
9

8

جهانگیری:

 منافع مشترک ایران و ترکیه
استقرار صلح و امنیت در کل منطقه است

در گفت وگو با عضو هیات مدیره سندیکای بیمه  گران ایران مطرح شد

چشم انداز روشن می شود 
اگر سیاست گذاری ها درست شود

13

طراح��ی و اجرای ی��ک تبلیغ محیطی دارای مراح��ل مختلفی از زمان 
ایده پ��ردازی تا اجرا است. برای افزایش تاثی��ر جذابیت بصری و محتوایی 
یک تبلیغ ب��رای مخاطب نیاز است تا یک طراحی فراتر از صفحه نمایش 

کامپیوتر در محیطی که قرار است در آن اجرا و نصب شود، در 
نظر گرفته شود تا بتوان نیازهای منحصر به فرد هر طراحی در...
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 نبض کارت سوخت
برای بقای که می زند؟

دولت ناراضی، جایگاه دار ناراضی، مردم ناراضی 
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سرمقـاله
لغو تحریم ها و ضرورت

توسعه متوازن

توسع��ه فرآین��دی پیچی��ده، 
چندسوی��ه و زمان ب��ر است که 
برنامه ریزی  هوشمندی،  نیازمند 
و م��دارای کلیت یک جامعه اعم 
از نهادهای حکومتی، شهروندان 
و نهادهای اجتماعی است. توسعه 
عالوه بر این، ابعاد متفاوتی دارد 
و منحصر به اقتصاد یا فرهنگ یا 
امور اجتماعی یا سیاست نیست. 
نمی ت��وان توسعه سیاسی داشت 
اما به توسع��ه اقتصادی بی توجه 
بود و برعک��س. توسعه به مثابه 
ی��ک پدیده م��ورد تقاضای همه 
بای��د تضمین کند که  جامعه ها 
برکت ه��ا، نعمت ه��ا و افزای��ش 
درآم��د و سرمایه ای که از آن به 

دست می آید به طور متوازن...
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دختر ۱۹ ساله نروژی، جوان ترین میلیاردر 
جهان شناخته شده است. 

به گزارش خبرآنالین، وارث تنباکو و توتون، 
الکس��اندرا آندرسن در س��ال ۲۰۱۶ به دلیل 
 ferd سهام��ی که در شرک��ت سرمایه گذاری

داشت، به لیست میلیاردرها اضافه شد. 
ث��روت آندرسن ح��دود ۱.۲میلی��ارد دالر 

تخمین زده شده است. 
دختر ج��وان که به اسب سواری عالقه مند 
است و خواهرش که از او کمی بزرگ تر است، 

ه��ر ک��دام ۴۲.۲درصد از شرک��ت خصوصی 
نروژی سه��م دارند ک��ه به وسیل��ه جدشان 
یوهان هنریک آندرسن خریداری شده است. 
این شرک��ت بزرگ ترین شرک��ت سیگار نروژ 

خواهد بود. 
خواهر آلکس��اندرا ک��ه رتب��ه ۱۴۷۵ را در 
اف��راد جه��ان دارد،  ثروتمندتری��ن  لیس��ت 
می گوید که به کمک رسانه ها، شهرت کس��ب 

کردند و معروف شدند. 
خواهر آلکس��اندرا، کاتارینا به رسانه نروژی 

گفت: پس از اینکه خب��ر میلیاردر شدن این 
دو خواه��ر در رسانه اعالم شد، در صفحه های 
مجازی شان بیش از هزاران افراد آنها را دنبال 

می کنند. 
ولی با تم��ام ثروتی که به آنها منتقل شده، 
مس��ئولیت مدیریت این شرکت نیز بر دوش 
این دو خواهر اس��ت و باید وارث خوبی برای 
ای��ن شرکت باشند و مانن��د قبل، این شرکت 
 را در جایگ��اه باالی��ی در صنع��ت دخانی��ات

نگه دارند. 

چندسوی��ه  پیچی��ده،  فرآین��دی  توسع��ه 
و زمان ب��ر اس��ت ک��ه نیازمن��د هوشمندی، 
برنامه ری��زی و مدارای کلی��ت یک جامعه اعم 
از نهاده��ای حکومتی، شهرون��دان و نهادهای 
اجتماع��ی است. توسع��ه عالوه بر ای��ن، ابعاد 
متفاوتی دارد و منحصر ب��ه اقتصاد یا فرهنگ 
یا امور اجتماعی یا سیاست نیس��ت. نمی توان 
توسعه سیاسی داش��ت اما به توسعه اقتصادی 
بی توج��ه بود و برعکس. توسع��ه به مثابه یک 
پدی��ده م��ورد تقاضای هم��ه جامعه ه��ا باید 
تضمین کند که برکت ه��ا، نعمت ها و افزایش 
درآمد و سرمایه ای که از آن به دست می آید به 
ط��ور متوازن میان مناطق یک سرزمین توزیع 
شود. اگر یک منطقه از سرزمین وسعت یابد و 
سای��ر مناطق همپای آن رشد را تجربه نکنند، 

توسعه به معنای واقعی رخ نداده است. 
در شرای��ط آینده و در فضای مس��اعد ورود 

سرمایه ه��ای خارجی مس��ئله توسعه متوازن 
بای��د در کان��ون توج��ه باش��د. آشناس��ازی 
سرمایه گ��ذاران بین الملل��ی ب��ا توانایی ه��ای 
پی��دا و پنه��ان همه استان ه��ا و مناطق، یک 
ض��رورت تمام عیار است که در این روزها باید 
نس��بت به آن توجه کافی داشته باشیم. ورود 
سرمایه گ��ذاران خارجی به ایران نباید منحصر 
ب��ه تهران یا چند منطقه باش��د و جا دارد که 
مردان دولت و مدیران محترم نهادهای مدنی 
به این مسئله توجه کافی داشته باشند. از سوی 
دیگ��ر باید به توسعه مت��وازن همه بخش های 
اقتصادی مستعد توجه داشت و اینطور نباشد 
ک��ه چند فعالیت در کانون توج��ه قرار گیرند 
و سای��ر فعالیت های مس��تعد فراموش شوند. 
توازن میان صنعت و کش��اورزی، توازن میان 
حم��ل و نقل جاده ای و ریلی ب��ا حمل و نقل 
هوایی، توازن می��ان بازرگانی و صنعت، توازن 

میان بانک��داری و بیمه و... ضرورت های امروز 
اقتصاد ایران است. عالوه بر این در گفت وگوها 
و مذاک��رات باید توازن میان جذب سرمایه در 
بخش خصوصی و بخ��ش دولتی و بخش های 
شبه دولتی نی��ز برقرار ش��ود. در شرایطی که 
شرکت ه��ای ب��زرگ عموما دولتی  هس��تند و 
البت��ه ممکن است شرکت ه��ای خارجی را به 
خود جذب  کنند، نباید شرکت های خصوصی 
و کوچک نادی��ده گرفته شوند. توازن و تعادل 
در شرای��ط پس از تحریم ی��ک ضرورت تمام 
عی��ار است و بای��د از همین امروز به آن توجه 
ج��دی داشته باشیم. این ت��وازن البته به این 
معنا نیس��ت که ه��ر فعالی��ت غیراقتصادی را 
بخواهی��م به زور سرمایه های خارجی و دولتی 
رش��د دهیم، بلکه در همه مس��ائل باید ضمن 
رعای��ت شرط اقتص��ادی بودن، ت��وازن برقرار 

شود.

چین روز شنب��ه نرخ رشد اقتصادی کمتری 
را به عنوان هدف انتخاب کرد. نرخ ۶.۵درصدی 
ک��ه توسط دولت چین برای رشد اقتصادی در 
سال ۲۰۱۶ انتخاب شده است، برای پنج سال 

آینده در نظر گرفته شده است. 
ل��ی کگیان��گ نخس��ت وزیر چی��ن در مورد 
روزه��ای سختی که در انتظ��ار دومین اقتصاد 
بزرگ جهان است، به صورت جدی هشدار داده 
است. این کشور سعی دارد تغییرات ساختاری 
را در نظام اقتص��ادی خود ایجاد کند تا از این 
طریق جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد. 

به هر حال نبای��د فراموش کرد که هر چند 
رش��د اقتص��ادی چین کاهش یافت��ه است اما 
هنوز نس��بت به رشد اقتصادی بس��یاری دیگر 

از کشورها بیشتر است.

رشد اقتصادی چی��ن در سال ۲۰۱۵ حدود 
۶.۹درصد اعالم شد ک��ه کمترین میزان رشد 
اقتصادی در ۲۵ سال گذشته به شمار می آمد. 
اکنون نخس��ت وزیر این کش��ور اعالم کرده، 
هدف آنه��ا نگه داشت��ن نرخ رش��د اقتصادی 
روی ۶.۵ تا ۷درصد است. این مس��ئله یکی از 
سیاست های بس��یار مهم و تاثیرگذار چین به 

شمار می آید. 
لی گفته است: »هر چه یک اقتصاد بزرگ تر 
می شود، دست یافتن به رشد اقتصادی بیشتر 
نی��ز ب��رای آن سخت تر می ش��ود. کشور ما در 
زمینه توسعه با موانع و مشکالت بزرگی روبه رو 
است و ما باید خود را برای نبردی بزرگ آماده 

کنیم.«
چی��ن در ای��ن سال با وج��ود کاهش شدید 

رش��د اقتص��ادی، موف��ق ش��ده ۱3میلیون و 
۱۲۰هزار شغل جدید ایجاد کند. 

برآورده��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه تولی��د 
ناخال��ص داخلی این کش��ور در سال ۲۰۲۰ از 
۹۲.۷تریلیون یوان نی��ز پیشی خواهد گرفت. 
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۵ 
حدود ۶۷.۷تریلیون یوان )۱۰.۴تریلیون دالر( 

بوده است. 
چین در حال حاض��ر استراتژی توسعه علم 
و تکنول��وژی را در دستور ک��ار خود قرار داده 
است. ای��ن کشور همچنین سع��ی دارد محور 
اقتصاد خ��ود را »مصرف کنندگان« قرار بدهد. 
ب��ه این ترتیب این کشور برنامه های بس��یاری 
را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود در دست 

دارد. 

میلیاردر 19 ساله، جوان ترین ثروتمند جهان

لغو تحریم ها و ضرورت توسعه متوازن

رشد اقتصادی چین برای سال 2016 مشخص شد

چین هدف خود را برای رشد اقتصادی پایین آورد

سرمقـاله

فریدون فرقانی
رئیس اتاق شیراز

رشد منفی سرمایه گذاری در بخش صنعت بررسی می شود

یخ سرمایه گذاری 
آب می شود؟ 

کافه مدیران

ت امروز|
بهزاد باشو  | فرص
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اجرای ط��رح سهمیه بندی 
موجب شده  کارت سوخ��ت 
تا ساالن��ه 20 تا 40 میلیون 
داشت،  نگ��ه  هزینه  توم��ان 
تعمی��رات و پشتیبان��ی ب��ه 
جایگ��اه داران تحمی��ل شود. 
براس��اس ب��رآورد انجام شده 
ساالن��ه 68 ت��ا 136میلیارد 
از درآمد جایگاه داران  تومان 
صرف ط��رح مذکور می شود، 
توسط  بود  قرار  که   هزینه ای 
شرک��ت پاالی��ش و پخ��ش 
تامین شود ام��ا نشده است. 
خواستار  جایگ��اه داران  حال 
توق��ف این طرح هس��تند و 
از وجود پش��ت پرده ای خبر 
می دهن��د که ت��داوم اجرای 
این ط��رح موج��ب می شود 
س��ود میلی��اردی عایدش��ان 

شود.
ط��رح سهمیه بن��دی کارت 
سوخت از سال 86 آغاز شده 
اس��ت و قرار بود بع��د از اجرا 
و رصد دقیق از میزان مصرف 
ف��رآورده  این  قاچ��اق  بنزین 
برچی��ده شود حال ب��ا اینکه 
ام��روز، نزدیک ب��ودن قیمت 
بنزین ای��ران با قیمت منطقه 
دیگ��ر صرفه  قاچ��اق  عم��ا 
ندارد اما ای��ن طرح همچنان 
اجرایی می ش��ود. بیژن نامدار 
زنگنه، وزیر نفت هم اخیرا در 
نشس��تی خبری با بیان اینکه 
وزارت نف��ت ب��ه دنبال توقف 
عرض��ه کارتی بنزی��ن است، 
اعام کرده است: برای نهایی 
ک��ردن ای��ن موض��وع دنبال 
مذاکره با دولت هس��تیم زیرا 
تداوم آن ب��رای دولت سودی 
ندارد و هزینه بر است. با این 
ح��ال این ط��رح همچنان در 
ح��ال اجرا اس��ت؛ طرحی که 
موافقی ب��رای ادامه آن ندارد. 
در حال حاضر 3 هزار و 400 
جایگاه عرضه سوخت بنزین و 
گازوییل در کشور وجود دارد 
که به سامان��ه عرضه سوخت 
ب��ا کارت مجه��ز شده اند. این 
سیس��تم که در حال اورهال 
شدن است و بای��د بودجه ای 
کان برای ریست آن در نظر 

گرفته شود. 

انتقاد از رویه شرکت 
پاالیش و پخش 

ف��رد،  رئیس��ی  ناص��ر   
رئی��س کان��ون انجمن ه��ای 
صنف��ی کارفرمای��ی صاحبان 
جایگاه های سوخ��ت با اشاره 
ب��ه اینکه در حال حاضر کمتر 
از 5 درص��د م��ردم از ک��ارت 
در  خودروی ش��ان  سوخ��ت 
استفاده  زمان سوخت گی��ری 
می کنند، ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: »مخالف جدی این 
طرح ب��ودم زیرا موجب ایجاد 
فس��اد و تحمی��ل ناهنج��اری 
ف��راوان ب��ه جامعه ش��ده بود 
و ت��داوم اج��رای آن تنه��ا به 
جایگ��اه داران و م��ردم ض��رر 
اقتص��ادی خواه��د رسان��د و 
ام��روز ب��ا تک نرخ��ی شدن 
بنزین ضرورتی برای تداوم آن 

وجود ندارد.«
وی با اشاره به اینکه شرکت 
پاالی��ش و پخ��ش نس��بت به 
اج��رای  در  خ��ود  تعه��دات 
ای��ن طرح پایبن��دی نداشت، 
می افزای��د: »قرار ب��ود هزینه 
تعمیر و نگه��داری پمپ های 
بنزی��ن توس��ط ای��ن شرکت 
تامین شود اما بعد از یک سال 
ای��ن تعه��دات ب��ه فراموشی 
سپرده شد و امروز این شرکت 
با چند شرکت پیمانکاری برای 
تامی��ن قطعات و ارائه خدمات 
به جایگاه داران قرارداد دارد.«

رئیس��ی فرد درباره انتقادات 
برخی از جایگاه داران نس��بت 
به شرک��ت  پاالیش و پخش و 

نگهداشت  هزینه های  تحمیل 
به جایگاه داران، پاسخ صریحی 
نمی ده��د و تنه��ا می گوی��د: 
»اینک��ه رقم دقی��ق تحمیلی 
به جایگاه داران از اجرای طرح 
سوخ��ت با ک��ارت سوخت را 
نمی دانم اما بدون شک شرکت 
پاالی��ش و پخش متولی اصلی 
ای��ن ط��رح بوده اس��ت و باید 
ام��روز تاش کند تا این طرح 

برچیده شود.«

پشت پرده طرح عرضه 
بنزین با کارت سوخت

ول��ی اهلل محم��ودی، دبی��ر 
جایگ��اه داران  سندیک��ای 
سراس��ر کش��ور و مالک یکی 
از جایگاه ه��ای تهران با اشاره 
به اینک��ه عرضه کارتی بنزین 
در جایگاه های سوخت موجب 
سردرگم��ی م��ردم شده است 
از حمای��ت ج��دی برخ��ی از 
اف��راد از تداوم عرضه بنزین با 
ک��ارت سوخت خبر می دهد و 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»از ت��داوم اجرای طرح عرضه 
بنزی��ن با ک��ارت سوخت هیچ 
ف��رد و نهادی رضای��ت ندارد 
حت��ی وزارت نف��ت و شرکت 
پاالی��ش و پخ��ش نی��ز از این 
موض��وع رضایت ندارند به جز 
کس��انی که از ای��ن تداوم آن 

استفاده های مالی دارند.«
وی در تشری��ح بیشت��ر این 
موض��وع می افزاید: »تعمیرات 
این دستگاه های عرضه بنزین 
کارت��ی بای��د م��داوم صورت 

گی��رد. گروه��ی هس��تند که 
ای��ن  قطع��ات  تامین کنن��ده 
دستگاه ه��ا هس��تند و نصب و 
تعمی��رات را برعه��ده دارن��د. 
به درست��ی از پشت پرده این 
اصرار بر تداوم این طرح کسی 
اطاع ندارد اما افرادی هستند 
که از تداوم اجرای طرح کارت 
بهره من��د  بنزی��ن،  سوخ��ت 
می شوند، کس��انی که از دولت 
گذشت��ه بر سر ک��ار آمده اند و 
همچن��ان حض��ور پرقدرت��ی 
دارند.« این جایگاه دار سوخت 
با اشاره ب��ه نامه نگاری متعدد 
جایگ��اه داران ب��ه دولت برای 
اتمام هر چه سریع تر این طرح، 
 می افزاید: »قرار بود در سه ماه 
این طرح به منظور سرشماری 
از میزان مصرف بنزین توسط 
خودروها و قاچ��اق اطاعاتی 
جمع آوری شود. این اطاعات 
امروز موجود است اما هیچ جا 
ارائ��ه نمی شود این بیانگر این 
مهم است که اجرای طرح هیچ 

فایده ای ندارد.«
افتخ��اری رئی��س یک��ی از 
جایگاه های ک��رج در این باره 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
سوخ��ت  ک��ارت  »ح��ذف 
بنزی��ن از آرزوه��ای دیرین��ه 
جایگاه داران است زیرا اجرای 
آن هزین��ه 5 میلی��ون تومانی 
در ماه برای جایگاه داران دارد. 
مشکاتی ک��ه این طرح برای 
م��ا و م��ردم ایجاد ک��رده روز 
ب��ه روز افزایش می یابد نمونه 
آن خراب��ی سکوه��ا و طوالنی 

سوخت گیری  صف های  شدن 
خودروها است. 

وی با بی��ان اینکه دولت به 
راحت��ی آماره��ای م��ورد نیاز 
از می��زان عرض��ه بنزی��ن را 
می تواند به دست بیاورد و نیاز 
ب��ه کارت سوخت وجود ندارد، 
 می افزای��د: »متاسفان��ه دولت 
گذشت��ه و کنون��ی به تعهدات 
خ��ود در قبال جایگ��اه  داران 
عم��ل نک��رد و موج��ب شد تا 
هزین��ه نگهداش��ت، تعمیرات 
و پشتیبان��ی ب��ه جایگاه داران 
تحمی��ل شود. براساس برآورد 
ص��ورت گرفت��ه، ب��ا توجه به 
تع��داد سکوها، هزینه ها متغیر 
اس��ت اما من ساالنه 20 تا 40 
میلی��ون تومان هزین��ه برای 
اجرای ط��رح دولتی پرداخت 
می کن��م که قرار ب��ود توسط 
پخ��ش  و  پاالی��ش  شرک��ت 

تامین شود.«
وی درپاس��خ ب��ه اینکه چرا 
جم��ع آوری  ب��رای  تاکن��ون 
اق��دام  سوخ��ت  کارت ه��ای 
»در  می گوی��د:  نکردی��د؟ 
روزهای نخس��ت اج��رای این 
طرح و با توجه به اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها، در سبزی 
به جایگ��اه داران نمایش داده 
شد و از ما کمک خواسته شد، 
ما نی��ز به دلیل نبود اطاعات 
کافی همک��اری خود را اعام 
کردی��م ام��ا ح��اال از تمام��ی 
مس��ئوالن لشکری و کشوری 
کمک خواسته ایم تا این طرح 

جمع آوری شود.«
این جایگاه دار سوخت هیچ 
امیدی به پرداخت هزینه های 
مازادی که اجرای طرح کارت 
سوخ��ت توسط دول��ت به آن 
تحمی��ل کرده اس��ت، ندارد و 
تنه��ا اعام می کند که قبل از 
باال رفتن هزینه های این طرح، 
 دول��ت یازدهم طرح مذکور را 

جمع آوری کند. 
پای��ان  درآستان��ه  ح��ال 
س��ال پیشنه��اد توقف عرضه 
بنزی��ن ب��ا ک��ارت سوخت در 
روزه��ای پایانی سال از سوی 
جایگ��اه داران به دولت مطرح 
ش��ده اس��ت و امیدوارن��د که 
دول��ت با خواسته آنها موافقت 

کند. 

دولت ناراضی، جایگاه دار ناراضی، مردم ناراضی 

نبض کارت سوخت برای بقای که می زند؟

 »آلکساندر نوواک« وزیر انرژی 
روسیه اع��ام کرد ک��ه امیدوار 
اس��ت در آین��ده نزدی��ک برای 
گفت وگو درب��اره همکاری های 
بازرگان��ی و طرح ه��ای مشترک 
ازجمله در عرصه انرژی به ایران 

سفر کند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ن��وواک در 
جمع خبرنگاران گفت: در دیدار 
با مقام ه��ای ایرانی در خصوص 
توسع��ه همکاری های اقتصادی، 
بازرگان��ی و مب��ادالت تجاری و 
عرصه های مختل��ف روابط ایران 
و روسی��ه گفت وگ��و و مذاکره 

می کنم. 
براس��اس اطاعات خبرگزاری 
وزی��ر  اینترفاک��س،  روس��ی 
جزیی��ات  روسی��ه  ان��رژی 
بیشت��ری از مذاک��رات خ��ود با 
مقام های ایران��ی و اینکه آیا در 
چارچ��وب کمیس��یون مشترک 
ایران  اقتص��ادی  همکاری ه��ای 
و روسی��ه گفت وگ��و می کند یا 
راستاه��ای دیگر، بیان نکرد. وی 
ادامه داد: نشس��ت کمیس��یون 
اقتصادی  همکاری های  مشترک 
امسال در ایران و به احتمال زیاد 
در تهران برگزار می شود اما هنوز 

تاریخ آن مشخص نشده است. 
نوواک اف��زود: این ب��دان معنا 
نیس��ت که ب��ا مقام ه��ای ایرانی 
دیدار نمی کنی��م و در باره توسعه 
همکاری های اقتصادی و بازرگانی 

گفت وگو نخواهیم کرد. 
ان��رژی روسی��ه پیش تر  وزیر 
گفته بود که برای فراهم آوردن 
مشترک  کمیس��یون  مقدم��ات 
ایران  اقتص��ادی  همکاری ه��ای 
و روسیه ماه م��ارس )ماه آینده 
میادی( به تهران سفر می کند. 
ن��وواک در همی��ن ارتباط به 
خبرنگاران گفت: به عنوان رئیس 
کمیسیون مشترک همکاری های 

اقتصادی روسی��ه و ایران، برای 
توسع��ه همکاره��ای اقتصادی و 
بازرگان��ی در ماه مارس به ایران 
سفر می کن��م. وی با بیان اینکه 
همکاری های  کمیسیون  نشست 
اقتص��ادی ای��ران و روسیه کمی 
دیرتر برگ��زار خواهد شد، اظهار 
کرد: در سفر ماه مارس به تهران 
در خص��وص اج��رای طرح های 
مشت��رک میان ای��ران و روسیه 

مذاکره خواهیم کرد. 
وزی��ر انرژی روسی��ه به امکان 
با  دی��دار و گفت وگ��وی خ��ود 
بیژن نام��دار زنگن��ه، وزیر نفت 
جمه��وری اسامی ای��ران اشاره 
کرد و گفت: طیف گسترده ای از 
موضوعات همکاری میان ایران و 
روسی��ه در عرصه هایی همچون 
ان��رژی، نفت و گ��از و حوزه های 
اقتص��ادی دیگر وج��ود دارد که 

درباره آنها گفت وگو می کنیم. 
ن��وواک همچنین اع��ام کرد 
ک��ه  روسیه از برگزاری نشس��ت 
و  اوپ��ک  عض��و  کشوره��ای 
غیر اوپکی  نف��ت  تولید کنندگان 

استقبال می کند. 
او در گفت وگو با شبکه خبری 
روسیه 24 گفت: مذاکرات برای 
تولیدکنندگان  نشست  برگزاری 
اوپک��ی و غیر اوپکی جریان دارد 
و طرف های عاقه مند به شرکت 

در ای��ن نشس��ت، پیشنه��ادات 
خ��ود را برای برگ��زاری آن بین 
20 مارس ت��ا اول آوریل )اول تا 
سیزدهم فروردین( ارائه کرده اند. 
وی اف��زود: هر گ��اه در مورد 
تاریخ برگزاری این نشست توافق 
حاصل شد، آن را اعام خواهیم 
کرد. در مورد محل برگزاری آن 
هم هن��وز توافق حاص��ل نشده 
اس��ت. وی ادام��ه داد: از طرف 
خ��ود ب��رای میزبان��ی نشس��ت 
اوپ��ک و تولیدکنندگان  اعضای 
اع��ام  روسی��ه  در  غیراوپک��ی 
آمادگ��ی می کنیم. وزی��ر انرژی 
روسیه با سودمند خواندن چنین 
دی��داری خاطرنش��ان ک��رد که 
برگزاری این دی��دار از غیرقابل 
ب��ازار جهانی  ب��ودن  پیش بینی 
نف��ت می کاهد و موج��ب ایجاد 
توازن در عرضه و تقاضا می شود. 
ای��ن نشس��ت ب��رای تواف��ق 
می��ان تولیدکنندگ��ان اوپکی و 
غیراوپک��ی برای تثبی��ت تولید 
نفت برگزار می شود. وزیر انرژی 
روسیه به تازگی اعام کرد: بیش 
از 15 کش��ور تولید کننده عمده 
نفت با افزایش ندادن تولید نفت 

خود موافقت کرده اند. 
ن��وواک روز س��ه شنب��ه پس 
از دی��دار با »والدیمی��ر پوتین« 
رئیس جمه��وری روسی��ه که در 

آن س��ران هش��ت شرکت نفتی 
دولت��ی و خصوصی ای��ن کشور 
شرک��ت داشت��ه و ب��ه بحث در 
ب��اره وضع ب��ازار جهان��ی نفت 
تاکنون  گفت:  داشت،  اختصاص 
بیش از 15 کش��ور تولیدکننده 
نفت به صورت علنی برای افزایش 
ندادن تولید نف��ت خود و حفظ 
آن در سط��ح م��اه ژانویه 2016 

اعام آمادگی کرده اند. 
وی ادام��ه داد: اما برای اینکه 
اع��ام آمادگی ای��ن کشورها در 
عمل تحقق یابد، باید نمایندگان 
آنه��ا به احتمال زی��اد در سطح 

وزیران با یکدیگر دیدار کنند. 
وزیر انرژی روسیه خاطرنشان 
کرد: کشورهایی ک��ه برای عدم 
افزای��ش تولید نف��ت خود اعام 
آمادگ��ی کرده ان��د، 73 درص��د 
تولید نف��ت بازار جهان��ی را در 

کنترل دارند. 
مس��ئله قیمت پایی��ن نفت و 
وض��ع عرض��ه و تقاض��ا در بازار 
جهان��ی، در دی��دار پوتی��ن ب��ا 
رؤسای شرکت های نفتی روسیه، 
بررس��ی ش��د و رئیس جمهوری 
روسی��ه، از افزایش نیافتن تولید 
نف��ت در بازار جهان��ی به منظور 
تثبیت بهای نف��ت و جلوگیری 
از کاهش بهای آن حمایت کرد. 
»آلکس��اندر  گف��ت:  پوتی��ن 

ب��ا  اس��ت  توانس��ته  ن��وواک« 
کشوره��ای عم��ده تولید کننده 
نف��ت در بازار جهان��ی در مورد 
تثبیت تولی��د و افزایش نیافتن 
تم��ام  برس��د.  تواف��ق  ب��ه  آن 
کشوره��ای عم��ده تولید کننده 
نفت موافق��ت کرده اند که تولید 

آن را افزایش ندهند. 
وی همچنین ب��ه نقل از وزیر 
ان��رژی روسی��ه ی��ادآوری کرد 
ک��ه شرکت ه��ای نف��ت روسیه 
ب��ا پیشنهاد ب��رای تثبیت تولید 
موافقت کرده ان��د و حتی برخی 
پیشنه��ادات فرات��ر از آن را در 

مورد تولید نفت داده اند. 
نف��ت  و  ان��رژی  وزی��ران 
ونزوئ��ا،  روسی��ه،  کشوره��ای 
و  سعودی  عربس��تان  نیجری��ه، 
قطر به تازگی در دوحه پایتخت 
قط��ر نشس��تی برگزار ک��رده و 
برای همک��اری در زمینه تولید 
و هماهنگ ک��ردن سیاست های 
نفتی خود به منظور تثبیت بازار 

اعام آمادگی کردند. 
براساس اطاع��ات رسانه های 
روس��ی، کشوره��ای عضو اوپک 
باوجود سهمیه روزانه 30میلیون 
بشکه ای در شرایط کنونی بیش 
تولی��د  بشک��ه  میلی��ون  از 32 
می کنن��د. روسیه کش��ور نفتی 
غیراوپ��ک ب��ا تولی��د روزانه 10 
میلی��ون و 900 ه��زار بشکه به 
درآمده��ای ارزی حاص��ل از آن 
وابس��ته اس��ت و سق��وط بهای 
ه��ر بشکه نفت ب��ه زیر 30 دالر 
فشارهای شدیدی بر اقتصاد این 

کشور وارد کرده است. 
مقام های روس امیدوارند که با 
توافق با اوپک بتوانند بهای نفت 
را حداقل به بشک��ه ای 40 دالر 
افزایش دهند تا بخشی از کسری 
بودجه این کش��ور بر اثر سقوط 

بهای نفت جبران شود. 

وزیر انرژی روسیه از سفر قریب الوقوع خود به ایران خبر داد
بینالملل

نفتنیرو

بلومبرگ: 
صنعت انرژی خورشیدی ایران 

»ساخت آلمان« می شود
لغو تحریم ه��ای ایران یک فرص��ت مطلوب برای 
شرکت های آلمانی به منظور صادرات تجهیزات برق 
خورشیدی به ایران باشد. به گزارش ایس��نا به نقل 
از بلومب��رگ، گزارش ها حاک��ی از این است که برند 
»ساخ��ت آلمان« برای شرکت ه��ای آلمانی که وارد 
ب��ازار توسعه نیافته اما به شدت گس��ترده تجهیزات 
انرژی خورشیدی ایران شوند، می تواند بسیار پرسود 
باش��د. گروه صنعتی BSW سوالر آلمان اعام کرد: 
با توجه به لغو تحریم های ایران، شرکت های سازنده 
پنل ه��ای خورشیدی در آلمان ی��ک فرصت فروش 

بسیار مطلوب پیش رو دارند. 
براساس یک گزارش 134 صفحه ای تهیه شده برای 
وزارت خارجه آلمان، ایران قرار داد های 20ساله خرید 
 برق را از سرگرفته و تعرفه های بس��یار پرسود 17 تا

30 سنت ی��ورو )33 سنت دالری( برای هر کیلووات 
ساعت تعیین کرده است. جورج مایر، نویس��نده این 
گزارش و رئیس شرکت BSW می گوید: اراده سیاسی 
در ایران برای پی بردن به موفقیت در این بازار واضح 
و مشخص است. آنچه اکنون برای شرکت های آلمانی 
اهمی��ت دارد سرع��ت و عزم ایجاد رواب��ط تجاری با 
ای��ران است. دولت آنگامرک��ل، صدراعظم آلمان در 
ح��ال سازما ندهی در این زمینه است. زیگمار گابریل 
وزی��ر اقتصاد و ان��رژی آلمان دوم مه  ب��ه همراه یک 
تیم اقتص��ادی بزرگ به تهران سفر خواهد کرد. سفر 
وی ب��ه ای��ران در شرایطی است که حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور ایران در ماه ژانویه به فرانس��ه و ایتالیا 
سفر داشت و در آنجا قرار داد 27میلیارد دالری خرید 

هواپیما از ایرباس را اعام کرد. 
در گ��زارش شرکت BSW که ب��رای جمع آوری 
اطاع��ات با گ��روه »باد ای��ران« مس��تقر در تهران 
همکاری داشته، آمده است: شرکت های آلمانی جزو 

قابل اعتماد ترین شرکت ها در ایران هستند. 
در شرایط��ی ک��ه مناسبات تجاری بی��ن ایران و 
آلم��ان در دوران یک دهه ای تحریم های هس��ته ای 
کاه��ش یافته ب��ود، صنایع آلمانی ب��ه مدد بیش از 

40دهه حضور، جایگاه مطلوبی در ایران دارند. 
مناسبات تجاری دو کشور شروع به احیا شدن کرده 
و سط��ح تجاری دو کشور در سال 2014 با 27 درصد 
افزایش به 2 میلیارد و 700 میلیون دالر رسیده است. 
آلمان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در اروپا محسوب 
می شود. دولت حسن روحانی به دنبال افزایش ظرفیت 
انرژی ه��ای تجدید شدن��ی به پنج گیگابای��ت تا سال 
2020 است که معادل حدود 5درصد تولید برق ساالنه 
در این کشور اس��ت. دولت ایران هدف گذاری خود در 
زمینه  انرژی های تجدید پذیر را در سال 2012 ترسیم 
کرده و در سال گذشته تنها 150 مگاوات نیروگاه پاک 

راه اندازی کرده است. 

ایران و آلمان در مدیریت منابع 
آبی کشور همکاری می کنند

عض��و ایرانی هیات مدیره موسس��ه GWP آلمان 
گفت: طبق تفاهم نامه با وزارت نیرو، این شرکت در 
امور آموزش، تحقیقات و مدیریت منابع و پروژه های 

آبی ایران مشارکت می کند. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، شهروز مهاجری در نخس��تین 
کارگ��اه مدیری��ت و سازماندهی حوضه ه��ای آبریز 
کشور در شرکت آبف��ای استان تهران اظهار داشت: 
آلم��ان از گذشته ه��ای دور همکاری های تنگاتنگی 
در زمین��ه ساخ��ت و بهره ب��رداری از سیس��تم های 
م��درن آبرسانی با ایران داشته اس��ت. به گفته این 
 GWP(German مقام مس��ئول، شرکت آلمانی
Water Partnersheep( ک��ه تحت حمایت پنج 
وزارتخانه کشور آلمان از جمله وزارت محیط زیست 
این کشور اس��ت، با داشتن بی��ش از 350 دستگاه 
عض��و از صنع��ت آب و فاض��اب آلم��ان، می تواند 

به عنوان پل ارتباطی صنایع فعال دو کشور باشد. 
وی اف��زود: این موسس��ه در بی��ش از 15 کشور 
جه��ان فعالی��ت دارد و در گروه ک��اری ایران بیش 
از 80 شرک��ت کوچ��ک و بزرگ همچ��ون شرکت 
زیمنس، دانشگاه صنعتی برلین و. . . عضو هس��تند. 
مجری طرح مدیریت به ه��م پیوسته آب در حوضه 
آبریز زاینده رود ادامه داد: آلمان ها همواره یک پای 
اصلی توسعه سیس��تم های مدرن آبرسانی در ایران 
بوده اند و در سال ه��ای 2010، 2011 و 2015 نیز 
در نمایشگاه صنعت آب و تاسیس��ات آب و فاضاب 
ای��ران حضور فع��ال داشته ان��د. همچنی��ن »فریتز 
هلسوارد« )Fritz Holzwarth( یکی از مسئوالن 
محیط زیس��ت آلمان در این مراس��م گفت: اهداف 
برنامه توسعه پایدار سازمان ملل در سپتامبر 2015 
در نیویورک و همای��ش بین المللی کاب 21 پاریس 
در دسامب��ر 2015، آب را به عن��وان یکی از عناصر 
اساس��ی توسعه پایدار معرفی ک��رده است. به گفته 
وی، ام��روز تغیی��ر اقلیم به یک چال��ش اساسی در 
جهان تبدیل شده و سازگ��ار کردن مقوله مدیریت 
آب در ای��ران نیز به یک موضوع مهم بدل شده و در 

اولویت نخست برنامه ها قرار گرفته است. 
این مقام مس��ئول آلمانی یادآور شد: راهبردهای 
مقابله ب��ا تغییر اقلیم در مقی��اس جهانی است، اما 
اقدام های مدیریت مناب��ع آب در سطح منطقه ای و 
حوضه ه��ای آبریز برنامه ری��زی می شود. وی تصریح 
کرد: آلمان آم��اده به مشارکت گذاشتن تجربه غنی 
خ��ود در مدیریت حوضه های آبریز با ایران است، اما 
این موضوع عاوه بر حضور دولت، نیازمند مشارکت 

همه ذی نفعان حوضه های آبریز است. 
پی��ش از این، »محمد ح��اج رسولیها« مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب��ی ایران به ایرنا گفته بود، 
استفاده از تجرب��ه آلمان در بخش حوضه های آبریز 
و به وی��ژه سازم��ان همکاری ه��ای بین المللی ژاپن 
)جایک��ا( در حوضه آبریز سفیدرود برنامه ریزی شده 
و به موازات آنه��ا، مطالعه چند دشت بحرانی کشور 
متناس��ب با فرهنگ ایران��ی )در حوضه آبریز کشف 

رود در مشهد( در دستور کار است. 

مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران: 
صادرات نفت ایران این ماه به 
روزانه 2میلیون بشکه می رسد

مدیرام��ور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران تا پایان ماه 

مارس به 2 میلیون بشکه در روز می رسد. 
به گزارش ایس��نا، سیدمحس��ن قمصری با اشاره 
به اینکه فروش محموله ه��ای جدید میعانات گازی 
آغاز شده است، گفت: سرع��ت فروش محموله های 
میعانات گازی نس��بت به نفت خ��ام کمتر است، اما 
ب��ا آغاز فروش میعانات گازی سرعت آن در آینده از 

فروش نفت خام فراتر می رود. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی اعام کرده بود که 
صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران پس از آغاز 
رسمی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و 
در بهمن ماه به ی��ک میلیون و 750 هزار بشکه در 

روز رسیده است. 
به گفته وزیر نفت، ص��ادرات نفت خام و میعانات 
گازی ایران در بهمن ماه امس��ال نس��بت به 10 ماه 

گذشته روزانه 400 هزار بشکه افزایش یافت. 
براساس اع��ام وزارت نفت، افزایش صادرات نفت 
ایران پ��س از اجرای برجام یکی از تعهدهای وزارت 
نفت بوده ک��ه عملی شده است. صادرات نفت ایران 
ق��رار است در کمتر از یک سال آینده روزانه بیش از 

یک میلیون بشکه افزایش یابد. 

رئیس جمهور ونزوئال: 
تولیدکنندگان تا ژوئن درباره توقف 

تولید نفت به توافق می رسند
رئیس جمه��ور ونزوئا می گوید: نشس��ت سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و تولیدکنندگان 
نفت خارج از ای��ن سازمان در روزهای آینده برگزار 

خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا به نق��ل از اسپاتنیک، نیکاس 
م��ادورو، رئیس جمهور ونزوئا با بی��ان اینکه انتظار 
م��ی رود شرکت کنندگ��ان تعه��د توق��ف تولی��د را 
دست کم تا ژوئن نهایی کنند، گفت: نشست سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و تولیدکنندگان 
نفت خارج از ای��ن سازمان در روزهای آینده برگزار 
خواهد ش��د. وزرای انرژی عربس��تان، قطر، ونزوئا 
و روسی��ه در ماه فوریه گفت وگوهای��ی را در زمینه 
وضعی��ت بازار نف��ت در دوحه قطر برگ��زار و توافق 
کردن��د که اگر دیگر کشورها نیز موافق باشند سطح 
تولی��د نفت خ��ود را در س��ال 2016 در سطوح ماه 
ژانویه نگه دارند. ایران در این نشست حضور نداشت. 
از آن زمان تاکنون تعدادی از دیگر کشورها از جمله 

عمان و نیجریه نیز از این توافق حمایت کرده اند. 
وزارت انرژی روسیه اع��ام کرد که طرفین هنوز 
در ح��ال مذاکره درباره تاریخ و مکان نشس��ت آتی 
تولیدکنندک��ان نفت ب��رای برقراری ثب��ات در بازار 
هستند. مادورو در کاراکاس با بیان اینکه در روزهای 
آتی نشس��تی بین اوپک و غیراوپ��ک برگزار خواهد 
شد، گفت: کاهش قیمت متوقف شده و قیمت نفت 

به آرامی شروع به رشد کرده است. 
شرکت کنندگان در این نشست تعهد توقف تولید 
را دست کم تا ژوئن امسال تصویب خواهند کرد و به 
بررسی پیشنهادات مختلفی که ونزوئا برای احیای 

بازار نفت روی میز گذاشته خواهند پرداخت. 
امانوئل کاچیکوو، وزیر نفت نیجریه پیشتر گفته بود 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
دیگر کشورهای تولیدکننده ق��رار است دیداری را در 
20 مارس درباره نهایی کردن توافق دوحه در خصوص 
توقف تولید داشته باشند. قیمت جهانی نفت بین ژوئن 
2014 تا ژانویه 2016 ب��ه دلیل اشباع بازار جهانی از 
115 دالر به کمتر از 30 دالر در هر بشکه )پایین ترین 
سط��ح از س��ال 2003( رسی��د. ای��ن کاه��ش باعث 
مشکات مالی قابل توجهی برای بسیاری از کشورهای 

صادرکننده نفت شده است.

از سوی مدیرکل استاندارد تهران
شرط صدور معاینه فنی خودروهای 

دوگانه سوز اعالم شد
از س��ال آینده قرار است آزمون مخازن سی ان جی 
خودروه��ای سواری در قالب آزمون های معاینه فنی 
انجام شود که مدیرکل اداره استاندارد تهران در این 
زمین��ه گفت: از این زمان صدور ب��رگ معاینه فنی 
بدون تاییدی��ه شرکت های بازرسی ه��ای استاندارد 
امکان پذی��ر نیس��ت و با مراکز متخل��ف نیز برخورد 
می شود. مس��لم بیات در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینک��ه از س��ال آینده آزم��ون مخ��ازن سی ان جی 
خودروهای س��واری وارد بحث معاینه فنی می شود، 
اظه��ار کرد: وقتی از یک تکنول��وژی جدید استفاده 
می کنی��م الزمه اش این است ک��ه الزامات کار با آن 
محصول جدید را بپذیریم. وی با بیان اینکه مخازن 
سی ان جی خودروهای سواری باید به صورت دوره ای 
مورد آزمون قرار گی��رد تا از شرایط تحمل ناشی از 
فشارهای گاز اطمینان حاصل کنیم، ادامه داد: برای 
مخازن سی ان ج��ی خودروهای سواری هر یک سال 
یک بار باید تس��ت ویژوال )تصوی��ری(، هر سه سال 
یک بار تست سیس��تم سوخت رسانی و هر پنج سال 

یک بار تست هیدرواستاتیک انجام شود. 
مدیرک��ل استان��دارد ته��ران اف��زود: زمان��ی که 
آن  دفترچ��ه  در  می ش��ود  خری��داری  خودروی��ی 
زم��ان تعویض برخی اقام مصرف��ی از جمله شمع، 
تس��مه تایم و... مشخص شده اس��ت، اما با توجه به 
اطاع رسان��ی کمتر در مورد مخازن سی ان جی بعضا 
این مخازن مورد غفلت قرار می گیرد و ممکن است 

حادثه ساز شود. 
وی ادامه داد: با توجه به ریس��ک هایی که ممکن 
اس��ت شهروندان را تحت تاثیر ق��رار دهد ما الزامی 
شدن آزمون این مخازن را مورد پیگیری قرار دادیم 
که تمام مراحل آن انجام شده و امیدواریم از ابتدای 
سال آینده این آزمون ها در مراکز معاینه فنی انجام 

گیرد. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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براساس آمار وزارت اقتصاد 
و دارای��ی در سال 93، سهم 
بخ��ش کش��اورزی در تولید 
ناخال��ص مل��ی 13/5 درصد 
بوده و برخ��ی از کارشناسان 
اقتص��ادی رشد 8/9 درصدی 
را ب��رای تولی��دات کشاورزی 
و رش��د 8 درص��دی را برای 
دوران  در  کش��ور  اقتص��اد 
پ�س���اب�رج�ام پ�ی�ش بین��ی 
کرده ان��د. راهکارهای��ی ک��ه 
این میزان  ب��ه  برای رسیدن 
از رشد اقتص��ادی ارائه شده 
افزای��ش  مح��ور  ب��ر ح��ول 
ص��ادرات غیرنفتی می چرخد 
محص��والت  ص��ادرات  ک��ه 
کشاورزی یک��ی از ارکان آن 

را تشکیل می دهد. 

شرایط بالقوه اقتصادی 
ایران در پساتحریم

اسم���اعی���ل ل�له گ�ان�ی، 
مدیرعامل بان��ک صادرات در 
همای��ش دورنم��ای اقتص��اد 
ایران در سال 95، اظهار کرد: 
س��ال آینده با توجه به اجرای 
برجام و قرار گرفتن در مرحله 
اقتصادی  رش��د  پس��اتحریم، 
کش��ور  ب��رای  درص��دی   8
پیش بین��ی شده اس��ت. برای 
رسی��دن ب��ه رش��د اقتصادی 
8 درص��دی بای��د در بخ��ش 
کشاورزی رشدی برابر با 8/9 
درصد، در صنعت نفت 14/7 
درصد، صنایع و معادن 24/7 
درصد و در بخش خدمات نیز 
رشدی براب��ر 51/7 درصد را 

شاهد باشیم. 
وی افزود: ایران پس��اتحریم 
در شرای��ط بالق��وه اقتصادی 
باید ب��رای رسی��دن به رشد 
اقتصادی 8 درصد به افزایش 
ص��ادرات نف��ت خ��ام، تامین 
افزای��ش  و  خارج��ی  مال��ی 
توج��ه  غیرنفت��ی  ص��ادرات 
وی��ژه ای داشته باش��د. اگر به 
ای��ن شرای��ط بی توجهی شود 
و رون��د وضعی��ت اقتص��ادی 
موجود ادامه یابد روند عکس 
اتفاق می افت��د و باعث منفی 
شدن رشد اقتصادی در کشور 

خواهد شد. 
مدیرعام��ل بان��ک صادرات 
ای��ران تصریح کرد: در صورت 
رشد متعادل و هم پیوندی با 

اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی 
مثبتی را تجربه خواهیم کرد 
که نقش سیستم بانکی در این 
میان با کاهش نرخ تسهیالت 
از 28 درص��د ب��ه 20 درصد، 
حمایت از واحدهای تولیدی، 
ایجاد  سرمایه گذاری،  افزایش 
شغل ه��ای جدی��د، کمک به 
افزایش تولی��د و کنترل تورم 
نمود بیشتری خواهد داشت. 

 
رشد 8/9 درصدی 

 کشاورزی در سال 95 
دور از دسترس

کاه��ش  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
بخ��ش  در  سرمایه گ��ذاری 
ده��ه  چه��ار  در  کش��اورزی 
ب��ه رشد  گذشت��ه، دستیابی 
اقتص��ادی 8/9 درص��دی در 
تولی��د ناخال��ص مل��ی تا چه 
می��زان امکان پذی��ر اس��ت و 
ای��ن  در  پیش بینی ه��ا  آی��ا 
بخ��ش محقق خواه��د شد؟ 
چ��ه راهکارهای��ی ب��رای آن 
کارشناسان  ارائ��ه می ش��ود؟ 
در  کش��اورزی  و  اقتص��ادی 
گفت وگو با »فرصت امروز« به 

این پرسش ها پاسخ داده اند. 
حس��ابی،  پروی��ز  دکت��ر 
انجمن  رئیس��ه  هی��أت  عضو 
در  ای��ران،  اقتصاددان��ان 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
دستیابی به رشد 8/9درصدی 

بخ��ش کشاورزی در سال 95 
را دور از دست��رس می داند و 
می گوید: در بخش کشاورزی 
به دلی��ل مهاجرت روستاییان 
ب��ه شهرها، نی��روی کار ارزان 
س��وی  از  و  ن��دارد  وج��ود 
دیگ��ر بح��ران آب و کاه��ش 
افزای��ش  و  سرمایه گ��ذاری 
هزینه ه��ای تولی��د اجازه این 
جه��ش را نمی دهد. دست کم 
در یک سال آینده نمی توانیم 
ب��ه رشد اقتص��ادی در بخش 
کش��اورزی و سایر بخش ها و 
کل اقتصاد کشور دست یابیم. 

سرمایه گذاران خارجی 
تمایلی به سرمایه گذاری 

ندارند
وی ادام��ه می ده��د: بخش 
کش��اورزی م��ا با بح��ران آب 
مواجه اس��ت. البته این بحران 
بیشت��ر در بخ��ش مدیری��ت 
مناب��ع آب وج��ود دارد. دولت 
از ی��ک س��و در برخی مناطق 
حقاب��ه  خری��د  برنامه ه��ای 
کش��اورزان را برای رسیدن به 
تراز اکولوژیکی سطح آب های 
زیرزمینی در دست اجرا دارد و 
از سوی دیگر محدودیت سطح 
کش��ت را هم دنبال می کند. با 
ای��ن تفاسی��ر پیش بینی رشد 
نزدیک به 9درص��دی در این 

بخش دور از واقعیت است. 

ای��ن اقتص��اددان و است��اد 
در  تصری��ح می کند:  دانشگاه 
شرای��ط کنونی بانک ها تا یک 
سال نمی توانند سرمایه گذاری 
کنند و اوضاع اقتصادی کشور 
مناسب نیست. فساد اقتصادی 
در بخش ه��ای مختلف ریشه 
دوانده و سرمایه گذار خارجی 
هم تمایل��ی به سرمایه گذاری 
در کشور ندارد. در همین چند 
هفته گذشته ک��ه هیأت های 
سیاس��ی و تجاری ب��ه ایران 
آمدند هی��چ قرارداد اقتصادی 
امض��ا نش��ده و به ج��ز چن��د 
تفاهم نامه دستاورد دیگری در 
بخش های کش��اورزی و سایر 

صنایع نداشته ایم. 

رشد سرمایه گذاری بدون 
الگوی تولید! 

کارشناس��ان  برخ��ی 
کش��اورزی ه��م نس��بت ب��ه 
تولیدات  رشد 8/9 درص��دی 
کش��اورزی در س��ال آین��ده 
نیس��تند.  خوشبین  چن��دان 
علی خان محمدی، مدیرعامل 
کش��ت و صنعت گ��ل سفید 
نمون��ه  کش��اورز  و  ای��ران 
زمینه  همی��ن  در  کش��وری، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
رشد بخش کشاورزی نیازمند 
از  اس��ت که  سرمایه گ��ذاری 
الگوس��ازی در تولی��د ناش��ی 

محصوالت  تولی��د  می ش��ود. 
کش��اورزی ب��ه ح��د کاف��ی 
اما زیرساخت های  وجود دارد 
صادرات��ی نداریم و در صنایع 
خیلی  بس��ته بندی  و  تبدیلی 

عقب هستیم. 
وی ب��ه سرری��ز تولی��د در 
کشاورزی  محص��والت  برخی 
اش��اره و اظه��ار می کن��د: در 
ح��ال حاض��ر انباره��ای م��ا 
پ��ر از سیب زمین��ی و برخی 
محص��والت دیگ��ر اس��ت اما 
نمی توانیم آنها را صادر کنیم 
و از دیگ��ر سو، ب��ازار ما پر از 
انگ��ور و سیب های  پرتق��ال، 
وارداتی است. ما دومین کشور 
تولی��د محصوالت  در  منطقه 
باغی ب��ا صادرات بس��یار کم 
هس��تیم و دولت هم برنامه ای 
ایج��اد زیرساخت های  ب��رای 

تولید و صادرات ندارد. 

تولید صادرات محور 
راهکار نهایی

تصری��ح  محم��دی  خ��ان 
می کند: اکنون به فصل کشت 
به��اره نزدی��ک می شوی��م اما 
وزارت جهاد کشاورزی تاکنون 
برنام��ه ای ارائ��ه ن��داده است. 
مس��ئوالن مربوط باید تولید را 
به سمت صادرات هدایت کنند 
و با ایج��اد هلدینگ های قوی 
توسط تولیدکنندگ��ان، آنها را 
به سرمایه گذاری در این بخش 

ترغیب و تشویق کنند.
چ��اره ای نداریم ج��ز اینکه 
کشاورزی  محص��والت  تولید 
را صادرات محور کنیم. وی با 
اشاره به بحران آب و تأثیر آن 
بر بخش کشاورزی، می گوید: 
در خ��ال حاض��ر هم��ه دم از 
بحران آب می زنند اما کس��ی 
نیس��ت که راهکار ارائه دهد. 
از سال42 دشت های ممنوعه 
اب��الغ شده ول��ی شهرک های 
صنعتی یکی پ��س از دیگری 
در این مناطق ساخته شده اند 
کش��اورزی  از  بیشت��ر  ک��ه 
آب مص��رف می کنن��د. هیچ 
حمایت��ی ه��م از کش��اورزان 
نمی ش��ود. ب��ا ای��ن وضعیت 
دستیابی به رش��د نزدیک به 
9درصدی در بخش کشاورزی 
در س��ال 95 سراب��ی بی��ش 
نیس��ت و از هم��ان شعارهای 
همیشگی است که در همین 

حد باقی می ماند. 
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آرزویی که با تولید صادرات محور محقق می شود 

درحالی ک��ه مباحث��ی مبن��ی 
بر ح��ذف قیم��ت مصرف کننده 
از برخ��ی کاالها ب��ه میان آمده 
اس��ت، رئیس سازم��ان حمایت 
مصرف کنندگ��ان اع��الم ک��رد: 
مادامی که طرح جدیدی توسط 
ای��ن سازمان اع��الم نشده، درج 
قیمت براساس همه مواد قانونی 
در اختیار سازمان بوده و الزامی 
است؛ البت��ه نرخ درج شده روی 
ک��اال، حداکثر قیم��ت است نه 

قیمت کف آن کاال. 
سیدمحم��ود نواب��ی، مع��اون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، با بیان 
اینکه قبل از اعالم برنامه یا طرح 
جدیدی نباید سازوکارهای قبلی 
را منتف��ی کنیم، گفت: بعضی ها 
مش��کل را ب��ه نح��وی مط��رح 
می کنند که ب��ه نظر برسد درج 
قیم��ت مصرف کننده مشکل ساز 
ش��ده و این در حال��ی است که 
به استناد پن��ج قانون تصریحی 
از جمله قان��ون تعزیرات، قانون 
نظ��ام صنفی یا قان��ون حمایت 

از مصرف کنندگ��ان، درج قیمت 
روی محصول ی��ا درج قیمت به 
ص��ورت برچس��ب به گونه ای که 
در مع��رض دید مصرف کنندگان 
قرار گیرد در قوانین به صراحت 

آمده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه عدم درج 
قیم��ت تخلف ب��وده و از ناحیه 
تعزی��رات قاب��ل رسیدگی است، 
اظهار ک��رد: به عن��وان مثال در 
م��ورد ن��ان نی��ز زمانی که یک 
خری��دار به ی��ک واح��د نانوایی 
مراجع��ه می کن��د نرخ نام��ه آن 
را ک��ه شام��ل وزن و قیمت نان 
اس��ت، مشاه��ده می کن��د و در 
رستوران ه��ا نیز ب��ه همین گونه 
اس��ت و قیمت ه��ا در منوی غذا 
یا در دی��د مصرف کنندگان قرار 

می گیرد. 
حمای��ت  سازم��ان  رئی��س 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
با تأکید بر اینک��ه حذف قیمت 
برخ��ی  روی  از  مصرف کنن��ده 
نیس��ت،  اص��ال صحیح  کااله��ا 
تصری��ح ک��رد: این موض��وع از 

آنجا شروع شد که برخی عنوان 
می کنند یک کاال از زمان تولید 
ب��ه خرده فروشان  ت��ا رسی��دن 
ممک��ن اس��ت دس��ت عوامل و 
که  بیفتد  زی��ادی  واسطه ه��ای 
آنها منج��ر به افزایش قیمت آن 

محصول شوند. 
نواب��ی ادامه داد: ف��رض را بر 
ای��ن می گیریم که قیم��ت را از 
روی ک��اال حذف کنی��م و حاال 
اگر ف��ردی وارد مغازه ای شود و 
کند  خری��داری  کاالیی  بخواهد 
و مغ��ازه دار نیز قیمت��ی را به او 
اظه��ار کند و از طرف��ی خریدار 
قادر ب��ه پذیرش قیمت محصول 
نباشد، آنجاست که مشکل ایجاد 
می شود و این موضوع سرانجامی 

نخواهد داشت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه قیم��ت 
مصرف کنن��ده، حداکث��ر قیمت 
آن کاالس��ت ن��ه ک��ف قیم��ت 
عن��وان کرد: هی��چ کس مخالف 
عرضه کنندگان  که  نیس��ت  این 
کااله��ا را ب��ه کمت��ر از قیم��ت 
ف��روش  ب��ه  مصرف کنندگ��ان 

برسانند و ما نیز از این امر تشکر 
می کنیم چراکه کاری شایس��ته 
است. نوابی در بخشی از سخنان 
خود با اشاره به گفته برخی افراد 
مبنی بر اینکه برخی کاالها مثل 
محص��والت سلولزی ب��ا تخفیف 
زی��ادی عرضه می ش��ود، گفت: 
مگر تخفی��ف بد است؛ نمی توان 
در هم��ه کاالها ای��ن برداشت را 
داشته باشیم که قیمت ها متورم 
ب��وده و به همی��ن دلیل کاهش 
یافته است. ای��ن در حالی است 
که چن��دی پیش رئیس اتحادیه 
بود  گفته  مواد غذای��ی  بنکداران 
درج قیم��ت مصرف کننده روی 
ابزاری برای سوء استفاده  کاالها، 
برخ��ی اف��راد ش��ده اس��ت. در 
صورتی ک��ه اگ��ر فق��ط قیم��ت 
کارخان��ه روی کاالها درج شود 
بس��یاری از فروشگاه ها و عرضه 
کنندگ��ان نمی توانن��د از عنوان 
ب��رای کاالهای خود  »تخفیف« 
استف��اده کنند و تح��ت عناوین 
»یک��ی بخ��ر دو تا بب��ر« از این 
موضوع به نفع خ��ود بهره ببرند 

و بای��د قیم��ت مصرف کننده از 
برخی کاالها حذف شود. 

در این زمین��ه رئیس سازمان 
و  مصرف کنندگ��ان  حمای��ت 
تولیدکنندگ��ان گفت: در برخی 
و  تو لید کنن��ده  ب��رای  مواق��ع 
فروشن��ده ب��ه صرفه اس��ت به 
ج��ای اینک��ه از نظ��ام بانک��ی 
ب��ا آن فرآینده��ای پیچی��ده و 
کارمزدهای باال وام بگیرد، بتواند 
نقدینگ��ی مورد نیاز خ��ود را به 
سرع��ت و با تخفیف 20درصدی 
ب��ازار  از  کاالهای��ش  قیم��ت 
جم��ع آوری کند و ب��ا این روش 
انبارهایش را تخلیه کرده و بازار 
را ب��ه دست گیرد و این به نوعی 

رقابت است. 
وی در عی��ن ح��ال بیان کرد: 
تخفیفات��ی  در  را  م��وارد  ای��ن 
تلفن همراه  اپراتوره��ای  توسط 
به مناسبت های مختلف از جمله 
دهه فج��ر یا اعی��اد مختلف نیز 
شاهدی��م و اگر م��ا می خواهیم 
بازار رقابتی داشت��ه باشیم، چرا 
باید این تخفیفات را نفی کنیم؟! 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان اعالم کرد

درج قیمت مصرف کننده روی کاال اجباری است

خانه تکانی عجیب مزدی وزارت کار
دستمزد سال 95 کارگران 

سه شنبه نهایی می شود

وزارت ک��ار سه شنب��ه هفته جاری ب��دون حضور 
برخی نمایندگ��ان و مشاوران اصلی کارگری، میزان 
افزایش های جدید در بس��ته حقوق و دستمزد سال 

آینده مشموالن قانون کار را اعالم خواهد کرد. 
خبرنگار مهر کس��ب اطالع ک��رد: سه شنبه هفته 
ج��اری ش��ورای عالی کار می��زان افزای��ش حداقل 
دستمزد سال آینده مشموالن قانون کار را مشخص 
خواهد کرد. در عین حال، پیگیری ها نشان می دهد 
وزارت ک��ار این بار برخی از اعضای مؤثر و مشاوران 
اصل��ی نمایندگان کارگران را از حضور در نشس��ت 

منع کرده است. 
این اقدام در حالی صورت گرفته که کمیته تعیین 
دستم��زد در ماه های گذشته بن��ا به خواسته وزارت 
کار اق��دام به بررس��ی اوضاع معیش��ت خانوارهای 
کارگ��ری کرده بودن��د. این کمیت��ه در جمع بندی 
نشس��ت ها و جلس��ات خود، هزینه معیشت خانوار 
4نف��ره در سال جاری را بالغ بر 3 میلیون و 75 هزار 

تومان اعالم کرده بود. 
قرار بود محاسبات و تصمیمات این کمیته، مبنای 
تعیین حقوق و دستمزد سال آینده مشموالن قانون 
کار باشد. بررسی ها نشان می دهد، وزارت کار در این 
هفته سرنوشت ساز برخی مش��اوران اصلی کارگران 
مانن��د فرام��رز توفیق��ی، خدائی، چمن��ی، نیازی و 

سیارمه را از حضور در این جلسه منع کرده است.

رئیس اتحادیه آبزیان خبر داد 
حضور سودجویان و دالالن در بازار 

فروش ماهی قرمز بی کیفیت

ارس��الن قاسمی، رئی��س اتحادیه آبزی��ان گفت: 
قیمت ماهی قزل آال از مزرعه تا بازار 40 تا 50 درصد 
اختالف دارد؛ یعن��ی تولیدکننده 50 درصد ارزان تر 
ماهی را به فروش می رساند و دالل گرامی این سود 
 را از جی��ب تولیدکننده و مصرف کننده نهایی بیرون 

می کشد. 
رئی��س اتحادیه آبزی��ان در گفت وگو ب��ا ایلنا در 
خصوص وضعی��ت بازار شب عید ماه��ی بیان کرد: 
ماه��ی شب عید تامین است و نگران��ی از این بابت 
وج��ود ندارد اما افرادی فک��ر می کنند که شب عید 
برای تولیدکنندگان ماهی همراه با رونق و سوددهی 
باال است چرا که در این ماه مصرف باال تر از ماه های 
دیگر س��ال است. این در حالی اس��ت که متاسفانه 
اوض��اع ب��ازار داخل��ی به شدت خراب اس��ت و تمام 
سود ها به جی��ب دالالن می رود، سیس��تم توزیع و 
تنظیم بازار داخلی اوض��اع خوبی ندارد و در اختیار 

تولیدکنندگان نیست. 
او اف��زود: دستگاه های��ی مثل سازم��ان شیالت و 
حمایت از مصرف کننده هم تعطیل هستند و تاکنون 

این مشکل حل نشده است. 
قاسم��ی تاکید کرد: قیمت ماهی قزل آال از مزرعه 
ت��ا ب��ازار 40 ت��ا 50 درص��د اخت��الف دارد؛ یعنی 
تولیدکنن��ده 50 درصد ارزان ت��ر ماهی را به فروش 
می رسان��د و دالل گرام��ی ای��ن س��ود را از جی��ب 

تولیدکننده و مصرف کننده نهایی بیرون می کشد. 
او اف��زود: سال هاس��ت ک��ه گفته ایم مس��ئولیت 
ای��ن ک��ار را ب��ه اتحادی��ه واگ��ذار کنند، چ��را که 
تصدی گ��ری اس��ت و مجموع��ه ب��ه تنهای��ی توان 
 کنت��رل ب��ازار را دارد ام��ا ت��ا امروز این امر میس��ر 

نشده است. 
رئی��س اتحادیه آبزیان در ادام��ه گفت: بخشی از 
اقتصاد کشاورزی داللی است که متاسفانه از طریق 
سیستم بانکی حمایت می شود، چرا که این سیستم 
ب��ه جای اینک��ه سرمای��ه در گ��ردش را در اختیار 
تولیدکنندگ��ان ق��رار ده��د در اختیار اف��رادی که 

تولیدکننده نیستند قرار می دهد. 
او در خص��وص ماهی قرمز و قیمت آن برای شب 
عی��د بیان کرد: قیمت ماهی قرم��ز متفاوت است و 
چ��ون ع��ددی را در سبد خان��وار تشکیل نمی دهد 
چندان قابل بحث نیس��ت اما این نکته حائز اهمیت 
اس��ت که تولیدکنندگ��ان داخلی ماه��ی قرمز را با 
کیفیت بس��یار مناسبی تولید می کنند ولی عده ای 
سودجو در بازار هستند که ماهی درجه سه یا چهار 

را به فروش می رسانند. 
رئیس اتحادیه آبزی��ان در خصوص واردات ماهی 
قرمز چینی به کشور بیان کرد: آماری در گمرک در 
این مورد وجود ندارد، اگر این محصول وارد هم شده 

باشد از طریق قاچاق است.

 سیگار تازه ایرانی سال آینده 
به بازار می آید

مدیرعامل شرکت دخانیات ای��ران اعالم کرد: سال 
آینده، سیگارهای جدید مطاب��ق با استانداردهای روز 

دنیا تولید و به بازار عرضه می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از شرک��ت دخانی��ات ای��ران، 
محمدحس��ین برخوردار اضافه کرد: تولید سیگارهای 
جدید در بس��ته بندی های مطلوب و مناسب، براساس 
درخواس��ت ب��ازار مص��رف و رعای��ت استانداردهای 
بین الملل��ی در می��زان قطران و نیکوتی��ن و مطابق با 
ذائقه مصرف کنندگان خواهد ب��ود. وی افزود: شرکت 
دخانیات ایران در نظ��ر دارد محصوالت تازه خود را با 
کیفیت بسیار باال و با استفاده از آخرین روش های روز 
دنیا تولید و عرضه کند. به گفته وی، شرکت دخانیات 
ایران با دعوت از شرکت های بزرگ بین المللی و دیگر 
کشورهای پیشرو در ساخت فیلتر، گام های موثری را 
برای کاه��ش ضررهای سیگار و استاندارد سازی تولید 
تازه خود برداشته اس��ت. مدیرعامل شرکت دخانیات 
ایران گفت: محصوالت جدید، پس از تست کلینیکی و 
تست بازار و نیز اطمینان از کیفیت مطلوب آن به تولید 
انبوه می رسد. وی هدف این شرکت از تولید محصوالت 
تازه را توج��ه ویژه به سالمت مصرف کنندگان، تامین 
نیاز بازار مصرف و صادرات، کاهش وابستگی به واردات 
سیگار، مب��ارزه جدی با محص��والت دخانی قاچاق و 
بی کیفی��ت و توجه ب��ه ذائق��ه مصرف کنندگان اعالم 
کرد. براساس اطالعات شرکت دخانیات ایران، ساالنه 
67میلیارد نخ سیگ��ار در کشور مصرف می شود که از 
این رقم، 16 میلیارد نخ به صورت رسمی و 24میلیارد 
ن��خ به ش��کل قاچاق وارد کش��ور می ش��ود و بقیه را 

واحدهای داخلی کشور تولید می کنند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
میوه های قاچاق در حال جمع آوری 

هستند

در پی ورود میوه های قاچاق به میدان میوه و تره بار و 
اولتیماتوم های دستگاه های ذی ربط، معاون وزیر جهاد 
کشاورزی اعالم کرد، سازمان های تعزیرات حکومتی، 
حمایت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال در حال جمع آوری 
محموله ه��ای میوه  قاچ��اق و برخورد ب��ا قاچاقچیان 

هستند که باید این روند ادامه پیدا کند. 
محمدعلی طهماسبی در گفت وگو با ایسنا، ضمن رد 
ادعای رئی��س اتحادیه باغداران استان مازندران مبنی 
ب��ر ورود رسمی و با مجوز میوه ه��ای قاچاق به کشور 
اظه��ار کرد: وقتی در کشور انواع محصوالت کشاورزی 
و می��وه به حدی تولید می ش��ود که باید برای افزایش 
صادرات و ف��روش آن در بازار داخلی فکری کرد. چرا 
وقتی محصول روی دست تولید کنندگان مانده باید به 

میوه های وارداتی مجوز داده شود؟ 
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از دستگاه های متولی 
از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و گمرک مجوزی برای ورود میوه های خارجی 
صادر نکرده اند، گفت: قاچاقچیان همه را خسته کرده اند 
و تنها منافع خ��ود را می بینند، در حالی که همچنان 
پرتقال والنس��یای جنوب روی درخت باقی مانده است 
و حج��م تولیدات انواع میوه در کش��ور چند برابر نیاز 

داخلی است. 
مع��اون باغبانی وزیر جهاد کش��اورزی اعالم کرد: با 
ورود رسانه ها به مس��ئله  میوه ه��ای قاچاق روشنگری 
الزم در جامعه ایجاد شد و دستگاه های نظارتی جدی تر 
برای برخورد با این معضل ورود پیدا کردند؛ به گونه ای 
ک��ه هم اکنون تعزیرات حکومت��ی، سازمان حمایت و 
ستاد مب��ارزه با قاچاق ک��اال و ارز در حال جمع آوری 
محموله ه��ای میوه  قاچ��اق و برخورد ب��ا قاچاقچیان 

هستند که باید ادامه پیدا کند. 
به گفته طهماسبی، دستگاه های نظارتی مانند ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تعزیرات حکومتی حتی به 
میادین میوه و تره بار ورود پیدا کرده اند و محموله های 
قاچ��اق را شناسایی و جم��ع آوری می کنند و اگر این 
روال مانند روزهای گذشته ادامه پیدا کند، تولید کننده 
احس��اس امنیت می کند و می توان نس��بت به بازاری 
خ��وب و مناسب برای ان��واع میوه در آستانه شب عید 
امیدوار بود. وی اظهار کرد: در سال جاری بالغ بر 4.5 
میلیون انواع مرکب��ات، بیش از 3 میلیون تن سیب و 
بیش از 300 هزار تن کیوی در کشور تولید شده است 
که بس��یار بیشتر از نیاز داخلی اس��ت و با وجود ادامه 
داشتن صادرات ای��ن محصوالت طی ماه های گذشته 
همچن��ان مازاد ان��واع میوه در ب��ازار مصرف مشاهده 
می ش��ود، زیرا روی دس��ت تولید کنندگان باقی مانده 

است و باید برای بازاررسانی آن فکری کرد. 

صنعت

کشاورزی

تولید

شیالت
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هیات وزیران ماده )4( آیین نامه اجرایی بندهای )ج( 
و )د( تبصره )11( قانون بودجه سال 1394 کل کشور 

را اصالح کرد. 
به گ��زارش مهر، متن مصوبه به این شرح است: ماده 
)4( آیین نامه اجرایی بنده��ای )ج( و )د( تبصره )11( 
قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع تصویب نامه 
شماره 56243/ت52134ه� م��ورخ 1394/05/06 به 

شرح زیر اصالح می شود: 
م��اده 4- بانک ه��ای عام��ل موظفند پ��س از تایید 

کارگروه مربوط، نس��بت به امهال تس��هیالت سررسید 
شده سال 1394 ذی نفع��ان مشمول این آیین نامه به 

م��دت حداکثر تا سه سال اقدام کنند و آمار هزینه های 
امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
 جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

اعالم کنند. 
اسح��اق جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمهور، این 
مصوب��ه را برای اجرا ب��ه وزارت جهادکشاورزی، وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، وزارت کش��ور، سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ کرد. 

جهانگیری ابالغ کرد
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رئیس کل بانک مرکزی: اصالح 
ساختار اقتصادی اولویت دولت ایران 

است
نخس��تین سخن��ران همایش روز گذشته، 

ولی اهلل سیف بود. 
رئی��س ک��ل بان��ک مرک��زی با اش��اره به 
فعالیت های اقتص��ادی دولت یازدهم گفت: 
دول��ت تدبی��ر و امی��د در سال ه��ای ۲۰۱۴ 
و ۲۰۱۵ مس��یر اصالح��ات اقتص��ادی در 
زمینه ه��ای مختل��ف اع��م از بهبود و اصالح 
سیاست ه��ای پولی، مالی و ارزی را در پیش 
گرفته و عمده اصالح سیاست ها در راستای 
تامی��ن هدف رشد و برقراری ثبات اقتصادی 

بوده است. 
ول��ی اهلل سی��ف ک��ه در دومی��ن همایش 
تج��اری و بانک��ی ای��ران و اروپ��ا در حضور 
مهمانان داخلی و خارجی سخن می گفت با 
اشاره به اینکه با وجود کند شدن آهنگ رشد 
اقتصادی در سال ۲۰۱۵، چشم انداز این رشد 
براس��اس پیش بینی های داخلی و بین المللی 
در سال های آتی روشن است و اقتصاد ایران 
خواه��د توانس��ت به رش��د اقتصادی فراتر از 
۵ درص��د در سال ۲۰۱۶ دست یابد، تصریح 
کرد: این میزان از رشد اقتصادی نشان دهنده 
ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با صالبت 
در آن قدم خواهد گذاشت. ضمن آنکه اقتصاد 
ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته 
اس��ت ت��ا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را 
آغاز و پتانس��یل های بزرگ خود را از قوه به 
فعل بدل کند. این موقعیت تاریخی می تواند 
ای��ران را در ردی��ف اقتصاده��ای نوظهور در 

سطح جهانی قرار دهد. 
وی اف��زود: در ای��ن میان ای��ران از توسعه 
همکاری ه��ای متقاب��ل ب��ا اتحادی��ه اروپ��ا 
استقب��ال می کند تا نه تنها سرمایه گذاران از 
فرصت ه��ای استثنایی اقتصاد ایران بهره مند 
شون��د، بلکه اقتصاد ایران نیز بتواند با جذب 
سرمایه های مولد، فرآیند رشد و توسعه خود 

را شتاب و قدرتی مضاعف بخشد. 
سیف بزرگ ترین تحول اخیر اقتصاد ایران 
را اج��رای برج��ام و لغو تحریم های اقتصادی 
تحمیلی دانس��ت و افزود: اعمال تحریم های 
اقتص��ادی ن��ه تنه��ا به عنوان یک��ی از موانع 
توسع��ه اقتص��اد ایران به وی��ژه در سال های 
اخیر نقش داشت، بلکه بس��یاری از کشورها 
از جمل��ه کشوره��ای عضو اتحادیه اروپا را از 

همکاری های سازنده با ایران محروم کرد. 
سیف درخصوص رفع تحریم های اقتصادی 
و اج��رای برجام تاکید کرد: اکنون با حصول 
نتای��ج برج��ام و اج��رای آن، ع��الوه بر رفع 
تحریم ه��ای اقتصادی به عنوان گامی مثبت 
در عرصه سیاسی - اقتصادی، روابط خارجی 
ایران را به ویژه با اتحادیه اروپا ارتقا بخشیده و 
چشم انداز روشنی را برای توسعه همه جانبه 

همکاری های متقابل گشوده است. 
وی اف��زود: با اجرای برجام، ریس��ک های 
سیاس��ی و اقتص��ادی ایران به ص��ورت قابل 
توجه��ی کاه��ش خواهد یاف��ت و با توسعه 
تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، فرآیند 
رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید 

قرار خواهد گرفت. 
 سی��ف نقش بانک مرک��زی در اصالحات 
اقتص��ادی ص��ورت گرفته در دو سال اخیر را 
حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: بانک 
مرکزی درخصوص سیاست پولی توانس��ته، 
طی دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد 
نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم 
را در اقتص��اد ای��ران به طور چشمگیری مهار 

کرده و کاهش دهد. 
وی در خص��وص سیاست های ارزی گفت: 
حف��ظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، 
تخصی��ص بهین��ه منابع و تامی��ن نیازهای 
عوام��ل اقتص��ادی ب��ه ارزی به عنوان هدف 
اصل��ی سیاس��ت ارزی بان��ک مرکزی در دو 

سال گذشته است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه اص��الح ساختار نظام 
یارانه ه��ا در دست��ور کار دول��ت قرار دارد تا 
زمینه های تخصیص کاراتر منابع را در اقتصاد 
ای��ران فراه��م و از هدر رفتن منابع ارزشمند 
کش��ور جلوگیری کند، اف��زود: در خصوص 
فض��ای کس��ب و کار، اقتصاد ای��ران در حال 
تجربه تحولی بزرگ است به طوری که دولت 
اصالح فضای کس��ب وکار را در اولویت خود 
ق��رار داده و ب��رای بهبود شاخص های فضای 
کس��ب وکار مانند شاخص شروع کسب و کار، 
شاخ��ص اخذ مجوزه��ا، شاخص ثبت اموال، 
شاخ��ص اخ��ذ اعتب��ارات و شاخص حمایت 
قضایی از سرمایه گذاران تالش کرده است. 

وی اف��زود: شاخص فضای کس��ب و کار در 
ای��ران که در س��ال ۲۰۱۴، ۱۵3 بوده است 
در سال ه��ای بعد یعن��ی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به 
ترتی��ب ب��ه ۱3۰ و ۱۱8 کاهش یافته است. 
انتظ��ار می رود شاخص های مذکور همچنان 
ط��ی سال ه��ای آت��ی روند رو ب��ه بهبود آن 

استمرار داشته باشد. 
رئی��س ک��ل بانک مرک��زی کوچک سازی 

دول��ت توام با اص��الح ساختار نظام بانکی را 
م��ورد اش��اره قرار داد و گفت: همزمان با این 
تحوالت، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، 
مقررات زدایی و اصالح ساختار نظام بانکی را 
در کنار کوچک سازی دولت در پیش گرفته 
است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعاالن 

اقتصادی در همه حوزه ها مهیا شود. 
سیف اجرای برجام و لغو تحریم ها، اصالح 
سیاست ه��ا و اص��الح ساختارها را زمینه ساز 
بهبود شرایط اقتصاد ایران دانس��ت و گفت: 
این عوامل زمینه ساز تقویت سرمایه گذاری 
به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی است 
و فرصتی تاریخی را پیش روی ایران و سایر 
کشوره��ای طرف تج��اری آن قرار می دهد. 
مس��لما اقتصاد ایران براس��اس قابلیت های 
اش��اره شده، در شرای��ط جدید با استفاده از 
مفاهی��م و اصول اقتصاد مقاومتی که بس��تر 
اصلی برنامه ریزی ها و فعالیت های اقتصادی 
را تشکی��ل می ده��د، می تواند ب��ا تبعیت از 
شاخص ه��ای مردم��ی ب��ودن، درون زای��ی، 

دانش بنیان��ی، عدالت مح��وری و برون گرایی 
مس��یر توسعه و تعالی را با سرعت بیشتری 

طی کند. 
رئی��س ش��ورای پ��ول و اعتب��ار افزایش 
شاخص ه��ای اقتص��ادی، به ویژه در بورس را 
نویدبخ��ش رونق اقتصادی ایران دانس��ت و 
اف��زود: بهب��ود شاخص های اقتصادی به ویژه 
شاخ��ص بورس اوراق به��ادار از زمان اجرای 
برج��ام و لغ��و تحریم های اقتصادی به خوبی 
گ��واه خوش بینی ه��ای رو ب��ه تزاید فعاالن 
اقتص��ادی ب��ه چشم انداز آتی اقتصاد ایران و 

نویدبخش رونق اقتصادی آتی است. 
وی درخص��وص کنترل تورم در سال های 
اخی��ر در کن��ار انضباط پول��ی دولت یازدهم 
گف��ت: بان��ک مرکزی موفق شده تا با اعمال 
سیاست های مناسب در کنار همراهی دولت 
ن��رخ تورم را ب��ه محدوده تک  رقمی نزدیک 
کن��د، به نحوی که ن��رخ تورم از ۴۰.۴درصد 
در مه��ر م��اه 9۲ به ۱۲.۶درصد در بهمن ماه 
س��ال ج��اری رسی��د و رشد ت��ورم نقطه به 
نقط��ه شاخ��ص قیمت مصرف کنن��ده نیز از 
۴۵.۱درصد در خردادماه 9۲ به 8.9درصد در 

بهمن ماه کاهش یافت. بانک مرکزی مصمم 
به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک 
رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط 
مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه گذاران 

و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد. 
وی اف��زود: همان ط��ور که می دانیم عالوه 
ب��ر شرای��ط محیطی مناس��ب، اقتصاد ایران 
از ظرفیت های بزرگی مانند نیروی انس��انی 
تحصیل ک��رده و ماهر، منابع طبیعی سرشار، 
دسترس��ی ب��ه ان��رژی ارزان، ب��ازار مصرف 
ب��زرگ داخل��ی و دسترسی ب��ه بازار مصرف 
منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برخوردار 
اس��ت. ب��ر این اساس جمیع شرایط داخلی و 
بین الملل��ی در حال حاض��ر، زمینه مناسبی 
را برای بهره برداری از ظرفیت های گس��ترده 
اقتص��اد ای��ران و آغاز فصلی جدید از توسعه 
اقتصادی فراهم کرده که می تواند ایران را در 
ردی��ف یکی از اقتصادهای نوظهور در سطح 

جهانی قرار دهد. 
 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 

بازار داخلی بزرگ ایران زمینه مناسبی برای 
همکاری متقابل بانک های ایران و اروپا است، 
تصریح کرد: موسسات خدمات مالی می توانند 
در ایجاد و توسعه زیرساخت های سیس��تمی 
بانک ه��ا نظی��ر مدیری��ت ریس��ک، خدمات 
م��ورد نیاز را ارائه کنند. همچنین بانک های 
سرمایه گ��ذاری این فرصت را خواهند یافت 
که به بازار جدیدی دست یابند و در نهایت 
سرمایه گذاری های متقابل بانک های ایران و 
اروپا از طریق دایرکردن شعبه، نمایندگی و 
رابط��ه سهامداری فرصت های مغتنمی برای 

طرفین خواهد بود. 
سیف ب��ا دعوت از سرمایه گذاران خارجی 
برای حضور و سرمایه گذاری در ایران گفت: 
از تمامی سرمایه گذاران، موسسات خدماتی و 
بانکداران اروپایی دعوت می کنم که در فضای 
پس��اتحریم به منظور همکاری و استفاده از 
فرصت های کم نظیر اقتصاد ایران، در مس��یر 
رش��د اقتص��ادی و تولید با محوریت اشتغال 
و ص��ادرات، هم��راه ب��ا ظرفیت ه��ای باالی 
سرمایه ه��ای انس��انی ج��وان و متخصص و 
مناب��ع طبیع��ی سرشار در کش��ور ما حضور 

فعاالنه داشته باشند. 

تمایل بانک های اروپایی برای همکاری 
با ایران رو به افزایش است

تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت 
امورخارج��ه در دومی��ن همای��ش تجاری و 
بانکی ایران و اروپا گفت: عالقه مندی مقامات 
اقتصادی اروپایی به بازگشت سطح روابط در 
زمینه های مالی، تجاری، بیمه ای و بانکی به 
روال قب��ل را مشاه��ده می کنیم، آنها مایلند 
که مسیر کار با ایران در مسیر طبیعی خود 

قرار گیرد. 
مجید تخت روانچی با بیان اینکه طرف های 
اروپایی در برخی موارد احتیاط های بیش از 
ح��د را در رواب��ط بانکی با ایران مدنظر قرار 
می دهن��د، گفت: برخی بانک ه��ای اروپایی 
نگرانی های��ی دارند، درحالی که این ناشی از 
مالحظ��ات بی��ش از حد متعارف است حتی 
مقامات آمریکایی اذعان دارند که مانعی برای 
کار تجاری و اقتصادی با ایران در چارچوب 

برج��ام وج��ود ن��دارد. ضمن آنک��ه برخی از 
بانک های اروپایی نسبت به لغو تحریم ها نیز 

کم اطالع هستند. 
وی اف��زود: برخ��ی کشورها ت��الش دارند 
در رون��د موفقیت آمیز برج��ام اخالل ایجاد 
کنن��د، البت��ه خوشبختانه این موارد به مرور 

کم رنگ تر شده و خواهد شد. 
 معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه 
ای��ران ب��ا اش��اره به اینک��ه FATF ایران را 
کش��وری پرخطر فرض ک��رده و رتبه باالیی 
به ایران اختصاص داده است گفت: ما در حال 
تماس با اف ای تی اف هستیم، ضمن آنکه با 
تصوب قانون مبازره با تأمین مالی تروریسم 
نی��ز در مجلس ش��ورای اسالمی گام مهمی 
در جه��ت اصالح قانون مب��ازره با پولشویی 

برداشته شده است. 
تخت روانچی برجام را فرصت مناسبی برای 
ارتقای کار اقتصادی بین ایران و کشورهای 
اروپایی دانست و گفت: ما اطمینان می دهیم 
هی��چ مانع قانونی برای توسعه کار اقتصادی 
ب��ا ایران وجود ندارد، همچنین مشکل بیمه 
شرکت ه��ای اروپای��ی یا رفع شده یا در حال 

رفع شدن است. 
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا اجرایی شدن برجام 
تم��ام تحریم های اقتص��ادی و مالی مرتبط 
ب��ا بح��ث هس��ته ای لغو شده اس��ت، افزود: 
دستاورده��ای برج��ام در ح��وزه اروپا شامل 
نق��ل و انتق��االت مال��ی بی��ن اشخ��اص و 
نهاده��ای مالی، فعالیت ه��ای بانکی، ایجاد 
رواب��ط کارگزاری، ارائ��ه خدمات پیام رسانی 
مال��ی از جمله سوییفت، اعتبارات صادراتی 
و تعه��د اعطای وام ه��ای ترجیحی به دولت 

ایران است. 

تشکیل پرونده ۹ بانک متخلف
مع��اون بان��ک مرک��زی از تشکیل پرونده 
ب��رای 9 بان��ک متخلف در هی��أت انتظامی 

بانک مرکزی خبر داد. 
ب��ه گزارش مهر، حمی��د تهرانفر دیروز در 
جمع خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی 
برای موسس��ه های مال��ی غیرمجاز در سال 
9۵ گف��ت: اکن��ون مفهومی ک��ه در گذشته 
از این موسس��ه ها داشتیم، وجود ندارد، زیرا 
ای��ن موسس��ه ها پیش از ای��ن در اقتصاد ما 
اثرگ��ذاری داشتند اما با اقدامات انجام شده 
از سوی بانک مرکزی، این اثرگذاری از بین 

رفته است. 
مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی با تاکید بر 
اینک��ه پرون��ده 9 بان��ک متخل��ف در هیأت 
انتظام��ی بان��ک مرکزی تشکیل شده است، 
افزود: از اول اسفند تاکنون تخلفی در زمینه 
اجرای نرخ جدید سود بانکی نداشته ایم، زیرا 
بانک ه��ا مصمم هس��تند، این نرخ ها را اجرا 
کنند اما پیش از آن، پرونده 9 بانک در هیات 
انتظام��ی بان��ک مرکزی همچنان باز است و 
در ح��ال تصمیم گیری درباره آنها هس��تیم.  
وی ب��ا ی��ادآوری هماهنگی های مناسب در 
حاکمیت برای برخورد با موسس��ه های مالی 
غیرمجاز گفت: هم اکنون تسلط خوبی بر این 
موسس��ه های داریم، بنابراین، موسس��ه های 
غیرمج��از ب��ا فش��ار حاکمیت ب��رای بهبود 
رفتارها اقدام کرده اند.  تهرانفر تصریح کرد: 
چند موسس��ه غیرمجاز در حال اخذ مجوز 
هستند و بانک مرکزی درصدد است آنها را 
از فیلترهای مناسبی عبور دهد تا اگر بعدها 
مجوز دریافت کردند، به طور سالم خدمات 
ارائه دهند، ضمن آنکه سایر موسسه ها مانند 

گذشت��ه اقدامات مشکل زا انج��ام ندهن��د. 
وی ب��ا بیان اینک��ه اقدامات بانک مرکزی 
سب��ب نگرانی موسس��ه های مالی غیرمجاز 
شده است، افزود: آنها می دانند که باید خود 
را ب��ا قوانی��ن تطبیق دهند و نیروی انتظامی 
در این زمینه با جدیت کار را دنبال می کند، 
همچنین قوه قضاییه هماهنگی منس��جم و 
مناسب��ی را ب��ا بان��ک مرک��زی داشته و این 
نخس��تین باری بود که این اقدام منس��جم 

انجام شده است. 
معاون بانک مرکزی از موسس��ه های مالی 
غیرمجازی که هنوز به بانک مرکزی مراجعه 
نکرده ان��د، خواس��ت سریع تر ب��ه این بانک 
مراجعه کنند و پول مردم را به خطر نیندازند. 
وی با تاکید بر اینکه برخورد بانک مرکزی 
درباره این موسسه های غیرمجاز صفر و یکی 
است، ادامه داد: موسس��ه ای از بانک مرکزی 
مجوز دارد، در صورت تخلف، نظارت خاصی 
بر آن انجام می شود و موسسه بدون مجوز، در 
صورت تخلف، نظارتی دیگر برای آن در نظر 
خواهی��م گرفت، به گونه ای که ورود بازرسان 
بانک مرکزی برای بررسی تخلف معنا ندارد، 

زیرا آن موسسه غیرمجاز است. 
تهرانف��ر در پاس��خ به پرسشی درباره ادامه 
فعالیت خود در معاونت نظارتی بانک مرکزی 
اظهارداشت: واقعیت این است که فعالیت در 
ای��ن سمت سخت و بس��یار پرمشغله است؛ 
همان ط��ور ک��ه نفرات قبل��ی فعالیت کردند 
م��ن نی��ز در این سمت فع��ال بودم و نفرات 
بع��دی نیز خواهند آم��د؛ بنابراین این اتفاق 
دیر یا زود خواهد افتاد.  معاون بانک مرکزی 
گف��ت: ب��ا چند نفر در ای��ن زمینه مذاکراتی 
انج��ام ش��ده که با ورود این ف��رد، تغییرات 
اتف��اق خواهد افتاد. تهرانفر درباره چگونگی 
نظ��ارت بان��ک مرکزی بر اج��رای نرخ سود 
جدید در بانک ها گفت: دستور اول بازرسان 
بانک مرکزی بررسی اجرای نرخ سود جدید 
در بانک هاس��ت و به ط��ور جدی در سراسر 
کش��ور روی ای��ن موض��وع متمرکز شده ایم.  
تهرانف��ر ادام��ه داد: به نظر می رسد این نرخ 
در نظ��ام بانکی کشور در حال اجرایی شدن 
است اما به دلیل گس��ترده بودن نظام بانکی 
کش��ور، در برخ��ی موارد حتی مدیران عامل 
بانک ه��ا نیز نمی توانند همه شعب را بررسی 
کنند؛ بنابراین ممکن است شعبه ای برخالف 
ضوابط، سپرده جذب کرده و نرخ های دیگری 

را عمل کند. 
ب��ه گفت��ه وی، از اول اسفندم��اه امس��ال 
تاکن��ون ن��رخ سود جدید اجرای��ی شده اما 
اشکاالت��ی در سپرده ه��ای کوتاه مدت و عدم 
تعدی��ل آن وج��ود دارد که در حال برطرف 

کردن آن هستیم. 

دومی�ن همایش تج�اری ای�ران و اروپا روز گذش�ته در حالی 
برگزار ش�د ک�ه زمزمه ورود بانک های خارجی ب�ه ایران بیش از 
پیش قوت گرفته اس�ت و مس�ئوالن بانک مرک�زی امیدوارند با 
رایزنی های صورت گرفته به زودی ش�اهد حضور این بانک ها در 
ایران باش�یم. ام�ا این ابراز امیدواری ها در حالی اس�ت که هنوز 

موانعی بر س�ر حضور بانک های خارجی در ایران وجود دارد.  در 
این باره می توان به ارزیابی برخی موسسات بین المللی از ریسک 
س�رمایه گذاری در ایران اش�اره کرد که می تواند ب�ر زمینه های 

همکاری این بانک ها با ایران تاثیر بگذارد.
از همین رو  همه مسئوالن شرکت کننده در همایش روز گذشته 

ت�الش کردند ت�ا طرف های خارج�ی را برای س�رمایه گذاری در 
ایران مجاب کنند؛ تالش�ی که حتی تخ�ت روانچی، معاون اروپا 
و آمری�کای وزارت امورخارجه هم در آن ش�رکت کرد و از زبان 
دیپلماس�ی ب�ه تبیی�ن جذابیت ه�ای س�رمایه گذاری در ایران 

پرداخت. 

دومین همایش تجاری ایران و اروپا آغاز  شد 

تالش برای احیای اعتماد بانک های خارجی

یکشنبه
16 اسفند 1394 بانک و بیمه4

نرخنــامه
دالر3,43۹ تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و سک��ه ن��رخ ه��ر دالر آمریک��ا 
را3,۴39توم��ان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۱,۰۰۱,۱۰۰ تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازارازاد3,8۰۵ توم��ان و ه��ر پوند 
نیز۴,9۲7تومان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم سکه 
۵۲۴,۰۰۰ توم��ان و ه��ر رب��ع سکه۲8۰,۰۰۰توم��ان 
فروخته شد. هر سکه یک گرمی۱9۱,۰۰۰تومان خرید 
و فروش شد و هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۰3,۲۱۰تومان 
قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازارهای جهانی 

۱۲,۶۰۱دالر بود.

انتخاب بانک پاسارگاد به عنوان 
واحد کارآفرین و اشتغال زای کشور

بانک پاسارگ��اد ب��ار دیگ��ر موفق ش��د در ششمین 
جشن��واره تجلیل و تکری��م از کارآفرین��ان و مدیران 
اشتغ��ال زای کشور که در تاری��خ ۱3 اسفند ۱39۴ و 
در مح��ل سالن همایش ه��ای بین المللی صدا و سیما 
برگ��زار شد، به عن��وان واحد کارآفری��ن و اشتغال زای 

کشور معرفی شود. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاسارگ��اد، در این 
جشنواره که با حضور دکتر عباس عراقچی معاون وزیر 
امور خارجه، دکت��ر بهروز کمالوندی سخنگو و معاون 
ام��ور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی 
کشور، دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغ��ال وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، کار 
آفرینان برت��ر کشور و تولیدکنندگان و با هدف تقدیر 
از کارآفرینان کشور و تاکید بر جایگاه واالیشان برگزار 
شد، از ۵۰ سازمان فع��ال در این حوزه تقدیر به عمل 
آمد که از این تعداد، بانک ه��ای پاسارگاد، صادرات و 
سرمایه نیز از شبکه بانکی کشور موفق به دریافت این 

عنوان شدند. 
همچنی��ن در بخ��ش دیگری از جشن��واره از دکتر 
عراقچ��ی، دکت��ر کمالوندی و خان��واده محترم شهید 
علی محم��دی ب��ه جهت تالش ه��ای شبان��ه روزی و 
مجاهدت شان در راستای لغو تحریم های ظالمانه علیه 

کشور تقدیر به عمل آمد. 
گفتن��ی است در این جشنواره ک��ه از طرف وزارت 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و به صورت ساالنه برگزار 
می ش��ود، واحد ه��ای کارآفرین و اشتغ��ال زای کشور 
توس��ط هیأت علمی دبیرخانه جشن��واره و تعدادی از 
اساتید رشت��ه کارآفرینی دانشگاه های کشور، براساس 
آم��ار و اطالع��ات مربوط ب��ه اشتغال زایی مس��تقیم 
واحد های تولی��دی، صنعتی و خدمات��ی کشور مورد 

ارزیابی قرار می گیرند. 

بانکنامه
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قیمتنوع ارز 

3,۴39دالرآمریکا

3,8۰۵یورو اروپا

۴,9۲7پوند انگلیس

9۴7درهم امارات

۱,۲۰7لیر ترکیه

۵۴۵یوان چین

3۱ین ژاپن

۲,۶۲۲ دالر کانادا

3,۵۲3فرانک سوئیس

۱۱,۵۰۰دینار کویت

9۲۵ ریال عربستان

۵7روپیه هند

8۵3 رینگت مالزی

88۵رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۲,۶۰۱اونس طال

۴۴7,۶۰۰مثقال طال

۱۰3,۲۱۰هر گرم  طالی ۱8 عیار

۱,۰۰۱,۱۰۰سکه بهار آزادی

۱,۰۰۱,۵۰۰سکه طرح جدید

۵۲۴,۰۰۰نیم سکه

۲8۰,۰۰۰ربع سکه

۱9۱,۰۰۰سکه گرمی

غالمعل��ی کامی��اب، مع��اون ارزی بانک مرک��زی در حاشیه این 
همایش در گفت وگو با »فرصت امروز« با اشاره به مذاکرات صورت 
گرفته برای حضور بانک های خارجی در ایران گفت: از اول مارس 
تا امروز )شنبه(نخستین بانک های ایرانی که در آلمان هستند مثل 
بان��ک سپ��ه بی��ن ایران و اروپا شروع به ک��ار کرده اند. در این میان 
مشکل این است که بانک های آلمانی برای فعالیت در ایران پیش 
از ای��ن جریمه ه��ای شدی��دی شده اند و این موضوع بر روند حضور 

آنها تاثیر گذاشته است. 
وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر هنوز وضعیت قوانی��ن و قواعدی که 
بانک های آمریکایی پیش از این وضع کرده اند، مشخص نیست و به 
همین دلیل است که بانک های اروپایی ترجیح می دهند کمی صبر 
کنند و با سرعت کمتری در این باره قدم بردارند اما فکر می کنم، 
در مدت بس��یار کوتاهی شاید تا یک یا دو ماه دیگر همکاری ما با 
بانک های اروپایی برای فعالیت در ایران آغاز خواهد شد. در میان 
کشوره��ای اروپای��ی بیشتر از همه کشور آلمان عالقه مند است که 
در ای��ران فعالی��ت کن��د و ب��ا توجه به اشتیاق ط��رف مقابل انتظار 
داریم که به زودی پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته باشیم. 
کامیاب تصریح کرد: اقتصاد و تجارت ایران برای بانک های خارجی 
از جذابی��ت زی��ادی برخ��وردار است و این بانک ها تمایل دارند تا با 
حض��ور در ای��ران از پتانس��یل های اقتصادی م��ا بهره مند شوند. تا 
پیش از اینکه ایران تحریم شود بس��یاری از بانک ها با ما تعامل و 
همک��اری داشتن��د و اکنون هم انتظار داریم به زودی همکاری ما با 
ای��ن بانک ه��ا از س��ر گرفته شود و ب��ا رفع کامل موانع شرایط برای 
حضور این بانک ها در ایران فراهم شود که مذاکرات خوبی هم در 

این باره داشته ایم. 

حمی��د تهرانف��ر، مع��اون نظارتی بانک مرکزی هم در گفت وگو با 
»فرصت امروز« با اشاره به رفع تحریم ها گفت: فرصت بسیار خوبی 
برای تعامل بانک های خارجی و حضور آنها در ایران فراهم آمده و 
نکته مهم این است که بانک های خارجی هم اشتیاق زیادی برای 

حضور در ایران دارند. 
وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون بانک های کدام کشورها 
ب��رای حضور در ای��ران ابراز تمایل کرده اند، گفت: نمی توانم بگویم 
که تاکنون چند بانک در این باره ابراز تمایل کرده اند اما بر انگیزه 
ب��االی ای��ن بانک ه��ا برای حضور در ایران تاکید می کنم و امیدوارم 
ک��ه ب��ا توج��ه به این موضوع ب��ه زودی شاهد حضور این بانک ها در 
ای��ن باشی��م. در این خصوص می توان از بانک های کشور آلمان نام 
ب��رد ک��ه بس��یار مشتاقند تا در ایران فعالی��ت کنند که با توجه به 
قرائن موجود می توان گفت ظرف مدت زمان کوتاهی شاهد اثرات 

مذاکرات انجام شده در این باره خواهیم بود. 
تهرانفر با اشاره به اثرات حضور بانک های خارجی در ایران گفت: 
حضور این بانک ها در ایران می تواند اثر خوبی روی فعالیت بانک های 
ایرانی داشته باشد و آنها را تشویق کند تا خود را به استانداردهای 

بانک های خارجی ارتقا دهند. 
مع��اون نظارت��ی بانک مرکزی تاکید ک��رد: بانک های خارجی با 
حض��ور در ای��ران می توانن��د تغییرات مهم��ی را در نحوه پرداخت 
تسهیالت ایجاد کرده و کمک کنند تا ارائه تسهیالت در بانک های 
م��ا براس��اس طرح های توجیهی انجام شود. همان طور که می دانید 
بخ��ش مهم��ی از مشک��الت معوقات بانکی مرب��وط به این موضوع 
اس��ت و می ت��وان امی��دوار بود که با این ک��ار معوقات بانکی هم رو 

به کاهش بگذارد. 

معاون ارزی بانک مرکزی در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

بانک های آلمانی به زودی به ایران می آیند



یکشنبه
165 اسفند 1394 اصناف و بازرگانی

حضور 2 وزیر و 50 فعال اقتصادی 
عمان در چابهار

علی بن سعود الس��نیدی، وزیر صنعت و تجارت و 
احمدبن محمد الفطیسی، وزیر حمل ونقل به همراه 
50 فعال اقتصادی کشور عمان ظهر شنبه با کشتی 

هرمز وارد بندر چابهار شدند. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، هیأت عمانی در ب��دو ورود در 
اسکله چابهار م��ورد استقبال عل��ی اوسط هاشمی 
استاندار سیس��تان و بلوچس��تان، محمد سعیدنِژاد 
مدیرعامل سازم��ان بنادر و دریانوردی کشور، حامد 
عل��ی مبارک��ی مدیرعامل منطق��ه آزاد و احمدعلی 

موهبتی فرماندار چابهار قرار گرفتند. 
مدیرعامل سازمان بن��ادر و دریانوردی روز شنبه 
در حاشیه مراسم استقبال از این هیأت در گفت وگو 
با ایرنا اظهار کرد: هی��أت تجاری و اقتصادی کشور 
عم��ان برای نخس��تین بار به ایران سف��ر می کند و 
از اه��داف آن بازدید از ط��رح توسعه بنادر، شهرک 
پتروشیمی مکران، ظرفیت های بندر و منطقه آزاد و 
تسهیل در مراودات تجاری، سرمایه گذاری، ترانزیت 

و ترانشیب است. 
محم��د سعیدن��ژاد اف��زود: اعض��ای ای��ن هیأت 
فرصت ه��ای سرمایه گ��ذاری در چابه��ار را بررسی 
می کنن��د و در آینده در این بن��در فعالیت تجاری، 

اقتصادی و ترانزیت را انجام می دهند. 
وی گف��ت: افزایش مناسبات تج��اری دو کشور و 
بنادر چابهار و عمان یک��ی دیگر از اهداف سفر این 

هیأت بلندپایه است. 
وی بی��ان کرد: در این سفر یک روزه کارگروه های 
بن��ادر و سرمایه گ��ذاری، بان��ک و بیم��ه، صنعت و 
تجارت با حضور استاندار سیس��تان وبلوچس��تان و 
دو وزی��ر کشور عمان و فع��االن اقتصادی در چابهار 

برگزار می شود. 

رئیس اتحادیه قنادی: 
برنامه صادرات شیرینی ایران به 

کانادا و استرالیا در ایام پایانی سال
رئیس اتحادیه دارندگ��ان قنادی، شیرینی فروش 
و کاف��ه قنادی گف��ت: نه تنها ب��رای تأمین شیرینی 
شب عید مشکلی نداری��م بلکه برنامه پایان سال ما 
صادرات شیرینی خش��ک ایرانی به کانادا و استرالیا 

است. 
ب��ه گزارش شاتا از پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف 
ای��ران، عل��ی بهره من��د در خصوص تمهی��دات این 
اتحادیه برای شب عید گفت: هیچ گونه کم و کسری 
برای شیرینی شب عی��د نداریم و هم اکنون اعضای 
اتحادی��ه در حال تهیه محصوالت��ی با ماندگاری باال 

برای ایام شب عید هستند. 
وی در خص��وص نحوه قیمت گذاری شیرینی شب 
عی��د افزود: برنامه ای ب��رای افزایش قیمت شیرینی 
شب عید نداریم و قیمت شیرینی شب عید در سال 

جاری مشابه سال گذشته است. 
رئی��س اتحادیه قنادی ضمن اشاره به تداوم رکود 
اقتص��ادی، وضعیت ف��روش را در شیرینی فروشی ها 
نس��بت به سال گذشته ضعی��ف عنوان کرد و افزود: 
در سال جاری رونق خاصی در کار ما وجود نداشت 
و امیدواری��م در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور 

بهتر شود. 
بهره من��د در خص��وص برگ��زاری نمایشگاه های 
بهاره و حض��ور واحدهای صنفی تحت نظارت این 
اتحادیه در نمایشگ��اه اعالم کرد: پیش از این هم 
گفت��ه بودیم ک��ه مخالف برگ��زاری نمایشگاه های 
بهاره هس��تیم اما به هر ح��ال ۲0 واحد صنفی از 
اتحادیه قن��ادی در نمایشگاه مس��تقر در بوستان 
ارم، ۲0 واح��د صنف��ی دیگر در نمایشگ��اه بهاره 
بوست��ان والیت، ۲0 واحد ه��م در نمایشگاه بهاره 
حکیمی��ه با نظارت اتحادی��ه و اعمال تخفیف ۱0 

درصدی حضور خواهند داشت. 
وی در ادامه به عرضه محصوالت دارای ماندگاری 
باال و همچنی��ن شکالت در نمایشگ��اه بهاره اشاره 

کرد. 
رئی��س اتحادی��ه شیرینی فروش ه��ا همچنین از 
ص��ادرات شیرینی های خش��ک ایرانی به کشورهای 
ح��وزه خلیج فارس، کانادا و استرالی��ا در ایام پایانی 
سال خب��ر داد و در خص��وص واردات شیرینی های 
قاچاق به کش��ور اظهار داشت: م��ا شیرینی قاچاق 
نداری��م و تنها ممکن است شکالت به کشور واردات 

شود. 

صادرات

صنعت بازی سازی داخلی طی چند سال گذشته رشد 
زیادی داش�ته و آن طور که گفته می شود در حال حاضر 
بی�ش از 300 ش�رکت در ای�ن زمینه فعالی�ت می کنند. 
گرچه تعداد شرکت های فعال بسیار پایین تر از این رقم 
اس�ت اما آمارها بیانگر آن اس�ت که کشور ما پتانسیل 
فراوانی برای رش�د و درآمدزای�ی از تولیدات بازی های 
بومی دارد. با رش�د روزافزون گوش�ی های هوش�مند و 
فراگی�ر ش�دن آنها در جه�ان، بازی س�ازان دنیا عالقه 
واف�ری ب�ه تولید مبتنی ب�ر تلفن همراه پی�دا کرده اند 
و آمار ه�ا نیز نش�ان می دهد که آین�ده صنعت بازی در 
دستان بازی سازانی است که دور کنسول ها و رایانه ها را 
خط بکش�ند و چشم به تولیدات موبایلی داشته باشند. 
از سوی دیگر بازی های تلفن همراه سرمایه زیادی برای 
تولید نی�از ندارن�د و درمقابل مخاطبان بس�یار زیادی 
دارن�د که باعث ش�ده کارشناس�ان بازی ه�ای کوچک 
موبایلی را پراقبال بدانند و چش�م انداز روشنی را برای 
آن پیش بین�ی کنن�د. عدم نیاز به تجهیزات پیش�رفته 
و هزینه باالی تولید، باعث ش�ده تا بازی س�ازان ایرانی 
نیز ب�ه این بخش عالقه زیادی نش�ان دهن�د و آن طور 
که شاهد هس�تیم تولیدات ایرانی در بازار داخلی رشد 
بس�یار خوبی داشته  و توانسته اند به خوبی با نمونه های 
خارج�ی رقابت کنند. ب�ه همین دلی�ل تصمیم گرفتیم 
ت�ا طی یک نشس�ت صمیم�ی پای صحبت ه�ای بهروز 
اجاقیان مدیرعامل ش�رکت فناوران آروند پاس�ارگاد و 
کیانوش کنی مدیر ارشد بازرگانی این شرکت بنشینیم 
ت�ا از ناگفته ه�ای این صنع�ت و مش�کالت پیش روی 
فع�االن این بخش و ش�رکت های خصوصی فعال در این 

عرصه بشنویم. 

به نظرتان وضعیت بازی سازان رایانه ای در کشور ما 
چگونه است؟ و آیا توان رقابت با خارجی ها را داریم؟ 
به��روز اجاقیان: طی چند سال اخیر باتوجه به رشد روز 
افزون بازار موبایل فرصت هایی پیش روی بازی سازان ایرانی 
ق��رار گرفته است. همزمان با عصر بازی های موبایلی، روند 
بازی سازی و برنامه نویس��ی ب��رای پلتفورم های اندروید و 
iOS در داخ��ل کشور آغاز ش��د و برخالف اینکه صنعت 
بازی سازی داخلی در بخش کنسول و رایانه ها یک شکاف 
۲0 سال��ه با بازی های خارج��ی دارد، اما خوشبختانه تا به 
حال ایرانی ها در حوزه تلفن همراه تقریبا همزمان با دنیا پا 
به عرصه گذاشته و قدم به قدم با خارجی ها پیش رفته اند. 
از س��وی دیگر در بخ��ش بازی های موبای��ل، یک ایده 

خالقان��ه با یک هزینه کم می تواند به صورت کاماًل جذابی 
ارائ��ه شود و بدون اینکه متکی به سخت افزار گران قیمت 
یا امکانات خاصی باش��د، مخاطبان را جذب خود کند. به 
همین دلی��ل بازی سازان ایرانی می توانند به خوبی در این 

عرصه فعالیت کنند. 
س�رمایه گذاری برای س�اخت یک بازی تلفن همراه 
چگون�ه اس�ت؟ و ی�ک پروژه چق�در هزین�ه برای 

تولیدکنندگان دارد؟ 
کیانوش کن��ی: سرمایه گذاری ب��رای ساخت یک بازی 
موبایل��ی بس��تگی به بزرگ��ی پ��روژه دارد و ممکن است 
ب��رای بازی های ساده تر کمتر از ۱0 میلیون تومان و برای 
پروژه ه��ای بزرگ تر میلیاردی باش��د اما اگر بخواهیم رقم 
میانگین برای ساخت هر بازی را در نظر بگیریم باید گفت 
که با چند صد میلیون تومان می توان بازی های نسبتا خوب 
موبایلی ساخت. از طرفی زمان و تعداد افرادی که روی یک 
پروژه کار می کنند نیز بس��ته به بزرگی پروژه متغیر است، 
مثال برای ساخت بازی های کوچک و ساده معموال با دو تا 
سه نیروی انس��انی زمانی در حدود ۲ تا 4 ماه الزم است. 
برای پروژه های بزرگ نیز تیم های متشکل از چند ده نفر و 

مدت زمانی بین ۱۲ تا ۲4 ماه کامال طبیعی است. 
کمک های دولتی به بازی س�ازان چگون�ه بوده و آیا 

برای این صنعت کافی است؟ 
به��روز اجاقیان: دولت چه از لح��اظ حمایت های مادی 
و چ��ه غیرمادی باید کمک های بیشت��ری به بازی سازان 
کن��د و من فکر می کن��م باید زیرساخت ه��ای الزم برای 
توسعه صنعت ب��ازی فراهم شود که این زیرساخت ها هم 
می تواند از جنب��ه آموزشی و فرهنگ سازی و هم از جنبه 

زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری باشد. 

در بحث آموزش واقعا باید دولت به طور جدی وارد شود 
تا دانشجویان مهارت ه��ای الزم را در دوره های تخصصی 
کسب کنند. در زمینه فرهنگ سازی و رسانه هم باید گفت 
که پیشرفت های خوبی طی سال های گذشته داشته ایم اما 
بازهم نیازمند تغییرات هستیم و الزم است این فرهنگ در 
جامعه شکل بگی��رد که به این صنعت به چشم سرگرمی 
مناس��ب نگاه شود. در حال حاض��ر کمک های مالی که از 
سوی دولت به بازی سازان ارائه می شود به شدت مبتنی بر 
زمان و طی مراح��ل اداری و کاغذ بازی های فراوانی است 
که این روند به ویژه برای شرکت های کوچک مشکل است. 
به نظر می رس�د که تبلیغات بازی های ایرانی بسیار 
کم است، علت آن چیس�ت و آیا راهکاری برای آن 

در نظر گرفته شده است؟ 
کیانوش کنی: تبلیغ��ات شرکت های بازی سازی بیشتر 
به طور دیجیتالی و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
اس��ت چون تبلیغات محیطی نظی��ر بنرها و بیلبوردها در 
سطح شهر یا تیزره��ای تلویزیونی هزینه های باالیی دارد 
که ب��ا توجه به درآمد شرکت ها، به صرفه نیس��ت؛ ضمن 
آن که به دلیل ماهیت دیجیتالی بودن محصوالت ما، اکثر 
شرکت های فعال سعی می کنند در فضای مجازی تبلیغات 

خود را گسترش دهند. 
لغو تحریم ها چ�ه تأثیری بر صنعت بازی س�ازی ما 

خواهد داشت؟ 
کیانوش کنی: لغو تحریم ها با توجه به هموار شدن موانع 
ب��رای حضور در بازارهای جهانی، فرصت مناسبی را پیش 
روی بازی سازان ایرانی قرار می دهد و کمک می کند بتوانند 
سهمی از بازار بس��یار بزرگ جهانی در این حوزه کس��ب 

کنند. 

چرا بازی های تلفن همراه آینده خوبی در پیش دارند؟ 
کیانوش کنی: درحال حاضر بازی های تلفن همراه به 
بزرگ ترین بخش صنعت بازی در جهان تبدیل شده اند 
به ط��وری که براساس آخرین آمار این بخش با درآمدی 
35 میلی��ارد دالری در سال ۲0۱5، عالوه بر اختصاص 
 AppStore 85 درصد از کل درآمدهای فروشگاه های
اپ��ل و GooglePlay گوگل، بی��ش از 40 درصد بازار 
صنعت بازی از نظر میزان درآمد را نیز به خود اختصاص 
داده است و پیش بینی می شود تا سال ۲0۲0 درآمد این 
بخش ب��ه حدود 75 میلیارد دالر برس��د. این در حالی 
است که بخش های دیگر صنع��ت بازی نظیر بازی های 
آنالی��ن و بازی های کنس��ول های خانگی و دستی، طی 
چن��د سال اخیر روند نزولی داشته و پیش بینی می شود 
همچن��ان به رون��د نزولی خود در سال ه��ای آتی ادامه 
دهند. از طرف دیگر در سال ۲0۱5 تعداد یک میلیارد و 
760 میلی��ون نفر با تلفن های همراه خود بازی کرده اند 
و ب��ه همین دلی��ل این بخ��ش جذابیت زی��ادی برای 
بازی سازان پیدا کرده است و با توجه به روند رو به رشد 
تعداد دارندگان گوشی های هوشمند و تبلت ها، این عدد 

در پنج سال آینده بیش از دو و نیم برابر خواهد شد. 
بهروز اجاقی��ان: از سوی دیگر برخی از محدودیت ها در 
بخش بازی های موبایلی حذف شده اند و بازی سازان هزینه 
کمتری را برای ساخت و انتشار یک بازی صرف می کنند، 
ب��ه همین دلیل بازی سازان داخلی نیز ت��وان ورود به این 
بخ��ش را دارن��د و از این رو بازار برای ب��ازی سازان ما هم 
جذاب است.  به همین دلیل شرکت ما در حال حاضر روی 
ساخت بازی های موبایلی تمرکز کرده است. در حال حاضر 
آرون��د استودیو در حال ساخت چند پروژه بزرگ است که 
برخی از این پروژه ها مراحل پایانی خود را طی می کنند و 

امیدواریم تا چند ماه دیگر وارد بازار شوند. 
ش�رکت ش�ما از کی فعالیت خود را آغاز کرده و آیا 

قصد حضور پررنگ تری در بازارهای خارجی دارد؟ 
به��روز اجاقی��ان: شرکت ما با سرمایه گ��ذاری شاخه، 
سرمایه گ��ذاری خطرپذیر گروه مالی پاسارگاد  )شناسا( 
فعالی��ت خود را به طور رسمی از ابت��دای سال 94 آغاز 
ک��رده که در توسع��ه و طراحی بازی ه��ای تلفن همراه 
به طور تخصصی با هدف استفاده از پتانسیل بازار داخلی 
و خارج��ی شکل گرفت و تصورمان این است که توانایی 
ای��ن را داریم که ع��الوه بر مخاطب داخل��ی می توانیم 
مخاطب��ان خارج��ی را نی��ز تح��ت تأثیر ق��رار دهیم و 
تاکنون سه محصول با نام های »خوش رکاب«، »جدول 
 م��درن« و »۱00 درص��د« را در ب��ازار داخل��ی منتشر 

کرده ایم. 

مدیران ارشد یک شرکت تولید کننده گیم های ویدئویی در گفت وگو با  »فرصت امروز« اظهار کردند 

اقبال درخشان در طالع بازی های موبایلی 

هرسال صادرکننده نمونه از سوی سازمان 
توسعه تجارت انتخاب می شود تا این انتخاب 
تش�ویقی برای صادرکننده ها باشد. البته با 
اینکه آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه 
س�ال 80 اصالح ش�ده، اما باز هم خیلی به 
مذاق صادرکننده ها خوش نمی آید. به قول 
آنها، این تشویق ها بیشتر »فرمالیته« است 
و در نهایت افزوده ای برای آنها ندارد. با این 
حال، انتخاب صادرکننده نمونه در دوره های 
مختلف، سبک و سیاق خاص خود را داشته 
است. سایت اتاق تهران در این باره با محمد 
 الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 

گفت و گو کرده که می خوانید: 
مکانیزم و معیار انتخاب صادرکننده نمونه 

سال چیست؟ 
فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه امروز قدری 
کامل ت��ر شده   است. چارتی ۱000 امتیازی تهیه 
شده و هر صادرکننده ای ک��ه باالی 500 امتیاز 
بی��اورد صادرکنن��ده نمونه آن صنف محس��وب 
می ش��ود، به ش��رط اینکه کس��ی در آن صنف 

امتیازی باالتر از او به دست نیاورد. 
مکانیزم کار این روش چگونه است؟ 

آنچه در این مکانیزم و فرآیند رعایت می شود، 
عبارت است از: ارزش ص��ادرات، بازارهای هدف 
 R&D سیس��تم  آن،  گس��ترش  و  صادرات��ی 
واحدهای تولیدی، تبلیغات میدانی در بازارهای 
هدف، سیس��تم صادراتی ب��ا نوآوری های جدید، 
استف��اده از مکانیزم های جدید برای مارکتینگ، 
سای��ت واحد تولیدی ی��ا صادراتی و عضویت در 
تشکل ها که هرک��دام از این موارد امتیاز خود را 
داشت. بنابراین براساس این جدول بندی ممکن 
بود از ی��ک اتحادیه چهار نفر خ��ود را متقاضی 
صادرکننده نمونه قرار دهن��د. آنها اسناد را ارائه 
می دادند، سپس در کمیته ای ۱3،۱4نفره متشکل 
از افرادی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت صنعت، 

معدن و تج��ارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
اقتصاد و دارایی و تمام کسانی که در این موضوع 
دخی��ل بودند، همچنی��ن یک نماین��ده از اتاق 
بازرگان��ی اسناد را بررس��ی می کردند. البته باید 
بگویم که کماکان مکانیزم به همین صورت ادامه 

دارد. 
سالی چند صادرکننده انتخاب می شود؟ 

 50 تا. خیلی وقت ها بس��یاری تایید می شوند 
و وقت��ی به مراج��ع باالتر مثل مراج��ع نظارتی 

می رسند، تایید نشده و حذف می شوند. 
ش�ما به کدام بخ�ش از این فرآیند انتقاد 

دارید؟ 
اول اینکه، هیچ وقت یک شرکتی که در بحث 
»های تک« ک��ار می کند، با ی��ک واحد تولیدی 
نساجی قابل مقایسه نیس��ت. قرار نیست همان 
امتیازات��ی که یکی می آورد دیگ��ری نیز بیاورد. 
بنابرای��ن به عقی��ده ما این انتخ��اب، تخصصی 
نیس��ت. دوم اینکه، معموال هرساله شرکت های 
خصولتی در بین صادرکنندگ��ان نمونه به وفور 
یافت می شون��د. به عقیده م��ن، متولی این کار 
باید ات��اق بازرگانی ایران ب��ا محوریت تشکل ها 
باشد. امروز کس��انی را در زمین��ه صادرات داریم 
که کارت ه��ای اصطالحا یک بار مصرفی دارند که 
براساس آمار گمرک حجم صادرات شان بس��یار 
باالتر از یک صادرکننده واقعی است. اگر مالک، 
فق��ط مالک صادراتی باشد، قطعا به آنان که این 
ک��ار را می کنند باید جای��زه داد، اما اگر نماینده 
تشکل به عنوان مرج��ع رسیدگی کننده زیر نظر 
اتاق بازرگانی حضور داشته باشد، نه به عنوان ناظر 
یا مهمان -در بعضی مواق��ع تشکل را برای نظر 
مشورتی می خواهن��د- در این صورت، مشخص 
می شود که ک��دام شخص، صادرکنن��ده واقعی 
است و کدام شخ��ص صادرکننده یک بارمصرف 
است. هیچ کس��ی باالتر از یک اتحادیه یا تشکل 
نمی توان��د به اف��رادی ک��ه در آن بخش فعالیت 

می کنن��د، آشنایی داشته باشد. ب��ه این ترتیب، 
مستقیما منتقد این نوع انتخاب هستیم و به آن 
اعتراض داریم؛ خصوصا امسال که به هیچ عنوان 
مورد پذیرش و قبول اتاق بازرگانی و نمایندگان 

تشکل ها نبود. 
طی این سال ها اعتراض خود را اعالم کرده  
یا پیش�نهادی برای تغییر مکانیزم انتخاب 

داده اید؟ 
بله. طی سالی��ان قبل پیشنهادات��ی در مورد 
تفکیک ک��ردن و تخصصی ش��دن رسیدگ��ی به 
واحده��ای مختل��ف ارائه کردیم که ت��ا به امروز 
نتیج��ه ای نگرفتی��م. اینط��ور که ام��روز حس 
می کنیم، سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد روش 

درست و بهترین روش را به کار می گیرد. 
امسال، مشخصا به چه موضوعی اعتراض 

داشتید؟ 
اول اینک��ه، مجددا یک س��ری شرکت ها را در 
لیس��ت می دیدیم -به طور مشخص شرکت های 
خودروس��از- ک��ه در ف��روش داخل��ی مش��کل 
داشتند. اینها چطور رش��د صادراتی داشتند که 
برای دهمین س��ال، صادرکنن��ده نمونه شدند! 
شرکت ه��ای دیگ��ری نیز بودند که بس��یاری از 

شرایطی را که باید داشته باشند، نداشتند. 
چ�را ای�ن مش�کالت به وج�ود می آید و 
پیش�نهاد ش�ما برای ح�ل این مش�کالت 

چیست؟ 
نکته اصلی تر این است که ما معتقدیم فرآیند 
انتخ��اب صادرکننده نمونه بای��د در اختیار اتاق 
باشد. چرا یک سازمان دولتی باید بررسی کند که 
چه کسی صادرکننده نمونه است؟ از همه مهم تر، 
امتیازی ک��ه به عنوان صادرکننده نمونه به بنگاه 
می ده��د چه امتیازی است. ب��ه دلیل اینکه اتاق 
بازرگانی فقط به عن��وان یک نماینده با یک رأی 
در بین ۱3،۱4نفر حضور دارد، عمال شانسی برای 

اعمال نظر و اصالح ندارد. 
چه امتیازهایی به صادر کننده نمونه تعلق 

می گیرد؟ 
زمانی که در دوره اصالحات، روز ملی صادرات 
در تقوی��م ما ثبت و اهمیت ص��ادرات پررنگ تر 
شد، صادرکننده نمونه صاحب یک کارت طالیی 
می شد ک��ه به واسط��ه آن می توانس��ت رئیس 
ه��ر اداره ای را بدون وقت قبل��ی مالقات کند و 
مشکالتش را بیان کن��د. مبلغی به عنوان کمک 
بالعوض به او پرداخت می شد که با اینکه ناچیز 
ب��ود اما به هر ح��ال جایزه ای ب��ود. صادرکننده 
نمونه می توانست از شرایط گمرک، از خط سبز 
استفاده کند. همچنین اگر می خواست از بانک ها 
وام بگی��رد، به ضمانت های کمت��ری نیاز داشت. 
اما ام��روز این امتیاز به جای��ی رسیده که عمال 
صادرکننده نمونه تنه��ا یک لقب و یک تشویق 

سمبلیک دریافت می کند. 
جایزه صادرکننده نمونه چقدر است؟ 

صادرکنن��ده ای ک��ه ۱00-50 میلی��ون دالر 
ص��ادرات دارد و صادرکننده نمونه می شود اصال 
نیازی به جای��زه نقدی ندارد، بلک��ه به حمایت 
معن��وی نیاز دارد و اینکه به عنوان کارآفرینی که 
در جایگاه های��ی باید از نظرات��ش استفاده شود، 

شناخته شود. 
دول�ت چقدر به شناخته ش�دن جایگاه و 
وجهه صادرکننده نمونه می پردازد؟ آیا اصال 

کاری در این زمینه انجام می دهد؟ 
تا جایی که اط��الع دارم و ب��ا صادرکنندگان 
در ارتباط��م، یک روز در کشور روز ملی صادرات 

داریم، همین و بس. 
س�ایر  در  کش�ورمان  س�فارتخانه های 
کش�ورها ب�رای ح�ل مش�کالت احتم�ال 

صادر کنندگان چه کمکی می کنند؟ 
در وزارت ام��ور خارجه، یک معاونت اقتصادی 
داشتیم که در دولت گذشته این معاونت برچیده 
شد. عمال سفارتخانه ها از بح��ث اقتصادی فارغ 
شدند و فقط به امور سیاسی خود پرداختند. قانون 
نیز این گونه حمایت ه��ا و راهنمایی هایی را که 
ع��رض کردید در اختیار رایزن های بازرگانی قرار 
داد. اشکالی که در اینجا به وجود می آید این است 
که رایزن های بازرگانی ما توسط سازمان توسعه 
تج��ارت اعزام می شوند و عم��ال ارتباط سیاسی 
با سفارتخانه ه��ا ندارند، به همی��ن دلیل قدرت 
چانه زن��ی و مالقات با افراد رده باالی سیاسی آن 
کشور در حوزه های اقتصادی را نمی توانند داشته 
باشند مگر اینک��ه آن سفارتخانه با آنها همراهی 
کن��د. دیگر اینکه، م��ا در تمام کشوره��ا رایزن 
بازرگانی نداریم؛ یا شرایط مالی و اقتصادی ما این 
اج��ازه را نداده است، یا کمت��ر توجه کرده ایم، یا 
گمان کردیم پتانسیل اقتصادی و صادراتی نداریم. 
نکته دیگر اینکه، اگر معدل کارنامه رایزنانی را که 
اعزام می شون��د نگاه کنید، غیر از یکی دو کشور، 
اتفاق خاصی رخ نداده و حضور آنها اثرات مثبتی 
نداشته است. به این دلیل ک��ه رایزنان بازرگانی 
به عن��وان کارمند سازمان توسعه تج��ارت اعزام 
می شوند، بعضا شاید خبرگی و آگاهی از مسائل 
تج��اری نداشته باشند و در حد کارهای اداری از 

مسائل آگاهی داشته باشند. 

گفت وگو با محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه باید در اختیار اتاق بازرگانی باشد

گفتوگو
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حمل و نقل

تاثیر رکود بر بازار مسکن لوکس
رکود بازار مسکن تاثیر زیادی در واحدهای متراژ باال 
و لوکس گذاش��ته به طوری که این واحدها با نرخ های 
کمتری نسبت به سال های گذشته به فروش می رسند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، خریدوف��روش واحدهای��ی با 
متراژ باالتر این روزها س��خت تر ش��ده است، چراکه 
متقاضیان توانایی خرید این واحدها را ندارند و تنها 
مشتریانی که توانایی مالی مناسبی دارند، می توانند 
وارد این بازار شوند، بنابراین در دو سال گذشته بازار 
آپارتمان ه��ای متراژ باال و لوکس با رکود بیش��تری 
مواجه شده و خریدار کمتری برای آن پیدا می شود. 
البته برخی سازندگان بنام که در مناطق شمالی شهر 
ساخت و ساز می کنند، مش��تری های خود را هم دارند 
و اص��وال در مراحل اولیه واحده��ای آنها پیش فروش 
می ش��ود.  براس��اس گزارش میدانی، آپارتمانی ۱۵۵ 
متری در ظفر، نوس��از متری ۶ میلی��ون و ۲۰۰ هزار 
توم��ان و در ش��یان واحدی ب��ا همین مت��راژ با عمر 
چندس��اله متری ۶ میلیون تومان به فروش می رسد. 
در زعفرانیه واح��دی ۱۵۷ متری یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده و در فرمانیه آپارتمانی 
نوساز با مساحت ۱۶۰متر و دو پارکینگ هرمترمربع ۹ 

میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته می شود. 

ارائه نقشه نمای ساختمان ها 
همزمان با صدور پروانه الزامی شد

مدی��رکل تدوین ضواب��ط، نظارت و ص��دور پروانه 
معاونت شهرسازی ش��هرداری تهران از مکانیزه شدن 
چاپ نقشه نماهای مصوب همزمان با چاپ پروانه های 
ساختمانی خبر داد و گفت: هرگونه فعالیت و اقدامات 
مرتبط با نمای س��اختمان ها، از جمله صدور هر گونه 
گواهی س��اختمانی )پایان کار و عدم خالفی و...( برای 
س��ازه های جدیداالحداث منوط به اجرای نقش��ه های 

نمای مصوب هنگام اخذ پروانه ساختمانی است. 
به گزارش ایس��نا، محمدابراهیم دادسرشت خاطر 
نش��ان کرد: مقرر ش��ده امکان چاپ نقش��ه نماهای 
مصوب ب��رای ان��واع پروانه های س��اختمانی اعم از 
تخریب و نوس��ازی، س��اخت، تعمیرات و... همزمان 
ب��ا چاپ برگه های ص��دور پروانه انجام ش��ود. مدیر 
کل تدوی��ن ضوابط، نظارت و ص��دور پروانه معاونت 
شهرس��ازی با اش��اره به دس��تورالعمل جدیداالبالغ 
مبن��ی برال��زام تمامی مناطق به دریافت و بررس��ی 
نقش��ه نم��ا هن��گام ص��دور پروان��ه گف��ت: در این 
خص��وص با رعای��ت کلیات ضوابط عام نمای ش��هر 
تهران، ش��هرداری های مناطق باید تمامی مالکان و 
ذی نفع��ان را راهنمایی و هدایت کرده تا براس��اس 
مشخصات مندرج در ضوابط موصوف، نقشه های نما 
را که ممهور به مهر و امضای مهندس معمار اس��ت 

ارائه کنند.

قرارداد ایرباس دو ماه دیگر نهایی 
می شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد 
خری��د ۱۱8 فرون��د هواپیما از ایرباس تا دو ماه دیگر 
نهای��ی می ش��ود، گفت: این ق��رارداد هیچ ارتباطی با 

سوییفت ندارد. 
اصغ��ر فخریه کاش��ان در گفت وگو ب��ا ایلنا با بیان 
اینکه گفته می ش��ود تا مش��کل سوییفت حل نشود، 
امکان خرید هواپیما و نهایی ش��دن قرارداد ایرباس 
وجود ندارد، اینها ادعاهای درس��تی نیس��ت، اظهار 
داشت: قرارداد خرید ایرباس هیچ ارتباطی به مسئله 
س��وییفت ندارد. وی ادامه داد: طول این قرارداد بین 
۱۲ تا ۱۶ سال است و به طور قطع راه های متعددی 
ب��رای پرداخت اقس��اط و مبلغ ق��رارداد وجود دارد. 
فخریه کاشان با بیان اینکه تحریم های سوییفت قرار 
نیست در عرض یک هفته رفع شود، گفت: در موضوع 
سوییفت و لغو تحریم ها، مسائل تکنیکال و فنی بسیار 
زیادی مطرح است و نمی توان انتظار داشت که در یک 
مدت زمان کوتاهی این تحریم ها به طور کامل برطرف 
شود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: برای عقد 
قرارداد ایرباس باید یک پیش پرداختی بپردازیم که با 
نبود سوییفت هم می توان این مبالغ را جابه جا کرد. 
وی ادامه داد: در شرایط تحریم هم توان پرداخت 
مبالغ را داش��تم و کش��ور در آن شرایط ۱۴۰ میلیارد 
دالر واردات داش��ته، بنابراین آن زمان که بحث رفع 
تحریم س��وییفت نبود چگونه این قراردادها منعقد و 
مبالغ جابه جا می شدند؟ فخریه کاشان تاکید کرد: به 
طور قطع رفع تحریم های سوییفت زمانبر خواهد بود 
و بدون سوییفت هم قرارداد خرید ایرباس پا برجاست 
و کسانی که مدعی هستند بدون سوییفت قرارداد با 

ایرباس نهایی نمی شود، نیت سوئی دارند. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد 
با ایرباس دو ماه دیگر اجرایی می شود، گفت: قرارداد 
خرید ۱۱8 فروند هواپیما از ایرباس یکی از بزرگ ترین 
قراردادهای کش��ورمان محس��وب می شود و مانند هر 
قرارداد دیگری زمانبر خواهد بود و یک تعهداتی بین 
دو ط��رف وج��ود دارد و ب��رای تبدیل قرارداد اجرایی 
باید مسائل فنی و حقوقی قرارداد بررسی و اجرا شود. 

ابالغ دستورالعمل تعیین تکلیف 
هواپیماهای زمین گیر به ایرالین ها

 رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری از اب��الغ 
دستورالعمل تعیین تکلیف هواپیماهای زمین گیر به 
ایرالین ها خبر داد و گفت: هر ایرالین موظف اس��ت 
پس از شناسایی هواپیماهای زمین گیر و غیراقتصادی 
خود نسبت به تعیین  تکلیف و امحای آنها اقدام کنند. 
عل��ی عاب��دزاده در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی درب��اره تعیین تکلی��ف هواپیماهای 
زمین گیر در کش��ور گفت: اقدامات کارشناس��ی الزم 
از س��وی س��ازمان هواپیمایی کشور برای شناسایی و 
امحای هواپیماهای زمین گیر انجام و به شرکت های 
هواپیمایی ابالغ شده است. طبق این دستور ایرالین ها 
موظف هستند هواپیماهایی را که قابلیت آماده سازی 
ندارند یا به هر دلیلی پرواز آنها اقتصادی نیس��ت از 
ن��اوگان خ��ود خارج و ب��رای امحای آنها به هر نحوی 

که صالح می دانند اقدام کنند. 
وی درب��اره برنام��ه خری��د هواپیماه��ای جدید در 
کشور نیز بیان کرد: درحال حاضر تمامی شرکت های 
هواپیمای��ی موجود در کش��ور مذاکرات خود را برای 
خرید هواپیما آغاز کرده اند و می توانند نسبت به آن 
اقدام کنند بر همین اساس تا پایان سال احتمال ورود 
چند فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور وجود دارد. 
در حال حاضر حدود ۲۵۰ فروند در ناوگان هوایی 
ای��ران وج��ود دارد که از این میزان ۱۵۰ فروند فعال 
و ۱۰۰ فروند زمین گیر هس��تند. اما بخش��ی از این 
۱۰۰ فرون��د هواپیم��ای زمین گی��ر غیرقابل تعمیر و 
راه اندازی مجدد هستند که بخش عمده ای از فضای 
فرودگاه های کش��ور به وی��ژه فرودگاه های بین المللی 

امام خمینی )ره( و مهرآباد را اشغال کردند. 

افزایش 15درصدی قیمت بلیت 
اتوبوس 

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان تهران با بیان 
اینکه در ایام نوروز روزانه به طور متوسط ۳۵۰۰ دستگاه 
اتوبوس، مینی بوس و س��واری کرایه در اس��تان تهران، 
جابه جایی مس��افران را انجام می دهند، گفت: ظرفیت 
ناوگان امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش 

یافته است. 
به گزارش فارس، حمیدرضا شهرکی ثانوی با تاکید بر 
لزوم مدیریت سفر از سوی مسافران و برنامه ریزی برای 
خرید بلیت از قبل گفت: تالش می کنیم پیش فروش های 
بلیت اینترنتی و غیره حضوری باشد، ضمن آنکه در برنامه 
داریم که فروش بلیت را از پایانه ها خارج کنیم. وی بیان 
کرد: پیش فروش اینترنتی بلیت نوروزی از ۱۱ اس��فند 
آغاز ش��د و تا ۱8 اس��فند ادامه دارد ، ضمن آنکه از ۱8 
اسفند تا ۲۵ اسفند پیش فروش ها به صورت حضوری و 
اینترنتی همزمان خواهد بود و از ۲۵ اسفند به بعد فروش 
بلی��ت به ص��ورت روزفروش و داخل پایانه ها و همچنین 
اینترنتی انجام می ش��ود. متاس��فانه در سال گذشته با 
وجود فراهم س��ازی همه زیرساخت ها، فقط ۱۲ درصد 
ناوگان جاده ای عمومی استان تهران، از طریق اینترنت 
پیش فروش ش��د. وی اظهار داش��ت: همچنین از استان 
تهران به کشورهای ترکیه، ارمنستان، گرجستان، باکو، 
سلیمانیه، اربیل و نجف فروش بلیت های نوروزی انجام 
می ش��ود. شهرکی ثانوی اضافه کرد: سال گذشته ۴۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس طی طرح نوروزی به مقاصد خارجی 
مذکور اعزام ش��دند و ۷هزار و ۵۰۰ مس��افر را جابه جا 
کردند که امسال ۵۰درصد ظرفیت افزایش یافته است. 
وی درب��اره افزایش قیمت ناوگان عمومی جاده ای 
برای ایام نوروز گفت: طی توافق مقرر ش��ده اس��ت 
انجمن ه��ای صنفی با برگزاری جلس��ات با س��ازمان 
حمای��ت ن��رخ  بلیت ه��ای ن��وروزی را تعیین کنند و 
دولت در نرخ گذاری وارد نش��ود که مقرر ش��ده است 
قیم��ت بلیت ناوگان برای ایام نوروز حدود ۱۵درصد 

افزایش یابد. 

عمران

می��ان  فاصل��ه  ۳۰س��ال 
متوس��ط عمر ساختمان ها در 
ایران و بس��یاری از کشورهای 
توس��عه یافته جه��ان اختالف 
عملک��ردی را نش��ان می دهد 
ک��ه نپرداخت��ن ب��ه آن اوضاع 
کیفیت س��اختمان در ایران را 
برای مدت طوالنی تری از آنچه 
تاکن��ون اتفاق افتاده با چالش 

مواجه می کند. 
با وجود آنکه در طول سال های 
گذشته با پیگیری های وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان هایی 
و  مهندس��ی  نظ��ام  مانن��د 
ش��هرداری تالش ش��ده هیچ 
س��اختمانی بدون طی کردن 
مراحل نظارتی کامل س��اخته 
نش��ود، ام��ا آنچ��ه در عمل به 
وج��ود آمده ب��ا قوانین مصوب 

متفاوت است. 
میانگی��ن ۲۰ س��ال عم��ر 
مفی��د س��اختمان در ایران در 
قیاس با مدل های کش��ورهای 
اروپایی که بعضا عمر ۵۰ ساله 
ساختمان ها را بیمه می کنند، 
به خوبی نش��ان از آن دارد در 
صورتی که ایران در این حوزه 
نتوان��د کاری از پیش ببرد، در 
آینده با مشکالت جدی مواجه 

خواهد شد. 
بررس��ی ای��ن مش��کالت و 
چگونگ��ی اعم��ال نظارت های 
دقیق ت��ر ب��ر ساخت وس��ازها 
موضوعی که در طول سال های 
گذش��ته از سوی بس��یاری از 
نهاده��ای ذی رب��ط در ای��ن 
ح��وزه پیگیری ش��ده و حتی 
کار را به ارائه یک اصالحیه بر 
قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان نیز کشانده است. 
هرچن��د در طول س��ال های 
گذش��ته تالش شده با حرکت 
به سمت اس��تفاده از ابزارهای 
فن��ی مناس��ب و اس��تاندارد 

اوض��اع س��اختمان های جدید 
در ای��ران بهب��ود پیدا کند، اما 
مس��ئله ای که برای هیچ کس 
پوش��یده نیس��ت، ل��زوم ورود 
نظ��ارت قانونی ب��ه طور دقیق 
در این حوزه اس��ت. موضوعی 
که به نظر می رس��د از یک سو 
رد پ��ای آن در برنام��ه شش��م 
توس��عه و ب��ا مح��دود کردن 
تصمیم های کمیسیون ماده ۵ 
شهرداری پیگیری خواهد شد 
و از س��وی دیگر شاید بار دیگر 
ب��ه ارائه اصالحی��ه قانون نظام 
مهندس��ی به مجلس بینجامد. 
اصالحی��ه ای ک��ه ی��ک بار در 
اردیبهش��ت ماه سال جاری به 
مجلس ارائه شد اما نمایندگان 
آن ترجی��ح دادن��د ک��ه به این 
اصالحی��ه رأی مثب��ت ندهند. 
اصالحی��ه مطرح ش��ده که در 
کمیسیون عمران بررسی شده 
ب��ود، در دوم اردیبهش��ت ماه 
به صحن علنی مجلس رس��ید 
و هرچن��د نمایندگان��ی از این 
کمیس��یون به طور جد از این 
قانون دفاع کرده و بر لزوم ایجاد 
تغییر در قانونی که از اجرایش 
بی��ش از ۱8 س��ال می گ��ذرد 
تاکی��د کردن��د، اما س��رانجام 
آنچ��ه در صحن علنی مجلس 
اتف��اق افتاد، رأی منفی به این 
الیحه پر حرف و حدیث بود. 

لزوم حرکت به سمت 
تخصصی سازی در نظارت 

ساختمان 
یک کارشناس عمران معتقد 
است تا زمانی که قوانین و لوایح 
ارائه شده برای اصالح روند نظام 
مهندس��ی از سوی کارشناسان 
و فعاالن این عرصه ارائه نش��ده 
و با مش��ورت گیری از تمام آنها 
تکمیل نش��ود نمی توان انتظار 
داش��ت قوانین جدید نیازهای 

روز کشور را مدیریت کنند. 
در  عدالت خ��واه  محم��د 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تاکید کرد: متاسفانه الیحه ارائه 
ش��ده از سوی معرفی کنندگان 
در مجلس تا حد زیادی خالی از 
مشورت با متخصصان امر بود تا 
جایی که بسیاری از اعضا نسبت 
ب��ه روند تکمی��ل این اصالحیه 
اطالع دقیقی نداشتند. از سوی 
دیگ��ر قانون��ی که برای مدت ها 
در ص��ف ورود ب��ه صحن علنی 
ق��رار داش��ت در مدتی کوتاه و 
ب��ا صحبت مخالفان رد ش��د تا 
کار اص��الح ای��ن قانون بس��یار 

طوالنی شود. 
وی با اش��اره ب��ه عمر نزدیک 
به ۲۰ س��اله قان��ون فعلی نظام 
مهندس��ی در کشور تاکید کرد: 
اگ��ر م��ا قصد داریم در این حوزه 
گام های��ی مهم را برداریم و روند 

نظارت بر ساختمان های ایران را 
متح��ول کنیم، قطعا چاره ای جز 
استفاده از نظر متخصصان امر در 
این بخش نخواهیم داشت و این 
مسئله زمانی حاصل می شود که 
حدی از استقالل برای افراد فعال 
در این حوزه در نظر گرفته شود. 
در حال حاضر نظام مهندس��ی با 
هفت رشته متفاوت تجمیع شده 
ک��ه می توان برای گام نخس��ت 
ب��ه ای��ن موض��وع فکر ک��رد که 
موجبات اس��تقالل این حوزه ها 
در برنامه ریزی ه��ای خرد فراهم 
ش��ود. اگر مجل��س بعدی بتواند 
در ای��ن رابطه اقدام مثبتی انجام 
ده��د، قطع��ا می توان ب��ه آینده 

نظارت امیدوار بود. 
میرعم��ادی،  ابوالحس��ن 
کارش��ناس عرص��ه عم��ران نیز 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
ب��ر ل��زوم ایجاد تغیی��ر در روند 
ساخت و سازها در ایران اشاره کرد 
و گفت: متاس��فانه آنچه تاکنون 
اتف��اق افتاده بیش��تر تصمیمات 
خرد برای بازارهای کالن بوده تا 
جای��ی که اگ��ر فردی یک مجوز 
کوچک داشته باشد، می تواند به 
شکل مستقل در این حوزه ورود 
ک��رده و خانه س��ازی کن��د.  وی 
ادامه داد: این روند که در طول 
سال های گذشته پیگیری شده 
نتایج بس��یار بدی از خود به جا 

گذاش��ته تا جایی که می بینیم 
امروز بس��یاری از مناطق تهران 
یا عمال قابل س��کونت نیس��تند 
ی��ا فکر کردن به زیبایی س��ازی 
ی��ا افزایش رفاه م��ردم در آنها 

غیر ممکن است. 
میرعم��ادی ب��ا بی��ان اینکه 
مجل��س آینده می تواند به طور 
خ��اص روی صدور مجوزها کار 
کند، تاکید کرد: اگر هر منطقه 
یک متولی ساخت و س��از داشته 
باشد که به شکل تخصصی این 
حوزه را زیر نظر گرفته و تمامی 
مجوزه��ا و خریدوفروش ه��ا را 
ثب��ت کن��د، قطعا می ت��وان به 
برنامه ری��زی کالن برای مناطق 
مختلف ش��هری و بهبود اوضاع 
آنها فکر کرد. در غیر این صورت 
ب��ا توجه به رون��د منفی که در 
ط��ول س��ال های گذش��ته پی 
گرفته ایم می توان انتظار داشت 
اوضاع تراکم جمعیت در ش��هر 
تهران باز هم بدتر شود.  هرچند 
باید تا خردادماه سال آینده و روی 
کار آمدن کمیسیون عمران جدید 
مجلس صبر کرد تا مشخص شود 
آیا می توان از آنها انتظار تصمیمی 
جدید برای این قانون ۲۰ ساله را 
داشت یا خیر، اما آنچه بیشترین 
اهمی��ت را دارد ل��زوم افزای��ش 
میانگین عمر مفید ساختمان ها 
در ایران است. ساختمان هایی که 
در طول سال های گذشته به دلیل 
مش��کالت کیفی که داشتند، از 
نظر امنیت، کیفیت و نوع خدمات 
نتوانستند جایگاه مثبتی را از آن 
خود کنند و در حوزه هایی مانند 
اتالف انرژی ضررهای س��نگینی 
به کش��ور وارد کردند. فهرس��ت 
طوالن��ی نیاز ب��ه ایجاد تغییر در 
روند ساخت و س��ازها که از مسیر 
اص��الح نظارت بر س��اختمان ها 
می گذرد شاید یکی از اصلی ترین 
اولویت هایی باشد که در مجلس 
آین��ده و در کمیس��یون عمران 

مطرح و بررسی خواهد شد. 

خیز دوباره برای اصالح ساختاری نظام مهندسی 

مهندسان در انتظار رأی به تغییرات در مجلس دهم 
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مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 
با وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مس��کن 
۵۰ درصد هزینه خرید یک خانه با متوسط 
قیمت در تهران از طریق تسهیالت تامین 
می ش��ود، گفت: احتمال موافقت با کاهش 
نرخ سود تسهیالت مسکن و افزایش دوره 
بازپرداخت اقساط پیش از سال ۹۵ وجود 

دارد. 
علی چگنی با بیان اینکه سیاست وزارت 
راه وشهرس��ازی از ابتدای دولت این بوده 
ک��ه بتواند یک حمای��ت مالی برای بخش 
مس��کن هم در حوزه تولید و عرضه و هم 
در ح��وزه خری��د و تقاضا ایجاد کند، اظهار 
داش��ت: از این رو با همکاری بانک مس��کن 
و بان��ک مرکزی صن��دوق پس انداز یکم و 
بقیه صندوق ها شکل گرفت و صندوق های 

موجود تقویت شد. 
وی افزود: در راستای اجرای سیاست های 
وام  ابت��دا  در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
8۰میلی��ون تومان��ی و در گام بع��د وام 
۱۶۰میلی��ون تومان��ی به تصویب ش��ورای 

پول و اعتبار رسید. 
چگنی با بیان اینکه به دنبال این هستیم 
که بتوانیم ۵۰ درصد هزینه خرید یک واحد 
مس��کونی را به صورت تس��هیالت به مردم 
ارائ��ه دهیم، گفت: برای اینکه توان پذیری 
و امکان پذیری آن در جامعه ش��کل بگیرد 
چن��د ضرورت وج��ود دارد که یکی از این 
ضرورت ها کاهش نرخ س��ود بانکی است و 
دوم اینک��ه دوره بازپرداخت ها افزایش یابد 
تا اقش��ار بیشتری بتوانند از این تسهیالت 
اس��تفاده کنند و قدرت خرید خانواده های 

بیشتری افزایش یابد. 
مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا بیان 
اینکه جلس��اتی هم با اعضای هیات مدیره 
بانک مس��کن ب��رای تعیین نرخ مناس��ب 
س��ود تسهیالت داش��ته ایم، افزود: با توجه 
ب��ه کاه��ش نرخ تورم و ادامه فرآیند همین 
برنامه ه��ای دول��ت در س��ال آینده و ادامه 
روند کاهش��ی نرخ تورم، همچنین با توجه 
ب��ه کاه��ش نرخ س��ودهای بانکی احتمال 
کاه��ش نرخ س��ودهای تس��هیالت خرید 
مس��کن وجود دارد و برنامه بعدی وزارت 
راه و شهرس��ازی برنامه ریزی برای افزایش 

طول مدت پرداخت اقساط است. 
چگن��ی ادامه داد: در بحث افزایش دوره 
بازپرداخ��ت اقس��اط به ص��ورت گام به گام 
اقدام خواهیم کرد و برنامه این اس��ت که 
در گام اول ط��ول دوره بازپرداخ��ت را از 

۱۲س��ال به ۱۵سال برس��انیم. اگر اقتصاد 
کالن ثبات داش��ته باشد و پیش بینی پذیر 
باش��د و از طرفی بتوانیم روند کاهش نرخ 
تورم را ادامه دهیم، رسیدن به این دو برنامه 
یعنی کاهش نرخ سود تسهیالت و افزایش 
دوره بازپرداخت در دسترس خواهد بود. 

مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 
نرخ س��ود تسهیالت صندوق پس انداز یکم 
۱۴ درصد است طبیعتا با کاهش ۲ درصدی 
نرخ سود بانکی، نرخ تسهیالت هم متناسب 
ب��ا آن باید کاه��ش یابد، گفت: حال اینکه 
این نرخ تا چند درصد کاهش پیدا کند نیاز 
به محاسبات دارد و بحث منابع و مصارف 

بانکی مطرح می شود. 
وی با اشاره به پوشش ۵۰ درصدی هزینه 
خرید مسکن در تهران از طریق تسهیالت 
گفت: متوس��ط قیمت یک واحد مسکونی 
در تهران براس��اس اطالعات آماری بهمن 
ماه تقریبا ۴ میلیون تومان اس��ت و قیمت 
ی��ک واحد ۷۰ مت��ری چیزی حدود ۳۰۰ 
میلی��ون ال��ی ۳۱۵ میلیون تومان اس��ت، 
بنابراین این وام ۱۶۰ میلیون تومانی چیزی 
حدود ۵۰درصد خرید یک خانه متوسط در 
تهران را پوشش می دهد و تامین می کند. 
چگنی تاکید کرد: زوجین می توانند برای 
دریاف��ت این وام درخواس��ت کنند و روال 
دریافت آن همانند تس��هیالت 8۰ میلیون 

تومانی است. 
مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 
طرح و پیش��نهاد دیگری در دست بررسی 
است، اظهار داشت: برنامه جدیدی دردست 
کار است مبنی بر اینکه اگر یکی از زوجین 
چند ماه پیش اقدام به افتتاح حس��اب در 
بانک مسکن کرده و خرداد ماه نوبت دریافت 
وام 8۰ میلیون تومانی اش می رس��د، زوج 
دوم می توان��د همزمان نس��بت به دریافت 
تسهیالت از طریق اوراق سپرده ممتاز اقدام 
کند. البته هنوز این پیشنهاد مصوب نشده 
اس��ت اما در صورت تصویب این پیش��نهاد 
زوجی��ن ه��م می توانند از وام ۱۶۰ میلیون 
تومان��ی صن��دوق پس انداز یکم و هم از وام 
۶۰ میلی��ون تومان��ی اوراق س��پرده ممتاز 

استفاده کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: احتم��ال اینکه این دو 
برنام��ه وزارت راه و شهرس��ازی مبن��ی بر 
کاهش نرخ سود تسهیالت خرید مسکن و 
افزایش دوره بازپرداخت تصویب شود وجود 
دارد، ام��ا در نهای��ت تصمیم گیری در این 
حوزه بر عهده شورای پول و اعتبار است. 

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن: 

احتمال تصویب کاهش نرخ سود تسهیالت 
مسکن تا پایان سال 



تکنولوژی درون خودرو ها به پیشرفت 
روزافزون خود ادامه می دهد

در دنیای��ی ک��ه در آن زندگی می کنی��م بدون شک 
یکی از مهم ترین محصوالت تکنولوژی اتومبیل است. از 
زمان تولید نخستین خودرو ها تاکنون به همراه پیشرفت 
تکنولوژی همیشه با جدیدترین  و متفاوت ترین خودرو ها 
مواج��ه شده ایم. با اینکه شرکت های خودروساز همیشه 
تالش بر تولید بهترین خودرو و بهترین امکانات داشته اند 
اما بعد از هر خودروی جدید بالفاصله مدل به روز شده و 
بهت��رآن نیز ارائه شده است. از یک نقطه به بعد، مدل ها 
و ویژگی های اتومبیل ها به ش��کل غیر منتظره ای تنوع 
پیدا کرد. پس از رفع نیاز های مورد انتظار از یک خودرو 
به عن��وان مثال شکوه در ظاهر خودرو، راحتی و آسایش 
در کارایی خودرو و دادن احس��اس خوشایند به صاحب 
خودرو پس از مدت کوتاهی دیدگاه انسان ها، ورای رفع 
احتیاجات بشر توسط خودرو، به سوی تجمالت گرایش 

پیدا کرد. 

تغییر و تنوع در تکنولوژی طراحی داخلی خودرو
از آغ��از تولی��د خ��ودرو، ای��ن تغییرات ب��ه وسیله 
تکنولوژی ه��ای پیشرفت��ه در راست��ای برطرف سازی 
نیاز ه��ای گوناگ��ون، از طری��ق صفح��ه نمای��ش و 
بخش ه��ای جلوی��ی درون خ��ودرو )داشب��ورد و...( 
مطابق ب��ا تکنولوژی روز آغاز ش��د. در سال های اول 
خودرو های تولید شده تنها دارای یک صفحه نمایش 
اطالعات خودروی ساده که نیاز های اولیه یک راننده 
را در ارتباط با اطالعات خودرو برطرف می کرد بودند 
اما ب��ا پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز های انس��ان ، 
ای��ن نمایشگر ها نیازمند به روز رسانی و رفع این نیاز ها 

شدند. 
راهنم��ای اطالع��ات ج��اده، پخ��ش کننده های 
موسیق��ی و بلوتوث تکنولوژی های جدیدی است که 
در خودرو ه��ا زیاد دیده می شود و مورد استفاده قرار 
می گیرد. با ورود تکنولوژی ه��ای پیشرفته به بخش 
خودروسازی، ه��م ظاهر بیرونی و هم درونی خودرو 
ب��ه توسعه خود ادام��ه داد. وسایل نقلی��ه ای که در 
دنیای امروز به ب��ازار می آیند با آخرین طراحی های 
حیرت انگی��ز درونی مزین شده ان��د، از این رو تولید 
خ��ودرو و تکنولوژی به دو اصل جداناپذیر از یکدیگر 

تبدیل شده اند. 

تکنولوژی مولتی مدیا )چند رسانه ای( چگونه 
خودرو ها را متحول کرد؟ 

شرکت های خودروس��ازی با تکنولوژی هایی همچون 
سیس��تم های سرگرمی، صفحه نمایش لمسی و مهم تر 
از همه سیس��تم های صوتی بس��یار با کیفیت و صفحه 
اکران ه��ای 8 اینچی دارای وض��وح عالی شروع به تولید 
و فروش محصوالت خود کردند. همانند یاری رسان های 
صوتی موجود در تلفن های هوشمند، خودروساز ها نیز به 
کمک این تکنولوژی موج��ود در صفحه اکران که فقط 
کاف��ی است کلمه »قه��وه« یا »بنزین« را ب��ر سر زبان 
بیاورید تا خیلی سریع آدرس نزدیک ترین کافی شاپ ها 
و پمب بنزین ه��ا را در جلوی چشم خود و روی صفحه 
نمایش خودرو ببینید! در جهت ارتقای سطح رفاه راننده 
کوشیده اند. می توانیم این خودرو ها را اتومبیل های ورژن 
google now نامگذاری کنیم. با استفاده از برنامه های
 Apple Car Play و همچنی��ن Android Auto
متناسب با دو سیستم عامل رایج در دنیای امروز می توان 
تلف��ن هوشمند خود را به صفح��ه اکران خودرو متصل 
ک��رد و تمام کار های ض��روری را توسط صفحه نمایش 
خودرو انجام داد. این تکنولوژی به گونه ای طراحی شده 
که حواس راننده را پرت نکند. درست است که نمایشگر 
اندروید لمسی است اما می توان با استفاده از میکروفن و 
فرمان صوتی از آن استفاده کرد. هم اکنون این تکنولوژی 
در خودرو های لوک��س دارای کابین های جادار و وسیع 
و همچنین دارای سیس��تم های مولتی مدیای به روز در 
دسترس است. این تکنول��وژی حتی برای صندلی های 
عقب خ��ودرو نیز قابل استفاده است. از دیگر نمونه های 
تکنولوژی نو در خودرو ه��ای امروزی، وجود شبکه های 
Wifi در درون خودرو است که برای برقراری ارتباط در 

دنیای امروز یکی از مهم ترین احتیاجات است. 
حال باید بنشینیم و منتظر تکنولوژی های خارق العاده 

دیگر در آینده نزدیک باشیم. 

رئیس جامعه ایرانی-اتریشی: 
ایرانی ها عاشق خودرو هستند

ای��ران دارای امکانات ق��وی خودروسازی است و 
زیرساخت ه��ای الزم را برای تولید خ��ودرو دارد به 
همین سبب من فک��ر می کنم آینده صنعت خودرو 

در ایران درخشان باشد. 
رئی��س جامع��ه ایرانی-اتریش��ی در گفت وگ��و با 
ایلنا با اش��اره به تقس��یم بندی کشورهای جهان به 
کالس های مختلف گفت: ام��روزه کشورهای جهان 
از نظ��ر اقتصادی و توسعه ب��ه کالس های مختلفی 
تقس��یم می شوند و گروه ه��ای G7، G20 و گروه 

بریکس برخی از این تقسیم بندی ها هستند. 
وارن��ر فاسلبند افزود: پس از این گروه ها یک گروه 
دیگر به نام نکس��ت 11 وج��ود دارد که اقتصادهای 
بزرگ و در حال توسعه مانند ایران، ترکیه، مکزیک 
و فیلیپین را شامل می شود. نکته مهم این است که 
این تقس��یم بندی توسط سیاستمداران انجام نشده، 
بلکه توسط اقتصاددانان مس��تقل تنظیم شده و این 
نش��ان می دهد ایران در حال توسعه و جهش خوبی 

در منطقه است. 
از س��وی دیگر ای��ران می تواند ب��ازار خوبی برای 
صنای��ع خودروسازی جهان باشد، زی��را مردم ایران 
عاشق خودرو هس��تند و طی ای��ن مدتی که من در 
ایران زندگی می کردم از رانندگی  آنها لذت می بردم. 
ق��وی  امکان��ات  دارای  ای��ران  دیگ��ر  از س��وی 
خودروسازی اس��ت و زیرساخت ه��ای الزم را برای 
تولید خودرو دارد ب��ه همین دلیل من فکر می کنم 

آینده صنعت خودرو در ایران درخشان باشد. 

مدیر عامل کرمان خودرو: 
تحریم ها موجب شد با 

خودروسازان چینی همکاری کنیم

ما در سال 2013 توانستیم 60 هزار دستگاه تولید 
کنیم و در سال 2014 نیز تولید خود را به 90 هزار 

دستگاه رساندیم. 
به گ��زارش ایلنا، مدیرعام��ل صنایع خودروسازی 
کرم��ان با بیان تاریخچ��ه فعالیت این شرکت گفت: 
این شرک��ت در سال 92 فعالیت خود را با همکاری 
شرک��ت دوو آغاز کرد اما به دلیل تحریم هایی که از 
سوی آمریکا علی��ه کشورمان اتخاذ شد و همچنین 
سهامدار بودن این کشور در دوو، همکاری ما با این 

شرکت قطع شد. 
بنابراین م��ا همکاری خود را با فولکس واگن آغاز 
کردی��م که هر دو ط��رف از این همک��اری رضایت 
 کامل داشتند تا اینکه تحریم های هس��ته ای اعمال 

شد. 
محمدرض��ا شه بخ��ش اف��زود: ای��ن در حالی بود 
که هیوندا نیز نتوانس��ت همکاری خ��ود را به دلیل 
تحریم ه��ا ادامه دهد و م��ا اکنون ب��ا خودروسازان 

چینی فعالیت خود را ادامه می دهیم. 
وی اف��زود: این مجموعه به عل��ت واقع شدن در 
تنها منطقه ویژه اقتصادی مخصوص خودروسازی از 
موقعی��ت استثنایی برخوردارند و از دیگر مزیت های 
منطق��ه ای��ن است ک��ه شرکت ها و اف��راد خارجی 
می توانن��د مالکی��ت 100 درصد داشت��ه باشند و تا 

هفت سال از دادن هرگونه مالیات معاف باشند. 
شه بخ��ش ب��ا اش��اره ب��ه می��زان تولی��دات این 
خودروس��ازی گفت: م��ا در سال 2013 توانس��تیم 
س��ال  در  و  کنی��م  تولی��د  دستگ��اه  ه��زار   60
 2014 نی��ز تولی��د خ��ود را ب��ه 90 ه��زار دستگاه 

رساندیم. 
مدیرعام��ل صنایع خودروسازی کرمان از آمادگی 
این مجموع��ه برای همکاری با سای��ر خودروسازان 
خارجی گفت و افزود: این مجموعه باتوجه به وجود 
زیرساخت هایی که دارد می تواند بسیار سریع تر و با 
هزین��ه کمتر با شرکای خارجی خود به تولید نهایی 
برسد و ما از هرگونه سرمایه گذاری اعم از مشترک یا 
واگذار کردن کامل یکی از قسمت ها به شرکت های 
خارجی استقبال می کنیم، عالوه بر اینکه می توانیم 
در تولی��د قطعات خودرو نی��ز همکاری هایی داشته 

باشیم. 

دعوت خودروسازان برای شراکت 
در خدمات نقشه

خودروس��ازان لوک��س آلمانی سرگ��رم مذاکره با 
 HERE شرک��ای احتمال��ی ب��رای شرکت نقش��ه

هستند. 
به گزارش ایس��نا، شرکت های آئ��ودی، ب  ام و و 
مرس��دس بنز سال گذشته با ه��دف سبقت گرفتن 
از رقبای ش��ان در عرصه فناوری، ب��ه اتفاق یکدیگر 
سرویس نقشه HERE نوکیا را که برای خودروهای 
خ��ودران آتی کلی��دی به شمار م��ی رود، خریداری 

کردند. 
روپرت استادلر، مدیرعام��ل آئودی به خبرنگاران 
گف��ت: مذاک��رات زیادی در حال حاض��ر در جریان 

است. 
براس��اس گ��زارش رویت��رز، مدیرعام��ل آئ��ودی 
عن��وان ک��رد: این خودروس��ازان از حض��ور شرکا و 
 رقبا برای استفاده مشت��رک از این پلتفرم استقبال 

می کنند. 
خودروسازان مایلند به فراهم کننده خدمات تبدیل 
شوند تا به این ترتیب روابط شان را با مشتریان شان 
حف��ظ کنن��د و مان��ع از ای��ن شوند ک��ه غول های 
فن��اوری مانند گوگ��ل و اپل کنترل سیس��تم های 
 اطالع��ات سرگرمی خودروهای آین��ده را در دست 

گیرند. 
از س��وی دیگ��ر ای��ن خودروس��ازان امیدوارند با 
استفاده سرنشینان خودرو از خدمات مختلف مبتنی 
ب��ر مکان مانن��د پیدا کردن رستوران ی��ا پارکینگ، 
 رزرو هتل و خدم��ات دیگر، یک منبع درآمد جدید 

پیدا کنند. 
سرویس های نقشه دیجیتالی در مقایس��ه با مدل 
قدیمی که نقشه ثابتی از راه را فراهم و در سیس��تم 
ناوب��ری خ��ودرو ذخیره می ک��رد، تح��ول اساسی 
یافته اند و با ارائه اطالع��ات لحظه ای درباره جاده و 

ترافیک پویایی بیشتری پیدا کرده اند. 
سیس��تم های نقش��ه هوشمن��د ب��ه خودروهای 
خودران متصل به شبکه های بی سیم کمک می کنند 
وظایفی مانند تغییر مس��یر حرکت در صورت وجود 
ترافی��ک یا وقوع تص��ادف در جاده پیش رو را انجام 
دهن��د. چنین سیس��تم های نقش��ه ای در آینده در 
تشخیص تصادف و سایر امکانات خودروهای متصل 

نقش خواهند داشت.

خبر بینالملل

یکشنبه
167 اسفند 1394 خودرو

در شرایط پس�ابرجام، آیا 
رنو قص�د دارد که فعالیت 
در ایران را گس�ترش دهد 
یا ب�ه همی�ن ح�د کنونی 

اکتفا خواهد کرد؟ 
برنامه گسترش فعالیت  رنو 
در ای��ران را دارد و ب��رای این 
ک��ار فق��ط ب��ه ظرفیت ه��ا و 
اکتفا  فعل��ی اش  شراکت های 
نخواه��د کرد. ما نیاز به اضافه 
کردن برنامه های دیگر داریم. 
آیا خرید ش�رکت یا سایت 

خاصی مدنظر شما است؟ 
رن��و برای خری��د شرکت یا 
سایت تولید تنها عمل نخواهد 
کرد، بلکه می خواهد با شراکت 
فعالیت��ش را به پی��ش ببرد. 
فعالیت هایی  بنابراین در کنار 
که تاکنون ب��ا ایران خودرو و 
سایپ��ا داشته ایم، ب��ا شرکت 
سایپ��ا و ایران خودرو در حال 
مذاکره هس��تیم تا یک فریم 
جدی��د همک��اری را با این دو 
یعنی  دهی��م.  ادامه  شرک��ت 
با هر دو شری��ک برنامه هایی 
جدید خواهی��م داشت که در 

قالب ای��ن برنامه ها، مدل های 
جدید و سرمایه گذاری جدید 
را داری��م و می خواهی��م ک��ه 
دست مان در تولید و خدمات 
پ��س از ف��روش بازت��ر باشد. 
مذاکراتی ک��ه اکنون در حال 
انج��ام است و فع��ال محرمانه 
است، موج��ب خواهد شد که 
بخش ه��ای ظرفیتی طراحی، 
تولی��دی و خدم��ات پ��س از 

فروش اضافه به وجود بیاید. 
یعنی شما مدل های تازه ای 
را در ای�ران تولید خواهید 

کرد؟ 
با  ما خودروه��ای جدید را 
چن��د اولوی��ت استراتژیک به 
ای��ران خواهی��م آورد، داخلی 
انتق��ال  کیفی��ت،  س��ازی، 
تکنولوژی هم به قطعه سازان 
و ب��ه بخ��ش تولی��د، فروش 
و خدم��ات پ��س از ف��روش 
پیاده س��ازی  نهای��ت  در  و 

استانداردهای رنو در ایران. 
وزارت  ک�ه  چارچوب�ی 
صنع�ت، مع�دن و تج�ارت 
برای قراردادهای خودرویی 

در  خارج�ی  ش�رکای  ب�ا 
نظ�ر گرفت�ه، بر ص�ادرات 
محصوالت تاکی�د دارد، آیا 
محصوالت رنو از ایران صادر 

خواهند شد؟ 
وقتی خودروهای به روز در 
شرای��ط جدید تولی��د شوند، 
مسلما بحث صادرات در میان 
کارهای اساسی ما خواهد بود. 
خودروه�ای تازه ش�ما در 
چ�ه س�گمنت های قیمتی 
خواهند بود. آیا خودرویی 
توم�ان  میلی�ون   50 زی�ر 

خواهید داشت؟ 
قیمت��ی  سگمنت ه��ای 
متفاوت��ی را مدنظ��ر داریم و 
زی��ر 50 میلیون ه��م خودرو 
ح��ال  در  داش��ت.  خواهی��م 
طراح��ی خودروه��ای تازه ای 
هستیم که قیمت آنها نیز زیر 
50 میلیون تومان خواهد بود. 
ما روی سه، چهار رنج قیمتی 
تولیدات آینده مان در ایران را 

برنامه ریزی می کنیم. 
میزان گسترش سرمایه گذاری 
چق�در  ای�ران  در  ش�ما 

خواهد بود؟ 
اکنون نمی توانم عدد را بگویم 
اما ب��رای راه ان��دازی هر بخش 
جدیدی اکثریت سرمایه گذاری 

با رنو خواهد بود. 
شما سابقه شراکت با ایران 
خ�ودرو را در ایران دارید و 
اکنون نی�ز به عنوان یکی از 
گزینه ها از این ش�رکت یاد 
می کنی�د، اما پس از امضای 
قرارداد این ش�رکت با پژو، 
گفت�ه می ش�ود ک�ه رون�د 
مذاکرات ایران خودرو و رنو 

متوقف شده است، چرا؟ 
فعالی��ت قبلی ما ب��ا ایران 
خ��ودرو همچن��ان ادامه دارد 
ب��رای  را  برنامه های��ی  م��ا  و 
آینده با این شرکت داریم اما 
اولویت ما ای��ن است که ابتدا 
مذاکرات مان با سایپا را نهایی 
کنی��م. ضمن اینک��ه اولویت 
ایران خ��ودرو هم نهایی کردن 
دیگر  دوست��ان  ب��ا  مذاکرات 
بود. اکن��ون اولویت هر دوی 
م��ا این است که پ��س از این 
برنامه های آینده را با یکدیگر 

به پیش ببریم. 
آی�ا در مذاکرات با س�ایپا 
خرید پارس خ�ودرو را در 

برنامه دارید؟ 
پی��ش از ای��ن صحبت این 
اکنون  ب��ود.  مط��رح  موضوع 
صحبت خرید پ��ارس خودرو 
فع��ال نیس��ت اما ک��ار کردن 
ب��ا سایپا و پارس خ��ودرو در 
برنامه های ما وجود دارد. مثال 
تولی��د ساندرو ک��ه اکنون در 
پارس خ��ودرو انجام می شود 
بای��د ب��ه چه��ار براب��ر برسد 
بنابراین کار گسترش فعالیت 
 ب��ا پ��ارس خ��ودرو را حتم��ا 

داریم. 
چه زمان�ی ق�رارداد رنو با 

سایپا نهایی می شود؟ 
تا آخر امسال. 

قیمت�ی  س�گمنت های  در 
که برای تولید در ایران در 
نظر دارید، کدام س�گمنت 
به ایران خودرو می رسد و 

کدام به سایپا؟ 
اکنون نمی توانم در این باره 

صحبت کنم. 

مدیرعامل شرکت رنو پارس در گفت و گوی اختصاصی با »فرصت امروز«: 

محصوالت زیر 50 میلیون تومان رنو در راه ایران

مهدی جمالی، مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا با بیان اینکه 
مذاکرات ب��ا رنو ب��رای شراکت 
به صورت »جوینت ونچر« است، 
گفت: موضوع خرید پارس خودرو 

از سوی رنو مطرح نیست. 
به گزارش مه��ر، در حالی رنو 
ق��رار اس��ت در ای��ران همکاری 
مشترک��ی را ب��ا دو خودروس��از 
از  ک��ه  ده��د  انج��ام  ایران��ی 
پی��ش از نهای��ی ش��دن برجام، 
زمزمه های خری��د پارس خودرو 
از س��وی رن��و به عن��وان پی��ش 
ش��رط سرمایه گ��ذاری از سوی 
این شرکت فرانسوی در خطوط 
مط��رح  ای��ران  خودروس��ازی 
شده ب��ود. حتی پیم��ان کارگر، 
مدیرعام��ل رنوپ��ارس و نماینده 
شرک��ت رنو در ایران نیز پیش از 
این در پاسخ ب��ه سوال خبرنگار 
مهر گفته ب��ود که اگر قرار باشد 
رن��و 20 درص��د سه��ام پ��ارس 
خودرو را بخرد، ب��رای ما معنی 

ن��دارد که مدیریت در دست آنها 
باق��ی بماند، چراک��ه آنها ممکن 
اس��ت خودروهای چینی ها را در 
کنار خودروهای رنو تولید کنند 

و این به کیفیت ما لطمه می زند.
وی اعالم کرده ب��ود: چندین 
سه��ام  خری��د  ب��رای  سناری��و 
خودروس��ازان ایرانی از سوی رنو 

و ت��داوم همکاری ب��ا آنها وجود 
دارد ب��ه نحوی که می توان 100 
درصد سهام پ��ارس خودرو را از 
سوی رن��و خریداری ک��رده و با 

سایپا خداحافظ��ی کرد یا اینکه 
20 درصد سهام پارس خودرو را 
بخریم و مدیریت در دست سایپا 
باشد و ما تنها یک صندلی و یک 
رأی داشت��ه باشیم ک��ه این کار 
چندان معقول به نظر نمی رسد. 
اما اکن��ون سعی��د جمالی در 
گفت وگ��و ب��ا مه��ر در خصوص 
خری��د سه��ام پارس خ��ودرو از 
س��وی رنو گفت: ب��ا رنو در حال 
مذاک��ره هس��تیم و ترکیب��ی از 
پیشنهادات را به این شرکت ارائه 
داده ایم اما شراکت خود با رنو را 
ونچ��ر مطرح  به صورت جوین��ت 
می کنی��م و بحث خری��د سهام 

پارس خودرو مطرح نیست. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن سوال 
ک��ه خودروس��ازان خارج��ی بر 
س��ر قیمت گ��ذاری محص��والت 
تولیدی خ��ود در ایران از سوی 
ش��ورای رقابت، ش��روط ایران را 
قیمت گذاری  گفت:  پذیرفته اند، 

برای تولیدات داخلی است. 

 رنو و نیس��ان ب��رای صرفه جویی 5.5 میلی��ارد یورو
)6 میلی��ارد دالر( در هزینه ها تا سال 2018، همکاری 

در بخش های مختلف را عمیق تر می کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، این دو خودروس��از سال گذشته 
تحت اتحاد رنو-نیس��ان که در مهندسی، خرید، منابع 
انس��انی و زنجیره تامین یکدیگر سهیم شدند، مجموعا 
چهار میلیارد یورو صرفه جویی کردند. اکنون این اتحاد 
امیدوار است با ادغام واحدها و فعالیت های مشترک به 
صرفه جویی بیشتری دست پی��دا کند. در شرایطی که 
خودروسازان جهانی برای سهم بازار و گس��ترش حضور 

در هم��ه نقاط جهان تالش می کنند، رنو و نیس��ان که 
از س��ال 1999 همک��اری داشته اند در مس��یر افزایش 
همکاری گام برداشته اند اما بدون ادغام شدن تشکیالت 
مستقل و هویت شان را حفظ کرده اند. رنو 43.4 درصد 
سهم در نیس��ان دارد در حالی که این شرکت ژاپنی 15 
درص��د در رنو سهم دارد. براساس گزارش وال استریت 
ژورنال، اتحاد این دو شرکت سال گذشته که نیسان در 
مقابل افزایش نفوذ دولت فرانسه در رنو ایستاد متزلزل 
شد، اما این اختالف پس از اینکه دو شرکت خودروساز 
و دولت فرانسه توافقی را در دسامبر امضا کردند، دست 

کم تا حدودی ح��ل شد. تحت توافق مذکور اگر معلوم 
شود که دولت فرانس��ه در امور رنو مداخله زیادی انجام 
می دهد نیسان حق خواهد داشت سهم خود در شریک 

فرانسوی اش را افزایش دهد. 
ب��ا وجود اخت��الف مذکور، رن��و و نیس��ان سال های 
اخی��ر در زمینه همکاری پیشرفت زی��ادی داشته اند و 
کارخانه های متع��ددی در اروپا اکنون مدل های هر دو 
برند رنو و نیس��ان را تولید می کنن��د. همچنین این دو 
شرک��ت در زمین��ه تحقیقات 10 میلیارد ی��ورو هزینه 

سرمایه مشترک دارند. 

مدیرعامل سایپا: 

رنو سهام پارس خودرو را نمی خرد

افزایش همکاری رنو و نیسان برای 6 میلیارد دالر صرفه جویی

گزارش2
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رنو، نقطه اش�تراک غول ه�ای جاده مخصوص 
اس�ت. ش�ریکی که بیش از 10 س�ال است هم با 
ای�ران خ�ودرو کار می کن�د و هم با س�ایپا. این 
خودروساز هم مانند سایر شرکای خارجی ایران 
قصد دارد فعالیتش را در پس�ابرجام گس�ترش 

ده�د و این ب�ار هم ب�ا ه�ر دو ش�ریک قدیمی 
خود، چند ماهی اس�ت که خبرهای غیررس�می 
فراوانی درباره نحوه فعالیت رنو در ایران شنیده 
می ش�ود، از خرید پارس خودرو گرفته تا ش�رط 
ایران خودرو برای مشارکت با رنو که گرفتن حق 
تولید خودروی ارزان قیمت »کوئید« اس�ت، اما 
هیچ کدام از این اخبار تا به حال به صورت رسمی 

تایید نشده اند.

ب�ا پیمان کارگر، مدیرعامل ش�رکت رنو پارس 
و مدیرکل رن�و در ایران، درب�اره جزییات ادامه 
فعالی�ت رنو در ایران گفت و گو ک�رده ایم. او به 
»فرصت ام�روز« می گوی�د که محص�والت تازه 
رنو در چهار س�گمنت قیمتی خواهند بود و رنو 
محصوالتی زیر 50 میلیون تومان برای بازار ایران 
در نظ�ر دارد که این به معن�ای ورود محصوالت 

ارزان قیمت رنو به بازار ایران خواهد بود. 
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حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی پیش از ظهر دیروز در ادامه مراس��م تش��ییع 
پیکر آیت اهلل واعظ طبسی بر پیکر مطهر این عالم ربانی 

در حرم مطهر رضوی اقامه نماز کردند. 
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز 
ش��نبه 15 اسفند با حضور در صحن جامع رضوی حرم 
مطهر امام رضا )ع( بر پیکر آیت اهلل واعظ طبسی حاضر 

شده و نماز را اقامه کردند. 
رهبر معظم انقالب ضمن اقامه نماز بر پیکر این عالم 
وارسته با قرائت فاتحه علو درجات آیت اهلل واعظ طبسی 

را از خداوند متعال خواستار شدند. 
در این مراس��م حجت االس��الم و المسلمین حسن 
روحان��ی رئیس جمه��وری، عل��ی الریجان��ی رئی��س 

مجلس شورای اس��المی، آیت اهلل صادق 
آمل��ی الریجان��ی رئی��س ق��وه قضاییه، 
حجت االس��الم س��یدمحمود علوی وزیر 
وزی��ر  هاش��می  قاض��ی زاده  اطالع��ات، 
مصطف��ی  االس��الم  حج��ت  بهداش��ت، 
پورمحمدی وزیر دادگس��تری، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور، امیرصالحی 
فرمان��ده کل ارت��ش، س��رتیپ اش��تری 
فرمانده نیروی انتظامی، س��ردار رضایی 
فرمانده مرزبانی ناجا، محمدباقر قالیباف 
شهردار تهران، حس��ین فریدون دستیار 
ویژه رئیس جمهوری و بس��یاری از علما، 
مس��ئوالن کش��وری و اس��تانی حض��ور 

داشتند. 
محمد رضا عارف منتخب مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی نیز  صبح شنبه در 
حاشیه مراس��م تشییع پیکر آیت اهلل واعظ  
طبس��ی در جمع خبرنگاران، اشاره ای به 
ش��خصیت آیت اهلل واعظ طبسی داشت و 
گف��ت: فراجناحی بودن ویژگی ش��اخص 

آیت اهلل طبس��ی بود.  عارف با اش��اره به مجاهدت های 
آیت اهلل واعظ طبس��ی پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
تصریح کرد: فراجناحی بودن ویژگی خاص ایشان بود و 
به همین جهت خدمات ارزش��مندی را به دنیای اسالم 

تقدیم کرد. 
منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی افزود: آیت اهلل واعظ طبسی در کنار مقام معظم 
رهبری و ش��هید هاش��می نژاد محور تجمع دانشجویان 

انقالبی بودند. 
آیت اهلل واعظ طبس��ی پیش از انق��الب و پس از آن 
نقش مؤثری در پیش��برد اهداف انقالب اسالمی و امام 

راحل داشت. 
عارف اش��اره ای به ش��خصیت آیت اهلل واعظ طبسی 

داش��ت و گفت: من از پیش از انقالب ارادت ویژه ای به 
این شخصیت بارز انقالبی داشتم. 

مردم سیاه پوش در غم واعظ طبسی
حرم مطهر رضوی سراس��ر سیاه پوش شد و جمعیت 
انبوه��ی از م��ردم عزادار مش��هد نی��ز در صحن جامع 
رضوی حضور یافته و پش��ت س��ر رهب��ر معظم انقالب 

نماز خواندند. 
آی��ت اهلل واع��ظ طبس��ی نماین��ده ول��ی فقیه در 
اس��تان های خراس��ان رض��وی، خراس��ان جنوب��ی و 
خراس��ان ش��مالی و تولیت آس��تان قدس رضوی در 
س��ال 1314 در مش��هد و در خان��واده ای مذهبی و 

روحانی متولد شد. 
او پ��س از پی��روزی انقالب ش��کوهمند 
اسالمی از سوی امام خمینی )ره( به عنوان 
نماین��ده معظم ل��ه در خراس��ان بزرگ و 
تولیت آس��تان قدس رضوی منصوب شد 
و پس از رحل��ت آن بزرگوار، این حکم از 
س��وی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اسالمی تأیید شد. 
وی عالوه ب��ر خدمت در ب��ارگاه مقدس 
رضوی در نهادهایی مانند مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و دوره سوم مجلس خبرگان 
رهب��ری عضویت و ریاس��ت ح��وزه علمیه 
خراس��ان را به عهده داشت. آیت اهلل عباس 
واعظ طبس��ی بامداد جمعه 14 اس��فند در 

مشهد مقدس چشم از جهان فروبست. 
نماینده ولی فقیه در استانهای سه گانه 
خراس��ان و تولیت آس��تان ق��دس رضوی 
حض��رت آی��ت اهلل عب��اس واعظ طبس��ی 
بام��داد جمعه پس از یک هفته بس��تری 
در بیمارس��تان امام رض��ا )ع( دار فانی را 

وداع گفت. 

اول  مع��اون  جهانگی��ری،  اس��حاق 
رئیس جمهور بعد از اس��تقبال رس��می از 
احم��د داووداوغلو، نخس��ت وزیر ترکیه بر 
نقش مؤثر ای��ران و ترکیه در تأمین ثبات 

منطقه تأکید کرد. 
آق��ای داووداوغلو برای نخس��تین بار به 
عنوان نخس��ت وزیر ترکیه به ایران س��فر 
کرده اس��ت. همچنین این نخس��تین بار 
اس��ت که در دو سال گذشته نخست وزیر 
ترکیه به ایران س��فر می کند. نخست وزیر 
ترکیه بع��د از اینک��ه در ف��ردوگاه مورد 
اس��تقبال وزی��ر ارتباط��ات ق��رار گرفت، 
در مراس��می رسمی از س��وی معاون اول 

رئیس جمهور مورد استقبال گرفت. 
بع��د از جلس��ه مش��ترک دو ط��رف، 
جهانگی��ری در کنفران��س مطبوعاتی به 
این نکته اش��اره کرد که اس��تقرار ثبات و 
امنی��ت در کل منطقه از منافع مش��ترک 
ایران و ترکیه به ش��مار م��ی رود و گفت: 
م��ا ام��روز در دو جلس��ه با آق��ای داوود 
اوغلو در زمینه روابط دوجانبه و مس��ائل 
منطقه ای گفت وگوهای مفیدی داش��تیم. 
ایران و ترکیه دو کش��ور همسایه با روابط 
صمیمانه هس��تند که از زمان شکل گیری 
ح��زب اعتدال و توس��عه در ترکیه،  روابط 
فی مابین از پیش��رفت مناسبی برخوردار 

بوده است. 
جهانگیری با اشاره به مسائل و مشکالت 
منطق��ه خاطرنش��ان ک��رد: منطقه ای که 
ایران و ترکیه در آن قرار دارند با مس��ائل 
پیچی��ده ای روب��ه رو اس��ت و متأس��فانه 
گروه های تروریستی امنیت و ثبات منطقه 

را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. 
وی با تأکید بر اینکه منافع مش��ترک 

ای��ران و ترکیه در اس��تقرار صلح، ثبات 
و امنی��ت در کل منطق��ه اس��ت، گفت: 
نخس��ت وزیر  با  مذاک��رات خصوصی  در 
ترکیه و در نشست مشترک در خصوص 
مس��ائل دوجانب��ه و مس��ائل منطقه ای 
گفت وگوه��ای مفیدی می��ان دو هیأت 

انجام شد. 
معاون اول رئیس جمه��ور همچنین با 
اش��اره به مذاکرات ص��ورت گرفته میان 
وزرای دو کش��ور درخص��وص زمینه های 
هم��کاری فی مابین خاطرنش��ان کرد: دو 
کشور از زمینه های همکاری های مختلفی 
در حوزه ه��ای نفت، ان��رژی، حمل و نقل، 
گمرک و گردش��گری برخوردار هستند و 
وزرای دو کش��ور نتایج گفت وگوهای خود 

را در مذاکرات مشترک اعالم کردند. 
از  یک��ی  ترکی��ه  اف��زود:  جهانگی��ری 
مقصدهای مهم گردش��گری ایرانیان است 
و م��ا امیدواریم گردش��گران ترکیه نیز به 
ایران س��فر کنن��د و س��رمایه گذاران این 
کش��ور هم نس��بت به س��رمایه گذاری در 

ایران اقدام کنند. 
وی با یادآوری هدف گذاری 30 میلیارد 
دالری برای مب��ادالت تجاری میان ایران 
و ترکی��ه اف��زود: قرار اس��ت م��اه آینده 
کمیس��یون مش��ترک همکاری ه��ای دو 
کش��ور در ترکیه برگزار و تمام موانع برای 
دس��تیابی به این هدف گذاری شناسایی و 

برطرف شود. 
نخس��ت وزیر ترکیه هم ایران را مخزنی 
کشف نشده در حوزه توریسم دانست و از 
افق روش��ن پیش رو در روابط دوجانبه با 

ایران صحبت کرد. 
او با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات 

در ایران و ترکیه ضمن تبریک به مناسبت 
برگزاری انتخابات موفق، گفت: امیدواریم 
امروز بتوانی��م زمینه های همکاری مثبتی 

را فراهم کنیم. 
داووداوغلو همچنین به پتانس��یل باالی 
هم��کاری دوط��رف در زمین��ه توریس��م 
اش��اره ک��رد و گفت: اگر تجرب��ه ترکیه و 
زیبایی ه��ای ایران به ه��م پیوند بخورند، 
قدرت بزرگ توریسم را ایجاد خواهد کرد. 
اینک��ه در گذش��ته در  از  وی گف��ت: 
کس��وت وزیر خارج��ه ترکیه ب��رای حل 
مشکل هس��ته ای ایران تالش های زیادی 
کرده ام، خوش��حالم که این مشکل امروز 

حل شده است. 
نخس��ت وزیر ترکی��ه ب��ا بی��ان اینک��ه 
دوستان در شرایط س��خت خود را نشان 
می دهند، افزود: ما آزمایش دوس��تی خود 
را در شرایط س��ختی که به لحاظ مسائل 
هس��ته ای وجود داش��ت، به ای��ران ثابت 
کرده ایم و از اینکه فش��ارهای بین المللی 
و تحریم ها برطرف شده است، بیش از هر 

کشوری خرسند هستیم. 
داوود اوغلو با یادآوری اینکه رسیدن به 
هدف 30 میلیارد دالری با مانع تحریم ها 
علیه ایران مواجه بود، اظهار داشت: امروز 
برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا، راه را ب��رای 
س��رمایه گذاری های ب��زرگ در ای��ران باز 

کرده است. 
وی تأکید کرد: ممکن اس��ت در برخی 
م��وارد ب��ا ای��ران دیدگاه ه��ای متفاوتی 
داش��ته باشیم اما تاریخ همسایگی کهن و 

جغرافیایی، جبران کننده آن است. 
داوود اوغلو افزود: در حوزه های تجارت، 
حمل و نقل، امنیت و توریس��م فکر کردیم 

که چگونه اقتصاد دو کشور را به هم پیوند 
داده تا هر دو کشور از آن منتفع شوند. 

نخس��ت وزیر ترکیه با اش��اره به مسئله 
حمل و نقل گفت: ترکیه دروازه ایران برای 
رس��یدن به کش��ورهای اروپایی است. در 
حوزه ان��رژی ایران تولید کنن��ده و ترکیه 

مصرف کننده بزرگ آن است. 
وی اف��زود: در ح��وزه توریس��م ترکیه 
ششمین کشور توریس��م پذیر و ایران نیز 

مخزنی کشف نشده برای دنیا است. 
وی اف��زود: ای��ران به همان ان��دازه که 
ذخای��ر نف��ت و گاز دارد، دارای فرهن��گ 
غنی اس��ت. شیراز، اصفهان و یزد از غنای 

فرهنگی باالیی برخوردار هستند. 
نخس��ت وزیر ترکی��ه ادام��ه داد: م��ن 
ب��ه همراه ی��ک گ��روه از بخش خصوصی 
ب��ه ته��ران آم��ده ام و ه��دف ای��ن گروه 
س��رمایه گذاری متقاب��ل اس��ت. وقتی در 
روابط دوجانبه به این حد از روابط برسیم 
به راحتی برای موانع سیاس��ی منطقه هم 

راهکار پیدا خواهیم کرد. 
داوود اوغل��و ب��ا بیان اینک��ه همکاری 
ای��ران و ترکی��ه ب��رای پای��ان دادن به 
درگیری ه��ای فرقه ای منطقه ای بس��یار 
مؤث��ر اس��ت، گف��ت: ممکن اس��ت در 
دیدگاه ه��ای  منطق��ه ای  موضوع��ات 
متفاوت داشته باشیم اما باید مانع ورود 

بیگانگان به منطقه شویم. 
داوود اوغلو تأکید کرد: صلح و ثبات در 
منطقه ما با همکاری ایران و ترکیه محقق 

می شود. 
نخس��ت وزیر ترکی��ه در پای��ان ارتحال 
آیت اهلل واعظ طبس��ی را به رهبری و مردم 

ایران تسلیت گفت. 

منافع مشترک ایران و ترکیه، استقرار صلح و امنیت در کل منطقه است

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

رهبر جریان صدر عراق روز ش��نبه با قدردانی از کسانی 
که در منطق��ه الخضراء باوجود ممنوع بودن تظاهرات، به 
برپایی تظاه��رات پرداختند، خواه��ان ادامه تظاهرات در 
بغداد شد. به گزارش ش��بکه سومریه نیوز، مقتدی صدر، 
رهب��ر جریان صدر عراق در بیانیه ای عنوان داش��ت: تمام 
محب��ت و قدردانی نثار کس��انی که در منطق��ه الخضراء 
دست به دست نیروهای امنیتی قهرمان دادند و تظاهرات 
کردن��د. او عنوان داش��ت که ش��رکت در ای��ن تظاهرات 
باوجود ممنوعیتی صورت گرفت که از س��وی نخست وزیر 
در مورد مکان تظاهرات صادر ش��د و مخالفت نخست وزیر 
ب��ا تظاه��رات بعد از آن صورت گرفت ک��ه تایید برخی از 
هم پیمانانش را در ائتالف هم پیمانی ملی برای جلوگیری 
از تظاه��رات و خام��وش کردن ص��دای آزاده عراقی ها به 

دس��ت آورد. او گفت: از اینجا بای��د با خداوند متعال عهد 
ببندی��م ک��ه ما آزاده باق��ی خواهیم ماند و برده فس��اد و 
مفس��دان نخواهیم بود. مقتدی صدر بر لزوم عدم تضییع 
توفیق الهی و پیروزی های عظیم تظاهرات و جهاد برادران 
در عرصه نبرد تاکید کرد. رهبر جریان صدر عراق خواهان 
ادامه تظاهرات در بغداد با حضور س��اکنان بغداد و تمامی 
استان ها از جمله هر کسی که می تواند به بغداد برسد، شد 
تا تظاهرات مس��المت آمیزی برای دستیابی به اصالحات 
فراگیر و واقعی در س��ریع ترین زمان ممکن برای رساندن 
عراق به ساحل آرامش صورت گیرد. او گفت: شما باید به 
باال بردن صدای تان ادامه دهید، شما صدای حق و اصالح 
هس��تید که ما با آن پیروز می ش��ویم و هر فاسدی که به 

قدرت در عراق رسیده است، تسلیم می شود. 

درخواست مقتدی صدر برای ادامه تظاهرات در بغداد

  استفان دی میس�تورا، نماینده ویژه 

س�ازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد: 
این ملت سوریه است که درباره سرنوشت 

بشار اسد تصمیم گیری می کند. 
 اوبام�ا، رئیس جمهوری آمریکا در 
چهلمین س�الروز کودتای نظامی در 
آرژانتی�ن، بیس�ت و چه�ارم مارس 
به شهر توریس�تی باریلوچه در این 
کشور آمریکای جنوبی سفر می کند. 

پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا نتوانست رأی اعتماد پارلمان 
را برای پس�ت نخست وزیری به دس�ت آورد و حزب سوسیالیست در دومین 

تالشش برای تشکیل دولت شکست خورد

تیتر اخبار

سردار علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
درب��اره روانگردان های صوتی که به گفته یکی از خبرنگاران 
حاضر به تایید س��تاد مبارزه با مواد مخدر نیز رسیده است، 
گفت: این موضوع درحد شنیده هاست و در حال پیگیریست، 
تاییدیه ستاد از آزمایشگاه های ما باید صورت بگیرد و مطمئن 
باشید اگر خطری جدی در این خصوص وجود داشته باشد 
حتما آن را به رسانه ها و مردم اعالم خواهیم کرد اما تاکنون 
نبوده اس��ت. مویدی همچنین در بخش دیگری از نشست 
خبری خود، به تش��ریح آمارها و گزارش عملکرد یک ساله 
پلیس مبارزه با موادمخ��در پرداخت و افزود: عملکرد کمی 
و کیف��ی پلیس مبارزه با موادمخدر در س��ال جاری بس��یار 
خ��وب و قابل توجه بوده به طوری که می توان گفت که این 
عملکرد در 10 س��ال گذشته بی سابقه بوده است. او با بیان 

اینکه امسال در مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور تمرکز 
ویژه ای داش��تیم، افزود: همین اقدام نیز سبب شد تا از ورود 
موادمخدر به کش��ور جلوگیری شود و ضمن اینکه چندین 
تن موادمخدر در نقطه صفر مرزی کش��ف شد، مرزها برای 
سوداگران مرگ نیز نا امن شده و بسیاری از آنان از تصمیم 

خود برای قاچاق موادمخدر منصرف شدند. 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا از کشف 525 تن 
موادمخدر از ابتدای س��ال جاری تاکنون توس��ط ماموران 
نی��روی انتظامی خبر داد و گفت: این آمار در مقایس��ه با 
س��ال قبل رشدی 14 درصدی را نشان می دهد. در برخی 
از اس��تان ها نیز رشد چش��مگیری داش��ته ایم؛ به طوری 
که در سیستان و بلوچستان ش��اهد افزایش صددرصدی 

کشفیات بوده ایم. 

واکنش پلیس درباره ورود روانگردان های صوتی به کشور

 مرک�ز اطالع رس�انی فرمانده�ی 
انتظام�ی تهران ب�زرگ ضمن اعالم 
خبری مبن�ی بر درگی�ری میان دو 
ش�رور در مح�دوده ش�مال ش�هر 
ته�ران، ب�ه تش�ریح جزیی�ات این 

حادثه پرداخت. 
خی�ز  از   12 منطق�ه  ش�هرداری   
ش�هرداری برای خرید خانه کودکی 

دکتر مصدق خبرداد. 

نعمت اهلل ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طی پنج 
سال آینده و همگام با برنامه ششم توسعه برنامه هایی در رابطه با پیشگیری از 

مواد مخدر و اعتیاد داریم

تیتر اخبار

آذرمیدخ��ت آذره��وش، مدیر گ��روه ک��ودک و نوجوان 
شبکه 2 درباره برنامه های کودک این شبکه در ایام نوروز به 
خبرن��گار مهر گفت: ما در ای��ام نوروز برنامه های مختلفی را 
تدارک دیده ای��م و امیدواریم بتوانیم »محله گل و بلبل« را 
با حضور عمو پورنگ داش��ته باش��یم. او درباره اینکه چندی 
پی��ش تهیه کننده اعالم کرده بود که معلوم نیس��ت در ایام 
نوروز برنامه داش��ته باشند، ادامه داد: تهیه کننده این برنامه 
به دلیل مس��ائل بودجه ای سازمان صداوسیما دچار مشکل 
ش��ده، با این حال تالش ما بر این اس��ت که ای��ن برنامه را 
به آنتن برس��انیم و همین روزها گروه این برنامه تلویزیونی 
بتوانن��د کار تصویربرداری خود را ش��روع کنن��د. آذرهوش 
در پاسخ به پرسش��ی درباره خالی بودن کنداکتور شبکه از 

مجموعه »کاله قرمزی« که هر سال جزو برنامه های پربیننده 
بوده اس��ت، یادآور شد: امس��ال هیچ طرحی از طرف عوامل 
برنامه س��از »کاله قرمزی« به ش��بکه 2 ارائه نشد. از طرفی 
این دوس��تان حاضر نبودند با اسپانس��ر کار کنند و سازمان 
صداوس��یما هم درگیر مشکالت مالی است و ما هم با توجه 
به این مس��ائل پیگیر دوستان نش��دیم. مدیر گروه کودک و 
نوجوان شبکه 2 در پایان درباره طلب عوامل »کاله قرمزی« 
از س��ازمان و ش��بکه عنوان کرد: طلب این گروه خیلی زیاد 
نیست و در شرایط فعلی سازمان صداوسیما تهیه کنندگان و 
برنامه سازان بسیاری هستند که از سازمان طلب دارند. بعضی 
از برنامه ه��ا که پخش آنها حدود دو س��ال پیش پایان یافته 

است هنوز نتوانسته اند بودجه خود را دریافت کنند. 

مشکالت مالی سد راه ساخت »کاله قرمزی«

 داس�تین هافمن بازیگر س�ینما و 
دارنده جایزه اس�کار در ارزیابی اش 
از اس�کار گف�ت: اس�کار همیش�ه 

نژادپرستانه برخورد کرده است. 
 ب�رد پیت با همکاری اس�تودیوی 
دیزن�ی فیلم یک دکت�ر مهاجر را با 
عن�وان »دکتر کیو« جل�وی دوربین 

می برد. 

هواداران پر و پاقرص بندیکت کامبربچ با شنیدن این خبر که صورت بازیگر 
مورد عالقه ش�ان به صورت ش�کالت وارد بازار می ش�ود، حسابی هیجان زده 

شده اند

تیتر اخبار

رضا حس��نی خو، مدیرکل حراس��ت وزارت ورزش بعد از 
جلس��ه پیش از ظهر دیروز خود در س��ازمان لیگ در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در این جلس��ه با مسئول یوفا درباره 
امنی��ت ورزش��گاه ها صحبتی داش��تیم. در خص��وص بازی 
تراکتورسازی و پرسپولیس هم تصمیماتی گرفته شد که بعدا 
رسانه ای خواهد شد. البته قرار شد 30 درصد ورزشگاه آزادی 
ب��ه هواداران تراکتورس��ازی و ۷0 درصد دیگ��ر به هواداران 
پرس��پولیس اختصاص یابد. او درباره اینکه علی کفاش��یان 
تاکید کرده است اساس��نامه فدراسیون فوتبال در سال ۸۶ 
به تصویب هیات دولت رس��یده و دیگر نیازی به تصویب آن 
نیس��ت، گفت: در نامه ای که سازمان بازرس��ی برای وزارت 
فرس��تاده، آمده که اساسنامه فدراسیون فوتبال در سال ۸۶ 

تصویب نشده است و معیار آنها باید اساسنامه ۸1 باشد. خب 
اگر آقای کفاشیان می گوید اساسنامه در سال ۸۶ در هیات 
دولت تصویب شده آن را ارائه بدهد. مدیرکل حراست وزارت 
ورزش در خصوص آخرین وضعیت سوش��ا مکانی دروازه بان 
پرس��پولیس هم گفت: پرونده مکانی چ��ون از اول در حوزه 
قضایی باز ش��ده اس��ت، ما به آن ورود نکردیم و فقط بحث 
کم��ک داش��تیم. تصمیم گیرنده نهایی خود دوس��تان )قوه 
قضائیه( هس��تند. حسنی خو درباره اینکه آیا حراست وزارت 
ورزش در ص��ورت تایی��د تخلف مکانی اق��دام خاصی انجام 
خواهد داد یا خیر، گفت: قطعا کمیته اخالق فدراسیون باید 
اقدامات الزم را انجام بدهد. آنها فعال منتظر هستند تا حکم 

دادگاه نهایی شود. 

آخرین وضعیت اساسنامه فدراسیون فوتبال و پرونده سوشا مکانی

 کریستیانو که به دلیل انتقاد اخیر 
از ه�م تیمی های خود تحت فش�ار 
ق�رار دارد، ب�ه تازگی مدعی ش�ده 
که فرم بدنی اش در 1۰ س�ال گذشته 

فرق نکرده است. 
 گل�ن هادل س�رمربی وق�ت تیم 
 ملی فوتب�ال انگلیس به علت برخی 

اظهارات از تیم  ملی بر کنار شد. 

س�ازمان لیگ برتر که عنوان حرفه ای را هم یدک می کش�د هنوز نتوانسته 
ش�رایط را برای مصاحبه های کن�ار زمین مربیان فراهم کن�د، آخرین نمونه 

شاهکار سازمان لیگ نگه داشتن دستی تابلوی مصاحبه در کنار زمین است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
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وداع با پیکر مرحوم آیت اهلل طبسی

ای��ران  رئیس جمه��وری اس��المی 
گف��ت: آی��ت اهلل واع��ظ طبس��ی از 
روحانی��ان مبارزی ب��ود که هم قبل 
و هم بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
خدمات بزرگ و برجسته ای به نظام 

اسالمی ارائه کرد. 
والمسلمین حسن  االس��الم  حجت 
روحان��ی روز ش��نبه هن��گام ورود به 
فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد 
به منظور ش��رکت در مراس��م تشییع 
و خاکس��پاری آیت اهلل واعظ طبس��ی 
افزود: این ش��خصیت شاخص از یاران 
همیش��ه و همراه ام��ام راحل و رهبر 

معظم انقالب بود. 

وی این مصیب��ت بزرگ را به مردم 
اس��تان های خراس��ان و رهبر معظم 
انقالب تس��لیت گف��ت و ادام��ه داد: 
عالوه ب��ر زیارت و تش��رف ب��ه حرم 
رضوی، ش��رکت در مراس��م تشییع و 
خاکس��پاری این عالم مجاهد از جمله 

اهداف سفر وی است. 
رئیس جمه��وری،  وی��ژه  دس��تیار 
رئیس دفتر ریاست جمهوری، وزیران 
بهداش��ت و اطالع��ات، رئی��س بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگ��ران و همچنین 
جمعی دیگر از اعض��ای هیأت دولت 
در این س��فر هم��راه رئیس جمهوری 

هستند. 

روحانی: آیت اهلل طبسی 
خدمات برجسته ای به نظام ارائه کرد



MAD MEN آموزه های تبلیغاتی سریال
خوب، بد، زشت در استرلینگ کوپر! 

پس از فراز و نشیب های فراوان در قس��مت های 
ششم ال��ی هشتم فص��ل اول سریال م��د من که 
در ح��ال و ه��وای گذشت��ه مرم��وز دان دریپ��ر، 
رواب��ط شخصی او ب��ا مدیران شرک��ت، تحقیقات 
 بازاریاب��ی در مورد محصوالت شرکت »بل جولی«

)Belle Jolie( و مشک��ات شخص��ی پیت کمپل 
گذش��ت، به فص��ل نهای��ی ای��ن سه گان��ه یعنی 
جلس��ه ارائه کارهای مربوط ب��ه کمپین تبلیغاتی 

»بل جولی« )Belle Jolie( می رسیم. 
در این جلسه »فردی رامسن« کپی رایتر توانای 
شرکت در ح��ال توضیح و تشریح طرح هایی است 
ک��ه به واق��ع اثربخش هس��تند و در ی��ک فضای 
متمای��ز طراح��ی شده ان��د. سه گانه ای ک��ه به نظر 
 Belle(»می رس��د اوض��اع شرکت »ب��ل جول��ی
Jolie( را به نسبت رقبا سامان بخشد. آقای الیوت 
لورن��س )Elliot Lawrence( نماینده مشتری، 
تح��ت تاثیر قرار گرفته اس��ت اما همکار پا به سن 
 )Hugh Brody( گذاشته اش آقای هی��و برودی
اصا از طرح ها خوشش نمی آید و با طرز فکر کهنه 
 خود، طرح های بدیع شرکت استرلینگ کوپر را رد 

می کند. 
در این لحظه دان دریپر به جای دفاع از طرح ها 
خود، برای پایان دادن به جلس��ه از جای خود بلند 
می ش��ود و رو به نمایندگ��ان مشتریش می گوید، 
دیگر اینجا کاری نداری��م. همه متعجب می شوند؛ 
ه��م همکاران دریپ��ر و هم مشتری��ان. دان دریپر 
در مقاب��ل درخواست مشت��ری شگفت زده اش که 
از او می خواه��د بنشیند چند جمله جالب به زبان 

می آورد. 
اول اینک��ه به مشتری معت��رض می گوید: »شما 
ت��ا این لحظه نقشه های خود را آزمایش کرده اید و 
در جایگ��اه چهارم قرار داری��د.« یا در ادامه به وی 

می گوید: »شما به ما ایمان ندارید...« 
اینجا دو نکته برای نویس��نده حائز اهمیت است 
که بخشی از آسیب های تبلیغات نیز ناشی از عدم 
رعایت این دو نکته به ظاهر ساده است؛ اول اینکه 
مشتری بای��د بپذیرد که تبلیغات یک مقوله کاما 
تخصص��ی اس��ت و تنها بخشی از ای��ن شاخه علم 
مدیری��ت یعنی خاقیت مربوط به استعداد درونی 
اس��ت و دیگر بخش های آن کام��ا جنبه علمی و 
مهارت��ی دارد و متخصص��ان شرکت های تبلیغاتی 
معتبر حتما در این زمین��ه بیشتر سررشته دارند. 
بنابرای��ن اگر شرکت تبلیغاتی خ��ود را به درستی 

انتخ��اب کردی��م به ق��ول دان دریپر بای��د به آنها 
ایم��ان داشته باشیم. اما نکت��ه ای که متاسفانه در 
کشورم��ان اصا به درست��ی اجرا نمی ش��ود نحوه 

انتخاب پیمانکار تبلیغاتی است. 
اکثرا پیمانکاران تبلیغاتی از طریق رابطه انتخاب 
می شون��د یا برگزاری برنامه ه��ای رقابتی. یعنی از 
چن��د شرکت بن��ام تبلیغاتی دع��وت می شود و با 
ارائه یک بریف مختصر از آنها خواسته می شود که 
ک��ل کمپین تبلیغاتی را ساخته و در جلس��ه آتی 
رقابت��ی ارائه کنند. جال��ب اینجاست که گاهی در 
ای��ن فرم غیر مطلوب نیز کار به یکی از شرکت های 
شرکت کننده در جلس��ه محول نمی شود بلکه کل 
اطاعات جمع آوری ش��ده توسط مشتری محترم 
به شرک��ت دیگری که اصا در ای��ن رقابت نبوده 
داده می شود تا ایشان ب��ا بررسی زحمات گروهی 
دیگر ساخ��ت تبلیغات مشت��ری را به عهده گیرد. 
در هرحال ب��ه جهت اینکه ما پیمانک��ار تبلیغاتی 
را ی��ا براس��اس رابطه یا یک رقاب��ت نادرست و در 
نهای��ت با ی��ک جس��ت وجوی سطح��ی یافته ایم 
ب��ه او »ایمان« نداری��م. بنابراین هرک��اری که در 
 ای��ن شرکت برگزی��ده ایجاد می شود م��ورد تایید 

ما نیست. 
شای��د هم حق داریم، زیرا ب��ه او اطمینان کامل 
نداری��م. چون کمپان��ی تبلیغاتی مان را از مس��یر 
بنابرای��ن  نکرده ای��م.  گزین��ش  شایس��ته محوری 
آنها برای کس��ب رضایت شرک��ت سفارش دهنده 
کارهای��ی را انجام می دهن��د که ما دوست داریم و 
نکت��ه اینجاست که اگر ما مث��ل آقای هیو برودی 
قص��ه مد من این کاره بودیم، در بین رقبا چهارم)!( 

نمی شدیم. 
بنا بر همین آموزه سریال مد من، به شرکت هایی 
ک��ه نیازمن��د خدم��ات تبلیغاتی هس��تند توصیه 
می کنم تا ب��رای صرفه جویی در زمان و پول خود، 
حتما پیمانکارش��ان را براساس تخصص و در یک 
پروسه طوالنی ممی��زی سختگیرانه انتخاب کنند 
و وقت��ی این شیوه پیاده شد ب��ه آنها آزادی عمل 
بدهند ت��ا کارشان را به درستی انج��ام دهند. این 
شی��وه سال هاست که در کشوره��ای توسعه یافته 
ج��واب داده اس��ت و عمر همک��اری شرکت های 
تبلیغات��ی ب��ه دهه ه��ا و گاه��ی ق��رن می رس��د 
ام��ا متاسفان��ه در کشور م��ا عم��ر همکاری های 
 تبلیغات��ی ب��ه ی��ک سال، ی��ک ماه یا ی��ک طرح 

می رسد. 
توضی��ح عکس: نمایی از دوره کودکی دان که با 
کد »هبو« آشنا می شود که نام قس��مت هشتم از 

فصل اول برگرفته از آن است. 
alijah.sh@gmail.com :ارتباط با نویسنده

تبلیغاتچی های دیوانه

تبلیغات خالق

آگهی شرکت ارتباطی Mobily - شعار: حواستان به جاده باشد 

ایستگاه تبلیغات

در این بیلبورد خالقانه می توانید 
استراحت کنید

در کش��ور پرو همانند بس��یاری کشوره��ا تصادفات 
جاده ای جان افراد زیادی را می گیرد. مخصوصا در یکی 
از بزرگراه های آن که مسیری بسیار طوالنی دارد. در این 
بزرگراه که سرتاس��ر آن را کویر احاطه کرده است هیچ 
ج��ای امن و مناسبی برای استراحت رانندگان نیس��ت، 
موضوع��ی که از مهم ترین عوامل تصادفات است. در این 
بزرگراه چیزی که به چشم می خورد تنها زمین بایر است 
و بیلبورده��ای تبلیغاتی کنار ج��اده  ای!  همین موضوع 
سبب شده است فروشگاه های زنجیره ای لوازم خانگی با 
نام سودیمک )Sodimac( دس��ت به اجرای یک ایده 
خاقانه بزن��د؛ بیلبورد خاقانه ای ک��ه می توانید در آن 
استراحت کنید. به گزارش آیمارکتور، در زیر بیلبوردهای 
سودیم��ک پارکینگ هایی به شکل ات��اق نشیمن خانه 
درس��ت شده است ک��ه دارای نور کاف��ی و دکوراسیون 
جالب��ی است و رانندگان می توانن��د با آسایش خیال در 
آنجا پارک کنند. نه تنها این محل پارک هیچ هزینه ای 
برای رانندگان خسته از سفر ندارد بلکه از آنها به صورت 
شبانه روزی پذیرای��ی می شود و می توانند برای مدتی با 

خیال راحت بخوابند. 

7عامل مهم در تبلیغات محیطی
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طراح��ی و اجرای ی��ک تبلیغ محیط��ی دارای مراحل مختلف��ی از زمان 
ایده پردازی تا اجرا است. برای افزایش تاثیر جذابیت بصری و محتوایی یک 
تبلیغ برای مخاطب نیاز است تا یک طراحی فراتر از صفحه نمایش کامپیوتر 
در محیط��ی ک��ه قرار است در آن اجرا و نصب بش��ود در نظر گرفته شود تا 
بت��وان نیازهای منحصر ب��ه فرد هر طراحی در یک بیلب��ورد خاص را برای 
ب��اال بردن کیفی��ت طراحی لحاظ کرد. قصد داری��م در این مقاله به بررسی 
تاثی��رات محیط و نقش آن در یک ط��رح تبلیغاتی بپردازیم تا رویکردی در 
زم��ان طراحی برای طراحان تبلیغات محیطی به آنها معرفی شود. برای این 
مقاله از تحقیق میدانی در تصاویر بیلبوردهای محیطی اتوبان مدرس تهران 

و اتوبان تهران – پردیس استفاده شده است. 

1-  نقش زمان در انتخاب محتوا

انتشار تبلیغ��ات در فصل های مختلف می تواند فرصتی برای جذب بیشتر 
مخاطب با محتوای تولید شده باشد. به عنوان نمونه، انتخاب میوه پرتقال در 
تبلی��غ سن ایچ با توجه ب��ه ارائه این تبلیغ در فصل پاییز که حجم بیشتری 
از ای��ن میوه در می��وه فروشی ها دیده می شود یا مثا استف��اده از میوه انار 

می تواند ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند. 

2- تاثیر زمان در انتخاب رنگ

انطباق یا تضاد رنگ های سرد و گرم با هر فصل می تواند جذابیت بیشتری 
ب��رای مخاطبان ایجاد کند. به عنوان نمونه در تبلیغ بانک شهر از رنگ قرمز 
استف��اده شده است که با توجه به انتشار ای��ن تبلیغ در فصل سرما با رنگ 

گرم می تواند احساس بهتری را در مخاطب خود ایجاد کند. 

3- انطباق رنگ بندی با محیط

بای��د در نظر داشت یک تبلیغ محیطی فراتر از صفحه کامپیوتر قرار است 
ت��ا در محی��ط شهر و در قالب یک قطعه از پ��ازل تصویر شهری دیده شود. 
یکپارچه س��ازی رنگ بندی با فضایی که بیلبورد قرار است در آن قرار بگیرد، 

می توان��د برای جل��ب توجه مخاطب نقش موثری ایفا کن��د. به عنوان نمونه 
رنگ بندی تبلیغ پس��ته مزمز با رنگ برگ های شاخه های پیرامون آن، یک 

تصویر یکدست از نمای شهر را نمایان کرده است. 

4- انطباق طراحی با موقعیت مخاطب

ت��اش کنید به عنوان یک طراح، یکی از مخاطبان خود را که قرار است با 
طراحی شما مواجه شود تصور کنید. او چه کس��ی است؟ در چه شرایطی با 
طراحی شما مواجه می شود؟ این سوال ها و سوال های مشابه می تواند کمک 
شایان��ی ب��ه بهبود یک طراحی از جانب شما بکند. ف��رض کنید در ترافیک 
اتوب��ان مدرس چند لبخن��د با انرژی در تبلیغ خمیردن��دان سیگنال چقدر 

می تواند حس خوشایندی را در شما ایجاد کند. 

5- انطباق عوامل محیطی

ی��ک بیلب��ورد محیطی در نهایت ق��رار است در فضای شه��ری و در بین 
ساختمان ه��ا، درخت ها، پل های هوایی و. . . ق��رار بگیرد. پس الزم است با 
توجه به محل قرار گیری هر بیلبورد که شرایط منحصربه فردی دارد، طراحی 
خ��ود را به گونه ای انتخاب کنید تا ای��ن عوامل خارجی باعث کم رنگ شدن 

زیبایی طراحی و پیام شما نشود. 

6- نسبت سرعت با مدت زمان ارتباط با مخاطب

سرعت حرکت اتومبیل ها در معابر مختلف با توجه به موقعیت آن بزرگراه 
ی��ا خیابان گوناگ��ون است. به عنوان مث��ال اتوبان م��درس عموما در تراکم 
اتومبیل ها به سر می برد و در نتیجه سرعت عبور و مرور کم است. در چنین 
بزرگراه��ی یک بیلب��ورد فرصت بیشتری برای دیده ش��دن توسط مخاطب 
و انتق��ال پیام خ��ود را دارد اما به عنوان مثال در اتوب��ان پردیس که بیشتر 
اوق��ات خلوت و حداکثر سرعت مجاز در این اتوبان 110 کیلومتر بر ساعت 
است، سبک دیگری از تبلیغات نیاز است تا مدت زمان بیشتری مورد توجه 
مخاط��ب قرار بگیرد. در تصویری که از ای��ن اتوبان قبل از عوارضی پردیس 
گرفت��ه شده است، در حدود 600 متر از اتوبان تبلیغات محیطی تکرار شده 
است، اگر فرض شود راننده با حداکثر سرعت مجاز هم حرکت بکند، حدود 

5 ثانیه این تبلیغ را در کنار خود خواهد داشت. 

7- سادگی و پیچیدگی

ای��ن نکت��ه در واقع با تمام نکات قبلی پیوند خ��ورده است. شما زمانی که 
تمام عوامل قبلی را در نظر می گیرید باید در نظر داشته باشید که مخاطب 
شما در چه شرایطی و چه مدت قرار است با تبلیغ شما در تماس باشد. اگر 
در ی��ک اتوبان خلوت ک��ه سرعت عبور و مرور زیاد است از یک طرح خیلی 
ساده استفاده شود خیلی مطلوب تر است و طبیعتا یک طرح پیچیده نیاز به 

زمان بیشتر و سرعت کمتری برای درک شدن دارد. 
تبلیغ��ات هم��واره یک��ی از جذاب تری��ن و پیچیده تری��ن بخش های هر 
کس��ب و کار اس��ت. تبلیغات مثل یک شمشیر دو لب��ه اگر درست طراحی و 
اج��را شود، می تواند باع��ث توسعه و رشد یک کس��ب و کار به سمت اهداف 
از پی��ش تعیین شده خود بشود و اگر تصمیم ه��ای غیراصولی در ارتباط با 
تبلیغات گرفته شود، می تواند هزینه های زیادی برای کسب و کار داشته باشد 
که کمترین آن، هزینه ریالی هس��ت که بابت طراحی و اجرای کمپین خود 
می پردازن��د. در پشت هر کمپین تبلیغاتی نام ی��ک برند، اعتبار یک برند و 
تمام زحماتی است که طی سال های زیاد مدیران یک شرکت برای سرویس 
ی��ا محصول خود کشیده اند و ی��ک تبلیغ مناسب یا نامناسب می تواند باعث 

رشد و ارتقا یا تخریب و افول آن شود. 
در دنی��ای تبلیغات همواره نیاز است تا بررسی و ارزیابی ای پس از طراحی و 
اجرای کمپین های تبلیغاتی صورت بگیرد تا بازخورد آن چیزی که واقعا اتفاق 
افت��اده است با آن چیزی که ما می خواستیم اتفاق بیفتد با هم مقایس��ه شود. 
بررسی این اختاف کمک می کند تا در تصمیم های احتمالی در آینده مطمئن تر 

و دقیق تر عمل کنیم. 
بخش مهم دیگری که در تحقیق درباره تبلیغات مورد توجه است، تحقیقات 
اثربخشی است که شامل ارزیابی و سنجش عملکرد تبلیغات در دو دسته کلی از 
آثار ارتباطی و آثار اقتصادی آن تبلیغ در ارتباط با مخاطب خود است. هزینه های 
بسیار زیادی که برای طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی می شود نیاز دارند 
ت��ا با ابزاره��ای قابل اعتماد مورد سنجش قرار بگیرند تا شرکت ها و برندها بعد 
از الن��چ کمپین های خود بدانند که به چه میزان به اهداف قبل از کمپین خود 
نزدیک شده اند. اگر فراتر از انتظارشان نتایجی به دست آمده است، همبستگی با 
کدام متغیر دارد و اگر نتیجه حاصل شده کمتر از انتظارات است، مشکل ایجاد 
شده در کدام مرحله بوده است و راه حل آن چیست. همچنین سنجش اثربخشی 
تبلیغ��ات بعد از اجرای کمپین باید با شاخص های ارزشمند هر شرکت یا برند 
مورد ارزیابی قرار گیرد. به عنوان مثال آیا میزان فروش یا سهم بازار بعد از اجرای 

کمپین تبلیغات تغییر مورد نظر را داشته است یا خیر. 
ابزارهای دیجیتال در سنج��ش اثربخشی تبلیغات نقش بزرگ و منحصر به 
ف��ردی را می توانند ایفا کنند. ارائه یک تی��زر تلویزیونی یا تصویر یک بیلبورد 
در محی��ط شهری یک��ی از ویژگی های روش های دیجیت��ال است که در کنار 
سرعت باالی جمع آوری داده ها می تواند کمک شایانی به بهبود شرایط سنجش 
اثربخشی تبلیغات کند. این پیمایش با توجه به گونه های متنوعی که در تبلیغات 
وجود دارد، بسیار متنوع و پیچیده است. این موضوع باعث می شود تا روش های 
غیردیجیت��ال هزینه و زمان زیادی را برای بیان چنین گزارش هایی نیاز داشته 
باشند اما سنجش اثربخشی تبلیغات در بستر روش های دیجیتال عاوه بر هزینه 
کمتر و زمان مناسب تر، ویژگی های منحصر به فردی نیز دارد که امکان بررسی 
آنها با روش های سنتی امکان پذیر نیست. ابزارهای دیجیتال این امکان را فراهم 
می کنند تا بتوانیم در کنار نظرات مخاطبان از آنها بخواهیم تا تصویر، صوت یا 
ویدئ��وی مشخصی از بیلبورد مورد نظر را ب��رای ما ارسال کنند و ثبت گزارش 
تجربه چند وجهی را به ما بدهد. به عنوان نمونه تجربه خودشان را از مواجهه با 
یک بیلبورد در قالب یک فایل صوتی برای ما گزارش کنند یا از قس��مت مورد 
عاقه خود در یک تبلیغ عکس برداری و برای ما ارسال کنند. مسلما جمع آوری 
چنین داده هایی می تواند همه کسب و کارها را در تصمیم گیری های آینده خود 
دقیق تر کن��د. به نظر می رسد امروزه با توجه به رقاب��ت شرکت ها و برندها در 
بازاره��ای مختلف، اطاع داشتن از نیاز و اولویت مصرف کنندگان جزء اصلی و 
جدایی ناپذیر بازار رقابت برای کسب و کارها است که تبلیغات مؤثر می تواند نقش 

بزرگی در رسیدن این کسب و کارها به اهداف خود بازی کند. 
sina.shafiezadeh@gmail.com  :ارتباط با نویسنده

علیجاه شهربانویی
 مشاور تبلیغات و برندسازی

سینا شفیع زاده
کارشناس علوم شناختی



از حوزه ه��ای  بس��یاری  در 
متفاوتی  انجمن ه��ای  ک��اری 
معم��وال  ک��ه  دارد  وج��ود 
ای��ن انجمن ه��ا، همایش ه��ا، 
کنفرانس ها، دوره های آموزشی 
و... برگ��زار می کنند. به عنوان 
نمون��ه انجم��ن چشم پزشکی 
ایران یا کانون وکال نمونه ای 
از ای��ن سازمان ها هس��تند 
که حت��ی وجهه قانونی در 
به  فعالیت  پروان��ه  قال��ب 
اف��رادی ک��ه در آن حوزه 
ک��اری مشغ��ول فعالی��ت  
و  می دهن��د  هس��تند، 
همین موض��وع باعث شده 
ک��ه چنی��ن انجمن هایی از 
اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار 

باشند. انجم��ن بازاریابی ایران 
یکی از این انجمن ها است که 
در زمینه های علمی، پژوهشی 
و  فعالی��ت می کن��د  فن��ی  و 
تحقیق��ات علمی و فرهنگی را 
در سط��ح مل��ی و بین المللی 
و  محقق��ان  از  استف��اده  ب��ا 
با  به گونه ای  ک��ه  متخصصانی 
دارند،  بازاریاب��ی سروکار  علم 
انج��ام می دهد؛ اما این انجمن 
تابه حال نتوانسته وجهه قانونی 
به این موضوع بدهد تا افراد و 
سازمان هایی که قصد برگزاری 
همایش، کنفرانس و... دارند از 
این انجم��ن مجوزهای الزم را 
دریاف��ت کنن��د. اینکه انجمن 
بازاریاب��ی ایران چ��ه اقداماتی 
را در راستای اهمیت بازاریابی 
در داخل کشور انجام می دهد، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« 
به سراغ دکتر حس��ین وظیفه 
مش��اور  و  م��درس  دوس��ت، 
بازاریاب��ی و رئی��س انجم��ن 
علم��ی و مه��رداد استی��ری، 
کارشن��اس ارش��د بازاریابی و 
رئیس کمیت��ه روابط عمومی 
انجمن علم��ی بازاریابی ایران 

برود. 
 معرفی انجمن

دکتر حسین وظیفه دوست، 
م��درس و مش��اور بازاریابی و 
رئی��س انجمن علمی بازاریابی 
ای��ران در گفت وگو با »فرصت 
سالی  می گوی��د: چند  امروز« 
اس��ت ک��ه انجم��ن بازاریابی 
ایران راه اندازی شده و در حال 
حاضر نیز ح��وزه فعالیت های 
است.  پیداک��رده  توسع��ه  آن 
بازاریابی  انجم��ن  حقیقت  در 
ایران یک انجمن کامال علمی 
اس��ت که زیر نظر وزارت علوم 
فعالیت ه��ای خ��ود را پی��ش 
می ب��رد و بیشتر اف��رادی که 
عض��و ای��ن انجم��ن بازاریابی 
هس��تند متش��کل از اساتی��د 
که  هس��تند  بازاریابی  ح��وزه 
به صورت آکادمیک یا حرفه ای 
درزمین��ه آم��وزش بازاریاب��ی 
فعالیت دارند. از طرفی برخی 
انجم��ن  در  ک��ه  اف��رادی  از 
بازاریاب��ی حض��ور دارن��د، در 
زمینه آموزش، مشاوره و انجام 
بازاریابی  در ح��وزه  تحقیقات 

مشغول کار هستند. 

ورود افراد غیرحرفه ای به 
بازاریابی

دکتر حس��ن وظیفه دوست 
می گوی��د: در ح��ال حاض��ر، 
انجم��ن بازاریاب��ی 125 عضو 
پیوست��ه و 50 عضو افتخاری 
از  دارد ک��ه اعض��ا متش��کل 
بازاریابی  اساتید و دانشجویان 
فعالیت های  از  یکی  هس��تند. 
بازاریاب��ی  انجم��ن  عم��ده 
ای��ران، تهیه و تدوی��ن برنامه 
جامع در چارچ��وب نظام نامه 
این  البت��ه  اس��ت؛  بازاریاب��ی 
نظ��ام اولی��ه بازاریاب��ی مانند 
نظام روانشناسی و. . . درصدد 
این موضوع اس��ت که از ورود 
افراد غیرحرفه ای به این حوزه 
ممانعت به عمل بیاید. با توجه 
بازاریابی حوزه  به اینکه حوزه 
وسیعی است، بسیاری از افراد 
غیرمتخصص و غیرحرفه ای در 
این زمینه حضور پیدا کرده اند 
آکادمیکی  بازاریابی  دانش  که 
ندارن��د؛  ح��وزه  ای��ن  در  را 
ورود این گون��ه اف��راد واقعا به 
فعالیت های بازاریابی که شامل 

مشاوره ، 
و  پژوهش 

می شود  آموزش 
آسی��ب  کش��ور  داخ��ل  در 

می رساند. 
اظه��ار  دوس��ت  وظیف��ه 
می کند: انجمن بازاریابی ایران 
آزم��ون تایید صالحیت علمی 
بازاریاب��ی را در ح��ال حاضر 
برگ��زار می کن��د و افرادی که 
در ای��ن آزمون موف��ق شوند 
عض��و  راحت ت��ر  می توانن��د 
انجم��ن بازاریابی ایران شوند؛ 
البت��ه ای��ن آزم��ون کتبی و 
مصاحبه ای اس��ت. افرادی که 
موفق به دریافت تایید آزمون 
با  انجمن شون��د،  صالحی��ت 
بازاریابی  انجم��ن  پشتیبان��ی 
ایرانی می توانن��د فعالیت های 
بازاریابی خود را پیش ببرند. 

انجمن حمایت کننده 
بازاریاب ها

ای��ن مدرس دانشگ��اه بیان 
می کن��د: در ح��وزه بازاریابی 
تابه ح��ال انس��جام و اقت��دار 
حرفه ای را شاهد نبودیم؛ این 
در حال��ی است ک��ه در حوزه 
پزشکی اگر ف��ردی قصد ارائه 

خدمات ب��ه بیماران 
را داشت��ه باشد، باید 
پزشک��ی  نظ��ام  از 
پروانه بگیرد. انجمن 
این  در  نیز  بازاریابی 
حوزه ب��ا ایجاد نظام 
تالش  در  بازاریاب��ی 
اس��ت چنین فضایی 
و  کن��د  ایج��اد  را 
چنین  ب��ه  جامع��ه 
آگاهی برسد که اگر 

می خواهد ف��ردی را به عنوان 
مشاور بازاریابی استخدام کند، 
دارای مج��وز از نظام بازاریابی 
ای��ران باش��د ام��ا متاسفان��ه 
به  تابه حال  بازاریاب��ی  انجمن 
ای��ن موقعیت نرسی��ده است 
که بتواند چنی��ن شرایطی را 

ایجاد کند. 

و  ا
می افزاید: هنگامی که فردی از 
نظ��ام بازاریابی پروانه دریافت 
کن��د به ای��ن معن��ا است که 
جامع��ه ای از اساتی��د و افراد 
حرف��ه ای در ح��وزه بازاریابی 
این ف��رد را تایید ک��رده و از 
آن حمای��ت می کنند و حتی 
اگر دچار مشکل شود، انجمن 
می توان��د از او حمایت کند و 
به او مش��اوره دهد. این اتفاق 
در ح��وزه پزشکی افتاده و در 
حوزه علوم انسانی و در رشته 
است؛  رخ داده  نیز  روانشناسی 
یعن��ی در حال حاض��ر امکان 
ورود ه��ر ف��ردی در ح��وزه 
میس��ر  بالین��ی  روانشناس��ی 
نیست و افراد نمی توانند صرفا 
با داشتن مدرک تحصیلی در 
این حوزه اقدام به ایجاد مطب 
کنند و فقط افرادی می توانند 
در این حوزه فعالیت  کنند که 
از نظام روانشناسی پروانه ای را 

دریافت کرده باشند. 
این مشاور بازاریابی می گوید: 

در ح��ال حاضر اف��رادی که در 
انجم��ن بازاریابی ای��ران عضو 
هس��تند از امتی��از عضویت در 
این انجم��ن می توانند استفاده 
کنند. این افراد هنگامی که برای 
مشاوره در یکی از سازمان های 
ایرانی حضور می یابند از حضور 

در انجم��ن 
زیادی  استفاده ه��ای  بازاریابی 
را ب��رده و می توانن��د در ذهن 
مشتری��ان خ��ود اعتمادسازی 
کنن��د. هنگامی که فردی ازنظر 
انجمن بازاریابی ایران تاییدشده 
به این معنا اس��ت که این فرد 
م��ورد تایی��د انجم��ن است و 
اف��راد از این شرای��ط می توانند 
در معرف��ی خود ب��ه مشتریان 

احتمالی استفاده کنند. 
خاطرنشان  دوس��ت  وظیفه 
می کن��د: دوره های MBA و 
DBA ک��ه در حال حاضر در 
داخل کش��ور برگزار می شوند 
ب��ه دوره های مهارت��ی بیشتر 
متاسفان��ه  و  دارد  شباه��ت 
جامعه ب��ه این آگاهی نرسیده 
اس��ت اف��رادی را ک��ه در این 
شرک��ت   DBA دوره ه��ای 
می کنن��د »دکت��ر« خط��اب 
نکن��د؛ البت��ه این اف��راد هم 
نباید خ��ود را در جایگاه دکتر 
ببینند و خطاب کنند. افرادی 
پیوسته  عض��و  به ص��ورت  که 
می خواهند در انجمن بازاریابی 
ای��ران حضور پی��دا کنند باید 
حداق��ل تحصی��الت 
ارش��د  کارشناس��ی 
اجرایی  و  بازرگان��ی 
بازاریابی  گرای��ش  با 
و رشته های وابس��ته 
را داشته باشند؛ البته 
کسانی که در مقطع 
ارش��د  کارشناس��ی 
MBA در دانشگاه ها 
ن��د  ه ا د تحصیل کر
ای��ن  در  می توانن��د 
انجم��ن عضو پیوست��ه شوند. 
این حس��اسیت در عضویت به 
این دلی��ل است ک��ه افرادی 
ک��ه عض��و انجم��ن بازاریابی 
توانایی مشاوره،  ایران هستند 
پژوهش و... را داشته باشند. از 
طرفی اف��رادی که تحصیالت 

نامرتب��ط دارن��د و در ح��وزه 
مدیریت بازاریاب��ی سابقه کار 
دارند می توانند در این انجمن 
به شکل های دیگر حضور پیدا 

کنند. 
ای��ن است��اد دانشگ��اه بیان 
به  بازاریابی  انجمن  می کند: 
ای��ن موضوع است  دنبال 
که تف��اوت ویزیتوری و 
جامعه  در  را  بازاریابی 
مشخ��ص کند؛ البته 
انجم��ن در ح��وزه 
فعالیتی  ویزیتوری 
انج��ام نمی دهد و 
متاسفان��ه بیشت��ر 
اف��رادی  ای��ن 
ویزیت��ور  ک��ه 
شرکت های مختلف 
را  خ��ود  هس��تند 
بازاریاب  عن��وان  ب��ا 
ب��ه مشتری��ان معرفی 
کلی  به صورت  می کنند؛ 
بازاریابی و  بین ویزیتوری، 
فروش باید تفاوت قائل شد و 
برخی از افراد جامعه برای این 
تفاوت ها ارزشی قائل نیستند. 
این موضوع بسیار حائز اهمیت 
است که بازاری��اب وظیفه اش 
تبیی��ن استراتژی ه��ای اصلی 
فعالیت های بازاریابی است که 
مقوله های فروش و ویزیتوری 
شامل این فعالیت ها می شود. 

حمایت انجمن از برگزاری 
دوره های آموزشی

کارشناس  استیری،  مهرداد 
ارشد بازاریابی و رئیس کمیته 
رواب��ط عموم��ی خاطرنش��ان 
انجمن  اصلی  می کند: ه��دف 
برگ��زاری دوره ه��ای آموزشی 
نیست، ولی انجمن از برگزاری 
دوره ه��ای آموزش��ی در ای��ن 
حوزه حمایت علمی و معنوی 
می کند و در صورت دارا بودن 
شرایط علمی و کیفی الزم این 
نیز  علمی  انجمن گواهینام��ه 

صادر می کند. 
او ب��ا اشاره ب��ه این موضوع 
که »همایش ه��ای منطقه ای، 
از  بای��د  بین  الملل��ی  و  مل��ی 
وزارت عل��وم مج��وز دریافت 
در  می ده��د:  ادام��ه  کن��د« 
بازاریابی  انجم��ن  حال حاضر 
برگزاری  از  نتوانس��ته  ای��ران 
همایش ها، کنفرانس ها و...  که 
دارای صالحیت علمی نیستند 
ممانعت به عم��ل آورد؛ چون 
برخی از اف��رادی که این گونه 
همایش ه��ا و کنفرانس ه��ا را 
برگ��زار ی��ا در آن سخنران��ی 
علمی  صالحی��ت  می کنن��د، 

ندارند.
 از طرف��ی انجمن بازاریابی 
ای��ران همایش های��ی را ک��ه 
ازنظر علمی مورد تایید باشد 
موردحمایت  معن��وی  نظر  از 
قرار می دهد و لوگوی انجمن 
بازاریاب��ی در کن��ار لوگ��وی 
همایش ق��رار می گیرد؛ البته 
بای��د ای��ن همایش ه��ا ازنظر 
خاص  قانون��ی صالحیت های 
از مراجع ذی صالح  را  خ��ود 

دریاف��ت کنن��د.
ای��ران  بازاریاب��ی  انجم��ن 
ب��ه دنبال ای��ن موضوع است 
قب��ل  قانون��ی  مراج��ع  ک��ه 
همایش ه��ا،  برگ��زاری  از 
کنفرانس ها و... از این انجمن 
استعالم��ی را دریافت کند و 
 ای��ن موض��وع جنب��ه قانونی 

پیدا کند. 

تالش های مضاعف انجمن 
در راستای تحقق اهداف 

پیش بینی شده
استی��ری در پای��ان اظه��ار 
می کن��د: با توجه به نشس��ت 
علم��ی ک��ه هفت��ه گذشته با 
حضور اعضای انجمن و اساتید 
پیشکس��وت در این حوزه در 
دانشکده مدیریت واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 
برگزار شد، ای��ن انجمن برای 
حمایت از اعضای خود متعهد 
شد ک��ه تمام��ی فعالیت ها و 
وظای��ف انجم��ن را در شروع 
س��ال نو به ص��ورت حرفه ای و 
منس��جم آغاز کند تا به هدف 
اصل��ی انجمن ک��ه رسیدن به 
جایگاه قانونی و حرفه ای نظام 

بازاریابی است، دست یابد. 

صادرات بخشی از فروش است

هنگام راه اندازی یک شرکت، زمانی که یک یا چند نفر با 
چشم اندازهای مشابه اقدام به شروع یک کسب و کار جدید 
می کنند، معموال عنوان »ص��ادرات« را در اساسنامه های 
رسم��ی خود قید می کنند و این نشان دهنده آن است که 
حت��ی شرکت های خدماتی نیز گوشه چشمی به صادرات 
دارن��د. ص��ادرات واژه جذابی است. دولتم��ردان و فعاالن 
اقتص��ادی در برنامه های خود ص��ادرات را می گنجانند و 
آن را مسیر نجات بخش رهایی از خلسه ها و رکود اقتصادی 
می دانن��د. شرکت ها با افتخار سعی دارند خود را به نحوی 
در لیس��ت صادرکنندگان ق��رار دهند و مدی��ران دولتی 
موفق، موفقیت خود را مدیون افزایش حتی چند درصدی 
صادرات غیرنفتی می دانند. اما این همه ماجرا نیست. کشور 
ما که پتانسیل تولید و افزایش کیفیت محصوالت مختلف 
را داراست، تابه حال موفقیت چندانی در صادرات نداشته و 
این عدم موفقیت را باید در نگرش دولت، تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان جست وجو کرد. ما در مقایسه با کشورهای 
همت��راز خود، حت��ی آنان که صادرات نفت��ی ندارند، آمار 
مناسبی در ص��ادرات نداریم و این به معنای بیکار ماندن 
حجم عظیمی از تاسیس��ات و دانش انسانی و غیرانسانی 
در کش��ور است. از آنجا که صادرات فارغ از تمامی مراحل 
و ضوابط خود شکلی از مارکتینگ است، در این یادداشت 
برخی از دیدگاه ه��ا و نگرش ها را از سمت تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مورد بررسی ق��رار می دهیم و از بررسی 
سیاست های کالن، هرچند که بس��یار تاثیرگذار و حیاتی 
است، چشم پوشی می کنیم. نکته اول برای شروع اینجاست 
که م��ا تابه حال عمال چه فعالیتی برای صادرات کرده ایم؟ 
بسیاری از تولیدکنندگان فقط نگاه تولیدی دارند و گمان 
می کنند تولید ب��ه منزله فروش، نف��ع اقتصادی و تغییر 
شرای��ط است. این در حالی اس��ت که اگر شرکت ها امروز 
دریافته ان��د برای ورود به ب��ازار داخلی نیازمند راهکارهای 
بازاریابی و بازارسنجی هس��تند، همان طور برای صادرات 
نیز باید فعالیت های خود را متمرکز کنند. تولیدکنندگان 
خود را محص��ور ماشین آالت و مشقت های تولید کرده اند 
و انتظ��ار دارن��د محصوالت شان خودبه خود ص��ادر شود! 
شرک��ت در نمایشگاه ها، ارتباط ب��ا شرکت های خارجی، 
معرفی مناسب محص��والت، دعوت از مشتریان خارجی و 
ایجاد ارتباط نیازمند برنامه ریزی، صرف هزینه و مدیریت 
اس��ت که تنها با اراده ای راسخ و چشم اندازی مناسب قابل 

اجراست و ای��ن در حالی است که بس��یاری از شرکت ها 
حتی حاضر به ارسال نمونه محصوالت، هزینه های اندک 
پس��تی و رایزنی های الزم نیس��تند. بسیارند شرکت هایی 
)علی الخصوص شرکت ه��ای کوچک تر( که دم از صادرات 
می زنند اما حت��ی از ساده ترین روش ها مث��ال استفاده از 
مشاوره ه��ای اتاق بازرگانی استفاده نمی کنند. نکته بعدی 
را باید در شکل محصوالت جست وجو کرد. مشتری مداری 
در صادرات اتفاقا اهمیت بس��زایی دارد. شما اگر برای بازار 
داخلی تولید می کنید، ه��ر چقدر بدسلیقه و ابتدایی کار 
کنید، باالخره مشتریان هم طبقه خود را می یابید. کم کم 
برای بقا در بازار مجبور به تغییر خواهید شد و بازخوردهای 
م��داوم بازار را در ارتباط مس��تقیم رص��د می کنید. اما در 
صادرات شرایط به گون��ه ای دیگر است. صادرکننده ایرانی 
ت��ا چه حد بازار مقصد خ��ود را می شناسد و تا چه میزان 
سع��ی در همس��ان سازی با رقب��ای خارجی خ��ود دارد؟ 
برای مثال، در کشوره��ای اسکاندیناوی به دالیل مختلف 
سنگ ه��ای ساختمانی تیره رنگ مشتری بیشتری دارد و 
ای��ن در حالی است که در کش��ور ما دقیقا بالعکس است. 
شکل بسته بندی ها متفاوت است و این تغییرات احترام به 
مشتری محسوب می شود. مشتری احترام را درک می کند 
و به آن توجه نشان می دهد. عدم توجه به این نکات، طی 
سال ها منجر به این شده است که بس��یاری از محصوالت 
که مختص کشور ماست با قیمتی اندک خریدوفروش شود 
و مثال محصولی همچون زعفران در دنیا با نام کشور اسپانیا 
شناخته شود! خریداران خارجی هم به درستی این نکته را 
دریافته اند و محصوالت را به صورت انبوه )فله( و با قیمتی به 
مراتب کمتر خریداری می کنند. مورد بعدی قیمت گذاری 
ب��رای صادرات اس��ت. سال هاست ص��ادرات اصلی کشور 
ایران نفت است که قیمت آن براساس برآوردهای جهانی، 
تصمیم گیری بین المللی و با توجه به شرایط مختلف تعیین 
ش��ده است. ام��ا مدت ها، بخش خصوصی ب��ا شنیدن نام 
ص��ادرات معطوف به محصوالتی همچون فرش، زعفران و 
پسته شده اند. محصوالتی که از لحاظ حجم تولید، تخصص 
تولید و کیفیت یگان��ه بوده اند و طبیعتا قیمت رقابتی در 
بازار نداشته ان��د. این شکل از صادرات در سالیان متمادی 
ای��ن سوء تفاهم را به وجود آورده ک��ه سود مالی حاصل از 
صادرات یعنی یک سود چند برابر نسبت به فروش داخل. 
ای��ن در حالی است که شکل موضوع کامال برعکس است. 
فرض کنید شما تولیدکننده و صاحب یک کاالی رقابتی 
و مصرفی مانند شامپوی مو هستید که آن را با قیمت صد 
تومان در ب��ازار داخلی می فروشید. شم��ا در بازار داخلی 
رقبا را می شناسید، ب��ازار هدف را نشانه رفته اید و حداقل 
می توانی��د نام برند خود را )هرچقدر کم( معرفی کنید. اما 
در ی��ک کشور خارجی تا چه حد ت��وان انجام فرآیندهای 
بازاریاب��ی را داری��د و برای انجام آن ت��ا چه حد می توانید 
هزین��ه کنید؟ برای ایجاد بازار در یک کشور خارجی شما 
تنها حربه ای که در اختیار دارید قیمت محصول است که 
می تواند عامل برتری شما باشد. پس بهتر است تا مدتی از 
سود عادی خود بگذرید، سرمایه گذاری و صادر کنید. این 
دقیقا کاری است که شرکت ه��ای ترکیه ای برای ورود به 
بازارهای جهانی انجام می دهند و تابه حال بس��یار موفق تر 
از شرکت ه��ای ایرانی عمل کرده اند. در کشور ما بعضی ها 
بای��د از غرور خود بکاهند و بعضی دیگر بر اعتماد به نفس 
خود بیفزایند. نمونه های میزان ص��ادرات )به عنوان مثال 
صادرات به کشور عراق( نشان می دهد معضالت جدی در 
فرآینده��ای صادراتی وجود دارد که رفع همه آنها برعهده 
دولت نیس��ت و واگذاری آنها به دولت گونه ای از فرافکنی 

است که از واقعیت به دور است. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )80(
کتاب بنویسید

ق��رار دادن تاریخچ��ه ی��ک شرکت تج��اری در 
وب سای��ت آن ایده بس��یار مناسبی اس��ت اما شما 
نمی توانید تمام مطالب موجود را در وب سایت خود 
ق��رار داده و مطالب مفصل��ی از تاریخ شرکت خود 
را به بازدید کنندگان ارائ��ه کنید. همچنین مطالب 
نوشت��ه شده در رابطه با شرکت شما و تاریخ آن در 
اینترن��ت هرگز دقیق و بدون اشکال نبوده و شما را 

راضی نخواهد کرد. 
حت��ی اگ��ر آنق��در شناخته ش��ده نیس��تید که 
بتوانید ی��ک صفحه مخصوص به خود در وب سایت 
ویکی پدیا داشته باشید، دست به کار شده و داستان 

خودتان را بنویسید. 

ایده
چنانچ��ه فک��ر می کنی��د داست��ان برن��د شما از 
جذابی��ت الزم برخوردار است ی��ا موضوعات جالب، 
رازهای پنهان و توصیه های مفیدی دارید که ممکن 
اس��ت برای دیگران جذاب باش��د، بهتر است قلم به 
دس��ت بگیرید و داستان خ��ود را یا به صورت کتاب 
منتشر کنید یا آن را در قالب فایلی جهت دانلود در 

دسترس مخاطبان خود قرار دهید. 
رستوران ها و سرآشپز ها عموما کتاب دستورات 
آشپ��زی خود را منتشر می کنن��د که این موضوع 
سب��ب تقوی��ت هویت برند آنه��ا در سراسر جهان 
می ش��ود. کارآفرین��ان اغل��ب کتاب��ی در رابطه با 
بیوگراف��ی خود منتشر می کنند، حتی شرکت های 
تج��اری شکس��ت خ��ورده نی��ز بعضا ب��ه انتشار 
داستان ه��ای خ��ود می پردازند که ای��ن موضوع 
می توان��د برای کس��انی ک��ه قص��د تاسیس یک 
شرکت تج��اری یا یک استارتاپ را دارند بس��یار 
آموزن��ده و مفی��د باش��د. خواندن ای��ن کتاب ها 
و درس گرفت��ن از اشتباه��ات دیگ��ران می تواند 

احتم��ال موفقی��ت سایری��ن را افزای��ش ده��د. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم

* آیا می توانید بنویس��ید؟ وقت کافی را برای این 
ک��ار در اختیار داری��د؟ در حال حاض��ر کتاب های 
بس��یاری با موضوعات تجارت توسط نویس��ندگان 
حرف��ه ای یا روزنامه نگاران به رشت��ه تحریر درآمده 
اس��ت. این افراد اغلب از طریق بخش روابط عمومی 
شرکت های تجاری استخدام می شوند تا کتاب مورد 

نظرشان را بنویسند. 
ی��ا  می دهی��د  ترجی��ح  را  کاغ��ذی  کت��اب   *
الکترونیک��ی؟ اگ��ر قصد داری��د کتاب خ��ود را به 
دوست��ان و مشتریان تان هدیه دهی��د یا بازار هدف 
شم��ا از قدمت بس��یاری برخوردار است، از نس��خه 
چاپی استف��اده کنید. اما فرام��وش نکنید که بازار 
کتاب های الکترونیکی رو به گسترش بوده و انتشار 
کتاب به ص��ورت الکترونیکی شم��ا را در جایگاهی 

متمایز نسبت به سایرین قرار می دهد. 
* افرادی که به دنبال چاپ کتاب خود هس��تند 
گزینه های بسیاری را پیش رو دارند. چنانچه شما با 
یک ناشر در ارتباط هس��تید سهم کمتری از درآمد 
کت��اب نصیب شما می شود اما امور مربوط به تولید، 
بازاریابی و فروش برعهده ناشری است که با آن کار 
می کنید. گزینه دیگری که در دسترس است انتشار 
کت��اب توسط نویس��نده آن اس��ت، در این شرایط 
کنترل تمام درآمده��ای مربوط به فروش کتاب در 
اختیار نویسنده خواهد بود. چنانچه شما گزینه دوم 
را انتخاب کنید، کارهای بس��یار زیادی برای انجام 
دادن داری��د و ممک��ن است به شبک��ه توزیع مورد 

نیازتان نیز دسترسی نداشته باشید. 

شکایت از وال مارت به دلیل فروش 
خمیرچوب به جای پنیر پارمزان

یک مشتری از وال مارت به دلیل فروش خمیر چوب 
به جای پنیر پارمزان شکایت کرد. 

 ب��ه گ��زارش مارکتینگ نی��وز، یک��ی از مشتریان 
وال مارت پنیر پارمزان رن��ده شده با ارزش غذایی باال 
از وال مارت خریده است. طب��ق ادعای وال مارت این 
محصول صد در صد از پنیر تشکیل شده است، اما مواد 
تشکیل دهنده این محصول سلولز، فیلر و خمیر چوب 
بوده است.  تحقیقات دادگاه درباره ادعای مشتری ادامه 
دارد. سخنگوی وال م��ارت در این خصوص می گوید: 
»جل��ب اعتماد مشتریان برای ما اهمیت ویژه ای دارد. 

حتما این مورد را بررسی و پیگیری می کنیم.«

ایده های طالیی

از میان خبرها

کارگاه مارکتینگ BRAND
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بازاریابینظاممندمیشود؟



سرمایه معنوی و تأثیر آن بر 
عملکرد سازمان 

معنوی  سرمایه 
مفهومی است که 
 2004 س��ال  در 
ادبی��ات  وارد 
مدیریت ش��د. این 
سرمایه از نوع پول 
و مادیات نیس��ت، 
بلکه از بعد معنایی 
باارزش تر  بس��یار 
و ب��ا اهمیت ت��ر از 
مادیات محس��وب 
چ��را  می ش��ود، 

که عالوه بر اف��زودن به ثروت م��ادی افراد، ب��ر افزایش 
ثروت معنوی آنها نیز تأثیرگذار اس��ت س��رمایه معنوی 
عامل حرکت و تولی��د انرژی در س��ازمان ها بوده و باعث 
می ش��ود آنها از قابلیت هایی برخوردار شوند که به تعالی 
و توسعه پایدارشان بینجامد. در واقع نکته متمایز چنین 
سازمان هایی این است که می توانند به سرمایه ای پایدار 
دست یابد. سرمایه معنوی باعث می شود سازمان حیات 
درونی خود را گسترش و توسعه داده و با محیط خود در 

تعامل بیشتری قرار گیرد. 
کتاب س��رمایه معنوی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان 
نوش��ته فرناز بدخش��انی در همین رابطه منتش��ر شده 
و هدف از آن معرف��ی مدل مفهومی س��رمایه معنوی و 
چگونگی سنجش سرمایه معنوی در سازمان هاست. در 
بخش��ی از این کتاب می خوانیم: با وجود سرمایه معنوی 
س��ازمان ها با آگاهی کامل نس��بت به مس��ئولیت های 
اجتماعی خود بنیانگذاری شده و رس��التی بزرگ برای 
خود قائل می ش��وند که نتیجه آن چی��زی جز کامیابی، 
موفقی��ت و س��ودآوری دائمی نیس��ت. وجود س��رمایه 
معنوی در انس��ان باعث می ش��ود از خود علت و چرایی 
انجام کارهایش را جویا ش��ود و در معنای واقعی زندگی 
تجدیدنظر کند و این س��وال را از خود بپرسد که چگونه 
می تواند زندگی غنی تر و وس��یع تری برای خود بسازد؟ 
س��رمایه معنوی س��رمایه ای اس��ت که باعث پیشرفت 
پایدار اهداف اصلی انسانی می شود. در جامعه و در زندگی 
شخصی مان، سرمایه معنوی با خودسازی ما بنا می شود، 
بدین معنا که به فعالیت هایی مشغول باشیم که ما را در 
تماس نزدیک تر با مفهوم عمیق انس��انیت قرار می دهد. 
این کتاب در 135 صفحه و قیمت 102000 ریال توسط 

مؤسسه کتاب مهربان نشر  به چاپ رسیده است. 

برای مطالعه 412 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 )61(
متمرکز کردن نیروها

گاهی اوقات ش��ما ب��رای حل و فصل مش��کالت 
اساسی کسب و کار خود نیاز به متمرکز کردن نیروها 
و کارمندان خود روی آن مش��کالت و مسائل دارید. 
مخصوص��ا اگر ط��رف مقابل ش��ما یک ف��رد دولتی 
یا سیاس��ی باش��د، حل و فصل مش��کالت موجود با 
این گونه افراد بسیار دلهره آور خواهد بود. در واقع در 
این موارد به نظر می رس��د که تمامی قدرت موجود 
در دس��ت فرد یا افراد مقابل اس��ت و ش��ما شانسی 
برای حل و فصل مش��کالت به س��ود خ��ود ندارید، 
اما در واقعیت الزاما ش��رایط اینقدر ه��ا هم یکطرفه 
نیس��ت. در واقع افکار مردم روی عملکرد دولت ها و 
به خصوص سیاستمداران تاثیر گذار است. گذشته از 
این مقامات محلی باید نس��بت به فعالیت های خود 
به مقامات ارش��د خود پاس��خگو باش��ند. همچنین 
باالترین مقامات سیاسی نیز به اعتماد و متقابال رأی 

مردم نیاز دارند. 

ایده
Vodafoneیکی از مش��هور ترین ش��رکت های 
مخابراتی بریتانیاست، ساختمان مرکزی این شرکت 
در شهر کوچک »نیوبری« واقع در غرب »برکشایر« 

مستقر است. 
در کن��ار تعداد زی��ادی از ش��رکت های مخابراتی 
دیگر که در طول چند س��ال اخیر پیشرفت سریعی 
داش��ته اند، Vodafone بیشترین میزان پیشرفت 
را داش��ته به طوری که در حال حاضر دومین شرکت 
بزرگ مخابراتی جهان اس��ت. این شرکت برای ارائه 
خدمات مناس��ب در ش��عاع پنج مایلی ه��ر کدام از 
نواحی تحت پوش��ش خود بالغ ب��ر 5 دکل رادیویی 
قرار می دهد. این امر باعث به حداقل رسیدن میزان 

خطا در خدمات Vodafone می شود. 
بدیهی اس��ت Vodafone نیاز ب��ه مکانی برای 
متمرکز کردن نیروها و مدیری��ت عملیات مخابراتی 
خود در برکش��ایر داش��ت ام��ا تنها مکان مناس��ب 
برای ایجاد س��اختمان اصلی واق��ع در چمنزار های 
برکشایر بود. همچنین ش��رکت به خوبی می دانست 
که در صورت اق��دام برای اخذ مج��وز دولتی جهت 
ساخت و ساز در این منطقه با اعتراض شدید سازمان 

حفاظت از محیط زیست مواجه خواهد شد. 
به رغم تمامی مش��کالت موجود، ش��رکت تصمیم 
به برگزاری کمپینی با هدف تحت فش��ار قرار دادن 
مقامات دولت��ی و نماین��دگان مجل��س جهت اخذ 
مجوز گرفت. در واق��ع Vodafone از میزان قدرت 
تاثیرگذاری 3000 کارمند خود ب��ر مقامات دولتی 
مطلع بود، تنها کاری که ش��رکت باید انجام می داد 
متمرکز کردن کارمندان خود در جهت کسب منافع 

خویش بود. 
به عب��ارت دیگ��ر اگر ش��رکت تنها می توانس��ت 
کارمندان خود را متمرکز ک��رده و در مقابل مقامات 
دولتی ق��رار دهد به احتم��ال فراوان ق��ادر به عقب 

راندن مقامات و کسب مجوز می شد. 
در ابتدا Vodafone در پاس��خ به معترضان که 
عمدتا مقامات مس��ئول محیط زیس��ت بودند آنان 
را دعوت به مصاحب��ه و گفت و گو با مدیران ارش��د 
ش��رکت کرد تا به ای��ن وس��یله بتواند تع��دادی از 
مخالفان خود را قانع کند. در گام بعدی بروشوری در 
مورد طرح ساختمان ش��رکت و میزان اشتغال زایی 
احتمال��ی آن و همچنی��ن تع��داد کارمن��دان فعلی 

شرکت تهیه و در اختیار مردم محلی قرار گرفت. 
یک س��ال و نی��م بعد از اج��رای کمپین ش��رکت

Vodafone، برنامه ری��زان دولتی ط��ی نامه ای به 
ش��رکت اعالم کردند که اجازه ساخت و ساز در محل 
 چمن��زار را به آنه��ا نخواهن��د داد. در پ��ی این خبر
Vodafone ک��ه دیگر تا آن زمان تع��داد زیادی از 
مردم را ب��ا خود همراه ک��رده بود و در عی��ن حال از 
پش��تیبانی کارمندان خود نیز س��ود می ب��رد اقدام 
ب��ه برگ��زاری راهپیمایی ک��رد. ابت��دا 1500 نفر از 
کارمندان ش��رکت در مح��ل موردنظر س��اختمان 
 راهپیمای��ی ک��رده و خواس��تار صدور مج��وز برای

Vodafone ش��دند. در مرحل��ه بع��د 7000 نفر 
از اهالی ش��هر که حامی ش��رکت بودن��د نامه هایی 
را  مبنی ب��ر حمایت از ش��رکت Vodafone برای 
مقامات محلی ارس��ال کردند.  نتیجه نهایی اقدامات 
ش��رکت عقب نش��ینی مقامات دولتی و صدور مجوز 
احداث ساختمان در محل چمنزارهای برکشایر بود.

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- ابت��دا مش��خص کنی��د ک��ه روی چه کس��انی 
می خواهید تاثیر گذاش��ته و آنان را وادار به پذیرش 
خواسته های خود کنید. در مرحله بعد افرادی را که 
می توانند به خوبی ای��ن کار را برایت��ان انجام دهند 

پیدا و آنان را به انجام این کار متمایل کنید. 
- مطمئ��ن ش��وید ک��ه طرفداران ش��ما ب��ه طور 
یکپارچه و متمرکز عمل می کنند، در غیر این صورت 
تاثیرگذاری آنان تا حد بسیار زیادی کم خواهد شد. 

- توجه داشته باشید هرچقدر تعداد طرفداران تان 
بیشتر باش��د احتمال پیروزی ش��ما در برابر مقامات 
دولتی بیش��تر خواهد ش��د. تا آنجا که ممکن است 

تعداد طرفداران خود را افزایش دهید. 

پاسخ کارش�ناس: قابلیت دیده شدن ویدئوهای تولید 
شده برای ش��بکه های اجتماعی یکی از دغدغه های مهم 
کسب وکارها اس��ت؛ دغدغه ای که با رعایت اصول و قواعد 
تولید ویدئوهای متناسب ش��بکه های اجتماعی به راحتی 
رفع می شود. کس��ب وکارها که اقدام به تولید ویدئو برای 
ش��بکه های اجتماعی می کنن��د، باید درنظ��ر بگیرند که 
ویدئوی مورد نظر آنقدر جذابیت داشته باشد که به آسانی 

توسط مخاطبان دست به دست و ویروسی شود. در تولید 
این ویدئوها چون طراحان و ایده پردازان با محدودیت های 
آگهی های تلویزیونی مواجه نیس��تند، می توانند ایده های 
خالقانه تری را اجرا کنند یعنی طراحان باید در نظر بگیرند 
که گ��روه مخاطبان ش��بکه های اجتماعی ب��ا آگهی های 

تلویزیونی متفاوتند و جلب توجه آنها شیوه آسانی نیست. 
در ای��ن میان یک نکت��ه مهم دیگری نیز مطرح اس��ت، 
کس��ب وکارها فقط نباید ب��ه تولید ویدئوه��ای پرهزینه 
اکتفا کنند و باید برای شیو ه ای که اجرا می کنند، پشتوانه 
محتوای دیگری نیز در نظر بگیرند یعنی بعد از این ویدئو، 

ویدئوهای��ی ب��ا هزینه های کمت��ر تولیدکنند ت��ا بتوانند 
مخاطب��ان را همچنان در جهت هدف خ��ود نگه دارند. در 
ویدئوهای بعدی کس��ب وکارها می توانند نکات آموزشی 
درباره محصوالت خود ب��ه مخاطبان ارائ��ه  بدهند، برای 
مثال اگر در حوزه نوش��یدنی فعالیت می کنند، ویدئوهایی 
را منتشر کنند که در آن فردی با محصوالت برند موردنظر 
نوشیدنی های مختلفی را درست می کند. به هرحال تولید 
ویدئو برای ش��بکه های اجتماعی پیچیدگی خاصی دارد 
که حتما کس��ب وکارها ب��رای اجرای آن بای��د از نظر یک 

متخصص استفاده کنند. 

 انتشار ویدئوهای تبلیغاتی
در شبکه های اجتماعی

پرسش: مدیر کسب وکاری هستم و به تازگی در حال تولید ویدئو های تبلیغاتی برای شبکه های اجتماعی هستم. علت اینکه به 
سراغ شبکه های اجتماعی رفته ایم، این است که مشاور بازاریابی و تبلیغاتی کسب وکارم می گوید که مخاطبان امروزی آنالین 
ش�ده اند و باید برای دسترس�ی به آنها محتوای متناسب با شبکه های اجتماعی تولید کرد، اما در این میان یکی از دغدغه های 
مدیریتی که دارم، امکان دیده نشدن این ویدئوها توسط مخاطبان است. در این باره راهنمایی بفرمایید که چه شیوه ای را برای 

بهره برداری بهتر از این روش اجرا کنم تا بودجه اختصاص یافته به هدر نرود؟ 

کلینیککسبوکار

مدیریت و نگرش

تغییر در نگرش با مطالعه به دس��ت می آید. بیش��تر 
مشکالت در نوع نگرش ما ریشه دارد. ایجاد نگرش مثبت 
احتیاج به مطالعه، آموزش و تمرین دارد. قسمتی از وقت 
خود را به عنوان یک مدیر در مس��یر موفقیت به مطالعه 
در زمینه کاری خود اختص��اص دهید. نگرش یک مدیر، 
حرکت دهنده یا متوقف کننده ما است. هر چه نگرش یک 
مدیر عمیق، سازنده و بالنده باش��د، آینده نویدبخش تر 
اس��ت و هر چه نگرش او ضعیف، کاهنده و پس رو باشد، 

آینده، تاریک و ناامید کننده است. 
یک��ی از مفاهیم نوینی ک��ه در س��ال های اخیر مورد 
توجه پژوهشگران حوزه س��ازمان و مدیریت قرار گرفته، 
تغییر نگرش است. اگر نگرش یک مدیر مثبت باشد و از 
واپس گرایی به دور باشد، نه تنها آینده سازمان درخشان 
اس��ت، بلکه حال نیز لذت بخش اس��ت. رفتار سازمانی 
مثبت می تواند بر تغییر نگرش تاثیر شگرفی داشته باشد. 
رفتار سازمانی مثبت با ظهور روان شناسی مثبت گرا پا به 
عرصه سازمان گذاش��ت و باب جدیدی را در زمینه رفتار 

سازمانی گشوده است. 
رفتار سازمانی مثبت می تواند به عنوان مزیتی رقابتی 
از طریق س��رمایه گذاری روی کارکنان مطرح ش��ود. از 
طرفی مدی��ران و کارکنان س��ازمان های عصر کنونی نه 
تنها باید در برابر محیط متغیر س��ازگار باشند، بلکه باید 
توانایی تش��خیص مش��کالت و به کارگیری برنامه های 
تغییر را دارا باشند. در واقع می توان اظهار داشت مدیران و 
کارکنانی که رفتار سازمانی مطلوب تری دارند و از سرمایه 
روان شناختی باالتری بهره مندند، نگرش مثبتی نسبت 

به تغییر سازمانی دارند. 
حال می توان از منظ��ری دیگر به ای��ن تغییر نگرش 
نگاه کرد، صاحب��ان دید بلند و نگرش بالن��ده، به هنگام 
رویارویی با مش��کالت، با تحمل جنبه های ناگوار و دفع 
آنها، مش��کالت را به فرصت مبدل می کنند. نگرش بلند 
رهبران ب��زرگ، زاییده تالش ه��ا و رویارویی های بزرگ 
است. انس��ان بزرگ، محصول زحمات طاقت فرساست، 
به همین خاطر اس��ت که وی دارای نگرش��ی متفاوت، 
دیدی نافذ، تحلیلی عمیق و افقی دور و روشن می شود. 
می توان مقایسه س��اده ای بین دو نگرش انجام داد؛ بارها 
ش��ما رویکردها و نتیجه کار کس��انی را که دیدی بلند و 
سازنده داشته اند و کسانی را که در چنگال ترس و نگرانی 
اسیر بوده اند، دیده اید. نگرش درست و امیدوار، کوه ها را 
جابه جا می کند. در واقع نگرش ها نقش بسیار مهمی در 
زندگی ، اندیش��ه ها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان 
دارند . روان شناسان معتقدند که وقتی نگرش فرد را تغییر 
می دهیم ، می توانی��م رفتار وی را نی��ز تغییر دهیم . پس 
هرچه بیشتر در مورد رفتارها آگاهی داشته باشیم تغییر 

نگرش افراد سهل تر خواهد بود . 
نگرش  نوعی  حالت  آمادگی  اس��ت، تمای��ل  به  عمل  یا 
عکس العملی  خاص  در مقابل  محرکی  خاص ، نگرش های  
فرد غالبا راکد اس��ت  و تنها درصورت  برخورد با موضوع ، 
در بی��ان  و رفتار تجل��ی  می کند و همه  چی��ز زندگی  به  
نگرش های  فرد بس��تگی  دارد. نگرش  یک  حالت  روانی  و 
عصبی  آمادگی  است  که  از طریق  تجربه،  سازمان  می یابد 
و تاثیری  هدایتی  یا پویا بر پاس��خ های  فرد در برابر کلیه  
اشیا یا موقعیت هایی  دارد که  به  آن  مربوط  می شود. نگرش  
مدیر را نمی توان  مش��اهده  کرد بلکه  از رفتار او برداشت  

می شود. 

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

یکی از رایج ترین اشتباهات 
صاحب��ان کس��ب و کاره��ای 
کوچ��ک، شکس��ت در زمینه 
مدیری��ت ام��ور مالی اس��ت. 
مدیری��ت نادرس��ت پ��ول در 
کسب و کار به این دلیل باعث 
بروز مشکل می شود که نقل و 
انتقال پول ش��اهراه هر کسب 
و کاری اس��ت و اگر به درستی 
انجام نشود، پیامدهای مخرب 
فراوانی به هم��راه دارد. حتی 
س��اده ترین خطاها در زمینه 
امور مال��ی یا فق��دان منابع و 
اطالع��ات می توان��د در آینده 
نزدیک مش��کالتی ج��دی را 
در کسب و کار ش��ما به وجود 
آورد. به همی��ن دلیل نه فقط 
یادگی��ری تاکتیک ه��ا را در 
زمین��ه مدیری��ت موث��ر امور 
مال��ی مفی��د واقع می ش��ود، 
بلک��ه همچنین نق��ش مهمی 
در زمین��ه اس��تخدام اف��راد 
و س��رمایه گذاری در زمین��ه 
منابع احتماال یاری رس��ان به 
کس��ب و کار بازی می کند. در 
ادامه به طور خالصه فهرستی 
از نکات و مناب��ع مفید در این 

عرصه را شرح می دهیم. 
1-  با یک مربی کار کنید

اگرچه شاید تاکنون به یک 
مربی به عن��وان منبع آموزش 
امور مالی فکر نکرده باش��ید، 
ام��ا اس��تفاده از ی��ک مرب��ی 
می تواند در این جنبه از کسب 
و کار بسیار مفید واقع شود. از 
طریق برقراری ارتباط با افراد 
حرفه ای در زمینه کسب و کار 
و صنعت خود، آنه��ا به عنوان 
بهترین منبع برای مراجعه در 
آینده، انجام ام��ور مالی و ارائه 
یکس��ری پلتفرم های راهنما، 
می توانند به شما کمک کنند. 
پلت فرم ه��ای فراوان��ی وجود 
دارند که ش��ما قادر هستید با 
اس��تفاده از آنها مناسب ترین 
مربی را ب��رای خود بیابید. این 
مربی به بهترین شکل ممکن 
به نیاز های شخصی و حرفه ای 

شما پاس��خ می دهد. از جمله 
ای��ن پلت فرم ها می ت��وان به 
انجمن مرکز توس��عه کسب و 

کار های کوچک اشاره کرد. 
2-  در حوزه نرم افزارهای 
مخصوص حسابداری و امور 

مالی سرمایه گذاری کنید
ام��کان  ک��ه  صورت��ی  در 
تخصیص بودجه به اس��تخدام 
یک حس��ابدار تم��ام وقت را 
ندارید، استفاده از یک نرم افزار 
مال��ی مطمئ��ن می توان��د به 
ش��ما در زمینه پیگیری امور 
مالی ش��رکت تان کمک کند. 
در حالی که ش��اید مش��اوره 
با یک حس��ابدار ی��ا دفتردار 

دوره  ی��ک  براس��اس 
زمان��ی الزم و ضروری 
باش��د، نرم اف��زار یک 
پلت ف��رم عالی اس��ت 
که ش��ما می توانید کار 
را ب��ا آن ش��روع کنید. 
به ه��ر ح��ال در ادامه 
برنامه ه��ای  انتخ��اب 
متناس��ب ب��ا نیاز های 
مال��ی ش��ما مه��م و 
ارزشمند اس��ت. برای 
مثال، در صورت تمایل 
ب��ه دریاف��ت کم��ک 

ب��ا  کار  مالی��ات،  در ح��وزه 
اعتب��ار  نظی��ر  برنامه های��ی 
مالیاتی و مش��وق های کسب 
و کار ADP می توان��د ضمن 
کمک رسانی به شما در رابطه 

ب��ا رعای��ت قوانی��ن مالیاتی، 
در بازده��ی س��االنه نیز نوعی 

صرفه جویی را ثبت کند. 
اگر برای ضب��ط و نگهداری 
روزان��ه س��ابقه مال��ی خ��ود 
احتی��اج ب��ه کم��ک داری��د، 
از  اس��تفاده  آن ص��ورت  در 
مثل  حسابداری  نرم افزارهای 
QuickBooks  نی��ز مفید 

خواهد بود. 
3-  کارها را به یک حسابدار 
ش�رکت  محی�ط  از  خ�ارج 

بسپارید یا با او مشورت کنید
ب��ا توجه به بودجه ش��رکت 
خ��ود، ش��ما ش��اید امکانات 
مالی اس��تخدام یک حسابدار 

یا دفتردار را نداش��ته باش��ید 
ام��ا هن��وز راه های��ی ب��رای 
ای��ن  در  س��رمایه گذاری 
حوزه ه��ای خدمات��ی وج��ود 
دارد. س��پردن کار ب��ه ی��ک 

کارش��ناس امور مالی خارج از 
شرکت یا رایزنی با او براساس 
ی��ک دوره زمان��ی می توان��د 
به حف��ظ نظم و ترتی��ب امور 
و مناب��ع مال��ی ش��ما کمک 
کند. حس��ابداران ب��ا توانایی 
ثب��ت و مدیریت جری��ان نقل 
و انتقاالت پولی ش��ما، ضمن 
تصمیم گیری های  ب��ه  کمک 
آگاهان��ه، رعای��ت مق��ررات و 
قوانین کسب و کار را تضمین 
می کنند. به هر حال، به دلیل 
اس��تخدام آنها در مواقع مورد 
نیاز، هزینه انج��ام این کار به 
اندازه به خدم��ت گرفتن یک 

کارمند تمام وقت نیست. 
زمین�ه  در    -4
آموزش حس�ابداری 

سرمایه گذاری کنید
ک��ه  ش��رایطی  در 
ش��ما ممکن اس��ت به 
منظ��ور مدیری��ت امور 
مالی خ��ود از نرم افزار و 
خدمات مش��اوره بهره 
بگیری��د، ای��ن موضوع 
می تواند به آموزش تان 
نیز لطمه بزن��د. حضور 
آموزش  دوره ه��ای  در 
حس��ابداری می توان��د 
همواره ش��ما را از گرایش ها، 
قوانی��ن و مق��ررات جدی��د 
ح��وزه کاری خ��ود آگاه نگه 
دارد. در ص��ورت تمایل برای 
ش��رکت ک��ردن در دوره های 

آموزش��ی، از قاب��ل اعتم��اد 
بودن آنها اطمینان پیدا کنید 
زیرا یادگی��ری اطالعات غلط 
می تواند برای کسب و کارتان 
مشکل س��از ش��ود. بررس��ی 
جس��ت وجو  ی��ا  بازبینی ه��ا 
می��ان صفح��ات رس��انه های 
اجتماع��ی راه��ی علمی برای 
تعیی��ن اعتب��ار ی��ک مربی یا 
برنامه آموزشی خاص به شمار 

می رود. 
5-  سنجش ها و تجزیه و 
تحلیل ه�ای دوره ای انجام 

دهید
بررس��ی عملک��رد و انج��ام 
یکس��ری تجزیه و تحلیل های 
مختلف براساس بودجه شما از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. 
با مرور صورت ها و گزارش های 
مال��ی ش��ما می توانی��د نحوه 
بودج��ه  از  بهت��ر  اس��تفاده 
شرکت را مش��خص کنید. آیا 
هزینه اس��تخدام فروشندگان 
باال م��ی رود؟ آیا ش��ما نیاز به 
برنامه ری��زی براس��اس هزینه 
انجام عملی��ات دارید؟ به همه 
این س��وال ها و البته یکس��ری 
پرس��ش های دیگر می توان با 
بررس��ی تمام عی��ار و صادقانه 

عملکرد مالی خود پاسخ داد. 
چشم پوش��ی یا انجام کامل 
ام��ور مالی ش��رکت ب��ه طور 
تصادف��ی از اهمی��ت فراوانی 
برخوردار اس��ت. خواه شما در 
ح��ال راه ان��دازی یک کس��ب 
و کار ی��ا مش��غول فعالیت در 
حرفه خود باشید، باید همواره 
به راه حل هایی بیندیش��ید که 
به افزایش توانایی ش��ما برای 
مدیریت درست امور مالی خود 

کمک کند. 
س��رمایه گذاری در زمین��ه 
نرم افزار، کار با اف��راد حرفه ای 
در ح��وزه امور مال��ی، آموزش 
انج��ام  و  خ��ود  ب��ه  دادن 
ممیزی ه��ای صادقان��ه، قطعا 
یک مبدا عالی است و در نهایت 
از حقایق��ی درب��اره ش��رکت 
ش��ما پ��رده ب��ر م��ی دارد که 

نمی دانستید. 
creativeguerrillamarketing.com

کتابخانه

تریبون

در صورتی که امكان تخصیص بودجه 
به استخدام یك حسابدار تمام وقت 

را ندارید، استفاده از یك نرم افزار 
مالی مطمئن می تواند به شما در زمینه 
پیگیری امور مالی شرکت تان کمك 

کند. در حالی که شاید مشاوره با یك 
حسابدار یا دفتردار براساس یك 
دوره زمانی الزم و ضروری باشد، 

نرم افزار یك پلت فرم عالی است که 
شما می توانید کار را با آن شروع کنید

یکشنبه
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عطیه عظیمی

مرضیه فروتن

5 استراتژی برای مدیریت موثر امور مالی شرکت

مدیریت تمام عیار مالی



عرضه سهام سه شرکت و یک 
ملک دولتی در هفته سوم اسفند

در هفته س��وم اسفند ماه امسال سهام سه شرکت 
و ی��ک ملک دولت��ی روانه میز فروش می ش��ود که 
بر این اس��اس بلوک 98.28درصدی س��هام شرکت 
ماشین سازی تبریز شامل 1648میلیون و 205هزار 
و 826 س��هم ب��ه قیمت پایه هر س��هم 1548ریال 
و ارزش کل پای��ه 2551میلی��ارد و 422میلی��ون و 
618ه��زار و 648ریال در روز 19 اس��فندماه جاری 
به صورت 10 درصد نقد و بقیه اقس��اط هشت ساله 
ب��ه مزایده گذاش��ته می ش��ود. همچنین س��ازمان 
خصوصی س��ازی تع��داد 112 میلی��ون و500 هزار 
س��هم معادل 100 درصد سهام شرکت ریخته گری 
ماشین س��ازی تبریز را به نرخ پایه هر س��هم 2661 
ری��ال و ب��ه ارزش کل پای��ه 299 میلی��ارد و 362 
میلی��ون ری��ال را به هم��راه و امالک ای��ل گلی به 
مس��احت 83هزار و 500 مترمربع در این روز روانه 
میز مزای��ده می کند. بلوک 33.93درصدی س��هام 
ش��رکت س��اختمانی عمران تکالر به صورت یکجا از 
طریق بازار س��وم فرابورس ایران در روز 19 اس��فند 
ب��ه فروش می رود. این بل��وک مدیریتی غیرکنترلی 
عمران تکالر متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران 
و بهسازی ش��هری ایران است که شامل 484 سهم 
عادی و 25 سهم ترجیحی می شود و قیمت پایه هر 
س��هم این ش��رکت نیز یک میلیارد و 574 میلیون 
و 66 ه��زار و 288ری��ال و قیمت پایه کل آن، 801 
میلی��ارد و 199 میلیون و 740 ه��زار و 592 ریال 

اعالم شده است. 

رشد معامالت ۱۲گروه کاالیی
طی هفته منتهی به 14 اسفندماه، برای گروه های 
کاالیی مس، فوالد، آلومینیوم، کنس��انتره مولیبدن، 
کنس��انتره فل��زات گرانبها، طال، وکی��وم باتوم، قیر، 
عایق رطوبت��ی، گازها، کنجاله و روغن خام، رش��د 
معامالت ثبت ش��د. دومین هفته اس��فند ماه شاهد 
معامل��ه 199 ه��زار و 602 تن انواع کاال با ارزش��ی 
نزدی��ک به 3302میلی��ارد ریال در ت��االر داخلی و 
صادراتی محصوالت صنعت��ی و معدنی بود. گفتنی 
اس��ت در ت��االر مذکور، 186 ه��زار و 963 تن انواع 
مقاطع ف��والدی، 9050 تن ان��واع مس، 3440 تن 
آلومینی��وم، 140 ت��ن کنس��انتره مولیب��دن، و 9 
تن کنس��انتره فل��زات گرانبه��ا و 21 کیلوگرم انواع 
ش��مش طال خریداری ش��د. این گزارش همچنین 
حاکی اس��ت، در دو بخش داخل��ی و صادراتی تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، 405 هزار و 823 
ت��ن انواع کاال به ارزش بیش از 4110 میلیارد ریال 
ب��ه فروش رس��ید؛ در این ت��االر، 178 هزار و 122 
ت��ن انواع قی��ر، 69 هزار و 195 تن م��واد پلیمری، 
102هزار و 390 تن وکیوم باتوم، 19هزار و 500 تن 
لوب کات، 18هزار و 971 تن ماده شیمیایی، 1015 
ت��ن عایق رطوبتی، 16 هزار و 590 تن گوگرد و 40 
تن آرگون معامله ش��د. تاالر محصوالت کش��اورزی 
نیز ش��اهد معامله 240 تن شکرسفید، یک هزار تن 
روغ��ن خام، 1170 تن ذرت و 385 تن کنجاله بود. 
براساس این گزارش، طی هفته منتهی به 14اسفند 

ماه، رشد 23 درصدی ارزش معامالت ثبت شد. 

معامله بیش از ۱7 هزار تن انواع 
حامل های انرژی

در جریان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 
کاالهای بوتان، پروپان، گاز مایع صنعتی و برش سنگین 
پتروشیمی بندرامام، قطران ذوب آهن اصفهان، هگزان 
و حالل 402 پاالیش نفت کرمانش��اه، میعانات گازی 
پ��ارس جنوب��ی، ح��الل 400، 406 و 410 پاالی��ش 
نفت اصفهان و نفتای س��بک پاالیش نفت بندرعباس 
در رین��گ داخلی معامله ش��د. گاز مایع پاالیش نفت 
ش��ازند و آبادان در رینگ بین المل��ل مورد عرضه قرار 
گرفت که کل معامالت ص��ورت گرفته در عرضه های 
ع��ادی و عرضه های مازاد بورس انرژی معادل 17 هزار 
و 16 تن به ارزشی بالغ بر 114 میلیارد و 619 میلیون 
ریال بود. بازار فیزیکی با معامله انواع محصوالت از قبیل 
گاز مایع، قطران، هگ��زان، نفتا، میعانات گازی و انواع 
حالل ها روز پررونقی را پش��ت سر گذاشت. همچنین 
رقابت خریداران بر سر محصوالتی از قبیل حالل 400 
اصفه��ان، از نکات قابل توجه معامالت ای��ن روز بازار 

فیزیکی بورس انرژی بود. 

ضرر سال ۲0۱6 بورس های جهان 
پاک شد

بازارهای س��هام جهان به دنبال انتشار آمار مطلوب 
اش��تغال در آمری��کا و افزایش قیمت نفت به س��طح 
باالت��ری صع��ود کردند تا از ش��روع ک��م فروغی که 
در ابتدای امس��ال داش��تند، فاصله بیش��تری بگیرند. 
خری��داران طی هفته های اخیر در بازار س��هام آمریکا 
برت��ری پیدا کرده ان��د و استراتژیس��ت ها خوش بینی 
محتاطانه ای نس��بت به ادامه این روند دارند. بازارهای 
سراس��ر جهان به دلیل واهمه از کندی رشد اقتصادی 
چی��ن، اُف��ت قیمت نف��ت و کاهش رش��د اقتصادی 
آمریکا س��ال 2016 را با ریزش سنگین آغاز کردند و 
ش��اخص های بزرگ در 11 فوریه بی��ش از 10 درصد 
کاهش از ابتدای سال تاکنون را نشان دادند. بازارهای 
س��هام از آن زمان بین صعود و سقوط در نوسان بودند 
و اخیرا با نش��انه های بهبود بخش تولید آمریکا و آمار 
رش��د چشمگیر اشتغال مورد حمایت قرار گرفتند. در 
آمریکا ش��اخص استاندارد  اند پورز 0.3 درصد افزایش 
یافت و در 1999.99 واحد بسته شد که نزدیک به مرز 
روانی با اهمی��ت 2000 واحد بود. نیمی از 10 بخش 
اند پورز از جمله بخش انرژی که امسال لطمه  استاندارد 

سنگینی دیده بودند، اکنون مثبت شده اند. 

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل

در  ب��ورس  کل  ش��اخص 
جری��ان معامالت روز ش��نبه 
با 324 واحد رش��د دوباره در 
ارتف��اع 78 ه��زار و 22 واحد 
قرار گرفت. ب��ورس تهران در 
ابت��دای معامالت رش��د بیش 
از 500 واحدی را تجربه کرد، 
اما با شناس��ایی سود از سوی 
برخ��ی س��هامداران، اندک��ی 
اف��ت ک��رد و با تقویت فش��ار 
ف��روش مواجه ش��د. در بازار 
مثبت دی��روز که ب��ا افزایش 
دادوس��تدها مواجه ش��د، در 
مجموع بی��ش از یک میلیارد 
و 45 میلیون س��هم به ارزش 
دادوستد  تومان  میلیارد   430
شد و ارزش بازار سهام به 336 
هزار میلیارد تومان رسید. روز 
گذش��ته بازار س��هام همزمان 
با نزدیک ش��دن زمان مجامع 
فوق العاده برخی ش��رکت های 
تقوی��ت  ش��اهد  خودروس��از 
تقاض��ا در براب��ر عرضه ه��ای 
حقوقی های این گروه بود. در 
جریان معامالت روز گذش��ته 
گروه های خ��ودرو، محصوالت 
فل��زی و بانک ها با بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��الت در 
صدر برترین گروه های صنعتی 

قرار گرفتند. 

گروه های کوچک بورسی 
مورد توجه اهالی بازار سهام

بازار سهام در روزهای پایانی 
س��ال در حال��ی می��ان کانال 
78 ه��زار واح��دی و 77هزار 
واح��دی نوس��ان می کند که 
به نظر می رس��د، ب��ازار فقط 
ب��رای گروه ه��ای کوچ��ک از 
روغن سازان،  دارویی ها،  جمله 
ش��رکت های  و  غذایی ه��ا 
فوالد ساز کوچک، قطعه سازها 
از  برخوردار  پتروشیمی های  و 
سهام ش��ناوری پایین و برخی 
و  س��یمانی  ش��رکت های  از 
ساختمانی در کنار تعدادی از 
تک سهم ها گروه انفورماتیکی 
بتواند س��هامداران را در شب 
عید امس��ال با اقب��ال مواجه 
کند. از س��وی دیگ��ر با تغییر 
روند ایجاد شده در بازار سهام 
ایران که متعاقب توافق برجام 
صورت گرفته، این امید وجود 
دارد که ش��اهد تداوم رونق و 
رشد قیمت ها و شاخص ها در 
بورس اوراق بهادار تهران و در 

میان مدت باشیم. 

افزایش قیمت جهانی نفت 
گروه پاالیشی را مثبت کرد

در گروه نف��ت و پاالیش، با 
افزایش محسوس و قابل توجه 
قیمت نفت خ��ام در بازارهای 

جهان��ی و عبور آن از س��طح 
36دالری ب��رای نفت س��بک 
ب��رای  مح��دوده 39دالری  و 
نف��ت برنت، ب��ار دیگر توجه و 
تمرکز بس��یاری از سهامداران 
و فعاالن بازار معطوف س��هام 
پاالیشی شده و هزاران میلیارد 
تومان از س��هام این شرکت ها 
ط��ی دو م��اه اخیر دس��ت به 
دست ش��ده اس��ت. هر چند 
ک��ه قیمت نفت بودجه ش��ده 
در صورت ه��ای مالی و بودجه 
س��ال جاری و حتی سال 95 
هنوز  پاالیش��ی  ش��رکت های 
باالت��ر از س��طوح قیمتی بازار 
منفی  تعدی��ل  انتظار  اس��ت، 
عای��دی ش��رکت های فوق در 
ادامه سال جاری و حتی سال 
آین��ده دور از انتظار نیس��ت. 
ول��ی تحلیلگ��ران و خریداران 
س��هام نفتی و پاالیشی بر این 
باورند که ب��ه زودی نفت خام 
سطوح 50دالری را پشت سر 
خواهد گذاش��ت و تا چند ماه 
دیگر بازار نفت جهان ش��اهد 
نفت بش��که ای زی��ر 50 دالر 
نخواهد بود. به نظر می رس��د، 
فراگیر ش��دن ای��ن تحلیل در 
بازار س��هام ع��ده ای را بر آن 
داش��ته تا به جمع آوری سهام 
پاالیشگاهی از کف بازار اقدام 
کرده و بخشی از پرتفوی خود 

را به س��هام نفت��ی اختصاص 
دهند. از س��وی دیگر س��هام 
گروه خودرویی از دو ماه پیش 
و از زمان اعالم رس��می توافق 
کانون  در  برج��ام، همچن��ان 
توجه قرار دارد و خیل عظیمی 
از س��رمایه گذاران حقیق��ی و 
حقوقی برای خرید و به دست 
آوردن س��هام خودروسازان به 
صف ش��ده اند. اشباع قیمت ها 
در ای��ن گروه معن��ای خود را 
به طوری ک��ه  داده  دس��ت  از 
رشد س��ه  برابری قیمت سهام 
در برخی نماده��ای این گروه 
ط��ی دو ماه اخیر نی��ز مانع از 
توق��ف قیمت ها در این نمادها 

نشده است. 

رشد 8 واحدی شاخص 
آیفکس

روز  در  فراب��ورس  ب��ازار 
دادوستد  اس��فند ش��اهد   15
409میلی��ون و 960هزار اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش یک ه��زار و 
531میلی��ارد و 750 میلی��ون 
ری��ال  ب��ود.   در روز گذش��ته 
صع��ودی  حرک��ت  آیفک��س 
در پی��ش گرف��ت و در نهایت 
ب��ا افزای��ش 8.7 واح��دی به 
ک��ه  واح��د رس��ید   830.89
نماده��ای پاالیش نفت  تهران، 
پتروش��یمی زاگ��رس و الوان 

بیش��ترین تاثی��ر مثب��ت را بر 
شاخص کل داشتند.   بیشترین 
حج��م و ارزش معام��الت روز 
گذش��ته به خریدوف��روش 85 
میلی��ون و 740 ه��زار   س��هم 
بان��ک دی با رقم 152 میلیارد 
ری��ال اختص��اص پی��دا  ک��رد 
پتروش��یمی  ش��رکت های  و 
بانک  ایرانیان،  س��رمایه گذاری 
خاورمیان��ه،  هلدین��گ  دی، 
پاالیش نف��ت ته��ران و الوان 
پربیننده تری��ن نمادهای دیروز 
 بودن��د.   بیش��ترین افزای��ش 
قیمت به س��هام ش��رکت های 
توسعه و عمران استان کرمان، 
صنعتی مینو و کیمیای زنجان 
اختص��اص یافت و بیش��ترین 
افت  قیمت نصیب شرکت های 
اطالع��ات  فن��اوری  توس��عه 
خوارزمی، قند چهارمحال و قند 
شیروان ش��د.   بازار اول شاهد 
اوراق  خریدوفروش 54میلیون 
به��ادار ب��ه ارزش 129میلیارد 
و 640میلی��ون ری��ال ب��ود و 
تهران  سرمایه گذاری  مس��کن 
باالترین حجم و ارزش معامالت 
این ب��ازار را در اختیار گرفت.   
  همین طور در ب��ازار دوم 247 
میلیون اوراق بهادار در 15 هزار 
و 941 نوب��ت ب��ه ارزش 571 
میلیارد ریال مورد معامله قرار 

گرفت.  

شاخص کل 3۲4 واحد رشد کرد

توجه نوسان گیرها به گروه های کوچک بورسی

در  کش��ور  س��رمایه  ب��ازار 
نخستین روز کاری هفته جدید 
با اقبالی بیش از هفته گذش��ته 
همراه بود. با آغ��از معامالت در 
این جلسه، شاخص کل در مسیر 
صعودی قرار گرفته و پس از یک 
س��اعت رش��دی در حدود 600 
واحد را به ثبت رس��انده و بدین 
ترتیب بار دیگر هجومی ناموفق 
ب��ه منطق��ه مقاومتی ش��اخص 
کل ناکام ماند. ب��ه صورت کلی 
می توان این گونه پنداش��ت که 
شاخص کل در یک کانال 2000 
واح��دی اس��یر ش��ده و همین 
موض��وع باع��ث نوس��ان تقریباً 
منظم بازار شده اس��ت. با اتمام 

یک سوم نخست زمان معامالت، 
شاخص کل در مسیر نزولی قرار 
گرفت و این وضعیت را تا انتهای 
ب��ازار حفظ کرد. ب��ه این ترتیب 
ش��اخص کل در جلسه گذشته 
با 324.39 واح��د صعود به کار 
خود پای��ان داد و به این به رقم 
ارزش  رس��ید.  واحد   78022.2
کل معامالت جلسه گذشته این 
بازار ح��دود 431 میلیارد تومان 
به ثبت رس��ید و ای��ن رقم طی 
97266 معامله محقق ش��د. به 
ای��ن ترتی��ب ارزش میانگین هر 
معامل��ه در ای��ن جلس��ه حدود 
4.4 میلی��ون توم��ان محاس��به 
می ش��ود که با در نظ��ر گرفتن 
صعودی ش��دن بازار پس از چند 
جلسه زیاد به نظر می رسد. بازار 

فرابورس ایران نیز در این جلسه 
با رش��د 8.8 واحده به کار خود 
پایان داد و شاخص کل این بازار 

به رقم 830.9 واحد رسید. 
میانگی��ن  ارزش  افزای��ش 
معام��الت در ای��ن جلس��ه تنها 
نکت��ه تل��خ و ش��یرین معامالت 
روز گذش��ته نبود. ن��رخ دخالت 
حقیقی ها در ب��ازار و نرخ خرید 
ب��ه فروش ای��ن معامله گ��ران از 
دیگر نکات دو لبه بازار بود. نرخ 
دخالت حقیقی ه��ا در معامالت 
جلس��ه گذش��ته بازار حدود 50 
درصد ب��ود که این موضوع برای 
رش��د ش��اخص کل در این ابعاد 
به ش��دت کم به نظر می رس��د؛ 
اما از س��وی دیگر، نرخ خرید به 
ف��روش این معامله گ��ران حدود 

1.2 ب��ود ک��ه رقمی ج��ذاب به 
نظر می رس��د. نکته جالب توجه 
دیگ��ر در م��ورد معام��الت روز 
گذش��ته تشکیل صف خرید زود 
هن��گام برای نماد »خودرو« بود. 
تشکیل این صف خرید توانست 
ب��ه ب��ازار جه��ت داده و به این 
ترتیب خودرو ب��ار دیگر خود را 
به عنوان لی��در بی چون و چرای 

بازار معرفی کرد. 
با توجه ب��ه روند معامالتی در 
روز گذش��ته، باید انتظار داشت 
جلس��ه کاری پی��ش رو نی��ز با 
حض��ور تقاضا در ب��ازار و صعود 
ش��اخص کل آغاز ش��ود، انتظار 
می رود 30 دقیقه تا یک س��اعت 
نخس��ت معامالت بدی��ن منوال 
س��پری ش��ده و پ��س از آن ب��ا 

افزایش عرضه در بازار، ش��اخص 
کل نی��ز در مس��یر نزول��ی قرار 

گیرد.
نکت��ه قاب��ل توج��ه در مورد 
جلس��ه معامالتی پی��ش رو آن 
اس��ت که ای��ن رفتار ش��اخص 
کل اگ��ر از ابعاد حس��اب ش��ده 
خارج ش��ود می تواند به شکست 
مقاومت شاخص کل و بازگشت 
آن به کانال اصلی منجر شود. در 
این صورت می توان ش��اخص را 
برای تغییر روند معامالتی تحت 
نظر داشت. به صورت کلی انتظار 
می رود در جلسه معامالتی پیش 
رو ش��اخص کل به رن��گ قرمز 
درآید و در ص��ورت عدم رخداد 
این مهم باید تغییرات رویه بازار 

را بررسی کنیم. 

احتمال نزول شاخص کل

یکشنبه
16 اسفند 1394 ۱۲

عمق بازار

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
مه��رکام پ��ارس در حال��ی عن��وان نخس��ت جدول 
ک��رد  خ��ود  آن  از  را  افزای��ش  درص��د  بیش��ترین 
 ک��ه نف��ت پ��ارس در جای��گاه دوم ای��ن گ��روه ق��رار 

گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.21214.14مهرکام پارس
6.9509.85نفت پارس
4.0545فیبر ایران

30.0075دامپروری مگسال
2.4834.99باما

5.3064.99محورسازان ایران خودرو

8.2844.98لبنیات پاک

 بیشترین درصد کاهش
شهد صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند ثابت خراس��ان در رده دوم این گروه ایس��تاد و قند 
مرودش��ت هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.86(3.875شهد
)4.79(1.331قند ثابت خراسان

)4.76(3.318قند مرودشت
)4.69(1.850پست بانک ایران

)4.61(1.635قند نیشابور
)4.6(1.888داروسازی کوثر

)4.54(6.336ماشین سازی اراک

پرمعامله ترین سهم 
ای��ران خودرو دیزل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. س��رمایه گذاری رنا در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. بانک ص��ادرات ایران و س��ایپا دی��زل هم در 

رده های باال قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

102.971 1500ایران  خودرودیزل 

99.733 2843سرمایه گذاري  رنا
70.869 1056بانک صادرات
68.390 1909سایپا دیزل 
54.713 1120بانک تجارت
44.293 2876گروه بهمن 

44.290 3767ایران  خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را س��رمایه 
گذاری رنا به خ��ود اختصاص داد و صنایع آذرآب رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول 
گرف��ت.  ق��رار  معام��الت  ارزش  بیش��ترین 

جمع معامالت قیمتنام
283.514 2843سرمایه گذاري  رنا
217.928 5223صنایع  آذرآب 
166.821 3767ایران  خودرو

154.487 1500ایران  خودرودیزل 
136.128 13000ح . پارس  دارو

133.111 6336ماشین  سازي  اراک 
132.792 5091پاالیش نفت بندرعباس

بیشترین سهام معامله شده
س��رمایه گ��ذاری رن��ا در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا 
دیزل در این گروه دوم ش��د و بان��ک صادرات ایران در 

رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

28432856سرمایه گذاری رنا
19094496سایپا دیزل

10564151بانک صادرات
11203580بانک تجارت

15003446ایران خودرو دیزل
52232903صنایع آذرآب

23022665بانک ملت

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
19091909سایپا دیزل
16891689فنرسازی زر
1850925پست بانک

7115791قند نقش جهان
2433608آلومراد

1633544پالسکوکار
3526392سرمایه گذاری ساختمان

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

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

9212.76سرمایه گذاری پردیس
16613.08سرمایه گذاری اعتبار

27283.95بیمه پارسیان
30804.11سیمان کارون

27264.19س. صندوق بازنشستگی
12414.35بانک پاسارگاد

28434.44سرمایه گذاری رنا

تلفن مستقیم: 86073274شماره 462 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

خکار: خبرها حاکی از آن اس��ت که 
این ش��رکت در تالش اس��ت تا مجوز 
افزایش سرمایه خود را از محل تجدید 
ارزیاب��ی دارایی ها قبل از پایان س��ال 

جاری کسب کند. 
خکمک: ش��نیده ها حاکی از فروش 
زمی��ن به ارزش 15میلی��ارد تومان در 

این نماد است. 
ایران خ�ودرو: ش��نیده ها از ایران 
خ��ودرو حکای��ت از آن دارد ک��ه این 
ش��رکت بعد از قطعی شدن شراکت با 
س��وزوکی موتورز، بنز و پ��ژو در حال 

مذاکره با شرکت داتسون ژاپن است. 
افزای��ش  از  خبره��ا  س�یمانی ها: 
15 ت��ا 17 درصدی قیمت س��یمان از 

اردیبهشت 95 حکایت دارد. 

پاالیشی ها: ش��نیده ها حاکی از آن 
است که نماد شرکت های پاالیشگاهی 
در هفته جاری به جهت شفاف س��ازی 

متوقف می شوند. 
پتروش�یمی ها: خبرها حاکی از آن 
اس��ت که ای��ران و ک��ره جنوبی هفته 
ج��اری برای افزای��ش دو برابری حجم 
ف��روش و صادرات نفت خ��ام به توافق 
رسیدند که همزمان با این توافق نفتی، 
قرار اس��ت ت��ا چند هفت��ه آینده دفتر 
تج��اری صنعت پتروش��یمی ایران هم 
در سئول کره جنوبی بازگشایی شود. 

از  رس��یده  اخب��ار  براس��اس  وکار: 
ب��ازار خبره��ا از نم��اد وکار حکایت از 
افزایش س��ود و تعدیل مثبت بیش از 

40درصدی در این نماد دارد. 
بفج�ر: زمزمه های��ی مبن��ی برطرح 
تصوی��ب افزای��ش س��رمایه از مح��ل 

تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ه��ا در مجمع 
روز 16اس��فند در این نم��اد به گوش 
می رس��ید. خبرها حاکی از آن اس��ت 
که موضوع افزایش سرمایه پتروشیمی 
فجر از محل تجدی��د ارزیابی دارایی ها 
شایعه ای بی اس��اس است و مجمع روز 
16 اس��فندماه به منظور تعیین اعضای 
هیات مدیره تشکیل می شود و ارتباطی 

با این شایعات ندارد. 
خاور: این شرکت از زمان های خیلی 
دور نماینده انحصاری بنز در ایران بوده 
و هست. شنیده ها از واگذاری بخشی از 

سهام خاور به بنز حکایت دارد. 
ش�نفت: خبرها از احتمال همکاری 
نفت پارس با شرکت شل حکایت دارد. 
هپک�و: خبره��ا حاکی از آن اس��ت 
که س��طح همکاری ه��ای هپکو اراک 
در ح��ال افزایش اس��ت و این بار فیات 

همکار هپکو می شود. 
ای�ران خودرو و خپارس: نیس��ان 
در حالی قصد دارد به تولید مش��ترک 
خودرو در ایران بپ��ردازد که همکاری 
این خودروس��از در گذش��ته با س��ایپا 
بیش��تر در قالب مونتاژکاری و واردات 
به صورت CBU بود. در شرایط حاضر 
که برخی از خودروسازان معتبر جهانی 
از طریق تولید مش��ترک قصد ورود به 
بازار ایران را دارند، نیسان نیز قصد دارد 
ش��یوه همکاری خود با خودروس��ازان 
ایران��ی را تغییر دهد. برخ��ی از اخبار 
حکایت از آن دارد که ش��رکت نیسان 
در حال مذاکره با پارس خودرو اس��ت 
)از  داتس��ون  ش��رکت  مس��ئوالن  و 
شرکت های زیرمجموعه نیسان( نیز در 
ح��ال مذاکره با ایران خودرو برای ورود 

به بازار ایران است. 

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

رحمت اهلل توکلی یرکی

فرشید شجاع
کارشناس بازار سهام
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یکشنبه
1613 اسفند 1394 اقتص�اد کالن

دکت�ر یون�س مظلوم�ی 
در حال�ی که میانس�الی را 
تجرب�ه می کند، اما س�ابقه 
قابل عنایتی در صنعت بیمه 
دارد و در تحلیل شرایط این 
صنعت و ب�اال و پایین آن و 
همچنین در تحلیل اقتصاد 
ایران نشان می دهد که کادر 
ورزیده ای برای اقتصاد ایران 
و صنع�ت بیمه به حس�اب 
می آید. به مناسبت روزهای 
پایانی س�ال 1394 و سالی 
که به زودی از راه می رس�د 
و همچنی�ن ب�ه مناس�بت 
لغو تحریم ه�ای غرب علیه 
اقتصاد ای�ران با مدیرعامل 
بیمه رازی گفت وگو کرده ایم 

که در زیر می خوانید:
میزگ�رد  ی�ک  در  ش�ما 
کارشناس�ان  هم�راه  ب�ه 
دیگر، ضمن کالبد ش�کافی 
تنگناهای نظ�ام بانکداری و 
تحلیل شرایط اقتصاد کالن 
اش�اره کردید که در صورت 
لغو کامل تحریم های جهانی 
علیه اقتصاد ایران، کسب وکار 
مردم و فعالیت های گوناگون 
از جمله صنعت بیمه روزگار نو 
و بهتری را تجربه خواهد کرد. 
حاال همان روز ش�ده اس�ت. 
تحریم های اقتص�ادی غرب 
و برخ�ی دیگر از کش�ورها 
به س�مت حذف کامل پیش 
می روند، تحلیل شما از وضع 

موجود چیست؟
من به عنوان یک ش��هروند 
ایرانی و همچنی��ن مدیر یکی 
اقتصادی  ب��زرگ  بنگاه های  از 
از اینکه برنام��ه دولت یازدهم 
به نتیجه رس��ید و گفت وگوها 
ب��ا گ��روه کش��ورهای 1+5 به 
مصالحه ختم ش��د خرس��ندم 
و امی��دوارم روزهای س��خت و 
برنگردد.  تحری��م  کاب��وس وار 
درب��اره پرس��ش ش��ما باید به 
چند نکته اش��اره شود. مسئله 
اول ای��ن اس��ت که سیاس��ت 
خارجی ایران ب��ر همین روال 
فعلی ادامه پیدا کند و ش��رایط 
تفاهم و تعامل ب��ا جهان ادامه 
پیدا کند. اگر این شرایط ادامه 
پیدا کند ب��دون تردید اقتصاد 
ایران در مس��یر پیشرفت قرار 
می گی��رد و به اهداف راهبردی 
تعریف شده در اسناد باال دستی 
به ویژه سند برنامه 20 ساله که 
در اج��رای آن عقب هس��تیم 
خواهیم رسید. نکته بعدی این 
است که سیاست های نامساعد 
اقتصادی در هش��ت سال قبل 
از دول��ت فعلی، اقتصاد ایران را 
تضعیف ک��رد و بنیان های آن 
را ب��ه انحراف کش��ید و در این 
مدت رقبای ای��ران در منطقه 
ترکی��ه  و  عربس��تان  به وی��ژه 

رش��دهای باال را تجربه کردند. 
در همین س��ال هایی که خرید 
نفت ایران تحریم شده و درآمد 
نف��ت س��قوط کرد می ش��د و 
برای  ت��ازه ای  راهبردهای  باید 
پی��دا کردن مناب��ع درآمدی از 
فعالیت های دیگر جس��ت وجو 
کردم و امروز نیز دیر نیس��ت و 

می توان این کار را انجام داد. 
و  توانای�ی رش�د  ای�ران 
ب�اال  س�طوح  در  توس�عه 
مث�ال  به ط�ور  دارد.  را 
و  مع�دن  گردش�گری، 
س�ایر بخش ه�ای اقتصاد و 
خدمات ایران نیز در صورت 
جایگزین ه�ای  گس�ترش، 
مناسبی برای کسب درآمد 

نفت به حساب می آیند. 
مجموعه ش��رایط به گونه ای 
اس��ت که می توان چشم انداز 
مناسب و کارآمدی برای ایران 

ترسیم کرد. 
صنعت بیمه از بخش های 
نظ�ر  ب�ه  فرام�وش ش�ده 
می رسد، در حالی که شاید 
این بخش بتوان�د به کمک 
بازار س�رمایه بیای�د. آیا در 
شرایط ورود سرمایه گذاران 
خارجی به ایران، شما نیز در 
این هفته ها با سرمایه گذاران 

خارجی دیدار داشته اید؟ 
همانط��ور ک��ه گفتید پس 
از برج��ام و به وی��ژه پس از لغو 
تحریم ها، شمار قابل اعتنایی از 
سرمایه گذاران خارجی به ایران 
آمده اند. من نیز به عنوان مدیر 
یکی از شرکت های بیمه روزی 
نیس��ت که با س��رمایه گذاران 
خارجی دیدار نداش��ته باش��م. 
شرکت های پرش��ماری از اروپا 
و ژاپن خواستار سرمایه گذاری 
و همکاری مشترک با ایران در 
صنعت و اقتصاد بیمه هستند. 
توکیو  بزرگ  مدیران ش��رکت 
مارین ک��ه از غول های اقتصاد 
با شرکت  بیمه اند عالقه مندند 

رازی س��رمایه گذاری مشترک 
داش��ته  باش��ند. گفت وگوها و 
رف��ت و آمده��ا ادام��ه دارد و 
امیدوارم ک��ه به نتایج ملموس 

برسیم. 
برخی از منتق�دان حضور 
خارجی ها در اقتص�اد ایران 
می گویند که آنها می خواهند 
فقط کاال بفروش�ند. آیا این 
دغدغ�ه در اقتصاد بیمه نیز 

وجود دارد؟
ن��گاه کس��انی ک��ه چنی��ن 
ب��اوری دارن��د را نباید یکس��ره 
نادرست پنداش��ت. واقعیت این 
است که ش��رکت های خارجی 
حتی ش��رکت های بزرگ بیمه 
می خواهند تج��ارت کنند و ما 
باید هوش��یار باشیم که تجارت 
یکسویه نباش��د که ایران فقط 
کاال خریداری کند. باید بتوانیم 
از دان��ش، تجرب��ه و محصوالت 
جدید بیمه ای استفاده و راهی را 
باز کنیم که به همکاری مشترک 
برای توسعه صادرات بیمه منجر 
شود. بدون تردید صنعت بیمه 
می تواند یک منبع مهم درآمد 
ارزی برای ایران باشد. در حال 
حاضر شرکت های بیمه مستقر 
در س��نگاپور درآمدشان بیشتر 
از درآم��د حاص��ل از صادرات 

نفت ایران است. 
پ�س از ورود هیات ه�ای 
خارج�ی،  س�رمایه گذاری 
به  انتش�ار اخب�ار مرب�وط 
س�رمایه گذاری خارجی ه�ا 
س�هام  ش�د  موج�ب 
بخش های  از  ش�رکت هایی 
خودرو، نفت و پتروش�یمی 
رشدهای مناسبی را تجربه 
کنند. آیا ش�رکت های بیمه 
نیز افزایش قیمت سهام در 

بازار را تجربه کردند؟
در  بیم��ه ای  فعالیت ه��ای 
ای��ران متاس��فانه ب��ا برخ��ی 
و  دخالت ه��ا  و  بی مهری ه��ا 
در  ک��ه  تصدی گری های��ی 

جاهایی سر به انحصار می زنند 
مواجه اس��ت و دلیل بازدهی 
آنها نسبت به سایر فعالیت ها 
کمتر اس��ت و به همین دلیل 
برخ��الف بخش ه��ای دیگ��ر 
قیم��ت س��هام آنه��ا در بازار 
رش��د چندان باالیی را تجربه 
بیم��ه  ش��رکت های  نک��رد. 
فعالی��ت خوب��ی می کنند اما 
متاس��فانه 10درصد از درآمد 
بیشتر  که  بیمه  ش��رکت های 
از ح��ق بیم��ه ش��خص ثالث 
به دس��ت می آید ب��ه وزارت 
بهداش��ت، 5 درص��د صندوق 
خس��ارت های بدنی، حدود 5 
درصد به نیروی انتظامی و 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده 
این  تخصیص داده می ش��ود. 
در حالی است که شرکت های 
بیمه مثل بانک ها هس��تند و 
نبای��د از درآمد آنها مالیات بر 

ارزش افزوده گرفته شود. 
سال 1394 چگونه گذشت؟  
لح�اظ  ب�ه  بیم�ه  صنع�ت 
سیاس�ت گذاری چه وضعی 
داش�ت؟ به لحاظ اجرایی در 

چه وضعیتی بودید؟
واقعیت این اس��ت که نباید 
خیلی خرس��ند باش��یم چون 
سیاست گذاری در این فعالیت 
در س��ال 1394 گام هایی به 
عقب برداش��ته است. از طرف 
دیگ��ر و در حال��ی ک��ه مبلغ 
پرداخ��ت دیه افزای��ش یافته 
اس��ت اما ضریب افزایش حق 
رش��دی  ثالث  ش��خص  بیمه 
همپای رشد مبلغ دیه نداشته 
اس��ت. ش��رکت های بیمه در 
ح��ال حاضر همانن��د افرادی 
هستند که سوءتغذیه دارند و 
به جای اینکه چربی بسوزانند 
و غ��ذای ت��ازه و س��الم و نو 
بخورن��د از جیب می خورند و 
کاهنده  روندی  سرمایه ش��ان 
دارد. این وض��ع  تا چه زمانی 
را  ده��د  ج��واب  می توان��د 

بیمه  صنع��ت  اما  نمی دان��م، 
ش��رایط دش��واری را تجرب��ه 
می کند. ش��رکت های بیمه در 
وضعی قرار دارند که با سیلی 
ص��ورت خ��ود را س��رخ نگه 
تفاوت هایی  البته  داش��ته اند. 
برخ��ی  و  دارد  وج��ود  نی��ز 
برخی  به  نس��بت  ش��رکت ها 
دیگر کارآمدت��ر بوده اند و در 

وضعیت بهتری قرار دارند. 
چه کس�ی و ک�دام نهاد 
تنگناهای صنعت  ب�ه  باید 
بیمه رس�یدگی کند؟ پناه 

شما کجاست؟
مطاب��ق ب��ا قان��ون وظایف 
وزارت اقتص��اد، فعالیت بیمه 
وزارتخانه  ای��ن  زیرمجموع��ه 
اس��ت و رئی��س بیمه مرکزی 
نی��ز از س��وی وزی��ر اقتصاد 
معرف��ی می ش��ود. ب��ه نظ��ر 
می رس��د اما مجموعه شرایط 
وعده های  که  است  به گونه ای 
داده ش��ده اجرایی نمی شود. 
به طور مث��ال وزیر اقتصاد در 
13 آذر 1393 و در روز بیمه 
اع��الم کرد ک��ه ارزش افزوده 
ب��ر فعالیت های بیمه را حذف 
می کند اما اکنون که زمستان 
1394 است این اتفاق نیفتاده 
اس��ت. اصالح قان��ون مالیاتی 
باید اتفاق بیفتد که نش��ده و 
کار بر ما س��خت ش��ده است. 
مش��کل م��ا در مالی��ات این 
اس��ت که ش��رکت های بیمه 
دریافتی هایشان مدت دار و به 
طور قسطی است اما پرداخت 
انجام  مالی��ات همان لحظ��ه 
می ش��ود و درخواست ما این 
اس��ت که چنین وضعی را به 

شکل مناسبی درآوریم.
چش�م اندازی ک�ه ش�ما 
برای صنعت بیمه ترس�یم 

می کنید، چیست؟
اگ��ر وضع همین باش��د که 
در س��ال 1394 شاهد هستیم 
باید بگویم که شاید نفس های 
آخری باش��د که ش��رکت های 
بیمه می کش��ند، به وی��ژه اگر 
به س��مت  سیاس��ت گذاری ها 
رونق بیش��تر نباش��د. اگر قرار 
باشد که مبلغ دیه افزایش یابد 
اما حق بیمه به همان نس��بت 
رش��د را تجربه نکند، روزهای 
س��خت تری پیش روی صنعت 
سیاس��ت گذاری  اس��ت.  بیمه 
باید به این سمت حرکت کند 
که دریافتی ها از ش��رکت های 
بیم��ه را کاهش دهن��د. بیمه 
مرک��زی باید به نیابت از دولت 
از ای��ن فعالیت  حمایت کند تا 
بتوانی��م در ص��ادرات خدمات 
بیمه رشد واقعی داشته باشیم. 
بای��د مجوزه��ای الزم ب��رای 
فعالیت های خارج از کشور داده 

شود. 

سال 1394 س��ال خوبی برای 
رشد اقتصادی کشور نبود. صنایع 
در رکود فرورفته و بانک ها وضعیت 
مناسبی نداش��تند؛ روندی که به 
نظر می رسد تداوم نخواهد داشت 
و به زعم بس��یاری از کارشناسان، 
سال آینده، س��ال رونق اقتصادی 
کشور خواهد بود. به گزارش ایسنا، 
به احتمال زیاد مهم ترین ویژگی 
اقتص��اد ایران در س��ال 1395 را 
می توان گرفتاری اقتصاد کش��ور 
در دام رک��ود اقتصادی دانس��ت. 
در حالی که سال گذشته اقتصاد 
کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی 
منف��ی در چن��د فص��ل متوالی 
توانسته بود رش��د 3 تا4 درصدی 
را تجرب��ه کند، قیمت نفت به زیر 
بش��که ای 28 دالر سقوط کرد که 
اقتصاد وابس��ته به نف��ت ایران با 
کسری شدید بودجه مواجه شده 
و دول��ت در پرداخ��ت هزینه ها و 

بدهی هایش ناتوان تر شود. 
بنا ب��ر آخرین آم��اری که علی 
طیب نی��ا، وزی��ر ام��ور اقتصاد و 
دارای��ی اعالم کرده اس��ت، دولت 
یازده��م ب��ا ح��دود 380 ه��زار 
میلیارد تومان بده��ی به بانک ها 
و پیمان��کاران مواج��ه اس��ت که 
سیاس��ت گذاری های  ماحص��ل 
دولت گذش��ته اس��ت. بس��یاری 
مهم ترین دلیل ماندن کش��ور در 
رک��ود اقتص��ادی را ناتوانی دولت 
در پرداخت بدهی هایش می دانند. 

به این ترتیب که با توجه به اینکه 
بخش بزرگ��ی از بدهی های دولت 
مربوط به پیمانکاران است، ناتوانی 
دولت در پرداخت بدهکاری خود 
به پیمان��کاران منجر به خوابیدن 
پروژه های عمرانی در کش��ور شده 
است. از سویی پیمانکارانی که برای 
انجام این پروژه ه��ا وام گرفته اند، 
اکنون به سیستم بانکی بدهکارند 
و توان پرداخت بدهی های خود را 
نیز ندارند. از سوی دیگر، عالوه بر 
پیمان��کاران، به گفته برخی منابع 
دول��ت حدود 150 ه��زار میلیارد 
تومان به بانک ها، بدهکار اس��ت و 
ای��ن بدهکاری به همراه بدهکاری 
پیمانکاران ب��ه دولت منجر به آن 
شده که برخی بانک ها با مشکالت 
پیچیده ای رو به رو ش��وند. رکود 
حاص��ل از بدهکاری ه��ای دولت 
در حالی بر اقتصاد کش��ور حاکم 
اس��ت که طرف تقاضا که یکی از 
مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر 
رش��د اقتصادی است، نیز در ایران 
دچار مشکل اس��ت. همچنان که 
می دانیم، سفره خانوار در 10سال 
دولت های گذشته منقبض شده و 
بنا بر داده های بانک مرکزی بعضا 
برخی کاالهای اساس��ی طی این 
هشت تجربه افزایش قیمت 600 
درصدی را پش��ت سر گذاشته اند 

و اقتصاد کشور در پایان سال های 
دولت دهم تورم باالی 40درصدی 
را پشت سر گذاشت. این وضعیت 
منجر به آن ش��ده که طرف تقاضا 
توان خرید خود را از دس��ت بدهد 
و ب��ه دلیل همی��ن کاهش تقاضا 
اکنون بس��یاری از صنایع از جمله 
کارخانه های لبنی فق��ط با 60 تا 
٧0 درص��د از ظرفیت خ��ود کار 

می کنند. 
امیدواری نسبت به نرخ رشد 

در آینده 
رشد  رس��می  آمارهای  برخی 
اقتصادی س��ال جاری را  حدود 
یک درصد تخمین زده اند. با این 
همه برخی کارشناسان این نرخ 
را چندان قاب��ل اتکا نمی دانند و 
معتقدند با توجه به وضعیت بازار 
منفی بودن نرخ رش��د امس��ال 

چندان دور از ذهن نیست. 
با این همه با وجود اینکه سال 
1394 س��ال خوبی برای رش��د 
اقتص��ادی نبود ولی بس��یاری از 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت 
که سال آینده سال بهتری برای 

رشد اقتصادی خواهد بود. 
بهت��ر ش��دن رش��د اقتصادی 
س��ال آینده به چند دلیل ممکن 
است محقق ش��ود، ابتدا اینکه در 
شرایط پسا تحریم بخشی از پول 

بلوک��ه ش��ده ایران به کش��ور باز 
خواهدگشت، البته این میزان باال 
نیست و س��هم دولت از پول های 
بلوکه ش��ده نزدیک ب��ه 15 هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده است 
ولی همین میزان نیز در ش��رایط 
کس��ری بودجه دولت مفید واقع 
خواهد ش��د. کارشناس��ان، دیگر 
ایران  اقتص��ادی  دالی��ل رش��د 
در س��ال آینده را از س��ر گیری 
رواب��ط اقتص��ادی بین المللی با 
ایران ش��مرده اند ک��ه به موجب 
آن صادرات محصوالت غیر نفتی 

کشور افزایش خواهد یافت. 
همچنین پیش بینی می ش��ود 
ک��ه در س��ال آین��ده ص��ادرات 
نف��ت ای��ران به خارج از کش��ور 
نیز افزایش یافته و کش��ور قادر 
باش��د روزانه یک میلیون بشکه 
نفت بیشتری از پیش صادر کند. 
این میزان که در بودجه کش��ور 
نیز پیش بینی ش��ده، در صورت 
تحقق، منجر به آن خواهد ش��د 
ک��ه درآمده��ای نفت��ی افزایش 
یافته و دست دولت برای تامین 

هزینه هایش بیشتر باز شود. 
البته گفتنی است سیاست های 
ایجاد بازار بدهی توس��ط دولت با 
انتشار اوراق قرضه، این امیدواری 
را ایج��اد می کند که دولت بتواند 

بخش��ی از بدهی های خ��ود را با 
طلبکاران تس��ویه کرده و فقط به 
مردم بدهکار ش��ود. انتشار اوراق 
بده��ی کم��ک خواهد ک��رد که 
دولت بتواند بخشی از بدهی های 
خود به پیمان��کاران را تهاتر کند. 
در نهایت چنی��ن اقداماتی منجر 
خواهد شد که وضعیت پیمانکاران 
تا حدی س��امان  یابد و پروژه های 
عمرانی کشور پیش رود. از سوی 
دیگ��ر، با س��امان یافتن وضعیت 
پیمان��کاران آنان نیز قادر خواهند 
بود قس��ط وام خ��ود را به بانک ها 
پرداخ��ت کنند و از س��وی دیگر، 
لغو تحریم ه��ای بانکی نیز کمک 
خواهد کرد که بانک ها در وضعیت 
بهتری قرار بگیرند. گفتنی اس��ت 
صندوق بین المللی پ��ول و بانک 
جهانی، برای س��ال آینده رش��د 
اقتصادی قابل توجهی برای کشور 
اس��ت. صندوق  پیش بینی کرده  
اقتصادی  پول رش��د  بین المللی 
6درص��دی و بان��ک جهانی نیز 
پیش بینی رش��د 5.8درصدی را 
برای اقتصاد ایران در نظر گرفته 
اس��ت. گرچه این میزان رشد به 
گمان برخی از کارشناسان کمی 
خوش بینانه به نظر می رسد ولی 
عم��وم نظر کارشناس��ان بر این 
است  که س��ال آینده سال رشد 
اقتصادی خواهد بود؛ رشدی که 
کارشناسان آن را باالی 4 درصد 

تخمین زده اند. 

اقتصاد ایران سال 94  را چگونه گذراند؟

عبور از غبار رکود 

گزارش2

اوضاع اقتصادی روسیه به روایت 
یک موسسه تحقیقاتی

موسس��ه تحقیقاتی »م��ودی« از اوضاع اقتصادی 
روسیه گزارش داد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، 
موسس��ه تحقیقات��ی »مودی« در بررس��ی وضعیت 
اقتصادی روسیه اعالم کرد، در حدود نیمی از درآمد 
این کش��ور از طریق فروش محص��والت نفت و گاز 
تامین می ش��ود، ضمن اینکه کاه��ش قیمت انرژی 
ش��کاف کسری بودجه روس��یه را افزایش می دهد و 

تهدیدی جدی برای این کشور محسوب می شود. 
همچنین این موسس��ه تحقیق��ات پیش بینی کرد 
ک��ه تولید ناخالص داخلی این کش��ور با احتس��اب 
نفت بش��که ای 40 دالر در سال جاری میالدی برای 
روس��یه 3 درصد خواهد ب��ود، در همین حال روند 
نزولی قیمت جهانی نفت موجب س��قوط ارزش پول 

این کشور می شود. 
پیش از این بودجه دولتی این کشور براساس نفت 
بشکه ای 50 دالر بسته شده بود که قرار است به 35 

دالر در هر بشکه کاهش پیدا کند. 
بر همین اس��اس، موسس��ه »م��ودی« پیش بینی 
کرد که از بین رفتن ارزش پول روس��یه و همچنین 
کاهش جهانی قیمت نفت موجب افزایش نرخ تورم 
در این کش��ور می ش��ود که این امر بهبود سیس��تم 

داخلی بانکی روسیه را متوقف می کند. 
همچنین »س��یلوانوف« وزیر دارایی روسیه گفت: 
دول��ت پیش از این س��خت مش��غول تس��کین اثر 
نامطلوب کاهش قیمت نفت روی اقتصاد این کشور 

بوده است. 

معاون وزیر اقتصاد: 
غرامت های ناشی از ملی شدن 
و سلب مالکیت سرمایه گذاران 

تضمین می شود
رییس س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های فنی 
و اقتص��ادی از جبران غرامت ناش��ی از ملی ش��دن 
و س��لب مالکیت برای س��رمایه گذاران خارجی خبر 
داد و گفت: چنانچه س��رمایه گذاری خارجی متوقف 
یا ممنوع ش��ود اجرای موافقت نامه ها در دستور کار 

خواهد بود و جبران زیان خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، محم��د خزاعی روز ش��نبه در 
دومی��ن همای��ش تج��اری و بانکی ای��ران و اروپا با 
بیان اینکه »سرمایه گذاری ها نیز تضمین می شود«، 
افزود: انتقال آزاد اصل س��رمایه برای سرمایه گذاران 

خارجی نیز تضمین خواهد شد. 
وی با یادآوری معافیت مالیاتی 20 تا 100 درصد 
در بخش ه��ای مختلف به ویژه مناط��ق آزاد تجاری 
اف��زود: تا چن��د ماه پیش با 60 کش��ور موافقت نامه 
تش��ویق متقابل و حمایت امضا ک��رده بودیم که در 
در 10 م��اه اخی��ر با 13 کش��ور دیگ��ر موافقت نامه 

سرمایه گذاری را نهایی کردیم. 
مع��اون وزیر اقتصاد ب��ا بیان اینک��ه روابط بانکی 
بستر مناسب همه کنش ها و واکنش های اقتصادی، 
تجاری و س��رمایه گذاری اس��ت، اظهار داش��ت: به 
دلی��ل تحریم ها و دور بودن سیس��تم بانکی ایران و 
همچنین کاهش روابط با سیستم بانکی به خصوص 
اروپ��ا، تغییر بس��یاری در بخش مق��ررات و کدهای 
کاری انج��ام ش��ده، بنابراین ضروری اس��ت که دو 

سیستم به یکدیگر نزدیک شوند. 
خزاع��ی تصریح کرد: ه��ر نوع محافظ��ه کاری به 
معنای از دس��ت دادن فرصت های همکاری اس��ت، 
بنابرای��ن محافظ��ه کاری دش��من ب��زرگ فرصت ها 

خواهد بود. 
رییس س��ازمان سرمایه گذاری خارجی با اشاره به 
حمایت آلمان از عضویت ایران در س��ازمان تجارت 
جهانی گفت: قرار اس��ت اردیبهشت ماه سال آینده 
پنجمین کمیس��یون مش��ترک ایران و آلمان بعد از 
س��ال ها تعطیلی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برگزار ش��ود تا فرصت های همکاری دو کشور مورد 

بررسی قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه همکاری با جمهوری اس��المی 
ای��ران ب��ر ای کش��ورهای اروپای��ی از نظر رش��د 
اقتصادی یک امتیاز اس��ت، افزود: ثانیا در منطقه 
موضوع ه��ای نگران کننده ای وجود دارد و توس��عه 
و رش��د اقتصادی برای حفظ صل��ح و ثبات امری 

حیاتی است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ران کش��وری قدرتمند در 
منطقه بوده و دارای قدرت اقتصادی با جمعیت 80 
میلیونی اس��ت، ادامه داد: همکاری با ایران می تواند 
تاثیراتی را در منطقه داش��ته باشد و به ایجاد ثبات 

کمک کند. 

همکاری اروپایی ها با ایران
بازی برد - برد در منطقه

وی با تاکید ب��ر اینکه همکاری اروپایی ها با ایران 
ب��ازی ب��رد - برد در منطقه اس��ت، گف��ت: کاهش 
قیمت نفت و تحریم ها سبب شد که ایران به سمت 
مقاوم سازی اقتصاد حرکت کند. رهبر معظم انقالب 
ط��رح اقتصاد مقاومت��ی را مطرح کردن��د و همین 
امر س��بب ش��د ایران بتواند در شرایط تحریم ثبات 

اقتصادی را به کشور برگرداند. 
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم می توان اقتصاد 
را مدیری��ت کرد، گفت: کاهش ت��ورم از 40 درصد 
ب��ه کمت��ر از 15 درصد و مدیریت ب��ازار ارز در این 
ش��رایط به دس��ت آمد ضمن اینکه یک��ی از اهداف 
اقتصاد مقاومتی حمایت و توجه به س��رمایه گذاری 

خارجی است. 
وی، حمایت از سرمایه گذاری را یکی از اهرم های 
اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: ایران سیاست هایی 
در ای��ن زمینه اتخ��اذ کرده ت��ا از س��رمایه گذاران 

خارجی حمایت کند. 
مع��اون وزی��ر اقتص��اد اف��زود: اقدامات مناس��ب 
برای تس��هیالت فرآیند س��رمایه گذاری انجام شده 
به گون��ه ای که مق��ررات زائد حذف، موان��ع اجرایی 
برطرف و پنجره واحد س��رمایه گذاری ایجاد ش��ده 

است. 

جلیلی مطرح کرد 
تامین منابع برای پرداخت یارانه 

بزرگ ترین چالش بودجه 95 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی تأمین منابع برای پرداخ��ت یارانه نقدی و 
سهم سالمت و تولید از یارانه ها را بزرگ ترین چالش 

بودجه 95 عنوان کرد. 
اس��ماعیل جلیل��ی در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار 
کرد: در س��ال 94 به عنوان سال پایانی برنامه پنجم 
توس��عه باید اهداف قانون هدفمندی یارانه ها محقق 
می ش��د اما بررس��ی اجمالی نحوه اجرای این طرح 
و پیامده��ای آن ش��رایطی را ایجاد ک��رده که هنوز 

اهداف مطرح شده در قانون محقق نشده است. 
وی افزود: در سال 94 اجرای هدفمندی دو مزیت 
به همراه داش��ت؛ اول اینکه منابع پیش بینی ش��ده 
در قانون بودجه 94 به ش��کل مناس��بی محقق شد 
و دیگر اینکه بعد از س��ال ها منابع پیش بینی ش��ده 
برای بخش تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی 
مص��رف از محل اجرای هدفمن��دی اختصاص پیدا 
کرد. اگرچه ایرادات اجرای طرح به خصوص س��هم 
سالمت و پرداخت یارانه نقدی به اقشار غیرنیازمند 
و در نظ��ر نگرفت��ن مبلغی برای اش��تغال جوانان و 
تأمین مسکن اقشار آس��یب پذیر به قوت خود باقی 

است. 
نماینده مردم مس��جد س��لیمان در مجلس ادامه 
داد: با توجه به شرایط بازار نفت در سال 95 و تداوم 
کاه��ش قیمت نف��ت در ماه های اخی��ر بزرگ ترین 
چال��ش، تأمین منابع برای پرداخ��ت یارانه نقدی و 

سهم سالمت و تولید از محل یارانه ها است. 
جلیل��ی با تأکی��د بر ل��زوم افزایش س��رانه یارانه 
نقدی برای جبران خس��ارت ناشی از افزایش قیمت 
حامل های انرژی بر اقشار نیازمند تصریح کرد: دولت 
همچنی��ن باید افراد نیازمن��دی را که تاکنون تحت 
پوش��ش قرار نگرفته اند نیز م��ورد توجه قرار دهد و 
افرادی هم که نیازمند نیستند سریع تر تعیین تکلیف 

شوند. 
وی همچنی��ن اظه��ار کرد: ض��رورت جهت دهی 
مناب��ع حاصل از هدفمن��دی یارانه ها به بخش هایی 
که عالوه بر رفع مش��کل نیازمندان به سمت تولید، 
اشتغال و سالمت با سهم مناسب سوق پیدا کند در 

سال 95 احساس می شود. 
ای��ن عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس با 
اشاره به تفاوت مواجهه اقشار آسیب پذیر در مناطق 
مختلف کشور با فرصت های موجود یادآور شد: افراد 
نیازمندی ک��ه در مناطق برخوردار زندگی می کنند 
بیش از افرادی که در مناطق کمتر برخوردار زندگی 
می کنن��د از خدمات عمومی و فرصت های اجتماعی 
بهره می برند، بنابراین در نحوه پرداخت یارانه نقدی 
به اقشار نیازمند باید ش��رایط منطقه ای نیز در نظر 

گرفته شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق: 
تصویب 69 هزار میلیارد تومان 
درآمد دولت در الیحه بودجه 95

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهاد دولت 
برای 69 ه��زار میلیارد تومان درآمد از محل نفت و 
میعانات گازی در کمیس��یون به طور کامل تصویب 
شد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به جلسه کمیس��یون تلفیق بودجه 95 اظهار 
داش��ت: ادامه بررسی ردیف های درآمدی در دستور 

کار بود. 
وی اف��زود: درآمدهای نفتی ب��ا حضور وزیر نفت، 
مسئوالن سازمان مدیریت، برگزار و سواالت و نکات 

زیادی از سوی نمایندگان مطرح شد. 
س��خنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 ادامه داد: 
جمع بن��دی پایانی در م��ورد درآمد نفت��ی این بود 
ک��ه پیش��نهاد دولت به صورت کامل تصویب ش��د، 
بنابرای��ن ف��روش 2 میلیون و 258 هزار بش��که به 
قیمت پیشنهادی 40 دالر برای هر بشکه نفت و نرخ 
2998 تومان برای تس��عیر  )تبدی��ل( ارز در الیحه 

بودجه به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید. 
وی تأکی��د کرد: بر این اس��اس درآم��د 69 هزار 
میلی��ارد تومانی ف��روش نفت و میعان��ات گازی در 

الیحه پیشنهادی دولت به تصویب رسید. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درآمد 
مالیاتی الیحه بودجه تصریح کرد: یک بند پیشنهاد 
ش��د تا 1350 میلیارد تومان از محل مالیات واردات 
کاال به درآمدهای دولت اضافه شود، همچنین 1٧0 
میلی��ارد تومان مالیات ش��رکت های دولتی افزایش 
یافت و در کنار آن 330 میلیارد تومان از محل سود 

سهام شرکت ها پیش بینی شد. 
به گفته پورابراهیم��ی، تاکنون در مجموع 1850 
میلیارد توم��ان به درآمدهای الیح��ه بودجه اضافه 

شده است. 
وی ادامه داد: براس��اس پیش بینی بخش درآمدی 
الیحه بودجه سال 95 تا دوشنبه به پایان می رسد و 

اعضا وارد مباحث هزینه ای خواهند شد. 

دریچه در گفت وگو با عضو هیات مدیره سندیکای بیمه  گران ایران مطرح شدقاب

چشم انداز روشن می شود 
اگر سیاست گذاری ها درست شود

شماره 462 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
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گزارش »فرصت امروز« از روند سریال سازی و سازوکارهای سرمایه گذاری در این حوزه

کمپانی برادران وارنر: پیشرو در جای خالی بخش خصوصی در سریال سازی 
صنعت فیلم سازی

استودیویی که خودش می نویسد، پشت دوربین می برد، 
ضبط می کند، بازاریابی می کن��د، پخش می کند و بازار 
خود را حفظ می کند! سینما و تلویزیون هم برایش فرقی 
ندارد. رهبر صنعت فیلمسازی جهان، برای چهاردهمین 
ب��ار پیاپی از مرز فروش میلی��ارد دالری عبور کرد و نام 
تجاری برادران وارنر را به یکی از برندهای موفق سینمای 
جهان تبدیل کرد تا خصوصی بودن و خصوصی شدن در 

حوزه فیلمسازی هر چه بیشتر اهمیتش را نشان دهد. 
س��ینما به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رش��ته های 
هنری، جای��گاه ویژه ای بین مردم جه��ان دارد و یکی 
از پرمخاطب ترین هنرهای جهان به ش��مار می رود، به 
طوری ک��ه همه روزه اخبار جدی��دی از اکران فیلم های 
جدید به گوش می رسد، با این وصف سینما، هنری پویا 
و زنده محسوب می شود که با توجه به پیشرفت فناوری 
و دس��تاوردهای علمی دنیای امروز، رشد فوق العاده ای 
یافته است. در این میان، هالیوود، یکی از تاثیرگذارترین 
و حرفه ای ترین س��ینماهای جهان است، منطقه ای در 
ش��مال غربی لس آنجلس که نه تنها قطب س��ینمای 
آمریکا است بلکه به جرات می توان گفت، قطب سینمای 

جهان به شمار می رود. 
شایان ذکر است، عالوه بر نقش فرهنگی و اجتماعی  
که سینما در جامعه جهانی دارد، نباید از نقش اقتصادی 
آن در چرخه بازار جهانی غافل شد. امروزه کمپانی های 
معتبری در سینمای هالیوود به تولید فیلم می پردازند و 
سرمایه گذاری های عظیمی در این راستا انجام می دهند. 
کمپانی های��ی مانند ب��رادران وارنر، وال��ت دیزنی، قرن 
بیس��تم و... که در اینجا به معرفی یکی از معروف ترین 
آنها، یعنی ب��رادران وارنر، خواهی��م پرداخت. از جمله 
فیلم های موفق این کمپانی درس��ال 2015، فیلم هایی 
چون مکس دیوانه، تک تیرانداز آمریکایی، خشم جاده، 

در قلب دریا، همراهان و تعطیالت هستند. 
کمپانی وارنر، با س��ابقه 100ساله خود، یک شرکت 
آمریکایی پیشرو در صنعت سینماست که توسط چهار 
برادر مهاجر لهستانی پایه گذاری شد و با تولید فیلم هایی 
مانند هری پاتر، بت من و ماتریکس، جایگاه ویژه ای در 
صنعت س��ینما و بین مخاطبان جهانی آن یافته است 
و در ش��اخه های متنوعی مانند فیلم، تلویزیون، توزیع 
دی وی دی به سراسر جهان، توزیع دیجیتال، انیمیشن، 
بازی ها ویدئویی و. . . فعالیت دارد. جالب اس��ت بدانید 
آرشیو کمپانی وارنر، یکی از معتبرترین و ارزشمندترین 
آرش��یوهای جهان اس��ت که ش��امل چی��زی بیش از 
7500ساعت برنامه، نزدیک به 7هزارفیلم و 5هزاربرنامه 
تلویزیونی اس��ت. همچنین کارمندان آمریکای شمالی 
ش��رکت وارنر، جمعیتی بین 5 تا 10هزار نفر هس��تند 
که این نوسان بستگی به سطح برنامه های تلویزیونی و 
سینمایی تولید شده دارد، ضمن اینکه تعداد کارمندان 

خارجی این کمپانی نیز 2هزارنفر است. 

فروش های میلیاردی

در س��ال 2014 فروش بلی��ت جهانی این کمپانی، به 
4.73میلیارد دالر رسیدکه از این مقدار، 1.56میلیارد دالر 
مربوط به فروش داخلی و 3.17میلیارد دالر آن از فروش 
بین المللی حاصل ش��ده بود، کمپانی در این سال برای 
ششمین بار، توانسته بود از مرز فروش جهانی 4میلیارد 
دالر عبورکند و برای چهاردهمین بار بود که هر دو بخش 
داخلی و بین الملل��ی، از مرز میلیاردی عبور کرده بودند 
و این نقطه عطفی برای این ش��رکت محس��وب می شد؛ 
نقطه عطفی که هیچ استودیوی فیلمسازی دیگری به آن 
دست نیافته بود. برای چهاردهمین بار پیاپی، این شرکت 
سرگرم کننده جهانی، با داش��تن 17درصد از سهم بازار 
جهانی، رهبر صنعت فیلمسازی بود و همچنین شماره 
یک کلی فروش��ی جهانی و فروش الکترونیکی در سطح 

جهان به شمار می رفت. 

از تولید تا توزیع
در حال حاضر، استودیوی فیلمسازی برادران وارنر با 
تولید س��االنه 18 تا 22فیلم، از نمونه های موفق الگوی 
کس��ب و کار در صنعت سینما به شمار می رود. کمپانی 
وارن��ر با داش��تن دفاتر فع��ال در بیش از 30 کش��ور و 
انتشار بین المللی فیلم های خود در بیش از 120منطقه 
جهان که یا به صورت مس��تقیم یا به کمک شرکت های 
همکار و شرکای سرمایه گذار انجام می شود، در سیستم 
بازاریابی و توزیع فیلم نیز یکی از بزرگ ترین رهبران این 
عرصه محسوب می شود که خصوصا از سال 2008 و با 
راه اندازی خط جدید سینما، توانست در عرصه بازاریابی 

و توزیع به موفقیت های چشمگیرتری نائل شود. 
گروه تلویزیونی WBTV وارنر، نیز یکی از بخش های 
مهم این اس��تودیو به شمار می رود که با ورود به عرصه 
دیجیتال و سیس��تم عامل ها و رسانه های دیجیتالی و با 
تولید ویدئوهای تبلیغاتی، کانال های برندینگ، شبکه های 
بی س��یم و پهنای باند و سیس��تم توزی��ع دیجیتال، از 
پیشگامان الگوهای جدید کسب و کار محسوب می شود 
که برنامه ها و انیمیشن های تلویزیونی را روانه بازار جهانی 
می کند و با داش��تن صدور مجور بیش از 7500ساعت 
برنام��ه تلویزیون��ی، 7هزار فیلم و داش��تن زیرنویس به 

40زبان دنیا، در بیش از 175 کشور، بازار تقاضا دارد. 
در حال حاضر کمپانی برادران وارنر با داش��تن بیش 
از 3700مج��وز فعال در مناطق کلیدی جهان از جمله 
آمریکای شمالی، آمریکای التین، آسیا و اروپا، از طریق 
بازاریابی خالق و تبلیغات ق��وی، نام تجاری خود را در 

بازارهای بین المللی به رسمیت شناسانده است. 
www.warnerbros.com :منبع

آنتن شبکه های تلویزیون این روزها پر شده 
از س��ریال هایی قدیمی که با وجود اس��تقبال 
گسترده مردم در زمان پخش شان، دیگر تاریخ 
مصرف گذشته به نظر می رسند و در این روزها 
هنوز هم چش��م امید مردم به شب های نوروز 
اس��ت تا بلکه به طنازی سریال های مناسبتی 
بخندن��د و تدارک ویژه تلویزیون را در این ایام 
به نظاره بنشینند. در این میان و طی سال های 
اخی��ر همواره ش��اهد خبرس��ازی تلویزیون و 
مس��ئوالنش بوده ایم ک��ه از نداش��تن بودجه 
ش��کایت  دارند و از عدم اختصاص بودجه های 
دولت��ی گله مندند. در این می��ان هنوز بخش 
خصوص��ی راهی به آنتن تلویزیون ایران ندارد. 
برون سپاری بخشی از آثار یا سفارش ساخت به 
بخش خصوصی نه تنها بخشی از سرمایه  اولیه 
س��اخت برنامه ها و سریا ل ها را جبران می کند 
بلکه همان طور که رس��الت صنعت سرگرمی 
است، مخاطبان بیشتری را به خود جلب کرده 
و مهم تر از همه اشتغال زایی متنوعی را هم به 
همراه دارد. بنا به آم��ار و ارقام تلویزیون ایران 
تاکنون بی��ش از 1100مجموعه تلویزیونی از 
شبکه های مختلف آن روی آنتن رفته است و 
با وجود دست به گریبانی با بحران های شدید 
مال��ی و اقتصادی باز هم ب��ه نمایش، توجهی 
ویژه دارد. در این گزارش به بررسی  هزینه های 
موردنیاز برای ساخت یک سریال و چند و چون 

سریال سازی در تلویزیون ایران می پردازیم. 

از تولید به مصرف
مشکالت اقتصادی س��ال های اخیر سازمان 
ص��داو س��یما و ع��دم نتیجه گرفت��ن ب��رای 
درخواس��ت های مکرر در افزایش بودجه باعث 
ش��ده تا تلویزیون در پخش سریال های جدید 
خود بس��یار ب��ه روز عمل کند. س��ریال های 
در ح��ال تولید به محض به پایان رس��یدن به 
آنتن راه می یابند. س��اعات کاری پشت صحنه 
س��ریال ها از اس��تاندارد و زمان مرسوم 8 الی 
12س��اعته به 16 تا 18ساعت و زمان معمول 
6 تا 8دقیقه ضب��ط در روز به 10 تا 14دقیقه 
و چه بس��ا بیشتر در یک جلسه تصویربرداری 
رسیده است. همچنین سریال ها هنگام پخش 
همچن��ان مراحل تصویرب��رداری خود را طی 
می کنن��د. مدت زم��ان تولید یک س��ریال با 
پیش تولیدهای کوتاه مدت گاهی به یک ماه و 
یک  ماه و نیم هم تقلیل می یابد. از طرفی بعضی 
مرحله های کیفی در روند سریال سازی به دلیل 
شتاب رسیدن به آنتن حذف می شود. تاسیس 
شبکه های جدید از جمله شبکه نمایش که بر 
پخش فیلم و سریال تاکید دارد، اگرچه به مرور 
س��ریال های قدیمی و بازپخش آنها می پردازد 
اما دس��ت کم حق انتخاب س��ایر شبکه ها در 

بازپخش یک سریال را کاهش داده است. 

س��ریال های تاریخ��ی در گ��روه ال��ف ویژه 
که عمدتا به اس��تفاده از دکورهای س��نگین، 
تجهیزات فنی و پروداکشن زمانبر و هزینه های 
باال شناخته می شوند تقریبا از تلویزیون رخت 
بربس��ته اند. در مقطعی از فعالی��ت تلویزیون 
حداقل 4 یا 5سریال در این گروه تولید می شد 
اما اکنون ش��مار این سریال ها به یک یا دو اثر 
آن هم در بازه های زمانی چند س��اله می رسد. 
س��ریال های تلویزیونی همچنین در گذش��ته 
معموال از قاعده 13 و 26 قس��متی و مضربی 
از عدد 13 بودن پیروی می کردند که به دلیل 
پخش هفتگی یا مناسبتی هر شبی شان بود اما 
این قاعده در حال حاضر برداش��ته شده است. 
باوجود تولید مینی سریال ها برای شب های قدر 
ی��ا هفته های تقویمی نظیر هفته دفاع مقدس 
یا نی��روی انتظامی، س��ریال ها عمدتا طوالنی 
هستند، زیرا از نظر هزینه های تولید به صرفه تر 
است. نیاز تلویزیون به تزریق بودجه باعث شده 
تا نگاهی غیرحرفه ای به مقوله تهیه کنندگی در 
این رسانه هم رایج شود. سرمایه گذاران مشتاق 
به سریال سازی بدون س��خت گیری های الزم 
به مش��ارکت در این امر مب��ادرت می ورزند و 
خروجی کارشان به دلیل شناخت ناکافی از این 
رشته قابل توجه و درخور نیست. اینها شماری 
از آسیب های گریبانگیر رسانه ملی در سال های 
اخیر است و هرچند که پیش از این هم چنین 
نقص هایی در نمایش تلویزیون دیده می شد اما 
بحران ه��ای مالی اخیر ش��دت این ضعف ها را 

بیشتر و اوضاع را وخیم تر کرده است. 

سریال سازی در تلویزیون بدون قاعده 
مشخص 

بهروز خوش رزم، تهیه کننده باسابقه سینما 
و تلویزی��ون درب��اره تعداد معمول و مرس��وم 

س��ریال های تولیدی رسانه ملی در بازه زمانی 
یک س��اله می گوید: تعداد سریال های تولیدی 
صداوس��یما در طول یک ساله بستگی به این 
دارد که چند شبکه تلویزیونی فعال هستند و 
از می��ان آنها چه تعدادی اق��دام به پخش آثار 
نمایش��ی می کنند؟ حتی می توان این نکته را 
نیز بررس��ی کرد که کدام یک از این ش��بکه ها 
ب��ه بازپخش می پردازن��د و کدام یک از آنها به 
تولید هم توج��ه دارن��د. وی می افزاید: با این 
حال پخش یک یا دو س��ریال از ش��بکه های 
سراس��ری در هر هفته معمول و متداول است 
که اگر در تعداد شبکه های فعال در امر نمایش 
ضرب شود تعداد کل سریال های تولیدی یک 
سال به طور تقریبی به دست می آید. البته این 
س��ریال ها معموال س��ریال های روز اجتماعی، 
خانوادگی و دراماتیک هس��تند و به اینها باید 
س��ریال های الف ویژه را که ساخت شان چند 
سالی زمان می برد و عمدتا تاریخی هستند نیز 

اضافه کرد. 

سریال های ماهواره ای؛ تیشه ای به ریشه 
فرهنگ 

 تهیه کننده سریال »یلدا« حجم سریال های 
در حال تولید تلویزیون در س��ال های اخیر را 
بسیار کم دانسته و عنوان می کند: تلویزیون به 
ساخت تعداد س��ریال های بیشتری نیاز دارد، 
چراکه اکنون آنتن تلویزیون کامال خالی است 
و در این ش��رایط طبیعت��ا تلویزیون جایش را 
به برنامه ها و س��ریال های ماهواره ای می دهد. 
برگرداندن مخاطبان از دس��ت رفته هم کاری 
سخت و زمانبر برای سازمان است و هر چقدر 
مدیریت س��ازمان زودتر تصمی��م بگیرد که با 
تولید سریال های جذاب، مردم را دوباره جذب 
آنتن ش��بکه های ایرانی کند، نفع می برد. وی 

با آسیب شناسی س��ریال های ماهواره ای ادامه 
می دهد: نمایش س��ریال های ترکیه ای تیشه 
به ریش��ه فرهنگ کش��ورمان می زن��د و تمام 

اعتقادات و باورهای مان را هدف گرفته است. 
خوش رزم با اشاره به این ضعف که تلویزیون 
برنامه ریزی و روند مشخصی برای سریال سازی 
ندارد، می گوید: متاسفانه برنامه ریزی درستی 
ب��رای س��اخت تعداد مش��خصی س��ریال در 
تلویزیون وجود ندارد. تنها می توان گفت تولید 
س��ریال های مناسبتی برای نوروز، ماه رمضان، 
محرم و... روند ثابتی پیدا کرده اس��ت. معموال 
س��ه یا چهار ش��بکه اقدام ب��ه تولید و پخش 
سریال نوروزی می کنند و همین تعداد هم در 
ماه رمضان با یکدیگر رقابت دارند. شبکه های 
تازه تاس��یس هم که مش��خص نیس��ت با چه 
هدفی راه اندازی ش��ده اند، به بازپخش و مرور 
سریال های قدیمی مناسبتی در مناسبت های 

تقویمی و دینی می پردازند. 
تهیه کننده سریال »گرگ ها« درباره حداقل 
هزینه های تولید یک سریال می افزاید: به نظر 
من امروزه دوران ساخت سریال های 13 و 26 
قسمتی گذش��ته است و با توجه به پخش هر 
شبی سریال ها باید س��راغ تولید آثار نمایشی 
100 قس��متی و باالتر رفت. هزینه های تولید 
یک س��ریال نیز با توجه به موضوع قصه، نوع 
نگارش آن، حجم تولی��د، بازیگران و... تعیین 
می ش��ود اما دس��ت کم برای تهیه یک سریال 
13قس��متی در ژانر الف حدود ی��ک و نیم تا 
2میلیارد سرمایه الزم است. این رقم با افزایش 
تعداد قس��مت ها کاهش می یابد و سریال های 

طوالنی از نظر هزینه به صرفه تر هستند. 
وی ب��ا دس��ته بندی س��ریال های تلویزیون 
بیان می کند: س��ریال ها عمدتا ب��ه ب، الف و 
الف ویژه تقسیم می شوند. اگرچه امروزه دیگر 

س��ریال ب در تلویزیون ساخته نمی شود، مگر 
اینکه سریال استودیویی باش��د. الف ویژه نیز 
معموال سریال های تاریخی را دربرمی گیرد که 
از دکورهای س��نگین و شهرک های سینمایی 
و تجهی��زات زی��ادی اس��تفاده می کنند. این 
س��ریال ها به دلیل بحران های مالی تلویزیون 
کم ش��مار هس��تند؛ ی��ا کلی��د نمی خورند یا 
نیمه کاره می مانند اما تعداد س��ریال های گروه 

الف در تلویزیون بیشتر است. 

تلویزیون تهیه کنندگی را نمی شناسد
خ��وش رزم در پاس��خ ب��ه این س��وال که 
سرمایه گذاران چگونه برای سرمایه گذاری در 
تولید یک س��ریال با صداوسیما وارد مذاکره 
می ش��وند، عن��وان می کند: این اف��راد بعد از 
آنکه با سازمان صداوس��یما قرارداد می بندند 
سهم مش��ارکت خود را از ساخت یک سریال 
مش��خص می کنن��د و نس��بت به این س��هم 
س��رمایه ای را باید به حساب س��ازمان واریز 
کنن��د. در ادامه تلویزیون بس��ته ب��ه برآورد 
مشخص شده س��ریالی که قرار است ساخته 
ش��ود، پول الزم را در اختیار گ��روه و عوامل 
قرار خواهد داد. در واقع س��ریال همان میزان 
ب��رآورد مورد نظر خ��ود را دریافت می کند و 
این سازمان است که از مشارکت سود می برد. 
تلویزی��ون در س��ال های اخی��ر ب��ه دلیل 
روی  اقتص��ادی  مش��کالت  ب��ا  مواجه��ه 
خوش بیش��تری به س��رمایه گذارانی نشان 
می ده��د که دان��ش کافی نس��بت به حرفه 
تهیه کنندگی به عن��وان یکی از گرایش های 
هنر در فیلمس��ازی و سریال س��ازی ندارند. 
ش��اید خروجی س��ریال های بی کیفیت هم 
بی تاثی��ر از این موضوع نیس��ت. خوش رزم 
عمده ترین دلیل گس��ترش س��رمایه گذاری 
در ح��وزه سریال س��ازی را ع��دم ش��ناخت 
دقی��ق و درس��ت مدیران س��ازمان از حرفه 
تهیه کنندگی دانس��ته و می گوید: شنیده ام 
مدی��ری به تهیه کنن��ده ای گفت��ه بوده که 
وظیفه و حرفه ش��ما را هر کس��ی می تواند 
انجام دهد. بنابراین تفکر غالب در تلویزیون 
نس��بت ب��ه تهیه کنن��ده ای��ن اس��ت که او 
واس��طه ای است که خود دس��تمزدی دارد، 
پول��ی هم می گی��رد و بین عوامل تقس��یم 
می کن��د. تلویزیون این روزها فقط و فقط به 
تولید سریال و جذب سرمایه فکر می کند نه 
چگونگی تولی��د. در این میان تهیه کننده را 
ناظ��ر بر یک پروژه دانس��ته و تهیه کنندگی 
را یک هن��ر نمی دان��د. وی در پایان درباره 
میزان رعایت حقوق مول��ف پس از تولید و 
پخش یک س��ریال بیان می کند: در قرارداد 
تهیه کننده با تلویزیون آمده اس��ت که پس 
از ی��ک ب��ار پخش س��ریال از یک ش��بکه 
تمام حقوق اثر متعلق به تلویزیون اس��ت و 
می تواند هر جایی و به هر نحوی و هر شکلی 

سریال را توزیع، بازپخش و استفاده کند. 

بازار جهانی

رکسانا قهقرایی

مترجم: فهیمه خراسانی

ن��وع جذب س��رمایه  گذار در تلویزیون ایران 
تاکنون ب��ه این صورت بوده ک��ه برندهایی از 
بخش خصوصی هزینه  بخش��ی از ساخت یک 
سریال یا همه هزینه ها را تقبل کرده اند و تنها در 
مدت زمان حضور روی آنتن از تبلیغ محصول 
خ��ود انتفاع برده اند. در ای��ن حوزه می توان به 
برند تاژ برای س��اخت س��ریال پایتخت اشاره 
کرد. یا بعضی از برنامه ها چون »دستپخت های 
خودمان��ی« که برندی از حوزه تولید ماکارونی 
آن را حمای��ت می کن��د. اما مس��ئله مهم این 
اس��ت که س��رمایه گذاران بخش خصوصی که 
خود به نوعی دس��تی در هنر دارند، می توانند 
در مقام تهیه کننده حضور داش��ته باشند و در 
مقابل بخشی از سود بازپخش یا توزیع توسط 
س��روش سیما و ش��بکه نمایش خانگی را هم 
به دست بیاورند، بلکه تلویزیون تاکنون چنین 
امتیازی نداده است، بلکه حق مالکیت را تماما 
در اختیار دارد و تنها درصدی از س��هم س��ود 
را برای مش��ارکت در نظر می گیرد که همین 
امر مانعی برای جذب س��رمایه گذار است. عدم 
اس��تقبال از س��رمایه گذاری که حقوقی چون 
حق مولف را هم طلب می کند موجب شده تا 

این رسانه کماکان به هزینه سازی بپردازد و در 
این میان یا برای گرفتن بودجه به دولت فشار 
می آورد یا به بازپخش سریال های سال های دور 

خود می پردازد. 

تلویزیون از افراد استقبال می کند نه 
طرح های خوب

تهیه کنن��ده  فرخنده طین��ت،  مس��عود 
تلویزیون با اشاره به حداقل سرمایه الزم برای 
سریال س��ازی به  »فرصت ام��روز« می گوید: 
هزینه های تولید س��ریال ها بس��تگی به ژانر 
و درج��ه کیفی��ت آن دارد ام��ا یک س��ریال 
اجتماعی ک��ه در داخل ش��هر تصویربرداری 
شود، برای هر دقیقه به 2میلیون و 700هزار 
توم��ان تا 3میلیون تومان س��رمایه نیاز دارد. 
ح��اال اگ��ر دارای 13قس��مت 40دقیقه ای و 
520 دقیق��ه  جمعا باش��د نیازمند بودجه ای 
ح��دود 1.5 میلی��ارد توم��ان اس��ت. امروزه 
دیگر س��اخت س��ریال های 13قسمتی برای 
تلویزیون به صرفه نیس��ت، چرا که اگر همین 
نوع سریال در 26قسمت تولید شود هزینه ای 
2.5 میلیاردی نیاز دارد و اگر قسمت ها برای 

مثال به 50قسمت افزایش یابد شاید بتوان با 
4میلیارد تومان سریال را تولید کرد. در واقع 
هرچه تعداد قس��مت ها افزای��ش یابد ضمن 
برنامه ریزی درس��ت و برق��راری نظم در کار، 

هزینه های تولید کم می شود. 
وی بیشترین هزینه الزم را برای یک ساخت 
یک س��ریال در شرایط فعلی به دستمزدهای 
بازیگران مربوط دانسته و می افزاید: تلویزیون و 
سینمای ایران در مقطعی کارگردان محور بود. 
بعدها تهیه کننده محور شد و فرد تهیه کننده 
هم در پروژه تعیین کننده بود. امروزه کارهای 
نمایش��ی بازیگر مح��ور ش��ده اند و بازیگران 
دس��تمزدهای خیلی بیشتری نسبت به سایر 
عوامل دریافت می کنند. دس��تمزد هر بازیگر 
ش��ناخته شده می تواند بین 30 تا 60میلیون 
یا بیش��تر در ماه باش��د و این گاهی از حقوق 
کارگردان بیش��تر اس��ت، از این رو الزم است 
برای بازیگران یک نظام تعریف شود. بیشترین 
هزین��ه در تولید یک س��ریال در مراحل بعد 
صرف بی برنامگی می شود. درحالی که می توان 
با داش��تن فیلمنامه ای کامل، پروس��ه تولید 
را تعری��ف و بهت��ر برنامه ریزی ک��رد و از این 

طریق هزینه ها را کاهش داد. در این ش��رایط 
یک اثر 26قس��متی در سه یا چهارماه تولید 
می ش��ود. برای مثال یک س��ریال تاریخی با 
عظمت  »س��ربداران« به دلیل وجود همین 
نظ��م و برنامه ریزی درس��ت در 18ماه تولید 
ش��ده اس��ت. درحالی که ام��روزه زمان تولید 
س��ریال ها طوالنی تر شده اس��ت و این بعضا 
ی��ک افتخار هم برای س��ازندگان محس��وب 
می شود! از طرفی در تاریخ سریال های ایرانی 
نمونه هایی مانند  »ساعت خوش« را دیده ایم 
که در مقطعی بازیگ��ران جدیدی را مطرح و 
معرف��ی کردند اما در ح��ال حاضر به تربیت 
بازیگر در تلویزیون توجه نمی ش��ود و در دور 
تکرار بازیگرانی افتاده ایم که خود را در حاشیه 
امنیت می بینند، در سریال های مختلف حضور 
دارند و دستمزدشان تصاعدی افزایش می یابد. 

نظم تولید در گروی آماده بودن فیلمنامه 
است

وی در پاسخ به این سوال که تعداد مرسوم 
تولید نمایشی تلویزیون در سال چقدر است، 
بیان می کند: تلویزیون ذائقه مردم را پیوسته 

تغیی��ر می دهد. ت��ا مدت ها تنها دو ش��بکه 
تلویزیونی داش��تیم که هرکدام هفته ای یک 
س��ریال پخش می کردند اما تعدد ش��بکه ها، 
تعداد سریال ها را زیاد و پخش شان را هر شبی 
کرد. از طرفی سریال س��ازی برای مناسبت ها 
رواج یافت و س��ریال ها در ضرب االجل تولید 
افتاده اند. تهیه کننده سریال  »سیگنال موجود 
نیست« ادامه می دهد: اگر در نظر بگیریم هر 
شبکه در طول یک س��ال تقریباً در بازه های 
زمانی ش��نبه تا چهارش��نبه هر هفته سریال 
پخش کند و هر س��ریال 30قس��مت داشته 
باشد یک ش��بکه 8سریال پخش خواهد کرد 
و اگ��ر چهار یا پنج ش��بکه به تولید س��ریال 
بپردازند، نزدیک به 40س��ریال در طول سال 
و از طریق تلویزیون باید س��اخته ش��ود. این 
موضوع مس��تلزم آن است که هر یک از اینها 
با فیلمنامه ای آماده کلید بخورند و همچنین 
تنوع س��الیق مختلف از طری��ق همکاری با 
بازیگ��ران و کارگردان ه��ا و تیم ه��ای تولید 
متف��اوت دیده ش��ود، درحالی که ام��روزه به 
طرح ه��ای خوب در تلویزی��ون راه نمی دهند 
بلکه به افراد و در واقع به  نام ها کار می دهند. 

به نظر من مش��کالت فعل��ی تلویزیون تنها 
به بخش نمایش محدود و منحصر نمی ش��ود، 
بلکه ع��دم اعتم��اد مردم ب��ه تلویزی��ون که 
امروزه در توجه آنها به ش��بکه های ماهواره ای 
بروز یافته اس��ت و طبق آمار 60درصد از آنها 
بیننده ش��بکه های ماهواره ای هستند، مشکل 
جدی تری اس��ت. یکی از دالیل از دست رفتن 
مخاطب��ان س��ریال های ایران��ی، هویت خود 
تلویزیون است که مقبولیت عمومی بین مردم 
ندارد و ای��ن بی اعتمادی عمدتا از بی اعتمادی 
به اخبار صداوس��یما ناشی می شود. مردم باید 
از بازتاب واقعی ش��رایط روزمره جامعه شان در 
خبرهای تلویزی��ون اطمینان یابند و برای این 

منظور کافی اس��ت مدتی از نگاه حاکمیتی و 
سیاسی حاکم بر رس��انه فاصله بگیریم. مردم 
دوس��ت دارند تلویزیون داخلی را تماشا کنند، 
چراکه رس��انه ملی با وجود همه مش��کالتش 
س��الم ترین و نجیب ترین تلویزیون دنیاست و 
می توان بچه ها را با خیالی راحت پای تماشای 
آن نش��اند. متأس��فانه در امر سریال سازی در 
تلویزی��ون و به طور کلی نمایش کش��ور تولید 
فیلمنام��ه و پژوه��ش بر ن��گارش قصه جدی 
گرفته نش��ده اس��ت. برای مثال رقم دستمزد 
یک فیلمنامه نویس ب��رای یک تله فیلم از یک 
پ��روژه 150میلیونی، تا همین اواخر 5میلیون 
تومان یعن��ی کمتر از 3 درصد ب��ود. بنابراین 

طبیعی اس��ت ک��ه نویس��نده نمی تواند برای 
ن��گارش وقت بگذارد، رم��ان بخواند و اقتباس 
کند یا برای س��وژه یابی به س��فر برود و از تیم 
تحقیقاتی کمک بگیرد و در نهایت خروجی اش 
آن چیزی می شود که می بینیم. مشکل دیگر 
سریال س��ازی به وضعیت تولی��د در تلویزیون 
بازمی گردد. در حال حاضر به تعدادی آدم های 
خاص با تیم های تولید ثابت فرصت همکاری 
داده می ش��ود و اج��ازه ورود اف��کار جدی��د و 
جوان ترها را به عرصه نمی دهند و بس��یاری از 
ایده پ��ردازان و افراد خالق ب��ه دلیل ارتباطات 
محدودت��ر بیکار می مانند. به نظر می رس��د در 
شرایط موجود با توجه به بحران های اقتصادی 

و ع��دم اعتماد مردم ب��ه تلویزیون تنها راهکار 
مؤثر بهب��ود وضعیت سریال س��ازی توجه به 
اقتباس اس��ت. اگر رمان های داخلی و خارجی 
پرمخاط��ب و امتحان پ��س داده به فیلمنامه 
تبدی��ل ش��وند و ب��ا دس��تگاه های دولتی که 
متأس��فانه این روزها ب��ا تلویزیون میانه خوبی 
ندارند در امر سریال س��ازی مش��ارکت کنیم 
می توان راه حلی برای نج��ات تلویزیون از این 
وضعی��ت یافت. همچنی��ن می توانیم به جای 
س��ریال های متع��دد س��ریال های کمتری با 
فیلمنامه های خوب تولید کنیم. برای مثال اگر 
یک  »هزاردستان« بسازیم بهتر است از تولید 

پنج سریال آنتن پر کن بی مخاطب. 

برای ساخت یک سریال چندین میلیارد سرمایه الزم است

بیشتر بودجه صرف بی برنامگی می شود

احمد زالی، تهیه کننده سینما و تلویزیون: 

یک  »هزار دستان« به از چند سریال آنتن پرکن بی مخاطب

سرمایه گذاری

دیدگاه



چند روز پی�ش وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان این موضوع که در صنایع 
س�رمایه گذاری نکرده ایم از رشد منفی 
س�رمایه گذاری در بخ�ش صنعت خبر 
داد. محمدرض�ا نعمت زاده با اش�اره به 
منفی22درصدی س�رمایه گذاری  رشد 
اذع�ان ک�رد ای�ن رش�دمنفی نش�ان 
می ده�د که در صنعت س�رمایه گذاری 
نداشته ایم و در واقع کم کار شده است. 
ام�ا در حالی که فع�االن اقتصادی و 
کارشناسان مشکالت به میراث مانده 
از دولت گذش�ته را یکی از علل اصلی 
ای�ن موض�وع می دانن�د، معتقدند که 
با توج�ه ب�ه اقدامات دول�ت یازدهم 
در م�ورد کنترل ت�ورم و ب�ا توجه به 
رک�ود حاکم ب�ر کش�ور و البته فراهم 
آم�دن ش�رایط پس�اتحریم در یک تا 
دو س�ال آینده بخش صنع�ت بر ریل 
حرکت خواهد افت�اد. هر چند قاعدتا 
دولت باید مطابق با آمایش س�رزمین 
و ی�ک اقتص�اد برنام�ه دار کاری کند 
که س�رمایه گذاری به سمت آن بخش 
از صنع�ت ک�ه دارای توجیه اقتصادی 
زای�ی  اش�تغال  ام�کان  و  هس�تند 
مناسب تری در آنها فراهم است، سوق 
پیدا کند. »فرصت امروز« در گفت وگو 
با تع�دادی از فعاالن اقتصادی، رش�د 
منفی سرمایه گذاری در بخش صنعت، 
دالی�ل آن و راهکاره�ای رف�ع ای�ن 

مش�کل را بررس�ی کرده اس�ت. 

یکشنبه
1615 اسفند 1394 کافه مدیران

 واگذاری؛ پیشاهنگ جذب 
سرمایه در صنعت

آنطور که وزیر صنع��ت، معدن و تجارت می گوید 
رش��د منفی را در بخش صنعت شاهد هستیم و این 
موضوعی اس��ت که باید هر چه سریع تر حل و فصل 
ش��ود. به گفته وزیر، به س��ر بردن کشور در تحریم، 
رکود جهانی، افت قیمت نفت و معادن، کاهش رشد 
اقتص��اد چین ک��ه از اقتصادهای تاثیرگذار اس��ت و 
سیاست های کاهش تورم از دالیل اصلی رشد منفی 

سرمایه گذاری در بخش صنعت است. 
ام��ا اگر بخواهی��م ابعاد بروز این مس��ئله را مورد 
بررس��ی قرار دهیم، باید به این موضوع اش��اره کنم 
که در دولت گذش��ته به بخش صنعت بها داده نشد 
و ب��ه برخی از افراد تس��هیالت بنگاه ه��ای زودبازده 
اعطا شد ولی به جای اینکه این تسهیالت در بخش 
صنعت س��رمایه گذاری شود، به س��مت بخش هایی 
مانند مس��کن و ملک س��وق پیدا کرد، از همین رو 
به یکباره ش��تابی در بخش مس��کن ایجاد ش��د و به 
یک باره قیمت ها حدود س��ه برابر افزایش یافت. اما 
اندکی پس از پرداخت تسهیالت بنگاه های زودبازده 
دولت گذش��ته بی پول شد و از افرادی که به آنها وام 
داده ش��ده بود درخواست کرد که پول ها را به دولت 

بازگردانند.
 ای��ن در حالی بود که وام گیرن��دگان قادر نبودند 
وام هایی را که دریافت ک��رده بودند پرداخت کنند. 
زیرا به واس��طه پول های��ی که به عنوان تس��هیالت 
دریافت ش��ده ب��ود، در بخش صنع��ت کاری انجام 
نش��ده بود و نتیجه این شد که 60 درصد کارخانه ها 
تعطی��ل ش��دند و 10 درص��د کارخانه ه��ا به حالت 
نیمه تعطی��ل درآمده ان��د. به عنوان مثال در ش��هر 
س��منان از 300 کارخانه 170 کارخانه تعطیل شده 
ب��ود و مابقی هم به ص��ورت ک��ج دار و مریز فعالیت 
می کردن��د. به طور کل��ی این موضوع موجب ش��د 
که رش��د منفی در بخش صنعت داش��ته باش��یم و 
آنچه مسلم است در س��ال های اخیر سرمایه گذاری 
 در بخ��ش صنع��ت صف��ر و در م��واردی منف��ی 

بوده است. 
در دو س��ال و نیم اخیر هم که دولت یازدهم آغاز 
ب��ه کار کرده اس��ت پولی در اختیار نداش��ته و این 
در حالی است که مس��ئوالن و دولتمردان از کمک 
20 ه��زار میلیارد تومانی ب��ه بخش صنعت صحبت 
می کنن��د و مدت هاس��ت که ای��ن صحبت ها مطرح 
می ش��ود اما صنعتگران تاکنون این موضوع را لمس 
نکرده ان��د. اگر دولت بخواه��د واقعا به بخش صنعت 
کمک  کند، قاعدتا می تواند اشتغال زایی  کند و میزان 
بیکاری را کاهش می دهد. از همه مهم تر این اس��ت 
که زمان��ی که عرضه و تقاضا متعادل ش��ود، میزان 
تورم کاه��ش پیدا می کند و در ای��ن میان عرضه و 

تقاضا نقش اصلی را دارد. 

ام��ا در م��ورد ای��ن موض��وع ک��ه به چ��ه دلیل 
س��رمایه گذاری در برخی بخش های صنعتی بیشتر 
از س��ایر بخش ها اس��ت باید به این نکته اشاره کنم 
که در وهله اول صنایع غذایی برای س��رمایه گذاری 
بیش��تر مورد توجه سرمایه گذاران است، البته میزان 
س��رمایه گذاری در صنای��ع غذای��ی نی��ز صددرصد 
نیس��ت اما رش��د نس��بتا خوبی داشته اس��ت، زیرا 
م��ردم ب��ه مواد غذایی نی��از دارن��د و نمی توانند آن 
را از س��بد هزینه ه��ای خ��ود حذف کنن��د. اما در 
برخ��ی صنایع م��ادر مانند ذوب آهن و پتروش��یمی 
س��رمایه گذاریی های انجام شده است، زیرا اغلب در 
اختیار دولت بوده اس��ت. در ش��رایطی که دولت در 
95 درصد صنایع مادر حضور دارد، بخش خصوصی 

عمال نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.
 برای حل این مش��کل باید برخی صنایع به شکل 
واقع��ی و عمل��ی به بخش خصوصی واگذار ش��ود و 
در م��ورد صنایع��ی مانند ذوب آه��ن، صنایع مس و 

پتروشیمی باید این اتفاق رخ دهد.
 در همین رابطه اگر به واسطه پرداخت تسهیالت 
با نرخ س��ود پایین و با اقساط بلندمدت، واگذاری به 
بخش خصوصی انجام شود، هم پول به دولت تزریق 
می ش��ود و هم بخش خصوصی ش��روع ب��ه فعالیت 
می کن��د. ب��ه این ترتی��ب اش��تغال زایی نیز صورت 
می گیرد و اقتصاد به حرکت و پویایی می افتد. پیش 
از این مشابه این اقدامات در کشورهایی مانند ژاپن 

و آلمان نیز انجام شده است. 
البت��ه باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید که 
لزومی ندارد در تمام صنایع فعالیت داش��ته باشیم، 
می توانیم تنها در بخش��ی از صنای��ع تمرکز خود را 
معطوف کنیم. مثال بارز این موضوع اقدامی اس��ت 
که در کش��ور ک��ره جنوبی انجام ش��ده و در تعداد 

انگشت شماری از صنایع فعالیت می کنند.
 م��ا هم بای��د به این نکته توجه داش��ته باش��یم 
ک��ه لزوم��ی ن��دارد هم��ه چی��ز را خودم��ان و به 
هر قیمت��ی تولی��د کنی��م، می توانی��م در مواردی 
 ک��ه توجی��ه اقتص��ادی وج��ود ن��دارد، اق��دام ب��ه 

واردات کنیم. 
اگر روزی به جایی برس��یم ک��ه بتوانیم به بخش 
خصوص��ی بهای بیش��تری بدهی��م و دولت فقط به 
ایفای نقش نظارتی خود بپردازد بسیار موفق خواهیم 
بود و می توانیم امیدوار باش��یم که سرمایه گذاران با 
رغبت بیش��تری اقدام به س��رمایه گذاری در صنعت 

کشورمان کنند. 

حرکت ایمن تر قطار صنعت بر ریل 
تخصص گرایی 

با پیش��رفت مدرنیس��م و انقالب صنعتی در جهان، 
اغلب کش��ورها برای تثبیت موقعی��ت اقتصادی خود 
تالش کردند به سوی صنعتی شدن و در نتیجه تولید 
و صادرات حرکت کنند. در این میان برخی کش��ورها 
پیش��رفت و س��رعت قابل قبول تری داشتند و اکنون 
به عنوان قطب های صنعت، تولید و اقتصاد محس��وب 
می ش��وند. آلمان نمونه بارز موفقیت در بخش صنعت 
و تولید اس��ت اما در بین کشورهای آسیایی و در حال 
توسعه نیز نام های آشنایی در برخی حوزه های صنعت 
وج��ود دارند که با تخصصی کردن صنعت خود موفق 

شده اند، جایگاهی مناسب احتراز کنند. 

یک، هیچ به نفع محیط زیست 
اگرچ��ه بخش مهمی از موفقی��ت در بخش صنعت 
و س��وددهی باالی صنعت منوط به تصمیم گیری های 
صحیح و برنامه ریزی های دقیق دولتمردان هر کش��ور 
اس��ت، اما گاهی برخی موارد خارج از برنامه که کمتر 
به ذهن می رس��ند می توانند معادالت صنعتی را به هم 
بزنند یا ارتقا بخش��ند. برای مثال، منطقه اس��تافورد 
ش��ایر، در انگلستان به عنوان یکی از قطب های صنعت 
محصوالت آشپزخانه و آشپزی شناخته می شود و هر 
ساله میزان زیادی از صادرات انگلستان در این حوزه از 
طریق همین منطقه صورت می گیرد. اما راز موفقیت 
این منطقه بیش از هرچیز مرهون موقعیت آب و هوایی 
آن اس��ت. سال ها پیش وقتی موسس کارخانه مشهور 
شفیلد کارد، خاک رس فوق مرغوب و زغال سنگ ارزان 
قیمت این منطقه را مش��اهده کرد، تصمیم گرفت به 
تاسیس کارخانه سفال سازی و ظروف آشپزی بپردازد. 
ب��ا رونق این صنعت در منطق��ه، وضعیت تجاری این 
منطقه نیز تحت تاثیر قرار گرفت و به سرعت به یکی از 
قطب های صنعت ظروف آشپزی در انگلستان و بعدها 

اتحادیه اروپا تبدیل شد. 

کشورهای آسیایی؛ پیش به سوی تخصصی 
شدن 

بس��یاری از کشورهای آسیایی در لیست کشورهای 
در حال توس��عه ج��ای می گیرند، با ای��ن حال برخی 
کشورهای این منطقه توانسته اند موقعیت مناسبی را به 
جهت صنعتی ش��دن طی کنند. تعدادی از کشورهای 
منطقه این مسیر را مدت ها پیش پیموده اند و اکنون در 
حال حفظ جایگاه خود هستند و برخی دیگر نیز برای 

رسیدن به شرایط ویژه در تالشند. 
مالزی

دولت مال��زی در طول یک ده��ه اخیر، تالش های 
زیادی برای افزایش سود صنعتی و جذب سرمایه های 
خارجی انجام داده اس��ت. بنا بر آمار و ارقام، این کشور 
در جذب سرمایه های خارجی در کشورش بسیار موفق 
بوده است. در سال 2010 سهم سرمایه گذاری مستقیم 
ایاالت متحده در آمریکا برابر با 15 میلیارد دالر ارزیابی 
شده که در صنایع مختلفی به کار بسته شده، اما عمده 
س��رمایه گذاری صنعتی این کشور در بخش تجهیزات 
پزش��کی و لوازم الکترونیک صرف می شود. بنا بر نظر 
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، مالزی موفق شده در 
جذب س��رمایه های مختلف از بخش های خصوصی و 

خارجی سود مناسبی را به دست آورد. 
هند 

مدتی است که دولتمردان هند از پروژه ای موسوم به 
2030 رونمایی کرده اند؛ پروژه ای که ادعا دارد تا سال 
2030 هند به س��ومین اقتص��اد برتر دنیا بدل خواهد 
ش��د. اگرچه گمانه زنی ها در خصوص تحقق این طرح 
بلندپروازانه بسیار است، اما هند در بخشی از این طرح 
به صنایع خود توجه خاصی را معطوف کرده اس��ت، تا 
جایی که نخست وزیر هند در سخنرانی اخیر خود، هند 
را با کشور صنعتی آلمان مقایسه کرده و رمز پیشرفت 
هند را اس��تقالل هر چه بیشتر در تولید دانسته است. 
احداث شهرک های صنعتی فوق پیشرفته، جلب اعتماد 
س��رمایه گذاران برتر داخلی و خارجی و اعطای کمک 
هزینه ها و یارانه های ویژه برای تولید تخصصی تعدادی 
از عمده برنامه های این کش��ور برای موفقیت در طرح 

2030 هستند. 
ژاپن 

سال هاس��ت که نام ژاپن با رشد و توسعه اقتصادی 
پیوند خ��ورده اس��ت. درواقع ژاپن جزو کش��ورهای 
توس��عه یافته و موفق آس��یایی رده بندی می شود اما 
این موفقیت از اواخر دهه 70 میالدی ش��روع ش��د. 
برخی تحلیلگران موفقیت ژاپن در پیشرفت را مرهون 
جمعیت کوشا و برنامه ریزی صحیح می دانند. کشوری 
که برای رشد صنعتی به واردات بسیاری از اقالم اولیه 
وابس��ته اس��ت، اکنون در بین صادرکنندگان بزرگ 
جهان قرار گرفته است. درواقع مسئله قابل توجه در 
خصوص صنعت این کش��ور، نه تنها در بخش تولید 
بلکه در بخش واردات اس��ت، این کشور برای واردات 
با کش��ورهای مش��خصی قرارداد می بن��دد و ذخایر 
مالی خود را براس��اس میزان تولی��د تنظیم می کند. 
برنامه ری��زی تخصصی در خصوص تولی��د و واردات 
باعث ش��ده چرخ��ه ای منظم و قابل ات��کا در بخش 

صنعت ژاپن تشکیل شود. 
کره جنوبی 

اگرچه وضعیت کره جنوبی روی نقش��ه جغرافیایی 
چندان قابل تامل نیس��ت، اما همین کش��ور کوچک 
موف��ق ش��ده در بس��یاری از صنایع پر س��ود جهان 
نامی معتبر به دس��ت آورد. صنعت خودروسازی کره 
با نام های آش��نایی چون کیا، ن��ه فقط در خاورمیانه، 
بلکه در بخش های متعدد جهان شناخته شده است. 
برنده��ای معتبر صوتی و تصویری نیز از دیگر صنایع 
پررونق در این کشور هس��تند. آمارها نشان می دهد 
کره به ش��کلی جس��ورانه و البته هوش��مندانه مسیر 
تخصص گرای��ی در برخی صنایع را طی کرده و امروز 
بس��یاری از مردم جهان به نام کش��ور کره در برخی 
صنای��ع اطمینان کامل دارند. به عبارت دیگر، تمرکز 
بر تولید محصوالتی خاص پاداش��ی بزرگ و پر سود 

برای این کشور داشته است. 

آزموده دیدگاه

ابوالفض��ل خاکی، رئیس ات��اق بازرگانی 
ق��م و مدیرعامل صنایع پالس��تیک مرکز 
معتقد اس��ت که دوران پساتحریم فرصتی 
اس��ت تا یخ ها از سرمایه گذاری در تولید و 
صنعت کشور آب شود اما حداقل دو سال 
طول می کشد تا شرایط سال 91 بر بخش 

صنعت و اشتغال زایی حاکم شود. 
چن�دی پیش وزی�ر صنع�ت، معدن و 
تج�ارت از س�رمایه گذاری منف�ی در 
صنع�ت خب�ر داد. به نظر ش�ما دالیل 
این موضوع چیس�ت و قرار گرفتن در 
شرایط پساتحریم چه کمکی می کند تا 
شاهد بهبود وضعیت سرمایه گذاری در 

صنعت کشور باشیم؟ 
از س��ال 91 ک��ه تحریم ه��ا ب��ر اقتصاد 
کش��ورمان غلب��ه ک��رد مش��کالتی برای 
واحدهای تولیدی ایجاد شد و این واحدها 
صرفا ت��الش  کردند که خ��ود را در عرصه 
فعالیت حفظ کنند. تحریم ها و مش��کالت 
ناش��ی از آن موج��ب ش��د ک��ه طرح های 
توسعه ای متوقف ش��ود، وام های ارزی که 
معم��وال به صورت فاینانس مورد اس��تفاده 
واحده��ای تولیدی قرار می گرفت پرداخت 
نش��د و تهیه مواد اولی��ه به صورت یوزانس 
از صحنه تولید خارج ش��د. در این شرایط 
فقط بانک های داخلی و س��خت گیری های 
آنها ب��رای پرداخت تس��هیالت باقی ماند. 
تمام ای��ن موضوعات در کنار یکدیگر تاثیر 
زیادی بر عدم توسعه کارخانه ها داشت که 
مصداق ب��ارز آن افت 15 درصدی صادرات 
صنعتی در س��ال جاری است. از زمانی که 
تحریم ها تش��دید شد، تولیدات صنعتی ما 
کامل نبود، یا قیمت تمام ش��ده به گونه ای 
نبود که تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت 
با خارجی ها یا امکان صدور کاالها را داشته 
باش��ند. در چنین ش��رایطی قطع��ا دوران 
پساتحریم فرصتی است تا این یخ ها از تولید 
و صنعت کش��ور آب شود، اما کار زمان بری 
اس��ت و حداقل دو س��ال طول می کش��د 
تا ش��رایط س��ال 91 را پیدا کنیم که هم 
اشتغال زایی و هم تولید و صادرات داشتیم. 
دولت بای�د چه اقدامات�ی را در جهت 
هدایت س�رمایه ها و نقدینگی موجود 
در جامعه به سمت بخش های صنعتی 

که در آنها میزان سرمایه گذاری منفی 
یا صفر است، انجام دهد؟ 

برای ای��ن کار نیازی ب��ه مداخله دولت 
نیس��ت و در واقع دولت باید مداخله را کم 
کند و میزان نظارت خود را افزایش دهد. در 
مقابل بخش خصوصی باید به شکل رقابتی 
کار کند و در جریان این رقابت محصوالتی 

را تولید کند که بازارپسند باشند. 
اگ��ر ق��رار باش��د مطاب��ق ب��ا آمای��ش 
س��رزمین نس��بت به هدایت س��رمایه ها 
به س��مت بخش های صنعت��ی و تولیدی 
اقدام کنیم، باید بیش��تر نگاه ما به سمت 
پتروشیمی و پاالیشگاه ها باشد و با ترغیب 
س��رمایه گذاران خارج��ی و داخل��ی برای 
سرمایه گذاری در بخش ایجاد انگیزه شود. 
قطعا س��رمایه گذاری در بخش پتروشیمی 
س��وددهی باالی��ی دارد و می تواند منافع 

بیشتری را نصیب کشورمان کند. 
برخی معتقدند که نیازی وجود ندارد 
که م�ا در تم�ام زمینه ه�ای صنعتی 
اقدام به سرمایه گذاری و تولید کنیم 
و می توانی�م محصوالت�ی را که تولید 
آنه�ا توجی�ه دارد تولید کنی�م و در 
مواردی که این توجی�ه وجود ندارد، 
اقدام به واردات کنیم. ارزیابی شما از 

این موضوع چیست؟ 
به طور کلی این سخن درست است. باید 
در کشورمان سرمایه گذاری ها را معطوف به 
بخش هایی کنیم ک��ه در آن امکانات الزم 
وجود دارد و س��وددهی دارن��د. لذا تولید 
محصوالتی که م��واد اولیه آن در کش��ور 
وجود دارد س��ود بیش��تری دارد نسبت به 
محصوالتی که تولید آنها نیاز به سوبس��ید 
و کمک دارد. در مورد محصوالتی که تولید 
آنها انتفاع ندارد و زیان ده اس��ت قطعا باید 
روش های دیگری اتخاذ شود که بیشترین 

مواد اولیه آن در داخل تولید شود. 

محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی و 
مدیر عامل دخانیات معتقد اس��ت اگر تمام 
محصوالت را در داخل کشور و با هزینه های 
باال تولید کنیم، مقرون به صرفه نیس��ت و از 
همین رو باید برای سرمایه گذاری در برخی از 

بخش ها متمرکز شد. 
در کش�ور ما تمایل به سرمایه گذاری در 
برخی از بخش های صنعتی مانند خودرو 
بیشتر از سایر بخش ها است و در برخی 
از حوزه ها تمایل به سرمایه گذاری صفر 
یا منفی است. به نظر شما دالیل بروز این 
موضوع چیس�ت و چگونه می توان این 

مشکل را برطرف کرد؟ 
زمانی که کش��ور در رکود ق��رار می گیرد 
در نتیجه سرمایه گذاری به حداقل می رسد. 
البت��ه این موضوع فقط در کش��ور ما صادق 
نیست و یک قاعده جهانی است که سرمایه 
به سمت بخش هایی می رود که در آن رکود 
وج��ود ندارد و گ��ردش کاال یا پ��ول برقرار 
اس��ت. بنابراین یکی از علل این موضوع که 
س��رمایه گذاری در بخش صنعت کم بوده و 
رشد صنعتی هم مطلوب نبوده، مسئله رکود 
اس��ت. یکی از دالیل اصلی دیگر نیز مسئله 
صادرات است و از آنجا که صنایع کشورمان 
عمدتا صادرات محور نیستند، فقط بر تولید 
داخلی متمرکز هستند. البته امیدواریم پس 
از برچیده شدن تحریم ها مدیران کشورمان 
به حدی قوی عمل کنند که نوآوری داشته 
باش��ند و کیفیت تولی��دات را ارتقا و خود را 
با تکنول��وژی روز دنیا تطبی��ق دهند. البته 
این م��وارد به س��رمایه گذاری و دانش فنی 
و مدیریت نیازمند اس��ت و م��ا نباید تصور 
کنیم ک��ه دانش فن��ی و مدیریتی ما کامل 
اس��ت. همچنین باید تکنول��وژی روز دنیا را 
در اختیار داش��ته باش��یم و خود را با قاعده 
جهانی از لحاظ اقتصادی تطبیق دهیم تا از 
این وضعیت خارج شویم و به رشد اقتصادی 
و صنعتی دس��ت پیدا کنی��م. ضمن اینکه 
باید بهره وری را به حد مطلوب برس��انیم اما 
متاس��فانه از آنجا که اغل��ب کارخانه های ما 
دولتی هس��تند، در زمینه بهره وری در حد 

بسیار ضعیفی عمل می کنند. 
به نظر می رس�د ک�ه دول�ت باید یک 
هدفمندی را در مورد جذب سرمایه ها در 

بخش های صنعتی داش�ته باشد و برخی 
معتقدند که باید مطابق با آمایش سرزمین 
عمل شود. به  زعم شما در این رابطه دولت 

باید چه اقداماتی انجام دهد؟ 
دولت فقط باید قوانین را تسهیل و تصحیح 
کند و اقدام دیگری انجام ندهد، زیرا سرمایه 
به سمتی می رود که پول دربیاورد. بنابراین 
بای��د دولت قواعد را به گونه ای ترس��یم کند 
ک��ه س��رمایه گذاری در بخش های صنعتی 
صورت بگی��رد. در غیر این ص��ورت با وجود 
قوانین متعدد دس��ت وپاگیر و دولتی با بدنه 
بزرگ، هر میز اضافه در بخش دولتی ترمزی 
برای س��رمایه گذاری است. در شرایط فعلی 
قوانین به صورتی اس��ت که اگر فردی قصد 
سرمایه گذاری در تولید، صنعت و اشتغال زایی 
را داش��ته باشد، باید مدت های طوالنی برای 
اخذ مجوزهای خود وقت صرف کند و اینها 

موارد بسیار دست و پاگیری است. 
برخی معتقدند که لزومی ندارد ما تمام 
صنایع را در داخل کشور داشته باشیم و 
می توانیم محصوالت مربوط به صنایعی 
را ک�ه تولید آنها توجیه اقتصادی ندارد 
از طریق واردات تامین کنیم و سرمایه ها 
را معطوف بخش هایی کنی�م که دارای 
توجیه اقتصادی است و به این ترتیب به 
تولید و اشتغال زایی نیز کمک کنیم. نظر 

شما در رابطه با این موضوع چیست؟ 
بله، این اس��تدالل کامال درست است. اگر 
بخواهیم تمام صنایع را در داخل کشور داشته 
باشیم و همه چیز را خودمان تولید کنیم، کار 
اشتباهی است. معموال تولید در تولید انبوه 
جواب می دهد و سودده است. به این ترتیب 
اگ��ر همه محصوالت را خودمان تولید کنیم 
و از تکنولوژی روز عقب باشیم و هزینه های 
باالیی داشته باشیم، مقرون به صرفه نیست و 
از همین رو باید در برخی از بخش ها متمرکز 

شویم. 

علیرض��ا اش��رف، تولید کننده و 
مدیر عامل ش��رکت آراشیر معتقد 
اس��ت ک��ه دول��ت یازده��م برای 
ج��ذب س��رمایه گذاری در بخش 
صنعت بای��د اقتصاد ب��ا برنامه را 
در دس��تور کار ق��رار دهد و زمانی 
س��رمایه گذاری در بخش صنعت 
رونق می گی��رد که درآمد به اندازه 
س��پرده گذاری در بانک ه��ا ارزش 

داشته باشد. 
برخ�ی از کارشناس�ان یکی از 
دالیل رشد منفی سرمایه گذاری 
در صنع�ت را عملک�رد دولت 
گذش�ته و بازده�ی ان�دک کار 
تولی�د در آن دوره می دانند که 
هنوز ه�م آثار آن باق�ی مانده 
اس�ت. ارزیاب�ی ش�ما از ای�ن 

موضوع چیست؟ 
تولید یک کار اقتصادی است که 
باید تمام ضوابط کشور به آن کمک 
کنند، اما در عین حال دسترسی به 
حمایت ه��ای الزم را ندارد. این در 
حالی است که رقبای ما می توانند 
از ب��ی  در و پیک��ر ب��ودن واردات 
استفاده کنند و رقیبی غیرمنطقی 
برای تولید ما ش��وند ک��ه واردات 
بی روی��ه در هش��ت س��ال دولت 
گذشته این موضوع را تشدید کرد. 
در عین ح��ال در آن زمان امنیت 
سرمایه گذاری افت کرد و به دنبال 
ایجاد موسس��ات مالی و اعتباری 
مختل��ف و متعدد ع��ده ای از افراد 
تمایل پیدا کردند در بانک ها و این 
موسس��ات اقدام به سپرده گذاری 

کنند. این موضوع نشان داد که ما 
به خطا رفته بودیم و اگر بخش های 
غیرتولیدی س��ودآور نبود و چنین 
موسس��اتی ایجاد نمی ش��د شاهد 
ضع��ف در تولی��د و عدم توس��عه 
بخش ه��ای تولی��دی و صنعت��ی 

نبودیم. 
به نظر ش�ما از زمان آغاز به کار 
دولت یازدهم تغیی�ری در این 

وضعیت به وجود آمده است؟ 
زمانی ک��ه دولت یازدهم آغاز به 
کار کرد توانس��ت تا حدودی تورم 
را کنترل کند که نخس��تین ضربه 
این موضوع به بخش تولید وارد شد 
و رک��ود را در کش��ور ایجاد کرد و 
قدرت خرید مردم پایین آمد. البته 
مجموع اتفاقاتی که از آن زمان آغاز 

ب��ه کار دولت یازدهم رخ داد، بهتر 
از حرکت های تند دولت گذش��ته 
اس��ت. قاعدتا پس از گذشت یک 
تا دو س��ال دیگ��ر بخش صنعت و 
تولید روی ریل حرکت می افتد اما 
دولت دیگر نباید اشتباه کند و راه 
جلوگیری از اش��تباه این است که 
باید اقتصاد برنامه داش��ته باشد و 
تقویت پول ملی کش��ور در دستور 

کار قرار بگیرد. 
در صحبت ه�ای خ�ود ب�ه این 
موضوع اش�اره کردید که برای 
ج�ذب س�رمایه گذاری و آغاز 
حرک�ت در بخش های صنعتی 
و تولی�دی باید اقتص�اد دارای 
برنامه داشته باشیم. این برنامه 

باید شامل چه مواردی باشد؟ 

دول��ت نباید در زمینه مس��ائل 
اقتصادی تصمیم گیری سریع کند. 
نرخ س��ود بانکی باید ب��ه تدریج و 
پلکانی پایی��ن بیاید و کاهش نرخ 
ت��ورم نیز بای��د به همین ش��کل 
باش��د، زیرا در غیر این صورت کل 
زنجی��ره اقتص��اد و تولید کش��ور 
دچار مشکل می ش��ود. همچنین 
ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاری در 
صنعت باید آمایش سرزمین مورد 
توجه قرار بگیرد، س��نجیده عمل 
ش��ود و بخش های صنعتی باید به 
تکنول��وژی روز دنیا مجهز ش��وند. 
زمان��ی س��رمایه گذاری در بخش 
صنعت با ارزش می شود که درآمد 
به اندازه س��پرده گذاری در بانک ها 

ارزش داشته باشد. 

رشد منفی سرمایه گذاری در بخش صنعت بررسی می شود

یخ سرمایه گذاری آب می شود؟ 

محمد حسین برخوردار: 
سرمایه گذاری در برخی از بخش ها متمرکز شود

ابوالفضل خاکی: 
پساتحریم فرصتی برای سرمایه گذاری در صنعت است 

علیرضا اشرف: 

سرمایه گذاری در صنعت به اندازه سپرده گذاری سودمند باشد

شماره 462 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
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المیرا اکرمیعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

elmira.akrami@gmail.com
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 برنامه چین برای تبدیل شدن 
به ابر قدرت فناوری

چی��ن قص��د دارد 
پیشروهای  از  یکی 
صنایع  در  جه��ان 
پیشرفته ای چون نیمه رساناها و نسل جدید تراشه ها، 
روباتی��ک، تجهیزات حمل ونقل هوای��ی و ماهواره ها 
ش��ود. طبق اع��ام دولت، قرار است ای��ن توسعه در 
فن��اوری در یک برنامه پنج سال��ه، از سال 2016 تا 

2020 اتفاق بیفتد. 
ه��دف دیگر پکن در این برنام��ه پنج ساله توسعه 
که شنبه رسانه ای شد، استفاده از اینترنت در مسیر 
تقوی��ت اقتصاد نه چندان قدرتمند فعلی و نیز تبدیل 

شدن این کشور به قدرت سایبری است. 
چین همچنین قصد دارد هزینه کرد بخش تحقیق 
و توسع��ه اش را به 2/5 درصد تولید ناخالص ملی در 
طول برنامه پنج ساله برساند که در مقایس��ه با رقم 

پیشین یعنی 0.5درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته لی لگیانگ، در نطق آغازین جلس��ه ساالنه 
پارلمان این کشور، نوآوری نیروی محرکه اصلی برای 

توسعه کشور است. 
چین امی��دوار است بتواند با کنار ه��م قرار دادن 
فن��اوری و توانای��ی جم��ع آوری و پ��ردازش داده ها، 
بخش های سنت��ی اقتص��اد را بیش ازپیش پیشرفت 
داده و بهره وری شان را باال ببرد. نگاه چین به تقویت 
اقتصاد نه چن��دان قدرتمند فعلی و انتقال آن به یک 

مدل رشد است. 
ب���ا ع�ن���وان از آن   ای����ن س�ی�اس���ت ک���ه 

»Internet Plus« ی��اد می ش��ود، همچنی��ن در 
بخش ه��ای دولت��ی، بهداشت و سام��ت و آموزش 
به کارگرفته خواهدش��د. همزمان با نف��وذ فناوری به 
تمام الیه های کس��ب وکار و جامعه در چین، کنترل 
فناوری و استفاده از آن برای اعمال کنترل بیشتر از 

اولویت های اصلی دولت است. 
چی��ن در این برنامه پنج سال��ه »استراتژی قدرت 
 سایب��ری« را همزم��ان ب��ا کنت��رل اینترن��ت اجرا 

می کند. 

عالقه مجرمان به آیفون به خاطر 
رمزگذاری قدرتمند

مجرم��ان  برخ��ی 
به سم��ت استفاده 
از آیف��ون می روند 
چون با تکیه بر رمزگذاری قدرتمندش می توانند کار 
خ��اف خود را راحت تر انجام دهند. این را سه گروه 

اعمال قانون در یک دادگاه بیان کردند. 
آنط��ور که ای��ن سه گروه برای قاض��ی دادگاه اپل 
و وزارت دادگس��تری آمریکا توضی��ح دادند، آنها از 
»موارد متعددی« اطاع دارن��د که در آن مجرمانی 
ک��ه اطاعات تلفن همراه شان ل��و می رفت، به سراغ 

آیفون می رفتند. 
طب��ق آنچه این سه گروه ب��ه آن اشاره کردند، در 
یک تماس تلفنی از زندان در سال 2015 که توسط 
مقامات نیوی��ورک جلوی آن گرفته شد، یک زندانی 
سیستم عملیاتی رمزگذاری اپل را »هدیه ای از جانب 

خدا« نامیده بود. 
ماه گذشته دولت توانس��ت از دادگاه حکمی بگیرد 
که در آن اپل موظف به نوشتن نرم افزاری جدید برای 
غیرفعال کردن حفاظت از رمزعبور و اجازه دسترسی 
ب��ه آیفون یکی از مهاجمان در حمات سن برناندینو 
شده ب��ود. اپل خواست��ار لغو این حک��م شده چون 
معتق��د است چنی��ن حرکتی می توان��د یک بدعت 
خطرناک ایجاد کن��د و امنیت مشتری ها را به خطر 
اندازد. روز پنجشنبه نیز جمعی از شرکت های پیشرو 
فن��اوری از جمله گوگل، فیس بوک و مایکروسافت و 
البت��ه ده ها شرکت دیگر در حمایت از اپل با نوشتن 
ی��ک دفاعیه رسمی و ارائه آن ب��ه دادگاه از مقاومت 

اپل در برابر تصمیم دادگاه حمایت کرده بودند. 
وزارت دادگس��تری ه��م البته در ای��ن ماجرا تنها 
نیس��ت و از پشتیبانی گروه های اعم��ال قانون و نیز 
شش نفر از بس��تگان قربانیان حمات سن برناندینو 

بهره می برد. 
حال باید دید کشمکش میان دو طرف این دادگاه 

به کجا خواهد انجامید. 

غذاه��ای خوشم��زه از سرآشپز ه��ای مختلف، تعطی��ات در تابس��تان و ... از جمله 
تصاویری هس��تند که در شبکه های اجتماعی برای وسوسه هرچه بیشتر مخاطبان به 

خرید، مسافرت رفتن، گردش ها و... منتشر می شوند. 
براس��اس نظر سنجی صورت گرفت��ه در سال گذشته توسط شرک��ت روابط عمومی 
شهرون��دان )Citizen Relations(، 56 درصد از کانادایی های 18 تا 30 ساله، بیش 

از حد تحت تاثیر شبکه های اجتماعی هستند. 

تقلید از دیگران
ی��ک برنامه ریز مس��تقل مالی، با هدف نشان دادن اینکه صورت حس��اب بزرگی در 
پش��ت هر سلفی نهان اس��ت، با بررسی مخاطبانش که عمدت��ا کمتر از 40 سال سن 
داشتن��د، از وجود این پدیده ای که هم فقرا و هم ثروتمندان را درگیر کرده است خبر 
داد. او می گوی��د: »یکی از مخاطبان من، مادر خانواده ای است که با دیدن عکس های 
دوستانش در مکزیک، احساس کرد مادر خوبی نیست زیرا بچه هایش را برای اردو زدن 

به خارج از شهر همراهی کرده بود!«
 اگر 10 سال پیش برای دیدن دوستان تان و سوغاتی های آنها از مس��افرت شان باید 
ب��ه خانه آنها می رفتید، ام��ا امروزه کافی است فقط به صفح��ه فیس بوک آنها نگاهی 
بیندازید. حتی افرادی حاضر هس��تند که برای جذاب تر کردن صفحه اینستاگرام خود 

هزینه های گزافی بپردازند. 

چه کار باید کرد؟ 
در مقابل��ه با سیل پیام هایی که کمابی��ش برای تبلیغات هدف چینی می کنند، صرفا 
آگاه��ی داشتن از هدف ش��ان، گام اول است. گام های بعدی، ص��رف زمان کمتری در 
شبکه ه��ای اجتماعی و وارد نشدن ب��ه شبکه های اجتماعی پس از بیدار شدن و پیش 
از خوابی��دن است، زیرا در این ساعات مغز فعالیت منطقی کمتری دارد. به افرادی نیز 
ک��ه به محیط ه��ای مجازی اعتیاد دارند توصیه می شود به م��دت یک هفته یا بیشتر، 
در رسانه ه��ای اجتماعی حض��ور نداشته باشند تا شاهد تاثی��ر آن به روی هزینه های 
خود باشند. راه خ��وب دیگر برای متوقف کردن وسوسه ورود به شبکه های اجتماعی، 
این اس��ت که صفحات نام های تجاری مورد عاقه تان یا وباگ نویس��انی را که درباره 
سبک زندگی می نویس��ند دنبال نکنید. همچنی��ن می توانید برای جلوگیری از هجوم 
آگهی ه��ای بازرگانی به حس��اب های شخصی ت��ان، با استفاده از امکان جس��ت وجوی 
خصوص��ی در اینترن��ت جس��ت و جو کنید ت��ا از دست کوکی های��ی )cookie(  که 

تاریخچه جست وجوهای تان را دنبال می کنند، خاص شوید. 

تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش هزینه ها

اقتصاد دیجیتال آنقدره��ا که انتظار می رفت 
کارایی ندارد. ق��رار بود اقتصاد دیجیتال ساعات 
کاری را کمتر کند، دورکاری را امکان پذیر کند، 
رویای کار کردن با لباس خواب را تحقق بخشد، 
بر خاقیت در مشاغ��ل تاثیر بگذارد و همه این 
بارها به دوش کامپیوترها و شبکه های اینترنتی 
بیفت��د. به جای این وع��ده و وعیدها اما، ما حاال 
خ��ود را در موقعیتی می بینیم که اشتغال مفید 
و حس امنیت نسبت به آینده کمتر شده است. 

مقصر این اوضاع البته اینترنت نیست. مشکل 
اصلی اینجاست که به جای ساختن یک اقتصاد 
دیجیتال واقعی، ما از فناوری دیجیتالی استفاده 
می کنیم تا ارزش ها و سازوکارهای اقتصاد صنعتی 
رشدمحور را تقویت کنیم. این درحالی است که 
باید اقتصاد رشدمح��ور را پشت سر بگذاریم. ما 
به جای اینکه بازاری متوازن بس��ازیم که رفاه نیز 
به گستردگی شبکه های اینترنتی برسد، همان 
سرمایه ه��ای سنتی و قدیمی را به سمت دنیای 
دیجیتال آورده و اقتصاد دیجیتال را هم با همان 

روش سنتی تحریک می کنیم. 
به همین دلیل است ک��ه دچار افراط شده ایم. 
م��ا فناوری ها را توسع��ه نداده ایم ت��ا از آنها در 
خدمت بهبود زندگی بش��ر یا حتی بهتر کردن 
کس��ب وکارها استف��اده کنی��م. ما فن��اوری را 
گس��ترش دادیم تا رشد سود بازار سوداگرانه را 
به حداکثر برسانیم. مشخ��ص است که این دو، 

یکی نیستند. 

رشد یا مرگ
برای تبدی��ل شدن به یک��ی از انگشت شمار 
برندگان��ی که به اهداف خ��ود دست می یابند یا 
در میان عموم شناخته می شوند، استارتاپ های 
دیجیت��ال باید ماموریت های اصل��ی خود را رها 

کنند و به جای آن توانای��ی خود در دستیابی به 
یک انحصار مطلق در یک یا چند بخش را به رخ 

بکشند. موفقیت کافی نیست. 
درآم��د بیش از نیم میلی��ارد دالری سه ماهه 
توییت��ر از س��وی وال استری��ت یک شکس��ت 
تحقیرآمیز نامیده ش��د. نیم میلیارد دالر درآمد 
توس��ط یک اپلیکیشن که پیام های 140 حرفی 
در آن به اشت��راک گذاشته می شود، بیش ازحد 
خ��وب به نظرمی رسد اما ب��رای سرمایه گذارانی 
که می خواهند بازگش��ت سرمایه شان صد برابر 
سرمایه چن��د میلیاردی شان باشد، راضی کننده 

نیست. 
بنابرای��ن ح��اال توییت��ر، مث��ل بس��یاری از 
شرکت های دیگر دیجیتال، باید تاحدی مس��یر 
خود را منحرف کرده و خود را به سمتی ببرد که 
ماموریت اصلی اش نیس��ت. این شبکه اجتماعی 
باید قابلیت های خ��ود را در بازی های رسانه ای، 
تبلیغات، ابزار پخش ویدئوها و چیزهای دیگری 
که قابلیت جذب ارزش بیشتر برای این شبکه را 

دارند، نشان دهد. 
به همین دلیل است ک��ه فیس بوک بیشتر از 
اینکه به دنبال ارتباط مردم باشد، درپی داده کاوی 
است، گوشی های هوشمند بیشتر از اینکه برای 
استفاده و کاربردی بودن برنامه ریزی شده باشند، 

برای ایجاد فاصله ماموریت دارند. 
این منصفانه نیس��ت که شرکت های فناوری 
با تداوم تس��لط اقتصاد رشدمح��ور و سرمایه ای 
سوزانده شوند. این کار به نفع هیچ کس نیست، 
نه خود شرکت های فناوری و نه کسانی که در پی 

تخریب اقتصاد خودشان هستند. 
 مقاومت تقریبا بی فایده است. کسب وکارهایی 
که در بخش تولی��د فعال باقی می مانند و تاش 
می کنند تا دربرابر تخریب دوام بیاورند، در نهایت 
با سرمایه تورمی رودروی تبلیغات گسترده قرار 
می گیرند. البته این به این معنا نیس��ت که این 
کسب وکارها لزوما بهتر از بقیه هستند، بلکه آنها 

صرفا زورشان بیشتر است. 

تجدیدنظر در اقتصاد به خاطر مردم
کوت��اه سخن اینک��ه، ما در تاشی��م اقتصاد 
دیجیتال قرن بیس��ت ویکم را در یک سیس��تم 
اقتصادی قدیمی و مربوط به دوران چاپ به اجرا 
بگذاریم. آن اقتصاد برای تنها یکی، دو قرن اول 
بعد از انقاب صنعتی خوب بود اما حاال وقت آن 

است که سیستم اقتصادی نوسازی شود. 
م��ا بای��د به جای اینک��ه به چش��م غضب به 
فناوری ها نگ��اه کنیم، دیدگاه م��ان را به سمت 
ترویج فعالیت های اقتصادی با کمک توانایی های 
نوآوری های دیجیت��ال ببریم. زیبای��ی کار این 
شبکه ها به این است ک��ه برخاف دستگاه های 
صنعتی، چرخشی و توزیعی هس��تند. همه  چیز 
در حال حرکت است. هیچ چیز از باال به پایین یا 
حتی از پایین به باال نیست، بلکه در هر لحظه و 
هر جا می شود از امکانات دیجیتال استفاده کرد. 
در همین  ح��ال، به جای اینک��ه شرکت های 
دیجیتال را برای بهره برداری های ساده استفاده 
کنیم باید طوری بهینه سازی شان کنیم که برای 
پیچده ترین کارها قابلیت اجرایی داشته باشند. 
در واقع اقتصاد دیجیتال باید برای جریان داشتن 
رشد اقتصادی یا به ق��ول اقتصاددان ها، سرعت 
گ��ردش پول بهینه شود. این همان چیزی است 
که اقتصاد دیجیتال به خوبی می تواند ازپس آن 

برآید. 
اقتص��اد دیجیت��ال دراین ص��ورت است که 
به ک��ار می آید. به جای اینک��ه صرفا در خدمت 
تقویت اوضاعی بدتر از مرگ- اقتصاد رشدمحور 
و الگوه��ای صنعتی- باشد، این ابزارها و روش ها 
می توانند اقتصاد را چ��ه از درون و چه از بیرون 

بازسازی کنند. 
حتی اگر اقتصاد دیجیت��ال را دوست نداشته 
باشیم، چون در عصر دیجیتال هس��تیم باید به 
سمت یک برنامه بهتر برای استفاده از آن برویم. 

قیمت خودرو داخلی

حاال وقت تجدیدنظر در اقتصاد دیجیتال است

توسعه  گردشگری تا دهه 80 میادی اغلب با رویکردهایی همراه بود که تنها سودآوری 
برای کارگزاران و سرمایه گذاران گردشگری در مقصد حاصل می کرد بی آنکه چرخ اقتصادی 
مردم محلی را به خوبی بگرداند و سامت اجتماعی و زیست محیطی آنها را ترقی بخشد. 
ای��ن شیوه، پیامدهای زیانباری برای جوامع محل��ی از جمله هدر رفت منابع، آسیب های 
زیس��ت محیطی و توسعه نامتوازن و جزیره ای مقصده��ای گردشگری به همراه داشت. با 
توسعه روزافزون گردشگری، رویکردهای برنامه ریزی گردشگری نیز دستخوش تحول شد 
و نظریه ه��ا و پارادایم های جدیدی در علم گردشگری شکل گرفت که بیش از هر چیز بر 
استفاده کنونی از منابع گردشگری، بی آنکه حق بهره مندی نس��ل آتی از آنها گرفته شود، 
تاکی��د داش��ت. این نظریات در نهایت همگی در چارچوب و مفه��وم »گردشگری پایدار« 
خاص��ه و تکامل یافت که هدف اصلی آن بهبود کیفی��ت زندگی ساکنان بومی از طریق 

سودهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. 
در این رویکرد ضابطه ای پذیرفته شده که بی توجه به آن، هیچ اصلی از اصول گردشگری 
پایدار تحقق نخواهد یافت و آن مشارکت جامعه محلی در تمامی فرآیندهای برنامه ریزی و 
فعالیت های گردشگری است. زیرا برپایه این اصل، هیچ کس برای حفظ یک منبع نمی تواند 
بهتر از مردمی که نزدیک آن زندگی می کنند عمل کند. یکی از این رویکردها، گردشگری 
جامعه محور است. مفهوم گردشگری جامعه محور نیز ریشه در گردشگری پایدار و توسعه 
پایدار دارد و در کشورها و جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان راهکاری جهت 
دستیابی به این اهداف مطرح است. گردشگری جامعه محور، اشاره به گونه ای از گردشگری 
دارد که بیش از هرچیز بر سه اصل مالکیت، مدیریت و مشارکت جامعه محلی در تمامی 

سطوح نظام گردشگری مقصد تاکید دارد. 
در گردشگ��ری جامع��ه محور، برنامه ری��زی گردشگری نه برای جامع��ه محلی، بلکه با 
مشارک��ت جامع��ه محلی طراحی و اعمال می شود. در ای��ن شیوه، جامعه محلی مدیریت 
مناب��ع و جاذبه های گردشگ��ری را برعهده دارد و خود با ایف��ای نقش های مختلف مانند 
میزبان، راهنما و مالک از منابع مصرفی گردشگری منتفع می شود. به طور کلی، گردشگری 
جامعه محور نوعی از گردشگری است که پایداری فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی را 
مدنظر داشته و به وسیله جامعه محلی مدیریت و مالکیت می شود و هدف آن قادر ساختن 
بازدیدکنندگان به افزایش دانش و آگاهی شان درباره جامعه و روش های زندگی در آن است. 
برخاف گردشگری انبوه که مدت زمان دیدار و مشارکت در فعالیت های جامعه محلی کم و 
آشنایی با فرهنگ جامعه محلی از طریق واسطه و یک منبع خارجی مطلع صورت می گیرد، 
در این گونه، درک گردشگر از جامعه محلی، از طریق مشاهده هدفمند، تعامل و همکامی 
با اعضای جامعه میسر است، مشارکت فرد جهانگرد در فعالیت های جامعه محلی زیاد است، 
م��دت اقامت تا آگاهی و درک کافی از شیوه های زندگی جامعه محلی به درازا می کشد و 
تب��ادل فرهنگی زیادی بین میزبان و مهمان رد و بدل می شود. با این احتس��اب است که 
گردشگری جامعه محور را نقطه مقابل گردشگری انبوه و بزرگ مقیاس دانسته اند. در کشور 
م��ا نیز چندسالی است که گردشگری جامعه محور به عنوان یک اصل در برخی از مقاصد 
گردشگ��ری پیاده سازی شده و نتایج موفقیت آمیزی نیز حاصل شده است. به عنوان نمونه 
روستای شیب دراز جزیره قشم را می توان یکی از این تجارب موفق دانس��ت. ماجرا هم از 
این قرار است که هر ساله الک پشت های پوزه عقابی برای تخم گذاری به جزیره قشم به ویژه 
ساحل روستای شیب دراز می آیند. مردم محلی، از گذشته تخم این الک پشت را به عنوان 
ماده غذایی مورد استفاده قرار می دادند. این الک پشت در فهرست جهانی IUCN )اتحادیه 

جهانی حفاظت از طبیعت( در لیست قرمز قرار دارد و در خطر انقراض است. 
در اینج��ا بود که گردشگری اجتماع  مح��ور و توانمندسازی مردم محلی به کمک آمد. 
اعضای انجمن های مردم نهاد در حوزه اکوتوریس��م روستایی��ان را تشویق کردند به جای 
خوردن تخم الک پشت به مراقبت آنها کمک کنند و در ازای آن پول بگیرند. این گونه بود 
که خیلی زود مواظبت از الک  پشت ها به هنجار تبدیل  شد. خبر تخم گذاری الک پشت ها 
ب��ه شهرهای دیگر رسید و مس��افران و گردشگران برای دی��دن تخم گذاری الک پشت به 
ای��ن روستا سرازیر  شدند. حاال چندسالی است که شیب دراز به یکی از مهم ترین مقاصد 
گردشگران تبدیل شده و مردم محلی با فروش تولیدات محلی و صنایع دستی به کس��ب 
درآمد و امرار معاش مشغولند. خانه های روستا نیز به روی اقامت گردشگران باز  شده است. 
این ابتکار عمل سازمان های مردم نهاد و موسس��ات بین المللی باعث شد تا الک پشتی که 
در حال منقرض شدن بود، به منبعی دائمی برای کس��ب  درآمد جامعه محلی و برندسازی 
و حضور و مشارکت زنان در چرخه تولید و درآمد تبدیل شود. اما توجهات به گردشگری 
جامع��ه محور در کشور باید بیشتر شود. شاید اکنون ک��ه به گفته رئیس سازمان میراث 
فرهنگی سونامی گردشگ��ری خارجی در کشور به راه خواهد افتاد، فرصت مغتنمی برای 
رج��وع به ای��ن رویکرد از طریق گذر از مقاصد سنتی نظیر اصفه��ان، تبریز، یزد، شیراز و 
تعریف مس��یرهای جدید گردشگری و هدایت گردشگران به سوی سایر مقاصد و جوامع 

محلی به وجود آمده باشد. 

روستای شیب دراز؛ یک تجربه موفق از 
گردشگری جامعه محور
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در روزهایی که ش�اخص های اقتصادی به س�مت منفی ش�دن می رومند و بانک های مرکزی دنیا نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده اند، طال بهترین انتخاب برای 
سرمایه گذارانی است که تاب و توان ریسک کردن ندارند. همزمان با افت چشمگیر قیمت نفت، قیمت طال درحال رشد بوده و از ابتدای سال 16.71 درصد رشد داشته.
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 ابوالفضل صیامیان گرجی
 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری

قیمت نمایندگی )تومان(قیمت بازار آزاد )تومان(مشخصات خودرومدل خودرو

 LX 30.500.00030.134.000بنزینی یورو 4سمند

E2 90 45.000.00047.196.500بنزینی - گیربکس اتوماتیک - تک ایربگتندر

SE 132 20.100.00019.800.000-سایپا

25.700.00025.455.000دو گانه سوزتیبا 

V8-206SD 34.500.00034.992.700-پژو

37.100.00036.770.000دوگانه سوزپژو پارس
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