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رئیس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر شناسایی حوزه های مزیت دار در صادرات: 

مشوق های صادراتی محور جذب 
سرمایه گذار خارجی باشد

گفت وگو با مخترع  » پنجره بالکن شو«

 تحولی درآینده
صنعت ساختمان
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رئیس موزه لوور )پربازدیدترین و مش��هورترین موزه جهان( با هیات همراهی 
متش��كل از كارشناس��ان میراث فرهنگی فرانسه برای گس��ترش همكاری ها و 

گشایش فصل تازه ای در تعامالت فرهنگی بین موزه های دو كشور وارد 
تهران شده است و این اقامت تا شامگاه دوشنبه ادامه خواهد داشت...

 شاهكارهای جهانی موزه لوور
در ایران به نمایش در می آید
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

مسكن مهر؛ ارثیه بی مشتری
طرحی که تمام نشده، به مازاد رسیده است 

رئیس جمهوری: مسکن مهر را با هر مشکلی که دارد تکمیل می کنیم
»اینكه تنها یک ساختمان دیواردار و سقف دار ساخته شود، 
بدون آنكه نیازمندی هایی مثل امنیت، بهداشت، آموزش، آب، 
برق، گاز و... در نظر گرفته شود درست نیست و مردم چطور 
می توانند از ساختمانی كه در بیابان ساخته و رها شده استفاده 

كنند، بنابراین برای حل مس��ئله مس��كن باید راه صحیح را 
انتخاب كنیم.« این جدیدترین اظهار نظری اس��ت كه رئیس 
جمهوری درباره طرح مسكن مهر داشته است. حسن روحانی 
كه روز گذش��ته در جمع مدیران بنیاد مس��كن انقالب اسالمی 

حاضر شده بود، بار دیگر موضع گیری رسمی دولت یازدهم درباره 
طرح پر سروصدا و پرحاشیه مسكن مهر را تكرار كرد؛ موضعی 

كه از یک سو بر لزوم اجرای تعهدات دولت و تكمیل 
6 و 8واحدهای باقی مانده این پروژه تأكید دارد و از سوی...

سرمقـاله
ضرورت شکست 
انحصار تجارت 
خارجی با چین

ص��ادرات یك��ی از دو ط��رف 
می دهد  نش��ان  خارجی  تجارت 
ك��دام  واج��د  س��رزمین  ی��ک 
توانایی ه��ای صنعتی و خدماتی 
اس��ت و از س��وی دیگر نش��ان 
می ده��د ی��ک كش��ور در كدام 
بخ��ش از منابع طبیعی ثروتمند 
اس��ت. به طور مث��ال می توان به 
صادرات نفت ایران اشاره كرد كه 
س��ال های طوالنی است به دلیل 
منابع غنی نفت انجام می ش��ود. 
از ط��رف دیگ��ر ص��ادرات انواع 
خودرو و تلویزیون و تلفن همراه 
از س��وی كره جنوبی ب��ه ایران و 
سایر كشورها نشان می دهد این 

كشور دارای ظرفیت های...
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صادرات یكی از دو طرف تجارت خارجی نشان 
می دهد یک س��رزمین واجد ك��دام توانایی های 
صنعتی و خدماتی اس��ت و از سوی دیگر نشان 
می دهد ی��ک كش��ور در كدام بخ��ش از منابع 
طبیع��ی ثروتمند اس��ت. به طور مث��ال می توان 
به صادرات نفت ایران اش��اره كرد كه س��ال های 
طوالنی اس��ت به دلیل منابع غن��ی نفت انجام 
می ش��ود. از طرف دیگر ص��ادرات انواع خودرو و 
تلویزی��ون و تلفن همراه از س��وی كره جنوبی به 
ایران و سایر كشورها نش��ان می دهد این كشور 
دارای ظرفیت های فنی و تكنولوژیک و اقتصادی 
در تولی��د كاالهای یاد ش��ده اس��ت. از آنجا كه 
واردات جامعه ه��ا در ه��ر مقط��ع از زمان همان 
صادرات جامعه های دیگر اس��ت می توان یادآور 
ش��د كه واردات نیز ادامه شرایط اقتصاد داخلی 
اس��ت. تجارت خارجی از سوی دیگر می تواند تا 
اندازه ای نش��ان دهنده سیاست خارجی كشورها 
نیز باش��د كه راه ورود كدام كاال از كدام كش��ور 
را تسهیل یا درباره آنها سخت گیری كند. جامعه 

ایران از این قاعده مس��تثنا نیس��ت و می توان با 
بررس��ی كیفیت و تركیب واردات و صادرات آن 
و همچنین طرف های تجاری آن، ش��رایط تولید 

داخلی و وابستگی های تجاری را تشخیص داد.
براس��اس آمار ارائه ش��ده از س��وی رئیس 
اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و چین، ارزش 
مب��ادالت دو كش��ور از م��رز 40 میلیارد دالر 
گذشته است. حجم مبادالت ایران و جهان در 
س��ال 1394 كه رقمی حدود 82 میلیارد دالر 
است، شدت وابستگی تجاری ایران به تجارت 
با چین را نشان می دهد. این حجم از مبادالت 
با كش��وری كه دس��ت كم در ایران مشهور به 
تولید كاالهای نامرغوب اس��ت، عالوه بر اینكه 
تجارت خارجی ایران را دس��تخوش ش��رایط 
دش��وار می كند، بلكه نوعی آسیب روحی برای 
ملت دارد كه چرا باید كاالهای نامرغوب چین 
به بازار ایران س��رازیر شود. عادت دادن جامعه 
ای��ران به مص��رف كااله��ای بی كیفیت چین 
در بلندم��دت ای��ن تهدید را دارد كه س��طح 

كیفی��ت تولیدات ایران��ی را نیز تنزل می دهد. 
وقتی تولیدكننده ایرانی فقط كاالهای ساخت 
چین را در هر حوزه رقیب می پندارد با همین 
كیفیت مبارزه می كند و این در بلندمدت برای 
جامعه ایرانی آسیب ساز است. نكته دیگری كه 
حجم باالی تجارت با چین را به ذهن ایرانیان 
متب��ادر می كند این اس��ت كه این كش��ور از 
اس��تیصال ایران در دوران تحریم به نفع خود 
استفاده كرده است و انواع كاالهای واسطه ای 
و س��رمایه ای و مصرفی ای را ب��ه ایران عرضه 

می كند كه فاقد كیفیت  هستند. 
در همین استان فارس نمونه های قابل توجهی 
از انواع ماش��ین آالت چینی داری��م كه به دلیل 
فقدان كارایی و كیفیت از كارافتاده و از بین رفته 
اس��ت. به نظر می رسد می توان در شرایط تازه ای 
كه برای اقتص��اد ایران فراهم می ش��ود انحصار 
تجارت خارجی از سوی چین را كه عامدانه یا به 
دلیل اضطرار فراهم آمده است، شكست و رقابت 

در تجارت خارجی را جایگزین آن كرد.

قرارداد س��رمایه گذاری برای اجرای خط لوله 
گاز »تاپ��ی« )خط لول��ه ای كه قرار اس��ت گاز 
تركمنس��تان را به افغانس��تان، پاكستان و هند 
منتق��ل كند( با حضور مقاماتی از چهار كش��ور 
و بان��ک توس��عه آس��یا در عش��ق آباد پایتخت 

تركمنس��تان امضا ش��د.  به گ��زارش ایرنا جام 
كمال خان، قائم مقام وزارت نفت و منابع طبیعی 
پاكس��تان به نمایندگی از این كشور قرارداد یاد 
ش��ده را امضا كرد.  انتظار م��ی رود امضای این 
قرارداد تا حدودی راه را برای مس��یر دش��وار و 

طوالنی اج��رای طرح خط لوله تاپی هموار كند 
ام��ا با توجه به بودج��ه 10 میلیارد دالری، نبود 
امنیت الزم در مسیر عبور لوله از خاک افغانستان 
و برخی دیگر تنگناها، اجرای این طرح بزرگ كار 

چندان ساده ای به نظر نمی رسد.

ضرورت شکست انحصار تجارت خارجی با چین

قرارداد سرمایه گذاری خط لوله گاز »تاپی« در ترکمنستان امضا شد

فریدون فرقانی
 رئیس اتاق

بازرگانی شیراز

مولفه های تحقق شعار امسال بررسی می شود

 اقتصاد مقاومتی
ضابطه می خواهد 

مدیـران

ت امروز|
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پتروشیمی ها  تصمیم گیران 
ب��ا وجود خواس��ت ش��رکت 
پاالیش و پخش ب��رای تولید 
پتروشیمی عالقه ای  از  بنزین 
ب��رای ورود مجدد ب��ه تولید 
بنزین ندارند. براس��اس اعالم 
ای��ن مدیران در ح��ال حاضر 
برای تولید بنزین باید بخشی 
از تولی��دات پایی��ن دس��تی 
متوقف ش��ود  پتروش��یمی ها 
این در حالی اس��ت که تولید 
برای  پتروش��یمی  محصوالت 
صادرات ارزش افزوده و س��ود 
باالیی نس��بت به تولید بنزین 

برای مصرف داخل دارد. 
براس��اس آماره��ای موجود 
س��ال گذش��ته واردات بنزین 
بی س��ابقه بود، به ط��وری که 
س��ال گذشته به طور متوسط 
روزان��ه ۹میلی��ون لیت��ر و در 
مجم��وع بالغ ب��ر 3 میلیارد و 
۲۸۵میلی��ون لیتر بنزین وارد 
کشور شد، این در حالی است 
ک��ه در س��ال ۱3۹3 حج��م 
واردات بنزی��ن ای��ران حدود 
یک میلی��ارد و ۶۵۰ میلیون 

لیتر بوده است. 
با نگاهی گذرا و فراخور نیاز 
افزایش  کش��ور طرح ضربتی 
تولید بنزین به دنبال افزایش 
در  بین الملل��ی  تحریم ه��ای 
ش��ش مجتم��ع پتروش��یمی 
ش��ازند اراک، ج��م، برزوی��ه 
)ن��وری(، امی��ر کبی��ر، واحد 
آروماتیک بن��در امام و بوعلی 
س��ینا با ظرفیت تولید روزانه 
۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین 
اجرایی ش��د که این طرح به 

دلی��ل آلودگی ب��االی بنزین 
در س��ال ۹۲  پتروش��یمی ها 
متوقف ش��د. ح��ال در کمتر 
از دو س��ال ب��ار دیگر ش��اهد 
پتروشیمی ها  در  بنزین  تولید 

هستیم. 
در این ب��اره عباس کاظمی 
مع��اون وزی��ر نف��ت در ام��ور 
پاالی��ش و پخ��ش از خری��د 
روزان��ه ۸۰۰ ه��زار لیتر بنزین 
یورو 4 از بندر ام��ام خبر داده 
و اعالم کرده است: شرکت ملی 
پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی ایران خواهان بنزین تولید 
پتروشیمی با کیفیت باال است 
و پتروش��یمی ها هر میزانی که 
توان تولید داش��ته باشند، این 

بنزین خواهان دارد. 

مدیرعامل پتروشیمی 
بوعلی سینا: توان تولید 

بنزین داریم 
ام��ا س��وال اینجاس��ت که 
پتروش��یمی ها چ��ه میزان به 
تولی��د بنزین تمای��ل دارند؟ 
محمدرض��ا  ب��اره  ای��ن  در 
مدیرعام��ل  نس��ق  صاح��ب 
بوعلی سینا  پتروشیمی  واحد 
با بیان اینک��ه در حال حاضر 
تولید بنزین جزو سیاست ها و 
اولویت های کنونی این مجتمع 
نیس��ت ب��ه »فرصت ام��روز« 
گذشته  سال  »چند  می گوید: 
پتروش��یمی بوعلی براس��اس 
تولید  ابالغ��ی  سیاس��ت های 
بنزین داش��ت اما ام��روز این 
مجتم��ع ترجی��ح می دهد که 
تامین کننده نیاز پتروش��یمی 
تندگوی��ان باش��د ت��ا زنجیره 
تولید محصوالت پتروش��یمی 

تکمیل شود.«
وی درپاس��خ ب��ه اینکه در 
دول��ت  درخواس��ت  ص��ورت 
برای تامی��ن بنزین مورد نیاز 
آیا بنزین با اس��تاندارد باال را 
تولید می کنید، پاسخ می دهد: 
آروماتیک  »پتروش��یمی های 
همانند پاالیش��گاه ها با تغییر 
بنزین  می توانن��د  فرآین��دی 
ب��ا کیفی��ت ب��اال و مطابق با 
تولی��د  روز  اس��تانداردهای 
کنند اما تحق��ق این امر باید 
پتروشیمی  کالن  سیاست  در 
پتروشیمی ها  دیده ش��ود که 
چه باید کنند و برای افزایش 
خ��وراک  تامی��ن  و  تولی��د 
واحدهای وابسته چه برنامه ای 

داشته باشند.«
پتروش��یمی  مدیرعام��ل 
بوعلی س��ینا همچنین درباره 
ضرورت تولید بنزین توس��ط 
واحده��ای  ن��ه  پاالیش��گاه 
می گوی��د:  »به  پتروش��یمی، 
درای��ن  نمی ت��وان  س��ادگی 
ب��اره نظر داد زی��را واحدهای 
ب��ا  می توانن��د  پتروش��یمی 
باش��ند  تولید کننده  تغییراتی 
آنه��ا  تولی��دی  محص��ول  و 
تفاوتی با محصول تولید شده 
باشد.  نداش��ته  پاالیش��گاه ها 
پتروش��یمی ها  تولیدات  اگ��ر 
اس��تانداردهای  براس��اس 
زیس��ت محیطی باش��د، محل 
اهمی��ت  محص��ول  تولی��د 

چندانی ندارد.«
مدی��ران پتروش��یمی ها در 
ص��ورت عالقه من��دی ب��رای 
تولی��د بنزی��ن بای��د ظرفیت 
افزایش دهند  تولید خ��ود را 
که این امر در ش��رایط کنونی 

که کمبود خوراک وجود دارد، 
همین  به  نیس��ت  امکان پذیر 
دلیل باید از سیاس��ت دیگری 

تبعیت کنند. 

بنزین کم سود و 
محصوالت پتروشیمی 

پرسود
علی محمد بساق زاده، عضو 
جم  پتروش��یمی  هیات مدیره 
در این باره به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »برای تولید بنزین 
پتروش��یمی ها  مدی��ران  باید 
بخش��ی از تولی��دات پایی��ن 
کنند  خ��ارج  را  دستی ش��ان 
ت��ا بتوانند ب��ا در نظر گرفتن 
بنزی��ن  روز  اس��تانداردهای 
با کیفی��ت تولی��د کنند. این 
ب��رای  ک��ه  حالی اس��ت  در 
است که  بهتر  پتروش��یمی ها 
مواد پتروش��یمی ی��ا پلمیری 
تولید کنند، زیرا ارزش افزوده 
برای  پتروش��یمی  محصوالت 
از تولید بنزین  صادرات بیش 

برای مصرف داخل است.«
وی همچنی��ن می افزای��د: 
»باید در صنعت پتروش��یمی 
ب��ه تکمی��ل زنجی��ره ارزش 
توج��ه ش��ود و در صورت��ی 
پتروش��یمی  بنزین  تولید  به 
روی بیاوری��م ک��ه همانن��د 
گذش��ته در ش��رایط اضطرار 
در  باش��یم،  گرفت��ه  ق��رار 
غیر ای��ن ص��ورت حت��ی اگر 
پاالی��ش و پخ��ش خواه��ان 
این محصول باشد، تولید آن 
صرفه اقتصادی ندارد و سود 

کمت��ری دارد.«
در  مس��ئول  مق��ام  ای��ن 
پتروش��یمی ج��م می گوی��د: 

با  پتروشیمی ها  »مجتمع های 
طی ک��ردن فرآیندی به مواد 
آروماتیک تبدیل می شوند که 
اس��تاندارد  بنزین  تولید  توان 
ای��ن  در  باش��ند.  داش��ته  را 
میان پتروش��یمی بن��در امام 
موف��ق ش��د ب��ا تغییراتی به 
تولی��د بنزی��ن اق��دام کند و 
ش��رکت پاالیش و پخش نیز 
خواهان آن اس��ت اما با توجه 
پاالیشگاه ستاره  راه اندازی  به 
نیازی نیس��ت  خلیج ف��ارس 
تولید  ب��ه  پتروش��یمی ها  که 
بنزی��ن اقدام کنن��د زیرا این 
پاالیشگاه نیاز کشور را تامین 
خواهد کرد. با این وجود فعال 
نیازی به تولید بنزین توس��ط 
بندر  و  نیس��ت  پتروشیمی ها 

امام کافی است.«
پتروش��یمی  میان  ای��ن  در 
ش��ازند اراک نی��ز از اهمی��ت 
اس��ت.  برخ��وردار  باالی��ی 
مدیرعامل  غریب پ��ور،  خداداد 
پتروشیمی ش��ازند اراک دراین 
زمینه به »فرصت امروز« اعالم 
کرد: »قرار اس��ت تولید بنزین 
توس��ط پاالیش��گاه اراک انجام 
ش��ود و ما هرگ��ز وارد زنجیره 

تولید بنزین نخواهیم شد.«
با وج��ود این، رض��ا امیری 
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی 
بندرامام درب��اره تولید بنزین 
اعالم کرده است: »در راستای 
وزارت  راهب��ردی  سیاس��ت 
نفت در جه��ت تامین بنزین 
م��ورد نیاز مص��رف داخلی و 
جلوگی��ری از واردات بنزین و 
خروج ارز از کشور بنزین یورو 
4 در پتروش��یمی بن��در امام 

تولید شده است. 

درخواست شرکت پاالیش و پخش با مخالفت مدیران روبه رو شد

تولید بنزین برای پتروشیمی صرفه اقتصادی ندارد

در حال��ی که رش��د اقتصادی 
اخی��ر آمریکا و آلم��ان زمینه را 
برای افزایش قیمت نفت خام در 
بازار فراهم کرده اس��ت، بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدند با وجود 
افزای��ش اخی��ر تقاض��ا در بازار، 
وجود حجم قابل توجهی از نفت 
م��ازاد در بازار همچنان قیمت ها 

را تهدید می کند. 
در این راستا قیمت معامالتی 
آتی شاخص نفتی وست تگزاس 
اینترمدی��ت به قیمت 3۷ دالر و 
۶4 س��نت در هر بش��که معامله 
ش��د که ای��ن میزان ب��ه معنای 
افزایش��ی معادل 3۸ س��نت در 
هر بش��که اس��ت. افزایش ارزش 
شاخص وس��ت تگزاس در حالی 
اتف��اق می افت��د ک��ه ش��اخص 
اروپای��ی برن��ت نی��ز از افزایش 
قیم��ت اخی��ر بی بهره نب��وده و 
با ۲4 س��نت افزای��ش به قیمت 
3۹دالر و ۶۷ سنت در هر بشکه 

معامله شد. 
در رابط��ه ب��ا افزای��ش قیمت 
اخیر نف��ت در بازارهای جهانی، 
فع��االن ح��وزه  و  کارشناس��ان 
وزارت  بیانی��ه  ان��رژی معتقدند 
مبن��ی  آمری��کا  خزان��ه داری 
اقتص��ادی  افزای��ش رش��د  ب��ر 
بزرگ تری��ن اقتص��اد جه��ان از 
جمله دالیل اصلی افزایش اخیر 

قیمت ها به شمار می رود. 
در اروپا نیز موسسه اعتبار سنجی 
» Moody « اع��الم کرد اقتصاد 
آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد 
اتحادیه اروپا رشدی ۱/۸ درصدی 
را تجربه خواهد کرد. کارشناسان 
معتقدند افزایش قابل توجه تقاضا 
در اقتص��اد آلمان مهم ترین دلیل 

رشد اقتصادی این کشور است. 
با وجود رش��د اقتص��ادی دو 
اقتصاد ب��زرگ دنیا یعنی آمریکا 
و آلمان، کارشناس��ان اقتصادی 
هش��دار می دهند که ب��ا وجود 
افزای��ش اخیر قیم��ت نفت خام 
در بازاره��ای جهانی، ارزش این 
محص��ول ممکن اس��ت به زودی 
روند نزولی خود را از سر بگیرد. 

ای��ن تحلیلگ��ران معتقدند عدم 
برای  راه حل��ی جهان��ی  وج��ود 
نفت م��ازاد موج��ود در بازار که 
هم اکن��ون حج��م آن ب��ه ی��ک 
میلیون بش��که در روز رسیده از 
جمله دالیل سقوط مجدد قیمت 

نفت در روزهای آتی است. 
 »ANZ« در این راس��تا بانک
ط��ی یادداش��تی تحلی��ل خود 
از وضعی��ت بازار نف��ت را اعالم 
ک��رد: »س��رمایه گذاران در حال 
حاضر از اعتماد ب��ه نفس کافی 
ب��رای حضور در ب��ازار برخوردار 
نیستند و کاهش اخیر در ذخایر 
نف��ت خام آمریکا تنه��ا به دلیل 
کاهش واردات و اس��تفاده بهینه 
پاالیش��گاه ها از نفت خ��ام بوده 

است.«
خارج از بازار نفت خام آمریکا 
و در س��ایر نق��اط جه��ان نظیر 
خاورمیان��ه، تولید نفت همچنان 
رو ب��ه افزای��ش اس��ت. به عنوان 
مثال، مقام��ات عراقی به تازگی 
اعالم کرده اند که حجم صادرات 
نفت خ��ام عراق در م��اه آوریل 
س��ال جاری از بنادر جنوبی این 
کش��ور به 3/۵ میلیون بشکه در 
روز رسیده که این میزان نسبت 
به حجم نفت تولیدی این کشور 
در م��اه م��ارس افزایش نش��ان 
می دهد. افزایش اخیر تولید نفت 
در ع��راق در حال��ی رخ می دهد 
که کش��ورهای تولید کننده نفت 
عضو و غیر عضو اوپک قصد دارند 

در تاریخ ۱۷ آوریل س��ال جاری 
می��الدی در دوح��ه قط��ر طی 
نشس��تی راه های تثبیت تولید و 
ع��دم افزایش آن را ب��ه بحث و 

بررسی بگذارند. 
نگرانی ها از افزایش تولید نفت 
در حالی رو به فزونی گذاشته که 
ایران دیگر عضو اوپک پس از لغو 
تحریم های اقتصادی شدیدی که 
بر اقتصاد و صنعت انرژی آن وضع 
ش��ده و میزان تولید نفت آن را به 
کمتر از ۱ میلیون بش��که در روز 
رس��انده بود، اخیرا اعالم کرده که 
قص��د دارد میزان تولید خود را به 
4میلی��ون بش��که در روز افزایش 
دهد. مقامات صنعت انرژی ایران 
پیش از این اع��الم کرده بودند تا 
زمانی که این کشور سهم خود از 
بازار نف��ت را بازپس نگیرد تولید 
خ��ود را ب��ه هی��چ وج��ه کاهش 
نخواهد داد. الزم به ذکر است که 
موضع اخیر تهران آب س��ردی بر 
تمامی تالش هایی که برای کاهش 
تولی��د و افزایش قیم��ت نفت در 
بازاره��ای جهانی صورت پذیرفته 

است. 
از  پ��س  و  ارتب��اط  ای��ن  در 
موضع گیری ه��ای اخی��ر ای��ران 
بان��ک  س��عودی،  عربس��تان  و 
»AZN« در تحلی��ل خ��ود از 
ب��ازار اعالم کرد که نفت خام در 
آستانه یک کاهش شدید قیمت 

دیگر قرار گرفته است. 

با وجود نفت مازاد

رشد اقتصادی آمریکا و آلمان سبب افزایش قیمت نفت شد

بینالملل

پتروشیمینفت

با حضور وزیران نفت ایران و هند
سند همکاری نفتی تهران و دهلی 

نو امضا شد

به گزارش ش��انا، س��ند همکاری در زمینه توسعه 
میدان گازی فرزاد بی، همکاری های پاالیش��گاهی، 
ص��ادرات نف��ت و فرآورده های نفتی ای��ران به هند 
و هم��کاری دو طرف در صنعت پتروش��یمی، میان 
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت ای��ران و دارمندرا پرادهان، 
وزی��ر نفت هند و منابع طبیع��ی هند دقایقی پیش 

امضا شد. 
بیژن زنگنه وزیر نفت نس��بت به افزایش واردات نفت 
پاالیش��گاه های هندی از ایران را پس از لغو تحریم ها با 

حمایت و کمک دولت هند، ابراز امیدواری کرد. 
زنگنه با یادآوری اینکه دو کش��ور مدتی است درباره 
توسعه میدان گازی فرزاد بی  با یکدیگر در حال مذاکره 
هس��تند، تصریح ک��رد: امیدواریم در این س��فر بتوانیم 
دیدگاه م��ان در مورد این پ��روژه را به یکدیگر نزدیک تر 
کنیم و زمان مش��خصی را برای به نتیجه رس��یدن این 

مذاکرات تعیین کنیم. 
وی یک��ی دیگر از مباح��ث مورد عالقه ای��ران برای 
همکاری با شرکت های هندی را پتروشیمی عنوان کرد و 
گفت: شرکت های هندی می توانند در بخش پتروشیمی 
ایران س��رمایه گذاری کنند و ای��ران آمادگی تامین گاز 
طبیعی برای ش��رکت های هندی را ک��ه در این بخش 

سرمایه گذاری می کنند، دارد. 
وزی��ر نفت پ��س از دیدار با وزیر نف��ت هند در جمع 
خبرنگاران سطح کنونی خرید نفت هند از ایران را حدود 
3۵۰ هزار بش��که در روز عن��وان کرد و گفت: امیدواریم 
این رقم با لغو تحریم ها افزایش یابد. وی مهم ترین بخش 
مذاکرات امروز در بخش سرمایه گذاری را توسعه میدان 
گازی ف��رزاد بی  اعالم کرد و افزود: قرار اس��ت دو طرف 
ایرانی و هندی بر س��ر زمان بندی اجرای پروژه به توافق 

برسند که کاری دشوار و زمان بر است. 

سرمایه گذاری 2٠ میلیارد دالری هند در چابهار 
دارمن��درا پراده��ان وزیر نف��ت هن��د از آمادگی 
این کش��ور برای س��رمایه گذاری ۲۰میلیارد دالری 
در چابه��ار خب��رداد و گفت: روابط ای��ران و هند در 
ح��وزه انرژی ایران دیگر به واردات نفت خام محدود 
نیس��ت. وی افزود: هند برای کمک به توس��عه بندر 
چابهار آماده اس��ت و من برای بررس��ی بهتر اوضاع 
روز یکش��نبه، ۲۲ فروردین ماه به منطقه آزاد چابهار 
س��فر می کنم. وزیر نفت هند تاکی��د کرد که روابط 
ایران و هند در حوزه انرژی در چند زمینه راهبردی 
گوناگون در جریان است و دیگر تنها به واردات نفت 

محدود نمی شود. 

بدهی  را به زودی پرداخت می کنیم
پرادهان همچنین با اش��اره به ت��الش هند برای حل 
چالش ه��ای مربوط ب��ه پرداخت بدهی ه��ای نفتی این 
کش��ور به ایران اعالم کرد: پول ه��ای ایران در بانک های 
هند محفوظ است و به زودی با گشایش کانال های بانکی 

به ایران پرداخت می شود. 
وی درخصوص روابط بین دو کش��ور نیز افزود: روابط 
تمدن بزرگ ایران و هند محدود به چند س��ال گذشته 
نیست و کشور ایران در هند و حتی در مناطق روستایی، 
کامال ش��ناخته شده اس��ت. در شرایط کنونی و با توجه 
به برداش��ته ش��دن تحریم ها، فضای جدیدی برای آغاز 

گفت وگو و همکاری بین دو کشور ایجاد شده است. 
این مقام هن��دی، روابط بانکی بین دو کش��ور را 
ش��اهرگ های ارتباطی خواند و اف��زود: روابط بانکی 
بای��د تقویت ش��ود. به همین منظور هم اکنون س��ه 
بان��ک ایرانی درخواس��ت تاس��یس ش��عبه در هند 
دارن��د. همچنین ی��ک بانک هندی نی��ز قصد دارد 
نس��بت به تاس��یس ش��عبه در ایران اقدام کند، در 
 این خص��وص وزارت اقتصادی هند همکاری الزم را 

انجام می دهد. 
رئیس کل بانک مرکزی، پی��ش نیاز هرگونه فعالیت 
اقتصادی بین کش��ورها را برقراری روابط بانکی دانست 
و افزود: قبل از تحریم، روابط بانکی مناس��بی بین ایران 
و هن��د وجود داش��ت و با توجه به فض��ای مثبت ایجاد 
شده می توان این روابط را تقویت کرد، بانک های هندی 
می توانند نقش بانک های اروپایی را برای تسویه حساب 
بین دو کشور برعهده گیرند و با سرعت عمل بیشتری، 
خدمات بانکی با اس��تانداردهای بانک های اروپایی را به 

ما ارائه دهند. 
سیف در این جلس��ه از وزیر نفت و گاز هند خواست 
پرداخت های این کشور مستقیما به حساب های معرفی 
شده توس��ط ایران و با ارز یورو انجام شود. وی در مورد 
تاسیس شعب بانک های دو کش��ور تصریح کرد: کشور 
هند هرچه س��ریع تر به درخواس��ت تاس��یس ش��عب 
بانک های ایرانی در آن کشور رسیدگی کند و اطمینان 
داد ای��ران نیز متقابال برای تاس��یس ش��عب بانک های 

هندی، اقدام الزم را انجام دهد. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از وزیر نفت و گاز 
هند خواس��ت دولت این کشور به صورت رسمی، رفع 
تحریم ها علیه بانک های ایران را به شبکه بانکی اعالم 
کند، زیرا تحقق اهداف تجاری و اقتصادی دو کش��ور 
به تس��هیل در روابط بانکی نیاز دارد، دراین خصوص 
توافق برجام و قطعنامه ش��ورای امنیت نیز به صورت 
ش��فاف دامنه مجاز فعالیت های بانکی را اعالم کرده و 
بانک های هندی براین اس��اس می توانند روابط خود را 

با بانک های ایران آغاز کنند. 
س��یف با اش��اره به اس��تفاده از ظرفیت های اتحادیه 
ACU برای تس��ویه بین کشورهای منطقه عنوان کرد: 
اتحادیه ACU می تواند در تسویه حساب ها نه تنها میان 
دو کش��ور، بلکه میان تمام کشورهای عضو، یاری رسان 

باشد و باید توجه بیشتری به این اتحادیه شود. 

معاون وزیر نفت خبرداد 
افزایش ظرفیت 7میلیون تنی 

محصوالت پتروشیمی

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی گفت: 
امس��ال با راه ان��دازی ۱3 تا ۱4 پ��روژه، ظرفیت تولید 
صنعت پتروشیمی حدود ۷میلیون تن افزایش می یابد. 
به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت، مرضیه شاهدایی 
نامگذاری س��ال ۹۵ به عنوان »س��ال اقتصاد مقاومتی، 
اق��دام و عمل« را یادآور ش��د و افزود: توس��عه صنعت 

پتروشیمی مثال بارز اقتصاد مقاومتی در کشور است. 
وی تحقق تحول عظیمی در اقتصاد کش��ور با توجه 
به رفع تحریم ها را خاطرنش��ان ک��رد و گفت: صنعت 
پتروشیمی نیز از این تحول بهره مند می شود، درعین 
ح��ال توس��عه این صنعت در چند س��ال گذش��ته با 
مش��کالتی درباره انتقال پول، تامین مالی )فاینانس(، 

انتقال فناوری و خرید تجهیزات روبه رو بود. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: 
مذاکره با ش��رکت های خارجی به منظور همکاری در 
بخش فروش و صادرات محصوالت و همچنین اخذ یا 

انتقال فناوری های مورد نیاز در حال انجام است. 
شاهدایی تمایل شرکت های اروپایی و آسیای شرقی 
برای سرمایه گذاری و تامین مالی در طرح های صنعت 
پتروشیمی ایران را یادآور شد و گفت: شرکت هایی که 
در زمان پیش از تحریم ها رابطه خوبی با ایران داشتند 
و به دلیل مس��ائل تحریم از کش��ور خارج شده بودند، 
ب��رای همکاری در تکمیل طرح ه��ا و انجام پروژه های 
جدی��د اعالم آمادگی کرده اند ک��ه اکنون رایزنی ها در 

حال انجام است. 
وی گفت: پتروشیمی صنعتی است که از خام فروشی 
جلوگی��ری می کن��د و ای��ن صنعت عالوه ب��ر تبدیل 
فرآورده های صنایع باالدست به محصوالت پتروشیمی، 
می تواند از خام فروشی تولیدات واحد های پتروشیمی 
ب��ه جه��ان با اس��تفاده آنه��ا در صنایع پایین دس��ت 

جلوگیری کند. 
ش��اهدایی اظهار امی��دواری کرد: زیرس��اخت های 
الزم برای توس��عه صنایع پایین دستی گسترش یابد 
و با توس��عه صنایع پایین دستی در سال ۹۵ می توان 

اشتغالزایی قابل توجهی را نیز به وجود آورد. 
مع��اون وزی��ر نف��ت دس��ترس ب��ودن خ��وراک و 
ظرفیت های بس��یار خوب موجود در ایران را به عنوان 
مزیت هایی دانس��ت که ش��رکت های خارجی با وجود 
پایین آمدن قیمت نفت، مش��تاق س��رمایه گذاری در 
جمهوری اسالمی هستند و ایجاد زیرساخت های الزم 
برای سرمایه گذاران خارجی در طرح ها از جمله وظایف 

صنعت پتروشیمی به شمار می رود. 
ش��اهدایی گف��ت: افزایش تولی��د در فازهای پارس 
جنوبی، خوراک بیشتری نیز برای واحد های پتروشیمی 
تامین می کند و با تامین خوراک، واحدهای معطل وارد 
مدار تولید شده و در نتیجه ظرفیت های این صنعت نیز 

افزایش خواهد یافت. 
وی تکمیل ۵۵ طرح نیمه تمام صنعت پتروشیمی 
را نی��ز از دیگ��ر اولویت های این ش��رکت دانس��ت و 
افزود: پتروش��یمی ب��ه طرح هایی که نی��از به تامین 
مالی هم نداش��ته باش��ند، کمک می کند تا زودتر به 
مرحله بهره برداری برس��ند و ع��الوه براین رفع موانع 
در طرح های��ی که نیاز به فن��اوری و فاینانس از منابع 

خارجی دارند، در دستور کار است. 
مع��اون وزیر نف��ت گفت: مذاکراتی با ش��رکت های 
خارج��ی به منظور انتقال و به روزرس��انی فناوری های 
مورد نیاز، صورت گرفته تا مشکالت واحدهای تولیدی 
در این زمین��ه رفع و ظرفیت واحد های پتروش��یمی 
افزایش یابد. شاهدایی اهمیت ارتقای فناوری در داخل 
کش��ور را مورد تاکید قرار داد و گفت: شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی با افزایش فعالیت خود می تواند با 
ش��رکت های خارجی برای انتقال دانش فنی همکاری 

کند. 
این مقام مسئول افزود: زیرساخت پروژه های آینده و 
جدید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعریف شده، 
اما هنوز س��رمایه گذار ندارد و این شرکت در نظر دارد 
این پروژه ها را به سرمایه گذار صاحب صالحیت واگذار 
کند. به گفته شاهدایی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با محوریت بخش خصوصی به توس��عه طرح ها کمک 
می کند و این ش��رکت توس��عه منطقه ویژه اقتصادی 
ماهشهر و بخشی از منطقه جاسک که به این صنعت 
اختصاص داده شده و ایجاد منطقه ای جدید پتروشیمی 

در عسلویه را در برنامه دارد. 

راه اندازی قریب الوقوع بورس بین المللی 
پتروشیمی در کیش

علی محمد بس��اق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی در گفت وگ��و با ایلنا درباره 
راه اندازی بورس بین المللی محصوالت پتروش��یمی 
گفت: سیاس��ت کش��ور ما این اس��ت که هم بورس 
داخل و هم بورس خارجی داش��ته باش��یم و در این 
راس��تا بورس بین الملل در کیش ایجاد شد و مدتی 
هم فعالیت کرد اما به خاطر ش��رایط تحریم متوقف 

شد. 
وی افزود: با تحریم هایی که اعمال شد برای بانک ها 
و ش��رکت های خارج��ی که باید هم��کاری می کردند 
محدودیت به وجود آمد و امکان جابه جایی ارزی وجود 

نداشت بنابراین این بورس متوقف شد. 
بس��اق زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط 
پس��ابرجام می تواند فرصت مناسبی باشد که بورس 

بین الملل دوباره در کیش از سر گرفته شود. 
وی تاکی��د ک��رد: در ص��ورت راه ان��دازی بورس 
بین المل��ل در کی��ش، ایران می توان��د مبنایی برای 
قیمت گ��ذاری محص��والت پتروش��یمی در منطقه 

خلیج فارس باشد.

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز
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س�رمایه گذاران خارجی در 
ایران در صورت�ی که برای 
تولی�د برنده�ای معتبر از 
تولیدی  واحدهای  ظرفیت 
داخل�ی در ایران اس�تفاده 
کنن�د و حداق�ل 20 درصد 
از محصوالت تولیدی ش�ان 
را ص�ادر کنن�د مش�مول 
معافیت مالیاتی می ش�وند 
و ب�ا اتم�ام دوره مذکور، از 
50 درص�د تخفیف مالیاتی 
برخ�وردار خواهن�د ش�د. 
خبری که قائم مقام سازمان 
توس�عه تجارت داده است. 
ایده ای که پی�ش از این به 
ط�ور غیر رس�می در اغلب 
نشست های خارجی توسط 
وزرای متع�ددی از س�وی 
دولت بیان ش�د. اما رئیس 
ص�ادرات  کنفدراس�یون 
ایران معتقد است این تفکر 
باید پخته تر ش�ده و دولت 
پرمزی�ت  حوزه ه�ای  روی 
بح�ث  و  ک�رده  تبلیغ�ات 
برای  را  معافی�ت مالیات�ی 
صادرات مح�ور  تولی�دات 
در ای�ن حوزه ه�ا متمرک�ز 
کن�د. محم�د الهوت�ی در 
گفت وگوی کوتاه زیر از این 

ضرورت می گوید: 

ک�ه  وی�ژه ای  معافی�ت 
دول�ت در ص�ادرات ب�رای 
خارج�ی  س�رمایه گذاران 
تعیین کرده است، چقدر به 
جذب سرمایه گذاران کمک 

خواهد؟ 
به ه��ر حال با این مش��وق 
س��رمایه گذار  می توانی��م  م��ا 
خارجی جذب کنی��م، اگرچه 
برای س��رمایه گذار داخلی هم 
همین شرایط باید ایجاد شود. 
اما نکته مهم این است که اگر 
ما بتوانیم برندی را جذب کرده 
و با واحدهای تولیدی خودمان 
ایجاد  مشترک  سرمایه گذاری 
کنیم ب��ا توجه ب��ه موقعیتی 

که کش��ور ما دارد، در صورت 
فراهم ک��ردن زمینه مطلوب، 
س��رمایه گذار خارجی بیش از 
اینها به ص��ادرات تمایل دارد. 
آنها ب��ه ایران دیگ��ر به عنوان 
ی��ک کش��ور ن��گاه نمی کنند. 
ای��ران برای آنه��ا گزینه هاب 
منطقه اس��ت، اگ��ر دولت ما 
ه��م بتواند خ��ودش را با این 
تصوی��ر انطب��اق ده��د. چون 
آنها می توانن��د از نیروی ارزان 
و تحصیلک��رده م��ا اس��تفاده 
کنند، ما هم با این مش��ارکت 
از حض��ور در بازارهای جهانی 
منتفع خواهیم ش��د. صادرات 
به هر حال از معافیت برخوردار 
است اما این مشوق به این معنا 
است س��رمایه گذارانی که 20 
درصد صادرات داش��ته باشند 
برخوردار  وی��ژه ای  معافیت  از 

خواهند بود. 
اینک�ه دولت بای�د خودش 
با تصویر سرمایه گذاران  را 
هاب  در خص�وص  خارجی 
انطباق دهد،  بودن،  منطقه 
آی�ا می توان�د ص�ادرات را 
محور سیاس�ت گذاری های 

پذی�رش  در  دول�ت 
قرار  س�رمایه گذار خارجی 

دهد؟ 
به نظر من هدف گذاری باید 
در کل روی صادرات متمرکز 
اقتصاد  سیاس��ت های  ش��ود، 
مقاومت��ی هم در ای��ن حوزه 
تاکید دارد. ما نباید 20 درصد 
را تعیین کنیم. این درس��ت، 
ک��ه حداقل اس��ت ام��ا باید 
سیاس��ت گذاری ها به شیوه ای 
باشد که وقتی مشارکت اتفاق 
ابتدا ب��رای صادرات  می افتد، 
بع��د ب��رای تامی��ن نیازهای 
داخلی باش��د. به ای��ن دلیل 
که بازار ما مح��دود و در حد 
60 – 70 میلیون نفر اس��ت. 
اما اگر تولید ص��ادرات محور 
خارجی  س��رمایه گذار  باش��د 
ب��رای تولید حداق��ل به 300 
میلی��ون نفر فکر می کند. آنها 
این انتظ��ار را از ورود به بازار 

ایران دارند. 
تخفیف ه�ای  دول�ت  اگ�ر 
ب�رای  را  صادرات�ی اش 
س�رمایه گذاران خارجی در 
حوزه های مختلف مشخص 

کند، به ورود س�رمایه گذار 
کم�ک  چق�در  خارج�ی 
خواه�د کرد، آیا این امکان 

وجود دارد؟ 
برنامه ریزی  و  هدف گ��ذاری 
ب��رای رس��یدن ب��ه هدفی که 
می خواهیم طبیعتا خیلی مهم 
است. بارها هم گفته شده ما باید 
براس��اس مزیت ها برنامه ریزی 
کنی��م و دقیق��ا براس��اس آنها 
سرمایه گذار را به همان حوزه ها 
تش��ویق و هدایت کنیم. مثال 
م��ا در بحث نس��اجی، قطعات 
خودرو، چ��رم و لوازم خانگی و 
لوازم بهداشتی، به شدت مزیت 
داری��م و اما مش��کالت زیادی 
هم ب��ه دالی��ل پایی��ن بودن 
دان��ش فنی، باال ب��ودن قیمت 
تمام شده و عدم توجه به برخی 
از صنایع در این حوزه ها داریم. 
ما فقط و فق��ط در مذاکرات با 
خارجی ه��ا بای��د روی همین 
مزیت ها و دیگر مزیت هایی که 
شناس��ایی خواهیم کرد، حرف 
بزنی��م. دولت بای��د فقط روی 
آنها متمرکز ش��ده و روی آنها 
مان��ور داده و س��رمایه خارجی 

را در هم��ان حوزه ه��ا پذیرش 
کند. همان طور که آنها مشتاق 
هستند در خودرو، پتروشیمی و 
نفت سرمایه گذاری کنند چون 
برایش��ان مزیت دارن��د. ما هم 
باید در مقاب��ل امتیاز هایی که 
اینکه  بگیریم.  امتیاز  می دهیم 
مثال در صنعت مثل نس��اجی 
و چ��رم که ظرفیت باالیی دارد 
اما نتوانسته رشد کند آنها را به 
تولید کنن��دگان داخلی ارتباط 

داده و امتیاز بگیریم. 
نیازه�ای  حوزه ه�ا  ای�ن 
و  اولوی�ت دار، همس�ایه ها 
منطقه 300 میلیونی اطراف 

ایران است؟ 
بل��ه، همین االن در س��طح 
ش��هر برند ه��ای خارج��ی که 
س��ال  چن��د  در  می بینی��د 
گذش��ته به ش��کل قارچ گونه 
ش��کل گرفتند، تماما ظرفیت 
با  را  سرمایه گذاری مش��ترک 
ای��ران دارند، چون ه��م بازار 
داخ��ل را ج��واب می دهد هم 
از همه مهم ت��ر همین برندها 
در کش��ورهای اط��راف وجود 
دارند. پس با توجه به ش��رایط 
ای��ران و تمایلی که خارجی ها 
هم دارند، ایران می تواند هاب 
منطقه ش��ود. مث��ال در حوزه 
خودرو م��ا می توانیم بازار های 
اروپایی را داشته باشیم، یعنی 
س��رمایه گذاری  با  می توانی��م 
قطعات  تامین کننده  مشترک 
و  اروپای��ی  خودرو س��ازان 
آمریکای��ی باش��یم، هم��ه این 
مزیت ه��ا را داری��م. ما در تمام 
حوزه ه��ا ظرفی��ت نداریم باید 
فقط روی اینها متمرکز شویم و 
دیگر اینکه استراتژی چهار دهه 
گذش��ته که در هم��ه حوزه ها 
ورود کردی��م و می خواس��تیم 
سرمایه گذاری کنیم، اشتباه بود. 
االن باید فقط در حوزه هایی که 
بیش��ترین مزیت را داریم برای 
ج��ذب س��رمایه گذار داخلی و 

خارجی اقدام کنیم. 

رئیس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر شناسایی حوزه های مزیت دار در صادرات: 

مشوق های صادراتی محور جذب سرمایه گذار خارجی باشد

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
به اختصاص تسهیالت  160 هزار میلیارد 
ریالی به صنایع کوچک و متوس��ط گفت: 
این تس��هیالت ب��ه منظور گره گش��ایی از 
مشکالت واحدهای این صنایع که فعالیت 
آنها در س��ال های گذش��ته متوقف ش��ده 

است، اختصاص خواهد یافت. 
به گزارش شاتا، »محمدرضا نعمت زاده« 
در نخستین گردهمایی سراسری مدیران 
عال��ی و اس��تانی وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت در س��ال جدی��د ک��ه به مدت 
دو روز در ش��یراز انجام می ش��ود، تصریح 
کرد: ب��ا هماهنگی با س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور مقدم��ات اعطای این 
تس��هیالت فراهم ش��ده و در حال حاضر 
سیستم بانکی مشغول بررسی این تصمیم 
اس��ت که امیدواریم تا پایان فروردین ماه 

جاری مصوبه آن برای اجرا ابالغ شود. 
ب��ه گفته وی، این تس��هیالت به حدود 
2 هزار ط��رح صنایع کوچک و متوس��ط 
اختص��اص پی��دا می کن��د ضم��ن اینکه 
اختصاص یارانه برای کاهش نرخ تسهیالت 
بانکی اعطایی به این واحدها نیز در دست 
بررسی است. مهندس نعمت زاده در ادامه 
با اش��اره به عملک��رد برگ��زاری کارگروه 
تس��هیل و رفع موانع تولید  در استان های 
مختلف یادآور ش��د: جلسات این کارگروه 
در بسیاری از استان ها به حل بیش از 50 
درصد مش��کالت واحدهای صنعتی منجر 
ش��ده که نتیجه خوبی به دنبال داش��ته؛ 
این درحالی است که فعالیت 7 هزار واحد 
صنعتی در س��ال های گذش��ته در کشور 

متوقف شده است. 
وی به برنامه های دیگر این وزارتخانه در 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اشاره 
کرد و گفت: تاکید ما بر بهره گیری از توان 
و ظرفیت تولید داخلی اس��ت و فهرستی 
در این هفته به هیات دولت ارائه می شود 

که براس��اس آن، فهرست اقالم مجاز برای 
خرید از خارج کش��ور محدود خواهد شد 
هرچند برنامه پنجم توس��عه اجازه اعمال 
ای��ن محدودیت ه��ا را نم��ی داد. مهندس 
نعمت زاده با بیان اینکه در صورت موافقت 
دولت با این فهرست، محدودیت بیشتری 
ب��رای واردات 300 ت��ا 400 قلم کاال که 
هم اکنون صادرکننده آنها هس��تیم اعمال 
می ش��ود بر ممانع��ت از واردات این اقالم 
تاکید ک��رد. وزیر صنعت،  معدن و تجارت 
در ادامه با اشاره به کاهش صادرات حدود 
2 درصدی س��ال 94 نس��بت به سال 93 
خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برجام، در 
سال 95 باید از فرصت پسابرجام حداکثر 

استفاده را به عمل آورد. 
به گفته وی،  در س��ال 94 دو برابر آمار 
س��ال 93 واحدهای تحقیق و توس��عه در 
صنای��ع کش��ور ایجاد و تع��داد واحدهای 
صنعتی دانش بنیان ش��ده 2/5 برابر شده 

است. 
نعم��ت زاده ادامه داد: میزان خودروهای 
فرسوده در کش��ور را یک میلیون و 200 
هزار دس��تگاه ذکر ک��رد و گفت: با از رده 
خارج کردن این خودروها، مصرف سوخت 
خودروها تا 80 درصد کاهش خواهد یافت 
که گامی ب��رای تحقق اقتص��اد مقاومتی 
محسوب می شود و براین اساس این هدف 

از اسفند 94 آغاز شده است. 
وزی��ر صنعت، معدن وتج��ارت در بخش 
دیگری از س��خنان خود به موضوع اقتصاد 
مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی 
به عنوان چکی��ده و عصاره تجارب اقتصادی 

سه و نیم دهه انقالب اسالمی است. 
وی، درون زای��ی را به عنوان نخس��تین 
ویژگی این سیاست ها به معنای بهره گیری 
از همه ظرفیت ها و توانمندی های داخلی 
دانس��ت ک��ه الزم��ه آن ش��ناخت ای��ن 

ظرفیت ها است. 

اختصاص 160 هزار میلیارد ریال تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط

 حل بیش از 50 درصد مشکالت استان ها 
در ستاد تسهیل

ورود 2 هیات سرمایه گذاری چینی 
و افغان به چابهار

رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد تج��اری صنعت��ی چابه��ار گف��ت: دو هیات از 
کشورهای چین و افغانستان با هدف سرمایه گذاری 
در بخش ه��ای صنعتی و تجاری دی��روز صبح وارد 

منطقه آزاد در این شهرستان شدند. 
حام��د مبارک��ی در گفت وگو با ایرن��ا اظهار کرد: 
هی��ات س��رمایه گذاری چین ب��ه منظ��ور بازدید از 
توانمندی، ایجاد ش��هرک صنعت��ی چینی و احداث 
کارخانه کشتی سازی در س��فر دو روزه وارد چابهار 

شده است. 
وی ادام��ه داد: این هیات ضم��ن بازدید از مراکز 
تج��اری و بازارهای منطقه آزاد، طرح توس��عه بنادر 
شهید بهشتی و اسکله شهید کالنتری، نشست هایی 
با علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، 
مدی��ران حمل و نقل و ترانزی��ت و معاونت اقتصادی 

منطقه آزاد خواهند داشت. 
وی افزود: همچنین هیات تجاری افغانستان عالوه 
بر نشس��ت ها و بازدیدهای مشترک، گشت ساحلی 
نیز خواهند داشت و از نزدیک با ظرفیت های منطقه 

آشنا می شوند. 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی 
چابه��ار بیان ک��رد: راه اندازی خ��ط ترانزیت کاال از 
منطق��ه آزاد چابهار به افغانس��تان یک��ی از اهداف 
س��فر هیات تجاری � س��رمایه گذاری این کشور به 

شهرستان است. 
مبارکی بیان کرد: هیات س��رمایه گذاری کش��ور 
افغانس��تان یکشنبه ش��ب و هیات س��رمایه گذاری 
کش��ور چین صبح دوشنبه هفته جاری چابهار را به 

مقصد تهران ترک می کنند. 
چابهار تنها بندر اقیانوس��ی کشور و سرزمین موج 
و مرجان با 13هزار و 161 کیلومترمربع وس��عت از 
شمال به نیکش��هر، از شرق به کش��ور پاکستان، از 
جنوب به دریای عم��ان و از غرب به کنارک متصل 

است. 
این شهرس��تان زیبا و ساحلی در منطقه مکران از 
دو شهر به نام های چابهار و نگور، سه بخش مرکزی، 
دش��تیاری و پالن، هف��ت دهس��تان و 549 آبادی 
دارای س��کنه تشکیل شده اس��ت و تا زاهدان مرکز 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان 640 کیلومتر فاصله 

دارد. 

قائم مقام سازمان توسعه تجارت در دیدار با 
هیات های چینی خبر داد

معافیت مالیاتی 5 ساله 
سرمایه گذاران خارجی در ایران

ص��ادق ضیائ��ی بیگدل��ی، قائم مقام و سرپرس��ت 
معاونت امور بین الملل و الحاق به WTO س��ازمان 
توسعه تجارت در دیدار با هیات هایی از کشور چین 
اعالم کرد: قوانین خوبی ب��ا عنوان رفع موانع تولید 
رقابت پذیر در ایران تصویب ش��ده که براس��اس آن 
س��رمایه گذاران خارجی به مدت پنج سال از معافیت 

مالیاتی برخوردار می شوند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان توس��عه 
تج��ارت، صادق ضیائ��ی بیگدلی در دی��دار با دو 
هی��ات چینی از اس��تان های جی جیان��گ و یونن 
ضم��ن تاکید بر س��رمایه گذاری در ای��ران اظهار 
داش��ت: اگ��ر ش��رکت های خارجی با اس��تفاده از 
ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نس��بت 
ب��ه تولید محصوالت با نش��ان معتب��ر اقدام کنند؛ 
در صورت��ی  ک��ه حداقل 20 درص��د از محصوالت 
تولی��دی را صادر کنند، مش��مول معافیت مالیاتی 
می ش��وند و ب��ا اتم��ام دوره مذک��ور از 50 درصد 

تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند ش��د. 
ضیائی بیگدل��ی ادامه داد: ای��ران بزرگ ترین بازار 
کاالهای واس��طه ای در خاورمیانه اس��ت و با توجه 
به دسترس��ی به بازار 300 میلیون نفری کشورهای 
همس��ایه به ویژه منطق��ه اوراس��یا، وضعیت خوبی 
ب��رای گس��ترش تج��ارت و س��رمایه گذاری دارد و 
س��رمایه گذاران می توانن��د از ای��ران به عنوان هاب 

صادراتی خود استفاده کنند. 
وی در ادام��ه این دیداره��ا، از طرف های مقابل 
خواس��ت، حوزه های مدنظر هم��کاری با ایرانی ها 
را مش��خص کنند و در جلس��ات و دیدارها شرایط 
گفت وگ��و و مذاکرات بخ��ش خصوصی دوطرف و 
عملیات��ی ش��دن تفاهم نامه های تج��اری را فراهم 

کنند. 
سرپرس��ت معاون��ت ام��ور بین المل��ل و الحاق به 
WTO س��ازمان توسعه تجارت، اضافه کرد: ما این 
آمادگی را داریم با توجه به پیش��نهادهای ارائه شده 
از سوی طرف مقابل، فعاالن و تجار موفق خود را در 

بخش های مختلف معرفی کنیم. 

12تن پنیر سخت به روسیه صادر 
می شود

اواخر سال گذش��ته 12 تن پنیر سخت به روسیه 
صادر ش��ده بود و تا چند روز آینده نیز 12 تن دیگر 

پنیر به این کشور صادر می شود. 
رضا باکری با اعالم این خبر به ایسنا گفت: ارزش 
هر کیلوگرم پنیر س��خت صادراتی به روسیه حدود 
2.5 دالر اس��ت و در حال حاضر پتانس��یل صادرات 
حدود یک میلی��ارد دالر پنیر به این کش��ور وجود 
دارد.  باک��ری افزود: صادر کنن��ده و تاجر باید توانایی 
و قدرت رقابت در بازار های بین المللی را داش��ته باشد 
و ای��ن اختالف فاحش قیمت س��د بزرگی در مس��یر 
صادرات به روس��یه اس��ت که به نظر می رس��د دولت 
ب��رای ترغیب بیش��تر صادر کنندگان باید تس��هیالت 
مناسبی وضع کند.  باکری اظهار کرد: دولت می تواند 
از طریق هزینه حمل محص��والت صادراتی از مبدأ تا 
مقصد، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و تصمیم گیری ها 
با حضور و مشارکت صادر کنندگان و دیگر هزینه های 
تولی��د مانند ورود موقت مواد اولیه برای ش��رکت های 
صادر کنن��ده، مش��وق هایی وضع کند ت��ا آنها بتوانند 
از طریق این تس��هیالت قدرت رقابت بیش��تری را در 

بازار های خارجی داشته باشند. 

آغاز خرید تضمینی گندم
خری��د تضمینی گن��دم به عنوان اس��تراتژیک ترین 
محصول کش��اورزی در س��ال جاری آغاز شده که به 
گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی با افزایش 25درصدی 
تولی��د، میزان خری��د نیز به 10 میلی��ون تن افزایش 
می یاب��د. علی قنب��ری، مدیر عامل ش��رکت بازرگانی 
دولتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خرید تضمینی 
گندم در برخی از شهرس��تان های مناطق گرمسیری 
مانند سیس��تان و بلوچس��تان و فارس آغاز ش��ده که 
پیش بینی می ش��ود امسال وضعیت بسیار مناسبی در 
خرید تضمینی این محصول استراتژیک داشته باشیم. 
وی ضم��ن پیش بینی اینکه می��زان تولید گندم در 
س��ال جاری به حدود 12 میلیون تن می رسد، افزود: 
قیمت خرید تضمینی گندم کیلویی 1270 تومان بوده 
که قیمت نسبتا عادالنه ای است و پیش بینی می شود 
میزان خرید تضمینی گندم تا 25 درصد افزایش پیدا 
کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: برای خرید 
این محصول 13 هزار و 400 میلیارد تومان پیش بینی 
ش��ده که جدول آن را تهیه کرده ایم و برای تصویب به 

هیات دولت ارسال می کنیم. 
قنبری افزود: امسال به گونه ای برنامه ریزی خواهیم 
کرد که به موقع بتوانیم مطالبات کشاورزان را پرداخت 

کنیم تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید. 

صنعت غذاتجارت

کشاورزی
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خبرهای منتشر شده نشان 
می دهد که دولت برای کاهش 
تولیدکنندگان  تسهیالت  نرخ 
این ب��ار راه��کار کاه��ش غیر 
را در دس��تور کار  دس��توری 
ق��رار داده اس��ت. اواخر هفته 
گذش��ته س��خنگوی دولت در 
اظه��ار نظ��ری گف��ت: دولت 
در بودج��ه س��ال 95 بال��غ بر 
1000 میلی��ارد توم��ان برای 
صادراتی  مشوق های  پرداخت 
و تف��اوت پرداخت تس��هیالت 
ارزان قیمت قائل ش��ده است. 
معاون رئیس جمه��ور با اعالم 
ای��ن خبر اف��زود: م��ا در این 
ب��اره تجهی��ز مناب��ع کرده ایم 
و آم��اده پرداخت تس��هیالت 
ارزان قیم��ت و تف��اوت ن��رخ 
س��ود به این واحدها هس��تیم 
تا آنها فعال و س��ودآور شوند. 
خبری که نشان می دهد دولت 
ب��رای کاهش نرخ تس��هیالت 
ب��رای تولید کنن��دگان این بار 
راه��کار کاهش غیر دس��توری 
س��ود بانکی را در دس��تور کار 
قرار داده اس��ت. پی��ش از این 
اقتصادی  کارشناس��ان  برخی 
تس��هیالت  یاران��ه  پرداخ��ت 
را ب��رای واحد ه��ای تولی��دی 
یک��ی از راه ه��ای تح��رک در 
اقتص��اد ای��ران عن��وان کرده 
بودند. اقدامی که ش��اید بتواند 
گ��ره کور تولید در س��ال های 
اخیر را باز کند. برای بررس��ی 
موضوع، پای صحبت های دکتر 
محمد ص��ادق عوضعلی پور از 
کارشناسان اقتصادی نشستیم 

که در ادامه پیش رو دارید. 

راهکاری برای حل معضل 
نقدینگی 

ص��ادق  محم��د  دکت��ر 
از کارشناس��ان  عوضعلی پ��ور 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« با اش��اره به 
عملکرد مثبت دولت در مسیر 
حمایت از تولید افزود: پرداخت 

یارانه به تولید که در دس��تور 
کار دولت در س��ال جاری قرار 
گرفت دو هدف اصلی را دنبال 
می کن��د، اول آنکه دولت قصد 
دارد واحد های تعطیل شده را 
دوباره احیا کند و هدف گذاری 
دیگر واحد ه��ای نیمه تعطیل 
اس��ت که با ظرفیتی پایین تر 
از ظرفیت واقعی خود فعالیت 
دارند. با توجه ب��ه اینکه یکی 
از مش��کالت اصلی واحد های 
تولی��دی و صنعتی در کش��ور 
موضوع کمبود نقدینگی است 
بنابرای��ن تزری��ق نقدینگی و 
تسهیالت ارزان قیمت می تواند 
بخشی از مشکالت این بنگاه ها 
را مرتفع کند. ب��ه این ترتیب 
تس��هیالت با نرخ سود پایین 
تولید کنن��دگان  اختی��ار  در 
ق��رار می گی��رد و مابه التفاوت 
دول��ت  را  سودتس��هیالت 

پرداخت می کند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه 
آمار های موجود نشان می دهد 
ک��ه چ��ه تع��داد از واحد های 
حاض��ر  ح��ال  در  تولی��دی 
در کش��ور فعالن��د و ب��ا چ��ه 
ظرفیتی تولید می کنند و چه 

واحد هایی به تعطیلی کشیده 
شده اند، عنوان کرد: دولت باید 
از هم��ه ابزار های موجود برای 
شناسایی دقیق این واحد ها و 
حمای��ت از تولید کننده واقعی 

استفاده کند. 
عوضعلی پ��ور این ط��رح را 
ب��ا پرداخ��ت یارانه ب��ه تولید 
متفاوت دانست و افزود: تزریق 
نقدینگی می تواند سمت عرضه 
اقتص��اد را تحریک کند و توان 
تولی��د را به واحد های تولیدی 
بازگرداند اما باید برای س��مت 
تقاضای اقتصاد هم برنامه ریزی 
شود تا با افزایش قدرت خرید 
الزم  تقاضای  مصرف کنندگان 

در بازار به وجود آید. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
اف��زود: هر چند ب��ا پیش بینی 
رش��د 4 تا 5 درص��دی برای 
اقتص��اد ایران در س��ال جاری 
می توان توقع داشت که بخشی 
از مش��کالت س��مت تقاضای 
اقتصاد حل ش��ود اما باید این 
موضوع به صورت جدی نیز در 
دس��تور کار دولت قرار گیرد. 
مشکل اصلی بس��یاری از این 
واحد های تولی��دی که تا مرز 

تعطیل��ی پی��ش رفته ان��د در 
بخ��ش فروش اس��ت بنابراین 
بای��د بپذیری��م که ب��ا کاهش 
مصرف کننده  خری��د  ق��درت 
برای بخشی از کاالهای تولید 
تقاضای��ی وج��ود ن��دارد هم 
آمار ه��ای اقتص��ادی هم این 
مسئله را نشان می دهند و هم 
در فض��ای عمومی جامعه این 

موضوع قابل لمس است. 

اولویت با بخش های 
اثرگذار باشد 

وی ب��ا اش��اره ب��ه ام��کان 
اعطایی  تسهیالت  در  انحراف 
تاکی��د ک��رد: در طرح ه��ای 
زود بازده هم این تجربه وجود 
داش��ت که برخ��ی از آمار ها 
حتی ت��ا انحراف 70 درصدی 
از تس��هیالت از اهداف تعریف 
شده را بیان می کنند. بنابراین 
باید تمهیداتی اندیشیده شود 
تا می��زان انح��راف از اهداف 
اصلی ای��ن طرح ب��ه حداقل 
برس��د دول��ت ب��ا اقدام��ات 
ب��روز  از  می توان��د  نظارت��ی 
چنی��ن انحرافاتی پیش گیری 
کند وتوان و پتانس��یل بالقوه 

ای��ن کار در دولت وجود دارد 
بنابرای��ن بای��د با شناس��ایی 
بخش ه��ای واقع��ی اقتصاد و 
واحد هایی ک��ه واقعا به دلیل 
کمبود نقدینگی دچار مشکل 
شده اند انحرافات را به حداقل 
رساند. توجه داشته باشیم که 
هیچ سیاست صد  درصدی در 
اقتصاد وجود ن��دارد، بنابراین 
دولت باید تمام تالش خود را 
ب��رای تحقق اهداف مورد نظر 

این طرح به کار گیرد. 
عوضعلی پ��ور گف��ت: ی��ک 
راهکار این اس��ت ک��ه دولت 
اولویت بن��دی مناس��بی برای 
اعط��ای تس��هیالت در نظ��ر 
اساس��ا بخش هایی که  بگیرد 
بیش��ترین اثر گ��ذاری را ب��ر 
اقتصاد دارن��د در اولویت های 

نخست قرار می گیرند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
در خصوص پیش بینی رش��د 
برای سال جاری اقتصاد ایران 
افزود: طبیعتا وضعیت اقتصاد 
در س��ال ج��اری نس��بت به 
سال گذشته بسیار مطلوب تر 
خواه��د ب��ود و م��ا می توانیم 
با اس��تفاده از پتانس��یل های 
موج��ود و ظرفیت  های خالی 
موجود در اقتصاد و تحرک در 
این بخش ها به رشد حدود 5 

درصد برسیم. 
وی تاکی��د ک��رد: ب��ا توجه 
ب��ه وضعیت فعلی تس��هیالت 
بانکی نرخ سود این تسهیالت 
با رقم ت��ورم همخوانی ندارد 
و اس��تفاده از این تس��هیالت 
توجیه  تولید کنن��دگان  برای 
اقتصادی ندارد، بنابراین یارانه 
تولید می تواند  به  تس��هیالت 
نقدینگی قفل شده در اقتصاد 
را دوب��اره به جریان بیندازد و 
ب��ه فضای تولی��د کمک کند. 
البت��ه دولت نرخ تس��هیالت 
ارزان قیم��ت را 10درصد در 
نظ��ر گرفت��ه اس��ت بنابراین 
مابه التفاوت آن تا میزان سود 
یارانه  به صورت  را  تس��هیالت 

پرداخت خواهد کرد. 

در صورت کنترل انحراف تسهیالت از اهداف رخ می دهد

باد موافق تقاضا به بادبان تولیدکنندگان

بانک مرکزی در بخش��نامه  ای 
به شبکه بانکی بر ضرورت  رعایت 
قوانی��ن، مق��ررات و الزامات ناظر 
بر فعالیت های بانکی و همچنین 
پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب 
به ویژه مس��ئولیت های مصرح در 
بند )ج( ماده 35 قانون مذکور در 
خصوص جبران خسارات احتمالی 
صاحبان سهام و مشتریان ناشی از 

عملیات بانکی تاکید مجدد کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک 
مرکزی متن این بخشنامه به شرح 

زیر است: 
احتراما، با اش��اره ب��ه ضرورت 
و  بانک ه��ا  فعالی��ت   و  حرک��ت 
موسس��ات اعتباری در چارچوب 
قوانین جاری کش��ور و همچنین 

مقررات منطبق بر آنها که توسط 
بان��ک مرک��زی ابالغ می ش��ود، 
به ویژه قانون پولی و بانکی کشور 
و قانون عملیات بانکی بدون ربا و 
آیین نامه ها و مقررات احتیاطی و 
تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده 
که آس��یب پذیری نظ��ام پولی و 
بانک��ی ناش��ی از فعالیت بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری را کنترل 
کرده و مخاط��رات آن را کاهش 
دهد، به استحضار می رساند یکی 
از مخاطرات��ی ک��ه تقریبا تمامی 
فعالیت های بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری در مع��رض آن ق��رار 
دارند، ریس��ک عملیاتی است که 
می تواند ناش��ی از نامناسب بودن 
و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، 

اف��راد و سیس��تم های داخلی یا 
ناش��ی از وقوع رویدادهای خارج 
از بان��ک ی��ا موسس��ه اعتباری 
باش��د. تخط��ی از قوانین، نقض 
مقررات، عدم پایبن��دی به مفاد 
اساسنامه مصوب و رعایت نکردن 
الزامات ناظر ب��ر فعالیت  بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری از جمله 
مهم ترین رویدادهایی اس��ت که 
در بروز ریس��ک موص��وف موثر 
بوده و می تواند زیان های عمده ای 
را برای بانک یا موسسه اعتباری 
در پی داش��ته باش��د و تهدیدی 
جدی برای ثبات و س��المت آن 
به ش��مار رود. الزم به ذکر است 
که براس��اس بن��د )ج( ماده 35 
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

سال 1351، »هر بانک در مقابل 
خس��اراتی که در اثر عملیات آن 
متوجه مشتریان می شود، مسئول 
و متعه��د جب��ران خواه��د بود. 
هیات مدیره،  رئی��س  مدیرعامل، 
اعضای هی��أت عام��ل و اعضای 
هیات مدی��ره ه��ر بان��ک نیز در 
مقابل صاحبان سهام و مشتریان، 
مسئول خس��اراتی می باشند که 
به علت تخلف ه��ر یک از آنها از 
مقررات و قوانین و آیین نامه های 
مربوط به این قانون یا اساسنامه 
آن بان��ک، به صاحبان س��هام یا 

مشتریان وارد می شود.«
با توجه به مطالب مورد اش��اره 
و ضم��ن تاکید مجدد بر ضرورت 
و ل��زوم رعایت قوانی��ن، مقررات 

و الزام��ات ناظر ب��ر فعالیت های 
بانک��ی و همچنی��ن پایبندی به 
مفاد اساس��نامه مصوب و با نظر 
داشت مس��ئولیت های مصرح در 
بن��د )ج( م��اده 35 قانون مذکور 
در خص��وص جب��ران خس��ارات 
و  س��هام  صاحب��ان  احتمال��ی 
مشتریان ناشی از عملیات بانکی، 
خواهشمند است تدابیر و اقدامات 
الزم ب��ه منظور هدایت فعالیت ها 
مقررات  قوانی��ن،  در چارچ��وب 
و الزام��ات ابالغ��ی و همچنی��ن 
پیش��گیری از مخاطرات موصوف 
اعتب��اری  بانک/موسس��ه  در آن 
اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای 
قانونی  از مسئولیت های  ذی ربط 

خود آگاه شوند. 

 وزی��ر نف��ت و گاز کش��ور هند 
اطمینان داد بدهی این کش��ور به 
ایران را به زودی از طریق سه بانک 
معرفی شده از سوی ایران پرداخت 
می کند؛ بر همین اساس، پرداخت 
بدهی به محض اعالم حساب ها و 

جزییات آن انجام خواهد شد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، ولی اهلل س��یف در جلسه 
دی��روز خود ب��ا وزیر نف��ت و گاز 
هند، با اش��اره ب��ه روابط تاریخی 
خوب و گس��ترده بین دو کش��ور، 
تصری��ح ک��رد: با عزم مس��ئوالن 
ای��ران و هند و ش��رایط مس��اعد 
پسابرجام، سعی در ارتقای روابط 
اقتصادی  فعالیت های  و گسترش 
داری��م و خوش��بختانه زمینه های 
همکاری اقتصادی بین دو کش��ور 
بسیار وسیع است و تاکنون بخش 
کوچکی از این ظرفیت ها استفاده 

شده است. 
وی پیش نی��از هرگونه فعالیت 
اقتصادی بین کشورها را برقراری 
روابط بانکی دانست و گفت: قبل از 

تحریم، روابط بانکی مناسبی بین 
ایران و هند وجود داشت و با توجه 
به فضای مثبت ایجاد شده می توان 

این روابط را تقویت کرد. 
وی اف��زود: بانک ه��ای هن��دی 
می توانند نقش بانک های اروپایی 
را ب��رای تس��ویه حس��اب بین دو 
کش��ور برعهده گیرند و با سرعت 
عمل بیش��تری، خدمات بانکی با 
استانداردهای بانک های اروپایی را 

به ما ارائه دهند. 
رئی��س کل بانک مرکزی در این 
جلس��ه از وزی��ر نف��ت و گاز هند 
این کشور  پرداخت های  خواست، 
مستقیما به حس��اب های معرفی 
ش��ده توس��ط ایران و ب��ا ارز یورو 

انجام شود. 
س��یف در مورد تاسیس شعب 
بانک های دو کش��ور اظه��ار کرد: 
کش��ور هن��د هرچه س��ریع تر به 
درخواست تاسیس شعب بانک های 
ایرانی در آن کشور رسیدگی کند و 
اطمینان داد ایران نیز متقابال برای 
تاسیس ش��عب بانک های هندی، 

اقدام الزم را انجام دهد. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
همچنی��ن از وزی��ر نف��ت و گاز 
هند خواس��ت، دولت این کش��ور 
به صورت رس��می، رف��ع تحریم ها 
علیه بانک های ایران را به ش��بکه 
بانکی اعالم کن��د، چرا که تحقق 
اه��داف تج��اری و اقتص��ادی دو 
کشور به تس��هیل در روابط بانکی 
نی��از دارد. درای��ن خصوص توافق 
برجام و قطعنامه ش��ورای امنیت 
نیز به صورت ش��فاف دامنه مجاز 
فعالیت های بانک��ی را اعالم کرده 
اس��ت و بانک های هن��دی براین 
اس��اس می توانند روابط خود را با 

بانک های ایران آغاز کنند. 
وی ب��ا اش��اره به اس��تفاده از 
 ACU اتحادی��ه  ظرفیت ه��ای 
ب��رای تس��ویه بین کش��ورهای 
منطقه، خاطرنشان کرد: اتحادیه 
تس��ویه  در  می توان��د   ACU
حساب ها نه تنها میان دو کشور، 
بلکه میان تمام کشورهای عضو، 
یاری رس��ان باش��د و باید توجه 

بیشتری به این اتحادیه شود. 

 تمایل هندی ها برای 
سرمایه گذاری در پروژه گازی 

ایران
وزی��ر نف��ت و گاز هند به طرف 
ایران��ی اطمین��ان داد کش��ورش 
متعهد ب��ه پرداخت تم��ام بدهی 
خود به ایران است و گفت: در این 
خصوص قب��ال توافق هایی حاصل 
شده و دو طرف پذیرفتند که دالر 
آمریکا به عنوان مبنای محاس��به 
قرار گی��رد، پرداخت بدهی نیز به 
محض اینکه حساب ها و جزییات 

آن اعالم شود، صورت می گیرد. 
درامندرا پ��رادان، در این دیدار 
درخصوص روابط بین دو کش��ور 
گفت: رواب��ط تمدن بزرگ ایران و 
هند محدود به چند سال گذشته 
نیس��ت و کش��ور ایران در هند و 
حتی در مناطق روس��تایی کامال 
شناخته ش��ده اس��ت. در شرایط 
کنونی و با توجه به برداشته شدن 
تحریم ها، فضای جدیدی برای آغاز 

گفت وگو و همکاری بین دو کشور 
ایجاد شده است. 

وزیر نف��ت و گاز هند از تمایل 
به س��رمایه گذاری این کش��ور در 
پروژه های ایران از جمله توس��عه 
پروژه گازی »ف��رزاد ب« در بندر 
چابهار خب��ر داد و گفت: کش��ور 
هن��د همچنین عالقه مند اس��ت 
درخصوص انرژی، پتروش��یمی و 
آلومینیوم ایران س��رمایه گذاری و 
با ش��رکت های خصوصی در ایران 

فعالیت کند. 
این مقام هن��دی، روابط بانکی 
بی��ن دو کش��ور را ش��اهرگ های 
ارتباط��ی خوان��د و اف��زود: روابط 
بانکی باید تقویت ش��ود به همین 
منظ��ور در حال حاضر س��ه بانک 
ایرانی درخواس��ت تاسیس شعبه 
در هن��د دارن��د. همچنی��ن یک 
بانک هندی نیز قصد دارد نسبت 
به تاسیس ش��عبه در ایران اقدام 
کن��د. در ای��ن خص��وص وزارت 
اقتص��ادی هند هم��کاری الزم را 

انجام می دهد. 

بانک مرکزی : 
بانک ها به جبران خسارت مشتریان پایبند باشند

هند به زودی بدهی خود را به ایران پرداخت می کند
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گزارش 2

رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد
تحقق 70 درصد اهداف بودجه ای 

خصوصی سازی در سال 94
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی گفت: براساس 
قانون بودجه قرار بود در سال گذشته 18.100 میلیارد 
توم��ان از مح��ل واگذاری ها به خزانه واریز ش��ود که 
11.300 میلیارد توم��ان آن معادل 70 درصد اهداف 

بودجه ای خصوصی سازی محقق شد. 
به گزارش سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی 
در خص��وص عملک��رد س��ازمان خصوصی س��ازی در 
س��ال 94 گفت: براساس قانون بودجه قرار بود در سال 
گذشته 18.100 میلیارد تومان از محل واگذاری ها به 
خزانه واریز شود که 11.300 میلیارد تومان آن معادل 
70 درصد اهداف بودجه ای خصوصی سازی محقق شد. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: همچنین 
نام تعداد 120 ش��رکت در لیس��ت واگذاری های سال 
گذش��ته این سازمان قرار داشت که حدود 30 شرکت 
از آنه��ا واگذار ش��د که از این نظ��ر، 25 درصد اهداف 

محقق شده است. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه 
امیدواریم در س��ال 95 و در دوران پس��اتحریم شاهد 
ش��رایط بهتری برای واگذاری ها در کش��ورمان باشیم 
تصریح کرد: همه ش��رکت هایی که در لیست سازمان 
خصوصی س��ازی ب��رای عرض��ه ق��رار دارن��د از ارزش 
یکسانی برای این س��ازمان برخوردارند و از نظر اندازه 
چه بزرگ باش��ند و چه کوچک، انرژی یکسانی از این 
س��ازمان مصرف می کنند. وی در خصوص هدفگذاری 
این س��ازمان برای س��ال 95 گفت: برای اعالم لیست 
واگذاری ها سازمان خصوصی سازی در سال جاری باید 
منتظر تشکیل هیأت واگذاری باشیم تا با تأیید اعضای 
این هیات، اس��امی ش��رکت های قابل عرضه مشخص 
شود، با این وجود هر شرکتی که تا به امروز در لیست 
واگذاری های این س��ازمان بوده اما به فروش نرس��یده 
اس��ت، به هیأت واگذاری برای عرضه در س��ال جدید 

پیشنهاد خواهد شد. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه 
س��ال 95 ب��ه دلیل آزادس��ازی س��هام عدالت، س��ال 
سرنوشت س��ازی برای این سازمان است، اذعان داشت: 
در سال جاری باید سود سهام شرکت های سرمایه پذیر 
را پ��س از برگ��زاری مجام��ع در تی��ر و ش��هریور ماه 
بگیریم و پس از بررس��ی میزان اقس��اط پرداخت شده 
سهام عدالت، س��ازوکار خریدوفروش این سهام توسط 
مش��موالن را فراهم کنیم و از این حیث سال پرکاری 
برای س��ازمان خصوصی سازی پیش بینی می شود. وی 
افزود: یک��ی از دغدغه های این س��ازمان اثرات تورمی 
آزادسازی س��هام عدالت بود که برای حل این مشکل 
کارشناس��ی زیادی انجام ش��د؛ بر این اساس در الیحه 
آزادس��ازی سهام عدالت تدابیری برای حل این مشکل 
اندیشیده شده است و به مشموالن نیز توصیه می کنیم 
در صورت آزادسازی سهام عدالت اقدام به فروش سهام 

خود نکنند تا از سود این سهام بهره مند شوند. 
پ��وری حس��ینی ب��ا بی��ان اینک��ه ارزش ریال��ی 
ش��رکت های باق��ی مان��ده در لیس��ت واگذاری های 
سازمان خصوصی س��ازی به دلیل غیربورسی بودن به 
صورت دقیق مش��خص نیست، گفت: بیان عدد دقیق 
ارزش واگذاری های باقی مانده این س��ازمان نیاز به کار 
کارشناس��ی و ارزش گذاری س��هام دارد؛ با این وجود 
با احتس��اب س��هام عدالت و رد دی��ون تاکنون حدود 
145 هزار میلیارد تومان س��هم دولتی واگذار ش��ده و 
حدود 100 هزار میلیارد تومان س��هم دولتی نیز برای 
عرضه و فروش باقی مانده که واگذاری این میزان سهام 
نی��از به ع��زم و اراده جدی و همچنی��ن فراهم آمدن 

بسترهای الزم دارد. 

خبرنــامه

بیمه نــامه

نرخنــامه
دالر3,476 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.476تومان هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 

جدید را1.030.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازارآزاد3.960 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز4.950توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم 
س��که 543.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که289.000 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی193.000 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار 
105.350توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طال هم در 

بازارهای جهانی 12.394دالر بود. 

ثبت نام بازنشستگان برای دریافت 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 

بانک صادرات ایران به مناس��بت حلول ماه مبارک 
رج��ب برای افزایش رف��اه حال بازنشس��تگان، صدور 
کارت ه��ای اعتباری به منظور خری��د کاالی ایرانی را 

برای بازنشستگان در دستور کار قرار داد. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، این 
بانک در راس��تای افزایش رفاه بیش��تر بازنشستگان با 
اختص��اص اعتبارات الزم نس��بت به بسترس��ازی های 
س��خت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت اجرای این 

طرح اقدام کرده است.
بر این اس��اس بازنشس��تگان صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری که حق��وق خ��ود را از طریق ش��عب بانک 
ص��ادرات ایران دریافت می کنن��د می توانند با مراجعه 
به وب س��ایت این بانک نس��بت ب��ه تکمیل اطالعات 
مورد نیاز و اخذ ک��د رهگیری اقدام و پس از دریافت 
پیام��ک از س��وی بانک و نیز اعالم در س��ایت مذکور 
جه��ت دریاف��ت کارت صادره و تکمی��ل پرونده خود 
هم��راه کارت ملی و تصویر آن به ش��عبه اعالم ش��ده 

مراجعه کنند. 

 تقدیر از بانک ملی
در مسابقات روبوکاپ 

مش��ارکت بانک مل��ی ای��ران در یازدهمی��ن دوره 
مس��ابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران مورد تقدیر 
ق��رار گرف��ت. در مراس��م اختتامی��ه یازدهمین دوره 
مس��ابقات بین الملل��ی روب��وکاپ آزاد ای��ران، دکت��ر 
موسی خانی رئیس کمیته ملی روبوکاپ با اهدای لوح 
و تندیس از مش��ارکت و حمای��ت بانک ملی ایران در 

برگزاری مسابقات روبوکاپ قدردانی کرد. 
گفتنی اس��ت هدف این مسابقات ترویج و گسترش 
دان��ش روباتیک و هوش مصنوع��ی در میان نوجوانان 
و جوانان کش��ور بوده و در حال حاضر این مس��ابقات 
به عن��وان با کیفیت ترین و بزرگ ترین مس��ابقه هوش 
مصنوع��ی و روباتی��ک غرب آس��یا ارزیابی و از س��ال 
1385هرساله به طور مستمر در ایران برگزار می شود. 
مس��ابقات بین المللی روب��وکاپ آزاد ای��ران دارای 
جایگاه ویژه ای نزد پژوهش��گران و دانش��مندان ایران 
و دنیاس��ت و یازدهمین دوره این مس��ابقات از تاریخ 
17 ت��ا 20 فروردی��ن س��ال 1395 در مح��ل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران به همت دانشگاه آزاد 
اس��المی قزوین و کمیته ملی روبوکاپ و با مش��ارکت 

بانک ملی ایران برگزار شد. 

بانکنامه
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قیمتنوع ارز 

3.476دالر امریکا

  3.960یورو اروپا

 4.950 پوند انگلیس

955 درهم امارات

1.238  لیر ترکیه

 538یوان چین

32 ین ژاپن

2.708  دالر کانادا

3.658 فرانک سوییس

11.400 دینار کویت

925 ریال عربستان

60روپیه هند

895رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

  12.394انس طال

  456.800مثقال طال

105.350  هر گرم  طالی 18 عیار

1.030.500سکه بهار آزادی

1.030.000  سکه طرح جدید

 543.000نیم سکه

289.000ربع سکه

193.000سکه گرمی 

پلنگ ایرانی، تحت حمایت »بیمه ما«
بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی توس��ط شرکت »بیمه ما« 
در راس��تای عمل به مس��ئولیت های اجتماعی در تاریخ 
26 اس��فند ماه 1394 صادر شد. به گزارش روابط عمومی 
بیمه ما، این بیمه نامه موضوعات اصلی، خسارات دام های 
اهلی )گوسفند، بز، اسب، استر، االغ، قاطر، گاو، شتر، سگ 
گله و نگهبان( ناشی از حمله پلنگ یا گرگ و موارد احتمالی 
آسیب های جس��می اش��خاص ثالث را پوشش می دهد. 
همچنین خس��ارات وارد به محیط زیست ناشی از تلفات 
پلن��گ در اثر عواملی چون حوادث جاده ای، طعمه گذاری 
و مس��موم شدن، خشکسالی، س��یل، آتش سوزی و سایر 
موارد )غیر از مرگ به دلیل کهولت سن( به منظور بهبود 
شرایط حفاظتی و کاهش عوامل تهدید گونه، به عنوان یکی 
از موضوعات تحت پوشش این بیمه نامه مطرح شده است. 
یکی از ویژگی های بارز مدل بیمه طراحی شده و بیمه نامه 
جامع صادر ش��ده توسط »بیمه ما« لحاظ کردن دو گونه 
پلنگ و گرگ به صورت توأمان در شرایط بیمه است که در 
موفقیت این بیمه نامه و ساماندهی موضوع خسارات تاثیر 

بسزایی خواهد داشت. 

پرداخت سود 26 درصدی بیمه های 
زندگی بیمه ملت

سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی بیمه ملت در 
سال 1394، 26 درصد اعالم شد. 

به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه ملت، این ش��رکت 
براساس آیین نامه 68 شورای عالی بیمه، سود مشارکت 
در مناف��ع بیمه ه��ای زندگی در س��ال 94 را 26 درصد 
محاسبه و در پایان اس��فندماه سال گذشته به اندوخته 
بیمه گذاران دارنده بیمه نامه های زندگی و سرمایه گذاری، 
س��پرده زندگی، زندگ��ی و بازخرید س��نوات و تحصیل 
فرزندان  اضافه کرد. براس��اس این گ��زارش، با توجه به 
زیرس��اخت های مناس��ب نرم اف��زاری بیمه ملت، س��ود 
مش��ارکت در مناف��ع بیمه های زندگی س��ال 94 بدون 
هیچ تاخیری محاس��به و در همان س��ال ب��ه اندوخته 
بیمه گذاران افزوده ش��د. در سه سال گذشته، بیمه ملت 
به صورت میانگین، 25.14 درصد سود مشارکت در منافع 
برای بیمه گذاران زندگی خود محاس��به و پرداخت کرد 
و در س��ال 92، با پرداخت 30.75 درصد، باالترین سود 

مشارکت در منافع را در صنعت بیمه محقق کرد.

عباس نعیم امینی
abahram73@yahoo.com
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ملیحهکریمشاهی
کارگزاریبانکتوسعهصادرات

خانهدارشدنیکهزارو954نفر
ازطریقبازارسرمایه

در دومین هفته معامالت فرابورس ایران در س��ال 
95، تعداد یک هزار و 954 نفر با استفاده از 83 هزار 
و 916 اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند 

دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند. 
به گزارش سنا و به نقل از سمات، حجم معامالت 
حق تقدم تس��هیالت مسکن در هفته منتهی به 19 
فروردی��ن ماه ج��اری، 165 ه��زار و 245 و ارزش 

معامالت این اوراق بالغ بر127 میلیارد ریال بود. 
معامالت حق تقدم تس��هیالت مس��کن از س��ال 
89 در ش��رکت فرابورس ایران آغاز ش��ده است که 
هم اکن��ون بی��ش از 20 نماد حق تقدم تس��هیالت 

مسکن در این شرکت معامله می شود. 
براس��اس بخش��نامه بان��ک مس��کن، نرخ س��ود 
تس��هیالت خرید خانه، ف��روش اقس��اطی و جعاله 
تعمیر مس��کن از 18.5 ب��ه 17 درصد کاهش یافته 
و نرخ سود تسهیالت مشارکتی نیز 21درصد تعیین 

شده است. 
براساس اطالعیه فرابورس، سقف تسهیالت خرید 
و س��اخت مس��کن از مح��ل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن برای زوجینی که تاریخ 
عق��د آنه��ا از اول فروردی��ن  85 و بعد از آن باش��د 
)مش��روط به استفاده نکردن از تسهیالت طرح 92( 
از 500 میلی��ون ریال به س��قف های جدید افزایش 
پیدا کرده اس��ت، به طوری که سقف تسهیالت برای 
هر پالک ثبتی در ته��ران 100 میلیون تومان و در 
مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر مبلغ 
80 میلی��ون تومان اس��ت که در ای��ن صورت اوراق 
م��ورد نیاز برای تهران 200 برگه و برای ش��هر های 
باالی 200 هزار نفر 160 برگه و برای س��ایر مناطق 
ش��هری که 60 میلیون تومان برای هر پالک ثبتی 

است، 120برگه خواهد بود. 

عرضهتیرآهنومیلگردشرکت
ذوبآهناصفهان

روز ش��نبه 21 فروردین ماه، 5 ه��زار و 310 تن 
تیرآهن، میلگرد و س��بد میلگرد ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه 
شد. ش��رکت ذوب آهن اصفهان 44 تن تیرآهن 12، 
44 ت��ن تیرآهن 14، 5 ه��زار تن تیرآهن 14 و 16، 
92 تن س��بد میلگ��رد مخل��وط و 130 تن میلگرد 
A3-14-16 در ت��االر محص��والت صنعتی ومعدنی 
روی تابل��وی عرضه برد. افزون بر این 2 هزار و 200 
تن گندم و شکر در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 

شد. 
200 تن شکر س��فیدکارخانه قند اصفهان، 500 
تن گن��دم دوروم کرمانش��اه، 500 تن گندم دوروم 
خوزس��تان، 500 تن گندم دوروم فارس و 500 تن 
گن��دم دوروم کرمان در تاالر محصوالت کش��اورزی 

عرضه شد. 
همچنین تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در این 
روز میزب��ان عرض��ه 3 هزار و 500 ت��ن قیر 6070 
ش��رکت های آترا ک��ران انرژی، اصفه��ان قیر، بالک 
اوش��ان تار، توسعه نفت هرمزان، انرژی تجارت سام، 
2 هزار تن قیر 4050 ش��رکت انرژی تجارت س��ام 

و 200 تن قیر 85100 شرکت اصفهان قیر است. 
15ه��زار تن وکی��وم باتوم ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعباس، 7 هزار تن وکیوم باتوم ش��رکت پاالیش 
نف��ت تبریز، 8 هزار تن لوب کات س��نگین ش��رکت 
پاالیش نف��ت بندرعباس و یک ه��زار تن لوب کات 
س��بک پاالی��ش نف��ت تبری��ز، 2 هزار ت��ن گوگرد 
گرانول��ه پاالیش نفت تهران تندگوی��ان و 200 تن 
گوگرد گرانوله ش��رکت پاالی��ش نفت تبریز در تاالر 

فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. 

بورسانرژیمیزبانگازوییلصادراتی
پخ��ش  مل��ی  ش��رکت  )گازویی��ل(  گاز  نف��ت 
فرآورده ه��ای نفتی ای��ران از انبار مش��هد به مقصد 
افغانستان، از انبار ساری به مقصد افغانستان، از انبار 
نف��ت اصفهان به مقصد افغانس��تان، از انبار تبریز به 
مقصد عراق، از انبار نفت س��اری به مقصد عراق، از 
انبار اصفهان به عراق، از انبار زاهدان به پاکس��تان، 
از انب��ار چابهار به ترکیه و از انبار تبریز به ترکیه در 

رینگ بین الملل عرضه خواهند شد. 
 در جریان معامالت روز چهارش��نبه 18 فروردین 
95، کل معامالت صورت گرفته در عرضه های عادی 
و عرضه های مازاد بازار فیزیکی، معادل 8470 تن و 
به ارزش بالغ بر 72 میلیارد و 39 میلیون ریال بود. 
در معامالت این روز 3000 تن نفتای سبک پاالیش 
نفت تهران و تمامی حج��م عرضه های گاز مایع در 

رینگ بین الملل مورد معامله قرار گرفتند. 
در ب��ازار فیزیکی ب��ورس انرژی ای��ران، کاالهای 
ح��الل 410 پاالیش نفت آب��ادان، بنزول خام فوالد 
زرند ایرانیان، پنتان پالس پاالیش نفت کرمانش��اه، 
برش س��نگین ش��رکت پتروش��یمی ش��ازند، برش 
سنگین پتروش��یمی جم، برش س��نگین، گاز مایع 
صنعت��ی، گاز بوتان صنعت��ی و گاز پروپان صنعتی 
پتروش��یمی بن��در امام، نفتای س��بک پاالیش نفت 
بندرعب��اس در رین��گ داخلی و کااله��ای گاز مایع 
پاالیش نفت ش��ازند، گاز مای��ع پاالیش نفت آبادان 
و گاز مایع پاالیش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 

مورد عرضه قرار گرفتند. 
در این روز بازار برق بورس انرژی نیز شاهد معامله 
671 ق��رارداد مع��ادل 16104 مگاوات س��اعت به 
ارزشی قریب به 5 میلیارد و 120 میلیون ریال بود. 
گفتنی است در آغاز جلسه معامالتی دیروز نمادهای 
بار  پیک، کم ب��اری، میان باری و بارپای��ه روزانه 17 
اردیبهشت95، گش��ایش یافته و در پایان نمادهای 
بار پیک، کم ب��اری، میان باری و بارپای��ه روزانه 22 
فروردی��ن 95، 23 فروردی��ن 95 و 4 فروردین 95 

متوقف شدند.

بورس کاال

بورس انرژی

در دادوس��تدهای نخستین 
ته��ران،  ب��ورس  هفت��ه  روز 
ش��اخص کل 98 واح��د افت 
کرد و به رقم 80 هزار و 654 
رس��ید. ب��ورس اوراق به��ادار 
تهران که در ابتدای معامالت 
دیروز روند مثبتی را آغاز کرد 
و تا م��رز 81 هزار واحدی باال 
رف��ت، در نیمه معامالت روند 
کاهشی به خود گرفت و منفی 
شد. رشد پر شتاب و هیجانی 
بورس تهران در روزهای پایانی 
س��ال 1394 در حالی متوقف 
ش��د که روند حرکتی بورس 
بعد از رشدهای هیجانی سال 
فعل��ی  درش��رایط  گذش��ته 
طبیعی بوده و ب��ورس تهران 
مج��ددا رش��د خ��ود را آغاز 
گروه ه��ای خودرو،  می کن��د. 
بانک ه��ا  و  س��رمایه گذاری 
با بیش��ترین حج��م و ارزش 
معام��الت در ص��در ج��دول 
برترین گروه های صنعتی قرار 
گرفتند. در بازار روز گذش��ته 
ش��رکت های ای��ران خ��ودرو 
و س��ایپا م��ورد توج��ه اهالی 
تاالر شیش��ه ای قرار گرفتند، 
به طوری که شرکت سایپا بعد 
از بازدید هفته گذشته فعاالن 
بازار سهام از کارخانه و انتشار 
خبرهای مثبت از این شرکت 
خودروس��ازی، از ص��ف خرید 
71 میلیون��ی برخوردار ش��د 
افزای��ش تقاضا برای  و ضمن 
خری��د، بیش��ترین تأثیر را در 
رشد شاخص بورس داشت. در 
این میان برخی کارشناسان از 
بدهی 40 هزار میلیارد تومانی 
خودروس��ازان کشور به شبکه 
بانکی خب��ر می دهند و عنوان 
خودروس��ازان  ک��ه  می کنند 

داخلی به لح��اظ بازار فروش 
و مجم��وع هزینه های مالی و 
س��ربار خود از منظر اقتصادی 
هی��چ توجیه��ی ب��رای ادامه 
فعالیت ندارند، با این حال این 
گروه در بازار س��هام همچنان 
بر مبنای خبر و شایعه نوسان 

می کند. 

بازارسهامچشمانتظار
ورودجدیحقوقیها

ب��ازار س��هام روز گذش��ته 
ش��اهد معامالت 15 میلیون 
س��همی در نم��اد معامالتی 
ذوب آهن اصفه��ان به ارزش 
بیش از 4 میلی��ارد تومان از 
سوی سهامدار عمده حقوقی 
ب��ه کده��ای حقوق��ی روی 
صف��ر تابل��و ب��ود. ذوب آهن 
اصفهان با شایعه صدور سند 
ب��رای برخ��ی از زمین ه��ای 
ای��ن ش��رکت مواج��ه ب��ود. 

خب��ری که ب��رای بس��یاری 
موقعی��ت  نوس��ان گیرها  از 
مناسبی برای شناسایی سود 
می رود،  به ش��مار  کوتاه مدت 
چرا که می تواند خبر افزایش 
س��رمایه ذوب آه��ن از محل 
را  دارایی ها  ارزیاب��ی  تجدید 
دوب��اره برای ب��ازار داغ کند. 
به ط��ور کل��ی ب��ازار س��هام 
ش��اهد معامالت��ی متعادل و 
کم نوس��ان بود ک��ه به نظر 
انتش��ار  انتظار  می رس��یددر 
ترجی��ح  جدی��د  خبره��ای 
می ده��د کم��ی محتاطان��ه 
در بازار قدم ب��ردارد. بازاری 
ک��ه در ش��رایط فعل��ی ب��ه 
دنبال شناس��ایی برخی تک 
س��هم ها ب��ه تکاپو افت��اده و 
و  پررنگ  ورود  چش��م انتظار 
جدی حقوقی ها برای گردش 
صنای��ع  در  س��هام  دوب��اره 

مختلف بورسی است. 

رشد4.5واحدیشاخص
فرابورس

فراب��ورس  ب��ازار  فعالی��ت 
فروردین م��اه   21 روز  در 
1395 ب��ا خریدوفروش 316 
 میلی��ون ورقه به��ادار در 39 
ه��زار و 656 نوب��ت به ارزش 
و  میلی��ارد   299 و  ه��زار   2
خاتمه  ری��ال  میلی��ون   110
یافت.   نیرو س��رمایه به همراه 
گس��ترش تجارت و س��رمایه 
انکولوژی  ایرانیان و س��بحان 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
سهم را داش��تند در  حالی که 
سیمان  ش��رکت های  س��هام 
الر س��بزوار، س��رمایه گذاری 
مس��کن تهران و بیمه کوثر با 
باالترین کاهش قیمت مواجه 
 ش��دند.   بیش��ترین حج��م و 
ارزش معام��الت ب��ه می��زان 
54 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
152 میلی��ارد ری��ال در  نماد 

ذوب آهن اصفهان اتفاق افتاد. 
  همچنی��ن آیفکس از ابتدای 
ساعت معامالتی روند صعودی 
در پیش گرف��ت و حدود 10 
واحد باال رف��ت اما در نهایت 
 به رش��د 4.5 واحدی بسنده 
ک��رد و ع��دد 811.58 واحد 
را نش��ان داد.   در ب��ازار اول 
43 میلی��ون و 40 هزار ورقه 
به��ادار ب��ه ارزش 95 میلیارد 
ریال دادوستد شد و بیشترین 
نم��اد  در  معام��الت  حج��م 
 س��رمایه گذاری مسکن تهران 
و بیش��ترین ارزش در نم��اد 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
اتفاق افت��اد.   همچنین 185 
میلیون اوراق به��ادار در بازار 
دوم ب��ه ارزش 812 میلی��ارد 
ری��ال خریدوف��روش ش��د و 
اصفه��ان  رکورددار  ذوب آهن 
معام��الت  ارزش  و  حج��م 
در ای��ن ب��ازار ب��ود.   طی روز 
شنبه، صندوق سرمایه گذاری 
آرمان آتی کوث��ر با معامله 3 
میلی��ون و 220 هزار س��هم 
معام��الت  حج��م  باالتری��ن 
را  معامله  قاب��ل   صندوق های 
ب��ه خود اختص��اص داد.   روز 
بازگش��ایی  ش��اهد  گذش��ته 
بیمه  نماد معامالتی ش��رکت 
س��امان پس از ارائه اطالعات 
نماده��ای  و  پیش بین��ی 
اجاره شرکت  اوراق  معامالتی 
 واسط مالی مرداد دوم و اوراق 
صکوک اجاره ش��رکت واسط 
مالی دی یکم   پس از پرداخت 
اجاره بهای س��ه ماه��ه اوراق 
بودیم. همچنین  ب��ا توجه به 
اتمام مهلت اس��تفاده از حق 
تق��دم خرید س��هام ش��رکت 
بهمن لیزینگ، نماد معامالتی 
مذک��ور در پای��ان معام��الت 

متوقف  شد.  

باوجودافت98واحدی،بازاردرشرایطمناسبیقراردارد

روز درخشش سایپا در بازار سهام

نخس��تین روز معامالت��ی هفته 
جدید برای بازار سرمایه خوش یمن 
نبود. با آغاز معامالت، شاخص کل 
ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
صع��ودی ش��د، اما ای��ن روند تنها 
15 دقیقه دوام داش��ت. پس از آن 
ش��رایط تغییر کرد و روند شاخص 
کل نی��ز نزولی ش��د. بدین ترتیب 
ش��اخص کل در رون��د نزولی خود 
پیشروی کرد و در پایان این جلسه 
با 98.68واحد نزول به رقم 80654 
واحد رسید. ارزش کل معامالت این 
جلسه بازار بورس در حدود 292.5 
میلی��ارد تومان بود و این رقم طی 

96452 معامله محقق ش��د. بنا بر 
این ارزش میانگین هر معامله این 
جلسه بازار حدود 3 میلیون تومان 
محاس��به می ش��ود. این دو رقم در 
برابر شرایط حاضر بازار ارقامی کم 
تلق��ی می ش��وند و می توان انتظار 
داش��ت بازار را ب��ه صعود تحریک 
کنن��د. بازار فراب��ورس ایران اما در 
این جلس��ه اوضاع بهتری داش��ت. 
در پای��ان جلس��ه معامالتی اخیر، 
ش��اخص کل این بازار با 4.6واحد 
صعود به رقم 811.6واحد رس��ید. 
ارزش کل معامالت جلسه گذشته 
این ب��ازار 230 میلیارد تومان بود 
و ای��ن رق��م ط��ی 39656 معامله 

محقق شد. 

شاخص کل بورس در این جلسه 
به خط روند صعودی حمایتی خود 
در تای��م فریم پایین رس��ید. بدین 
ترتی��ب می ت��وان انتظار داش��ت 
این ش��اخص مهم به این حمایت 
واکن��ش داده و تغیی��ر رویه دهد. 
گواه ه��ای دیگ��ری نی��ز ب��ر این 
حقیق��ت وج��ود دارد. نرخ دخالت 
حقیقی ها در بازار حدود 60درصد 
اس��ت که این رقمی مناسب برای 
تغییر شرایط شاخص کل محسوب 
می شود. از سوی دیگر، نرخ خرید 
به فروش حقیقی ها نیز حدود یک 
است که این رقم نیز از امکان تغییر 
صحبت می کند. نماد »خودرو« نیز 
در مقایس��ه با هفت��ه اخیر، حجم 

معام��الت کمتری داش��ت. در این 
جلس��ه حج��م معام��الت خودرو 
ب��ا بی��ش از 25درص��د کاهش در 
ح��دود 64 میلی��ون س��هم ب��ود. 
خریداران حقیقی این نماد هنوز از 
قدرت کمتری در برابر فروشندگان 
حقیق��ی آن برخوردارن��د، اما این 
فروش��ندگان ه��ر روز اس��تراتژی 
ف��روش خ��ود را ب��ه روز می کنند. 
لذا می توان انتظار داش��ت شرایط 
عرضه و صعود خفیف این نماد نیز 

بر قرار بماند. 
ب��ا توجه به ش��رایط بازار و آنچه 
که گفته شد، می توان انتظار داشت 
جلس��ه معامالتی پیش رو با صعود 
ش��اخص کل آغ��از ش��ود. صعود 

شاخص کل می تواند تا یک ساعت 
ادام��ه یافت��ه رقمی بی��ش از 300 
واحد را به ثبت رس��اند. پس از آن 
می توان انتظار داش��ت شاخص کل 
مدت زمانی را به استراحت پرداخته 
و میزانی از صعود خود را پوش��ش 
دهد. با آغاز یک س��وم نهایی بازار 
باری دیگر می توان انتظار داش��ت 
ش��اخص کل در جه��ت صع��ودی 
ق��رار بگیرد و رقم پایانی ش��اخص 
کل از رق��م صع��ود ابت��دای وقت 
خ��ود فراتر رود. ش��اخص کل بازار 
بورس می تواند در پایان این جلسه 
در کانال 81000 واحد قرار بگیرد 
و این مسئله می تواند هیجان را به 

بازار سرمایه کشور بازگرداند. 

نرخجذابدخالتحقیقیهادربازار

قاب

آموزش

نماگر بازار سهامخبر
بیشتریندرصدافزایش

س��رامیک صنعت��ی اردکان در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 

سایپا در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصدنوسانقیمتنامشرکت

42.7455سرامیک صنعتی اردکان
1.6605  سایپا

1.1565نورد المینیوم
4.99   8.985  شیشه همدان
3.7254.99رادیاتور ایران

1.3904.98سرمایه گذاری بوعلی

1.7334.97بیمه دانا

بیشتریندرصدکاهش
س��یمان ایالم صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. س��یمان فارس ن��و در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و سیمان خوزس��تان هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصدنوسان قیمت نامشرکت
)4.99( 5.142 سیمان ایالم
)4.97( 4.760 سیمان فارس نو
)4.93( 3.353 سیمان خوزستان
)4.87( 3.415 سیمان کرمان
4.83  2.679 سیمان  تهران

)4.82( 1.955 سامان گستر اصفهان
)4.74 3.740 کارت اعتباری ایران کیش

پرمعاملهترینسهم
سرمایه گذاری سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
شناخته شد. ایران خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. 
بان��ک صادرات  و پ��ارس خودرو ه��م در رده های باال 

قرار گرفتند. 
تعداددفعهقیمتنام

5384 2908سرمایه گذاری سایپا

6777 4501ایران خودرو
2950 1066بانک صادرات
2959 2035پارس  خودرو
2484 2547بانک ملت

2397 1431زامیاد
27792911سرمایه گذاری رنا

بیشترینارزشمعامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو 
 به خود اختصاص داد و وساپا رتبه دوم را به دست آورد. 
کنتورس��ازی ایران هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت. 
جمعمعامالتقیمتنام

4501B 288.328ایران خودرو
2908B 270.956سرمایه گذاری سایپا

79579B 251.208کنتورسازی
6201B 132.935صنایع آذرآب

2544B 118.661بانک ملت
2035B 99.900پارس خودرو

2779B 93.031سرمایه گذاری رنا

بیشترینسهاممعاملهشده
س��رمایه گذاری س��ایپا در حالی رتبه نخست جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا 
در این گروه دوم شد و پارس خودرو در رده سوم جای 

گرفت.

تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت
45016777سرمایه گذاری سایپا

29085384سایپا
39592035پارس خودرو

10662950بانک صادرات ایران
27792911سرمایه گذاری رنا
56032543س ایران خودرو

795792528کنتور سازی ایران

P/Eباالتریننسبت
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/Eقیمتنامشرکت
21322132سایپا دیزل
17081708فنرسازی زر

14311431زامیاد
26471324سایپا شیشه
20191010پست بانک

2301575آلومراد
3800554ایران تایر

P/Eکمتریننسبت
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/Eقیمتنامشرکت

950334سرمایه گذاری پردیس
1684540سرمایه گذاری اعتبار
2779641سرمایه گذاری رنا

1259285بانک پاسارگاد
2192510لعابیران

1562308س. شاهد
2547475بانک ملت

سیدمحمدصدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

خبهمن: خبر ها حاکی از آن اس��ت 
ک��ه در ط��ی واگ��ذاری بل��وک 72.6 
درصدی ش��رکت سرمایه گذاری جامی 
در روز چهارش��نبه، دوش��رکت گ��روه 
بهمن و س��رمایه گذاری بهمن س��هام 
خ��ود را در ای��ن ش��رکت ب��ه فروش 
رس��اندند. به ظاهر این بلوک مدیریتی 
توسعه  س��رمایه گذاری  شرکت  توسط 

صنعتی ایران خریداری شده است. 
تغیی�رریاس�تس�ازمانبورس: 
ش��نیده ها حاک��ی از آن اس��ت که طی 
اردیبهشت ماه سال جاری مجمع ساالنه 
سازمان بورس اوراق بهادار برگزار خواهد 

ش��د که طبق اخباری که در این رابطه 
در بی��ن اهالی بازار مطرح ش��ده قرار بر 
تغییر اعضای هیات مدیره طی این جلسه 
اس��ت، در ای��ن میان برخی نی��ز بر این 
عقیده اند که ممکن است با تغییر اعضای 
هیات مدی��ره س��ازمان، محم��د فطانت 

ریاست این سازمان نیز تغییر کند. 
کهمدا: خبر ه��ا حکایت از این دارد 
که این نم��اد پروژه ط��رح تولید انواع 
ظروف شیش��ه ای بط��ری و دارویی را 
در دس��ت اجرا دارد که تاکنون مراحل 
ساخت و س��از آن انج��ام پذیرفته و در 
حال حاضر اقدامات الزم جهت دریافت 
تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی 
در دس��ت پیگیری است که در صورت 

تامی��ن مال��ی ارزی، ماش��ین آالت و 
تجهیزات الزم از ش��رکت های خارجی 
خریداری می ش��ود و در پی آن انتظار 
می رود تا طرح توسعه ای طی سال 96 
به بهره برداری برسد. همچنین خبرها 
از افزایش س��رمایه ش��رکت به منظور 
اصالح س��اختار مالی، تامی��ن مالی و 
الزام بانک برای دریافت تسهیالت دارد 
که این امر منوط به اجرا و بهره برداری 

از طرح توسعه ای شرکت است. 
خپ�ارس: ش��ایعه انتق��ال واگذاری 
سهام پارس خودرو به شرکت فرانسوی 

رنو تکذیب شد. 
کگل: گوی��ا ای��ن کارخان��ه معدنی و 
صنعت��ی چهار ط��رح مه��م را در حال 

بهره ب��رداری دارد که عبارتند از کارخانه 
آهن اس��فنجی، نیروگاه ب��رق گل گهر، 
تولید شمش آهن و گندله سازی جدید 
که ب��ه زودی در ای��ن کارخان��ه افتتاح 
می شود. همچنین شنیده شده از محل 
صرفه جویی و ع��دم افزایش قراردادها و 
کاهش قیمت تمام ش��ده 540 میلیارد 
تومان سود در سال 94 عاید شرکت شده 
که بدهی ها و حقوق کارگران و پرسنل به 

این وسیله پرداخت شده است. 
ذوب:خبره��ا حاک��ی از آن اس��ت 
که خط تولید ری��ل ملی در ذوب آهن 
در خردادماه س��ال ج��اری راه اندازی 
آزمایشی و ریل تجاری )برای عرضه در 

بازار( در تیرماه ارائه می شود. 

حرفهایدرگوشیبازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمتاهللتوکلییرکی

اس��ت  »ت��رس «   احساس��ی 
ناخوش��ایند، ام��ا طبیعی که در 
واکن��ش ب��ه  » خط��رات واقعی «  
 ایجاد می ش��ود. عبارت   »خطرات 
واقع��ی «   تعریف ترس از اضطراب 
را جدا می س��ازد. م��ا بازماندگان 
نسلی هس��تیم که به دلیل درک 
درس��ت از ترس بقا یافته اس��ت. 
اجداد ما که نس��بت به احس��اس 
ت��رس واکنش درس��تی نش��ان 
داده ان��د از خط��رات طبیع��ی و 
حم��الت حیوانات وحش��ی جان 

س��الم به در برده اند و آن دس��ته 
از اف��راد که احس��اس ترس خود 
را نادیده گرفته اند جان باخته اند 
و نسل ش��ان منقرض شده است. 
احساس ترس الزمه حیات است. 
ترس در مقابله با شرایط ناآشنا و 

متغیر ایجاد می شود. 
ذهن انسان متمایل به شرایطی 
اس��ت که آن را به خوبی بشناسد 
تا بتواند کنترل امور را به دس��ت 
گی��رد. زمانی ک��ه احس��اس کند 
کنترل ش��رایط از دست او خارج 
ش��ده اس��ت مضطرب می شود و 
زمانی که خط��رات رنگ واقعیت 

ب��ه خ��ود گیرن��د ت��رس ایجاد 
می ش��ود. ذهن از تغییر می ترسد 
و س��خت از آن در ف��رار اس��ت. 
ح��ال معامله گ��ر و محیط کامال 
پوی��ا و متغیر بازار س��رمایه را در 
نظ��ر بگیری��د. محیطی که در آن 
همواره متغیرهای بی شماری در 
حال تغییر هس��تند؛ محیطی که 
بدون توجه به خواس��ته ش��ما در 
حال حرکت اس��ت و ش��ما هیچ 
کنترلی روی آن ندارید. ترس در 
معامالت باعث می شود درست در 
زمانی که معامله گر می داند دقیقا 
چه کاری باید انجام دهد، از انجام 

آن ناتوان باشد. 

دالیلترسدرمعامالت
1. ضرر و زیان در گذشته: رفتار 
و اعمال ما در زمان حال، انتظارات 
م��ا از زم��ان آین��ده را می س��ازد. 
اینکه در یک معامله زیان ده به سر 
می بری��م یا معامالت قبلی خود را 
ب��ا زیان بس��ته ایم مانع از ش��روع 
دوباره ما می ش��ود. هنگامی که در 
ی��ک معامله زیانده فعال هس��تیم 
ت��رس از عواق��ب خروج از آن مانع 
می شود تا معامله را ببندیم. ترس 
از اعتراف به اش��تباه کردن، ترس 

از احساس گناه، بی کفایتی و عدم 
ه��وش کافی، متغی��ر بودن بازار و 
احتم��ال بازگش��ت آن نیز به این 
ت��رس دامن می زند و امید به صبر 
بیه��وده می دهد. م��ا باید به خود 
فرصت اشتباه کردن بدهیم. جهت 
پیشگیری از این مشکل باید با علم 
و تحقی��ق کام��ل وارد یک معامله 
شویم. حد ضرر داشته باشیم.آن را 
پیوسته زیر نظر بگیریم و به قواعد 
خود پایبند باش��یم. ما نمی توانیم 
روبه روی یک روند نزولی بایستیم. 
ادامهدرسایتروزنامه
forsatnet.ir

ترسدرمعامالت

farshid. shoja@gmail. com
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حمل و نقل

اجرای مسکن اجتماعی در انتظار 
تصویب برنامه ششم است

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینک��ه روزان��ه 
به طور متوس��ط 200 نف��ر در صندوق پس انداز یکم 
س��پرده گذاری می کنن��د، گفت: ب��رای اجرای طرح 
مسکن اجتماعی در این دوره از دولت منتظر تصویب 

برنامه ششم هستیم. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، عباس آخوندی در پاس��خ به این 
س��وال که آیا مس��کن اجتماعی در این دوره از دولت 
کلید می خورد، گفت: مس��کن اجتماعی عبارت دیگری 
از مسکن محرومان است و به صورت گسترده به این حوزه 
ورود می کنیم. وی افزود: اجرای طرح مسکن اجتماعی 
به اعتبارات مصوب دربرنامه ششم توسعه بستگی دارد و 
باید ببینیم در برنامه ششم چه اعتباری برای این پروژه در 
نظر گرفته می شود. وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه 
محور برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: اجرای پروژه 
مس��کن اجتماعی منتظر سازوکار تصویب برنامه ششم 
توس��عه است. آخوندی درباره اجرای طرح های مسکنی 
در بافت ه��ای میانی ش��هرها گفت: طبق بررس��ی های 
انجام ش��ده 70هزار هکتار در بافت های میانی ظرفیت 
س��رمایه گذاری ب��رای طرح ه��ای مس��کنی را دارند که 
می توان از این ظرفیت  )مناطقی که از زیرساخت های 
آب، برق و گاز برخوردارند( برای اجرای پروژه های مسکن 
اس��تفاده کرد. وزیر راه و شهرس��ازی افزود: این اراضی 
باف��ت میان��ی ظرفیت های فرهنگی و تجاری هم دارند، 
اما مورد بی مهری قرار گرفته اند. وی همچنین با اشاره 
به ش��کل گیری ش��هرهای جدید در کشور گفت: بحثی 
که در کنار نوسازی مراکز شهری دنبال می کنیم ایجاد 
شهرهای جدید است و در جنوب کشور هم چند شهر 
جدید تعریف کرده ایم تا بتوانیم از ظرفیت های دریایی 

این مناطق استفاده کنیم. 
وی درباره جنبه های تأمین مالی پروژه های مس��کن 
گف��ت: دول��ت سیاس��ت پس ان��داز را ترغیب می کند 
و خوش��بختانه م��ردم ه��م اس��تقبال خوب��ی از ای��ن 
سیاس��ت نش��ان داده اند، به طوری که در بازه زمانی 7 
ت��ا 12فروردین م��اه که قاعدت��ا خانواده ها در تعطیالت 
ن��وروزی به س��ر می برند، روزان��ه به طور میانگین 200 
حساب پس انداز در صندوق پس انداز یکم افتتاح می شد. 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست پس انداز 
و اس��تفاده از تس��هیالت از طریق پس انداز می تواند به 
اقتصاد خانواده ها نظم دهد، گفت: س��هم تس��هیالت 
نس��بت به میزان اقس��اط قابل توجه اس��ت و زوج ها 
می توانند از طریق سیاس��ت پس انداز و افتتاح حساب 
در صندوق پس انداز یکم 240 میلیون تومان پس انداز 
کنن��د ک��ه این رقم می تواند 60 ت��ا 70 درصد هزینه 
خرید خانه های متوس��ط باش��د، این در حالی است که 
در گذش��ته سهم تس��هیالت به 15 درصد رسیده بود 
ک��ه در ای��ن دوره ای��ن س��هم را برای خری��د خانه به 

70درصد رساندیم. 

هیات مذاکره کننده بویینگ به 
تهران می آید

هیات��ی از ش��رکت بویینگ هفته آین��ده به تهران 
سفر خواهد کرد. 

ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( 
اع��الم ک��رده »در ادامه برخ��ی تصمیمات و اقدامات 
ش��رکت های تولید کننده در صنعت هواپیمایی و در 
پی برخی گش��ایش ها پس از اجرای برجام، هیاتی از 
طرف ش��رکت بویینگ طی هفته آینده در کشورمان 

حضور پیدا خواهد کرد.«
به گزارش ایس��نا، بناس��ت در جریان این سفر ابعاد 
همکاری های احتمالی در راس��تای پشتیبانی ناوگان 
فعل��ی ب��ا حضور مدیران ارش��د هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما« و مدیران ارشد سایر شرکت های 

هواپیمایی ایرانی در بخش خصوصی بررسی شود. 
 پ��س از لغ��و تحریم ه��ا و البته صدور مجوز وزارت 
خزانه داری آمریکا برای فروش هواپیماهای مسافرتی 
به ایران، این نخستین سفر رسمی یک هیأت اقتصادی 

از طرف شرکت بویینگ به ایران خواهد بود. 

استقبال خارجی ها از 
سرمایه گذاری در ساخت آزادراه

معاون س��اخت و توسعه آزادراه های کشور با اشاره 
به اس��تقبال س��رمایه گذاران خارجی برای حضور در 
پروژه های آزادراهی ایران گفت: نرخ عوارض آزادراه ها 

باید متناسب با هزینه پروژه ها تعیین شود. 
حسن احمدی نوری در گفت وگو با مهر در خصوص 
ن��رخ ع��وارض آزادراه ها اظهار داش��ت: ش��رکت های 
ایتالیایی، آلمانی و کره ای مایل به سرمایه گذاری در 

زیرساخت های آزادراهی کشور هستند. 
وی ادام��ه داد: البت��ه طرح ه��ای زیربنایی زمان بر 
و هزینه بر اس��ت و ما باید مدل های س��رمایه گذاری 
خ��ود را نظی��ر BLT و BOT دقیق تر کنیم. معاون 
ساخت و توسعه آزادراه های کشور تصریح کرد: برای 
آزادراه تبریز � مرند � بازرگان س��رمایه گذار ش��رکت 
کرده اس��ت. احمدی نوری گفت: براس��اس مدل های 
س��رمایه گذاری، عوارض باید از آزادراه ها اخذ شود تا 

مشوقی برای جذب سرمایه گذار باشد. 
وی اظهار داشت: در سنوات گذشته، نرخ هایی بابت 
عوارضی اعمال می ش��د که نارضایتی س��ازنده را به 
دنبال داش��ت، البته نرخ عوارضی آزادراه ها براس��اس 
تقاضا و عرضه و کشش ترافیک است که در این حوزه 

باید به تعادل برسیم. 
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه های کشور با بیان 
اینکه دولت بنگاه دار خوبی نیس��ت، گفت: امور مردم 
بای��د ب��ه خ��ود مردم واگذار ش��ود و راهی جز جذب 
س��رمایه گذاری خصوص��ی برای توس��عه زیربناهای 
حمل و نقل نداریم و اتکا به بودجه نفتی کامال اشتباه 
اس��ت. احم��دی ن��وری تصریح کرد: م��ردم قطعا در 
قبال سرویس های مناسب و خدمات خوب، نرخ های 
مناسب را هم می پذیرند و البته آزادراه ها پس از پایان 
دوره بازگشت سرمایه، تحویل دولت می شود و نوعی 

سرمایه ملی است. 

۳۰ هزار تن ریل وارد شد
معاون ساخت و توسعه راه آهن با بیان اینکه پروژه 
تولید ریل ملی هنوز به س��رانجام نرس��یده اس��ت، از 
واردات ۳0هزار تن ریل خبر داد و گفت: برای احداث 
1000 کیلومتر راه  آهن، 120 هزار تن ریل الزم داریم. 
سیدمسعود نصر آزادانی در گفت   و گو با فارس اظهار 
داشت: در توسعه حمل و نقل که توسعه کشورها را به 
دنبال دارد، به دلیل پراکندگی شهرهای مهم، بهترین 
گزینه توسعه حمل و نقلی، نظیر همه کشورهای دنیا، 

توسعه حمل و نقل ریلی است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در این عرص��ه یکی از 
گلوگاه های توس��عه حمل و نقل ریلی، »ریل« است، 
افزود:  با وجود  س��ابقه  80 س��اله راه آهن در کش��ور 
م��ا ، تاکن��ون عزم و اراده جدی برای تولید ریل در 
داخل کش��ور وجود نداش��ته اس��ت، البته به صورت 
پراکن��ده فعالیت هایی انجام ش��د  ام��ا فعالیتی که 
منج��ر ب��ه یک خ��ط تولید مس��تمر و قابل اعتماد 

باش��د در کش��ور انجام نش��د. 
معاون ساخت و توسعه راه آهن به پروژه تولید ریل 
ملی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: به هر حال ش��رکت 
ذوب آهن  قراردادی منعقد کرده و خط تولیدی ساخته 
اس��ت، بنابرای��ن قطعا در عملیات��ی کردن این پروژه 
مصم��م خواهد بود. قبال کارخانه ذوب آهن  به صورت 
جدی  وارد این عرصه نشده بود، اما پس از توافقی که 
سه وزیر در تیرماه 1۳9۳ به امضا رساندند ، ذوب آهن 

به صورت جدی تر وارد کار شده است. 
نص��ر آزادان��ی  بی��ان کرد: برای تولی��د ریل ملی با 
ذوب آه��ن اصفه��ان تفاهم نامه به امضا رس��ید و قرار 
بود آنها ریل را تا ش��هریور 94 به تولید برس��انند و ما 
ه��م از آن تاری��خ خریدهای خارجی را متوقف کنیم. 
معاون ساخت و توسعه راه آهن کشور گفت: اما پروژه 
به اجرا نرسید و مجوز ترک تشریفات خرید 150 هزار 
تن ریل از خارج را از دولت قبل داشتیم که فعال ۳0 

هزار تن آن انجام شد. 
وی با بیان اینکه  ظرفیت تولید ریل داخل جوابگوی 
نیازهای ریلی کش��ور نیست، افزود: ساالنه باید 500 
کیلومتر خط آهن بهسازی و بازسازی شود، ضمن آنکه 
برای ساخت یک هزار کیلومتر راه آهن 120 هزار تن 

ریل می خواهیم. 
معاون س��اخت و توس��عه راه آهن کشور بیان کرد: 
تا پنج س��ال آینده نیاز کش��ور به ریل بیش از 200 
هزار تن در سال است که این رقم غیر از مصرف ریل 
در مت��رو و خط��وط فرعی برای اتصال صنایع به خط 
آهن سراس��ری اس��ت. نصر آزادانی با اشاره به کاهش 
بسزای ارزبری با تولید ریل ملی اظهار داشت: با توجه 
به خط تولید کارخانه ذوب آهن، قطعا در مقایس��ه با 
ریل ه��ای خارجی، کاه��ش قابل توجهی در هزینه ها 

خواهیم داشت. 
معاون س��اخت و توس��عه راه آهن کشور اضافه کرد: 
امیدواریم تا تابس��تان امس��ال پروژه احداث ریل ملی 

به پایان برسد و ریل ها تحویل شود.

عمران

»اینکه تنها یک س��اختمان 
دیواردار و سقف دار ساخته شود، 
بدون آنکه نیازمندی هایی مثل 
امنیت، بهداشت، آموزش، آب، 
برق، گاز و غیره در نظر گرفته 
ش��ود درس��ت نیس��ت و مردم 
چطور می توانند از س��اختمانی 
ک��ه در بیاب��ان س��اخته و رها 
ش��ده اس��تفاده کنند، بنابراین 
برای حل مس��ئله مس��کن باید 

راه صحیح را انتخاب کنیم.«
ای��ن جدیدترین اظهار نظری 
است که رئیس جمهوری درباره 
طرح مس��کن مهر داشته است. 
حس��ن روحانی که روز گذشته 
در جم��ع مدیران بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی حاضر شده بود، 
ب��ار دیگر موضع گیری رس��می 
دول��ت یازدهم درب��اره طرح پر 
سروصدا و پرحاشیه مسکن مهر 
را تکرار کرد؛ موضعی که از یک 
سو بر لزوم اجرای تعهدات دولت 
و تکمی��ل واحدهای باقی مانده 
این پروژه تأکید دارد و از س��وی 
دیگ��ر اجرای این طرح را نه تنها 
گره گشا نمی داند که حتی آن را 
مسبب بسیاری از مشکالت فعلی 
اقتصاد ایران به حساب می آورد. 
طرح مس��کن مهر که دولت 
نهم به عنوان یکی از یادگارهای 
خ��ود آن را کلی��د زد و در ابتدا 
بنا بود به طور رایگان و س��پس 
با صرف مبلغ کمی پول، اقشار 
کم درآمد را صاحب خانه کند، 
در حال��ی وارد دومی��ن دهه از 
حیات��ش می ش��ود ک��ه هنوز 
نتوانس��ته به بسیاری از اهداف 

ابتدایی جامه عمل بپوشاند. 
افزای��ش چند ب��اره قیمت ها 
از یک س��و و دشواری رساندن 
امکانات زیرس��اختی به برخی 
واحدهای مس��کن مهر از سوی 
دیگ��ر تنها بخش��ی از گره های 
ناگش��ودنی اس��ت که به جان 

ای��ن طرح افتاده اس��ت. اگر به 
دو مش��کل فعل��ی، محدودیت 
ج��دی مناب��ع مال��ی دولت در 
تکمیل واحده��ای باقی مانده 
را نی��ز اضاف��ه کنیم، ش��رایط 
س��خت تر از آن می ش��ود ک��ه 
بت��وان ب��ه راحتی تکمل نهایی 

کار را پیش بینی کرد. 
فارغ از محدودیت های اجرایی 
یکی از اصلی ترین مس��ائلی که 
شاکله اصلی مسکن مهر و آینده 
آن را تحت الش��عاع ق��رار داده، 
بحث واحدهای مازادی است که 
به نوعی روی دس��ت دولت باقی 
مانده است. این واحدها که تعداد 
آنها از چند هزار نیز می گذرد، با 
وجود تمام مشکالت در سال های 
گذشته تکمیل شده اند، اما هنوز 
هیچ متقاضی ای برای آنها اعالم 
آمادگ��ی نکرده، از این رو دولت 
یازدهم باید در کنار برنامه ریزی 
برای پایان یافتن پروژه های نیمه 
تم��ام، فک��ری جدی نیز به حال 
ای��ن واحدها که از اموال عمومی 
ساخته ش��ده و هیچ کس قصد 

استفاده از آنها ندارد بکند. 

در کوتاه مدت واحدهای 
مازاد به کار نخواهند آمد

عض��و  قه��اری  علیرض��ا 
هیأت مدیره انجمن انبوه سازان 
معتق��د اس��ت هرچن��د طرح 

ابتدایی مسکن مهر می توانست 
بخش��ی از نیازه��ای موجود در 
بازار اقتصادی مس��کن را پاسخ 
ده��د، ام��ا به دالی��ل مختلف 
تقریب��ا هی��چ ی��ک از اه��داف 
مدنظر برای آن به اجرا درنیامد. 
وی در گفت وگ��و با »فرصت 
ام��روز« تأکید کرد: با توجه به 
انباش��ت قابل توج��ه تقاضا در 
بازار مس��کن در طول سال های 
گذش��ته قطعا نیاز به س��اخت 
واحده��ای جدید متناس��ب با 
نیاز اقش��ار ک��م درآمد جامعه 
وج��ود داش��ت، ام��ا اینکه این 
ط��رح چگون��ه اجرایی ش��ود و 
مقدم��ات آن چگونه مورد رصد 
قرار گیرد، س��وال اصلی بود که 
با توجه به عملکرد این س��ال ها 
به نظر می رسد فکر خاصی برای 

آنها صورت نگرفته بود. 
قه��اری ب��ا بی��ان اینکه نبود 
امکان��ات زیرس��اختی و ضعف 
ج��دی در مکان یابی، دو معضل 
ج��دی مس��کن مه��ر در طول 
س��ال های گذش��ته را به وجود 
آورد، عن��وان ک��رد: اینکه ما در 
گوش��ه هایی از کش��ور س��رریز 
تقاضا برای مس��کن مهر را ثبت 
کرده ای��م و در جاه��ای دیگ��ر 
تع��داد قابل توجهی واحد پایان 
کار گرفت��ه داری��م که برای آنها 
متقاضی وجود ندارد، نش��ان از 

آن دارد ک��ه ارزیاب��ی دقیقی از 
شاکله تقاضا در بازار نداشته ایم. 
دسترسی دشوار و نبود مشتری 
ب��رای برخ��ی از واحده��ا نیز از 
مش��کل در مکان یاب��ی حکایت 
می کند. این انبوه س��از در پاسخ 
به این سوال که برای واحدهای 
مازاد مس��کن مهر چه روش��ی 
پیش��نهاد می شود، عنوان کرد: 
هرچند با توجه به شرایط امروز 
کارایی گرفت��ن از این واحدها 
کاری دش��وار اس��ت، اما شاید 
ورود س��ازمان هایی مانند بنیاد 
مسکن بتواند در فاصله ای چند 
س��اله امکان به کارگیری آنها و 
ف��روش این واحدها به اقش��ار 

کم درآمد را فراهم کند. 
بلندم��دت بودن اس��تفاده از 
واحده��ای مازاد مس��کن مهر 
مس��ئله ای اس��ت که روی آن 
تأکی��دی ج��دی وج��ود دارد. 
س��لمان خادم المله، کارشناس 
ب��ازار مس��کن در گفت وگ��و با 
»فرص��ت امروز« به دش��واری 
اس��تفاده از واحده��ای م��ازاد 
مسکن مهر اشاره کرد و گفت: 
اینک��ه بعد از س��ال ها کار روی 
این واحدها و تکمیل شان هنوز 
هیچ تقاضایی برایش��ان به ثبت 
نرس��یده، نش��ان از اش��کاالت 
ج��دی دارد ک��ه ت��ا زمانی که 
ب��رای آنها راه حلی پیدا نش��ود، 

کار به سختی پیش خواهد رفت. 
وی افزود: در چنین شرایطی 
ارائ��ه ی��ک راه حل ب��رای این 
واحدها بس��یار س��خت اس��ت 
و از ای��ن رو می ت��وان انتظ��ار 
داش��ت در کوتاه مدت چاره ای 
برای ش��ان اندیش��یده نش��ود، 
ام��ا اگ��ر در بلند م��دت بق��ای 
این س��اختمان ها تضمین شد، 
شاید با توجه به سرریز تقاضا در 
شهرهای بزرگ بتوان برای شان 

نقشه ای جدید کشید. 
این کارش��ناس بازار مسکن با 
اشاره به اینکه بسیاری از اهداف 
ابتدایی مس��کن مهر تاکنون به 
هیچ نتیجه قطعی نرسیده است، 
تصریح کرد: اینکه طرحی از نظر 
مکان یابی و امکانات زیرساختی 
با مش��کالت جدی این چنینی 
روبه رو باش��د و البته در س��وی 
دیگر منابع مالی مش��خصی نیز 
برای آن تعریف نش��ده است به 
خوب��ی نش��ان از آن دارد که در 
عرصه عمل مسکن مهر نتوانسته 
جای��گاه مدنظر خود را پیدا کند 
و از ای��ن رو برنامه ری��زی ب��رای 
آینده آن نیز سخت خواهد بود. 
هرچند دول��ت یازدهم با وجود 
زاویه قابل توجهی که با مس��کن 
مه��ر داش��ته تا امروز براس��اس 
تعهد ملی این طرح را به سمت 
نهایی شدن پیش برده است، اما 
به نظر می رس��د همچنان اثرات 
سوء این تصمیم بزرگ بر اقتصاد 
ایران باقی خواهد ماند؛ تصمیمی 
که از یک سو به افزایش پایه پولی 
کش��ور و ب��اال رفتن ن��رخ تورم 
انجامید و از س��وی دیگر بخش 
قابل توجهی از س��رمایه موجود 
در بازار مس��کن را محصور کرد. 
بای��د دی��د آیا با توج��ه به اثرات 
سوء این طرح برنامه هایی مانند 
مس��کن اجتماع��ی نیز متوقف 
خواهد شد یا می توان برای آنها 
چاره ای جدید با ساختاری جدید 

در نظر گرفت. 

طرحی که تمام نشده، به مازاد رسیده است 

مسکن مهر؛ ارثیه بی مشتری

تلفن مستقیم: 86073288شماره 478 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com

رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
با اش��اره ب��ه آمادگی ش��رکت های بزرگ 
صنعت هوانوردی برای ورود به ایران برای 
مذاک��ره، از ورود 8 ت��ا 9فروند هواپیمای 
ایرباس نو به ناوگان هوایی ایران در س��ال 

جاری میالدی خبر داد. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی علی عابدزاده گفت: در طول 
چندماه اخیر و تغییر سیاس��ت های دولت 
ای��ران، توافقات��ی در حوزه حم��ل ونقل 
هوایی ص��ورت گرف��ت که طب��ق توافق 
انجام ش��ده قرار اس��ت 8 ت��ا 9 فروند از 
هواپیماهای خریداری ش��ده از ایرباس در 
سال جاری میالدی به ناوگان هوایی ایران 

تحویل داده شود. 
البته مس��ائل تامین  عابدزاده اف��زود: 
مناب��ع مال��ی و ایج��اد ضمان��ت ب��رای 
خری��د از فرآیندهای این قرارداد اس��ت 
و مذاک��رات الزم در این باره نیز در حال 

انجام است. 
ارتباط��ات  و  داد: ش��رایط  ادام��ه  وی 
بین الملل��ی جمهوری اس��المی ای��ران با 
کش��ورهای اروپایی و حتی آسیایی بهبود 
یافته، به طوری که ش��رکت های فعال در 
صنعت هوان��وردی از نقاط مختلف دنیا از 
جمله برزی��ل، کانادا و حت��ی ژاپن آماده 

مذاکره با ایران هستند. 
عاب��دزاده افزود: امیدواری��م طی توافق 
بین ایران و اروپا در س��ال 2016 تحویل 
هواپیماه��ای ن��و آغاز ش��ود. ضمن اینکه 
ورود  از  نی��ز  هواپیمای��ی  ش��رکت های 

هواپیماهای نو استقبال کردند. 
وی اف��زود: در طول چن��د ماه اخیر که 
سیاست سازمان هواپیمایی کشوری مبنی 
بر نوسازی ناوگان تغییر کرده، تالش شد 
از ورود هواپیماه��ای قدیم��ی به کش��ور 
جلوگیری شود و ش��رکت های هواپیمایی 
نی��ز از ای��ن تصمی��م تبعی��ت کردن��د. 
هواپیماهایی که در حال حاضر وارد کشور 
می ش��وند نسبت به هواپیماهای قدیمی تر 
جدیدتر هستند، به طوری که هواپیماهایی 
که وارد کش��ور می شوند مدل 200 به باال 

هستند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
ب��ا توجه به بهب��ود ارتباط��ات بین المللی 
ایران و کش��ورهای اروپایی ش��رکت های 
اجاره دهن��د و فروش��نده هواپیم��ا تمایل 
بیش��تری ب��رای مذاک��ره مس��تقیم ب��ا 
ش��رکت های ایران��ی دارند، ب��ه طوری که 
تقریبا تمامی سازندگان هواپیما در دنیا با 
ایران ارتباط دارند، حتی ژاپنی ها که هنوز 

هواپیمای تولیدی 100 نفره این کش��ور 
عملیاتی نش��ده اس��ت نیز به شرکت های 

ایرانی پیشنهادات خود را ارائه دادند. 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
آموزش نیروی انسانی با ورود هواپیماهای 
نو به کش��ور و توس��عه صنعت حمل و نقل 
هوایی گفت: س��ازمان هواپیمایی کشوری 
به عنوان نهاد حاکمیتی صنعت هوانوردی 
ب��رای تمام بخش ها از جمل��ه تعمیرات و 
نگه��داری هواپیم��ا، بازرگان��ی، آموزش، 
تنظی��م مق��ررات، قرارداده��ای فی مابین 
ایران و سایر کشورها برنامه ریزی کرده که 
یکی از این برنامه ها تقویت بخش آموزش 

است. 
وی ادام��ه داد: در حوزه توس��عه کروی 
پروازی در بخش خلبان نیز شاهد بیکاری 
تع��دادی از خلبان��ان ج��وان در کش��ور 
هستیم که شرکت های هواپیمایی را باید 
برای جذب این خلبانان تش��ویق کنیم تا 
به عن��وان خلب��ان اول فعالی��ت کنند؛ هر 
چن��د مجوز پرواز به عنوان خلبان اول یک 
فرآیند زمان بر است، اما شرکت ها باید در 
این زمینه نس��بت به ج��ذب این خلبانان 

اقدام کنند. 
کش��ور  هواپیمای��ی  س��ازمان  رئی��س 
اف��زود: در بخش نیروی انس��انی ش��رایط 
خوبی داریم، ام��ا باید آموزش های مجدد 
ب��ه نیروه��ای موج��ود داده ش��ود ت��ا با 
فناوری های روز دنیا در صنعت هوانوردی 

آشنا شوند. 
عاب��دزاده درباره ظرفی��ت فرودگاه های 
کش��ور ب��رای ورود هواپیماه��ای ن��و به 
کشور گفت: خوش��بختانه به اندازه کافی 
در کش��ور فرودگاه وجود دارد، اما یکی از 
نقاط ضعف فرودگاهی فضاهای پارکینگ 
برای هواپیما اس��ت که احداث پارکینگ 

فرآیند پیچیده ای در فرودگاه ها نیست. 
رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
ب��ا بیان اینکه توس��عه ظرفی��ت و احداث 
پارکینگ در فرودگاه ها فعالیت پیچیده ای 
نیست، افزود: ظرفیت فرودگاه های کشور 
در حال حاضر س��ه براب��ر ظرفیت اعزام و 
پذیرش مسافر است که با مختصر توجهی 
با این کاس��تی ها ام��کان جبران کمبودها 

وجود دارد. 
وی درباره مذاکرت بویینگ با ایران نیز 
گفت: بعد از اجرای برجام، شرکت بویینگ 
نیز با ش��رکت های ایرانی تعامل و ارتباط 
داشته و در برخی مقاطع قراردادهایی در 
بخش تامین مدارک ایمنی پروازها منعقد 

کرده و اجرایی شده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

 ورود ۸ فروند هواپیمای نو به ناوگان هوایی
در سال جاری میالدی



 NFR »رونمایی از »کالینا 
سریع ترین خودروی تاریخ الدا

 الدا کمپانی خودروس��از روس��ی براساس تغییر 
سیاس��ت های خ��ود و تولی��د خودرو ه��ای جدید 
و ب��ه روز، روز ب��ه روز بر تعداد م��دل خودرو های 
تولی��دی خود می افزاید. در این راس��تا نیز چندی 
پیش از س��ریع ترین خودروی تاریخ خود رونمایی 
کرد. ش��رکت الدا در حال حاض��ر زیرمجموعه ای 
از گروه خودروس��ازی رنو- نیس��ان آلیانس است 
که حاصل مشارکت اس��تراتژیک دو شرکت رنو و 

نیسان می باشد. 
طب��ق اطالع��ات اعالم ش��ده توس��ط الدا، کالینا 
"NFR می توان��د ظ��رف مدت 9.2 ثانیه از س��رعت
km/h 0 ب��ه س��رعت km/h 100 برس��د که این 
میزان در مقایس��ه ب��ا تولیدات قبلی ای��ن کمپانی، 
سریع ترین شتاب محسوب می شود. حداکثر سرعت 
ممک��ن برای ای��ن خودرو نی��ز km/h 203. عالوه 
برسیستم تعلیق و کمک فنر های اسپورت در درون 
خودرو از سیس��تم امنیتی ABS و سیستم پایداری

EDB نیز استفاده شده است. 
برخ��الف عبارت »س��ریع ترین خ��ودروی الدا« 
که ممکن اس��ت کمی بیش از اندازه هیجان انگیز 
باش��د، کالین��ا NFR در باط��ن چن��ان خودروی 

قدرتمندی هم نیس��ت.
کالینا نیروی خود را از یک پیش��رانه 1.6 لیتری 
تنف��س طبیعی چهار س��یلندر تامی��ن می کند که 

تنها 134 اس��ب بخار توان تولید می کند. 
گش��تاور تولیدی این پیش��رانه نیز 154 نیوتن 
متر اس��ت و این قدرت توس��ط ی��ک جعبه دنده 
5س��رعته دستی به چرخ های جلوی خودرو انتقال 

داده می ش��ود. 
مصرف س��وخت هم نس��بت به اس��تاندارد های 
موج��ود و با توج��ه به حجم کم پیش��رانه چندان 
قاب��ل قبول نیس��ت و 8.4 لیتر ب��ه ازای هر 100 
کیلومتر اس��ت. سیس��تم صوتی این خودرو نیز از 
چه��ار بلندگو بهره می ب��رد و مجهز به یک صفحه 
نمای��ش 7 اینچی اس��ت. این نس��خه ب��ا توجه به 
ماهیت اس��پورت خود از سیستم تعلیق اسپورت و 
خشک تر به همراه ترمز های قوی تر نسبت به مدل 

معمولی برخوردار اس��ت. 
از جمل��ه محص��والت تولید ش��ده توس��ط الدا، 
می توان به الدا پریورا، الدا کالینا، ، الدا سامارا و الدا 

ترینیدا اشاره کرد. 
الزم به ذکر است که الدا تنها 50 دستگاه خودرو 
از KALINA NFR در س��ال جاری تولید خواهد 
کرد و آن را با قیمت 12 هزار دالر به فروش خواهد 

رساند. 

نجات 60 هزار کارگر
 کمک 400 میلیون دالری مالزی 

به پروتون

دولت مالزی روز شنبه کمک حدود 400میلیون 
دالری ب��ه ش��رکت خودروس��ازی پروت��ون ب��رای 
پرداخت بدهی ها در میان فروش ضعیف این خودرو 
 و شکس��ت های س��نگین در عرصه رقاب��ت را تایید 

کرد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، این کمک ح��دود یک هفته 
پس از کناره گیری   ماهاتیر محمد ،   رئیس ش��رکت 
خودروسازی پروتون و نخس��ت وزیر اسبق مالزی 
که با سیاس��ت های اقتصادی دول��ت  » نجیب تون 
رزاق «   مخال��ف اس��ت، در اختی��ار پروت��ون قرار 

گرفت. 
وی که شرکت پروتون را در دوره نخست وزیری 
خود برای تولید خودرو ملی تاس��یس کرد، گفته 
ب��ود تنها ب��رای کم��ک ب��ه پروت��ون و دریافت 
این ش��رکت خودروس��از  از  کمک ه��ای دولت��ی 

کناره گی��ری می کن��د. 
وی ادعا کرده بود  » می��زان خریدوفروش خودرو 
پروتون به دلیل داشتن مشکل با دولت و به دالیلی 

نامعلوم کاهش یافته است.«
کمک حدود 400 میلیون دالری دولت مالزی به 
شرکت خودروسازی پروتون که در سال های گذشته 
به خیابان های ای��ران نیز راه یافت پ��س از تدوین 
طرح جامع برای چرخش عملکرد ناامیدکننده این 

شرکت انجام شد. 
»مصطفی محمد «   وزیر صنعت و تجارت خارجی 
مال��زی به  » برناما «   خبرگزاری رس��می این کش��ور 
گفت که تصمی��م روز جمعه کابینه ب��رای فعالیت 
60هزار کارگری اس��ت که به طور مس��تقیم با تکیه 

بر آینده پروتون زندگی می کنند. 
فروش این ش��رکت خودروس��ازی در پنج سال 
گذش��ته روند کاهشی داش��ته و آن گونه که آمار 
نش��ان می دهد س��هم این ش��رکت خودروسازی 
مال��زی از ب��ازار داخل��ی 17.7 درصد اس��ت که 
این میزان در س��ال 2011 میالدی 29.6 درصد 

گزارش ش��ده بود. 
ش��رکت خودروس��ازی پروت��ون س��ال 1983 
ب��ه دس��تور   ماهاتیر محمد ،   نخس��ت وزیر اس��بق 
مالزی و با س��رمایه گذاری ش��رکت دولتی خزانه 
ملی تاس��یس ش��د و یک س��ال بعد با مشارکت و 
پش��تیبانی فن��ی ش��رکت میتسوبیش��ی موتورز، 
اقدام به تولید نخس��تین خودروی مالزیایی به نام 

 » پروتون س��اگا «   کرد. 
ش��رکت  » زاگ��رس خ��ودرو «   در ای��ران نیز طی 
قراردادی ب��ا پروتون مدل های  » وی��را«،  » جن2-«، 
 » واجا «   و  » ساگا «   را تولید می کرد که از آذرماه سال 

1391 این تولید متوقف شد. 

خبر بینالملل

یکشنبه
227 فروردین 1395 خودرو

قرارداده��ای جدید صنعت 
ش��رکای  ب��ا  خودروس��ازی 
خارج��ی ب��ه توس��عه صنعت 
قطعه س��ازی منج��ر خواه��د 
ش��د؟ این پرسش��ی است که 
بع��د از امضای ای��ن قراردادها 
و نزدی��ک ش��دن زمان اجرای 
آنها مطرح می ش��ود، پرسشی 
ک��ه پاس��خ بله به آن توس��عه 
افزایش  صنعت قطعه س��ازی، 
توانمندی س��اخت داخل و در 
نهایت توسعه صنعت خودرو را 

در پی خواهد داشت. 
اکن��ون س��ه م��اه از امضای 
ق��رارداد خارج��ی  نخس��تین 
صنع��ت خ��ودرو می گ��ذرد و 
در پ��ی اج��رای برج��ام، خبر 
از امض��ای قرارداده��ای بعدی 
رس��ید. ج��دا از اهمیت جذب 
شرکت های بزرگ خودروسازی 
ب��ه س��رمایه گذاری در  دنی��ا 
صنع��ت خ��ودروی ایران، همه 
کارشناسان این حوزه، تاثیر این 
قراردادها را صرفا در استفاده از 
توانمندی های داخلی در تولید 
خودرو با این ش��رکا می دانند، 
موضوع��ی ک��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت آن را به یکی 
از مف��اد اصلی قراردادها تبدیل 
کرده و شرط 30 درصد ساخت 
داخل را برای هر گونه امضایی 
گذاش��ته اس��ت. اما مهم ترین 
اتفاقی که پس از اجرای برجام 

در صنعت قطعه سازی رخ داده، 
جلس��ه مش��ترک قطعه سازان 
ایرانی با ش��رکت رنو و امضای 
چن��د تفاهم نام��ه در س��ومین 
همای��ش بین الملل��ی خ��ودرو 
بوده اس��ت. اما آیا این جلسات 
و تفاهم نامه نتیجه قابل توجهی 
برای صنعت قطعه سازی داشته 

است؟ 
محمدرضا نجفی منش، عضو 
انجمن قطعه سازان در پاسخ به 
این پرسش به  »فرصت امروز« 
می گوی��د: »جلس��ه مش��ترک 
قطعه سازان ایرانی با شرکت رنو، 
در حقیقت روز تامین کنندگان 
 80 جلس��ه  ای��ن  در  ب��ود. 
قطعات  ب��زرگ  تامین کنن��ده 
رن��و و تامین کنن��دگان ایرانی 
حضور داش��تند که برنامه های 
رن��و برای مدل ه��ای بعدی این 
ش��رکت در بازار ایران و ساخت 
داخل قطعات آنها تش��ریح شد. 
مهم ترین نکته این جلسه حضور 
80 تامین کنن��ده بزرگ رنو در 
ایران بود که نش��ان دهنده عزم 
ج��دی آنها برای کار در صنعت 

خودروی ایران است.«
او درب��اره محص��والت پ��ژو 
نی��ز می افزاید: »پ��ژو از پیش 
قطعه س��ازان خود را در داخل 
ای��ران شناس��ایی ک��رده  و با 
توجه به س��ابقه پ��ژو در ایران 
اکثر قطعه س��ازان ما با پژو کار 
کرده ان��د بنابرای��ن به محض 
اینک��ه کار اجرای��ی تولید آغاز 

شود، قطعه سازان ما نیز درگیر 
خواهند شد.«

قطعه سازان امیدوارند
نکته مهمی که به یک دغدغه 
ب��رای کارشناس��ان صنع��ت 
خ��ودرو تبدیل ش��ده، پررنگ 
شدن نقش قطعه سازان ایرانی 
در تامی��ن قطعات محصوالت 
آینده مشترک با خودروسازان 
خارج��ی اس��ت. اتفاقی که در 
قرارداده��ای گذش��ته اص��وال 
موض��وع بح��ث نب��وده یا اگر 
هم بوده مشروط به شراکت با 
قطعه سازان خارجی بوده است. 
ح��اال اما قطعه س��ازان ایرانی 
چق��در به تاثی��ر این قراردادها 
در توس��عه صنعت قطعه سازی 

امیدوارند؟ 
نجف��ی من��ش در این زمینه 
اظه��ار می کن��د: »اگ��ر نقش 
قطعه س��ازان در این قراردادها 
نادی��ده گرفت��ه ش��ود، طبیعتا 
صنعت خودرو پیشرفتی نخواهد 
داشت. پیش شرط وزارت صنعت 
برای تامی��ن 30درصد قطعات 
از تأمین کنندگان داخلی است 
ک��ه قرار اس��ت در بلند مدت به 
80درصد برس��د. به اعتقاد من 
ب��ا سیاس��ت گذاری های فعلی، 
قطع��ا ب��ه این ه��دف خواهیم 
رس��ید. «  همچنی��ن حمیدرضا 
مدیرعامل ش��رکت  صم��دی، 
اورند پالس��تیک و عضو انجمن 
قطعه س��ازان ایران، در پاسخ به 

این پرسش به  »فرصت امروز« 
می گوید: »در این قراردادها ما با 
فرآیند کاشت، داشت و برداشت 
روبه رو هستیم که فعال در مرحله 
کاش��ت قرار داریم. قطعه سازان 
ای��ن  ابتدای��ی  مرحل��ه  در 
قراردادها تصمیم گیر نیستند و 
در حقیقت تصمیمات ش��ان در 
ای��ن مرحله تاثیرگذار نیس��ت. 
ام��ا انتظار ما این اس��ت که در 
نح��وه بس��تن ای��ن قراردادها، 
بازار ایران به دس��ت خارجی ها 
س��پرده نش��ود. در حال حاضر 
شناسایی قطعه س��ازان داخلی 
در حال وقوع اس��ت که ساپکو 
و س��ازه گس��تر در این مرحله 
نق��ش مهمی را ایف��ا می کنند. 
امی��د م��ا این اس��ت که این دو 
شرکت شرایط را مدیریت کنند 
که قطعه سازان داخلی بیشترین 
نفع را ببرند نه اینکه ش��رکای 
خارجی با آوردن بهانه به راحتی 
قطعه س��ازان ایرانی را رد کنند 
یا ش��رط ایجاد جوینت ونچر را 
بگذارن��د که باز هم بخش��ی از 
س��رمایه کشور در این جوینت 

ونچرها به هدر برود. «   
»صنع��ت  می افزای��د:  او 
دوران  در  م��ا  قطعه س��ازی 
تحریم ها، ارتقای سخت افزاری 
الزم را داش��ته اس��ت بنابراین 
اگ��ر تولید محصوالت جدید با 
30درصد س��اخت داخل انجام 
ش��ود ما شاهد ش��روع تحول 
خواهی��م بود ام��ا اگر اجباری 

برای افزایش این سهم نباشد، 
نبای��د منتظ��ر اتف��اق ویژه ای 
باش��یم. زیرا رن��گ، صندلی و 
تایر 15 درصد س��اخت داخل 

تلقی می شود. «   
ابراهی��م احم��دی، نماینده 
نی��ز  اصفه��ان  قطعه س��ازان 
در ای��ن زمین��ه در گفت وگ��و 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« تصریح 
می کن��د: »این قراردادها هنوز 
به مرحله اجرایی نرسیده است 
اما گفته ها حاکی از این اس��ت 
که نقش صنعت قطعه س��ازی 
در امضای این قراردادها جدی 
گرفت��ه ش��ده اس��ت. بنابراین 
ب��ه اعتق��اد م��ن اگر ب��ه روال 
طبیع��ی پیش برویم و س��هم 
قطعه س��ازان داخلی در تولید 
محصوالت جدید افزایش پیدا 
کن��د، قطعا ما ش��اهد تحولی 
 چش��مگیر در ای��ن صنع��ت 

خواهیم بود. «   
تنه��ا قراردادی ک��ه اکنون 
ب��ه مرحله اجرا نزدیک ش��ده، 
ق��رارداد ای��ران خ��ودرو و پژو 
اس��ت. همچنین زمان امضای 
قرارداد رنو با شرکای ایرانی اش 
نیز نزدیک به نظر می رس��د. با 
این اوصاف پیش بینی می شود 
دس��ت کم تا ش��ش م��اه دیگر 
قطعه سازان داخلی در تولیدات 
جدید خودروسازان بازی داده 
شوند، بازی که اگر به قواعدش 
پی��ش ب��رود قطعا به توس��عه 

منجر خواهد شد. 

بازی تامین کنندگان در زمین خودروسازان 
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حس��ن روحانی، رئیس جمهوری در دیدار معاونان 
و مدی��ران ارش��د بنیاد مس��کن انقاب اس��امی، به 
مناسب سالروز تاس��یس بنیاد مسکن ضمن انتقاد از 
پروژه مس��کن مهر، گفت: اینکه تنها یک س��اختمان 
دی��واردار و س��قف دار س��اخته ش��ود ب��دون آنک��ه 
نیازمندی هایی مثل امنیت، بهداش��ت، آموزش، آب، 
برق، گاز و غیره در نظر گرفته ش��ود درس��ت نیست 
و م��ردم چطور می توانند از س��اختمانی که در بیابان 
س��اخته و رها شده استفاده کنند، بنابراین برای حل 
مس��ئله مس��کن باید راه صحیح را انتخاب کنیم. در 
دول��ت یازدهم در زمینه مس��کن برنامه های مختلفی 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده و دول��ت می داند که مس��ئله 
مس��کن اهمیت خاص��ی دارد و به هر حال مس��کن 
مهر را هم با هر مش��کلی ک��ه دارد تکمیل می کند و 
تحوی��ل مردم می دهد. از طرف��ی تاش دولت بر این 
اس��ت که طرح های عمرانی نیمه تمام را ولو با قیمت 
صفر ب��ه مردم واگ��ذار کند که اج��رای آن می تواند 
تحول خوبی در زمینه ساخت و س��از و خروج از رکود 
مسکن به وجود بیاورد. در این سال ها مسئله مسکن 
فراز و فرودهایی داشته، سرمایه گذاری کشور در این 
زمین��ه که حدود 30 تا 35 درصد در مس��کن صرف 
می ش��د یک دفعه در اواخر دهه 80و اوایل دهه 90 
به دو برابر رسید و بخش بزرگی از آن برای خانه های 
مجل��ل، لوکس و مراکز تجاری صرف ش��د. از طرفی 
تورم به ش��دت باال رفت و از طرف دیگر س��ود پس از 
آن به صورت دس��توری کاهش یافت و سرمایه گذاری 
ب��رای تولید نیز به دلیل واردات بی رویه دچار معضل 
ش��د. زمانی که س��ود بانکی کمتر از ت��ورم بود و به 
دلیل واردات زیاد تولید صرفه اقتصادی نداشت یکی 
از راه هایی که مردم ب��رای پس انداز پیدا کرده بودند 
مس��کن بود آن هم نه به عنوان جای��ی برای زندگی، 
بلکه جایی برای تفنن. به همین دلیل مس��کن حالت 
خاص��ی پیدا کرد. بنابراین س��رمایه گذاری بزرگی به 
این س��مت رفت و قیمت مس��کن نیز به طور مداوم 
در ح��ال افزایش بود. در این زم��ان می بینیم که در 
س��ال 91 و اوایل 92 با مسکن فراوان و شروع رکود، 
خانه های خالی، مراکز تج��اری و برج های نیمه تمام 

مواجه می شویم. 
رئیس جمه��ور در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های 
خود با اش��اره ب��ه تاریخچه تاس��یس بنیاد مس��کن 
گفت: اینکه می بینیم یک��ی از نهادهایی که درهمان 
ماه های آغازین انقاب، حضرت امام دس��تور تشکیل 
آن را دادند بنیاد مس��کن انقاب اس��امی است، نیاز 
جامعه به مس��کن و اهمیت مس��کن در زندگی مردم 
را نش��ان می دهد و در حکم امام کاما روش��ن است 
که حض��رت امام از اینکه اقش��ار ک��م درآمد جامعه 

مس��کن مناس��ب ندارند، در رنج اس��ت. از آن فرمان 
ام��ام بر می آید که اراده ایش��ان بر این بوده در زمان 
کوتاه��ی اف��راد نیازمند را برای تامین مس��کن یاری 
کنیم. البته از حکم امام این گونه برداش��ت می ش��ود 
که امام می خواس��ته دولت در زمین��ه تامین زمین و 
ثروتمندان در تامین س��رمایه در کنار بنیاد مس��کن 
قرار بگیرند تا مس��ئله مس��کن را در حد زیادی حل 
کند.  مس��کن مث��ل امنیت، س��امت و آموزش جزو 
نیازهای عام و فراگیر جامعه است. در فرهنگ ایرانی 
نیز مس��کن هم به عن��وان محل زندگی و هم به عنوان 
پس ان��داز اصل��ی خانواده بوده اس��ت. البته مس��کن 
تنها به معنای محل خواب ش��بانه یا خوابگاه نیست. 
بیت و خانه باید محل آرامش و س��کون باشد. برخی 
از اف��راد جامعه بیش��تر عمرش��ان را در محیط خانه 
می گذرانن��د. مثل خانم های خان��ه دار یا افرادی که 
شغل ش��ان در همان خانه است. عاوه بر این مسکن 
تنها محل اس��تراحت نیس��ت، بلکه محل عبادت، دعا 
و توس��ل هم به حساب می آید. تربیت فرزندان نیز از 
همان مس��کن آغاز می ش��ود به همین دلیل مس��کن 
ی��ک م��کان جامع و ب��رای یک مس��لمان یک مکان 
مقدس اس��ت. روحانی ادامه داد: اساس بنیاد مسکن 
برای روس��تاها و ش��رایط خاص غیر قابل پیش بینی و 
افرادی که ش��رایط درآمدی شان به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهد روزی صاحب مس��کن ش��وند بنی��ان نهاده 
شده است. در بسیاری از موارد درآمد افراد به گونه ای 
نیس��ت که قدرت تهیه مس��کن را داشته باشند و در 
اینج��ا دولت، بانک و خیرین باید به کمک بیایند. در 
بخش مس��کن ما هنوز در بخش خصوصی توانمندی 
اینکه این بخش بتواند بار مس��کن را به دوش بکشد 
در کش��ور نداری��م. در بس��یاری از کش��ورهای دنیا 
بخش خصوصی عهده دار مس��ئله مس��کن است و در 
س��اخت، حفظ، کاهش ان��رژی، بهره برداری از فضا و 
نوع مصالح پیشرفت های زیادی در دنیا وجود داشته 
اس��ت. امروزه انواع مصالح و س��بک های مختلف در 
زمینه مس��کن در دنیا در حال تولید اس��ت و ما هم 
باید در زمینه تحقیقات جلو برویم تا بتوانیم مس��کن 
ارزان، مق��اوم در برابر ح��وادث غیر مترقبه و کاهنده 
مصرف انرژی داش��ته باش��یم و حتی درای��ن زمینه 

جنبه های فرهنگی را نیز باید در نظر بگیریم. 
رئی��س دولت یازدهم با بیان اینکه بنیاد مس��کن در 
طول تاریخ فعالیتش موفقیت های خوبی داش��ته است، 
گفت: برای بازسازی و بهسازی مسکن ها و سامان دهی 
روستاها فعالیت های خوبی در بنیاد مسکن انجام شده 
و پوش��ش 38 هزار روس��تای باالی 20 خانوار و طرح 
هادی برای آینده و س��امان دهی روستاها مسیر خوبی 
اس��ت. ما در دولت برای کل مس��کن صندوق پس انداز 

قرار می دهیم که افراد به ویژه زوج های جوان و مس��کن 
اولی ها بتوانند با پولی که پس انداز می کنند و وامی که 
معادل آن را از بانک مس��کن می گیرند مس��کن خود را 
تامین کنند. البته تامین مس��کن در محدوده شهر که 
امکانات دارد خیلی با مس��کن مهر وسط بیابان تفاوت 
می کند. ش��اید ب��ا صرفه ترین کار این ب��ود که به بافت 
فرسوده رسیدگی می شد، چون آنجا امکانات وجود دارد 
و تنه��ا باید بافت فرس��وده را ترمیم کرد. در بس��یاری 
از کش��ورها نیز در این زمین��ه بخش خصوصی فعالیت 
می کند. ما هم در این زمینه خیلی نیاز به سرمایه داریم 
ک��ه باید از طری��ق بخش خصوصی داخل��ی و خارجی 
جذب ش��ود و حتی می تواند در همین تهران ظرف دو 
س��ال اگر مش��کات حقوقی حل و فصل ش��ود مسئله 
بس��یاری از بافت های فرس��وده را حل ک��رد. اگر بنیاد 
مس��کن در این امور طرح هایی داش��ته باش��د مشروط 
ب��ر اینکه بخش خصوص��ی را جذب کند و هدف حل و 
فصل مش��کل مردم در زمینه مسکن باشد، دولت از آن 
استقبال می کند. به هر حال بودجه دولت محدود است 
و می ت��وان در مح��دوده خاصی حرکت ک��رد در حالی 
ک��ه نیاز جامعه زیاد اس��ت.  کار دیگری که می توان در 
زمینه مس��کن انجام داد آماده ک��ردن مکان هایی برای 
ساخت شهرک و شهر است، چرا که خیلی فرق می کند 
یک ش��هر از ابتدا طراحی شود و اگر بتوانیم مکان های 
مناس��بی پیدا و آب و ام��کان آن را تامین کنیم تحول 
بزرگ��ی درزمینه مس��کن به وج��ود می آید ک��ه البته 
فعالیت هایی هم در این زمینه صورت گرفته باید توجه 
کرد که رکود مس��کن بخش بزرگ��ی ازرکود ما را دربر 
می گیرد و اگر حل ش��ود می تواند بخش��ی از مشکات 

اشتغال را حل کند. 
روحان��ی در بخ��ش پایانی س��خنانش گفت: دولت 
امسال بیش از پارسال به بنیاد مسکن کمک می کند 
و من هر جایی که فعالیت های بنیاد مسکن را دیده ام 
تحس��ین برانگیز ب��وده که به طور مث��ال می توان به 
بازس��ازی حرم حضرت احمدبن موسی شاه چراغ که 
خ��ود من از آن بازدید کردم اش��اره کرد. به هر حال 
بخ��ش بزرگی از تمدن یک ملت را آث��ار و ابنیه آنها 
معرفی می کند. در طرح تحول بافت های فرسوده نیز 
اگر بنیاد مس��کن طرحی دارد به شرطی که با کمک 
بخش خصوصی باش��د دولت از آن استقبال می کند. 
 درای��ن زمینه یکی از مس��ئولیت های دولت خروج از 
رکود اس��ت. البته آمارها نش��ان می دهد که حرکتی 
برای خروج از رکود در مس��کن آغاز ش��ده است، اما 
هنوز مس��یر زیادی در پیش داریم. امیدواریم بتوانیم 
حساب صد امام و آرمانی را که در ذهن حضرت امام 
بود برآورده کنیم و امسال در زمینه مسکن پیشرفت 

داشته باشیم. 

در حالی که بر پایه آمار منتش��ر شده 
از س��وی مرکز آمار ایران ن��رخ بیکاری 
جمعی��ت فعال کش��ور 11درصد برآورد 
شده اس��ت، این رقم برای مردان حدود 
9 درصد و برای زنان 19.۴ درصد است 
ک��ه گویای اختاف بی��ش از دو برابری 
بیکاری در زنان کش��ور نسبت به مردان 

است. 
این آمار به آن معناست که شانس زنان 
جوی��ای کار در مقایس��ه با م��ردان برای 

رس��یدن به ش��غل کمتر از نصف است. بر 
همین اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
در کش��ور تنها 13 درصد است و این رقم 
برای مردان بیش از ۶3درصد تخمین زده 

شده است. 
آماره��ا نش��ان می دهد از می��ان زنانی 
که ش��انس پیدا کردن کار را داش��ته اند، 
کش��اورزی،  بخ��ش  در  22.8درص��د 
و  صنع��ت  بخ��ش  در  23.8درص��د 
53.۴درص��د در بخش خدمات مش��غول 

به کار ش��ده اند. نرخ کلی بیکاری جوانان 
15تا29 ساله در آمار منتشر شده از سوی 
مرکز آمار ایران 23.3 برآورده ش��ده است 
ک��ه در این می��ان 25.5درصد در مناطق 
شهری و 1۷.۶درصد در مناطق روستایی 

مشغول هستند.
نرخ بی��کاری زنان ج��وان بیش از دو 
برابر مردان جوان اس��ت ب��ه طوری که 
در ش��اخص نرخ بیکاری جوانان، مردان 
19.1 و زنان ۴0.2درص��د بیکاری را به 

نام خود ثب��ت کرده ان��د. همچنین نرخ 
بی��کاری جوان��ان در س��ال 9۴ نس��بت 
به س��ال پیش از آن افزایش 1.۴ رش��د 
داشته و از 21.9 به 23.8 درصد رسیده 
اس��ت. در این آمار ن��رخ بیکاری مردان 
جوان هم با افزای��ش 1.3 مواجه بوده و 
از 1۷.8 به 19.1 درصد رس��یده اس��ت 
و ن��رخ بیکاری زنان ج��وان هم افزایش 
یافت��ه و از ۴0.1 درص��د به ۴0.2درصد 

رسیده است. 

براس��اس آخری��ن آمار مدیری��ت منابع آب ای��ران، از 
ابتدای س��ال آبی تا پایان هفته گذش��ته ارتفاع بارش ها 
به 189 میلیمتر رس��ید. در میان حوضه های ش��ش گانه 
آبری��ز کش��ور، حوضه آبریز خزر در س��ال آب��ی جاری با 
355 میلی متر بارش و حوضه مرزی شرق با 81 میلیمتر 
بارندگ��ی، به ترتیب بیش��ترین و کمتری��ن بارش ها را به 

خ��ود اختصاص داده اند. از ابتدای مهرماه س��ال جاری تا 
هفته س��وم فروردین، بارش های کشور به 189 میلیمتر 
رسیدکه این میزان در متوسط درازمدت 195 میلیمتر و 
در زمان مشابه سال گذشته 1۶5 میلیمتر بوده است. در 
عین حال، بارش های کش��ور در سال آبی 95-9۴ نسبت 
به س��ال قبل 15 درصد افزایش داشته، ولی در مقایسه با 

درازمدت با 3 درصد کاهش مواجه بوده اس��ت. بیشترین 
تغییرات بارندگی نس��بت به درازمدت مربوط به ایستگاه 
پل نوایی در شهرس��تان خوی استان های آذربایجان غربی 
با 80 درصد افزایش و افت بارش در ایس��تگاه چابهار در 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان با ۷۷ درصد کاهش بوده 

است. 

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان داد

شانس زنان در کاریابی نصف مردان است

گزارش جدید از وضعیت بارندگی ها در کشور

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

کیم جونگ اون، رهبر جوان کره ش��مالی روز ش��نبه با 
ابراز خرسندی از آزمایش موتور موشک جدید قاره پیما که 
آخرین و جدیدترین دس��تاورد نظامی این کشور در حوزه 
هس��ته ای محسوب می ش��ود، انجام این آزمایش را نوعی 
هش��دار ویژه به آمریکا تلقی کرد. او با ابراز خش��نودی از 
انجام این آزمایش، گفت که این نشان می دهد ما به توان 
هسته ای تس��لیحاتی باالتری که می تواند تضمین کننده 
حمله به آمریکا و نیروهای خصم باش��د، دس��ت یافته ایم. 
کیم جونگ اون تصریح کرد که کره ش��مالی اینک دارای 
موشک های قاره پیما با کاهک های هسته ای قوی تر است 
که در محو ش��یاطین و خصم از روی زمین کارایی بسیار 
زی��ادی دارد. او همچنین گفت که امروز خاک آمریکا در 

تیررس موش��ک های قاره پیمای هس��ته ای ما قرار دارد و 
در صورت اراده می توانیم این کشور را به خاکستر تبدیل 
کنیم. رهبر کره شمالی در عین حال خواستار آن شد که 
تمامی توان کشور برای توسعه برنامه تسلیحاتی هسته ای 
به منظ��ور مقابله با قدرت اتمی آمری��کا و خطرهایی که 
آن کش��ور متوجه کره شمالی کرده اس��ت، به کار گرفته 
ش��ود. سو سی پیونگ نماینده کره ش��مالی در کنفرانس 
خلع س��اح س��ازمان ملل متحد هم اخیرا سخنان رهبر 
این کشور را در این نهاد بین المللی تکرار کرد و گفت که 
با در پیش گرفتن رویه های نادرس��ت از س��وی آمریکا در 
منطقه شبه جزیره کره، پیونگ یانگ مجبور است نیروی 

بازدارنده هسته ای بیشتری ایجاد کند. 

خط و نشان رهبر کره شمالی 

فش�رده  رقابت ه�ای  ادام�ه  در   
درون حزب�ی آمری�کا، در چند روز 
هی�اری  و  برن�ی س�ندرز  آین�ده 
کلینتون در دو ایالت مهم نیویورك 
ج�دی  زورآزمای�ی  پنس�یلوانیا  و 

خواهند داشت. 
 احمد عسیری، س�خنگوی ائتاف 
متجاوز سعودی از آمادگی این ائتاف 

برای آتش بس در یمن خبر داد. 

بی بی س�ی خبر داد که دنیس هاس�ترت )Dennis Hastert(  رئیس سابق 
مجل�س نمایندگان آمریکا به دلیل پرداخت حق الس�کوت برای الپوش�انی 

اعمال خاف اخاق گذشته خود، با حکم حبس روبه رو است

تیتر اخبار

عباس مهدی زاده، مس��ئول امور اس��تان های س��ازمان 
غذا و دارو کش��ور روز ش��نبه در جم��ع خبرنگاران گفت: 
کمبود 130 قلم دارویی س��ال گذشته هم اکنون برطرف 
ش��ده است. اکنون متوسط کمبود داروهای کشور20 قلم 
اس��ت که با توجه به بی  س��ابقه بودن این مهم، س��ازمان 
غ��ذا و دارو مورد تقدیر رئیس جمه��وری قرار گرفت. او با 
اش��اره به رضایت مندی م��ردم از اجرای طرح تحول نظام 
س��امت بیان کرد: وزارت بهداشت و درمان دومین سطح 
رضایت مندی پس از وزارت امور خارجه را در کشور کسب 
ک��رده که این مرهون تاش همکاران در حوزه بهداش��ت 
و درمان سراس��ر کش��ور است. نخس��تین بند پیشنهادی 
برنامه ای که در دس��تور کار مشترک سال 95 قرار گرفته، 
حمایت معاونت های توسعه دانشگاه ها برای خرید، انبار و 

مصرف دارو در حوزه مدیریت غذا و دارو به صورت متمرکز 
اس��ت تا بتوان ب��ه کمک آن، مصرف بهینه و دسترس��ی 
درستی داش��ته و کاهش مصرف داروهایی از جمله آنتی 
بیوتیک را مدیریت کرد. در تقسیم بندی وزارت بهداشت، 
کش��ور به پنج منطقه دارویی تقس��یم شده که منطقه 5 
جزو قطب های فعال کش��ور بوده و براس��اس گزارش های 
ارائه شده، جلسات و کارگروه های مختلف در این استان ها 
به بهترین نحو برگزار ش��ده اس��ت. او با اش��اره به اینکه 
امس��ال نخس��تین س��ال اجرای این برنامه اس��ت، گفت: 
معاونان غذا و داروی دانش��گاه های علوم پزش��کی منطقه 
5 باید براس��اس تفاهم نامه و برنامه عملیاتی منعقد شده 
گزارش هایی را هر س��ه ماه ارائ��ه دهند تا میزان تحقق و 

پیشرفت کار مورد سنجش قرار گیرد. 

کمبود 130 قلم دارو برطرف شد

  روز ش�نبه همزم�ان با آغ�از ماه 

رج�ب دی�ه ب�ه 2 میلی�ارد و 530 
میلی�ون ریال افزای�ش یافت؛ براین 
اس�اس خرید الحاقیه برای پوش�ش 
کامل بیم�ه برای دارندگان وس�ایط 

نقلیه ضروری تر شد. 
 احم�د محمدی فر، مدی�رکل امور 
وزارت کش�ور  مهاجری�ن  و  اتب�اع 
دوره  دهمی�ن  تمدی�د  اعتب�ار  از 
کارت های آمایش اتباع خارجی خبر 

داد. 

محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: 
هوای پایتخت در شرایط سالم قرار گرفته است

تیتر اخبار

 »اس��پات الیت« که اخی��را برنده اس��کار بهترین فیلم 
س��ال شد از آن برنده هایی است که خیلی ها نظر متفاوتی 
درب��اره اش دارند و یک��ی از چهره های ب��زرگ هالیوودی 
یعن��ی گری اولدم��ن هم نظر خوش��ی به آن ن��دارد. به 
گزارش آسوش��یتدپرس، این بازیگر 58 ساله متولد لندن 
از شک خود نسبت به این مسئله صحبت کرد که آیا فیلم  
»اس��پات الیت« یا  »کانون توجه« واقعا استحقاق دریافت 
جایزه اس��کار را داش��ت یا خیر. او در حال��ی به این فیلم 
اشاره کرد که درباره غرور خود نسبت به فیلم سال 2011  
»بندزن خیاط س��رباز جاسوس« صحبت می کرد؛ فیلمی 
که از نظر او در مراس��م اسکار آن سال نادیده گرفته شد. 

اولدمن گفت: با توجه به پیش��ینه و سابقه ای که  »بندزن 
خیاط س��رباز جاسوس« داشت، من دوست دارم فکر کنم 
که این فیلم استحقاق چنین افتخاری را داشت اما خیلی 
فیلم ها هس��تند که شما آنها را می بینید و با خودتان فکر 
می کنید که واقعا آنها برای این فیلم اس��کار بردند؟ اگر به 
بعض��ی از فیلم هایی که طی س��ال ها نامزد دریافت جایزه 
بهترین فیلم اسکار شدند فکر کنید، مثل  »بر باد رفته«،  
»لورنس عربس��تان« و بعد به  »اسپات الیت« نگاه کنید با 
خودت��ان می گویید این فیلم، بهترین فیلم بود؟ من از آن 
لذت بردم، اما می دانید بعضی مواقع. . . فقط س��رم را در 

تعجب می خارانم. 

گری اولدمن  »اسپات الیت« را مستحق گرفتن اسکار ندانست

 حج�ت اهلل ایوب�ی رئیس س�ازمان 
سینمایی از دیدارش به همراه محمد 
علی موحد از عباس کیارستمی که در 

بیمارستان بستری است خبر داد. 
 در پی درج خبر واگذاری موزه هنرهای 
معاصر ب�ه بخش خصوصی تع�دادی از 
عاقمندان به آثار تجسمی در اعتراض 
ب�ه این اقدام عصر روز  ش�نبه روبه روی 

موزه هنرهای معاصر تجمع کردند.

همسر محمدرضا شجریان تصویری از او را در حال خوردن سوشی در فضای 
مجازی قرار داده است که اکنون برای درمان سرطان در آمریکا به سر می برد

تیتر اخبار

کارل��وس کی روش پس از نشس��ت روز ش��نبه خود با 
اعضای هیات رئیس��ه فدراسیون فوتبال گفت: چند هفته 
پیش درخواست اس��تعفا از تیم ملی فوتبال ایران را ارائه 
کردم. بعد از بازی های تیم ملی که در فروردین ماه برگزار 
ش��د، امروز این فرصت را داش��تم که با افتخار در خدمت 
اعضای هیات رئیس��ه فدراس��یون بودم و وقایع و اتفاقات 
را به ط��ور کام��ل توضیح دادم. بعد از پنج س��ال که تمام 
توان��م را برای موفقیت تیم ملی ایران گذاش��تم االن باید 
بگویم که شرایط صعود به جام جهانی بسیار سخت است 
و تیم ملی کار س��ختی برای رسیدن به این مهم پیش رو 
دارد. درحال حاضر فش��ار به جایی رسیده است که دیگر 
صحبت از مسائل مالی نیست و مواردی است که آنها را به 
هیات رئیسه واگذار کردم. . . بنده طبق قراردادی که دارم 

تا 10 اردیبهش��ت به عنوان س��رمربی تیم ملی به وظایف 
خودم پایبند هس��تم. آقای کفاش��یان از من خواستند که 
در مراس��م قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 
حض��ور پیدا کنم و بنده با کم��ال احترام پذیرفتم. بعد از 
ای��ن تاریخ دیگر بنده هیچ گزین��ه ای را پیش روی خودم 
نمی بینم و می توانم متصور ش��وم پایان کار خودم در تیم 
ملی ایران را. س��ال گذش��ته من چند هفته در خط مقدم 
جنگ بودم و با کمال غرور و افتخار این کار را انجام دادم 
و ب��رای من افتخار بزرگی ب��ود. هیچ گاه ترس و واهمه ای 
از دفاع از تیم ملی ایران نداش��تم و این وظیفه را داشته ام 
که در خط مقدم برای تیم ملی ایران بجنگم. من در همه 
مصاحبه هایم اشاره داش��ته ام به تحریم های ناجوانمردانه 

که کار ورزش ایران را سخت کرده بود. 

کارلوس کی روش: امکان ادامه وجود ندارد

 مسوت اوزیل س�تاره آلمانی تیم 
فوتبال آرسنال احتمال حضورش در 

فنرباغچه ترکیه را رد نکرد. 
 اعضای کادر فنی پرس�پولیس بر 
س�ر مزار س�یروس قایقران حضور 

احسان روزبهانی بوکسور المپیکی ایران در چار چوب رقابت های بوکس حرفه ای  یافتند. 
)APB( اول خرداد ماه در آمریکا به مصاف حریف ایرلندی خود می رود

تیتر اخبار
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مسکنمهر؛ارثیهبیمشتری
طرحی که تمام نشده، به مازاد رسیده است 

رئیس جمهوری: مسکن مهر را با هر مشکلی که دارد تکمیل می کنیم



MAD MEN آموزه های تبلیغاتی سریال
نیکسون علیه کندی

در ادامه بررسی و نقد سریال »مد من« همین طور 
که به قسمت های پایانی این فصل نزدیک می شویم، 
موضوع انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا نیز در 
س��ریال داغ تر می ش��ود. همان طور ک��ه پیش تر نیز 
اش��اره کردم، کمپانی تبلیغاتی استرلینگ کوپر نیز 
به جهت عهده دار بودن بخش��ی از تبلیغات نیکسون 

شدیدا درگیر این ماجراست. 
از یک س��و جان اف کندِی دموکرات، فردی اس��ت 
تحصیلک��رده ک��ه از ه��اروارد فارغ التحصیل ش��ده و 
پایان نام��ه اش با عنوان »چرا انگلس��تان خوابید؟« به 
کتابی پرفروش بدل شده است. او از یک خانواده مرفه 
است و چهره جذابش به محبوبیتش کمک کرده است. 
همس��رش به اس��پانیولی مسلط اس��ت و به همین 
خاطر توانسته با نطق های تلویزیونی اش طیف وسیعی 
را طرف��دار کندی کن��د. همچنین کن��دی با زیرکی 
خاصی لیندون جانس��ون را به معاونت برگزیده است 
تا حمایت جنوب را نیز با خود داش��ته باشد اما او یک 
نکته تردیدبرانگیز نیز دارد؛ او یک کاتولیک رومی است 
و برای اینکه اذهان عمومی را از فکر اینکه کاتولیسیسم 
روم��ی او، بر تصمیم گیری هایش تاثی��ر می گذارد رها 
کند، در ۱۲ س��پتامبر ۱۹۶۰ س��خنرانی معروفی در 
هوس��تون تگزاس ایراد کرد: »من کاندیدای کاتولیک 
نیس��تم. من کاندیدایی از حزب دموکرات هس��تم که 
اتفاقا کاتولیک نیز هس��ت! در مس��ائل عمومی من از 
طرف کلیسایم صحبت نمی کنم و کلیسا نیز از طرف 

من صحبت نمی کند.«
از س��وی دیگر ریچارد نیکسون جمهوری خواه در 
موارد زیادی با او در تضاد اس��ت. نیکسون در رشته 
حقوق از دانشگاهی نه چندان معروف فارغ التحصیل 
ش��ده و پ��س از فراغ��ت از تحصیل ب��ه وکالت در 
کالیفرنی��ا مش��غول بوده اس��ت و پ��س از آن نقل 
مکان به واش��نگتن کرده و پ��س از احراز نمایندگی 
مجلسین آمریکا، کاندیدای ریاست جمهوری است. 
چگونگی به حرکت درآوردن دوباره اقتصاد، مسئله 
کشور کوبا، چگونگی رقابت فضایی و موشکی با شوروی 
و مقابله با کمونیسم از مسائلی است که دو رقیب باید 

نسبت به آن برنامه های خود را اعالم کنند. 
در این حال و هواس��ت ک��ه اوضاع تبلیغاتی جوزف 
کن��دی از ریچارد نیکس��ون در تلویزیون که پدیده ای 
اس��ت ت��ازه رواج یافته بهتر اس��ت. تبلیغ��ات کندی 
بیش��تر بر پایه اهداف احساس��ی بنیان ش��ده است و 
موزیکال و شاد اس��ت و می خواهد به مردم امید دهد 
اما از س��وی دیگر تبلیغات تلویزیونی نیکسون منطق 
مردم را هدف قرار داده و معموال نیکس��ون را در حال 
گفت وگوی مس��تقیم ب��ا مردم نش��ان می دهد. آنقدر 
تبلیغات نیکسون ناراحت کننده است که »دان دریپر« 
در اتاق فکر استرلینگ کوپر از همکارش می خواهد آن 
را قطع کند. آنها باید چاره ای برای برتری بخش��یدن 
به کاندیدای جمهوری خواه بیندیش��ند اما این مردان 
حرفه ای نیز مردد هس��تند. راجر اس��ترلینگ مخالف 
س��اخت تبلیغات منفی علیه رقیب اس��ت زیرا اعتقاد 
دارد، ای��ن ش��یوه تغیی��ری در آرا نخواه��د داد. آنها 
نتایج نظرس��نجی ها را که حکای��ت از پیروزی خفیف 
نیکس��ون دارد، می دانن��د اما نمی توانن��د دلخوش به 
این نتایج باش��ند، زیرا هر اتفاقی مخصوصا در واپسین 
 روزهای انتخابات می تواند کف��ه ترازو را به نفع رقیب 

سنگین تر کند. 

عقل یا احساس؟ 
آم��وزه مهم��ی که بای��د در اینجا مدنظر داش��ت 
شیوه ای اس��ت که تبلیغاتچی ها برای انتقال پیام از 
آن اس��تفاده می کنند که معم��وال به دو گروه اصلی 
ش��یوه احساسی و شیوه منطقی تقسیم می شود. در 
ش��یوه منطقی معموال پیام ه��ای تبلیغاتی، کیفیت، 
صرفه جوی��ی، فایده و کاربرد کاال را نش��ان می دهد 
اما در ش��یوه احساسی س��عی در ایجاد رابطه میان 
فرد و کاال از طریق برانگیختن احساس��ات مخاطب 
اس��ت. آنچه س��ازندگان تبلیغات باید در اس��تفاده 
از این ش��یوه های س��اخت مدنظر داش��ته باش��ند، 
ش��ناخت کامل جامعه هدف و آن چیزی اس��ت که 
بای��د تبلیغش کنند، خواه موضوع کاال، خدمت، یک 
محل یا یک رئیس جمهور احتمالی باش��د. همچنین 
نباید از نظر دور داشت که با توجه به نتایج دریافت 
ش��ده از کانال های بازاریاب��ی و همچنین تحقیقات 
بازار، گاهی تبلیغ یک موضوع برای برخی به ش��یوه 
احساس��ی و برای عده ای دیگر به شیوه منطقی باید 
صورت پذیر تا نتایج مطلوب از تبلیغات حاصل شود. 
عالوه بر مس��ئله یاد ش��ده که مدیران استرلینگ 
کوپر را س��خت مش��غول خ��ود کرده اس��ت، برای 
نخس��تین بار در تاری��خ ایاالت متح��ده تلویزیون به 
رس��انه ای ب��رای مناظ��ره رو در روی کاندیداه��ای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری بدل شده است. اوضاع 
کندی در این مناظرات بهتر است، او کامال خونسرد 
سخن می گوید اما نیکس��ون عصبی است و معروف 
 اس��ت که م��دام خیس عرق می ش��ود. در رس��انه 
پیر-رادیو- ولی شرایط متفاوت است و نظرسنجی ها 
نش��ان می دهد نیکسون در این رسانه قدرتمندتر از 
رقیب جوان ترش ظاهر ش��ده اس��ت. چاره چیست؟ 
مس��ئله ای که دیوانگان خیابان مدیسون باید به آن 
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آموزش درست کردن کنتاکی 
کی اف سی در برنامه زنده تلویزیونی

KFC  پس از آنکه اعتماد مشتریان خود را از دست 
داد، به دنبال اعمال تغییرات بزرگی است. 

به گزارش مارکتینگ نیوز، کی اف سی برنامه جدیدی 
ب��رای اعمال ای��ن تغیی��رات دارد و می خواهد برنامه 
آموزش��ی برای کارمن��دان خود برگزار کن��د تا نحوه 

درست آماده کردن کنتاکی کی اف سی را بیاموزند. 
کی اف س��ی در برنامه ای زنده با حضور سرآشپز باب 
داس و راشل دراچ، کمدین معروف، مرحله به مرحله 
نحوه درست کردن مرغ کنتاکی کی اف سی را آموزش 

داد. 

نگاهی به آگهی نوروزی ایلیا استیل

آگهی سازی در سراشیبی تکرار
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»ساِل ماهی داشته باشین«
پی��ام بهتاش، مدرس و طراح ش��عار های 
تبلیغاتی درباره آگهی نوروزی ایلیا اس��تیل 
می گوید: اجازه بدهید برای شروع، این کار 
را تجزیه نکنیم و ابتدا کلیت آن را بررس��ی 
کنیم. اگر بخواهم به عنوان یک مخاطب عام 
- فارغ از اینکه چه پیامی می خواهد منتقل 
ش��ود- به این کار نگاه کنم باید بگویم این 
آگه��ی بیننده را به تبس��م وامی دارد چون 
حامل نوعی ظرافت هنری است. با این حال، 
ما اینجا یک کاریکلماتور، یک ش��عر یا یک 
کاریکات��ور سیاس��ی را بررس��ی نمی کنیم، 
کادری ک��ه در براب��ر م��ا قرار گرفت��ه باید 
یک پیام تبلیغاتی مش��خص را به مخاطب 
منتقل کند به گون��ه ای که باید همه عناصر 
آن در خدمت یکدیگر باش��ند. انتزاع تصویر 
ماهی از ش��کل ظاهری س��ینک ظرفشویی 
به خ��ودی خود کار بامزه ای اس��ت که اگر 
مس��یر خ��ودش را ط��ی می کرد ش��اید به 
جای بهتری می رس��ید ولی نوشته بیلبورد 
به گونه ای مس��تقل و فارغ از عناصر بصری 
راه خودش را رفته است. نمی خواهم در اثر 
دست ببرم ولی برای لحظه ای این جسارت 
را به خودم می دهم تا منظورم روشن شود؛ 
اگ��ر ما تصویر س��ینک )ماه��ی( را در کنار 
جمله ای ساده می دیدیم که نوروز را تبریک 
می گفت، کار ما نقصی نداش��ت و به تمامی 
نقش خودش را ایفا می کرد. از آن س��و، اگر 
جمله:  » س��اِل ماهی داش��ته باشین«! را در 
کن��ار تصوی��ری مرتبط با ن��وروز )به عنوان 
مثال یک سفره هفت سین( می دیدیم و در 
گوشه ای هم نام اسپانسر قرار می گرفت، باز 
به درس��تی عمل کرده بودی��م ولی در اینجا 
تصویر و کالم به یکدیگر کمکی نمی رسانند. 
به خاطر دارم در بولتن یکی از نمایشگاه های 
آثار تبلیغاتی اروپایی، کارهایی قرار داش��ت 
که نام تمامی عوامل س��ازنده در کنارش��ان 
نوش��ته ش��ده بود. در میان آنه��ا، چند اثر 
تبلیغاتی به چش��م می خورد که فاقد کپی 
بودند ولی نام کپی رایترشان ذکر شده بود؛ 
یعنی همین ک��ه کپی رایت��ر تصمیم گرفته 
بود چیزی ب��رای تصویر ننویس��د به اندازه 
نوشتنش ارزشگذاری می شد. من در خیلی 
از کارها به وضوح می بینم که مدیر هنری و 
نویسنده هر دو خواسته اند هوش فردی شان 
را نش��ان بدهند ول��ی به یکدیگ��ر کمکی 
نکنن��د. در ح��وزه تبلیغات اف��راد متعددی 
ب��ا تخصص های مختلف فعالی��ت دارند که 
هرکدامش��ان ممک��ن اس��ت در حرفه خود 
سرآمد ولی با بدیهیات بازاریابی و برندینگ 
ناآشنا باش��ند. اگر کپی رایتر و مدیر هنری 
به ش��کل حرف��ه ای ب��ا یکدیگ��ر همکاری 
کنند، هرگز س��فارش دهنده آگهی را ناامید 

نخواهند کرد. 
بهت��اش درب��اره ش��عار تبلیغات��ی آگهی 
ن��وروزی ایلی��ا اس��تیل می گوی��د: یکی از 
بدیهیات آثار تبلیغاتی، رعایت همنش��ینی 
بی��ن تصوی��ر و کالم اس��ت؛ ای��ن دو نباید 
یکدیگ��ر را ترجمه کنند بلک��ه باید هریک 
از آنه��ا دیگری را تقوی��ت کرده و هر دو در 
خدمت انتقال پیام باش��ند ولی متاسفانه در 

تبلیغ��ات داخ��ل کمتر به ای��ن نکته توجه 
می ش��ود. بهتاش در پاس��خ به این س��وال 
که آیا اس��تفاده از کلمه ماهی در این شعار 
تداعی کننده ماهی سفره هفت سین است، 
می گوید: ایهام، جناس یا دیگر صنایع ادبی 
اب��زاری ب��رای تاثیرگذاری و ثب��ت معنا در 
حافظه مخاطب هس��تند. منظ��ور از ایهام 
)همانطور که در دبیرستان خوانده ایم(  »به 

وهم افکندن« است و نه  »ایجاد ابهام«. 

توسعه برند با حرکتی آرام صورت 
می پذیرد

این مدرس درپاسخ به این سوال که آیا این 
ش��عار توانسته حال و هوای ماهیت برند ایلیا 
اس��تیل را از بین ببرد و شخصیتی متفاوت از 
برند برای مخاطبان نشان دهد یا یک شعار به 
تنهایی می توان��د، ماهیت برند را تغییر دهد، 
می گوید: به خاطر دارم چند س��ال پیش یک 
اس��نک آمریکایی )با شکل حلقوی( به عنوان 
اسپانس��ر بازی ه��ای المپی��ک از حلقه های 
المپیک در آگهی مطبوعاتی اش استفاده کرده 
بود اما در اینجا پیوندی میان عناصر مختلف 
دیده نمی ش��ود و دلیل واقعی گسس��تگی را 
باید در یک نقص همیشگی جست وجو کرد؛ 
عمل نکردن براساس یک بریف مشخص و عدم 
انس��جام. اصوال ذات برندینگ با حرکت های 
ضربتی در تنافر است. توسعه برند با حرکتی 
آرام صورت می پذیرد؛ اگر بخواهیم شخصیت 
یا جوهره یک محصول یا برند را تغییر دهیم 
این کار نیازمند مقدمات پیچیده ای است که 
در ای��ران کمتر برایش وق��ت و هزینه صرف 
می ش��ود. به نظر من اگر چنین قصدی وجود 
داشته باشد شروع کار با نوروز قدری آشفتگی 
ایجاد می کند. عالوه بر آن نباید به این یک کار 
بس��نده کنند و امیدوارم در قالب مجموعه ای 

منسجم در پی دستیابی به این نتیجه باشند. 
اصوال در تبلیغ��ات و برندینگ هیچ عنصری 
به تنهای��ی نمی تواند نقش موث��ری ایفا کند؛ 
برندینگ تجلی گاه هم افزایی نیروهای مختلف 

است. 

هم پوشانی تصویر و شعار
 بهتاش درباره هم پوشانی تصویر و شعار در 
آگهی نوروزی ایلیا استیل می گوید: همانطور 
که تا حدی در ابتدا اش��اره کرده ام این ضعف 
بزرگی است که در اکثر قریب به اتفاق کارهای 
تبلیغاتی دیده می ش��ود. یعنی تصویر و کالم 

یا هر یک س��از جداگانه ای را کوک می کنند 
یا یکی دیگری را ترجمه می کند! اما بهترین 
شکل همنش��ینی تصویر و کالم زمانی اتفاق 
می افتد که این دو مکمل یکدیگر باشند. شاید 
این کاس��تی در نوِع هم اندیشی افراد مختلف 
در گروه ایده پردازی و اتاق فکر نهفته باشد که 

معموال همزمان و توامان نیست. 

طراحی شعار آگهی های مناسبتی 
بهت��اش درب��اره اینکه در طراحی ش��عار 
باید چه فاکتورهایی  آگهی های مناس��بتی 
لحاظ ش��ود، می گوید: این نوع از پروموشن 
یکی از انواع کارهایی اس��ت ک��ه در حوزه 

برندینگ انجام می شود. اصوال در برندینگ، 
اندازه گیری میزان تاثیرگذاری بسیار دشوار 
است چون دستاوردها حاصل برآیند عوامل 
گونا گونی هس��تند اما به هر روی نمی توان 
منکر نقش آن ش��د. با این همه من چنین 
کاری را باره��ا و باره��ا بهت��ر از آگهی های 
مناس��بتی عص��ا ق��ورت داده س��ازمان های 
دولت��ی می دان��م و فک��ر می کنم ب��ا تمام 
کاس��تی ها باورپذیرتر باش��ند چ��ون مردم 
هم��ه دنیا نس��بت به تبلیغات هوش��مندتر 
ش��ده اند و هموطن��ان ایرانی حتی نس��بت 
به آن بدبین هس��تند، پس اگر موسس��ه ای 
بخواهد جمله ای را از سر انجام وظیفه اعالم 
کند، دس��تش در همان دو سه واژه اول رو 
می ش��ود. با این همه به نظر می رس��د این 
ن��وع کارها هم مثل خیلی از چیزهای دیگر 
زندگی به سراش��یب تکرار و نوبت س��االنه 

درافتاده باشد. 

ایده پردازی در تبلیغات چیزی فراتر 
از ساختن یک جوک یا ایجاد بازی 

کالمی است
بهتاش در پاس��خ به اینکه آیا یک ش��عار 
مناس��بتی می توان��د قابلیت مان��دگاری در 
ذه��ن مخاطبان را داش��ته باش��د و در این 
زمینه اگر مثالی در ذه��ن دارید بفرمایید، 
می گوید: معموال اگر مس��یر پروژه درس��ت 
تعیی��ن نش��ده باش��د، حاصل درخش��انی 
نخواه��د داش��ت. دالیل ای��ن ناکارآمدی ها 
بس��یار مفصل و غم انگی��ز و نیازمند مجال 
جداگانه ای برای بررس��ی بیش��تر است اما 
ج��ان کالم اینکه باید ی��اد بگیریم حرفه ای 
عمل کنی��م. ام��روز هیچ ک��س نمی تواند 
غیرتخصص��ی عمل کن��د و  »ندانس��تن« 
و  »عدم دسترس��ی ب��ه مناب��ع معتبر« را 

بهانه کن��د. بهتری��ن الگوه��ا و روش ها به 
ص��ورت مکت��وب و صوت��ی و تصویری در 
دس��ترس ما قرار دارد. ش��رکت های بزرگ 
دنی��ا به همین روش ه��ای حرفه ای نزدیک 
به یک سده اس��ت که فعالیت می کنند، به 
 احتم��ال زیاد نتیجه گرفته ان��د که کنارش 

نگذاشته اند. 
پ��س چ��را م��ا بخواهی��م دوب��اره همان 
اش��تباهات را مرتکب شویم، س��رمان را بر 
سنگ بکوبیم و نامش را  »تجربه« بگذاریم؟ 
ایده پ��ردازی در تبلیغ��ات چی��زی فراتر از 
س��اختن یک جوک یا ایج��اد بازی کالمی 
اس��ت. ش��ما در جمل��ه just do it هیچ 
ن��وع صنعت ادبی خاص��ی نمی بینید. برای 
آفرین��ش آن نیازی به قدرت نویس��ندگی 
نداری��د؛ این عبارت از مدت ها قبل از ظهور 
برند Nike ت��ا به امروز در البه الی محاوره 
روزمره مردم ش��نیده می شود. )بگذریم که 
بنابر ش��ایعاتی این ش��عار براساس آخرین 
جمالت یک قاتل س��ریالی محکوم به اعدام 
هم ساخته شده اس��ت!( پس کنار هم قرار 
گرفتن این واژه ها خود به خود کار عجیبی 
نیس��ت؛ نکت��ه تحس��ین برانگیز، اس��تفاده 
بهنگام از این عبارت اس��ت که باعث ش��ده 
این شعار حامل مفاهیمی چون امید و حس 
سلحشوری و تالش باشد. کپی رایتینگ یک 
کار تخصصی بس��یار متف��اوت با خلق بازی 
کالمی یا جمله های دوپهلو اس��ت. با اینکه 
از تکرار خود همواره پرهیز کرده ام، ناگزیرم 
به تکرار این جمل��ه ام که صالح و موفقیت 
مشتری در درجه اول اهمیت قرار دارد، اگر 
توانس��تیم آن را در قال��ب جمله ای خالقانه 
بگویی��م چ��ه بهتر و اگ��ر نه بهتر اس��ت با 
نوش��تن یک جمله ساده به وظیفه حرفه ای 

خودمان عمل کنیم. 

علیجاه شهربانویی
مشاور تبلیغات و برندسازی

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

یکی از بدیهیات آثار تبلیغاتی، رعایت 
همنشینی بین تصویر و کالم است؛ 
این دو نباید یکدیگر را ترجمه کنند 
بلکه باید هریک از آنها دیگری را 

تقویت کرده و هر دو در خدمت انتقال 
پیام باشند ولی متاسفانه در تبلیغات 
داخل کمتر به این نکته توجه می شود

بازی با محصول به منظور رس�اندن پیام تبلیغاتی یکی از شیوه هایی 
است که برخی از برندها از آن استفاده می کنند. در ایام نوروز برند ایلیا 

استیل یکی از شرکت های تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه نیز به نوعی 
از این شیوه تبلیغاتی بهره برداری کرده بود. این برند در آگهی نوروزی 
خود محصول سینک را به شکل ماهی درآورده بود و در کنار آن شعار 
»سال ماهی داشته باش�ین« را به کار برده بود. آگهی نوروزی این برند 
ساده ولی جالب بود و مخاطبان نسبت به آن عکس العمل های مختلفی 

را نشان دادند. شعار تبلیغاتی آگهی نوروزی برند ایلیا استیل از مابقی 
عناصر آن بیشتر به چشم می آمد. شعار متمایز این آگهی باعث شد که 
»فرصت امروز« به بررس�ی بیش�تر آن بپردازد. در این باره سراغ پیام 
بهتاش، مدرس و طراح باسابقه شعارهای تبلیغاتی رفته ایم. بهتاش به 

سواالت مختلفی پاسخ داده است که در ادامه می خوانید. 



از  اس��تفاده  ام��روزه 
دس��تمال کاغذی و دس��تمال 
مرط��وب به یک ام��ر متداول 
کار  محی��ط  و  من��ازل  در 
تبدیل شده است؛ اگرچه همه 
از دس��تمال  ایرانی  مخاطبان 
مرط��وب اس��تفاده نمی کنند 
مخاطب��ان  از  گروه��ی  ام��ا 
به واسطه نیاز خود از دستمال 
مرط��وب در زندگ��ی روزمره 
اس��تفاده می کنند. ش��اید در 
این  ذهن برخ��ی مخاطب��ان 
موضوع وجود داش��ته باش��د 
که محصولی را استفاده کنند 
که دستمال کاغذی و مرطوب 
بس��ته بندی  ی��ک  قال��ب  در 
باش��د و برای اس��تفاده از این 
دو محص��ول دیگ��ر نی��از به 
ای��ن موضوع نباش��د که از دو 
استفاده  متفاوت  بس��ته بندی 
کنن��د. چندی پیش ش��رکت 
دو  ب��ا  محصول��ی  پنبه ری��ز 
کارب��ری مختل��ف را در قالب 
یک بسته بندی به بازار عرضه 
کرد؛ این محصول در قالب یک 
دس��تمال کاغذی  بسته بندی، 
معمولی و مرطوب را ش��امل 
می شود و مخاطبان می توانند 
با خریداری ی��ک محصول از 
دس��تمال کاغذی معمول��ی و 
اینکه  کنند.  استفاده  مرطوب 
در طراح��ی بس��ته بندی این 
محص��ول از چ��ه المان هایی 
استفاده ش��ده و تا چ��ه اندازه 
می تواند ب��رای پنبه ریز مزیت 
رقابتی محسوب شود، بهانه ای 
ش��د تا  »فرصت ام��روز« به 
سراغ دکتر س��پهر سرمست، 
بسته بندی  مش��اور  و  مدرس 
و هادی اسکندری، کارشناس 

ارشد بازاریابی برود. 
سرمس��ت  س��پهر  دکت��ر 
این  رقابت��ی  مزی��ت  درب��اره 
در گفت و گو  پنبه ریز  محصول 
با  »فرصت ام��روز« می گوید: 
مزیت رقابتی تنها نمی تواند به 
خلق طراحی جدید یا ویژگی 
جدید محدود شود. این مزیت 
بای��د در ذه��ن مش��تری یک 
دغدغه ج��دی باش��د و برای 
به دس��ت آوردن آن حاضر به 
پرداخت پول بیش��تر باشد. از 
این لحاظ که چنین محصولی 
می تواند برای برخی گروه های 
اجتماعی موردتوجه قرار گیرد 
ش��کی نیست. ش��کی نیست 
که ایجاد س��هولت استفاده و 

افزایش کیفیت زندگی روزمره 
ب��رای بس��یاری از گروه ه��ای 
البت��ه  جامع��ه مه��م اس��ت. 
می ش��د در تبلیغ��ات از زاویه 
درس��تی به مس��ئله پرداخت 
واقعی تری هدف  و مخاطب��ان 
گرفته می ش��دند. حس تمیزی 
در محیط کار یک مسئله واقعی 
اس��ت ولی آیا ش��ما در محیط 
منزل به چنی��ن محصولی نیاز 

دارید؟
 

عدم شباهت به بسته بندی 
دستمال کاغذی

سرمس��ت درب��اره طراحی، 
المان و... این نوع بس��ته بندی 
اظه��ار می کن��د: ب��دون هیچ 
تردیدی، وجه بو در دس��تمال 
مرط��وب عنص��ر کلی��دی در 
محبوبی��ت آن بوده اس��ت. از 
آنجا ک��ه بو المانی غیر فیزیکی 
است، بس��ته بندی باید با تکیه 
 بر آن طراحی ش��ود. از طرف 
دیگ��ر طبق��ه مصرف کنن��ده 
چنین محصوالت��ی به کیفیت 

ش��خصیت  و 
به��ای  محص��ول 
تا  می دهد  بیشتری 
نظر  به  پس  قیمت. 
بس��ته بندی  می آید 
باید  محص��ول  این 
به هیچ وجه شباهتی 
بس��ته بندی  ب��ه 
ی  غذ ل کا س��تما د
باش��د.  نداش��ته 

از طرف��ی طراح��ی گرافی��ک 
و پال��ت رنگ��ی آن می توان��د 
کام��ًا متمایز با فضای رقابتی 

دستمال کاغذی باشد. 

انتخاب گروه هدف معمولی
بس��ته بندی  م��درس  ای��ن 
ای��ن  ه��دف  گ��روه  درب��اره 
محصول خاطرنش��ان می کند: 
بس��ته بندی  ه��ر  ش��خصیت 
الگوی��ی از مصرف کنن��ده آن 
و رفتارهای��ش اس��ت. به نظر 
بس��ته بندی پنبه ریز به دنبال 
مخاطبان و خریداران معمولی 
دستمال کاغذی بوده و تمایلی 
به خلق فضای هویتی جدیدی 
نداشته اس��ت، درحالی که این 
قابلی��ت در محص��ول وج��ود 
دارد. به عن��وان  نمونه می ش��د 
ای��ن  در  اف��رادی  ش��خصیت 
بس��ته بندی ظه��ور کن��د که 
از خری��د و اس��تفاده از ای��ن 
محصول احساس مثبت داشته 
باش��ند، درحالی که به نظر این 
بس��ته بندی جای��گاه جدیدی 

خلق نکرده است. با این  وجود 
طراحی فرم توانس��ته از لحاظ 
اس��تفاده کارب��ر  خاقی��ت و 
تف��اوت قاب��ل  ماحظه تری با 

سایر برندها ایجاد کند. 
این مش��اور بازاریابی درباره 
قیمت گذاری این بس��ته بندی 
بیان می کند: به نظر می رس��د 
ه��دف از طراحی این محصول 
خل��ق ب��ازار جدی��د و جایگاه 
قیمت��ی جدی��د نبوده اس��ت، 
بلک��ه صرف��اً به دنب��ال رقابت 
ب��ا ب��ازار دس��تمال کاغذی به 
طراحی این بس��ته بندی اقدام 
کرده اند. با توجه به گرافیک و 
بسته بندی  تکراری  نسبتاً  فرم 
ام��کان قیمت گ��ذاری باالت��ر 
ش��اید  اس��ت.  ممکن  کمت��ر 
اگ��ر برند به دنبال س��ایزهای 
می توانس��ت  می رفت  کوچک 
قیمت گ��ذاری بهتری داش��ته 
باشد. اگر این برند در ادامه به 
بسته بندی های جدید  طراحی 
روی آورد قطعاً مشتری حاضر 
باالتری  قیم��ت  پرداخ��ت  به 

خواهد بود. 
کارشناس  اسکندری،  هادی 
ارشد بازاریابی نیز در گفت و گو 
با  »فرصت ام��روز« می گوید: 
ک��ه  گس��ترده ای  تغیی��رات 
فناوری رقم زده موجب شده تا 
بازارها نیز دستخوش تغییراتی 
شوند و ظهور و حضور کاالهای 
بدی��ع که ت��ا چند ده��ه قبل 
حتی رؤیایی ب��رای آنها وجود 
نداش��ت، لزوم تغییر نگرش در 
عملکرد س��ازمان ها را آش��کار 
می س��ازد. رقابت گس��ترده در 
بازار فرا ارتباطی، حاشیه امنیت 
شرکت ها را به خطر انداخته و 
آنها را به فکر راه چاره انداخته 
اس��ت. در این میان بس��یاری 
راه  از صاحب نظ��ران معتقدند 
نج��ات و بق��ای ش��رکت ها در 
جدید  فناوری های  ب��ا  انطباق 
و اس��تفاده از ایده ه��ای نوآور 
به منظ��ور کس��ب س��هم بازار 
اس��ت. برخ��ی دیگر اس��تفاده 
از دان��ش بازاریاب��ی و بهب��ود 
ارائه خدم��ات و محصوالت به 

مشتریان را ایده برتر می دانند 
و گروه��ی دیگ��ر اس��تفاده از 
ارتباط��ات عمیق با مش��تریان 
را داروی ش��فابخش این عصر 
خوانده ان��د. آنچ��ه را ک��ه در 
از صاحبان  بس��یاری  نگ��رش 
عقیده می توان یکسان دانست، 
اس��تفاده از مفاهیم بازاریابی و 
تاش در راس��تای ارضای نیاز 
مشتریان است. بررسی نظرات 
و ایده ه��ای ب��زرگان، ل��زوم و 
توج��ه به مش��تری، ن��وآوری، 
بازاریابی، سرعت و انعطاف در 
یک  به عنوان  کیفیت  خدمات، 
الزام و اس��تفاده از فناوری های 

روز را آشکار می سازد. 

تردید در انتخاب مخاطبان
اس��کندری اظه��ار می کند: 
رقابت در ی��ک صنعت نه تنها 
روی جنبه ه��ای کلی محدوده 
و خدم��ات همگرا  محصوالت 
می ش��ود، بلک��ه روی ی��ک یا 
ج��ذب دوپایه محتم��ل برای 
جذابیت خری��دار نیز رقابت ها 
شکل می گیرد و همگرا 
می شود. بعضی صنایع 
قیم��ت  روی  اساس��اً 
محص��ول  کارک��رد  و 
ی��ا خدم��ت و عمدتاً 
محاس��بات  براس��اس 
رقاب��ت  مطلوبی��ت 
می کنن��د و جذابی��ت 
در  احساس��ی  آنه��ا 
می ش��ود.  گرفته  نظر 
مخاطب  انتخ��اب  در  پنبه ریز 
خ��ود دچ��ار تردی��د اس��ت، 
چراک��ه ب��ا نگاه��ی ب��ه نوع 
و  بازاریاب��ی  اس��تراتژی های 
تنوع مخاط��ب محوری آن در 
دیگر محصوالت کامًا مشهود 
اس��ت که در م��ورد مخاطب 
خود کم��ی از قاطعیت فاصله 
دارد. به همین خاطر نمی توان 
به ط��ور حتم تمرک��ز کمپانی 
پنبه ریز به این محصول جدید 
را در کیفیت یا صرفاً خاقیت 

دانست. 

تأثیر رفتار شرکت روی 
انتظارات خریداران

او ادامه می ده��د: بااین حال 
جذابی��ت اغل��ب محصوالت و 
خدم��ات به ن��درت و در ذات 
خ��ود یکی از ای��ن دو مورد را 
دارد و تمایل به ش��کل گیری 
رقاب��ت و همگرایی آن معموالً 
نتیجه روش��ی است که بعضی 
خ��ود  رقاب��ت  در  ش��رکت ها 
درگذش��ته ب��ه کار گرفته اند؛ 

این روش به صورتی ناخودآگاه 
آم��وزش  را  مصرف کنن��دگان 
می ده��د ک��ه چه چی��زی را 
انتظ��ار داش��ته باش��ند. رفتار 
انتظ��ارات  روی  ش��رکت ها 
خری��داران تأثی��ر می گذارد و 
این تأثیر به ص��ورت چرخه ای 

تقویت کننده و مثبت است. 
این کارشناس ارشد بازاریابی 
درب��اره اس��تراتژی بازاریاب��ی 
می کند:  خاطرنش��ان  پنبه ریز 
نکت��ه  مهم��ی ک��ه در تعریف 
بازاریاب��ی بای��د ب��ه آن دقت 
کرد این اس��ت که بازاریابی از 
پی��ش از تولی��د محصول آغاز 
می ش��ود و باوج��ود تأکیدات 
بس��یاری  در  ک��ه  فراوان��ی 
کاس ه��ای  و  کتاب ه��ا  از 
بازاریابی دیده می ش��ود، هنوز 
ه��م بس��یاری از س��ازمان ها، 
بازاریاب��ی را فرآین��دی پس از 
تولید محصول می دانند و این 
موضوع به نوعی پاس��خی است 
به اینکه چرا محصوالت جدید 
شکس��ت می خورند. البته باید 
نگاهی عمیق تر به این مس��ئله 
داش��ت، اما ب��ا نگاهی س��اده 
می ت��وان دریافت بس��یاری از 
محصوالت جدید برخاس��ته از 
نیاز مش��تری نیست و به نوعی 
حاصل تفکرات واحد تحقیق و 
توسعه سازمان است. به بیانی 
دیگر، واحدهای درون سازمانی 
خ��ود  ک��ه  را  چی��زی  آن 
می خواهن��د تولید می کنند نه 
آن چیزی که مشتری به دنبال 
آن اس��ت. حال باید دید واحد 
R&D ای��ن کمپان��ی از این 

قاعده مستثنا بوده یا خیر. 
معم��والً  می افزای��د:  او 
ش��رکت های مهندس��ی محور 
هی��چ گاه از احساس��ات مردم 
آگاه  به محصوالت شان  نسبت 
ای��ن گفت��ه بیانگر  نیس��تند؛ 
این موضوع اس��ت ک��ه صرفاً 
استفاده  شرکت ها از واحدهای 
R&D ق��وی باع��ث موفقیت 
شد،  نخواهد  محصوالت ش��ان 
بلک��ه ایجاد رابط��ه ای منطقی 
بین نیاز مشتری و واحدهایی 
نظی��ر R&D می توان��د باعث 

توفیق محصوالت شود.
 در کام آخ��ر بای��د گف��ت 
بازاریاب��ی بای��د ق��ادر باش��د 
نی��از مش��تری را ش��ناخته و 
درص��دد رفع آن برآید که نیاز 
خانواده ها ب��ه این دو محصول 
در ی��ک بس��ته بندی می تواند 
نقط��ه ه��دف پنبه ری��ز بوده 

باشد. 

 فروشگاه زنجیره ای
سوپرمارکتی که بزرگ شد 

هرچن��د ت��ا ده��ه 80تصور عم��وم مردم نس��بت به 
فروش��گاه های زنجیره ای فضایی گ��رد و غبار گرفته بود 
که هیچ گاه محصوالتی ب��ه روز را در خود جای نمی داد 
و انگار س��عی در فروش اجباری کاالهایی توصیه ش��ده 
داش��ت که خریدار مش��تاقی هم نداشت، اما چند سالی 
اس��ت که شکل کار این گونه فروش��گاه ها تغییر یافته و 
حاال تبدیل به موسساتی ش��ده اند که تولیدکنندگان و 
ش��رکت های پخش برای رسیدن به طبقه  های فروش و 
عرضه در آنها از یکدیگر سبقت می گیرند. در آن سال ها، 
شرایط هشت س��ال جنگ تحمیلی، مشکات کشور در 
تهیه ارزاق، عدم آش��نایی با سیستم های نوین مدیریت 
چنین فروش��گاه هایی و همچنین انتفاع صاحبان آن که 
عمدت��ا دولتی بودند از دالیل عمده عقب ماندگی و عدم 
استقبال جمعی از این نوع فروش بوده است. حاال شرایط 
طور دیگری اس��ت. فروش��گاه های زنجیره ای دنیا عامل 
اصلی ایجاد رقابت در این حوزه بوده اند و خرده فروش��ان 
)ش��بیه سوپرمارکت های کوچک در ایران( کم کم از دور 
این گونه رقابت ها خارج شدند. فروشگاه های زنجیره ای با 
س��رمایه گذاری های کان خود و بهره گیری از نیروهای 
متخص��ص و کارآمد روز ب��ه روز تغیی��رات جدیدی را 
به وجود آوردند و توانستند دل مشتریان خود را بربایند. 
اما نکته اینجاس��ت که فروشگاه های زنجیره ای در ایران 

کجا ایستاده اند و تاکنون تا چه میزان موفق بوده اند؟ 
مس��لما پیش��رفت این گونه سیس��تم های فروش در 
اجناس س��وپرمارکتی نس��بت به قبل محس��وس بوده 
اس��ت و نمی ت��وان آن را کتم��ان کرد. ولی مش��کات 
فراوان��ی نیز در این حوزه یافت می ش��ود که متاس��فانه 
زنجیروار بر رش��د این گونه کسب و کارها تاثیرگذار است. 
نکته اول س��رمایه گذاری است. مانند بس��یاری دیگر از 
کس��ب و کارها در کش��ور، س��رمایه گذاری در این بخش 
هدفمند نیس��ت. ایجاد یک فروشگاه زنجیره ای مستلزم 
سرمایه گذاری نس��بتا کانی است که باید توجیه کاما 
به صرفه ای برای سرمایه گذار داشته باشد و ایجاد چنین 
بستری نیازمند یک سیاست گذاری کلی و اساسی است. 
گرانی زمین در ایران و سیاست های نادرست مالیاتی در 
خصوص فروشگاه های زنجیره ای از عوامل بازدارنده برای 
س��رمایه گذاری داخلی و احتماال دعوت از س��رمایه گذار 
خارجی اس��ت. همچنی��ن پراکندگ��ی غیر اصولی این 
فروش��گاه ها در کش��ور که ش��اید دلی��ل آن پراکندگی 
نادرست طبقات اقتصادی مردم در شهرها باشد نه تنها 
شکل گیری رقابت را معیوب می کند بلکه بخش بزرگی 
از مردم کشور را از دسترسی به توزیع رقابتی محصوالت 
محروم می کند. با یک حس��اب سرانگشتی و با توجه به 
پروژه هایی که تا دو س��ال دیگر افتتاح می شود، به زودی 
با انبوهی از این فروشگاه ها در کانشهرها مواجه خواهیم 
ب��ود که نه تنها رقابت را برای آنها س��خت می کند و در 
جذب مش��تریان اخال ایجاد می کند بلکه خود عاملی 
برای مهاجرت ها و دسته بندی های اقتصادی-جغرافیایی 

در شهرها خواهد بود. 
نکته دیگر مدیریت فروشگاه هاست. متاسفانه کماکان 
بسیاری از این فروشگاه ها به صورت سنتی اداره می شوند 
و هنوز سیس��تم های مدیریتی صحیح آنه��ا آموخته و 
کاربردی نشده است. ویژگی های شیوه فروش )مشتری 
محوری، وفادارسازی مش��تریان که الزمه آن تحقیقات 
بازار اس��ت(، برتری های قیاس )اندازه و بزرگی فروشگاه 
و مرچندای��ز( و صرفه ه��ای تجمی��ع، اجزای اساس��ی 
ایجاد ارزش افزوده در این نوع فروش��گاه ها هس��تند که 
ب��ا بهره گیری مناس��ب از این خصوصی��ات می توان به 
حداکثر موفقیت در این کسب و کار دست یافت. متاسفانه 
در ای��ران هن��وز استانداردس��ازی بومی مناس��بی برای 
ایجاد فروش��گاه های زنجیره ای نش��ده است. در مقایسه 
با فروش��گاه های زنجی��ره ای بین المللی، فروش��گاه های 
ایرانی زنجیره ای به حس��اب نمی آیند و به طورکلی هنوز 
مشکل س��رمایه گذاری ها با انتظار نتایج زودبازده در این 
بخش از کسب و کار به چشم می آید. به دلیل همان تفکر 
س��نتی، درک درستی از وس��عت بازدهی سرمایه وجود 
ندارد و به همین دلیل اس��تفاده از امتیازات مدیریتی و 
زیرساخت های اطاعاتی با مشکاتی مواجه است. هنوز 
صف های عریض و طویل مش��تریان در پشت صندوق ها 
تش��کیل می شود که خود دلیل عمده ای برای نارضایتی 

مشتریان است. 
از طرف��ی س��از و کار فروش��گاه ها در برخ��ورد ب��ا 
تولیدکنن��دگان و سیس��تم های پخ��ش نی��ز ش��رایط 
مناسبی ندارد و در بس��یاری از مواقع سلیقه ای و بسته 
به مناس��بات غیرحرفه ای یا با درنظر گرفتن صرفه های 
مقطعی اعمال می شود و به همین دلیل است که برعکس 
کشورهای پیش��رفته تعامات، همکاری و همخوانی در 
این فروشگاه ها به نسبت نمونه های خارجی کمتر است. 
اختصاص تخفیف شکل مناسبی ندارد و ارائه خدمات به 
مشتریان بسیار ضعیف اس��ت. به همین دلیل است که 
در بس��یاری از موارد ایجاد جذابیت های دیگر )که البته 
ضروری است( جایگزین تخفیف های فروشگاهی می شود 
و این در حالی است که تخصیص تخفیف یکی از اهداف 
اصلی فروش در این گونه فروشگاه هاست و اتفاقا تنها در 
این ش��کل از فروش نیز عملی و ممکن اس��ت. کنترل 
موجودی و سفارش تامین  کنندگان، گزارشات کنترلی، 
مدیریت سیس��تمی و راحتی کارب��ری همگی جزیی از 
اس��تانداردهای مورد نیاز کار هس��تند. از طرفی نیروی 
انسانی نیازمند آموزش های همیش��گی و دوره ای است 
ک��ه باید به آن پرداخته ش��ود. با توجه به نکات باال باید 
اذعان داشت راه پر فراز و نشیبی برای رسیدن به جایگاه 
مناسب در عرضه محصوالت اینچنینی و ایجاد فروشگاه 
زنجیره ای استاندارد پیش روس��ت که مانند بسیاری از 
حوزه ه��ای دیگر نیازمند تعقل و اراده س��رمایه گذاران و 
مسئوالن است. مسیری که در انتها شکل سوپرمارکت ها 
را تغییر خواهد داد و ناخودآگاه منجر به تغییر روش های 
فروش می شود، باید سازوکارهای استانداردی داشته باشد 
تا از اسراف س��رمایه و انرژی جلوگیری شود و خاصیت 
رقابتی خود را نیز حفظ کند. این استانداردسازی به مرور 
س��لیقه، انتظار و درخواست مش��تریان را نیز استاندارد 
می کند و می تواند پس از سال ها سر و شکل مناسبی به 

سیستم های خرده فروشی در کشور دهد. 

ایمیل بانک؛ راهی برای بازاریابان 
جوان

بانکداری مجازی، طیف وسیعی از خدمات بانکی 
را در ه��ر زم��ان و هر م��کان در اختیار ش��ما قرار 
می ده��د. این خدمت به مش��تری امکان می دهد از 
طریق برقراری ارتباط توسط اینترنت بتواند بسیاری 
از امور بانکی خود را انجام دهد. تنها با داش��تن یک 
ارتب��اط اینترنت��ی در هر ج��ای دنی��ا می توانید از 
خدمات بانکداری مجازی بهره مند شوید. باید خیلی 
دق��ت کرد که بانک مجازی یا اصًا هر کس��ب و کار 
مج��ازی، نس��خه  الکترونیکی ای از آنچ��ه در دنیای 
مح��دود فیزیکی انجام می ش��ود نیس��ت. این دنیا 
می تواند کامًا جدید باش��د و هیچ ارتباطی با مدلی 
که در دنیای فیزیکی از آن پدیده االن در ذهن مان 
داریم – مثا یک بانک- نداش��ته باشد، به خصوص 
اگر بخواهیم برای نخستین بار در یک محیط محدود 

و تحت کنترل آن را ایجاد کنیم. 
ش��اید با یک مثال بتوان منظور را ش��فا ف تر بیان 
کرد. سیس��تم پیام رسانی پس��ت الکترونیک یکی از 
سیس��تم های اطاع رسانی بانکی اس��ت که به شما 
این امکان را می دهد تا از طریق پس��ت الکترونیکی 
یا ایمیل خود انواع گزارشات مربوط به صورتحساب و 
تراکنش های انجام شده روی حساب را دریافت کنید. 
این امکان مناسب افرادی است که می خواهند از روند 
تراکنش های حس��اب خود هم��واره مطلع بوده و آن 
را بایگانی کنند. به نظر می رس��د ب��ا توجه به اینکه 
در مدل مجازی بانکداری، ارتباط فیزیکی ذی نفعان 
مختلف قطع می ش��ود، با طراحی مناس��ب بس��تر، 
روش های کامًا نو را بش��ود خیلی خوب پایه گذاری 
و با بازکردن ساختارهای نوآوری و فرصت ها، مفاهیم 
کام��ًا جدی��دی را ایجاد کرد. با توجه ب��ه اینکه در 
بانکداری مجازی، پول یک متغیر اس��ت که عاوه بر 
مقدار می تواند ابعاد دیگری هم داش��ته باشد، شاید 
بت��وان به نحوی س��ود آوری پول ه��ا را رهگیری نیز 
ک��رد. همچنین می توان هزینه های عملیات بانکی را 
به ش��دت کاهش داد یا مستقل از کمیت پول کرد و 
مثًا کارمزد را به جای درصدی از پول، هزینه ثابتی 

نسبت به عملیات قابل تعقیب تلقی کرد. 
 ش��اید جمات فوق گویای آن چیزی که در ذهن 
هس��ت، نیس��تند اما بازاریابان با تجربه می توانند با 
درک ای��ن مضمون و معرفی آن به مش��تریان از آن 
س��ود بسیاری برده و کار فروش و انتقال پول را برای 
خود و همچنین مش��تریان، خوشایند و کم هزینه و 
کوتاه کنند. کاهش هزینه های دریافت خدمات بانکی 
برای مش��تری، یکی از اهداف اساسی این روش برای 
راه ان��دازی بانک��داری م��درن و از اصلی ترین ارکان 
آن یعنی مش��تری مداری در تراکنش ها بوده اس��ت. 
ح��ال نگاه مان را کمی فراتر ببری��م، اگر برگردیم به 
مس��ئله بانکداری مجازی یا بان��ک مجازی یا جامعه 
بانک��ی مجازی، ممکن اس��ت نگاه مان را در ش��کل 
بانکداری به ش��کل الکترونیکی یا به شکل بانکداری 
بدون ش��عبه فیزیکی یا پول فیزیکی یا الکترونیکی 
و تراکنش های الکترونیکی محدود کنیم اما تعامات 
و رویه ها و حس��ابداری و... همانی باشند که در حال 
حاضر صورت می گیرد؛ فقط به شکل الکترونیکی، اما 
آی��ا واقعاً لزومی دارد که در دنیای مجازی، بانکداری 
همین ش��کلی باش��د که هم اکنون هس��ت، واقعیت 
این اس��ت که با نگاهی به بانک��داری روز دنیا جواب 
منفی اس��ت و راه های بسیار خاقانه و متنوعی برای 

کاربردی کردن این روش وجود دارد. 

خودانگیختگی در سطح سازمان 
آی��ا می دانس��تید س��ازمان هایی ک��ه ب��ه پرورش 
س��رمایه معنوی می پردازند، این آمادگی را دارند که 
خودانگیخته باشند؟ این س��ازمان ها در پارادایم های 
موج��ود و برنامه های از قبل تنظیم ش��ده س��ازمان 
متوقف نمی شوند. آنها در جست وجوی پارادایم هایی 
هس��تند که اهداف، ارزش ها، برنامه ه��ای اجرایی و 
تصمیمات ش��ان از آنها نش��ات می گیرد و در صورت 
نیاز ای��ن پارادیم ها را تغییر می دهن��د. آنها به جای 
اینک��ه نس��بت به محیط خ��ود عکس العمل نش��ان 
دهند، نس��بت به آن پاس��خگو هس��تند. نشانه های 
خودانگیختگی در س��ازمان عبارتن��د از: 1- آمادگی 
برای انتخاب استراتژی مناسب و تغییر آن )نشانه این 
مولفه وجود کمیته ای برای تدوین استراتژی و برنامه 
بازنگری دوره ای اس��تراتژی است(، 2- ریسک پذیری 
)نش��انه این مولفه ق��درت به خط��ر انداختن منافع 
کوتاه مدت در جهت حرکت به س��مت چش��م انداز و 
منافع بلند مدت س��ازمان اس��ت( 3-وجود سیستم 
کنترل اداری ضعیف )نشانه این مولفه وجود ساختار 
مسطح و عدم تمرکز در مدیریت بخش های مختلف 
سازمان اس��ت( 4- نداش��تن برنامه های بلندمدت و 
غیر قابل انعطاف )نش��انه این مولفه فقدان برنامه های 
بلند مدت سه تا پنج ساله در سازمان است. وجود این 
برنامه های بلند مدت خودانگیختگی سازمان را کاهش 
می ده��د. همچنین عدم تغییر برنامه های س��ازمان، 
اهداف و نگرش ها در مواجهه با مش��کات س��ازمانی 

می تواند از نشانه های این مولفه باشد(. 

بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کارگاه مارکتینگ

یکشنبه
22 فروردین 1395 بازاریابی و فروش10 تلفن مستقیم: 86073279شماره 478 www.forsatnet.ir

عطیه عظیمی
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بن و جری، سالطین دنیای بستنی

ش��رکت بن و جری )Ben & Jerry’s( که توسط 
 ب��ن کوه��ن )Ben Cohen( و ج��ری گرینفیل��د

 )Jerry Greenfield( تاس��یس ش��د، توانست به 
یکی از مش��هورترین برنده��ای دنی��ا در زمینه تولید 
بستنی تبدیل ش��ود. این ش��رکت عالوه بر بستنی در 
زمینه تولید ماس��ت و آبمیوه منجمد نیز فعالیت دارد. 
بن کوهن و دوست دوران کودکی اش جری گرینفیلد 
این ش��رکت تولید بس��تنی خانگی را در سال 1978 
افتتاح کردند و توانس��تند آن را به یک��ی از پدیده های 
جهان تبدیل کنن��د. زمانی که آنه��ا تصمیم گرفتند 
کسب وکارش��ان را در زمینه تولید بس��تنی راه اندازی 
کنند، به بورلینگت��ون نقل مکان ک��رده و در آنجا یک 
پمپ بنزی��ن قدیمی را بازس��ازی کردند ت��ا به مغازه 
بستنی فروشی شان تبدیل ش��ود. آنها کسب وکارشان 
را با 12 هزار دالر سرمایه ای که داش��تند آغاز کردند. 
این مغازه خیلی س��ریع به موفقیت دس��ت یافت و بن 
و جری محصول ش��ان را به س��ایر خرده فروش��ی های 
 Ben  منطقه نیز ارائه دادند. در س��ال 1984، شرکت
Jerry’s & به حدی مش��هور ش��ده بود که این برند 
تهدیدی برای رقبای بزرگ تر در این صنعت محسوب 
می شد، به طوری که در س��ال 1985 فروشی بیش از 
9 میلیون دالر داش��تند. بن کوه��ن و جری گرینفیلد 
شرکت ش��ان را در س��ال 2000 به مبلغ 325 میلیون 

دالر به فروش رساندند. 

کارکنان شاد، کارکنان سخت هستند
بن کوهن و جری گرینفیلد ب��ه اهمیت یک محیط 
کار سرگرم کننده برای کارکنان ش��ان پی برده بودند. 
در س��ال 1987، گرینفیل��د ایده ای داش��ت مبنی بر 
اینکه ل��ذت را به تم��ام کارهایی که انج��ام می دهند 
وارد کنند. او می خواس��ت که س��رگرمی به بخشی از 
فرهنگ کمپانی شان تبدیل ش��ود.  برای انجام چنین 
کاری، آنها در ابتدا 500 دالر پ��اداش در نظر گرفتند 
برای کارکنانی که ایده ای برای س��رگرم  کردن محیط 
کار داش��تند. کوهن و گرینفیلد می خواستند هر ایده  
خالقانه ای را ب��ه کار گیرن��د تا محیط کار ش��ادتری 
بس��ازند. بنابراین راه ایده های خالقانه به کمپانی آنها 
پیدا ش��د. حتی آنها برای اینکه قدردانی شان را نسبت 
به کارکنانی که تا دیروقت کار می کنند نش��ان دهند، 
جشن های شبانه برای این کارکنان برگزار می کردند. 
به اندازه کافی الزانیا می پختند تا همه س��یر ش��وند و 
برای شان موس��یقی پخش می کردند. بنابراین یکی از 
عواملی که باعث موفقیت ش��رکت این دو شریک شد، 
خوشحالی کارکنانش شد. آنها اعتقاد راسخی داشتند 

که کارکنان شاد موفقیت را به همراه می آورند.

رفتار منطقی عامل سوددهی کسب وکار 

گرینفیل��د می گوی��د: »م��ن و ب��ن ش��رکت بن و 
ج��ری را روی ای��ن ای��ده س��اختیم که تج��ارت در 
قبال محیط اط��راف و جامع��ه مس��ئولیتی دارد. اگر 
درس��ت بیندیش��ید، فرصت به دس��ت آوردن سود و 
ش��رایط اجتماعی نامحدود اس��ت. ای��ن فرآیند ابداع 
و نوآوری اس��ت.« امروزه این ش��رکت نه تنها به دلیل 
بس��تنی های خارق الع��اده ای ک��ه تولی��د می کن��د، 
ش��هرت پیدا کرده، بلکه مس��یری که برای دستیابی 
ب��ه موفقیت طی ک��رده نیز ش��هرت خاص��ی دارد. از 
روز اول این دو دوس��ت دوران کودکی می دانس��تند 
که قصد دارند نوع متفاوتی از کس��ب وکار را بس��ازند؛ 
کس��ب وکاری که هم از نظر اجتماعی مسئول باشد و 
هم تعهدی جدی داشته باش��د. با پیش گرفتن روشی 
 که با مس��ئولیت اجتماعی همراه ش��ده بود، ش��رکت 
Ben & Jerry’s  توانست انقالبی در این صنعت برپا 
کند. گرینفیلد می گوید: »تج��ارت می تواند منبعی از 
تغییرات رو به جلو باش��د. وقتی توسط ارزش های تان 
هدایت می ش��وید، به ضررتان تمام نخواهد شد، بلکه 
به کس��ب وکارتان کمک خواهد ک��رد. تفکر غالب این  
است که نمی توانید کس��ب وکاری موفق داشته باشید 
و در عی��ن حال از آن جه��ت کمک کردن ب��ه جامعه 
اس��تفاده کنید. ما ارزش های��ی را به کمپان��ی اضافه 
کردیم تا به این هدف برس��یم. اگ��ر جامعه را حمایت 
کنید، جامعه نیز ش��ما را حمایت خواهد کرد.« کوهن 
نی��ز در همین زمینه معتقد اس��ت: »اگ��ر قصد دارید 
کس��ب وکاری داش��ته باش��ید، باید به ارزش های تان 
پایبن��د باش��ید. م��ا موفقیت م��ان را نه فقط ب��ا پول 
بلکه با خدمتی ک��ه به جامعه عرضه کردی��م، ارزیابی 

می کنیم.«

پاس�خ کارش�ناس: به صورت کلی افرادی به جاده کن 
و مخصوصا به س��فره خانه می آیند که قصد تفریح دارند؛ به 
همین دلیل در وهله اول باید شما بتوانید فضایی را به وجود 
آورید که مخاطبان به راحتی جذب شوند. پیشنهاد می شود 
قبل از انجام تبلیغ ابتدا مزیت رقابتی را ب��رای خود ایجاد و 
محصوالت و غذا هایی را به منو سفره خانه خود اضافه کنید 
که برای مخاطبان ایرانی جذاب باشد؛ با توجه به این موضوع 
پیشنهاد می ش��ود روی غذاهای محلی سرمایه گذاری های 

جدی انجام داده و غذاهایی را به مشتریان ارائه دهید که در 
سفره خانه های دیگر کمتر ارائه می شود. این غذاهای محلی 
می تواند آش ها نیز  باشد؛ چون برخی از مخاطبان تهرانی در 
روزهای تعطیل به جاده چالوس س��فر و از مناظر این جاده 
استفاده می کنند و در نهایت به آش فروشی های اواسط این 
جاده مراجعه می کنند؛ با توجه به این موضوع پتانسیل این 
وجود دارد که مخاطبان به راحتی تا انتهای جاده کن س��فر 

کنند تا صرفا یک آش از شما خریداری کنند. 
یکی دیگر از اقداماتی که در این سفره خانه می توان انجام 
داد، ارائه خدمات مناسب به مشتریان است؛ به عنوان نمونه 
در کنار سفره خانه کارواش��ی را تاسیس کرده تا مشتریانی 

که وارد سفره خانه شما می شوند به صورت رایگان بتوانند از 
این کارواش اس��تفاده کنند؛ ارائه این گونه خدمات می تواند 

در جذب مشتریان بسیار مثمر ثمر واقع شود. 
پ��س از ارائه محص��والت متفاوت به مش��تریان، ش��ما 
می توانید صفحه اینس��تاگرام و کانال تلگرامی را راه اندازی 
کرده و از طریق تولید محتوای مناس��ب غذاه��ا و خدمات 
سفره خانه خود را به مخاطبان ارائه دهید و حتی مسابقاتی 
را در راس��تای جذب مخاطبان برگزار کنی��د. در این میان 
می توانید ب��رای جذب مخاطبان در ش��بکه های اجتماعی 
تبلیغاتی را نیز در کانال های تلگرامی و صفحه اینستاگرامی 

مرتبط با غذا انجام دهید. 

پرسش: صاحب سفره خانه ای در جاده کن هستم که تقریبا می توان گفت جزو آخرین سفره خانه های این جاده محسوب می شود 
و مشتریان کمی تا این مسافت از جاده برای تفریح می آیند. به همین دلیل مشتریان سفره خانه ما نسبت به دیگر سفره خانه های 
جاده کمتر است. مدتی است که برخی دوستان پیشنهاد می کنند در فضای مجازی تبلیغاتی را انجام دهیم و از این طریق سفره خانه را به مشتریان خود معرفی 

کنیم. با توجه به این موضوع از نظر شما باید چه اقداماتی را انجام داد تا بتوان مشتریان بیشتری را جذب سفره خانه کرد؟ 

کلینیککسبوکار
نوآوری در سازمان های ایرانی

ن��وآوری در ارائه خدمت به مش��تریان و رس��یدن به 
محصوالت جدید یکی از مقوله های مهم در هر سازمانی 
است اما این موضوع رابطه تنگاتنگی با ساختار و شرایط 
هر سازمانی دارد؛ در حال حاضر سازمان هایی می توانند 
س��هم بازار خوبی را در بازار کس��ب کنند که روی مقوله 
ن��وآوری س��رمایه گذاری های جدی انجام داده باش��ند. 
اگرچه بس��یاری از س��ازمان های ایران��ی واحدی تحت 
عنوان R&D را در سازمان خود دارند اما عمال این واحد 
سازمانی در بسیاری از سازمان های ایرانی به نوآوری های 
مناس��بی دس��ت پیدا نمی کند و حتی در بیش��تر این 
سازمان ها واحد R&D به صورت ظاهری به فعالیت هایی 

مشغول است. 

تضمین بقای سازمان با تکیه بر نوآوری
پیتر دراکر یک��ی از نظریه پردازان برجس��ته در حوزه 
مدیریت بر این باور است که کس��ب وکار بردو پایه مهم و 
اساسی استوار است و این دو مقوله شامل بازاریابی برای 
کس��ب رضایت مش��تریان امروز و نوآوری برای کس��ب 
رضایت مشتریان فردا می شود و این دو مقوله از یکدیگر 
جدا نیس��تند. با توجه به این موض��وع در حال حاضر در 
هر س��ازمانی نوآوری ب��رای رضایت مش��تریان آینده از 
اولویت های هر مدیری محسوب می شود و کسب و کاری 
می تواند تضمینی برای بقای خود در آینده داشته باشد 
که روی این مقوله س��رمایه گذاری های جدی انجام داده 
باش��د. باور مدیر هر کس��ب و کاری بر مقوله نوآوری یک 
بحث است و ایجاد شرایط و ساختار مناسب برای رسیدن 
به این نوآوری بحث دیگری است که بسیار حائز اهمیت 

است. 

شناخت نیاز مشتری
نوآوری و جمع آوری ایده های مناسب برای سازمان ها 
به شدت وابسته به نوع کسب و کار آن س��ازمان است، اما 
به صورت کلی می توان برای آن س��اختارهای مناسبی را 
تعبیه کرد؛ به عنوان نمونه در برخی سازمان ها، ایده های 
نوآوران��ه را می توان از طریق شناس��ایی نیاز مش��تری و 
تحقیقات بازار به دست آورد. برخی از سازمان ها با ایجاد 
ساختاری مناس��ب و با اس��تفاده  از متد های مختلف از 
مخاطبان در مورد نیازشان نظر سنجی انجام می دهند و 
از این طریق براساس نیاز مشتریان محصوالتی را به بازار 

عرضه می کنند. 

واحد سازمانی برای نوآوری
در برخی سازمان ها روی س��اختارهای مناسب برای 
جمع آوری ایده های مناسب س��رمایه گذاری های جدی 
انجام می دهن��د؛ به عنوان نمونه واحد س��ازمانی را برای 
آن در نظر می گیرند و فردی را ب��رای مدیریت این واحد 
س��ازمانی اس��تخدام می کنند؛ این موضوع بسیار حائز 
اهمیت است که فردی که در سمت مدیریتی این واحد 
سازمانی اس��تخدام می شود باید ش��خصیت نوآورانه ای 
داش��ته باش��د و بتواند به درس��تی ایده های مناسب را 
جمع آوری کن��د. از طرفی این ف��رد بای��د دارای روابط 
عمومی باالی��ی باش��د و بتواند تعامل مناس��بی با دیگر 
واحد های س��ازمانی ایجاد کند. برای این واحد سازمانی 
باید خط تلفن های جداگانه ای در نظر گرفته ش��ود و از 
کارمندان سازمان خواسته ش��ود که در صورت رسیدن 
به ایده های نوآورانه آن را در اختیار این واحد س��ازمانی 
قرار دهند و همواره باید کارمندان سازمان مورد تشویق 
قرار گیرند تا ایده های خود را به راحتی در اختیار سازمان 
قرار دهند. سازمان باید در حوزه تشویق کارمندان خود، 
برنامه ریزی های مناس��بی انجام دهد و کارمندانی را که 
با این واحد س��ازمانی تعامالت خوبی برق��رار می کنند 
و ایده های مناس��بی را به س��ازمان ارائه می دهند، مورد 
تش��ویق مناس��ب قرار دهد که این موضوع ب��رای آنها 
انگی��زه ای را ایج��اد می کند ت��ا آنها با تمایل بیش��تری 

ایده های نوآورانه  خود را به سازمان ارائه دهند. 

آموزش کارمندان
این واحد س��ازمانی باید براس��اس ی��ک دوره زمانی 
تنظیم ش��ده، جلس��اتی را با مدیران میانی س��ازمان و 
در صورت نی��از با مدیران ارش��د س��ازمان برگزار کند 
و از آنها خواس��ته ش��ود که با توجه به نوع رابطه آنها با 
زیردستان ش��ان، ایده ه��ای نوآوران��ه ای را جمع آوری 
کنند؛ البته این موضوع بسیار حائز اهمیت است که در 
س��ازمان هایی که روی نوآوری در داخل سازمان تاکید 
دارند، جلسات آموزشی برگزار ش��ود و در این جلسات 
باید س��رفصل هایی در حوزه نوآوری، ای��ده خالقانه و... 
تنظیم شود و توسط مربیان خبره به کارمندان آموزش 

داده شود. 

نوآوری های متنوع
نوآوری در سازمان ها صرفا به محصوالت و تنوع آنها 
خالصه نمی ش��ود، بلکه نوآوری می تواند در شیوه های 
ارتباطات، نوآوری در فروش، در قیمت گذاری و... باشد؛ 
به همین دلیل می توان شاخص های مختلفی را با توجه 
به نوع س��ازمان در حوزه نوآوری تعریف کرد. در پایان 
قابل ذکر اس��ت که نوع جمع آوری ایده ه��ای خالقانه 
در هر سازمانی متفاوت اس��ت و مدیران سازمان ها باید 
براس��اس نوع فعالیت س��ازمان، برنامه ری��زی در حوزه 
نوآوری داشته باش��ند و با ایجاد ساختار و بستر مناسب 

سازمان را به یک سازمان نوآورانه تبدیل 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

تعامل درست مدیر و کارکنان 
ب��ا مش��تری یک��ی از عناصری 
اس��ت که در بعضی س��ازمان ها 
به فراموشی س��پرده شده است. 
این موضوع آنجا بیش��تر پررنگ 
خواهد ش��د که صدای مشتریان 
ناراضی در ش��بکه های اجتماعی 
هرروز ش��نیده می شود. بسیاری 
از مدی��ران ش��رکت ها خواهان 
افزایش کیفیت ارتباط با مشتری 
خود و بهبود وظای��ف کارمندان 
بخش خدمات مشتری هستند. 
اما چگون��ه باید ای��ن کار را انجام 
دهند؟ یکی از این راه ها نوش��تن 
مجدد وظای��ف کارمن��دان این 
بخش است. این تاکتیک می تواند 
منجر به پیشرفت های تدریجی 
ش��ود ام��ا ب��رای ش��رکت هایی 
مناس��ب اس��ت ک��ه عملی��ات 
خدمات مشتری آنها تا حدودی 
ب��ه درس��تی انج��ام می گی��رد. 
ش��رکت هایی که عملی��ات آنها 
از پایه نادرس��ت اس��ت، نیازمند 
تغییرات گس��ترده تری از قبیل 
تغیی��رات عمی��ق فرهنگ��ی در 
س��ازمان و آموزش هس��تند. در 
گزارش زیر چند اق��دام متعارف 
در این رابطه به ص��ورت فردی و 

تیمی معرفی می شود. 

تعامل و تعهد بیشتر به شغل 
ه��ر س��ازمانی که با مش��تری 
و ارب��اب رجوع مواجه اس��ت، به 
آموزش کارمن��دان برای مواجهه 
بهت��ر ب��ا مش��تریان نی��از دارد. 
تعامل می��ان کارمن��دان فروش 
شما و مش��تریان نه تنها بر حفظ 
مشتریان کنونی تأثیرگذار است، 
بلکه کارمندان��ی که مهارت های 
مؤث��ر در خدم��ات مش��تری را 
فراگرفته باش��ند، حس تعامل و 
تعهد بیشتری نس��بت به شغل 
خ��ود خواهن��د داش��ت. ای��ن 
مهارت ها تأثیری مثبت بر دیدگاه 
کنونی و آتی مش��تریان خواهد 
داش��ت. اغل��ب ای��ن برنامه های 
آموزش��ی ب��ر مبن��ای رضایت و 
انتظ��ارات کارمن��دان ش��ما از 
پیشرفت شغلی است. بهتر است 
به کارمندان واحد خدمات فروش 
خود مهارت های مربوط به آن را 
آموزش دهید تا از طریق آموزش 
و توس��عه کارگاه های آموزش��ی 
سبب بهبود برداش��ت مشتری، 

وفاداری آنان و مدیریت انتظارات 
آنان شوید. 

با مواجهه مستقیم کارمند 
- مشتری آغاز نکنید 

وظایف بخش خدمات مشتری 
س��ازمان خ��ود را ب��ا مواجه��ه 
مس��تقیم کارمندان این بخش با 
مشتری آغاز نکنید. معموالً همه 
کارمندان بخش خدمات مشتری 
از اهمیت رضایت مشتریان آگاه 
هستند. اغلب مش��کل اصلی در 
ضعف انج��ام وظای��ف کارکنان 
به الجس��تیک، زیرساخت های 
اس��تخدام مانند مس��ائل مالی، 
مشکل در فناوری یا دیگر عملیات 
پشتیبانی برمی گردد که نیازهای 
کارمندان را برآورده نمی سازد. در 
چنین حالتی نتیجه تالش برای 
مواجهه مس��تقیم کارمن��دان با 
مشتری، اتالف زمان و خستگی 
و س��رخوردگی اس��ت. بنابراین 

بهتر اس��ت که اول روی 
آموزش کارکنان و توجه 
خاص ب��ه نیازه��ای آنها 

تمرکز کنیم. 
در  نوکی��ا  ش��رکت 
سال 2009، یک برنامه 
آموزش ب��رای کارکنان 
بخش خدم��ات و فروش 
برای بهبود عملکرد آنها 
ترتیب داد. ت��الش آنها 
نسبت به رفتار مشتریان 
واکنش��ی بود و وابس��ته 
به تغیی��ر رضای��ت آنها 
برنامه ری��زی می کردند. 
پس از چند ماه استفاده 
از برنامه ه��ای آم��وزش 

کارکنان، رضایت مش��تریان به 
می��زان 20درص��د افزایش پیدا 

کرد. 

بر آموزش مهارتی خاص 
تمرکز نکنید 

کارکنان آم��وزش دیده اغلب 
معن��ای تبح��ر در خدم��ات را 
می دانند. ش��رکت ها هزینه های 
زیادی ب��رای این قبیل رویکردها 
هن��گام تعامل با مش��تری تقبل 
می کنن��د. در اغلب ای��ن موارد 
هزینه ها بجاس��ت، چرا که گاهی 
تیم فروش و کارکن��ان خدمات 
پس از ف��روش آش��نایی زیادی 
با نیازه��ای حقیقی مش��تریان 
و تعامل مناس��ب با آنه��ا ندارند. 
بهتری��ن روش ب��رای ترغی��ب 
کارمند برای رس��یدن به مفهوم 
جامعی درب��اره خدم��ات ایجاد 

ارزش ب��رای دیگ��ران در داخل 
و خارج س��ازمان اس��ت. به آنها 
آم��وزش دهید که ابت��دا دغدغه 
نیازهای مش��تری را داشته و به 
آنها احت��رام بگذارن��د. آنها باید 
به طور مداوم از خود بپرس��ند که 
من در حال خدمت رسانی به چه 
کسی هستم و به چه چیزی نیاز 

دارم و ارزش های آن چیست؟ 
کیس 1: رسیدن به اهداف با 

تغییر برنامه ها 
خط��وط   2012 س��ال  در 
 Air Mauritius هواپیمای��ی
با مس��ائلی مربوط ب��ه خدمات 
مش��تری دس��ت و پنج��ه ن��رم 
می کرد. آنها عالوه بر 30 میلیون 
دالر هزینه در این راه، با خدمات 
ضعی��ف و نارضایتی مش��تریان 
و رقابت ش��دید از جان��ب دیگر 
خطوط هوایی خاورمیانه مواجه 
بودند. رئیس جدی��دی که بعد از 

این بحران ها به س��مت مدیریت 
منصوب ش��د، به خوبی از هدف 
ای��ن ش��رکت یعنی بازگش��ت 
ب��ه س��ودآوری و باال رفت��ن در 
رتبه بندی آگاه بود. او کارگاه های 
آموزش��ی ب��رای مدی��ران عالی 
واحده��ا و برنامه های آموزش��ی 
ب��رای تع��دادی کارمند منتخب 
برگزی��د ت��ا بتواند بر مش��کالت 
بخ��ش خدمات مش��تریان فائق 
آید. ب��ه تیم های متقاب��ل کاری 
وظایف جدید داد که این وظایف 
ش��امل بهب��ود وضعیت غ��ذا و 
نوشیدنی و سرگرمی های داخل 
هواپیما حین پرواز، ارائه هدایایی 
به کودکان و تأسیس سالن های 
جدید ف��رودگاه بود. پ��س از به 
ثمر رس��یدن فعالیت ه��ا نه تنها 
ش��رکت به اهداف خود در زمینه 
س��ودآوری و رتبه بندی رس��ید، 

بلکه شکایات مش��تریان و میزان 
خ��روج کارمن��دان نی��ز کاهش 

یافت. 
کیس 2: از معیارهای سنتی 

پیروی نکنید 
به ج��ای نگران��ی در م��ورد 
مقیاس های رضایت مش��تری، 
س��ازمان ها بای��د ب��ه ایده های 
جدید خدمات که برای مشتری 
ارزش افزوده ایجاد می کند، نگاه 
ویژه داشته باش��ند و معیارهای 
س��نتی را کنار بگذارند. مدیران 
ش��رکت نوکیا زیمنس چندین 
س��ال پیاپی، رضایت مشتری را 
با پرسشنامه می سنجیدند. این 
پرسش��نامه بالغ بر 150 پرسش 
داش��ت و داده های��ی بیش��تر از 
نی��از ش��رکت فراه��م می کرد. 
ای��ن ش��رکت در س��ال 2010 
رویکرد کم��ی در پیش گرفت و 
با اس��تفاده از پرسشنامه های باز 
از مش��تریان خواست در 
خصوص خدمات شرکت 
و اقدامات مطلوب ش��ان 
نظر دهن��د. ب��ا برگزاری 
جلس��ه توفان فک��ری به 
این نتیجه رس��یدند که 
به جای رسیدن به امتیاز 
باال در رضایت مش��تری، 
بهت��ر اس��ت دس��ت به 
اج��را بزنند و ب��ه صورت 
عملی مش��تریان را شاد 
کنند. مدیر این ش��رکت 
اینکه  می گوید: »به جای 
ب��ه مت��ر و معیاره��ا فکر 
کنیم، تفکرم��ان را عملی 
کردیم. مهم نیس��ت که 
چه کاری انج��ام می دهید، این 
مهم است که مشتریان تان شما 
را در آین��ده در چ��ه جایگاه��ی 
می بینن��د.« مدیر هر ش��رکت 
نیازمند تغیی��رات بنی��ادی در 
آموزش کارکنان بخش خدمات 
مشتری اس��ت. در شرکت هایی 
مانند دیس��نی، واح��د خدمات 
مش��تری رویک��رد متفاوتی در 
پی��ش گرفت ک��ه اگ��ر مدیران 
عالی پش��ت آن نمی ایس��تادند، 
به موفقیت نمی رس��ید. بسیاری 
از پروژه های��ی ک��ه ب��رای واحد 
خدمات مش��تری در نظر گرفته 
شده بود، توس��ط مدیران جدید 
به مورد اجرا گذاش��ته شده بود. 
شرکت به دنبال متنوع سازی در 
خدمات بود، چرا که محصوالت 
رقابتی زی��ادی وجود داش��ت و 
انتظارات مشتریان دائماً در حال 

تغییر بود. استراتژی های مدیران 
جدید در بخش خدمات مشتری 
توانست موفقیت پایدار به جای 

پیشرفت موقتی ایجاد کند. 
 

در آموزش خود نوآوری 
داشته باشید 

اگ��ر همچن��ان از روش ه��ای 
قدیمی برای کارکن��ان خدمات 
فروش اس��تفاده می کنید یا اگر 
همچن��ان از فروش��ندگان خود 
می خواهی��د که با لبخند س��راغ 
خریداران بروند ی��ا با تماس های 
تلفنی امورات خود را پیش ببرند، 
باید به صراحت عن��وان کرد که 
س��خت در اشتباه هس��تید. این 
روش ها دیگر در دنیای امروز زیاد 
جواب نمی دهند و نتایج جالبی به 
همراه ندارند. همواره باید بتوانیم 
همراه با پیش��رفت های ارتباطی 
و فرهنگی روش ه��ای خود را نیز 

تازه کنیم. 
یک��ی از جذابیت ه��ای ه��ر 
شرکت نیز در همین نوآوری ها 
اس��ت. ب��ه ای��ن ترتیب، ش��ما 
نیز می توانی��د از برخ��ی از این 
روش های طرح ش��ده اس��تفاده 
کنی��د. حت��ی می توانی��د تنها 
برخ��ی از آنه��ا را م��ورد آزمون 
قرار دهید و بس��ته ب��ه نتایج و 
امکان ها و واقعیت های محیطی 
و اقتصادی و کاری خود دس��ت 
به گزینش برخ��ی از آنها بزنید. 
این روش ها بیش از پیش باعث 
می شوند تا گروه فروش شما در 
پی پیروزی باش��د و امکان های 

نوینی را محک بزند. 
یادت��ان ن��رود ک��ه وقت��ی از 
روش ه��ای قدیم��ی اس��تفاده 
می کنید و همچنان هیچ نتیجه 
مطلوب��ی به دس��ت نمی آورید، 
ادامه ای��ن راه هرگ��ز نمی تواند 
ضامن موفقیت شما باشد، حتی 
تغییر اعضای گ��روه فروش تان 
نیز چندان کاف��ی نخواهد بود. 
مهم ترین انتخ��اب در این وهله 
تغییر در نگاه ب��ه مقوله فروش 
اس��ت، اینک��ه ب��ه چ��ه نحوی 
می توانید ضمن حفظ پرس��تیژ 
کس��ب وکارتان، ام��ور را بهتر از 
قبل پی��ش ببری��د و روش های 
ت��ازه ای برای ف��روش و آموزش 
کارکنان خدمات پس از فروش 
ابداع کنید. با برنامه ریزی در این 
خصوص ب��ه اه��داف بلند مدت 
خود در واحد خدمات مش��تری 

نائل شوید. 

مدیران ماندگار

هر سازمانی که با مشتری و ارباب 
رجوع مواجه است، به آموزش 
کارمندان برای مواجهه بهتر با 
مشتریان نیاز دارد. تعامل میان 

کارمندان فروش شما و مشتریان 
نه تنها بر حفظ مشتریان کنونی 

تأثیرگذار است، بلکه کارمندانی که 
مهارت های مؤثر در خدمات مشتری 

را فراگرفته باشند، حس تعامل 
و تعهد بیشتری نسبت به شغل 

خود خواهند داشت. این مهارت ها 
تأثیری مثبت بر دیدگاه کنونی و آتی 

مشتریان خواهد داشت
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شاهكارهای جهانی موزه لوور در 
ایران به نمایش در می آید

رئیس موزه لوور )پربازدیدترین و مشهورترین موزه 
جهان( با هیات همراهی متشكل از كارشناسان میراث 
فرهنگی فرانسه برای گسترش همكاری ها و گشایش 
فص��ل تازه ای در تعامالت فرهنگ��ی بین موزه های دو 
كش��ور وارد تهران شده اس��ت و این اقامت تا شامگاه 
دوش��نبه ادامه خواهد داشت. محمدرضا كارگر در این 
باره اظهار كرد: با هماهنگی های به عمل آمده بین ایران 
و فرانسه، قرار است به زودی یك نمایشگاه تمام عیار از 

آثار برجسته موزه لوور در ایران برگزار شود. 
وی تصری��ح ك��رد ك��ه در ح��ال حاضر م��ا در پی 
هماهنگی با كش��ور مكزیك هستیم تا یك نمایشگاه 
از »آثار تمدن ماناها« وارد ایران ش��ود و سپس شرایط 
را برای برگزاری یك نمایش��گاه با آث��اری از موزه لوور 
فراهم می كنیم. مدیركل امور موزه های كشور در پاسخ 
به این پرس��ش كه آیا مشخص شده كه كدام بخش از 
آثار لوور به ایران می آید، تصریح كرد: درخواست كردیم 
مجموع��ه كاملی از آثار فرهنگ و تمدن مصر را كه در 
ای��ن موزه بزرگ جهان موجود اس��ت برای نمایش به 
ایران انتقال دهند. وی درباره چرایی علت انتخاب آثار 
تمدن مصر نیز تصریح كرد كه ما عالقه مندیم بیش��تر 
نمایشگاه هایی از آثار كشورهایی مانند مصر، رم و چین 
را برگزار كنیم چون صاح��ب تمدن كهن و دیرینه تر 

نسبت به سایر كشورها هستند. 
كارگر در پاس��خ به پرسش اهداف اصلی سفر رئیس 
موزه لوور نیز تبیین كرد: مهم ترین دالیل این س��فر، 
تحقق تفاهم های موجود پیشین در رابطه با برگزاری 
نمایشگاه های متقابل یا مش��ترك، انتقال تجربیات و 
دانش موزه داری فرانس��ه به ایران، حضور كارشناسان 
این موزه در ایران و كارشناسان ما در لوور، آموزش های 
موزه داری برای برخی كارشناسان كشورمان و برگزاری 
همایش های مش��ترك، انج��ام پروژه های مش��ترك 
پژوهشی و فعالیت های باستان شناسی است. وی یادآور 
شد: این نخستین سفر رئیس جدید موزه لوور به ایران 
اس��ت كه می تواند موجب آشنایی بیشتر ایشان و دیگر 
مسئوالن این موزه با فرهنگ و تمدن ایران شود. رئیس 
موزه لوور پس از مالقات با مس��عود سلطانی فر، معاون 
رئیس جمه��ور و رئیس میراث فرهنگی كش��ور، از كاخ 
موزه گلستان دیدار كرد. س��فر به اصفهان و دیدار آثار 
تاریخی و میراثی ایران در این شهر، از دیگر برنامه های 
وی خواه��د بود. موزه ل��وور )du Louvre(  در مركز 
ش��هر پاریس در كش��ور فرانسه واقع ش��ده و بیش از 
35هزار اثر هنری در هش��ت بخ��ش مختلف این موزه 
نگهداری می ش��ود. م��وزه لوور با بی��ش از 9,5میلیون 
بازدیدكننده در س��ال، پربازدیدترین موزه جهان است. 
آثاری از تمدن ایران نیز در این موزه مش��هور جهان در 
مع��رض بازدید قرار دارد كه از آن جمله می توان به گاو 
بالدار آشوری، دیواره هایی از تخت جمشید، سنگ نگاره 

كمانداران كاخ آپادانا و كاشی دختر ایرانی اشاره كرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 
احیای بناهای تاریخی؛ جبران 

گذشته و زمینه سازی برای آینده

عضو كمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس گفت: اگر 
بشود در كش��ور بافت ها و اماكن تاریخی را احیا كرد و 
آنه��ا را وارد چرخه بهره وری اقتصادی كرد، این كار هم 
جبران گذشته است و هم زمینه سازی برای آینده. احمد 
توكلی افزود: وجود منابع سرشار نفت و گاز تا االن خیلی 
از موقعیت های اقتصادی و كس��ب وكار را از ما گرفته و 
از جهتی باید خوش��حال بود كه وضعیت فعلی قیمت 
انرژی حداقل ما را به این نتیجه رس��انده كه در دنیای 
جدید تكیه بر خام فروشی نفت و گاز هیچگونه تضمینی 
نمی تواند برای یك اقتصاد پویا باشد. نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: كاهش قیمت نفت 
قطعا دولت را اذیت می كند و باعث ایجاد باری به دوش 
مردم هم خواهد شد اما اگر بخواهیم واقعا با آینده نگری 
پیش برویم این همان موقعیتی است كه باید به سوی 

داشته ها و ظرفیت های خودمان برگردیم. 
وی اف��زود: خیل��ی از ظرفیت ه��ای داخل��ی ما زیر 
س��ایه نفت و گاز مغفول مانده و یكی هم همین بحث 
گردشگری و میراث فرهنگی است كه البته موضوعی 
صرفا اقتصادی نیست و ابعاد عمیق فرهنگی هم دارد. 
توكلی تاكید كرد: ما االن باید به فكر بیفتیم كه چطور 
از این ظرفیت استفاده كنیم. االن كشورهایی در حاشیه 
خلیج فارس كه تاریخ و میراث فرهنگی چندانی ندارند، 
آمده اند و برای خودش��ان دارند تاریخ سازی می كنند و 
از این محل كسب درآمدهای نجومی دارند. پس اصال 
قابل توجیه نیس��ت اگر ما داشته های فرهنگی مهم و 
ارزش��مندی در سطح گسترده داش��ته باشیم و آن را 
مورد توجه قرار ندهیم. این استاد دانشگاه تصریح كرد: 
توج��ه به میراث فرهنگی و زنده كردن آن مثل همین 
احیای بناهای تاریخی می تواند هم برای ما درآمدزایی 
داشته باشد و هم هویت سازی كه اتفاقا بخش دوم آن 
هم با توجه به توصیه ه��ای مكرر مقام معظم رهبری 
بسیار مهم اس��ت. وی تاكید كرد: اگر بشود در كشور 
بافت ه��ا و اماكن تاریخی را احی��ا و آنها را وارد چرخه 
به��ره وری اقتصادی كرد، این كار هم جبران گذش��ته 

است و هم زمینه سازی برای آینده. 
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كوتاه تری��ن و موجزتری��ن تعری��ف از هنر 
كاش��یكاری این است: رنگ در طرح، نقش در 
رنگ. اجزای كوچك و رنگارنگی كه با سرپنجه 
تدبیر اس��تاد كاشیكار به نقش ونگاری بدیع و 
زیبا بدل می شوند و با قدمت طوالنی مدت خود 
نسل های بعد از خود را غرق در لذت و ظرافت 
می كنند. این كاشی های كوچك كه هر كدام 
جزئی از یك پیكر است، رنگین كمانی از دقت و 
باریك بینی است. اما انگار رنگ و روی كاشی ها 
هیچ س��رایتی به زندگی استادان قدیمی این 
حوزه نكرده است و هستند بازنشسته هایی كه 
در خانه ای قدیمی و با حداقل امكانات زندگی 
می كنند. به همین دلیل و با توجه به قدمتی 
كه كاش��یكاری در ایران دارد و اس��تادكاران 
زی��ادی در این ح��وزه فعالی��ت كرده اند، این 
شماره از صفحه بازار هنر را اختصاص داده ایم 
به سخنان هنرمندی قدیمی و البته مسن كه 
عمری را در میان گنجینه هایی از رنگ و هنر 
سپری كرده اس��ت. هر چند امروز نامالیمات 
روزگار شامل حالش شده و هنر دستگیر دوران 
پیری اش نشده است. استاد مرتضی كاشی ساز 
با همه كهولت سن با صبر و حوصله بسیار با ما 

گفت وگو كرده كه به تفضیل می خوانید. 

خانه استاد کجاست؟ 
برای دیدن اس��تاد مرتضی باید به حوالی 
میدان گ��رگان بروم. با كمی پرس وجو خانه 
اس��تاد را پیدا می كن��م. پیرم��ردی تكیده 
و س��پیدمو در را به رویم ب��از می كند. وارد 
خان��ه قدیمی و حیاط دار می ش��وم. حیاطی 
كوچ��ك و باصفا ب��ا گلدان ه��ای كوچك و 
ب��زرگ كه دور تادور حیاط چیده ش��ده اند. 
اس��تاد كاشی س��از بس��یار خوش اخالق و 
مهرب��ان اس��ت و مصاحب��ت با او هم��راه با 
لهجه ش��یرین اصفهانی اش آدم را سر شوق 
می آورد. داخ��ل ات��اق روی طاقچه یكی از 
آثار منحصربه ف��ردش قرار دارد. بنا به گفته 
خ��ودش نظیر ندارد و دیگ��ر مثل این طرح 
جایی درس��ت نمی ش��ود. 4، 5پوشه بزرگ 
رنگی پر از طرح ها و نقشه هایی كه كار كرده 
به عالوه عكس ها و اسناد مالی قدیمی را كه 
از قبل آماده كرده نشانم می دهد. پژوهشگاه 
هنرهای س��نتی براساس كارهایش كتابی با 
عنوان سیر تحول كاشیكاری ایرانی را چاپ 

و منتشر كرده است. 
در كن��ار اس��تاد مرتضی، همس��رش هم 

حض��ور دارد كه بس��یار مهمان نواز اس��ت و 
ب��ا وج��ود درد پایی كه دارد م��دام از من و 
ع��كاس روزنامه پذیرای��ی می كند. مرتضی 
كاشی س��از متولد 1309 اصفهان اس��ت. از 
12سالگی كار كاش��یكاری را شروع كرده و 
بیش��تر از 60سال س��ابقه كاری دارد. بیش 
از 5هزار پروژه كوچك و بزرگ داش��ته و در 
بسیاری از ش��هرهای ایران و حتی خارج از 
كشور كاش��یكاری كرده است. نشان درجه 
ی��ك هنری از س��ازمان می��راث فرهنگی و 
گواهینامه بین المللی از یونس��كو دارد. آثار 
اس��تاد در همه جای كش��ور پراكنده است 
و بس��یاری از خانه ه��ای قدیمی، مس��اجد، 
م��دارس، امامزاده ه��ا و ابنی��ه تاریخی هنر 

دستش را به یادگار دارند. 

هنر خانوادگی 
اس��تاد كاشی س��از از چگونگ��ی كارش در 

این رش��ته برای ما می گوید: از سن پایین 
موقعی كه 10، 12س��اله بودم كارم را نزد 
پدر و عموهایم ش��روع كردم. كاشیكاری 
هن��ر موروثی و خانوادگی ماس��ت و من و 
پس��رعموهایم به اتف��اق و در كنار هم به 
همین ش��غل پرداختیم. این را هم بگویم 
كه كاش��یكاری ما كاشیكاری معرق است 
كه یك��ی از گونه های این هنر اس��ت. كار 
با كاش��ی از قرن س��وم و چه��ارم هجری 
شمس��ی رواج پی��دا كرد و پ��س از فراز و 
فروده��ای ف��راوان در دوره صفویه به اوج 
رس��ید. استفاده از این ش��یوه در معماری 
اسالمی بسیار رایج است و طرح های جالب 

توجه و چشم نواز جایگزین تزیینات خشتی و 
گچی ش��د و همه عالقه مند به كاشی شدند. 
بعدها استفاده از كاشی روی دیوارها، مناره ها 
و س��قف ها را كامالً پوشاند و به عنوان یكی از 
طرح های دائمی معماری درآمد. كاشیكاری به 
صورت هنری تزیینی و س��اختمانی در ایران 
و كش��ورهای اس��المی به اوج شكوفایی خود 
رس��یدو یكی از ویژگی های برجسته معماری 

اسالمی به شمار می رود. 

ایران و جهان در دستان کاشی سازان 
اصفهانی

آقا مرتضی در ادام��ه و در مورد بعضی از 
كارهای��ش می گوید: اول در خ��ود اصفهان 
مش��غول بودی��م ك��ه در آنج��ا ه��م خیلی 
كارهای خ��وب و قابل تامل��ی انجام دادیم. 
م��ا یك گروه كاری متش��كل از پدر، عموها 
و پس��رعموها بودی��م كه بعداً به ش��هرهای 

مختلفی رفتی��م و كار می كردیم. مثاًل بقعه 
ش��یخ صفی الدین اردبیلی را مرمت كردیم. 
كاخ گلستان، امامزاده صالح تهران و مسجد 
جام��ع قزوی��ن و خیلی از بناه��ای دیگر را 
كاشی كرده ایم. از 12 تا 15سالگی به همراه 
پدرم و یكی از عموها و پس��رعموها مسجد 
اعظم قم را در معیت مرحوم اس��تاد حسن 
برهان��ی كار كردی��م. همین طور ب��ازار امام 
تهران و اس��تانداری تبریز از جمله كارهای 
ماست. سپس فهرستی را نشانم می دهد كه 
اسامی ش��هرهایی كه رفته و كارهایی را كه 
انجام داده در آن نوشته است. اصفهان، قم، 
قزوین، یزد، ش��یراز، تهران، تبریز، سنگسر، 
اردبی��ل، قصرش��یرین، ری، زاب��ل، زاهدان، 
كاش��ان، محالت، ماسال، رش��ت، محالت، 
شهمیرزاد، س��منان و مناطق دور و نزدیك 
زیادی را زیر پا گذاش��ته و كار كرده. استاد 
حتی به خارج كش��ور هم رفته و در مونترال 

كانادا و صحن حضرت سیدالشهدا در كربال 
هنرش را نشان داده. 

اس��تاد كاشی س��از از س��فر كانادا هم برایم 
 تعری��ف می كن��د و می گوید: فكر كنم س��ال 
46 -1345 بود كه یك نمایشگاه جهانی بود 
كه در كنار س��احل قرار داشت و می خواستند 
آنجا را مقاوم س��ازی كنند. از طرف ایران هم 
طرحی آماده و ارائه شد. به غیر از ما 72كشور 
دیگر هم حضور داشتند كه كار ما بیشتر مورد 
توجه قرار گرفت و قرار شد كه از ایران به كانادا 
برویم. یك تیم شش نفره آماده شد و شش نفر 
هم بعدا اضافه شدند. یك سال در كانادا ماندیم 
تا كار را تمام كنیم. كاشی ها در ایران ساخته 
می ش��د و برای نصب با كش��تی ب��ه مونترال 
حمل می ش��د. برای دس��تمزد هم روزانه 5، 
6دالر ب��ه ما پرداخت می كردند. از آقا مرتضی 
در م��ورد هم صنف هایش س��وال می كنم كه 
كسان دیگری مثل شما فعال بودند؟ در پاسخ 

می گوید: یكی استاد عبدالرحیم بود و دیگری 
طایفه استاد غفار. اینها هر كدام دسته و گروه 
خودشان را داش��تند و كارهای زیادی چه در 
اصفهان و شهرهای دیگر انجام می دادند. االن 
ش��اگردان من در هر ش��هری پیدا می شوند. 
چون هر كجا كه رفتم افراد بومی همان شهر 
زیر دس��تم كار می كردند و به تدریج مجرب و 
وارد ش��دند. مرتضی كاشی ساز در مورد مدت 
فراگیری این حرفه می گوید: بستگی به همت 
و استعداد فرد دارد، ولی اگر آدم زرنگی باشد 
و كار را خوب یاد بگیرد دو س��ال می تواند به 
مهارت كافی برسد. در شرایط فعلی خیلی ها 
مشتاق شده اند تا وارد این هنر شوند. كسی بود 
كه منبت كاری روی چوب می كرد، ولی بعد از 
مدتی تغییر رویه داد و به س��مت كاشیكاری 

آمد. 

هنری به نام کاشی معرق 
از استاد در مورد هنر كاشیكاری می پرسم 
و می خواه��م در این باره مختصر توضیحی 
بدهد. كاشی س��از این طور توضیح می دهد: 
اوالً كاش��یكاری بر چند قس��م است كه بنا 
به طرح و نقش��ه طراحی و اجرا می ش��ود. 
در ابتدا طرح آماده می ش��ود، شماره گذاری 
ش��ده و به صورت قطعات 10س��انتیمتری 
بریده می شود. بعد به وسیله ابزار مخصوص 
مثل اره، تیش��ه، س��وهان و مته چسبیده و 
در جای خودش نصب می ش��ود تا به شكل 
مش��خص شده دربیاید. یك رقم دیگر طرح 
كپی ش��ده و رنگ آمیزی می شود و در كوره 
قرار می گی��رد كه به آن پخت��ه می گویند. 
همان ط��ور كه گفت��م تخصص اصل��ی ما در 
قسمت كاشیكاری معرق اس��ت. معرق كاری 
عبارت است از قطعه های بریده شده كاشی كه 
نقوش مختلف را از رنگ های متفاوت تراشیده 
و در كنار یكدیگر قرار داده و به شكل قطعاتی 
بزرگ درآورده و روی دیوار نصب می شود. این 
نقوش گاهی از نقش های گره كش��ی و گاهی 
از نقش ه��ای مختلف مانند گل و بوته س��ازی 
اس��لیمی ها اس��ت كه هركدام جداگانه در بنا 

كار می شود. 

کار حرفه ای 
آقای كاشی س��از مرتب طرح و نقشه نشانم 
می دهد و ب��ا هر كدام خاطره ای نقل می كند: 
س��ال های خیلی دور از طرف باستان شناسی 
پی��ش عمویم آمدن��د برای مرم��ت كارهای 
قدیمی. یك تیم 15نفره به سرپرستی عمویم 
تشكیل ش��د. با این گروه به مناطق مختلفی 

س��فر كردیم و كار بازس��ازی ابنی��ه تاریخی 
را انج��ام دادیم. مثال بقعه ش��یخ صفی الدین 
اردبیلی چهار ماه زمان برد. این رویه 25سال 
ادام��ه داش��ت. بع��د از آن نوبت ب��ه ادارات و 
ساختمان های دولتی رسیدكه در آن قرار بود 
فضای داخلی را كاشی كنند. اداره های زیادی 
را كار كردم كه شمار آن از دستم خارج شده؛ 
مسجد جلوی صدا و سیما، مسجد كبود تبریز، 
مدرسه چهارباغ گنبد، ایوان داخلی وزارت امور 
خارجه، سالن ش��ركت نفت، محراب كارخانه 
ارج، صحن حرم مطهر امام حس��ین  )ع( كه 
اوایل انقالب و قبل از جنگ كار كردم. بسیاری 
از س��قاخانه ها كار م��ن و هم دوره ای های من 
است. در میان كارهای كاشی ساز دو اثر بسیار 
مشهور اس��ت یكی نخستین عكس حماسی 
از جنگ تحمیلی و دیگری كاشیكاری سردر 
وزارت امورخارجه با عنوان معروف نه شرقی، 
نه غربی، جمهوری اسالمی از ساخته های وی 

و برادرش است. 

وضعیت کار 
مرتضی كاشی ساز 10س��الی می شود كه 
دیگ��ر كار نمی كند. خودش می گوید: س��ن 
وس��الم باال رفته و ت��وان س��ابق را ندارم و 
فعال خانه نشین هس��تم. صحبت هایی شده 
ك��ه از طرف میراث فرهنگ��ی جایی را دایر 
كنن��د تا اف��رادی مثل من برون��د و كار یاد 
جوان تره��ا و دانش��جویان بدهن��د. فعال كه 
منتظر هستم. خانم ش��عرباف همسر استاد 
ك��ه از اول گفت وگو همراه ما بوده به حرف 
می آید و می گوید: تو را به خدا از حال روز ما 
بنویسید؛ از وقتی كه ایشان خانه نشین شده 
درآمدی نداریم. اس��تاد جایی بیمه نبوده و 
خودش ه��م به فكر نبوده ك��ه پی كارهای 
س��نواتش باش��د. با ماهی 180هزار تومان 
مقرری كانون پیشكسوتان گذران نمی شود 
كرد. مگر چند نفر مثل استاد داریم؟ حداقل 
هم��ان پایه حقوق مص��وب را به امثال اینها 
كه عمری برای هنر و فرهنگ كشور زحمت 
كش��یده اند، بدهند. اینها عمر و جوانی شان 
را برای زیبایی ش��هر و كشور گذاشتند. روا 
نیست كه مورد بی مهری قرار بگیرند و ادامه 
می دهد: امیدوارم مسئوالن میراث فرهنگی 
رس��یدگی كنند. االن شرایط زندگی سخت 
است. هرچه داش��تیم فروخته ایم. حتما بعد 
از چند وقت باید اتفاق ناخوشایندی بیفتد تا 
همه به فكر هنرمند بیفتند؟ اس��تاد مرتضی 
بیشتر از 100ش��اگرد تحویل جامعه هنری 
داده، آن وقت باید از حداقل ها محروم باشد. 

گفت وگوی  »فرصت امروز« با استاد مرتضی کاشی ساز، هنرمند پیشكسوت کاشیكاری

نقش خاطره بر در و دیوار شهر

اخبار هنر

كاش��یكاری معرق بنا به گفته خ��ودش زیباترین و 
اس��تادانه ترین نوع این هنر است كه از عهده هر كسی 
برنمی آی��د و یادگیری آن مس��تلزم كار زیاد و فعالیت 
مستمر است. مراحل كار در كاشیكاری به ترتیب بدین 
صورت است: طراحی، رنگ آمیزی، شماره گذاری، برش، 
چسباندن، لب زنی، سوراخ كردن، ِگلبری، سوهان زنی، 

چیدن و نصب. 
كاش��یكاری معرق این حس��ن را دارد كه بر سطوح 
غیرهم سطح همچون گنبدها و گلدسته ها قرار می گیرد 
و اگر نیاز به تعمیرات پیدا كند كمتر دچار تغییر می شود 
و كار كمتری می برد. گونه های دیگری از هنر كاشیكاری 
وجود دارد كه به این ش��كل است: كاشی معقلی كه از 
تلفیق اشكال هندسی  )آجر و كاشی( درست می شود. 

كاشی مش��بك، كاش��ی گره و كاش��یكاری خشتی یا 
هفت رنگ كه از تركیب خش��ت های ظریف لعاب دار كه 
هر كدام بخشی از یك طرح كلی است ساخته می شود. 
كاش��یكاری هنر خاص ایران زمین اس��ت و از ایران 
به مناطق دیگر راه پیدا كرده اس��ت. كاشی و لعاب از 
مش��خصه های معماری ایرانی اس��ت. این را هم اضافه 
كنم كه كاشی از تركیب خاك رس كه ماده اصلی این 
كار است و قلع، سرب، شیشه و رنگ های طبیعی مانند 
الجورد تهیه می ش��ود. عمده طرح های كاشیكاری هم 
شامل حاشیه، ختایی، شمس و شمسه، طبل شمسه، 
مقرنس دایره ای، مناره و گلدس��ته، اسلیم ختایی، گره 
تند، ترنج، شمس��ه 8ضلعی، مقن��رس 6 و8ضلعی و...

می شود 

کاری به نام کاشیكاری معرق
از قرار معلوم كار و بار این رشته هنری خوب است و عده 
زیادی در این پیش��ه مشغول به فعالیت هستند. دستمزد 
كار در ح��ال حاضر متری 800-700هزار تومان اس��ت و 
حتی به 2میلیون هم می رس��د. بعض��ی از كارهای فاخر 
تا متری 40میلیون تومان تمام می ش��ود كه بین اعضای 
گروه كه معموال بین 5 تا 8نفر هس��تند سرشكن می شود. 
كاشی ساز درباره دستمزدهای قدیم می گوید: اوایل حقوقی 
ك��ه می گرفتم روزی 25ریال بود كه م��رور به 400تومان 
رسید. كارهایی كه انجام می دادیم به صورت پیمانكاری بود 
و به همین دلیل بیمه و سنوات ندارم. این منصفانه نیست 
كه من و امثال من از حقوق و مزایا محروم باشند. چندین 
بار از داربس��ت زمین خوردم و دچار شكستگی شدم. االن 
هم كه خودم را بازنشسته كرده ام. ولی كسانی كه تازه وارد 

این كار ش��ده اند درآمد خوبی دارند. از وضعیت پراكندگی 
شغلی این حرفه می پرس��م؛ در جوابم می گوید: االن چند 
سالی می شود كه توجه به صنایع دستی بیشتر شده، مثال 
در كار ما در اصفهان، تهران و مشهد استادكارهای خوب و 
ماهری مشغول هستند و حجم كارشان زیاد است. پیشنهاد 
من این اس��ت بودجه مناس��بی را برای آم��وزش جوانان 
اختصاص بدهند تا كار ی��اد بگیرند. االن اقبال عمومی به 
صنایع دستی زیاد شده. شما داخل ایستگاه های مترو هم 
كه بروید، می بینید كه صنایع دس��تی كار ش��ده. توجه و 
حمایت دائم باعث عالقه مندی و یادگیری بیش��تر و بهتر 
می شود و نتیجه اش خلق آثار برجسته و نفیسی است كه 
می تواند درآمدزایی خوبی به همراه داشته باشد و كارهای 

ماندگاری را برای كشور به وجود بیاورد. 

کاری باشید، درآمد هست

معرق کاری عبارت است از قطعه های 
بریده شده کاشی که نقوش مختلف را 
از رنگ های متفاوت تراشیده و در کنار 
یکدیگر قرار داده و به شکل قطعاتی 

بزرگ درآورده و روی دیوار نصب 
می شود. این نقوش گاهی از نقش های 
گره کشی و گاهی از نقش های مختلف 

مانند گل و بوته سازی اسلیمی ها است که 
هرکدام جداگانه در بنا کار می شود

علی علمی
ali-elmi1368@yahoo.com
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تحولی نوین در صنعت س��اختمان توس��ط 
جوانان ایرانی در ش��رف وقوع اس��ت و این را 
می توان از بازتاب رس��انه ها در چند ماه اخیر 
متوجه ش��د؛ ص��ادرات اختراع دانش��جویان 
ایران��ی به روس��یه، تولی��د انبوه یک محصول 
دانش بنی��ان و. . . نمونه تیترهای اخبار حوزه 
مسکن در مدت اخیر از محصولی متفاوت به 
نام  » پنجره بالکن ش��و «   است که اختراع یک 
شرکت دانش بنیان ایرانی برای ورود به دنیای 
ساختمان های نوآور است. مهدی بابایی ُکالئی 
مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنیان  » کاس��پین 
ن��وآوران صنعت مازند «   یک��ی از اعضای تیم 
مخترع این محصول است و کاروان های سیار 
و س��ایه بان اتوماتیک با تش��خیص باز شدن از 

سایر محصوالت این شرکت است. 
او که متولد سال 71 است، دانش آموخته 
موفق و ممتاز رشته فیزیک در مقطع متوسطه 
بوده و در دانش��گاه صنعتی نوش��یروانی بابل 
رش��ته مهندس��ی مکانیک خوانده است و در 
س��ال 94 پ��س از فارغ التحصیل��ی از مقطع 
کارشناسی به عنوان دانشجوی برتر در سطح 
اس��تعداد درخش��ان به طور پیوس��ته امکان 
ادام��ه تحصیل در مقطع کارشناس��ی ارش��د 
را در هم��ان دانش��گاه یافته اس��ت. در ادامه 
گفت وگ��وی اختصاص��ی »فرص��ت امروز« با 
مه��دی بابایی ُکالئ��ی این جوان خوش ذوق 

و خالق را می خوانید. 

موفقیت ها از آن کار تیمی است
بابای��ی ُکالئ��ی در ابت��دا با اش��اره به اینکه 
طراحی و ساخت پنجره بالکن شو کار شخص 
او نیست، می گوید: من یک نفر از تیمی هستم 
ک��ه تمام کارهای خ��ود را به صورت گروهی 
انجام می د هیم و حتی اعضای ش��رکت ما نیز 
همان تیمی هس��تند که این طرح را اختراع 
کردن��د و معتق��دم کار تیمی همیش��ه توام با 

موفقیت است. 

ریشه خالقیت در روزهای نوجوانی
بابایی ُکالئی از آغاز راهش و ش��کل گیری 
مسیر ابداع و ثبت شرکت دانش بنیان چنین 
ط��رح موضوع می کند: در دوران دبیرس��تان 
آشنایی با یکی از همکالسی ها کار جدی ابداع 
را در من به عمل تبدیل کرد هر چند که این 
گرایش را در زمان تحصیل در مقطع راهنمایی 
داشتم و مرتب در حال ساخت و ساز چیزهای 
کوچک بودم اما در توس��عه آنچه در مدرس��ه 
می آموختم تالشم ایجاد وسیله های جدید بود 
و در همان زمان در سطح استان و شهرستان 
موفقیت هایی به دست آوردم و همواره حس 
ایجاد یک وسیله با طرح جدید در من وجود 
داشت و می خواستم مشکلی را در زمینه ای که 
می دی��دم رفع کنم و ایده های ابتدایی دوران 
نوجوانی ام با ورود به دانش��گاه ش��کل صنعتی 

به خود گرفت و کار جدی تر شد. 
او عمل��ی ش��دن خالقیت ه��ای خ��ود و 
و  تش��ویق  مره��ون  را  هم گروهی های��ش 
حمایت ه��ای ج��دی اس��تادش دکت��ر رضا 

خانبابایی می داند و معتقد اس��ت استاد که از 
کانادا به کشور بازگشتند و در دانشگاه صنعتی 
بابل تدریس کردند ایده های ما را به س��متی 
بردن��د که ما تمرکز جدی تری برای کاربردی 

شدن ایده های خود داشته باشیم. 
بابائ��ی ُکالئی هم اکنون مدیریت ش��رکت 
دانش بنیان��ی را ب��ر عهده دارد که نخس��تین 
تولید کننده بالکن پنجره ش��و در جهان است، 
ای��ده ای انحصاری که در تیم کاری ش��رکت 
کاسپین نوآوران صنعت مازند جهان و صنعت 
ساختمان س��ازی را متحول کرده اما به دلیل 
نداشتن ثبت جهانی صرفاً در کشور ایران به 
ثبت رس��ید آنچه که در خبرها تیتر ش��د و 
هم اکنون منتج به قرارداد صادرات این اختراع 

به روسیه شده است. 

ویندا به دنیا آمد
وی در توضیح بیش��تر می گوید: تیم س��ه 
نفره ما از ابتدای س��ال های تحصیل ایده های 
بس��یاری داشت اما پس از مواجهه با نداشتن 
ام��کان در تولید و واقعی س��ازی بس��یاری از 
ایده ه��ای صنعتی ایده پنجره بالکن ش��و در 

سال 90 به ذهن ما رسید. 
ای��ن کارش��ناس ج��وان در خصوص نحوه 
ش��کل گیری این ایده می گوید: من در ش��هر 
بابل با فضای سبز و حیاط های دل باز بزرگ 
شده ام که با بازدید از شهرهای بزرگ متوجه 
نبود فضای باز به عنوان بالکن برای اپارتمان ها 
شدم به گونه ای که تحقیقات ما نشان داد در 
ش��هرهای بزرگ و صنعت��ی غالبا آپارتمان ها 
بالک��ن ندارن��د یا اجازه س��اخت بالکن به آنها 
داده نمی ش��ود و ب��ا کمبود فض��ا مواجهند و 
برای آوردن این فضا به خانه ها ما نیاز به یک 
ایده نو داش��تیم. پس از آن با اضافه ش��دن 
دونفر دیگر به گروهمان موفق ش��دیم طرح 
را از نظر نقشه کشی و فنی هم تکمیل کنیم 
و در نهای��ت در س��ال 92 تأییدی��ه اختراع از 
سوی پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای 
اختراع پنجره بالکن شو با نام  » ویندا «   دریافت 
ش��د ام��ا همچنان با نب��ود فضای کارگاهی و 

امکانات الزم برای تولید ویندا مواجه بودیم. 
معرفی ویندا به بازدیدکنندگان خارجی

 وی می افزای��د: حمای��ت جدی دانش��گاه 
صنعتی بابل بستر امن و مناسبی برای تولید 
این اختراع شد و در نهایت یک نمونه ماکت 
را در دانش��گاه تولید کردیم و آغاز موفقیت و 
ثبت اختراع همین اتفاق بود. س��پس س��ال 
بعد از س��وی مرکز تحقیقات راه تأیید ش��د و 
خوشبختانه شهرداری بابل هم اجازه نصب آن 
را با رعایت قوانین و مقررات شهری صادر کرد 
و پنجره بالکن شو  »ویندا« در نمایشگاه ملی 
روباتیک مورد بازدید قرار گرفت، آنجا بود که 
نقطه عطف و سفارش از سوی بازدیدکنندگان 
کشور روسیه در محل نمایشگاه که در حاشیه 

دریای خزر برگزار شد، شکل گرفت. 

از کمک های یک بنیاد خیریه تا پارک 
علم و فناوری سمنان

بابایی ُکالئی در بخشی از تورق ماجراهای 
اختراع خود به حمایت مالی یک بنیاد خیریه 
اشاره می کند، بنیادی که خود حیاتی جذاب 
برای حمایت از ابتکارات داشته و به نام بنیاد 
نژادقلی و علیزاده فعال بوده اس��ت، او درباره 
ای��ن حمای��ت که طرح آنها مورد موافقت این 
بنی��اد قرار گرفت، توضیحاتی می دهد و بیان 
می کن��د: ابتدا مقرر ش��د نمونه نیمه صنعتی 
از پنج��ره بالکن ش��و  »وین��دا« را با حمایت 
بنیاد خیریه روی یک کانکس بسازیم و همین 
ام��ر موج��ب اخذ تأییدیه از وزارت مس��کن و 
شهرس��ازی ش��د و در نهایت با این موفقیت 
پ��ارک عل��م و فناوری س��منان برای حمایت 
از ما و حضورمان در محیط علمی و فناورانه 
پ��ارک دع��وت کردن��د و این هم خود موجب 
تح��والت و اتفاق های��ی خوب برای تیم کاری 
ما ش��د و از تیرماه س��ال 94 در مرکز رش��د 
س��منان مستقر ش��دیم تا بتوانیم برای تولید 
صنعت��ی اخت��راع خود از پارک علم و فناوری 

تسهیالتی اخذ کنیم. 
 در اوایل س��ال پیش ش��رکت کاس��پین 
ثب��ت  در  را  مازن��د  صنع��ت  ن��وآوران 

در  و  کردی��م  ثب��ت  باب��ل  ش��رکت های 
24تیرماه 94 تأییدیه س��ازمان اس��تاندارد 
مبن��ی ب��ر بی نی��ازی دریافت اس��تاندارد 
اجب��اری محص��ول را به دلیل نو بودن این 
پدیده از س��ازمان اس��تاندارد کسب کردیم 
و در حدود مردادماه همان سال تسهیالت 
مرحله اول را از پارک علم و فناوری سمنان 
دریاف��ت ک��رده و موفق به س��اخت نمونه 
صنعتی ش��دیم که در نهایت منجر به اخذ 
تأییدیه ش��هرداری ش��د و مسیر حضور در 
همایش های متعددی چون  »برج سازان«،  
»انبوه سازان «   و  »نمایشگاه اجالس رؤسای 
دانش��گاه های دولتی دریاچه خزر «   ش��دیم 
که آنجا برنامه صادراتی پنجره بالکن شو با 
بازدید شرکت روسی کلید خورد و متقاباًل 
به کش��ور روس��یه دعوت ش��دیم و قرارداد 
نمایندگی محصول خود را به کشور روسیه 
دادیم و تا کمتر از 20 روز دیگر نمونه های 
تولید ش��ده را ارس��ال می کنیم. با توجه به 
اخ��ذ مج��وز الزم از س��وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مس��یر صنعتی ش��دن این 
اخت��راع روال ج��دی خ��ود را آغاز کرده و 
تاکنون سفارش مشتریان داخلی و خارجی 

را پذیرفت��ه و انج��ام داده ای��م. 

ثبت بین المللی ایده از واجبات کار 
ایده پرداز

بابای��ی ُکالئی در خصوص ثبت بین المللی 
ایده می گوید: زمانی که اقدام به ساخت بالکن 
پنجره ش��و کردیم، نمونه ای در بازار خارجی 
نبود اما به دلیل ناآش��نایی ما و عدم اقدام به 
ثب��ت بین الملل��ی در PCT ک��ه ایران هم به 
ای��ن معاهده پیوس��ته در زمان تولید متوجه 
ش��دیم که یک ش��رکت اروپایی این ایده را 
صرفاً ثبت بین المللی کرده و تولید نداش��ته 
است که این ناشی از غفلت و کمی اطالعات 
ما بود، درحالی که بس��یاری از مخترعان هم 
از این موضوع غفلت می کنند و از آن اطالعی 
ندارند اما هر ایده باید توس��ط ایده پرداز ثبت 

بین المللی شود. 

هفت خان رستم پیش روی ایده پرداز
بابای��ی ُکالئی همچنین معتقد اس��ت روال 
اداری تبدیل شدن ایده تا فضای کسب و کار و 
تجاری شدن مسیر طوالنی است و خوشبختانه 
پارک علم و فناوری سمنان بسیار خوب عمل 
کرد و تسهیالت مورد نیاز را به درستی و به 
هن��گام تأمین ک��رد، درحالی که دیگر نهادها 
چنی��ن مواجهه ای ب��ا اختراعات ندارند و باید 
توجه کنیم که کش��ورهای همسایه ایران هم 
بیش��ترین امکانات را به مبتکران و مخترعان 
خود می دهند، درحالی که ما حدود سه سال 
زمان برای اخذ مجوزها فرصت از دست دادیم. 
با علم به اینکه نیاز به حمایت داشتیم و ملزم 
به کسب مجوزها بودیم و هم اینک نیز نیازمند 
حمایت دولت هستیم و می توانیم برای تمام 
کش��ورهای دنیا این طرح را صادر کنیم و در 
داخل کشور می توانند این پنجره بالکن شو را 
اجباری کرد با شرایطی که ما برای دانش بنیان 
شدن هم دشواری هایی داریم و هیچ چیز به 
سهولت در اختیار مخترعان قرار نمی گیرد. 

نیاز به تبلیغات 
برای توسعه و معرفی محصول 

او در ادام��ه اظهارات��ش هزینه ه��ای باالی 
شرکت در نمایشگاه های بین المللی را مانعی 
برای توس��عه دس��تاوردهای دانش بنیان بیان 
می کند و معتقد است هنوز امکان تبلیغات در 
داخل کشور برای ما فراهم نیست و شرکت ها 
و س��ازمان های بزرگ ش��ناختی از ما ندارند و 
ما نمی توانس��تیم به میزان کافی تبلیغ کنیم 
و ضرورت دارد که طرح ما به عموم مردم نیز 
معرفی شود و می توان در بازه یک تا دو ساله 
همه س��اختمان های فاق��د بالکن را مجهز به 
پنجره بالکن شو کرد و ساختمان های در حال 
س��اخت را نیز با اس��تفاده از این مزیت دارای 
بالکن کرد.  وی در خصوص قیمت و وضعیت 
فروش این محصول می گوید: با توجه به حجم 
کم تبلیغات، ما صرفاً از طریق معرفی در صدا و 
س��یمای مازندران و معرفی شرکت های همکار 
تاکنون چند مشتری داشتیم و یک نمونه برای 
کتابخانه دانشگاه صنعتی بابل به سفارش آنها 
نصب کردیم و چهار ش��خص هم از افراد عادی 
برای منزل و مجموعه کار خود سفارش داشتند 
که برای آنها به تناسب نوع سفارش تولید کردیم. 
البته قیمت این محصول به تناسب متراژ متفاوت 
است و به طور متوسط یک پنجره بالکن شو با 
مساحت 2 متر مربع حدود 8 میلیون تومان است 
که البته همین قیمت هم براساس نیاز و سفارش 
مشتری می تواند کمتر یا بیشتر شود طبق مواد 

مصرفی در محصول قدری متغیر است. 
این کارش��ناس در پایان می گوید: بازار این 
صنعت در سراسر کشور ما پتانسیل های خوبی 
دارد و در سایر کشورها نیز مورد استقبال قرار 
می گیرد البته در شهرهای بزرگ مانند تهران 
نیاز به این محصول بیش��تر حس می ش��ود و 
از نظ��ر قانون��ی و مس��ائل ش��هری هم اکنون 
مج��وز نص��ب در س��اختمان های باب��ل را از 
ش��هرداری گرفته ایم. ما هم آماده هس��تیم تا 
با سرمایه گذاران همکاری کنیم و به رونق این 

کار سرعت ببخشیم. 

دستگاه جت پرینتر شیت 

نام شرکت: آرشام ماشین فرزام
 مش�خصات: جت پرینتر )جت آرش��ام( دس��تگاه 
منحصر به فردی است که با در اختیار داشتن 62عدد 
هد توانایی چاپ اطالعات متغیر تا ابعاد A3 را داراست. 
 مزایا:  از ویژگی های این دستگاه می توان به چاپ 
62 ردیف اطالعات متغیر اشاره کرد که از مهم ترین 
کاربردهای آن چاپ کارت هایی با ویژگی های امنیتی 
اس��ت. به عنوان نمونه با این دس��تگاه می توان کارت 
ش��ارژهای ایرانس��ل را در ابعاد A4  تولید کردکه در 
هر برگ 302 عدد اطالعات متغیر ش��امل پین کد، 

سریال و بارکد میله ای است. 

لیبل اسکرچ

نام شرکت: آرشام ماشین فرزام
مش�خصات:  اس��کرچ پوششی امنیتی است که از 
ترکیب موادی خاص تهیه می شود. از اسکرچ معموالً 
جهت پوشیده نگاه داشتن اطالعات محرمانه استفاده 

می شود. 
امروزه اس��تفاده از اس��کرچ روی کارت های شارژ 
تلفن همراه، کارت های قرعه کش��ی و موارد مش��ابه 
امری متداول است. این لیبل به صورت دوالیه بوده، 
یک الیه ش��فاف لیبل مانند و مرکب اس��کرچ روی 
آن و معموالً با زمینه ای به رنگ نقره ای یا مش��کی 
تولید می ش��ود. روی الیه اسکرچ طرح های مختلفی 
قاب��ل چ��اپ اس��ت که معموالً به ش��کل گوره خری 

)زبرا( یا پلنگی اس��ت. 
لیبل اس��کرچ باید دوخصوصیت اصلی ذیل را دارا 
باش��د: اوالً با خراش ناخن یا وس��یله دیگری به راحتی 
ازبین برود، دوما مطالب یا ش��ماره زیر اس��کرچ حتی 
با تابیدن نور شدید از پشت آن قابل دیدن نباشد. 

در بدن��ه لیب��ل برش ه��ای امنیتی خاص��ی ایجاد 
می ش��ود تاهنگام سوء استفاده و کندن آن، لیبل پاره 
ش��ود. ای��ن کار از س��رقت اطالعات زی��ر لیبل بدون 

خراشیدن اسکرچ جلوگیری می کند. 
 مزایا:  

چسبیدن برچسب روی طیف وسیعی از کاالها، از 
بین رفتن لیبل در صورت سعی در جدا کردن از سطح 
چس��بیده ش��ده، قیمت تمام شده پایین تر نسبت به 
سایر موارد اسکرچ دار، قابلیت مکانیزه الصاق اسکرچ، 
قابلیت چاپ لوگو روی اسکرچ، سرعت الصاق باال به 

صورت مکانیزه.

کارت اخذ داده

نام ش�رکت: مهندس��ی صنعت و دانش رهپویان 
افالک

مشخصات:
• قابلی��ت اتص��ال از طریق پورت س��ریال و usb و 

شبکه
• قابلیت دریافت سیگنال آنالوگ ولتاژی با قابلیت 

KHz 100 تنظیم بازه با دقت 12 بیت و سرعت
"• قابلی��ت دریاف��ت س��یگنال آنال��وگ جریان��ی  
)4mA-20mA( با دقت 12 بیت و س��رعت 100 

KHz
• قابلیت دریافت س��یگنال دیجیتال تا س��قف 50 

ولت
• قابلیت ایجاد خروجی سیگنال دیجیتال با امکان 

جریان دهی کافی برای تحریک رله
• قابلیت ایجاد خروجی سیگنال آنالوگ ولتاژی

مزایا: 
امکان انتقال اطالعات در بستر شبکه مانند اینترنت 
بدون احتیاج به هیچ دس��تگاه دیگری، امکان ایجاد 
دس��تگاه با تعداد ورودی و خروجی های دلخواه برای 
کارب��ر م��ورد نظر، امکان ایجاد دس��تگاه با دقت های 
متفاوت بسته به نیاز کاربر، مقاوم در برابر اتصال کوتاه 
برای سیگنال های خروجی، ایزوله بودن سیگنال های 

دیجیتال ورودی.

کارت هوشمند بیومتریک

نام شرکت: رایا بین
مش�خصات: کارت هوش��مند مجهز ب��ه فناوری 
تش��خیص هوی��ت از طری��ق شناس��ایی س��ه مولفه 

بیومتریک اثرانگشت،عنبیه چشم و چهره است. 
مزایا: سریع، دقیق، ایمن

ایده های به دنبال سرمایه

از پیوند ایده تا عمل، تحولی درآینده صنعت ساختمان
گفت وگو با مخترع» پنجره بالکن شو«
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احمد طبایی

اکرم سادات حسینی
a.s.h.shabestari@gmail.com

اغلب شرکت های دانش بنیان که از آنها به عنوان موتور 
محرکه اقتصاد دانش بنیان نام برده می شود، شرکت هایی 
نوپا هستند که دست کم در آغاز کار، به حمایت های مادی 
و معنوی دولت نیاز دارند. هرچند در چند سال اخیر چه 
در بعد قانون گذاری و چه در بعد اجرا، حرکت های خوبی 
ب��رای حمایت از این ش��رکت ها ص��ورت گرفته اما به نظر 
می رسد تا رسیدن به شرایط مطلوب، راه زیادی در پیش 
داریم. برای بررس��ی جایگاه ش��رکت های دانش بنیان در 
چشم انداز آینده اقتصاد ایران و نیز فرصت ها و چالش های 
پیش روی این شرکت ها، با دکتر اسفندیار اختیاری؛ رئیس 
کمیته پژوهش و فناوری کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس به گفت وگو نشستیم که متن آن در ادامه می آید. 
توس�عه  در  را  دانش بنی�ان  نق�ش ش�رکت های 

اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ 
یک��ی از س��تون های اصل��ی اقتصاد مقاومت��ی، اقتصاد 
دانش بنیان است و اقتصاد دانش بنیان توسط شرکت های 
دانش بنیان ش��کل می گیرد. ش��رکت های دانش بنیان هم 
ش��رکت های محتوایی هس��تند. به هر حال یک ش��رکت 
می تواند س��هامی عام یا س��هامی خاص باش��د اما اینکه 
فعالیت های ش��رکت، دانش بنیان اس��ت، مهم ترین اتفاقی 
اس��ت که دارد می افتد. پس ما باید ش��رکت ها را آموزش 
دهیم که محتوای آنها دانش بنیان باش��د یا ش��رکت های 

مبتنی بر فکر تشکیل شود. 
از س��ال 89 که قانون ش��رکت های دانش بنیان تصویب 
شد تا دو سال بعد که آیین نامه اجرایی به تصویب رسید 
و عملیاتی ش��د، چند س��ال طول کش��ید. خوشبختانه در 
دو، سه سال گذشته، کارهای خوبی در این زمینه صورت 
گرف��ت. البت��ه پارک ه��ای علم و فناوری از قبل این کار را 
انج��ام می دادند اما در س��ال های اخی��ر، روند کارها رو به 

رشد بوده است. 
پیش بین��ی م��ا این اس��ت که در س��ال 1404 بتوانیم 
50درص��د GDP را از طری��ق ش��رکت های دانش بنیان 
محقق کنیم و حدود 25هزار ش��رکت دانش بنیان داش��ته 
باش��یم. درس��ت است که دس��تیابی به این هدف، قدری 
مشکل است اما بد نیست که انسان چشم انداز خود را کمی 
بلند در نظر بگیرد تا امکان رسیدن به آن را داشته باشد. 

حمایت های�ی را که از ش�رکت های دانش بنیان به 
عمل می آید، چطور می بینید؟ 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سایتی دارد که 
متقاضیان تاس��یس ش��رکت های دانش بنیان را راهنمایی 
می کند. بعد از اینکه توانستند گواهی دانش بنیان بگیرند، 
چند گونه حمایت از آنها به عمل می آید. یک سری حمایت ها 
در بس��تر قانون اتفاق می افتد مثل اینکه از مالیات معاف 
می ش��وند. مثال افراد شاغل در شرکت های دانش بنیان نوپا 
می توانند تا س��قف مش��خصی، دوران س��ربازی را در همان 
ش��رکت س��پری کنند. اگر احیانا نیاز به واردات یا صادرات 
کاالیی به کشورهای خارجی داشته باشند، از قوانین ویژه ای 
برخوردارند. بخش دیگر حمایت ها نیز تامین مالی اس��ت. 
خوش��بختانه صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی ب��رای این کار 
تاس��یس ش��ده که بنیه مالی خوبی هم دارد. این صندوق 
آمادگی دارد که به طرح های شرکت های دانش بنیان پول 

بدهد و تخصیص اعتبار کند. 
به نظر می رس�د االن باید نتایج چند سال فعالیت 
ش�رکت های دانش بنیان، کم کم در اقتصاد ما دیده 

شود اما این اتفاق نیفتاده است! 
اتف��اق افت��اده اما خیل��ی کم اس��ت. در دوران تحریم، 
بخش ه��ای تکنولوژی هایتک را ش��رکت های دانش بنیان 
تامین می کردند، اما چون حالت خاص داشتند نباید خیلی 
علنی خود را بیان می کردند. از سال 80 که پارک های علم 

و فناوری شکل گرفت و توانستیم به صورت سیستماتیک 
از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم به ویژه در دو-سه 
س��ال گذش��ته، اتفاقات مثبت افتاده اس��ت. اما اینکه آیا 
به بخش مهمی از GDP رس��یدیم؟ جواب منفی اس��ت. 

امیدواریم در این زمینه بیشتر تالش شود. 
آی�ا ای�ن نق�د را وارد می دانی�د که ش�رکت های 
دانش بنیان با بنیه مالی ضعیف در رقابت با بنگاه های 
ب�زرگ اقتص�ادی آن هم در بازار عمدتا غیررقابتی، 

موفق نخواهند بود؟ 
من قبول دارم که شرکت های دانش بنیان اکثرا نوپا هستند 
 Knowledge Base Economy چ��ون م��ا ت��ازه وارد
)اقتصاد دانایی محور( ش��دیم. یعنی با وجود اینکه از س��ال 
80 ش��روع کردیم، در پنج، ش��ش س��ال اخیر به جد وارد 
ش��ده ایم، در حالی که کش��ورهای دیگر بیشتر از سه دهه 
سابقه دارند. به هرحال، حضور ما هنوز نیازمند کار است 
ولی بس��تر قانونی دیده ش��ده. ما در مناقصاتی که برگزار 
می کنیم قانون می گوید در شرایط برابر باید به شرکت های 

دانش بنیان ایرانی، اولویت کاری داده شود. 
چش�م انداز فعالی�ت ش�رکت های دانش بنی�ان را 

چطور می بینید؟ 
ب��ه نظ��ر م��ن روند خیلی خوبی دارد ام��ا توقع بیش از 
اینهاس��ت. یک موقع ما درباره ش��رکت های دانش بنیان و 
پارک های علم و فناوری صحبت می کردیم، در حالی که 

مفاهیم آن آشنا نبود. همین که االن تمامی مسئوالن به 
این نتیجه رسیده اند که شرکت های دانش بنیان باید شکل 

بگیرند و حمایت شوند، قدم بسیار بزرگی است. 
آیا در برنامه شش�م توسعه، جایگاه این شرکت ها 

ارتقا می یابد؟ 
قطع��ا محکم ت��ر از برنامه پنجم خواهد بود ولی حس��ن 
ش��رکت های دانش بنیان این اس��ت که یک قانون دائمی 
دارن��د. این قان��ون دائمی که خیلی جلوتر از روند اجرایی 
اس��ت و م��ا آماده ای��م در صورت ل��زوم آن را به روز کنیم، 
مهم ترین قانونی است که از این شرکت ها حمایت می کند. 
ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه مناب�ع صن�دوق ن�وآوری و 
ش�کوفایی، عدد مش�خصی است، آیا فکر نمی کنید 
باید از منابع دیگر مثال صندوق توس�عه ملی هم به 

این امر اختصاص داده شود؟ 
هرس��اله ای��ن پول از صندوق توس��عه مل��ی در اختیار 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی قرار می گیرد. االن صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی حدود 1600میلیارد تومان س��رمایه 
دارد که امس��ال هم بخش دیگری از س��رمایه این صندوق 
تخصیص خواهد یافت. ما قرار اس��ت س��رمایه این صندوق 
را ب��ه 3ه��زار میلیارد توم��ان افزایش دهیم. عالوه بر این، 
در قانون هم دیده ش��ده که 0.5 درصد از GDP به این 
صندوق اختصاص یابد البته چون بودجه کافی در اختیار 
نداش��تیم، عددی که تخصیص یافته کمتر از 0.5 درصد 
اس��ت. امس��ال قرار است حدود 800 میلیارد تومان دیگر 

در صورت تصویب، به این صندوق داده شود. 
یک�ی از مش�کالت کش�ور، ن�رخ ب�االی بیکاری 
توس�عه  اس�ت.  دانش�گاهی  فارغ التحصی�الن 
ش�رکت های دانش بنیان تا چه حد در ایجاد اشتغال 
برای فارغ التحصیالن دانشگاهی موثر خواهد بود؟ 
اجازه بدهید اش��تغال را به دو بخش تقس��یم کنیم. اگر 
شرکت های دانش بنیان را تنها با هدف اشتغال زایی توسعه 
دهیم، موفق نخواهیم شد. چون بخشی از فارغ التحصیالن 
م��ا توانایی ه��ای خاص��ی دارن��د که ش��اید برای توس��عه 
شرکت های دانش بنیان مناسب نباشد و برای توسعه های 
دیگر مثال توس��عه صنعتی به کار آید. ولی بخش نخبه ما 
می تواند در ش��رکت های دانش بنیان فعال باش��د. بنابراین 
شرکت های دانش بنیان برای این بخش از جوانان یا کسانی 

که قدرت تفکر باالیی دارند، بسیار کارآمد خواهد بود. 

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

سهم شرکت های دانش بنیان از GDP به 50درصد می رسد
ahmadtabaee@yahoo.com
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ترجمه: فهیمه خراسانی

گزارش »فرصت امروز« از بازار تجهیزات کمک توانبخشی در ایران

تولیدی برای سالمندان نداریم سهم بازار تجهیزات مورد نیاز 
سالمندان در اقتصاد جهانی

دس��تگاه ها و تجهی��زات کمک��ی برای س��المندان و 
معلوالن شامل تمام ابزارهایی می شود که برای تحرک، 
دیدن، شنیدن و دیگر فعالیت های این افراد قابل استفاده 
باشند. سالمندان به عنوان بخشی از جامعه که مشکالت 
حرکتی، ش��نیداری یا دی��داری پیدا کرده ان��د، نیاز به 
پش��تیبانی و حمایت دارند؛ اف��راد معلول نیز به دلیل از 
دس��ت دادن بخشی از توانایی های خود، نیازمند وسایل 
کمک حرکتی هس��تند تا بتوانند به زندگی روزانه خود 
بپردازند. بر این اساس، یکی از صنایع مهم دنیای امروز 
مربوط به تجهیزات کمکی این قش��ر از جامعه است که 
دس��تگاه ها و ابزارهای خاصی را شامل می شود. در این 
گزارش با معرفی صنعت تجهیزات کمکی س��المندان و 
معل��والن، به جایگاه کنونی این صنع��ت و آینده آن در 
س��ال های آتی می پردازیم و در ادامه نیز چند ش��رکت 
تولیدکننده معتبر حاضر در این حوزه را معرفی می کنیم. 

ارزش 19.6میلیارد دالری صنعت تجهیزات کمکی 
سالمندان و معلوالن تا سال 2019

طبق گزارش های تحلیلگران این صنعت، بازار جهانی 
تجهی��زات مربوط ب��ه س��المندان و معلوالن در س��ال 
2012 ارزش��ی برابر با 12.3میلیارد دالر داش��ته است و 
پیش بینی می شود تا سال 2019 به ارزش 19.6میلیارد 
دالر برس��د که بیشترین سهم در این بازار از آن سمعک 
خواهد ب��ود و انتظار م��ی رود که این بازار با نرخ رش��د 
س��االنه 6.90درصد تا سال 2019 حرکت کند. با توجه 
به افزایش جهانی جمعیت س��المندان و اهمیتی که در 
راستای سیاس��ت گذاری های دولت ها برای رفاه معلوالن 
در سا ل های اخیر دیده می شود، همچنین افزایش بودجه  
اختصاص داده شده برای این بخش ها و ارائه محصوالت 
جدید و متنوع در این زمینه، رش��د قابل توجهی در بازار 
تجهیزات مربوط به معلوالن و س��المندان دیده می شود. 
به طور کلی محص��والت این صنعت در چند بخش کلی 
تجهیزات پزشکی، دستگاه های سیار و تجهیزات ایمنی 
شست وشو قابل تقسیم هستند. انواع صندلی های چرخ دار، 
ساخت درهای مبتنی بر حسگر، دستگاه های قابل حملی 
که قابلیت خواندن دارند و برای نابینایان مناسب هستند، 
انواع سمعک های پیشرفته، واکرها، بالش های مخصوص، 
عصاها، تجهی��زات مربوط به ایمنی حمام مانند صندلی 
و توالت حمام و. . . از جمله محصوالتی هس��تند که در 

سال های اخیر تولید قابل توجهی یافته اند. 

سمعک بیشترین مصرف را دارد
در می��ان هم��ه محص��والت مربوط به س��المندان و 
معلوالن، س��معک بیش��ترین کاربرد را داش��ته و طبق 
آمارهای ارائه ش��ده در سال 2012، بزرگ ترین سهم را 
در بازار این صنعت دارا بوده اس��ت. طبق اعالم سازمان 
بهداش��ت جهان��ی  )WHO( حدود 5درص��د از مردم 
جهان از اختالالت ش��نوایی رنج می برند. از سوی دیگر 
وسایل کمک حرکتی و دستگاه های متحرک و گردشی، 
دومین بخش بزرگ این صنعت پس از سمعک به شمار 
می روند، به طوری که پیش بینی شده که در سال های آتی 

رشد قابل توجهی داشته باشند. 

بازارهای عمده این صنعت
از لحاظ تقس��یم بندی جغرافیایی، چه��ار بازار عمده 
را می ت��وان برای محص��والت این صنعت در نظر گرفت 
که عبارتند از: اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و سایر نقاط 
جهان. طبق آمارهای ارائه شده در سال 2012، آمریکای 
ش��مالی بیش��ترین س��هم را در بازار تجهیزات کمکی 
س��المندان و معلوالن داشته است. از سوی دیگر انتظار 
می رود آسیا باالترین نرخ رشد را در دوره مورد پیش بینی 
یعنی تا س��ال 2019 تجربه کند و با نرخ رش��د ساالنه 
6.0درصد افزایش یابد. قابل ذکر است که عواملی مانند 
باال رفتن جمعیت معلوالن و سالمندان، سرمایه گذاری 
دولت ها در این بخش و افزایش میزان درآمد در رش��د و 

پیشرفت این صنعت تأثیرگذار هستند. 

شرکت های برجسته این صنعت
از ش��رکت های برجس��ته ای��ن صنع��ت می ت��وان به 
کمپانی هایی نظیر ویلیام دیمانت، اسنووا، شرکت طلوع 
پزش��کی LLC و گروه GN ReSound اش��اره کرد. 
شرکت اس��نووا یکی از تولیدکنندگان پیشرو در زمینه 
تولید دس��تگاه های مراقبت ش��نوایی اس��ت که با ارائه 
راه حل ها و محص��والت نوآورانه، از جمله تولیدکنندگان 
برجس��ته این بخش به ش��مار می رود. این ش��رکت در 
حال حاضر در بیش از 90کش��ور جهان فعالیت داش��ته 
و با داشتن بیش از 10هزار کارمند از جمله شرکت های 
بزرگ تجهیزات کمکی محس��وب می شود. جالب است 
بدانید فروش این ش��رکت در سال مالی 2014 تا 2015 
به مبلغ 2میلیارد فرانک بوده اس��ت که سود خالص آن 
368میلیون فرانک تخمین زده ش��ده اس��ت. ش��رکت 
طل��وع پزش��کی  )Sunrise Medical( نی��ز از جمله 
تولیدکنندگان برجسته جهانی در زمینه صندلی چرخدار، 
اس��کوتر متحرک و صندلی های اس��تاندارد و سفارشی 
محس��وب می ش��ود. طرح های نوآورانه این ش��رکت که 
کیفیت قابل توجهی نیز دارند در زمینه تولید محصوالت 
حرکتی مخصوص سالمندان و معلوالن جایگاه ویژه ای در 
س��طح جهان یافته است. محصوالت این کشور در بیش 
از 130کش��ور جهان به فروش می رسد و در حال حاضر 

بیش از 1800کارمند در سراسر جهان دارد. 
منابع: 

www.transparencymarketresearch.com
www.sunrisemedical.com

براس��اس سرش��ماری نفوس و مس��کن 
س��ال 1390، 5/7درصد جمعیت کشور را 
اف��راد 65س��ال و باالتر تش��کیل داده اند. با 
توجه به اینکه س��ن س��المندی از 60سال 
محاسبه می ش��ود، برآورد می شود در حال 
حاضر 8درصد جمعیت کش��ور را سالمندان 
تش��کیل می ده��د و ای��ن رقم��ی ح��دود 
6میلیون و 800هزار نفر است. این جمعیت 
میلیون��ی نیازهای زیادی دارند که وس��ایل 
و تجهیزات کمک حرکت��ی و کمک درمانی 
از جمله مهم ترین ش��ان هستند. اما به نظر 
می رس��د که پیش بینی ویژه ای برای تولید 
کاالهای مورد این نیاز این طیف از جمعیت 
نش��ده و عمده وس��ایل وارداتی است. اما با 
توج��ه به ای��ن جمعی��ت و جمعیتی که در 
کش��ورهای همس��ایه وج��ود دارد، به نظر 
می رسد که می توان برنامه هایی برای تولید 
در نظر داش��ت. کما اینکه هس��تند فعاالن 
اقتص��ادی ک��ه در این ح��وزه فعالیت هایی 
را آغ��از کرده اند. از طرف��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت نیز تولید این وس��ایل را 
جزو اولویت های س��رمایه گذاری  در س��ال 
جاری قرار داده اس��ت. در این گزارش بازار 
وس��ایل اینچنین��ی را در گفت وگو با مهین 
رئیس دانا، رئیس گروه توانبخشی، تجهیزات 
و وسایل کمک توانبخشی سازمان بهزیستی 
و مرتضی علی محمدی، مدیرعامل ش��رکت 

موژان طب بررسی کرده ایم. 
رئیس دانا در مورد عمده وسایل مورد نیاز 
ای��ن افراد می گوید: به طور کلی س��المندان 
به دلی��ل عوارض ناش��ی از تحلیل عضالت 
و مفاص��ل، دچ��ار مش��کالتی در تحرک و 
جابه جایی می ش��وند که اگر ضعف بینایی و 
ش��نوایی را نیز به آنها اضافه کنیم، می تواند 
در رون��د زندگ��ی آنه��ا مش��کالت فراوانی 
را به وج��ود آورد. در عی��ن حال وس��ایل و 
تجهیزات��ی وجود دارند که اس��تفاده از آنها 
می تواند در اس��تقالل و افزای��ش کارایی و 
کیفیت زندگی س��المندان موثر واقع شود. 
وی در ادام��ه اضاف��ه می کن��د: همچنی��ن 
وس��ایلی که در انج��ام فعالیت های روزمره 
در من��زل به س��المندان کم��ک می کنند 
نظیر انواع دس��تگیره های مخصوص توالت 
و حمام، دس��تگیره های مخصوص آش��پزی 
و آش��پزخانه و کفی ه��ای ضد س��رخوردن 
مخصوص حمام و آشپزخانه از دیگر وسایل 
مورد نیازش��ان است. همچنین باید وسایلی 

را که در در جابه جایی س��المندان در منزل 
اس��تفاده می ش��وند نظیر ان��واع باالبرهای 
خانگ��ی، تجهی��زات انتقال ف��رد از صندلی 
به تخت و برعک��س و صندلی های چرخدار 
مخصوص خانه، واکر و عصا به این لیس��ت 
اضافه کرد. اما نیازهای س��المندان بیرون از 
من��زل نیز وج��ود دارد و باید از تجهیزات و 
وسایل ویژه ای استفاده کنند مانند صندلی 
چرخدار مکانیکی و برقی، اس��کوتر برقی و 
ان��واع واکر و عصا. همچنین به این وس��ایل 
بای��د ان��واع س��معک ها، انواع تش��ک های 
مخصوص برای دوران از کارافتادگی و ده ها 
وس��ایل دیگ��ر را نیز اضافه ک��رد. این مقام 
مسئول همچنین اضافه می کند که سازمان 
بهزیس��تی تاکن��ون برنامه ای ب��رای تولید 
ی��ا حمای��ت از تولیدکنندگان این وس��ایل 

نداشته است. 
اما آنچه در بازار خریدوفروش لوازم مورد 
نیاز سالمندان به چش��م می خورد وارداتی 
بودن 90درصد این وس��ایل است و اگر هم 
کس��ی ادعای تولید در ای��ن زمینه را دارد 
تنها چند وس��یله محدود را تولید می کند و 
مث��ال بنا بر اظهار فعاالن این صنف با اینکه 

وسیله ای مانند ویلچر بیش از 50نوع دارد، 
در ایران تنها دو نوعش تولید می ش��ود که 
نمون��ه ای قدیمی و با کارایی بس��یار اندک 

است. 

نیازهای آینده را پیش بینی نمی کنیم
مرتضی علی محمدی، مدیرعامل ش��رکت 
موژان  طب ک��ه از باس��ابقه های این حوزه 
به ش��مار م��ی رود در م��ورد وضعیت تولید 
وس��ایل مورد نیاز س��المندان در کشورمان 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوید: ب��ا اینکه 
جمعیت س��المند ایران قابل توجه اس��ت و 
در س��ال های آینده نیز این جمعیت مسیر 
صعودی خواهد داش��ت، اما توجه جدی به 
تامین نیازهای ش��ان نش��ده اس��ت و تولید 
قاب��ل توجهی در این زمینه در ایران نداریم 
چ��ون اصوال تکنولوژی تولید نداریم و هنوز 
تصور م��ا از وس��ایل مورد نیاز س��المندان 
تنها تولی��د یک یا دونوع ویلچر اس��ت، در 
حالی که در س��طح جهان هر روز بر تنوع و 
تعدد وسایل اینچنینی افزوده می شود. وی 
کش��ورهای آلمان و ژاپ��ن را در این زمینه 
مثال می زند که به ترتیب با داش��تن 25 و 

23درصد جمعیت س��المند دارای پیرترین 
جوامع هستند و با پیش بینی های مورد نیاز 
محیط های قابل اس��تفاده، تجهیزات الزم و 
وسایل کمک توانبخش��ی را فراهم کرده اند. 
مدیرعامل موژان طب در ادامه مثالی می زند 
ت��ا تنوع محص��والت مورد نیاز س��المندان 
را روش��ن تر کرده باش��د: مثال بس��یاری از 
سالمندان نمی توانند به تنهایی غذا بخورند 
و احتیاج دارند که کسی کمک شان کند، اما 
امروزه قاشق های دسته کجی تولید شده که 
نی��از به حضور فرد دیگری را از بین می برد. 
ی��ا ویلچر بیش از 50مدل در س��طح جهان 
موجود است اما در ایران این تنوع را نداریم. 
وی کش��ور چین را پیشتاز تولید تجهیزات 
اینچنین��ی معرفی می کند و می گوید: چین 

برای کل دنیا تولید می کند.

با نگاهی صادراتی تولید خواهم کرد
این فع��ال اقتصادی در مورد این س��وال 
که آی��ا برنامه ای برای تولید این محصوالت 
دارید یا نه می گوید: با اینکه به نظر می رسد 
جمعیت حدودا 7میلیون نفری س��المندان 
نمی تواند تیراژ الزم را برای تولید ایجاد کند 

اما بای��د به این جمعیت، معلوالن و س��ایر 
افرادی را که به هر دلیلی دچار عارضه های 
جسمی هس��تند، اضافه کرد. وی همچنین 
اضافه می کند مهم تری��ن دلیلی که موجب 
شده به س��مت سرمایه گذاری در این حوزه 
ترغیب ش��ود، نگاه صادراتی بوده است و به 
همین دلیل در بندر انزلی س��رمایه گذاری 
کرده و می خواهد با مهندسی معکوس تولید 
دو نوع ویلچر را در این منطقه پیگیری کند. 
مدیرعام��ل موژان ط��ب پرفروش ترین های 
بازار را عصا، واک��ر و ویلچر معرفی می کند. 
وی در ادامه بازار کش��ورهای آسیای میانه 
و مرک��زی و خاورمیان��ه را جامع��ه ه��دف 
خود معرفی می کن��د و ادامه می دهد: بین 
12 ت��ا 15درصد آماری اس��ت که از تعداد 
س��المندان این مناطق داری��م و همچنین 
بی��ن 15 ت��ا 18درصد نیز آم��ار مربوط به 
جمعی��ت معل��والن این مناطق اس��ت. این 
فعال اقتصادی در پایان اضافه می کند: قرار 
اس��ت تیراژی بین 5 تا 7هزار عددی را در 
ماه داش��ته باشیم و برای این هدف سرمایه 
اولی��ه ای به میزان 4 تا 5میلیارد تومان الزم 

است. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

قرن حاضر شگفتی ها و دستاوردهای زیادی 
برای بشر درپی داشته و یکی از این دستاوردها 
افزای��ش طول عمر آدم��ی و در نتیجه افزایش 
جمعیت س��المندان اس��ت. واقعیت این است 
که جوامع خواه ناخواه با پدیده س��الخوردگی 
روبه رو یا در آینده ای نه چندان دور با آن مواجه 
می شوند. البته این پدیده ناشی از بهبود شرایط 
بهداش��تی و افزایش امید به زندگی اس��ت. در 
واقع سالخوردگی جمعیت یک کشور موفقیتی 
بهداشتی است که در صورت عدم  برنامه ریزی 
مناسب به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد. 
در این میان کش��ور ما نیز از این امر مس��تثنا 
نیست و با توجه به تعداد جمعیت افراد سالمند 
که طبق آمار بهزیستی به 6 میلیون و 800هزار 
نفر رس��یده اس��ت، در آینده نزدیک با پدیده 
سالخوردگی روبه رو خواهیم شد؛ جمعیتی که 
برنامه، تغذیه، وس��ایل و. . .  مخصوص به خود 
را می طلبد، شایان ذکر اس��ت، هرکدام از این 
موارد رش��ته ها و تخصص های خاصی را درگیر 
خود می کنند و از بعد اقتصادی می توان گفت 
همین وس��ایل توانبخش��ی س��المندان بازار و 
صنفی را به خود اختصاص داده اس��ت. صنفی 
که زیرش��اخه های متعددی را شامل می شود و 
ورود به آن قوانین خاص خود را می طلبد. عمده 
محصوالت موجود در ب��ازار این صنف وارداتی 
اس��ت و در ای��ن میان پرچم چی��ن همچنان 
باالس��ت. اغلب افرادی هم ک��ه وارد این صنف 
می ش��وند، س��رمایه های خود را صرف واردات 
می کنن��د تا راه اندازی خط تولی��د، چون تیراژ 
تولی��د را برای بازار ایران کم می دانند و معتقد 
هستند که تولید در این زمینه صرفه اقتصادی 

ندارد. 

بازار اشباع شده از کاالی چینی
 باباش��هیدی که از قدیمی های این بازار است 
و گرم و سرد این صنف را چشیده 5-4 میلیارد 
سرمایه را برای شروع کار کافی می داند و طوالبی 
ک��ه از باتجربه های این صنف اس��ت در پاس��خ 
به س��وال میزان س��رمایه ورود به عرصه واردات 
وسایل توانبخشی موردنیاز سالمندان می گوید: 
باید به اندازه یک کانتینر کاال س��رمایه داش��ته 
باشید! به عنوان مثال ممکن است در کانتینری 
100کاالی 100دالری جا بگیرد، حاصل ضرب 

100کاال در 100دالر س��رمایه مورد نیاز است. 
نکته قابل تأمل اینجاس��ت بیشتر افرادی که در 
این صنف فعال  هستند تولید را به دلیل محدود 
بودن جامع��ه هدف و افراد نیازمن��د این نوع از 
خدمات به صرفه نمی دانند و برای همین اس��ت 
که بیشتر این محصوالت وارداتی هستند و نکته 
جالب اینکه ایران از بزرگ ترین بازارهای واردات 
از کشور چین است! شنیدن نام چین برای بیشتر 
ما ایرانیان تداعی گر جنس نامرغوب است و این 
س��وال را برایمان مطرح می کند که چرا چین! و 
طوالبی این سوال را این گونه پاسخ می گوید، این 
مشکل تجهیزات پزشکی است نه تولیدکننده و 
نه واردکننده! این س��ازمان تجهیزات اس��ت که 
کاالی واردات��ی از چین را تأیید و در مقابل تمام 
فشارش را به تولیدکننده وارد می کند. جای بسی 
تاسف اس��ت که ما برای تولید نیز ناچاریم مواد 
اولیه را از کش��ورهایی چین، هن��د، تایوان و. . . 
وارد کنیم؛ نخ بخیه از هند، دس��تکش از تایلند. 
واقعیت این اس��ت که بازار تجهیزات توانبخشی 
بازاری اس��ت که به لحاظ حض��ور تولیدکننده و 
واردکننده اش��باع شده و اگر کسی بخواهد وارد 

این بازار شود از قبل بازنده است! 

دوربرگردان های غیرقانونی
واقعیت غیرقابل انکار این است که 90درصد 

کاالهای بازار تجهیزات توانبخش��ی سالمندان 
از چی��ن تهیه می ش��ود و با برندس��ازی به نام 
کاالی آمریکایی یا آلمان��ی در داخل به فروش 
می رسد که این پدیده به نوعی برندسازی از نوع 
ایرانی به ش��مار می رود. طوالبی که برای خرید 
تجهیزات به کش��ورهای مختلفی سفر داشته، 
به چش��م خود ویلچر تولیدشده کمپانی چینی 
را دی��ده که با نام برن��د آلمانی در ب��ازار ایران 
به ف��روش رفته اند. طوالبی معتقد اس��ت ما در 
قوانین مان با نقض هایی روبه رو هس��تیم؛ ورود 
کاالهای دست دوم پزشکی به ایران ممنوع است! 
درحالی که به راحت��ی می توان 100نمونه آن را 
در بیمارستان های سطح شهر دید. به عنوان مثال 
در سفر به ترکیه اگر چهار ادوکلن همراه داشته 
باشید س��ه ادوکلن مصرف شخصی به حساب 
می آی��د و ادوکلن چه��ارم تجاری! پ��س ایراد 
کجاست که دستگاه ام آر آی دست دوم که باید با 
هواپیما حمل شود و قوانین سفت و سخت خود 
را دارد، به راحتی وارد ش��ده و در بیمارستان ها 

استفاده می شود و اتفاقی هم نمی افتد. 

مشق نانوشته غلط ندارد! 
هرگاه صحب��ت از حمایت های دولتی پیش 
می آید، همه اذهان به س��وی وام و تس��هیالت 
دولتی می رود. به اعتقاد یکی از تولیدکنندگان 

این صنف، فرآیند تولید در گرفتن وام خالصه 
نمی ش��ود. به اعتقاد اکث��ر تولیدکنندگان این 
بازار، مش��کل اساسی آنها این است که خریدار 
ندارن��د! اگر ب��ه تولیدکنندگان پ��ر و بال داده 
ش��ود بی ش��ک بعد از مدتی می توانند کاالی 
باکیفیت تری برای عرضه داش��ته باشند. شاید 
در حال حاضر توان رقاب��ت با کاالی چینی را 
نداشته باش��یم اما واقعیت این است که مشق 
نانوش��ته غلط ندارد، ما بای��د این فرصت را در 
اختی��ار تولیدکنن��ده ق��رار بدهیم و ب��ه مرور 
زم��ان به کمی و کاس��تی ها پی ببری��م. باید به 
تولیدکننده به��ا داد؛ دولت اعالم کند به فالن 
کاال نیازمند است و در مقابل تضمین کند که از 
تولیدکننده داخلی حمایت می کند. تولیدکننده 
اگر احساس اطمینان داشته باشد به طور حتم 
تم��ام تالش خود را می کند تا محصول بهتری 
ارائه کند. یکی از تولیدکنندگان برای روش��ن 
ش��دن وضعیت فروش کاالی داخلی می گوید: 
من کاالیی تولید کرده ام با پنج س��ال گارانتی 
تعویض  )ش��ما کاالیی را در دنیا س��راغ دارید 
که 5س��ال گارانتی تعویض داشته باشد( اما در 
مقابل کاالی مشابه چینی آن با 300هزار تومان 
ارزان تر در بازار وجود دارد! با این شرایط چطور 
می توان انتظار داشت تولیدکننده بتواند در این 

بازار نفس بکشد. 

بودن حیاتی تر از بازگشت سرمایه! 
به گفته باباش��هیدی ش��یوه فروش در این 
صنف، سنتی است؛ فروش از طریق هم صنف ها 
و رفقا انجام می شود به این شکل که ابتدا کاال 
را می برند و بعد تسویه می کنند، البته چکی  هم 
بین خریدار و فروش��نده ردوبدل نمی شود. در 
این صنف باید مدت طوالنی را به تجربه  اندوزی 
اختصاص داد و تنها داش��تن س��رمایه کفایت 
نمی کند. من 24سال است که در عرصه تولید 
فعالیت می کنم و قبل از آن هم واردات داشتم 
و در همه این سال ها برایم اثبات شده که یکی 
از مس��ائل اصلی برگشت س��رمایه است، البته 
بیشتر کسانی که در این صنف فعالیت می کنند 
در جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند چون 
بازگش��ت س��رمایه این صنف صبر زی��ادی را 
می طلبد! واقعیت این است که اغلب ما بیشتر 
از بازگش��ت س��رمایه مان به ماندگاری در بازار 
می اندیشیم! البته این واقعیت را نمی توان انکار 
کرد که ای��ن صنف با فقیرترین و ضعیف ترین 

اقشار جامعه سر وکار دارد. 

تسهیالت، مجوز، نیرو و. . . 
باباشهیدی تحریم ها را در چرخه این صنف 
تأثیرگذار نمی داند ام��ا در مقابل موانع دولتی 
را حیاتی می داند! بحث مالی��ات، ارزش افزوده 
و تس��هیالت! رجزخوانی ارائه تسهیالت به این 
صنف وجود دارد اما عماًل تس��هیالتی را شاهد 
نیس��تیم. زمانی که کارخانه دوم خود را در قم 
تأسیس کردیم، صحبت از تسهیالت 4درصدی 
ب��ود و بع��د از 2، 3 میلی��ارد هزینه صحبت از 
تس��هیالت 16درصدی ش��د. درص��دی که به 
همان میزان امید سوددهی نداشتیم. این فعال 
ب��ازار در مورد ش��یوه های دریافت مجوز تولید 
می گوی��د: گرفت��ن مجوز نیز قص��ه خودش را 
دارد؛ ب��رای تولید و واردات گرفتن مجوز س��ر 
وکارتان با وزارت بهداشت است و برای فعالیت 
در بخش پخش و مغ��ازه داری متولی اتحادیه 
اس��ت. البته در حال حاضر اس��تاندارد، واردات 
را س��خت می گیرد! دغدغه بع��دی نیروی کار 
است؛ حجم کار تعداد نیرو را مشخص می کند. 
تولیدکنندگانی هستند که با -17 18نفر یک 
کارگاه را اداره می کنن��د و ما در س��لفچگان با 
15-14نفر تولید داریم، درحالی که در واحدی 
ک��ه در محمودآباد راه ان��دازی کرده ایم، حدود 

60نفر درگیر چرخه تولید هستند. 

 »فرصت امروز« بازار وسایل توانبخشی سالمندان را بررسی می کند
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در حالی س�ال 95 از س�وی مق�ام معظم رهبری 
به عن�وان  »اقتص�اد مقاومت�ی، اق�دام و عم�ل« 
نامگذاری شده اس�ت که همواره در سال های اخیر 
اقتصاد مقاومتی مورد تأکید سران نظام و مسئوالن 
بوده اس�ت. البته ظرف دو، س�ه سال اخیر در مورد 
اقتص�اد مقاومت�ی و تحقق آن اتفاق خ�اص و قابل 

توجهی رخ نداده اس�ت و آن طور که کارشناسان و 
تحلیلگران می گویند اقتصاد مقاومتی همچنان در 
حد یک ش�عار باقی مانده است. اس�تدالل فعاالن 
اقتصادی و کارشناس�ان این است که باید شرایطی 
مهیا ش�ود که اقتصاد مقاومتی از یک ش�عار خارج 
ش�ده، ضابطه مند ش�ود و به طور صحیحی ش�کل 
اجرایی به خود بگیرد. در عین حال اعتقاد برخی از 
فعاالن اقتصادی این است که برای تحقق و اجرایی 

ش�دن اقتصاد مقاومت�ی، باید وحدت و انس�جام و 
یکپارچگی در س�طوح ملی و حاکمیتی ایجاد و در 
کلیه مباحث و از جمله مباحث اقتصادی سیاس�ت 
واحدی اتخاذ ش�ود و براس�اس این سیاست واحد، 
حرکت ه�ای الزم در رابطه با اقتصاد مقاومتی انجام 
شود.  »فرصت امروز« در این گزارش در گفت وگو با 
تعدادی از فعاالن اقتصادی مولفه های تحقق ش�عار 

امسال را مورد بررسی قرار داده است. 

یکشنبه
2215 فروردین 1395 کافه مدیران

فهم مشترکی در مورد اقتصاد 
مقاومتی نداریم

طب��ق روالی که همواره در س��ال های اخیر وجود 
داش��ته اس��ت، مقام معظم رهبری برای س��ال 95 
هم عنوانی را انتخاب و امس��ال را به عنوان »اقتصاد 
مقاومت��ی، اقدام و عم��ل« نامگ��ذاری کردند. حال 
این س��وال برای کارشناس��ان، تحلیلگران و فعاالن 
اقتص��ادی مط��رح اس��ت ک��ه چگونه بای��د اقتصاد 
مقاومتی را از یک ش��عار خارج ک��رد و چه مولفه ها 
و عوامل��ی را باید برای تحقق آن در نظر گرفت؟ در 
واقع اگر بخواهیم موضوع بسیار مهمی مانند اقتصاد 
مقاومتی را جامه عمل بپوشانیم، باید مشخص کنیم 
ک��ه به چه طریق و از چه راه��ی می خواهیم به این 

مهم دست پیدا کنیم. 
ش��اید بهتر باشد ابتدا این موضوع را بررسی کنیم 
ک��ه اص��وال اقتصاد مقاومتی چیس��ت؟ آی��ا اقتصاد 
مقاومتی یک ش��عار اقتصادی یا یک تغییر پارادایم 
در اقتصاد یا یک گفتمان و دکترین جدید در اقتصاد 
است؟ به نظر می آید که هنوز جامعه ما به یک فهم 
مش��ترک از مقوله اقتصاد مقاومتی نرس��یده است و 
این موضوع در مورد اقتصاددانان و اقشار دیگری که 
به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این شعار سروکار 
دارند، صادق است و بنابراین ما به یک فهم مشترک 

نیاز داریم. 
نکت��ه ای که باید به آن توجه داش��ته باش��یم این 
است که در کش��ورمان طیف گسترده ای از نظریات 
اقتصادی وجود دارد که بسیار متنوع و متعدد است. 
از یک سو بخشی معتقد به اقتصاد بسته و درون گرا 
و بدون ارتباط با خارج از کش��ور اس��ت و یک  سوی 
دیگر آنهایی هس��تند که معتقدند تمام مش��کالت 
اقتصاد ما در ش��رایطی حل می ش��ود که بتوانیم با 
اقتصاد دنیا در ارتباط باشیم و به نوعی در اردوگاهی 

برویم که در دنیا غالب است. 
نکت��ه قابل تامل این اس��ت که هر دو س��وی این 
طیف زمانی که صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنند 
همان نظری��ات قبلی خود را به نام اقتصاد مقاومتی 
بی��ان می کنند. یعن��ی اقتصاد مقاومت��ی تبدیل به 
پوشش��ی شده است برای اینکه هر کدام از ما همان 
نظریات قبلی خود را تک��رار کنیم. در همین رابطه 
افرادی که در دولت متهم به این هستند که طرفدار 
اقتصاد لیبرالی هس��تند بحث تشکیل ستاد اقتصاد 
مقاومتی را مطرح می کنند تا دیگرانی که در مقابل 
سیاس��ت های اقتصادی دولت معتقد به نگاه بیشتر 
به درون هس��تند. بنابراین هیچ کس معتقد نیست 
که اقتصاد مقاومتی سیاست بدی است و فقط تمام 
افراد همان صحبت های قبلی خود را مطرح می کنند 

و فقط یک نام اقتصاد مقاومتی بر آن می گذارند. 

ام��ا موضوع این اس��ت که اگر با ای��ن روند پیش 
بروی��م، تا ده ها س��ال دیگر هم وضعی��ت به همین 
شکل خواهد بود و بنابراین نیاز به تجدید نظر داریم. 
ب��ه نظر می آید همان طور که چند س��ال پیش مقام 
معظم رهبری در مورد محیط  های دانش��گاهی این 
موضوع را مطرح کردند که کرس��ی های آزاداندیشی 
در دانشگاه ها ایجاد شود و فارغ از اینکه کسی نگران 
این موضوع باش��د که انگ سیاس��ی به وی بخورد، 
در م��ورد موضوعات مختلف بحث و بررس��ی انجام 
ش��ود، این اتفاق باید در م��ورد اقتصاد مقاومتی هم 

رخ بدهد. 
در واق��ع در مورد اقتصاد مقاومتی نیز پیش��نهاد 
من این اس��ت که دولت و دس��تگاه های ذی ربط با 
دیدگاه خ��ود وارد این موضوع ش��وند یا دفتر مقام 
معظم رهبری کرس��ی های آزاداندیش��ی را تشکیل 
دهد یا اینکه بخش خصوص��ی از اتاق بازرگانی این 
مجوز را دریافت کنند که کرسی های آزاداندیشی را 
در مورد اقتصاد مقاومتی تش��کیل دهد و افرادی که 
حتی انتقاداتی را نس��بت به اقتصاد مقاومتی دارند، 

بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند.
 همچنین افرادی که از دیدگاهی سیاست اقتصاد 
مقاومت��ی را قبول دارند ام��ا همچنان حرف خود را 
می زنن��د، نظ��رات خود را بیان کنن��د و در پایان به 
یک فهم مش��ترک در مورد اقتصاد مقاومتی دس��ت 
پیدا کنیم. س��پس این موض��وع را تبیین کنیم که 
چه راه حل هایی برای اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی 

وجود دارد. 
در واق��ع اعتقاد من این اس��ت ت��ا زمانی که فهم 
مش��ترک در مورد اقتصاد مقاومتی نداش��ته باشیم، 
نمی توانیم به راه حل های عملی در این زمینه دست 
پی��دا کنیم. قرار اس��ت ما گفتمان جدی��دی را در 
اقتصاد کشورمان مطرح کنیم و در واقع از همین رو 
ضروری است که جامعه به یک فهم مشترک دست 

پیدا کند و در این زمینه نقشه راه داشته باشیم. 
اقتص��اد مقاومتی تاکیدات وی��ژه ای بر موضوعاتی 
مانن��د افزایش صادرات غیرنفتی و خ��روج تولید از 
رکود دارد و قاعدتا هیچ کسی نمی تواند این موضوع 
را مطرح کن��د که مخالف افزایش صادرات غیرنفتی 
یا مخالف خروج تولید از رکود است. اما بحث اصلی 
روی راهکارهای اجرایی اس��ت، به عبارت دیگر باید 
صحبت های��ی که در مورد اقتص��اد مقاومتی مطرح 

می شود را تبدیل به یک نظریه واحد کنیم.  

پیشرفت کشور با اقدام برای عملی 
شدن برنامه های جامع 

س��ال گذش��ته س��الی پر از تغییر و تح��ول برای 
ایران بود، س��الی که طی آن مذاکرات هس��ته ای با 
جدی��ت دنبال ش��د و در نهایت به جش��ن پیروزی 
توافق هس��ته ای ب��رای ای��ران و گروه کش��ورهای 
مذاکره کننده منتهی ش��د. اهمیت این توافق بیش 
از هرچیز به س��بب لغ��و تحریم ها علی��ه ایران بود. 
تحریم هایی منزوی کننده که اگرچه نتوانستند ایران 
را وادار ب��ه عقب نش��ینی از مواضع خ��ود کنند، اما 
ش��رایطی سخت برای معیش��ت و اقتصاد ملی ایران 
به بار آوردند. بزرگ ترین جش��ن مل��ی ایران پس از 
ای��ن روند تغییرات مثبت، جش��ن ن��وروز بود که به 
همین مناس��بت رهبر ایران ضمن تبریک س��ال نو 
به تش��ریح رویکرد سیاس��ی، اقتصادی و ملی ایران 
در س��ال جدید پرداختند. افزون بر این مطابق رسم 
چند س��ال گذشته، رهبر ایران سال جدید را با یک 
شعار ساالنه همراه کردند »س��ال اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل«. با توجه به اینکه ش��عار س��ال پیش 
ای��ران نیز با عبارت »اقتص��اد مقاومتی« همراه بود، 
اهمیت این مس��ئله برای دولت این کش��ور بیش از 

گذشته بارز است.
 در واق��ع اهمیت ادامه مس��یر اقتصاد مقاومتی و 
تالش ب��رای کاهش هرنوع آس��یب اقتصادی، برای 
ایران جزو اولویت های س��ال نو محس��وب می شود. 
بس��یاری از خبرگزاری های جهان اقدام به انتش��ار 
مت��ن س��خنان رهبری ای��ران کردند و به بررس��ی 

بخش های مختلف سخنان ایشان پرداختند: 

تردیدهای متعدد در خصوص ایاالت متحده 
نشریه دیلی میل و خبرگزاری رویترز در مقاالتی 
مش��ابه با انتش��ار متن س��خنان ]حضرت[ آیت اهلل 
خامنه ای در آس��تانه سال نو و نیز سخنرانی ایشان، 
در ش��هر مشهد، چنین اس��تنباط کرده اند که رهبر 
ایران به سیاس��ت ها و مواضع دول��ت ایاالت متحده 
در قبال ای��ران و لغو کامل تحریم ها اعتماد چندانی 
نداشته و نسبت به حسن نیت این کشور تردید هایی 

جدی دارند.
 انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نشان 
می دهد ایران تا چه حد بر کنترل ش��رایط اقتصادی 
و کاه��ش تنش های اقتص��ادی تاکید دارد و هر نوع 
گزین��ه احتمالی و غافلگیر کننده اقتصادی را در نظر 
گرفته اس��ت. پایگاه خبری المنار نیز با برجس��ته و 
پررنگ کردن ش��عار س��ال نوی ایران نوشته است: 
ایران امس��ال هم بر اقتصاد مقاومتی پافشاری کرده 
اس��ت. این نکته ای است که نشان می دهد رهبر این 
کشور هنوز هم بر مواضع پیشین خود استوار بوده و 

آمریکا را دوست و همراه خود تلقی نمی کند.

رشد و پیشرفت در سایه تالش ملی 
با در نظر گرفتن اهمیت عملی ش��دن پیشرفت از 
دی��دگاه رهبر ایران، راه های تس��ریع این روند بیش 
از هر زمان مورد توجه واقع ش��ده اس��ت. به عبارت 
دیگر س��والی که طی روزهای اخیر ذهن بس��یاری 
از کارشناس��ان اقتصادی را به خ��ود معطوف کرده، 
چگونگی عملی ش��دن برنامه های توسعه و پیشرفت 

است. 
نش��ریه مطالعات خاورمیانه در گزارشی به بررسی 
امکان تحقق یافتن یا عدم تحقق پیشرفت اقتصادی 
و عمل��ی ش��دن برنامه ه��ای ایران در س��ال جدید 

پرداخته است. 
در بخشی از این گزارش به کارشکنی های مقامات 
عربس��تان س��عودی و اظهار نگرانی های آنان نسبت 
ب��ه تحق��ق تواف��ق هس��ته ای و لغ��و تحریم ها طی 
ماه های پیش از توافق هس��ته ای اش��اره شده است، 
بنا بر عقیده تحلیلگران نش��ریه مطالعات خاورمیانه، 
رقاب��ت دیرینه ای که بین مقامات س��عودی و ایرانی 
برای حفظ منافع قدرتش��ان در منطقه وجود داشته 
بارها در مس��ائل مختلف تشدید پیدا کرده و به نظر 
می رس��د اکنون که ایران از حص��ار تحریم ها خارج 
ش��ده، عربس��تان باید منتظر هرگون��ه قدرت گیری 
مضاعف ایران و حتی تش��دید اختالفاتش با س��ایر 

کشورهای منطقه باشد. 
اما مس��ئله فق��ط در حد قدرت گی��ری منطقه ای 
خالصه نمی ش��ود با خروج دولت ایران از فهرس��ت 
تحریم ه��ا و تاکید رهبری این کش��ور بر لزوم ادامه 
مس��یر اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد دولتمردان 
ایرانی عزمی جدی برای رش��د اقتصادی در منطقه 

خواهند داشت.
 ایران با داش��تن جمعیت باالیی از جوانان جویای 
کار بی��ش از هرچیز باید بر زیرس��اخت های بخش 
تولید و صنعت متمرکز ش��ود. زیرس��اخت هایی که 
بنا بر ش��واهد در صورت عملی شدن ش��ان، احتمال 
قدرت بیشتر ایران را تا حد زیادی متضمن خواهند 
شد. حرکت به سمت خصوصی سازی و فراهم کردن 
فرصت های ش��غلی مناس��ب برای بخش خصوصی 
مس��ئله دیگری اس��ت که از دید این نش��ریه از این 

پس، اهمیت زیادی خواهد داشت. 
هنگام��ی ک��ه در س��ال 2013 میالدی، حس��ن 
روحانی موفق ش��د رقبای انتخاباتی خود را شکست 
دهد و مقام ریاس��ت جمهوری ایران را کسب کند، 
کابینه دولت خود را در ش��رایطی تش��کیل داد که 
ع��الوه بر تحریم ها با معضالت��ی چون باال بودن نرخ 
ت��ورم، کاهش به��ای نفت و... رو ب��ه رو بود. به نظر 
می رس��د در طول مدتی که از تاریخ مذکور گذشته 
اس��ت، موان��ع پی��ش روی دولت، الاق��ل در بخش 
سیاس��ت خارجی تا حدود زیادی برداش��ته شده و 

امید ها برای تغییرات پررنگ تر شده باشند. 
اما برای تحقق هر چه بیش��تر پیش��رفت، نیاز به 
برنامه ریزی های مالی و اقتصادی پر شماری احساس 
می ش��ود. این مس��ئله به ویژه با تاکید رهبری ایران 
بر لزوم عملی ش��دن تغییرات و محس��وس ش��دن 
پیش��رفت اقتصادی باری سنگین و مهم برای دولت 

فعلی محسوب می شود. 

آزموده دیدگاه

علی اصغر جمعه ای، رئی��س اتاق بازرگانی 
س��منان معتقد اس��ت برای تحقق و اجرایی 
شدن اقتصاد مقاومتی، باید وحدت، انسجام و 
یکپارچگی در سطوح ملی و حاکمیتی ایجاد و 
در کلیه مباحث و از جمله مباحث اقتصادی، 
سیاس��ت واحدی اتخاذ ش��ود و براساس این 
سیاس��ت واحد، حرکت ه��ای الزم در رابطه با 

اقتصاد مقاومتی انجام شود. 
به نظر شما برای اینکه اقتصاد مقاومتی 
از ش�عار خارج ش�ده و جنب�ه اجرایی و 
عملیات�ی بگیرد، باید چ�ه موضوعات و 

مسائلی در وهله نخست محقق شود؟ 
در وهل��ه اول بای��د وح��دت و انس��جام و 
یکپارچگی در سطوح ملی و حاکمیتی ایجاد 
ش��ود و در کلیه مباح��ث و از جمله مباحث 
اقتصادی باید سیاس��ت واحدی اتخاذ ش��ود 
و مدنظر قرار بگیرد و براس��اس این سیاس��ت 
واحد، حرکت ه��ای الزم در رابط��ه با اقتصاد 
مقاومتی انجام شود. اجرایی و عملیاتی کردن 
تمام بندهای من��درج در اقتصاد مقاومتی که 
یک��ی از عمده تری��ن و مهم تری��ن آنها توجه 
به تولید داخلی اس��ت، ابزاره��ای مختلفی را 
می طلبد. یکی از این ابزارها شفاف س��ازی در 
نظام اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی است. 
همچنی��ن باید ه��ر فردی در جای��گاه خود و 
براساس شایس��ته س��االری کار کند، در این 
میان بای��د دولت فقط نقش نظارتی داش��ته 
باش��د و امور تصدی گری و اجرایی و عملیاتی 
به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و در عین 

حال بانک ها از مقوله بنگاه داری خارج شوند. 
ب�ا وج�ود موضوعاتی که اش�اره کردید 
چقدر می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی 

به معنای واقعی امیدوار بود؟ 
قاعدت��اً می ت��وان اقتص��اد مقاومت��ی را در 
کشورمان عملیاتی کرد اما باید مسئوالن کشور 
به این امور رس��یدگی کنند و باید عزم و اراده 

می��ان  در  الزم 
مس��ئوالن وجود 
باش��د.  داش��ته 
ای��ن  ب��ه  بای��د 
موض��وع توج��ه 
باشیم که  داشته 
باالتری��ن مق��ام 

کش��ور، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس 
قوه قضاییه و س��ایر مسئوالن در مورد اجرای 
اقتصاد مقاومت��ی دغدغه هایی دارند و همین 
موضوع برای اجرایی ش��دن اقتصاد مقاومتی 

شرایط و زمینه های خوبی را فراهم می کند. 
به زعم شما چه موانعی پیش روی اجرایی 
و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی وجود 

دارد؟ 
برای رف��ع موانع و مش��کالت موجود، باید 
سیاست گذاری و نقشه راه واحدی وجود داشته 
باش��د و تردیدی در اجرای آن به وجود نیاید. 
اگر ایرادی هم وجود داشته باشد، باید در طول 
مس��یر برطرف و ملزومات آن فراهم شود. در 
هر صورت مهم ترین موانع، نبود شفافیت پولی 
و مالی و وج��ود قوانین و مقررات ایجاد کننده 

زمینه رانت است که باید اصالح شود. 
برخی کارشناس�ان اقتص�اد مقاومتی را 
صرفاً ب�ه معنای توجه ب�ه تولید داخلی 
می دانند. اس�تدالل شما در رابطه با این 

موضوع چیست؟ 
اقتصاد مقاومتی تنها توجه به تولید داخلی 
نیس��ت و تولید داخلی تنها یک��ی از ابعاد آن 
اس��ت. اقتصاد مقاومتی به این معنا است که 
مزای��ای مناف��ع ملی را در نظ��ر بگیریم و اگر 
بتوانیم از درون هم افزایی ایجاد کنیم، بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. به عبارت دیگ��ر باید در 
هر جا که مقتضی اس��ت براساس منافع ملی 
و مصلحت کش��ور با جامعه جهان��ی مراوده و 

ارتباط داشته باشیم. 

جلیل افشارنژاد، عضو هیات مدیره انجمن 
مدی��ران صنایع خراس��ان رض��وی معتقد 
اس��ت هنوز مشخص نیست در مورد اقتصاد 
مقاومتی قرار است چه اقداماتی انجام شود و 
ضابطه ای در این رابطه مشخص نشده است 

و همچنان در حد یک شعار است. 
ه�ر چند ک�ه امس�ال ب�ه ن�ام اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری ش�ده 
است اما برخی براین باورند که راه زیادی 
ت�ا تحقق کام�ل این موض�وع داریم. به 
زعم شما به چه میزان محتمل است که 
بتوانیم اقتصاد مقاومتی را از یک ش�عار 

خارج کرده و عملیاتی کنیم؟ 
در مورد اقتص��اد مقاومتی صحبت فراوان 
می ش��ود اما هنوز مشخص نیس��ت که قرار 
است چه اقداماتی در این رابطه انجام شود و 
ضابطه ای در مورد اقتصاد مقاومتی مشخص 
نشده است و همچنان در حد یک شعار است. 
البته در ش��عارها و صحبت ها گفته می شود 
که باید ورود آن دس��ته از کاالهای خارجی 
که در داخل تولید می شود، ممنوع و صنعت 
داخلی تقویت شود ولی هنوز این موضوعات 
به ش��کل واقعی عملیاتی نشده است. این در 
حالی است که هر کشوری بخواهد رشد کند، 
باید حرکت جدی در زمینه تولیدات داخلی 
انجام دهد اما در کش��ور م��ا در حال حاضر 
حدود 70 درصد کارخانه ها تعطیل اس��ت و 
30 درص��د مابقی هم با ظرفی��ت 20 تا 30 

درصدی فعالیت می کنند. 
آنچه کارشناسان تبیین می کنند این 
اس�ت که برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
توجه به تولید داخلی و اتکا به تولیدات 
داخل داش�ته باش�یم. با توج�ه به این 
موضوع موانع تحق�ق اقتصاد مقاومتی 

در کشورمان چیست؟ 
اگ��ر قرارداده��ای صنعتی ما ب��ر مبنای 

باشد،  مشارکت 
ب��رای  اجب��ار 
صادرات داش��ته 
باش��یم و دانش 
فنی را وارد ایران 
کنیم و ب��ه روز 
صنعت  ش��ویم، 

راه خواه��د افتاد و حت��ی می توانیم حضور 
موفقی در بازارهای دنیا داش��ته باش��یم اما 
اعتقاد من این اس��ت که برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی همه دس��ت به دست هم بدهیم و 
کااله��ای ایران��ی را مصرف کنی��م. در عین 
حال که ممکن است کاالهای ایرانی کیفیت 
کااله��ای خارج��ی را در وهله اول نداش��ته 
باشند، زیرا بخشی از اقتصاد مقاومتی حمایت 
از تولید داخلی است البته به شرط آنکه جنبه 

عملی داشته باشد و صرفا شعار نباشد. 
برخی معتقدند موانع جدی بر س�ر راه 
اج�را و تحقق اقتص�اد مقاومتی وجود 
دارد ک�ه عدم ش�فافیت مال�ی، وجود 
قوانی�ن دس�ت و پاگیر و بن�گاه داری 
بانک ها از جمله آنهاس�ت. نظر شما در 

رابطه با این موضوع چیست؟ 
دقیقا همین طور است. همان طور که اشاره 
کردید بنگاه داری بانک ها اتفاق بسیار بدی 
اس��ت و بانک های خصوصی بنگاه اقتصادی 
ب��ه وجود آورده اند و به جای اینکه به بخش 
تولید و کش��اورزی کمک کنن��د، پول های 
م��ردم را دریافت و س��ود پرداخت می کنند 
و وارد مقوله هایی مانند ساخت وساز شده اند. 
به نظر من در ش��رایطی که وظیفه بانک ها 
این اس��ت که به تمام بخش های صنعتی و 
کش��اورزی کمک کنند، بنگاه داری بانک ها 
بزرگ تری��ن خیانت به بخش تولید، صنعت 
و کشاورزی است و مانعی بزرگ برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی است. 

محمدحس��ین روش��نک، مدیر 
عامل ایمان تجارت روش��ن معتقد 
است برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
بای��د از کارخانه ها و واحدهایی که 
ت��وان و قدرت ارائ��ه محصوالت و 
تولی��دات قابل رقابت را داش��ته و 
دارند و می توانند صادرات هم انجام 

دهند، حمایت شود. 
در س�ال های اخی�ر در م�ورد 
اقتصاد مقاومتی و ضرورت های 
اجرای آن صحبت های بسیاری 
مطرح ش�ده که البته بیش�تر 
جنبه ش�عارگونه داشته است. 
اگر قرار باش�د در س�ال جاری 
اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود 
و اق�دام و عمل�ی در م�ورد آن 
انجام شود، باید چه مولفه هایی 

را مدنظر قرار دهیم؟ 
من در س��ال 90 تالیف مقاالت 
و یادداش��ت های مربوط به اقتصاد 

مقاومت��ی را آغاز ک��ردم و حدود 
چهار سال پیش نیز کتاب »دیروز 
دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادی 
و اقتص��اد مقاومت��ی« را چ��اپ و 
منتش��ر ک��ردم. در واق��ع اقتصاد 
مقاومتی همین کارهاس��ت که در 
حال انجام آنها هس��تیم اس��ت و 
موضوع خارق العاده ای نس��بت به 
آنچه که در حال انجام آن هستیم، 
نیس��ت. یک��ی از اص��ول اقتصاد 
مقاومتی همت و تالش است و اگر 
همت را سرلوحه اقدامات خود قرار 
دهیم به اقتص��اد مقاومتی کمک 
بسیاری کرده ایم. نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشیم این است 
که اقتصاد مقاومتی با تعطیلی های 
طوالنی هیچ مناسبتی ندارد، زیرا 
تعطی��الت طوالن��ی و پی در پی و 
تعطیلی کس��ب و کار در پایان یک 
س��ال و آغاز س��ال جدید بس��یار 

آسیب زننده اس��ت. این در حالی 
اس��ت ک��ه در زم��ان تعطی��الت، 
هزینه ها و مخارج تعطیل نمی شود 
اما تالش و کوشش تعطیل می شود 
و در چنی��ن ش��رایطی اقتص��اد 
مقاومتی محقق نمی شود. در واقع 
الزمه دستیابی به اقتصاد مقاومتی 
این اس��ت که س��اعت، بازدهی و 
حج��م کاری را افزای��ش دهیم و 
این موضوع نه تنها در سازمان های 
خصوص��ی بلک��ه بای��د در ادارات 

دولتی هم به منصه ظهور برسد. 
به نظر شما با توجه به شرایطی 
که در بخش تولید حاکم اس�ت 
و ای�ن بخ�ش در رکود به س�ر 
می ب�رد، اص�وال ام�کان تحقق 

اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ 
در ح��ال حاضر تولیدات داخلی 
ما قابلیت رقابت با تولیدات خارجی 
را ن��دارد و قیمت تمام ش��ده ما از 

قیمت تمام شده در تمام دنیا باالتر 
اس��ت به طوری که تمام کشورها 
خواهان صادرات کاال به کشورمان 
هس��تند و ما مجبور هس��تیم که 
تعرف��ه وضع کنیم ت��ا آنها نتوانند 
کاال به ایران ص��ادر کنند. در این 
ش��رایط ما نمی توانیم صادرات هم 
داش��ته باش��یم و بنابراین امکان 
تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی وجود 
ن��دارد. اقتص��اد مقاومت��ی زمانی 
محقق می ش��ود که به عنوان مثال 
بتوانیم در داخل کش��ور خودرویی 
را بس��ازیم که در ش��رایط مساوی 
قادر باش��د با خودرویی که حداقل 
در کشورهای درجه سه خودروساز 
تولید می ش��ود، قابل رقابت باشد. 
مصداق دیگر این موضوع آن است 
که کاالیی را تولی��د کنیم که اگر 
خواستیم به کش��ورهای همسایه 
و کش��ورهای آس��یای میانه صادر 

کنیم، مش��کلی به وجود نیاید اما 
مسلما نمی توانیم این کار را انجام 
دهیم و هنوز این ام��کان برای ما 

فراهم نیست. 
تلق�ی برخ�ی ای�ن اس�ت که 
اقتص�اد مقاومت�ی ب�ه معنای 
توجه کامل ب�ه بخش تولید و 
حمای�ت از آن اس�ت. ارزیابی 

شما از این موضوع چیست؟ 
اقتصاد مقاومتی این نیس��ت که 
باقیمانده پول بانک ها و خزانه را در 
اختیار کارخانه هایی قرار بدهیم که 
در تولید موفق نبوده اند و تولیدات 
آنها غیر اقتصادی بوده است. اقتصاد 
مقاومت��ی به این معناس��ت که از 
کارخانه و واحدی که توان و قدرت 
ارائ��ه محص��والت و تولیدات قابل 
رقابت را داش��ته و دارد و صادرات 
هم می تواند انجام دهد، حمایت و 

آن را تقویت کنیم. 

مولفه های تحقق شعار امسال بررسی می شود

اقتصاد مقاومتی ضابطه می خواهد 

علی اصغر جمعه ای: 
اقتصاد مقاومتی سیاست واحدی را می طلبد

جلیل افشارنژاد: 
اقتصاد مقاومتی همچنان در حد یک شعار است

محمدحسین روشنک: 
از واحدهای تولیدی پرتوان حمایت شود

شماره 478 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

مجیدرضا حریری
عضو اتاق بازرگانی ایران 

المیرا اکرمی
elmira.akrami@gmail.com

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت



بی خواب ها مغز متفاوتی دارند
هر کس��ی در زندگ��ی اش زمانی 
بی خواب��ی را تجربه کرده اس��ت. 
اما ب��رای 3 تا 5  درصد جمعیتی 
بی خوابی مش��کل همیشگی  که 
و مزمن ش��ان اس��ت، این معضل می تواند بدون هیچ 

دلیل مشخصی یک ماه یا حتی بیشتر ادامه یابد. 
بی خوابی کش��یدن به مدت طوالنی باعث می شود 
فرد در طول روز احساس خواب آلودگی داشته باشد 
و کج خلق ش��ود. این مش��کل حتی می تواند فرد را 
کم حافظه، عصبانی و درگیر با اختالالت خلقی کند. 
مطالعات گذشته نشان داده اند، مغز افراد مبتال به 
بی خوابی س��اختار متفاوتی با س��ایر افراد دارد چون 
بخشی از مغز این افراد به سادگی نمی تواند با دیگران 

ارتباط برقرار کند. 
حاال گروهی از پژوهش��گران چینی ار یک تکنیک 
تصویربرداری خاص اس��تفاده کرده اند تا مش��خص 
ش��ود که بی خواب ها در میزان ماده س��فید مغزشان 
تفاوت های��ی وج��ود دارد. م��اده س��فید، بخش های 

مختلف مغز را به هم ارتباط می دهد. 
ای��ن مطالع��ه در مجل��ه Radiology چ��اپ و 

نخستین بار از سوی Psypost گزارش شد. 
تا مدت ها نقش ماده س��فید مغز دقیق مش��خص 
نبود اما در س��ال های اخیر دانش��مندان دریافته اند، 
ارتباطی که ماده سفید میان بخش های مجزای مغز 
ایجاد می کند برای کارکرد بهتر آن ضروری است. از 
دست دادن ماده س��فید می تواند به سکته مغزی یا 
زوال عقل هم بینجامد. اما در گذش��ته، تکنیک های 
تصویربرداری آنقدر پیش��رفته نبود که بتوان درباره 

میزان و ساختار ماده سفید اظهارنظر دقیقی کرد. 
امروزه، مبتالیان به بی خوابی می توانند عادت های 
خ��واب خود را تغیی��ر دهند، آن را درم��ان کنند یا 
ب��ا اس��تفاده از قرص، خ��واب بهتری تجرب��ه کنند. 
پژوهشگران هنوز به اینکه یافته های تازه شان چقدر 
می توان��د در درم��ان بی خوابی موثر باش��د، مطمئن 
نیستند اما با این یافته ها به درمان بی خوابی درآینده 

امیدوار شده اند. 

فیس بوک تبلیغات را برای فروش 
اسلحه حذف کرد

ک  فی����س ب����و
صفحه های��ی را که 
تبلیغ��ات  ح��اوی 
ب��رای فروش اس��لحه هس��تند، حذف کرده اس��ت. 
براساس گزارش روزنامه تایم، یک گروه فروش اسلحه 
هفت تیر، مسلسل و اسلحه های نیمه خودکاری که در 
بریتانیا طراحی یا س��اخته ش��ده اند در صفحاتی در 

فیس بوک برای فروش قرار داده شده  بودند. 
ع��الوه بر این، س��الح های ضد تان��ک، راکت انداز، 
سالح های س��نگین خودکار، سیستم های ضدهوایی 
قابل حمل و نارنجک اندازهای تولید اروپا، روس��یه و 

آمریکا نیز در فیس بوک تبلیغات فروش داشتند. 
به نوشته تایم، این گروه فروش اسلحه در فیس بوک 
هفت گروه مشکوک را تشکیل داده بود که فیس بوک 
جلوی شش گروه از آنها را گرفته است.  یک سخنگوی 
فیس ب��وک دراین باره گفت: »اوایل هفته گذش��ته هر 
چیزی که توجه ما را جلب کرد و با اس��تانداردهای مان 
هماهنگ نبود را به محض گزارش شدن حذف کردیم.«

به نوشته تایم، عکس ها و توضیحات درباره سالح ها 
ک��ه گفته می ش��د از لیب��ی در فیس بوک و س��ایر 

شبکه های اجتماعی قرار گرفته اند، کشف شده اند. 
گفته می ش��ود فروشندگان س��الح ها با فرستادن 
پیام ه��ای خصوصی و مکالمات تلفن��ی با خریداران 

ارتباط برقرار می کردند و سالح می فروختند. 
فیس ب��وک با انتش��ار بیانیه ای ای��ن کار را مخالف 
استانداردهای این ش��بکه اجتماعی دانست. در این 
بیانی��ه آمده اس��ت: »ای��ن برخالف اس��تانداردهای 
جامعه فیس بوک اس��ت که با فروش سالح به صورت 
خصوص��ی هم��کاری کند و م��ا هرگون��ه محتوای 
اینچنینی را به محض اطالع از آن حذف می کنیم.«

در بخ��ش دیگری از این بیانی��ه، فیس بوک ضمن 
تشویق کاربران به اس��تفاده از امکان گزارش کردن 
صفحات نامناسب اطمینان داده که تیم حرفه ای این 
شرکت در نخس��تین فرصت با این صفحه ها برخورد 

می کنند. 

گروه خبری آمریکایی بلومبرگ که در نیویورک مس��تقر اس��ت، لیس��تی از نوآور ترین 
کش��ور های س��ال 2016 را  با در نظر گرفتن هفت ش��اخص و مولفه معرفی کرده اس��ت. 
این رده بندی نشان دهنده ظرفیت نوآوری و امتیاز اقتصادی کشور ها و مناطق مختلف 

براساس شاخص هاست. معیار سنجش میزان نوآوری کشور ها عبارتند از: 
1- اهمیت تحقیق و توسعه: درصدی از تولید ناخالص ملی که به تحقیق و توسعه 

اختصاص داده می شود 
 2- تولید با ارزش افزوده باال: میزان تولید اضافه بر سرانه کشور

 3- موسس�ات با س�طح فناوری باال: تعداد موسس��ات با فناوری گس��ترده مانند 
موسسات هوافضا و صنایع دفاعی

 4- آموزش عالی: شامل تعداد فارغ التحصیالن از موسسات عالی آموزش و نیروی 
کار متخصص

 5- هیات های پژوهش�ی: دانش��جویان مقطع فوق دکترا به ازای هر یک میلیون 
جمعیت، جمعیت فعال در حوزه تحقیق و توسعه 6- تعداد اختراعات: تعداد اختراعات 
به ثبت رسیده به ازای هر یک میلیون جمعیت و بودجه یک میلیون دالری تخصیص 

یافته به تحقیق و توسعه.
از میان بیش از 200 کشور دنیا، تنها از 69 کشور اطالعاتی در زمینه شاخص های ذکر 
شده در دسترس بود. این اطالعات از منابع مختلفی چون صندوق بین المللی پول،  بانک 
جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،  سازمان جهانی مالکیت معنوی، یونسکو و... 
جمع آوری شده است. نتیجه این رده بندی به این صورت است که کشور های کره جنوبی، 
ژاپن و آلمان با بیشترین امتیاز در صدر این رده بندی قرار دارند. آنچه به وضوح مشخص 
اس��ت ش��ش کش��ور از 10 کش��ور برتر در حیطه اقتصادی اروپایی و س��ه کشور از قاره آسیا 
هستند. همچنین نام دو کشور عربی - آفریقایی تونس با 51 امتیاز و مراکش با 48 امتیاز 
نیز در لیست 50 کشور نوآور به چشم می خورد. از آمریکای التین تنها کشور آرژانتین به 
لیست رده بندی راه یافته است. حال به 24 کشور ابتدایی لیست نوآورترین کشور های دنیا 

نگاهی بیندازیم و ببینیم هر کدام چه امتیازی از شاخص نوآوری کسب کرده اند. 
............................................................................................ 96.30 امتیاز  1- کره جنوبی: 

)کشوری که در شاخص اهمیت توسعه و تحقیق در صدر است.(
....................................................................................................... 90.58 امتیاز 2- ژاپن: 
..................................................................................................... 88.41 امتیاز 3- آلمان: 

.................................................................................................... 88.38 امتیاز  4- فنالند: 
)نخستین کشور در شاخص هیات های پژوهشی(

5- ایاالت متحده آمریکا:...........................................................................  86.92 امتیاز 
)کشور شماره یک براساس شاخص تکنولوژی(

6- سوئد:.......................................................................................................  86.52 امتیاز
.................................................................................................  84.92 امتیاز 7- سنگاپور:
....................................................................................................  84.66 امتیاز 8- فرانسه:
9- بریتانیا:....................................................................................................  83.90 امتیاز
10- دانمارک:..............................................................................................  83.82 امتیاز
11- کانادا:....................................................................................................  83.43 امتیاز 
12- استرالیا:................................................................................................  81.33 امتیاز
.................................................................................................  80.96 امتیاز 13- روسیه:
14- نروژ:......................................................................................................  79.86 امتیاز
..............................................................................................  79.48 امتیاز  15- سوییس:

)کشور در صدر در زمینه تولید(
................................................................................................. 79.21 امتیاز 16- اتریش: 

..............................................................................................  77.28 امتیاز  17- نیوزیلند:
18- بلژیک:..................................................................................................  76.01 امتیاز

....................................................................................................  75.79 امتیاز  19- هلند:
20- ایرلند:...................................................................................................  75.55 امتیاز
21- چین: .................................................................................................... 74.87 امتیاز
22- اسپانیا: ................................................................................................. 74.01 امتیاز
...................................................................................................  73.66 امتیاز  23- ایتالیا:
...............................................................................................  73.51 امتیاز  24- لهستان:

کره جنوبی نوآورترین کشور جهان
آمار ه��ای جدید نش��ان می ده��د اقتصاد 
بریتانیا س��االنه 2.4 میلیارد پوند را به دلیل 
اس��ترس و اضطراب ناشی از کار و افسردگی 

از دست می دهد. 
ط��ی س��ه س��ال گذش��ته، در مجم��وع 
30 میلیون نفر روز کاری به دالیل ذکر شده 
از دست رفته است. استرس و اضطراب دلیل 
43 درصد از مرخصی های روزانه در سال های 

2014 و 2015 بوده است. 
تی��م فارون، رهبر ح��زب لیبرال دموکرات 
می گوی��د: »ای��ن آم��ار نش��ان دهنده میزان 
باالی خس��ارتی اس��ت که مشکالت روحی و 
بیماری های روانی به اشخاص و در نهایت به 
اقتصاد وارد می کند.« نیکی لیدبتر از موسسه 
Anxiety UK بر این باور اس��ت که آمارها 

می تواند باالتر هم باشد. 
وی می گوی��د: »آمار اعالم ش��ده ش��امل 
اف��رادی که ب��ا وج��ود مش��کالت روحی و 
بیماری های روانی س��ر کار حاضر می شوند و 
کسی از مشکل آنها خبر ندارد، نمی شود. این 
افراد با وجود آنکه از بیماری های روحی رنج 
می برند، به دلیل فشارهای وارده یا به دست 
آوردن درآم��د الزم برای پرداخت هزینه های 
زندگی مجبور هستند سر کار حاضر شوند.«

لیدبت��ر می گوی��د آم��ار ب��ه دس��ت آمده 

هش��داری ب��رای دول��ت بریتانی��ا و مدیران 
مشاغل محس��وب می ش��ود و نمی توان این 

مسئله را نادیده گرفت. 
برای��ن دار، از موسس��ه بیماری ه��ای روانی 
Rethink Mental Illness  می گوید: »این 
آم��ار تصویری نگران کننده را نش��ان می دهد. 
مشاغل افراد نقش مهمی در حس هویت افراد و 
ارزشی که برای خود قائل هستند، ایفا می کند، 
اما رویه خطرناک آن جایی اس��ت که مردم به 
دلیل مس��ائل مربوط به کار دچار بیماری های 
روح��ی و روانی مث��ل اضطراب و افس��ردگی 
شوند. این مس��ئله تنها مربوط به یک شخص 
یا اش��خاص خاصی نیست. این مشکل مربوط 
به همه است و مدیران و مسئوالن مشاغل باید 

نسبت به آن مسئول باشند.« 
وی همچنی��ن می افزای��د: »برخالف تصور 
عموم، کمک کردن به کسانی که از مشکالت 
روح��ی رنج می برن��د، لزوما هزین��ه ای در بر 
نخواهد داشت. اقدامات ساده ای چون جابه جا 
کردن این افراد به مکان های ساکت تر دفتر یا 
اجازه کار از منزل می توان به آنها کمک کرد. 
افسردگی و اضطراب در سال گذشته از هر 
100 هزار نفر، 1.380 نفر را تحت تاثیر قرار 
داده  است. از جمله عوامل ایجاد این مشکالت 
روحی می توان به فشار زیاد کاری، مسئولیت 

کاری فراوان و عدم حمایت مدیریتی اش��اره 
کرد. کارشناسان روانشناسی بر این باورند که 
انجام اقدامات الزم برای ایجاد سالمت روحی 
کارکنان، از وظایف اصلی مدیران و صاحبان 

مشاغل است. 
از جمل��ه اقداماتی که مدی��ران می توانند 
انجام دهن��د، افزای��ش میزان رف��اه، مقابله 
کردن با شرایط کاری که منجر به اضطراب و 
استرس می شود و حمایت از کارمندانی است 
که از مشکالت روحی و روانی رنج می برند. 

اما مامو، از جمله کارشناس��انی اس��ت که 
معتقد است »وجود اضطراب و افسردگی در 
میان کارمندان انگلیسی، به بحرانی پنهان در 
بریتانیا تبدیل شده است«. وی می گوید باید 

به این »تبو« پایان داده شود. 
»کس��انی ک��ه در زمین��ه س��المت روانی 
مش��غول فعالیت هس��تند، کاری بسیار عالی 
انجام می دهند. اما ای��ن میزان فعالیت هنوز 
هم کافی نیست. الزم است که دولت بریتانیا 
گفته ه��ای امیدوار کنن��ده خ��ود را به عمل 
برساند. ما طرحی در دست داریم که براساس 
آن الزم اس��ت مبلغ 3.5 میلیارد دالر صرف 
ارائه خدمات بهداشت و سالمت روانی شود و 
اکنون زمان آن است که دولت بریتانیا با این 

طرح موافقت کند.«

دیدار تاریخی ب��اراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا از کش��ور کوبا، نخس��تین س��فر یک 
رئیس جمهور آمریکا طی 88 س��ال گذش��ته 
ب��ود. این دیدار ن��ه فقط به نفع م��ردم کوبا 
و به وی��ژه به س��ود ش��رکت های آمریکا نیز 
تمام ش��د. مجموع��ه هتل ه��ای زنجیره ای 
»استاروود« آمریکایی اعالم کرد که هتل های 
خود را از ماه مارس در جزیره کوبا بازگشایی 
می کن��د. این س��رمایه گذاری چن��د میلیون 
دالری نخس��تین گروه ب��زرگ آمریکایی در 
کوبا از س��ال 1959 تاکنون، انقالبی تجاری 
در خ��ود دارد. Starwood در این پروژه به 
بازس��ازی دو هتل در قلب هاوانا می پردازد و 
ایده س��اخت سومین هتل را هم مطرح کرده 

است. 
کشور کوبا فاقد زیرساخت های الزم جهت 
پذیرش میلیون ها گردش��گری اس��ت که از 
طری��ق دری��ا به این کش��ور س��فر می کنند 

و همچنی��ن فاقد کش��اورزی )چ��را که 75 
درص��د از نیاز خ��ود را وارد می کند(، انرژی، 
حمل و نقل، تدارکات و زیرساخت های راه آهن 

و خطوط انتقالی است. 
زمین��ه این پروژه ه��ا، س��رمایه داران را به 
س��رمایه گذاری در این کشور عالقه مند کرده 
اس��ت. از اواخر س��ال 2014 که باراک اوباما 
تصمی��م به عادی س��ازی روابط بی��ن ایاالت 
متح��ده و کوبا گرفته، ش��رکت های خارجی 
ب��رای س��رمایه گذاری در کوب��ا ب��ه تکاپ��و 
افتاده ان��د. این س��رمایه گذاری خارجی ها در 
این کش��ور منافع اقتصادی واقعی و زیادی را 

عاید شرکت ها می کند. 

 فرانسه، مدعی دیگر در سرمایه گذاری
کوبا قصد دارد ش��رکای خارج��ی خود را 
تنوع بخش��د، اما قانون توقی��ف، مبادله دالر 
را در معامالت ممنوع کرده است، مگر اینکه 

چ��راغ س��بزی از خزان��ه داری ایالت متحده 
آمریکا دریافت کند . همین ش��رایط را برای 
س��ایر ش��رکای خارجی )که مجبور به یافتن 
راه دیگ��ری برای پای نه��ادن در عرصه این 
ب��ازار س��ودآور هس��تند( س��خت و پیچیده 
کرده اس��ت. پیش از این، در دس��امبر سال 
2015 توافق��ی بین باش��گاه پاری��س و کوبا 
در زمینه تجدید س��اختار بدهی کوبا صورت 
گرفت. فرانس��ه قصد دارد 212 میلیون یورو 
از بده��ی عقب افتاده کوب��ا را، صرف تامین 
مخارج سرمایه گذاری پروژه ها کند. از جمله 
 Inglaterra ای��ن پروژه ها راه اندازی هت��ل
در خیابان »پاس��ائو دو پرادو« و در دو قدمی 
عمارت پارلمان کوباس��ت که در سال 1875 

افتتاح شده بود. 
کوبا لیس��تی از 320 پروژه سرمایه گذاری 

خارجی ترتیب داده است. 
rfi.fr :منبع

قیمت بلیت هواپیما

 استرس و افسردگی عامل از دست رفتن میلیاردها پوند
در اقتصاد انگلیس

هتل های آمریکایی به زودی میزبان گردشگران در کشور کوبا

»کریستین الگارد« رئیس صندوق بین المللی پول )FMI( معتقد است روند بهبود اقتصاد 
جهان در مقابل خطرات رو به افزایش ناش��ی از کس��ادی چین و اکثر کش��ور های توسعه یافته، 

بسیار کند و شکننده است. 
وی می گوید: »خبر خوب این اس��ت که فرآیند ترمیم اقتصاد جهانی در حال تداوم اس��ت، 
ما پیش��رفت کرده ایم و در وضعیت بحران به س��ر نمی بریم. خبر کمتر خوب آن اس��ت که این 
بهبودی بسیار آهسته و کند است و نیز مخاطراتی که حیات و تداوم عملیات ترمیم را تهدید 

می کند افزایش یافته است.« 
قرار است صندوق بین المللی پول از پیش بینی جدیدی از رشد جهانی در نشست بهار خود 
در واش��نگتن پرده برداری کند. الگارد می گوید: »قرار نیس��ت هیچ آماری فاش ش��ود اما یک 
تجدید نظر ناچیز در ارتباط با بازبینی پیش��ین وجود خواهد داش��ت و انتظار می رود که رش��د 

تولید ناخالص داخلی جهان معادل 3.4 درصد در سال 2016 باشد.«
الگارد در سخنرانی خود با اشاره به کسادی چین، کاهش هزینه کاال های اولیه و بهبود ضعیف تر 
از انتظار در بسیاری از کشور های ثروتمند تایید کرد که »پویایی رشد اقتصادی« از بین رفته است.

بنا بر نظر وی، عدم اطمینان در اقتصاد همچنین با تهدید تروریسم، سکوت فراگیر، جنگ ها 
و آزار و اذیت هایی که مردم را مجبور به ترک وطن شان می کند تشدید می شود. 

 در مواجهه با این وضعیت، الگارد در نظر دارد صندوق بین المللی پول را در حالت آماده باش 
و نه هشدار قرار دهد و بار دیگر قدرت های بزرگ جهان را به سرعت بخشیدن در روند اصالحات 
ساختاری با ادامه دادن به سیاست های پولی تطبیقی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها فرا خواند. 
در حالی که کشور های اصلی صنعتی و در حال ظهور، چهاردهم و پانزدهم آوریل به منظور 
تامین مالی G20 در واش��نگتن گرد هم می آیند، الگارد تاکید می کند که به اقدامات قاطع 
نیازمند است.  وی همچنین در برابر وسوسه های سیاست های حمایت از تولیدات داخلی در 
زمانی که مدعیان در برابر رقبای کاخ سفیدی شان انتقاد هایی علیه تجارت آزاد ایراد می کنند 
و نیز زمانی که بحران مهاجران، رفت و آمد آزادانه در اروپا را مختل کرده است هشدار می دهد. 
او می گوید: »برای بعضی ها، راه حل در رویکردی داخلی، بستن مرز ها و حلقه زدن به دور 
خودشان با هدف حمایت از تولیدات داخلی شان است. همان طور که تاریخ بار ها نشان داده 

است، این یک جهت گیری تراژیک است.« 

روند کند بهبود اقتصاد جهان 

دور دنیا

قــاب

کیوسـک
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مدرسه مدیریت

سبک زندگی

360

جدول امروز

بر اس�اس گزارش س�ازمان تجارت جهانی، اقتصاد جهانی امس�ال برای پنجمین سال متوالی با کاهش رش�د روبه رو خواهد بود. طبق اعالم این سازمان، اقتصاد جهانی 
امسال بدترین شرایط را از دهه 1980 تا به حال خواهدداشت. پیش بینی شده که میزان  تجارت بین الملل امسال فقط 2.8 درصد افزایش داشته باشد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 478 www.forsatnet.ir

ترجمه: گلنوش محب علی
MSN :منبع

محمد مهدی میثمی
affaires. lapresse. ca

نرخ بلیت عوارض شهرداری 
6درصد

عوارض فرودگاهی نرخ پایه مقصد مبدا

88700 4700 7000 77000 اهواز تهران

147900 8000 7000 132900 بندرعباس تهران

106700 5700 7000 94000 شیراز تهران

136400 7400 7000 122000 عسلویه تهران

109900 5900 7000 97000 مشهد تهران

142700 7700 7000 128000 کیش تهران
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