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سیاست های اقتصادی دولت، مسکن را نجات می دهد؟ 

امید به خیزش دوباره مسکن

 کارشناسان و فعاالن اقتصادی
در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند

امیدی به یارانه تولید نیست 
آرامش و ثبات می خواهیم

3

هر ساله میلیون ها شرکت در جهان مجبور می شوند برای همیشه با رویاها 
و آرزوهای کس��ب و کار خود خداحافظی کنند. این آمار شامل شرکت های 
ورشکسته نمی شود بلکه در مورد افرادی است که به دلیل بروز مشکالت، 

خستگی زیاد و ناامیدی نسبت به سوددهی و پیشرفت کار دست 
به انحالل شرکت خود می زنند و متاسفانه تعداد کثیری...

نگاهی به موانع رشد و سرزندگی در شرکت ها
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کداماپراتوربرندهمیداناست؟
آغاز رسمی اجرای ترابردپذیری از اواخر اردیبهشت ماه

امکان تعویض اپراتور یا همان »ترابردپذیری« سال هاست 
که بر سر زبان ها افتاده و قرار بوده تا این طرح هرچه زودتر 
برای همه مش��ترکان تلفن همراه در سراس��ر کشور اجرایی 

شود. 
حاال بعد از مدت ها قرار ش��ده این طرح در 27 اردیبهشت 
ماه امس��ال مصادف ب��ا روز ملی ارتباطات، به طور رس��می 
اجرایی شود و مش��ترکان بتوانند با همان سیم کارت قبلی 

خود بدون آنکه نیازی به تعویض س��یم کارت داشته باشند 
خدمات خ��ود را از اپراتور دیگری دریافت کنند. البته گفته 
می شود این کار تنها دوبار در سال برای هر سیم کارت میسر 
اس��ت و مش��ترک نمی تواند بیش از این تعداد از این طرح 

استفاده کند. 
با اج��رای این طرح دارن��دگان تلفن هم��راه در ایران به 
دالیلی از قبیل قطعی ارتباط، اینترنت کم س��رعت و برخی 

مشکالت دیگر می توانند اپراتور خود را به راحتی عوض کنند 
بدون آنکه شماره یا حتی پیش شماره خط آنها تغییر کند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پیش از این درباره نحوه 
اجرای طرح ترابردپذیری و هزینه آن برای مش��ترکان گفته 
بود: »در فاز ابتدایی این طرح، فعال قیمتی مش��خص نش��ده 

است و مشترکان تلفن همراه می توانند با پرداخت 
13هزینه ای ناچیز اقدام به تغییر اپراتور موبایل خود...

سرمقـاله

الزام ها و مهارت های 
دیپلماسی اقتصادی

فرآین��د گفت وگ��وی ای��ران و 
از  گ��روه کش��ورهای 1+5 ک��ه 
آذرم��اه 1392 ج��دی و آش��کار 
ش��د به کامیاب��ی رس��ید. ایران 
و گ��روه کش��ورهای یاد ش��ده با 
استراتژی برد- برد پای به میدان 
گفت وگو گذاش��تند که الزام های 
خ��اص خ��ود را داش��ت. یکی از 
الزام ه��ای گفت وگوی یاد ش��ده 
ای��ن بود ک��ه هر ط��رف مذاکره 
ع��الوه ب��ر اینکه به نتای��ج مفید 
برای خود می اندیش��ید، گونه ای 
فک��ر می ک��رد که ط��رف مقابل 
نیز دستاوردی داش��ته باشد. در 
فرآیند گفت وگوهای هسته ای اما 
نکته بارز دیگر این بود که معلوم 
شد عالوه بر انگیزه های نیرومند...
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فرآیند گفت وگ��وی ایران و گروه کش��ورهای 1+5 که از 
آذرماه 1392 جدی و آش��کار ش��د به کامیابی رسید. ایران 
و گروه کش��ورهای یاد ش��ده با اس��تراتژی برد- برد پای به 
میدان گفت وگو گذاشتند که الزام های خاص خود را داشت. 
یکی از الزام های گفت وگوی یاد ش��ده این بود که هر طرف 
مذاکره عالوه بر اینکه به نتایج مفید برای خود می اندیشید، 
گونه ای فکر می کرد که طرف مقابل نیز دس��تاوردی داشته 
باش��د. در فرآیند گفت وگوهای هسته ای اما نکته بارز دیگر 
ای��ن بود که معلوم ش��د عالوه ب��ر انگیزه ه��ای نیرومند به 
مهارت های ویژه و خاص مذاکره کنندگان نیز بس��تگی دارد. 
محمدج��واد ظریف و تیم  همراه او در جریان گفت وگوهای 
طوالنی نفس��گیر نش��ان دادند که واج��د مهارت های تمام 
عی��ار دیپلماتیک هس��تند و ظرفیت باالیی ب��رای انعطاف، 
س��ختگیری و پذیرش بی مهری های سیاس��ی داخلی را نیز 

دارند. اکن��ون که گروه های اقتصادی ای��ران می خواهند به 
آمدهای کشورهای دیگر پاسخ داده و به کشورهای گوناگون 
بروند تا کار مبادالت تجاری، صنعتی و اقتصادی را به فرجام 
برسانند، الزام های دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش آشکار 
می ش��ود. تجربه حضور مستقیم در س��فرهای اقتصادی به 
پاکس��تان و اتریش در همین چند هفته س��پری ش��ده که 
برخ��ی مالحظات درباره آنها وجود دارد نش��ان می دهد که 
برای رس��یدن ب��ه کامیابی حداکثری ممک��ن در چارچوب 
یک س��فر اقتصادی، باید دیپلماسی اقتصادی ایران جدی تر 
در کان��ون توجه ق��رار گیرد. اراده، خواس��ت و عزم طرفین 
گفت وگ��و اگرچه ش��رط الزم برای عب��ور از مرحله حرف و 
شعار اس��ت، اما ش��رط کافی نیز نیاز دارد. شرط کافی این 
است که جنس مذاکره کنندگان باید ناب باشد و همه آداب 
و الزام های دیپلماتیک را مراعات کرد. همه کس��انی که در 

چارچوب این سفرهای اقتصادی به کشورهای دیگر می روند 
باید با آمادگی ذهنی کافی و نگاه چندس��ویه کار را ش��روع 
و ادام��ه دهند. اگر قرار باش��د در هر مذاک��ره فقط ما برنده 
باش��یم و برای طرف مقابل دس��تاوردی وجود نداشته باشد 
آن مذاکره به جایی نمی رس��د. اگر قرار باشد در دیپلماسی 
اقتص��ادی فاقد انعطاف کافی در زمان بهره مندی باش��یم و 
هر رخداد تلخ کوتاه مدتی مانع از ادامه بحث ها ش��ود راه به 
جایی نمی بریم. در ش��رایط حاضر به نظر می رس��د به دلیل 
اینکه مدت طوالنی دیپلماس��ی اقتص��ادی در ایران تعطیل 
بوده اس��ت برخی الزام ها را نداری��م و باید در مراحل بعدی 
مهارت ه��ای ویژه را به دس��ت آوریم. مهم تری��ن الزامی که 
اکنون باید به آن توجه کافی داش��ته باشیم این است که در 
گفت وگوها هرگز از زبان تهدید اس��تفاده نش��ود و هر طرف 

مذاکره خود را در جایگاه طرف دیگر نیز قرار دهد. 

مرکز آمار ایران اعالم کرد: میانگین بیشترین زمان صرف 
شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با سه 
ساعت و 23 دقیقه و میانگین کمترین زمان صرف شده در 
شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با 
2 دقیقه بوده است.  به گزارش ایرنا از بررسی الگوی گذران 
وقت افراد 15ساله و بیش��تر براساس نتایج فصل تابستان 
1394 که از س��وی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین 
زم��ان کار و فعالیت های ش��غلی 2 س��اعت و 46 دقیقه و 
اس��تفاده از رسانه های جمعی 2 س��اعت و 15 دقیقه بوده 
اس��ت.  در بین مردان، بع��د از فعالیت نگهداری و مراقبت 
ش��خصی، میانگین بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز 
به ترتیب مربوط به کار و فعالیت های شغلی با چهار ساعت 
و 54 دقیقه، اس��تفاده از رسانه های جمعی 2 ساعت و 20 
دقیقه و خانه داری یک ساعت و 17 دقیقه بوده است.  این 
گزارش می افزاید: در بین زنان بعد از فعالیت های نگهداری 
و مراقبت های شخصی، میانگین بیشترین زمان صرف شده 
در ش��بانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری 
با پنج س��اعت و 25 دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی 2 
س��اعت و 10 دقیقه و مش��ارکت اجتماعی با یک ساعت و 

11دقیقه بوده است. 

تغییرات فعالیت های گذران وقت تابستان 
1394نسبت به بهار 1394

بررسی تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصول بهار و 
تابس��تان 1394 حاکی از آن است که در تابستان میانگین 
بیش��ترین زمان صرف ش��ده برای فعالیت ه��ای مختلف در 
یک ش��بانه روز به نگهداری و مراقبت ش��خصی و پس از آن 
به فعالیت های اس��تفاده از رس��انه های جمعی و س��پس به 
خانه داری اختصاص داش��ته است.  ش��اخص های یاد شده 
نس��بت به بهار سال 1394 به ترتیب 15 دقیقه، 14 دقیقه 
و 11 دقیقه افزایش داش��ته است.  همچنین براساس نتایج 
به دست آمده از طرح، فعالیت های آموزشی و فراگیری با 38 
دقیقه و پس از آن کار و فعالیت ش��غلی با 6 دقیقه کاهش 
نسبت به بهار سال 1394 بیشترین کاهش را نشان می دهد.

الگوی فعالیت های گذران وقت جمعیت نقاط شهری 
کشور برحسب وضع فعالیت اقتصادی

در بی��ن ش��اغالن، بع��د از فعالیت نگه��داری و مراقبت 
شخصی  )12 ساعت و 36 دقیقه(، میانگین بیشترین زمان 
صرف شده در شبانه روز مربوط به کار و فعالیت های شغلی 
با 7 س��اعت و 8دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط 
به فعالیت های داوطلبانه و خیریه به میزان یک دقیقه بوده 
است.  در فصل تابستان مردان شاغل 7 ساعت و 26 دقیقه 
و زنان ش��اغل 5 س��اعت و 10 دقیقه از اوقات 24 ساعته 

خود را به کار و فعالیت شغلی پرداخته اند. 
برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت 
ش��خصی  )14 ساعت و 9 دقیقه(، اس��تفاده از رسانه های 
جمعی با 3 س��اعت و 29 دقیق��ه و فعالیت های خانه داری 
با 2 س��اعت و 40 دقیقه بیشترین و فعالیت های داوطلبانه 
و خیری��ه با 3 دقیقه کمترین زمان صرف ش��ده را به خود 
اختصاص داده اس��ت.  بررسی گذران وقت در بین هر یک 
از طبقات جمعیت غیر فعال اقتصادی گویای آن اس��ت که 
متوسط بیش��ترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های 

نگهداری و مراقبت شخصی است. 
همچنی��ن در بی��ن این گروه از جمعی��ت بعد از فعالیت 
مذکور، خانه داران به طور متوس��ط بیش��ترین زمان خود را 
صرف گروه فعالیت های خانه داری  )6 ساعت و 19 دقیقه( 
کرده، محصالن صرف فعالیت های اس��تفاده از رس��انه های 
جمعی با 3 س��اعت و 16 دقیقه و افراد دارای درآمد بدون 
کار  )بازنشس��تگان و. . .( به طور متوس��ط بیشترین اوقات 
خود را به فعالیت های اس��تفاده از رس��انه های جمعی با 3 

ساعت و 5 دقیقه اختصاص داده اند. 

الگوی فعالیت های گذران وقت جمعیت نقاط شهری 
کشور برحسب وضع سواد

بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد 15 ساله و بیشتر 
گویای آن اس��ت که متوس��ط بیش��ترین زمان صرف شده 
در ش��بانه روز بع��د از گ��روه فعالیت نگه��داری و مراقبت 
ش��خصی  )13 س��اعت و 30 دقیقه(، به خان��ه داری با 3 

س��اعت و 19 دقیقه اختصاص داشته است. این شاخص ها 
برای افراد بیس��واد ب��ه ترتیب با 14 س��اعت و 56 دقیقه 
مربوط به فعالیت نگهداری و مراقبت ش��خصی و 4 ساعت 
و یک دقیقه مربوط به خانه داری اس��ت.  همچنین بررسی 
فعالیت های آموزش��ی و فراگیری افراد باس��واد براس��اس 
سطوح تحصیلی، گویای آن است که افراد دارای تحصیالت 
فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با صرف متوسط زمان 58 
دقیقه و پس از آن افراد دارای تحصیالت لیسانس با صرف 
زمان 33 دقیقه بیش��تر از سایرین به فعالیت های آموزشی 

و فراگیری پرداخته اند. 
بررس��ی وضع س��واد در گروه کار و فعالیت های ش��غلی 
نش��ان می دهد افراد دارای تحصی��الت دکترای تخصصی 
به طور متوسط با صرف زمان پنج ساعت و 13 دقیقه، بیش 
از سایرین و افراد بیسواد به طور متوسط با صرف زمان یک 
س��اعت و 13 دقیقه کمتر از سایرین به کار و فعالیت های 

شغلی پرداخته اند. 

الگوی فعالیت های گذران وقت در روزهای تعطیل و 
غیرتعطیل

بررس��ی ش��یوه فعالیت های گذران وقت اف��راد در روزهای 
تعطیل و غیرتعطیل نشان می دهد افراد در روزهای غیرتعطیل 
در چهار گروه فعالیت خانه داری با س��ه س��اعت و 24 دقیقه، 
کار و فعالیت های ش��غلی با 2 ساعت و 54 دقیقه، فعالیت های 
ورزش��ی با 16 دقیقه و فعالیت های آموزشی و فراگیری با 14 
دقیقه، زمان بیش��تری را نسبت به روزهای تعطیل اختصاص 
داده اند. در س��ایر گروه های فعالیت متوسط، زمان صرف شده 
افراد در روزه��ای تعطیل بیش از روزهای غیرتعطیل بوده که 
بیشترین آن مربوط به نگهداری و مراقبت شخصی با 14 ساعت 
و 10دقیقه، مش��ارکت اجتماعی  )ارتباطات اجتماعی( به طور 
متوس��ط با یک س��اعت و 23 دقیقه و اس��تفاده از رسانه های 
جمعی با 2 س��اعت و 28 دقیقه بوده است.  نتایج این بررسی 
نش��ان می دهد به طور متوسط بیش��ترین زمان صرف شده در 
روزهای تعطیل و غیرتعطیل، مربوط به فعالیت های خانه داری 
بعد از گروه فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی بوده است. 

الزام ها و مهارت های دیپلماسی اقتصادی

مرکز آمار ایران اعالم کرد

بیشترین صرف وقت برای خانه داری، کمترین زمان در امور خیریه

سرمقـاله

حمیدرضا 
صالحی

نایب رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق تهران

روابط تجاری کشورمان و روسیه در سال 95 بررسی می شود

 سایه روشن روابط
با همسایه

شمالی

مدیـران
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به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی دولت و بخش خصوصی 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود

فرار میلیونر ها از فرانسه

پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری
 شوک اقتصادی تولید ناخالص داخلی را چقدر کاهش داد؟ 

با تصویب نمایندگان مجلس و به منظور تس��هیل 
فعالیت ه��ای بخش خصوص��ی دول��ت و تعاونی ها و 
بررس��ی و رفع موانع کسب و کار، شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود. 
به گزارش ایس��نا، در جریان بررسی الیحه تنظیم 
برخی از احکام برنامه های توسعه کشور ماده 13 آن 
را به این شکل به تصویب رساندند که بر این اساس 
و در برنامه های توسعه ای کشور قانون بهبود مستمر 
محی��ط کس��ب و کار که پیش از این و در س��ال 90 
تصویب شده بود، به این شرح اصالح می شود که به 
منظور تب��ادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی 
و تسهیل فعالیت های اقتصادی، بررسی و رفع موانع 
کس��ب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم 
در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد 
و راهکارهای اجرایی مناسب، شورای گفت وگو دولت 
و بخش خصوصی تشکیل می ش��ود. براساس مصوبه 
مجلس، ترکیب اعضای تش��کیل دهنده گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی به این شکل خواهد بود. 
1- وزیر اقتصاد و وزیر شورا 2- وزیر صنعت و تجارت 
3- معاون یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- معاون 
وزیر و وزیر جهاد کش��اورزی 5- مع��اون وزیر نفت یا 
وزیر نفت 6- مع��اون وزیر نیرو یا وزیر نیرو 7- معاون 

وزیر کش��ور یا وزیر کشور 8- رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 9- معاون یا رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور 10- دو نفر از معاونان قوه قضاییه 
به انتخاب رئیس قوه قضاییه 11- رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس 12- رئیس کمیسیون برنامه مجلس 
13- رئیس کمیس��یون صنایع مجل��س 14- رئیس 
کمیس��یون کش��اورزی مجلس 15- س��ایر رؤس��ای 
تخصصی و ویژه مجلس بر حس��ب م��ورد 16- رئیس 
اتاق بازرگانی به عنوان دبیر این ش��ورا 17- رئیس اتاق 
اصناف 18- رئیس ش��ورای عالی استان ها 19- رئیس 
اتاق تعاون جمهوری اس��المی 20- شهرداری یکی از 
کالن ش��هرها به انتخاب شهردارها و 21- هشت نفر از 

مدیران عامل شرکت های خصوصی و تعاونی ها. 
براس��اس تبصره های یک تا چهار این ماده نیز نحوه 
انتخاب اعضای ردیف 21، چگونگی تش��کیل جلسات 
و ارائه پیش��نهادات در نخستین جلسه شورا بررسی و 
تصویب می ش��ود. همچنین محل دبیرخانه این شورا 
ب��دون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی صنایع 
و معادن و کش��اورزی خواهد بود و جلس��ات ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حداقل ماهی یک 
بار برگزار خواهد ش��د و مصوبات آن نیز ظرف حداکثر 
30 روز در دستور کار بررسی هیأت دولت قرار می گیرد. 

فرار سرمایه حدود 7 هزار میلیونر در سال 2015 
از فرانسه سبب شد تا پژوهشگران این پدیده را مورد 

بررسی قرار دهند. 
به گزارش خبرآنالین، پاریس س��ال گذشته شاهد 
مهاجرت افرادی بود که ثروت های زیادی داش��تند؛ 
تعداد ای��ن افراد که حدود 7 ه��زار میلیونر گزارش 
ش��ده پاریس را شوکه کرده اس��ت. این رقم حدود 
6درص��د میلیونر های پاری��س را که جمعیتی حدود 

126 هزار نفر شامل می شود، تشکیل می دهند. 
بیش��تر میلیونر های پاریس ب��ه انگلیس، آمریکا و 

کانادا مهاجرت کرده اند. 
این آمار براساس گزارش ها، میزان خروج سرمایه، 
ارق��ام ث��روت، مصاحبه ب��ا مهاجران، ش��رایط ویزا، 
س��رمایه داری و فرم های مربوط به شهروندان درجه 
یک و دو به دست آمده است.  این گزارش می افزاید: 
چین در سال 2015 شاهد خروج 9 هزار میلیونر از 
کشورش بود که یک درصد جمعیت کل میلیونرهای 
این کش��ور را تش��کیل می دادند. در همین حال در 
س��ال گذشته 6 هزار میلیونر از ایتالیا، 4 هزار نفر از 

هند و 3 هزار نفر از یونان خارج شدند. 

در ص��ورت تحق��ق پیش بینی ه��ا مبنی بر رش��د 
4درصدی اقتصاد در سال جاری تولید ناخالص داخلی 
ایران در س��ال آینده ب��ه رقم تولی��د ناخالص داخلی 
ایران در س��ال 1390 نزدیک خواهد شد.   به گزارش 
خبرآنالین، شوک کاهش��ی تولید ناخالص داخلی در 
س��ال 1390 به بعد سبب کوچک شدن حجم اقتصاد 
ایران در س��ال های ابتدایی دهه 90 شده است. همین 
امر س��بب شده ایران در س��ال های میانی دهه 90، از 
پس اجرای برنامه های اصالحی متعدد بتواند رقم تولید 
ناخالص داخلی خود را به رقم آخرین س��ال های دهه 
80 و نخس��تین سال های دهه 90 نزدیک کند. دولت 
یازدهم در حالی نسبت به کنترل تورم و مهار افزایش 
لحظ��ه ای قیمت ها در س��ال های اخیر اق��دام کرد که 
اقتصاد ایران نه تنها کوچک تر شده بلکه با رکودی قابل 
مالحظ��ه نیز روبه رو بود.  رش��د تولید ناخالص داخلی 
ایران در س��ال آینده هر چند از سوی برخی مسئوالن 

بین 5 تا 6 درصد پیش بینی شده است اما برآوردهای 
صورت گرفته از سوی مراکز تحقیقاتی نشانگر آن است 
که این رقم در سال جاری به بیش از 4 درصد نخواهد 
رس��ید. براساس این گزارش درحالی که تولید ناخالص 
داخلی ایران در س��ال های 1389 و 1390 از 2069 و 
2158 هزار میلیارد تومان فراتر رفت اما شوک کاهشی 
رش��د اقتصادی در سال 1391 س��بب شد رقم تولید 
ناخال��ص داخلی دوباره ب��ه 2000 هزار میلیارد تومان 
نزدیک تر ش��ود و در سال پس از آن نیز تنزلی بیش از 
این را تجربه کند.  در قالب برنامه ششم توسعه که هنوز 
در انتظار تصویب از سوی مجلس شورای اسالمی است 
پیش بینی شده، رشد اقتصادی ایران به حدود 8درصد 
برس��د. این رقم قابل توجه اما به گفته کارشناسان در 
صورت افزایش محس��وس س��رمایه گذاری ها و جذب 
س��رمایه های خارجی، رونق صادرات غیر نفتی و حل 

بحران رکود قابل دستیابی است. 
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ایجاد ش��رایط برابر با رقبای 
خارجی در برگزاری مناقصات 
تجهیزات صنعت نفت و رقابت 
معوقات،  پرداخ��ت  عادالن��ه، 
منصفانه،  قرارداده��ای  انعقاد 
داخلی،  بانک ه��ای  حمای��ت 
ایج��اد ش��رایط س��الم به دور 
از هرگون��ه رانت، اس��تفاده از 
ظرفیت های خالی از مهم ترین 
خواس��ته های بخش خصوصی 
فع��ال در صنع��ت تجهی��زات 
نفت��ی در س��ال 95 از دولت 

است. 
آنها تاکید می کنند که دولت 
در سال 94 از بخش خصوصی 
تجهیزات  س��اخت  در  فع��ال 
نفت��ی هیچ گون��ه حمایتی به 

عمل نیاورده است. 
آمارها نشان می دهد که تنها 
30 درص��د از تجهیزات مورد 
نیاز کش��ور در بخ��ش نفت از 
تولید کنن��دگان داخلی تامین 
می شود، در حالی که بر حسب 
گفته بی��ژن زنگنه وزیر نفت و 
اعالم رضا پدیدار رئیس سابق 
انجمن سازندگان  هیات مدیره 
صنعت نفت )اس��تصنا( حدود 
70درص��د از نیاز صنعت نفت 
در بخش تجهیزات در کش��ور 
قابل تامین است. تناقض بین 
آمارها و گفته های مس��ئوالن 
نش��ان می ده��د ک��ه دولت، 
بزرگ ترین کارفرمای  به عنوان 
صنعت نفت، هنوز عزم جدی 
برای اعتماد به تولید کنندگان 

داخلی را ندارد. 
رئی��س  خیامی��ان،  رض��ا 
هیات مدیره اس��تصنا سال94 
ب��رای  دش��وار  »س��الی  را 
و  دانس��ته  فع��االن صنعتی« 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
تجهی��زات  »تولیدکنن��دگان 
صنع��ت نف��ت از ای��ن قاعده 
مس��تثنا نبودن��د. او توضی��ح 
رانت  می ده��د: »م��ا دنب��ال 
نیستیم، اما انتظار داریم دولت 
ش��رایط برابر با رقبای خارجی 

برای مان ایجاد و مطالبات مان 
را به موقع پرداخت کند.«

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
نگران��ی از حض��ور خارجی ها 
نداری��م  نف��ت  صنع��ت  در 
را  توانمندی های م��ان  زی��را 
ب��اور داریم، می افزای��د: »رفع 
تحریم ها شرایط را برای انتقال 
تکنولوژی فراهم کرده است، از 
این رو از دولت نمی خواهیم که 
خرید خارجی نداشته باشد اما 
باید منویات رهبری در حمایت 
از ساخت داخل عملیاتی شود 
به همین دلیل آمادگی داریم 
با انتقال تکنولوژی نیاز داخل 

را تامین کنیم.«
نوع قراردادهای منعقد شده 
از س��وی وزارت نفت نیز مورد 
اعتراض بخش خصوصی است. 
این اعتراض تا آنجا پیش رفته 
که لقب »قرارداد ترکمانچای« 

را به این قراردادها داده اند. 
مدیرعامل  تبریزی،  محمود 
تهران  سیلندرس��ازی  شرکت 
و عض��و انجم��ن س��ازندگان 
تجهی��زات صنعت نف��ت نوع 
قرارداده��ای وزارت نف��ت ب��ا 
بخش خصوصی را قراردادهایی 
از ن��وع ق��رارداد ترکمانچ��ای 
می افزای��د:  و  می دان��د 
تجهی��زات  »تولیدکنن��دگان 

صنعت نفت در س��ال گذشته 
نداش��تند و  موفقیت چندانی 
نتوانستند مش��ارکت جدی با 
بدن��ه کارفرمای��ی وزارت نفت 
داشته باش��ند، انتظار داشتیم 
که در سال گذشته در شرایطی 
ک��ه تحریم ه��ا لغو می ش��ود 
بخش خصوصی فع��ال در این 
تصمیم گیری ه��ا  در  صنع��ت 
حضور داش��ته باش��ند که این 

انتظار نیز برآورده نشد.«
این س��ازنده ان��واع مته های 
حفاری  ب��ه کارفرمایان وزارت 
نفت پیشنهاد می دهد در سال 
ج��اری نوع تعام��ل و هدف از 
تولیدکنندگان  ب��ا  هم��کاری 
داخلی را مش��خص کنند و در 
صدد دور زدن تولیدکنندگان 
متاس��فانه  نباش��ند،  داخل��ی 
برخی اوقات ش��اهد هس��تیم 
که حتی مصالح کارفرمایی در 
تصمیمات گرفته شده رعایت 
نمی ش��ود و قراردادهایی برای 
خرید تجهی��زات صنعت نفت 
با خارجی ها منعقد می شود که 

نگران کننده است. 
تب��ری��زی در تش����ری��ح 
بیش��تر این مس��ئله می گوید: 
گذش��ته شرکت  »چندس��ال 
ملی حفاری 11 واحد حفاری 
را ب��ه ش��رکت های توانمن��د 

درخواس��ت  می کرد.  واگ��ذار 
کردیم که یکی از واحدها را به 
ش��رکت داخلی واگذار کند اما 
موافقت نکرد. بدون ش��ک اگر 
آن زمان این درخواست مورد 
تایی��د ق��رار می گرف��ت امروز 
وضعیت ب��رای تولیدکنندگان 
بخ��ش حف��اری  داخل��ی در 

مناسب تر بود.«
عالقه مندی  و  ش��عارزدگی 
خارج��ی  س��فارش های  ب��ه 
دو موضوعی اس��ت ک��ه این 
تولیدکننده از آن به عنوان دو 
معضل ج��دی تولیدکنندگان 
تجهی��زات داخلی یاد می کند 
و می افزای��د: »مادام��ی ک��ه 
تولی��د  از  حمای��ت  برنام��ه 
داخ��ل ه��دف ج��دی وزارت 
نف��ت نباش��د، وج��ود هی��چ 
قان��ون و الیح��ه ای نمی تواند 
تولیدکنندگان  تضمین کننده 
تجهی��زات نفت باش��د. بارها 
واحدهای��ی ب��رای اجرای این 
از س��اخت  قان��ون حمای��ت 
داخل شنیده ش��ده است اما 
هرگز عملیاتی نش��ده است.« 
اگرچه مطالبات از دغدغه های 
جدی تولیدکنندگان است اما 
در کنار ای��ن موضوع حیاتی، 
فاینانس ه��ای  از  نگران��ی 
تجهی��زات  ورود  و  خارج��ی 

و  ج��دی  دغدغ��ه  خارج��ی 
جدی��دی را برای س��ازندگان 

فراهم ساخته است. 
مهرداد اسالمی، عضو انجمن 
س��ازندگان تجهیزات نفت نیز 
در این باره به »فرصت امروز« 
می گوید: »کمبود س��رمایه در 
حوزه کاری برای من مشکالت 
متع��ددی ایجاد کرده اس��ت 
به طوری ک��ه در اواخر س��ال 
گذشته تامین حقوق و عیدی 
پرسنل دغدغه جدی بود. اگر 
مطالب��ات به موق��ع پرداخت 
می شد بدون ش��ک نگرانی ها 

تفاوت می کرد.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
س��ال گذش��ته ش��اهد رکود 
س��ختی در حوزه نفت بودیم، 
در  »امیدواری��م  می افزای��د: 
س��ال جاری این رکود برطرف 
شود تا با بازگش��ایی گره ها از 
پروژه ها، نیاز داخل به استفاده 
از تجهیزات نی��ز افزایش یابد 
تولیدکنندگان  بیش��تر  زی��را 
تجهی��زات نفت��ی ب��ا ظرفیت 
حداقلی کار می کنن��د. با این 
وجود امیدواریم و انتظار داریم 
ک��ه دولت در آغ��از پروژه های 
آت��ی وزارت نف��ت به ت��وان و 
ظرفی��ت ما نیز توج��ه کند و 
ب��ه دنبال تامی��ن تجهیزات از 

کشورهای دیگر نباشد.«
این فعال بخش خصوصی با 
بیان اینکه دوران پس��اتحریم 
اگرچ��ه فرصتی ب��رای انتقال 
تکنولوژی اس��ت اما به همان 
تهدید کننده  می توان��د  میزان 
ب��رای م��ا باش��د، می گوی��د: 
ق��رارداد  »ب��راس�����اس 
و  کاال  بای��د  فاینانس ه��ا، 
تجهیزات مورد نیاز در پروژه ها 
از کش��ور بازکنن��ده فاینانس 
تامی��ن ش��ود و ای��ن دغدغه 
جدی اس��ت که مبادا در این 
می��ان ظرفیت ه��ای موج��ود 
فراموش ش��ود. از این رو باید 
تعهدات��ی از طرفی��ن خارجی 
برای اس��تفاده از ظرفیت های 

داخل اعالم شود.«

مهم ترین خواسته های بخش خصوصی صنعت نفت در سال 95

رقابت برابر با خارجی  ها را به رانت ترجیح می دهیم 

سیدحسین سجادی، مدیر عامل 
س��ازمان بهره وری انرژی )سابا( از 
اج��رای طرح اص��الح مصرف برق 
در بخ��ش خانگی تا قب��ل از وقوع 
زمان اوج مصرف س��ال جاری خبر 
داد. براساس این طرح که به صورت 
آزمایش��ی اجرا می شود، مشترکان 
بخش خانگی می توانند با تعویض 
یخچال های فرس��وده خود با یکی 
از برندهای داخلی طرف قرارداد با 
سابا، در کاهش مصرف برق کشور 

سهیم شوند. 
مدی��ر عامل س��ابا در گفت وگو با 
»فرصت امروز« برندهای الکترواستیل، 
امرسان و اسنوا متعلق به گروه صنعتی 
تولیدکننده  ش��رکت های  انتخاب( 
طرف ق��رارداد با این مجموعه اعالم 

می کند. 
به گفته وی، در این طرح آزمایشی 
3هزار مش��ترک خانگ��ی به صورت 
آزمایشی مش��ارکت خواهند کرد تا 
در ص��ورت مثبت بودن نتایج طرح، 
با انجام بررسی های دقیق در سازمان 
بهره وری انرژی، اجرای آن در سراسر 
کشور به صورت جدی پیگیری شود. 

س��جادی اضافه می کن��د: برای 
اج��رای ای��ن ط��رح 4/5 میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده 
 اس��ت. در حال حاضر شرکت های 
تولیدکننده لوازم خانگی که طرف 
قرارداد با سابا هستند، با مراجعه به 
بانک عامل که بانک صادرات است، 
با دریافت تس��هیالت تدارک دیده 
شده توس��ط وزارت نیرو، به زودی 
یخچال ه��ای  جایگزین��ی  ط��رح 
فرسوده خانگی را اجرا خواهند کرد. 
بخش خانگی ب��ه طور میانگین 
32 درصد برق کش��ور را اس��تفاده 
می کند و کنترل مصرف انرژی در 
یخچال به دلیل آنکه مصرف کننده 
دائم��ی ب��رق در من��ازل اس��ت، 
یک��ی از بهتری��ن راهکاره��ا برای 
پیک سایی اس��ت. مدیر عامل سابا 
می گوی��د: براس��اس پیش بینی ها 
ب��ه ازای اصالح ه��ر درجه از گرید 

یخچال ها 80 کیلووات س��اعت در 
سال مصرف انرژی منازل را بهبود 
می بخش��د. از آنجا که در این طرح 
آزمایشی گرید یخچال های خانگی 
تا 4درجه اصالح می شود، با تعویض 
یخچال های فرس��وده انتظار داریم 
ی��ک چه��ارم مصرف ب��رق خانوار 

کاهش یابد. 
وی ادام��ه می دهد: ب��ا تعویض 
3ه��زار یخچ��ال در ای��ن ط��رح 
آزمایش��ی، 400 کیلووات س��اعت 
صرفه جوی��ی انجام می ش��ود اما از 
آنجا که مصرف در لوازم الکتریکی 
با افزایش عمر بیش��تر می شود، با 
اضافه ش��دن می��زان صرفه جویی 
ناشی از فرس��ودگی، میزان انرژی 
صرفه جوی��ی ش��ده به رق��م قابل 
توجهی خواهد رس��ید. س��جادی 
ادام��ه می دهد: با توج��ه به اینکه 
مصرف برق هر خانوار ایرانی 2600 
کیلووات س��اعت در س��ال است، 
در ص��ورت موفقیت ای��ن طرح، با 
صرفه جویی ایجاد ش��ده در بخش 
خانگ��ی نی��از به س��اخت چندین 
نیروگاه بزرگ ب��رای تامین انرژی 

کشور از بین می رود. 

تعویض یخچال فرسوده 
طرحی اقتصادی برای خانواده

در ط��رح تعوی��ض یخچال های 
فرس��وده ه��دف اصل��ی کاه��ش 

مصرف ان��رژی در بخ��ش خانگی 
اس��ت. س��لطان حس��ین فتاحی، 
مدی��ر عامل امرس��ان در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« درباره ش��رایط 
قید ش��ده در قرارداد بین س��ابا با 
تولیدکنندگان ل��وازم خانگی برای 
کاهش مصرف ب��رق در این بخش 
که  مصرف کنندگان��ی  می گوی��د: 
مایل ب��ه مش��ارکت در این طرح 
هس��تند، باید یخچال هایی که 10 
س��ال از طول عمر آنه��ا می گذرد 
 و گری��د ان��رژی آنه��ا نامناس��ب

)گرید D( اس��ت را با یخچال های 
گرید A+ ی��ا A++ تعویض کنند. 
ضمن آنکه نمی توانند یک یخچال 
س��اده را ب��ا ی��ک یخچ��ال فریزر 
»ساید بای ساید« جایگزین کنند 
زیرا مص��رف انرژی در یخچال های 
بزرگ تر بیشتر بوده و سبب می شود 

طرح به اهداف خود نرسد. 
وی درب��اره تاثی��ر اج��رای این 
ط��رح بر کاهش مصرف و پرداخت 
هزینه های برق در قبوض مشترکان 
بیان می کند: براس��اس برآوردهای 
گروه امرس��ان، اقس��اط بانکی یک 
یخچ��ال 14 فوت��ی ای��ن برند که 
یک میلیون توم��ان قیمت دارد، با 
توج��ه به در نظر گرفتن تقس��یط 
36 ماه��ه و لح��اظ کردن س��ود 
4 درصد ب��رای ای��ن کاال، معادل 
هزینه ای اس��ت ک��ه از قبض برق 

مش��ترکان کاهش می یابد. فتاحی 
اضافه می کند: سابا فقط می تواند با 
تولیدکنندگان یخچال هایی با برند 
A قرارداد منعقد کند. س��ازندگان 
لوازم خانگی گواهی های مرتبط با 
گرید انرژی یخچال های خود را از 
موسسه استاندارد دریافت می کنند 
به همین دلیل به هیچ وجه امکان 
توصی��ه و تعارف برای اس��تفاده از 
برندهای غیر استاندارد در این طرح 
وجود ن��دارد. وی تاکی��د می کند: 
اجرای این ط��رح عالوه بر کاهش 
مص��رف انرژی در کش��ور به ایجاد 
پویایی در صنعت لوازم خانگی هم 
کمک خواهد ک��رد. با اجرای طرح 
س��ابا، صنعت لوازم خانگی تشویق 
می ش��ود که برای فروش بیش��تر، 
استانداردهای انرژی خود را اصالح 

کند.

بخش خصوصی طراح ایده 
کاهش مصرف در منازل

 »ارائ��ه خدمات پ��س از فروش 
بیشتر توسط گروه صنعتی انتخاب 
ای��ده کاهش مصرف بخش خانگی 
را به وج��ود آورد« این جمله ای بود 
که از س��وی حمید رض��ا غزنوی، 
سخنگوی گروه انتخاب در پاسخ به 

»فرصت امروز« بیان شد. 
به گفته وی، گروه صنعتی انتخاب 
در قال��ب ط��رح »نس��یم رضایت« 

تالش ک��رد ت��ا ب��دون گارانتی و 
وارانت��ی، خدمات پ��س از فروش 
بیشتری به مش��تریان خود عرضه 
کند ت��ا با این ش��یوه تولیدکننده 
داخل��ی را در برابر محصوالت خود 
مس��ئول تر کند و به مصرف کننده 
داخلی نش��ان دهد که محصوالت 
داخل��ی بهت��ر از ان��واع خارج��ی 
هس��تند. ایده کاهش مصرف برق 
در بخ��ش خانگی ه��م از دل این 
طرح اس��تخراج و به سابا پیشنهاد 
شد. غزنوی درباره تاثیر اجرای طرح 
جایگزین��ی یخچال های فرس��وده 
خانگی ب��ر اقتصاد خانوار می گوید: 
کااله��ای داخلی از نظ��ر کیفیت 
مش��ابه نمونه های اروپایی هستند 
و بعضا از محصوالت ش��رق آسیا با 
کیفیت تر هستند. اما قیمت آنها 30 
تا 40 درصد ارزان تر اس��ت. قیمت 
کمت��ر به هم��راه صرفه جویی برق 
و کاهش بهای قبوض مش��ترکان، 
سودی اس��ت که مصرف کننده از 
مش��ارکت در این ط��رح نصیبش 
می ش��ود. وی به سازمان بهره وری 
در  می ده��د  پیش��نهاد  ان��رژی 
فازهای بعدی این طرح آزمایشی، 
تعوی��ض ماش��ین لباسش��ویی و 
تلویزیون  ه��ای فرس��وده منازل را 
هم در دس��تور کار خود قرار دهد. 
س��خنگوی گروه انتخاب می گوید: 
ب��ه نظر من ح��دود 30 درصد برق 
مصرفی در هر خان��واده مربوط به 
یخچال و فریزرهاس��ت، به همین 
دلیل تعویض این کاال در دس��تور 
کار س��ابا قرار گرفته  است. پیمان 
فیاض مدیر عامل شرکت خدمات 
پس از فروش گروه انتخاب هم در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« درباره 
ش��رایط مش��ارکت در ای��ن طرح 
می گوی��د: طبق ق��رارداد با س��ابا، 
تمام یخچال های فرسوده برندهای 
مختلف و حتی خارجی می توانند 
در قالب این طرح به گروه انتخاب 
تحویل داده ش��ده و ب��ه جای آن 
کاالی نو دریافت ش��ود. اما اولویت 
گ��روه انتخ��اب، ارائ��ه خدمات به 

مشتریان قبلی خود است. 

پیش از پیک تابستان امسال کلید می خورد

آغاز طرح اصالح مصرف برق در بخش خانگی

انرژی

نیرونفت

پتروشیمی

وزیر نفت در حاشیه دیدار نوروزی: 
صادرات نفت و میعانات گازی به 
بیش از 2میلیون بشکه در روز 

رسید
وزی��ر نف��ت حج��م ص��ادرات نف��ت و میعان��ات 
گازی را هم اکن��ون بی��ش از 2 میلی��ون بش��که در 
روز عن��وان ک��رد و گف��ت: تکمیل فازه��ای پارس 
جنوبی و پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس مهم ترین 
 اولویت بخش باالدس��تی صنعت نفت در س��ال 95 

است. 
به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه درباره حجم صادرات 
نفت ایران اظهار کرد: صادرات نفت و میعانات گازی 
 ای��ران هم اکنون بی��ش از 2میلیون بش��که در روز 

است. 
وی درباره مهم ترین اولویت های س��ال 95 وزارت 
نف��ت هم با تقس��یم آن ب��ه دو بخش باالدس��تی و 
پایین دس��تی، اظهار کرد: تکمیل فازهای نیمه تمام 
پ��ارس جنوب��ی و پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس 
و امض��ای قرارداده��ای جدی��د نفت��ی مهم تری��ن 
 اولویت ه��ای بخ��ش باالدس��تی نفت در س��ال 95 

است. 
زنگن��ه مهم تری��ن اولوی��ت بخش پتروش��یمی را 
تکمی��ل و به پایان رس��اندن واحده��ای نیمه کاره 
پتروش��یمی عنوان کرد و گف��ت: همچنین افزایش 
خوراک پتروش��یمی برای واحدهای موجود از دیگر 

اولویت های این بخش است. 

در آستانه نشست توقف سطح تولید
تولید نفت روسیه به باالترین سطح 

30 سال گذشته رسید

تولید نفت خام روس��یه در ماه مارس گذش��ته با 
0.3درصد افزایش به روزانه 10 میلیون و 910 هزار 
بش��که در روز )باالترین س��طح تولید طی 30 سال 
گذش��ته( رس��ید و ابهامات��ی را در خص��وص تعهد 
مس��کو به توقف سطح تولید نفت در آستانه نشست 
تولید کنندگان نفت در دوحه که قرار است 17 آوریل 

برگزار شود ایجاد کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، به نق��ل از رویت��رز اطالعات 
وزارت انرژی روس��یه حاکی از این اس��ت که تولید 
نفت خام این کش��ور در ماه م��ارس به 46 میلیون 
و 149هزار تن رس��یده در حالی که این رقم در ماه 
فوریه 43میلیون و 64 هزار تن روزانه )10میلیون و 

880 هزار بشکه( بود. 
تولید کنن��دگان بزرگ نفت خام ش��امل روس��یه 
ق��رار اس��ت 17 آوریل در دوحه قطر ب��رای مذاکره 
در خص��وص نح��وه تثبیت س��طح تولی��د نفت در 
س��طوح ماه ژانویه ب��ه منظور حمای��ت از قیمت ها 
گرده��م بیایند، ام��ا افزایش عرضه نفت روس��یه به 
سطوحی که از س��ال 1987 تاکنون مشاهده نشده 
اس��ت بیانگر این اس��ت که ممکن است پایبندی به 
 تعهدات توقف س��طح تولید نفت برای مسکو دشوار 

باشد. 
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه می گوید: تولید 
نفت این کشور در ماه مارس مانعی بر سر راه توافق 
 احتمال��ی در خصوص توقف س��طح تولی��د نخواهد 

بود. 
برخ��ی از ناظران صنع��ت نفت می گوین��د: برای 
روس��یه دشوار است که به توقف سطح تولید پایبند 
باشد، چرا که صنعت داخلی این کشور تحت سلطه 
چندین ش��رکت نفت��ی بزرگ از جمل��ه روس نفت، 
گازپروم و لوک  اویل است که هر کدام برنامه خاص 

خودشان را دارند. 
تازه تری��ن آماره��ای تولید نش��ان می ده��د، این 
ش��رکت ها که توس��ط وزارت نفت روس��یه به عنوان 
»تولید کنن��دگان کوچک« دس��ته بندی می ش��وند 
پش��ت س��ر مجموعه تولید باالتر قرار دارند و تولید 
آنه��ا با 1.5درصد افزایش ب��ه 4میلیون و 920 هزار 
تن )یک میلیون و 160 هزار بش��که در روز( در ماه 

مارس رسیده است. 
ی��ک افزای��ش 11.9درص��دی در تولی��د نف��ت 
س��رمایه گذاری های مش��ترک با ش��رکت های نفتی 
خارج��ی همچنین به این افزای��ش در مجموع آمار 

تولید نفت روسیه منجر شده است. 
عرضه نف��ت تحت این قرار دادهای مش��ارکت در 
تولید که در دهه 1980 برای تشویق سرمایه گذاری 
توسط شرکت های خارجی طراحی شدند ماه گذشته 
ب��ه یک میلیون و 510 هزار تن )357 هزار بش��که( 
در روز رسید، همچنین تولید نفت شرکت های نفتی 
بزرگ روس��یه در ماه گذش��ته کاه��ش یافت و در 
می��ان آنها تولید نفت روس نفت به عنوان بزرگ ترین 

تولید کننده نفت جهان 0.7 درصد کاهش داشت. 
عرضه نفت لوک اویل و شرکت سورگوت نفت گاز 

نیز 0.1درصد کاهش نشان داد. 
روس نف��ت اعالم کرده که قصد دارد تولید خود را 
در س��ال جاری پس از کاهش یک درصدی در سال 

2015 به طور ثابت نگه دارد. 
این آمار همچنین حاکی از این است که صادرات 
نفت روس��یه از راه خط لوله در ماه گذشته از روزانه 
4میلیون و 310هزار بشکه در ماه فوریه به 4میلیون 

و 450هزار بشکه در روز رسیده است. 
همچنین تولید گاز طبیعی این کشور ماه گذشته 
53 میلی��ارد و 980 میلیون مترمکعب )یک میلیارد 
و 740 میلیون مترمکعب در روز( بود، در ش��رایطی 
که این رقم در ماه فوریه 52 میلیارد و 920 میلیون 

مترمکعب بوده است. 

معاون وزیرنیرو: 50 هزار دستگاه 
کنتور هوشمند در بخش کشاورزی 

نصب می شود
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از برنامه ریزی برای 
نصب حداقل 50 هزار دستگاه کنتور هوشمند آب در 

بخش کشاورزی در سال 1395 خبر داد. 
به گزارش ایرن��ا از وزارت نیرو، رحیم میدانی افزود: 
ای��ن پروژه به صورت مش��ترک و همزمان با حوزه برق 
آغاز و با طرح »کنتورهای فهام« حوزه برق ادغام شده 

است. 
به گفته وی، این موضوع سبب می شود تا داده های 
مربوط ب��ه آب و برق از طریق ای��ن کنتورها به مرکز 
داده ها منتقل ش��ود و بتوان اطالعات را بهتر مدیریت 

کرد. 
معاون آب و آبفای وزیر نیرو اضافه کرد: توانایی تولید 
یک میلیون دس��تگاه کنتور فهام در س��ال 1395 در 
داخل کش��ور وجود دارد و به موازات این طرح، توجه 
خاصی به سرمایه گذاری در بخش آب خواهیم داشت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه صنع��ت آب کش��ور نیازمند 
سرمایه گذاری گسترده است، افزود: اعتبارهای دولتی 
پاس��خگوی نیازهای آب کشور نیس��ت و باید از محل 
س��رمایه گذاری خارجی با رعایت اس��تفاده از حداکثر 
توان ساخت داخل و انتقال فناوری به این کار ادامه داد. 
میدان��ی با بیان اینکه اس��تفاده حداکث��ری از توان 
ساخت داخل و انتقال فناوری از اصول و خطوط قرمز 
وزارت نیرو است، تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی 
نباید موجب تضعیف تولیدکنندگان و سازندگان داخلی 
ش��ود. طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت 
انرژی )فهام(، بخش نخست هوشمندسازی شبکه برق 
کش��ور است که در آن از فناوری اطالعات و ارتباطات 
برای بهره برداری بهتر از شبکه برق استفاده می شود و 
افزون بر آن امکان ارتباط دوسویه با مشترکان را فراهم 
می کند و اجرای آن بر عهده س��ازمان بهره وری انرژی 

ایران )سابا( است. 

رونمایی از 10 کاتالیست بومی شده 
صنعت پتروشیمی در نمایشگاه 

ایران پالست

مدیرعامل ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
گف��ت: این ش��رکت با تکی��ه بر دان��ش و تخصص 
پژوهش��گران خود 10 کاتالیس��ت بومی شده را در 
دهمین نمایشگاه ایران پالست رونمایی خواهد کرد. 
اسماعیل قنبری در گفت وگو با نیپنا با تاکید بر اینکه 
این شرکت آماده همکاری با همه طرح ها و مجتمع های 
پتروشیمی است، اظهار کرد: شرکت پژوهش و فناوری 
پتروش��یمی آمادگ��ی کامل دارد ت��ا نیازهای صنعت 
پتروش��یمی را برطرف کند و در این مس��یر افزون بر 
معرفی دستاوردها و موفقیت های کسب شده از سوی 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی امسال در دهمین 
نمایشگاه ایران پالست، 10 کاتالیست بومی شده را با 
هدف تجاری س��ازی در این رویداد بزرگ نمایشگاهی 
رونمای��ی خواهیم کرد. وی افزود: ش��رکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی خود 
را موظف می داند در مس��یر خودکفایی و بومی سازی 

دانش های مختلف صنعت پتروشیمی گام بردارد. 
مدیرعامل ش��رکت پژوهش و فناوری پتروش��یمی 
گفت: در مس��یر خودکفای��ی، تولید ده ه��ا محصول 
جدید پژوهش��ی س��بب تقوی��ت اقتص��اد مقاومتی 
شده و دس��تاوردهای ارزشمند کس��ب شده می تواند 
ارکان صنع��ت پتروش��یمی ایران را تحکیم بخش��د. 
وی افزود: صنعت پتروش��یمی ایران ب��ا بهره گیری از 
دان��ش روز جهان در راه خودکفای��ی گام بر می دارد و 
ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده، نقش تولید کنندگان 
داخلی با بهره گیری از دانش بومی و انتقال دانش فنی 
به داخل کشور بیش��تر از گذشته شده است. دهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست 25 تا 29 فروردین 
ماه 1395 )13 تا 17 آوریل 2016 میالدی( در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 

عرضه انواع محصوالت پتروشیمی 
در بورس کاالی ایران

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی دیروز میزبان 
عرضه 29 هزار و 601 تن انواع کاالست. 

به گزارش نیپنا، 10 هزار تن لوب کات س��نگین، 
6 هزار تن لوب کات سبک، 8 هزار تن وکیوم باتوم و 
800 تن گوگرد گرانوله شرکت پاالیش نفت تهران، 
2 هزار و 2 تن پلی اتیلن ترفتاالت نساجی پتروشیمی 
تندگویان، 2 هزار تن آمونیاک پتروش��یمی خراسان 
و 299ت��ن آمونیاک پتروش��یمی ش��یراز، 300 تن 
اس��یدنیتریک و 200 تن اسیدس��ولفوریک شرکت 
مل��ی صنایع مس ایران در ت��االر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی عرضه می ش��ود. افزون ب��ر این، تاالر 
محص��والت صنعت��ی و معدنی ب��ورس کاالی ایران 
 A3– 10 ش��اهد عرضه 220 تن سبد میلگرد32 تا
ش��رکت فوالد آذربایج��ان، 100 تن ش��مش روی 
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران، 140 تن سولفور 
مولیبدن و 15 تن کنسانتره فلزات گرانبها، یک هزار 
و 500 ت��ن مس کاتد، 10 هزار ت��ن مس کم عیار
G و 10 ه��زار تن مس کم عی��ار R و یک هزار تن 
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران به همراه 
100تن مس مفتول ش��رکت صنایع تولیدی دنیای 

مس کاشان است. 

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com
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مابه التفاوت قیمت ها از سال 93 پرداخت 
نشده است

رکود در صنعت قند و شکر

رئیس هیات مدیره انجم��ن صنفی کارخانه های 
قند و ش��کر گف��ت: در س��ال 94 وضعیت فروش 

قندوشکر در کشور نامناسب بوده است. 
علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
کارخانه های قند و ش��کر-در گفت وگ��و با ایلنا در 
خص��وص وضعی��ت کارخانه های قند و ش��کر در 
کش��ور بیان داشت: در س��ال 94 کشور رکورددار 
تولید قندو شکر بوده است، اما بازار فروش با توجه 
 به وضعیت نامناس��بی که داش��ته ب��ا رکود همراه 

بوده است. 
او با اش��اره به اینکه رونق در این بخش نیازمند 
حمایت اس��ت، بیان داشت: حمایت های رفتاری از 
جانب دولت صورت گرفته اس��ت اما از س��ال 93 
مابه التفاوت قیمت ها به کارخانجات پرداخت نشده 
اس��ت که موجب زیان به این بخش صنعتی شده 
است؛ صنعت قند و شکر از نظر ماشین آالت و خط 
تولی��د، ظرفیت های تولیدی الزم را در اختیار دارد 
تا خودکفایی در این بخش منجر شود؛ یعنی کشور 
ظرفیت تولید چغندر قند و ش��کر از نیشکر را دارد 
و می توان��د بیش از نیاز داخل نی��ز تولید کند، اما 
مش��کل اصلی بحث قیمت تمام شده، قیمت های 

تعرفه ای و کشش بازار است. 
رئیس هیات مدیره انجم��ن صنفی کارخانه های 
قن��د و ش��کر در ادامه بیان داش��ت: مس��ئله مهم 
دیگری که در میزان تولید قند و ش��کر موثر است 
بحث آب و هوایی اس��ت؛ یعنی اگر کشور از لحاظ 
آب و هوایی ش��رایط مناسبی داشته باشد با توجه 
 ب��ه ظرفیت تولید امکان تولی��د بیش از نیاز وجود 

خواهد داشت. 
او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه بیش از دو براب��ر نیاز در 
کش��ور ب��رای تولی��د قند و ش��کر ماش��ین آالت 
وج��ود دارد، بیان داش��ت: با توجه ب��ه این میزان 
ام��کان تولی��د م��واد اولی��ه و قیمت ب��ازار برای 
کارخانج��ات محدودی��ت ایج��اد کرده اس��ت که 
 همین امر کش��ور را از دستیابی به خودکفایی دور 

می کند. 

رستوران ها نباید از مشتری حق 
سرویس دریافت کنند

رئی��س اتحادی��ه دارندگان رس��توران و س��لف 
س��رویس درباره دریافت حق سرویس از مشتریان 
توسط برخی رستوران ها اعالم کرد: به هیچ عنوان 
رس��توران ها نباید بابت حق س��رویس از مشتریان 
مبلغ��ی دریاف��ت کنند مگ��ر اینکه م��ورد خاصی 

همچون ولیمه و جشن در میان باشد. 
ب��ه گزارش ایلن��ا به نقل از رواب��ط عمومی اتاق 
اصناف ایران، سیدعلی اصغر میرابراهیمی در مورد 
عملکرد رستوران ها در ایام نوروز عنوان کرد: هیچ 
تخلفی از ناحیه رس��توران های دارای مجوز در ایام 
نوروز صورت نگرفته اس��ت. رس��توران های تهران 
در ای��ام ن��وروز عملکرد خوبی داش��تند و ما هیچ 
 شکوائیه ای از وضعیت نامناسب رستوران ها دریافت 

نکردیم. 
وی در واکن��ش ب��ه اظه��ارات رییس س��ازمان 
تعزیرات درباره وضعیت اس��فبار برخی رستوران ها 
و کش��ف مواد فاسد و س��می در آنها تصریح کرد: 
س��ازمان تعزی��رات اش��تباه لفظ��ی می کند چون 
چلوکبابی، فست فودی و حلیم فروشی را به چشم 
رستوران می بیند و در صورت تخلف از ناحیه اینها، 
با عنوان رستوران آنها را مورد خطاب قرار می دهد 
ضمن اینکه بعضی از واحدهای متخلف، فاقد مجوز 

از اتحادیه هستند. 
به گفت��ه میرابراهیم��ی، هزار رس��توران دارای 
جواز کس��ب و 3۰۰ واحد دیگر نیز در صف انتظار 
 و در ح��ال اق��دام برای کس��ب مجوز رس��توران 

هستند. 
ریی��س اتحادی��ه دارندگان رس��توران و س��لف 
س��رویس از تعطیلی یک واحد تهیه غذا در منطقه 
نازی آباد تهران خبر داد و افزود: در منطقه نازی آباد 
یک واحد صنفی به علت کشف مواد سمی و فاسد 
پلمب شده که این واحد صنفی، رستوران محسوب 

نمی شود و فاقد جواز از اتحادیه بوده است. 
وی در مورد تعطیلی دو رستوران صاحب برند و 
معروف در تهران نیز گفت: یکی از این رستوران ها 
تح��ت نظ��ارت ح��وزه ش��میرانات اس��ت و به ما 
ارتباط��ی ندارد و دیگری هم در دس��ته چلوکبابی 

و چلوخورش جای دارد. 
میرابراهیم��ی ب��ا بی��ان اینک��ه هی��چ ی��ک از 
رستوران های تهران در ایام نوروز پلمپ نشده است، 
تاکید کرد: هی��چ تخلفی از ناحیه رس��توران های 
 دارای مج��وز در ته��ران در ای��ام ن��وروز ص��ورت 

نگرفته است. 

دوشنبه
163 فروردین 1395 تولید، تجارت

س��وی  از  تولی��د  یاران��ه 
اقتصادی  کارشناس��ان  برخی 
به عن��وان عامل ایجاد فس��اد 
در کش��ور معرفی شده است. 
مهم ترین دلیلی که این دسته 
از کارشناس��ان ب��رای »عامل 
فساد« خواندن این نوع یارانه 
عن��وان کرده ان��د به »ش��یوه 

پرداخت« آن برمی گردد. 
این ن��وع یارانه که از دولت 
دهم ش��روع ش��ده همواره با 
مش��کل »کمب��ود نقدینگی« 
هم روب��ه رو ب��وده و در عمل 
به اهدافی ک��ه برایش تعیین 
شده نرسیده است، تا آنجا که 
بسیاری از گروه ها مانند گروه 
صنعت اعالم کرده که تاکنون 
ریال��ی از این یاران��ه دریافت 

نکرده است. 
مرتض��وی،  رض��ا  محم��د 
دبیرخان��ه صنع��ت، مع��دن 
گفت وگ��و  در  تج��ارت  و 
ام��روز«  »فرص��ت  ب��ا 
درب��اره پرداخ��ت یاران��ه به 
می گوی��د:  تولیدکنن��دگان 
تاکن��ون به تولی��د و صنعت 
کش��ور حتی ی��ک ریال هم 
یارانه پرداخت نشده که تنها 
دلیل این عدم پرداخت نبود 
بودج��ه و نقدینگ��ی کاف��ی 
در بودجه کش��ور اس��ت. اما 
از نظر من اگ��ر بودجه الزم 
هم وجود داش��ته باش��د، در 
ش��رکت های  پرداخت  زمان 
تولی��دی دولت��ی نس��بت به 
اولویت  در  بخش خصوص��ی 
هس��تند و می ت��وان گفت به 
دس��ت تولیدکنن��ده نیازمند 

واقعی نخواهد رس��ید. 
دبیرخان��ه صنع��ت، معدن 
توضی��ح می دهد:  تج��ارت  و 
نقدی  یارانه  پرداخت  ش��روع 
از  تولی��دی  واحده��ای  ب��ه 
احمدی ن��ژاد  دول��ت  زم��ان 
آغ��از ش��د. در هم��ان زمان 
ب��ا توج��ه ب��ه پیش بینی ها و 
صورت  که  برنامه ریزی های��ی 
گرفت��ه ب��ود، به دلی��ل عدم 
وج��ود نقدینگی کافی، امکان 
نداش��ت.  وج��ود  پرداخ��ت 
در دول��ت یازده��م ب��ه دلیل 

برنامه ریزی های صورت گرفته 
امکان پرداخت وجود دارد اما 
نیازمند ایجاد شرایطی خاص 
در کل اقتصاد کشور است. از 
نظر من این شرایط از خرداد 
سال جاری فراهم خواهد شد. 
اگ��ر از فرصت ها به درس��تی 
اس��تفاده کنیم ب��ه طور حتم 
می توانی��م کمک بس��زایی به 

تولید کشور داشته باشیم. 
آرامش  »ایج��اد  مرتض��وی 
را  کش��ور  در  اقتص��ادی« 
مهم تری��ن خواس��ته فع��االن 
بخش تولید دانس��ته و توضیح 
می دهد: ما به عنوان تولیدکننده 
خواس��تاریم تا به جای دریافت 
یارانه نقدی برای تولید کشور ، 
در اقتصاد کشور آرامشی برای 
کنند  ایج��اد  تولیدکنن��دگان 
ت��ا بتوانن��د به س��ود و اهداف 
م��ورد نظر خود دس��ت یابند. 
اما متاس��فانه در ح��ال حاضر 
بانک ه��ای ما به جای کمک به 
تولی��د فقط به دنب��ال دریافت 
بهره از تولیدکنندگان هستند. 
من به ش��خصه به عن��وان یک 
تولیدکنن��ده یاران��ه تولی��د را 
دروغ��ی بی��ش نمی دان��م که 
مطلبی ب��رای س��رگرم کردن 
رس��انه ها  و  تولیدکنن��دگان 
است و تنها آدرسی غلط برای 
توجیح کم کاری ها و ضعف های 

بانک های کشور است. 

و  دبیرخانه صنع��ت، معدن 
تجارت در ادام��ه با بیان اینکه 
پرداخ��ت  ابت��دای  از  دول��ت 
یارانه ها تاکنون به بخش تولید 
بدهکار اس��ت، ادام��ه داد: این 
پول تاکنون پرداخت نشده و در 
آینده هم پرداخت نخواهد شد. 

دولت پول بانک ها را 
پرداخت نمی کند 

کامران ن��دری، عضو هیات 
علمی دانشگاه امام صادق نیز 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درب��اره صحیح ی��ا غلط بودن 
روند پرداخ��ت یارانه به تولید 
کشور می گوید: مشکل اصلی 
در چگونگ��ی کارآم��دی این 
یارانه است زیرا اثرحمایتی از 
تولیدکنندگان ندارد و همه را 
به صورت یکسان نگاه می کنند 
و فس��ادانگیز ب��ودن یا نبودن 
این نوع یارانه تولید بس��تگی 

به شکل اجرای آن دارد. 
این  می دهد:  توضیح  ندری 
یارانه ای که به تولید پرداخت 
افزای��ش  جب��ران  می ش��ود 
قیم��ت حامل های انرژی طی 
این س��ال ها اس��ت و از سایر 
فساد  یارانه  پرداخت  اش��کال 
اما  کمت��ری خواهد داش��ت، 
اگر ب��ه تولیدکنندگان واقعی 
هم به مانند خانوارها یارانه ای 
ش��ود،  پرداخ��ت  مش��خص 

به  بس��زایی  می توان��د کمک 
تولید کشور داشته باشد.

ای��ن اس��تاد دانش��گاه امام 
صادق)ع( درباره تغییر ش��کل 
پرداخت یارانه تولید با وام های 
ارزان قیم��ت اف��زود: وام های 
ارزان قیمت ه��م ایده خوبی 
برای کمک به تولیدکنندگان 
است اما مشکل اصلی در این 
اس��ت که بانک ها پول الزم را 
ب��ه تولیدکنن��دگان پرداخت 
می کنند اما دولت این پول را 
به بانک ه��ا پرداخت نمی کند 
ک��ه ای��ن موض��وع از جمل��ه 
بانک ها  تمای��ل  ع��دم  دالیل 
تس��هیالت  پرداخ��ت  ب��رای 

ارزان قیمت است. 
این کارشناس اقتصادی در 
ادامه گفت: از نظر من بهترین 
کار ایجاد شرایطی برای ثبات 
در اقتصاد کالن کش��ور است 
و از س��ویی باید ت��ورم نیز تا 
نزدیک��ی 3 ال��ی 4 درصدی 
مه��ار ش��ود. از س��ویی دیگر 
بای��د با معافیت ه��ای مالیاتی 
و حمای��ت از طریق پرداخت 
بخش��ی از نرخ بهره به کمک 

تولیدکنندگان بیایند. 

تامین منابع الزم از طریق 
سرمایه خارجی 

هنگ��ام��ی ک��ه در اخب��ار 
پ��رداخت ی��اران�ه ت��ولی��د 

طب��ق  می زنی��م،  گش��تی 
اع��الم پای��گاه اطالع رس��انی 
دول��ت در خردادم��اه 1394 
ک��ه  بخش های��ی  از  یک��ی 
ب��ه آن یاران��ه پرداخت ش��د 
مازوت سوز  سیمان  9کارخانه 
ب��ود ک��ه رقم��ی نزدی��ک به 
835,۰48میلیارد ریال به این 

کارخانه ها پرداخت شد. 
در همی��ن زمینه عبدالرضا 
ش��یخان، دبیر انجم��ن گروه 
کارفرمایان صنعت سیمان در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
یارانه  پرداخت  اینک��ه  درباره 
فسادانگیز است یا خیر؟ اظهار 
ک��رد: در صنعت س��یمان که 
این بحث وجود ندارد و اغلب 
کارخانه های خصوصی سیمان 
مازوت سوز 88 میلیارد تومان 
یاران��ه خ��ود را در دو مرحله 

دریافت کردند. 
دبیر انجمن گروه کارفرمایان 
صنعت س��یمان ادام��ه داد: به 
دلیل اینک��ه اکثر کارخانه ها به 
دلی��ل هزینه ه��ای آب و برق 
و گاز، مالی��ات و... ب��ا کمب��ود 
نقدینگی مواجه هس��تند باید 
وام های بلند م��دت و ارزان در 
اختی��ار آنها ق��رار داده ش��ود. 
متاس��فانه با درخواست انجمن 
مبنی بر اختصاص مدت زمانی 
برای تنفس پرداخت بدهی های 
مالیات��ی، اقس��اط های ریالی و 
ارزی و... ب��ود که ب��ا انجام آن 

موافقت صورت نگرفت. 
او ادام��ه داد: از نظر من اگر 
پرداخ��ت یارانه به ش��یوه ای 
ب��ه تولیدکنن��دگان س��یمان 
صورت  پرداخت  مازوت س��وز 
گیرد ب��ه طور حتم ن��ه تنها 
فسادی ندارد بلکه می تواند با 
مشورت انجمن تولیدکنندگان 
نیازمند شناس��ایی و یارانه در 
نظ��ر گرفته ش��ده را دریافت 
کنند. ش��یخان درب��اره عدم 
ب��رای  الزم  بودج��ه  وج��ود 
پرداخ��ت یاران��ه توضیح داد: 
با توج��ه به اینکه ب��ا کمبود 
بودجه مواجه هستیم و وجود 
خارجی  سرمایه گذاری  تمایل 
در کش��ور، باید منابع الزم را 
از طریق جذب این سرمایه ها 

تامین کنیم. 

کارشناسان و فعاالن اقتصادی در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند

 امیدی به یارانه تولید نیست
آرامش و ثبات می خواهیم

برترین ه��ا  جش��نواره  دبی��ر 
ب��ه  بس��ته بندی  صنع��ت  در 
صن��دوق  مال��ی  حمایت ه��ای 
کارآفرین��ی امی��د از فعاالن این 
بخش اشاره و تاکید کرد: توسعه 
ص��ادرات بدون توجه ب��ه به روز 
بودن صنعت بس��ته بندی تحقق 

نمی یابد. 
افش��ین فخ��ر در گفت وگو با 
افزود: صن��دوق کارآفرینی  ایرنا 
از فعاالن حوزه بسته بندی  امید 
در ارتباط با ارائه توانمندی های 
خ��ود در نمایش��گاه تخصصی و 

حضور در دوره ه��ای بین المللی 
و همچنین برگزیدگان مس��ابقه 
طراحی این جش��نواره، حمایت 

مالی می کند. 
وی اظه��ار داش��ت: جمهوری 
اس��المی ای��ران به تازگ��ی عضو 
بس��ته بندی  جهان��ی  س��ازمان 
)WPO(  و اتحادیه بسته بندی 

آسیا )APF( شده است. 
فخ��ر ی��ادآور ش��د: در طول 
س��ال های متم��ادی، ب��ه دلیل 
فقدان تش��کلی جامع در صنایع 
بسته بندی ایران، ایجاد ارتباطات 

بین المللی و استفاده از تجربه ها 
و دانش دیگر کشورها در تدوین 
برنامه های راهبردی بسته بندی، 
اهمی��ت چندانی ب��رای متولیان 

نداشته است. 
ک��ه  آنج��ا  از  اف��زود:  وی 
بس��ته بندی هرگز اولویت اصلی 
صنای��ع مه��م نب��وده و صنعتی 
تجملی و غربی به حساب آمده، 
ه��ر روز بیش��تر در الک خ��ود 
فرورفته و داخل مرزهای کش��ور 

اسیر شده است. 
فخر ادام��ه داد: پ��س از رفع 

تحریم های اقتصادی، باید توسعه 
ص��ادرات کااله��ای غیرنفتی در 
ق��رار گی��رد؛ ضرورت  اولوی��ت 
نخس��ت ای��ن توس��عه، توج��ه 
دولتم��ردان و صادرکنندگان به 

صنعت بسته بندی است. 
وی اف��زود: در ای��ن ش��رایط، 
ایج��اد  روز،  دان��ش  انتق��ال 
تربی��ت  الزم،  زیرس��اخت های 
تجهی��ز  و  انس��انی  نی��روی 
واحده��ای تولی��دی و صادراتی 
به فناوری های نوین بسته بندی، 
فرآیند  در  انکارناپذی��ر  نیازهای 

توسعه صنعت بسته بندی است. 
ب��ه گفت��ه وی، اکن��ون یکی 
از سیاس��ت های مه��م دول��ت 
تدبی��ر و امی��د رون��ق تولید و 
افزایش صادرات است؛ بنابراین 
ب��رای این مه��م بای��د صنعت 
تقویت  در کش��ور  بس��ته بندی 
ش��ود ت��ا بت��وان ارزش افزوده 
کااله��ای صادرات��ی را به نحو 

چشمگیری افزایش داد. 
برترین ها در صنعت  جشنواره 
بسته بندی، خرداد ماه امسال در 

تهران برگزار می شود. 

تولید کنندگان  اتحادیه  رئیس 
نساجی  صنایع  صادرکنندگان  و 
ضمن گالی��ه از رک��ود در بازار 
پوش��اک و نبود تقاضای مناسب 
برای پوش��اک ایرانی، اعالم کرد 
که بازار عید امس��ال بیش��تر در 
اختیار پوشاک چینی و ترک بود 
و مصرف کنندگان نیز بیش��تر به 

این نوع پوشاک روی آوردند. 
سعید حسین زاده در گفت وگو 
وضعی��ت  درب��اره   ایس��نا،  ب��ا 
نس��اجی  صنعت  تولید کنندگان 
در س��ال گذش��ته و همچنی��ن 
امس��ال گفت: در س��ال گذشته 
ب��ه دلیل رک��ود حاکم ب��ر بازار 
تولید کنندگان ما انگیزه ای برای 
تولید نداشتند و از آنجاکه تولید 
بازار پوش��اک بیش��تر مربوط به 
سه ماه آخر سال است و تا پایان 
س��ال رکود بر ب��ازار حاکم بود، 
تولید داخلی ش��رایط مساعدی 

نداشت. 

وی ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به 
اینک��ه در اس��فندماه تا حدودی 
نسبت به کل س��ال رکود کمتر 
ایران��ی  تولید کنن��دگان  ش��د، 
تولیداتی داش��ته  می توانس��تند 
باشند اما از آنجاکه در کل سال 
رکود ب��ود و تولید کنن��دگان از 
شرایط آینده چندان آگاه نبودند 
داشته  مناسبی  تولید  نتوانستند 

باشند و بازار شب عید بیشتر در 
اختیار محصوالت چینی و ترک 
بود و مصرف کنندگان نیز بیشتر 
به این نوع پوشاک روی آوردند. 
تولید کنندگان  اتحادیه  رئیس 
نساجی  صنایع  صادرکنندگان  و 
ب��ا اش��اره به حجم زی��اد کاالی 
قاچ��اق در کش��ور گف��ت: بازار 
م��ا را محصوالت قاچ��اق احاطه 

ک��رده اس��ت و انگی��زه ای برای 
ش��روع  ب��رای  تولید کنن��دگان 
س��ال جدی��د وجود ن��دارد. اگر 
ش��رایط  رود  پیش  همین ط��ور 
بدتر ه��م می ش��ود و در بخش 
منتظر شرایط  نمی توان  نساجی 

خوبی بود. 
وعده های  درباره   حس��ین زاده 
صنع��ت  م��ورد  در  مس��ئوالن 

نساجی اظهار کرد: سال گذشته 
مس��ئوالن از جمله وزیر صنعت، 
معدن و تجارت قول های زیادی 
دادند، اما متاس��فانه هیچ کدام از 
این وعده ها عملی نشد؛ به عنوان 
مثال قرار بود سهم بیمه کارفرما 
شامل معافیت قرار گیرد، اما این 
اتفاق نیفتاد و در حال حاضر نیز 
معافیت هایی را اعالم کرده اند که 
قبال هم آن معافیت را قائل شده 
بودن��د و هی��چ صحبت جدیدی 
در راستای تقویت صنعت نشده 

است. 
ن���ظ����ر  از  اف����زود:  وی 
تولید کنن��دگان بهتر اس��ت که 
بتوانی��م جل��وی قاچ��اق کاال را 
بگیریم، چرا ک��ه تولید کنندگان 
با توجه به وضعی��ت فعلی هیچ 
توقعی ندارند، غیر از اینکه جلوی 
قاچ��اق کاال گرفته ش��ود، چون 
در آن صورت اس��ت که صنعت 

داخلی می تواند رشد کند.  

توسعه صادرات نیازمند توجه به صنعت بسته بندی است

رئیس اتحادیه تولید کنندگان صنایع نساجی: 

بازار پوشاک نوروزی در اختیار چین و ترکیه بود

صنعت

وزیر کار به صنعتگران پوشاک قول همکاری داد
تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان 

با تسهیالت 16 درصدی 

وزی��ر تعاون، رفاه، کار و ام��ور اجتماعی در دیدار 
ب��ا هیات مدی��ره انجمن صنایع پوش��اک ای��ران، از 
رف��ع موان��ع تولی��د و تامی��ن س��رمایه در گردش 

تولیدکنندگان این بخش خبر داد. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز«، عل��ی ربیعی، عصر 
روز ش��نبه، در نشست آش��نایی با صنعت پوشاک و 
فعاالن این بخش، با اع��الم خبر فوق، افزود: وزارت 
کار آمادگی دارد تا برای تامین س��رمایه در گردش 
اعضای انجمن صنایع پوشاک ایران، تسهیالت بانکی 
ب��ا نرخ بهره 16 درص��دی در اختیار تولیدکنندگان 
قرار ده��د. ربیعی همچنین اظهار کرد: برای رش��د 
و اعتالی صنعت پوش��اک کش��ور و س��اخت تجهیز 
ش��هرک پوشاک، آمادگی داریم تا مدیریت و اجرای 
بخش مطالعاتی مربوط به س��ازمان فنی و حرفه ای 
در بح��ث آموزش های مربوط را ب��ه انجمن صنایع 

پوشاک و فعاالن این بخش واگذار کنیم. 
در این نشس��ت که صفدر حس��ینی، مدیر عامل 
صندوق توسعه نیز حضور داشت، قول داد تسهیالت 

مذکور از محل منابع این صندوق تامین شود. 
گفتنی اس��ت در این جلسه س��ومبات هاکوپیان، 
محمدی ف��ر، محس��ن اصفهانی��ان، ای��رج طائف��ی، 
محم��ودی، ش��هرام صالح��ی نوع پ��رور، س��یامک 
اس��کندرزاده، اکبر رضائیان، محمد اتابکی، مسعود 
نیک پ��ور، حامد اس��ماعیل پور، مجید فخ��ار و علی 

انصاریان حضور داشتند. 

رئیس اتاق بازرگانی اتریش: 
شرکت های اروپایی بی هیچ هراسی 

در ایران سرمایه گذاری کنند

»کریس��تف الیتل« رئیس ات��اق بازرگانی اتریش 
گف��ت، ش��رکت های اروپای��ی بدون هیچ هراس��ی 
از تهدید ه��ای سیاس��ی در ای��ران، در این کش��ور 

سرمایه گذاری کنند. 
به گزارش ایرنا، وی در مصاحبه با روزنامه »کالینه 
زایتون��گ« چ��اپ اتری��ش تاکید کرد: ای��ران نقش 
مثبتی در س��وریه بازی می کند. همچنین تحریم ها 
علیه این کشور برداشته ش��ده است و بنابراین باید 
از فرص��ت پیش آماده اس��تفاده کرد و حیف اس��ت 
که ش��رکت های اروپایی باور داش��ته باش��ند که به 
عل��ت تهدید های سیاس��ی نباید با این کش��ور وارد 

فعالیت های تجاری و اقتصادی شد. 
رئی��س ات��اق بازرگان��ی اتری��ش با گفت��ن اینکه 
»اتری��ش ب��ر پایه ارتباط بس��یار عالی ک��ه با ایران 
به ویژه در حیطه اقتصادی دارد، همیشه یک شریک 
مطمئ��ن در زمان های س��خت به ش��مار می رود«، 
اف��زود: تحریم ه��ای بین المللی علیه ای��ران حتی تا 
امروز س��اختار بسیار پیچیده ای دارد و برای افزایش 
همکاری ه��ا باید بس��یاری از زوای��ای آن را مدنظر 

داشت. 
الیتل پیش تر نیز ضمن ابراز امیدواری به افزایش 
همکاری های ش��رکت های اتریش��ی با طرف ایرانی 
گفت��ه ب��ود: بع��د از لغ��و تحریم ها، ش��رایط پویای 
اقتص��ادی برای ای��ران به وجود آماده اس��ت و این 
کشور می تواند در سطح بین المللی بهترین شرکای 

اقتصادی را برای خود پیدا کند. 

سفیر ترکیه: تجار بزرگ ترکیه 
به ایران می آیند

»رضا هاکان تکین« س��فیر ترکیه درایران از سفر 
تجار بزرگ ترکیه به ایران خبر داد. 

او در دی��دار با ول��ی اهلل افخمی راد، مع��اون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و رییس س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران با اش��اره به اینک��ه دو هیأت بلند پایه 
متش��کل از اتحادی��ه صنای��ع و اتاق صنای��ع ترکیه 
بهار س��ال آینده به تهران س��فر خواهند کرد، ابراز 
امیدواری کرد که درنشست همکاری های دو کشور 
در فروردی��ن ماه در خصوص موارد مطرح ش��ده در 
این نشست تصمیم گیری شود و تصمیمات منجر به 

ارتقای روابط تجاری تهران و آنکارا شود. 
وی گفت: ترکیه نیز نگاه همکاری بیش��تر با ایران 
را دنب��ال می کند و درخواس��ت هایی را در خصوص 
اضافه ش��دن برخی کاالها در تج��ارت ترجیحی دو 

کشور دارد. 
هاکان تکی��ن ادامه داد: م��ا می خواهیم قدم های 
بلن��دی برداریم و به نتیجه عملیاتی و ملموس��ی در 

روابط دو کشور دست پیدا کنیم. 
افخم��ی راد نی��ز در این دی��دار به تج��ارت بین 
دو کش��ور با پ��ول ملی تاکید ک��رد و گفت: ایران و 
ترکیه همواره دو کش��ور دوس��ت و ب��رادر بوده اند و 
رواب��ط تج��اری و اقتص��ادی خ��ود را در دوره های 
مختل��ف حف��ظ کرده اند و ما امیدواری��م با توجه به 
رفع تدریجی تحریم ها ش��اهد حضور هر چه بیشتر 

سرمایه گذاران ترکیه در ایران باشیم. 

پوشاک

تجارت
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روند کاهش��ی نرخ تورم در 
سال های اخیر و مثبت شدن 
نرخ رش��د دو اتف��اق مهم در 
بررس��ی متغیر ه��ای کالن را 
ب��رای اقتصاد کش��ور رقم زد، 
از ط��رف دیگر مثبت ش��دن 
ت��راز تجاری از اتفاقات مهمی 
ب��ود ک��ه در س��ال گذش��ته 
منهای  بنابراین  ش��د.  محقق 
متغیر های  تمام  بیکاری،  نرخ 
اصل��ی اقتصاد ای��ران در روند 
کنار  ق��رار گرفتن��د.  بهب��ود 
ه��م ق��رار دادن ای��ن عوامل 
عالوه بر اث��رات مثبتی که در 
همراه  به  اقتص��ادی  وضعیت 
خواهد داش��ت نش��ان دهنده 
اقتص��اد در مس��یر  حرک��ت 
درس��ت و آغاز ش��رایط رونق 
اقتصادی در سال جاری است. 
بنابراین، س��ال 95 را می توان 
به عنوان نقطه ش��روع حرکت 
اقتص��اد در دوره رون��ق تلقی 
ک��رد، از این رو کارشناس��ان 
اقتص��ادی برای��ن باورن��د که 
همس��ویی متغیر ه��ای کالن 
اقتصادی یک نماگر مهم برای 
شکل گیری تحرک در اقتصاد 
ایران اس��ت. »فرصت امروز« 
با ای��ن رویکرد در گفت وگو با 
کارشناسان شرایط اقتصاد در 
س��ال جاری را بررسی کردکه 

در ادامه می خوانید. 

اقتصاد به وضعیت عادی و 
منطقی خود بازگشته است 
مهدی تقوی، استاد اقتصاد 
درخصوص  عالم��ه  دانش��گاه 
حرک��ت  الگ��وی  تغیی��ر 
اقتصادی در  متغیر های کالن 

امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
گفت: روند رو ب��ه بهبود این 
متغیر ها با مثبت ش��دن تراز 
تغییر  ش��د.  تکمیل  تج��اری 
جهت نرخ رشد و قرار گرفتن 
در کان��ال مثب��ت و از طرف 
دیگر کاهش نرخ تورم نش��ان 
می دهد، مس��یری که اقتصاد 
در پی��ش گرفت��ه در جه��ت 
درس��ت و منطقی اس��ت اما 
نکته ای که بای��د به آن توجه 
داشت عدم تغییر نرخ بیکاری 
در اقتصاد اس��ت که اگر نرخ 
رش��د حرکت مثب��ت خود را 
حفظ کن��د، طبیعتا بهبود در 
وضعیت اش��تغال و تولید رخ 

خواهد داد. 
وی در ادام��ه افزود: مثبت 
ش��دن تراز تجاری در س��ال 
گذش��ته اتفاق مثبتی بود که 
بهتری  روز های  نوید  می تواند 
ایران داش��ته  را برای اقتصاد 
باش��د در واقع مثبت ش��دن 
ای��ن متغیر عالوه ب��ر نمایش 
ص��ادرات  وضعی��ت  بهب��ود 
نس��بت به واردات می تواند به 
نوعی در کاه��ش نرخ ارز هم 
موثر باش��د، بنابراین می توان 
ش��رایط بهتری را برای تولید 
و س��رمایه گذاری در کشوربه 
دنبال داشته باشد، البته نباید 
از نظر دور داش��ت که دولت 
ممک��ن اس��ت ب��رای جبران 
کسری بودجه در برابر کاهش 
قیم��ت دالر مقاومت نش��ان 

دهد. 
اقتص��اد  گف��ت:  تق��وی 
ای��ران در س��ال های پس از 
بس��یار  اش��تباه  دو  انق��الب 
بزرگ داش��ت، یکی سیاست 
دول��ت  اقتص��ادی  تعدی��ل 

اجرای  دیگ��ری  و  هاش��می 
ط��رح هدفمن��دی یارانه ه��ا 
ب��ود ک��ه دو ش��وک بزرگ 
را ب��ه اقتص��اد وارد ک��رد و 
باع��ث ش��د اقتص��اد ای��ران 
سال ها از مس��یر اصلی خود 
اما در س��ال های  بماند.  دور 
اخی��ر اقتص��اد ب��ه وضعیت 
و  بازگش��ته  منطق��ی خ��ود 
فضای آرامش حاکم شده که 
نتیجه آن بهبود روند حرکت 
متغیر ه��ای کالن اقتصاد بود 
که قطعا در س��ال جدید هم 
این روند حفظ خواهد ش��د. 

این کارشناس اقتصادی در 
رابط��ه با وضعی��ت اقتصاد در 
س��ال 95 تاکید کرد: با توجه 
به ش��رایط حاکم، ادامه روند 
مثب��ت و حتی بهبود نس��بی 
ش��رایط قابل حصول است و 
اگر اتف��اق غیر مترقبه ای برای 
اقتصاد رخ ندهد، سال جاری 
اقتصاد  جه��ش  برای  مبنایی 

ایران خواهد بود. 

نماگر ها نشان از آغاز رونق 
اقتصاد در سال جاری دارد

اس��تاد  عزت��ی،  مرتض��ی 
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس 
گفت: آمار های منتش��ر ش��ده 
از بان��ک مرکزی نش��ان دهنده 
روند حرک��ت متغیر های کالن 
اقتص��ادی به وی��ژه در ماه های 
اخی��ر در جهت مثبت اس��ت 
که نشان دهنده بهبود وضعیت 
اقتصاد ایران اس��ت و به دنبال 
آن می توان انتظار داش��ت که 
نرخ رشد مثبت حدود 5 درصد 

در سال جاری اتفاق بیفتد. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکید کرد: کاهش نرخ تورم، 

بهب��ود ت��راز تج��اری، مثبت 
افزایش  رش��د،  ن��رخ  ش��دن 
تولی��د و ص��ادرات نفت باعث 
می ش��ود تا امید به ادامه روند 
حرکت مثبت در اقتصاد ایران 
در آین��ده ای نه چن��دان دور 
بیش��تر شود و رش��د تولید و 
بهبود درآمد تولیدکنندگان و 
تحریک تقاضا در اقتصاد رقم 

خواهد خورد. 
از  برخ��ی  گف��ت:  عزت��ی 
کارشناس��ان براین باور ند که 
ب��ا روند کاهش��ی ن��رخ تورم 
نمی ت��وان به بهب��ود وضعیت 
ام��ا  ب��ود  امی��دوار  اش��تغال 
نکت��ه اصل��ی اینجاس��ت که 
ظرفیت های خالی بسیاری در 
داردکه  اقتصاد کش��ور وجود 
می توان با حفظ روند کاهشی 
ن��رخ تورم به بهب��ود وضعیت 
اش��تغال امیدوار بود، از طرف 
هم  اقتص��ادی  رش��د  دیگ��ر 

محقق خواهد شد. 
وی تاکید ک��رد: دولت باید 
درنظر داشته باشد که بهترین 
نرخ  کاه��ش  ب��رای  راه��کار 
بی��کاری تمرکز بر گس��ترش 
بخ��ش خصوص��ی در اقتصاد 
است. مش��کل اساسی اقتصاد 
اعم��ال نفوذ و اعم��ال قدرت 
دول��ت در بخش های مختلف 
اقتصادی اس��ت ک��ه به تولید 
و اش��تغال ضربه زده اس��ت. 
بنابراین بای��د این تفکر جای 
خ��ود را ب��ه اصال��ت بخ��ش 
و  تولید کنن��ده  و  خصوص��ی 

سرمایه گذار بدهد. 
عزتی گف��ت: ب��رای بهبود 
وضعیت اش��تغال بای��د تولید 
و س��رمایه گذاری در اقتص��اد 
افزای��ش یابد. مش��کل اصلی 

در ش��رایط فعلی عدم تحرک 
در فض��ای اقتص��ادی اس��ت، 
بنابراین زمانی که این تحرک 
محقق ش��ود با ب��ه کار گیری 
ظرفیت ه��ای خال��ی اقتصاد، 
تولی��د و اش��تغال ه��م روند 
مثبت��ی خواهد داش��ت بدون 

آنکه نرخ تورم رشد کند. 
وی در ادامه عنوان کرد: اگر 
بخواهیم در بلند مدت جهشی 
را در اقتصاد داشته باشیم باید 
سیاس��ت گذاری درس��تی در 
اقتصاد اتخ��اذ کنیم، فرهنگ 
را  س��رمایه گذاری  و  تولی��د 
ترویج دهی��م و به انگیزه های 
بخ��ش خصوص��ی در اقتصاد 
دول��ت  بگذاری��م.  احت��رام 
بای��د ت��الش کن��د از بخش 
تولی��د حمایت کن��د و درک 
واح��دی از این موض��وع نزد 
سیاس��ت گذاران و مس��ئوالن 

شکل گیرد. 
عزت��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
در ش��رایط فعل��ی متغیر های 
کالن اقتصادی همس��و با هم 
در جه��ت مثبت ق��رار دارند، 
اف��زود: این فرصت مناس��بی 
برای ش��کل گیری یک جهش 

اقتصادی است. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
در خص��وص پیش بینی روند 
متغیر های کالن درسال آینده 
گفت: روند بهبود متغیر تورم 
الاقل در ش��ش ماهه نخست 
سال جاری حفظ خواهد شد. 
احتمال رونق بخش مس��کن 
وج��ود دارد و ت��راز تجاری و 
تولید نفت رشد خواهد داشت 
که به تب��ع آن وضعیت تولید 
و اش��تغال هم بهب��ود خواهد 

یافت. 

»فرصت امروز« در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی بررسی کرد  

هم سویی متغیر های کالن برای بهبود اقتصاد 

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم 
اینکه در نیمه دوم امسال موضوع 
»یکسان سازی نرخ ارز« را اجرایی 
می کنیم، تداوم کاهش نرخ س��ود 
بانکی و تورم تک نرخی در س��ال 

95 را وعده داد. 
به گزارش مهر، ولی اهلل س��یف 
یک��ی از برنامه ه��ای مه��م بانک 
مرک��زی در س��ال 95 را متعادل 
کردن نرخ س��ود بانکی اعالم کرد 
و گفت: در س��ال گذش��ته بانک 
مرکزی به بازار بی��ن بانکی ورود 
کرد ک��ه این کار باعث ش��د نرخ 
س��ود در این بازار از ۲9درصد به 
۱۷درصد کاهش یابد. رئیس کل 
بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش 
نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک 
مرکزی گزارش مربوط به کاهش 
نرخ سود را به شورای پول و اعتبار 
ارائه کرد که براساس تصمیم شورا 

نرخ سود ۲درصد تقلیل یافت، در 
مقطع��ی دیگر برای دومین بار در 
پ��ی گزارش بانک مرکزی، ش��ورا 
نرخ سود را ۲درصد دیگر کاهش 

داد. 
وی به همراهی بانک ها با بانک 
مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی 
اش��اره و تصریح کرد: نرخ س��ود 
تسهیالت هم به تبع کاهش نرخ 
سود س��پرده ها پایین آمده است. 
به طوری ک��ه نرخ س��ود بانکی که 
در گذش��ته ۲۶، ۲۷ درص��د بود، 
ب��ه ۱۸درصد تقلی��ل یافته و این 
ن��رخ در بانک ها جا افتاده اس��ت. 
س��یف خاطرنش��ان کرد: از نظر 
بانک مرکزی شرایط موجود هنوز 
مطلوب نیس��ت، زیرا نرخ تورم به 
ح��دود ۱۲درصد تقلی��ل یافته و 
بنابراین نرخ سود باالی ۱۸درصد 
چندان قابل قبول نیست و باید باز 

هم کاهش یابد. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی با 
تاکید بر اینکه این بانک در تالش 
اس��ت از ابزارهای غیردس��توری 
ب��رای کاهش ن��رخ س��ود بانکی 
اس��تفاده کن��د، افزود: ام��ا قطعا 
در س��ال 95 به این هدف دست 
می یابی��م و پیش بینی می ش��ود 
که نرخ س��ود در س��ال جاری به 
دامنه قابل قب��ول خود که همان 
 حوالی ن��رخ تورم اس��ت، کاهش 
یاب��د. وی رس��یدن به ن��رخ تورم 
تک رقم��ی را از برنامه های دیگر 
این بانک در س��ال 95 برشمرد و 
گفت: در نیمه دوم امسال موضوع 
»یکسان س��ازی ن��رخ ارز« را که 
یک��ی از برنامه های ج��دی بانک 
مرکزی اس��ت، دنب��ال می کنیم. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار یکی 
از توفیقات دولت در س��ال ۱394 

را کاهش نرخ ت��ورم تا ۱۲ درصد 
بنابراین درصدد هستیم  دانست؛ 
در سال جدید نرخ سود را تا دامنه 
تورم کاهش دهیم. سیف با تاکید 
بر اینکه هی��چ بانک غیرتحریمی 
وجود ندارد که س��وییفت آن باز 
نش��ده باش��د، گفت: به جز یکی 
دو بان��ک ک��ه در تحری��م بودند، 
هم��ه بانک های ما به س��وییفت 
متصل هس��تند. وی اف��زود: یک 
هفته بعد از اجرای برجام یک نفر 
از همکاران م��ا با همکاری وزارت 
خارجه به بروکسل رفت و با اداره 
مرکزی سوییفت مذاکراتی داشت. 
با این مذاکراتی که صورت گرفت، 
فرآیندی که طی دو تا سه ماه طول 
می کشید، طی دو هفته طی شد و 
بعد از آماده سازی نرم افزارها )یک 
 هفته تا ۱۰ روز( س��وییفت برقرار 

شد. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید 
کرد: هر کس��ی ک��ه در برقراری 
سوییفت تردید دارد، می تواند یک 
بانک را انتخاب کند. روابط عمومی 
بانک مرکزی وی را آنجا می برد و 

اتاق سوییفت را نشان می دهد. 
سیف همچنین در پاسخ به این 
سوال که بس��ته پولی چه زمانی 
ب��ه بانک ها ابالغ می ش��ود، گفت: 
برنامه ما این نیس��ت که بسته ای 
را به بانک ها اب��الغ کنیم؛ چراکه 
در گذشته سیاس��ت های پولی را 
تصویب می کردیم و آن سیاست ها 
یک نوع مکث، تزلزل و تعلل ایجاد 

می کرد. 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
امروز همه چی��ز در حال حرکت 
اس��ت و اگر الزم باشد پیشنهادی 
به شورای پول و اعتبار می بریم و 

آنجا مصوب می کنیم. 

مدیر کل امور بین الملل بانک 
مرکزی اعالم کرد: در س��فر به 
اتریش سه دستاورد مهم بانکی، 

مالی و بیمه ای حاصل شد. 
حسین یعقوبی میاب در گفت 
و گو با خبرگزاری صدا و س��یما 
در وین افزود: نخستین دستاورد 
مربوط به توافق نامه با موسس��ه 
بیمه صادراتی اتری��ش )اوکابه( 
است که براس��اس آن، لغو همه 

تحریم ه��ای مرتبط با پوش��ش 
بیم��ه ای کااله��ای صادراتی به 
مقص��د ای��ران به طور رس��می 
اعالم و مس��ئله دیون معوق نیز 
حل ش��د. وی اضافه ک��رد: این 
موسس��ه اتریش��ی از ای��ن پس 
به  بیمه ه��ای صادراتی  ص��دور 
بانک ها، موسسات مالی و فعاالن 
اقتصادی اتریش که با طرف های 
اقتصادی ایران همکاری دارند را 

از س��ر خواهد گرف��ت.  یعقوبی 
می��اب گف��ت: این تفاه��م نامه 
مس��یر را برای گس��ترش سطح 
روابط اقتصادی دو کشور هموار 
خواهد کرد و به تس��هیل اجرای 
طرح ه��ای اقتصادی دو کش��ور 
منجر می ش��ود و طرف اتریشی 
اعالم کرده که در این باره دیگر 

تحریمی وجود نخواهد داشت. 
مدیر کل امور بین الملل بانک 

مرک��زی ایران گف��ت: همچنین 
در مذاک��ره بزرگ تری��ن بان��ک 
اتریشی با ش��بکه بزرگ جهانی 
به نام rzb مقرر ش��د تا دو هفته 
آین��ده حس��اب های م��ورد نظر 
بانک مرکزی ب��ه ارزهای جهان 
را در دفاتر این بانک به نام بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
گشایش یابد. یعقوبی میاب افزود: 
این بانک در خصوص اقدام مشابه 

برای بانک های تجاری ایرانی نیز 
اعالم آمادگی کرده است. 

وی ادامه داد: طرف اتریش��ی 
عالوه بر تایید باز کردن حس��اب 
یوروی��ی به ن��ام بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران برای 
حمای��ت از فعالی��ت بانک ه��ای 
تجاری ایرانی و گس��ترش سطح 
کارگ��زاری آنه��ا ب��ا طرف های 
اتریشی اعالم آمادگی کرده است. 

از سرگیری روابط بانکی اتریش با ایران

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

تداوم کاهش نرح سود بانکی در سال95
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خبرنــامه

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش 
افزوده، زمستان 94 تا 31 فروردین1395

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
کش��ور گفت: مودیان مالیات ب��ر ارزش افزوده برای 
ارائ��ه اظهارنامه و پرداخت مالی��ات بر ارزش افزوده 
فصل زمس��تان س��ال ۱394 تا پایان 3۱ فروردین 

۱395 فرصت دارند. 
علیرض��ا ط��اری بخ��ش، در م��ورد مهل��ت ارائه 
اظهارنامه و پرداخت مالی��ات بر ارزش افزوده فصل 
زمس��تان ۱394، افزود: براساس بخش��نامه رئیس 
کل س��ازمان امور مالیاتی کشور، جرایم تأخیر ارائه 
اظهارنامه برای کسانی که تا پایان وقت 3۱ فروردین 
۱395 اظهارنامه را تسلیم و مالیات بر ارزش افزوده 
مربوط به فصل زمستان گذشته را بپردازند، بخشوده 

خواهد شد. 
به گ��زارش ایرنا، معاون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
س��ازمان امور مالیاتی افزود: مهلت ارائه اظهارنامه و 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف مدت 
۱5 روز پس از پایان هر فصل اس��ت. اما برای فصل 
زمستان، با توجه به اینکه تا ۱5 فروردین ماه به طور 
عام ب��ا تعطیالت مصادف می ش��ود و فرصت اندکی 
برای تنظیم و ارسال اظهارنامه وجود دارد، برای حل 
این مش��کل رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
بخشنامه ای صادر کرد که بر این اساس، مودیانی که 
تا 3۱ فروردین ماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
زمس��تان را به همراه پرداخ��ت مالیات مربوطه ارائه 
کنند مشمول بخشودگی قانونی جرایم خواهند شد. 
ط��اری بخش تأکی��د کرد: نرخ مالی��ات بر ارزش 
افزوده کماکان همانند س��ال ۱394، 9 درصد است 
که شامل ۶ درصد مالیات و 3 درصد عوارض خواهد 

بود. 
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا تمامی فعاالن 
اقتصادی مش��مول اجرای قانون هس��تند، گفت: در 
نظام مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مودیانی که برای 
اج��رای قانون فراخوان می ش��وند مش��مول اجرای 
مقررات خواهند بود. مودیان فراخوان ش��ده مکلف 
به ثبت نام در این نظام مالیاتی و دریافت گواهینامه 
ثب��ت ن��ام و ارائه آن به خری��داران کاال و خدمات و 
دریافت مالیات از مش��تریان و پرداخت آن در مهلت 

مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور هستند. 
معاون مالیات ب��ر ارزش افزوده در خصوص اینکه 
چنانچ��ه مودیان قانون را اج��را نکنند چه جرایمی 
در قانون پیش بینی شده اس��ت، افزود: مودیانی که 
نسبت به ثبت نام و اجرای دقیق مقررات و پرداخت 
دقیق مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی 

کشور اقدام نکنند مشمول جرایم می شوند. 
طاری بخ��ش جریمه ثبت نام نک��ردن در مهلت 
مقرر را ۷5 درص��د مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام، 
جریمه صادر نشدن صورتحساب را یک برابر مالیات 
متعلق، تسلیم نکردن اظهارنامه را 5۰ درصد مالیات 
متعلق، ارائه نکردن دفاتر یا اس��ناد و مدارک را ۲5 
درص��د مالیات متعلق و جریم��ه تاخیر در پرداخت 
مالیات را ۲ درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت 

نشده اعالم کرد. 

راغفر مطرح کرد
سکوی پرش شرکت های خارجی 

نشویم
یک اقتصاددان معتقد اس��ت، بخش��ی از رشدی که 
کش��ور در س��ال پیش رو، تجربه خواهد کرد، حاصل 
ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران است، ولی باید 
دولت برنامه ریزی دقیقی داش��ته باش��د که کشور به 

سکوی پرش شرکت های خارجی تبدیل نشود. 
حسین راغفر در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش بینی 
سه شاخص کالن اقتصادی در آینده، بیان کرد: وقتی 
درباره رش��د اقتص��ادی و بهبود وضعیت آن صحبت 
می کنیم، باید ببینیم که چه نوع رشدی مدنظر است. 
آیا رش��دی که قرار اس��ت ایجاد ش��ود، اشتغال نیز به 

همراه خود دارد، یا خیر؟ 
وی بیان کرد: رش��دی که اقتصاد کش��ور در س��ال 
۱393 تجربه کرد، رش��دی بود که اش��تغال به همراه 
خود نداشت به این علت که از طریق افزایش استخراج 
منابع طبیعی و. . . ایجاد شده بود. اکنون نیز به نظر 
می رسد رشدی که پیش بینی می شود کشور در سال 
جاری تجربه کند، رشد بدون اشتغال باشد چون برای 
تحقق این رشد به افزایش صادرات نفت چشم دوخته 
شده و دولت منتظر ورود ارز از خارج از کشور است. 
او ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه دولت باید ب��ا توجه به ورود 
س��رمایه گذاری خارج��ی ب��ه کش��ور، برنامه ه��ای 
روش��نی ب��رای آین��ده رواب��ط اقتص��ادی کش��ور با 
این س��رمایه گذاران داش��ته باش��د، بیان کرد: گفته 
می ش��ود که این س��رمایه گذاران برای سرمایه گذاری 
در کش��ور به ای��ران ورود می کنند، درحالی که اغلب 
این س��رمایه گذاران به دنبال جذابیت بازار ایرانی به 
کشور ما ورود می کنند. ما نگران ورود آنها به کشور 
هس��تیم. دولت باید چش��م انداز روشنی دراین زمینه 
داش��ته باش��د تا واقعاً از س��رمایه های آنان در جهت 
تولید اس��تفاده ش��ود. این اقتصاددان بیان کرد: در 
غیر این صورت با توجه به اینکه اکنون ش��رکت های 
خارجی به بازار ایران توجه دارند و به ایران به عنوان 
ی��ک س��کوی پرش نگاه می کنند ت��ا بتوانند به بازار 
4۰۰ میلیونی منطقه دسترسی آسان تری پیدا کنند، 
برقراری روابط اقتصادی با کش��ورهای دیگر منجر به 
آن خواهد شد که به بازار فروش محصوالت کشورهای 
دیگر تبدیل شویم و ایران راهی شود که شرکت های 
خارجی بتوانند محصوالت خود را به راحتی به مردم 
کش��ورهای منطق��ه بفروش��ند. وی همچنین بخش 
دیگ��ری از رون��ق اقتصادی پی��ش رو را حاصل رونق 
بخش خدمات دانست و بیان کرد: پیش بینی می کنم 
که بخش خدمات و واردات هم درآینده شاهد رونق 
نسبی باشد که حاصل حضور شرکت های خارجی به 
ای��ران خواهد بود، البته پیش بینی می کنم در چنین 
ش��رایطی تورم بیش��تر شود چون رشدی که پیش رو 
قرار دارد، تورم زا خواهد بود و احتماال سال پیش رو 

سالی باشد که شاهد رشد بیشتر تورم باشیم. 

نرخنــامه
دالر3,465 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,4۶5تومان، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۱,۰۱۷,5۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازارآزاد3,9۶5 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز4,9۶۸توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم 
س��که 53۸,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که۲۸۶,۰۰۰ 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی۱94,۰۰۰ 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار 
۱۰4,۲۲۰توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طال هم در 

بازارهای جهانی ۱۲,۲۲9دالر بود. 

برندگان طرح نقد برتر بانک 
پاسارگاد اعالم خواهند شد

برندگان طرح »نقد برتر« که به ابتکار بانک پاسارگاد 
انجام شد، در اردیبهشت سال ۱395 اعالم خواهند شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، با استقبال 
کم نظی��ر هم وطن��ان گرامی، بیش از ۷ هزار نقد، نظر و 
پیشنهاد، در طرح »نقد برتر« که به ابتکار بانک پاسارگاد 
و از آذرماه سال ۱394 آغاز شده  بود، به دبیرخانه رسید. 
این طرح به دنبال اس��تقبال بس��یار خوب هم میهنان 
گرامی از طرح های نقد برتر بانک پاسارگاد در سال های 
گذشته و طی فراخوانی به مناسبت پایان دهمین سال 
فعالیت، برای چهارمین س��ال متوالی، برگزار ش��د که با 
استقبالی کم نظیر، بیش از ۷ هزار نقد، پیشنهاد و نظر 
به دبیرخانه رس��ید. هیات داوران ضمن بررس��ی دقیق 
تک تک نقدها و نظرها، در فروردین ماه، اسامی ۱۰ نقد 
برتر و پیشنهاد سازنده را انتخاب و در اردیبهشت سال 

جاری اعالم خواهد کرد. 
گفتنی است طرح نقد برتر در راستای اعتقاد مدیران 
این بانک به لزوم گسترش فرهنگ انتقاد و نقدپذیری 
اس��ت. از این رو از تمام پیش��نهادها، نقدها و نظرهای 
هم وطنان خود اس��تقبال کرده، تک تک آنها را به طور 
دقی��ق مطالع��ه و بررس��ی می کنند و ضمن س��رلوحه 
قراردادن آن، نس��بت به اجرایی شدن تمام پیشنهادها 
و نقدها در واحدهای مختلف بانک اقدام خواهند کرد. 

برنامه  های بانک ملی ایران در حوزه 
خلیج فارس در پساتحریم تشریح شد

در جلس��ه ای که با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران، 
رؤس��ای ش��عب منطق��ه ام��ارات متحده عرب��ی در محل 
سرپرس��تی دوبی برگزار ش��د برنامه های بانک ملی ایران 
در شرایط پسا تحریم توسط مدیرعامل بانک تشریح شد. 
دکتر همتی، مدیرعامل بانک با توجه به برنامه ریزی های 
انجام گرفته در چارچوب طرح تحول بانک ملی و نقش��ی 
ک��ه ب��ه فعالیت ه��ای بین المللی و ارزی بانک در ش��رایط 
پس��ا تحریم داده ش��ده اس��ت اقدام��ات عملی از س��وی 
ش��عب بان��ک در منطقه را ب��رای تحقق اهداف پیش بینی 
ش��ده یادآوری کرد. دکت��ر همتی ضرورت هم افزایی بین 
واحدهای بانک درکشورهای مختلف جهان و توجه بیشتر 

به عملیات بانکداری بین المللی را مورد تاکید قرارداد. 

لوح حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برای »سامان ماهواره«

گروه ارتباطات ماهواره ای سامان موفق شد لوح قدردانی 
پانزدهمین همایش ملی و سومین همایش استانی حمایت 

از حقوق مصرف کنندگان را به دست آورد. 
ب��ه گ��زارش اداره روابط  عمومی بانک س��امان، حس��ین 
علیزاده مدیرعامل گروه ارتباطات ماهواره ای س��امان ضمن 
اعالم این خبر گفت: در پانزدهمین همایش ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان که با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، 
خسروتاج قائم مقام وزیر و جمعی دیگر از صاحبان صنایع و 
فعاالن اقتصادی و با مشارکت ۶۰۰ بنگاه اقتصادی راه یافته 
در اسفند 94 برگزار شد، از ۱۱۸ بنگاه اقتصادی برتر قدردانی 
شد. وی افزود: تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان به 
بنگاه هایی اعطا می شود که عالوه بر گذراندن سایر آزمون ها 
حداقل دو سال پیاپی یا سه سال غیرمتوالی موفق به دریافت 

گواهینامه شده باشند. 

بانکنامه
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قیمتنوع ارز 
3,4۶5دالر امریکا

3,9۶5یورو اروپا

 4,9۶۸ پوند انگلیس

 954درهم امارات

۱,۲5۰لیر ترکیه

53۸یوان چین

3۱ین ژاپن
 ۲,۷۰۸دالر کانادا

3,۶5۰فرانک سوئیس

۱۱,4۰۰ دینار کویت
9۲5 ریال عربستان

۶۰روپیه هند
۸۸۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
۱۲,۲۲9 اونس طال
45۱,9۰۰مثقال طال

۱۰4,۲۲۰هر گرم  طالی ۱۸ عیار

۱,۰۱۷,5۰۰سکه بهار آزادی

۱,۰۱۷,5۰۰سکه طرح جدید

53۸,۰۰۰نیم سکه

۲۸۶,۰۰۰ربع سکه

 ۱94,۰۰۰سکه گرمی

عباس نعیم امینی
abahram73@yahoo.com



دوشنبه
165 فروردین 1395 شماره 473بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073296

فروش 219 میلیارد ریال سهم 
دولتی در بورس

در دوازدهمین ماه س��ال گذش��ته تعداد 74 میلیون 
س��هم دولتی به ارزش 219 میلیارد ریال توس��ط سازمان 
خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شده 
است. همچنین براساس آمار شرکت بورس، این سازمان در 
بهمن پارسال فروشنده تعداد 4162میلیون سهم دولتی به 
ارزش 5490 میلیارد ریال، دی ماه فروشنده تعداد 2346 
میلیون سهم دولتی به ارزش 10074 میلیارد ریال، آذر 
ماه فروشنده تعداد 100 هزار سهم دولتی به ارزش 0.04 
میلیارد ریال، آبان ماه فروشنده تعداد 3 میلیون و 100 
هزار سهم دولتی به ارزش 22 میلیارد و 700 میلیون ریال، 
مهر ماه فروشنده 400 هزار سهم به ارزش 300 میلیون 
ریال، ش��هریور ماه فروش��نده یک میلیون سهم دولتی به 
ارزش 2 میلیارد ریال، مرداد ماه فروشنده 3 میلیون سهم 
دولتی به ارزش 17 میلیارد ریال، تیر ماه فروش��نده یک 
میلیون سهم دولتی به ارزش یک میلیارد ریال و فروردین 
ماه سال گذشته فروشنده 80 میلیون سهم دولتی به ارزش 
144 میلیارد ریال در بورس بوده و در خرداد و اردیبهشت 
ماه سالی که گذشت نیز سهمی توسط خصوصی سازی در 

بورس واگذار نشده است. 

 پرداخت بیش از یک هزار و
416 میلیارد ریال سود انواع اوراق

مدی��ر ام��ور ارتباط با مش��تریان و خدمات الکترونیک 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( از پرداخت بیش از یک هزار و 416میلیارد ریال 
سود انواع اوراق در نخستین ماه سال 95 خبر داد. شادروز 
خس��روی با بیان مطلب فوق افزود: بیش از یک هزار و 
416 میلی��ارد و 580 میلیون ریال س��ود ان��واع اوراق در 
فروردین ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. 
وی تصریح کرد: زمان سررس��ید اوراق اجاره شرکت های 
ف��والد کاوه جنوب کیش، گروه صنعتی بوتان، ش��رکت 
معدنی و صنعتی چادرملو، دانا پتروریک کیش، پترو امید 
آسیا، خدمات ارتباطی رایتل، مخابرات ایران، لیزینگ رایان 
سایپا و مدیریت پروژه های نیروگاهی مپنا در ماه جاری 
است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را 
به سرمایه گذاران پرداخت می کند. خسروی ادامه داد: سود 
اوراق مشارکت توسعه خاورمیانه، شهرداری قم، شهرداری 
مش��هد، البراتوارهای سینا دارو و سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و مرابحه شرکت تولیدی 
موتور گیربکس واکسل سایپا نیز تا اواخر فروردین ماه جاری 

به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد. 

معامله 16، 198 تن انواع حامل های 
انرژی در بازار فیزیکی

در جری��ان معام��ات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 
کاالهای حال 402، 404 و آیزوفید پاالیش نفت تبریز 
در رینگ داخلی و گاز مایع خام پاالیش گاز ایام در رینگ 
بین الملل مورد عرضه قرار گرفتند که کل معامات صورت 
گرفته در این عرضه ها و عرضه های مازاد معادل 302 تن 
به ارزشی بالغ بر 3میلیارد و 383 میلیون ریال بود. بازار 
برق بورس انرژی نیز شاهد معامله یک قرارداد معادل 24 
مگاوات س��اعت به ارزش��ی قریب به 8 میلیون ریال بود. 
گفتنی است در آغاز جلسه معاماتی نخستین روز هفته 
نماده��ای بار  پیک، کم ب��اری، میان باری و بارپایه روزانه 
11 فروردین 95، 12 اردیبهشت95 و 13اردیبهشت95 
گش��ایش یافت��ه و در پای��ان نمادهای بار پیک، کم باری، 
میان باری و بارپایه روزانه 18 فروردین94 متوقف شدند. 

پیش بینی های سود »چافست« و 
»حتاید«

شرکت افست، پیش بینی درآمد هر سهم مالی منتهی به 
31 شهریور ماه 1395 را به صورت حسابرسی نشده منتشر 
کرد. »چافست«، با سرمایه 200 میلیارد ریال، در دوره سه 
ماهه، مبلغ 630 ریال سود به ازای هر سهم برآورد کرده 
است. شرکت افست، سود خالص شرکت را 125 میلیارد و 
957 میلیون ریال در نظر گرفته است؛ که نسبت به سال 94، 
معادل 25 درصد افزایش نشان می دهد. شرکت تاید واتر 
خاورمیانه در گزارش پیش بینی درآمد هر سهم مالی منتهی 
به 29 اسفند ماه 94، معادل 551 ریال سود به ازای هر سهم 
محاسبه کرد که نسبت به دوره گذشته، 65 درصد افزایش 
را نشان می دهد. سود خالص »حتاید« در دوره 9 ماهه ذکر 
شده، با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، مبلغ 550 میلیارد 
و 781 میلیون ریال برآورد شد. همچنین سود خالص این 
شرکت در گزارش پیش بینی درآمد هر سهم مالی منتهی 
به 30 اسفند ماه 95، معادل 487 میلیارد و 707 میلیون 
ریال در نظر گرفته شد. سود به ازای هر سهم شرکت تاید 
واتر خاورمیانه، 485 ریال برآورد شده که نسبت به دوره 
گذشته، 12 درصد کاهش را نشان می دهد. گفتنی است 
سرمایه »حتاید« در دوره 12 ماهه فوق، یک هزار میلیارد 

ریال در نظر گرفته شده است. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بازار س��هام روز گذشته شاهد 
ریزش بود؛ ریزشی که اگر چه در 
برخی نمادها با صف های فروش 
هم��راه ش��د اما به زع��م برخی 
تحلیلگران، ای��ن ریزش فرصت 
خریدی برای سهامدارانی بود که 
با هوش��یاری به شکار فرصت ها 

پرداختند. 
به گزارش »فرصت امروز«، تاالر 
حافظ روز گذشته شرایط خاصی 
را تجربه کرد. در حالی که شاخص 
کل تا س��اعت 11 بیش از 900 
واح��د اص��اح را به خود دید اما 
در نیم��ه دوم بازار غلبه خرید بر 
فروش موجب شد تا شاخص کل 
بخشی از اصاح خود را تصحیح 
ک��رده و بازگ��ردد. این وضعیت 
بیش��تر معلول معاماتی بود که 
در گروه های شاخص سازی مانند 

خودرو و فوالد رخ داد. 
افزای��ش حجم خرید در نیمه 
دوم بازار سیگنال مهمی از سوی 
خریداران اس��ت و نش��ان دهنده 

وضعیت مطلوب شاخص کل در 
روزه��ای آینده اس��ت. در نهایت 
شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
ب��ورس تهران در پایان معامات 
دی��روز با کاهش 684 واحدی به 
رقم 80 هزار و 852 واحد رسید. 
شاخص کل هم وزن نیز با افت 61 
واحدی، عدد 13 هزار و 538واحد 
را تجربه کرد. براساس این گزارش 
معامات سهام در نماد معاماتی 
سه شرکت، گسترش نفت و گاز 
پارسیان و فوالد مبارکه هر یک تا 
97 واحد و گروه مپنا با 76 واحد 
کاهش، باالترین تاثیر منفی را بر 
محاسبه شاخص کل بورس به نام 

خود ثبت کردند. 
در مقاب��ل معام��ات س��هام 
در نم��اد معاماتی سه ش��رکت، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 
166 واحد، ملی صنایع مس ایران 
ب��ا 45 واح��د و معدنی و صنعتی 
گل گه��ر ب��ا 43 واح��د افزایش، 
باالترین تاثیر مثبت را در برآورد 
این نماگر در معامات امروز بازار 

سهام به دوش کشیدند. 

نقش پر رنگ معامالت
 کد به کد

بان��ک  معامات��ی  نم��اد  در 
صادرات ایران، 120 میلیون سهم 
به ارزش 14 میلیارد تومان میان 
کده��ای درون گروهی این بانک 
از س��وی بازارگ��ردان کد به ک��د 
ش��د. در نم��اد معاماتی صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس نیز دیروز 
20 میلیون سهم به ارزش بیش 
از 11.5 میلیارد تومان از س��وی 
سهامدار عمده حقوقی کد به کد 
شد. در نماد معاماتی فن آوا اما، 
دیروز بیش از 7میلیون سهم به 
ارزش بیش از 2.5 میلیارد تومان 
می��ان کده��ای تابعه س��هامدار 
عمده حقوقی جابه جا شد. دیروز 
حقوقی سرمایه گذاری غدیر نیز 
10 میلیون سهم به ارزش بیش از 
2 میلیارد تومان را کدبه کد کرد. 

در گروه های بورسی چه 
گذشت؟ 

علی کریمی فر، تکنیکالیست 
و کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در 

گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« با 
تحلیل وضعیت روز گذشته بازار 
گفت: بازار س��هام روز گذشته با 
دادو س��تد های جالبی در برخی 
گروه ه��ا مانن��د گروه س��یمانی 
هم��راه بود. در ای��ن گروه اغلب 
س��هم ها تا صف خرید پیشروی 
کردن��د. گمانه ه��ای اهالی بازار 
حاک��ی از آن اس��ت که به زودی 
گروه ساختمانی هم با رشد قابل 
ماحظه ای در سهم های پیشروی 
گروه همراه خواهد بود. وی افزود: 
اغلب سهم های این گروه در حال 
ساخت موج پنج صعودی هستند، 
وضعیتی که در برخی سهم های 
نفت��ی و بیم��ه ای هم به چش��م 
می خ��ورد. کریمی فر تاکید کرد: 
در گروه ه��ای خودرویی و بانکی 
ریزش چند روز گذش��ته مربوط 
ب��ه موج چهار نزولی اس��ت. این 
م��وج البت��ه دالی��ل مهمی هم 
دارد از جمل��ه مباحث��ی ک��ه در 
م��ورد برجام میان مقامات ایران 
و غرب مطرح ش��ده بر س��اخت 
م��وج چهار نزولی تاثیر گذار بوده 

اس��ت. از طرف دیگر بحث هایی 
مطرح شده که سوییفت بانک ها 
ب��ا مش��کل اتصال مواجه اس��ت 
که این موضوع روی س��هم های 
بانکی تاثیر گذار بوده اس��ت البته 
وضعیت همه س��هم های بانکی 
یکسان نیست و برخی سهم های 
این گروه در روزهای آینده با رشد 

خوبی همراه خواهند شد. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه 
تاکی��د ک��رد: در معام��ات روز 
گذش��ته بس��یاری از سهم های 
خودروی��ی با صف ه��ای فروش 
هم��راه ش��دند ام��ا تح��رکات 
حقوقی ها، فشار تقاضا را افزایش 
داد و صف های فروش جمع شد. 
ب��ه همین دلیل انتظ��ار می رود 
ک��ه روز دوش��نبه، خودرویی ها 
معامات متعادل و حتی مثبتی 
را تجرب��ه کنن��د. با ای��ن وجود 
خودرویی ها باید موج چهار نزولی 
خ��ود را تکمیل کنند، به همین 
دلیل نقدینگی در گروه هایی مثل 
سیمانی تحرک بیشتری را از خود 

نشان می دهد. 

دو نیمه متفاوت در معامالت روز گذشته 

خریداران، برندگان بازار سهام

همزم��ان ب��ا گش��ایش ب��ازار 
در جلس��ه معامات��ی گذش��ته، 
ش��اخص کل بازار ب��ورس اوراق 
بهادار تهران در جهت نزولی قرار 
گرفت و طی دو س��اعت نخست 
ارتفاع  از  معام��ات 950 واح��د 
خود را از دس��ت داد. اما شرایط 
این گون��ه باقی نماند و 90 دقیقه 
پایانی بازار به نفع ش��اخص کل 
بود. بدین ترتیب شاخص کل در 
پایان جلس��ه معاماتی گذش��ته 
ب��ا 684.18 واحد ن��زول به رقم 
80852.7 واح��د رس��ید تا این 

ش��اخص مهم جایی مناسب در 
کانال 80000 واحد داشته باشد.  
قرم��ز پ��ر رن��گ »خ��ودرو« 
در جلس��ه معامات��ی گذش��ته 
مهم ترین نقش بر ش��رایط کلی 
بازار را داشت. با آغاز معامات در 
این جلس��ه، خودرو نزولی شد و 
این نزول به تشکیل صف فروش 
منجر ش��د. اما ای��ن صف فروش 
در س��اعت 11 جمع شد و بدین 
ترتیب روند نزولی ش��اخص کل 
نی��ز جای خود را ب��ه صعود داد. 
نکت��ه مه��م در م��ورد معامات 
روز گذش��ته خودرو آن است که 
فروش��ندگان حقیقی این س��هم 

80 درص��د قوی ت��ر از خریداران 
آن بودند و این مسئله تهدید به 
ش��مار می رود. اما بر خاف این 
حقیقت، قیم��ت آخرین معامله 
خودرو در پای��ان زمان معامات 
حدود منفی یک بود که این مهم 
می تواند در جریان معامات روز 
جاری بازار تاثی��ر مثبتی اعمال 

کند. 
ن��رخ دخال��ت حقیقی ه��ا در 
در  معام��ات جلس��ه گذش��ته 
حدود 60 درصد بود که این رقم 
در مقایس��ه با روز نخست کاری 
هفته کاهشی ملموس داشت. از 
س��وی دیگر نرخ خرید به فروش 

ای��ن معامله گ��ران نی��ز کمتر از 
یک ب��ود. در حال حاضر اکثریت 
اتفاقات بازار خب��ر از ادامه نزول 
می دهن��د و این در حالی اس��ت 
که به نظر می رس��د ای��ن نزول 
نی��از ب��ه اس��تراحتی حتی یک 
روزه داش��ته باش��د.  با توجه به 
ش��رایط به وجود آم��ده در بازار، 
منطقی ترین سناریو برای جلسه 
معاماتی پیش رو نزول شاخص 
کل و نزول��ی بودن بازار اس��ت. 
بدین ترتیب براساس این سناریو 
انتظار م��ی رود اکث��ر نمادها در 
جلسه معاماتی امروز قرمز بوده 
و این رنگ در بازار گسترش یابد. 

اما محتمل ترین سناریو صحبتی 
دیگ��ر دارد. طب��ق محتمل ترین 
انتظار می رود گشایش  س��ناریو 
جلس��ه معامات��ی پی��ش رو با 
صع��ودی ش��دن ش��اخص کل 
مقارن شود. پس از گذشت مدت 
زمانی حدود یک ساعت می توان 
انتظ��ار داش��ت از ش��دت تقاضا 
کاس��ته ش��ده و این مس��ئله به 
نزولی ش��دن شاخص کل و قرمز 
شدن آن منتهی شود. 30 دقیقه 
پایانی این جلس��ه را نیز می توان 
مثبت و مساعد پیش بینی کرد تا 
شاخص کل با تغییری جزیی این 

جلسه را پشت سر گذارد. 

روند نوسانی شاخص کل در معامالت امروز

قاب

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

پلی اکریل در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که بیمه پارس��یان در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
4.9605پلی اکریل

3.1164.99بیمه پارسیان
4.6564.98سیمان هرمزگان
2.0054.97درخشان تهران
4.3564.94شیشه و گاز

1.7434.94سرمایه گذاری بهمن

71.9744.93کنتورسازی

 بیشترین درصد کاهش
فنرس��ازی زر صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. س��ایپا شیشه در رده دوم این گروه ایستاد 
و بهن��وش ایران هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.95(1.709فنرسازی زر
)4.94(2.637سایپا شیشه
)4.93(6.057بهنوش ایران
)4.85(2.472مهرکام پارس

)4.84(2.123الکتریک خودرو شرق
)4.82(2.290س. صنعت نفت

)4.82(2.291آهنگری تراکتورسازی

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
سرمایه گذاری سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. ایران 
خودرو و پارس خودرو هم در رده های باال قرار گرفتند. 

تعداد دفعهقیمتنام
168.727 1529سایپا

154.323 2795سرمایه گذاري  سایپا
88.902 4085ایران  خودرو
57.199 1920پارس  خودرو
45.504 1078بانک صادرات

44.808 2540سرمایه گذاري  رنا 
253338.211بانک ملت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری 
س��ایپا  به خود اختصاص داد و ایران خودرو رتبه دوم را به 
دست آورد. کنتورسازی ایران هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

431.280 2795سرمایه گذاري  سایپا
363.144 4085ایران  خودرو

360.890 71974کنتورسازي ایران 
258.063 1529سایپا

113.828 2540سرمایه گذاري  رنا 
109.815 1920پارس  خودرو
5694104.907صنایع  آذرآب 

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

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
18541854سایپا دیزل
17091709فنرسازی زر

14121412زامیاد
26371318سایپا شیشه
1890945پست بانک
3114778کاشی حافظ

2187547آلومراد

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

9482.84سرمایه گذاری پردیس
16623.08سرمایه گذاری اعتبار
25403.96سرمایه گذاری رنا

32804.37سیمان کارون
22364.38لعابیران

13084.59بانک پاسارگاد
24264.60س. گروه توسعه ملی

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

مبی�ن: ش��نیده ها در پتروش��یمی 
مبی��ن حاک��ی از ای��ن اس��ت که در 
مجم��ع، بی��ش از 700ری��ال س��ود 

تقس��یم خواهد کرد. 
پاالیشی ها: شنیده می شود نفت با 
قیمت 90درص��د فوب خلیج فارس به 
پاالیشگاه ها ارائه خواهد شد که هرچند 
خبر خوبی است اما به واقعیت پیوستن 

آن دور از ذهن است. 
حتای�د: خبرها حاکی از آن اس��ت 
که ش��رکت تاید وات��ر خاورمیانه طی 

برگ��زاری مناقص��ه از طرف س��ازمان 
بنادر و کش��تیرانی برنده الیروبی بنادر 
ش��مال کش��ور، ش��امل الیروبی بنادر 
اس��تان گیان و مازندران شده بود که 
از طرف س��ازمان بنادر و کش��تی رانی 
این مناقص��ه مردود اعام ش��د. حال 
این مناقصه فردا ب��رای بار دوم برگزار 
می شود با این تفاوت که نگین سبز در 

این مناقصه شرکت نمی کند. 
خودرو: گویا شرکت سوزوکی قصد 
دارد امسال س��ه محصول جدید خود 
را در ایران خودرو به تولید برساند. این 
خودروس��از ژاپنی برنامه ریزی کرده تا 

س��طح فعالیت خود را در ب��ازار ایران 
گس��ترش داده و س��هم بیش��تری از 
خودروهای مونت��اژی را در این بازار از 

آن خود کند. 
ونف�ت: گفته می ش��ود ونف��ت برای 
60 جای��گاه تک پمپ بنزین برنامه ریزی 
شده اس��ت )فعا در شهرستان تهران( 
ک��ه دوجایگاه به زودی افتتاح می ش��ود. 
این جایگاه ها تحت برند پتران هس��تند 
الزم به یادآوری اس��ت این جایگاه ها در 
اصفهان توسط شرکتی در حال اجراست. 
به نظر می رسد این قسم از فعالیت ونفت 

می تواند سود پایداری ایجاد کند. 

س�یمانی ها: خبره��ا از این صنعت 
حکای��ت از افزایش قیمت س��یمان و 
حذف تخفیفات از سوی کارخانجات از 
15 اردیبهش��ت ماه و بازگشت قیمت 

سیمان به مصوب سال 93 دارد. 
غبش�هر: خبرها حکایت از تقسیم 
سود 85 تومان در مجمع غبشهر دارد. 
سش�رق: خبرها حاکی از آن است 
که سیمان ش��رق به زودی صادر کننده 
س��یمان سفید به روس��یه خواهد شد. 
این ش��رکت در حال موقعیت سنجی و 
بازار یابی برای ص��ادرات محصول خود 

به روسیه است. 

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

رحمت اهلل توکلی یرکی

farshid. shoja@gmail. com

فرشید شجاع

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
از 

فر
وی 

وس
ن م

سی
ح



دوشنبه
16 فروردین 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

امضافروشی دلیل لغو تفاهم نامه 
شهرداری با نظام مهندسی

رئیس شورای اسالمی ش��هر تهران درباره ارسال 
نامه معاونت شهرسازی به س��ازمان نظام مهندسی 
گفت: ش��ورای شهر در جریان این اقدام نبوده است 
اما ش��هرداری در اسفند ماه نامه ای به سازمان نظام 
مهندسی ارس��ال کرده و اخطار داده که امر نظارت 

از سوی مهندسان ناظر به درستی انجام نمی شود. 
ب��ه گزارش تس��نیم، مه��دی چمران ادام��ه داد: 
دالی��ل مختلفی برای انجام ای��ن کار وجود دارد که 
امضافروش��ی برخی مهندس��ان ناظر و عدم نظارت 
در رون��د انجام کار از جمله آنهاس��ت. عالوه بر این 
ح��دود 3 هزار پرونده از س��وی ش��هرداری به نظام 
مهندسی ارس��ال شده که در انتظار تعیین مهندس 
ناظر هستند در حالی که این امر چند دقیقه بیشتر 
ب��ه ط��ول نمی انجامد ام��ا طوالنی ش��دن زمان آن 
جای س��وال است. رئیس شورای شهر تهران با بیان 
اینکه برخی از پرونده ها 90 روز اس��ت که در انتظار 
تعیین مهندس ناظر هس��تند، گف��ت: این وضعیت 
رون��د صدور پروان��ه را طوالنی می کند. ش��هروندان 
برای انجام ساخت وس��از عوارض می پردازند، هزینه 
مهندس ناظر که مبلغ باالیی اس��ت و برای افرادی 
که به س��ختی خان��ه خود را نوس��ازی می کنند پول 
مهندس ناظر از عوارض ش��هرداری بیشتر می شود، 
بای��د این هزینه ها رایک باره پرداخت  کنند اما با این 
همه باید مدت ها منتظر تعیین مهندس ناظر بمانند. 
وی خاطرنش��ان کرد: ش��هرداری تهران با توجه به 
موارد مذکور اعالم کرد تا زمانی که این سیستم اصالح 
نشود، شهروندان نسبت به معرفی مهندس ناظر اقدام 
کنند، البته هر فردی طراحی پروژه را به عهده می گیرد 
باید تا انتها نظارت کار را عهده دار باشد و ممکن است 

مسیر را به همین شکل دنبال کنیم. 
چمران در پاس��خ به این پرسش که آیا شهرداری 
پی��ش از ارس��ال نامه، موض��وع را با س��ازمان نظام 
مهندس��ی در می��ان گذاش��ته بود یا خی��ر، تصریح 
کرد: از آقای بی طرف رئیس سازمان نظام مهندسی 
شنیدم که درباره این موضوع با آنها مشورتی نشده و 
شهرداری به صورت یک طرفه لغو تفاهم نامه را اعالم 
کرده است ولی معاون شهرسازی شهردار می گوید از 
اسفند ماه با نظام مهندسی مکاتبه داشته  و ایرادات 

مذکور را اعالم کرده اند. 

 پیش بینی از پایان رکود مسکن 
در سال 95

یک کارش��ناس مسکن س��ال 1395 را پایان رکود 
بخش مس��کن دانست و گفت: سال 1395 را می توان 
پایان رکود غیرتورمی برای بخش مس��کن دانست به 
ش��رطی که بخش های مالی برنامه  ریزی الزم را داشته 
باشند. سیاست های دولت نیز باید به سمتی باشد که 
اگر نخواهد به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را پایین 
بیاورد، باید به سمتی برود که نهادهای مالی نرخ تورم 
را پایین بیاورند چون اگر تورم پایین نیاید به اقتصاد و 
به تبع آن به بخش مسکن بیش از پیش آسیب می زند. 
محمدمهدی مافی در گفت وگو با ایسنا افزود: من به 
سال 1395 خوشبین هستم و امیدوارم اقتصاد مسکن 
به س��متی برود که مدت زمان انتظار خانه دار ش��دن 
مردم کم ش��ود. در س��ال جاری نیز می توان بهره وری 
مس��کن را چه در سطح اشتغال و چه کیفیت مسکن 

افزایش داد. 
وی با بیان اینکه حل مش��کالت بخش ساخت وساز 
در گروی افزایش توان خریداران اس��ت، تصریح کرد: 
بحث برجام ثمرات مثبتی را از لحاظ روانی، اجتماعی، 
سیاس��ی و اقتص��ادی ب��رای کش��ور دارد و زمان آن 
فرارسیده تا بخش مسکن از این شرایط منتفع شود. در 
این خصوص باید به سرمایه گذاری خارجی توجه کنیم 
و زیرساخت های ساخت وساز تغییر کند. البته نباید به 
بخش مسکن به صورت مجزا نگاه کنیم، بلکه باید آن را 

در فرآیند ساخت وساز ببینیم. 
به گفته مافی، با توجه به اینکه شهرهای کشور بسیار 
پرجمعیت هس��تند، باید میزان سرانه مساحت واحد 
را ک��م کنیم و در عوض کیفی��ت زندگی را باال ببریم. 
در ح��ال حاضر، آنچه به عنوان الگوی مصرف مس��کن 
ترویج می شود مساحت 75 – 70 متر است و کیفیت 
ساخت وساز تنها توسط شهرداری کنترل می شود که 
محدود عمل می کند و به همین دلیل کیفیت مسکن 

در ایران پایین است.

وزیر راه و شهرسازی: 
شرط مالی وزارت راه برای 

ایرالین ها
وزی��ر راه وشهرس��ازی معتقد اس��ت ب��ا توجه به 
مقدمه چینی و برنامه ریزی های ابتدایی که در س��ال 
1394 ص��ورت گرفته، صنع��ت حمل ونقل ایران در 
س��ال جاری به طور خاص در دو حوزه هوایی و ریلی 

پیشرفت های قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. 
عباس آخوندی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: 
در حال حاضر در کش��ور ح��دود 60 فرودگاه فعال 
وجود دارد که صرف��اً از ظرفیت 10 فرودگاه به طور 
کامل اس��تفاده می ش��ود. اگر قصد ما این است که 
ایران را به سمت توسعه گسترده حرکت دهیم قطعاً 
اس��تفاده از ظرفیت این فرودگاه ها اهمیت بسیاری 

خواهد داشت. 
وی در پاسخ به این سوال که ایرالین های ایرانی با 
توجه به سختی هایی که در سال های گذشته پشت 
سر گذاش��ته اند تا چه حد توان اس��تفاده از فرصت 
پس��اتحریم را دارند؟ توضی��ح داد: نظام حمل ونقل 
م��ا دچار بحران بنگاه داری اس��ت. از ای��ن رو اگر ما 
قصد داریم که این صنع��ت را دگرگون کنیم، قطعاً 
اصلی ترین ش��رط آن اصالح نحوه بنگاه داری در این 
عرصه اس��ت. در این راس��تا وزارت راه و شهرسازی 
تالش کرده با برنامه ریزی برای افزایش نظارت ها بر 
اوضاع مالی ایرالین ها قدری جایگاه این ش��رکت ها 

را تغییر دهد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به مصوبه کفایت 
350 میلی��ارد تومانی س��رمایه ب��رای ایرالین های 
داخلی اظهار کرد: ما در این رابطه به ش��کلی جدی 
پیگی��ر خواهیم بود تا ایرالین ه��ا در زمان مقرر این 
کفای��ت را به وجود آورند یا اگر ت��وان آن را ندارند 
با استفاده از ش��یوه هایی مانند ادغام اوضاع خود را 
بهبود بخش��ند. در حال حاضر بعضی از ایرالین های 
ما س��رمایه ای نزدیک به 20 ت��ا 30 میلیارد تومان 
دارند و این به معنای آن اس��ت ک��ه حتی این رقم 
10 درصد کفایت س��رمایه مدنظر را نیز نمی دهد. از 
این رو قطعاً این ایرالین ها باید تا زمان تعیین ش��ده 

اوضاع خود را دگرگون کنند. 

معرفی ۴ ایرالین بدهکار به 
دستگاه های قضایی

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از معرفی چهار ش��رکت هواپیمایی به دس��تگاه های 
قضای��ی به دلیل بدحس��ابی در پرداخت بدهی های 
فرودگاهی خبر داد و گفت: در سال جاری با جدیت 
با این موض��وع برخورد می کنیم و ب��ه ایرالین های 
بدحس��اب خدمات عمومی نخواهی��م داد و از مردم 
نیز خواهیم خواس��ت از این خطوط هوایی استفاده 

نکنند. 
به گزارش پایگاه وزارت راه و شهرسازی، رحمت اهلل 
مه آب��ادی درباره آخری��ن وضعیت وص��ول مطالبات 
ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از ایرالین ها 
بابت اس��تفاده از خدمات فرودگاه��ی گفت: در طول 
یک سال گذشته خویشتن داری کردیم و تالش شد از 
روابط و ضوابط حرفه ای خود در حوزه خدمات رس��انی 
به ایرالین ها و تعامل با آنها عدول نکنیم. با این رویکرد 
ش��رایط خط��وط هوای��ی را در نظر گرفتی��م و اجازه 
دادیم فرصتی برای آزادس��ازی نرخ بلیت ایجاد شود تا 
شرکت های هواپیمایی نیز بتوانند نسبت به تقویت بنیه 

اقتصادی شان اقدام کنند. 
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
ادام��ه داد: باوجود این رفتار نامناس��ب برخی خطوط 
هوایی، شرکت  فرودگاه ها سعی کرد با ایرالین ها تعامل 
داشته باشد اما مقامات مسئول نظارتی و قضایی طی 
ابالغ قضایی به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
درخواست کردند تا ایرالین هایی که نسبت به پرداخت 
به��ای خدمات دریافتی خود اق��دام نمی کنند معرفی 
شوند که بر همین اس��اس در اواخر اسفند 94، چهار 
شرکت هواپیمایی به دستگاه های قضایی معرفی شدند 
که فعالً اس��امی آنها را اعالم نمی کنیم، چراکه ممکن 

است خوش حساب شوند. 

تردد ۷۸9 هزار مسافر از پایانه های 
مرزی

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای از ت��ردد 7۸۸ هزار و 
907 مس��افر از پایانه های مرزی زمینی کشور در بازه 
زمانی 25 اس��فند 94 تا 14 فروردی��ن 95 خبرداد و 
گفت: از این میزان 393 هزار و 709 مسافر وارد کشور 
شدند که سهم مسافران ایرانی 26۸ هزار و 700 مسافر 

و سهم مسافران خارجی 125 هزار و 9 مسافر بود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان راه��داری و 
حمل و نقل جاده ای، محمدجواد عطرچیان با اشاره به 
میزان تردد مس��افر از پایانه های مرزی جاده ای کشور 
در ای��ام نوروز، با بیان اینکه طرح ن��وروزی بازه زمانی 
25اس��فند 94 تا 15 فروردین 95 را ش��امل می شود، 
گفت: در روز شنبه 14 فروردین در مجموع 2۸ هزار و 
716 مسافر از طریق مرزهای زمینی کشور وارد یا خارج 
شدند که در بخش ورودی تعداد 9 هزار و 497مسافر 
ایرانی و ۸ هزار و 33 مسافر خارجی وارد کشور شدند. 
همچنی��ن در این روز 11 هزار و 1۸6مس��افر ایرانی و 
خارجی از کشور خارج شدند که سهم مسافران ایرانی 
خارج شده از مرزهای کشور 4 هزار و 41 مسافر و سهم 
مس��افران خارجی خارج شده از مرزهای کشور 7 هزار 

و 145 مسافر بود. 
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای کش��ور ادام��ه داد: در 
مجموع از تاریخ 25 اسفند تا 14 فروردین 7۸۸ هزار و 
907 مسافر ایرانی و خارجی از طریق پایانه های مرزی 

زمینی کشور وارد یا خارج شدند. 
وی ادامه داد: همچنین در 19 روز گذش��ته از آغاز 
س��فرهای نوروزی 7۸۸ هزار و 907 مسافر از مرزهای 
زمینی ایران تردد داشتند که از 393 هزار و 709مسافر 
ورودی، 26۸ هزار و 700 مس��افر ایرانی و 125 هزار و 

9مسافر خارجی بودند. 

عمران

س��ال 94 در حال��ی به پایان 
رس��یدکه رکود مسکن با وجود 
تمام برنامه ریزی ها و تالش های 
ص��ورت گرفته ج��ای پای خود 
را ب��رای یک بهار ت��ازه محکم 
ک��رد. رک��ودی ک��ه در ط��ول 
س��ال های گذش��ته خ��ود را به 
بدنه بزرگ تری��ن بازار اقتصادی 
ای��ران تحمی��ل ک��رده و بقای 
باعث ش��ده  طوالنی م��دت آن 
بسیاری به سال 95 امید بندند 
ت��ا کار رک��ود در س��ال جدید 

یکسره شود. 
س��ال گذش��ته در حالی آغاز 
ش��د که با تثبیت سیاست های 
اقتصادی دولت یازدهم، چند وام 
جدید برای کمک به خریداران 
مس��کن به بازار تزریق شد. وام 
35 میلی��ون تومانی خانه که به 
دلی��ل ثبات چند س��اله و البته 
رشد قابل توجه قیمت ها در بازار 
اثر بس��یار محدودی بر شرایط 
بازار داشت خیلی زود جای خود 

را به چند وام جدید داد. 
وام 60 و ۸0 میلی��ون تومانی 
خری��د خانه که س��پرده گذاری 
و برنامه ری��زی ب��رای اجرای آن 
از ماه ه��ای پایان��ی س��ال 93 
کلی��د خورده بود در بهار س��ال 
قبل نخس��تین تاثیرات خود را 
گذاش��ت و کار را تا جایی پیش 
برد که بس��یاری از کارشناسان 
و مس��ئوالن از سال 94 به سال 

پایانی رکود در بازار مس��کن یاد 
کردند؛ پیش بینی ای که هرچند 
به تحقق نپیوس��ت اما این امید 
را ایجاد کرد تا با تجمیع قدرت 
خرید حاص��ل از وام های جدید 
در ماه های بعد اوضاع بازار قدری 
دگرگون شود، امیدی که البته با 
مقاومت رکود حتی در ماه های 
پایان��ی س��ال نیز نتوانس��ت به 

عرصه عمل برسد. 
با ثاب��ت ماندن ش��رایط بازار 
در س��ال94، امی��د حاص��ل از 
وام های جدید در کنار به نتیجه 
رس��یدن مذاکرات هس��ته ای و 
البته سیاس��ت های وزارت راه و 
بازار  برای تحریک  شهرس��ازی 
همگ��ی به س��ال جدید منتقل 
ش��دند تا امیدها برای دگرگونی 
افزای��ش یاب��د. ای��ن ام��ر یک 
تقویت کنن��ده جدی نیز خواهد 
داش��ت و آن افزای��ش مبلغ وام 
مس��کن به 160 میلیون تومان 
ب��رای زوج ه��ای جوان اس��ت، 
هرچند اقس��اط ماهان��ه باالی 
این وام برای ع��ده ای از جوانان 
غیر عمل��ی به نظر می رس��د اما 
در کل می ت��وان انتظار داش��ت 
راه برای تغییرات جدید باز شود. 
با وجود تمام این خوشبینی ها 
اما کاهش قابل توجه درخواست 
برای ساخت واحدهای مسکونی 
جدید که عرضه را تهدید می کند 
از یک سو  و پایین ماندن قدرت 
خرید م��ردم و نبود ت��وان الزم 
برای بازپرداخت اقس��اط و سود 

وام ه��ا از س��وی دیگر همچنان 
آین��ده را خاکس��تری می کند، 
آینده ای که با وجود تمام ابهام ها 
امیدی در پ��س آن نهفته و آن 
کن��ار رفتن ابرهای تی��ره رکود 
از آسمان مس��کن ایران پس از 

مدتی نسبتا طوالنی است. 

رونق شاید در نیمه دوم 
سال

یک کارش��ناس بازار مسکن 
معتقد است تا زمانی که قدرت 
خرید م��ردم افزایش پیدا نکند 
انتظار داشت تغییری  نمی توان 
جدی در بازار مس��کن به وجود 
آم��ده و اوض��اع به ط��ور کلی 

دگرگون شود. 
در  س��رحدی  احمدرض��ا 
امروز«  ب��ا »فرص��ت  گفت و گو 
تصریح کرد: با توجه به شرایطی 
که بازار مس��کن س��ال را در آن 
به پایان رساند، نمی توان انتظار 
داش��ت در ماه های ابتدایی سال 
جاری رونق جدی در بازار پدید 
آید، زیرا با وجود آمدن وام های 
جدی��د و تالش هایی که صورت 
گرفته همچن��ان فاصله ای بین 
قدرت خری��د متقاضیان واقعی 
بازار و قیمت های موجود تداوم 

یافته است. 
وی افزود: در چنین شرایطی 
تقاضای  داشت  انتظار  می توان 
مصرف��ی ب��ازار همچن��ان در 
انتظار تغییراتی باقی بماند که 
احتمال نتیجه بخش شدن آنها 

در نیمه دوم س��ال وجود دارد. 
اگ��ر سیاس��ت های اقتصادی و 
بخش  نتیجه  دولت  اشتغالزای 
باشند و با افزایش تعداد کسانی 
که شرایط مالی مناسبی دارند، 
قدرت خرید افزایش پیدا کند 
نیازی  داش��ت  انتظار  می توان 
که در طول س��ال های گذشته 
پشت درهای بازار انباشت شده 
به تحرک دربیاید، این تنها راه 
و البت��ه مطمئن ترین راه برای 
خ��روج از رک��ودی خواهد بود 
ک��ه به دلی��ل باال ب��ودن قابل 
توجه آم��ار عرضه نس��بت به 
تقاضا شکل گرفته است. ایمان 
معصوم��ی فعال بازار مس��کن 
نیز در گفت و گ��و با »فرصت 
ام��روز« به فضای نامش��خص 
ب��ازار در ماه های آینده اش��اره 
کرد و گف��ت:  در طول ماه های 
پایانی س��ال قبل نیز با وجود 
پیش بینی ه��ا ن��ه تنه��ا رونق 
سطحی شکل نگرفت که حتی 
ش��رایط از ماه ه��ای قبل نیز با 

رکودی بیشتر همراه شد. 
به اعتق��اد وی، با وجود اینکه 
انتظاره��ا در بازار ب��رای بهبود 
نس��بی شرایط ش��کل گرفته و 
بس��یاری منتظرن��د با آغ��از به 
کار دوب��اره بازار مس��کن نقل و 
انتقاالت افزایش پی��دا کند، اما 
حرکات غیرقابل پیش بینی بازار 
در طول ماه های گذش��ته باعث 
ش��ده صحبت از رونق دوباره با 

احتیاط باال مطرح شود. 

ب��ازار مس��کن  فع��ال  ای��ن 
پیش بینی کرد با توجه به رکود 
گس��ترده و نب��ود تع��داد باالی 
متقاض��ی در ب��ازار در ص��ورت 
تحرک دوب��اره نیز بعید به نظر 
می رسد قیمت ها تغییر صعودی 
داشته باش��ند و حتی قیمت ها 
احتمال کاه��ش دوباره هرچند 

ناچیز را نیز خواهند داشت. 
ب��ا ش��روع ب��ه کار دوب��اره 
اقتص��اد ایران در س��ال جدید 
و حسابرس��ی هایی که بانک ها 
انتظار  می توان  داشت  خواهند 
داشت که بار دیگر منابع مالی 
کشور به بازاری که برای سال ها 
بار سنگین رش��د اقتصادی را 
ب��ه دوش کش��ید روی خوش 
نش��ان دهند. منابع جدید که 
از هم اکن��ون می ت��وان انتظار 
داش��ت بخش قابل توجهی از 
آنها سر از بازار تقاضا دربیاورند 
ای��ن امید را به وجود آورده که 
بار دیگر مسکن خیزشی جدی 
را تجرب��ه کند، هرچند تکمیل 
ای��ن فرآیند قطع��ا در صورتی 
اجرای��ی خواهد ش��د ک��ه راه 
برای حمایت از سرمایه گذاران 
و خانه س��ازان نیز فراهم شود، 
س��رمایه گذارانی ک��ه در طول 
ماه های گذش��ته عط��ای ورود 
به طرح های جدید را به لقایش 
امیدهایی  بخش��یدند و ح��اال 
وج��ود دارد تا با تحریک تقاضا 
باردیگر راه برای بازگشت آنها 

فراهم شود. 

مدی��ر کل دفتر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی با بیان 
اینکه هنوز ظرفی��ت افزایش اجاره بها در 
بازار مسکن وجود دارد، گفت: پیش بینی 
می کنی��م خیز خ��روج از رک��ود در بازار 
مسکن بدون افزایش قیمت ها از تابستان 

برداشته شود. 
عل��ی چگن��ی در گفت وگ��و ب��ا ایلنا با 
اش��اره به وضعی��ت صندوق ه��ای زمین 
و س��اختمان در س��ال گذش��ته، اظه��ار 
داش��ت: یک��ی از ابزارهای رونق مس��کن 

غیر از اس��تفاده از تس��هیالت بازار بانکی، 
تغذیه از بازار س��رمایه است و در ماده 14 
قانون س��اماندهی هم آمده است که برای 
گسترش و توسعه بازارهای مالی در بخش 
مس��کن عالوه بر بانک ها می توان از بازار 
س��رمایه هم استفاده کرد، به این معنا که 
سرمایه های خرد را وارد بازار مسکن کرد. 
وی افزود: صندوق های زمین و ساختمان 
نهادهای نوپا هستند و هنوز مردم با کارکرد 
این صندوق ها آشنایی ندارند و توسعه این 

صندوق ها نیاز به زمان دارد. 

چگنی ادامه داد: از س��وی دیگر اقتصاد 
کش��ور و به دنبال آن بخش مس��کن سه 
س��ال اس��ت که در رکود به سر می برد و 
یک��ی از دالیلی ک��ه صندوق های زمین و 
مس��کن توس��عه نیافت ه��م همین بحث 

رکود بود. 
مدی��ر کل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مس��کن با بیان اینکه پیش بینی می کنیم 
در س��ال ج��اری صندوق ه��ای زمی��ن و 
مس��کن فعالیت جدی تری داش��ته باشند، 
گفت: پیش بینی ما این است که تعداد این 
صندوق ه��ا هم افزایش یاب��د و پیش از این 
حدود 20 صن��دوق هم در صف اخذ مجوز 
برای تأس��یس بودند و به طور حتم در سال 
جاری اس��تفاده از این ابزار ب��رای خانه دار 

شدن متقاضی بیشتری خواهد داشت. 
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی 
فرصت مناس��بی برای خرید خانه اس��ت، 
گف��ت: معتقدم اکنون زم��ان خوبی برای 
تبدیل به احسن ملک و اقدام برای خرید 

مسکن است. 
چگن��ی همچنین درب��اره وضعیت بازار 
مس��کن در س��ال جاری گفت: پیش بینی 
می کنیم فضای اقتصادی حوزه مسکن در 
س��ال جاری بهتر از سال گذشته باشد اما 
به معنای رونق و افزایش قیمت ها نیست 
و همچنان نرخ تورم مس��کن کمتر از نرخ 
ت��ورم عموم��ی خواهد بود ام��ا فعالیت و 
فضای کسب و کار در حوزه مسکن در سال 
جاری بهتر می شود اما تأکید می کنم، این 
به معنای افزایش قیمت مس��کن نیس��ت 
و خیز خروج از رکود از تابس��تان امس��ال 

برداشته می شود. 
مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی درب��اره 
وضعیت اجاره بها و پیش بینی آن در سال 
جاری، اظهار داش��ت: اجاره بها در دو سال 
گذش��ته به دلیل افزایش عرضه، کمترین 
افزایش بها را داش��ت چراکه بس��یاری ها 
نتوانس��تند در دوره رک��ود مل��ک خود را 

بفروش��ند و آن را ب��ه بازار اج��اره منتقل 
کردند. 

وی اف��زود: پیش بینی می کنیم افزایش 
اجاره بها در س��ال جاری ش��دت زیادی 
نداش��ته باش��د و افزایش به��ا، نزدیک به 
تورم یا حتی زیر نرخ تورم باش��د، باوجود 
اینک��ه ظرفیت افزای��ش قیمت ها در بازار 

اجاره هنوز وجود دارد. 
چگن��ی با رد اینکه علت افزایش اجاره بها 
کاهش عرضه بوده است، تأکید کرد: به هیچ 
وجه در بازار اجاره کاهش عرضه نداش��تیم 
و عل��ت افزای��ش اجاره به��ا کاهش عرضه 
نیس��ت. افزایش اجاره بها در دو سال اخیر 
قابل توجه نبوده و معتقدم عرضه واحدهای 
اجاره ای مس��کونی افزایش هم یافته است، 
چراکه عالوه بر واحدهای مسکونی اجاره ای، 
واحدهایی هم که به فروش نرفتند در بازار 

اجاره عرضه شدند. 
مدی��ر کل دفتر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مسکن افزود: از سوی دیگر شاخص تراکم 
خانوار در واحد مس��کونی کاهش یافته و 
این نش��ان می دهد که نس��بت موجودی 
مسکن به خانوار افزایش داشته که مفهوم 
آن افزای��ش عرضه واحده��ای اجاره ای و 

فروش است. 
پی��ش از ای��ن حامد مظاهری��ان، معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی درباره بازار اجاره بها 
گفته بود ک��ه هنوز نرخ های اجاره بها کمتر 
از تورم اس��ت و خطری را ایجاد نمی کند و 
در یک فرآیند ش��اخص های مهم اقتصادی 
یکدیگر را دنبال می کنند و به هم می رسند. 
اگر مسکن در س��ال های 90 و 91 افزایش 
ش��دید قیمت پیدا می کند و در رکود باقی 
می مان��د و دوب��اره تورم ادام��ه می یابد، در 
نقاطی این اقتصاد به هم می رس��د. افزایش 
قیمت مس��کن بسیار دنباله رو تورم است و 
اینها یکدیگر را پوشش می دهند ضمن آنکه 
در حال حاضر هم اجاره بها کمتر از نرم تورم 
است بنابراین برای مالکان از نظر اقتصادی 

هنوز صرفه ندارد. 

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن: 

ادامه شیب آرام افزایش اجاره بها

سیاست های اقتصادی دولت، مسکن را نجات می دهد؟ 

امید به خیزش دوباره مسکن
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حال و هوای بازار خودرو در سال نو
 رونق فروش خودرو 

به قیمت توافقی
معامالت رسمی در بازار خودرو اگرچه در روزهای 
ابتدایی سال جدید هم کم و بیش در جریان بود اما 
از دیروز چهره جدی به خود گرفت و فروش��ندگان 
خودروه��ای خارجی دس��ت دوم، س��هم باالیی در 
آگهی ه��ای فروش داش��تند. به گزارش مه��ر، بازار 
خودرو دو س��الی هس��ت که با رکود دست و پنجه 
نرم می کند. حتی ایام خاص س��ال که معموال برای 
خودروفروش��ان و خریداران خ��ودرو فصلی از رونق 
به ش��مار می آمد هم چندان اثری در بازار نگذاشت 
و همین موضوع س��بب ش��د ت��ا خواب زمس��تانی 
خریدوف��روش خودرو در ب��ازار کم کم به یک خواب 

عمیق بدون خیال بیدار شدن تبدیل شود. 
گویا همه چیز دس��ت به دس��ت هم داده تا بازار 
خ��ودرو دیگر رونق س��ال های قبل خود را نداش��ته 
باش��د. البته دالیل مختلفی برای این رکود و تعمیق 
روز افزون آن ارائه می ش��ود. برخی بر این باورند که 
نبود نقدینگی در دس��ت مردم و مش��ارکت حداقلی 
بانک ه��ا در وام دهی ب��ه متقاضیان خری��د خودرو، 
دلیل اصلی عدم رونق خریدوفروش در بازار اس��ت و 
برخ��ی دیگر نیز معتقدند که انتظار مردم برای ورود 

خودروهای جدید، بازار را راکد نگه داشته است. 
در همی��ن حال، ه��ر دو دلیل به ص��ورت موازی و 
همزم��ان می تواند عامل رکود بی��ش از پیش در بازار 
خودرو باشد، شاید حتی بتوان انتظار مردم برای ورود 
خودروه��ای جدید را از رفتار هیجان��ی آنها در خرید 
و پی��ش خرید خودروهای جدید ت��ازه وارد به بازار از 
سوی کمپانی های داخلی، به خوبی دید. همانطور که 
صف خرید تش��کیل می شود و مردم ترجیح می دهند 
خودروهای تازه وارد به بازار را بخرند تا اینکه خودروهای 
فعلی خود را با مدل های دیگر بازار جایگزین کنند. در 
ای��ن میان یکی از فعاالن بازار خ��ودرو در گفت وگو با 
خبرن��گار مهر می گوید: در ای��ام تعطیالت نوروز البته 
خریدوفروش اندکی به چشم می خورد اما واقعیت آن 
اس��ت که رکود خودرو به سال ۹۵ هم رسیده است و 
ش��اید به این صورتی که روند ادامه یافته است، نباید 
حداقل در نیمه اول سال جاری منتظر تکان جدی در 

بازار خودرو بود. 
وی می افزای��د: بازار خودرو دیگ��ر جذابیتی برای 
برخی  که امید به حاشیه سود در ثبت نام خودروها 
در نمایندگ��ی و ف��روش آن در بازار آزاد داش��تند، 
ن��دارد و به همین دلیل اس��ت که بخش عمده ای از 
خریدوفروش هایی که خ��ود منجر به حرکت بازار و 
به نوعی رونق آن می ش��د، از بین رفته و رکود بیش 
از هر زمان دیگری به چش��م می خورد. در این میان 

البته نباید سستی خریداران را نیز نادیده گرفت. 
تامل��ی در خریدوفروش ها و آگهی های فروش��ی که 
در روزه��ای ابتدایی تعطیالت در س��ایت های مرجع 
خریدوفروش خودرو مش��اهده می ش��ود، نشانگر این 
اس��ت ک��ه تمایل برای ف��روش خودروه��ای خارجی 
متعلق به سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بیشتر وجود دارد 
و البته قیمت هایی هم که برای این خودروها از سوی 
فروش��ندگان ارائه می شود، خرید را تا حدودی مقرون 
به صرفه می کند. البته آنچه در اغلب آگهی ها مشهود 
است، عدم ارائه قیمت قطعی از سوی فروشندگان است 
و بیشتر فروشندگان قیمت را به صورت توافقی اعالم 
می کنند. این در ش��رایطی اس��ت که در روزهایی که 
روزنامه های منتشرکننده آگهی خریدوفروش خودرو 
تعطیل بودند، سایت ها بار آگهی های متقاضیان فروش 
خودرو را به دوش می کش��یدند و همین امر هم سبب 
شده بود تا مراجعه به این سایت ها از سوی افرادی که 
قصد خرید یا فروش خودروهای خود را دارند، بیش��تر 
شود. به هرحال به نظر نمی رسد که رکود بازار خودرو، 
حداقل تا پایان نیمه اول سال دست از سر بازار بردارد. 

قیمت انواع خودروهای کارکرده 
در سایت های اینترنتی

براس��اس آگهی های فروش خودرو، یک دس��تگاه 
رنو مگان دن��ده ای ۱۶۰۰ مدل ۸۸ بدون تصادف و 
رنگ ش��دگی فنی و بدنه مش��ابه صفر با کارکرد ۸۶ 
هزار کیلومتر ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده؛ 
همچنین دنا مدل ۹۴ ب��ا کارکرد ۲۳ هزار کیلومتر 
نیز ۴۰ میلیون تومان قیمت گذاشته شده است. یک 
دستگاه سوزوکی ویتارا کالس ۸ با کارکرد ۵۲ هزار 
کیلومتر، ۸۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد ی��ک دس��تگاه تویوتا 
GT86 م��دل ۹۳ با کارکرد ۵۰ ه��زار کیلومتر به 
قیمت ۱۰۶ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. 
هیوندای��ی آوانته ۸۸ به قیم��ت ۶۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان قیمت گذاشته شده است، همچنین یک 
دستگاه ریو مش��کی متالیک آخر ۸۸ به قیمت ۲۱ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. 
پ��ژو ۲۰۶ مدل ۹۰ ب��ا کارکرد ۱۲ ه��زار و ۵۰۰ 
کیلومتر، ۲۴ میلیون تومان فروخته می شود. قیمت 
یک دستگاه جیلی ۲۰۱۳ س��فید بیرنگ فول مدل 
۹۳ ب��ا کارکرد ۴۳ هزار کیلومت��ر نیز به قیمت ۵۰ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می شود. 
یک دستگاه ماکسیما مدل ۸۵ با کارکرد ۲۰۰ هزار 
کیلومتر نی��ز به قیمت ۵۱ میلی��ون تومان فروخته 
می ش��ود. همچنین ی��ک حواله اس��پورتیج ۲۰۱۶ 
نی��ز ۹۰ میلی��ون تومان قیمت گذاری ش��ده که در 
اردیبهش��ت ماه ۹۵ نیز باید ۷۷ میلیون تومان دیگر 
پرداخت ش��ود. قیمت یک دستگاه پراید صندوقدار 
م��دل ۸۸ ب��ا کارک��رد ۱۸۰ هزار کیلومت��ر نیز ۱۱ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار اس��ت. پژو ۲۰۶ 
تی��پ ۶ اتومات با کارکرد ۶۰ ه��زار کیلومتر و مدل 
۸۹ نی��ز ب��ه قیمت ۲۹ میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
در بازار معامله می ش��ود. قیمت یک دستگاه توسان 
IX35 مدل ۹۴ نیز از سوی فروشنده ۱۴۰ میلیون 
تومان مطرح ش��ده است. قیمت یک دستگاه خودرو 
سمند EF7 مولتی پلکس با کارکرد ۱۷ هزار و ۷۰۰ 
کیلومتر ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطرح شده، 
ضمن اینکه قیمت یک دستگاه بنز CLK280 نیز 
ب��ا کارکرد ۱۴۲ هزار کیلومت��ر و مدل ۸۷ نیز ۱۳۰ 

میلیون تومان عنوان شده است. 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد 
قرارداد اولیه با رنو امضا شد

معاون امور صنایع وزارت صنعت از امضای قرارداد 
اولیه رنو با س��ایپا خبرداد و گفت: شرکت مشترک 
ایران خ��ودرو با پ��ژو، اواخر اردیبهش��ت کار اجرایی 

برای تولید مشترک را آغاز می کند. 
به گزارش مهر، محس��ن صالحی نیا پاس��خگویی 
ب��ه تقاضای بازار، جایگزینی خودروهای فرس��وده و 
صادرات را از اهداف افزایش تولید خودرو در س��ال 
۹۵ اع��الم کرد و گفت: برای کیفی س��ازی خودرو با 
همکاری خودروس��ازان برنامه هایی ش��امل افزایش 
عمق ساخت داخل خودرو همچنین ارتقای کیفیت 
قطع��ات، مجموعه ه��ا و ش��اخص های کالن خودرو 

تعریف شده و درحال پیاده سازی است. 
مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت افزود: 
از قطعه س��ازان داخل��ی ب��رای اینک��ه بتوانن��د ب��ا 
ش��رکت هایی که از کیفیت، قابلیت و شرایط بهتر و 
باالتری برخوردارند همکاری کنند در قالب تعرفه و 

همکاری های مشترک حمایت می شود. 
وی تصریح کرد: همکاری با خودروس��ازان بزرگ 
بین الملل��ی هم از موضوعاتی اس��ت که در دس��تور 
کار ما قرار دارد، البته برخی ش��رکت ها قبل از رفع 
تحری��م و برخ��ی در حین و برخی ه��م بعد از رفع 
تحریم ها اقداماتی را انجام دادند. یکی از شرکت های 
خودروس��از ب��ا یک��ی از بزرگ تری��ن ش��رکت های 
خودروس��از اروپایی ک��ه در ای��ران کار می کرد و با 
خروج��ش ما توانس��تیم ب��ه فعالیت ادام��ه دهیم، 
قرارداد جدید امضا کرد که ش��رکت مشترک اواخر 
اردیبهش��ت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز 

می کند. 
به گفته صالحی نیا، قرار ش��د پلتفرم هایی تولید و 
ش��رکت خودروساز داخلی در قالب شرکت مشترک 
از ای��ن پلتفرم ها برای تولید محصوالت دیگر با برند 
خودش یا یکی از برندهای معتبر در قالب ش��رکت 

مشترک استفاده کند. 
وی اظهار داش��ت: خودروس��از دیگر ما با یکی از 
شرکت های بین المللی قرارداد اولیه امضا کرد که تا 
چهار ماه آینده قرارداد نهایی و ش��رایط برای ایجاد 

شرکت مشترک جدید فراهم خواهد شد. 
صالحی نیا، با ابراز امیدواری از اینکه اواخر زمستان 
محصوالت ش��رکت مش��ترک وارد بازار شود، گفت: 
باتوجه به تعریفی که از تولید مش��ترک شده، عالوه 
بر کیفیت و عمق ساخت داخل، ۳۰ درصد تولیدات 
باید صادر ش��ود و اساس��ا هدف ما از انعقاد این نوع 

قراردادها رسیدن به تراز ارزی است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: س��ال 
۹۴ باتوجه به رفع تحریم ها س��ال پ��ر بازدیدی بود 
و ش��رکت های زیادی برای مذاکره و ارزیابی شرایط 
ب��ه ای��ران آمدند. م��ا در حوزه های مختل��ف اعم از 
تجهیزات نیروگاهی، تجهیزات پزش��کی، تجهیزات 
فوالدی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیک 
و دیگر بخش ها برای همکاری و فروش تکنولوژی و 
ماشین آالت مذاکرات خوبی داشتیم که بعضا منجر 

به عقد قرارداد شد. 
وی گفت: قراردادهای را در صنعت خودرو، تولید 
توربین ه��ای کالسF، تجهیزات فوالدی و تجهیزات 
پزش��کی ب��ا آلمان ه��ا، ایتالیایی ه��ا و فرانس��وی ها 
نهایی کردیم که البته اجرای آنها به مس��ائلی چون 
نقل وانتقال پول و انتقال دانش فنی و نهایی ش��دن 
مجوزهای فعالیت بس��تگی دارد ک��ه نتایج آن را به 

تدریج مشاهده خواهیم کرد. 
صالحی نیا اف��زود: ما هیچ فعالیت��ی را نمی توانیم 
شکل بدهیم، مگر اینکه بازار مشخصی را در داخل، 

در سطح منطقه و بین الملل داشته باشیم. 

توقیف خودرو های با خالفی 
باالی 10 میلیون ریال

فرمانده پلیس راه جنوب اس��تان فارس از توقیف 
۱۷ دستگاه خودرو با ۳۵۵ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال 
خالفی پرداخت نش��ده درجاده ه��ای جنوب فارس 

خبر داد. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��رهنگ 
حمداهلل هوش��مندی گفت: در راس��تای پیشگیری 
از ح��وادث ترافیکی و برخورد ب��ا رانندگان متخلف، 
ماموران پلیس راه جنوب اس��تان فارس اس��فندماه 
س��ال گذش��ته ۲۲ دس��تگاه خودرو را ک��ه خالفی 
پرداخت نش��ده آنها ب��االی ۱۰ میلی��ون ریال بود، 

توقیف کردند. 
وی ادامه داد: این خودروها  ش��امل ۱۷ دستگاه 
س��واری، دو دستگاه وانت و دو دس��تگاه کامیون 
بودند که در اس��تعالم به عمل آمده از پالک های 
این خودروه��ا، جمعا ۳۵۵ میلی��ون و ۷۶۰ هزار 
ریال خالفی پرداخت نش��ده ب��رای این خودروها 
در سیس��تم ثبت تخلفات پلیس راه و راهور، درج 

شده بود. 
ف��ارس  اس��تان  جن��وب  راه  پلی��س  فرمان��ده 
خاطرنش��ان ک��رد: در این خصوص ۱۰ دس��تگاه 
خودرو با خالف��ی ۱۲۸ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال 
توس��ط ماموران پلیس راه الرستان، شش دستگاه 
خودرو با خالف��ی ۱۳۵ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال 
توسط ماموران پلیس راه المرد، ۴ دستگاه خودرو 
ب��ا خالف��ی ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال توس��ط 
مام��وران پلی��س راه قیروکارزی��ن و دو دس��تگاه 
خودرو ب��ا خالفی ۲۸ میلی��ون و ۲۰۰ هزار ریال 
توسط ماموران پلیس راه فراشبند، توقیف و روانه 

پارکینگ شدند. 

خبر گزارش 2

دوشنبه
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ایران  علی ماجدی، س��فیر 
در آلم��ان اع��الم ک��رده که 
قرارداد فولکس واگن به زودی 
ب��ا خودروس��ازان ایران��ی به 
امض��ا می رس��د، خب��ری که 
زمزمه هایش هم گرد و خاک 
ایج��اد می کند چه رس��د به 

اجرایش. 
ن��ام فولک��س واگ��ن بیش 
توس��ط  پی��ش  یک س��ال  از 
خ��ودرو  ای��ران  مدیرعام��ل 
به عن��وان یک��ی از گزینه های 
ش��راکت صنعت خودروسازی 
ای��ران مط��رح ش��د. ام��ا ب��ا 
ب��ه نتیج��ه رس��یدن برجام، 
می��ز  روی  از  گزین��ه  ای��ن 
خودروس��ازان دولت��ی حذف 
ش��د ولی موضوع ش��راکت با 
ای��ن خودروس��از آلمان��ی در 
ای��ران جان  بخش خصوص��ی 
گرف��ت. بخش خصوصی که با 
وجود تعددش، از قافله رقابت 
با خودروسازان دولتی بازمانده 
بود، با نام فولکس واگن جان 

تازه ای گرفت. 
دو گزین��ه ب��رای ش��راکت 
در  واگ��ن  فولک��س  ب��ا 
ای��ران مطرح  بخش خصوصی 
بود، دو گزینه ای که محس��ن 
وزی��ر  مع��اون  صالحی نی��ا، 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 

در آخری��ن گفت وگوی��ش با  
»فرصت امروز« از آنها نام برد. 
نخستین گزینه، کرمان موتور 
رفی��ق قدیم��ی فولکس واگن 
بود که حدود ۱۰ س��ال پیش 
خودروی محبوب  »گل« را در 
ایران مونتاژ می کرد. اما گزینه 
دیگ��ر، گ��روه صنعتی ماموت 
بود ک��ه یکی از قدرتمندترین 
صنای��ع بخش خصوصی ایران 
ب��ه ش��مار م��ی رود. ماموتی 
که ت��ا پی��ش از این س��ابقه 
س��نگین  خودروهای  تولی��د 
اس��کانیا در ایران را داشته و 
با امض��ای تفاهم نامه جدیدی 
با این ش��رکت قصد توس��عه 
همکاری های��ش را دارد، ب��ه 
گفت��ه مدیرعاملش قصد دارد 
ب��ه عرصه تولی��د خودروهای 
س��بک نی��ز ورود کند. گرچه 
هنوز ن��ه از کرمان موتور و نه 
از ماموت خبری درباره نتیجه 
ای��ن مذاکرات بی��رون نیامده 
است اما ش��نیده ها می گویند 
ک��ه مام��وت گزین��ه ج��دی 
تولی��د  ب��رای  فولکس واگ��ن 

خودرو در ایران است. 
گرچه بع��د از اجرای برجام 
صنع��ت  اروپای��ی  ش��رکای 
خودرو نظی��ر پژو و رنو، بلیت 
ته��ران را گرفتند ت��ا از بازار 
بک��ر ای��ران به��ره ببرن��د اما 
نام فولک��س واگن ب��ه دلیل 

جذابیت، کیفیت و قدمت آن 
بخش خصوصی  کن��ار  در  هم 
ایران، می توان��د خطری برای 
محسوب  دولتی  خودروسازان 
ش��ود. اما آیا با مشارکت این 
آلمان��ی ب��ا بخش خصوص��ی، 
خودروس��ازان بخش خصوصی 
ایران جان می گیرند و توفانی 

در راه بازار خواهد بود؟ 
منش،  نجف��ی  محمدرض��ا 
خ��ودرو،  صنعت  کارش��ناس 
در پاس��خ به این پرس��ش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»ورود برن��د قدرتمندی مانند 
فولکس واگ��ن نه تنها موجب 
جان گرفت��ن بخش خصوصی 
خواهد شد بلکه در نگاه کالن 
بخش های  هم��ه  توس��عه  به 
صنعت خ��ودرو کمک خواهد 
کرد. ورود این شریک موجب 
ارتقای صنعت خودروی ایران 
خواهد شد و ش��رایط رقابتی 
بهت��ری در بازار فراهم خواهد 

شد. «   
او می افزاید:  »کش��ورهایی 
نظی��ر چی��ن، هن��د و ترکیه 
که ش��رایط ایران را داش��تند 
ب��ا مش��ارکت ب��ا برنده��ای 
موجب  خودروس��ازی،  بزرگ 
و ص��ادرات  تولی��د  حرک��ت 
شدند،  خود  خودروی  صنعت 
رقاب��ت  ش��رایط  همچنی��ن 
ه��م ب��ه ص��ورت منطقی ت��ر 

در ای��ن بازاره��ا فراهم ش��د، 
م��ی رود که  انتظار  بنابرای��ن 
ب��ا ورود ای��ن برنده��ا ب��رای 
مش��ارکت با صنعت خودروی 
ای��ران، تحول��ی ب��ه س��مت 
 توس��عه در این صنعت شکل 

بگیرد. «   
همچنین بهرام ش��هریاری، 
در  خودرو،  صنعت  کارشناس 
ب��ا  »فرصت امروز«  گفت وگو 
در این زمین��ه اظهار می کند: 
ش��رکت  هر  ب��ا  »مش��ارکت 
صنع��ت  نف��ع  ب��ه  بزرگ��ی 
خ��ودروی ای��ران خواهد بود 
در  محص��والت  تن��وع  زی��را 
بازار زیاد می ش��ود و با آمدن 
ی��ک خودروس��از قدرتمند با 
واگن  فولک��س  نظیر  س��ابقه 
و  تکنول��وژی  فن��ی،  دان��ش 
دان��ش مدیریت وارد کش��ور 
خواه��د ش��د. همچنی��ن اگر 
فولکس واگن تش��خیص بدهد 
ک��ه ایران محلی ب��رای تولید 
خودرو با قیمت پایین تر است، 
قطع��ا درهای بازارهای تازه را 
باز  بخش خصوصی  س��وی  به 

خواهد کرد. «   
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خ��ودرو با اعتقاد ب��ه اینکه با 
ورود فولک��س واگ��ن معادله 
رقاب��ت تغییر می کن��د، ادامه 
پ��س  ای��ن  »از  می ده��د: 
ب��ه جای  م��ا  خودروس��ازان 

تولیدکنن��دگان  ب��ا  آنک��ه 
چین��ی رقابت کنن��د باید به 
مص��اف رقی��ب قدرتمن��دی 
نظی��ر فولکس واگ��ن برون��د. 
در گذش��ته بخش خصوص��ی 
خودرو چندین بار حرکت های 
خوبی را انجام داد اما به دلیل 
رقابت با دو غول خودروسازی 
دولتی که نابرابر بود نتوانست 
رش��د کنند ولی اکن��ون نگاه 
دول��ت تغییر ک��رده بنابراین 
م��ا ش��اهد تغییر چش��مگیر 
و اثرگ��ذاری ای��ن مش��ارکت 
خواهی��م  ای��ران  ب��ازار   در 

بود. «   
مدیرعامل  فردوس،  مهرزاد 
مام��وت،  صنعت��ی  گ��روه 
پی��ش از ای��ن در گفت وگ��و 
با  »فرصت ام��روز« گفته بود 
ک��ه این ش��رکت قص��د دارد 
خودروی��ی تولی��د کند که به 
درد هم��ه م��ردم بخ��ورد. از 
س��وی دیگر، فولک��س واگن، 
که  است  وسواسی  خودروساز 
از ح��دود دو س��ال پیش در 
حال مطالعه بازار ایران است. 
بنابرای��ن طبیعی اس��ت که با 
ورود ای��ن برند به ب��ازار ایران 
آن هم توسط بخش خصوصی، 
رقی��ب قدرتمندی ب��رای دو 
غ��ول جاده مخصوص ش��کل 
بگیرد ک��ه می تواند معادالت 

بازار را تغییر دهد. 

امضای قرارداد غول خودروسازی آلمان با بخش خصوصی 

توفان فولکس واگن در بازار خودروی ایران

ب��ه گ��زارش دریچ��ه فن��اوری گروه 
فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
مسابقه بین س��وپر اسپورت ها همیشه 
ب��رای عالقه مندان خودرو جذاب بوده و 
از سراس��ر دنیا طرفداران بسیاری دارد. 
در ای��ن رقابت ها هی��چ گاه برنده معلوم 
نمی شود. وزن ماشین، آب و هوا و حتی 
نوع تقویت موتور باعث می شود تا پایان 
مسابقه برنده ای وجود نداشته باشد. در 
این مسابقه سوپر اسپورت بوگاتی ویرون 
که س��ریع ترین خودروی جهان است با 
المبورگینی گاالردو به رقابت می پردازد. 
بوگاتی وی��رون که حج��م موتورش ۸ 
لیتر اس��ت با المبورگین��ی ۵.۲ لیتری 
تقویت ش��ده درگ می کند. بعد از این 
درگ المبورگینی با فراری با هم رقابت 
می کنن��د و در آخرین رقاب��ت خود با 
پورشه ۹۹۷ جی تی ۳ مسابقه می دهد. 

صفر تا صد بوگاتی ویرون با المبورگینی گاالردو

بازار
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پس از س��خنان حس��ن هاش��می، وزیر بهداشت در 
روزه��ای اخی��ر درباره رس��یدگی به وضعی��ت عباس 
کیارس��تمی، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درب��اره رون��د درمانی عباس کیارس��تمی گفت: عباس 
کیارستمی با حضور پزشکان متخصص تحت مراقبت و 
رسیدگی جدی است. دو، سه شب قبل به مجرد اینکه 
توس��ط رئیس سازمان س��ینمایی از ماجرا مطلع شدم، 
بالفاصله با دکتر هاشمی وزیر بهداشت تماس گرفتم و 
وضعیت ایشان را تشریح کردم. به قرار اطالع، گویا وزیر 

بهداشت هم خودشان سرکشی کردند و در حال حاضر 
پزش��کان متخصص را فراخوانده تا ایشان )کیارستمی( 

تحت مراقبت و رسیدگی باشد. 
بیمارستانی  تدین فر، مدیرعامل  همچنین محس��ن 
که این روزها عباس کیارستمی در آن بستری است، 
جدیدتری��ن گ��زارش رون��د درمانی ای��ن کارگردان 
سرش��ناس را اعالم کرد. تدین فر در گزارشی آخرین 
وضعی��ت درمان را به نقل از تی��م معالج این هنرمند 
ش��رح داده اس��ت: »1-تی��م درمان��ی مج��رب فوق 

تخصصی از رش��ته های مختلف پزشکی تشکیل شده 
که بر روند درمانی ایش��ان نظ��ارت دارد. 2-وضعیت 
عموم��ی ایش��ان ، عالئم حیاتی و ش��رایط کلی پایدار 
و رو ب��ه بهبود اس��ت. 3-عفونت های متعدد ش��کمی 
ک��ه به دلی��ل عم��ل جراح��ی روده و عفونت کیس��ه 
صفرا پی��ش آمده بود، تحت کنترل و درمان اس��ت. 
4-ایش��ان هوش��یار ب��وده و به دلی��ل نی��از به کمک 
تنفس��ی به دس��تگاه تنفس��ی متصل اس��ت و تحت 

درمان طبی و مراقبت های ویژه قرار دارد.«

صبح یکشنبه افزایش 25 درصدی بلیت 
مترو و 15 درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس 
با رأی اکثریت آرا در شورای شهر تهران به 
تصویب رس��ید. اعضای شورای شهر تهران 
روز یکش��نبه در نخس��تین جلس��ه کاری 
ش��ورا در سال جدید که به بررسی اعتراض 
فرمانداری تهران در خصوص مصوبه ش��ورا 
درب��اره افزایش ن��رخ کرایه های حمل و نقل 
عمومی ش��هر تهران اختصاص داش��ت، با 
تصوی��ب مجدد ای��ن الیحه ب��ر اجرای آن 

تاکید کردند. اعضای ش��ورای ش��هر تهران 
س��ال گذش��ته با افزایش 12درصدی نرخ 
کرایه مترو و اتوبوس و افزایش 15درصدی 
نرخ کرایه تاکسی در سال 95 موافقت کرده 
بودند. در جلسه روز یکشنبه ضمن تصویب 
مج��دد این الیحه میزان افزایش نرخ کرایه 
مت��رو به 25 درصد افزای��ش یافت. اعضای 
شورای شهر تهران بر همین اساس مصوبه 
جدی��د خود را ب��رای تایید ب��ه فرمانداری 
تهران ارس��ال می کنند. فرمان��داری تهران 

مصوبه شورای ش��هر تهران را در خصوص 
افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل در س��ال 
95 تاکن��ون تایید نک��رده و اعتراض خود 
نس��بت به می��زان افزایش کرایه ه��ا را به 
ش��ورای ش��هر اعالم کرده است. در جلسه 
روز یکشنبه اعضای شورای شهر ضمن رد 
اعتراض فرمانداری تهران بر اجرای مصوبه 
س��ال گذش��ته خود تاکید کردند، هرچند 
اجرای این مصوبه مستلزم تایید فرمانداری 
تهران و ابالغ رس��می از سوی شورای شهر 

اس��ت. این در حالی اس��ت که افزایش نرخ 
کرایه های حمل و نق��ل عمومی و خصوصی 
س��ال 95بدون تایی��د فرمان��داری و ابالغ 
رسمی شورای شهر از روز گذشته در شهر 
تهران اجرایی شده است. ابوالفضل قناعتی، 
عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای اسالمی شهر 
تهران پیش از این با تاکید بر اینکه افزایش 
کرایه ها باید از 15فروردین ماه اجرایی شود، 
از شهروندان خواست تخلفات در این حوزه 

را با سامانه 1888 مطرح کنند. 

علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران روز شنبه 14 فروردین ماه 95 در دیدار 
نوروزی با مسئوالن و کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران 

در سالن خوارزمی این مجموعه سخنانی ایراد کرد. 
مع��اون رئیس جمهور ب��ا اب��راز قدردان��ی از مجموعه 
س��ازمان ان��رژی اتمی، بخش��ی از عزت و اقت��دار کنونی 
کش��ور را مرهون تالش مس��ئوالن و پرسنل و جانفشانی 
شهدای هس��ته ای س��ازمان انرژی اتمی دانست و افزود: 
س��ال 94 سال پرفراز و نشیب، س��ال بیم و امید و سالی 
ویژه در تاریخ جمهوری اس��المی بود. در این س��ال ملت 
ب��ا همدلی و همزبانی و برخورداری از عزت و اقتداری که 
هدایت های امام عزیز راحل مان برای ما به ارمغان آورده، 
آموخت س��ر تعظی��م در مقابل هیچ قدرت��ی جز خداوند 
متع��ال فرود نی��اورد و خلف صالح او این مس��یر را برای 
این ملت و فرزندانش هموار کرد تا بتوانند سال 94 را به 

سالی سرنوشت ساز و تاریخ ساز تبدیل کنند. 
صالحی با اش��اره به بحران ه��ای پیچیده منطقه ای نظیر 
ظهور داعش، معیشت و امنیت را دو رکن اساسی در اسالم 
برش��مرد که بحم��داهلل ملت ایران به خوبی توانس��ته رکن 
امنیت را برقرار کند و با وجود ش��رایط بس��یار س��ختی که 
از نظر معیش��تی تحمل کرده است، با سعه صدر به سمت 
ارتقای سطح معیشت گام بر می دارد؛ سال 94 با معجزه به 
پایان رسیدو کسانی که این وضعیت سخت را برای ما ایجاد 
کردند تا تس��لیم شویم، االن خودشان دچار وضعیت بغرنج 
و پیچیده ش��ده اند. در حالی که ما آموختیم و س��ختی ها را 
به جان خریدیم. امیدوارم س��ال 95 آغاز یک حرکت جدی 

فراگیر در امر ارتقای معیشت آحاد این ملت باشد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر نرخ باالی مصرف 
انرژی و آب در کش��ورمان نسبت به کشورهای پیشرفته 
گفت: این نش��ان می دهد که تک تک ما مقداری درس��ت 
عم��ل نمی کنیم. بنابراین این ش��رایط ما را وادار می کند 
راه درس��ت را در همه زمینه هایی که به معیش��ت انسان 
مربوط می ش��ود، اتخاذ کنی��م. صرفه جویی در همه ابعاد 

باید تبدیل به باور شود. 
معاون رئیس جمهور س��پس با اش��اره به دس��تاوردهای 
برجام گفت: غنی س��ازی ما س��رجایش است. قبال 9000 
ماشین سانتریفیوژ غنی سازی می کرد، االن 6000 ماشین 
داریم که 1000 دستگاه خالی می چرخد و 5000 ماشین 
نیز غنی س��ازی می کند. ای��ن محدودیت اش��کالی ایجاد 
نمی کند زیرا غنی س��ازی 9000 ماشین یا 5000 ماشین 
با سانتریفیوژ یک سویی نسل اول، نسبت به مقدار سوخت 
مورد نیاز یک س��اله نیروگاهی نظیر بوشهر آنچنان تفاوتی 
ندارد. ما باید به درس��تی به هدف 190000 س��و برسیم. 
بودج��ه م��ا از جیب م��ردم هزین��ه می ش��ود. نمی توانیم 
س��وختی تولید کنیم که چند براب��ر قیمت بین المللی در 
بیاید. باید کاری کنیم که ضمن خوداتکایی قیمت سوخت 
تولیدی مان اختالف چندانی با قیمت جهانی نداشته باشد. 
در تحقیق و توس��عه محدودیت هایی پذیرفتیم اما آنگونه 

نیست که مانع رسیدن به اهداف مان باشد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی با ابراز تاسف از برخورد برخی 
اف��راد با موض��وع اراک، گفت: گفتند در قل��ب مردم ایران 
س��یمان ریختید. آنکه حقیقت را می داند ولی آگاهانه، آن 
را وارون��ه جلوه می دهد، به خ��دا واگذار می کنم، اما آن که 
نمی داند و شنیده هایش را می گوید، موضوع دیگری است. 
اکنون فرصتی پیش آمده اس��ت تا در طراحی این رآکتور، 
مطابق آنچه می تواند به حال کش��ور مفید باش��د، تجدید 
نظر و بخش هایی که می ش��ود را اصالح کنیم. همکاران ما 
جدولی را طراحی کردند که طراحی سابق و طراحی الحق 

و تفاوت شاخص ها در آن آمده است. 
معاون رئیس جمهور در خصوص تاخیر در س��اخت دو 
نیروگاه جدید در بوش��هر گفت: طبق قرارداد ما با روسیه 
قرار بود تا پایان سال قبل شاهد کلنگ زنی نیروگاه جدید 
در بوشهر باشیم اما به دلیل برخی مسائل فنی و اختالف 
در برخی ش��اخص ها پس از رس��یدن به وحدت نظر کار 
را آغاز خواهیم کرد. امیدواریم امس��ال ش��اهد کلنگ زنی 
نیروگاه جدید باش��یم. عالوه ب��ر اینها دو نیروگاه کوچک 

100 مگاواتی نیز در نظر داریم بسازیم. در مجموع امسال 
س��ال نشاط س��ازمان انرژی اتمی ایران در بستر آماده تر 
دیگری خواهد بود. سازمان انرژی اتمی روی ریل خودش 
قرار گرفته اس��ت. ما برنامه 15 س��اله خ��ود را به آژانس 

بین المللی انرژی اتمی داده ایم. 
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی ایران س��ال 95 را برای 
کش��ور از نظر اقتصادی سالی خوب توصیف کرد و افزود: 
در بعد سیاس��ی باید دست به دس��ت هم دهیم تا تفرقه 
ایجاد نشود که شدیدترین ضربه ای که می توانیم بخوریم 
از تفرق اس��ت. تا به حال این وح��دت ملی ما زیر پرچم 
والیت فقیه بوده که ما را به اینجا رس��انده است. اگر نبود 
تیزبینی، تیزهوش��ی، آینده بینی و دشمن شناس��ی مقام 
معظ��م رهبری، تاکنون به هزار ش��یوه باخت��ه بودیم. در 
همین مذاکرات خیلی مقاطع ش��رایط خاص داشتیم که 
اگر حمایت رهبری و شدت و حدت و بیانات صریح ایشان 
نبود، این دس��تاورد را نداش��تیم. در بح��ث PMD اگر 
رهبری صریحا نمی گفتند حق بازجویی از دانش��مندان و 
کارشناسان ما را ندارند، آنها طور دیگری عمل می کردند. 

اما این اتفاق نیفتاد و این پرونده بسته شد. 
صالح��ی با اش��اره به دس��تاورد حاصل از تب��ادل مواد 
هس��ته ای صورت گرفته، تاکید ک��رد: در بعد فنی برجام 
بنده مس��ئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی ش��ده باشد 
مسئولیتش را می پذیرم و هیچ کس دیگر مسئول نیست. 
چون با اطمینان خاطر می دانیم چه کرده ایم. البته لطف 

الهی نیز همواره همراه ما و ملت ایران بوده است. 
صالحی خط��اب به مجموعه س��ازمان گفت: ش��ما به 
ابت��کارات و نیل به راه های جدی��د ادامه دهید. کاری که 
می کنید برای مردم اس��ت. منتی بر کسی نداشته باشید. 
این فرصتی اس��ت که خداوند در اختیار ش��ما گذاش��ته 
است. تا می توانید تالش کنید که در نتیجه آن، هم برکت 
تالش ت��ان را در زندگی می بینید و هم مملکت برخوردار 
از نتایج کار ش��ما می ش��ود که برای نسل های بعد مفید 

خواهد بود. 

وزارت دف��اع جمهوری آذربایجان اعالم 
کرد، این کش��ور تصمیم گرفته به صورت 
یکجانب��ه تمام��ی اقدامات خش��ونت آمیز 
در منطق��ه قره باغ را متوق��ف کند اما اگر 
م��ورد حمله واقع ش��ود تمام��ی اقدامات 
نظامی از س��رگرفته می ش��ود. به گزارش 
راش��ا ت��ودی، س��خنگوی وزارت دف��اع 
جمهوری آذربایجان گفت: به خاطر صلح 
و به درخواس��ت س��ازمان های بین المللی 
دول��ت آذربایج��ان تصمیم گرفته اس��ت 
ک��ه به صورت یکجانبه تمامی پاس��خ های 

نظامی خود را متوقف کند. 
ای��ن وزارتخانه ب��ه هر ح��ال تاکید کرد 
که ارمنس��تان مس��ئول ت��داوم ه��ر اقدام 
خش��ونت آمیز بع��دی خواهد ب��ود. دولت 
آذربایج��ان همچنی��ن گفته اس��ت که در 
ص��ورت هرگونه تیراندازی از س��وی طرف 
مقاب��ل به ای��ن آتش پاس��خ خواه��د داد. 

س��خنگوی وزارت دف��اع آذربایجان گفت: 
ط��رف ارمنی س��عی دارد ک��ه مناطق آزاد 
ش��ده توس��ط ارتش آذربایجان در روزهای 
گذش��ته را پس بگیرد. ارمنستان 10 تانک 
و تعدادی از س��ربازان خود را از دست داده 
است. آتش بس یکجانبه در حالی اعالم شده 
ک��ه درگی��ری خونبار نیروه��ای جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان روز یکش��نبه برای 
دومین روز پیاپی در منطقه مورد مناقش��ه 
ناگورنو-قره ب��اغ ادامه داش��ت. ب��ه گزارش 
خبرگزاری رویت��رز، درگیری ه��ای قره باغ 
که تاکنون ده ها کش��ته بر جای گذاشته، با 
درخواس��ت های بین المللی برای آتش بس 
فوری مواجه ش��ده است و دولت آذربایجان 
گفت��ه ک��ه آتش ب��س یکجانبه ب��ه دلیل 
درخواس��ت های بین المللی ب��رای برقراری 

آتش بس فوری اعالم شده است. 
ناگورن��و – قره ب��اغ در داخل جمهوری 

آذربایجان اس��ت اما از زمان پایان جنگ 
جدایی طلب��ی در س��ال 1994 از س��وی 
قومی��ت ارمنی با حمای��ت مالی و نظامی 
ارمنس��تان کنترل می ش��ود. با این حال 
ش��رایط از هفته های گذش��ته و همزمان 
ب��ا وق��وع خش��ونت های ت��ازه ای در روز 
ش��نبه ک��ه چندی��ن کش��ته از دو طرف 
بر ج��ای گذاش��ت، وخیم تر ش��د. ارتش 
ناگورنو-قره ب��اغ می گوید ک��ه نیروهایش 
صبح ش��نبه از س��وی نیروهای جمهوری 
آذربایجان هدف گرفته ش��دند. در بیانیه 
آنها آمده اس��ت: دشمن همچنان به اقدام 
خصمانه نظامی با استفاده از آتش  توپخانه 
و خودروه��ای زرهی ادامه می دهد. ارتش 
اقدام��ات الزم را ب��رای س��رکوب حمل��ه 

خصمانه دشمن انجام می دهد. 
نیروهای مس��تقر در قره باغ و جمهوری 
تلف��ات غیر نظامی  آذربایج��ان تع��دادی 

اعالم کرده  و یکدیگر را به نقض آتش بس 
1994 متهم می کنند؛ عالمتی که نش��ان 
می ده��د درگیری ای ک��ه بیش از دو دهه 
ب��ه ط��ول انجامی��ده و ح��دود 30 هزار 
کش��ته بر جای گذاش��ته تا رس��یدن به 
راه حل صلح آمیز بس��یار فاصل��ه دارد. در 
پی درگیری ه��ای خونبار اخیر در منطقه 
مورد مناقش��ه، سفیر جمهوری آذربایجان 
در مس��کو گفت که باکو آماده است تا به 
محض اینکه نیروهای ارمنستان به اشغال 
آنچ��ه وی 21 درصد از اراضی کش��ورش 
خواند، خاتمه دهد، وارد مذاکره و سازش 
شود. پوالد بلبل اوغلو گفت: 22 سال است 
که برای رسیدن به راه حلی صلح آمیز برای 
این درگیری تالش می ش��ود. ما آماده راه 
حل صلح آمیز برای این مسئله هستیم اما 
اگر مس��یر صلح انتخاب نش��ود، ما مسیر 

نظامی را در پیش می گیریم. 

افزایش 25 درصدی قیمت بلیت مترو و 15 درصدی تاکسی و اتوبوس

رئیس سازمان انرژی اتمی: وارونه جلوه دهندگان حقیقت را به خدا واگذار می کنم

آذربایجان در قره باغ آتش بس یکجانبه اعالم کرد

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

نتایج نظرس��نجی که روز یکشنبه منتشر شد، حاکی از 
رقابت نزدیک می��ان حامیان و مخالفان خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا در این کشور است. به گزارش خبرگزاری های 
فرانس��ه، براس��اس نظرس��نجی آنالین روزنامه »آبزرور« 
مشخص شد که جوانان انگلیسی احتماال در تصمیم گیری 
خروج یا ماندن این کش��ور در اتحادیه اروپا در رفراندومی 
که قرار اس��ت به زودی برگزار ش��ود، نق��ش کلیدی ایفا 
می کنند و براس��اس نتایج، 43درصد از ش��رکت کنندگان 
مواف��ق خروج کشورش��ان از ای��ن اتحادی��ه و همچنین 
39 درص��د دیگر مخال��ف این اقدام هس��تند. عالوه بر 
این 18 درصد از 1966 ش��رکت کننده در نظرس��نجی 
»Opinium« ک��ه بین س��ه ش��نبه تا جمع��ه برگزار 
ش��د نیز اع��الم کردند هن��وز نمی دانند بای��د چه رایی 
بدهن��د و یک درص��د نی��ز از دادن رأی امتناع کردند. 

این نظرس��نجی در حالی صورت گرفته که قرار اس��ت 
رفران��دوم خروج یا مان��دن انگلیس در اتحادیه اروپا در 
23 ژوئن س��ال جاری میالدی برگزار ش��ود. همچنین 
در نظرس��نجی روزنامه آبزرور مش��خص شد که جوانان 
انگلیس��ی احتم��اال می توانن��د در نتایج ای��ن رفراندوم 
تاثیرگ��ذار باش��ند. در ای��ن نظرس��نجی 53درص��د از 
ش��رکت کنندگان 18 تا 34 سال داشتند و می خواستند 
در اتحادی��ه اروپ��ا بمانند در حالی ک��ه 29 درصد دیگر 
خواهان خروج بودند. در رده س��نی 35 تا 54 سال نیز، 
38 درص��د خواهان ماندن در اتحادیه اروپا و 42 درصد 
دیگ��ر خواهان ت��رک این اتحادیه بودن��د. 30 درصد از 
افراد باالی 55 س��ال نیز خواهان ماندن کشورش��ان در 
اتحادی��ه اروپا و 54 درصد دیگر خواهان خروج انگلیس 

از این اتحادیه بودند. 

رقابت نزدیک میان »ماندن« یا »رفتن« از اتحادیه اروپا در انگلیس

  علی اکب�ر بختیاری، مدی�رکل حوزه 
ریاست دیوان عدالت اداری گفت: حضور 
حجت االسالم والمسلمین منتظری در 
دادستانی کشور مقرون به صحت است. 

  محم�ود عباس، رئیس تش�کیالت 
خودگردان فلسطین در سخنانی همسو 
با سیاس�ت های تل آویو اعالم کرد که 
تمامی کشورهای عربی و اسالمی بدون 
استثنا رژیم صهیونیستی را به رسمیت 

خواهند شناخت. 

کمیته حقوق بش�ر فلس�طین با صدور بیانیه ای اعالم کرد که نظامیان رژیم 
صهیونیس�تی طی شش ماه گذش�ته بیش از ۴۷۰۰ شهروند فلسطینی را در 

نقاط مختلف این کشور بازداشت کرده اند

تیتر اخبار

س��ردار مهدی معصوم بیگی، جانشین پلیس پیشگیری 
ناج��ا با حض��ور در ق��رارگاه ن��وروزی ابوذر س��تاد پلیس 
فرودگاه ه��ای کش��ور ضمن تبریک س��ال ن��و، از تالش و 
زحمات شبانه روزی کارکنان این پلیس در راستای اجرای 
ط��رح »تامین نظ��م و امنیت تعطیالت نوروز س��ال 95« 
در حوزه اس��تحفاظی فرودگاه ه��ا قدردانی کرد. او عملکرد 
پلیس فرودگاه ها در مجموعه س��تاد، پشتیبانی عملیاتی و 
یگان ه��ای تابعه را مثبت ارزیابی ک��رد و افزود: عدم وقوع 
هرگونه سرقت در سطح فرودگاه های کشور از شاخص ترین 
دس��تاوردها ب��وده و احقاق ای��ن موضوع ج��زو برنامه ها و 
اهداف سازمانی ناجاست. با برنامه ریزی، ساختار نظام مند و 
تشکیل کمیته های پنج گانه، استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود از جمله بهره گیری از مانیتورینگ فرودگاهی، ارائه 

هش��دارهای پلیس��ی و نیز همکاری مردم؛ وقوع سرقت در 
فرودگاه ها به صفر رسید. س��ردار معصوم بیگی با اشاره به 
اینک��ه ضریب امنیت��ی در فرودگاه ه��ا در بهترین وضعیت 
ممکن قرار دارد، گفت: با تالش شبانه روزی کارکنان پلیس 
ف��رودگاه، امنیت پایدار در این حوزه برقرار بوده و این مهم 
در ش��رایطی حاصل ش��د که ش��اهد ناامنی، عملیات های 
انتحاری و انفجاری در برخی کش��ورها هس��تیم. جانشین 
پلیس پیش��گیری ناجا با بیان اینکه حساس��یت فرودگاه ها 
باعث شده که هرگونه اتفاق امنیتی سریعا در سطح جهان 
مخابره ش��ود، تاکید ک��رد: فرودگاه های کش��ور، راه آهن، 
ایس��تگاه های مت��رو و مراکز جمعیت��ی از مهم ترین مراکز 
هس��تند و با مراقبت و هوشیاری هیچ گونه خأل امنیتی در 

این مراکز نباید وجود داشته باشد. 

ضریب امنیتی در فرودگاه های کشور در مطلوب ترین وضعیت است

  مه�دی امی�ری، قائم مق�ام معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه گفت: برای سال 95 بیش از یک 
هزار و 5۰۰ برنامه در سطح استانی و ملی 
در نظر داریم که 22 درصد آنها در حوزه 

فرهنگی و اجتماعی است. 
  ب�ر پایه آخرین آمارهای ارائه ش�ده 
از س�وی وزارت کار ۷22 ه�زار خانوار 
ش�هری در ۳س�ال اخیر شاغالن خود 
را از دس�ت دادند و تقریب�ا 2۶ درصد 
خانوارهای س�اکن ش�هرها بدون فرد 

شاغل اداره می شوند. 

سرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا 
با جمع بن�دی آمار حوادث طرح نوروزی گفت: تصادفات فوتی در نوروز 5درصد 

کاهش، جرحی 5درصد افزایش و خسارتی 11درصد کاهش یافت

تیتر اخبار

جورج کلون��ی می گوید مصاحب��ه اختصاصی که مجله 
»ِهلو!« از او منتش��ر کرده کامال جعلی اس��ت. به گزارش 
گاردین، در بیانیه ای که روز جمعه منتشر شد، این بازیگر 
گفت: »من با مجله ِهلو مصاحبه ای نکردم و نقل قول هایی 
که به من نس��بت داده ش��ده صحت ندارد. اینکه نقل قول 
اش��تباه از ش��ما چاپ کنند چیز غیرعادی ای نیست، اما 
اینک��ه یک »مصاحبه اختصاصی« کامال جعل ش��ود چیز 
جدیدی اس��ت. مس��ئله خیلی آزاردهنده ای هم هست.« 
کلونی همچنین به این نکته اشاره کرد که دیگر انتشارات 

معتب��ر از جمل��ه ونیتی فر، مری کلر، د س��ان و ایونینگ 
اس��تاندارد همگ��ی از این مقاله نقل قول برداش��تند و نام 
مجل��ه را پایی��ن آن ثبت کردند. این مقال��ه که به ازدواج 
کلونی با همسرش امل می پردازد، دیگر در وب سایت ِهلو! 
قرار ندارد، اما می توان آن را در موتورهای جست وجو پیدا 
ک��رد. حاال لینکی از این مقال��ه، مخاطب را به بیانیه ای از 
س��وی مجله هدایت می کند که در آن از »تعجب« آنها از 
اینکه کلون��ی اعالم کرده مقاله صحت ندارد گفته ش��ده 

است. 

انتشار یک مصاحبه جعلی داد جورج کلونی را درآورد

  رئی�س س�ازمان فرهنگ�ی هن�ری 
شهرداری تهران با توجه به پایان ایام نوروز 
و همزمانی آن با روزجهانی کتاب کودک، 
از اهدای کتاب کودک در ازای رها کردن 

ماهی های قرمز در تهران خبر داد. 
  فیل�م کوت�اه »زن ب�ودن« س�اخته 
محمدرضا رس�ولی محصول مشترک 
ایران و آلمان در جشنواره ملل اتریش 

روی پرده می رود. 

»ایستاده در غبار« به کارگردانی محمدحسین مهدویان که درباره جاویداالثر 
حاج احمد متوس�لیان اس�ت، جدای گ�روه آزاد، در گروه س�ینمایی »هنر و 

تجربه« هم اکران می شود

تیتر اخبار

زیدان، س��رمربی تیم فوتبال رئال مادرید پس از پیروزی 
تیمش مقابل بارسلونا گفت به بازیکنان تیمش می بالد. تیم 
فوتبال رئال مادرید شنبه شب در حالی که با نتیجه یک بر 
صفر در ورزش��گاه نیوکمپ از بارسلونا عقب بود در نهایت با 
نتیجه 2 بر یک با گل های کریم بنزما و کریس��تیانو رونالدو 
برنده از زمین خارج شد. زین الدین زیدان در نشست خبری 
پایان بازی اظهار کرد: نس��بت به آنچه بازیکنانم در بازی با 
بارس��ا انجام دادند به آنها می بالم. بازی در این زمین س��اده 
نیست. از همه چیز راضی هستم و نه فقط نتیجه. این بازی 
فقط سه امتیاز داشت. اکنون باید خوب استراحت کنیم و با 
آمادگی به دیدار ولفس��بورگ در رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا برویم. برای یک مربی همبس��تگی تیمش بهترین چیز 

است. من همه چیز تیمم را دوست دارم؛ چه در حمله و چه 
در دفاع. ما مقابل جمعی از بازیکنان خوب دس��ت به تالش 
بزرگی زدیم. ش��روع خوبی نداش��تیم اما بهتر است که شما 
شروع سختی داشته باشید و پایان خوبی. ما به لحاظ دفاعی 
عملکرد خوبی داشتیم. بارس��لونایی ها در فضاهای کوچک 
می توانند خطرناک باشند. ما به خوبی بازی را کنترل کردیم. 
تیم ما در مس��یر درس��تی قرار گرفته و برای ادامه رقابت ها 
آماده ایم. می دانیم که می توانیم در رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا دست به کارهای مهمی بزنیم. این پیروزی برای روحیه 
ما خوب بود. باید قدم به قدم حرکت کنیم. ابتدا باید اتلتیکو 
را از پیش رو برداریم چون ما االن سوم هستیم. بعد ببینیم 

چه اتفاقی می افتد. 

زیدان: به بازیکنانم افتخار می کنم

  تیم ملی ش�طرنج مردان ایران در 
دور ششم مس�ابقات قهرمانی تیمی 
آسیا مقابل هند صدرنشین به برتری 
دست یافت. در این مرحله تیم بانوان 
مقابل تی�م دوم امارات صاحب برتری 

شد. 
  پرسپولیس در یک بازی هیجان انگیز 
س�یاه جامگان را ۳ ب�ر 2 شکس�ت داد. 

پرسپولیس از دقیقه 59، 1۰ نفره بود.
چزاره مالدینی،  پدر پائولو مالدینی و اس�طوره باشگاه آث میالن در سن 8۴ 

سالگی درگذشت
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تحلیل تبلیغات با توجه به زبان آن 

در حین تماش��ای ی��ک آگه��ی تبلیغاتی، چیزی 
بیش��تر از ی��ک پی��ام تبلیغات��ی از چش��م بیننده 
می گذرد. یک آگهی تبلیغاتی همانند دیگر اش��کال 
ارتباط��ی هنگامی بهتر عمل می کند که هماهنگ با 
نیازها و خواسته های مصرف کنندگان، پذیرنده باشد 
و ه��م به صورتی باش��د که جنبه های حس��ی را به 
خوبی منتقل کند. آگهی ها چیزی بیشتری از جلب 

توجه و فروش محصول در بطن خود دارند.
 آنها بای��د منفعت هایی فراتر از س��ود مالی برای 
س��ازمان ها در نظ��ر بگیرند. هر ش��رکتی که برندی 
مش��هور دارد، در ت��اش ب��رای توس��عه ارتب��اط با 
مش��تری ای اس��ت. تبلیغ��ات ابزاری اثرگ��ذار برای 
تش��ویق به خرید نهایی اس��ت اما اغلب حس خوبی 
را ب��ه ما منتقل نمی کن��د. در حالی که این ابزار یک 
نی��روی قدرتمن��د در ایجاد حس خوب م��ا به برند 
اس��ت. بنابراین بهتر اس��ت گاهی به چشم انتقادی 
ب��ه تبلیغات خود ن��گاه کنی��م و آن را مورد تحلیل 

قرار دهیم. 

سواالتی که در هنگام تحلیل باید بپرسید
هنگامی که یک آگهی را به صورت موردی تحلیل 
قرار می دهید، بهتر اس��ت از خود سواالتی بپرسید. 
سواالتی از این قبیل که 1- چه فردی باید در آگهی 
ظاهر ش��ود ؛ یک س��لبریتی و فردی مشهور یا یک 
ش��خص نامش��هور؟ ویژگی های بصری این افراد در 
آگهی چگونه باید باش��د؟ 2- زمینه آگهی چیس��ت 
و چه پیامی را قرار اس��ت منتقل کند؟ 3- مخاطب 
 آگهی کیس��ت و چه چیزی در م��ورد او می دانید؟ 
4- زب��ان و مکالم��ات م��ورد اس��تفاده در آگه��ی 
چیس��ت؟ آیا در این آگهی فردی صحبت می کند؟ 
در آگهی ه��ای متن��ی آیا ق��رار اس��ت مکالمات در 
حباب هایی نش��ان داده ش��ود؟ برای اهداف تجاری، 
به مکالماتی که قرار اس��ت اتفاق بیفتد دقت کنید. 
اینکه به چه روشی آگهی سعی در درگیری مشتری 
با آگهی و تصمیم به خرید او دارد و چه احساسی از 
او باید برانگیخته شود؛ به بیان دیگر چقدر احساس 
مخاطب را درگیر می کند ؟ 5- به مواردی مانند نژاد، 
قومیت ها، جنس، طبق��ه اجتماعی و تمایات افراد 
توجه کنید. آیا بهتر است از قومیتی خاص در آگهی 
اس��تفاده کنید؟ بود یا نبود آنها منعکس کننده چه 

پیامی در تبلیغات شماست؟ 

زبان تحلیل آگهی 
مس��ئوالن اجرایی و متخصص��ان بازاریابی بر این 
باورن��د اس��تفاده از یک زب��ان واضح و ش��فاف که 
دربرگیرن��ده پی��ام تبلیغاتی شماس��ت می تواند در 
انتقال آن بسیار کمک کننده باشد. بهتر است فضای 
آگهی ما به جای داش��تن ح��االت تجاری و... دارای 

لحن و زبانی دوستانه و مفرح باشد. 
عمده تبلیغ کنندگان دقت و حساس��یت بیشتری 
بر طراح��ی و گرافیک تبلیغات خ��ود دارند تا زبان 
ب��ه کار رفت��ه در متن تبلیغات. ب��ه همین دلیل در 
این بین حلقه گم ش��ده ای احس��اس می شود که با 
بکارگی��ری زبان مرتبط با محتوا می توان این خأل را 
از بین برد و تبلیغات را به امری جذاب و خوش��ایند 
تبدیل کرد. برای درک بهتر این مطلب بهتر اس��ت 

نگاهی به زبان تبلیغاتی برندهای زیر بیندازیم. 

نوستالژی
معم��وال آگهی های تبلیغاتی مقاصد گردش��گری 
و هتل ه��ا یا کاندیداهای ریاس��ت جمهوری از لحن 
نوس��تالژیک و یادآوری کننده روزهای خوب گذشته 
در تبلیغات خود اس��تفاده می کنند. فیلم های سیاه 
و س��فید یا فلش بک به گذشته با ترکیبی از لباس، 
موس��یقی یا حوادث تاریخی گذشته، تکنیکی است 
که در ساخت این تیزرها مورد استفاده قرار می گیرد. 
این تکنیک می تواند مخاطبان خاص را تش��ویق به 
یادآوری گذشته و برانگیختن حس نوستالژی کند. 

زبان شاد و جوانانه 
برندهای��ی ک��ه مخاط��ب جوان پس��ند دارند، در 
تبلیغ��ات خ��ود باید فضا و لحنی س��رزنده داش��ته 
باش��ند. تولیدکنن��دگان و مدی��ران ای��ن برندها به 
جمعی��ت ش��ناختی اهمی��ت وی��ژه ای می دهند و 
می دانند که نوجوان��ان، مصرف کنندگان تنوع طلبی 

برای محصوالت آنها هستند. 
برندهایی مانند ابرکرومبی، هالیستر، هات تاپیک 
و آروپس��تال که متکی بر بازار جوان��ان و نوجوانان 
هس��تند، درصدد ادامه امپرات��وری خود بر این بازار 
هس��تند و فرهنگ جوانانه را به تبلیغات خود تزریق 

می کنند. 

افسانه ایده آل شدن
زب��ان بعضی برنده��ا در تبلیغات ش��ان به گونه ای 
اس��ت که خواهان دعوت از شما برای استفاده از آن 
برند و بهتر شدن شرایط برای شماست. کلیشه های 
فرهنگی در اثبات این ایده دخیل اس��ت. باید نکاتی 
را در ای��ن تبلیغ��ات مدنظر ق��رار دهی��د. آیا زبان 
تبلیغاتی شما باید دربرگیرنده اطاعات باشد یا تنها 
احساسات مش��تری را برانگیزد یا ترکیبی از هر دو 

باشد؟ 
کپ��ی رایت��ر باید چ��ه تکنیکی را در ای��ن تبلیغ 
به کارگیرد؟ آیا باید از حس ش��وخ طبعانه، آهنگین، 
تعریف زندگی، تضادها، کنایه ها و تعاریف اس��تفاده 
کن��د یا لحن و زب��ان دیگری را ب��ه کار گیرد؟ بهتر 
اس��ت با توجه به ش��خصیت برن��د و محتوای تبلیغ 
 خ��ود، زبان��ی را ب��ه کار گیری��د ک��ه در مخاط��ب 

اثرگذارتر باشد. 

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی شرکت Alstom هند 

ایستگاه تبلیغات

چشمان آنها باش

سامسونگ به تازگی کمپین بازاریابی در هنگ کنگ 
ویژه نابینایان را برگزار کرده است که خاقانه و متفاوت 
اس��ت. هنگ کنگ دارای مناظر دیدنی و زیبایی است 
که س��االنه میلیون  ها نفر از آنه��ا دیدن می کنند. حال 
سامس��ونگ در نظر دارد ت��ا تعداد بیش��تری از مردم 
آن را ببینن��د، مخصوصا 2۰۰ هزار نفری که مش��کل 
بینایی دارند. »چشمان آنها باش« نام کمپین بازاریابی 
سامس��ونگ است که تاش دارد تا مناظر زیبایی را که 
در هنگ کنگ وجود دارد برای افراد نابینا شرح دهد. 

به گ��زارش آیمارکتور، در این ای��ده افراد تنها کافی 
ب��ود از مناظر زیبا و جذاب هنگ کنگ عکس بگیرند و 
در اینس��تاگرام با هشتگ #betheireyes به اشتراک 

گذاشته و یک متن در شرح منظره بنویسند. 
سپس موسسه نابینایان در هنگ کنگ این نوشته ها 
را ب��ه خط بری��ل ترجمه می کردند و پ��س از چاپ در 
محلی که عکس از آنجا گرفته شده بود قرار می دادند. با 
این روش افراد نابینا با حضور در این محل ها می توانند 
توضیح افراد مختلف را در مورد منظره بخوانند و آن را 
در ذهن خود تصور کنند. عاوه بر این، سامس��ونگ به 
ازای هر عکس گرفته ش��ده با این هشتگ، 1۰ دالر به 

موسسه نابینایان هنگ کنگ کمک کرد. 

نگاهی به کمپین تبلیغاتی حساب قرض الحسنه بانک ملت

هیجان کیلومترهای بیشتر
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پیروی کمپین از الگوهای شناخته شده  
تبلیغاتی

هومن یگانی درباره کمپین تبلیغاتی حساب 
قرض الحس��نه بانک مل��ت می گوید: کمپین 
تبلیغاتی حس��اب قرض الحس��نه بانک ملت 
از چند الگوی ش��ناخته شده پیروی می کند 
که از جهات مختلف قابل بررس��ی است. این 
کمپین با محوریت رسانه پخشی اکران شده 
و با پش��تیبانی رس��انه های محیطی، چاپی و 
نقاط فروش )ش��عب( بس��ط پیدا کرده است 
و در آن، طراح��ی پیام س��اده و تک بعدی با 
تفکیک مخاطب صورت پذیرفته است، الگویی 
که طی چند سال گذشته در هویت ارتباطی 
بانک ملت در حال نهادینه شدن است. در این 
کمپین مخاطب به درستی انتخاب شده و دو 
رویکرد انتقال پیام، در راستای هم به درستی 
همدیگر را تکمیل کرده اند که از این موضوع 
می توان به عنوان یکی از نقاط قوت کمپین نام 
برد. استفاده از دو زبان مجزا اما با یک میزان 
اهمیت در کل پیام ش��یوه متفاوتی است و به 
نظرم ریشه در شناخت صحیح بانک و مجری 

از رفتار مشتری این نوع خدمات دارد. 
یگان��ی می گوی��د: از نظر س��اختار در این 
کمپی��ن از دو تکنیک مرس��وم و متداول در 
تبلیغات مدرن اس��تفاده ش��ده است، توجه 
 Talk about benefits, not( به مناف��ع
features( به جای ویژگی ها و داستان سرایی 
)Tell stories(  ب��ه جای تمرکز بر فروش. 
وقت��ی صحبت از خدمتی در میان اس��ت که 
عاوه بر قدیمی بودن و داشتن رقبای متعدد، 
برای عمده مخاطبان ش��ناخته ش��ده است، 
یادآوری و ایجاد ارزش، کاما رویکرد مناسبی 
خواهد بود. این ارزش آفرینی عاوه بر داشتن 
دو زبان مجزا قابلیت ارتباط با تمام مخاطبان 
را مهیا می س��ازد که انگیزه های متفاوتی در 
اس��تفاده از این نوع خدمت خواهند داش��ت. 
در کنار استراتژی طراحی پیام و تکنیک های 
اس��تفاده ش��ده، معرفی جایزه به عنوان اهرم 
اصل��ی در برنامه های ارتقای ف��روش الگوی 
شناخته شده دیگری است اما ایجاد تمایز در 
شکل معرفی جایزه نقطه قوت دیگر کمپین 
اس��ت. با توجه به محدودیت های اعام شده 
برای سقف جایزه از طرف بانک مرکزی و عدد 
نسبتا پایین جایزه )نس��بت به اعداد و جوایز 
نجومی گذش��ته( بزرگ نمایی باورپذیر، باعث 
ترغیب و تش��ویق مخاطبان کمپین بیش��تر 

خواهد شد. 

هیجان انگیز کردن یک جایزه معمولی
یگانی می گوی��د: در خص��وص ایده اصلی 
یعنی 1556 کیلومتر اسکناس نیز باید موارد 
مهم��ی را مدنظر قرار داد. هیجان انگیز کردن 
یک جایزه معمولی، در کنار قابلیت تعمیم و 
گسترش ایده در رس��انه های مختلف، حفظ 
پیام به ش��کل واحد و اس��تفاده از المان های 
بصری آش��نا ب��ه دلیل یکپارچگ��ی منجر به 
درک بهتر و اثربخش��ی بیش��تر آن می شود. 
در خصوص آگهی های تلویزیونی این کمپین 
نی��ز در کنار ای��رادات کوچکی در س��اخت، 

نکات مثبت زیادی دیده می ش��ود. آگهی فاز 
ی��ک که به منافع معن��وی خدمت مورد نظر 
اش��اره دارد، با انتخاب تم احساس��ی و قالب 
مس��تند، فضای مناس��بی برای باورپذیری و 
همزادپنداری مخاطب با داستان روایت شده 
به وجود آورده است. داستانی که می تواند در 
آینده به شکل های گوناگون روایت متفاوتی از 
برش معنوی این ن��وع از خدمات بانکی ارائه 
دهد که هویتی متمایز برای بانک ملت ایجاد 

خواهد کرد. 
استفاده از داستان س��فر برای نشان دادن 
طول اس��کناس های 5 هزارتومانی در آگهی 
ف��از دوم نیز عاوه بر ایج��اد جذابیت و تنوع 
تصاویر، در زمانی از س��ال ک��ه حال و هوای 
تفریح و برنامه ریزی برای مسافرت در آستانه 
ن��وروز تقریبا همه گیر ش��ده، به ارتباط بهتر 
آگهی با مخاطبان و بیش��تر دیده ش��دن آن 
کمک کرده اس��ت. در مجموع می توان گفت 
کمپین تبلیغاتی بانک ملت برای حساب های 
قرض الحسنه از نظر استراتژی، تکنیک و اجرا 
با شناخت صحیح از رفتار مشتری، نوع خدمت 
و عرصه رقابتی، تعریف درست صورت مسئله 
و استفاده از الگوهای شناخته شده تبلیغاتی، 
کار یک دس��ت و قابل قبولی است. البته اگر 
اج��زای این کمپین به تنهایی مورد بررس��ی 
قرار گیرد اش��کاالت در ساخت یا اجرا بیشتر 
برجسته می شود. اما در زمان نقدوبررسی یک 
اثر تبلیغاتی دیگر اجزا به تنهایی قابل تفکیک 
نیستند چرا که ما با یک محصول جدید مواجه 
هستیم که همه قسمت ها در یک قالب واحد 
قابل ارزیابی هستند و نه به صورت جدا از هم. 

استفاده از شیوه  ای که قبال جواب داده
یگانی در پای��ان می گوی��د: در نهایت این 
موضوع که بانک ملت موافقت کرده از ایده ای 
که قبا مورد اس��تفاده خودش ق��رار گرفته 

)متر( دوباره و به شکل دیگری استفاده کند، 
فارغ از بررسی این کمپین، نوید شکل گیری 
رفتار جدیدی در س��فارش دهنده ها می دهد 
و آن حرکت در مسیر سازمان های یادگیرنده 
اس��ت. در واقع بررس��ی بازخورد کمپین های 
متع��دد و تحلی��ل اثربخش��ی و مقایس��ه در 
دوره ه��ای مختل��ف و ثب��ت آن در حافظ��ه 
فعالیت های ارتباطی ش��رکت ها و سازمان ها، 
این امکان را فراهم خواهد س��اخت تا با تکیه 
بر تجربیات گذشته، از تکرار کارهای بی نتیجه 
صرفا فانتزی یا صرفا فروش محور جلوگیری 
ک��رده و از روش های��ی ک��ه نتای��ج خوبی به 
همراه داش��ته اند به ش��کل دیگری استفاده 
ش��ود. بدون شک این رویکرد از به هدر رفتن 
همیشگی بخش بزرگی از بودجه های تبلیغاتی 

کسب و کارها ممانعت خواهد کرد. 

آشنایی مخاطبان ایرانی با حساب های 
قرض الحسنه

علی محمدی درباره این کمپین می گوید: 
بانک مل��ت کمپینی را با رویک��رد تمرکز بر 
جش��نواره حس��اب های قرض الحسنه خود 
اجرایی کرده اس��ت. همان ط��ور که می دانید، 
عمده مخاطبان ایرانی با این نوع حساب آشنا 
هس��تند و درباره روند اجرای��ی آن اطاعات 

کافی دارن��د، درنتیجه بانک نیازی به توضیح 
یا معرفی حساب مورد نظر نداشت. آنچه برای 
بانک اهمیت داشت، نش��ان دادن جایزه بود 
که قرار است به مشتریان اهدا کند. جایزه ای 
که بانک به دلی��ل قوانین بانک مرکزی برای 
تعیی��ن مبلغ آن با چالش های��ی روبه رو بوده 
اس��ت. مطابق قوانین بان��ک مرکزی، بانک ها 
باید با لحاظ س��قف 5۰ میلیون تومان نسبت 
به تعریف جوایز قرعه کش��ی قرض الحس��نه 
اقدام کنند. بانک ملت نی��ز جایزه خود را در 
این کمپین براین اس��اس تعیین کرده است. 
وقتی مبلغ جایزه مش��خص است، بانک برای 
بیان آن به مش��تریان باید از شیوه خاقانه ای 
استفاده کند که بتواند مشتریان را جذب کند. 
بر همین مبنا ایده کمپین بانک ملت ش��کل 

گرفته است. 
محمدی می گوید: ایده  اصلی کمپین مورد 
نظر از طرف خود بانک به گروه ما پیش��نهاد 
داده ش��د و ب��ه نوعی، ما ای��ده بانک ملت را 
پردازش و اجرا کرده ای��م. در واقع خود بانک 
تمایل داشت که از ایده نشان دادن کیلومتری 
جایزه در این کمپین اس��تفاده کنیم تا مبلغ 
جایزه به ش��کلی متفاوت به مشتریان نشان 
داده ش��ود. کمپی��ن بانک مل��ت از چند فاز 
تش��کیل شده اس��ت. در فاز اول این کمپین 
آگه��ی تلویزیونی تهیه و اکران ش��د. در این 
آگهی که به ش��کل مستند س��اخته شده، به 
جم��ع مردم رفته ای��م و از آنها درباره مصارف 
حساب قرض الحسنه س��وال کرده ایم و مردم 
نیز به س��واالت مختل��ف پاس��خ داده اند. در 
آگهی مورد نظر هدف ی��ادآوری بُعد معنوی 
و انسان دوستانه حس��اب قرض الحسنه بانک 
ملت بود و صحبتی از جایزه نکرده ایم. در فاز 
بعدی به سراغ جوایز و بخش انگیزشی مبتنی 
بر جوایز ابن جش��نواره رفتیم. در این بخش 
متری از اسکناس به عنوان المان اصلی بصری 

کمپین بانک ملت معرفی ش��ده اس��ت. این 
المان براساس مفهوم جوایز  بانک ملت انتخاب 
و طراحی ش��د و به نظر گروه طراحی بهترین 
المانی که می توانست این فاکتور را نشان دهد، 
متر بود. متری که برحسب مبلغ جایزه و عدد 
1556 شکل گرفته بود. 1556 شماره تماس 
مرکز مشتریان بانک ملت است. بانک به قید 
قرعه 1556 کیلومتر اسکناس 5 هزار تومانی 
به شکل مساوی به 1۰۰۰ نفر پرداخت خواهد 
ک��رد یعنی به هر فرد برن��ده، 1556 متر. در 
این حالت، هم مبلغ جایزه به مشتریان معرفی 
و هم ش��یوه ای متفاوت ب��رای اعام جایزه به 
مشتریان اجرایی می شد. بهترین شیوه برای 
نشان دادن این هدف استفاده از المان متر بود 
که در آگهی های محیطی، چاپی و الکترونیک 
به کار گرفته ش��د. تاش براین بود که آگهی 
ای��ن کمپین نیز به مانن��د تمامی آگهی های 
بانک ملت به دور از ش��لوغی باشد یعنی فقط 
با یک المان پیام به مخاطبان ارس��ال ش��ود. 
آگهی تلویزیونی این کمپین نیز هم راس��تای 
همین ایده شکل گرفته است و در آن پسری 
جوان با دوچرخه مس��یری 1556 کیلومتری 
را از دریای خ��زر تا خلیج فارس طی و مبلغ 
جایزه را عام می کند. محمدی در پاس��خ به 
این س��وال که آیا بانک مل��ت قبا نیز از ایده 
نشان دادن کیلومتری جایزه اش استفاده کرده 
یا خیر می گوید: بله، اگر به یاد داشته باشید، 
این بانک چندسال قبل از این ایده به شکلی 
دیگری اس��تفاده کرده بود. این بانک به دلیل 
استقبالی که مشتریان از ایده موردنظر کرده اند 
و بازخوردهایی خوبی که از آن دریافت کرده 
بود، مجددا با شکلی تازه درخواست داشت که 
همان ایده  اجرا ش��ود. آگهی های مختلف این 
کمپین به دلیل اینکه همزمان با هم ساخته 
و اجرا ش��ده اند، از یک مسیر یکسانی پیروی 
می کنند. ای��ن موضوع در اجرایی کردن بهتر 
کمپین تاثیر زیادی داشته است. در پایان باید 
بگویم که این کمپین در رس��انه های چاپی و 

دستگاه های ATM نیز اجرایی شده است. 

هدی رضایی 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

این موضوع که بانک ملت موافقت 
کرده از ایده ای که قبال مورد استفاده 
خودش قرار گرفته )متر( دوباره و به 
شکل دیگری استفاده کند، فارغ از 

بررسی این کمپین، نوید شکل گیری 
رفتار جدیدی در سفارش دهنده ها 

می دهد و آن حرکت در مسیر 
سازمان های یادگیرنده است

 1 
وی

دئ
وی

2 
وی

دئ
وی

بانک ها از آن دس�ته کس�ب وکارهایی هستند که به نسبت مابقی 
کس�ب وکارها نقش مهم تری در تغییر روند رفت�ار تبلیغاتی برندها 
بازی می کنند. آنها به خاطر حضور فعال و همیش�گی خود می توانند 
الگوه�ای صحیح تبلیغاتی را در میان برندهای دیگر ش�ایع کنند تا 

برنده�ای دیگر نیز روند تبلیغات�ی خود را تغییر داده و کل تبلیغات 
جهتی درس�ت به خود بگیرد. کمپین ه�ای تبلیغاتی حوزه بانکی در 
تمامی س�ال اکران می ش�ود و مخاطبان با تبلیغات و سبک و سیاق 

این حوزه به خوبی آشنا هستند. 
در ای�ن میان چندی پیش بانک ملت کمپین تبلیغاتی را در جهت 
معرف�ی جوایز حس�اب قرض الحس�نه خود اجرایی کرده اس�ت. در 
این کمپین، المان متر برای نش�ان دادن می�زان جایزه به کار گرفته 

ش�ده و گروه برای نشان دادن پیام تبلیغاتی خود از اکثر رسانه های 
تبلیغات�ی بهره برداری کرده اند. »فرصت ام�روز« در صدد برآمده تا 
زوای�ای این کمپین و محتوای تولیدش�ده در آگهی های مختلف آن 
را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد. براین اساس سراغ هومن یگانی 
مشاور تبلیغاتی و مدیر آژانس برندینگ 361 رفته ایم. در ادامه این 
گزارش گفت وگویی نیز با علی محمدی، مش�اور پروژه کمپین اخیر 

بانک ملت از شرکت ایده پروران تبلیغ داشته ایم. 



از  یک��ی  پی��ش  چن��دی 
شرکت های مواد غذایی صفحه 
راه ان��دازی  را  اینس��تاگرامی 
ک��رد ک��ه در آن مس��ابقه ای 
از  و  برگ��زار  اینس��تاگرامی 
مخاطب��ان خواسته ش��ده بود 
دوس��تان و اطرافی��ان خود را 
ب��ه این صفحه اینس��تاگرامی 
دعوت کنند یا در زیر پست ها 
صفح��ه  ای��ن  محتواه��ای  و 
اینس��تاگرام آنه��ا را منش��ن 
کنند. ق��رار بود این ش��رکت 
مواد غذای��ی ب��ه ه��ر ی��ک از 
مخاطبان��ی که می توانس��تند 
را جذب  بیش��تری  مخاطبان 
اینس��تاگرامی  صفح��ه  ای��ن 
به  بده��د.  جوای��زی  کنن��د، 
نظر می رس��ید، ه��دف از این 
جذب  اینس��تاگرامی  مسابقه 
مخاطب��ان و دنبال کننده های 
اینس��تاگرامی بود ام��ا تعداد 
این صفحه  دنبال کننده ه��ای 
این  از  اینس��تاگرامی حکایت 
موضوع داش��ت که مخاطبان 
زی��ادی  اس��تقبال  ایران��ی 
و  نکردن��د  مس��ابقه  ای��ن  از 
همی��ن موض��وع باعث ش��د 
گرداننده ه��ای ای��ن صفح��ه 
مدت زم��ان  اینس��تاگرامی 
مسابقه را تمدید کنند و حتی 
هنگامی که با عدم اس��تقبال 
از جان��ب مخاطب��ان ایران��ی 
مواجه شدند، نام صفحه را که 
مرتبط با یکی از ش��رکت های 
مواد غذای��ی ب��ود تغییر دهند 
اینس��تاگرامی  مس��ابقه  و 
ش��عرهای  ب��ه   تبدی��ل 

عاشقانه شد. 
همی��ن موض��وع اعت��راض 
برخی از کاربرانی را که در این 
مسابقه شرکت کرده بودند، به 
همراه داشت؛ مسئله این است 
که شرکت های مواد غذایی که 
قصد حض��ور در ش��بکه های 
را  اینستاگرام  مانند  اجتماعی 
دارن��د باید به چ��ه صورت در 
این نوع ش��بکه های اجتماعی 
حض��ور پی��دا کنن��د و چ��ه 
اس��تراتژی هایی را در راستای 
اثر بخش��ی این موضوع اتخاذ 

کنند؟ 
پوی��ا  زمین��ه  همی��ن  در 
روح��ی، مش��اور تبلیغ��ات و 
برند در گفت و گ��و با »فرصت 
امروز« می گوید: این ش��رکت 
مواد غذایی کمی دیر به سمت 
ش��بکه های اجتماع��ی رفت��ه 
اس��ت اما به هرحال با شروعی 
خ��وب به س��راغ اینس��تاگرام 
رفته ک��ه همین موضوع باعث 

خرسندی است.
 تصمیم ب��ه ارائه جوایزی از 
جمله گوش��ی آیفون به منظور 
جذب مخاطب هر چه بیش��تر 
برای صفحه اینس��تاگرامی اش 
نش��ان از این موضوع داش��ت 
که این ش��رکت ت��ا حدی در 
ورود به ش��بکه های اجتماعی 
نس��بت ب��ه رقبای��ش جدیت 
بیش��تری دارد و به هرحال هر 
فعالیت جدیدی عاری از ایراد 

نخواهد بود. 

پاسخگویی نامناسب 
گرداننده صفحه 

اینستاگرام به مخاطبان
او ادام��ه می ده��د: در حال 
این  دامی��ن س��ایت  حاض��ر، 
ش��رکت مواد غذای��ی غیرفعال 
است. برای اجرای این کمپین 
نه تنه��ا بای��د از کانال س��ایت 
رس��می ش��رکت این موضوع 
اعالم می شد، بلکه باید در این 
س��ایت، رس��می بودن صفحه 
اینستاگرام ش��رکت نیز اعالم 
می شد. از طرفی دیده شده که 
نحوه پاسخگویی از طرف مدیر 
اینس��تاگرام  صفحه  گرداننده 
این ش��رکت نامناس��ب بوده و 
از اص��ول مدیریتی و برندینگ 
شرکت پیروی نکرده است که 
این ش��رکت باید در راس��تای 
این موض��وع برنامه ریزی هایی 

را اتخاذ می کرد. 
روح��ی می افزاید: عکس هر 
پس��ت در صفحه اینس��تاگرام 
و  نامناس��ب  ش��رکت  ای��ن 
بی کیفیت ب��ود و بدون توجه 
به اصول اولی��ه انتخاب عکس 
بود و همچنین  گزینش ش��ده  
را  الزم  جذابی��ت  موض��وع 
برای جذب مخاطب نداش��ت. 
پس��ت های  می��ان  ای��ن  در 

ای��ن  در  گذاشته ش��ده 
اینس��تاگرام،  صفح��ه 
فاق��د هرگونه ش��عار یا 
امضای برند این شرکت 
هش��تگ های  و  ب��ود 
هشتگ  استفاده ش��ده، 
اختصاصی این ش��رکت 
نداش��ت  را  مواد غذایی 
ک��ه موقع جس��ت وجو، 
مخاطب با آن هش��تگ 
این ش��رکت  به صفحه 

راهنمایی شود. 
تبلیغات  این مش��اور 
می کند:  اظه��ار  برند  و 

نسبت به اعتراض کاربران برای 
سرکاری بودن مسابقه، جواب 
و واکنش مناسب از طرف این 
شرکت نش��ان داده نشده بود. 
همچنی��ن ای��ن بی توجهی در 
قبال کامنت های نامناس��ب و 
غیراخالقی نیز وجود داش��ت. 
بعضی از مطالب همراه تصاویر 
پست ش��ده بسیار طوالنی بود 
ک��ه مطمئنا خ��ارج از حوصله 
کاربر اینستاگرامی خواهد بود؛ 
برای اصالح این مورد ترجیحا 
متن در مینیمال ترین حالت و 
حداکث��ر در دو خط باید ارائه 

می شد. 
از طرفی پست های نامرتبط 
ب��ا موض��وع و هوی��ت صفحه 
اینس��تاگرام مس��لما ب��ه برند 
این ش��رکت ضربه خواهد زد. 
در ضم��ن چنین پس��ت هایی 
یک��ی از دالیل ایجاد ش��ک و 
تردید و ع��دم اعتماد کاربران 
به رس��می ب��ودن صفحه این 

شرکت خواهد شد. 
در ای��ن می��ان ب��ا توجه به 
اینک��ه در کامنت ه��ای مکرر 
اش��اره به غیررس��می و تقلبی 
بودن صفحه اینس��تاگرام شده 
ب��ود، هی��چ ج��واب و واکنش 
از  قانع کنن��ده ای  و  مناس��ب 
طرف این ش��رکت ارائه نشده 

اس��ت؛ به عنوان نمونه می توان 
با اع��الم در رس��انه های دیگر 
اینترنت��ی و غیر اینترنتی، این 
کمپین را معرفی و تایید کرد. 
او با اشاره به این موضوع که 
»تاریخ ش��روع و پایان مسابقه 
ش��رکت  ای��ن  اینس��تاگرامی 
به طور دقیق مش��خص نش��ده 
اس��ت«، ادامه می دهد: عکس 
پروفایل صفحه اینستاگرام این 
ش��رکت مواد غذای��ی جذابیت 
قاب��ل قبول��ی نداش��ت و باید 
لوگوی این ش��رکت به تنهایی 
ی��ا بس��ته بندی این ش��رکت 
مواد غذایی به شکلی مناسب و 
در کادری مناسب ارائه می شد. 
از طرف��ی اگ��ر اطالع رس��انی 
ب��ود و  انجام گرفت��ه  درس��ت 
اعتمادسازی صورت می گرفت، 
مسلما استقبال بسیار خوبی از 
این کمپین می ش��د؛ البته این 
ام��ر منوط به اص��الح ایرادات 
اجرایی بود، چراکه ایده اصلی 
مس��ابقه تا حدی قابل قبول و 
اینس��تاگرامی  کارب��ران  برای 
می توانس��ت  و  ب��ود  ج��ذاب 

حرکتی ثمربخش باشد. 

گروه هدف مسابقه 
اینستاگرامی

روح��ی ب��ا اش��اره ب��ه این 
موض��وع که »قش��ر ج��وان و 
حتی نوجوان با س��نین پایین 
در گ��روه هدف این مس��ابقه 
می افزاید:  می گرفتن��د«،  قرار 
ب��ا توجه به این گروه هدف اما 
مصرف کنندگان این ش��رکت، 
مسابقه  این  ش��رکت کنندگان 
نبودن��د و تاثیری روی خریدار 
اصل��ی محصول به ق��در کافی 
نداش��ت. حلق��ه ارتباطی بین 
کاربران عضو )شرکت کنندگان 
مسابقه( و خریداران محصول، 
مفقودش��ده بود. این ش��رکت 
باید با در نظر گرفتن روحیات 
و عالیق و سالیق قشر مخاطب 
و مصرف کننده واقعی، کمپین 
متناس��ب با این گروه را ایجاد 

می کرد. 
او بی��ان می کن��د: ارتق��ای 
اینترنتی  فعالیت ه��ای  تم��ام 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های  در 
به خص��وص وب س��ایت اصلی 
شرکت باید با تمرکز و جدیت 
باالیی صورت می گرفت، چراکه 
ب��رای ای��ن چنی��ن برند های 
مواد غذای��ی کار غیرحرف��ه ای 
اس��ت  زیان آورت��ر  به مرات��ب 
انج��ام  فعالیت��ی  اینک��ه   از 

ندهند. 
حس���ین گ�ل حس����ینی، 

بازاریاب��ی  ارش��د  کارش��ناس 
دیجیت��ال  عرص��ه  فع��ال  و 
مارکتین��گ نیز در گفت و گو با 
این  می گوید:  امروز«  »فرصت 
شرکت گروه هدف مشخصی را 
در این کمپین دنبال نمی کرد؛ 
اینک��ه برن��دی مس��ابقه ای با 
موض��وع دنبال ک��ردن صفحه 
اینس��تاگرامش و دادن جایزه 
برگزار کن��د، روش معمولی و 
جالبی نیس��ت و بی هدف بودن 
این کمپین را نش��ان می دهد 
و این شرکت موادغذایی صرفا 
این  برای ج��ذب دنبال کننده 
اقدام را انجام می داد. از طرفی 
به نظر می رس��د این ش��رکت 
مواد غذایی هیچ گونه استراتژی 
و تولی��د محتوایی برای حضور 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
اینستاگرام  و صفحه  نداش��ت 
ای��ن برن��د هیچ گون��ه تولی��د 
محتوای��ی را ب��رای مخاط��ب 

ایرانی انجام نداده بود. 

تولید محتوا توسط 
مخاطبان

چ��ون  می ده��د:  ادام��ه  او 
تولی��د محتوایی در  هیچ گونه 
این صفحه اینس��تاگرام انجام 
 نش���ده بود،  مخاطب ایرانی، 
اینس��تاگرام  صفحه  این 
را صرفا ب��ه دلیل جوایز 
دنبال می کردند. از طرفی 
ای��ن کمپی��ن هدفمن��د 
نب��ود و هر گ��روه هدفی 
از  و  دنب��ال می ک��رد  را 
نوجوانان تا افراد مسن در 
می توانستند  مسابقه  این 
این  ش��رکت کنن��د. در 
میان یک��ی از اقداماتی و 
شرکت ها  که  روش هایی 
خ��ود  کمیپن ه��ای  در 
در قال��ب مس��ابقه و در 
اینس��تاگرام  صفح��ات 
انج��ام می دهن��د، این موضوع 
است که از محتوای تولیدشده 
 user مخاطب��ان  توس��ط 
 generated content

استفاده کنند. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
چندی  می افزای��د:  بازاریاب��ی 
پیش کمپانی سگا کمپینی در 
قالب یک مسابقه را النچ کرده 
ب��ود و از محتوای تولیدش��ده 
استفاده های  مخاطبان  توسط 
خوب��ی را انج��ام داد و چ��ون 
محتواهایی  تولید  درگذش��ته 
در صفحه اینس��تاگرام داشت، 
با عملکرد مثبتی همراه ش��د 
که در آن مخاطبان از هشتگ 
خاصی برای شرکت در مسابقه 
برند های  می کردند.  اس��تفاده 
حوزه FMCG یا تند مصرف 
از ای��ن ش��بکه  اجتماع��ی در 
بین صنایع مختلف بیش��ترین 

استقبال را می کنند. 

تولید محتوا در راستای 
هویت برند

گل حس��ینی می افزاید: یک 
از اهداف برند ه��ا برای حضور 
در شبکه های اجتماعی تالش 
ب��رای درگیر ک��ردن مخاطب 
با برند اس��ت ت��ا از طریق این 
درگیر کردن تصویری از برند را 

در ذهن آنها بس��ازند؛ به عنوان 
در  درگذش��ته  برند ها  نمون��ه 
تالش بودند که با اس��تفاده از 
تبلیغ��ات، تصوی��ری از برند را 
در ذه��ن مخاطب بس��ازند اما 
در بازاریابی محتوا، امروزه این 

روند تغییر کرده است. 
مانند  برندی  نمونه  به عنوان 
ردب��ول که هوی��ت و تصویری 
تح��ت عنوان یک م��رد جوان 
در  معم��وال  دارد،  ش��اداب  و 
تولی��د محتوا ای��ن موضوع را 
در نظر می گی��رد که بتواند از 
طری��ق محتوا این تصویر را در 
ذه��ن مخاطب ایجاد کند و نه 
تبلیغات محض و به طور مثال 
در محت��وای تولیدش��ده خود 
محتوایی ب��ا عنوان 20 مقصد 
هیجان انگی��ز برای مس��افرت 
آخر هفته ب��ه مخاطبان خود 
معرفی می کن��د و این چیزی 
اس��ت ک��ه مخاط��ب امروزی 
می خواهد؛ محتوا و نه تبلیغات 

محض. 
تولی��د  این گون��ه  البت��ه 
در  بای��د  معم��وال  محتواه��ا 
برنامه ریزی ه��ای  راس��تای 
برندینگ باش��د و این موضوع 
 استراتژی یکپارچه ای را طلب 

می کند. 
او اظهار می کند: این شرکت 
این  مواد غذای��ی در راس��تای 
کمپی��ن می توانس��ت تولی��د 
محتوایی را توس��ط مخاطبان 
نمونه  به عن��وان  ده��د؛  انجام 
خانم ه��ا  ه��دف  گ��روه  روی 
تمرکز می کرد و مس��ابقه ای را 
ب��ا این عنوان برگ��زار می کرد 
که خانم ه��ا از غذاهای خانگی 
آن  پخ��ت  روش  و  س��الم 
عک��س بگیرن��د و با هش��تگ 
مخصوص به این ش��رکت آن 
را در صفحه اینس��تاگرام خود 
به اش��تراک بگذارند و همین 
موضوع باعث می شد مخاطبان 
زیادی از طریق این هش��تگ 
ب��ه صفح��ه اینس��تاگرام این 
کنند  پیدا  شرکت دسترس��ی 
و در همی��ن زمان با داش��تن 
هدف،  گروه  مناسب  محتوایی 
آنه��ا را ج��ذب صفح��ه خود 
ازاین دس��ت  کنند. روش هایی 
خواهد  نتیجه بخش تر  بس��یار 
بود تا مس��ابقه ای برای دنبال 
ک��ردن صفح��ه و معرف��ی به 

دوستان اجرا شود. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریاب��ی ادام��ه می ده��د: از 
مواد غذایی  شرکت  این  طرفی 
می توانست همزمان با برگزاری 
این مسابقه، تولید محتواهایی 
را در راس��تای برندینگ انجام 
دهد؛ به عن��وان نمونه در مورد 
تولید  کم چ��رب خ��ود  روغن 
محتوایی در راس��تای س��بک 
زندگی س��الم تهی��ه کند و در 
صفحه اینستاگرام خود، آن را 
به اشتراک بگذارد اما در حال 
حاضر ما ش��اهد ای��ن موضوع 
اینستاگرام  هستیم که صفحه 
این ش��رکت مواد غذایی خالی 
از محتوا اس��ت و واقعیت هم 
این موضوع است که مخاطبان 
محتواهای  دنب��ال  به  امروزی 

جدید هستند. 

تحلیل برندهای ایرانی براساس 
توان شان جهت تبدیل شدن به 

برند جهانی 

ایران با در اختیار داش��تن منابع بس��یار باید یکی از 
ثروتمندترین کشورهای دنیا باش��د ولی درآمد سرانه 
کمتر از 5000 دالر، ما را در زمره کش��ورهای ضعیف 
دنیا قرار داده اس��ت. این درآمد سرانه پایین به عوامل 
متعددی بس��تگی دارد ولی شاید به جرات بتوان گفت 
تک درآمدی بودن کش��ور )بی��ش از 80درصد درآمد 
کشور از فروش نفت خام و گاز است( باعث این معضل 
است. عامل دوم، عدم حضور موفق شرکت های ایرانی 
در عرصه جهانی اس��ت. برندهای ایران به علت کمبود 
دانش در زمینه ساختن برند جهانی و سپس صادرات، 
محدودیت های قانونی و ده ها مش��کل دیگر در داخل 
کشور زمین گیر شده اند، درصورتی که مطمئن ترین راه 
پیشرفت یک برند خروج از حیطه کشورش است. البته 
باید دقت داش��ت که این صادرات نباید به هر قیمتی 
باش��د، به زبان دیگر ش��رکت های ایرانی با س��اختن 
برنده��ای جهانی ع��الوه بر امکان کنت��رل بهتر بازار، 
می توانند کاالی شان را با چندین برابر قیمت به فروش 

برسانند. 
روش س��اخت برنده��ای بین الملل��ی را در مقاالت 
گذشته توضیح داده ام ولی برای یادآوری سه اصل الزم 

برای انجام این مهم را تیتروار در زیر بیان می کنم. 
الف: تمرکز حول یک موضوع یا ایده 

ب: قابل تلفظ بودن نام برند به زبان انگلیسی
پ: داشتن سهم بازار قابل قبول در کشور

به مثال زیر توجه کنید: 
شاید به جرات بتوان گفت دیجی کاال تنها کسب و کار 
ایرانی داخل ایران اس��ت )به غیر از ش��رکت های نفتی 
و گازی کش��ور( که یک مجله معتبر اقتصادی حاضر 
به نوش��تن درباره آن ش��ده اس��ت و حت��ی برند آن را 
ارزشگذاری کرده است. چرا؟ چون دیجی کاال اصل اول 
را رعای��ت کرده بود، تمرکز بر »فروش آنالین کاالهای 
دیجیتال��ی«؛ اصل دوم را هم رعایت کرده بود اس��می 
ساده و قابل تلفظ به انگلیسی؛ اصل سوم را هم دیجی 
کاال به دس��ت آورده بود، بیشترین س��هم بازار فروش 
کاالی دیجیتال در کش��ور را داش��ت. ولی متاس��فانه 
ای��ن برند بی نظیر با زیر پا گذاش��تن اصل اول و اضافه 
کردن کاالهای متعدد به گروه کاالهای قابل فروشش 
تمرکزش را از دست داد؛ سپس با توجه به اینکه دیجی 
کاال )به معنی کاالی دیجیتال( دیگر خدمات شرکت را 
پوش��ش نمی داد دست به تغییر مفهوم این کلمه زد و 
امروزه مدیران این برند در حال تالشند تا بگویند دیجی 
کاال یعنی خرید دیجیتالی کاال. این تغییر مفهوم نیز به 
این برند صدمه خواهد زد. و در آخر دیگر معلوم نیست 
دیجی کاال بزرگ ترین سایت خرده فروشی آنالین کشور 
باش��د و اصل سوم هم زیر سوال رفت. لذا ما معتقدیم 
با این ش��رایط دیجی کاال اعتبارش را کم کم از دست 
خواهد داد و با ورود نخس��تین برند خارجی در زمینه 
خرده فروشی آنالین س��رعت این سقوط بسیار بیشتر 

خواهد شد. 
باید توجه داش��ت ک��ه بدون رعایت این س��ه اصل 
ش��رکت هایی که اقدام ب��ه ورود ب��ه بازارهای جهانی 
می کنند، محکوم به شکست هستند، به زبانی ساده تر یا 
آنقدر کاال و خدمات خود را ارزان ارائه می دهند که بهتر 
است نام آن را حیف و میل دارایی ها گذاشت تا صادرات 
یا اینکه کاال و خدمات آنها نمی تواند بازار مناس��بش را 
پی��دا کند، بنابراین هزینه های هنگفت آن باعث توقف 

این سیستم در سازمان می شود. 
نکته قابل تامل آنجاس��ت که اگر بخواهیم مردمانی 
ثروتمند داش��ته باشیم افزایش صادرات تا 120 درصد 
تولید ناخالص داخلی، عددی است که ما را به موفقیت 
می رس��اند و به تبع آن س��اخت برندهای بین المللی و 
البته کاهش عدد صادراتی کش��ور در بخش نفت خام 

وگاز. 
از هفته آینده به بررس��ی صنایع مختلف کش��ور و 
ش��رکت های فعال در هر صنع��ت خواهیم پرداخت تا 
بتوانیم ش��رکت ها یا کاالها و خدماتی را پیدا کنیم که 

در آن توان ساختن برند بین المللی را داریم. 

دانش آشکار 
آیا می دانس��تید دانش آش��کار، دانشی است عینی، 
آش��کار، قابل کدگذاری، رسمی و سازمانی  که مدون و 
مکتوب شده است و به شکل قوانین، فرآیندها، رویه ها، 
روش ها و برنامه های روزمره در س��ازمان جریان دارد؟ 
دانش صریح را می توان به قطعه یخی ش��ناور تش��بیه 
کرد که چنین دانش��ی فقط روی سطح آب آن قطعه 
را توصیف می کند. این دانش فقط آن قس��مت از گیاه 
است که بیرون خاک قرار دارد. در تعریفی دیگر دانش 
آش��کار مجموعه ای از خط مشی ها، رویه ها، نرم افزارها، 
دستورالعمل ها، گزارش ها و اهداف هر سازمان تعریف 
ش��ده است. الزم به ذکر است دانش آشکار می تواند به 
ص��ورت نمودار، جداول، مکتوبات، کلمات و اعداد بیان 
شود که به سهولت می تواند به فرد یا افراد دیگر منتقل 

شود. 

همکاری اجتماعی در طراحی 
خدمت و محصول

امروزه با توس��عه روز افزون شبکه های ارتباطی 
و کاربرده��ای فناوری اطالعات و گس��ترش نفوذ 
اینترنت در جنبه های مختلف زندگی بشر شاهد 
ظه��ور تغییرات ش��گرفی در حوزه های گوناگون 
اقتص��ادی، فرهنگ��ی، اجتماع��ی و س��ایر ابعاد 
زندگی بش��ر هزاره سوم هس��تیم. در این میان، 
یک��ی از مهم ترین کاربردهای فن��اوری اطالعات 
در حوزه اقتصادی، تجارت الکترونیکی اس��ت که 
در کنار س��ایر کاربردهای ملم��وس این فناوری 
مانند دولت الکترونیکی، ش��هرهای الکترونیکی، 
آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سایر 

کاربردها مطرح است. 
 تج��ارت الکترونی��ک از زمان ظه��ور تاکنون، 
نوی��ن  فناوری ه��ای  پیش��رفت  ب��ا  پیوس��ته 
سخت افزاری و نرم افزاری دچار تحوالت بسیاری 
ش��ده است و نس��خه های جدیدتری از آن مانند: 
تج��ارت هم��راه، تج��ارت ش��بکه ای و تج��ارت 
اجتماعی به وجود آمده  ان��د. مهم ترین اتفاقی که 
بعد از توس��عه ش��بکه های اجتماع��ی در جهان 
به وجود آمده، موضوع��ی تحت عنوان تجارت در 
ش��بکه های اجتماعی است که به اختصار تجارت 
اجتماعی گفته می شود. البته نباید اهداف سوء و 
جانبدارانه بعضی از این ش��بکه ها علیه کشورهای 
مس��تقل را از نظر دور داش��ت ی��ا از قرار گرفتن 
آنها در مسیر سیاست های سلطه گرانه کشورهای 

سرمایه داری چشم پوشی کرد. 
امروزه در فضای تج��ارت الکترونیک، همکاری 
اجتماع��ی در ح��ال افزای��ش اس��ت. یک��ی از 
نوآوری ه��ای اخیر در برنامه های کاربردی مبتنی 
ب��ر وب، خدمات آنالی��ن ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. به طور کلی، شبکه های اجتماعی می توانند 
به عنوان یک س��اختار اجتماعی س��اخته شده از 
گره ها، که معموال افراد یا س��ازمان ها هس��تند و 
توسط یک یا چند نوع خاص از روابط  به هم مرتبط 
شده اند، تعریف شوند. شبکه های اجتماعی، افراد 
ب��ا عالئق مختل��ف را به یکدیگ��ر متصل کرده و 
در واقع مکانی اس��ت که اس��تفاده از آن توس��ط 
شرکت ها در حال گس��ترش است. کسب وکارها 
از ش��بکه های اجتماع��ی به عنوان اب��زاری برای 
در تم��اس بودن کارکنان ب��ا یکدیگر یا کمک به 
مش��تریان برای به دس��ت آوردن اطالعات مورد 
نظر اس��تفاده می کنند. حال می توان از این ورطه 
فراتر رفت و اینچنین اندیش��ید که هدف، داشتن 
محصوالتی است که مشتریان می خواهند، یعنی 
این امکان به مش��تری داده ش��ود که محصوالت 

سفارشی سازی شده را دریافت کند. 

هم��کاری اجتماعی فقط داش��تن یک س��ایت 
ب��ا طراحی آماده و امکان پیاده س��ازی تمپلیت ها 
توس��ط کاربران نیست. مش��تریان آینده خواهان 
خودش��ان  ک��ه  گون��ه  آن  محص��ول  طراح��ی 
می خواهند هس��تند. این مهم س��بب می ش��ود 
مشتریان خود را بخشی از فرآیند ایجاد محصول 
بدانند و بتوانند محصول��ی را که واقعا خواهانش 
هس��تند دریافت کنند. پیش بینی می شود که در 
سال های آینده همکاری در ایجاد محصول، بیش 
از پیش مش��اهده می ش��ود. در دنیای اینترنت از 
زمان آغاز آن، بس��یاری از نوآوری ها وجود داشته 
که موج��ب بروز تغییرات عمده در زندگی بش��ر 
شده است. در جهان آفالین، تصمیم یک مشتری 
برای خرید یک محصول یا خدمات به طور عمده 
تحت تاثیر دوس��تان، خانواده و همکارانش است. 
از  ای��ن رو ش��بکه های  اجتماعی یک��ی از بهترین 
مکان ه��ا جهت انجام امور تجاری هس��تند، حال 
فکرش را بکنید که این مش��تری با فضایی برای 
طراحی محصول خود با س��لیقه و خواس��ت خود 
و اطرافیانش روبه رو ش��ود؛ با این تجس��م به این 
نتیجه می رس��یم که چنین فضایی موجب ظهور 
مفه��وم جدیدی به ن��ام هم��کاری  اجتماعی در 

تجارت می شود. 
تاکن��ون تعاریف متع��ددی از تجارت اجتماعی 
ارائه ش��ده که البت��ه همگ��ی دارای یک مفهوم 
هس��تند. در یکی از این تعاریف تجارت اجتماعی 
بکارگیری رس��انه های اجتماعی در زمینه تجارت 
الکترونیکی، در جهت کمک به خریدوفروش کاال 
و خدم��ات به صورت آنالین معرفی می ش��ود، اما 
در این نوش��تار ما گام را فراتر نهاده و به س��راغ 
همکاری مشتریان در طراحی و ساخت محصول 

رفته ایم. 

برندنامهبازاریابی مجانی
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عطیه عظیمی

نسبت به اعتراض کاربران برای 
سرکاری بودن مسابقه، جواب و 
واکنش مناسب از طرف شرکت 

برگزارکننده مسابقه نشان داده نشده 
بود. همچنین این بی توجهی در قبال 
کامنت های نامناسب و غیراخالقی نیز 
وجود داشت. بعضی از مطالب همراه 
تصاویر پست شده بسیار طوالنی 

بود که مطمئنا خارج از حوصله کاربر 
اینستاگرامی خواهد بود

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

کارشناس ارشد بازاریابی
بهروز لطفیان

گزارش »فرصت امروز« از یک مسابقه پرحاشیه اینستاگرامی

فالوئر بیاورید، جایزه بگیرید
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تام مونِهان، از پرورشگاه تا میلیونر 

شدن

 )Tom Monaghan( م��ون��ِه����ان  ت����ام 
 کارآفری��ن آمریکای��ی اس��ت ک��ه دومین��وز پیت��زا 
)Domino’s Pizza( را در س��ال 1960 افتت��اح 
کرد. او همچنین از س��ال 1983 تا 1992 صاحب تیم 
بیسبال تایگرز نیز بود. پس از اینکه تام مونهان پدرش 
را در چهارسالگی از دست داد، مادرش شرایط سختی 
برای بزرگ کردن فرزندانش داش��ت، به همین دلیل 
در س��ال 1943 و در شش س��الگی، او و برادرش را به 
پرورشگاه س��پرد تا اینکه در س��ال 1949 دوباره آنها 
را به خانه بازگرداند. در س��ال 1959، ت��ام مونهان در 
دانش��گاه میش��یگان ثبت نام کرد، او در آن زمان قصد 
داش��ت معمار ش��ود. در حالی که هنوز دانش��جو بود، 
900 دالر قرض کرد و ب��ا کمک ب��رادرش یک مغازه 
Dom i )ییتزافروش��ی کوچک که نامش دومینیک 

Nick( ب��ود را خرید و در س��ال 1965 به پیش��نهاد 
یک��ی از کارکنانش ن��ام آن را به دومین��وز تغییر داد. 
خودش درباره کسب وکارش می گوید: »من از دانشگاه 
معماری ش��روع کردم و به پیتزافروش��ی رس��یدم تا 
بتوانم مخارج دانش��گاه را بپردازم. در این کس��ب وکار 
پ��ول زی��ادی از دس��ت دادم و هرگ��ز ب��ه معم��اری 
بازنگش��تم.« تام مونهان کنترل س��هامش را در سال 

1998 به مبلغ یک میلیارد دالر فروخت.

می توانید به هر آنچه در ذهن تان هست 
برسید

»هر کس��ی روی کره زمین یک رویا یا هدف قطعی 
در زندگ��ی اش دارد. همچنی��ن معتق��دم هرکس��ی 
می تواند ب��ه هدفش دس��ت یابد اگر ذهن��ش را روی 
آن تنظیم کند.« مونهان توانس��ت بر فقر و مش��کالت 
زندگی اش غلبه کن��د و یکی از موفق ترین اش��خاص 
تاریخ آمریکا ش��ود. او زم��ان زیادی را ب��رای خواندن 
زندگینامه مردان بزرگ پیش از خ��ودش می گذراند. 
اف��راد بزرگی ک��ه از هیچ به هم��ه جا رس��یده بودند. 
مونهان با خودش می اندیش��ید که چرا او نتواند چنین 
کاری را انجام دهد؟ س��ال ها بعد زمان��ی که در نیروی 
دریایی بود، زم��ان زیادی را برای رویاپ��ردازی درباره 
احتم��ال اینکه چ��ه کارهای��ی می تواند انج��ام دهد، 
می گذران��د: »زمانی که خ��ارج از کش��ور و روی یک 
کش��تی بودم، به کاری که همیشه زیاد انجام می دادم، 
مش��غول ب��ودم؛ رویاپ��ردازی. درب��اره آین��ده ام فکر 
می کردم، به س��بک زندگی که قرار بود داشته  باشم و 
به تمام اتومبیل ها، خانه های زیبا، قایق ها و هواپیماها 
می اندیش��یدم. مطمئن نب��ودم که هیچ ک��دام از این 
اتفاق ه��ا بیفتد، اما اگ��ر غیرممکن ب��ود، رویاپردازی 

درباره هیچ کدام شان برایم لذت بخش نبود.«  

 رویای تان خوب بودن نباشد
بهترین بودن باشد

ت��ام مونه��ان س��ختی های بس��یاری را در ط��ول 
زندگی اش متحمل ش��د، اما می دانس��ت هر کاری که 
می خواه��د انجام دهد بای��د در آن بهترین باش��د. در 
روزهای اولیه راه ان��دازی دومینوز پیت��زا، کار کنترل 
کیفیت برای مونهان ساده بود، او به شخصه مسئولیت 
کس��ب وکارش را و تم��ام بخش ه��ای تهی��ه پیتزا را 
برعهده داشت، اما هرچقدر که کمپانی رشد می کرد و 
بزرگ تر می شد، کنترل تمام بخش ها برایش سخت تر 
می ش��د. برای اینکه از عهده این کار بربیاید، زمانش را 
در یکی از پیتزافروشی هایش که ش��لوغ ترین آنها بود 
و در هفته 5 ه��زار پیتزا می فروخ��ت، می گذراند: »از 
روز اولی که کس��ب وکارم را آغاز کردم، در محل کارم 
حضور داش��تم و همه کارکنان را به سخت کار کردن 
وادار می ک��ردم. اصرار فراوانی داش��تم که پیتزا خیلی 
سریع آماده شود تا زمان و سفارش��ات حفظ شود. در 
عین حال مدام تالش می کردم ک��ه کیفیت پیتزاها را 
باال ببرم.« او با صحبت هایی که در خیابان با رهگذران 
داشت نظرشان را درباره پیتزاهایش می پرسید و حتی 
گاهی افراد نابینا را اس��تخدام می کرد تا پیتزاهایش را 
تست کنند. مونهان با استفاده از این روش ها مطمئن 
می شد که پیتزاهایش بهترین هستند. البته او فقط در 
زمینه طعم پیتزاها نگرانی نداش��ت، بلکه می خواست 
دومینوز در زمینه رس��اندن پیتزاها نیز بهترین باشد، 
نکته ای که او مسیر موفقیتش را در آن می دید. از این 
رو، شعاری را برای کسب وکارش قرار داد؛ »30 دقیقه 
یا ضمانت دریافت مجانی«، که همین مسئله به زمان 
ارس��ال پیتزاها کمک می کرد و بعدها به یک معیار در 
این صنعت تبدیل ش��د. مونهان از ای��ن ضمانت زمان 
دریافت به عنوان »بهترین ابزار مدیریتی« یاد می کند 

و آن را دلیل رشد و موفقیت کسب وکارش می داند. 

پاس�خ کارش�ناس: در س��ال های اخیر بس��یاری از 
س��ازمان ها به خصوص حوزه بانکداری س��راغ راه اندازی 
باش��گاه مش��تریان رفته ان��د. ای��ن موض��وع ب��ه یکی از 

مزیت ه��ای رقابتی س��ازمان ها تبدیل شده اس��ت. البته 
هنوز در این زمینه س��ازمان با چالش های زیادی روبه رو 
اس��ت ولی به هرحال اجرای چنین برنامه ای جالب توجه 
است. این ش��یوه باعث ایجاد ارتباط بیش��تر با مشتریان 

خواهد شد.
 س��ازمان های مالی و بانکی به خاطر نوع کار و خدماتی 

که ارائه می دهند به اطالعات جزیی مشتریان دسترسی 
دارند ام��ا اطالعاتی ک��ه معم��وال از طریق آنه��ا بتوان با 
مشتریان ارتباط بهتری برقرار کرد، توسط این سازمان ها 
جمع آوری نمی شود و راه اندازی باشگاه مشتریان در این 
زمینه کمک کننده است و آنها با دریافت اطالعات بیشتر 

می توانند با خلقیات مشتریان خود آشناتر شوند. 

باشگاه مشتریان

پرس�ش: مدیر یک موسسه مالی و اعتباری هس�تم، در زمینه برنامه های مشتری مداری تصمیم به راه اندازی باشگاه مشتریان 
گرفته ایم، به نظرتان شیوه در پیش گرفته شده دستاورد خوبی را برای سازمانم به ارمغان خواهد آورد؟  کلینیککسبوکار

تجارت الکترونیک سهل یا دشوار؟ 

اگر جزو آن دسته از مدیرانی هستید که فکر می کنید 
با راه اندازی یک وب س��ایت می توانید به راحتی کسب 
درآمد کنید، مطمئنا ب��ا این نگرش اش��تباه بزرگی را 
مرتکب خواهید ش��د. راه اندازی یک وب سایت تجاری 
برای کس��ب و کار اینترنت��ی کاری آس��ان و کم هزینه 
نیس��ت. به صورت عملی تمامی انس��ان ها با کمک یک 
نرم افزار طراحی س��ایت می توانند یک وب سایت را در 
کمترین زمان ممک��ن راه اندازی کنند ام��ا ایجاد یک 
وب سایت حرفه ای در حوزه تجارت الکترونیک می تواند 
به یک پ��روژه عظیم و پرهزین��ه بینجام��د. با توجه به 
اینکه فضای اینترنت روز به روز هوشمندتر، گسترده تر 
و پیشرفته تر می ش��ود، راه اندازی کس��ب و کار در این 

محیط نیز روز به روز ساده تر و ارزان تر می شود. 
ام��روزه وب س��ایت بیش��تر ش��رکت ها را به صورت 
فالیِره��ای الکترونیک��ی ایجاد می کنند ک��ه اطالعات 
محصول در آنها درج ش��ده و در کن��ار آن، چند عکس، 
قیمت ها، ش��ماره تلفن و فاکس ق��رار می گیرد. اگرچه 
این سایت های س��اده فاقد ظرفیت کافی برای تجارت 
الکترونیکی حقیقی هس��تند ولی روش��ی را در اختیار 
شرکت قرار می دهد تا هم به مش��تریان جدید و هم به 

مشتریان فعلی دسترسی یابند. 
بس��یاری از موسس��ات کوچک بخش اعظم یا تمام 
فعالیت های مربوط به انجام فعالیت های اینترنتی خود 
را به ش��رکت های متخصص در زمینه خدمات تجارت 
الکترونیکی می سپارند. این ش��رکت ها مایل به تمرکز 
بر قابلیت ه��ای اصلی خ��ود یعنی طراح��ی محصول، 
بازاریابی، توسعه مارك تجاری، تولید و نظایر اینها بوده 
و ش��رکت های توانمند در زمینه تجارت الکترونیک که 
قادر به طراحی وب سایت، هاستینگ و پردازش و تامین 
سفارشات )شامل انتخاب، بسته بندی  و  حمل( هستند 
را به کار می گیرند. به جای انجام سرمایه گذاری مستمر 
در تکنولوژی هایی که ممکن اس��ت بازده منطقی را به 
همراه نداشته باشد، این شرکت های کوچک از سرمایه 
و ان��رژی خود محافظت ک��رده و آنها را بر آن دس��ته از 
فعالیت ه��ای بازرگانی متمرک��ز می کنند ک��ه در آن 

بهترین هستند. 
شرکت هایی که تصمیم به انجام فعالیت های تجارت 
الکترونیکی خود می گیرند به س��رعت در می یابند که 
راه اندازی یک س��ایت تنها بخش��ی از س��رمایه گذاری 
مورد نیاز اس��ت. بس��یاری از ش��رکت ها دیر ی��ا زود با 
س��رمایه گذاری های بعدی مواجه می ش��وند که شامل 
به روزرس��انی و بازنگری وب س��ایت، خرید سخت افزار 
برای پش��تیبانی از وب س��ایت مذکور، اتوماس��یون یا 
توس��عه انبارها برای تامین خواس��ته های مش��تریان، 
ادغام سیستم کنترل موجودی در وب سایت و افزایش 
مراکز تماس مشتریان است. هنگامی که نوبت تجارت 
الکترونی��ک می رس��د، درس��ی ک��ه ای��ن کارآفرینان 
می توانن��د بیاموزند این اس��ت که تالش ه��ای خود را 
بر توانایی ه��ای اصلی، ش��امل فعالیت ه��ای بازرگانی 
س��نتی یا اینترنتی متمرکز کرده و س��ایر فعالیت های 
بازرگانی اینترنتی خود را به ش��رکت هایی بسپارند که 
 از تخصص الزم برای موفقیت کسب و کار اینترنتی آنها

 برخوردارند. 

راه اندازی وب سایت پایان کار نیست
تاجران فضای تجارت الکترونی��ک تصور می کنند که 
با راه اندازی وب س��ایت، هزینه های آنها به پایان می رسد. 
این امر درس��ت نیس��ت! نمی ت��وان بدون پش��تیبانی و 
بهبود وب سایت، ترافیک کافی مش��تریان را برای انجام 
فعالیت های بازرگانی ایج��اد کرد. با بی��ش از 3 میلیارد 
صفحه اینترنتی که روز به روز در حال افزایش اس��ت، در 
این آشفته بازار، جلب توجه مشتریان نسبت به یک سایت 
کاری بس مشکل است. حتی ثبت سایت نزد موتورهای 
جست وجوی محبوب اینترنتی نمی تواند تضمینی برای 
یافتن سایت شما توسط مشتریانی باشد که در اینترنت 
جس��ت وجو می کنند. درس��ت همانند فروش��گاه های 
خرده فروشی سنتی که به دنبال جذب مشتریان هستند، 
ش��رکت های مجازی نیز دریافته اند که ج��ذب ترافیک 
کافی به یک وب سایت مستلزم برنامه های پیشبرد و ترویج 
مناس��ب بوده و باید فعالیت های زی��ادی را در این زمینه 
انجام دهند! عدم انجام فعالیت های پشتیبانی کافی برای 
راه اندازی یک وب سایت و ناکامی در هدایت مشتریان به 
آن، همانند راه اندازی یک فروشگاه در یک خیابان فرعی 

است چرا که هیچ کس از حضور شما آگاه نیست! 
کارآفرینان��ی ک��ه دارای فروش��گاه های فیزیک��ی و 
مجازی هس��تند باید در ه��ر فرصتی وب س��ایت های 
خود را با تبلیغات مس��تمر ارتقا داده و با هر چیزی که 
مربوط به فروشگاه های فیزیکی باشد )مثل عالئم، چاپ 
مطالب و تبلیغات، کیس��ه های خرید، برچس��ب های 
کاال و هر جایی که مش��تریان آن را می بینند( درصدد 
معرفی آن برآیند. انتش��ار نش��ریه ای حاوی اطالعاتی 
درباره وب س��ایت جدی��د یا بازنگری ش��ده ش��رکت 
می تواند ترافیک مش��تریان را به س��مت سایت مذکور 
بکشاند. مالکان فروش��گاه های مجازی باید تبلیغات در 
رسانه های تبلیغی س��نتی مثل بنر، برنامه های مبادله 
بنر و برنامه های بازاریابی تقاطعی را با شرکت هایی انجام 
دهند که محصوالت مکمل را از طریق وب س��ایت های 
خود می فروشند. کلید ارتقای وب سایت، ایجاد شبکه و 
برقراری روابط با سایر شرکت ها، مشتریان، انجمن های 
تج��اری، کتابچه ه��ای راهنم��ای اینترنت��ی و س��ایر 
وب سایت هایی اس��ت که مشتریان ش��ما از آنها بازدید 

می کنند. 

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

هر س��اله میلیون ها ش��رکت 
در جهان مجبور می شوند برای 
همیش��ه ب��ا رویاه��ا و آرزوهای 
کس��ب و کار خ��ود خداحافظی 
کنند. این آمار شامل شرکت های 
ورشکس��ته نمی ش��ود بلکه در 
مورد افرادی اس��ت که به دلیل 
بروز مشکالت، خس��تگی زیاد و 
ناامیدی نسبت به س��وددهی و 
پیشرفت کار دس��ت به انحالل 
شرکت خود می زنند و متاسفانه 
تع��داد کثی��ری از هموطن��ان 
عزی��ز نمونه های ب��ارز این گونه 
ش��رکت ها را در چند سال اخیر 
ب��ه لح��اظ وج��ود تحریم ها و 
ش��رایط نامطلوب اقتصادی در 
فضای کس��ب و کار بازار کشور، 
بارها مالحظه یا به تلخی تجربه 
کرده اند. لذا در ای��ن میان دیوار 
نامرئی و نامحسوسی مانع رشد 
و سرزندگی ش��رکت ها می شود 
که کشف واکس��ن درمانی این 
وی��روس مهل��ک و شناس��ایی 
گوی��ا  آن  بازدارن��ده  عوام��ل 
کاری اس��ت دور از دس��ترس و 

غیر ممکن. 
در دنی��ای ام��روز جمل��ه ای 
معروف می گوید: به لحاظ آماری 
از ه��ر 100 کارآفری��ن تنها دو 
یا س��ه نفر از آنها توانایی عبور از 
نقطه توقف را خواهند داش��ت و 
بزرگ ترین دلیل آن این است که 
اکثر این مدیران نسبت به اموری 
که بای��د انج��ام دهن��د آگاهی 
کافی و واف��ی ندارند و نمی دانند 
ابزارهای الزم برای مواجه شدن 
با نقطه توقف چیس��ت و شالوده 
حرکت به سوی پیشرفت در چه 

اصلی نهفته است؟ 
حال که هیچ آکادمی و مرکز 
علمی در جهان وج��ود ندارد که 
با آموزش به تک ت��ک مدیران و 
کارآفرین��ان حوزه ه��ای متنوع 
تج��اری بیام��وزد ک��ه چگونه 
کس��ب و کار خ��ود را از بحران و 
رسیدن به شکست قطعی نجات 
دهند، چ��اره کار را باید درجای 
دیگری جست وجو کرد. در این 
راس��تا به لح��اظ تحقیقی یک 
منبع قابل اتکا وج��ود دارد و آن 
به کارگیری و مشورت با مدیرانی 
است که توانس��ته اند در دریای 
متالطم تج��ارت، کس��ب و کار 
خود را به صورت کامال حرفه ای 
به س��احل نجات هدایت کنند 
اما پی��روی از این اص��ل همواره 
ب��ا دو مش��کل اساس��ی مواجه 
اس��ت، اول اینکه معم��وال افراد 
موفق زمان کافی برای مشورت 
با افراد شکست خورده را ندارند 
و نمی ت��وان آنه��ا را ب��ه راحتی 
مالقات ک��رد و دومی��ن مطلب 
اینکه ب��ا توجه به گس��تردگی و 
تن��وع کس��ب و کارها نمی توان 
مش��کل موجود در هر حوزه ای 
را به حوزه ای دیگر از کسب و کار 
تعمی��م داد. پ��س راه میانب��ر 
دیگری که برای رسیدن به مسیر 
رشد و توسعه باقی می ماند توجه 
به تمثیل س��ه پایه های صندلی 

است که عبارتند از: 
i1 بازار یا مشتری

i2 محصول یا مزیت ها
i3 درآمدزایی یا سودآوری

با این مفهوم، ابتدا باید قبل از 
اجرا دریافت که مش��تری برای 
محص��ول ی��ا خدمات ش��رکت 
به اندازه کاف��ی وج��ود دارد؟ و 
در گام بعدی دریافت که آیا این 
محص��ول یا خدمات نس��بت به 
سایر محصوالت مش��ابه در بازار 
از مزیت های خاص��ی برخوردار 
اس��ت؟ و س��ومین اص��ل اینکه 

آیا ش��رکت می تواند ب��ا فروش 
محص��ول ی��ا خدمات ف��وق به 
درآمدزایی و س��ود آوری دست 
یابد یا خی��ر؟ لذا پیش��رفت هر 
ش��رکتی در گرو توج��ه خاص 
به این س��ه عنصر اساسی است 
که کامال به یکدیگر وابس��ته اند 
و در مواردی مت��رادف و معادل 
یکدیگ��ر. اما در ش��رایط واقعی، 
ضعف و کاستی در هر یک از آنها 
موجب توقف کس��ب و کارها نیز 

شده است. 
گای کاواساکی نویسنده کتاب 
»هنر آغ��از« می گوی��د: »مردم 
زمانی س��راغ محصوالت ش��ما 
می آیند که یکی یا بیشتر از این 
امتیازات در محصول و خدمات 

شما لحاظ شده باشد: 
i1 آن محصول یا خدمات به 
زندگی شان معنا و مفهوم خاصی 

ببخشد
i2 موج��ب افزایش راندمان و 

کیفیت زندگی شان شود
i3 بدی ه��ا را ب��ه خوبی ه��ا 
تبدیل کند و حس خوش��ایند را 

در آنها تشدید نماید
i4 باع��ث ایجاد ی��ک اتفاق 
خوب و مس��تمر در زندگی شان 

شود و مانع پایان یافتن آن شود.
پس یک مدیرموف��ق همواره 
باید این س��وال را از خود بپرسد 
که: »اگ��ر محصول ی��ا خدمات 
مجموعه من نباش��د، مردم چه 
چیزی را از دس��ت می دهند؟« 
آیا نبودن آن محصول و خدمات 
موجب زیان و خس��ارت به آنها 
می ش��ود یا نق��ش محصوالت 
ش��رکت به مراتب کم رنگ تر از 

آن چی��زی اس��ت که از 
قبل احس��اس می شده 

است؟ 
رهای��ی  ب��رای  ل��ذا 
خط��ر  پ��ر  ج��اده  از 
بهترین  ورشکس��تگی، 
راه این است که محصول 
و خدماتی را به مشتری 
ارائ��ه دهید ک��ه او قبال 

هرگز آن را تجربه نکرده اس��ت. 
مگر ن��ه اینکه به لح��اظ علمی، 
بازار همواره از دو عامل تش��کیل 
می ش��ود: یکی تقاضا و دیگری 
وابستگی. تقاضا به مفهوم اینکه 
چ��ه تع��داد از مش��تریان برای 
محصول ی��ا خدمات ش��ما پول 
هزینه خواهند کرد و وابستگی به 
این معنی که هر مشتری معموال 
برای چ��ه تع��داد از محصول یا 
خدمات شما پول هزینه خواهد 

کرد؟ 

راه های رهایی از اسارت 
نقطه توقف

تا زمانی که محصول خود را به 
بازار عرضه نکرده اید نمی توانید 
به قطع یقین مطمئن باشید که 
ارائه آن در س��طح جامعه و بازار 
هدف، با استقبال مواجه خواهد 
ش��د یا خیر. لذا درعص��ر هزاره 

سوم ش��اهد تغییرات اساسی در 
تولید کاال و خدمات هس��تیم و 
همواره ارائه محص��والت با تنوع 
حی��رت آوری بی��ش از تقاضای 
بازار است و این شرایط ویژه برای 
نخستین بار است که در تاریخ به 
وقوع می پیوندد و به همین دلیل 
در بازار تج��ارت و اقتصاد لحظه 
به لحظه رقابت ها طاقت فرس��ا 
و کش��نده تر، قیمت ها شکننده 
می شود و توقع مشتریان نیز روز 
به روز باالتر م��ی رود. به گونه ای 
که دیگر شعار »سریع تر، ارزان ترو 
بهتر« کارایی و کشش های قبلی 
خود را نزد مخاطبان به شدت از 

دست داده است. 
به عقیده نگارنده در ش��رایط 
کنون��ی و به جه��ت رهای��ی از 
اس��ارت نقطه توقف، شرکت ها 
باید عالوه بر رفع نیازهای موجود 
بازار، تالش کنند به مش��تریان 
خود تجرب��ه جدی��د و متفاوتی 
ارائ��ه کنند ت��ا از طری��ق ایجاد 
انگیزه های جدید، آنها را مجاب 
کنند به جای گرای��ش به کاال و 
خدمات رقی��ب، به محصوالت و 
خدمات ش��رکت ش��ما متمایل 
ش��وند و این یعنی ایج��اد یک 
تجربه متفاوت و ش��یرین و خط 
وسط میان شرکت های در حال 
توس��عه و ش��رکت های متوقف 

شده در نقطه توقف. 
با رعای��ت 3 عنصر اساس��ی 
ذی��ل می توانی��د ب��ه ف��روش 

دلخواه دست یابید:
i1 به کار گیری ایده و خالقیت 

در حوزه تخصصی خود 
i2 با کارمن��دان خود صادق و 

شفاف باشید و با آنها هوشمندانه 
ن��ه  کنی��د  کار  حرف��ه ای  و 

سرسختانه و طاقت فرسا
i3 با دیگر مدیران و صاحبان 
مش��اغل ارتب��اط برق��رار کنید 
و ه��رگاه در بح��ث مدیری��ت 
تنهای��ی  و  انفع��ال  احس��اس 
کردید به دوس��تان تان در سایر 

کسب و کارها پناه ببرید. 
 تحقیقات نشان داده، مدیرانی 
که در نقطه توقف گیر افتاده اند 
به ط��ور معم��ول و به اش��تباه، 
بیش��تر وقت خود را صرف حل و 
فصل مصائب و مشکالت جاری 
می کنند ت��ا تفکر در راس��تای 
توسعه و بالندگی شرکت. تاکید 
برای��ن اش��تباه فاح��ش آنها را 
کیلومترها از رقبا دورتر می کند 
و حتی جبران این عقب ماندگی، 
مبالغ هنگفت��ی را به هزینه های 
ش��رکت تحمی��ل می کند. پس 

کنی��د  س��عی  حتی المق��دور 
به عنوان مدیر مجموعه از مسائل 
روزمره و بی ارزش فاصله بگیرید 
و ب��دون توقف به جل��و حرکت 
کنید و فراموش نکنید پیشرفت 
و توسعه در همه زمینه ها همواره 
نیازمند تغییرات اساسی در همه 

امور شرکت است. 
اکثر مدیران بیش��ترین وقت 
خود را ص��رف تولی��د، فروش و 
توزیع روزمره کاال به مش��تریان 
می کنن��د و ای��ن یعن��ی اینکه 
قسمت اعظم ساعات کاری آنها 
با سروکله زدن با کارهای روزمره 
که مرب��وط به زمان حال اس��ت 
سپری می شود. در بس��یاری از 
م��وارد اراده رهای��ی از کارهای 
روزمره و پرداختن به برنامه ریزی 
استراتژیک و شناسایی فرصت ها 
و تاکتیک ه��ای جدی��د ب��رای 
مدیران کش��ورمان کاری است 

دشوارتر. 
آیا تا به حال اندیش��یده اید که 
کس��ی را اس��تخدام کنید که نه 
برای امور روزمره ش��رکت بلکه 
برای پیش��رفت و تعیین خط و 
مشی آتی ش��رکت به کمک تان 
بیاید؟ در واقع رفتن به س��مت 
استخدام کارآفرینانه و حرفه ای. 

 عامل دیگر رسیدن شرکت ها 
به نقطه توقف، وحش��ت و عدم 
تمایل مدیران به تفویض اختیار 
در مس��ائل مهم و اصلی شرکت 
به سایر کارکنان مجموعه تحت 
مدیریت شان است. اگر خواهان 
رشد ش��رکت تان هس��تید باید 
خیلی از امور را ب��ه افراد معتمد 
واگذار کنید و مس��ئولیت همه 
را  خ��ود  ب��ودن  کاره 
برای همیش��ه به دس��ت 

فراموشی بسپارید. 
 Paul( پائول سانتورو
Santoro( خیل��ی زیبا 
بیان می کند که: در بحث 
کارآفرینی، مدیران به دو 

دسته تقسیم می شوند: 
اف��رادی  اول،  دس��ته 
هس��تند که می خواهن��د همه 
کارهای ش��رکت را خ��ود انجام 
دهن��د و دس��ته دوم، اف��رادی 
هس��تند که می خواهن��د پول 

بیشتری درآورند.
حال اگر ش��ما در دس��ته اول 
ق��رار داری��د، بدانید ک��ه برای 
همیش��ه کوچک خواهید ماند 
و قادر به پیش��رفت نخواهید بود 
ولی اگر می خواهید پول زیادی 
به چنگ آوری��د، بدانید که باید 
مسئولیت ها را به سایر کارمندان 
واگ��ذار  متخص��ص  و  الی��ق 
کنی��د و هیچ  وق��ت وجودتان را 
می��ان زنجیر هم��ه کاره بودن و 
پیش��رفت، در معرض خطر قرار 

ندهید. 
سایر مواردی که موجب رشد، 
توس��عه و رهایی ش��ما از نقطه 

توقف خواهد بود عبارتند از: 
i1 اش��تیاق به ام��ر آموزش و 

یادگیری در تمام سطوح شرکت
i2 داش��تن دیدگاه آینده نگر 
به اهداف و اس��تراتژی شرکت و 
ایجاد تعادل منطق��ی بین امور 
روزمره و اهداف اساسی که باید 

برای آینده ترسیم شود. 
i3 افزایش ظرفیت  ریسک پذیری 
شناس��ایی  و  زم��ان  ه��ر  در 

فرصت های موجود در بازار
و  اس��تقامت  پش��تکار،   i4
ایس��تادگی در اج��رای اصول و 
اهداف ش��رکت در همه سطوح 

مدیریتی و سایرسطوح  . 
کردی��د  مش��اهده  اگ��ر   
کارمندان��ی تربی��ت کرده ای��د 
که با اش��تیاق غیر قابل وصفی 
وظایف خود را انجام می دهند، 
مشتریان فراوان و وفادار جذب 
کرده اید و با پیشرفت روزافزون 
در کسب و کار به درآمد سرشار و 
سود قابل توجه دست یافته اید 
و ب��ه ش��رایط مال��ی باثبات��ی 
رسیده اید و چش��م اندازی قابل 
اجرا ب��رای آینده ت��ان طراحی 
کرده اید، دیگر مطمئن باش��ید 
ب��ه مدی��ری توانمن��د مب��دل 
ش��ده اید و فرام��وش نکنی��د 
در می��ان هم��ه اینها داش��تن 
کارمندانی مش��تاق، از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت زیرا 
بدون داشتن افراد حرفه ای و با 
مهارت، پیشرفت س��ازمان تان 

امری است غیر ممکن و محال. 
یک مدیر موفق هیچ گاه جای 
یک کارمند عال��ی خود را حتی 
با چند کارمند خوب هم عوض 
نمی کند چ��را که او ب��ه خوبی 
واقف اس��ت ک��ه برای توس��عه 
مجموعه خود، ای��ن افراد عالی 
هستند که در هر ش��رایطی به 
کمک��ش خواهند ش��تافت و به 
تجربه اثبات شده که کارمندان 
عالی در سه زمینه بسیار بهتر از 
کارمندان خوب عمل می کنند: 

i ابتکار عمل
i بلند پروازی

i و توسعه شرکت 
با م��روری ب��ر ش��رکت های 
مط��رح و موف��ق ب��ه س��ادگی 
می توان پ��ی برد که هم��ه این 
شرکت ها، موفقیت های خود را 
مدیون یک ی��ا دو کارمند عالی 

خود هستند. 
در خاتمه اگر هر ش��رکتی در 
همه س��طوح، فاقد فرآیندهای 
کاری منظم و اندیش��ه ب��ه روز 
باش��د، عب��ور از نقط��ه توقف و 
رس��یدن به اه��داف مجموعه، 
غیر ممک��ن خواهد ب��ود چرا که 
در ش��رایط کنون��ی، فلس��فه 
تج��ارت در حال تغییر س��ریع 
اس��ت، تجهی��زات و تکنولوژی 
پیش��رفته تر از گذش��ته اس��ت 
و کاره��ای اضاف��ه و بیه��وده به 
مرور زم��ان ح��ذف و در نهایت 
تفکر و دیدگاه مش��تریان لحظه 
به لحظه دس��تخوش تغییرات 
می ش��ود و اصرار ب��ر ادامه این 
روند قدیمی در انج��ام کارهای 
بیهوده موجب تحلی��ل قدرت، 
دقت، ان��رژی و خالقیت مدیران 
و کارکنان ش��رکت ها می شود و 
در این راستا مدیران باید هر چه 
سریع تر اصالحات فکری، فردی 
و تجهیزاتی خ��ود را مطابق این 
دگرگونی ها آغ��از و اعمال کنند 
تا باورکنند در دنیای پرش��تاب 
کسب وکار امروز باید کمتر فکر 
و بیشتر عمل کنند و در راستای 
این واقعیت بپذیرن��د که اجرای 
بی نقص یک کار کوچک همواره 
از پرداخت��ن صرف ب��ه یک ایده 
بزرگ بدون مطالع��ه و تحقیق، 

قطعا بهتر و مفیدتر خواهد بود. 
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کش��ور ترکیه یک��ی از بزرگ ترین اعضای 
گ��روه بانک جهانی با درآمد باالی متوس��ط 
اس��ت. ب��ا تولی��د ناخال��ص داخل��ی معادل 
799.54 میلی��ارد دالر، ترکی��ه هفدهمی��ن 
اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شود. در کمتر 
از یک دهه، درآمد سرانه در این کشور تقریباً 
سه برابر شده و به باالی 10 هزار و 500 دالر 

رسیده است. 
کش��ور ترکیه عضو س��ازمان هم��کاری و 
توس��عه اقتص��ادی  )OECD( و گروه 20 

)G20( است. 
در بین س��ال های 2002 ت��ا 2012، فقر 
مطلق در ترکی��ه از 13 درصد به 4.5 درصد 
کاهش پیدا کرده و فقر متوسط از 44 درصد 
به 21 درصد رسیده است. طی این 10 سال، 
دسترس��ی به امکانات درمانی و بهداش��تی، 
آموزش��ی و همچنین امکانات شهری در بین 
اقش��ار پایین تر از حد متوس��ط افزایش پیدا 

کرد. 
از زمان بحران اقتصاد جهانی، کشور ترکیه 
حدود 6.3 میلیون ش��غل ایجاد کرده است. 
نرخ بیکاری در این کش��ور حدود 10 درصد 
اس��ت. دس��تاوردهای ترکیه و پتانسیل های 
این کش��ور، منبع الهامی ب��رای بازارهای در 
حال ظهور بوده است و به همین دلیل بانک 
جهانی گزارشی از شرایط ترکیه تنظیم کرده 
تا در دسترس سایر کشورهای در حال توسعه 

قرار دهد. 
تصمیم برای پیوس��تن به اتحادیه اروپا، از 
مهم تری��ن عوامل ایجاد اصالحات و تغییر در 
ترکیه بوده است. اما روند پیشرفت این کشور 
در س��ال های اخیر با کاهش س��رعت روبه رو 
بوده اس��ت. اتحادیه اروپا بزرگ ترین شریک 
اقتصادی ترکیه اس��ت و حدود 40 درصد از 

تجارت ترکیه را به خود اختصاص می دهد. 
ترکی��ه از ارتباط قوی خود با اتحادیه اروپا 
در زمینه رشد صادرات و واردات و دسترسی 
به منابع مالی، بهره قابل توجهی برده اس��ت. 
در س��ال 1999 ترکیه درخواس��ت رس��می 
عضوی��ت کام��ل در اتحادیه اروپ��ا را مطرح 
ک��رد. مذاکرات الحاقی در این مورد از س��ال 
2005 آغاز ش��د. کشورهای آلمان، اتریش و 
فرانس��ه از مخالفان بزرگ پیوستن ترکیه به 
اتحادیه اروپا هستند و در چند سال اخیر، به 
دلیل برخی موانع سیاسی، از جمله اختالفات 

ترکیه ب��ا قبرس، پیش��رفت چندانی در این 
زمینه صورت نگرفته است. 

ه��ر دو طرف  )ترکی��ه و اتحادیه اروپا( در 
تالش هس��تند ب��ا تمرکز ب��ر همکاری های 
اقتصادی به خصوص ب��ه روز کردن اتحادیه 
گمرک��ی و روابط ان��رژی، ای��ن روند مجددا 
س��رعت پیدا کند. با این حال از سال 2013 
ب��ه بعد، عواملی چ��ون بی ثبات��ی مربوط به 
انتخابات ترکیه، تحوالت جغرافیایی، سیاسی 
و نگرانی ها بر سر اتهامات دست داشتن دولت 
ترکیه در فس��اد مالی، از س��رعت پیش��رفت 
کاس��ته است. پس از رش��د 4.2 درصدی در 
سال 2013، رش��د اقتصادی ترکیه در سال 

2014 به 2.9 درصد کاهش پیدا کرد. 
عالوه بر این، کش��ور ترکیه هم مانند سایر 
بازارهای در حال ظهور، از نیمه سال 2013، 
نوس��انات ارزی و مالی قابل توجهی را تجربه 

کرده است. 
ب��ا این ح��ال بان��ک جهانی اع��الم کرده 
که رش��د اقتصادی در س��ال 2015 به 4.2 

درص��د افزایش پی��دا کرده اس��ت. برخالف 
مشکالت ذکر ش��ده، مصرف بخش خصوصی 
بزرگ ترین عامل ایجاد رش��د اقتصادی بوده 
اس��ت. این رش��د اقتصادی مدیون باالرفتن 
میزان دس��تمزد، قیمت پایین نفت و وجود 

پناهندگان سوری است. 
در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ش��رایط ضعیف اقتصادی با رکود روبه رو 
اس��ت، هزینه های دولتی همچنان از رش��د 
اقتصادی حمای��ت می کن��د. در پی کاهش 
می��زان تقاض��ا از س��وی اتحادی��ه اروپا و به 
دلی��ل بحران اقتص��ادی روس��یه و تحوالت 
ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا، ص��ادرات ترکیه با کاهش ش��دیدی 

روبه رو شده است. 
با این وجود، کاهش نرخ واقعی ارز س��بب 
تغیی��ر روند تقاض��ا از کااله��ای خارجی به 
کاالهای داخلی ش��ده اس��ت ک��ه این خود 
موجب کاهش واردات ترکیه و باال رفتن نرخ 
صادرات خالص نس��بت به واردات در س��ال 

2015 شده است. 
از دی��د مالی، وارد ش��دن ارز به ترکیه نیز 
به دلیل بی ثباتی ش��رایط سیاس��ی و از بین 
رفتن میل به ریسک سرمایه گذاری، با کاهش 
روبه رو بوده که منجر به کاهش ذخیره بانک 

مرکزی این کشور شده است. 
کاهش ارزش لیر، به باالرفتن نرخ تورم در 
ترکیه دامن زده است. تورم 12 ماهه تا ژانویه 
س��ال 2106 ترکیه به 9.6 درصد رس��یدکه 
بس��یار باالتر از پیش بینی بانک مرکزی این 
کشور بود. بانک مرکزی ترکیه در صدد بود تا 
نرخ تورم را در حدود 3 تا 7 درصد نگه دارد. 
انتخاب��ات مجلس ترکیه در تاریخ 1 نوامبر 
2015، سبب روشن شدن شرایط این کشور 
 AK( ش��د. حزب عدال��ت و توس��عه ترکیه
Party( در ای��ن انتخابات دوب��اره قدرت را 
به دس��ت گرفت. پس از انتخابات بس��یاری 
از ش��ک و تردید های سیاس��ی برطرف شد. 
با این وجود، تالش ها ب��رای تقویت کردن و 
پش��تیبانی از این ح��زب در مجلس ترکیه و 

فش��ار برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی، 
می تواند سبب بروز اختالالتی در آینده شود. 
بانک جهانی معتقد است بخش خصوصی 
در سال 2016 هم همچنان بزرگ ترین عامل 
رش��د اقتص��ادی ترکیه باش��د. باالرفتن 30 
درصدی دس��تمزدها که در ماه ژانویه اعالم 
ش��د، س��بب باالتر رفتن قدرت خرید مردم 
ترکیه می شود. پیش بینی می شود نرخ تورم 
تا انتهای س��ال 2016 به 8.5 درصد کاهش 

پیدا کند. 
تحریم های روس��یه و کاهش رشد اقتصاد 
جهان��ی، احتماال به کاهش می��زان صادرات 
ترکیه در س��ال 2016 می انجام��د. عالوه بر 
این، به نظر می رسد قیمت پایین نفت سبب 
 )CAD(  تثبیت میزان کسری حساب جاری
در حدود 4.6 درصد از رش��د ناخالص داخلی 

در سال 2016 شود. 
برای تحقق بخش��یدن به پتانسیل اساسی 
رش��د، کش��ور ترکیه باید به ایجاد تغییرات 
س��اختاری س��رعت ببخش��د. اصلی تری��ن 
دارای��ی ترکیه، جمعیت ج��وان، بازار داخلی 
بزرگ، موقعی��ت جغرافیایی اس��تراتژیک و 

زیرساخت های قوی است. 
ب��ا ای��ن ح��ال، س��رمایه گذاران داخلی و 
خارج��ی به س��بب غی��ر قاب��ل پیش بینی 
ب��ودن ش��رایط، ع��دم ش��فافیت در فضای 
کس��ب و کار و عدم اعتماد به نهادهای اصلی 
و کلیدی در ترکیه همچنان میل چندانی به 
س��رمایه گذاری ندارند. قانون ترکیه به دلیل 
وجود فس��اد و سیس��تم قضای��ی ناکارآمد و 
تح��ت تأثیر دخالت های سیاس��ی، همچنان 

ضعیف عمل می کند. 
برای افزایش رشد بهره وری و ایجاد مشاغل 
جدی��د با به��ره وری باال، ترکی��ه باید میزان 
س��رمایه گذاری اقتصای و نوآوری را افزایش 
دهد و همچنین آم��وزش و مهارت های الزم 
را ایج��اد کند. با اینکه مقامات ترکیه اهدافی 
خوش��بینانه ب��رای ایجاد اصالح��ات مطرح 
کرده ان��د، اما فاصله بین این اهداف و اعمالی 
که واقعاً اجرا می ش��ود در چند سال گذشته 
بیش از پیش افزایش پیدا کرده اس��ت. برای 
بازگرداندن اطمینان به سرمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی، الزم اس��ت این ش��کاف از میان 

برداشته شود. 
منبع: بانک جهانی 

چشم انداز اقتصادی ترکیه 

حمل��ه انتحاری تروریس��تی ک��ه در قلب 
اس��تانبول،  در منطقه سلطان احمد که یک 
محله توریس��تی قدیمی در استانبول ترکیه 
اس��ت رخ داد،  گردش��گرانی را که به سیر 
و س��یاحت در تاری��خ غنی ترکیه مش��غول 
بودن��د،  مورد هدف ق��رار داده بود. انتخاب 
محل انفجار به وضوح از روی شانس نبوده، 
بلکه برنامه ریزی ش��ده و آگاهانه بوده است؛ 
به گفته مقامات ترکیه،  کش��ته ش��دگان از 

شهروندان خارجی بوده اند. 
ای��ن محله ه��ر روزه جمعیت زیادی را به 
تحسین ستون هرمی شکل مصری تئودوس 

مربوط به هزاره اول و مس��جد آبی و ش��ش 
مناره س��ر به فلک کش��یده آن وا می داشت 
و ام��روز چی��زی از آن جمعیت باقی نمانده 

است. 

حمله ای که گردشگری را کشت! 
بخش گردشگری ترکیه که طبق داده های 
رسمی آن کشور،  34 میلیارد دالر در سال 
2014 درآم��د داش��ته،  پ��س از این حمله 
به شدت آس��یب دیده است. پس از ماه های 
خش��ونت بار ترکیه )حمالت م��اه اکتبر که 
منجر به کشته ش��دن 120 نفر در پایتخت 
این کش��ور ش��د( و حمالتی ک��ه در کرانه 
مرز های س��وریه رخ داد،  گردش��گری این 

کشور در یک مارپیچ نزولی قرار گرفت. 

گردشگران مسجد سلطان احمد،  معروف 
به مسجد آبی و  محل انفجار تبخیر شده اند. 
یک راهنمای گردش��گری ترکیه با سابقه 
20 س��اله در ای��ن عرص��ه می گوی��د: »این 
حمله، گردشگری ترکیه را کشت!« و اضافه 
می کند: »مس��افران و گردشگران،  بالفاصله 
پس از حادثه سفر های خود را به این کشور 
لغ��و کرده اند یا در بهتری��ن حالت به تعویق 
انداخته ان��د.« ب��ه عقی��ده او،  گردش��گری 
ترکیه وارد دوره ای خطرناک ش��ده است. او 
می گوید:  »ش��اید باید به فکر شغل دیگری 

باشم.«
به نظر می رس��د هتل های واقع در میدان 
تقس��یم در مرکز اس��تانبول،  مش��تریان و 
مس��افران خود را از دس��ت داده اند. کارمند 

یکی از هتل ها که به دلیل سانسور رسانه ای 
نخواس��ت نامش فاش شود،  اعتراف می کند 
تنها س��اعتی پس از حمله س��ه تماس لغو 
رزرو دریاف��ت ک��رده اس��ت. او می گوی��د: 
» م��ن از مترو می ترس��م،  از عب��ور از معابر 
ش��لوغ می ترس��م،  از کار ک��ردن در کن��ار 
میدان تقس��یم می ترسم!« و اضافه می کند: 
»میزبان ه��ای آینده هتل،  چگونه می توانند 
به مشتریان خود اطمینان دهند که در امان 
هستند در حالی که خودشان ار این وضعیت 

مطمئن نیستند.«
یک��ی از کارمن��دان هتل غ��ار کاپادوکیه 
در  ترکی��ه(  در  توریس��تی  )منطق��ه ای 
worldpost  اعالم کرده است که بسیاری 
از مس��افرانی که نگران امنی��ت خود بودند،  

سفر خود به این کشور را لغو کرده اند. 
مس��ئوالن ترکیه اعالم کرده اند که عامل 
این حمله انتحاری دولت اس��المی موس��وم 
به داعش اس��ت. کش��ور ترکیه ی��ک بازیگر 
در مب��ارزه با داعش اس��ت؛ پای��گاه هوایی 
اینجرلی��ک در جن��وب ای��ن کش��ور برای 
حمالت ایاالت متح��ده آمریکا در مبارزه با 
دولت اس��المی در کشور همس��ایه،  یعنی 

سوریه،  پایگاهی ضروری است. 
میزان آسیب های وارد شده هنوز مشخص 
نیس��ت. یک تاجر که به دلیل ترس از فاش 
ش��دن هویت خود را ایلماز معرفی می کند،   
می گوید: »امسال وحش��تناک است! بیشتر 
مشتریان من گردشگران هستند وچه کسی 

می داند که فردا چه خواهد شد!«

حمالت انتحاری، گردشگری ترکیه را کشت 

ترجمه: سارا گلچین
reuters :منبع

ترجمه: گلنوش محب علی
Huffingtonpost :منبع
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دردسرهای عظیم داعش و روسیه 
برای گردشگری ترکیه

حمالت انتحاری در استانبول، کشمکش های اخیر 
آنکارا و مسکو و روزهای سختی که تحریم های آمریکا 
برای قشر متوسط روسیه ایجاد کرده، همگی عواملی 
اس��ت که بر صنعت گردش��گری ترکیه و در س��طح 

گسترده تر اقتصاد این کشور اثرگذار بوده است. 
ش��اید مغازه دارها در هیچ کجای دنی��ا این روزها به 
اندازه مغازه داران شهر استانبول ناراحت نباشند، چراکه 
استانبول گوهر فرهنگی ترکیه به شمار می آید. اما این 
ش��هر کمتر از دو هفته پیش برای دومین بار در سال 
میالدی جاری ش��اهد حمالت انتحاری به گردشگران 
بود. فروش��نده ی��ک بوتیک در نزدیک��ی برج تاریخی 
گاالت��ا )Galata Tower(، یکی از مهم ترین مقاصد 
گردش��گران خارجی، می گوید: »کس��ب وکارمان االن 
صفر اس��ت.« یکی دیگر از فروش��ندگان هم همس��از 

همکارش می شود و می گوید: »همه عصبی هستند.«
در حمله انتحاری استانبول که داعش مسئولیت آن 
را به عه��ده گرفت و در یکی از محبوترین مناطق برای 
خرید در این شهر رخ داد، چهار نفر از جمله یک ایرانی 

جان خود را از دست دادند. 
کسب وکار ترک ها همین االن بد است و درک اینکه 
این اوضاع بدتر هم خواهد ش��د، کار چندان س��ختی 
نیس��ت. در ماه ژانویه، یک عامل انتحاری داعش خود 
را در نزدیکی مس��جد آبی )سلطان احمد( منفجر کرد 
و 12 آلمانی را کش��ت. ترکیه سال هاس��ت که میزبان 

گردشگران بسیاری از آلمان است. 
اقتصاددان ه��ا پیش بین��ی می کنن��د ک��ه درآم��د 
گردشگری ترکیه به یک چهارم کاهش خواهد یافت و 
به حدود 8میلیارد دالر برای این کشور خواهد رسید. 

خطری که گردش��گری ترکیه را تهدید می کند این 
است که مثال گردشگران آلمانی که همیشه پای ثابت 
گردش��گری در ترکیه بوده اند، ترجیح بدهند به جای 
س��فر به این کش��ور جای دیگری برون��د. دراین حال، 
روس ها که دومین گروه بزرگ گردش��گران در ترکیه 
بوده ان��د، اکنون به دالیلی چون بح��ران اقتصادی در 
روس��یه و تنش های موجود بین دو کش��ور قید سفر 
به ترکیه را زده اند. تنش سیاس��ی بین ترکیه و روسیه 
زمانی به اوج رس��ید ک��ه ترکیه یک هواپیمای جنگی 
روس��یه را در ماه نوامبر سال گذشته میالدی سرنگون 
کرد.  آمارهای وزارت گردشگری ترکیه نشان می دهد 
که سال گذشته تعداد گردشگران این کشور 1/6 درصد 
کاهش یافت. فاصله بین ماه های مه  و اکتبر فصل رونق 
گردشگری در ترکیه است و 70درصد درآمد این کشور 
از گردش��گری در این بازه زمانی به دس��ت می آید، اما 
نش��انه های فعلی چندان برای ترک ه��ا امیدوارکننده 

نیست. 
پولدارهایی که دیگر به ترکیه نمی روند

متاسفانه برای ترکیه، گردشگرانی که از ثروتمندترین 
کشورها به این کشور سرازیر می شدند و بیشترین پول 
را در این کش��ور خرج می کردند ح��اال دیگر به دلیل 
نگرانی های امنیتی به آسانی درحال  محو شدن هستند. 
مهمت بس��یم اوغلو، اقتصاددان دراین باره می گوید: 
دغدغه های امنیتی بیش��ترین اث��ر را روی گروه های 
گردشگری پردرآمد گذاشته اس��ت. احتمال بسیاری 
وجود دارد که این افراد در برنامه سفر خود تجدیدنظر 
کنند. گروه مسافرتی TUI آلمان گزارش کرده که رزرو 
تابس��تانی برای تعطیالت در ترکیه 40 درصد کاهش 
یافته و در بریتانیا، سومین بازار بزرگ گردشگری برای 
ترکیه، هنوز تصویر مش��خصی از تصمیم مردم درباره 

سفر به ترکیه وجود ندارد. 
به گفته یکی از ش��رکت های گردش��گری بریتانیا، 
بیشتر مش��تریان این ش��رکت تمایل دارند تعطیالت 
خود را در اسپانیا بگذرانند. گردشگران در آمریکا و کوبا 
نیز همین تصمیم را گرفته اند و کمتر کس��ی است که 
دوست داشته باشد در شرایط فعلی به ترکیه سفر کند. 
برخ��ی اقتصاددان��ان معتقدن��د گردش��گری حتی 
می تواند اثراتی عمیق تر از اثر فعلی را بر اقتصاد ترکیه 
بگذارد. معمر کمورک اوغلو، اقتصاددان دراین باره چنین 
اظهارنظر می کند: »اگر حمالت تروریستی ادامه یابد و 
اوضاع بدتر شود، اثر سوء این بحران می تواند تا کاهش 

یک درصدی رشد اقتصادی نیز منجر شود.«
این قطعا برای رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه خبر خوبی نیست. اردوغان تالش می کند اقتصاد 
ترکی��ه را به رغم نبود امنیت کافی، پویا و زنده نش��ان 

دهد. 
ناامیدی از روسیه

احمد داوداوغلو، نخس��ت وزیر ترکیه  به تازگی درباره 
طرح��ی صحبت کرد ک��ه به دنبال حمای��ت فوری از 
صنعت گردشگری این کشور است. براساس این طرح 
قرار است مبلغ 225 میلیون لیر معادل 87 میلیون دالر 
برای کمک به صنعت گردشگری این کشور اختصاص 
 یابد. مشخص نیست که این پول ها به مهم ترین صنعت 

ترک ها کمک می کند یا خیر. 
ترکی��ه دیگ��ر نمی تواند به روس ها تکی��ه کند و به 
عالقه آنها به س��واحل نیلگونش امی��د ببندد، چراکه 
تنش های سیاس��ی و اقتصادی میان دو کشور راه را بر 

این امیدواری بسته است. 
طبقه متوسط در روسیه به خاطر بحران های اقتصادی 
حاصل از قیمت پایین نفت که مهم ترین منبع درآمد 
روس ها اس��ت و تحریم های غ��رب که به خاطر بحران 
اوکراین به آنها تحمیل شده، به شدت آسیب دیده اند. 

یکی از اث��رات تحریم ها و قیمت پایین نفت، پایین 
آمدن ارزش پول ملی این کش��ور است. کاهش ارزش 
روبل باعث ش��ده تا س��فر به خارج از این کشور برای 
تعطیالت بسیار گران شود. دو سال پیش، روس ها برای 
خرید هر لیر ترکیه تنها نیاز به 15 روبل داش��تند اما 

حاال باید تقریبا 24 روبل بپردازند. 
والدیمی��ر پوتی��ن، رئیس جمه��ور روس��یه، پ��ای 
تحریم ه��ای اقتص��ادی را امضا کرد که یک��ی از آنها 
ممنوعیت پرواز چارتری بین دو کش��ور بود. این اقدام 
روس��یه باعث سرد ش��دن بیش ازپیش روابط میان دو 
کشور شد. بیشترین ضربه از این نوع تحریم را صنعت 
گردش��گری در ترکیه می خورد که باید قید مسافران 

سرزمین سرد را بزند. 

دریچه
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امکان تعویض اپراتور یا همان 
»ترابردپذیری« سال هاست که 
بر سر زبان ها افتاده و قرار بوده 
تا این طرح هرچه زودتر برای 
همه مشترکان تلفن همراه در 

سراسر کشور اجرایی شود. 
حاال بعد از مدت ها قرار شده 
این طرح در 27 اردیبهش��ت 
م��اه امس��ال مصادف ب��ا روز 
ملی ارتباطات، به طور رسمی 
اجرای��ی ش��ود و مش��ترکان 
بتوانن��د با همان س��یم کارت 
قبلی خود ب��دون آنکه نیازی 
به تعویض س��یم کارت داشته 
باش��ند خدم��ات خ��ود را از 
اپراتور دیگ��ری دریافت کنند. 
البت��ه گفته می ش��ود این کار 
تنه��ا دوبار در س��ال برای هر 
س��یم کارت میس��ر اس��ت و 
مشترک نمی تواند بیش از این 
تعداد از این طرح استفاده کند. 
با اجرای این طرح دارندگان 
تلفن همراه در ایران به دالیلی 
از قبیل قطعی ارتباط، اینترنت 
کم س��رعت و برخی مشکالت 
دیگ��ر می توانند اپراتور خود را 
به راحتی ع��وض کنند بدون 
آنک��ه ش��ماره یا حت��ی پیش 

شماره خط آنها تغییر کند. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات پی��ش از این درباره 
نحوه اجرای طرح ترابردپذیری 

و هزین��ه آن برای مش��ترکان 
گفته بود: »در فاز ابتدایی این 
ط��رح، فعال قیمتی مش��خص 
نشده اس��ت و مشترکان تلفن 
هم��راه می توانند ب��ا پرداخت 
هزینه ای ناچیز اقدام به تغییر 

اپراتور موبایل خود کنند.«
کارشناس  ایرانمنش،  وحید 
ارتباطات درب��اره نحوه اجرای 
ای��ن طرح ب��ه »فرصت امروز« 
گفت: جابه جایی بین اپراتورها 
در بس��یاری از کش��ورها اجرا 
شده و باعث شده تا رقابت بین 
اپراتورها در ارائه خدمات بهتر 

و ارزان تر باال بگیرد. 
وی اف��زود: در ای��ران ه��م 
با توج��ه به اینکه مش��ترکان 
چن��دان از خدم��ات اپراتورها 
راضی نیستند، می توان امیدوار 
بود که ترابردپذیری بتواند در 
کیفیت و قیمت خدمات ارائه 

شده تاثیرگذار باشد. 
ایرانمن��ش درپاس��خ به این 
س��وال که ب��ا اجرایی ش��دن 
این طرح ش��اهد تغییر قیمت 
س��یم کارت در ب��ازار خواهیم 
بود یا خیر؟ گفت: بدون شک 
ترابردپذیری می تواند قیمت ها 
در ب��ازار را بش��کند و دیگر از 
رقم های نجوم��ی برای برخی 
کدهای قدیمی خبری نباشد. 

اج��رای  ب��ا  اف��زود:  وی 
ترابردپذیری، اپراتورهای تلفن 
هم��راه ایران به خاط��ر اینکه 
مش��ترکان خود را از دس��ت 

ندهند، به سمت ارائه  خدمات 
متنوع و س��رویس های جذاب 
ای��ن طرح های  خواهند رفت. 
می تواند مانند دیگر کشورهای 
دنیا به صورت قراردادهای چند 
ساله به همراه باندلینگ باشد. 
البت��ه این رقاب��ت می تواند در 
زمین��ه کاهش تعرف��ه  برخی 
س��رویس ها یا ارائه  بسته ها و 
خدم��ات نوین به مش��ترکان 

ارائه شود. 
درب��اره  کارش��ناس  ای��ن 
ترابردپذیری  طرح  مش��کالت 
گفت: پیش از این شماره های 
رن��د هم��راه اول گران  ت��ر از 
دیگ��ر اپراتورها ب��ود و قیمت 
ش��ماره های رن��د ایرانس��ل و 
رایت��ل ارزان  ت��ر ب��ود. پس از 
میان  تف��اوت  ترابردپذی��ری، 
ش��ماره های اپراتوره��ا از بین 
م��ی رود و در ای��ن می��ان ب��ا 
ب��ازار س��یاه کدهای  ح��ذف 
ش��ماره های  ارزش  مختل��ف، 
رن��د افزای��ش می یاب��د. ای��ن 
افزایش قیمت ش��امل هر سه 
اما شماره های  اپراتور می شود 
رند ایرانس��ل و رایتل افزایش 
بیشتری پیدا می کنند و ارزش 
شماره های ش��ان ب��ه نزدیکی 
ش��ماره های رن��د هم��راه اول 

می رسد. 
ب��رای اج��رای ترابردپذیری 
ح��دود 64 میلی��ارد توم��ان 
هزینه ش��ده است تا ایران هم 
در زمره کشورهای اجرا کننده 

ای��ن طرح ق��رار گی��رد. البته 
همان ط��ور ک��ه گفت��ه ش��د 
ترابردپذی��ری محدودیت هایی 
را نیز برای مشترکان به دنبال 
دارد ک��ه یک��ی از آنه��ا مدت 
زمانی اس��ت که هر مش��ترک 
می تواند در طول یک س��ال از 
حق ترابردپذیری خود استفاده 

کند. 
ای��رج موس��ی پور، م��درس 
کارش��ناس  و  دانش��گاه 
ش��بکه های مخابرات��ی درباره 
محدودیت ه��ای اعمال ش��ده 
در ط��رح جابه جایی اپراتورها، 
به »فرص��ت امروز« گفت: این 
طرح برای هر سیم کارت دو بار 
در س��ال میسراست و این طور 
نیست که مش��ترکان هروقت 
بخواهند در بی��ن اپراتورها جا 

به جا شوند. 
وی افزود: ای��ن محدودیت 
هم ب��ه علت متضرر نش��دن 
اپراتورها اعمال می ش��ود و در 
بیشتر کش��ورهایی که از این 
طرح استفاده می کنند چنین 

محدودیت هایی وجود دارد. 
این کارش��ناس ادام��ه داد: 
مش��ترکانی هم که بیش��تر از 
اینترن��ت اس��تفاده می کنن��د 
ج��ذب اپراتور س��وم خواهند 
شد البته اگر تحت پوشش این 

شبکه باشند. 
موس��ی پور ب��ا بی��ان اینکه 
بس��ته های  ترابردپذی��ری 
تش��ویقی جدیدی را از سوی 

اپراتورها رونمایی خواهد کرد، 
اظهار کرد: مطمئن��ا اپراتورها 
عالوه بر اینکه کیفیت خدمات 
خ��ود را در ای��ن ش��رایط باال 
خواهند ب��رد، طرح هایی را به 
ارائه  مش��ترکان وفادار خ��ود 
می دهند تا بتوانند مشترکان را 

در شبکه خود نگه دارند. 
شبکه های  کارش��ناس  این 
مخابراتی درپاسخ به این سوال 
که ترابردپذیری بیشترین ضرر 
را به چه اپراتوری وارد خواهد 
کرد؟ گف��ت: نمی توان به طور 
دقیق گفت چه اپراتوری بیش 
از سایرین مشترکان خود را از 
دست خواهد داد اما مشترکانی 
که از س��یم کارت های دائمی 
همراه اول اس��تفاده می کنند 
در  سیم کارت های شان  قیمت 
ب��ازار کاهش می یاب��د و دیگر 

ارزش قبل را ندارد. 
وی اف��زود: از س��وی دیگر 
ب��ه نظ��ر می رس��د ب��ر تعداد 
افزوده  اول  اپراتور  مش��ترکان 
شود چون در شهرهای بزرگ 
خدم��ات باکیفیت تری را ارائه 

می دهد. 
موسی پور ادامه داد: اما هنوز 
ب��رای قض��اوت در ای��ن مورد 
زود اس��ت چون مطمئنا همه 
اپراتورها برنامه هایی برای خود 
دارند تا بتوانند عالوه بر اینکه 
مشترکان خود را حفظ کنند، 
مشترکان دیگر اپراتورها را نیز 

جذب خود کنند. 

معاون وزیر ارتباطات:
شبکه ارتباطی کشور در نوروز 

اختاللی نداشت
مع��اون وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد 
رصد ش��بکه های موبایلی در کش��ور در ایام نوروز ۹۵ 
تأکی��د کرد: وضعیت ش��بکه موبایل ب��رای برقراری 
مکالمه و اس��تفاده از اینترنت عادی بود و مش��کلی 

گزارش نشد. 
عل��ی اصغ��ر عمیدیان در گفت وگو با مهر، در مورد 
عملکرد کمیته ارتباطات در تعطیالت نوروز ۹4 و در 
پاس��خ به این س��وال که برخی مش��ترکان از وضعیت 
ارتباطات اینترنت موبایل در برخی ش��هرهای کشور 
اظه��ار نارضایتی کرده اند، گفت: هیچ گونه ش��کایت 
خاصی در این زمینه نداشته ایم و به ویژه در شهرهای 
شمالی با توجه به اینکه خود بنده آنجا حضور داشتم 

مشکلی دیده نشد. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 
اشاره به حضور خود در شهرهای شمالی در تعطیالت 
نوروزی س��ال ۹۵ خاطرنش��ان کرد: تمامی شهرهای 
ش��مالی را رصد کردم و مش��کلی در مورد اینترنت 
موبایل دیده نش��د. نس��ل س��وم و حتی نسل چهارم 
موبایل در تمامی ش��هرهای ش��مالی در دسترس بود 
و حتی نس��ل س��وم در روستایی در منطقه رویان که 

من آنجا ساکن بودم آنتن می داد. 
وی با اش��اره به اینکه کمترین آمار ش��کایت نیز به 
س��امانه ش��کایات وزارت ارتباطات )۱۹۵( اعالم شد، 
گفت: نه تنها در ش��هرهای شمالی، بلکه در شهرهای 
جنوبی نیز مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشد. 
عمیدیان با تأکید براینکه کمیته ارتباطات نوروزی 
تمام��ی نق��اط پرت��ردد برای ایام عید را شناس��ایی و 
پیش بینی افزایش ظرفیت کرده بود، ادامه داد: حدود 
۳۵ آنتن س��یار BTS در ش��مال کشور و ۱۰۰ آنتن 
در مش��هد مقدس نصب ش��د. همچنین نصب آنتن 
سیار حتی در شهرهایی مانند شیراز نیز با همکاری 

اپراتورهای موبایل انجام شد. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
اضاف��ه ک��رد: اگرچ��ه ممکن اس��ت در برخی موارد، 
اختالل مقطعی نیز وجود داش��ته باش��د اما وضعیت 
برقراری ارتباطات در تعطیالت سال نو، قابل مقایسه با 
سال های قبل نبوده است. حتی ما نقاط کور جاده ای 
و حادثه خیز را شناسایی کرده و آنتن های BTS سیار 
نصب کردیم.  وی با اش��اره به اینکه کارهای زیادی 
برای برقراری ارتباطات بدون مش��کل در ایام نوروز 
ص��ورت گرفت، گفت: گزارش و جمع بندی نهایی در 
م��ورد اقدامات انجام ش��ده را ارائ��ه خواهیم کرد اما 
به جرات می توانیم بگوییم که امس��ال کیفیت شبکه 
ارتباط��ی قاب��ل قیاس با س��ال های قبل نبوده و آمار 

شکایات مردمی نیز گویای این موضوع است. 
مع��اون وزی��ر ارتباط��ات ب��ا تأکی��د براینکه حتی 
گزارش ه��ای م��وردی ک��ه دریافت می کنی��م را نیز 
پیگیری می کنیم افزود: ممکن است در برخی مواقع 
سیم کارت، گوشی یا حتی مودم مشترک با مشکالتی 
مواجه ش��ده باش��د که نباید آن را مشکل عام دانست 
درغیراین صورت اگر مش��کل عام برای مشترکان یک 
منطقه وجود داشته باشد به ما گزارش کنید که آن 

را پیگیری کنیم. 

با رشد 37 درصدی
درآمد هوآوی به 60 میلیارد دالر رسید

ش��رکت چینی ه��وآوی در تازه ترین گزارش خود 
اعالم کرد که درآمد این شرکت در سال 2۰۱۵ نسبت 
به سال ماقبل با ۳7 درصد افزایش به 6۰ میلیارد و 
8۰۰ میلیون دالر )۳۹۵ میلیارد یوآن( رسیده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از ترید عربی، سود خالص 
هوآوی در س��ال گذش��ته نیز با ۳۳ درصد افزایش به 

۳6.۹ میلیارد یوآن رسیده است. 
گو پینگ، نایب رئیس هوآوی گفت: هوآوی رش��د 
 ICT طوالنی م��دت خ��ود را ب��ه حجم بزرگ ب��ازار
ک��ه عامل محرک اقتصاد های دیجیتال در سرتاس��ر 
جهان اس��ت مدیون اس��ت، اما رش��د م��ا همچنین 
نتیجه مس��تقیم تمرکز اس��تراتژیک و سرمایه گذاری 
س��نگین در تجارت اصلی مان بوده اس��ت. طی سه تا 
پنج س��ال آینده ما روی تقویت ارتباطات و توس��عه 
صنایع ورتیکال و تعریف مجدد توانمندی های شبکه  

تمرکز خواهیم داشت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: با توجه ب��ه یک رویکرد باز 
و گروه��ی و تعه��د ب��ه موفقیت های مش��ترک، ما به 
همکاری نزدیک با مشتریان و شرکا برای به حداکثر 
رساندن فرصت های توسعه این صنعت ادامه خواهیم 
داد. م��ا ب��ا هم��کاری هم یک دنی��ای مرتبط بهتر را 

خواهیم ساخت. 
در بیانیه این شرکت آمده است: سه بخش تجارت 

هوآوی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. 
اپراتور بی. جی متعلق به این شرکت 2۳2.۳ میلیارد 
یوآن درآمد س��االنه داش��ته که 2۱ درصد نس��بت به 

سال قبل افزایش یافته است. 
همچنین درآمد دیگر اپراتور این ش��رکت موس��وم 
ب��ه اینترپرای��ز بی. ج��ی 27.6 میلیون یوآن بوده که 
نسبت به سال قبل 44 درصد افزایش نشان می دهد 
که ناشی از رشد سریع بخش های حمل ونقل، انرژی، 
دارایی و ایمنی عمومی بوده اس��ت. اپراتور کانسیومر 
ب��ی. ج��ی، بخ��ش عمده فعالیت هوآوی را در س��ال 
2۰۱۵ به خود اختصاص داده و درآمد س��االنه ۱2۹ 
میلیارد یوآن داشته که 7۳ درصد نسبت به سال قبل 
افزایش نش��ان می دهد. این افزایش نتیجه مس��تقیم 
افزایش تقاضا برای محصوالت باکیفیت باال است که 
تجربه کاربری باالیی را ارائه می دهند و همچنین نفوذ 
روزافزون هوآوی به عنوان یک برند مصرفی بوده است. 
س��ابرینا منگ، مدیر مالی هوآوی گفت: ما س��ال 
2۰۱۵ را ب��ا وضعی��ت مال��ی قابل توجه��ی به پایان 
رس��اندیم و جریان نقدینگ��ی باثباتی از فعالیت های 
اپراتوری خود داش��تیم. در س��ال 2۰۱6 ما به تمرکز 
روی اس��تراتژی مش��تری محور و پروژه های تحول 
مدیری��ت ب��رای تدارک بهتر برای آینده و ادامه دادن 
به تقویت بهره وری فعالیت های خود به منظور تضمین 

رشد پایدار ادامه خواهیم داد. 

خبر
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بازارچه
بازار تبلت نس��بت به اس��فندماه سال گذش��ته با کاهش 
اندک قیمت روبرو بوده و به دلیل اینکه طبق روال هرس��ال 
در فروردین و اردیبهش��ت ماه رکود در بازار حاکم می شود 
قیمت محصوالت دیجیتال از جمله تبلت شکسته می شود 

و به گفته فعاالن بازار فرصت مناسبی برای خریداران است.

قیمت)تومان(اپل
iPad mini 2 WiFi1,230,000

iPad mini 2 WiFi + 4G1,740,000
Apple iPad Air + 4g1,980,000

Apple iPad Air1,570,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi1,550,000

iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G1,940,000
iPad mini WiFi1,020,000

قیمت)تومان(هواوی
MediaPad FHD WiFi + 3G1,250,000

MediaPad 10 FHD1,050,000

MediaPad 7 Vogue 3G680,000

Keyboard Dock275,000

MediaPad 7 Lite555,000

MediaPad 10 Link900,000

Huawei MediaPad X1 7.01,020,000

قیمت)تومان(مایکروسافت
Surface RT2,300,000

Surface RT + Keyboard3,000,000

Surface Pro4,220,000

قیمت)تومان(لنووا
Ideapad A1000-T420,000

Lenovo YOGA B6000955,325

Ideapad A1750,000

Lenovo ideapad S5000709,670

Lenovo ideapad A3300458,556

Lenovo A3500605,949

Ideapad A2107A550,000

Tablet Lenovo YOGA B80001,048,128

LenovoideapadA3000676,916

Lenovo ideapad S6000922,571

Ideapad S2109A1,000,000

قیمت)تومان(سامسونگ

Samsung TAB3 P52001,232,568

Samsung NOTE3 P6011,654,236

Samsung TAB3 T211 7inch906,194

Samsung TAB3 T311 8inch1,015,374

Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311850,000

Tablet Samsung NOTE3 N51201,265,004

Samsung TAB3 T111622,326

SamsungNOTE3N51001,178,508

Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P6011,794,792

Galaxy Note 2014 – P601 16GB1,760,000

Galaxy Note 2014 – P601 32GB1,920,000

Samsung Galaxy Tab 3-GT-P52001,130,000

Galaxy Tab 3-SM-T211 16GB930,000

Galaxy Tab 3-SM-T211 8GB750,000

Samsung Galaxy Note N80001,480,000

Galaxy Note 10.1 N8000 16GB1,355,000

Galaxy Note 10.1 N8000 32GB1,549,000

Galaxy Note 10.1 N8000 64GB1,700,000

Galaxy Note 8 N51001,140,000

Galaxy Note 8 N51101,040,000

Galaxy Tab 3 P3200769,000

قیمت)تومان(ایسوس
Asus MEMO 102875,500

Tablet Asus T-100T1,989,408

Asus Fone pad ME372 8GB772,500

Asus Fone pad ME372 16GB802,473

AsusFonePadFE170491,310

Asus T-100T2,032,656

Asus MEMO 10 102895,276

Asus Padfone mini 21,308,252

Asus FPad ME175 CG655,080

Asus Fone Note 61,081,200

Asus NEXUS 7 2012873,440

Asus MemoP ME175KJ777,650

Memo Pad HD7520,000

Asus MEMO ME180851,604

Google Nexus 7665,000

Memo Pad ME172V 8GB430,000

Memo Pad ME172V 16GB500,000

Eee Pad Transformer TF300T1,500,000

Eee Pad Transformer TF300T + Dock2,100,000

تکنولوژی

ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که مخترعان شرکت سامس��ونگ در حال طراحی تبلت 7 اینچی هستند که دارای صفحه نمایش انعطاف پذیر بوده و کاربر می تواند آن را 
از وس��ط خم کرده و به راحتی در جیب خود قرار دهد یا حتی از آن به عنوان تلفن همراه اس��تفاده کند. این دس��تگاه که smartlet لقب گرفته در سال 2۰۱7 رونمایی 

خواهد شد. 

کمتر از یک سال از عرضه نهایی ویندوز 
۱۰ می گذرد که با همه حرف و حدیث ها 
توانس��ت رکورد خوبی را از خود به جای 

بگذارد. 
این سیستم عامل که به گفته مسئوالن 
مایکروس��افت هم اکن��ون بی��ش از 27۰ 
میلی��ون کاربر فعال در سراس��ر جهان را 
جذب خود کرده اس��ت توانس��ته با وجود 
انتشار ش��ایعات مبنی بر جاسوسی بودن 
ای��ن سیس��تم عامل، موفق عم��ل کند و 
منتقدان خ��ود را تا حد زیادی راضی نگه 
دارد که به نظر می رس��د رایگان بودن این 
نس��خه از ویندوز باعث این موفقیت شده 

است. 

بس��ته به روزرس��انی جدید این نس��خه 
از وین��دوز قرار اس��ت به زودی از س��وی 
مایکروس��افت منتش��ر ش��ود ک��ه باعث 
افزای��ش کارایی دس��تیار صوتی یا همان 

کورتانا شود. 
کورتانا از این پس قادر خواهد بود عالوه 
بر زبان های قبلی، از زبان های اس��پانیایی 
)مکزی��ک(، پرتغالی )برزیل( و فرانس��وی 
)کانادا( نیز پشتیبانی کند. کورتانا تا پیش 
از این از ۱۱زبان دیگر پشتیبانی می کرد. 
قابلیت جدید دیگر که در این به روزرسانی 
به کورتانا افزوده می ش��ود این اس��ت که 
کورتان��ا از این پس قادر خواهد بود بدون 
اینک��ه زمان��ی را به طور مش��خص برایش 

تعیین کنید، کارهای تان را یادآوری کند. 
بنابراین کورتانا از این پس س��ریع تر عمل 
می کن��د و کار با آن نیز آس��ان تر خواهد 
بود. همچنین برای ذخیره سازی اطالعاتی 
مانند موعد ی��ادآوری قرار مالقات، عنوان 
یک کتاب و س��اعت انجام کارهای روزانه 

به اطالعات کمتری نیاز خواهد داشت. 
البت��ه هم��واره ام��کان اضاف��ه کردن 
جزیی��ات بیش��تر را خواهی��د داش��ت و 
کورتان��ا ق��ادر خواهد بود ای��ن اطالعات 
را براس��اس درخواس��ت کارب��ر بازیاب��ی 
کند، درس��ت مانند اینکه با یک دس��تیار 
شخصی کار کنید. مایکروسافت همچنین 
 صفح��ه ورود به ویندوز ۱۰ و صفحه قفل

 )Lock screen( آن را با یکدیگر ادغام 
کرده تا ظاهری س��اده تر را به آنها بدهد، 
درس��ت مانند صفحه نمایش گوشی های 

هوشمند. 
 این در حالی اس��ت که تا پیش از این 
کارب��ران ویندوز ۱۰ ق��ادر بودند برای هر 
یک از ای��ن صفحات تصوی��ر پس زمینه 
متفاوت��ی را انتخ��اب کنن��د. تازه تری��ن 
به روزرسانی ویندوز ۱۰ چند مشکل را نیز 
برطرف می کند، ولی همان طور که انتظار 
آن می رود، هنوز مش��کل زی��ادی در این 
به روزرس��انی وجود دارد که مایکروسافت 
تالش می کن��د آنها را تا پی��ش از عرضه 

عمومی آن برطرف کند. 

با ارائه به روزرسانی جدید

ویندوز 10 باهوش تر می شود
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گزارشی از فراز و فرودهای بازار تخم مرغ در ایران

بدونشناسنامه،شناختهنمیشوید جایگاه تخم مرغ در بازار جهانی

امروزه با توجه به مکانیزه ش��دن اکثر محصوالت 
جهانی، روند تولید آنها ش��تاب بیشتری یافته است، 
در این می��ان صنعت تخم مرغ نی��ز از این تحوالت 
برکن��ار نب��وده و به عن��وان یک��ی از صنای��ع مدرن 
امروزی، نقش��ی حیاتی را در سیستم تغذیه جهانی 
ایف��ا می کن��د، چراک��ه تخم مرغ یک��ی از مهم ترین 
وعده ه��ای غذایی م��ردم جهان به ش��مار می رود و 
تقاضای مصرف آن در س��طح جهان چشمگیر است. 
در اینجا سعی می ش��ود جایگاه این صنعت با توجه 
به اس��تفاده آن از تجهیزات دنی��ای امروز در جهان 

تبیین شود. 
سال هاست که تخم مرغ به عنوان یکی از وعده های 
غذایی شناخته شده در سطح جهان به شمار می رود 
و نقشی ضروری را در برنامه غذایی مردم جهان ایفا 
می کن��د. گرایش روزاف��زون مصرف کنندگان به این 
ماده غذایی، باعث سریع تر شدن روند عرضه و تقاضا 
در بازار این محصول ش��ده است، به طوری که امروزه 
صنع��ت تولید و پ��رورش تخم مرغ، یک��ی از صنایع 
مهم مواد غذایی جهان محس��وب می شود. از طرفی 
تخم مرغ به عنوان یک منبع غنی پروتیین در س��طح 
جهان ش��ناخته شده که با داش��تن کمترین میزان 
اثرات مخرب زیست محیطی، به عنوان یکی از منابع 
مهم غذایی در س��طح جهان مصرف می شود. ضمن 
اینکه پیشرفت های نوینی که در زمینه تکنولوژی در 
جه��ان اتفاق می افتد نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر 
این صنعت بوده و با توجه با افزایش تقاضا برای این 
ماده غذایی در س��طح جه��ان، چرخه اقتصادی این 
بازار با تغییراتی جدی مواجه شده، به طوری که رشد 
قابل توجهی در ای��ن صنعت طی دهه اخیر صورت 

گرفته است. 

چین، مهم ترین بازار مصرف تخم مرغ در سطح 
جهان

با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای تخم مرغ و 
فرآورده های آن، بازاری گس��ترده برای این محصول 
در س��طح جهان ش��کل گرفته است که خصوصا در 
مناطق پرجمعیت تر دنیا، این بازار گرم تر اس��ت. در 
این میان کش��ورهای آس��یایی، یکی از بزرگ ترین 
بازاره��ای مص��رف تخم م��رغ در جه��ان به ش��مار 
می رون��د که با توجه ب��ه جمعیت زیاد آنها، خصوصا 
در کشورهایی مانند چین و هند، مصرف سرانه این 
ماده غذای��ی به طور مداوم در حال افزایش اس��ت؛ 
ضمن اینکه رش��د طبقه متوس��ط جامع��ه و باالتر 
رفتن قدرت خرید نیز در افزایش این مصرف س��رانه 
بی تاثیر نبوده است. امروزه کشورهای آسیایی به ویژه 
دو کش��ور چین و هند از مهم ترین بازارهای مصرف 
تخم مرغ در جهان محس��وب می شوند، به طوری که 
که 40درصد از تولی��دات جهانی تخم مرغ به صورت 
س��االنه در چین مصرف می ش��ود و این ماده غذایی 
بخش��ی حیاتی از سیستم تغذیه مردم این کشور را 

تشکیل می دهد. 

عمده ترین کشورهای تولیدکننده تخم مرغ
همان گونه که پیش��تر نیز ذکر شد، امروزه صنعت 
تولید و پردازش تخم م��رغ یکی از مهم ترین صنایع 
غذایی جهان محس��وب می ش��ود که در شکل های 
مختل��ف تخم مرغ جامد، تخم مرغ مایع پاس��توریزه، 
س��فیده یا زرده پاس��توریزه، زرده خش��ک، سفیده 
خش��ک، تخم مرغ آب پز و... در ب��ازار جهانی موجود 
هستند. با این وصف، صنعت تولید تخم مرغ در سطح 
جهان یک صنعت مدرن محسوب شده که تخم مرغ 
معمول��ی تنه��ا ف��رآورده آن نبوده و با اس��تفاده از 
دستگاه های مختلف و فناوری های جدید در اشکال 
متفاوتی در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. 
از جمله مهم ترین تولیدکنن��دگان تخم مرغ جهانی 
کشورهایی مانند چین، ایاالت متحده آمریکا، هند، 
اندونزی، ژاپن، مکزیک، برزیل و فرانس��ه هس��تند، 
به طوری ک��ه طبق آماره��ای موج��ود، 70درصد از 
تخم مرغ تولید شده در جهان، در کشورهای مذکور 
تولید می ش��ود. جالب اس��ت بدانید که از این مقدار 
36درصد در چین تولید شده و حدود 11درصد نیز 

محصول آمریکای التین است. 

بازار تجهیزات تولید تخم مرغ
مکانیزه ش��دن صنعت تخم مرغ از جمله مهم ترین 
تحوالتی است که در سال های اخیر در این بازار رخ 
داده است، ارائه تخم مرغ به صورت جامد، خشک شده، 
مایع و انجام عملیات مختلف فیلتراس��یون، مخلوط 
ک��ردن، ترکیب کردن، پاس��توریزه  کردن، انجماد و 
خش��ک کردن، بس��ته بندی و. . . نی��از به تجهیزات 
مدرن و خاصی دارد که باعث ش��کل گیری یک بازار 
صنعتی قابل توجه برای این ماده غذایی شده است. 
ام��روزه تخم مرغ ه��ای پردازش ش��ده در قالب های 
متنوع��ی به عنوان محص��والت لبنی کارب��رد دارند. 
به طور کل��ی می توان گفت فرآورده های تخم مرغ در 
س��ه شکل عمده تخم مرغ خش��ک، تخم مرغ مایع و 
تخم مرغ یخ زده ارائه می شوند و در صنایع مختلفی 
مانن��د نانوایی، قنادی، محص��والت لبنی، وعده های 
غذایی آماده، سس ها و... در بسته بندی های مناسب 
در دس��ترس هس��تند. طبق آمارهای موجود انتظار 
می رود بازار تجهیزات مرب��وط به پردازش تخم مرغ 
تا س��ال 2019 ب��ه ارزش 532میلیون دالر برس��د. 
همچنی��ن مطابق با ب��رآورد تحلیلگ��ران، آمریکای 
ش��مالی در س��ال 2013 از جمل��ه بازارهای بزرگ 
محص��والت پ��ردازش ش��ده تخم م��رغ و همچنین 
تجهی��زات مربوط ب��ه آن بوده اس��ت؛ ضمن اینکه 
کشورهای آسیایی نیز با توجه به رشد جمعیت آنها 
و آگاه��ی در مورد فرآورده ه��ای جدید تخم مرغ، از 
جمل��ه بازارهای مهم و رو به رش��د ای��ن صنعت به 

شمار می روند. 
منابع: 

-futuremarketinsights.com
-marketsandmarkets.com
- processingmagazine.com

تخم م��رغ، تولید مدرن و عرضه س��نتی اش، 
نوس��انات قیمتی اش و گران��ی  نهاده ها همواره 
خبرساز بوده است. بیش از 14سال است که در 
این بازار کم ثبات سر و کله مهمانانی پیدا شده 
که قصد دارند عرض��ه مدرن را به تولید مدرن 
تخم مرغ در ایران اضاف��ه کنند و تحت عنوان 
تخم مرغ شناس��نامه دار فعالی��ت می کنند، اما 
تاکنون تنها توانسته اند 10درصد از سهم بازار 
را در اختیار بگیرند. ش��اید تفاوت 50درصدی 
قیمت تخم مرغ فله با نمونه های بسته بندی شده 
مهم ترین دلیل استقبال کمتر مشتریان از آنها 
باش��د. اما مسئوالن صنفی این حوزه معتقدند 
که دولت باید در برنامه شش��م توسعه سهمی 
50درصدی در بازار ایران برای شناسنامه دارها 
در نظر بگی��رد و از طرفی زمینه های صادراتی 
را تس��هیل کند. در این گزارش در گفت وگو با 
سیدفرزاد طالکش، دبیر انجمن صنفی تخم مرغ 
شناس��نامه دار اوضاع تولید، لزوم برندسازی و 
ظرفیت های س��رمایه گذاری و اشتغال زایی در 

این حوزه را بررسی کرده ایم. 

تولید مدرن؛ عرضه سنتی 
در س��طح جهان سال هاس��ت که تخم مرغ 
در بس��ته های چندتایی بس��ته بندی ش��ده و 
راهی بازار می ش��ود اما در ایران تنها 10درصد 
تخم مرغ ه��ا به ص��ورت شناس��نامه دار در بازار 
عرض��ه می ش��وند. طالکش در ارتب��اط با این 
 مسائل و اوضاع کلی تخم مرغ در حال حاضر به 
»فرصت امروز« می گوید: از آنجایی که مهم ترین 
مس��ئله مهار نوسانان پی در پی قیمت تخم مرغ 
است، باید تولید را به نحو صحیح مدیریت کنیم. 
در همین راس��تا از آذرم��اه 93 با وزارت جهاد 
کش��اورزی وارد برنامه ریزی تولید شده ایم که 
جوجه ریزی برنامه ریزی ش��ده انجام شود. وی 
در ادام��ه می افزای��د: دوره تولید مرغ تخم گذار 
حدود دو س��ال اس��ت و امیدواریم که در سال 
95 آثار مثبتش را ببینی��م. برنامه ما با وزارت 
جهاد این بوده که میزان تولید باید متناس��ب 
با عرضه باشد. در برنامه قبلی وزارتخانه، سالی 
6درص��د افزایش ظرفیت تولید داش��ته بدون 
اینکه برای بازار این تولید اضافه فکری بکنند. 
در واق��ع جوجه ریزی های افسارگس��یخته در 
س��ال های گذشته برنامه  ها را به هم زده بود. با 
این برنامه ریزی، پیش بینی 90هزار تن صادرات 

شده که قبال از 40هزار تن فراتر نمی رفت. 

بازار داخلی تخم مرغ 
بازارس��ازی به تنهایی کافی نیست. اگر نظام 
عرضه همچنان به شیوه سنتی باشد، مشکلی 
حل نمی شود. در حالی که تولید کامال صنعتی 
و مدرن شده و مطابق ش��رایط روز دنیاست و 
حتی بهره وری ها اصالح ش��ده اند اما در بخش 
عرضه کامال سنتی است. یعنی اینکه برندسازی 
نشده و 90درصد تخم مرغ هنوز با وانت جابه جا 
می ش��ود و ابزار کنترلی هم از دس��ت مرغ دار 
خارج است. طالکش با بیان این جمالت تاکید 
می کند: ب��رای رفع این معض��الت می توان به 
تخم مرغ شناس��نامه دار فکر کرد. چون برندها، 
وفادار به منافع ملی هستند پس مورد حمایت 
قرار گرفتند و از سال 94 تخم مرغ هایی که در 
واحدهای بسته بندی صاحب برند آماده سازی 

و بسته بندی نمی شوند، اجازه صادرات ندارند. 
شاید افزایش شرکت های بسته بندی تخم مرغ 
این نگرانی را ایجاد کند که وقتی شرکت ها زیاد 
باشند، س��هم همدیگر را در بازار می گیرند اما 
ای��ن اتفاق در ب��ازار تخم مرغ نیفتاده اس��ت و 
حت��ی در بازار ته��ران هم بازاره��ای جدیدی 
ایجاد ش��ده و سهم مردم در خرید توسعه یافته 
است. طالکش ضمن تایید این نکات می گوید: 
در این میان گسترش فروشگاه های زنجیره ای 
و ان��واع هایپرمارکت ه��ا کم��ک زی��ادی ب��ه 
تخم مرغ های شناسنامه دار کرده هر چند هنوز 

در فروشگاه های سنتی توفیق زیادی نداریم. 
دلیل استقبال زنجیره ای ها و هایپرمارکت ها 
از تخم م��رغ بس��ته بندی هم این نکته اس��ت 
ک��ه آنها می خواهن��د با ش��رکت هایی قرارداد 
ببندند که پاسخگو باش��ند. برند متعهد است 

نوس��انات  طرف��ی  از  پاسخگوس��ت.  و 
قیمتی تخم مرغ فله ای را زنجیره ای ها 
برنمی تابن��د، درحال��ی ک��ه تخم مرغ 
شناس��نامه دار در هفت سال گذشته 
تنها س��ه بار تغییر قیمت داشته است 

چون برند سود را در درازمدت می بیند 
و نقط��ه ای نگاه نمی کن��د. طالکش در 

ادامه اضافه می کند که درخواس��ت ما از دولت 
این اس��ت که در برنامه شش��م توسعه سهمی 
50درص��دی ب��رای شناس��نامه دارها در نظر 
بگیرد. هر چند دولت همیشه نگران گران شدن 
تخم مرغ بس��ته بندی است چون تفاوت قیمت 
فعلی فله ای و بسته بندی به 50درصد می رسد. 
اما اگر دولت این ریسک را بپذیرد بازار تنظیم 
می ش��ود و در دنی��ا هم همی��ن درصد تفاوت 
وجود دارد. باید این نکته را هم در نظر داش��ت 
که مدرن ش��دن بازار و ثب��ات قیمت در گرو 
برندسازی و بس��ته بندی است. طالکش ادامه 
می ده��د: مطابق گزارش بان��ک مرکزی هفت 
دهم درصد از هزینه سبد خانوارهای ایرانی به 
تخم مرغ تعلق دارد که بس��یار اندک اس��ت و 
ریسک زیادی برای دولت ایجاد نمی کند. سرانه 
مصرف تخم م��رغ در ای��ران 190عدد در 
س��ال است در حالی که حداقل باید 
250عدد باشد. هر چند میانگین 
جهانی 180عدد است اما بلژیک، 
دانمارک، ژاپن و مکزیک 330عدد 
تخم مرغ در سال مصرف می کنند 
و کش��وری مانن��د انگلی��س 60 تا 
70عدد مص��رف دارد. اما در بعضی 

از کشورهای آفریقایی سرانه مصرف به 30عدد 
می رس��د. کش��ورهای در حال توسعه حداقل 
250عدد کف مصرف شان است. 24میلیون از 
جمعیت کشور زیر 18سال است که به پروتیین 
کافی و ارزان نیاز دارند و تخم مرغ این ویژگی ها 

را دارد. 

بازارهای صادراتی تخم مرغ ایران
عراق با س��هم 95درصدی مش��تری بزرگ 
تخم م��رغ ایران اس��ت. افغانس��تان و بعضی از 
کش��ورهای آس��یای میانه نیز از این جمله اند. 
ام��ا طالکش می گوید: خیلی به دنبال ارزآوری 
تخم مرغ نیس��تیم. تخم مرغ کاالی ارزآوری در 
هیچ جای جهان نیست و تجارتش با کشورهای 
همس��ایه اس��ت چون تخم م��رغ را راه دوری 
نمی توان صادر کرد. سیاست کشورهایی مانند 
ترکیه، اوکراین و ایران برای تنظیم بازار اس��ت 
چون نمی توان به سرعت تولید، سرانه مصرف 
را ب��اال برد. تخم م��رغ ایران یک��ی از بهترین 
تخم مرغ های دنیا است و در کنار هند، پاکستان، 
اوکراین و ترکیه تخم مرغ های منطقه را تامین 
می کند. اگ��ر اقتصاد ایران اج��ازه بدهد، ایران 
می توان��د تمام منطقه را پوش��ش دهد. قیمت 

جهانی تخم مرغ 1/3دالر است که می توان آن 
را ضرب در 90هزار تن کرد تا ارزآوری تخم مرغ 
به دس��ت بیاید. وی اضافه می کند که در حالی 
که 4.5 میلیون تن نهاده در س��ال برای مرغ و 
طیور وارد می شود، نباید فکر کنیم که باید به 

همین اندازه تخم مرغ صادر کنیم. 

بازارهایی که از دست رفته اند 
طالکش کشورهای آسیای میانه را مهم ترین 
بازارهای از دس��ت رفته تخم مرغ ایران می داند 
و می گوی��د: در س��ال های اخی��ر ک��ه به این 
کش��ورها تخم مرغ صادر می کردیم، زیرساخت 
جوجه ری��زی را هم برای ش��ان فراهم کرده ایم؛ 
سیاس��ت غلطی که منجر به خودکفایی آنها و 
از دست رفتن بازارشان برای تولیدکننده ایرانی 
ش��د تا جایی که صادرات به کشورهای آسیای 
میانه در س��ال 94، یک درصد و در س��ال 93، 
10درصد بوده اس��ت. در افغانس��تان در سال 
93، 30درصد کاهش صادرات داشته ایم چون 
نتوانس��ته ایم در قیمت رقاب��ت کنیم در حالی 
که هند با 45روز فاصله توانست در افغانستان 
تخم مرغ بفروش��د و ایران نتوانست. امسال هم 
اگ��ر توفیق��ی در بازار عراق داش��تیم به خاطر 
مشکالت سیاس��ی عراق و ترکیه بوده و معلوم 
نیست در سال 95 همین فرصت وجود داشته 
باش��د و اگر کاهش قیمت باشد ما هم بتوانیم 
کاهش دهی��م. چون ترکیه به ص��ورت قاچاق 
تخم مرغ��ش را در کارت��ن اوکراین��ی به عراق 
می دهد. در مرز شلمچه هر کیلو تخم مرغ یعنی 
15عدد را از ایران می خرند 3هزار و 500تومان. 
هر چند مزی��ت دینی ایران در جنوب عراق به 
دلیل شیعه بودن شان تاکنون برگ برنده را در 

اختیار ایرانی ها قرار داده است.
وی در ادامه و در مورد بازار روسیه می گوید: 
روسیه برای ما صرفا یک مشتری است و چون 
ص��رف نمی کن��د، تخم مرغی هم ب��ه این بازار 
صادر نمی کنی��م، چراکه باید ب��رای هر کیلو، 
800توم��ان هزینه حمل و نق��ل تقبل کنیم تا 
بار از بندر آس��تارا برسد مس��کو. این هزینه را 
تاج��ر از جیبش نمی دهد و دول��ت باید بدهد 
که نمی دهد. مس��ئوالن دولتی می گویند تنها 
40درص��د از هزینه حمل ونق��ل را می پردازند، 
بنابراین در شرایط فعلی صادراتی به این کشور 

نخواهیم داشت. 

فرصت های سرمایه گذاری
دبیر انجمن صنفی تخم مرغ شناس��نامه دار، 
س��رمایه گذاری در سیس��تم پخ��ش م��درن 
تخم م��رغ را فرصت��ی مدرن برای س��ودآوری 
می داند و می گوید: پیش��نهاد ما این است که 
بنکداران و پخش��ی ها ش��رکت پخش درست 
کنند و روی تک تک تخم مرغ های فله ای قیمت 
پرینت شود. در این راستا در هفت استان اصلی 
تولی��د پایانه ه��ای جمع آوری تخم م��رغ را در 
دس��ت راه اندازی داریم. در ته��ران با راه اندازی 
پایانه تخم مرغ مرغداران مرکز این اتفاق افتاده 
و در ق��م نیز در حال انجام اس��ت. در اصفهان 
تا دو م��اه دیگر و در مش��هد و تبریز و قزوین 
هم پیگیری می ش��ود. قصد بر این اس��ت که 
80درصد تخم مرغ تولیدی کشور را در پایانه ها 
جم��ع و از آنجا پخش  کنی��م. بنابراین فرصت 
سرمایه گذاری ایجاد شرکت های پخش و توزیع 

ایجاد شده است. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

ورود به عرصه بازار در هر حوزه ای که باش��د، 
مستلزم دانستن زیروبم های بازار مربوط است. در 
گزارشی که در بخش باالیی همین صفحه ارائه 
شد، چشم اندازی از گذش��ته تا اکنون تخم مرغ 
شناسنامه دار ارائه ش��د. به نظر می رسد که اگر 
دولت ع��زم الزم را ب��رای مدرنیزه ک��ردن بازار 
داشته باش��د، فرصت های زیادی برای راه اندازی 
واحدهای شناس��نامه دار دارد. در این گزارش در 
گفت وگو با مهدی معصومی، مدیرعامل شرکت 
تالونگ و مس��عود موس��وی، مدیرعامل شرکت 
مروارید، زمینه های ورود ب��ه این بازار، وضعیت 
کنونی، س��رمایه  مورد نیاز و آین��ده این بازار را 

بررسی کرده ایم. 
صنایع تکمیلی، مکمل شناسنامه دارها

معصومی که از سال 79 کارش را شروع کرده 
مهم تری��ن اتف��اق مثبت رویکرد شناس��نامه دار 
شدن تخم  مرغ ها را قیمت دار شدن شان می داند. 
وی اضاف��ه می کن��د ک��ه در این ص��ورت برند 
ایجاد می ش��ود و کیفیت ه��م افزایش می یابد، 
چون محص��ول قبل از ورود به ب��ازار گزینش و 
بس��ته بندی می ش��ود، طیور تغذیه مناسب تری 
دارد و. . . ام��ا اینک��ه ب��ا مزای��ای اینچنین چرا 
طرح شناس��نامه دارها به سرعت توسعه نیافته، 
سوالی اس��ت که معصومی عدم حمایت دولتی 
را مهم تری��ن دلیلش می دان��د. او می گوید: اگر 
سال 80 را نقطه شروع این کسب وکارها بدانیم، 
کم کم به س��ال 84 نزدیک می شود که تفکرات 
هر کاالیی ارزان تر است، بهتر است رشد می کرد. 
وی در ادام��ه اضافه می کند: طی دو س��ال اخیر 
اوضاع کمی بهتر ش��ده چ��ون دولت برنامه های 
صادرات مح��ور در دس��تور کار دارد، بنابرای��ن 
کیفیت محصول، ثبات قیمت و پاس��خگویی در 
قب��ال محصولی ک��ه صادر می ش��ود، از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. اما معضلی که همچنان 
وج��ود دارد مربوط به تغیی��رات ناگهانی قوانین 
صادراتی اس��ت و بی ثبات��ی در این حوزه قدرت 
برنامه ریزی را از تولیدکننده می گیرد. مدیرعامل 
شرکت تالونگ می گوید: بیش از 10میلیون یورو 

برای تهیه دس��تگاه ها و ماشین آالت سرتینگ، 
دستگاه های تخم مرغ پاستوریزه و بخش صنایع 
تبدیلی هزینه کرده و قصد دارد محصوالت نهایی 
مانند ساندویچ تخم مرغ، تخم مرغ های پخته شده 
به صورت رل برای مصرف ورزش��کاران و غیره را 
به بازار عرضه کن��د. مهدی معصومی که حدود 
30درصد از سهم بازار شناسنامه دار را در اختیار 
تالونگ می داند همچنی��ن در مورد زمینه های 
س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه می افزای��د: این 
محصوالت هنوز مصرف آنچنانی ندارد. تالونگ 
هم ب��ا همه ظرفیت��ش کار نمی کن��د. در واقع 
قوانین باید به سمتی برود که تخم مرغ ها همگی 
بس��ته بندی ش��ود تا در آن صورت فرصت های 

کسب وکار زیادی ایجاد شود. 
سرمایه اولیه متغیر است

ش��رکت مروارید هم از جمله سرشناسان بازار 
تخم مرغ شناس��نامه دار اس��ت. مسعود موسوی 

در ای��ن ارتباط س��ابقه کاری خان��واده اش را در 
این حوزه به س��ال 1346 و به پیدایش تخم مرغ 
روز و عرض��ه آن در بس��ته بندی مقوایی مرتبط 
می کند. وی می گوید: قبل از س��ال 46 تخم مرغ 
در بازارهای محلی و در دبه  های پر از کاه فروخته 
می شد. اما س��ال 80 تخم مرغ شناسنامه دار در 
ایران به صورت مدرن عرضه شد. نخستین واحد 
تولیدی که تولید تخم مرغ شناسنامه دار را شروع 
کرد، مروارید بوده و موسوی می گوید که 5درصد 
کل تخم مرغ شناسنامه دار در ایران از آن شرکت 
اوس��ت. موسوی در ادامه و در مورد ظرفیت های 
این بازار می گوید: تنها نیمی از 80درصد کسانی 
که مجوز فعالیت از جهاد کش��اورزی گرفته اند، 
فعال هس��تند و از این میان هم نیمی در س��ه 
اس��تان تهران، البرز و قزوین متمرکز هس��تند 
که همگی به ص��ورت دائمی فعالیت نمی کنند 
و بعضی فصلی هس��تند. وقت��ی در مورد میزان 

اشتغال زایی شرکتش می پرس��یم، می گوید: در 
بخش های تولید، توزیع و غیره بیش از 100نفر 
پرسنل داریم. مروارید ش��رکتی 11هزار متری 
اس��ت که حدود 6ه��زار متر مرب��ع زیربنا دارد 
و س��الن های تولی��د، واحد بس��ته بندی، واحد 

سرتینگ، سالن ترانزیت و. . . را دربر می گیرد. 
چم و خم کار

موس��وی بیش��ترین تهدیدهای موج��ود در 
بازار را وجود واحده��ای غیرمجازی می داند که 
کنترل شان هم سخت اس��ت. وی معتقد است، 
ای��ن واحدها ب��دون هیچ گونه رعای��ت موازین 
بهداش��تی در مکان ه��ای مختل��ف تخم مرغ را 
بس��ته بندی و به صورت س��نتی به مغازه دارها 
عرضه می کنند. اما شناسنامه دارها با مجوزهای 
بهداش��تی و قانون��ی کار می کنن��د، مدیرعامل 
مروارید همچنین در مورد میزان س��رمایه مورد 
نیاز برای راه اندازی شرکتی از این دست می گوید: 

بیشترین سرمایه مربوط به ملک است. اگر ملک 
موجود باش��د می توان در یک شرایط صنعتی با 
یک میلیارد تومان کارخانه ای را تأسیس و با یک 
س��الن 1200 تا 1300متری کار را شروع کرد. 
شیوه  کار ش��رکت های بسته بندی تخم مرغ هم 
به این صورت اس��ت که یا خود واحد تخم گذار 
دارند یا واحد اس��تیجاری در اختی��ار دارند یا با 
چند واحد مشارکت دارند. موسوی ضمن تأیید 
این نکات می گوید: مثاًل واحد تخم گذار خودمان 
تنها کار ی��ک واحدمان را راه می ان��دازد اما اگر 
بخواهیم روزی 60تن بس��ته بندی کنیم حداقل 
باید با 20واحد تخم گذار همکاری کنیم. سرمایه 
اگر تنها روی مواد اولیه و دستگاه ها و تجهیزات 
باشد امکان برگشتش در کوتاه مدت وجود دارد. 
موسوی با بیان این جمله می افزاید: بدون هزینه 
ملک با نیم میلیارد تومان هم می توان شروع کرد. 
چون مثاًل دستگاه های س��رتینگ 300میلیون 
تومانی و یک میلی��ارد تومانی هم وجود دارد. از 
طرفی باید این نکته را اضافه کنم که غیرمجازها 
س��رمایه  اولیه ش��ان به 100میلی��ون تومان هم 

نمی رسد. 
تجربه شکست و موفقیت

تجربه در کس��ب وکارها چه از نظر شکس��ت 
و چه موفقیت همیش��ه ارزشمند است. موسوی 
در این م��ورد به  »فرصت امروز« می گوید: ضرر 
همیشه وجود دارد. کار مرغداری حتی فردایش 
مشخص نیس��ت. بیماری طیور، نوسان قیمت و 
حتی مسائل سیاسی کش��ورهای همسایه روی 
بازار م��ا تأثیر دارد. مثاًل تخم مرغ کیلویی 5هزار 
تومان ما بعد بهتر ش��دن رواب��ط عراق و ترکیه 
ش��ده 2هزار و 800تومان. ام��ا مرغدار جماعت 
بالفاصله به خاطر شکست های روزانه و مقطعی 
کنار نمی رود. به طور کلی کار بخش کش��اورزی 
حساسیت زیاد و ریسک باالیی دارد و جوانان به 
این سمت نمی روند مگر اینکه خانوادگی در این 
کار بوده باش��ند و سرمایه و زمین و دستگاه ها از 
قدیم بوده باشد، اما آنهایی که هستند به سختی 

کنار می روند. 

گزارشی از چم وخم  سرمایه گذاری برای راه اندازی کارخانه تولید تخم مرغ شناسنامه دار

حمایت باشد، دیگران هم می آیند

ترجمه: فهیمه خراسانی

طاهره خواجه گیری

بسته بندی و شناسنامه دار کردن تخم مرغ در ایران سابقه اش به سال 
88 برمی گردد. یعنی زمانی که انجمن مربوطه کارش را با هفت شرکت 
شروع کرده و در آن زمان تنها حدود 2درصد از تخم مرغ ها به صورت 
بسته بندی راهی بازار می شده اند و یک شرکت فرآوری تخم مرغ وجود 
داش��ته است. اما طی هفت سال اخیر در کشور بیش از 100شرکت 
وابس��ته به مرغداری یا مستقل که کار بسته بندی تخم مرغ را انجام 
می دهند، ایجاد شده است. از این 100شرکت هشت عدد کارخانجات 
مایع تخم مرغ اس��ت که فعال هس��تند و با تکنول��وژی تخم مرغ را 
می شکنند و زرده و سفیده را جدا می کنند و در اختیار کارخانجات 
مواد غذایی و غیره قرار می دهند و در کمترین حالت برای 20 تا 25نفر 

اشتغال زایی ایجاد می کنند. سه کارخانه پودر تخم مرغ هم داریم. 
کارخانجات بس��ته بندی به طور میانگین پنج نفر را صاحب شغل 
می کنند که یک نفر دکتر دامپزشک است و از الزامات گرفتن پروانه 

کسب هم است که سازمان دامپزشکی کشور صادرش می کند. برای 
مایع پاستوریزه و پودر تخم مرغ سازمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو و سازمان دامپزشکی به صورت مشترک پروانه ای را صادر می کنند. 
قیمت محصول مصرف کننده در همه کارخانجات تحت نظر این انجمن، 
یکس��ان اس��ت. قیمت را انجمن تعیین می کند و همه اعضا موظف 
هستند که از آن تبعیت کنند و حتی آنهایی که غیرعضو هستند، این 
قیمت ها را رعایت می کنند. 22شرکت عضو انجمن هستند. 80درصد 
تولید تخم مرغ ایران در هفت استان، البزر، تهران، اصفهان، قم، مشهد، 
آذربایجان  غربی و آذربایجان شرقی است. ظرفیت مرغ های تخم گذار 
در ایران حدود 95میلیون مرغ است اما در حال حاضر 64میلیون مرغ 
در حال تخم گذاری هستند. حدود 1620مرغداری مرغ تخم گذار در 
کشور داریم و معموال هر پنج هزار مرغ یک کارگر و هر مرغداری به 

5کارگر نیاز دارد. 



 در آخری�ن روزهای س�ال 94 ی�ک هیأت 
در  و  ش�د  ای�ران  وارد  روس�یه  از  تج�اری 
و  تج�ار  می�ان  ک�ه  مذاکرات�ی  و  رایزنی ه�ا 
بازرگان�ان ایرانی و روس�ی انجام ش�د، مقرر 
و  توس�عه  روی  پی�ش  مش�کالت  ک�ه  ش�د 
گس�ترش روابط تجاری دو کش�ور همس�ایه 
برطرف و تس�هیالت الزم در این زمینه مهیا 

شود.
این در حالی اس�ت که فع�االن اقتصادی و 
اعضای اتاق بازرگانی ایران و روس�یه بر این 
باورن�د ک�ه در صورت حل مش�کالت موجود 
که بیش�تر معط�وف بر راه ان�دازی پروازهای 
مس�تقیم، تس�هیالت ص�دور روادید ی�ا لغو 
روادید، حل مش�کالت بانکی و کاهش یا لغو 
بسیار  چش�م انداز  اس�ت،  گمرکی  تعرفه های 
خوب�ی پی�ش روی روابط و مب�ادالت تجاری 
ای�ران و روس�یه به خص�وص در س�ال جدید 

وجود خواهد داشت. 
این در حالی اس�ت ک�ه پیش بینی ها حاکی از 
آن اس�ت که در ص�ورت حل مش�کالت بانکی، 
در س�ال 95 ص�ادرات ایران به کش�ور روس�یه 
چهار برابر خواهد ش�د و از ح�دود 500 میلیون 
دالر ب�ه 2 میلی�ارد دالر افزای�ش خواهد یافت. 
»فرصت امروز« در این گزارش مش�کالت پیش 
رو، چگونگی رفع آنها و توسعه و گسترش روابط 
تجاری ایران و روس�یه در س�ال جدید را مورد 

بررسی قرار داده است. 

دوشنبه
1615 فروردین 1395 کافه مدیران

فرصت های فوق العاده در روابط 
تجاری ایران و روسیه 

در آخرین روزهای س��ال 94 یک هیات تجاری از 
کش��ور روس��یه به ایران آمدند و مذاکراتی را با تجار 
و بازرگانان ایرانی داش��تند. هدف از س��فر این هیات 
تجاری روس به کشورمان تسهیل شرایط کسب و کار 
بین ایران و روس��یه بود و این امی��دواری وجود دارد 
که به تدریج فرصت ها و ش��رایط خوبی برای ارتباط 
تجاری میان این دو کشور حاصل شود و به خصوص 
برای س��ال 95 اتفاقات مثبتی در روابط تجاری ایران 

و روسیه رخ بدهد. 
در همین رابطه اگر آمار تبادالت تجاری و اقتصادی 
میان ایران و روسیه را بررسی کنیم، متوجه می شویم 
که دوران طالیی این ارتباط تجاری مربوط به س��ال 
89 بود و در آن سال بیش از 3 میلیارد دالر تبادالت 
تجاری بین دو کش��ور انجام شد که رقم بسیار خوبی 
بود. اما در سال های اخیر میزان تبادالت تجاری میان 
ایران و روس��یه کاهش یافته است که یکی از دالیل 
ای��ن موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران بود. البته در 
حال حاضر که تحریم ها لغو شده است، این امیدواری 
وج��ود دارد که حجم مبادالت تجاری دو کش��ور به 

دوران طالیی خود در سال 89 بازگردد. 
موضوعی که باید به آن توجه داش��ته باش��یم این 
اس��ت که ایران در روابط تجاری با روس��یه امکانات 
بسیار مناسب و خوبی را در اختیار دارد اما متاسفانه 
تم��ام زیرس��اخت های الزم برای ای��ن موضوع مهیا 
نیست. یکی از این زیرساخت ها تعرفه گمرکی است. 
درحالی که کش��ورهای اوراس��یا تعرفه گمرکی صفر 
یا بس��یار پایینی با روس��یه دارند، برای ایران چنین 
شرایطی مهیا نیست. موضوع دیگر ارزش پول روسیه 
است که سه برابر کاهش یافته است. مسئله دیگر این 
اس��ت که ما نمی توانیم در روس��یه ال سی باز کنیم 
زیرا علیه روسیه نیز تحریم هایی وجود دارد و تجار و 
بازرگانان ایرانی باید ال سی را به شکل روبل به ریال 
باز کنند که هزینه بس��یار باالیی دارد و برای تجار و 

بازرگانان صرفه اقتصادی ندارد. 
اما با وجود تمام مشکالت این امکان وجود دارد که 
کشورمان و روسیه ارتباط تجاری و اقتصادی مناسب 
و خوبی داشته باشند و صادرات و واردات خوبی بین 
دو کش��ور در حد باال و قابل قبولی انجام شود. البته 
از آنجا که قیمت روبل روسیه کاهش یافته، صادرات 
کاالها و محصوالت ایرانی به روس��یه اندکی دش��وار 
ش��ده اس��ت، زیرا روس ها س��عی دارند که قیمت ها 
را ثاب��ت نگه دارند. اما واردات از روس��یه به خصوص 
واردات مواد اولیه نقطه مثبتی برای کش��ورمان است 

که باید آن را تقویت کنیم. 

موضوعی ک��ه برخی کارشناس��ان و صاحب نظران 
مطرح می کنند این اس��ت به اندازه ای که روس ها از 
فرصت های تجاری ایران استفاده می کنند، بازرگانان 
کشورمان نتوانس��ته اند از فرصت های موجود در بازار 
روس��یه بهره ببرند. در م��ورد این موضوع باید به این 
نکته اش��اره کنم که ایران و روسیه در مورد گسترش 
همکاری های تجاری بس��یار عالقه مند هس��تند و در 
همین رابطه به دنبال آن هس��تند ک��ه اقداماتی در 
زمینه حمل و نقل و ایجاد کانتینرهای یخچال دار انجام 
دهند تا روند صادرات و واردات تسهیل شود. البته در 
کش��ور ما همه نوع آمادگی ب��رای ورود محصوالت و 
کاالهای کشور روسیه وجود دارد اما در روسیه هنوز 
قوانین سفت و سخت گمرکی و قرنطینه برقرار است 
که البته تا حدودی روان تر شده است. همچنین قرار 
بر این است که صدور روادید برای تجار و بازرگانان با 
روند آس��ان تری صورت بگیرد. در مجموع با توجه به 
اینکه بخشی از مشکالت در حال رفع است، می توان 
آین��ده خوبی را ب��رای روابط تجاری ایران و روس��یه 

پیش بینی کرد. 
موضوع دیگ��ری که برخی کارشناس��ان در مورد 
ارتب��اط تجاری ایران و روس��یه مطرح می کنند این 
است که با توجه به قطع شدن ارتباط تجاری ترکیه 
و روسیه، فرصت بسیار خوبی برای کشورمان جهت 
حضور پررنگ تر در بازار روس��یه فراهم ش��ده است. 
در واقع این اس��تدالل درست است و اتفاقی که بین 
روس��یه و ترکی��ه رخ داده اس��ت و ممنوعیت ورود 
کاالهای ترکیه به روس��یه نقطه عطفی برای تجارت 
ایران با روسیه است و ایران می تواند صادرات بسیار 
خوبی در زمینه محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی 
به همس��ایه شمالی خود داشته باشد. اما اعتقاد من 
این اس��ت که ما نباید با این نگرش به مس��ائل نگاه 
کنیم و کش��ور ما توانمندی ه��ای زیادی در تجارت 
دارد و اگر می خواهیم در بازاری حضور داشته باشیم 
باید این حضور مستمر و همیشگی باشد. در همین 
رابط��ه باید به گون��ه ای عمل کنیم ک��ه قیمت تمام 
شده کاهش بیابد و کیفیت کاالها افزایش پیدا کند 
که موجب اس��تمرار حضور کاالهای ایرانی در سایر 
کش��ورها و از جمله روسیه ش��ود. این موضوع از آن 
جهت حائز اهمیت اس��ت که ممکن است در آینده 
ارتباط تجاری روس��یه و ترکیه بهبود پیدا کنند و از 
سر گرفته شود و بنابراین ما باید تفکری برای حضور 
مداوم خود در بازار روس��یه داشته باشیم. نکته این 
اس��ت که امکانات مواصالتی ایران با روس��یه بسیار 
ارزان تر از امکانات مواصالتی ترکیه با روس��یه است 
و اگر ما ورود جدی به بازار روس��یه داش��ته باشیم، 
روس ه��ا دیگر حاضر نخواهند بود از ترکیه کاالها را 

گران تر خریداری کنند. 

نگاهی به روابط ایران و روسیه در 
دوران پساتحریم 

یکی از یاران همیشگی ایران در دوران تحریم های 
سنگین علیه این کشور، دولت روسیه بود. روسیه در 
مهم تری��ن رای گیری های بین المللی علیه ایران رأی 
نمی داد و در دوران تحریم معامالت گس��ترده خود 
ب��ا ایران را لغو نکرده و کاهش نداد. اکنون در دوران 
پس��اتحریم و با توجه به ظرفیت های فراوانی که در 
عرصه تجارت بین الملل پیش روی دولت ایران قرار 
گرفته، دولت روسیه نیاز به دفاع از جایگاه دوستانه 

خود در کنار ایران دارد. 
در واق��ع با توجه ب��ه حجم باالی پیش��نهادات و 
قرارداده��ای اروپای��ی و غربی، اینک روس��یه تنها 
گزینه قرارداد با ایران محس��وب نمی ش��ود. این در 
حالی  اس��ت که روسیه نیز در دوران تحریم با توجه 
به همکاری های تجاری با دولت ایران از س��ود قابل 

توجهی برخوردار بود. 

از امپراتوری پکن تا کاخ کرملین 
ای��ران در دوران تحریم با دول��ت چین نیز روابط 
حس��نه ای داشت. بدیهی است دولت چین نیز مانند 
روسیه در تالش باش��د حجم مبادالت تجاری خود 
ب��ا ایران را در دوران پس��اتحریم افزای��ش دهد. اما 
این افزایش مراوده با چین تا چه حد برای روس��یه 
حائز اهمیت خواهد بود؟ این پرسشی است که اولگا 
س��امفولوا تحلیلگر ارشد نشریه روس��ی وزگلیاد در 
مقال��ه اخیر خود مطرح کرده اس��ت، بن��ا بر عقیده 
وی؛ 17 توافقنام��ه ای که در تاریخ 23 ژانویه س��ال 
جاری بین ایران و چین منعقد شد و حجم مبادالت 
تج��اری بین دو کش��ور را تا رق��م 600میلیارد دالر 
افزایش داد، نشان می دهد، حفظ منافع تجاری چین 
در ایران و ادامه همکاری های بین دو کش��ور تا چه 

حد برای دولت چین اهمیت دارد.
 این در حالی اس��ت که بازگش��ت ایران به عرصه 
نف��ت، م��وج جدی��دی از رقابت را بین کش��ورهای 

منطقه برانگیخته است. 
این مس��ائل می تواند به عن��وان تهدید برای دولت 
روسیه در نظر گرفته شده و چین را به رقیبی جدی 
ب��رای ایران تعبیر کند، ام��ا نگاهی به همکاری های 
متعدد روس��یه و ایران در بخش ه��ای مهمی چون 

انرژی از شدت این خطر تا حد زیادی می کاهد.
 ب��ر این اس��اس پیش بین��ی می ش��ود در دوران 
پس��اتحریم، ای��ران از دامن��ه هم��کاری با روس��یه 
به وی��ژه در بخش نفت و گاز و همکاری در س��اخت 
و بهره ب��رداری از نیروگاه ها نکاهد و این همکاری با 

وسعت بیشتری ادامه خواهد داشت. 
تحل��یلگ��ر  و  ن�����گار  روزنام��ه  کول��د،  کارول 
واشنگتن پس��ت، برداشتی مخصوص در مورد رابطه 
سه کشور ایران، روسیه و چین در دوران پساتحریم 
دارد. بن��ا ب��ر پیش بینی او، رقابت های بین روس��یه 
و چین ک��ه به نوعی با یکدیگر متحد نیز هس��تند، 
می تواند ب��رای ایران موتور حرکت��ی مضاعف ایجاد 
کرده و س��رعت تح��والت در دوران پس��اتحریم را 

بیشتر کند. 

ابرهای تیره و تار در روابط روسیه و ترکیه 
خبرگ��زاری رویترز به نقل از دیمیتری پس��کوف 
دبیر و مش��اور مطبوعاتی رئیس جمهور روس��یه، در 
گزارش��ی به تیره و تار ش��دن رواب��ط بین دو دولت 
ترکیه و روس��یه پرداخته است. براساس این گزارش 
ش��دت خصومت بین دو کشور تا حدی باال رفته که 
به تعبیر برخی کارشناسان به بدترین وضعیت خود 

طی یک دهه اخیر رسیده است. 
این دش��منی ها را نمی توان به یک عامل مشخص 
منتس��ب ک��رد، عمده اختالفات دو کش��ور بر س��ر 
مس��ائلی چون؛ ناآرامی های س��وریه از سال 2011 
تاکن��ون، اختالف نظ��ر مقام��ات دو کش��ور بر س��ر 
مواضع ش��ان در خصوص جنگ در سوریه، سرنگونی 
جنگنده بمب افکن روس��ی در ماه نوامبر و. . . است. 
امضای حکمی جنجالی توس��ط پوتین که به موجب 
آن از س��ال 2016 اس��تخدام اتباع ترک تبار توسط 
کارفرمایان روس��ی ممن��وع اس��ت، زبانه های آتش 

اختالفات را شعله ور تر کرده است. 
منطق��ه،  ناآرامی ه��ای  و  درگیری ه��ا  کن��ار  در 
اختالف��ات ترکیه و روس��یه و مش��کالتی چون افت 
به��ای نف��ت، دولت ای��ران موف��ق به عبور از س��د 
تحریم ها و دس��تیابی به قدرت تجاری امیدوارانه ای 
ش��ده، ک��ه می توان��د ای��ن کش��ور را به ط��ور کلی 
دس��تخوش تغییراتی زیربنایی کند. از سوی دیگر با 
توجه به اینکه رش��د تجاری ای��ران، می تواند برای 
دولت های��ی چون ترکیه، ام��ارات و. . . نوعی تهدید 
تجاری محس��وب شده و بازار رقابت را گرم کند، بنا 
براین نزدیکی هر چه بیشتر دو دولت روسیه و ایران 

برای دولت روسیه امتیازی مثبت خواهد بود. 

ایران و روسیه پس از توافق ها 
پای��گاه خبری المانیت��ور در گزارش��ی به تحلیل 
روابط ایران و روس��یه در سال های آتی و به عبارتی 
دوران پساتحریم پرداخته است، در این گزارش روند 
تح��والت اخیر در ایران برای روس��یه نیز مهم تلقی 
شده و توسعه دامنه فعالیت های تجاری و اقتصادی 
در ای��ران به عن��وان نقطه عطف��ی در کارنامه روابط 
تجاری بین دو کش��ور تلقی می ش��ود. با این وجود 
به زعم کارشناس��ان المانیتور بسیار س��اده انگارانه 
اس��ت اگر رابطه ایران و روسیه در دوران پساتحریم 
را صرفاً مالی و تجاری تلقی کنیم. مواضع دو کشور 
در خصوص تحوالت منطقه ای و بین المللی تا حدود 
زیادی هم سو است و با توجه به موقعیت استراتژیک 
دو کش��ور، می ت��وان انتظار همبس��تگی بیش��تری 
سیاس��ی، نظامی بی��ن دولت ها را انتظار داش��ت. از 
س��وی دیگر با وج��ود اینکه ایران و روس��یه رقبای 
نفت و گاز منطقه ای هس��تند، اما همبستگی هر چه 
بیش��تر این دو رقیب در بخش ه��ای مختلف انرژی 

نامحتمل نیست. 

آزموده دیدگاه

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات مدیره 
اتاق بازرگانی ایران و روسیه معتقد است 
اگر راه اندازی پرواز ایران به آس��تاراخان، 
تسهیالت صدور روادید یا لغو روادید، حل 
مشکالت بانکی و کاهش یا لغو تعرفه های 
گمرکی محقق شود، چشم انداز مثبتی را 
در سال جدید درباره روابط تجاری ایران 

و روسیه شاهد خواهیم بود. 
برخ�ی معتقدن�د ب�ه ان�دازه ای که 
روس ها از فرصت های تجاری و بازار 
کش�ورمان اس�تفاده می کنند، ایران 
نتوانسته است از فرصت های تجاری 
و بازارهای کش�ور روسیه بهره ببرد. 
نظ�ر ش�ما در رابطه با ای�ن موضوع 

چیست؟ 
این استدالل درست است و ما تاکنون 
اس��تفاده مطلوبی از فرصت های تجاری 
روس��یه نداش��ته ایم. البت��ه ت��ا حدودی 
در ای��ن زمین��ه ناگزی��ر بوده ای��م، زیرا 
وجود تحریم ها، مش��کالت بانکی و نبود 
پروازه��ای مس��تقیم به برخ��ی از نقاط 
روسیه چنین شرایطی را ایجاب می کرد. 
البته خوشبختانه اخیرا پرواز آستاراخان 
راه افتاده اس��ت ک��ه می تواند برای تجار 
و بازرگانان کشورمان بسیار کمک کننده 
باش��د. بحث دیگر بهبود روابط تجاری از 
نظ��ر رف��ع و رجوع مش��کالت مربوط به 
مسائل بانکی اس��ت که باید مورد توجه 
ق��رار بگی��رد. موض��وع دیگر ه��م لغو یا 

کاهش تعرفه های گمرکی است. 
مدتی اس�ت ک�ه روابط و مناس�بات 
تجاری روس�یه و ترکیه قطع ش�ده 
است. آیا ما در این مدت توانسته ایم 
از فرص�ت ب�ه وجود آمده اس�تفاده 
کنی�م یا اینک�ه باید برای س�ال 95 
ورود جدی تری به بازارهای روس�یه 

داشته باشیم؟ 
با توجه به اینکه مناس��بات روس��یه و 
ترکیه قطع شده است، این حسن را دارد 
که ایران از این فرصت اس��تفاده مطلوب 
را بب��رد. ب��ه نظر من در س��ال 95 ایران 
می تواند اس��تفاده بهتری را از شرایط به  
وجودآم��ده در روابط تجاری روس��یه و 
ترکیه داش��ته باش��د. البته در وهله اول 
باید مش��کالت بانکی برطرف ش��ود و در 
عین ح��ال راه اندازی پرواز آس��تاراخان 
می تواند کمک زی��ادی را به این موضوع 

کند. موض��وع بعدی ه��م همان طور که 
گفته شد لغو روادید فی مابین است، زیرا 
در ح��ال حاضر به دلیل ضرورت دریافت 
روادید، بازرگان��ان و تجار مدت زمانی را 
باید ص��رف این موضوع کنن��د. البته در 
ح��ال حاضر از طریق اتاق بازرگانی ایران 
برای تجار و بازرگانان با ش��رایط مطلوبی 
روادید ص��ادر می ش��ود ام��ا قاعدتا لغو 
روادید منجر به س��رعت در رفت و آمدها 

می شود. 
پیش بینی ه�ا حاکی از آن اس�ت که 
در سال 95 ش�اهد افزایش مبادالت 
تجاری میان ایران و روسیه خواهیم 
بود؛ در س�ال جاری چقدر می توانیم 
ب�ه افزای�ش حجم مب�ادالت تجاری 

میان این دو کشور امیدوار باشیم؟ 
همان طور که اش��اره کردم اگر چهار 
موض��وع راه ان��دازی پ��رواز ای��ران ب��ه 
روادید  تس��هیالت صدور  آس��تاراخان، 
یا لغ��و روادی��د، حل مش��کالت بانکی 
و کاه��ش یا لغ��و تعرفه ه��ای گمرکی 
محقق ش��ود، ش��رایط بهت��ری حاصل 
خواهد ش��د و چش��م انداز مثبتی را در 
س��ال 95 در مورد روابط تجاری ایران 
و روس��یه ش��اهد خواهیم بود. در مورد 
حجم مب��ادالت تجاری می��ان ایران و 
روس��یه هم بازار عرض��ه و تقاضا مطرح 
اس��ت و اگر بتوانیم از شرایط به وجود 
آمده اس��تفاده خوبی کنیم، بسیاری از 
محصوالت مورد تقاضا در بازار روس��یه 
را می توانیم از کش��ورمان ارسال کنیم 
و محصوالت ایران��ی می تواند جایگزین 
بس��یاری از خریدهای روس ها از سایر 
کشورها باش��د. به طور کلی این امکان 
وج��ود دارد که میزان صادرات ایران به 
روسیه بین سه تا 10 برابر افزایش پیدا 
کند، زیرا روس��یه بازار بسیار بزرگی را 
دارد و می ت��وان در این بازار محصوالت 

ایرانی را ارائه کرد. 

هی��ات  عض��و  دانش��مند،  مس��عود 
نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران معتقد 
اس��ت در روابط تجاری ایران و روس��یه 
باید مش��کالت مربوط به باال بودن تعرفه 

گمرکی و حمل و نقل کاالها حل شود. 
چش�م انداز ارتب�اط تج�اری ایران و 
روس�یه را به خصوص برای س�ال 95 
چگونه ارزیابی می کنید و کش�ور ما 
به چ�ه میزان می تواند از فرصت های 
به وجود آم�ده در این زمینه پس از 

لغو تحریم ها استفاده کند؟ 
تج��ار و بازرگانان ایرانی برای توس��عه 
رواب��ط ب��ا روس��یه آم��اده هس��تند، اما 
دو مش��کل عم��ده وج��ود دارد که این 
مش��کالت را باید دولت ها برطرف کنند. 
نخس��تین موضوع این اس��ت ک��ه تعرفه 
تجاری بین ایران و روس��یه تعرفه باالیی 
اس��ت و این تعرفه در مقایس��ه با س��ایر 
کش��ورها برای ایرانی ها بسیار باال است و 
این مش��کل را باید دولت روسیه و دولت 
ایران حل و فص��ل کنند. در حال حاضر 
تعرفه تج��اری بین ایران و روس��یه 25 
درص��د و تعرفه تجاری برای کش��ورهای 
اوراسیا با روسیه صفر است و این موضوع 
در  را  ایران��ی  کااله��ای  رقابت پذی��ری 
بازارهای روسیه به شدت تحت تاثیر قرار 
می دهد. البته حل این مش��کل به دست 
تج��ار و بازرگانان نیس��ت و باید توس��ط 
دولت ها حل ش��ود. اگر دولت بتواند این 
مش��کل را برطرف کند یکی از مشکالت 
عمده در تجارت ایران و روس��یه برطرف 
می شود. دومین مسئله حمل و نقل کاالها 
اس��ت که ما باید بتوانیم یک حمل ونقل 
مرتب، منظم، ارزان و سریع بین ایران و 
روسیه داشته باشیم تا کاالها را به راحتی 

جابه جا کنیم. 
ب�رای اینکه حمل و نق�ل قابل قبولی 
از کشورمان به س�مت روسیه ایجاد 
ش�ود، بای�د ب�ه ط�ور مش�خص چه 

اقداماتی انجام شود؟ 
در ای��ن زمین��ه یک��ی از اقداماتی که 
دولت ایران می تواند انجام دهد این است 
که یک خط کانتینری در دریای خزر به 
وجود آورد. در حال حاضر حداقل 5 هزار 
کانتین��ر یخچالی در دری��ای خزر مورد 
نیاز است تا کانتینرها کاالها را تا روسیه 
حمل کرده و س��پس به ایران بازگردند. 

در واقع ب��دون کانتین��ر یخچالی امکان 
مبادل��ه و تجارت با روس��یه وجود ندارد، 
زیرا کاالهایی که ما می خواهیم با روسیه 
مبادله کنیم شامل محصوالت کشاورزی 
و مواد غذایی اس��ت. در این رابطه دولت 
باید وام در اختیار شرکت های خصوصی 
کش��تیرانی ق��رار ده��د و ش��رکت های 
بخش خصوص��ی این آمادگ��ی را دارند 
که اقدام��ات الزم را در این زمینه انجام 
دهن��د اما نیازمن��د دریافت تس��هیالت 
بانکی هس��تند. اگر ای��ن موضوع محقق 
ش��ود تجارت میان ایران و روسیه بسیار 
روان شده و در آینده نزدیک حجم قابل 

قبولی خواهد یافت. 
برخ�ی معتقدن�د حضور روس�یه در 
بازار کش�ورمان بس�یار پررنگ تر و 
چش�مگیرتر از حضور ایران در بازار 
روسیه اس�ت و کش�ور ما نتوانسته 
حض�ور برابر و متقابل�ی در بازار این 
کشور داشته باش�د و از فرصت های 
تج�اری و اقتصادی آنه�ا بهره ببرد. 
نظ�ر ش�ما در رابطه با ای�ن موضوع 

چیست؟ 
این اس��تدالل درست اس��ت. نه تنها 
در م��ورد روس��یه بلکه در م��ورد عراق 
و آس��یای میانه نی��ز وضعیت به همین 
ش��کل اس��ت. به این دلیل ک��ه ما یک 
س��از و کار تجاری مرتب و منظم برای 
ص��ادرات در اختیار نداری��م. البته قرار 
بر این بود که س��ازمان توس��عه تجارت 
اقدامات��ی را در این راس��تا انجام دهد، 
اما تاکنون کاری نکرده اس��ت. بنابراین 
به نظر می رس��د که بای��د فعاالن بخش 
خصوص��ی در تعام��ل ب��ا یکدیگر این 
س��اختار را به وجود بیاورند و مشخص 
کنند که چگونه می ت��وان در بازارهای 
ه��دف مانند روس��یه حض��ور پیدا کرد 
و به چ��ه ش��کل می ت��وان بازاریابی و 

بازارداری را به انجام رساند.

عض��و  عش��ریه،  غالمرض��ا 
ایران  بازرگانی  اتاق  هیأت مدیره 
و روسیه معتقد است در صورت 
حل برخی از مشکالت و با توجه 
به برنامه ریزی های انجام ش��ده، 
صادرات ایران به کش��ور روسیه 
از ح��دود 500 میلیون دالر به 
 95 س��ال  در  دالر  2 میلی��ارد 

افزایش خواهد یافت. 
به نظر ش�ما با توجه به سفر 
هیأت تجاری روس در اواخر 
سال گذش�ته به ایران و لغو 
تحریم ه�ا، چ�ه آین�ده ای را 
پی�ش روی رواب�ط تج�اری 
ایران و روسیه قرار می دهد؟ 
ایران و روسیه همواره تبادالت 
تج��اری خ��وب و مناس��بی را با 

یکدیگ��ر داش��ته اند و در دوران 
اعم��ال تحریم ها علی��ه ایران هم 
روس��یه ی��ک ش��ریک تج��اری 
قاب��ل اعتماد و همیش��گی برای 
کش��ورمان بود. اما در حال حاضر 
ب��ا توجه به لغ��و تحریم ها و ورود 
کشورمان به شرایط اجرای برجام، 
قاعدتاً ش��رایط بس��یار مناسب و 
مطلوبی برای گس��ترش و توسعه 
رواب��ط تج��اری می��ان ای��ن دو 
کشور همس��ایه مهیا شده است. 
اعتقاد دولت های روس��یه و ایران 
و همچنی��ن فع��االن اقتصادی و 
بازرگانان دو کش��ور هم این است 
که در سال 95 با رفع شدن برخی 
مشکالت موجود، حجم مبادالت 
افزایش حداکثری داشته  تجاری 

باشد. بنابراین افق بسیار روشنی 
پیش روی روابط تجاری دو کشور 
همس��ایه به ویژه در س��ال جدید 

وجود دارد. 
اش�اره  صحبت های ت�ان  در 
در  مش�کالتی  ک�ه  کردی�د 
توس�عه روابط تج�اری میان 
دو کش�ور همس�ایه وج�ود 
دارد. این مش�کالت ش�امل 

چه مواردی است؟ 
بله، موانعی بر س��ر راه تجارت 
ایران با روس��یه وج��ود دارد که 
برخی از آنه��ا مانند حمل و نقل 
و روادی��د تا ح��دود زیادی حل 
شده اس��ت. البته مش��کل نقل 
و انتق��االت پول��ی از معضالتی 
اس��ت که همچن��ان ادامه دارد 

و حل نش��ده است. هر چند که 
صحبت های��ی با حدود هش��ت 
انجام ش��ده و  اروپای��ی  بان��ک 
این امی��دواری وج��ود دارد که 
مشکالت بانکی نیز در فروردین 

ماه سال آینده حل شود. 
اگر این مش�کالت رفع شود، 
حجم مب�ادالت تجاری ایران 
و روسیه تا چه اندازه افزایش 

خواهد یافت؟ 
چنانچ��ه مش��کالت بانکی دو 
کش��ور در بهار امسال حل شود، 
پیش بینی می ش��ود که صادرات 
محص��والت ایرانی به روس��یه تا 
چهار براب��ر افزایش پی��دا کند. 
در مجموع هدفگذاری این است 
که با توجه ب��ه برنامه ریزی های 

انجام ش��ده صادرات به کش��ور 
روس��یه که حدود 500 میلیون 
دالر اس��ت، در س��ال 95 به 2 
میلی��ارد دالر افزای��ش یابد، در 
عی��ن ح��ال موضوعی ک��ه باید 
به آن توجه داش��ته باش��یم این 
است که روسیه از ترکیه حدود 
محص��والت  دالر  میلی��ارد   4
کشاورزی خریداری می کرد که 
با توجه به اتفاق��ات پیش آمده 
بین دو کش��ور، واردات روس��یه 
از ترکیه متوقف ش��ده اس��ت و 
فرصت بس��یار خوبی برای ایران 
مهیا اس��ت که به همین میزان 
کش��اورزی  محصوالت  صادرات 
به همسایه ش��مالی خود داشته 

باشد. 

روابط تجاری کشورمان و روسیه در سال 95 بررسی می شود

سایه روشن روابط با همسایه شمالی

سیده فاطمه مقیمی: 
چشم انداز مثبتی پیش روی روابط تجاری ایران و روسیه است 

مسعود دانشمند: 
مشکل تعرفه و حمل کاالها رفع شود
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IBM در فکر گسترش خدمات 
رایانش ابری

 IBM ش��رکت 
اخی��راً اع��ام کرد 
خرید  دنب��ال  ب��ه 
ش��رکت Bluewolf Group LLC است. شرکت 
Bluewolf Group LLC یک��ی از ش��رکت های 
قدرتمن��د در حوزه خدم��ات مش��اوره ای و اجرایی 

رایانش ابری است. 
انتظار می رود Bluewolf ارزش زیادی به تجارت 
IBM در حوزه رایانش ابری اضافه کند. این قرارداد 
قرار اس��ت در نیمه دوم س��ال 2016 نهایی ش��ود. 
گزارش  رس��انه ها ارزش این قرارداد را 200 میلیون 
دالر برآورد می کند. این درحالی اس��ت که هنوز رقم 

دقیقی ازسوی دو طرف قرارداد اعام نشده است. 
IBM پ��س از خرید این ش��رکت نقاط قوت خود 
یعنی تجرب��ه در طراحی، یکپارچگی داده ها، رایانش 
ابری و آنالیز را در کنار قابلیت های Bluewolf قرار 
می ده��د تا به هدف خود دس��ت یابد. پس از محقق 
ش��دن این خری��د، ش��رکت Bluewolf در یکی از 
بخش ه��ای IBM ادغ��ام خواهد ش��د. این دهمین 
خرید IBM در فضای رایانش ابری است. در چند سال 
گذشته، این شرکت حضور خود را در کسب وکارهای با 
س��ود باال چه از مسیر رش��د طبیعی و چه از راه خرید 
شرکت های قدرتمند در این حوزه، به طور چشمگیری 
پررنگ تر کرده اس��ت. در س��ال 2015، رش��د ساالنه 
فروش راهکارهای رایانش ابری برای IBM معادل 43 

درصد افزایش یافت و به 10 میلیارد دالر رسید. 
تاش های مس��تمر ش��رکت IBM برای گسترش 
خدمات رایانش ابری در س��ال های اخیر باعث شد تا 
این نام بزرگ عرصه فناوری به یکی از ش��رکت های 

پرفروش و پرسود در رایانش ابری بدل شود. 
ازس��وی دیگر، این قرارداد ب��رای Bluewolf هم 
فرصت مناس��بی است تا بتواند با ادغام شدن در دل 
IBM رشد کرده و نام خود را بزرگ تر از پیش کند. 

آیا گوشی تاشوی سامسونگ 
به زودی واقعی می شود؟ 

گوش��ی تاشویی که سامسونگ در 
چند س��ال گذش��ته روی آن کار 
کرده است، احتماال به زودی به یک 

واقعیت تبدیل می شود. 
 ،ETNews براس��اس گزارش وب س��ایت ک��ره ای
به ظاهر سامسونگ قصد دارد امسال تولید انبوه گوشی 
تاش��وی خود را آغاز و در سال 2017 آن را به بازارهای 

جهانی عرضه کند. 
گوشی تازه سامسونگ دارای یک صفحه نمایش تاشو 
است که می تواند در صورت نیاز باز شده و به یک تبلت 

تبدیل شود. 
به گفته لی چانگ هون، رئیس بخش صفحه نمایش 
سامس��ونگ، براس��اس طراحی آنها رسیدن به صفحه 
نمایش OLED تاشو در سامسونگ محقق شده است. 
آنها درحال صحبت با شرکای خود هستند تا برای تولید 

انبوه و عرضه این محصول برنامه ریزی کنند. 
باتوج��ه به صحبت های چانگ هون، به نظرمی رس��د 
اش��اره خاص این مدیر کره ای به صفحه نمایش تاشوی 
سامسونگ است و فعا خبری از گوشی هوشمند تاشو 

نیست. 
ام��ا وب س��ایت ETNews ادعا می کن��د با منبعی 
خبری صحبت کرده که مرتبط با تولید دستگاه تاشوی 

سامسونگ است و نه صفحه نمایش آن. 
هنوز هیچ نامی برای دستگاه تاشوی تازه سامسونگ 
انتخاب نشده، اما ETNews معتقد است این دستگاه 
در حالت تاش��و صفحه پنج اینچی و در حالت بازشده 

یک صفحه نمایش هفت اینچی خواهد داشت. 
اگرچه هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما به ظاهر این 
دستگاه مثل یک کتاب کار خواهد کرد. وقتی کتاب باز 
است صفحه نمایش هفت اینچی است و دستگاه به یک 
تبلت تبدیل می ش��ود، اما وقتی بسته می شود، صفحه 
نمای��ش پنج اینچ خواهد بود و کارکردهای گوش��ی را 

خواهد داشت. 
برتری این دستگاه تاشو به دیگر محصوالت فناوری 
دراین اس��ت که می توان با خرید تنها یک دستگاه هم 

گوشی و هم تبلت داشت. 

 طبق تحقیق س��ایت بلومبرگ، در ایاالت متحده آمریکا که کش��ور نوشابه هاس��ت، 
مصرف نوشیدنی های گازدار به 650 قوطی )هر قوطی 250 میلی لیتر( برای هر نفر در 
سال کاهش یافته است. برای یازدهمین سال پیاپی کاهش مصرف، حجم مصرف شده 
کمترین حجم مصرف بعد از س��ال 1985 است. در س��ال های گذشته آمریکایی ها به 
س��مت نوشیدنی های خنک مانند آب میوه ها و چای های یخ که حاوی انرژی هستند، 
روی آورده ان��د. باید عنوان ش��ود ک��ه گفته ها در مورد خطراتی که مصرف نوش��ابه ها 
برای س��امتی انسان دارند در این زمینه موثر واقع شده است. آخرین آن به تحقیقی 
برمی گردد که در ژوئن گذش��ته چاپ ش��د و بیان می کرد که نوشیدنی های قندی هر 

سال باعث مرگ 184 هزار نفر می شوند. 
گرچه که غول های این صنعت احس��اس قرار گرفتن در تنگنا را دارند، اما آنها کاما 
 )PepsiCo( و پپس��ی کوال )Coca Cola( در این مورد بازنده نیس��تند؛ کوکا کوال
بازارهای نوش��یدنی های بدون الکل را در اختیار دارند. نام تجاری معروف مینوت مید 
)Minute Made( ش��رکت کوکاکوال که تولید کننده آب میوه اس��ت، از 50 س��ال 
پیش برای ورزش��کاران نوش��یدنی تولید می کند و در سال 2011 به طور کامل جایگاه 
چای های یخی را از آن خود کرد. همچنین ش��رکت پپس��ی با نوش��یدنی خود به نام 

گوتورید )Gotorade( نیز در بازار جایگاه خودش را دارد. 
در آن طرف دریای آتانتیک، نوشابه ها موفقیت زیادی ندارند. بر طبق گزارش سایت 
اکو )Les Échos(در فرانس��ه فروش بطری های آب در س��ال 2015 از مقدار فروش 

نوشابه های کوال عبور کرد. 
این موضوع برای نخس��تین بار بعد از 15 سال، در بازار آب های معدنی در رده بندی 

نوشیدنی های بدون الکل رخ داد. 

کوکاکوال قافیه را به آب میوه ها باخت

یکی از الزامات شروع یک کسب و کار جدید 
و موفق، شناخت کامل و انتخاب مناسب بازار 
و صنایع پایدار اس��ت. شناسایی یک فرصت 
و صنعت خوب قدمی مناس��ب برای ش��روع 
کس��ب و کار ب��ه ش��مار می آید. بس��یاری از 
کارآفرینان موفق این قدم را به بهترین شکل 
برداشته و در بهترین زمان بهترین تصمیم را 
گرفته اند، که نتیجه آن کس��ب و کار موفق و 

پول ساز بوده است. 
در ح��ال حاض��ر 28 میلیون کس��ب وکار 
کوچک در آمریکا وجود دارد. طبق آمار های 
رس��می از س��ال 1990 کس��ب وکار ه��ای 
ب��زرگ موف��ق به خل��ق 4 میلی��ون فرصت 
ش��غلی ش��ده اند، درحالی که ای��ن رقم برای 
کس��ب و کار های کوچ��ک رق��م باورنکردنی 
8میلیون را نش��ان می دهد. شاید همین امر 
باعث رشد سریع این گونه کسب و کارها شده 

است. 
در ادامه به بررسی پنج صنعت برتر جهت 
شروع کس��ب و کار براس��اس به دست آوردن 
موقعیت ه��ای آن��ی بهتر به هم��راه پایداری 

طوالنی مدت تر خواهیم پرداخت. 

هواپیماهای بدون سرنشین 
هواپیمای بدون سرنشین به اشیای پرنده 
کنترل از راه دور گفته می ش��ود که در ایران 
به پهپاد ش��هرت دارند. پهپاده��ا هم اکنون 
به طور گس��ترده در زمینه های کش��اورزی، 
تحقیق��ات  جهان��ی،  ناوب��ری  مخاب��رات، 
هواشناس��ی، جغرافیایی و جاسوس��ی به کار 

گرفته می شوند. 
در سال 2014 میزان فروش این محصول 
ب��ه رقم فوق العاده 550 میلیون دالر رس��ید 
ک��ه باعث جل��ب توجه بس��یاری نیز ش��د. 
پیش بینی ه��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه این 
محص��ول هرس��اله ب��ا رش��د 17 درص��دی 

مواجه اس��ت، به نحوی که در سال 
2022 ش��اهد فروش میلیاردی 

آن خواهی��م ب��ود. همین امر 
باعث شده تا در حال حاضر 
ب��ازار پهپاد ه��ا بس��یار داغ 
باش��د و ب��ه عل��ت آنکه این 
صنعت تقریباً نوپا محس��وب 

رقابت  به زودی شاهد  می شود، 
تولیدکنن��دگان  و  فروش��ندگان 

بسیاری خواهیم بود. 
مواد غذایی

ش��ک  ب��دون  ام��روز  دنی��ای  در 
مهم ترین دغدغه افراد مس��ئله زمان 

اس��ت. همین امر باعث شده تا همگان 
در تاش برای صرفه جویی در وقت خود 

باش��ند. مواد غذایی از جمل��ه نیاز های روزانه 
انسان ها است که تهیه آن زمان زیادی را به 
خ��ود اختصاص می دهد و همین امر فرصتی 
مناس��ب برای فروش اینترنتی آنان به شمار 

می آید. 
در این راس��تا توجه به دو نکته از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
1- در ابت��دا بای��د نیاز های اساس��ی بازار 
هدف خود را به درس��تی شناسایی و سپس 
اقدام به تهیه س��ایر اق��ام کنید. برای مثال 
کل��م بروکل��ی از جمله س��بزیجات بس��یار 
پرمصرف آمریکایی ها محس��وب می ش��ود یا 
آنک��ه با توج��ه به گزارش اخت��االت خواب 
70 میلیون آمریکایی صنعت نوش��یدنی های 
آرامش بخش به جای نوش��یدنی های انرژی زا 

به فرصتی جذاب تبدیل شده است. 
2- در ای��ن راس��تا بهت��ر اس��ت خاقیت 
داشته باشید. برای مثال می توانید طعم های 
مختلف��ی را روانه بازار کنید و به این ش��کل 
دس��ت به ن��وآوری جالب��ی بزنی��د. این امر 
 باع��ث تمایز محصوالت ش��ما از س��ایر رقبا 

خواهد شد. 

نوزادان
نرخ تولد در ای��االت متحده بار دیگر روند 
افزایشی به خود گرفته است و این امر باعث 
می ش��ود تا تقاضا باال ب��رود. در واقع والدین 
این کودکان به دنبال محصوالتی هستند که 
بتواند سامتی و راحتی هرچه بیشتر آنان را 
فراه��م کند. برای مثال می توان به پوش��اک 
عاری از مواد ش��یمیایی، غذای کودک سالم 
و حتی اسباب بازی های بی خطر اشاره کرد. 

از نمونه ش��رکت های موف��ق که در زمینه 
ف��روش کاالهای غیر س��می و ب��ه اصطاح 
دوس��تدار محیط زیس��ت فعالی��ت می کند 
 THE HONEST می توان ب��ه ش��رکت
COMPANY  ک��ه بنیانگ��ذارش بازیگر 

معروف هالیوودی جس��یکا آلبا اس��ت اشاره 
کرد. 

آمارهای منتشره انتظار رشد 67 میلیاردی 
این صنعت را در سال پیش رو دارد. 

سالمت و تناسب اندام
تم��ام  ب��ا  تکنول��وژی  روزاف��زون  رش��د 
مزیت هایی که دارد باع��ث کم تحرکی افراد 
ش��ده اس��ت. این امر در کنار رواج غذاهای 
فست فودی سامت افراد را با مشکلی جدی 

مواجه ساخته است. 
در واقع ش��رکت ها کارکنانی س��الم تر و به 
مراتب ش��ادتر می خواهند تا عملکرد شرکت 
خود را بهبود بخشند و خود را از هزینه های 
پزش��کی نجات دهند. در این راس��تا ورزش 
یوگا بهترین گزینه اس��ت چرا که این ورزش 
حال��ت حرفه ای ندارد در ضم��ن با توجه به 
افزایش اهمیت مردم به سامت فردی، یوگا 
به ورزش پرطرفداری تبدیل ش��ده است. با 
این ح��ال فراموش نکنید ب��ه دلیل موانع و 
محدودیت ه��ای اندک این صنع��ت، رقابت 
می��ان باش��گاه هایی که کاس ی��وگا برگزار 

می کنند باال رفته است. 
ارزش فعل��ی ای��ن صنعت چی��زی حدود 
8میلیارد دالر اس��ت؛ رق��م قابل توجهی که 
طبق آمار س��االنه به طور متوس��ط رش��دی 
5درصدی خواهد داشت، که نرخی قابل قبول 

به شمار می آید. 

محیط زیست
خانه س��بز به خانه ای اطاق می ش��ود که 
اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدید پذی��ر در آن 
اولویت دارد و در حال حاضر بازار این س��بک 
معماری بس��یار داغ اس��ت. در ح��ال حاضر 
این خانه ها بیش��تر در آمریکا یافت می شود. 
به نح��وی که انجمن خانه های س��بز آمریکا 
پیش بین��ی کرده ک��ه از هر 4 خان��ه جدید، 
ش��اهد حداقل یک خانه س��بز خواهیم بود. 
تا امروز خانه های س��بز توانسته بیش از 3.3 
میلیون فرصت ش��غلی ایجاد کند. به 
نظر می رسد مزیت های این شیوه 
نوآوری های  زیرا  ندارد  تمامی 
زیادی ب��رای آن وجود دارد. 
یکی از این نوآوری ها ساخت 
آجر ب��ا اس��تفاده از باکتری 
اس��ت. این طرح ک��ه نامش 
می تواند  است،   BIOMASN
مانع پخش میلیون ها تن کربن در 
هوا در مقایس��ه با آجر های معمولی 
ش��ود. همچنین این آجر ه��ا قابلیت 
درخشندگی در شب داشته و در عین 
ح��ال آلودگی را به خود جذب کرده و 
هرگاه مرطوب شود تغییر رنگ خواهد 

داد. 

قیمت خودروی خارجی

5 صنعت برتر برای شروع کسب و کار

در هفته های اخیر پیش بینی های زیادی درباره استراتژی نهایی سعودی ها برای نفت 
یا سرانجام بازی نفتی عربستانی ها مطرح شده است. 

در اواسط س��ال 2014 بود که عربستان تصمیم گرفت نفت بیشتری را به بازارهای 
جهان��ی عرضه کند؛ تصمیمی که از همان موقع باعث ایجاد عرضه بیش��تر از حد نیاز 
شد. از سوی دیگر، نفت شیل آمریکا به دلیل عرضه بیش از تقاضا به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفته و نام »اشباع« را با خود یدک می کشد. اما واقعیت این است که عرضه نفت 
سعودی ها و اوپک بیشتر از آمریکایی ها است و واردات نفت این کشور اوج گرفته است. 
واردات نفت در آمریکا 10 درصد در مقایس��ه با س��ال گذشته بیشتر شده، حتی با این 

وجود که عرضه داخلی بسیار زیاد بوده است. 
دو واقعیت وجود دارد: یکی تصویری که رس��انه ها و اطاعاتی که در خبرها منتش��ر 
می ش��ود و دیگری واقعیتی است که حاصل ش��اخص های اساسی است. خبرها عموما 
ی��ک حرف می زنند و داده های اساس��ی حرف��ی دیگر. این تحری��ف داده ها تاحدی با 
سیاست های بانک مرکزی آمریکا مرتبط است، جایی که رفتار بانک مرکزی با واکنش 
بازار کاال کاما متفاوت اس��ت. در اواخر س��ال 2014 و پس از دور س��وم سیاست های 
ارزش کمی )نرخ بهره وجوه فدرال( این موضوع روشن تر شد که اقتصاد آمریکا قدرت 
خود را از دس��ت داده اس��ت، مشکلی که در س��ال 2015 نیز پابرجا بود. آیا عربستان 
آگاهانه و با هدف ایجاد محرک برای اقتصاد تصمیم به کاهش قیمت نفت گرفت؟ این 
تصمیم عربستان درحالی بود که اقتصاد جهانی در بدهی غرق شده و اجرای استراتژی 

انبساط پولی بی سابقه در آمریکا مسیر اقتصاد جهانی را ناهموار کرده بود. 
آثار اقتصادی حرکت سعودی ها به سادگی روی کاغذ منطقی به نظر نمی رسد. نصف شدن 
قیمت ها هنگام افزایش 10 تا 15 درصدی تولید چیزی اس��ت که در این استراتژی هرگز 
محاس��به نمی ش��ود. اما زمزمه های موجود درباره عرضه عمومی س��هام شرکت ملی نفت 
عربس��تان )سعودی آرامکو( و فاصله گرفتن این کشور از اقتصاد متکی به نفت و همزمان 
ظهور خودروهای برقی، دست کم در ذهن رسانه ها، کاهش قیمت نفت برای تحریک تقاضا 
را کاما منطقی نشان می دهد. اگر این تئوری درست باشد، پس نظریه »قیمت کمتر برای 
حضور بیشتر« پیامدهای بسیار عمیقی برای بازیابی قیمت ها، با وجود اصول تعیین قیمت 
نفت، خواهد داش��ت. این احتمال که از بخش بازار کاال به عنوان نوعی از سیاست تسهیل 
کمی استفاده شده باشد بسیار زیاد است و تئوری بسیار محتملی به نظر می رسد. اما واقعیت 
این است که اقتصاد جهانی پیچیده تر از آن شده که بشود به سادگی درکش کرد. ناامیدی از 
ژاپن و اروپا با سیاست های پولی اخیرشان نمونه های بسیار خوبی برای درک این پیچیدگی 
هستند. بازیابی واقعی در قیمت نفت باید از جانب بازیگران اصلی طای سیاه صورت پذیرد، 

نه اصول تعیین قیمت نفت. 
گذش��ته از همه اینها، دالر آمریکا در فروپاش��ی های اقتصادی اخیر نقش��ی بس��یار 
بزرگ تر از نفت داش��ته و طای س��یاه از این حیث در رتبه دوم قرار می گیرد. پول و 
قدرت  سیاس��ی در تعیین قیمت دارایی ها نیز هرگز به پای دالر نمی رسند. تا وقتی که 
دولت به این نتیجه نرسد که تنها از راه مالیات کمتر و مقررات می توان به رشد رسید، 

بازیابی واقعی اتفاق نخواهد افتاد. 
 

سیاست سعودی ها به اقتصاد ضعیف شان 
گره خورده است

سبک زندگی

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

دور دنیا

جدول امروز

بانک مرکزی برزیل در میانه بحران سیاسی در این کشور اعالم کرده که پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی، بدتر از چیزی است که گمان می رفت. این بانک پیش بینی  
کرده اقتصاد برزیل در سال جاری 3.5درصد کوچک شود.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 473 www.forsatnet.ir

ترجمه: امیرآل علی
 CNBC :منبع

ترجمه: سارا گلچین
oilprice :منبع

مترجم: علی نساجی زواره
منبع: فیگارو

قیمت نمایندگی )تومان) قیمت بازار آزاد )تومان) مشخصات مدل خودرو

155.000.000 165.000.000 - کمری هیبرید

49.700.000 50.000.000 جی ای سی جی 5 J5 جک 

87.700.000 69.000.000 صندوقدار اتوماتیک EC7 جیلی امگرند

163.250.000
148.000.000

ایربگ 10 IX35 هیوندای توسان

108.360.000 112.000.000 صندوقدار -تیپ 4 مزدا 3

171.170.000 153.000.000 فول آپشن کیا اسپورتیج 2400
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