
در کشور تولید شود. نعمت زاده 
همچنی��ن تأکید ک��رد: بهبود 
س��اخت داخ��ل متناس��ب ب��ا 
ارتقای س��طح فن��ی موتورهای 
خودرو، ع��دم دخالت دولت در 
قیمت گذاری، اصالح س��اختار 
قطعه س��ازی و حمای��ت جدی 
و مؤث��ر از مصرف کنن��دگان از 
جمله برنامه های صنعت خودرو 

براساس راهبرد جدید است. 

در سومین همایش بین المللی خودرو مطرح شد 

حکم رئیس جمهور 
برای خصوصی سازی  صنعت خودرو

شماره459 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073290

ترجمه: معراج آگاهی
www. roadandtrack. com :منبع

ترجمه: سیروس ترکمان
msn. com :منبع

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

کرمان خودرو آغوشش را به روی 
سرمایه گذاران خارجی گشود

محمدرض��ا ش��ه بخش، مدیرعام��ل گ��روه 
صنعتی کرمان خ��ودرو در پنل تخصصی این 
همای��ش از آغوش ب��از کرمان خ��ودرو برای 

سرمایه گذاران خارجی سخن گفت. 
او اظهار کرد: ما آمادگی داریم که بخش��ی 
از ظرفیت های خودمان را در اختیار برندهای 
خارجی برای همکاری مشترک قرار دهیم. ما 
برای به روز کردن تکنولوژی های خود آمادگی 
داریم تا دس��ت عالقه مندان به سرمایه گذاری 

را بفشاریم. 
 شه بخش درباره آینده این گروه بیان کرد: 
پیش بینی ما این اس��ت تا س��ال 2020، 15 
درصد از س��هم بازار داخل��ی را به محصوالت 

خود اختصاص دهیم. 
 آخرین مدل کامیون FH در ایران تولید 

می شود
مارتین الندتس��تد، مدیرعامل ولوو از دیگر 
س��خنرانان این پنل بود و از آماده بودن خط 
تولید آخرین مدل کامیون FH در ایران خبر 

داد. 
مدیرعامل ولوو بیان کرد: س��ال گذشته ما 
خط تولیدمان با گروه خودروس��ازی سایپا را 

ارتقا دادیم. 
مدیرعام��ل ول��وو همچنی��ن ب��ا اش��اره به 
نامناس��ب ب��ودن کیفیت س��وخت در ایران، 
تصریح کرد: کیفیت سوخت ایران باید هر چه 

سریع تر به یورو 5 برسد. 
او همچی��ن ب��ا اش��اره ب��ه صحبت ه��ای 
رئی��س جمهور در این مراس��م بی��ان کرد: 

صحبت های آق��ای روحانی م��ن را امیدوار 
ک��رد، زی��را ارزش ه��ای مش��ابهی در ای��ن 

صحبت ها پیدا کردم. 
انتقاد دبیر انجمن قطعه سازان از 

خودروسازان
ساس��ان قربانی، دبیر انجمن قطعه س��ازان 
و دبی��ر س��ومین همای��ش بین المللی صنعت 
خ��ودرو، نی��ز در ای��ن پن��ل تخصص��ی ب��ه 
سیاس��ت های خودروس��ازان در قبال شرکای 
خارج��ی انتقاد کرد و گفت: خودروس��ازان ما 
با ده ها ش��رکت در حال مذاکره هستند و این 
موضوع این پرس��ش را به وج��ود می آورد که 
تن��وع بیش از ح��د محصول ب��ه نفع صنعت 
خ��ودروی ما اس��ت؟ این موضوعی اس��ت که 
باید بررس��ی ش��ود.  او ادامه داد: اگر اسکیل 
اقتصادی تولید رعایت نشود، ما نمی توانیم به 
عمق ساخت داخل که در صحبت های رئیس 
جمهور هم بود، برس��یم. در ضمن مش��تریان 
ما یعنی ش��رکت های خودروسازی از ما راضی 
نیس��تند، به هر حال این ش��رکت ها توقعاتی 
دارن��د که برآورده نش��ده و مش��کل طراحی 

همزمان هم داریم. 
قربانی با اش��اره به س��ه محور اس��تراتژیک 
برای تحول صنعت قطعه س��ازی تصریح کرد: 
مقیاس اقتصادی، ادغام ش��رکت ها و شرکای 
جهانی این سه محور هستند که دستاوردهای 
جداگانه ای را برای صنعت قطعه س��ازی و در 
نهایت صنعت خودروس��ازی ما به همراه دارد. 
م��ا اگر بتوانیم در مقیاس اقتصادی کار کنیم، 
می توانیم کارآمدی را در صنعت قطعه س��ازی 

افزایش و تولید رقابتی انجام دهیم. 
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آی��ت اهلل صافی گلپایگانی، مرجع تقلی��د، در دیدار با 
حجت االسالم و المس��لمین سیدحسن خمینی که در 
بیت ی��ادگار گرامی امام )ره( در قم انجام ش��د، گفت: 
جای��گاه امام خمینی )ره( و بیت ایش��ان را اکنون مثل 
همیش��ه مردم حفظ می کنن��د و انش��اءاهلل بعدها هم 
این گون��ه خواه��د بود. ارادت ما خیلی قدیمی اس��ت و 
ش��اید کسی مثل ما چنین س��ابقه ارادتی به بیت شما 
نداش��ته باشد. او همچنین آرزو کرد انشاءاهلل همواره بر 

ارادت مردم به بیت امام راحل افزوده شود. 
آیت اهلل صافی گلپایگانی در ادامه با اش��اره به مسائل 
مقدماتی انتخابات اخیر، به آیه شریفهَ َعَسی أَن تَْکَرُهواْ 
َُّکْم  َُّکْم َوَعَسی أَن تُِحبُّواْ َشْیًئا َوُهَو َشرٌّ ل َش��ْیًئا َوُهَو َخْیٌر ل
َواهللُّ یَْعلَ��مُ َوأَنُتْم الَ تَْعلَُموَن  )ش��اید چیزی را، ناخوش 
بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست 
داشته باشید و برایتان ناپسند افتد، خدا می داند و شما 
نمی دانید( اش��اره کرد و افزود: اینها مس��ائلی است که 
انس��ان باید آنها را بفهمد. او س��پس با اشاره به جایگاه 

بیت امام راحل در میان مردم اضافه کرد: مردم ش��ما را 
می شناس��ند، مسائل را می دانند و همه جهات در ذهن 
آنه��ا محفوظ اس��ت و چیزی باعث تقلی��ل آن جهات 
نخواهد ش��د. جایگاه امام راحل و بیت ایشان را اکنون 
مثل همیش��ه مردم حفظ می کنند و انشاءاهلل بعدها هم 

این گونه خواهد بود. 
آی��ت اهلل صاف��ی گلپایگان��ی همچنین ب��ا تجلیل از 
شخصیت حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی 
و تأکی��د بر اینکه مقامات اش��خاص محفوظ اس��ت و 
نمی ت��وان آن را کم کرد، افزود: بی��ت امام )ره( معمور 
و آباد اس��ت و در آینده بیش از ای��ن هم معمور و آباد 
خواهد ب��ود. این مرج��ع عالیقدر تقلید ب��ه ذکر یاد و 
خاطره امام راحل پرداخت و فقدان ایش��ان را ضایعه ای 
س��نگین خواند و گفت: همچنان جای خالی ایشان در 
جامعه حس می شود. آیت اهلل صافی گلپایگانی در پایان 
این دیدار که حجت االس��الم و المس��لمین شیخ حسن 
صافی گلپایگانی نیز حضور داش��ت، توفیق یادگار امام 

را در طی کردن مس��تمر مسیر مدنظر حضرت بقیه اهلل 
)عج( از خداوند خواستار شد. 

سیدحس��ن خمین��ی نی��ز در این دیدار با تش��کر از 
تش��ریف فرمایی حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی گفت: 
بی تردید حمایت ها و الطاف جنابعالی همیش��ه از جمله 
مهم تری��ن عواملی بوده اس��ت که بدخواه��ان را ناامید 
کرده و باعث دلگرمی یاران و دوس��تان امام شده است. 
پش��ت گرمی به اعتماد بزرگانی از قبیل حضرتعالی که 
اس��توانه قدرتمند حوزه های علمیه و مظهر تقوای الهی 
هس��تید همواره هم اس��تقامت را در ما افزوده است و 
هم باعث ش��ده وظیفه س��نگین تری را نسبت به حفظ 

ارزش های دینی بر دوش خویش احساس کنیم. 
ی��ادگار امام راحل خطاب به آیت اهلل گلپایگانی گفت: 
همه ما محتاج دعای ش��ما هستیم تا چنان که فرمودید 
بتوانی��م توکل به خدا و اعتماد به او را در خود بیش��تر 
و بیش��تر کنیم و از بدی ها نرنجیم و از خوبی ها مغرور 

نشویم. 

آی��ت اهلل هاشمی رفس��نجانی در پی��ام 
تش��کر خویش به م��ردم ایران اس��المی 
گف��ت: رقابت های انتخابات��ی باید تبدیل 
ب��ه رفاقت ها و در جهت س��اختن ایران و 
تحکی��م پایه های نظام باش��د. متن کامل 

این پیام بدین شرح است: 
واْصِبْر َوَم��ا َصْبُرَک إاِلَّ بِ��اهللِهّ َوالَ تَْحَزْن 
ا یَْمُکُروَن ِانَّ  َعلَْیِه��ْم َوالَ تَُک فِی َضْیٍق مِهّمَّ

َِّذیَن ُهم مُّْحِسُنوَن ال َِّذیَن اتََّقواْ وَّ اهللَّ َمَع ال
و صب��ر ک��ن و صب��ر تو جز ب��ه توفیق 
خدا نیس��ت و بر آن��ان اندوه مخ��ور و از 
آنچ��ه نیرن��گ می کنند، دل تن��گ مدار، 
در حقیقت  خدا با کس��انی اس��ت که پروا 
داش��ته  اند و با کسانی است که نیکوکارند.  
)س��وره مبارکه نحل، آیات شریفه 127 و 

)128
م��ردم عزیز و بزرگوار ای��ران، برادران و 
خواه��ران بزرگ��وار در اس��تان تهران، در 
نخس��تین بیانیه انتخاباتی نوش��ته بودم:  
»پس از س��ال ها مس��ئولیت های انتخابی 
و انتصاب��ی، ی��ک ب��ار دیگر خ��ود را در 
معرض آرای شما مردم بزرگوار می گذارم 
تا ه��م وزن عملکرد و هم میزان درس��تی 
و نادرس��تی مواض��ع خ��ود را در ترازوی 
اندیشه های عام بس��نجم.« اکنون خدای 
بزرگ را ش��اکرم که آنچ��ه به عنوان یکی 
از س��ربازان ای��ران اس��المی در تمام این 
س��ال ها در گفتار و رفتار داش��ته ام، مورد 
پس��ند ش��ما مردم بزرگوار ق��رار گرفت و 
مطمئنم موجب��ات رضایت خداوند متعال 
را نیز فراهم می نمای��د که: عبادت به جز 
خدمت به خلق نیس��ت. اگرچه از مدت ها 

قبل بخش��ی از امپریالیسم خبری با همه 
بنگاه های تبلیغاتی خارج نشین در حرکتی 
هماهنگ با غول رسانه ای داخلی، به انواع 
و اقسام تهمت ها، توهین ها و دروغ گویی ها 
متوسل ش��دند و با تعابیری زشت، مردم 
را از حض��ور در انتخاب��ات می ترس��اندند، 
ام��ا آنچه زن و مرد و پی��ر و جوان ایرانی 
در هفت��م اس��فند انجام دادن��د، اوج بلوغ 
سیاس��ی آنان و هوش��یاری ملی و دینی 
در مقابل دسیس��ه ها و توطئه ها بود که با 
تواضع تمام ب��ه خاطر عظمت این حضور 
در سراس��ر کشور و در اس��تان تهران در 
مقاب��ل عزیزانی که به ای��ن حقیر اعتماد 
ک��رده و رأی دادند و چ��ه عزیزانی که به 
دیگر نامزدهای محترم رأی داده اند، س��ر 
تعظیم و احترام ف��رود می آورم و به همه 
مردم در همه ش��هرها و روس��تاهای این 
کش��ور بزرگ و خدا خوب کرده، دس��ت 

مریزاد می گویم. 
نگاهی از سر تأمل به بداخالقی ها و خط 
تخریبی که متأسفانه به ویژه در این دوره 
از انتخابات دنبال و تشدید می شد، نشان 
می داد که به خاطر ارادت و عالقه دوسویه 
مردم و روحانیت، بدخواهان داخلی از سر 
اس��تیصال، دس��ت به دامان انگلیسی ها، 
داع��ش و حتی وهابی های س��لفی ش��ده 
بودند تا با احساسات پاک مردم عزیز بازی 
کنند که اگرچه تا حدودی هم بازی کردند 
و بسیاری از مردم را به وحشت انداختند، 
ام��ا اکثریت مردم ایران آن وحش��ت را به 
جان خودش��ان انداختند و نش��ان دادند 
ًة  ک��ه کالم خداون��دی در  »وَجَعلناُکم أَُمّ

َوَسًطا«، هشدار نبوی در  »علیکم بالقصد، 
بر ش��ما باد میانه روی« و توصیه های امام 
مهربانی، عل��ی )ع( در  »العاقل من وضع 
االشیاء مواضعها، عاقل کسی است که هر 
کاری را ب��ه وق��ت و در ج��ای خود انجام 
می دهد«، هنوز و ان ش��اءاهلل تا همیش��ه 
در جامعه ایران اس��المی جری��ان دارد و 
مل��ت عزیز با امید به آین��ده بهتر، از روح 
مردم ساالری دینی نظام اسالمی حمایت 
خواهد کرد و خلق حماسه بی نظیر هفتم 
اس��فند یک��ی از اتفاق��ات عبرت آم��وز و 

ماندگار در تاریخ خواهد بود. 
اینجانب با شکر به درگاه ایزدی، از شما 
مردم عزیز ایران اس��المی، به ویژه جوانان 
پرش��ور و بان��وان گرام��ی که با تش��کیل 
گروه های متع��دد حمایت��ی در فضاهای 
مج��ازی و گ��رم کردن تن��ور تبلیغات در 
جهت تشویق و ترغیب مردم برای حضور 
بیش��تر در انتخاب��ات، زحمت کش��یدند، 
تش��کر و قدردانی می نمایم که هم انقالب 
و نظام اس��المی را ب��ا این حضور خویش، 
بیمه و هم، به من به عنوان خادم خویش، 

مجدداً اعتماد کردید. 
مطمئن باش��ید براس��اس آنچه از روز 
ازل با خ��دای خود عهد بس��تم و بعدها 
ب��ا رهبری های ام��ام  )ره( وارد مبارزات 
ش��دم و در حّد توانایی ه��ا در پیروزی و 
تثبی��ت انقالب و هم��ه مقاطع آن نقش 
داش��تم، اکن��ون نی��ز ب��ا ش��ما آن عهد 
دیری��ن را تجدی��د می نمایم ک��ه در راه 
آبادان��ی ای��ران عزی��ز، زدودن خراف��ات 
از دی��ن اس��الم و مکتب اه��ل بیت )ع(، 

و  )ره(  ام��ام   آرمان ه��ای  از  حمای��ت 
ش��هدا، تقویت پایه های میانه روی دینی 
در جامعه و نهادین��ه کردن خط اعتدال 
و اعتم��اد متقاب��ل میان م��ردم و نظام، 
خواهم کوش��ید و از همه مسئوالن نظام 
به وی��ژه رهبری بزرگ��وار، دولت محترم، 
دس��تگاه های نظارتی و اجرایی، نهادهای 
امنیتی و همه کس��انی ک��ه در خلق این 
حماس��ه بی نظیر نقش داش��ته اند، تشکر 
می نمایم و امیدوارم آنچه به عنوان نتیجه 
این انتخابات به دس��ت آمده، در راستای 
بهتر شدن وضع مردم در زندگی فردی و 
اجتماعی باشد. در پایان به همه نامزدها 
و حامیان آنها چه کسانی که رأی آوردند 
و چه کس��انی که رأی نیاوردند یادآوری 
می نمای��م که رقابت ه��ای انتخاباتی باید 
تبدی��ل به رفاقت ها و در جهت س��اختن 
ای��ران و تحکی��م پایه های نظام باش��د و 
باید قدر سرمایه ارزش��مند اعتماد مردم 
را بدانی��م ک��ه یک��ی از مهم ترین عوامل 
حف��ظ امنی��ت در داخ��ل اس��ت. اوضاع 
منطق��ه را می بینیم و از تالش دش��منان 
ایران و تش��ّیع برای ایجاد اختالف و بروز 
ن��ا امنی ها خبر داریم و باید بکوش��یم تا 
امنیت کش��ور که مره��ون حضور مردم 
اس��ت، به عنوان نعمت خداوندی حفظ و 
تقویت ش��ود که این مه��م جز با وحدت 
و همدلی، حمای��ت از برنامه های دولت، 
همراه��ی ب��ا رهب��ری نظ��ام و خدم��ت 
صادقانه و بی منت به مردم میسر نخواهد 
ش��د. اکبر هاش��می رفس��نجانی. رئیس 

مجمع تش��خیص مصلحت نظام. 

براس��اس نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه 
هیأت دولت درباره افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به 
می��زان بیش از تورم باطل ش��د. به گزارش میزان، علی اکبر 
بختی��اری مدیر کل حوزه ریاس��ت دیوان عدال��ت اداری با 
اع��الم این خب��ر گفت: مصوب��ه ش��ماره 1٣7۵۵8 مورخه 
1٣94/1٠/21 هیأت دولت در خصوص افزایش جریمه های 
تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رأی هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. 
بختی��اری گف��ت: البته اص��ل این اختیار ب��رای دولت 
محفوظ اس��ت و قطعاً افزایش جرای��م می تواند بازدارنده 
باش��د، اما قرار نیس��ت تصمیمات خارج از قانون باش��د، 
بنابرای��ن هیأت عمومی با حضور نماین��ده دولت و بانک 
مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از 
استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت 

مصوبه دیگری بدهد می تواند قابلیت اجرا داشته باشد. 
این در حالی اس��ت که هیأت دولت در جلسه ششم دی 
س��ال جاری خود به  پیش��نهاد وزارتخانه های دادگستری، 
کش��ور و راه و شهرس��ازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد 
مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از 

کده��ای جرایم رانندگی را اصالح و ابالغ کرد تا پس از طی 
مراحل قانونی اجرایی شود. براساس این مصوبه، نرخ جرایمی 
همچون عبور از چراغ قرمز، س��بقت غیرمج��از در راه های 
دوطرف��ه و تجاوز از س��رعت مجاز  )بی��ش از ٣٠ کیلومتر 
بر س��اعت( در کالنش��هر ها و مراکز اس��تان ها و جاده های 
بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 2٠٠ هزار تومان 
افزایش یافت. همچنین نرخ جرایمی همچون انجام حرکات 
نمایشی مانند دور زدن در جا یا حرکت موتورسیکلت روی 
یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها 
و بزرگراه ه��ا به 1۵٠ه��زار تومان و عب��ور از محل ممنوع، 
استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور 
وس��ایل نقلیه غیرمجاز از خطوط وی��ژه به 1٠٠ هزار تومان 
افزایش یافته اس��ت. قرار بود این قانون جدید از 2۵ اسفند 
ماه اجرا شود. براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت 
مس��تی و مصرف داروهای روان گ��ردان و افیونی 4٠٠ هزار 
تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به 
چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دور زدن 
در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی 
در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، 

عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج 
در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات 
خاص، عدم توجه به فرمان ایس��ت ی��ا پرچم مراقبین عبور 
و مرور؛ محصالن یا پلیس مدرس��ه، نداشتن مجوز فعالیت 
راننده وس��یله نقلی��ه عمومی، عدم رعای��ت فاصله طولی و 
عرضی با وس��یله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناش��ی از 
عدم توجه به جلو، حمل تیرآه��ن و ورق های فلزی و امثال 
آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از 
سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و 
برگشت یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه 

7۵ هزار تومان جریمه به همراه دارد. 
همچنین عدم  اس��تفاده از کاله ایمنی توس��ط راننده و 
سرنش��ین موتورسیکلت، عدم  اس��تفاده از کمربند ایمنی 
توس��ط راننده یا سرنشینان، تجاوز از س��رعت مجاز  ) تا 
٣٠ کیلومتر بر س��اعت(، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین 
خطوط، نداش��تن پالک جلو، عقب ی��ا ناخوانا بودن آن و 
عدم رعای��ت حق تقدم عبور ۶٠ هزار تومان جریمه در پی 
دارد. طبق این مصوبه جریمه نداش��تن برگه معاینه فنی 

به 4٠ هزار تومان افزایش یافته است. 

هاشمی رفسنجانی: 

رقابت های انتخاباتی باید به رفاقت تبدیل  شود

دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش جریمه های رانندگی را باطل کرد
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  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روس��یه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در مسکو اظهار کرد، هیچ دلیلی برای متهم کردن 
تهران و تردید داش��تن در مورد حسن نیت جمهوری اسالمی 
نسبت به سوریه وجود ندارد. به گزارش اسپوتنیک، وی نقش 
ایران در حل بحران سوریه را مثبت خواند و افزود: می بینیم که 
ایران دارای موضعی بسیار مسئولیت پذیرانه نسبت به سوریه 
است و هیچ دلیلی برای تردید داشتن در مورد حسن نیت این 
کشور وجود ندارد. ایران و سوریه تاکنون بارها بر لزوم برخورد 
قاطع با تمامی گروه های تروریستی و تکفیری در سوریه و لزوم 
اجرای راهکار مذاکرات سوری بدون مداخله خارجی برای حل 
سیاسی مشکالت این کش��ور تاکید کرده اند. پنج سال پیش 
گروه کش��ورهای عربی غربی ضد سوری به پیشگامی آمریکا 
و عربستان جذب و تسلیح تروریست های تندرو از کشورهای 
مختلف و س��ازماندهی در گروه های تروریستی به ویژه داعش، 

جبهه النصره و احرار الش��ام و گس��یل آنان به س��وریه را برای 
براندازی حکومت این کشور آغاز کردند. به گزارش رسانه های 
مختلف، تروریس��ت های تندرو با اس��تفاده از مسیر ترانزیتی 
ترکیه و حمایت های پنهان و آشکارا کشورهای گروه ضدسوری 
و گسترش درگیری ها به تمامی این کشور تاکنون سبب کشته 
ش��دن بیش از 2۶٠ هزار نفر به ویژه زنان و کودکان و آوارگی 
میلیون ه��ا نفر ش��ده اند که دامن��ه اقدام های ای��ن گروه های 

تروریستی به عراق نیز کشیده شده است. 
ریابکوف همچنین دوش��نبه به خبرنگاران گفت: روسیه 
حت��ی امکان مطرح ک��ردن طرح جایگزی��ن حل و فصل 
صلح آمیز اوضاع س��وریه را رد می کند. برخی رسانه ها، در 
ی��ک هفته اخی��ر ادعا کردند، روس��یه و آمریکا طرحی را 
آماده کرده اند که در صورت شکست آتش بس در سوریه 

به اجرا می گذارند. 

روسیه: حسن نیت ایران درباره سوریه قابل تردید نیست

 ب�ان کی م�ون، دبیرکل س�ازمان 
ملل تاکید کرد، آتش بس در سوریه 
یک قرارداد جهانی اس�ت و با وجود 
اینکه ش�اهد وقوع برخ�ی حوادث 
بوده ایم، این آتش بس برقرار است. 

  در پ�ی هفته ه�ا مذاکره آنگ س�ان 

س�وچی با نظامی�ان میانم�ار در رابطه 
با تغییر قانون اساس�ی ک�ه مانع وی از 
تصدی پست ریاست جمهوری می شود، 
این رهبر دموکراسی خواه احتماال روند 

رای گیری را سرعت بخشد. 

کارشناس�ان ش�ورای اروپا در گزارش�ی ب�ا ابراز تاس�ف از »عادی ش�دن« 
اظهارات نژادپرستانه در فرانسه از تداوم گفتمان اسالم هراسانه در این کشور 

ابراز نگرانی کردند

تیتر اخبار

دکتر بهروز جنت مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های 
خوراکی، آرایش��ی و بهداش��تی س��ازمان غ��ذا و دارو در 
بازدی��د از کارخان��ه آب دماوند، با اش��اره به آزمایش های 
ص��ورت گرفته از س��وی معاون��ت غذا و داروی دانش��گاه 
علوم پزشکی شهید بهش��تی گفت: براساس آزمایش های 
صورت گرفته، نمونه های تولیدی موجود در انبار ش��رکت 
دماون��د برای مص��رف مطمئن هس��تند. کارخانه دماوند 
دارای پتانس��یل های بس��یاری اس��ت و س��رمایه گذاری 
خوب��ی روی ای��ن کارخانه ص��ورت گرفته اس��ت. باید از 
س��رمایه گذاری هایی از ای��ن قبیل که در کش��ور صورت 
می گیرد به عنوان یک س��رمایه ملی ک��ه متعلق به مردم 

ایران است، حمایت کرد. 
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی 
و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو همچنین درباره فرهنگ 

مصرف آب در کش��ور گفت: متاسفانه در کشور به اهمیت 
مصرف آب توجه کافی نش��ده اس��ت و امیدواریم در این 
زمینه اقدامات موثری بیش از پیش انجام ش��ود. میش��ل 
راس��کائو، مدیر عامل شرکت دماوند در حاشیه این بازدید 
گفت: بیش از چهار دهه از عمر کارخانه آب بس��ته بندی 
دماون��د و حضور محصوالتش در ب��ازار می گذرد. در حال 
حاضر توانس��ته ایم برای رف��ع نیاز مصرف کنن��ده و بازار 
محصوالت��ی متنوع و با کیفیت را به  دس��ت مصرف کننده 
برس��انیم. امروز برای ما روز مهمی اس��ت، زیرا که بازدید 
دکتر جن��ت از خط تولی��د کارخانه، موجب خرس��ندی 
ماس��ت. دماون��د همانند گذش��ته به فعالیت خ��ود ادامه 
خواه��د داد و محصوالتی با باالتری��ن کیفیت و مطابق با 
اس��تانداردهای سازمان  غذا و دارو و استانداردهای جهانی 

را به مصرف کننده ایرانی ارائه می کند. 

آب بسته بندی دماوند مشکلی ندارد

 ش�هیندخت م�والوردی، مع�اون 
رئیس جمهور در ام�ور زنان و خانواده 
می گوی�د: برخ�ی کش�ورها خط�وط 
تلفنی وی�ژه خان�واده دارن�د. ما هم 
س�امانه پیامکی ۱۰۱ داریم اما آنالین 
پاسخگو نیستیم با این حال اورژانس 

خانواده نیاز است. 
 ش�اخص کیفیت ه�وا در تهران با 
قرار گرفتن شاخص روی عدد ۶۶ در 

شرایط سالم قرار دارد. 

سرهنگ جهانگیر، رئیس پلیس ترافیک شهری ناجاگفت: هزینه های تصادفات 
در همه کشورها وجود دارد ولی هزینه های پنهان دو برابر هزینه های آشکار است 

برای کشته های سال گذشت ۱۳۵ هزار میلیاردتومان هزینه شده است

تیتر اخبار

الرس��ون برنده جایزه بهترین بازیگر زن اس��کار برای 
فیلم  »اتاق« در پشت صحنه اسکار درباره این صحبت 
ک��رد که چط��ور ی��ک تجرب��ه حرف��ه ای تحقیرکننده 
توانس��ت اعتماد به نفس او را تقوی��ت کند. به گزارش 
گاردی��ن، بری الرس��ون بامداد دوش��نبه ب��ه باالترین 
افتخار مس��یر حرف��ه ای کاری خود دس��ت پیدا کرد و 
ب��ه خاطر نقش آفرین��ی در فیلم  »ات��اق« برنده جایزه 
اس��کار بهترین بازیگر زن شد. حاال این بازیگر 2۶ ساله 
ب��ه خاطر این پی��روزی و همچنین ایفای نقش زن اول 
فیلم  »کونگ: جزیره جمجمه« مقابل تام هیدلستون و 
س��اموئل ال. جکسون یکی از محبوب ترین های هالیوود 
اس��ت. به فاصله کمی بعد از پیروزی اش در اسکار، از او 
پرس��یدند آهنگ محبوبش چیس��ت و او هم از  »عاشق 
زندگ��ی ام هس��تم« گ��روه Phases نام ب��رد و گفت:  

»خیلی آس��ان است! «. اما الرس��ون یادی از لحظه ای 
غمگین ت��ر در زندگ��ی اش ه��م ک��رد و از وقت��ی گفت 
ک��ه در تقال ب��ا چیزی بود که از دید خ��ودش، تبعیض 
جنس��یتی در صنعت فیلم اس��ت. او گفت: خیلی مواقع 
پیش می آمد که من ب��رای امتحان بازیگری می رفتم و 
مس��ئوالن انتخاب بازیگر می گفتند، خیلی خوب است، 
واقع��اً کاری را که می کنی، دوس��ت داریم اما دوس��ت 
داریم بروی ش��لوار جین و کفش پاش��نه بلند بپوشی و 
برگردی. این لحظه ها همیش��ه لحظه های سختی بودند 
چ��ون تنها دلیلی ک��ه من بخواهم بروم ش��لوار جین و 
کفش پاش��نه بلند بپوش��م این است که ش��ما بخواهید 
یک فانت��زی خلق کنید و می خواهید لحظه ای داش��ته 
باش��ید که بتوانید آن را رد کنید. من ش��خصا همیشه 

آن لحظه را رد کردم. 

بازیگر پیروز در اسکار از تبعیض جنسیتی در هالیوود گفت

  عل�ی رهب�ری، از مدیری�ت هنری 

ارکستر سمفونیک تهران استعفا کرد.
  آلبوم موسیقی  »چهارشنبه سوری« 

اث�ر زنده ی�اد ثمی�ن باغچه ب�ان ب�ا 
کالنت�ری  پروی�ز  تصویرس�ازی های 

 »ج�رج کندی« بازیگر کهنه کار هالیوودی که یک جایزه اس�کار در کارنامه منتشر شد. 
سینمایی داشت در سن 9۱ سالگی به دلیل کهولت سن درگذشت

تیتر اخبار

علی پروین پیشکسوت فو تبا ل ایران می گوید: رویه فعلی 
تعویض مربیان در ایران صحیح نیس��ت. پروین در باره بازی 
پیشکس��وتان استقالل و پر س��پولیس برابر تیم رسانه برای 
گرامیداشت یاد مرحوم رضا احدی و همایون بهزادی گفت: 
این بازی، بازی حساس��ی نیس��ت و ما برای گرامیداشت آن 
دو مرح��وم در اینجا جمع ش��دیم. این بازی ها باید بیش��تر 
باشد ولی نه اینکه هر وقت عزیزی فوت کرد، بیاییم و اینجا 
فو تبا ل بازی کنیم. در زمان ش��ادی ها هم بازی کنیم خوب 

اس��ت. پروین درباره نشستن روی نیمکت تیم پیشکسوتان 
استقالل و پر سپولیس گفت: می خواستم روی سکو بنشینم 
ولی دوستان نگذاش��تند و قسمت شد روی نیمکت باشیم. 
پیشکسوت فو تبا ل ایران و پرسپولیس در پایان و در پاسخ به 
این سوال که نظرش راجع  به برکناری مربیانی مثل تارتار و 
استیلی چیست، گفت: متأسفانه فو تبا ل ما به جایی رسیده 
اس��ت که تا یک تیم پنج ب��ازی را می ب��ازد مربی را عوض 

می کنند. این قضیه اصاًل خوب نیست. 

پروین: تا ۵ بازی می بازند، مربی را عوض می کنند

  دل بوسکه، س�رمربی حال حاضر 

تیم می�ل فوتبال اس�پانیا می گوید 
می داند که جانش�ین وی در این تیم 

کیست اما نامی از وی نبرد. 
  مراس�م چهلمین روز درگذش�ت 

مرح�وم همایون بهزادی صبح س�ه 
شنبه برس�ر مزار آن مرحوم برگزار 

شد. 

ابراهی�م حمدتو، پین�گ پنگ بازی که دو دس�ت ندارد به فینال مس�ابقات 
پینگ پن�گ قهرمان�ی راه یافته اس�ت، او در فینال با بامی�و هیرانوی ژاپنی 

مسابقه خواهد داد
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هیاهوی تبلیغات انتخاباتی

هفته پیش در زمان تبلیغات انتخاباتی پوسترهای 
رنگ��ی کاندیداها، ش��هر را از لحاظ بصری به ش��کل 
وحش��تناکی زش��ت کرده  بودن��د. کاندیداها به هیچ 
دیواری رحم نکردند و هر طرف را که نگاه می کردید، 
پوس��تری از تبلیغ��ات انتخاباتی قابل مش��اهده بود. 
تبلیغات��ی ک��ه چند م��اه قب��ل از اج��رای آن برای 
س��اماندهی و اجرای قاعده مندش دوره های آموزشی 
زیادی برگزار ش��ده بود. بس��یاری از اس��اتید حوزه 
تبلیغ��ات عنوان می کردن��د که تبلیغ��ات انتخاباتی 
این دوره متفاوت خواهد بود و س��تادهای انتخاباتی 
مختلف از تبلیغات س��نتی فاصل��ه خواهند گرفت و 
س��راغ تبلیغاتی نظام مندتر می روند ام��ا به نظر این 
اتف��اق نیفت��اد و کاندیداها همان روش های س��نتی 
دوره ه��ای قب��ل را تکرار کردند. در ای��ن دوره نیز به 
نصب پوسترهایی با تصویر کاندیداهای مختلف اکتفا 
شده بود. تصاویری که در اکثر آنها کاندیداها به شکل 
مصنوعی لبخند می زدند و با انگش��ت اشاره جوهری 
ش��ده به سمت بیننده نگاه می کردند. به هرحال این 
پوس��ترها نشان از هدر رفتن میلیون ها تومان بودجه 
تبلیغات��ی و هزاران تنه درخت بود. درختانی که قبل 
از انتخابات همه افراد ش��عار حفظ شان را می دادند و 
به خاطر نابودی شان افسوس می خوردند. البته در این 
دوره بسیاری از کاندیداها عالوه بر تبلیغات محیطی با 
تلفیق شیوه های تبلیغات سنتی و تبلیغات دیجیتال و 
مجازی، روش های درهمی را اختراع کردند که به نظر 

غیر از کشورمان در هیچ جای دیگری کاربرد ندارد. 

تبلیغات پیامکی 
ارسال تبلیغات پیامکی یکی از شیوه هایی بود که 
بس��یاری از کاندیداها ای��ن دوره از آن بهره برداری 
کردن��د. ب��رای مثال چن��دی پیش پیامک��ی با این 
مضمون ک��ه به فالن کاندی��دا رأی دهید و پیامک 
ارس��الی را به منظور حمایت از کاندیدای مورد نظر 
به ده ها نفر ارسال کنید، برای برخی از کاربران تلفن 

همراه فرستاده شده بود. 
کاندیدای مورد نظر در متن پیامک خود از لحنی 
دستوری اس��تفاده کرده بود و از مخاطبان خواسته 
ب��ود که از خود هزین��ه و برای او تبلی��غ کنند. هر 
مخاطبی با دیدن پیام��ک متعجب از لحن گفتاری 
کاندی��دا بدون آنک��ه متوجه اص��ل موضوع و هدف 
تبلیغ ش��ود، س��عی می کرد، ف��ورا آن را پاک کند. 
اکثر مت��ن تبلیغاتی پیامک های کاندیداها به همین 
ش��کل بود و آنها به این موضوع توجه نمی کردند که 
مخاطب این پیامک ها مانند مشتریان یک محصول 
هستند، یعنی همان طور که مشتریان با دیدن تبلیغ 
جذاب ترغیب به خرید محصول می شوند، مخاطبان 
تبلیغ��ات انتخاباتی نیز باید ترغی��ب به انجام کاری 
شوند. کاری که منجر به انتخاب یک فرد می شود. 

تبلیغات تلگرامی
تبلیغات تلگرامی کاندیداها نیز وضعیت بهتری به 
نسبت مابقی رس��انه های تبلیغاتی نداشت و در آن 
رسانه نیز آشفتگی که در مابقی رسانه های تبلیغاتی 
وجود داش��ت، مش��اهده می ش��د. اکث��ر کاندیداها 
کانال ها و گروه های تلگرامی به راه انداخته و در آن 
ش��روع به تبلیغات کرده بودند. نکته جالب این است 
که در فضای مج��ازی مانند تلگرام نیز مخاطبان به 
زور عضو کانال های مختلف می شدند به حدی که با 
هر بار روش��ن و خاموش کردن گوشی همراه و ورود 
دوباره به تلگرام مخاطبان متوجه می شدند که عضو 

تعداد زیادی کانال تبلیغاتی کاندیداها شده اند.

 نکته جالب این اس��ت ک��ه در چنین کانال هایی، 
کاندیداه��ا باز هم��ان محتوا و تصاوی��ری را که در 
رس��انه های دیگ��ر مورد اس��تفاده ق��رار داده بودند 
به کار می گرفتن��د، یعنی ان��گار کاندیداها تلگرام را 
نی��ز با دیوار ش��هر اش��تباه گرفته  بودن��د و در آنجا 
نیز همان پوس��ترهای محیطی خ��ود را نصب کرده 
و به مخاطبان نش��ان می دادند. این درحالی اس��ت 
ک��ه اگ��ر کاندیدا ه��ا س��راغ برگ��زاری کمپین های 
منظم و هدفمند می رفتند به راحتی می توانس��تند 
نظ��ر تع��داد زی��ادی از مخاطب��ان را جل��ب کنند. 
مخاطب��ان هفته گذش��ته ذهن ش��ان پ��ر از اخبار 
انتخابات��ی بود، ب��ه همین دلیل بی هیچ واس��طه ای 
را  انتخابات��ی  تبلیغات��ی  پیام ه��ای   می توانس��تند 

دریافت کنند.
 بنابرای��ن کاندیداها دیگر نیازی به این نداش��تند 
که فضا را آماده ارس��ال پی��ام تبلیغاتی خود کنند. 
وقتی مخاطبان در این حالت قرار می گیرند، نسبت 
به تبلیغات متفاوت سریع تر واکنش نشان می دهند 
و ب��ه راحتی از میان انبوه تبلیغات انتخاباتی آنهایی 
را انتخ��اب می کنند که جذابیت بیش��تری دارند. به 
همین دلیل اگر کاندیداها از فرصت مناسب استفاده 
و روش ه��ای متفاوت��ی را اجرا می کردن��د مطمئنا 
می توانس��تند به اهداف خود برس��ند و بهره برداری 

خوبی از زمان به دست آورده کنند. 

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی بدنسازی Brick - شعار: ورزش تفاوت ایجاد می کند 

ایستگاه تبلیغات

انتشار اخبار خوب توسط روزنامه 
Telegraph

روزنامه Telegraph با همکاری شرکت فروشنده 
محص��والت دارویی »Seven Seas« می خواهد فقط 

اخبار خوب را منتشر کند. 
کان��ال »اخب��ار خ��وب« در روز ولنتاین تاس��یس 
ش��د و آن را می توان در بخش اخبار محبوب س��ایت 
با اخب��اری خ��وب ش��امل ویژگی های ی��ک زندگی 
واقعی، مش��خصات س��فیران برن��د Seven Seas و 
 نکات��ی پیرامون بهبود میزان س��المت و تندرس��تی 

یافت. 
به گ��زارش ام ب��ی ای نی��وز، کانال فوق بخش��ی از 
کمپین wider#mygoodnews اس��ت. خواس��ته 
روزنام��ه Telegraph از م��ردم ای��ن اس��ت که در 
ص��ورت مش��اهده لبخند اف��راد با خوان��دن یک خبر 
 خاص، آن را به وس��یله هشتگ با دیگران به اشتراک 

بگذارند. 

باید و نبایدهای تبلیغات جاده ای

مسافران نوروزی را غافلگیر کنید
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ای�ام ن�وروز نزدی�ک اس�ت و یک�ی از 
رسانه هایی که بیش از مابقی مورد توجه 
برندها قرار می گیرد، بیلبوردهای نصب 
شده در جاده های کش�ور است، درباره 
این رسانه بگویید و اینکه چه برندهایی 

بهتر است به سراغ این رسانه بروند؟ 
اصوال به کارگیری این نوع تبلیغات  )ATL  (نظیر 
بیلبورد و حتی بریجبورد و تبلیغات رس��انه ای 
در رس��انه های با دامنه مخاطبان وسیع نظیر 
تلویزیون و رادیوی سراسری، روزنامه ها و سایر 
رسانه های مشابه بیشتر مناسب کسب وکارها 
و برندهایی اس��ت که عمال از تعداد و گس��تره 
وس��یعی از مخاطبان و عالوه ب��ر آن، از امکان 
و قابلیت باالیی برای توزی��ع محصوالت خود 
در نق��اط مختل��ف جغرافیای��ی برخوردارند. 
چه در غیر این صورت و به دلی��ل هزینه باالی 
به کارگیری این دسته از رسانه ها و عدم کنترل 
روی مخاطبان آنها، در صورت عدم برخورداری 
از ویژگی  های یادشده، بدون دستیابی به نتایج 
مناسب، صرفا بخش زیادی از بودجه تبلیغاتی 
خود را ص��رف موضوع��ی کرده ان��د که عمال 
دس��تاورد حداکثری را در پی نداش��ته است. 
مضافا اینکه به طور ویژه در ارتباط با مناسبت 
نوروز، افراد و مخاطبان آگهی ها به لحاظ ذهنی 
در حالت آرامش قرار دارند و ترجیح می دهند 
فکر خود را به مس��ائل مرتبط با هرچه بهتر و 
ش��ادتر برگزار کردن ایام نوروز مشغول دارند 
و تا حد ممکن از فکر کردن به مس��ائل کاری 
بپرهیزند. بر این اس��اس ش��اید بتوان این طور 
نیز نتیجه گرفت که اص��وال در این ایام، تبلیغ 
محصوالت و خدمات حوزه B2B به سبب گریز 
خودآگاه یا ناخودآگاه ذهن مخاطب از مسائل 
مرتبط با کس��ب و کار، نتیجه چندانی را در پی 
نخواهد داشت و بر این اس��اس احتماال تبلیغ 
محصوالت فالن شرکت س��ازنده ماشین آالت 
صنعتی یا فالن ش��رکت پتروش��یمی )جز در 
حالت اختصاص پیام به ن��وروز و مثال تبریک 
آن شرکت تولیدی( نتیجه چندانی را برای آن 
شرکت به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر 
تبلیغ محصوالت و مواد خوراکی )نظیر غذاهای 
آماده یا تنق��الت و خوراکی ه��ای میان وعده، 
نوش��یدنی ها و...(، محصوالت خودرویی نظیر 
الستیک و روغن موتور، مکان های گردشگری 
)در قالب برندین��گ اماکن و ترغیب مخاطبان 
به اختصاص بخشی از س��فر نوروزی به بازدید 
از ش��هرها و اماکن مربوطه(، خدمات بیمه ای 
)با توجه به عجین بودن س��فرهای نوروزی با 
خطرهای متعدد(، لوازم خانگی و لوازم صوتی 
و تصویری )با کمی اغم��اض، چراکه در اغلب 
مواقع تصمیمات مربوط به خرید این اقالم، قبل 
از عید صورت گرفته اس��ت( و موارد دیگری از 
این دست می تواند نتایج بسیار مناسبی را برای 
کسب وکارهای ذی ربط به همراه داشته باشد. 

درب�اره ویژگ�ی طراحی ای�ن آگهی ها 
بگویی�د و به نظرتان مخاطب�ان در این 
زم�ان با چ�ه تبلیغاتی بهت�ر می توانند 

ارتباط برقرار کنند؟ 
در کنار توجه به رعایت اصول کلی و عمومی 
در تبلیغات بیلبوردی این چنینی نظیر تبیین 
هدف از اجرای تبلیغ و در کنار آن به کارگیری 
بیلبورد به عنوان یک رسانه که می تواند محدود 

به آگاهی بخش��ی نس��بت به برند، ی��ادآوری 
برند، ترغیب به خرید یا ترکیب��ی از این موارد 
باش��د، به کارگی��ری حداقل مت��ن ممکن در 
طراحی به کار رفته، توجه به مدت زمان اندک 
قرارگیری مخاطب در معرض آگهی )بیلبورد( 
در جاده ها به سبب متحرک بودن مخاطبان و 
عبور از مقابل بیلبوردها، به کارگیری تصاویر و 
المان های جذاب و جالب توجه برای مخاطبان 
برای تقویت عامل جلب توجه آگهی و بیش��تر 
دیده شدن آن از س��وی مخاطبان، بکارگیری 
صحیح عامل نورپردازی )قابلیت دید بیلبورد 
در ساعات مختلف ش��بانه روز و به طور ویژه در 
ش��ب(، انتخاب بیلبوردی ب��ا موقعیت مکانی 
مناس��ب و قرارگیری آن در نقاط استراتژیک 
جاده ها و معابر و موارد کلی دیگری از این دست 
که در اکران یک آگهی بیلبوردی الزم اس��ت 
مورد توجه قرار بگیرد، در ایام و مناسبت های 
ویژه ای نظیر ن��وروز به طور خاص الزم اس��ت 
عوامل و مولفه های حائز اهمی��ت دیگری نیز 

مدنظر قرار گیرند. 
به عنوان مثال، انتخاب ش��اهراه های اصلی 
جاده ای کشور که ش��هرهای هدف سفرهای 
نوروزی محسوب می ش��وند و بخش زیادی از 
جریان ترافیک س��فرهای ن��وروزی را به خود 
اختصاص می دهند، در کسب حداکثر مخاطب 
و بیشتر دیده شدن این دس��ته از پیام ها تاثیر 
زیادی دارند ک��ه به عنوان نمون��ه می توان به 
جاده های پرترافیکی مثل شریان های خروجی 
و ورودی تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، رشت، 
ش��یراز، یزد، کرمان، قم، جاده های ش��مالی و 
مس��یرهای دیگری از این دست اش��اره کرد. 
همان طور که اشاره ش��د این قبیل جاده ها به 
سبب هدایت حجم باالیی از ترافیک سفرهای 
ن��وروزی از پتانس��یل باالیی ب��رای نمایاندن 
پیام های تبلیغاتی مبتن��ی بر بیلبورد به تعداد 
بسیار زیادی از مسافران نوروزی برخوردارند. 
در این میان نیز بیلبوردهای مس��تقر در نقاط 
اس��تراتژیک نظی��ر تقاطع ه��ای پرترافیک یا 
در مح��دوده نواح��ی انتظ��ار خودروها )مثل 
ایس��تگاه های پلیس راه، نقاط اخ��ذ عوارض، 
توقفگاه ها و مجموعه های خدماتی بین راهی و 
سایر موارد مشابه( که مخاطب زمان بیشتری 
در معرض مشاهده آگهی قرار دارد، از اهمیت 
و ارزش بیش��تری برخوردارن��د. در کنار عامل 
انتخاب صحیح موقعیت مکانی بیلبورد، یکی 
دیگر از عوامل و معیاره��ای موثر در موفقیت 

کمپین ه��ای تبلیغاتِی مبتنی ب��ر بیلبورد، به 
عامل و موضوع مهم محتوا مربوط می ش��ود. 
در این خصوص نیز توجه به مناسبت ویژه ایام 
نوروز )به عنوان یک مناس��بت باستانی شاد( 
و به کارگیری المان هایی متناس��ب با این ایام 
در محت��وای بصری یا متنی پی��ام می تواند به 
دیده ش��دن آگهی بس��یار کمک کند. مضافا 
اینک��ه به کارگیری مولفه های مناس��بتی این 
چنینی به س��بب برقراری ارتباط نزدیک تر و 
عاطفی با مخاطب، شانس دیده شدن و درک 
پیام آگهی را ب��ه مراتب بیش��تر خواهد کرد. 
البته در این خصوص الزم است به این موضوع 
نیز توجه ش��ود که اصوال ِص��رف به کارگیری 
المان های نوروزی در تحق��ق این هدف کافی 
نبوده و عالوه بر آن الزم است به نحوی متمایز 
از این المان ها استفاده شود )در غیر این صورت 
ریسک شباهت آگهی به سایر آگهی ها و کاهش 
میزان جلب توج��ه مخاطب وجود داش��ته و 
همین امر برعدم جلب توجه و در نهایت کاهش 
اثربخشی آگهی تاثیر سوء خواهد داشت(. در 
همین خصوص، اش��اره به این موضوع خالی 
از لطف نیست که تا چندس��ال قبل از این، یا 
اصوال این موض��وع در طراح��ی بیلبوردهای 
مناس��بتی )نظیر ایام نوروز( لحاظ نمی شد یا 

در ص��ورت به کارگیری المان ه��ای نوروزی، 
صرفا به استفاده از س��بزه، ماهی قرمز، سیب، 
هفت سین و موارد مش��ابه بسنده می شد، این 
در حالی است که خوش��بختانه در چند سال 
اخیر، این روند تا حدود زیادی متوقف ش��ده و 
نوآوری ها و خالقیت های دلپذیری در طراحی 
بصری این آگهی ها به چشم می خورد. هرچند 

هنوز برندهایی هستند که متاسفانه همچنان بر 
سبک و سیاق قبلی اصرار دارند. 

در ای�ن ب�اره چ�ه پیش�نهادی ب�رای 
کسب وکارها دارید؟ 

هرچند با توجه به حساسیت ویژه ایام نوروز، 
برندها و صاحبان کس��ب و کار از مدت ها قبل 
نسبت به رزرو رس��انه های تبلیغاتی از جمله 
بیلبورده��ا برای اک��ران کمپین های نوروزی 
خود اقدام می کنند و ش��اید موارد ذکر شده 
برای نوروز 95 کاربرد چندانی نداشته باشد، 
با این ح��ال اگر چند بعد 1( ه��دف از اجرای 
تبلیغ، 2( ه��دف و دلی��ل انتخ��اب بیلبورد 
به عنوان یکی از رس��انه های مورد اس��تفاده 
در کمپی��ن تبلیغات��ی، 3(طراح��ی بصری و 
محتوایی بیلب��ورد، 4( عوام��ل حائز اهمیت 
در انتخ��اب مکان اک��ران آگه��ی بیلبوردی، 
5( ویژگی های مخاطبان بیلبورد )متناس��ب 
با مکان و زمان اک��ران آگهی بیلب��وردی( را 
به عنوان عوامل اصلی موفقیت اجرای کمپین 
تبلیغاتی مبتنی بر بیلب��ورد در نظر بگیریم، 
به کسب وکارها توصیه می ش��ود تمامی این 
موارد را مورد توجه ق��رار داده و تک تک این 
عوامل و حتی احتماال عوامل دیگر متناسب با 
ویژگی ها و خصوصیات کسب و کار و محصول 
خود را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند. چرا که 
نمونه ه��ای متعددی را می ت��وان مثال زد که 
حتی بی توجهی به یک��ی از این عوامل، افت و 
کاهش شدیدی در اثربخشی آگهی را به همراه 
داش��ته و همان طور که پیش از این نیز اشاره 
شد، صرفا هزینه های گزاف تبلیغات را متوجه 

کسب وکار خواهد کرد. 
ب�ه نظرتان عالوه بر آگهی های محیطی، 
از چ�ه ش�یوه های تبلیغات�ی مختلفی 

می توان در جاده ها استفاده کرد؟ 
همان طور که شما هم اش��اره کردید، یقینا 
تبلیغ��ات در جاده ه��ا منحص��ر ب��ه تبلیغات 
بیلبوردی )ب��ا دامنه ای وس��یع تر( و تبلیغات 
محیطی نبوده و ابزاره��ای تبلیغاتی دیگری را 
نیز می توان به کار گرفت به عنوان نمونه، یکی 
از فرصت های بسیار جذاب تبلیغات به حضور 
برندها در مجموعه ه��ای توقفگاهی- پذیرایی 
بین راهی و س��مپلینگ و ارائ��ه نمونه هایی از 
محصوالت به مسافران گذری مربوط می شود 
که البته ب��ا حساس��یت ها و ظرافت هایی نیز 
همراه است. طراحی و توزیع نقشه مسیرهای 
جاده ای یا نقشه ش��ریان های اصلی شهرهای 

هدف س��فر مس��افران، کتابچه های راهنمای 
سفر و موارد دیگری از این دست چون همیشه 
به کار مسافران نوروزی خواهد آمد، این فرصت 
را در اختیار برندها قرار خواهد داد تا برای مدت 
زمانی طوالنی )مث��ال 3 ت��ا 5 روز( در معرض 
دید مخاطب ق��رار گرفت��ه و وی را در معرض 
تلنگرهای ذهنی خ��ود قرار دهن��د؛ با تاکید 
روی ای��ن موضوع که اج��رای همین طرح هم 
با ظرافت ه��ا و حساس��یت های خاصی همراه 
است. به عنوان یک نمونه دیگر، هرچند نادر و 
البته همراه با دشواری های اجرایی، می توان به 
انتشار رایحه کارخانه تولید مواد غذایی خاصی 
نظیر کیک و کلوچه یا ش��یرینی های س��نتی 
نظیر سوهان و... اش��اره کرد که اتفاقا به نحوی 
زیرپوستی و ناخودآگاه توجه مخاطب را به خود 

جلب خواهد کرد. 
در این باره به نظرتان می توان به س�راغ 
تبلیغات چریکی رفت و مخاطبانی را که 
میان راه برای استراحت توقف می کنند 

غافلگیر کرد؟ 
تبلیغات چریکی همیش��ه به عنوان یکی از 
شیوه های کم هزینه و در عین حال اثربخش 
تبلیغات مورد توجه قرار داشته و به کارگیری 
آن در تبلیغات جاده ای در ایام نوروز نیز کامال 

میسر خواهد بود.
با این حال آنچه در مورد تبلیغات چریکی 
حائز اهمیت است توجه به این موضوع است 
که ایده و ش��یوه اجرای��ی به کارگی��ری این 
تکنیک، به خوبی طراحی و عملیاتی شود. این 
ش��یوه از تبلیغات، طیف وسیعی از فعالیت ها 
و ابزارها را شامل می ش��ود که تولید و اجرای 
س��ازه های ماکتی از محص��والت، بالن های 
تبلیغاتی و موارد مش��ابه در زمره ساده ترین 
و پرتکرارترین آنها محسوب می شوند. با این 
حال، همیش��ه ایده های بهتر و تازه تری برای 
به کارگیری این تکنیک نیز وجود دارد که در 
صورت برخورداری متولیان کسب و کار و نیز 
آژانس های مجری از ریس��ک پذیری و ذوق 
و س��لیقه کافی، می تواند اثرات قابل توجهی 
را بر ذهن مخاطبان به همراه داش��ته باش��د. 
برای ای��ن منظور و به عنوان یک ایده بس��یار 
ابتدایی که البته ب��رای همه ان��واع برندها و 
محص��والت کاربرد ن��دارد و صرف��ا به عنوان 
مثال مطرح می شود، می توان نقشه ای از نقاط 
قرارگیری ایس��تگاه های منتخ��ب خدماتی 
)یا ف��روش و توزیع( یک برند خ��اص از یک 
نوع محصول خاص را ک��ه در محدوده اماکن 
ش��هر/ منطقه/ اس��تان خاصی قرار دارد بین 
مس��افران عبوری توزیع ک��رد و ضمن ایجاد 
تجرب��ه ای هیجان انگی��ز و ماجراجویان��ه که 
اتفاقا متناسب با شرایط ایام نوروز نیز هست، 
آنه��ا را ترغیب کرد ب��ا مراجعه ب��ه تعدادی 
ایستگاه از ایستگاه های مشخص شده، هدیه 
خاص��ی را دریافت کنن��د و به ای��ن ترتیب 
روی��دادی خاطره انگیز را ب��رای آنها رقم زد. 
روی همین پیشنهاد به ظاهر ساده و پرهزینه 
می توان مدل های هم��کاری مختلفی را بین 
کس��ب وکارهای مختلف طراحی کرد که هم 
اثربخش��ی اجرای این نوع خ��اص از طرح ها 
را افزایش ده��د و هم از هزینه ه��ای اجرای 

آنها بکاهد. 

برندها معموال در ایام نوروز به دلیل تردد زیادی که مسافران در جاده ها 
دارند، توجه ویژه ای به تبلیغات و تابلوهای نصب شده در جاده ها می کنند. 

همین موضوع باعث می شود که تبلیغات میان جاده ای در این ایام حال و 
هوای ویژه ای به خود بگیرد و ش�رکت های تبلیغات�ی در تالش برای ارائه 
طرح هایی باشند که بتوانند مخاطبان جاده ها را به سمت خود جلب کنند 
اما تبلیغات جاده ای محدود به بیلبوردهای بزرگراه ها و اتوبان ها نمی شود 

و ش�رکت ها می توانند از روش های مختلف تبلیغات�ی دیگری در این باره 
استفاده کنند. »فرصت امروز« به کمک دکتر حمیدرضا قاضی مقدم مدرس 
و مشاور بازاریابی و تبلیغات به تحلیل این سبک از تبلیغات پرداخته است 

که در ادامه می خوانید. 

حسین محمدیان

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

 انتخاب شاهراه های اصلی جاده ای 
کشور که شهرهای هدف سفرهای 
نوروزی محسوب می شوند و بخش 
زیادی از جریان ترافیک سفرهای 

نوروزی را به خود اختصاص 
می دهند، در کسب حداکثر مخاطب 

و بیشتر دیده شدن 
پیام ها ی 

تبلیغاتی نوروزی 
تاثیر زیادی 

دارد



شرکت سامسونگ در راستای 
عم��ل به مس��ئولیت اجتماعی 
و در ادام��ه فعالیت ه��ای خود 
در کمپی��ن »ک��ودکان امید« 
نمایش��گاه نقاشی های کودکان 
مبت��ال ب��ه اختالل اوتیس��م را 
برگزار کرده است. این نمایشگاه 
ب��ا عنوان »م��ن را ببی��ن« به 
همت سامسونگ و با مشارکت 
موسس��ه روان پژوهان مفید از 
تاری��خ 27 ت��ا 30 بهمن ماه در 
گال��ری آریانا به نمایش درآمد. 
هدف از برپایی این نمایش��گاه، 
اطالع رس��انی درباره اوتیسم و 
آگاه س��ازی خانواده های ایرانی 
نسبت به سالمت فرزندان شان 
بود. برای آگاهی بیش��تر از این 
ط��رح مس��ئولیت اجتماعی و 
نمایش��گاهی که نخس��تین بار 
در ای��ن حوزه در ای��ران برگزار 
فرهاد  ابتدا صحبت های  ش��د، 
جمال پور، معاون ارشد بازاریابی 
ش��رکت سامس��ونگ در ایران 
در نشس��ت خبری را منعکس 
کرده و س��پس با امید علیزاده، 
اجتماعی  مسئولیت  کارشناس 
زوای��ای این رویداد را بررس��ی 

می کنیم. 

نوآوری برای همه 
فره��اد جمال پ��ور، مع��اون 
ش��رکت  بازاریاب��ی  ارش��د 
در  الکترونیک��س  سامس��ونگ 
ای��ران با اش��اره ب��ه اینکه این 
نمایش��گاه برای نخستین بار با 
حمایت سامس��ونگ در کشور 
برگزار می ش��ود، گفت: »بدون 
ش��ک ایجاد اعتماد به  نفس و 
افزایش توجه و تمرکز از طریق 
پرداختن به هنرهای تجسمی، 
ارزش��مندی در روند  دستاورد 
بهب��ود و درم��ان توان جوی��ان 
مبت��ال به اوتیس��م خواهد بود. 
همچنین می توان انتظار داشت 
رویکردی نوین در این عرصه به 
وجود آید که بتوان ضمن ایجاد 
انگی��زه و امی��د در خانواده ها، 
جامع��ه را نیز با ای��ن بخش از 

اجتماع آشنا کرد.«
خص��وص  در  همچنی��ن  او 
پروژه های مش��ارکت اجتماعی 
سامس��ونگ اف��زود: »در ای��ن 
س��ال ها سامس��ونگ با ش��عار 
»نوآوری برای همه« در سراسر 
جه��ان حضوری چش��مگیر و 
پیش��گام داش��ته و راهکارهای 
تمام��ی  ب��رای  نوآوران��ه ای 
مخاطبان خود به ارمغان آورده 
اس��ت. سامس��ونگ به عن��وان 
سازمانی پیش��رو در تکنولوژی 
در دنیا ش��ناخته ش��ده است، 
اما ه��دف م��ا همیش��ه فراتر 
از تکنول��وژی اس��ت. ارتق��ای 
س��بک زندگی جامع��ه یکی از 
هدف های اصلی م��ا بوده و در 
این س��ال ها ما با شعار نوآوری 
برای همه سعی داریم در همه 
دنیا حضور داشته و راهکارهای 
نوآورانه برای همه مردم جهان 
به ارمغان بیاوریم. وی با اش��اره 
ب��ه جدیدترین دس��تاورد این 
ش��رکت ب��رای بهب��ود زندگی 
افراد مبت��ال به اوتیس��م ادامه 
داد: »اپلیکیش��ن م��ن را ببین 
به منظ��ور   )look at me(
تقوی��ت مهارت ه��ای ارتباطی 

کودکان مبتال به اوتیس��م ارائه 
ش��ده اس��ت. این اپلیکیشن به 
کودکان مبتال به اوتیسم کمک 
می کند تا نگرش و بیان خود را 
از حالت های مختلف احساسی 
همچون شادی، حیرت و ترس 
بهبود بخش��ند. م��ا امیدواریم 
بتوانیم نقش کوچکی در بهبود 
در  ک��ودکان  زندگی  کیفی��ت 

سراسر دنیا داشته باشیم.«

اثرهای هنری جهت دهی 
شده

علی��زاده در ادامه به نقد این 
رویک��رد پرداخت و به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: اگ��ر از منظر 
تاثیرگ��ذاری و تبلیغات به این 
کمپین بیندیش��یم باید اذعان 
کنم ک��ه در حقیق��ت همانند 
کمپین قبلی سامسونگ »ضبط 
کنید« و ایجاد کتابخانه صوتی 
نبود. پروژه قبل کاری منسجم 
آن  نتای��ج  و  خروجی ه��ا  و 
مشخص بود اما خروجی که این 
نمایشگاه برای کودکان اوتیسم 
دارد مش��خص نب��ود. فراخوان 
تحت این عن��وان بود که »من 
را ببین« نمایشگاه آثار کودکان 
مبت��ال به اوتیس��م. مخاطب از 

پی��ش انتظ��ار دارد آثار 
ک��ودکان مبت��ال به این 
بیماری را ببیند. چیزی 
ک��ه در وهله اول متوجه 
می ش��وید این است که 
شیوه برگزاری نمایشگاه 
منظم و هدفمند اس��ت. 
در ورودی س��الن نوشته 
شده که شش ماه با این 
کودکان کار ش��ده ولی 
فیل��م کوتاهی  با دیدن 
ک��ه روی دی��وار پخش 

می ش��د متوجه نق��ش پررنگ 
مرب��ی می ش��وید و باورپذیری 
و دریافت ح��س متقابل از این 
آثار را دش��وار می کند. تمامی 
آثار از لحاظ ش��یوه اجرا بسیار 
دکوراتیو و چشم نواز هستند و 
با توجه ب��ه توضیح یک خطی 
از نحوه آم��وزش این کودکان، 
پذیرش این آثار ب��رای بیننده 
بس��یار سخت و دش��وار است. 
درست اس��ت که کار از لحاظ 
بصری باید چش��م نواز باشد، اما 
باورپذیری مهم است. حتی در 
تابلوهای رنگ های پخش شده 
نیز، رنگ ه��ا و فرم ها انتخاب و 
هدایت شده است. رنگ، فرم و 
ساختار طراحی در نقاشی های 
حرف��ه ای ک��ودکان باورپذی��ر 
نیس��ت. نق��د دیگری ک��ه به 
این نمایش��گاه مربوط می شود 
این اس��ت ک��ه در نمایش��گاه 
فضای��ی برای معرفی موسس��ه 

روان پژوه��ان وج��ود ن��دارد و 
روابط و ش��یوه همکاری میان 
ای��ن موسس��ه و سامس��ونگ 
و  تعه��د  نیس��ت.  مش��خص 
مسئولیت سامسونگ برای این 
ک��ودکان در نتیجه گی��ری این 
به  نیس��ت.  کمپین مش��خص 
جز تولید و معرفی اپلیکیش��ن، 
ادام��ه ای��ن حرک��ت و روابط 
فی مابین اطالع داده نمی ش��ود 
و مشخص نیس��ت سامسونگ 
چه قدم های��ی در جهت نفع و 
کمک به این بیماری برداشته و 
خواهد برداشت. حتی مشخص 
نش��ده که قرار است این کارها 
به فروش برس��د ی��ا خیر. البته 
قس��مت مثبت ماجرا مس��ئله 
اطالع رس��انی نس��بت ب��ه این 
بیم��اری اس��ت. ممکن اس��ت 
مدی��ران این پ��روژه تنها قصد 
خص��وص  در  اطالع رس��انی 
این بیم��اری را داش��ته اند که 
نسبت به س��رطان و هموفیلی 
ام��ا  اس��ت.  ناش��ناخته تر  و... 
در کل نمی ت��وان گف��ت ای��ن 
پ��روژه  ب��ا  همت��راز  حرک��ت 
پیش��ین سامسونگ در راستای 
مس��ئولیت اجتماعی اس��ت. از 
نظ��ر تبلیغات نیز سامس��ونگ 

رس��انه ای  و  تبلیغات ش��هری 
جهت اطالع رسانی در خصوص 

این موضوع نداشته است. 

یک رزومه خوب فارغ از 
نتیجه 

مس��ئولیت  س��نجش  او 
ب��ه  را  ش��رکت ها  اجتماع��ی 
ترازوی��ی تش��بیه می کن��د که 
فعالیت اجتماعی در یک کفه و 
برند در کفه دیگر ق��رار دارد و 
اعتقاد دارد مسئولیت اجتماعی 
برند هنگامی باور پذیر است که 
دو کف��ه این ترازو نه تنها با هم 
مس��اوی و همتراز باشند، بلکه 
اجتماعی  مسئولیت  کفه  حتی 
باش��د.  پربارت��ر  و  س��نگین تر 
اگر اپلیکیش��نی ب��رای این کار 
طراحی شده باشد، نکته مثبتی 
است و کفه قسمت اجتماعی را 
باالتر می ب��رد. دومین نکته در 
ای��ن مورد نق��ش کمرنگ پیام 

تبلیغاتی آن برند تجاری است، 
به گونه ای که حتی بهتر اس��ت 
آن را نبینیم. خوش��بختانه در 
این کمپین این موضوع به خوبی 
رعایت شده و ش��عار تبلیغاتی 
مستقیم در  آن نمی بینیم. اما در 
کل از نظر اس��تراتژی برد- برد 
کفه به نفع سامسونگ سنگینی 
می کن��د. اخی��را س��ازمان های 
تبلیغاتی  کمپین ه��ای  تجاری 
خود را ب��رای ایجاد وفاداری در 
مشتری با روکشی از مسئولیت 
اجتماع��ی ارائ��ه می کنن��د که 
این اش��تباه است و باعث ضربه 
زدن به اعتماد جمعی نسبت به 
فعالیت ها خواهد شد.  این گونه 
بهتر بود ای��ن کار به نوعی ارائه 
باورپذیری  که مخاطب  می شد 
بیش��تری داش��ته باشد و نقش 
نه��اد اجتماعی نی��ز پررنگ تر 
و فعال ت��ر می بود. اگ��ر برندی 
خواه��ان القا ک��ردن موضوعی 
به مخاطب باش��د که آن را باور 
نداشته باش��د، در حقیقت یک 
ضدتبلی��غ برای آن محس��وب 
را  برن��د  جای��گاه  و  می ش��ود 
متزلزل خواهد کرد. شرکت های 
این گون��ه  ب��رای  چندملیت��ی 
پروژه ها دس����تورالع��مل های 
مش��خصی دارن��د که از 
طرف ش��رکت مادر آنها 
را ملزم یا ترغیب می کند 
که چنی��ن فعالیت هایی 
در رزوم��ه خود داش��ته 
باش��ند. برگ��زاری ای��ن 
می توان��د  برنامه ه��ا 
امتی��ازات خوب��ی برای 
به  تجاری  مجموعه های 

همراه داشته باشد. 

بهره گیری از 
کارشناسان امور خیریه

این کارش��ناس مس��ئولیت 
خ��ود  پیش��نهاد  اجتماع��ی 
را در زمین��ه اج��رای چنی��ن 
کمپین های��ی چنی��ن مط��رح 
می کن��د: پیش��نهاد م��ن ب��ه 
ش��رکت های تجاری این است 
از آنجا که مسئولیت اجتماعی 
هم یک مقوله نوین و وارداتی 
اس��ت، باید معیارهای��ی را نیز 
مدنظر قرار دهند. کمپین هایی 
که صرفا توس��ط مجموعه های 
تبلیغات��ی ایده پ��ردازی و اجرا 
می ش��ود، نتیجه کار بیشتر به 
تبلیغات گرای��ش دارد. باید با 
بهره گیری از نظر کارشناس��ان 
عل��وم اجتماع��ی و خیریه این 
تع��ادل میان آنها برقرار ش��ود 
ت��ا نف��ع س��ازمان و فعالی��ت 
اجتماع��ی هم در نظ��ر گرفته 
شود. مجموعه های اجتماعی و 
خیری��ه به دلیل نیاز به معرفی 

و دریاف��ت کم��ک بیش��تر به 
ای��ن همکاری ها پاس��خ مثبت 
می دهن��د، ولی ب��ه دلیل عدم 
آگاه��ی ب��ه اص��ول مذاکره و 
تعام��ل با س��ازمان تجاری که 
نتیجه برد- برد داش��ته باشد، 
منفعالن��ه عم��ل ک��رده و در 
اکث��ر مواقع مذاک��ره را واگذار 
س��ازمان های  مگر  می کنن��د؛ 
باس��ابقه و ش��ناخته شده که 
س��ازوکارهایی مش��خص برای 
از  همکاری های��ی  اینچنی��ن 
پی��ش تدوی��ن ک��رده و به هر 
بهای��ی حاضر ب��ه بهره برداری 
از ن��ام و س��رمایه و ارزش های 
انسانی خود نیستند. پس مهم 
اس��ت که در طراحی و اجرای 
مسئوالن  کمپین هایی،  چنین 
و کارشناس��ان اجتماع��ی هم 
حض��ور و نقش فعال داش��ته 

باشند. 
م��ورد دیگ��ر اینک��ه هن��وز 
و  ارزش گ��ذاری  نهاده��ای 
ممی��زی مس��ئولیت اجتماعی 
وجود ندارد. در صورتی که در 
ارائه شده مسئولیت  مدل های 
فاکتورهای  تم��ام  اجتماع��ی 
الزم ب��رای س��نجش می��زان 
تاثیرگ��ذاری و موفقیت وجود 
دارد و تعریف شده است که در 
انتها می توان گف��ت آیا برنامه 
اجتماعی  مسئولیت  نظر  مورد 
ب��وده یا تبلیغاتی. آیا در جهت 
کم��ک به حل بح��ران حرکت 
کرده یا صرفا اطالع رس��انی و 
آگاه س��ازی بوده اس��ت. دامنه 
در  جامع��ه  در  تاثیرگ��ذاری 
م��ورد آن موضوع به چه اندازه 
بوده اس��ت. چیزی که در این 
نمایش��گاه نامش��خص و برای 
مخاطب مبهم ب��ود، چگونگی 
انتخاب ش��دن این آث��ار برای 
بهتر  ش��اید  است.  نمایش��گاه 
ب��ود فرآین��د انتخ��اب و اجرا 
به گونه ای ب��ود که با فراخوانی 
۱00 کودک اوتیسمی انتخاب 
و پس از برگ��زاری کارگاه ها و 
دوره ه��ای آموزش��ی، از میان 
انتخ��اب  ک��ودک   ۱۵ آنه��ا 
می ش��دند و از می��ان آثار آنها 
برای نمایش��گاه انتخاب انجام 
می ش��د. ام��ا متاس��فانه هیچ 
توضی��ح و گزارش��ی در ای��ن 

خصوص دیده نمی شود. 

باورپذیری مهم است
او در انتها ارزیابی نهایی خود 
را از ای��ن روی��داد چنین بیان 
می کند ک��ه این نمایش��گاه از 
آن دست فعالیت های اجتماعی 
نب��وده ک��ه فقط سامس��ونگ 
می توانس��ت راه بین��دازد. فکر 
نمی کنم از لح��اظ نوع فعالیت 
فعالیت سامس��ونگ  ماهیت  با 
همخوانی داش��ته باشد. ممکن 
است مسئوالن سامسونگ برای 
این ارتباط گوشی های هوشمند 
و اپلیکیش��ن های خود را مثال 
بزنند ک��ه در کمک به کودکان 
اوتیس��می موثر بوده است. اما 
ای��راد بزرگی که ای��ن کمپین 
دارد عدم شفافیت و نامشخص 
ب��ودن نتیج��ه اس��ت. ب��رای 
مخاطب های چنین رویدادهای 
انس��انی و اجتماعی، صداقت و 
شفافیت بسیار اهمیت دارد و در 
باورپذیری و ایجاد وفاداری نقش 

کلیدی را ایفا می کند. 

آموزش تحقیقات بازاریابی
روش های حضوری

در یادداش��ت گذش��ته به بررسی مزایا و معایب 
تحقیقات پس��تی و تلفنی پرداخته ش��د. در این 
یادداش��ت ب��ه بررس��ی روش های حض��وری که 
مصاحب��ه در خان��ه، مصاحب��ه در مراک��ز خرید 
یا مصاحب��ه به کمک رایانه را ش��امل می ش��ود، 

می پردازیم. 
مصاحبه های حضوری در خانه: در مصاحبه های 
خانگی که در موقعیت های خاصی انجام می گیرد، 
مصاحبه گر و مصاحبه شونده رابطه چهره به چهره 
با همدیگ��ر دارند. در این حال��ت مصاحبه کننده 
می تواند سواالت مش��کل را توضیح دهد، شرایط 
زمینه ای را ارزیابی کند یا در پاس��خ گویان رغبت 
به پاس��خ گویی را ایجاد کند. چون پاس��خ دهنده 
در مکانی اس��ت که احس��اس راحتی می کند و با 
شرایط محیطی آشنا است، در این صورت رضایت 

پاسخ دهندگان به پاسخ گویی افزایش می یابد. 

مصاحبه حضوری در مراکز خرید
روند مصاحبه حضوری شامل رفتن نزد خریدار، 
بررس��ی شایس��تگی آنها ب��ه منظ��ور مصاحبه و 
نظر س��نجی در همان مح��ل یا فراخ��وان آنها به 
پژوهش��گاه مرکز خرید برای انجام مصاحبه است. 
برای نمونه در نظر سنجی در خصوص تولید کننده 
تلفن همراه، پیش خریداری می روند و از او درباره 
س��ن، تحصیالت و درآمدش پرسش می کنند. اگر 
این ویژگی ها با جمعیت هدف س��ازگار باش��د، از 
شخص در مورد محصول در دست ساخت پرسش 
می شود. استفاده از برخی کاربردهای تلفن همراه 
پیش نی��از گنجانده ش��دن در نمونه اس��ت. تنها 
کس��انی که چنین تجربه ای دارند، به پژوهش��گاه 
مرکز خرید دعوت می ش��وند ت��ا طرح های نمونه 

آزمایشی مورد نظر را ارزیابی کنند. 
اگرچه نمونه از افرادی تش��کیل شده که در آن 
مرک��ز خری��د می کنند اما ای��ن محدودیت جدی 
نیس��ت. مش��تریان مرکز خرید، ب��ا اینکه معرف 
جمعیت کل نیس��تند، سهم بزرگی از بازار را برای 

بسیاری از محصوالت تشکیل می دهند. 

مزایا و معایب نظر سنجی در مراکز خرید 

مزی��ت اصل��ی در مراک��ز خرید این اس��ت که 
پاس��خ دهنده ن��زد مصاحبه کنن��ده م��ی رود؛ نه 
برعکس و این امر س��بب کارآمدی بیش��تر است. 
دلی��ل محبوبیت ای��ن روش وجود چن��د درصد 
پژوهشگاه همیشگی در مراکز خرید سراسر کشور 
اس��ت. هنگامی که تم��اس رودررو وج��ود دارد، 
می ت��وان پرس��ش های پیچیده پرس��ید. اگر الزم 
باشد پاسخ دهندگان پیش از پاسخ گویی محصول 
را ببینن��د و لم��س یا مصرف کنن��د، مصاحبه در 
مراکز خرید بس��یار بجاست. نارس��ایی اصلی این 
روش عب��ارت اس��ت از جامعه پس��ندی و به تب��ع 
آن احتم��ال س��وگیری مصاحبه کنن��ده که البته 

رودررویی نیز در این موضوع زمینه ساز است. 
کمیت داده هایی که می توان گردآوری کرد تنها 
تا حد متوس��ط اس��ت، زیرا معموالً م��ردم هنگام 
خرید شتاب دارند. هزینه مصاحبه در مراکز خرید 

باالست. 

مصاحبه حضوری به کمک رایانه
در مصاحبه حضوری به کمک رایانه، پاسخ دهنده 
جلوی رایانه می نش��یند و با صفحه کلید یا موس 
به پرسشنامه درج شده بر نمایشگر پاسخ می دهد. 
بس��یاری از برنامه های کاربرپسند را می توان برای 
طراحی پرس��ش های س��اده و گویا به کار گرفت. 
همچنین پیام های کمکی و هش��دارهای خطا هم 
ارائه می ش��ود. صفحه رنگ��ی و طراحی گرافیکی 
جذاب ب��ه اش��تیاق پاس��خ دهنده می افزاید. این 
روش در فنون مصاحبه حضوری طبقه بندی شده 
اس��ت؛ چون مصاحبه کننده معموالً آماده است تا 
مانند یک میزبان خدمت رس��انی و در هنگام لزوم 

پاسخ دهنده را راهنمایی کند. 

مزایا و معایب مصاحبه حضوری به کمک رایانه 
ب��ه نظر می رس��د مصاحبه حض��وری به کمک 
رایانه مورد توجه پاس��خ دهندگان است و مزایای 

بسیاری دارد. 
می توان پرس��ش های پیچیده پرس��ید و رایانه 
خودبه خود الگوهای عبور از پرس��ش های بی ربط 
را اجرا می کند و بررسی منطقی را انجام می دهد. 
س��وگیری مصاحبه کننده کاهش می یابد، چراکه 
رایان��ه مصاحبه را انجام می هد. مصاحبه حضوری 
ب��ه کمک رایانه، همانند مصاحبه در مراکز خرید، 
زمانی می تواند بیشتر سودمند باشد که نظر سنجی 
نیاز ب��ه انگیزاننده فیزیک��ی دارد. همچنین رصد 
کامل محیط گردآوری داده ها به نرخ پاس��خ گویی 
بسیار باال کمک می کند. بنابراین معایب اصلی این 
روش جامعه پسندی زیاد، فراوانی متوسط داده ها 
و هزینه هنگفت اس��ت. در یادداش��ت های آتی به 

بررسی سایر تکنیک ها پرداخته خواهد شد. 
hamedbakhtiarii@gmail. com :منبع

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )79(
عالمت گذاری با حروف

برخی از ش��یوه های نگارشی صدها سال است که 
هیچ تغیی��ری نکرده اند و در ح��ال حاضر به خاطر 
اس��تفاده مداوم از آنها در چش��م ما عادی شده اند. 
میلیون ه��ا کتاب، روزنامه و وب س��ایت در سراس��ر 
جهان از این شیوه های نگارش��ی استفاده می کنند 
و م��ا ب��ه دلیل مش��غله ای که داری��م کمتر فرصت 

می کنیم تا به شیوه های نگارشی توجه کنیم. 

شیوه های نگارشی در دهه های 50، 60 و 70 
میالدی

 ش��یوه های نگارش��ی رایج می توانس��تند هویت 
بصری خاصی را به یک برند ببخشند. 

برخ��ی فونت ها به گون��ه ای طراحی ش��ده اند که 
هنگام اس��تفاده برندها از آنها در نام و لوگوی خود، 
فورا توجه ما را به خود جلب می کنند. تشخیص این 
ش��یوه های نگارش��ی می توانند کاماًل غریزی بوده و 
هنگام اس��تفاده سایر برندها از آنها نیز موجب جلب 

توجه شوند. 
ایده

به جرات می توان گفت که شرکت کوکاکوال از قابل 
تشخیص ترین ش��یوه نگارش در لوگوی خود استفاده 
می کن��د. پیچ و خم زیب��ای به کار رفت��ه در عبارت 
کوکاکوال تشخیص این برند را در سراسر جهان و حتی 
زمانی که به زبانی غیر از انگلیسی مانند عربی یا روسی 

نوشته می شود بسیار آسان می کند. 
سایر لوگوهای قدیمی که با استفاده از شیوه های 
نگارش��ی خاصی ایجاد ش��ده اند نظیر Virgin، به 
شکل خاصی مرتب و منظم است و از زمان طراحی 
آن توسط دفتردار ش��رکت کوکا کوال یعنی فرانک 
میسن رابینسون با اس��تفاده از دستخط اسپنسری 

تغییر چندانی در آن ایجاد نشده است. 
دس��تخط اسپنسری داس��تان مخصوص به خود 
را دارد، چ��را که این آقای اسپنس��ر بود که تصمیم 
گرفت به دس��تخط آمریکایی ها هویت ببخشد چرا 
که معتقد بود دستخط مورد استفاده آمریکایی ها از 

کمبود هویت برند رنج می برد. 

با توجه به رنگ قرمز اس��تفاده ش��ده در لوگوی 
کوکاک��وال و طراح��ی غریزی و آش��نای بطری آن، 
نحوه نگارش نام کوکاکوال برای س��ال های طوالنی 
به عنوان آش��نا ترین و قابل تش��خیص ترین ش��یوه 

نگارش در جهان شناخته شده است. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
• میزان جذابیت نام ش��رکت ش��ما چقدر است؟ 
ش��ما می توانید با اس��تفاده از فونت های موجود نام 
ش��رکت تان را به لوگوی آن اضاف��ه کنید، یا اینکه 

وظیفه طراحی آن را به طراحان معتبر بسپارید. 
• فونت ه��ا عموما با اس��تفاده از قانون حمایت از 
مالکی��ت معنوی  )کپی رایت( محافظت می ش��وند، 
بنابرای��ن جه��ت اس��تفاده از آنه��ا در لوگوی خود 
نیازمند کسب مجوزهای الزم از مالکان این فونت ها 
هس��تید. همچنین ش��ما می توانید فونت مورد نظر 
خ��ود را طراح��ی ک��رده و حق��وق آن را در اختیار 

بگیرید. 
• از طرحی استفاده کنید که در هماهنگی کامل با 
شخصیت برند شما باشد. به عنوان مثال یک شرکت 
حقوقی هرگز از فونت مورد اس��تفاده رستوران های 
بین راهی برای نوش��تن نام خود استفاده نمی کند، 

مگر آنکه منظور خاصی از این کار داشته باشد. 

عوامل مؤثر بر هوش تجاری 
سازمان

آیا می دانس��تید یک رویکرد سیس��تمی دقیق و 
ب��ه روز مانند ه��وش تجاری می تواند ب��ر کارایی و 
عملکرد س��ازمان تأثیرات زیادی بگذارد؟ بس��یاری 
از عوامل ب��ر میزان کارایی هوش تجاری س��ازمان 
تأثی��ر می گذارند که از جمله این عوامل می توان به 
مش��تریان، رقبا، شرکای تجاری، محیط اقتصادی و 
کارکنان سازمان اشاره کرد. با توجه به این نکته که 
هیچ کس��ب وکاری بدون مشتری معنا ندارد، پایش 
رفتار مش��تریان و مخصوصا شناسایی آنها از حیث 
دائمی یا موقتی بودن می تواند در پیش بینی میزان 
دقیق عرض��ه و تنظیم میزان تقاضا بس��یار کارآمد 
واقع شود. بنابراین تکنیک های سیستم های حمایت 
تصمیم گیری هوشمند و مدیریت ارتباط با مشتری 
ک��ه در متن معم��اری هوش تجاری نهفته اس��ت، 
می توان��د روند حرکت س��ازمان را با عقاید و عالیق 

مشتریان همگام کند. 

ایده های طالیی

آیا می دانستید

بازارنامه

چهارشنبه
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ترجمه: معراج آگاهی

مسئولیت اجتماعی برند هنگامی 
باور پذیر است که دو کفه ترازوی 

فعالیت اجتماعی و منفعت برند نه تنها 
با هم مساوی و همتراز باشند، بلکه 

حتی کفه مسئولیت اجتماعی سنگین تر 
و پربارتر باشد. اگر اپلیکیشنی برای 
حمایت سامسونگ از کودکان بیمار 

طراحی شده باشد، نکته مثبتی است و 
کفه قسمت اجتماعی را باالتر می برد

کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی
حامد بختیاری

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com

گزارش »فرصت امروز« از طرح مسئولیت اجتماعی سامسونگ در حمایت از کودکان مبتال به اوتیسم 

من را ببین... 



مدل بلوغ قابلیت
آیا می دانس��تید مدل بلوغ قابلیت ک��ه در مدیریت 
به کار رفته ش��ده اس��ت، ی��ک چارچوب تأیید ش��ده 
اس��ت که برای بهبود کیفیت پروژه ه��ا و محصوالت و 
توسعه آنها به کار گرفته می ش��ود و دارای پنج مرحله 
برای توصیف س��طح بلوغ سازمان اس��ت؟ مدل بلوغ 
با به کارگی��ری دانش و تج��ارب در مدیریت فرآیندها 
و با تکیه بر این اصل ایجاد ش��ده اس��ت که »کیفیت 
سیس��تم، پروژه یا محصول ش��دیدا متاثر از فرآیندی 
است که در توس��عه و نگهداشت آن به کار رفته است«. 
این م��دل با رویکردی سیس��تمی و فراگیر، س��ازمان 
را در جه��ت بهب��ود فرآیندها و رس��یدن ب��ه اهداف 

کسب وکار به پیش می برد.
 در مباحث مختلف مرتبط با م��دل بلوغ، مدل های 
مختلفی برای ارزیابی س��ازمان ها از نظر سطح بلوغ و 
میزان آمادگی وجود دارد که همگی به ارزیابی میزان 
توسعه یافتگی درون یک سازمان می پردازند. معموالً 
میزان آمادگی سازمان در پیاده سازی مدیریت دانش 
در پنج س��طح نیز درنظر گرفته می ش��ود که س��طح 
اول: سطح ابتدایی، سطح دوم: س��طح مدیریت شده، 
سطح سوم: سطح تعریف شده، س��طح چهارم: سطح 
قابل پیش بینی یا مدیریت کمی و سطح پنجم: سطح 

بهینه سازی است. 

برای مطالعه 410 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و  روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )60(
قرار گرفتن در موقعیت برتر

شرکت ها و بازاریاب ها معموال تمایالت مشتریان خود 
را به طور یکس��ان در نظر گرفته و به ش��یوه ای یکسان با 
همه آنه��ا به تعام��ل می پردازند. اگ��ر بخواهیم دقیق تر 
بررس��ی کنیم بازاریاب ها در برق��راری ارتباط با یک فرد 
به طور واحد مهارت ب��ه خصوصی دارن��د، این در حالی 
اس��ت که برای مث��ال اقتصاددان ها در تاثیر گ��ذاری بر 
س��هام داران و طلبکاران و نماین��دگان مجلس یا به طور 
کلی سیاستمداران در تاثیر گذاری روی توده های مردم 
تخصص دارند. بدون ش��ک هم��ه ما نی��از داریم گاهی 
اوقات ب��رای موفقیت در کس��ب و کار خ��ود مانند یک 
بازاریاب، اقتص��اددان یا حتی یک سیاس��تمدارمجرب 
عمل کنیم. به عب��ارت دیگر در ش��رایط مختلف نیاز به 
تاثیر گذاری بر دیگران داریم. تاثیر گذاری بر دیگران یکی 
از اصول اساسی در حوزه روابط عمومی نیز است. یکی از 
مشکل ترین و مهم ترین شیوه های تاثیر گذاری بر دیگران 
تاثیر گذاری از طریق رسانه های جمعی است که در عین 
دشواری اگر به طور درست انجام شود نتایج فوق العاده ای 

را در بر خواهد داشت. 
ایده

موسس��ه BUPA ارائه دهن��ده خدم��ات پزش��کی 
خصوصی در بریتانیا اس��ت. این موسس��ه درست پیش 
از تاس��یس س��ازمان ملی بهداش��ت بریتانیا در س��ال 
1947 تاسیس ش��ده اس��ت. BUPA  بخش عمده ای 
از زیرساخت های بهداشتی بریتانیا را تشکیل می دهد و 
همچنین نقش غیر قابل انکاری در ارائه مطلوب خدمات 
بهداش��تی بریتانیا ایفا می کند. این موسس��ه در جهت 
ارتقای سطح سرویس دهی، کاهش نارضایتی مراجعان 
و همچنین ایجاد روحیه همکاری و تعلق کارکنان نسبت 
به برند موسس��ه اقدام به اجرای برخی تغییرات کرد. به 
همین منظور مش��اوران روابط عمومی موسس��ه اقدام 
به طراحی یک تبلی��غ تلویزیونی کردند. ای��ن ویدئوی 
تبلیغاتی با نام One life سعی در القای حس همکاری 
بین کارکنان ش��رکت و در عین حال رضایت مشتریان 
از خدمات موسسه داش��ت. در این کلیپ تنها یک نفر با 
توانمندی ه��ای خارق الع��اده در موسس��ه BUPA به 
مراجعان خدمات ارائه می داد. در واقع این تصویر تاکیدی 
بر حرفه ای و متفاوت بودن پرسنل موسسه بود. در سوی 
دیگر مراجعان نی��ز در این ویدئو در جم��ع خود در حال 
تعریف از خدمات موسس��ه به تصویر کشیده می شدند. 
در عین حال شعار One life که برای این ویدئو در نظر 
گرفته شده بود بیان کننده اهمیت زندگی و لزوم مراقبت 
از سالمتی بود. از سوی دیگر برای تقویت روحیه کارکنان 
و ایجاد حس تعلق به موسسه جایزه ای با عنوان »کارمند 
منتخب ماه« اجرا ش��د. برنده ماهانه این جایزه امکاناتی 
نظیر حقوق بیشتر و مرخصی تشویقی دریافت می کرد. 
اجرای این جایزه باعث تقویت احساس مسئولیت و ایجاد 

انگیزه مضاعف برای انجام بهتر وظایف در کارکنان شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
-در اختیار داشتن افراد ماهر و عالقه مند به کار اهمیت 
بسیار مهمی دارد. می توان به آسانی با تشویق کارمندان 

باعث بهبود کیفیت کاری آنها شد. 
-به کارمندان خود اجاره دهید ت��ا توانایی های فردی 

خود را بروز دهند. 
-مراجعان و مش��تریان خود را تشویق به ارائه نظرات و 
پیش��نهادات خود در مورد نحوه رفتار پرسنل و خدمات 

شرکت تان کنید. 

پاسخ کارشناس: به صورت کلی برخی از سازمان های 
ایرانی تبلیغات خود را مدتی اس��ت که آغ��از کرده اند و این 
موضوع نش��ان می دهد که آنها از ماه های قبل کمپین های 
خود را طراحی ک��رده و با برنامه  ریزی های مناس��بی آنها را 
پیش برده اند اما با توجه به وقت محدود شما برای تبلیغات، 
پیشنهاد می شود روی بانک اطالعاتی خود از مشتریان تکیه 
و از این طریق پیام های تبلیغاتی را برای آنها ارس��ال کنید؛ 
البته باید در تالش باش��ید که پیام های درستی را طراحی 

کنید تا تأثیر گذاری مناسبی داشته باش��ند. از طرفی شما 
باید تالش کنید مخاطبان را با خود درگیر و از طریق طراحی 
پیام های مختلف و ارائ��ه تخفیف ها، مخاطب��ان  را ترغیب 
به خرید محص��والت کنید. این موض��وع می تواند با تعیین 
زمانی مش��خص برای تخفیفات، بس��یار تاثیر گذار باشد و 
مخاطبان به حضور در فروش��گاه های ش��ما ترغیب شوند. 
در این میان س��ازمان شما می تواند بس��ته های هدیه ای را 
برای مخاطبان در نظر بگیرد و با طراحی خالقانه بس��ته ها، 
می توانید تاثیرات بسزایی را روی مخاطبان بگذارید؛ این در 
حالی است که شما باید تالش کنید که از طریق این موضوع 

مخاطبان را با سازمان درگیر سازید و با اقدامات خالقانه آنها 
را جذب س��ازمان کنید. یکی دیگر از اقداماتی که می توانید 
انجام دهید این موضوع است که بسته های هدیه ای را برای 
اعضای دیگر خانواده مخاطبان طراحی کنید؛ به عنوان نمونه 
به جای سازمان های دیگر که با نزدیک شدن به عید نوروز، 
سررس��ید هایی را به مخاطبان خود هدیه می کنند، ش��ما 
می توانید هدیه ای را برای کودکان به مخاطبان ارائه دهید و 
این موضوع ماندگاری بیشتری را در ذهن مخاطبان دارد اما 
هرچه این هدیه های خالقانه تر طراحی شود، تاثیرات بهتری 

را می تواند روی مخاطبان بگذارد. 

تبلیغات نوروزی

پرسش: مدیر سازمانی در حوزه IT هستم که با نزدیک شدن به عید نوروز، تبلیغات خاصی را انجام نداده ایم. با توجه به اینکه 
فرصت زیادی تا عید برای تبلیغات نمانده اس�ت، از نظر ش�ما چه اقداماتی را باید در راس�تای تبلیغات و ارتباطات مناس�ب با 

مخاطبان انجام داد تا بتوانیم تاثیرگذاری مناسبی روی مخاطب داشته باشیم؟ 
کلینیککسبوکار

مدیران تفاوت پایش و اندازه گیری 
را بدانند

دس��ته بندی فرآینده��ا در چهار دس��ته به ش��رح 
زیر برگرفته از تقس��یم بندی فرآیندها در اس��تاندارد 
ایزو 9001 اس��ت: فرآیندهای پدی��دآوری محصول، 
فرآیندهای پایش، اندازه گی��ری و بهبود، فرآیندهای 
مس��ئولیت مدیری��ت و فرآیندهای مدیری��ت منابع. 
حال به ای��ن موض��وع بپردازیم که تف��اوت دو مفهوم 
پایش و اندازه گیری چیس��ت. اس��تاندارد ایزو 9001 
در خصوص پای��ش و اندازه گی��ری فرآیندها این گونه 
نیازمندی های خ��ود را مطرح می کند: س��ازمان  باید 
روش های مناس��ب برای پای��ش  و در م��وارد کاربرد، 
اندازه گی��ری  فرآینده��ای  سیس��تم مدیریت  کیفیت 
را به کارگیرد. ای��ن روش ها باید توانای��ی فرآیندها را 
برای دس��تیابی به نتایج طرح ریزی شده نشان  دهند. 
هنگامی که نتایج طرح ریزی ش��ده به دست نمی آیند، 
اصالحات و اقدامات اصالحی باید برحس��ب تناس��ب 

صورت  پذیرد. 
 در تعیی��ن روش ه��ای مناس��ب، توصیه می ش��ود 
سازمان نوع و گستره پایش یا اندازه گیری مناسب هر 
یک از فرآیندهایش را براساس تأثیرات آنها بر انطباق 
ب��ا الزامات محص��ول و اثربخش��ی سیس��تم مدیریت 
کیفیت تعیی��ن کند. به منظور تفس��یر این نیازمندی 
و مناسب سازی آن برای پیاده س��ازی در سازمان های 
خواه��ان اس��تاندارد ای��زو 9001 الزم اس��ت قبل از 
هر چی��ز دو مفهوم بس��یار مهم پای��ش و اندازه گیری 
تشریح شود اما تفسیر این بند استاندارد به آن محدود 

نمی شود. 
ال��زام اس��تاندارد ای��زو 9001 در ای��ن قس��مت 
به کارگی��ری روش ه��ای مناس��ب ب��رای پای��ش 
فرآینده��ای سیس��تم مدیری��ت کیفی��ت اس��ت. 
روش های مناس��ب پایش و اندازه گیری باید توانایی 
و قابلیت فرآینده��ا را برای اه��داف از پیش تعیین 
ش��ده اثبات کند. ف��رض کنید س��ازمان قصد دارد 
توانایی فرآین��د فروش محصوالت ی��ا خدمات خود 
را نش��ان دهد. از این رو و به منظور پاس��خ به الزام 
اس��تاندارد ای��زو 9001، ابتدا بای��د نتایجی را برای 
فرآیند فروش مش��خص کند. مثاًل رسیدن به حجم 
فروش ی��ک میلیون قطعه از محصول س��ازمان طی 
یک س��ال می تواند یک��ی از اهداف از پی��ش تعیین 
ش��ده برای فرآین��د فروش باش��د که این ش��اخص 
به راحتی قابل اندازه گیری اس��ت. ام��ا فرض کنید 
برای همی��ن فرآیند فروش س��ازمان قصد داش��ته 
باش��د توزیع مکان��ی محصوالت فروخته ش��ده طی 
یک س��ال را نی��ز مدنظر ق��رار دهد. به ای��ن منظور 
نقش��ه جغرافیایی کش��ور را تهیه کرده و شهر هایی 
ک��ه محص��والت س��ازمان را خری��داری کرده اند با 
استفاده از اش��کال هندس��ی مثاًل دایره روی نقشه 
نمایش می دهد. قطر دای��ره میزان خرید محصوالت 
را نش��ان می دهد و مدیر س��ازمان با یک نگاه به این 
نقشه در می یابد که توزیع مکانی فروش محصوالت 
سازمانش چگونه بوده اس��ت. به این ترتیب سازمان 
برای اثبات توانایی فرآیند فروش در پاس��خگویی به 
حوزه جغرافیایی متنوع کش��ور از ابزار پایش فرآیند 

استفاده کرده است. 
برای ش��فاف ش��دن منظ��ور در ادام��ه مثال هایی 
تشریح شده است. در اینجا پیشنهاد می شود که پایش 
و اندازه گیری را با ه��م به کار گیری��د. در برخی موارد 
و برای تأثیرگذاری بیش��تر می ت��وان از دو ابزار پایش 
و اندازه گیری به صورت توامان اس��تفاده کرد. هر گاه 
س��ازمان بتواند شاخص های تعیین ش��ده برای اثبات 
توانایی فرآیندهای خود را با اعداد و ارقام نمایش دهد 
از ابزاری با عنوان اندازه گیری استفاده کرده است و هر 
وقت بخواهد توانایی فرآیند را با استفاده از روش های 
توصیفی و نمایش��ی به اثبات برس��اند از اب��زار پایش 

استفاده کرده است. 

بازار رو به رشد صنعت قهوه در ایران
جمعی از مدیران عالی رتبه صنعت قهوه از ش��رکت 
قهوه ایل��ی از ایتالیا ب��ا هدف گس��ترش همکاری های 
دوجانبه با فعاالن صنعت قهوه در ایران روز شنبه هشتم 
اسفند ماه به تهران آمدند.  ادیت دی سانتی مدیر بخش 
خاورمیانه، جوزپه تاکاری مدی��ر بازاریابی بین المللی و 
جیاکوم بیویانو  قائم مقام مدیرعامل ش��رکت قهوه ایلی 
در س��فر خود به تهران با فعاالن صنعت قه��وه در ایران 
به گفت وگو نشس��تند. ادیت دی س��انتی در حاش��یه 
نشس��ت مدیران ایلی و فعاالن صنعت قه��وه در ایران 
گفت:  »قه��وه ایلی در ح��ال حاضر به 149 کش��ور در 
دنیا صادر می شود و ایران یکی از بازارهای روبه رشد در 
صنعت قهوه است. هدف از این سفر بررسی و شناسایی 
پتانسیل های موجود جهت س��رمایه گذاری در صنعت 
قهوه ایران اس��ت. ایلی هم اکنون روزانه بیش از 90 تن 
قهوه تولی��د می کند که در تمام کش��ورها و از جمله در 
ایران به عنوان یک قهوه باکیفیت و با اس��تانداردی باال 
شناخته می ش��ود. همچنین در سراس��ر جهان بیش از 
100 هزار رستوران و کافه برتر دنیا از قهوه ایلی استفاده 
می کنند. ما توجه وی��ژه ای به تمامی بخش های مرتبط 
به کسب وکار ایلی در صنعت قهوه داریم. بر این اساس، 
استراتژی ایلی مبتنی بر س��ه اصل؛ همکاری مستقیم 
با تولید کنندگان قهوه، تش��ویق آنها در راستای تولید 
با کیفیت و نی��ز انتقال دانش به تولیدکنندگان اس��ت. 
از جمله فعالیت های ایل��ی در زمینه انتق��ال دانش به 
تولیدکنندگان قهوه می توان به تأس��یس تنها دانشگاه 
قهوه در دنیا در شهر تریس��ت  )Trieste( ایتالیا اشاره 
کرد.«بهاءالدین سادات طهرانی، مدیرعامل سازیبا نیز 
درباره س��فر مدیران ش��رکت قهوه ایلی به ایران گفت:  
»صنعت قهوه در ای��ران یک بازار روبه رش��د اس��ت و 
از سوی دیگر، گرایش به نوش��یدن قهوه در میان نسل 
جوان روزب��ه روز افزای��ش می یابد. می��زان تعرفه های 
گمرکی قهوه بسیار باالس��ت و این کار را برای فعالیت 
نمایندگی های انحصاری و واردکننده های قهوه دشوار 
کرده اس��ت. همچنین تعرفه های ب��االی گمرکی برای 
قهوه به عنوان یک کاالی لوکس باعث ش��ده اس��ت که 
فضا برای واردات غیرقانونی قهوه فراهم شود. در تالش 
هس��تیم تا نگاه موجود نس��بت به لوکس بودن قهوه را 
تغییر دهیم تا ع��الوه بر اینکه تعرفه ه��ای گمرگی آن 
تعدیل ش��ود، قه��وه نیز به قیمت مناس��بی به دس��ت 

مصرف کننده برسد.«

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

مدیریت امروز

از چ�ه س�الی فعالی�ت خود 
را ش�روع کردی�د و در چ�ه 

زمینه ای مشغول هستید؟ 
از س��ال 90 فعالیت خ��ودم را 
در ش��غلی که به آن عالقه داشتم 
کلید زدم و محصوالت تولید شده 
ش��رکت را از س��ال 91 وارد بازار 
کردم در این یک سال دنبال ثبت 
برند تجاری ب��ودم. من در زمینه 
مواد غذایی فعالیت دارم که عالقه 
زیاد من باعث شد تا سختی های 

این راه را کمتر متوجه شوم. 
بنده کارشناس صنایع غذایی 
هستم و 12 س��ال در آموزشگاه 
فنی و حرفه ای فعالیت داش��تم 
اما از همان ابتدای کار دوس��ت 
داش��تم یک کس��ب و کار برای 
خ��ودم راه بین��دازم. در ط��ول 
ای��ن س��ال ها موقعی��ت پیش 
نمی آم��د ام��ا یکب��اره تصمیم 
گرفتم که ای��ن کار را کلید بزنم 
و وارد صنعت غذایی برای تولید 
محصولی بش��وم. از آنجایی که 
عالقه زی��ادی به تولید داش��تم 
و البته س��رمایه زی��ادی هم در 
اختی��ارم نبود تصمی��م گرفتم 
کارم را در ی��ک فضای کوچک 
راه ان��دازی کنم ک��ه در همان 
ابت��دا س��ه نف��ر در آن کارگاه 

کوچک مشغول به کار شدند. 
به ط�ور جزئی ت�ر بگویید در 
مواد غذای�ی  بخ�ش  ک�دام 
فعالیت دارید و چه محصولی 

تولید می کنید؟ 
محص��ول م��ا ی��ک محصول 
ارزش اف��زوده ای اس��ت. خرما 
م��اده اولیه کار ما اس��ت و برای 
اینک��ه این محصول خوش��مزه 
بیش��تر در س��فره های ایرانی و 
س��بد خرید جایی باز کند آن را 
به اش��کال مختلف در می آوریم 
و حتی در قالب های ش��کالت و 
فرآورده هایی از ای��ن قبیل قرار 
می دهی��م ت��ا هم��ه ذائقه ها را 
پاسخگو باشیم. خرما مهم ترین 
محصول اس��تان بوش��هر بود و 
من هم قصد داش��تم پای خرما 
را به س��فره های ایرانی باز کنم 
به همی��ن خاط��ر به ای��ن فکر 
افتادم ک��ه در زمینه محصوالت 

خرمایی فعالیت داشته باشم .

با چه میزان سرمایه کار خود 
را آغاز کردید؟ 

ح��دود 100 میلی��ون تومان. 
بخش��ی از این مبلغ صرف خرید 
تجهیزات شد و بخشی دیگر نیز 
برای مواد اولیه ک��ه همان خرما 
بود هزینه ش��د. البته مقداری از 
س��رمایه اولیه را نیز ب��رای اجاره 

کارگاه پرداخت کردم. 
اکنون چن�د نف�ر در کارگاه 
تولیدی ش�ما مشغول به کار 

هستند؟ 
اکنون ح��دود 10نفر 
مواد غذای��ی  کارگاه  در 

مشغول به کار هستند. 
تولیدت�ان  وضعی�ت 

چگونه است؟ 
اگر بگویم خوب نیست 
و فروش خوب��ی نداریم 
بی انصاف��ی به خ��ودم و 
همکاران��م ک��رده ام اما 
سیاست شرکت ما برای 
فروش بیشتر محصوالت 

است. 
پوشش محصوالت تان 
در کدام استان هاست؟ 

م��ا اکن��ون مش��غول دریافت 
نمایندگ��ی در هم��ه اس��تان ها 
هستیم و در سه استان نیز اکنون 
به صورت نماینده فعالیت داریم 
اما برای بخش ف��روش محصول 
خود کارهای خاصی انجام دادیم. 
در فرودگاه بوشهر یک نمایندگی 
تأسیس کردیم و مس��افرانی که 
به این شهر سفر دارند می توانند 
محص��ول را خری��داری کنن��د. 
همین موضوع باعث شده فروش 

ش��رکت در مدت کوتاه افزایش 
زیادی داشته باشد. من معتقدم 
محصوالت خوراکی که به تازگی 
وارد بازار می ش��ود بهترین مکان 
برای معرفی آن فرودگاه است که 
محل تردد افراد غیر بومی بوده و 
می توان از این طریق مشتریان را 

افزایش داد. 
از مش�کالت کار که در حین 
فعالیت با آن برخورد داشتید 

برای مان بگویید. 

من مش��کالت زیادی را پشت 
سر گذاشتم. حتی چند بار قصد 
داش��تم از ای��ن کار خارج ش��وم 
اما انرژی زی��ادی که خان��واده و 
همسرم برای تش��ویق من برای 
ادامه کار می دادند باعث ش��د به 
بهره وری برسم و کسب و کار خود 
را گسترش دهم. اما در این میان 
باید به موضوعاتی توجه داش��ت. 
هیچ ش��غلی برای فعالیت راحت 
نیست و برای موفق شدن در آن 
باید تحقیق��ات الزم را انجام داد 

در غیر این ص��ورت موفقیتی در 
کار نخواهد ب��ود. همچنین باید 
توجه داش��ت که وارد شغلی شد 
که تازه و نو باش��د نه اینکه بازار از 
بودن آن اشباع شده باشد. روشی 
که می توانس��ت به موفقیت من 
کمک کند خالقیت و نوآوری ای 
بود که به نوعی رمز موفقیت من 

محسوب می شد. 
من نخس��تین نفر در اس��تان 
بوش��هر ب��ودم ک��ه در زمین��ه 
ف��رآوری خرم��ا فعالیتم 
را ش��روع ک��ردم و یک��ی 
دیگر از دالی��ل موفقیت 
من همین موض��وع بود. 
هنوز هم س��عی می کنم 
در کارم ایده ه��ای ت��ازه 
داشته باشم، چون ممکن 
است شرکت هایی موازی 
فعالیت ما تأسیس شود و 
ما برای مان��دگار بودن در 
بازار نیاز داریم تا همیشه 

به روز باشیم. 
از آنجایی که محصولی 
که تولید می شد نخستین 
در استان بود س��عی کردم آن را 
به عنوان س��وغات استان معرفی 
کنم که تا بخش زی��ادی در این 
بخش موفق ب��ودم. اکنون هم به 
ثبات رس��یده ام و درآمد خوبی از 
این راه کسب می کنم و سختی ها 
بیشتر از اینکه برایم سختی باشد 
تجربه است. من تولید را دوست 
داش��تم و اکنون ب��ه آرزوی خود 
رس��یدم ام��ا مهم ت��ر از آن زنده 
نگه داش��تن چرخه تولید است 
که برنامه های وی��ژه ای که برای 

فروش محصوالت برای تان گفتم 
می تواند تضمین ادامه حیات این 

صنعت باشد. 
چه ش�د ک�ه خرم�ا را برای 
فرآوری انتخ�اب کردید؟ در 
بخ�ش ف�رآوری، محصوالت 
ک�ه  دارد  وج�ود  زی�ادی 
می توانست در حیطه کار شما 

جایی داشته باشد. 
قیمت تمام ش��ده م��واد اولیه 
مهم تری��ن بخ��ش تولی��د یک 
کارگاه ی��ا کارخان��ه محس��وب 
می ش��ود. من به این دلیل خرما 
را برگزیدم که در اس��تان بوشهر 
تولید زی��ادی دارد و قیمت تمام 
شده آن بسیار ارزان است. همین 
یک مورد تا حد زیادی توانس��ت 
تصمی��م م��ن را روی تولی��د و 
ف��رآوری محصول محک��م کند. 
البته نخس��تین بودن محصول 
ف��رآوری در اس��تان نی��ز دلیل 
دیگری بود. اگر ف��ردی زودتر از 
من وارد این صنعت می شد قطعاً 
ورود به آن س��خت تر ب��ود، البته 
نخس��تین بودن هم سختی های 
خود را برای بازاریابی محصوالت 
دارد که ما خوش��بختانه آن را با 

موفقیت گذراندیم. 
تصور کنید برخی افراد قصد 
دارن�د وارد ش�غل ف�رآوری 
محصوالت ش�وند و از ش�ما 
چ�ه  بخواهن�د.  مش�اوره 
پیشنهادی برای موفقیت در 

فعالیت شان می دهید؟ 
قطع��اً ورود ب��ه ه��ر ش��غلی 
نیازمن��د تحقیق��ات تخصصی 
اس��ت. برای ورود به این ش��غل 
باید ابتدا س��ود و زیان خود را در 
نظر بگیرید. بعد از آن قیمتی که 
قرار اس��ت در بازار عرضه شود و 
آن  کش��ش پذیری  همچنی��ن 
بس��یار اهمیت دارد. از نظر من 
بهترین تبلی��غ می تواند کیفیت 
کار باش��د اما برای ارائه کیفیت 
نیز تبلیغات الزم اس��ت. قیمت 
محصول باید به صرفه و متناسب 
با درآمد سرپرس��ت خانوار باشد 
و همه اقش��ار جامعه را پوشش 
دهد. تولید برای یک قشر خاص 
نمی تواند برای شروع موفقیت را 

به دنبال داشته باشد. 

از میان خبرها

آیا می دانستید

تریبون

از آنجایی که محصولی که تولید 
می شد نخستین در استان بود سعی 
کردم آن را به عنوان سوغات استان 
معرفی کنم که تا بخش زیادی در 

این بخش موفق بودم. اکنون هم به 
ثبات رسیده ام و درآمد خوبی از این 
راه کسب می کنم و سختی ها بیشتر 
از اینکه برایم سختی باشد تجربه 
است. من تولید را دوست داشتم و 

اکنون به آرزوی خود رسیدم

چهارشنبه
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ترجمه: علی آل علی
عطیه عظیمی

غزال بابایی

گفت وگو با زهرا خسروزاده، کارآفرین موفق در صنایع غذایی

هر روز یک ایده تازه دارم

همه ما آرزو داریم تا برای خانواده و کش�ورمان 
مفی�د باش�یم. از ای�ن رو فکرهای�ی را در ذه�ن 
می پرورانیم و تنها به بخش کوچکی از آنها اهمیت 
می دهی�م. یک�ی از هم�ان آرزوه�ا کارآفرینی و 
ایجاد ش�غل اول برای خود و بعد ب�رای افراد دیگر 

است. اما ش�واهد نش�ان می دهد افرادی به عنوان 
کارآفرین فعالیت می کنند که س�ختی های بزرگ 
را تحمل کنند و اف�رادی که در م�دت کوتاه قصد 
داشته باشند به سود برس�ند و زندگی خود را وارد 
مرحله آرامش کنند هیچ گاه موفق نخواهند ش�د 
و همه اهدافش�ان در حد همان آرزو باقی می ماند. 
زهرا خس�رو زاده یکی از کارآفرینان موفقی است 

که توانسته شغل خوبی را برای خود به راه بیندازد 
و از همی�ن طریق برای چن�د نفر دیگر نیز ش�غل 
ایجاد کند. وی در بخش ارزش افزوده مواد غذایی 
فعالیت دارد و توانس�ته خرما را به اشکال مختلف 
در بی�اورد و محصول خ�ود را به عنوان س�وغات 
بوشهر معرفی کند. گفت وگوی ما را این کارآفرین 

نمونه کشوری در ادامه می خوانید. 



واگذاری 4162میلیون ریال سهم 
دولتی در بورس

در یازدهمین ماه امس��ال تعداد 4162 میلیون 
س��هم دولتی به ارزش 5490 میلیارد ریال توسط 
س��ازمان خصوصی س��ازی در بورس اوراق بهادار 
فروخت��ه ش��ده اس��ت. همچنی��ن براس��اس آمار 
ش��رکت بورس، ای��ن س��ازمان در دی، آذر، آبان، 
مهر، ش��هریور، م��رداد، تیر و فروردین امس��ال به 
ترتیب فروشنده تعداد 2346 میلیون سهم دولتی 
ب��ه ارزش 10074 میلیارد ریال، تعداد 100 هزار 
س��هم دولتی به ارزش 0.04 میلیارد ریال، تعداد 
3 میلیون و 100 هزار س��هم دولتی به ارزش 22 
میلی��ارد و 700 میلی��ون ریال، 400 هزار س��هم 
ب��ه ارزش 300 میلیون ریال، یک میلیون س��هم 
دولتی به ارزش 2 میلیارد ریال، 3 میلیون س��هم 
دولتی ب��ه ارزش 17 میلیارد ری��ال، یک میلیون 
س��هم دولتی ب��ه ارزش یک میلی��ارد ریال و 80 
میلیون س��هم دولتی به ارزش 144 میلیارد ریال 
در ب��ورس بوده و در خرداد و اردیبهش��ت ماه نیز 
سهمی توس��ط خصوصی س��ازی در بورس واگذار 

نشده است. 

امور پس از معامالت
پیش نیاز اتصال بازارهای سرمایه

معاون بورس اوراق بهادار اس��تانبول گفت: اتصال 
س��امانه ها و انج��ام امور پس از معام��ات از طریق 
ش��رکت های س��پرده گذاری، نخس��تین گام ب��رای 
همکاری بورس های دو کش��ور ایران و ترکیه است. 
مصطف��ی کمال یولماز در دیدار مدیرعامل ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی با بیان مطلب ف��وق افزود: 
تجربه نش��ان داده اس��ت تا زمانی که سیستم های 
پ��س از معام��ات دو ب��ورس با هم متصل نش��ود، 
بورس ها نمی توانند همکاری های مش��ترک خود را 
آغاز کنند. وی ب��ا بیان اینکه ایران بازار بکری برای 
س��رمایه گذاران خارجی اس��ت، اظهار داش��ت: بازار 
سرمایه ایران می تواند نقش محوری را در این زمینه 
ایف��ا کند و م��ا آمادگی الزم را ب��رای همکاری های 
مش��ترک داریم. مدیر عامل ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی نیز در این جلس��ه گفت: این شرکت درحال 
فراهم کردن زیرس��اخت های فنی الزم برای اتصال 
ب��ورس تهران ب��ا س��ایر بورس هاس��ت. محمدرضا 
تفاهم نامه ه��ای  فعال س��ازی  خواس��تار  محس��نی 
مش��ترک ش��رکت س��پرده گذاری با ش��رکت های 
MKK و تاکاس بانک ترکیه ش��د و افزود: پیشنهاد 
راه اندازی این صندوق سال آینده درحاشیه برگزاری 
اجاس روسای جمهور س��ازمان همکاری اقتصادی 
هش��ت کش��ور اس��امی )D8( مطرح خواهد شد 
ک��ه امیدوارم این طرح، س��رآغاز همکاری بازارهای 
س��رمایه کشورهای عضو این سازمان باشد. در ادامه 
این جلس��ه، مدیران شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
س��واالت طرف های ترک درباره زمان تس��ویه، مدل 
تس��ویه، متولی حساب، توزیع س��ود، اتاق پایاپای، 
غیر کاغ��ذی کردن اوراق بهادار، نحوه اطاع رس��انی 
اقدامات شرکتی، ش��فافیت و نحوه افشای اطاعات 
و م��دل نگهداری اوراق به��ادار را به صورت تفصیلی 

پاسخ دادند. 

واریز معادل یک میلیون ریال به 
ازای هر ورقه به دارندگان اسناد 

خزانه اسالمی
دارن��دگان  از  اطاعی��ه ای  در  ای��ران  فراب��ورس 
اوراق خزانه اس��امی اعم از خری��داران، پیمانکاران 
و دارندگان اس��ناد خزانه اس��امی در خواست کرد 
ب��ا توجه به در پیش بودن موع��د پرداخت به موقع 
مبالغ اسمی اس��ناد خزانه اسامی در مرحله اول با 
سررس��ید23 اسفند ماه 94 نس��بت به اعام شماره 
حس��اب بانکی خود به یک��ی از کارگزاری های عضو 
این بازار اق��دام کنند. در این اطاعیه آمده اس��ت: 
پی��رو تدابیر اتخاذ ش��ده از س��وی دول��ت مبنی بر 
پرداخت به موقع مبالغ اس��می اسناد خزانه اسامی 
در مرحله اول و با سررس��ید23 اس��فند ماه 94 در 
نماد معاماتی »اخزا1« و لزوم برنامه ریزی به منظور 
تسویه این اوراق در سررسید مزبور، از کلیه دارندگان 
این اوراق اعم از خری��داران، پیمانکاران و دارندگان 
اسناد خزانه اسامی تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 
15 اس��فند ماه 94 نس��بت به اعام شماره حساب 
بانک��ی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس 
ایران اقدام کنند. فرابورس اعام کرده مبلغ اس��می 
اسناد خزانه اسامی مرحله اول در سررسید مربوطه 
صرفا به حساب بانکی معرفی شدگان این اسناد که 
در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه ثبت ش��ده باشد واریز خواهد 
شد. پیمانکارانی که اسناد خزانه اسامی مرحله اول 
خود را از تاریخ 15 اس��فند م��اه 94 به بعد از بانک 
ملی ایران دریافت کنند وجوه خود را در سررس��ید 
توس��ط بانک ملی ایران به حساب های معرفی شده 
از س��وی آنها دریافت می کنند. براساس این گزارش 
در تاری��خ 8 مهر م��اه 94 برای نخس��تین بار اوراق 
بهاداری تحت عنوان اس��ناد خزانه اسامی در حجم 
400 هزار برگه ای با تاریخ سررس��ید منتهی به 23 
اسفند ماه 94، در نماد معاماتی »اخزا1«، از طریق 
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه و به قیمت 

900 هزار و 500 ریال کشف قیمت شد. 

کسب 113 میلیارد ریال سود 
واگذاری های »ونیکی«

ش��رکت س��رمایه گذاری ملی ای��ران در دوره یک 
ماه��ه منته��ی به 30 بهم��ن ماه 94 مع��ادل 113 
میلیارد و 39 میلیون ریال س��ود از بابت واگذاری ها 

کسب کرد. 

فرابورس

شاخص کل بورس و اوراق 
به��ادار در جری��ان معامات 
روز سه شنبه بازار سهام 109 
واحد رش��د کرد و در ارتفاع 
77ه��زار و 648واحدی قرار 
گرف��ت. بازار س��هام، بازاری 
متع��ادل و رو ب��ه مثبت بود 
در  نوس��انگیری  انگی��زه  که 
برخ��ی گروه ه��ای کوچ��ک 
قیم��ت  ت��ا  ش��د  باع��ث 
س��هام در اغل��ب نماده��ای 
نوسان  دامنه  روی  معاماتی 
مثب��ت باش��د. با ای��ن حال 
بازارگردان��ی و س��بدگردانی 
صندوق ها  س��وی  از  س��هام 
ب��زرگ جالب  و حقوقی های 
تهران  ب��ورس  ب��ود.  توج��ه 
بع��د از رون��د نزولی خود در 
روز دوش��نبه، اندک��ی بهبود 
پیدا کرد و ب��ا تقویت طرف 
تقاض��ا تاش هایی برای قرار 
مثب��ت  کان��ال  در  گرفت��ن 
انج��ام داد. چنان ک��ه روند 
متعادلی در عرضه و تقاضای 
اکثر ش��رکت ها مشاهده شد 
و فعالی��ت نوس��ان گیران در 
برخ��ی س��هم ها منج��ر ب��ه 
باق��ی مان��دن قیمت س��هام 
بود.  بازه مثبت  در  شرکت ها 
بسیاری از فعاالن بازار سهام 
روند  عقیده اند ک��ه  ای��ن  بر 
اصاحی ب��ورس در روزهای 
اخیر طبیعی ب��وده و ممکن 
اس��ت این مس��یر ب��ه دلیل 
تامین  ب��ه  س��هامداران  نیاز 
نقدینگ��ی در روزهای آینده 
نیز ادامه پیدا کند اما بورس 
تهران به دلی��ل اخبار مثبت 
روند صعودی خود  اقتصادی 

را مجددا آغاز می کند. 

خبرهای مثبت در گروه 
خودرو

در ب��ازار مثب��ت و متعادل 

دی��روز بیش از ی��ک میلیارد 
ب��ه  س��هم  میلی��ون   55 و 
ارزش 329 میلی��ارد توم��ان 
دادوس��تد ش��د و ارزش بازار 
س��هام ب��ه س��طح 335 هزار 
میلیارد تومان رسید. در عین 
ح��ال همچنان ش��رکت های 
خودروی��ی در ص��در توج��ه 
معامله گ��ران ق��رار گرفتن��د، 
به ط��وری ک��ه ش��رکت هایی 
دیزل  ایران خ��ودرو  همچون 
از  خ��ودرو  تولیدمح��ور  و 
جمل��ه ش��رکت هایی بودن��د 
تقاضای خرید  بیش��ترین  که 
را ب��ه خود اختص��اص دادند؛ 
در میان��ه بازار نی��ز خبرهایی 
مبن��ی بر تولی��د کامیون های 
بنز در ایران به گوش رس��ید، 
در عین حال ش��نیده شد که 
گروه بهم��ن برنام��ه افزایش 
س��رمایه 97 درصدی خود از 
محل آورده نقدی و مطالبات، 
اندوخته طرح  انباشته و  سود 

توس��عه را به موافقت سازمان 
بورس رس��انده است. در گروه 
س��ایپا نیز خبرهایی مبنی بر 
طراحی دو پلت فرم جدید در 
این شرکت با هدف تولید 20 

خودروی جدید منتشر شد.
 

کاهش شاخص آیفکس
 11 معام��ات  پای��ان  در 
ب��ازار   1394 اس��فندماه 
میلی��ون   598 فراب��ورس، 
و 730 ه��زار ورق��ه به��ادار 
ب��ه ارزش یک ه��زار و 830 
میلی��ون   100 و  میلی��ارد 
ری��ال در 27 ه��زار و 298 
بیشترین  معامله ش��د.  نوبت 
حج��م و ارزش معامات روز 
ب��ه خریدوف��روش  گذش��ته 
ه��زار   290 و  میلی��ون   70
سهم س��رمایه گذاری مسکن 
با رق��م 134 میلیارد  تهران 
ری��ال اختص��اص پی��دا کرد 
پتروش��یمی  ش��رکت های  و 

ایرانی��ان،  س��رمایه گذاری 
پاالیش نف��ت تهران و الوان 
نماده��ای  پربیننده تری��ن 
با  آیفک��س  بودن��د.  دی��روز 
ب��ه  کاهش��ی  رون��د  ادام��ه 
می��زان 3 واح��د، نمایش��گر 
نم��اد  و  ش��د   828 ع��دد 
ش��رکت های پاالی��ش نف��ت 
زاگرس،  پتروش��یمی  تهران، 
پاس��ارگاد و هلدینگ  نف��ت 
تاثیر  بیش��ترین  خاورمیان��ه 
منفی را بر ش��اخص داشتند. 
به  قیمت  افزایش  بیش��ترین 
معادن  ش��رکت های  س��هام 
مس تکنار، عمران و توس��عه 
شاهد و گس��ترش تجارت و 
س��رمایه ایرانی��ان اختصاص 
اف��ت  بیش��ترین  و  یاف��ت 
ش��رکت های  نصیب  قیم��ت 
س��بحان دارو، بیم��ه نوین و 
مرج��ان کار ش��د. ب��ازار اول 
 318 خریدوف��روش  ش��اهد 
ب��ه  به��ادار  اوراق  میلی��ون 

ارزش 860 میلیارد ریال بود 
و در ب��ازار دوم 107 میلیون 
اوراق به��ادار به ارزش 321 
میلی��ارد ریال م��ورد معامله 
قرار گرفت. باالترین حجم و 
ارزش معامات ETF مربوط 
به صن��دوق س��رمایه گذاری 
2 میلیون  معامل��ه  با  اعتماد 
و 810 هزار س��هم به ارزش 
35 میلی��ارد ریال بود و پس 
از آن صندوق سرمایه گذاری 
و  روش��ن  آین��ده  گنجین��ه 
حج��م  بیش��ترین  اطل��س 
معامل��ه را داش��تند. ع��اوه 
ب��ر ای��ن، بیش��ترین حج��م 
معام��ات در اوراق با درآمد 
ثاب��ت مرب��وط به دادوس��تد 
52 هزار و 770 ورقه اس��ناد 
نم��اد  در  اس��امی  خزان��ه 
»اخ��زا4« بود ضمن آنکه در 
مجم��وع، 156 میلیارد ریال 
معامل��ه در پنج نماد اس��ناد 
ش��د.  انجام  اس��امی  خزانه 
معاماتی  نماد  است،  گفتنی 
س��رمایه گذاری  ش��رکت 
اقتصاد نوین پس از برگزاری 
در  هیات مدی��ره  جلس��ه 
و  س��رمایه  افزایش  خصوص 
تقدم  ح��ق  معاماتی  نم��اد 
مذکور  ش��رکت  سهام  خرید 
ب��ا توج��ه ب��ه ع��دم تکمیل 
مبن��ای  حج��م  معام��ات 
نم��اد اصلی در روز گذش��ته 
بازگش��ایی ش��د. همین طور، 
اوراق  معامات��ی  نم��اد 
مش��ارکت ش��رکت هلدینگ 
صنای��ع  و  مع��ادن  توس��عه 
معدن��ی خاورمیانه به منظور 
علی الحساب  س��ود  پرداخت 
ماهان��ه اوراق در تاری��خ 14 
معامات��ی  نم��اد  و  اس��فند 
ش��رکت  مش��ارکت  اوراق 
مج��د  نوس��ازی  و  عم��ران 
پرداخت  به منظ��ور  مش��هد 
سود علی الحس��اب سه ماهه 

اوراق متوقف شد. 

خودرویی ها بار دیگر مورد توجه معامله گران قرار گرفتند

حرکت آهسته و پیوسته بورس در مدار مثبت

چهارشنبه
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نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
محورس��ازان ایران خ��ودرو در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
صنایع ش��یمیایی فارس در جای��گاه دوم این گروه قرار 

گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.8144.99محورسازان ایران خودرو
14.5704.99شیمیایی فارس

2.8024.98ایرکا پارت صنعت
1.8544.98پست بانک ایران
1.3704.98ایران خودرو دیزل

2.6354.81نیرومحرکه
2.6444.8گروه بهمن

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان ش��مال صدر نشین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. کاشی س��ینا در رده دوم این گروه ایستاد 
و تولیدی مهرام هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(1.806سیمان شمال
)4.99(3.865کاشی سینا

)4.97(12.604تولیدی مهرام
)4.67(5.100پتروشیمی فارابی

)4.48(2.215نوسازی و ساختمان تهران
)4.44(1.077کاشی تکسرام

)4.42(2.100گروه صنایع بهشهر

پرمعامله ترین سهم
س��رمایه گذاری رنا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. ایران خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. 
س��ایپا دیزل و بانک ص��ادرات ایران هم در رده های باال 

قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

93.002 2847سرمایه گذاري  رنا 
83.950 3565ایران  خودرو
47.006 1876سایپا دیزل 

45.028 1073بانک صادرات
44.413 4804پاالیش نفت بندرعباس
43.495 3350پاالیش نفت اصفهان

30.425 1144بانک تجارت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو 
 به خود اختصاص داد و س��رمایه گذاری رنا رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. پاالیش نفت بندرعب��اس هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

299.240 3656ایران  خودرو
264.745 2847سرمایه گذاري  رنا

213.352 4804پاالیش نفت بندرعباس
178.400 15355پتروشیمي فجر

145.727 3350پاالیش نفت اصفهان
113.320 4814صنایع  آذرآب 

112.806 6960ماشین  سازي  اراک 

بیشترین سهام معامله شده
ایران خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که سرمایه گذاری 
رنا در این گروه دوم شد و پتروشیمی فجر در رده سوم 

جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
35656224ایران خودرو

28475757سرمایه گذاری رنا
153555290پتروشیمی فجر
48044463نفت بندرعباس

18763340سایپا دیزل
10732556بانک صادرات
33502460نفت اصفهان

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
سایپا دیزل به دست آورد. سهم فنرسازی زر در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
18761876سایپا دیزل
15731573فنرسازی زر
1854927پست بانک

7148794قند نقش جهان
2329582آلومراد

1644548پاسکوکار
3120347کاشی حافظ

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

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

9212.76سرمایه گذاری پردیس
15552.88سرمایه گذاری اعتبار

27634.00بیمه پارسیان
30944.13سیمان کارون

28114.32س. صندوق بازنشستگی
12474.38بانک پاسارگاد

28474.44سرمایه گذاری رنا

ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی کیمیای 
زنجان گس��تران در صنعت فلزات اساسی 
فعالیت می کند و محصوالت این ش��رکت 
در چهار دسته کنس��انتره روی اکسیده، 
کنسانتره روی سولفوره، کنسانتره سرب 
اکس��یده و کنس��انتره س��رب س��ولفوره 
بخش بندی می ش��وند. کیمیا که اول دی 
ماه برای نخس��تین ب��ار در ب��ازار عادی 
فرابورس به صورت عرضه اولیه کار خود را 
با قیمت 3.350 ریال آغاز کرد، با روندی 
صعودی ط��ی 8 روز متوالی ب��ه 4.530 
ری��ال افزای��ش یافت و پ��س از کاهش و 
افزایش های مجدد در 94/12/4 توانس��ت 
حداکث��ر قیمت خ��ود را در 4.720 ریال 
ثبت کن��د و در نهایت در تاریخ تهیه این 
گ��زارش در قیمت 4700 ری��ال با صف 
خرید ک��م حجمی به کار خود پایان داده 
است. باید دید از روزهای آینده شاهد ثبت 
رکورد جدیدی از طرف ش��رکت خواهیم 
بود یا خیر. سهامداران عمده این شرکت 
شامل ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت و 
معدن اعتماد ایرانیان با سهم 43درصدی، 
موسس��ه بنیاد نیکوکاری جمیلی با سهم 
21درصدی و دو شخص حقیقی به ترتیب 

با سهم 12 و 8درصدی است. 
ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی کیمیای 
زنجان گس��تران در نخستین پیش بینی 
ب��ه مال��ی منته��ی  ب��رای س��ال   ک��ه 

12/30/ 95 منتش��ر کرده اس��ت س��ود 

هر س��هم خ��ود را با س��رمایه ای معادل 
مبل��غ  ب��ه  ری��ال  میلی��ون   115.200
579 ری��ال پیش بینی کرده اس��ت این 
در حال��ی اس��ت که ش��رکت در آخرین 
پیش بینی س��ال 94 سود هر سهم خود 
را به مبلغ 627 ریال برآورد کرده اس��ت. 
همچنی��ن ش��رکت ط��ی دوره 9 ماهه 
س��ال ج��اری 75.4درصد ای��ن مبلغ را 
پوش��ش داده اس��ت. از مهم ترین دالیل 
این کاه��ش 8 درصدی در برآورد س��ود 
س��ال 95 می توان به کاهش 80 درصدی 
س��رمایه گذاری های  درآمدهای  ب��رآورد 
غیر عملیات��ی ب��رآورد س��ایر درآمدها و 
هزینه ه��ای غیرعملیات��ی در نخس��تین 
پیش بینی سال 95 نس��بت به سال 94 
اش��اره کرد.   ظرفیت اسمی محصوالت 
کنسانتره روی اکسیده 70.000 تن است 
که ش��رکت برای سال 95 تنها 37.322 
تن ظرفیت واقعی ب��رای این محصوالت 
پیش بینی کرده است. همچنین ظرفیت 
اسمی کنسانتره روی اکسیده 5.000 تن 
اس��ت که برای س��ال 95 ظرفیت واقعی 

2.476 تن برآورد شده است.
س��رب  کنس��انتره  اس��می  ظرفی��ت 
س��ولفوره و روی س��ولفوره ب��ه ترتی��ب 
14.000 و 1000 تن اس��ت که شرکت 
ظرفیت واقعی را ب��رای این دو محصول 
ب��ه ترتیب تنها 570 و 90 تن پیش بینی 

کرده است. 
forsatnet.ir ادامه در سایت

نگاهی به بودجه 
کاهنده سال آتی کیمیا

مروری بر بودجه 95 یک سهم کم ریسک از گروه 
شوینده های بورس 

دریچه

گروه صنعتی پاکشو در صنعت شوینده 
فعالیت می کند و محصوالت این ش��رکت 
در س��ه دس��ته پ��ودر و مایعات البس��ه، 
مایعات و س��ایر محص��والت بخش بندی 
می ش��وند. پاکش��و که ابتدای س��ال کار 
خود را ب��ا قیمت 10.302 ریال آغاز کرد 
با رون��دی نزولی با 9 درص��د کاهش در 
ابتدای تی��ر ماه ب��ه 9.222 ریال کاهش 
یاف��ت و مدت ه��ا در مح��دوه 10.000 
ریال نوسان کرده س��پس از اواخر آذرماه 
روند صع��ودی خ��ود را از قیمت 9.735 
آغ��از ک��رده و در تاری��خ 94/11/20 ب��ا 
33 درص��د طی دو ماه ب��ه 13.020ریال 
رس��یده و در نهایت با روندی کاهشی در 
94/12/8 با قیمت پایانی 12.142 به کار 
خود پایان داده اس��ت.  سهامداران عمده 
این شرکت شامل ش��رکت گروه صنعتی 
گلرنگ ب��ا س��هم 58درصدی، ش��رکت 
گروه مه��د س��رمایه گذاری خاورمیانه با 
سهم 22درصدی، شرکت سرمایه گذاری 
توس��عه صنایع گلرنگ با سهم 9درصدی 
و بانک انصار با س��هم 4درصدی اس��ت.  
شرکت گروه صنعتی پاکشو در نخستین 
پیش بینی که برای س��ال مالی منتهی به 
12/30/ 95 منتش��ر کرده اس��ت؛ س��ود 
هر س��هم خود را ب��ا س��رمایه ای معادل 
700.000 میلی��ون ریال به مبلغ 2.102 
ریال پیش بینی کرده این در حالی اس��ت 
که شرکت در آخرین پیش بینی سال 94 

سود هر سهم خود را به مبلغ 1.913 ریال 
برآورد کرده است. همچنین شرکت طی 
دوره 9 ماهه س��ال ج��اری 66درصد این 
مبلغ را پوش��ش داده است.  از مهم ترین 
دالی��ل این افزایش 10درصدی در برآورد 
سود سال 95 می توان به موارد زیر اشاره 

کرد: 
* افزای��ش 10درصدی ب��رآورد فروش 
خالص و درآمد ارائ��ه خدمات در حالی که 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت 
با افزایش 8درصدی برآورد شده که این امر 
منجر به افزایش 13درصدی سود ناخالص 
برآوردی شرکت برای سال 95 شده است. 

* افزایش 16 درصدی برآورد درآمدهای 
س��رمایه گذاری-غیر عملیاتی در نخستین 

پیش بینی سال 95 نسبت به سال 94. 
 ظرفیت اسمی محصوالت پودر و مایعات 
البسه 143.550 تن است که شرکت برای 
س��ال 95 تنها 79.474 تن ظرفیت واقعی 
برای این محصوالت پیش بینی کرده است، 
همچنین ظرفیت اسمی محصوالت مایعات 
316. 600 ت��ن اس��ت که برای س��ال 95 
ظرفیت واقعی تنه��ا 126.165 تن برآورد 
ش��ده اس��ت. ظرفیت های خالی ش��رکت 
می توان��د پتانس��یل خوبی ب��رای افزایش 
سودآوری شرکت در آینده محسوب شود. 
حاشیه سود ناخالص ش��رکت 36 درصد، 
حاش��یه س��ود عملیاتی 28 درص��د و در 
نهایت حاشیه سود خالص شرکت 20درصد 

پیش بینی شده است. 
forsatnet.ir ادامه در سایت

تلفنمستقیم:86073274شماره459 www.forsatnet.ir

نجمه غالمپور
کارشناس بازار سرمایه

مهدی جمشیدیان
کارشناس بازار سرمایه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

مرق�ام: خبره��ا حاک��ی از تکذی��ب 
ش��ایعات در رابط��ه با مش��ارکت ایران 
ارقام در صندوق های فروشگاهی شرکت 

کنتورسازی ایران و اتاق اصناف است. 
ونفت: زمزمه هایی مبنی بر آمادگی 
یک شرکت فرانسوی برای خرید پروژه 

نفت قشم به گوش می رسد. 
ثعم�را: ش��نیده ها حاک��ی از برنامه 
فروش بخش��ی از پروژه های بهداش��ت 
آمل، گلبهار مش��هد و اماک اندیش��ه 

تهران است. 

خریخت: خبرها از قرارداد ش��رکت 
خریخت ب��ا ایران خ��ودرو دیزل برای 
ریخته گ��ری 500 س��یلندر اتوب��وس 

حکایت دارد.
دی: خبره��ا از انتق��ال کل س��هام 
نیروگاه دماوند به س��بد س��هام بانک 
دی حکای��ت دارد. ای��ن ش��رکت یک 
کارخانه بزرگ اس��ت که سهام آن در 
بازار فرابورس توس��ط بانک دی عرضه 
می ش��ود. برابر مق��ررات فرابورس باید 
س��هام نی��روگاه مزب��ور ابت��دا از بنیاد 
ش��هید به بانک دی منتقل می ش��د تا 
در مرحله بعد توس��ط این بانک عرضه 

عمومی شود. گویا این شرکت به دنبال 
فراهم کردن مقدمات این عرضه است 
و احتمال عملی شدن آن تا پایان سال 

وجود دارد. 
بفجر: ش��نیده ها حاکی از آن است 
که این ش��رکت برنامه افزایش سرمایه 
از مح��ل تجدید ارزیابی دارایی ها را در 

دستور کار دارد. 
گروه خودرو: شنیده ها از نخستین 
تفاهم نام��ه بین دو ش��رکت ماموت و 

اسکانیا حکایت دارد. 
گروه پاالیش�ی: زمزمه ها حکایت از 
درخواست پاالیشگاه ها برای تخفیف نرخ 

خوراک و احتمال نهایی شدن بررسی ها 
تا حداکثر 4 ماه اول سال آینده دارد. 

خکم�ک: ش��نیده ها از فروش یک 
قطع��ه زمی��ن ب��ه ارزش 15 میلیارد 

تومان در این نماد حکایت دارد. 
گروه قطعه سازی: زمزمه هایی مبنی 
ب��ر اینکه انجم��ن قطعه س��ازان ایران و 
انجمن قطعه س��ازان هند تفاهم نامه ای 

را به امضا رسانده اند، به گوش می رسد. 
حکم�ت: خبرها حکای��ت از تکذیب 
انتقال پادگان تحت تملک این نماد دارد. 
فلول��ه: زمزمه هایی مبن��ی بر تعدیل 

مثبت در این نماد به گوش می رسد.

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

رحمت اهلل توکلی یرکی
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چهارشنبه
1213اسفند1394 اقتص�اد کالن

 »وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و 
دارای��ی در صحبت های اخیر 
خود با اش��اره به اینکه مطابق 
با برنامه شش��م توسعه رونق 
اقتصادی کشور از سال آینده 
آغ��از می ش��ود، اظه��ار کرد: 
گام مهم��ی ک��ه در ش��رایط 
برداش��ته  بای��د  پس��اتحریم 
شود، بازس��ازی اقتصاد کشور 
اس��ت که برنامه ه��ای آن در 
برنامه شش��م پیش بینی شده 
اس��ت.« اثرات لغو تحریم های 
اقتص��ادی، کاهش نرخ س��ود 
بانکی و ورود س��رمایه گذاران 
خارجی به اقتصاد کشور امری 
بنابراین  اس��ت،  انکارناپذی��ر 
خ��روج از رکود و رس��یدن به 
نیست  چیزی  اقتصادی  رونق 
ک��ه به راحتی محقق ش��ود و 
زمان بر اس��ت. از س��ویی این 
کار مس��تلزم تغییرات اساسی 
اس��ت که زمینه را برای رشد 
و پیش��رفت اقتص��اد کش��ور 
فراهم س��ازد. از این رو توجه 
به نقاط قوت و ضعف و تبدیل 
محدودیت ه��ا و ضعف ه��ا به 
فرص��ت می توان��د در بهب��ود 
اقتص��اد و افزای��ش بهره وری 

موثر واقع شود. 

جبران کاهش درآمدهای 
نفتی با افزایش بهره وری و 

استفاده از نیروی انسانی
موسی بیات، نماینده صندوق 
حمایت و بازنشستگی آینده ساز 
و عضو تشکیالت هیات امنای 
و  تامین اجتماع��ی  صن��دوق 
صندوق ه��ای تابعه؛ با اش��اره 
اقتصادی،  تحریم ه��ای  لغو  به 
کاهش نرخ سود بانکی و ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه  
»فرصت امروز« گفت: سال 95 
قطعا سالی متمایز از سال های 
گذش��ته خواهد ب��ود. بنابراین 
این امر مس��تلزم توجه ویژه به 
استفاده  است.  بخش خصوصی 
از ظرفیت های بخش خصوصی 
به خصوص با محوریت تولید و 
صنعت، باید م��ورد توجه ویژه 
ق��رار بگی��رد. در ای��ن صورت 
می توان گف��ت یقینا تغییرات 
قابل توجهی اتفاق خواهد افتاد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه کاهش 
قیمت جهان��ی نفت و کاهش 
افزود:  درآمدهای نفتی دولت 

ما بای��د تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کنیم. در مقابل کاهش 
قیمت نفت، ما نیروی انسانی 
فراوان��ی داری��م ک��ه باید به 
کار گرفت��ه ش��ود و تدبیره��ا 
ببریم  به کار  و سیاس��ت هایی 
ت��ا بهره وری افزای��ش یابد. ما 
نیازمن��د افزایش بهره وری در 
تمام زمینه ه��ا به خصوص در 
زمینه نیروی انس��انی هستیم 
ک��ه اگر این اتفاق در کش��ور 
بیفتد، نگرانی و دغدغه زیادی 

نخواهیم داشت. 

بحث اشتغال، یک اولویت 
اساسی

موس��ی بیات با ابراز تاسف 
در خصوص ن��رخ بیکاری در 
کش��ور ادام��ه داد: وضعی��ت 
بیکاری در کشور جای تاسف 
دارد و بای��د ب��رای آن فکری 
کرد. یکی از مسائل اساسی ما 
در کشور بحث اشتغال است. 
اگر مس��ئله اشتغال حل شود 
از مش��کالت دیگر  بس��یاری 
نیز به دنب��ال آن حل خواهد 
ش��د. حل مش��کل اش��تغال 
باعث افزایش نشاط و امید به 
زندگ��ی در میان افراد خواهد 
شد و مشکالت ازدواج جوانان 
نیز راحت تر حل خواهد ش��د. 
بنابراین بحث اشتغال یکی از 
کشور  در  اساسی  اولویت های 

است و تا زمانی که این مشکل 
حل نشود نمی توان با اقدامات 
دیگر به این نتایج دست یافت. 
بحث بیمه ه��ا و صندوق های 
بازنشس��تگی از اولویت ه��ای 
اساس��ی کشور ماس��ت و در 
کنار آن اگر نیروی انسانی هم 
به کار گرفته ش��ود و بهره وری 
افزایش یابد، یقینا بهره وری ها 
جب��ران کاهش قیمت نفت را 
خواهد کرد. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: دولت نی��ز در خصوص 
کاهش بیکاری و اشتغال زایی 
تالش هایی انج��ام داده اما به 
محدودیت های  وج��ود  دلیل 
زی��ادی که داش��تیم، تاکنون 
نتیجه مطلوبی حاصل نش��ده 
بنابراین باید تالش بیش��تری 
ش��ود و با توجه به اینکه این 
موض��وع از دغدغه های دولت 
اس��ت و در برنامه ه��ا ب��ه آن 
توجه ش��ده، انش��اءاهلل نتایج 
خوبی در آینده حاصل خواهد 

شد. 

خروج از رکود در سایه 
بخش خصوصی

نماین��ده صندوق حمایت و 
بازنشستگی آینده ساز با تاکید 
بر اینک��ه بخش های اقتصادی 
برای خ��روج از رکود حمایت 
خواهند شد، گفت: واحدهای 
ش��به دولت��ی کم ک��م کن��ار 

بکشند و آنهایی که سایه شان 
بر س��ر بخش خصوصی، تولید 
و صنع��ت س��نگینی می کند، 
باید کنار بکش��ند و کار را به 
کاردان بس��پارند. در ص��ورت 
ب��ه بخش خصوصی و  توج��ه 
تقویت آن و توجه به مدیریت 
اصولی و اس��تفاده از نیروهای 
متخصص، به مرور زمان برای 
خ��روج از رکود آماده خواهیم 
ش��د. وی اف��زود: دول��ت در 
بحث ه��ای صنایع واس��طه ای 
باید توجه ویژه داشته باشد و 
صنایع زیربنایی تقویت شوند. 
صنای��ع تبدیل��ی کش��اورزی 
و گلخان��ه ای نی��ز می تواند از 
ضرورت ها باشد و مورد توجه 
قرار بگی��رد و در عین حال با 
در نظر گرفتن مزیت هایی که 
در هر صنعت داریم، می توانیم 
برای استفاده از این مزیت ها و 
برنامه ریزی  آنها  از  بهره گیری 
کنی��م. همچنی��ن بای��د ب��ه 
به دست  نتایج  و  بازده س��ازی 
آوردن کارهای��ی ک��ه صورت 

می گیرد، توجه کنیم. 

محترم شمردن سرمایه ها
 موس��ی بیات با اش��اره به 
اینکه کشور ما کشور وسیعی 
اس��ت و ما منابع زیادی داریم 
که می توانیم از آنها اس��تفاده 
کنی��م، ادامه داد: ما در بخش 

معدن، خ��وب کار نکردیم. در 
مناط��ق جن��وب و مک��ران و 
سواحل جنوب کم کار کردیم. 
ما بخش ه��ای مختلفی داریم 
که می توانیم از آنها اس��تفاده 
کنی��م و ب��ه رون��ق اقتصادی 
برس��یم. ش��رایط اقلیم��ی و 
زیرساخت های کشور، معادن، 
به  وضعی��ت فیزیکی کش��ور 
جز نف��ت و همچنی��ن بحث 
صنای��ع پتروش��یمی و تبدیل 
مواد خ��ام نفت به محصوالت 
فرآوری شده دیگر، می تواند از 
محورهایی باش��د که تغییرات 
عمده ای را در اقتصاد کش��ور 

ایجاد می کند. 
وی اف��زود: م��ا بای��د برای 
قائل شویم.  سرمایه ها حرمت 
سرمایه باید حرمت پیدا کند 
و سرمایه گذار محترم شمرده 
س��رمایه گذار  اگر  زیرا  ش��ود 
و  ش��ود  ش��مرده  محت��رم 
اتفاقات  کند،  س��رمایه گذاری 
بس��یار خوبی رخ خواهد داد. 
برای  زی��ادی  زمینه ه��ای  ما 
کش��ور  در  س��رمایه گذاری 

داریم.
مانن��د  بخش های��ی  در 
ریلی  و  راه س��ازی  کشاورزی، 
بس��تر خیل��ی خوب��ی فراهم 
است و خیلی کارها می توانیم 
در کش��ور انج��ام دهی��م که 
وج��ود  آن  زیرس��اخت های 
دارد. اگر چه روند رشد کشور 
ب��ا کن��دی پیش م��ی رود اما 
با مش��ارکت س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاری  و  خارج��ی 
آنها به ط��وری که در صادرات 
شریک شویم، می توانیم حتی 
بازار منطقه را در بس��یاری از 

محصوالت به دست آوریم. 
نماینده صن��دوق حمایت و 
بازنشس��تگی آینده س��از ادامه 
داد: م��ا تاکن��ون ب��ه دلی��ل 
داش��تیم  که  محدودیت هایی 
نتوانس��تیم س��رمایه زی��ادی 
ج��ذب کنی��م. م��ا نی��از به 
تغیی��ر نگ��رش در زمینه های 
کس��انی  تا  داری��م  مختل��ف 
ک��ه س��رمایه گذاری می کنند 
نیز تقویت و تش��ویق ش��وند. 
بس��یاری از افراد هس��تند که 
س��رمایه گذاری،  زمین��ه  در 
و  عالق��ه  تولی��د  و  صنع��ت 
اشتیاق زیادی دارند، بنابراین 
ما باید این افراد را شناسایی و 

تشویق کنیم. 

اقتص��ادی  ارش��د  مش��اور 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه 
بانک ها از محل بدهی های دولت 
به خود سود شناس��ایی کرده و 
دولت ه��م از این س��ود مالیات 
دول��ت  بدهی ه��ای  می گی��رد، 
را س��می خوان��د و گف��ت: نظام 
بودجه ریزی کشور از باید نقدی 
به تعهدی تغییر یابد. به گزارش 
فارس، مسعود نیلی در پنجمین 
همای��ش سیاس��ت های پولی و 
چالش های بانک��داری و تولید با 
اشاره به دالیل ایجاد بدهی های 
ای��ن  داش��ت:  اظه��ار  دول��ت، 
دالیل ش��امل عوامل بلندمدت، 
کوتاه مدت می شود  و  میان مدت 
که یک��ی از مؤلفه های بلندمدت 
صندوق های بازنشستگی است. 

وی افزود: بزرگ ش��دن حجم 
دول��ت در دهه 50 و س��ال های 
اول انق��الب موجب ش��د تعداد 
کارمن��دان دولت افزای��ش یابد 
و از ط��رف دیگ��ر، در ده��ه 80 
پیش  بازنشس��تگی  فرصت های 
از موع��د ب��ا رس��یدن به س��ن 
بازنشس��تگی و پاداش های دوره 
بازنشستگی همراه شد که همین 
مسئله منابع بسیار زیادی را در 

برگرفت. 
اقتص��ادی  ارش��د  مش��اور 
رئیس جمهور تصریح کرد: در دهه 
60 به دلیل بیش��تر ب��ودن تعداد 
ورودی ها نس��بت ب��ه خروجی ها، 
بخشی از منابع صندوق بازنشستگی 
در بودج��ه دولت هزینه و بعدها به 

معضل بزرگی تبدیل شد. 
تکلیف��ی  تبصره ه��ای  نیل��ی 
بودجه را از عوام��ل دیگر ایجاد 
بدهی ه��ا عن��وان ک��رد و گفت: 
دول��ت در دوره ای تنظیم کننده 
وام ه��ای خرد و کالن ش��د و در 

واقع همین اق��دام موجب ایجاد 
بدهی دولت به بانک ها شده و به 
نوعی بانک ها تأمین کننده منابع 

دولت شدند. 
وی ادامه داد: س��رمایه گذاری 
دولت در طرح های عمرانی یکی 
دیگر از ریش��ه های ایجاد بدهی 
دول��ت اس��ت، در میان مدت نیز 
تثبیت قیم��ت حامل های انرژی 
که امروز آث��ارش در هدفمندی 
یارانه ه��ا نمایان اس��ت از دیگر 
عوامل ایجاد بدهی دولت است. 

اقتص��ادی  ارش��د  مش��اور 
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات 
بدهی  پرداخ��ت  ب��رای  دول��ت 
ب��ه صندوق ه��ای بازنشس��تگی 
گفت: دولت در دوره ای بخش��ی 
از ش��رکت های خ��ود را به این 
صندوق  بازنشستگی واگذار کرد، 
درحالی که این شرکت ها ریسک 
باالیی داش��تند و از طرف دیگر، 
صندوق ه��ا تخص��ص مدیری��ت 
س��هام ش��رکت ها را ندارن��د. به 
همی��ن دلی��ل اصاًل ب��ه صالح 
به صندوق های  بنگاه ها  نیس��ت 

بازنشستگی واگذار شوند. 
این اقتصاددان با بیان اینکه اثر 

بده��ی دولت به بانک ه��ا انجماد 
منابع مالی است، افزود: به عنوان، 
مثال دولت ب��ه بانک های تجاری 
فشار می آورد که بابت خرید گندم 
پ��ول پرداخت کنند اما وقتی این 
کار انجام می ش��ود در عمل بانک 
بخشی از سپرده های خود را برای 
پرداخ��ت خری��د تضمینی گندم 
اختص��اص داده اس��ت و در قبال 
آن باید به سپرده گذار سود بدهد 
و نرخ سپرده قانونی آن کسر شود. 
به گفته وی، این پدیده یکی از 
دالیلی است که موجب می شود 
اقتصاد ایران ب��ا وجود نقدینگی 
باال در حوزه تأمین مالی مشکل 

داشته باشد. 
نیلی ادامه داد: یکی از مشکالت 
دیگ��ر در این حوزه نب��ود قرارداد 
مشخص بین دولت و بانک هاست 
به طوری که بانک ها بابت طلب از 
دولت سود شناسایی می کنند که 
این یکی از پدیده های اس��تثنایی 
اس��ت و دولت هم از محل س��ود 

بانک ها مالیات دریافت می کند. 
اقتص��ادی  ارش��د  مش��اور 
اینکه  بی��ان  ب��ا  رئیس جمه��ور 
معم��والً  عمران��ی  هزینه ه��ای 

ثبات مش��خصی ندارن��د، گفت: 
انقباضی  انبساطی،  وقتی بودجه 
می ش��ود تعهدات دولت به قوت 
خود باق��ی می مان��د و پیمانکار 
ه��م نمی تواند بده��ی خود را به 
بانک بپردازد و این پدیده دوباره 
سیستم بانکی را با مشکل تأمین 

مالی مواجه می کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در همه 
کش��ورهای دنی��ا بده��ی دولت 
بدهی ها  باکیفیت ترین  از  یک��ی 
در ترازنامه بانک هاس��ت، گفت: 
در ایران بدهی دولت سمی است 
اما باید توجه داش��ته باشیم که 
داخلی  معموالً  دولت  بدهی های 
اس��ت و ظرفیت های قانونی در 
قان��ون رف��ع موانع تولی��د برای 
بازپرداخت آن ایجاد شده است. 
این اقتصاددان با اشاره به ماده 
یک قانون رفع موانع تولید گفت: 
همان طور ک��ه در ماده یک این 
قانون آم��ده، در ق��دم اول باید 
بدهی های دولت شفاف شود که 

این کار در حال انجام است. 
نظ��ام  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
اس��ت  نقدی  بودجه ری��زی م��ا 
درحالی که باید نظام بودجه ریزی 

تعهدی باش��د و به همین دلیل 
مشخص نیس��ت بودجه 95 چه 
میزان تعهد برای س��ال های 96 

و 97 ایجاد خواهد کرد. 
اقتص��ادی  ارش��د  مش��اور 
رئیس جمهور با بیان اینکه پایداری 
مالی در برنامه بودجه ریزی جایی 
ن��دارد، گفت: ایجاد س��قف مجاز 
ب��رای بدهی ه��ای دول��ت ایجاد 
پای��داری مال��ی، لح��اظ ک��ردن 
بازپرداخ��ت اص��ل و س��ود اوراق 
بدهی در بودجه های س��نواتی از 
جمل��ه راهکاره��ای جلوگیری از 

افزایش بدهی های دولت است. 
نیل��ی تصری��ح ک��رد: نظ��ام 
براس��اس  بای��د  بودجه ری��زی 
بودجه ری��زی تعه��دی تدوی��ن 
شود و همچنین س��اختار انباره 

بدهی های دولت اصالح شود. 
وی با تأکید ب��ر اینکه ظرفیت 
تبدیل بدهی دولت به اوراق وجود 
دارد، اظه��ار داش��ت: البته میزان 
عرضه اوراق باید کنترل ش��ود اما 
طب��ق تصمیم اتخاذ ش��ده اوراق 
بدهی منتشر شده مصون از تورم 
خواهد بود و این اوراق مانعی برای 

کاهش نرخ تورم نباشد. 
نیلی اف��زود: چهار ن��وع برگه 
اس��ناد خزانه اسالمی  )که فقط 
در دوره زمانی اول فروردین ماه 
تا 29 اس��فند ماه کارکرد دارد و 
بابت جلوگیری از دریافت تنخواه 
بودجه از بانک مرکزی اس��ت(، 
اوراق تسویه خزانه، انتشار اوراق 
صکوک اجاره به میزان 40 هزار 
میلیارد تومان و اوراق مشارکت 
ب��ا نرخ ش��ناور مص��ون از تورم 
منتشر خواهد ش��د و امیدواریم 
این اقدام��ات بتواند بخش��ی از 
مش��کل بدهی های دولت را حل 

کند. 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد

نظام بودجه ریزی از باید نقدی به تعهدی تغییر یابد

گزارش2

 مجلس دهم برای وزیر اقتصاد امن تر
خواهد بود؟ 

 هر 3 نماینده طراح سوال
از ورود به مجلس دهم بازماندند 

مجلسی که طی دو سال و نیم گذشته سه کارت زرد 
به وزیر اقتصاد نشان داده و او را تا آستانه استیضاح برده 
بود، به نظر می رس��د در س��ال های آینده جای امن تری 
ب��رای وزیر اقتص��اد خواهد بود، چون هر س��ه نماینده 
طرح کنن��ده موضوع س��وال از وزیر و اس��تیضاح وی به 

مجلس دهم نرسیدند. 
به گزارش ایسنا، وزیری که رکورد رأی اعتماد مجلس 
شورای اسالمی را کسب کرده و توانسته بود از 284 رأی 
ماخوذه، رأی اعتماد 274 نماینده را به خود جلب کند، 
چهار ماه پس از ورودش به وزارت اقتصاد نخستین کارت 

زرد خود را از این مجلس دریافت کرد. 
ماجرا از این قرار بود که ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی در اظهاراتی در اتاق بازرگانی در پی کاهش نرخ 
ارز، با برش��مردن دالیلی اعالم کرده بود که کاهش نرخ 

ارز برای اقتصاد ما مفید و مطلوب نیست. 
این سخنان واکنش قاسم جعفری، نماینده بجنورد را 
بر انگیخت؛ با این اس��تدالل که حفظ ارزش پول ملی از 
وظایف ذاتی بانک مرکزی اس��ت و به نظر می رس��د که 
رئی��س بانک مرکزی به جای منافع ملی به منافع گروه 
خاص وابس��ته است و از س��وی دیگر با توجه به اینکه 
امکان سوال پرسیدن از رئیس بانک مرکزی برای مجلس 
وج��ود ندارد، بابت توضی��ح در این زمینه طیب نیا را به 

مجلس خواند. 
وزیر اقتصاد در مجلس بر اعتقاد دولت بر حفظ ارزش 
پ��ول ملی تأکید و بیان کرد: آنچ��ه موجب نگرانی تیم 
اقتصادی دولت بود تغییرات تند، س��ریع و موقت است 
وگرنه دولت از اعاده حیثیت پول ملی استقبال می کند و 
معتقد است همکاری با مجلس در این راستا کمک کار 

ما خواهد بود. 
البته جعفری بیان کرد که از این سخنان قانع نشده و 
س��وال مطرح شده را به رأی مجلس گذاشت. در نهایت 
نیز این سوال موفق به کسب 82 رأی موافق، 101 رأی 
مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر 
در مجلس ش��د و طیب نیا نخس��تین کارت زرد کابینه 

دولت یازدهم را کسب کرد. 

رسایی با طیب نیا مشکل داشت یا ظریف؟ 
یک س��ال از دریافت نخستین کارت زرد وزیر اقتصاد 
از مجلس نگذشته بود که این بار حمید رسایی نماینده 
مردم تهران، طیب نیا را بابت سوال درباره  »رشد حبابی 

بورس« به مجلس فرا خواند. 
طیب نیا نیز در این جلسه از دالیل افت شاخص های 
بورس س��خن گفت و بیان کرد که بخش��ی از اتفاقاتی 
ک��ه در بورس افتاده مربوط به تأخیر در اجرایی ش��دن 
برجام است و برنامه وزارت اقتصاد و دارایی را برای بهبود 

وضعیت بورس تشریح کرد. 
او البته تأکید کرد که رسایی پیش تر به او گفته است 
که مشکل رس��ایی به وزارتخانه او نیست، بلکه مشکل 
اصل��ی او با تیم وزارت امور خارجه دولت و برنامه هایش 

در زمینه توافقات هسته ای است. 
این جلس��ه نیز به جدل کش��یده ش��د، چون رسایی 
گفته های طیب نیا را تکذیب و اظهار کرد که طیب نیا را 
بابت اعتراض به سیاست های وزارت امور خارجه روحانی 

به مجلس نکشیده است. 
وزیر اقتصاد خطاب به رس��ایی گفت که شنیده است 
رس��ایی طی ماه های اخیر در بازار سرمایه فعال شده و 
جلسات مکرری با کارشناسان اقتصادی برگزار و در این 

راستا در شبکه های اجتماعی فعالیت می کند. 
در مقابل رس��ایی نیز اظهار کرد که پاس��خ های وزیر 
اقتصاد قانعش نکرده و موضوع سوال خود از وزیر اقتصاد 

و دارایی را به رأی گذاشت. 
ای��ن بار نیز با غلبه رأی منفی نس��بت به رأی مثبت، 
مجلس یک کارت زرد دیگر به طیب نیا داد تا او دومین 

کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرده باشد. 

وزیر اقتصاد به بذر پاش قول نداد! 
هنوز ش��ش ماه از دریافت کارت زرد دوم توسط وزیر 
اقتصاد نگذش��ته بود که مجلس بار دیگر و این بار برای 
پاس��خ به س��وال مهرداد بذرپاش، نماین��ده اصولگرای 
مجلس نهم، او را برای پاس��خ دهی درباره علل افزایش 

دریافت مالیات از اصناف، به مجلس کشاند. 
وزیر اقتصاد این بار هم س��عی کرد با ارائه توضیحاتی 
نماینده س��وال کننده را قانع کن��د. او اظهار کرد که در 
جریان مالیات س��تانی از اصن��اف مصوبه مجلس را اجرا 
می کند و باید بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش 
داده و ای��ن افزایش درآمد نمی تواند از طریق فش��ار بر 
حقوق بگیرانی باشد که نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت 

را تأمین می کند. 
البته بذرپاش هم اظهار کرد که توضیخات طیب نیا او 
را قانع نکرده اس��ت و با بیان عباراتی از این قبیل »شما 
بع��د از دو س��ال از روی کار آمدن خ��ود به عنوان وزیر 
اقتصاد فکر می کنید هنوز اس��تاد دانشگاه یا کارشناس 
اقتصادی هستید« یا  »درست است که شما فرد فاضل، 
با اخالق و دوس��ت داشتنی هستید ولی مگر با دوست 
داشتنی بودن شما می شود مملکت اداره کرد؟« وارد یک 

جدل لفظی با وزیر اقتصاد شد. 
او در همان جلسه طرح استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح 
کرد و خطاب ب��ه ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس 
ش��ورای اسالمی بیان کرد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد 
تاکنون دو کارت زرد گرفته اس��ت، اگر امروز هم کارت 
زرد بگیرد، اس��تیضاحش در جلسه بعد از ظهر امروز در 

دستور کار قرار می گیرد. 
او پشت تریبون خود در مجلس اظهار کرد که اگر وزیر 
قول ندهد مشکالت اصناف در پرداخت مالیات در سال 
1393 را حل کند و از مواضعش کوتاه نیاید، سوالش را 
به رأی خواهد گذاش��ت و به این ترتیب با گرفتن کارت 
زرد س��وم، طرح استیضاح وزیر مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. بنا بر آنچه گفته شد هر سه نماینده طراح سوال 
و اس��تیضاح از وزیر اقتص��اد، از ورود به مجلس دهم باز 
ماندن��د. با این اوصاف آیا می توان گفت که با راه نیافتن 
برخی چهره های مخالف دولت به مجلس، مجلس دهم 
جای امن تری ب��رای وزیران دولت یازدهم از جمله وزیر 

اقتصاد خواهد بود؟ 

پرداخت 9 هزار میلیارد تومان به 
شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش 

افزوده
مع��اون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی  9 هزار میلیارد 
تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به ش��هرداری ها و 

دهیاری های کشور پرداخت شده است. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا طاری بخش، 
درباره میزان درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 
از ابتدای امسال تاکنون گفت: با وصول 20 هزار و 200 
میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده طی 10ماه، حدود 

80درصد درآمدهای مصوب بودجه محقق شده است. 
وی در خصوص یک درصد س��هم حوزه س��المت از 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده نیز گفت: در 10 ماه امس��ال 
یک ه��زار و 519 میلی��ارد تومان از خزان��ه دولت بابت 
بخش��ی از درآمد حاصل از مالیات ب��ر ارزش افزوده به 

حوزه سالمت پرداخت شده است. 
وی همچنین بابیان اینکه علت عدم تحقق درآمدهای 
مالیاتی عمدتا مربوط به نفت، مالیات نقل وانتقال اتومبیل 
و شماره گذاری خودرو، عوارض خروج از کشور و مالیات 
سیگار است، افزود: کاهش قیمت نفت در کاهش مالیات 

برارزش افزوده این بخش تأثیرگذار بوده است. 
طاری  بخش با اش��اره به می��زان درآمدهای مالیات بر 
ارزش افزوده پیش بینی شده در بودجه 95 گفت: باتوجه 
به اینکه ما س��ال آینده هیچ گونه افزایش نرخی نداریم، 
این افزایش فقط باید از طریق رش��د اقتصادی  افزایش 

)GDP( محقق شود. 
وی همچنین با اش��اره به آخری��ن وضعیت اصالحیه 
قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده، تصریح  کرد: اصالحیه در 
کمیته فنی کمیس��یون اقتصادی دولت نهایی ش��ده و 
هم اکنون با حضور در وزرای اقتصادی عضو کمیسیون در 
حال بررسی است که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود. 

اعالم آمار هدفمندی یارانه ها در 
دولت یازدهم برای نخستین بار 

رئی��س س��ازمان هدفمند س��ازی یارانه ه��ا، آم��ار 
هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم را برای نخستین 
ب��ار اعالم ک��رد و گف��ت: عالوه ب��ر پرداخ��ت یارانه 
نق��دی، بیش از 20 ه��زار میلیارد ری��ال برای کمک 
به بخش های مختل��ف تولیدی، صنعتی، ارتقای نظام 
س��المت و خدمات پرداخت ش��ده اس��ت. به گزارش 
ایرن��ا، اکبر ای��زدی، درباره خالص��ه وضعیت عملکرد 
قانون هدفمندکردن یارانه ها در دوره پنج س��اله پنجم 
توس��عه، افزود: هدف از اجرای قان��ون هدفمندکردن 
یارانه ها، کاهش ش��دت مصرف ان��رژی در بخش های 
غیر مولد کشور و هدایت منابع انرژی صرفه جویی شده 
ب��ه بخش های صنعتی و تولیدی و افزایش صادرات از 
یک طرف و از س��ویی دیگر باز توزی��ع منابع حاصله 
از آزادس��ازی قیمت ها در میان گروه های نیازمند در 

کشور بوده است. 
وی ادام��ه داد: اما در دولت گذش��ته بدون در نظر 
گرفتن می��زان درآمد حاصله از مح��ل اصالح قیمت 
حامل های انرژی نس��بت به توزیع یارانه نقدی به طور 
یکسان و غیرهدفمند به همه اقشار و پرداخت نشدن 

سهم سایر بخش ها از جمله تولید اقدام شده است.
 

ریالی برای هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی و 
خزانه کشور در دولت یازدهم استقراض نشد

رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها تصریح کرد: این 
امر هرچند سبب فشار س��نگین به دولت یازدهم برای 
تامین ماهان��ه نزدیک به 35 هزار میلیارد ریال ش��ده، 
بلکه برخالف دولت گذش��ته ریال��ی از بانک مرکزی و 
خزانه داری کل استقراض نشده و مبالغ قابل توجهی نیز 
در امر س��المت، کمک به نیازمندان، تولید و شرکت ها 

پرداخت شده است.
ب��ه گفته وی، از ابتدای اج��رای قانون هدفمندکردن 
یارانه ها در اواخر س��ال 1389 تا پایان بهمن ماه امسال، 
نزدیک به 2 تریلیون و 200 هزار میلیارد ریال به حدود 
پنج میلیارد نف��ر یارانه بگیر پرداخت ش��ده و این رقم 

نزدیک به بودجه عمرانی پنج سال کشور است. 
ای��زدی اظهارداش��ت: ی��ک تریلی��ون و 600 هزار 
میلی��ارد ریال یارانه پرداختی از محل اصالح قیمت ها 
ب��وده و 530 ه��زار میلیارد ریال نی��ز از محل بودجه 
عمومی مصوب توس��ط مجلس ش��ورای اس��المی و 
57ه��زار میلی��ارد ریال توس��ط دولت قب��ل از بانک 
مرکزی اس��تقراض شد؛ ضمن اینکه بهمن ماه امسال 
به تع��داد 75 میلیون و 236 ه��زار و 829 نفر یارانه 

پرداخت شده است. 
رئی��س س��ازمان هدفمند س��ازی یارانه ها ب��ه تاکید 
رئیس جمهوری مبنی بر عدم حذف یارانه هیچ نیازمندی 
اشاره کرد و افزود: این امر سبب شد که عملیات حذف با 

دقت و حساسیت خاصی انجام شود. 

آمار پرداختی دولت یازدهم به بخش های تولید 
سالمت و خدمات اعالم شد

ایزدی در پاس��خ به این پرسش که میزان پرداخت 
در دول��ت یازده��م ب��ه بخش های تولید، س��المت و 
خدمات چگونه اس��ت، گفت: با وجود مشکالت مالی 
دولت در س��ال ج��اری و کاهش ش��دید درآمد نفتی 
ب��ه میزان 80 درصد س��ال 1392، عالوه بر پرداخت 
یاران��ه نقدی، بی��ش از 20 هزار میلی��ارد ریال برای 
کمک به بخش های مختلف تولیدی، صنعتی، ارتقای 
نظام س��المت و خدمات پرداخت شده است که از آن 
جمله می توان به  »کمک به حفظ اش��تغال و افزایش 
تولید به وی��ژه برای واحدهای کوچک و متوس��ط در 
بخش صنعت و مع��دن، ارتقای رقابت پذیری صادرات 
خدم��ات فنی و مهندس��ی، کمک به حفظ اش��تغال 
و افزای��ش تولید به وی��ژه برای واحده��ای کوچک و 
متوس��ط یا افزایش س��رمایه صندوق های حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، یارانه شیر 
مدارس، پرداخت یارانه به ش��رکت راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران بابت یاران��ه 230 ریالی جابه جایی هر 

تن کیلومتر حمل ونقل ریلی« اشاره کرد. 
ب��ه گفت وی، همه ارقام یاش��ده به ص��ورت ماهانه و 
گزارش های ش��ش ماهه به مراجع نظارتی مربوطه ارائه 

شده است. 

خبر دریچه

سال 95 سالی متفاوت برای اقتصاد
نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز:

شماره459 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073274

مهال فرازمند
M_farazmand_66@yahoo. com
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گزارشی از مسیر موفقت آمیز شرکت دانش بنیان کوپاپژوهش، تنها تولیدکننده دستگاه های سختی سنج در کشور

نخستینهاهمیشهبهترینمیمانند
1- نام شرکت: پیشرو ارم کبیر

نام محصول: دس��تگاه الکترونیک��ی افزایش توان و 
کاهش مصرف سوخت خودرو

مشخصات: 
این دس��تگاه ک��ه در حوزه الکترونیک تعریف ش��ده 
است، با اصالح سیس��تم احتراق خودرو به صورت کامال 
هوشمند، باعث بهینه و کامل شدن احتراق می شود. این 

بهینه سازی باعث ایجاد سه مزیت خواهد شد.
1- افزایش توان موتور به واسطه احتراق کامل

2- کاهش مصرف س��وخت به واس��طه کمتر ش��دن 
هیدروکربن های نسوخته به واسطه کامل شدن احتراق

3- کاه��ش آالیندگ��ی هوا به واس��طه کمتر ش��دن 
گازه��ای آالینده خروج��ی از اگزوز خودرو به واس��طه 

احتراق کامل سوخت.
 مزایا: 

1( افزایش توان خودرو
2( کاهش مصرف سوخت

3( کاهش آالیندگی
4( کاهش فرسایش قطعات موتوری خودرو به واسطه 

ایجاد حرارت کمتر در موتور خودرو.

2-  نام شرکت: بهین ساخت آرتین

 نام محصول: ردیاب خودرو
 مشخصات: 

- گزارش موقعیت خودرو به صورت آنالین روی سایت
)Geo Fencing( تعریف محدوده جغرافیایی تردد -

- امکان خاموش کردن خودرو با پیامک
- مشاهده میزان آنتن دهی دستگاه روی سایت

- کار در دمای 20- الی 70 درجه سانتیگراد
- کار در آب و هوایی با درجه رطوبت 90درصد

- شروع کار در هوای گرم میانگین 2 ثانیه 
- شروع کار در هوای معمولی میانگین 35 ثانیه 

شروع کار در هوای سرد میانگین 50 ثانیه.
 مزای�ا: ثب��ت نقاط تردد خ��ودرو ت��ا 600 نقطه در 
مکان های��ی که پوش��ش تلفن همراه وجود ن��دارد و در 
نخستین مکان که پوش��ش تلفن برقرار باشد اطالعات 

مکان ها ارسال می شود. 

3- نام ایده پرداز: احمد سعادت

 نام محصول: شیرآالت صنعتی هوشمند
 مشخصات: 

- سرشیرهای تک لمسی
185s - HP سرشیر تک لمسی مدل -
-  میزان صرفه جویی در آب: 87درصد.

نح��وه عملکرد: قطع خودکار جریان آب )قابل تنظیم 
بین 2 تا 20 ثانیه(

مناس��ب جهت: آبخوری مدارس، وضوخانه مساجد و 
دستشویی مکان های عمومی 

مزایا: 1( استفاده آسان
2( اسپری کننده آب

3( بدون مصرف انرژی
4( بدون هزینه نگهداری

5( قابل نصب روی کلیه شیرآالت
6( جلوگی��ری از انتقال میکروب، وی��روس و عوامل 

بیماری زا.

4- نام ایده پرداز: سوسن رسولی

نام محصول: پشتی خنک کننده برای صندلی خودرو
 مش�خصات: رانندگی در تابس��تان امری مشکل و 
طاقت فرس��ا بوده و در حال حاضر هیچ وس��یله ای برای 
خنک کردن پشت راننده وجود ندارد. پشتی خنک کننده 
برای افرادی است که می خواهند هنگام رانندگی حس 
مطلوب خنکی را داش��ته باش��ند. از مزایای این پشتی 
 می توان ب��ه طراحی هوش��مند، ایجاد دم��ای مطلوب 
 23-22 درج��ه در پش��ت فرد، قابل انطب��اق با هر نوع 
صندلی خودرو، عمر باالی محصول، روش ش��ارژ ساده، 
امکان اس��تفاده طوالنی تا 8 ساعت و امکان حمل ساده 

اشاره کرد. 
 مزایا: 1( قابل حمل به محل کار

2( استفاده طوالنی مدت تا 8 ساعت
3( شارژ کردن آسان.

ایده های به دنبال سرمایه

تولی�د محصوالت�ی ک�ه در ب�ازار داخل�ی یک 
کش�ور نمونه مشابهی نداش�ته باشند اغلب منجر 
ب�ه موفقیت و تس�خیر ب�ازار آن محصول توس�ط 
نخس�تین تولیدکننده خواهد شد، در واقع همین 
مس�ئله می تواند رمز موفقیت یک کارآفرین باشد 

که س�راغ محصولی خ�اص برود که پی�ش از این 
در بازار داخل تولید نش�ده باش�د، در این صورت 
با مقداری مزیت آفرینی نس�بت ب�ه نمونه خارجی 
از آن  را  ب�ازار آن محص�ول  ب�ه زودی می توان�د 
خود کن�د. در گزارش امروز س�راغ یکی از همین 
تولیدکننده ه�ای خوش فکر رفته ایم که توانس�ته 
بازار انحصاری یک محصول را با تولیدات مناس�ب 

خود در دست بگیرد. 
احمد متاب متولد 1344 در شهرس�اری است. او 
کارشناس�ی و کارشناسی ارش�د خود را در رشته 
الکترونیک گرفته اس�ت و بیش از 20س�ال اس�ت 
ک�ه در همی�ن زمینه فعالی�ت می کن�د و نزدیک 
به 15سال اس�ت ش�رکت کوپاپژوهش را تاسیس 
ک�رده و محص�والت منحصر ب�ه ف�ردی وارد بازار 

صنای�ع می کن�د. این مجموع�ه در پ�ارک علم و 
فناوری مازندران مس�تقر است و با عنوان شرکت 
دانش بنیان فعالیت های خود را دنبال می کند و در 
س�ال 94 عنوان فناور برتر اس�تان مازندران را از 
آن خ�ود کرده اس�ت. پس از ای�ن گفته های او در 
خصوص مسیری که پیموده و همچنین محصوالت 

تولیدی شرکتش را می خوانید. 

تجربه هایی که روزی تبدیل به تخصص 
شد

احم��د مت��اب ب��رای ش��روع از زندگی 
ش��خصی اش می گوید: س��ال های 62تا66 
من در رش��ته الکترونی��ک درس خواندم و 
از س��ال 67 تا 69 در صنایع دفاع مشغول 
به کار بودم. تجربه هایی که در آن سه سال 
در بخش صنایع نظامی و الکترونیک کسب 
کردم نخس��تین گام هایی بود که توانس��ت 
مرا به س��مت مس��یر امروز سوق دهد. بعد 
از آن س��ال ها هم ادام��ه تحصیل و کار در 
موارد مختلف در زمینه الکترونیک را دنبال 
کردم. درس��ت یادم می آید که آن س��ال ها 
کامپیوت��ر تازه وارد بازار ایران ش��ده بود و 
در این خصوص م��ن فعالیت های زیادی از 
جمله اسمبل کردن و راه اندازی اتوماسیون 
در کارخانه ج��ات بس��یاری را انجام دادم و 
توانس��تم میان صنعتگران بخش خصوصی 
ب��رای خودم لینک های مناس��بی پیدا کنم 
که بعدها نخستین مصرف کننده هایی بودند 

که به محصول ما اعتماد کردند. 

ما سه نفر
مت��اب در ادامه می گوید: مس��یر زندگی 
و کارم را دنب��ال می کردم ت��ا روزی همراه 
دونف��ر دیگ��ر از دوس��تانم کاتال��وگ یک 
دستگاه »سختی س��نج« را دیدیم و تجربه 
و علم هرس��ه نفر م��ا در این زمینه موجب 
ش��کل گیری یک گروه کارآمد شد و وجود 
یک تیم دلسوز و معتمد باعث شد تصمیم 
قطع��ی به تولید ای��ن دس��تگاه را حتی با 

دست خالی بگیریم. 
در واقع سال 75بود که ما این کاتالوگ را 
به ص��ورت اتفاقی دیدیم و پس از تحقیقات 
متوجه ش��دیم دس��تگاه سختی س��نج که 
در کل دنیا توس��ط یک ش��رکت سوییسی 
طراحی می شود در ایران هم نمونه تولیدی 
ندارد، در حالی که این دس��تگاه برای تمام 
صنایعی که با انواع فلزات س��روکار داشتند 
از واجب��ات کارخانه به ش��مار می آمد. آن 
روزها این دستگاه از سوییس با قیمت های 
باال وارد کش��ور می شد و ما را بر آن داشت 

که دست به کار شویم. 

س��ه س��ال روی این پ��روژه وقت و 
انرژی گذاش��تیم تا ب��ه مرحله تولید 
رس��ید. دس��تگاه را بدون دسترسی به 
نمون��ه خارج��ی و طراح��ی و متریال 
آن از ن��و طراحی کردی��م و در نهایت 
یک نمونه آزمایش��ی س��اختیم. سال 
78ش��رکت کوپاپژوه��ش را ب��ا هدف 
تولید همین محصول به ثبت رساندیم 
و برای تامین هزینه ه��ا چند وام خرد 
گرفتیم و چند نمونه از دس��تگاه را در 

اشل کوچک طراحی و تولید کردیم. 

کارایی دستگاه سختی سنج
از  نوع��ی  سختی س��نج  دس��تگاه 
سنجشگرها اس��ت که میزان سختی و 
نرمی انواع فلزات را اندازه گیری می کند 
و یکی از اساسی ترین دستگاه ها در تمام 
صنایعی اس��ت که با ان��واع فلزات چون 
مس، آهن، چدن و... کار می کنند. این 
دستگاه با اندازه گیری میزان مقاومت 
و س��ختی فلزات موجب می ش��ود 
کاربرده��ای این فلزات در صنایع 

رقم بخورد. 

مسیر هموار برای بازاریابی و 
فروش

ای��ن کارش��ناس در خصوص 
ورود محص��ول به ب��ازار مصرف 
می گوی��د: پ��س از آن نوبت ب��ه بازاریابی 
و ف��روش محصول رس��ید، در آن س��ال ها 
عل��م بازاریاب��ی و برندین��گ در ایران مثل 
ام��روز پیش��رفته نب��ود و م��ا فق��ط نی��از 
مصرف کنندگان��ی را که می ش��ناختیم در 
نظ��ر گرفت��ه بودی��م و اولش ه��م فقط با 
تولید تعداد معدودی از این دستگاه شروع 
کردیم. اما برای ورود موفق به بازار و قابلیت 
رقابت با نمونه سوییسی باید مزیت آفرینی 
می کردی��م. پ��س نخس��تین موضوعی که 
س��عی کردیم برای دس��تگاه مزیت باش��د 
قیمت آن بود؛ قیمت تمام ش��ده دس��تگاه 
را به یک س��وم نمونه سوییسی رساندیم و 
مقداری هم س��رعت دس��تگاه ما نسبت به 
نمونه خارجی باالتر بود که همین دو مورد 
توانس��ت به زودی برای مان بازار بکر داخلی 

را به ارمغان بیاورد. 
البته برای فروش ما باید س��راغ کس��انی 
که می شناختیم و می دانستیم به ما اعتماد 
دارند و همچنین از این دس��تگاه اس��تفاده 

ینج��ا می کنن��د بروی��م،  ا

بود که لینک های گذش��ته نقطه ش��روعی 
برای ورود محصول ما به بازار مصرف ش��د 
و در س��ال های اول توانس��تیم 15 دستگاه 
تولید ک��رده و به کارخانه ه��ای مورد نظر 

ارائه کنیم. 
وی می افزاید: اتفاق خوب دیگری که در 
این خصوص افتاد توسعه محصول با کمک 
مصرف کنن��دگان آن بود، در واقع کس��انی 
که از دس��تگاه اس��تفاده می کردند بهتر از 
ما می توانستند ایرادهای جزیی در کارکرد 
را دریابند و با بازخوردهایش��ان به ما کمک 
کردند تا محصول را تکمیل کرده و ایرادات 
اولیه آن را برطرف کنیم، پس از آن س��ال 
82دس��تگاه دوم خود را ک��ه تکمیل کننده 
دستگاه اول بود براساس همین تجربه ها و 

تحقیقات کافی تولید کردیم. 

سال 86 انفجار اتفاق های خوب بود
متاب معتقد است سال 86 نقطه عطفی 
برای شرکت ش��ان بوده اس��ت. وی در این 
خص��وص می گوید: مجموعه ما به س��رعت 
در ح��ال پیش��رفت و توس��عه ب��ود و بازار 
کارخانج��ات بخش خصوصی را در دس��ت 
داش��تیم تا اینکه اتف��اق خوب آخر به طور 
کامل بازار مصرف این دس��تگاه را در انواع 

مختلف از آن ما کرد. 
سال 86 بنزین س��همیه ای شد و صنایع 
دف��اع برای گازس��وز ک��ردن خودروها نیاز 
به نوعی از دس��تگاه های سختی س��نج در 
تع��داد باال داش��ت. ای��ن دس��تگاه ها باید 
میزان س��ختی کپس��ول های گاز خودرو ها 
را ب��رای ایمنی هرچه بیش��تر بس��نجد. 
یادم می آید که مس��ئوالن این پروژه 
به ایتالیا و کره س��فر کرده بودند تا 

نمونه مش��ابه آن را تهی��ه کنند اما در این 
کش��ورها حتی دس��تگاه را به کارش��ناس 
نش��ان نداده بودن��د و ما طی جلس��اتی با 
مس��ئوالن توانس��تیم نیاز آنها را دریابیم و 
در عرض 4ماه دستگاه درخواستی طراحی 
و تولید شد و در خطوط تولید کپسول های 
CNG دس��تگاه های ما نصب ش��د. همین 

نقطه عطفی ب��ود برای ورود ما به بخش 
پرکار دولتی. 

پ��س آن مراک��ز نظامی خوزس��تان 
و بس��یاری از ارگان ه��ای دولت��ی یکی 
پ��س از دیگری س��راغ م��ا می آمدند و 
دس��تگاه های مورد نیازشان را در همین 

زمین��ه درخواس��ت می دادن��د. خاط��رم 
هس��ت در یک برهه زمانی ب��ا میزان نیرو 
و تجهیزاتی که ما داش��تیم حتی به حجم 
زی��ادی از س��فارش ها نمی رس��یدیم. اما 
کارها به س��رعت و خوب پیش رفت و در 
حال حاضر نزدی��ک به 1100نمونه از این 

دستگاه در کشور توزیع کرده ایم و 
همچنان تنها تولیدکننده دستگاه 
سختی س��نج در کش��ور هستیم. 
مس��ئله ای که در سال های اخیر 
م��ا را به س��مت تولی��دات دیگر 
سوق داده این است که عمر این 
دس��تگاه ها باالس��ت و استهالک 
بس��یار کمی دارند، به صورتی که 

دس��تگاه های سختی س��نجی که ما برای 
مجموعه ای 15س��ال پیش نصب کرده ایم 
همچن��ان به خوبی کار می کن��د و نیاز به 
تعویض دس��تگاه حس نمی شود، از این رو 

بازار توسط خود ما اشباع شده است. 

ورود به حوزه دانش بنیان
ش��رکت کوپاپژوه��ش در س��ال 93 به 
شرکت های دانش بنیان پیوسته و در پارک 
علم و فناوری مازندران مستقر شده است. 
متاب در پاس��خ به این سوال که چرا سراغ 
ثبت ش��رکت دانش بنیان رفتید و اساس��ا 
حضور در فضای علم و فناوری چه مزیتی 
برای تان داش��ت، می گوید: حضور در پارک 
عل��م و فناوری اگر چ��ه مزیتی برای بحث 
تولید یا توس��عه محصول ما ب��ه بار نیاورد 
اما در بخش فروش به صورت غیرمس��تقیم 

کمک های زیادی به ما شد. 
در واق��ع معاون��ت عل��م و فن��اوری ب��ا 
تخصیص بودجه های ب��اال به مجموعه های 
خ��ود ک��ه هم��ان مش��تریان ما هس��تند 
آنه��ا را موظف ب��ه خرید این دس��تگاه از 
ش��رکت های دانش بنی��ان می کن��د. ای��ن 
زنجیره کارآمد موجب شد سال گذشته ما 
را از ورشکستگی احتمالی برهاند و می توان 
گفت تنها مشتریان ما همین مجموعه های 
 زی��ر نظ��ر معاون��ت علم��ی و فرهنگ��ی 

بودند. 

نوزاد نوپای صادرات
مت��اب در خص��وص برنامه ه��ای آینده 

شرکت ش��ان می گوی��د: در ح��ال حاض��ر 
یک��ی از مهم ترین دغدغه ه��ای ما صادرات 
ای��ن دس��تگاه اس��ت و چون م��ا اطالعات 
کاف��ی در خصوص پروس��ه این کار و حتی 
مش��تری یابی و ورود به عرصه بین الملل را 
نداریم نیاز اس��ت تا حمایت هایی از سوی 
وزارت صنعت از مجموعه های دانش بنیان 

برای شروع صادرات صورت گیرد. 
ای��ن حمایت ه��ا می توان��د از آموزش ما 
برای ورود به عرصه جهانی تا مش��تری یابی 
برای محصول باش��د. گرفتن CE که یکی 
از اس��تانداردهای اروپا برای ورود محصول 
ب��ه ب��ازار اس��ت ح��دود 15میلیون تومان 
هزین��ه برم��ی دارد و م��ا ب��رای ط��ی این 
دولت��ی  پش��توانه های  ب��ه  نی��از   مس��یر 

خواهیم داشت. 
به عالوه اتفاقات سیاسی چند سال اخیر 
و رکودی که دامنگیر بازار تولید شده همه 
دس��ت به دس��ت هم داده اند ت��ا محصول 
ایرانی هرچند هم ب��ا کیفیت و رقابت پذیر 
اما جایی در بازارهای جهانی نداش��ته باشد 
و ب��رای بازس��ازی ای��ن وضعی��ت دولت و 
مجموعه های ذی ربط بهترین پتانس��یل ها 

را دارند. 

محصول جدید برای بازاری گسترده تر
مدیر ای��ن ش��رکت در آخ��ر می افزاید: 
از س��ال 88 ما دس��ت به تولی��د محصول 
جدیدی زدیم که اگرچه این محصول یک 
تولیدکننده دیگر هم در داخل کشور دارد 
ام��ا می توان گفت برای م��ا هم بازار خوبی 
را رقم زده اس��ت. دستگاه »تست کشش« 
یا »تس��ت تنش« در حال حاضر محصول 
نوآورانه شرکت ماست که میزان فشاری را 
که مواد می توانند تحمل کنند اندازه گیری 
می کن��د و ای��ن ه��م یک��ی از مهم تری��ن 
پارامتره��ا برای ب��ه کارگیری ان��واع مواد 
جامد در صنایع است و چون برای سنجش 
مقاومت انواع مواد پالس��تیک، الس��تیک، 
چوب، فل��زات و.... به کار می رود گس��تره 
وس��یع تری از بازار صنایع را در برگرفته و 
می تواند آینده خوب و بازار گس��ترده ای را 

برای ما رقم بزند. 

شکوفه میرزایی
shokoofehmirzaee@yahoo.com

خبـــر

نخس��تین ای��ده ب��ازار آب و فاضالب با 
هم��کاری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
تهران و به همت دانش��گاه امیرکبیر و چند 
نف��ر از محققان و ش��رکت های دانش بنیان 
کش��ور در محل تاالر آبگین��ه تهران برگزار 

شد. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، این ایده 
ب��ازار که با ه��دف توس��عه کارآفرینی و به 
کارگیری دارایی ه��ای فکری جامعه برگزار 
ش��ده بود، توانس��ت ایده های بس��یاری را 
از س��وی ش��رکت های دانش بنیان کشور 
دریاف��ت ک��رده و ب��رای هدای��ت آنه��ا به 
س��مت س��رمایه گذاران برنامه ری��زی کند. 
از ای��ن رو نتای��ج حاصل از ای��ن رویداد ها 

منجر ب��ه اش��تغال زایی پایدار ب��رای افراد 
تحصیل ک��رده، افزای��ش س��طح فن��اوری 
س��ودآوری  و  س��رمایه گذاری  افزای��ش   و 

خواهد شد. 

دبی��ر اجرایی این جش��نواره در خصوص 
اه��داف و همچنین پیش��ینه برگزاری این 
روی��داد گف��ت: ه��دف اصل��ی از برگزاری 
این ایده بازار جم��ع آوری طرح های دانش 

بهب��ود عملک��رد در  بنی��ان در راس��تای 
بخش های مختلف مرتبط با آب و فاضالب 
و به کار گیری این ایده ها در حضور مدیران 
ارشد این س��ازمان و صاحبان سرمایه بوده 

اس��ت. از ای��ن رو نزدیک ب��ه دوماه پیش 
فراخوان��ی مبنی ب��ر ارس��ال طرح ها برای 
ایده پردازان منتش��ر شد و طی آن بیش از 

130 طرح را دریافت کردیم. 
ای��ن 130ط��رح  می��ان  از  اف��زود:  وی 
18ط��رح پذیرفت��ه و در نهای��ت پ��س از 
بررس��ی کارشناس��ان و برگزاری دوره های 
آموزش��ی امکان س��نجی هف��ت ط��رح به 
مرحل��ه نهای��ی راه یافتن��د ک��ه این هفت 
ط��رح توس��ط صاحب��ان آنه��ا در حض��ور 
مدی��ران  و  داوران  دانش��گاه،  اس��اتید 
ش��رکت آب و فاض��الب ته��ران همچنین 
 صاحب��ان صنای��ع و س��رمایه گذاران ارائه 

شده است. 

حمایت پژوهشگران از صنعت آب و فاضالب کشور

برای ورود موفق به بازار و قابلیت 
رقابت با نمونه سوییسی باید 
مزیت آفرینی می کردیم پس 

نخستین موضوعی که سعی کردیم 
برای دستگاه مزیت باشد قیمت آن 
بود؛ قیمت تمام شده دستگاه را به 
یک سوم نمونه سوییسی رساندیم 
و مقداری هم سرعت دستگاه ما 
نسبت به نمونه خارجی باالتر بود 

که همین دو مورد توانست به زودی 
برای مان بازار بکر داخلی را به 

ارمغان بیاورد
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 نگرانی گروه 20
از کاهش ارزش یوان

نشست کشورهای گروه 20 در حالی شنبه همین 
هفته پایان یافت که چین  میزبان نشس��ت امس��ال، 
توانس��ت اعتماد ش��رکای عمده تجاری اش را جلب 
کند. این کشور توانست به شرکایش اطمینان دهد که 
ارزش پولش به شکل قابل توجهی پایین نخواهد آمد. 

لی کچیان��گ، نخس��ت وزیر و ژو ژیائوچان، رئیس 
بانک مرکزی چین در این نشس��ت تمام تالش خود 
را کردند تا نگرانی های وزرای خارجه و رؤس��ای بانک 
مرک��زی گروه 20 را درباره اس��تراتژی های اقتصادی 

مربوط به کاهش ارزش یوان مرتفع سازند. 
کریس��تین الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول 
دراین باره گفت:  » پیام چینی ها در نشست شانگهای 
درباره اینکه این کشور هیچ قصد، عزم و اراده ای برای 
تصمیم گیری های مرتبط با کاهش ارزش یوان ندارد، 

واضح و رسا شنیده شد.«
در هفته های اخیر که چین کاهش قابل توجه ارزش 
پول ملی کش��ورش را مهندسی می کرد و در پی این 
مهندس��ی کمترین رش��د اقتصادی در یک ربع قرن 
رقم خورد، نگرانی هایی ب��رای مقامات بلندپایه مالی 

جهان ایجاد شد. 
رئیس بان��ک مرکزی چین درس��ت قب��ل از آغاز 
رسمی نشس��ت گروه 20 به س��رمایه گذاران چنین 
گفت��ه بود: »از دیدگاه اقتصادی هیچ پایه و اساس��ی 
برای تداوم کاه��ش ارزش یوان وجود ندارد.« پس از 
این اظهارات، نخس��ت وزیر چین هنگام برگزاری این 
نشست در یک ویدئو کنفرانس شرکت کرد و با اشاره 
به برنامه اصالحات ساختاری این کشور تالش کرد تا 

قدرت های اقتصادی جهان را قانع کند. 
ای��ن اقدامات چی��ن تحس��ین جاکوب ل��و، وزیر 
خران��ه داری آمری��کا را به همراه داش��ت:  » واقعا نیاز 
بود که چنین ارتباط جمعی برقرار ش��ود چون برای 
ناظران��ی که مایل بودند بدانن��د چین در تالش برای 
انجام چه کاری است، گفت وگوهای خصوصی آگاهی 

الزم را به دست نمی داد.«
روز ش��نبه، ل��و در دیدار ب��ا وانگ یان��گ، معاون 
نخست وزیر چین با اشاره به اینکه این صراحت نباید 
تنه��ا یک بار اتف��اق بیفتد، بر اهمیت ش��فاف بودن 
سیاس��ت های اقتصادی چین تأکید کرده اس��ت. لو 
همچنین در این دیدار این نکته مهم را یادآور ش��ده 
که اقدامات چین آش��کارا بازار ه��ای جهانی را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
گروه 20 همچنین از کاهش میزان سرمایه گذاری، 
سقوط سنگین قیمت کاالها و احتمال خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپایی به عن��وان تهدیدهایی یاد کرد که 
می توان��د جه��ان را به س��مت بحران بب��رد؛ باعث و 
بانی این مش��کالت البته چشم بادامی های شرق آسیا 

نیستند. 
سران اقتصادی جهان در این نشست متعهد شدند 
که به روند بهبود اوضاع اقتصادی س��رعت دهند و از 
همه سیاست های موجود _ پولی، مالی و ساختاری _ 
برای تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و 

ایجاد ثبات در بازارهای مالی استفاده کنند. 
بازارهای جهان��ی در ماه های اخیر به دالیلی چون 
چشم انداز نه چندان روشن برای رشد جهانی، تقاضای 
کم در سراس��ر جهان و نگرانی ها درباره اینکه اقتصاد 
چین ممکن اس��ت کمتر از آنچه پک��ن ادعا می کند 

پیش رود، حال و روز خوبی تجربه نکرده است. 
پکن در این نشس��ت مه��م اقتصادی با تالش خود 
کم��ک خوبی به کاهش اضط��راب مقامات جهان در 
مورد سیاست های خود کرد. دولتمردان چینی البته 
در این نشست تعهد به کاهش کوتاه مدت ارزش یوان 
ندادند، بلکه مقامات بین المللی را قانع کردند که دیگر 
سیاس��تی مبنی بر کاهش ارزش پول ملی شان را در 

دستور کار نخواهند داشت. 
مقامات چینی 

ذخای��ر ارزی چین با نرخ اخیر حدود 100 میلیارد 
دالر در ماه می تواند حساب پکن را دستخوش تغییر 
کند و فروش س��وداگرانه یوان با این کاهش ارزش را 
ک��ه تنها یک بار اتفاق افتاده، کم کند. مقامات چینی 
3تریلی��ون دالر ارز خارجی اضافی به دس��ت آمده از 
این جری��ان را به عنوان دلیل مهمی برای ثبات ارزی 

کشورشان ذکر کردند. 
اگرچ��ه مقامات چین��ی برای رف��ع کاهش ارزش 
یوان به س��ایر قدرت ه��ای اقتصادی حاض��ر در این 
گ��روه دلگرمی های زیادی دادند، اما هیچ پیش��نهاد 
یا طرح مش��خصی برای رفع این معضل ارائه نکردند. 
آنها در کشاکش درگیری با چالش های اقتصادی هیچ 
راه��کاری درباره چگونگی پرهیز از بحران یا س��قوط 
ناگهانی ارز نداش��تند. اما به گفته پیر موسکوویس��ی 
کمیس��یونر اقتصادی اروپا، دراین ب��اره  » چینی ها به 

اندازه کافی صریح و دقیق بودند.«
با این وجود هنوز هم مبهم اس��ت که چین چگونه 
می خواه��د به قول هایی که درب��اره مدیریت یوان به 
گ��روه 20 داده عم��ل کند. تالش های ت��ازه پکن اما 
تحلیلگران را امیدوار به برون رفت این قدرت اقتصادی 
و البته اقتصاد جهانی از این مشکل کرده است. یکی 
از نمونه های تالش پکن برای رفع نگرانی ها، برگزاری 
کنفرانس خبری ژو، رئیس بانک مرکزی این کش��ور 
بود که روز جمعه و در خالل برگزاری نشس��ت گروه 

20 انجام شد. 
فرس��ایش ذخایر ممکن اس��ت در نهایت به سایر 
نگرانی ها بچربد و از آنها مهم تر ش��ود. آرتور کروئبر، 
مدیرعام��ل یک ش��رکت تحقیقاتی گف��ت: اگر پکن 
بخواهد ب��ه این پنهان کاری ادامه بدهد، یک س��وال 
پیش می آی��د و آن اینکه  » صادقان��ه بگویید، چطور 

می خواهید این وضع را تمام کنید؟«
در کل اگرچه پکن توانس��ته در نشس��ت گروه 20 
خی��ال همتایان بزرگش را راحت کن��د اما همچنان 
راه حل مش��خصی ارائه نکرده و این برای کارشناسان 
نگران کننده اس��ت. هرچند مقامات س��ایر کش��ورها 
توضیحات چی��ن دراین باره را پذیرفته اند و امیدوارند 
مقامات این کش��ور بتوانند ی��وان را طوری مدیریت 

کنند که کار به بحران نکشد. 

وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی 
اعضای گ��روه 20 احتمال خ��روج انگلیس 
از اتحادی��ه اروپا را »ش��وکی «   برای اقتصاد 

جهانی خواندند. 
حامیان خروج انگلس��تان از اتحادیه اروپا، 
بر این باورند که اقتصاد و تجارت انگلیس با 
خروج از اتحادیه اروپا، از قوانین سخت گیرانه 
این اتحادیه رهای��ی پیدا می کند و از تعداد 
مهاجران به این کش��ور نیز کاس��ته خواهد 
شد. به عقیده این افراد مهاجران نوعی فشار 

اقتصادی محسوب می شوند. 
با این ح��ال، مخالفان خ��روج انگلیس از 
اتحادی��ه اروپ��ا به عواقب پیش بینی نش��ده 
این اقدام اشاره می کنند و نگران ضربه های 
احتمالی هس��تند که به س��بب این تصمیم 
ممکن اس��ت به تجارت وارد ش��ود. اتحادیه 
اروپ��ا، بزرگ ترین ب��ازار ص��ادرات انگلیس 

است. 
منتقدان همچنین به کشورهایی چون نروژ 
اشاره کرده اند که جزو اتحادیه اروپا نیستند 
و در تصمیم گیری ها و قانون گذاری های این 
اتحادیه دخالتی ندارند، اما موظف به اجرای 

بسیاری از آنها هستند. 
نیگل فاراگ، رهبر حزب استقالل انگلیس، 
اعضای گروه 20 را تعدادی  » دوست «   خواند 
که ه��وای یکدیگ��ر را دارن��د؛  » من تعجب 
نمی کنم که دولت های قدرتمند و بزرگ دور 
هم جمع ش��وند تا از دیوید کامرون حمایت 
کنند. «  کام��رون، نخس��ت وزیر انگلیس در 
تالش اس��ت تا انگلیس از اتحادیه اروپا جدا 

نشود. 
این اعضا  » بانک ه��ای بزرگ، تجارت های 

ب��زرگ و دولت ه��ای بزرگ��ی هس��تند که 
همگ��ی هوای یکدیگ��ر را دارن��د، ولی من 
فکر نمی کنم این موض��وع رأی دهندگان را 

تحت تأثیر قرار دهد. «   
برگ��زاری همه پرس��ی در خصوص حضور 
انگلیس در اتحادیه اروپا تا سال 2017 یکی 
از وعده ه��ای انتخاباتی ح��زب محافظه کار 
کامرون بوده اس��ت. اما وی همچنان موافق 

حضور انگلیس در اتحادیه اروپا است. 
در این میان، بوریس جانس��ون، ش��هردار 
محافظه کار ش��هر لندن و مایگل گوو، وزیر 
دادگستری انگلیس هر دو از موافقان جدایی 

انگلیس از اتحادیه اروپا هستند. 

از دست دادن اسکاتلند
در س��ال 2014، انتخاب��ات همه پرس��ی 
برگزار ش��د که طی آن مردم اس��کاتلند به 
باقی مان��دن در انگلیس و عدم جدایی رأی 
دادند. بس��یاری نگران هس��تند ک��ه با جدا 
ش��دن انگلی��س از اتحادیه اروپ��ا، موضوع 
جدایی اس��کاتلند از انگلی��س دوباره مطرح 

شود. 
نیک��وال اس��تورجن، رهب��ر ح��زب مل��ی 
اس��کاتلند نس��بت به ایجاد یک همه پرسی 
اس��تقالل طلبانه دیگر هش��دار داده و گفته 
اس��ت ک��ه در ص��ورت جدای��ی انگلیس از 
اس��تقالل طلبی  احتم��ال  اروپ��ا  اتحادی��ه 

اسکاتلند بسیار زیاد خواهد بود. 

عکس العمل بازار 
پوند اس��ترلینگ در ماه ج��اری میالدی 
دوباره ب��ا کاهش ارزش روب��ه رو بود. ارزش 
پون��د انگلی��س از 20 فوری��ه و زمانی ک��ه 
کامرون اعالم کرد همه پرس��ی در ماه ژوئن 
برگزار خواهد ش��د با 3 درص��د افت مواجه 

شده است. 
ب��ا این حال، ب��ه نظر می رس��د نگرانی ها 
در م��ورد خ��روج انگلی��س از اتحادیه اروپا 
بازار س��هام را تحت تأثیر قرار نداده  اس��ت. 
شاخص س��هام بورس FTSE 100 لندن، 

در م��اه فوریه، چیزی حدود یک درصد و از 
زمان اعالم زمان همه پرسی از سوی کامرون 

2.2 درصد افزایش داشته است.

»کمپین ترس«
منابع دولتی انگلیس هش��دار داده اند که 
در صورت خروج از اتحادیه اروپا، این کشور 
حداق��ل برای یک دهه دچ��ار  » بالتکلیفی «  

 خواهد شد. 
این منابع بر این باور هس��تند که وضعیت 
اقتص��ادی، بازاره��ای مالی و حق��وق مردم 
انگلی��س می تواند در دوره مذاکرات پیچیده 
لندن ب��ا اتحادی��ه اروپا در م��ورد وضعیت 
عضویت این کش��ور، تحت تأثیر منفی قرار 

گیرد. 
چارلز گریلینگ، رئیس یکی از کمپین های 
طرف��دار خروج انگلی��س از اتحادی��ه اروپا، 
ادعای 10س��ال  » بالتکلیفی «   را  » خنده دار «  

 توصیف کرده است. 
وی روز دوشنبه در سخنانی، دولت دیوید 
کام��رون را مته��م کرد که با ب��ه راه اندازی 
 » کمپین ترس«، سعی دارد مردم انگلیس را 
از حمایت از خروج از اتحادیه اروپا بازدارد. 

اروپایی ه��ا از آن هراس دارند که با خروج 
انگلیس، س��ایر کشورها نیز تصمیم مشابهی 
اتخ��اذ کنند. در این زمینه دونالد توس��ک، 
رئیس ش��ورای اروپا در واکنش به انتخابات 
انگلی��س، درباره باقی ماندن این کش��ور در 

این اتحادیه ابراز امیدواری کرد. 
وی گفت: یک اتحادیه اروپای بهتر به نفع 

همه کشورهای عضو است. 
Investopedia :منبع

»شوک «   خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

دور دنیا

اقتصاده��ای بزرگ دنیا روز ش��نبه اعالم 
کردن��د برای خارج ک��ردن اقتصاد جهانی از 
وضعیت نامناسب کنونی اش، باید به مسائلی 
ورای نرخ بس��یار پایین بهره و چاپ و عرضه 

پول بیشتر توجه کرد. 
اعالمیه وزیران مالی و رؤس��ای بانک های 
مرک��زی گ��روه G20( 20( ب��ه برخ��ی از 
خطره��ای مربوط به رش��د اقتص��اد جهانی 
اش��اره کرده اس��ت که از این میان می توان 
به س��قوط قیمت  انرژی، فرار جریان سرمایه 
و ش��وک احتمالی خارج ش��دن انگلیس از 

اتحادیه اروپا اشاره کرد. 
در ای��ن اطالعیه که در خاتمه جلس��ه دو 
روزه گروه 20 در ش��انگهای ارائه شد، آمده 
اس��ت: »با آنکه روند بهبود ش��رایط جهانی 
ادام��ه دارد اما این روند به صورتی نامتعادل 
اس��ت و هدف ما را برای رس��یدن به رشدی 

قوی، پایدار و متعادل برآورده نمی کند.«
در ای��ن اطالعی��ه همچنین آمده اس��ت: 
 » سیاست های مالی همچنان از فعالیت های 
اقتص��ادی حمای��ت خواهن��د ک��رد اما این 
سیاس��ت ها به تنهایی قادر به ایجاد رشدی 

متعادل نخواهند بود.«
افت رشد و آش��فتگی بازار، سبب تشدید 
اختالف در سیاس��ت های اقتصادهای بزرگ 
در ماه های اخیر شده است. در اطالعیه گروه 
20 به نگرانی ه��ا در مورد افزایش تنش های 
اقتصادی و سیاس��ی و بحران پناهندگان در 

اروپا نیز اشاره شده است. 
به گفت��ه برخ��ی مقامات مس��ئله خروج 

انگلیس از اتحادیه اروپا، در نسخه های اولیه 
گزارش دیده نش��ده بود اما با اصرار مقامات 
انگلیس��ی در نس��خه پایانی به این گزارش 
اضافه شد. شهروندان انگلیسی در رفراندومی 
که در 23 ماه ژوئن برگزار می شود، در مورد 
اینک��ه آیا کشورش��ان از اتحادیه اروپا خارج 

شود یا نه تصمیم گیری می کنند. 
جک ل��و، وزی��ر خزان��ه داری آمریکا پس 
از خاتم��ه جلس��ه گروه 20 گف��ت:  » ماندن 
انگلیس در اتحادیه اروپا به نفع امنیت ملی و 

اقتصادی انگلیس، اروپا و آمریکاست.«
وزی��ران کش��ورهای گ��روه 20 موافق��ت 
کردن��د تا  » تمام ابزارهای سیاس��تی  )پولی، 
مالی و س��اختاری( را چه به صورت فردی یا 
گروه��ی «   به کار ببرند تا به اهداف اقتصادی 

تعیین شده برسند. 
صن��دوق  رئی��س  الگارد،  کریس��تین 
بین المللی پول گفته اس��ت که اعضای گروه 
20 بای��د دس��ت به اقدام��ات گروهی فوری 
بزنند. به گفته وی بدون تس��ریع در اقدامات 
این اعضا، بهبود شرایط اقتصادی امکان پذیر 

نخواهد بود. 
هی��چ طرح هماهنگ ش��ده ای که محرک 
فعالیت گروهی این اعضا باش��د ارائه نش��ده 
اس��ت. نکات و نظرات مطرح ش��ده از سوی 
سیاست گذاران طی جلس��ه دو روزه اعضای 
گ��روه 20 در ش��انگهای، به صورت آش��کار 
حاکی از آن است که بین این نظرات اختالف 

وجود دارد. 
روسای مالی بر این باور هستند که  » میزان 

نوس��انات اخیر بازار اصول اساس��ی اقتصاد 
جهانی را منعکس نکرده است.«

در اطالعیه گروه 20 آمده است که »برای 
پیش��برد و تشویق اقتصاد جهانی و  پیشرفت  
سریع تر در اصالحات ساختاری باید پتانسیل 
رشد در میان مدت را تقویت کرده و اقتصادها 

را خالق، انعطاف پذیر و ارتجاعی کند.«
در ای��ن اطالعی��ه تأکید ش��ده اس��ت که 
اعضای گروه 20  » متعهد به تس��هیل دستور 

کار اصالحات ساختاری «   هستند. 
اختالف ها در بین اقتصادهای بزرگ بر سر 
تکیه بر بدهی برای ایجاد رشد و به کارگیری 
رش��د بهره منفی توس��ط بانک های مرکزی 
برخی کشورها مثل ژاپن، ایجاد شده است. 

کش��ور آلمان به وضوح اعالم کرده اس��ت 
تمایلی ب��ه محرک های جدید ن��دارد. وزیر 
دارایی آلمان، ولفگانگ ش��ویبله روز جمعه 
اعالم ک��رد اتکا به مدل رش��د بدهی محور 
ح��دی دارد و کارآی��ی خ��ود را از دس��ت 

داده است.
به عقی��ده وی ای��ن مدل س��بب  » ایجاد 
مش��کالت جدید، باال رفتن می��زان بدهی، 
ایج��اد حباب و کند ش��دن س��رعت رش��د 

اقتصادی «   می شود. 
گروه 20 که اعضای آن شامل اقتصادهای 
بزرگی چون آمری��کا و ژاپن، اقتصادهای در 
حال ظهور مانند چین و برزیل و اقتصادهای 
کوچک ت��ری همچ��ون ترکی��ه و اندون��زی 
می ش��ود، در اطالعیه خود دوب��اره بر تعهد 
اعضا ب��ر پرهیز از هدف ق��رار دادن نرخ ارز 

برای اه��داف رقابتی، از طریق کاهش ارزش 
پول تأکید کرده است. 

رئی��س  ب��ه گفت��ه ژروئ��ن دژس��لبلوم، 
وزرای دارای��ی منطق��ه ی��ورو، اعضای گروه 
20 ب��ه توافق رس��یده اند که یکدیگ��ر را از 
سیاس��ت گذاری های خود که ممکن اس��ت 
منجر به کاهش ارز رایج ش��ان ش��ود، مطلع 

کنند. 
کش��ور چین س��عی کرد از جلس��ه اخیر 
گ��روه 20 برای کاه��ش نگرانی های جهانی 
از وضعی��ت اقتصادی خ��ود به عنوان دومین 
اقتصاد ب��زرگ دنی��ا، و توانای��ی پکن برای 
مدیریت ش��رایط اقتصاد این کشور استفاده 

کند. 
سیاس��ت گذاران چینی دوباره وعده دادند 
ک��ه اجازه ندهند ارزش ارز رایج این کش��ور 

)یوان( تنزل پیدا کند. 
اما به نظر می رسد برخی اعضای گروه 20، 
ممکن است به دنبال آن باشند که وعده های 
مل��ی خود را از طری��ق ارزش پول ضعیف تر 

عملی کنند. 
تارا آس��و، وزی��ر دارایی ژاپن گفته اس��ت 
چی��ن را ترغیب به اجرای اصالح سیاس��ت 
پولی کرده است و طرح اصالحی میان مدتی 
را با چارچوب زمانی معین به این کشور ارائه 

کرده است. 

راه درازی در پیش است
ب��ا آنکه مذاک��رات زی��ادی ب��رای بهبود 
شرایط اقتصادی در جلس��ه گروه 20 انجام 

گرفته اس��ت، اما ب��ا این حال عم��ل نکردن 
کش��ورهای عضو به محرک های��ی که منجر 
به رشد جهانی می شود، چیز عجیبی نیست. 
تعداد زیادی از اعضای این گروه، به خصوص 
اقتصادهای پیش��رفته، تمایلی به انجام این 

محرک ها ندارند. 
ب��ا ای��ن ح��ال گزینه زی��ادی ب��رای این 

کشورهای توسعه یافته باقی نمانده است. 
نگرانی ه��ای ب��ازار از عواق��ب غیر عمدی 
ن��رخ به��ره منف��ی، س��بب ش��ده اس��ت 
هشدارهای بانک های مرکزی و بانک تسویه 
 the Bank for(   حس��اب های بین المللی
International Settlements( در مورد 
خطرهای ادامه اتکا به سیاست های پولی، به 
صورت برجسته تری مورد توجه قرار بگیرد. 

سیاس��ت های پولی زمان بیشتری را برای 
اجرای اصالحات مالی ایجاد کرده اس��ت اما 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقتصادی 
در این زمینه پیشرفت بسیار کمی داشته اند. 
ساده ترین قسمت سیاس��ت مالی، هزینه 
کردن مال��ی و قاب��ل قبول تری��ن گونه آن 
س��رمایه گذاری در زیرس��اخت های جدی��د 

است. 
با آنکه بس��یاری از کش��ورهای گروه 20 
تمایلی به اجرای محرک های رشد اقتصادی 
جهانی یا تغییر سیاست هایشان ندارند اما به 
نظر می رسد با بدتر شدن چشم انداز جهانی، 
این کشورها مجبور به روی آوردن و سرعت 

بخشیدن به روند اصالحات خواهند شد. 
منبع:رویترز

در اجالس گروه 20 مطرح شد 

رشد اقتصادی به چیزی بیش از 
سیاست های پیش پا افتاده  احتیاج دارد 
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پیروزی اپل در مقابل پلیس آمریکا 
یک قاضی ف��درال در بروکلین 
دادگستری  مقامات  درخواس��ت 
دول��ت اوبام��ا را مبنی بر فش��ار 
آوردن به ش��رکت اپ��ل برای باز 
کردن قفل گوش��ی آیفون یک متهم مواد مخدر، رد 

کرد. 
ای��ن رأی مس��تقیم روی موضوع تخلف��ات اپل و 
پلیس آمریکا بر س��ر رمزگشایی گوشی سیدفاروک، 
یکی از ش��لیک کنندگان حادثه سن برناردینو، تاثیر 

خواهد داشت. 
قاض��ی جیمز اورنس��تاین گفته اس��ت که پلیس 
آمریکا نمی تواند ش��رکت اپل را مجبور به گش��ودن 
قف��ل مته��م بروکلین کن��د، به دلیل آن ک��ه کنگره 
آمری��کا به ص��ورت اختصاصی این موض��وع را مورد 
بررس��ی قرار داده و قانونی را که شرکت های فناوری 
مثل اپل را مجبور به باز کردن قفل گوش��ی ها و ارائه 

اطالعات به دولت می کند رد کرده است. 
این قاضی همچنین گفته اس��ت که دولت آمریکا 
نمی توان��د چی��زی را ک��ه کنگ��ره تایید نک��رده از 

دادگاه های این کشور بخواهد. 
ب��ه عقیده وی، یافت��ن تعادل بی��ن منافع رقابتی 
قدرت ه��ای تحقیقی دولت و نفوذ غیر ضروری بحثی 

است که باید خیلی زود به آن رسیدگی شود. 
در حکم50 صفحه ای این قاضی آمده اس��ت: »این 
بح��ث بای��د ام��روز و در بی��ن قانون گذارانی صورت 
بگیرد که قادر به بررسی واقعیت های فنی وفرهنگی 
باش��ند که پیش��ینیان آنها در زمان خود با آن مواجه 

نبوده اند.«
وی همچنین افزوده اس��ت: »هم��کاری که دولت 
به دنبال آن اس��ت دور زدن اقدامات امنیتی اس��ت 
که شرکت اپل به مش��تریان خود ارائه می دهد. این 
کاری نیس��ت که اپل در ش��رایط عادی انجام دهد و 
درخواست آن از ش��رکای اپل نوعی اهانت محسوب 

می شود.«
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده، 
دولت آمریکا حکم صادر شده را ناامید کننده می داند 

و درخواست بررسی دوباره پرونده را خواهد داد. 

هکرها به کمک ارتش آمریکا 
می آیند

ارتش آمریکا درحال استفاده از 
هکرها به عنوان »س��الح جنگی« 
برای مقابله با فعالیت های نظامی 
داعش است. اس��تفاده از هکرها 
به ارتش آمریکا کمک می کن��د تا در ارتباطات، کار 
نیروهای مس��تقیم و فراهم س��ازی خدمات برای این 

گروه تروریستی اخالل ایجاد کند. 
به گ��زارش لس آنجل��س  تایمز، یک��ی از مقامات 
آمریکایی که نخواس��ت نامش فاش ش��ود گفت که 
این تیم عملیاتی اخیرا توانسته در جنگ بین داعش 
و نیروهای کرد برای بازپس گرفتن ش��هر ش��دادی 
س��وریه شبکه اینترنتی ارتباطات داعش را شناسایی 

و مسدود کند. 
ای��ن کار آمریکایی ه��ا در واقع ی��ک تغییر بزرگ 
مرتبط با قابلیت های دفاعی در بستر دیجیتال است 
ک��ه پیش از این تنها به دفاع در برابر هکرهای طرف 
مقاب��ل می پرداخت، اما حاال هکرها خودش��ان برای 
آمریکا به میدان آمده اند و به داعش حمله می کنند. 
در توس��عه س��الح های س��ایبری برای حمایت از 
حم��الت هوایی به مواضع داعش در س��وریه، به نظر 
می رس��د این نخستین باری اس��ت که دولت آمریکا 
از هکره��ا برای پش��تیبانی از عملی��ات نظامی خود 

استفاده می کند. 
حمالت س��ایبری ب��ه داعش از جای��ی می  آید که 
پنتاگ��ون در آوری��ل س��ال 2015 تصمی��م گرفت 
اس��تراتژی ت��ازه ای برای اس��تفاده از فضای س��ایبر 
در پی��ش بگیرد. در این اس��تراتژی قرار ش��د ارتش 
آمری��کا 133 تیم تحت عن��وان »نیروهای ماموریت 
س��ایبری« تا سال 2018 داشته باش��د که 27 تیم 
از آنها به صورت مس��تقیم برای پشتیبانی از نیروهای 

دفاعی تشکیل شده اند. 
کار ای��ن 27 تی��م اثرگ��ذاری بر فض��ای مجازی 
یکپارچه در حمایت از هر عملیاتی است که از پیش 

به آنها سپرده شده است. 

کشور آنگوال طرحی جدید در دست دارد که می توان آن را تستی برای بررسی کارایی 
داشتن سیاست تنوع فعالیت و تولید در رشد اقتصادهای وابسته به تولید نفت دید. 

ش��رایط جدید بازار نفت، سبب ایجاد فش��ار روی بازارهای متکی به تولید و صادرات 
نفت شده  است، این مشکل به خصوص در کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس دیده 
می شود. برای مثال عربستان سعودی و امارات متحده عربی، درحال اعمال مالیات بیشتر 
برای جبران کاهش بودجه خود هس��تند. این اقدام هفته گذشته مورد حمایت صندوق 

بین المللی پول قرار گرفت. 
در این میان کش��ور آنگوال در صدد اس��ت تا اقتصادش را به سمتی غیر از اتکا به نفت 
ببرد. تولید نفت نیمی از رش��د اقتصادی این عض��و اوپک و بیش از 70 درصد از درآمد 
دولتی این کشور را تشکیل می دهد. با پذیرش توصیه صندوق بین المللی پول، آنگوال به 
فوالد روی آورده است. نخستین کارخانه تولید انبوه فوالد آنگوال در ماه دسامبر آغاز به 
کار کرد. این کارخانه بخش��ی از سرمایه گذاری 300 میلیون دالری دولت آنگوال است و 

مقامات این کشور امیدوار هستند که به رشد و احیای دوباره اقتصاد بینجامد. 
با این حال قیمت پایین نفت )حدود بشکه ای 30 دالر( این سوال را ایجاد می کند که 
آیا کیمیاگری دولت آنگوال درتبدیل فوالد به کاالی پول س��از که جایگزین نفت باش��د 
نتیجه خواهد داد؟ و آیا این کشور می تواند افت بودجه مالی ایجاد شده از سقوط قیمت 

نفت را با تولید فوالد جبران کند؟ 
راش��ل زیمبا، از مرکز اقتص��اد جهانی Roubini می گوید: »آنگ��وال زمانی هم که 
قیمت نفت باال بود، برای متعادل نگه داش��تن بودجه دچار مشکل بود. در حال حاضر 
این کش��ور به دلیل عدم توانایی تولید نفت بیش��تر، با چالش بزرگ تری روبه رو است 
و حتی مجبور اس��ت از ذخیره های محدود خود نیز برای رفع کس��ری بودجه استفاده 

کند.«
پایی��ن رفتن قیمت نفت، ش��رایط آنگوال را که تا چند س��ال اخیر س��رمایه گذاران 
خارجی زیادی را به خود جذب می کرد، تغییر داده است. همانند بسیاری از کشورهای 
تولید کننده نفت که درآمد اصلی شان از صادرات نفت تامین می شود، کشور آنگوال هم 
در برابر س��قوط قیمت نفت بس��یار آسیب پذیر است. آنگوال هم  مثل نیجریه، ونزوئال و 
عربستان سعودی تا به حال مجبور به استفاده از ذخایر ارزی خود برای تقویت وضعیت 
وخیم مالی بوده  اس��ت. برای کاهش مخارج دولت، کش��ور آنگوال یارانه های بنزین را 

کاهش داده که سبب افزایش قیمت ها تا 80 درصد شده است. 
با این حال اقدام آنگوال در روی آوردن به تولید فوالد، ممکن است تاثیر و نتیجه مورد 
انتظار را نداشته باشد. برخی تحلیلگران معتقد هستند که به نظر نمی رسد سرمایه گذاری 
در بخش هایی مثل فوالد که در حال حاضر هم درس��طح جهانی به دلیل تولید بس��یار 
باالی چین، با اضافه عرضه روبه رو است، بتواند به تنوع اقتصادی در آنگوال کمک کند. 

این تحلیلگران معتقد هس��تند که افزایش زیرس��اخت های تقویت س��رمایه انس��انی 
می تواند راه بهتری برای متنوع ساختن اقتصاد باشد. 

CNBC :منبع

گرایش آنگوال به فوالد، در بازار آشفته نفت 

ایران و عربستان سعودی مدت ها است در 
سراس��ر منطقه با هم رقاب��ت می کنند و این 
رقاب��ت اخیرا ب��ا ایجاد مش��کالتی در روابط 
دیپلماتی��ک و تجاری ش��ان ش��دت گرفت��ه 
اس��ت. ام��ا در ری��اض، پایتخت عربس��تان، 
رس��توران های ایران��ی معروف و پرفروش��ی 
هس��تند که تنش ه��ای میان دو کش��ور بر 
کارش��ان تاثیر نداش��ته و حضورشان همواره 
یک یادآوری است برای اینکه روابط میان دو 
کشور کی قرار است به حالت عادی برگردد. 
در ده��ه 1990، در آش��پرخانه پر از دود 
و بخار، آش��پزهای ایرانی ب��ه همتایان خود 
چگونگ��ی ادویه زدن و پختن غذاهای ایرانی 
را در یک رستوران ایرانی با مالک سعودی به 
نام شایه آموزش می دادند. این غذاها آنچنان 
در میان مشتری ها محبوب شد که حاال بعد 
از 20 سال رستوران شایه 13 شعبه دارد که 

11 تای آنها در ریاض فعالیت دارند. 
 اینک��ه ای��ن رس��توران ها علن��ا ب��ا عنوان 
»خانه دست پخت ایرانی« آن هم در کشوری 
که ایران برایش یک تهدید محسوب می شود، 

کار می کنند، یک اقدام شجاعانه است. 
با وج��ود تنش ها میان ایران و عربس��تان، 
دو کش��ور پیوندهای تاریخ��ی عمیقی دارند. 
قرن ه��ا تاجران ادویه ه��ا و ف��رش ایرانی را 
از مس��یر خلی��ج ف��ارس حمل ک��رده و به 
ش��به جزیره عربس��تان می بردند. همین کار 
باعث می ش��د تا فرهنگ ایرانیان وارد زندگی 

اعراب شود. 
ی��ک ش��اهزاده س��عودی ای��ن هفت��ه در 
گفت وگ��و ب��ا خبرن��گاران در دوب��ی گفت: 
تنش ه��ای سیاس��ی موجود بین دو کش��ور 
خللی در »باور ایرانیان و اعراب به یک خدا و 

پیامبر و کتاب آسمانی« وارد نمی کند. 
ترک��ی الفیص��ل، مدیر پیش��ین س��ازمان 
اطالعات عربستان، دراین باره ادامه داد: »فکر 
نمی کن��م هیچ خانواده ای در ش��به جزیره به 
طور کلی و در عربس��تان به طورخاص وجود 

داش��ته باش��د که به نوعی پیوند ب��ا ایران در 
گذشته نداشته باشد.«

در بحری��ن، جایی که ش��یعیان در اکثریت 
هس��تند، بسیاری از روستاها نام ایرانی دارند 
و بسیاری از مردمش در خانه فارسی صحبت 
می کنند. در کویت، برخ��ی از ثروتمندترین 
خانواده ه��ا و صاحب��ان کس��ب وکار اصالتی 
ایرانی دارند. امارات مدت های مدید است که 
یک بهشت برای تاجران ایرانی است. ایرانیان 
صاح��ب کس��ب وکار در دوب��ی بیمارس��تان 
ایران��ی، ش��ورای تج��اری ایرانی و باش��گاه 

خانواده های ایرانی راه اندازی کرده اند. 
رقابت دامنه دار ایران و عربس��تان در دهه 
1990 حت��ی رو ب��ه بهبود می رف��ت. اتحاد 
ایران و عربس��تان علیه حمله صدام حس��ین 
به کویت در س��ال 1991 باعث ش��د روابط 
ری��اض و ته��ران در ای��ن س��ال مس��تحکم  
ش��ود. مقامات دو کش��ور در پایان دهه 90 
مالقات های زیادی با هم داش��تند و تا س��ال 
2000 اوضاع روابط دوجانبه ریاض – تهران 
خوب بود. در سال 2000 با موضع گیری های 
دو کش��ور در بحران سیاس��ی یم��ن دوباره 
روابط شان به تیرگی گرایید و 9 سال بعد نیز 
با دخالت های نظامی عربس��تان اوضاع روابط 
خراب ش��د. آخرین مورد تیرگی روابط ایران 

و عربستان هم به سال 2015 بازمی گردد. 
تعداد انگشت شماری از آشپزهای ایرانی در 
فاصله سال های 1990 تا 2009 می توانستند 
در عربس��تان کار و زندگ��ی کنن��د. ام��روز 
اما به گفت��ه محمد فرح��ت، مدیر مجموعه 
رستوران های شایه به آشپزهای ایرانی ویزای 

کاری داده نمی شود. 
طب��ق گفته ه��ای آق��ای فرح��ت، آخرین 
کارمن��دان ایران��ی ش��ایه پنج س��ال پیش 

عربستان را ترک کردند. 
عربس��تان و ایران در حال حاضر در سوریه 
و یم��ن مواضع کامال متفاوت��ی دارند. ضمن 
اینک��ه در لبنان، بحرین و ع��راق با یکدیگر 
هم عقی��ده نیس��تند و هر ی��ک از یک طرف 

هواداری می کنند. 
پ��س از اعدام ش��یخ نمر، روحانی ش��یعه 

در عربس��تان و حمله گروه��ی از ایرانی ها به 
سفارت این کشور در تهران، روابط دو کشور 
به تیره ترین وضع رس��ید. روابط دیپلماتیک 
و تج��اری بی��ن دو کش��ور کال قطع ش��د و 
عربس��تان تمامی پروازهای خود را به مقصد 

ایران و از مبدا این کشور را لغو کرد. 
براس��اس اع��الم وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت ای��ران، صادرات ایران ب��ه ریاض در 
نیمه اول س��ال 2015 رقم 32 میلیون دالر 
بود و صادرات عربستان به ایران هم رقم 40 

میلیون دالر را نشان می داد. 
پیش از اینکه ارتباط ایران و عربستان کال 
قطع ش��ود، یک حساب کاربری در توییتر به 
نام »کاالهای ایرانی را تحریم کنید« توانست 
23 ه��زار دنبال کننده را ب��ه  خود اختصاص 
دهد. این حس��اب کارب��ری، انجام این کار را 
یک وظیفه ش��رعی و ملی می دانس��ت. ده ها 
توییت خواس��تار ح��ذف کااله��ای ایرانی از 
جمله بس��تنی، گالب، س��یب قرمز، زعفران، 
عس��ل و نوش��یدنی های گازدار با طعم انار از 

فروشگاه های عربستان شدند. 
رستوران زنجیره ای شایه نیز از این کمپین 
در امان نماند و بعضی ها خواس��تار این شدند 
که این رس��توران واژه »ایران��ی« را از تابلو و 
منوی خود ح��ذف کند. مثال یک نفر توییت 
کرده بود »کباب های ش��ان خوب اس��ت اما 
پیش��نهاد می کنم آنه��ا واژه »ایرانی« اش را 

حذف کنند و به کار خود ادامه دهند.«
ب��ا همه این احوال اما به  نظر می رس��د که 
کباب بره ایرانی به همراه برنج زعفرانی هنوز 
ه��م روی میز پیش روی عرب های س��عودی 

قرار می گیرد. 
بس��یاری از عربس��تانی ها اگ��ر ب��ه ی��ک 
فودک��ورت بروند غذاه��ای آمریکایی یا پیتزا 
س��فارش می دهند اما ش��عبه رستوران شایه 
در آنج��ا هم طرفداران خاص خ��ود را دارد. 
آنها نظ��رات گوناگونی دراین ب��اره می دهند. 
مثال اینکه وقتی دولت غذاهای ایرانی را منع 
نکرده م��ردم چرا ای��ن کار را انجام دهند یا 
می گویند ما با دولت ایران مش��کل داریم نه 

مردمش. 

قیمت بلیت قطار 

رستوران های ایرانی در عربستان با همان روال سابق کار می کنند

چی��ن، امروزه به عنوان دومین بازار بزرگ لوازم آرایش��ی رش��د روز افزونی دارد که 
بخ��ش بزرگ��ی از این فروش )ح��دود 30 درصد( از طریق تجارت الکترونیک کس��ب 

می شود. 
اکث��ر نام های تج��اری از بازاریابی دیجیتالی اس��تفاده می کنند، چ��را که دقیق تر و 
کارآمد تر بوده و خصوصا به این دلیل که مصرف کنندگان محصوالت آرایش��ی همیشه 

متصل به اینترنت هستند! 
نخستین قدم: طراحی یک وب سایت به زبان چینی

قب��ل از راه ان��دازی هرگونه ش��رکت بازاریاب��ی الکترونیکی در چین، به وب س��ایت 
اختصاص��ی نی��از دارید ک��ه باید به زبان رس��می چی��ن )ماندارین( باش��د و مطالب 
آموزنده ای، معرف عوامل جلب اعتماد برای مصرف کننده ای که محصوالت را به قصد 

خرید می بیند، داشته باشد. 
حضور فعالی در موتور های جست و جوی محلی داشته باشید

بعد از ایجاد وب سایت و پیش از به دست آوردن شهرت و اعتبار، هنوز یک راه مهم 
دیگر وجود دارد. دومین گام این است که وب سایت خود را در موتور های جست وجوی 
محلی ترویج دهید، می گوییم »محلی«، زیرا موتورهای جست وجوی سنتی به کار برده 
نمی ش��وند )مانند گوگل که در چین مس��دود اس��ت(. همچنین باید اصول اولیه برای 
حضور پویا در موتور جس��ت و جوی Baiduکه در چین بسیار پرکاربرد است آموخته 
ش��ود. این موتور جس��ت و جو به تنهایی 70 درصد از جست و جو های وب را در چین 

به خود اختصاص داده است. 
از وب سایت خود به عنوان نمایشگاه محصوالت استفاده کنید

برای موفقیت وب سایت خود در چین استراتژی های مختلفی را باید به کار بگیرید. 
 T-mall 88 درصد از درآمد های آنالین از طریق پورتال های تجاری، که سردمدار آنها
تی مال است، تامین می شود. خرید از این سایت برای چینی ها به شکل عادت درآمده 
و اعتماد کامل آنها جذب ش��ده اس��ت. برای برهم نزدن عادات آنها و تحقق بخشیدن 
فروش آنالین س��ریع محصوالت تان، الزم اس��ت در یکی از این پورتال ها حضور داشته 

باشید. 
خرید های فرا ملی: یک مد جدید! 

به دلیل پروس��ه های اداری و مدیریتی، امکان راه اندازی ش��رکتی در چین آن قدر ها 
راح��ت نخواهد بود. اما اگر می خواهید به مصرف کنندگان چینی دسترس��ی داش��ته 
باش��ید، راه حل دیگری نی��ز وجود دارد: بازار های فرا ملی. پورتال های زیادی به ش��ما 
اج��ازه فروش محصوالت ت��ان را در چین می دهند )که البته معروف ترین آنها س��ایت 
آمازون اس��ت.( در هر صورت الزم اس��ت که ارتباطات تان را با شرکت در انجمن ها یا 
حضور داش��تن در شبکه های اجتماعی حفظ کرده و برای خود شهرت مناسبی دست 

و پا کنید. 
استفاده از شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط

کاربران اینترنتی چینی بسیار به تبلیغات و تخفیف ها اشتیاق دارند. در ایده آل ترین 
حاالت برای داش��تن تمام این عناصر جلب توجه کننده، بهتر اس��ت که در شبکه های 
اجتماعی محبوب که معروف ترین آنها Wechat و Sina Weibo هس��تند، حساب 
کاربری داشته باشید. از طریق این حساب می توانید با مشتریان تان در ارتباط باشید و 
اطالعات الزم را برای آنها مهیا کنید، تبلیغات خود را گس��ترش دهید و نظرات آنها را 

راجع به محصوالت تان بشنوید. 
پیش از ورود به بازار، تفاوت های فرهنگی را بررسی کنید

بازار چین فرصت فوق العاده ای اس��ت برای افزایش کس��ب و کار شما، اما نفوذ به این 
بازار به دلیل تفاوت های فرهنگی کار ساده ای نیست. به طور مثال، باید آگاهی داشته 
باش��ید که کدام نحوه پرداخت هزینه مورد اس��تقبال قرار خواهد گرفت، زیرا در چین 
پرداخت وجه نقد هنگام تحویل نس��بت به پرداخت هنگام س��فارش طرفدار بیشتری 

دارد. برای ورود به پرجمعیت ترین کشور جهان مجموعه نکات مهمی را باید بدانید! 
کیفیت بصری ایجاد کنید

زیبایی و جذابیت بصری تبلیغات و محصوالت شما عامل بسیار مهمی برای جلب توجه 
خریداران اس��ت. چینی ها بر این باورند که یک تصویر زیبا تضمین کیفیت در محصول 

است. بنابراین طراحی سایت خود را با توجه به موارد موفق محلی انجام دهید. 
از ترجیحات مشتریان تان آگاه باشید

در زمین��ه لوازم آرایش��ی، چینی ه��ا خواهان مراقبت های پوس��تی ض��د رطوبت و 
محصوالت مبارزه با عوارض جانبی رطوبت هس��تند، مانند خط چش��م های آرایش��ی 

ضد آب که بیشتر افکار را درگیر کرده است. 

 استراتژی تجارت الکترونیک لوازم آرایشی 
و بهداشتی در چین

دور دنیا

قــاب

کیوسـک
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جدول امروز

شرکت گوگل پس از برخورد اتومبیل خودران خود با یک اتوبوس شهری در شهر کالیفرنیا، نرم افزار خودروهای بدون راننده را اصالح کرد. این شرکت اعالم کرده است 
از این پس اتومبیل های خودران، تفکیک بیشتری بین اتومبیل های با سایز معمولی و وسیله های نقلیه بزرگ مثل اتوبوس قائل خواهند شد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 459 www.forsatnet.ir

ترجمه: سارا گلچین
AP :منبع

شکیبا شاملو رضایی
journaldunet

قیمت )ریال( واگن مقصد مبدا

720.000. پردیس مشهد تهران

471.000 لوکس شش نفری بندرعباس تهران

245.000 شش تخته لوکس اصفهان تهران

356.500 شش تخته لوکس مهتاب اهواز تهران

163.500 شش تخته لوکس مهتاب اراک تهران

275.000 درجه یک شش تخته تبریز تهران
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