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 صعود شاخص
به بهانه سقوط ارز

 سراب سود باال
در صنایع پایین دستی پتروشیمی

عاقبت شیرخشک ها چه می شود؟ 

بخش خصوصی به دنبال سود حقیقی است

روزی که خودرویی ها و بانکی ها قهرمان بازار بودند

 احتمال سقوط دامداران
با یک اشتباه کوچک

 بدهی بانک ها به بانک مرکزی
به 80 هزار میلیارد تومان رسید
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بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران پیش 
از بازگش��ایی نماده��ای پاالیش��گاهی 
با رش��دی چش��مگیر مواجه و افزایش 
قیمت های س��هام موجب رش��د تقاضا 
ش��د و بدی��ن ترتی��ب حج��م و ارزش 
معامالت نیز افزایش یافت.  بس��یاری از 
معامله گران با در نظر گرفتن کف قیمتی 
بسیاری از نمادها،  به خرید سهام اقدام 

کردند و با توجه به پیشرفت مذاکرات و 
اخبار مثبت پیرامون توافق هس��ته ای،  
بازار س��هام با جوی مثبت روبه رو ش��د. 
همچنی��ن کاه��ش قیم��ت دالر یکی 
دیگر از دالیل افزایش قیمت سهام بود. 
بورس تهران که از دی ماه سال گذشته 
 روند نزول��ی خود را آغاز ک��رد و با زیان 
 19 درص��دی س��هامداران و اف��ت 

25 هزار واحدی ش��اخص مواجه شده 
بود،  روز گذش��ته رش��د 539 واحدی 
ش��اخص کل و عبور این متغیر از نیمه 
کان��ال 64 هزار واح��دی را تجربه کرد.  
در بازار روز گذش��ته اکثر ش��رکت های 
و  بانکی ه��ا  به خص��وص  بورس��ی 
خودرویی ها صدرنشین شده و با افزایش 

تقاضا و رشد قیمت...
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اواسـط دولـت نهم اقتصـاد ایـران در وضعیت نامناسـبی قـرار گرفت. 
سیاست های نامناسب اقتصادی در کنار اعمال تحریم های غرب بر کشور، 
اقتصاد را در سراشـیبی منحنی قـرار داد که اقتصاددانان آن را به عنوان 

رکود تورمی اعالم کردند. سراشـیبی این منحنی اقتصاد را 
بسـیار آسـیب پذیر کرد و سبب شد تا بسـیاری از صاحبان 

سرمایه، سرمایه های خود را از بخش تولید دور کنند...

چشم انداز خروج از رکود در سال 94 بررسی می شود 

نگران در مرز خروج از رکود

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در احداث پاالیشگاه گیاهی

ضایعاتی که ارزش افزوده می آفریند

 از کاهش تقاضا
تا کاهش قیمت

بررسی دالیل بحران در بازار فوالد
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گ��روه بان��ک و بورس_گزارش ه��ای بانک 
مرکزی نشان می دهد که میزان بدهی بانک ها 
ب��ه بانک مرک��زی در حال افزایش اس��ت اما 
یک مق��ام آگاه در گفت وگو با »فرصت امروز« 
اع��الم کرده ک��ه بخ��ش مهم��ی از 80 هزار 
میلیارد تومان بده��ی بانک ها به بانک مرکزی 

به بانک آینده مربوط است.
براس��اس گزارش ه��ای منتش��ره از س��وی 
بانک مرکزی بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی 
از اس��فند ماه سال گذش��ته تا آبان ماه امسال 
14 ه��زار و 203 میلیارد تومان و بدهی بخش 
دولت��ی به بانک ه��ا 17 ه��زار و 107 میلیارد 
تومان افزایش یافته است. رشد 22.6 درصدی 
بده��ی دولت ب��ه بانک ها در حالی اس��ت که 
بدهی ش��رکت ها و موسس��ات دولتی در شش 
ماهه اول امس��ال 14.3 درصد کاهش داش��ته 
اس��ت، بنابراین این رشد بدهی، ناشی از رشد 
بدهی ش��رکت های دولتی نیست. بررسی روند 
رش��د بدهی های بانک و موسس��ات اعتباری 
به بانک ها نش��ان می دهد، بده��ی بانک ها در 
فروردی��ن ماه به یکباره رش��د ک��رده و به 64 
هزار و 7 میلیارد تومان می رس��د و روند رشد 
بدهی ها ت��ا تیرماه ادامه یافت��ه و به 68 هزار 
و 628 میلی��ارد تومان افزایش می یابد. س��یر 
افزای��ش بدهی ت��ا آبان ماه هم ادام��ه یافته و 
به 73 ه��زار و 750 میلیارد تومان می رس��د. 
به گفته مناب��ع آگاه این میزان در حال حاضر 
به ح��دود 80 هزار میلیارد تومان رس��یده که 
بدهی های بانک آینده نقش موثری در افزایش 

این آمار داشته است.
 ردپا در سخن مسئوالن

بررس��ی س��خنان مس��ئوالن بانک مرکزی 
هم در این باره نش��ان می دهد که 
موضوع بانک آینده نقش مهمی در 
افزایش بدهی های بانک ها به بانک 

مرکزی داشته است.
میرمحمدصادقی،  سیدعلی اصغر 
مدی��رکل اعتب��ارات، بانک مرکزی 
پیش از ای��ن در گفت وگو با فارس 
درخص��وص رش��د 361 درص��دی 
به  غیردولت��ی  بانک ه��ای  بده��ی 
بانک مرکزی گفت��ه بود: بانک های 
غیردولت��ی ه��م به دو دلیل رش��د 
بدهی ب��ه بانک مرکزی داش��تند؛ 
دلیل اول این اس��ت ک��ه با تکلیف 
بانک مرکزی دو بانک مکلف بودند 
موسس��ات منحل ش��ده را در خود 
ادغام ک��رده و متول��ی بازپرداخت 
س��پرده و وص��ول تس��هیالت آنها 
ش��وند، در ای��ن فرآیند با مش��کل 
نقدینگ��ی مواج��ه و مجب��ور ب��ه 
برداش��ت از مناب��ع بان��ک مرکزی 

شدند.
وی ادام��ه داد: البته این دو بانک 

اجازه برداش��ت از بانک مرکزی را نداشتند اما 
به ه��ر صورت به دلیل تصمیمات اخذ ش��ده، 
قه��را آنها به این س��مت رفته اند.ب��ا توجه به 
سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته 
قطع��ا در آینده میزان بده��ی بانک ها به بانک 

مرکزی کاهش خواهد یافت.
میرمحم��د صادقی دلیل دوم رش��د بدهی 
بانک های غیردولتی را مانند بانک های تجاری 
دولت��ی، توقف و ع��دم تمدید خ��ط اعتباری 
بانک مرک��زی عنوان کرد و گفت: تمدید خط 
اعتب��اری بانک مرک��زی عالوه ب��ر بانک های 
تجاری برای بانک های واگذار شده هم متوقف 
ش��ده اس��ت. به همین دلیل آنها هم با بدهی 
کالن��ی به بانک مرکزی مواجه ش��دند اما این 
بده��ی اثر جدیدی در پای��ه پولی و حجم کل 

نقدینگی ندارد.
ضعف نظارت بر بانک ها جبران ناپذیر است

مه��دی تق��وی، کارش��ناس اقتص��ادی در 
این باره به »فرصت امروز« گفت: اقتصاد ایران 
با مش��کالت زیادی روبه رو است و مدتی است 
ک��ه با رکود مواجه ش��ده. مادامی که رکود در 
اقتصاد وجود دارد تمایل افراد به سپرده گذاری 
در بانک ه��ا کاه��ش می یاب��د و نقدینگی وارد 
بازار پول نمی ش��ود. از سویی درخواست برای 
دریافت وام کاهش یافته و به حداقل می رسد. 
بنابراین بانک ها در ش��رایط رکودی بازار دچار 

مشکل خواهند شد.
وی تاکید کرد: سیس��تم پولی اقتصاد تحت 
نظ��ر بانک مرک��زی ق��رار دارد. بانک مرکزی 
مس��تقل از دول��ت اس��ت درحالی ک��ه س��ایر 
نهادها همچ��ون وزارت دارایی زیر نظر دولت 
ق��رار دارند. زمانی که یک بانک دچار مش��کل 

نقدینگی می ش��ود بانک مرک��زی وظیفه دارد 
به عنوان وام دهنده اختصاصی عمل کند و مانع 
از ورشکس��تگی بانک ها شود و از طریق تنزیل 
اسناد و سفته هایی که بانک ها بابت طلب شان 
دریاف��ت کرده اند درصدد رفع مش��کالت آنها 
برآید. درصورتی که بانک ها سپرده گذار داشته 
باشند، س��پرده گذاران دچار مش��کل خواهند 
ش��د و اگر دریافت کننده وام باشند، از آنجا که 
قادر به بازپرداخت وام خود نیستند بانک های 
وام دهن��ده را نیز دچار مش��کل ورشکس��تگی 

خواهند کرد.
تقوی اظهار کرد: در حال حاضر ما با س��یل 
عظیم��ی از تع��داد بانک ها در کش��ور مواجه 
هس��تیم که کنترل و رس��یدگی ب��ه امور آنها 
ب��ه مدیریتی قوی نی��از دارد. بان��ک مرکزی 
به عنوان سرپرس��ت بانک ها باید مدیرانی الیق 
و کاردان برگزیند در غیراین صورت با گذشت 
زمان مشکالت بسیاری به وجود خواهد آمد که 
زیان های کالنی را به اقتصاد کشور وارد خواهد 
کرد. با وجود تعداد زیاد بانک ها در کش��ور به 
نظر می رسد کشور ما نیز از چنین ضعفی رنج 
می ب��رد و در برخی موارد دیگر قادر به کنترل 

ورشکستگی بانک ها نخواهد بود.
بانک ها ناچار به استقراض هستند

عل��ی رحمان��ی، کارش��ناس اقتص��ادی در 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« در این باره گفت: 
بانک ه��ا با کمبود نقدینگی مواجه هس��تند و 
تحت تاثیر کمبود نقدینگی مجبور به پرداخت 
س��ودهای باالتری به سپرده های شان خواهند 
بود. در هر ماه سود این سپرده ها از طریق یک 
س��ند س��پرده در دفاتر بانک به افزایش سود 
سپرده ها و به عبارتی افزایش حجم پول منجر 
می ش��وند و بانک ه��ا هر م��اه هزینه 
سپرده های خود را بدهکار و سپرده ها 

را بستانکار می کنند.
از  بخش��ی  طبیعت��ا  اف��زود:  وی 
دریاف��ت  ب��ه  نی��ز  س��پرده گذاران 
سپرده های خود اقدام کرده و بخشی 
از آنه��ا را مصرف می کنن��د. بنابراین 
تحت چنین شرایطی بانک ها به ناچار 
به بان��ک مرکزی بدهکار می ش��وند. 
کمبود نقدینگی مشکل بسیار مهمی 
اس��ت که باید جدی گرفته ش��ود و 
ب��رای رفع این مش��کل بای��د فکری 
اساس��ی کرد. این در ش��رایطی است 
که بانک ه��ا نه از روی می��ل بلکه از 
س��ر اضطرار وارد آن خواهند ش��د و 
بدهی شان افزایش خواهد یافت. باید 
در نظر داش��ت که دولت نیز یکی از 
بانک هاس��ت.  به  ب��زرگ  بده��کاران 
درصورتی ک��ه دول��ت بدهی هایش را 
بپ��ردازد، ش��رکت ها نی��ز بدهی های 
خود را پرداخت خواهند کرد و حجم 

زیادی از نقدینگی آزاد خواهد شد.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 80 هزار میلیارد تومان رسید

مسیر خود مقصد است
سفر گران ش��ده و با وجود بنزین هزارتومانی، جاده 
هنوز ارزان ترین راه گردشگری به ویژه در نوروز است.  
در نوروز گذشته حدود 95درصد سفرهای نوروزی از 

طریق جاده های کشور انجام شد که در این میان...
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سرمقالـه

محمدعلی 
بدری

کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی

درصد تغییربدهی بانک ها و موسسات به بانک مرکزیسال

822354-3.2
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8613769150.9
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8816893-29.5

893297295.2

904183026.9

914883116.7

925954721.9

823.9 ماهه اول 9373750

بدهی بانک ها و موسسات به بانک مرکزی و بدهی بخش 
دولتی به بانک ها در 8ماهه نخست امسال



توس��عه پایین دستی صنعت 
در  حال��ی  در  پتروش��یمی 
قال��ب برنامه ه��ای مختلف از 
س��وی ش��رکت مل��ی صنعت 
پتروش��یمی در ح��ال انج��ام 
اس��ت که سرمایه گذاران آن با 
توجه به ش��رایط حاکم رغبتی 
ب��رای ورود جدی به آن ندارند 
زی��را از نظر فعاالن این بخش 
برنام��ه توس��عه ای این صنعت 

سرابی بیش نیست. 
در ح��ال حاض��ر، توس��عه 
در  پتروش��یمی  باالدس��تی 
کش��ور ب��ا س��رعت زی��اد در 
ح��ال انجام اس��ت اما به دلیل 
سیاس��ت گذاری های نادرست 
زنجی��ره صنعت پتروش��یمی 
در کش��ور تکمیل نشده است. 
به ط��وری که نیازهای کش��ور 
در بخش پایین دستی با وجود 
خ��وراک همچن��ان از خ��ارج 
کش��ور تامین می شود.  شرایط 
به گونه ای اس��ت که تامین این 
مواد از خارج کش��ور ارزان تر از 
داخل برای مصرف کننده تمام 
می ش��ود ک��ه این خ��ود موید 
سیاس��ت گذاری نادرس��ت در 

این صنعت است. 

سود در باالدستی 
 پتروشیمی است
نه پایین دستی

محمود صداقت،  مدیرعامل 
شرکت ویستا بست و از فعاالن 
بخش خصوص��ی در این باره به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  

فع��االن  س��وی  از  »باره��ا 
پایین دس��تی  بخش خصوصی 
پتروش��یمی اع��ام ش��ده که 
س��ود ب��اال در ای��ن صنعت در 
باالدس��تی است.  علت واقعی 
این مسائل نیز به وفور از سوی 
ما اعام شده که نخست قیمت 
باالی خوراک اس��ت و س��پس 
سیاس��ت گذاری مسئوالن امر 
در ای��ن ح��وزه از جمله وزارت 
صنع��ت،  مع��دن و تج��ارت 

است.«
وی با بی��ان اینکه نمی توان 
پذیرفت که طرح های توسعه ای 
شرکت ملی صنعت پتروشیمی 
برای پایین دس��تی این صنعت 
سودده خواهد بود،  می افزاید: 
»ریس��ک س��رمایه گذاری در 
این صنعت باالس��ت و نگرانی 
در بازگش��ت سرمایه نیز وجود 
دارد. اگر مسئوالن نفتی کشور 
از س��ود ب��اال ح��رف می زنند 
بدون شک متعلق به باالدستی 
صنعت پتروش��یمی است.  اگر 
پایین دس��تی سودآور بود باید 
ای��ن صنعت در این بخش نیز 
از توسعه قابل قبولی برخوردار 

بود.«
می��ان  ای��ن  در  ام��ا 
مدی��ر  مرضیه ش��اهدایی،  
طرح های ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی  ای��ران با تاکید بر 
اینکه آینده از آن سرمایه گذاران 
صنعت پتروش��یمی است زیرا 
سود باالیی در آن وجود دارد،  
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»ب��ا وجود خوراک کافی برای 

رشد صنعت پتروشیمی درآمد 
کش��ور از این محل بسیار زیاد 
خواه��د ب��ود.  البته با توجه به 
اینکه پایین دستی پتروشیمی 
به تکنولوژی خاصی نیاز ندارد 
توسعه در این بخش به سرعت 

صورت خواهد گرفت.«

بازگشت 50 درصدی 
سرمایه در پایین دستی 

پتروشیمی
وی ب���ا ب�ی���ان ای�ن�ک��ه 
م�ع�ت�ق���دم پ�ای�ین دس��تی 
پتروش��یمی س��ودآور اس��ت 
و ب��ا نظ��ر س��رمایه گذاران در 
ای��ن بخ��ش موافق نیس��تم،  
می افزاید:  »ش��اید بسیاری از 
س��رمایه گذارانی که در بخش 
پایین دس��تی محاسبه  درستی 
از ش��رایط و س��ودآور ب��ودن 
پتروش��یمی ها  پایین دس��تی 
ندارند، این گونه نظر می دهند.  
براس��اس ب��رآورد طرح ه��ای 
پتروش��یمی  پایین دس��ت��ی 
توسط شرکت ملی پتروشیمی،  
بازدهی س��رمایه در این بخش 
 از صنع��ت پتروش��یمی بی��ن 
15ت��ا 40 و حت��ی 50 درصد 
متغیر اس��ت و کافی اس��ت با 
مراجع��ه به ما اطاعات دقیقی 
کسب کنند برای نمونه بدانند 
که براساس خوراک پلی اتیلن 
چه واحد پایین دس��تی را بزند 

که سودآور باشد.«
در  جال��ب  نکت��ه  ام��ا 
برای  بخ��ش س��رمایه گذاری 
پتروش��یمی  پایین دس��تی 

صاحب��ان  ک��ه  اینجاس��ت 
پتروش��یمی های با سهامی عام 
ب��ه س��رمایه گذاری در ای��ن 
ح��وزه عاق��ه ای ندارند. عادل 
نژادس��لیم، مدیرعامل شرکت 
هلدین��گ خلی��ج فارس پیش 
از ای��ن ب��ه »فرص��ت امروز« 
گفت��ه بود: »معتق��دم صنایع 
پتروش��یمی  بس��یار  تکمیلی 
س��ودده است و بیش از صنایع 
باالدستی سود واقعی دارد.  اما 
هلدین��گ خلیج فارس تمایلی 
برای ورود به سرمایه گذاری در 

حوزه پایین دستی ندارد.«
در این ارتب��اط خداوردیان 
عضو هیات مدیره پتروش��یمی 
دهدش��ت ب��ا س��هامی عام به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»تاکنون چندین طرح مخالف 
را برای توس��عه پایین دس��تی 
پتروشیمی توسط کارشناسان 
و مش��اوران اقتصادی پیگیری 
کردیم که متاس��فانه در نهایت 
به این جا رس��یدیم که در این 

بخش ورود نکنیم.«

بازگشت سرمایه کمتر از 
20 درصد

ب��ه  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
دلیل نبود بازگش��ت س��رمایه 
کاف��ی کمتر س��رمایه گذاری 
تمای��ل دارد در ای��ن صنعت 
ورود ج��دی کند،  می افزاید: 
از  کمت��ر  طرح��ی  »وقت��ی 
20درصد بازگش��ت س��رمایه  
دارد چگون��ه می توان امیدوار 
بود که در آن س��رمایه گذاری 

شود.  پایین دستی پتروشیمی 
خصوص��ی  بخ��ش  توس��ط 
توس��عه می یاب��د.  تعدادی از 
پایین دس��تی پتروش��یمی که 
در گذش��ته راه اندازی ش��ده 
اس��ت به دلیل ب��ازده نبودن 
عم��ا کاری نمی توانند انجام 
دهن��د.  چگونه انتظار می رود 
که با این شرایط دوباره در این 

بخش سرمایه گذاری ش��ود.«
دیدگاه مسئوالن پتروشیمی 
با س��هامی عام و دولتی بر این 
اس��اس اس��ت که این صنعت 
در کش��ور در حال حاضر برای 
نیست.   سرمایه گذار س��ودآور 
در همی��ن ارتب��اط، رمض��ان 
پتروشیمی  اوالدی مدیرعامل 
کاویان با سهامی خاص نیز نظر 
مشابه دارد و به »فرصت امروز« 
می گوید: »توسعه پایین دستی 
باید در کشور صورت گیرد اما 
ب��ا ش��رایط کنون��ی ای��ن امر 
امکان پذیر نیس��ت، مگر اینکه 
طرح ه��ا به گونه ای باش��د که 
پایین دس��تی س��ودآور ش��ود 
بخش خصوص��ی باید مطمئن 
ش��ود که س��رمایه آن از بین 
نمی رود و بازگش��ت س��رمایه 

خوبی دارد.«
ب��ا این وجود، باید طرح های 
مل��ی  ش��رکت  توس��عه ای 
پتروش��یمی از جذابیت باالیی 
تمام��ی  و  باش��د  برخ��وردار 
جوان��ب در آن لحاظ ش��ود تا 
س��رمایه گذار بتواند در صنعت 
پایین دس��تی پتروشیمی ورود 

کند. 

بخش خصوصی به دنبال سود حقیقی است

سراب سود باال در صنایع پایین دستی پتروشیمی
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 هند مذاکرات نفتی با ایران را 
به حالت تعلیق درآورد

س��ه ش��رکت هندی مذاکرات با ش��رکت ملی نفت 
ایران به منظور توس��عه بلوک نفت و گاز فارس��ی در 
خلی��ج ف��ارس را ب��ه دلیل تهدیده��ای غیر قانونی و 

ظالمانه آمریکا به حالت تعلیق درآورده اند. 
به گزارش مهر، س��ه ش��رکت هندی »او.وی. ال،او.
ان. جی. سی و ایندین اویل« مذاکرات با شرکت ملی 
نفت ایران به منظور توسعه بلوک نفت و گاز فارسی 
»بینال��ود« در خلی��ج فارس را ب��ه دلیل تهدیدهای 

آمریکا به حالت تعلیق درآورده اند.
بلوک فارسی حوزه ای هیدروکربنی در خلیج فارس 
 B ش��امل می��دان نفتی بینال��ود و میدان گازی فرزاد
اس��ت که پس از کش��ف ذخایر هیدروکربنی در این 
منطقه، قرارداد توس��عه این میدان با کنسرس��یومی 
متش��کل از س��ه ش��رکت دولتی هند در سال 2002 
میادی امضا ش��د.  پس از پایان مراحل اکتش��افی 
مذاکرات مقدماتی شرکت ملی نفت ایران با این سه 
شرکت نفتی هندی از سال 200۷ میادی به منظور 
توس��عه این میدان مش��ترک فراس��احلی با عربستان 
س��عودی آغاز ش��د و با گذش��ت حدود هشت سال از 
انجام مذاکرات این س��ه ش��رکت نفت��ی هند به طور 
رس��می مذاک��رات را به دلیل تهدیده��ای آمریکا به 

حالت تعلیق درآورده اند.  
ب��ا این وج��ود، محمود زیرکچی��ان زاده مدیرعامل 
سابق شرکت نفت فات قاره اردیبهشت ماه دو سال 
قبل با بیان اینکه ش��رکت های هندی طرف مذاکره 
هم برای توس��عه این میدان فراساحلی پیشنهادهای 
جدیدی را به ایران ارائه کرده اند که در حال بررسی 
اس��ت، گفته بود: به زودی تکلیف توس��عه بخش های 

باقیمانده بلوک بینالود تعیین تکلیف خواهد شد.
در این بین »دارمندرا پرادهان« وزیر نفت هند در 
واکنش به تهدیدهای گاه و بیگاه این سه شرکت نفتی 
هندی توس��ط آمریکا، تاکید می کند: دولت دهلی نو 
متعهد ش��د که این کش��ور از منافع شرکت های نفتی 
هن��دی در ای��ران در برابر تحریم های آمریکا حمایت 

خواهد کرد.
ای��ن عض��و کابین��ه دولت دهلی ب��ا تاکید بر اینکه 
هندوستان از منافع اقتصادی شرکت های نفتی خود 
مقاب��ل تحریم ه��ای آمریکا به دلیل س��رمایه  گذاری 
در ای��ران حمای��ت خواهد کرد، اظهار داش��ت: اداره 
حسابرسی دولت آمریکا ممکن است شرکت های نفت 
و گاز طبیعی هند )اُان جی س��ی(، ش��رکت نفت هند 
)آی اُ س��ی(، ش��رکت اویل ایندیا و دو شرکت چینی 
را به دلیل داشتن مناسبات تجاری با ایران در لیست 

تحریم قرار دهد.
گزارش رس��انه های غربی نش��ان می دهد هر س��ه 
ش��رکت هن��دی واکنش مش��ابهی به گ��زارش اداره 
حسابرس��ی آمریکا داش��ته و گفتند که قراردادهای 
اکتش��اف نفت در بلوک نفتی فارس��ی در سال 200۹ 
می��ادی منقض��ی ش��ده و آنها پس از س��ال 200۷ 
می��ادی هیچ گون��ه فعالیت��ی در این می��دان نفت و 

گازی نداشته اند.
این در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران 
سال گذشته مخالفت رسمی وزارت نفت با مشارکت 
یک کنسرسیوم هندی در طرح توسعه میدان گازی 
ف��رزاد B  را ب��ه وزارت انرژی هند اعام کرده اس��ت 
که »نمی تواند نه دولت و نه مجلس را برای پذیرش 

این قرار داد متقاعد کند.«

قرارداد گازی ۱2 میلیارد دالری غول 
نفتی انگلیس با مصر به امضا رسید

روز گذش��ته مصر با ش��رکت بریتی��ش پترولیوم،  
قرارداد گازی به ارزش 12 میلیارد دالر برای توسعه 
ی��ک می��دان گازی با حج��م 5 هزار میلی��ارد فوت 

مکعب در این کشور به امضا رساند.
به گ��زارش فارس به نق��ل از رویت��رز ذخایر این 
می��دان گازی 5 ه��زار میلیارد ف��وت مکعب معادل 
141.5 میلیارد مترمکعب گاز و 55 میلیون بش��که 

میعانات گازی برآورد شده است.
این می��دان در غرب دلتای نیل این کش��ور واقع 

شده است. 
ای��ن ق��رار داد ک��ه در کنفران��س بین الملل��ی 
س��رمایه گذاری در شرم الش��یخ به امضای دو طرف 
رسید می تواند به مصر برای حل بحران جدی انرژی 

در این کشور کمک کند. 
به دلیل افزایش مصرف انرژی از یک سو و از سوی 
دیگر کاهش تولید حامل های انرژی در این کش��ور،  
مصر طی سال های گذشته از یک صادر کننده انرژی 
به ی��ک وارد کننده انرژی تبدیل ش��ده و همین امر 
باعث بروز خاموش��ی های گس��ترده در این کش��ور 

آفریقایی شده است. 
بنا به اع��ام بریتیش پترولیوم،  تولید گاز در این 
پ��روژه به ح��دود 1.2 میلیارد ف��وت مکعب معادل 
34میلی��ون مترمکع��ب خواه��د رس��یدکه معادل 
25درص��د ظرفیت تولید گاز در ش��رایط کنونی در 

مصر محسوب می شود. 
انتظ��ار م��ی رود تولی��د گاز از این پروژه از س��ال 

201۷ آغاز شود. 

صرفه جویی 400 میلیون لیتر بنزین با اسقاط 
بیش از 300 هزار خودروی فرسوده

جدیت در اسقاط خودروهای 
سنگین فرسوده 

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان 
اینکه اس��قاط بیش از 311 هزار خودروی فرس��وده 
در س��ال جاری، حدود 400 میلیون لیتر در مصرف 
سوخت کش��ور صرفه جویی ایجاد کرد، گفت: از این 
پس برنامه جامعی جهت اسقاط خودروهای سنگین 

فرسوده نیز در دست داریم . 
به گزارش ایلنا، علیرضا فیض بخش، رییس س��تاد 
مدیریت حمل و نقل و س��وخت، در مراس��م رونمایی 
از ثبت اس��قاط 300 هزار دستگاه خودروی فرسوده 
گفت: با تدبیر دولت یازدهم از سال گذشته ظرفیت 
از رده خ��ارج کردن خودروهای فرس��وده چند برابر 

نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
وی با اش��اره به اینکه تا پایان امسال شمار خروج 
اس��قاط خودروهای فرس��وده به 350 هزار دستگاه 
می رس��د، تصریح کرد: با از رده خارج ش��دن بیش 
از 300 هزار خودروی فرس��وده مصرف بنزین 400 
میلیون لیتر در سال کاهش یافته و همچنین موجب 
کاه��ش 12 ه��زار و ٦00 میلیارد ری��ال هزینه های 
اقتص��ادی و اجتماع��ی در کش��ور ش��ده، ضم��ن 
اینکه400 میلی��ارد تومان صرفه جوی��ی در پرداخت 

یارانه واقعی بنزین نیز ایجاد کرده است.
فیض بخش با اش��اره به مصوب��ه دولت در مهر ماه 
س��ال 13۹2 گفت: طبق این مصوبه مقرر ش��ده به 
ازای هر خودروی وارداتی چهار خودروی فرس��وده 
از رده خارج ش��ود ل��ذا تاکنون توانس��ته ایم حدود 
یک چهارم از انباش��ت خودروهای فرسوده را از رده 
خارج کنیم و طی شش تا هفت سال آینده انباشت 

خودروهای فرسوده به صفر نزدیک خواهد شد.
رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، با بیان 
اینکه امس��ال برخاف س��ال های گذشته اقدام های 
اجرایی در داخل ستاد انجام نشد، افزود: این فرآیند 
به بیرون از س��تاد واگذار شد و بنابراین 110 نیروی 
درگیر اسقاط خودرو در ستاد مدیریت حمل و نقل و 

سوخت به هشت نفر کاهش یافت.
وی اظهار داشت: براساس آمار 45 درصد تصادفات 
به خودروهای وانت و س��واری مربوط می شود که با 
از رده خارج ش��دن خودروها به میزان 11.5 درصد 

کاهش سوانح رانندگی داشته ایم.
فیض بخ��ش به گ��ردش اقتصادی مثبت اس��قاط 
خودروها اش��اره و تصریح کرد: هم اکنون 300 هزار 
تن فوالد اس��قاط ش��ده وجود دارد که می تواند در 

زمینه صنعت فوالد توسعه مناسبی ایجاد کند.
ریی��س س��تاد مدیری��ت حمل و نق��ل و س��وخت 
همچنین به اس��قاط خودروهای س��نگین اش��اره و 
اظه��ار داش��ت: مصوبه ای ب��ه منظور اج��رای طرح 
جدید اس��قاط همه خودروها در ابتدای اس��فندماه 
اخذ کرده ایم که براس��اس آن قرار است خودروهای 

سنگین فرسوده نیز از رده خارج شوند.

صادرات برق وظیفه وزارت نیرو و 
تامین سوخت وظیفه وزارت نفت است 

مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی وزارت نیرو از 
هم��کاری دو وزارتخان��ه نی��رو و نفت در بحث انرژی 
در برنامه شش��م توس��عه خبر داد و گفت: وزارت نیرو 
نقش حاکمیتی صادرات برق را در برنامه ششم دارد 

و وزارت نفت تامین سوخت را مدیریت می کند.
علیرض��ا دائم��ی، در گفت وگو با ایس��نا، از برگزاری 
نخس��تین نشست مش��ترک با مسئولیت وزیر نفت در 
راس��تای بررس��ی برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: 
در روز چهارشنبه برابر با بیستم اسفندماه، جلسه ای با 
حضور مسئوالن وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه 

و بودجه برگزار شد و درباره صادرات برق مذاکره شد.
وی اف��زود: مذاک��رات خوب��ی در نشس��ت مذکور 
در ح��وزه ص��ادرات برق ص��ورت گرفت و امیدواریم 
در برنامه شش��م، برنامه میان مدت خوبی داش��ته 
باش��یم که مورد تایید اقتصاد مقاومتی باش��د.معاون 
برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی وزارت نیرو با اش��اره 
ب��ه اینک��ه دو وزارتخان��ه نفت و نیرو در حوزه انرژی 
همکاری دارند، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه و 
براساس قوانین و نظر سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
نی��رو در ح��وزه صادرات برق نقش حاکمیتی دارد و 
در قان��ون اج��ازه تولی��د و انتقال برق به وزارت نیرو 
داده شده است.دائمی با اشاره به اینکه وزارت نفت 
نق��ش تامین و مدیریت س��وخت نیروگاه ها را دارد، 
گفت: از طریق برقی کردن چاه ها، تبدیل نیروگاه ها 
به سیکل ترکیبی و... تولید، راندمان و صادرات برق 
را افزایش می دهیم. به گزارش ایس��نا، وزارت نفت 
درصدد مش��ارکت در عرصه صادرات برق اس��ت تا با 
بهره برداری از فازهای پارس جنوبی، بتواند بخش��ی 
از حج��م عظی��م گاز اس��تخراجی را به برق تبدیل و 
صادر کند. این درحالی است که مسئولیت حاکمیتی 
انتقال برق براس��اس قانون با وزارت نیرو اس��ت که 
به همین س��بب وزارت نفت ش��رکای خود را به اخذ 

مجوزهای الزم از وزارت نیرو فراخوانده اس��ت.

نفــتبازار نفت
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 با توجه به مطالعات اکتش��افی انجام ش��ده 
و نظرهای کارشناس��ی در مدیریت اکتش��اف، 
1۷ بلوک به عنوان اولویت نخست، برای مناقصه 
دور پنجم بلوک های اکتشافی، تعیین شدند. 

ب��ه گ��زارش ش��انا رحیم نعم��ت الهی، 
معاون بلوک های اکتشافی و مشارکت های 
خارجی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ای��ران گف��ت:  با توج��ه به رویکرد کنونی و 
هدف گ��ذاری ایجاد جذابیت در بلوک های 
ت��ازه ب��رای دور پنج��م، نخس��ت در همه 
حوزه های کشور، 40 بلوک مشخص شد که 
با توجه به مطالعه های اکتشافی انجام شده 
و نظرهای کارشناسی در مدیریت اکتشاف، 
1۷ بلوک به عنوان اولویت نخس��ت تعیین 
ش��دند. وی افزود:  البته، تعداد بلوک هایی 
ک��ه ب��ه مناقص��ه می رون��د ب��ا هماهنگی 
هیات مدیره و مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
ش��رکت ملی نفت ایران مشخص می شود. 
معاون بلوک های اکتشافی و مشارکت های 
خارج��ی مدیری��ت اکتش��اف تصریح کرد:  
در قراردادها، ریس��ک اکتش��اف با پیمانکار 
است، به این معنا که اگر در پایان عملیات 
اکتش��افی، ذخی��ره اقتصادی نف��ت و گاز 
حاص��ل نش��د پیمانکار مس��تحق دریافت 
هیچ وجهی نخواهد بود و همه هزینه ها به 
عهده او اس��ت. نعمت الهی ادامه داد:  البته 
در بعضی از کشورها در صورت منفی بودن 
نتیجه عملیات اکتش��افی، دولت بخشی از 
هزینه ه��ای پیمانکار را جبران می کند. وی 
با اش��اره به مدل قراردادهای IPC تصریح 
ک��رد:  ب��ا این حال در این قراردادها در نظر 
است مشوق هایی برای پیمانکارهای ناموفق 
در نظ��ر گرفته ش��ود، ب��رای مثال اینکه در 

ص��ورت ناموفق بودن عملیات اکتش��افی، 
پیمان��کار در ص��ورت عاقه من��دی بتواند 
عملی��ات اکتش��افی را در بلوک های مجاور 
که ظرفیت مناس��ب تری دارند، ادامه دهد. 
معاون بلوک های اکتشافی و مشارکت های 
خارجی مدیریت اکتشاف گفت:  همچنین 
طب��ق قانون، در اس��تان های خوزس��تان، 
چهارمح��ال و بختی��اری و بوش��هر تاکنون 
مجوز واگذاری بلوک نداش��ته ایم؛  قرار بود 
در برنامه پنجم توسعه این محدودیت رفع 
شود که با توجه به این موضوع، آمادگی برای 
معرفی بلوک هایی در این س��ه اس��تان هم 
وجود دارد. نعمت الهی گفت:  همچنین امور 
اکتش��اف دریای خزر و س��ه استان ساحلی 
آن در اختیار شرکت نفت خزر است و گویا 
مقرر شده آن شرکت نیز بلوک هایی در این 

نواحی معرفی کند. 
وی ادامه داد:  در بازار رقابتی مسئله اصلی، 
ایجاد ش��رایطی جذاب، شفاف و آسان برای 
شرکت های خارجی است.  بازخوردهایی که 
تاکنون از سوی برخی شرکت های بین المللی 
دریافت ش��ده، بس��یار امیدوارکننده است. 
معاون بلوک های اکتش��افی و مشارکت های 
خارجی مدیریت اکتش��اف در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه آیا ش��رکت ها می توانند قبل از 
انتخ��اب بلوکی اطاعات فنی آن را دریافت 
کنن��د، تصریح ک��رد:  این فرآیند طی چند 
مرحله انجام می شود.  پس از معرفی بلوک ها 
در س��مینار اولیه، عاقه مندان می توانند با 
 تعیی��ن وقت قبلی به اتاق اطاعات بلوک ها  
)Data Room( در مدیری��ت اکتش��اف 
مراجع��ه و برخ��ی اطاع��ات فنی موجود را 
رویت و در صورت نیاز یادداشت برداری کنند. 

پس از توقف پنج س��اله سوآپ نفت خام 
از س��ال۹4 سوآپ فرآورده های نفتی ایران 
هم متوقف خواهد شد تا کشورهای حاشیه 
دریای خزر یک شوک جدید نفتی را تجربه 

کنند. 
به گزارش مهر،  پس از توقف پنج ساله 
س��وآپ نفت خام،  از س��ال آینده س��وآپ 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران از کش��ورهای 
منطقه آسیای میانه،  حوزه قفقاز،  آسیای 

مرکزی و عراق متوقف خواهد شد. 
از  برخ��ی  ای��ران  فعل��ی  ش��رایط  در 
فرآورده ه��ای نفت��ی به وی��ژه نف��ت کوره،  
گازوییل و گاز مایع را از کشورهای حاشیه 
دریای خزر به منظور تامین س��وخت مایع 
چه��ار تا پنج نیروگاه برق ش��مال کش��ور 
در قالب محموله های س��وآپ وارد کش��ور 
می کند که این تجارت نفتی از س��ال ۹4 
متوق��ف خواه��د ش��د. یک��ی از مهم ترین 
دالیل توقف س��وآپ فرآورده های نفتی از 
کش��ورهای حاش��یه دریای خزر و آسیای 
میان��ه و مرک��زی،  افزای��ش ظرفیت تولید 
گاز طبیعی و کاهش نیاز به مصرف سوخت 
مای��ع در نیروگاه ها و صنایع کش��ور اعام 
ش��ده است. سیدناصر سجادی، مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
ای��ران با تایید توقف س��وآپ فرآورده های 
نفتی کشور از سال آینده  گفت:  پیش بینی 
می شود سال آینده با مازاد تولید و عرضه 
فرآورده های مختلف نفتی روبه رو خواهیم 
ش��د و از این رو س��وآپ فرآورده های نفتی 
از کش��ورهای مختلف همس��ایه با توجه به 
تولید باالی داخل توجیه اقتصادی ندارد. 
همزم��ان با تدوی��ن برنامه جدید توقف 

س��وآپ فرآورده های نفتی ایران از س��ال 
آینده،  مس��ئوالن ش��رکت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران از برنامه 
جدی��د صادرات فرآورده های مختلف نفتی 
در س��ال ۹4 خبر داده اند.حس��ین آقایان، 
مدی��ر تامین و توزیع ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با بیان اینکه سال آینده 
آمادگ��ی ص��ادرات روزانه 41 میلیون لیتر 
نف��ت ک��وره و 15 میلیون لیت��ر گازوییل 
م��ازاد بر نیاز کش��ور وج��ود دارد،  تصریح 
کرد:  به منظور تس��ریع و تس��هیل در روند 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفت��ی برنامه های 
جدی��د بارگیری و تخلیه هرچه س��ریع تر 
کشتی های نفتکش به عنوان یکی از نکات 
مهم در روان سازی صادرات در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت. بی��ژن زنگنه، وزیر نفت 
ه��م حجم ص��ادرات فرآورده های نفتی را 
برای س��ال ۹4 دس��ت کم 20 میلیون تن 
پیش بین��ی کرد و تاکید می کند:  صادرات 
فرآورده ها نقش مهمی در اجرای طرح های 
صنعت نفت و گاز خواهد داش��ت. در کنار 
تدوی��ن برنامه های جدید صادرات و توقف 
س��وآپ فرآورده ه��ای نفتی،  یکی دیگر از 
س��ناریوهای افزایش صادرات سوخت مایع 
از کش��ور فروش وی��ژه فرآورده های نفتی 

به ویژه گازوییل به مرزنشینان است. 
عباس کاظم پور، مدیر عملیات ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه 
س��ال ۹4 فروش سوخت به مرزنشینان در 
خش��کی و دریا در دس��تور کار قرار دارد،  
اظهار کرد:  از این رو تدابیری در انبارهای 
نف��ت ب��رای اندازه گیری دقی��ق لوله های 

صادراتی اتخاذ شده است. 

در دور پنجم مناقصه بلوک های اکتشافی

انتخاب ۱٧ بلوک به عنوان اولویت نخست
سوآپ فرآورده های نفتی متوقف می شود

شوک جدید نفتی به خزرنشینان

الهه ابراهیمی



سال هاس��ت ک��ه خبر هایی 
در  ای��ران  خودکفای��ی  از 
برخی تجهی��زات الکترونیکی 
به گ��وش می رس��د،  این در 
حالی اس��ت که فع��االن این 
صنع��ت معتقدن��د ای��ران در 
تولی��د م��دارات و تجهی��زات 
فراوانی  مشکالت  الکترونیکی 
دارد و حت����ی در ت���ولی��د 
ساده ت���رین  و  کوچک ت�رین 
قطعات الکترونیکی ضعف های 
زیادی وج��ود دارد و خروجی 
تولی��دات داخل��ی ب��ه صف��ر 

نزدیک شده است. 
افش��ین ش��یرازی یک��ی از 
مدارات  اسبق  تولیدکنندگان 
الکترونیکی درباره مش��کالت 
تولید تجهیزات الکترونیکی به 
»فرصت امروز« گفت: تا چند 
س��ال گذش��ته کارخانه هایی 
بودن��د که در زمینه س��اخت 
م��دارات الکترونی��ک فعالیت 
داشتند که با افزایش تحریم ها 
پس از چند س��ال فعالیت به 

کار خود پایان داده اند. 
وی افزود:  البته در آن زمان 
نیز فعالیت این کارخانه ها در 
حد مونتاژ قطعات بود و اینکه 
بتوانن��د قطع��ه ای را تولی��د 
کنند بس��یار ناچیز بود و این 
رون��د آنق��در ادام��ه یافت تا 
کارخانه ه��ای کوچکی هم که 
در این زمینه فعالیت داشتند 
با بدهی مواجه شدند و مجبور 
به بستن کارخانه خود شدند. 
شیرازی ادامه داد: آن دسته 
از قطعاتی که در داخل تولید 
ابتدایی  می ش��ود نیز بس��یار 
اس��ت و در ح��د تولی��د چند 
نمونه ترانزیستور و خازن ها و 

مقاومت است. 
ای��ن تولیدکنن��ده در مورد 

علت ع��دم فعالی��ت ایران در 
تولی��د تجهی��زات و م��دارات 
الکترونیک��ی گف��ت:  وج��ود 
به ویژه  خارج��ی  نمونه ه��ای 
چین��ی و کره ای باعث ش��ده 
ت��ا رقب��ای تولی��د داخل در 
بازار ب��ه وفور یافت ش��وند و 
چون متاس��فانه مردم کش��ور 
ما اعتم��اد چندانی به کیفیت 
ندارن��د  ایران��ی  محص��والت 
خارجی ها بیشتر و راحت تر به 

فروش می روند. 
وی اظهار ک��رد:  البته این 
نکته را باید درنظر داشت که 
کشور های  صنعتی ترین  حتی 
جه��ان نی��ز تم��ام تجهیزات 
الکترونیک��ی خود را در داخل 
کشور خود تولید نمی کنند و 
اکثر آن را از کشورهای دیگر 
بیش��تر  و  خریداری می کنند 

روی طراحی کلی دس��تگاه ها 
س��رمایه گذاری می کنن��د اما 
در کش��ور م��ا ه��م در تولید 
تجهی��زات پیش پاافتاده و هم 
در طراح��ی و س��اخت کل��ی 
فراوانی  مش��کالت  دستگاه ها 

وجود دارد. 
عل��ت  درب��اره  ش��یرازی 
در  ای��ران  پیش��رفت  ع��دم 
الکترونیکی  تجهی��زات  تولید 
گف��ت:  متاس��فانه از همی��ن 
چن��د نمونه ای ک��ه در داخل 
تولید می ش��ود هم اس��تقبال 
چندان��ی نمی ش��ود و حت��ی 
برقی  ل��وازم  تولیدکنن��دگان 
سعی می کنند تا از نمونه های 
کنند که  اس��تفاده  خارج��ی 
همی��ن ام��ر باعث می ش��ود 
ب��رای  انگی��زه ای  هی��چ  ت��ا 
س��رمایه گذاری در این زمینه 

در  همچن��ان  م��ا  و  نباش��د 
کوچک تری��ن م��وارد هم باید 
محت��اج کش��ور های خارجی 

باشیم. 
ای��ن کارش��ناس تجهیزات 
الکترونیکی افزود:  کش��ور ما 
از پتانس��یل و نیروی انسانی 
خوبی برای فعالیت در زمینه 
الکترونیکی  تجهی��زات  تولید 
برخوردار است که باید از آنها 

استفاده شود. 
اف��زود:  س����االن���ه  وی 
ک��ه  زی��ادی  دانش��جویان 
در ان��واع رش��ته های ب��رق و 
می کنند،   تحصیل  الکترونیک 
فارغ التحصی��ل می ش��وند که 
متاس��فانه از ای��ن نیروه��ای 
اس��تفاده ای  هی��چ  ج����وان 

نمی شود.  
ادام���ه داد:   ش��ی����رازی 

و  ب��رق  رش��ته  دانش��جویان 
الکترونیک از ضریب هوش��ی 
باالی��ی برخوردارن��د و باید از 
آنها اس��تفاده بهینه شود تا به 
بازار کار مطابق با رش��ته خود 

وارد شوند. 
وی اظهار ک��رد:  در زمینه 
برنام��ه نویس��ی و نرم افزاری 
ب��رای س��اخت  ای س��ی ها و 
دیگر مدارات مجتمع نیز هیچ 
مشکلی در کشور وجود ندارد 
و در حال حاض��ر بزرگ ترین 
تولیدکنن��دگان دنی��ا نیز در 
این زمین��ه از نیروهای ایرانی 
ای��ن  و  می کنن��د  اس��تفاده 
خوب  پتانسیل  نش��ان دهنده 

کشور ماست. 
ای��ن تولید کنن��ده درب��اره 
ن��وع حمایت های��ی که دولت 
زمین��ه  ای��ن  در  می توان��د 
انجام دهد نی��ز گفت:  دولت 
نمی توان��د نق��ش زی��ادی در 
ای��ن زمین��ه داش��ته باش��د 
ان��واع  تولید کنن��دگان  ام��ا 
ش��رکت هایی  و  برقی  ل��وازم 
می توانن��د  مخاب��رات  مث��ل 
داخل  تولی��د  محص��والت  از 
اس��تفاده کنن��د ت��ا از ای��ن 
طریق از تولیدات الکترونیکی 

کشورمان حمایت شود. 
وی اف��زود:  ش��اید دول��ت 
فق��ط بتوان��د در اجبار کردن 
شرکت های داخلی به استفاده 
از تجهیزات داخلی نقشی ایفا 
کن��د یا اینکه جل��وی واردات 
نمونه ه��ای خارج��ی را ک��ه 
مش��ابه آن در داخ��ل تولی��د 
می شود، بگیرد اما اینکه دولت 
به طور مستقیم وارد این بازار 
ش��ود می تواند مضرات زیادی 
داشته باشد که جلوی همین 
فعالیت ان��دک تولیدکنندگان 

داخلی رانیز بگیرد. 

خروجی تولیدات الکترونیکی صفر شد

پایان��ی  و  نهای��ی  جلس��ه 
افزای��ش حداقل  تعیین تکلی��ف 
دستمزد س��ال آینده مشموالن 
وزارت  در  امش��ب  کار،  قان��ون 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 

برگزار می شود. 
ب��ه گ��زارش مهر قرار اس��ت 
وزرای  ش��ب،   ۲۱ س��اعت  در 
اقتصاد، صنع��ت و کار به همراه 
نمایندگان کارفرمایان و کارگران 
در شورای عالی کار حاضر شوند 
دس��تمزد  حداقل  سرنوش��ت  و 

سال آینده روشن شود. 
طبق برنامه قبلی، قرار اس��ت 
امشب سرنوشت افزایش حداقل 
دس��تمزد مش��موالن قانون کار 
در س��ال آینده، ح��ق بن نقدی 
و میزان افزایش س��ایر س��طوح 

شغلی مشخص شود. 

نتایج گفت وگوی خصوصی 
وزیر کار با نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان

نماین��ده  توفیق��ی،  فرام��رز 
کارگ��ران در ش��ورای عالی کار 
درب��اره آخری��ن جلس��ه تعیین 
ش��ورای مزد گف��ت: نمایندگان 
کارگ��ران و کارفرمای��ان با وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
ای��ن  جلس��ه ای داش��تند و در 
جلسه ربیعی عنوان کرد شرایط 
است  س��خت  کش��ور  اقتصادی 
و من نگران وضعیت معیش��ت، 
اوض��اع  همچنی��ن  و  اش��تغال 

کارفرمایان هستم. 
او توضی��ح داد: همچنی��ن این 

موضوع مطرح ش��د که دولت به 
دنبال ترمیم سطح معیشت نیروی 
کار کشور بوده و وزیر کار از سوی 
دولت ق��ول داد تا آنجا که ممکن 
باشد برای ارتقای سطح معیشت 

کارگران تالش شود. 
توفیقی خاطرنشان کرد: تاکید 
وزیر کار این بود که جدا از اینکه 
نرخ تورم فعلی چه میزان است، 
دولت می خواه��د کمک کند تا 
سطح معیش��ت کارگران تقویت 
شود. قرار است تا نشست امشب 
که مصوبه ارائه خواهد شد، وزیر 
کار ب��ا وزرای اقتصادی دولت در 
این باره گفت وگو و رایزنی کند. 
وی ادام��ه داد: تا امش��ب که 
ش��ورای عالی کار تصمیم نهایی 
خود را خواه��د گرفت، وزیر کار 
ب��ا وزرای دول��ت رایزنی کرده و 
ترکیب جدید بسته مزدی سال 
آینده را به جلس��ه خواهد آورد. 
به صورت کل��ی، تاکنون برخورد 

کارفرمایان و دولت با خواسته ها 
کارگ��ری،  جامع��ه  مس��ائل  و 

منطقی بوده است. 
 ناص��ر چمن��ی، عضو مش��اور 
گروه کارگری ش��ورای عالی کار 
نیز درباره جلس��ه گذش��ته این 
کارگروه که جمعه ش��ب برگزار 
ش��ده ب��ود، گف��ت: نمایندگان 
کارگری ش��ورای عال��ی کار در 
جلس��ه روز جمعه )۲۲ اسفند( 
محک��م و صادقان��ه روی حرف 
کردن��د  ایس��تادگی  خودش��ان 
و ت��الش نماین��دگان دول��ت و 
کارفرمای��ان را ب��رای تصوی��ب 
حداقل  درص��دی   ۱۷ افزای��ش 

دستمزد ناکام گذاشتند. 
او اف��زود: جلس��ه دو مرحل��ه 
ب��ود. مرحله اول تا س��اعت یک 
ظهر در س��الن کنفرانس وزارت 
کار به ریاس��ت وزی��ر کار برگزار 
ش��د که نظرات در ای��ن مرحله 
مطرح ش��د. معاون وزیر اقتصاد 

در ای��ن مرحل��ه روی افزای��ش 
۱۵ درصدی ایس��تاده ب��ود و از 
وزیر نقل می ک��رد که با افزایش 
۱۲درص��دی موافق اس��ت اما با 
رایزن��ی به افزای��ش ۱۵درصدی 
می گف��ت  او  اس��ت.  داده  ت��ن 
افزایش بیش از ۱۵ درصدی مزد 

را امضا نمی کند. 
ای��ن فع��ال حق��وق صنف��ی 
کارگ��ران در ادام��ه بی��ان کرد: 
وزیر کار در وقت اس��تراحت بعد 
از نم��از و ناهار گفت از هر س��ه 
طرف تعدادی تش��کیل جلس��ه 
دهن��د و ب��ا هم صحب��ت کنند 
ش��اید ب��ه نتیجه ای برس��ند که 
این جلس��ه هم به نتیجه نرسید. 
بع��د از این بود ک��ه وزیر نفرات 
اصلی شورا را یکی یکی به دفتر 

خودش دعوت کرد. 
ابتدا  چمن��ی تصری��ح ک��رد: 
مع��اون وزی��ر اقتص��اد و س��ایر 
نمایندگان دولت ب��ه دفتر وزیر 

دعوت شدند و س��پس نوبت به 
رس��ید  کارفرمایان  نماین��دگان 
و جال��ب ب��ود ک��ه نماین��دگان 
کارگ��ری بع��د از همه ب��ه دفتر 
دعوت شدند. البته اعضای مشاور 
و مهمان بیرون دفتر ماندند چرا 

که دعوت نشده بودند. 
عضو هیات مدی��ره کانون عالی 
کارگ��ران  صنف��ی  انجمن ه��ای 
ایران ادامه داد: جلس��ه دفتر وزیر 
حدود دو س��اعت طول کش��ید. 
البت��ه ما که بی��رون دفتر منتظر 
بودی��م خیال مان راح��ت بود چرا 
که به هر س��ه نماین��ده کارگری، 
آقایان بقاییان، صالحی و درویشی 
اطمینان داشتیم. خط قرمز گروه 
کارگ��ری از آغاز جلس��ه افزایش 
حداقل ۲۶۱ه��زار تومانی حقوق 
به صورت ۲۰۰هزار تومان مزد پایه 

و ۶۰ هزار تومان مزایا بود. 
در  دول��ت  داد:  ادام��ه  او 
ای��ن جلس��ه اگرچه ب��ا افزایش 
۲۶۱هزار تومانی حقوق موافقت 
کرده ب��ود اما ب��ه افزایش بیش 
از ۱۷درص��دی م��زد پایه راضی 
نش��ده بود و نمایندگان کارگری 
نی��ز از موض��ع بحق خودش��ان 

کوتاه نیامده بودند. 
چمن��ی در پایان ب��ا تقدیر از 
بیگی،  علی  هوشمندانه  عملکرد 
رییس کان��ون عالی ش��وراهای 
اس��المی کار در جلس��ه جمعه 
گف��ت: حض��ور عل��ی بیگی در 
پیش��برد مذاکرات موث��ر بود و 
توانس��ت از نقش آفرین��ی منفی 

عده ای از اعضا جلوگیری کند. 

مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران 
خودرو با اشاره به مذاکرات ایران 
ب��ا کش��ورهای ۱+۵،  نتای��ج آن 
را ب��ر انتخ��اب ش��رکای خارجی 
تعیین کننده دانست و گفت:  این 
مذاک��رات را رصد می کنیم و آن 
را ی��ک آزمون تعیین کننده برای 
انتخاب شریک خارجی می دانیم. 
هاشم یکه زارع با بیان اینکه در 
توس��عه همکاری با خودروسازان 
جهان��ی،  ب��رای هر نوع همکاری 

ف��رش قرم��ز په��ن نمی کنیم و 
م��ا در همکاری ه��ای  اولوی��ت 
اقتص��ادی،  مناف��ع ملی خواهد 
بود،  افزود:  مناسبات سیاسی بر 
همکاری های اقتصادی کشورها و 
ش��رکت ها تاثیرگذار خواهد بود و 
همکاری با شرکایی که در گذشته 
رفتار مناسبی با جمهوری اسالمی 
ای��ران نداش��ته و ب��ا بحران های 
مصنوعی فضای منفی علیه کشور 
ایجاد کرده اند،  مش��روط خواهد 

ب��ود. مدیرعام��ل گ��روه صنعتی 
ای��ران خودرو همچنین با اش��اره 
به اعمال فشارهای بین المللی در 
س��ال های 9۱ و 9۲،  اظهار کرد:  
ب��ا برنامه ری��زی ک��ه از نیمه دوم 
سال 9۲ انجام شد،  توانستیم در 
س��ال جاری به رکورد تولید ۶۰۰ 

هزار دستگاه محصول برسیم. 
یکه زارع افزود:  قبل از تشدید 
تحریم ها،  حدود 9۰۰ دس��تگاه 
از تولی��د روزان��ه ای��ران خودرو 

به ص��ورت  »س��ی.کی.دی« و از 
پژو و س��ایر شرکت های خارجی 
س��اخته می ش��د،  اما امروز تمام 
تولی��دات س��اخت داخل اس��ت.  
در عی��ن ح��ال یک س��ال پیش 
در چنی��ن روزهای��ی با 8۰ هزار 
دس��تگاه خ��ودرو ناق��ص روبه رو 
بودیم که همگی تکمیل و تحویل 
مشتریان شد.  در ادامه و در طول 
س��ال 93 نیز تم��ام محصوالت،  
بدون کمبود قطعه تولید ش��دند 

ک��ه این رک��ورد قابل توجهی در 
صنعت خودرو کش��ور به ش��مار 
م��ی رود. مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو افزود:  سال گذشته 
9۷ درص��د خودروه��ا ب��ا تاخیر 
ب��ه مش��تریان تحویل می ش��د و 
جریم��ه تحویل می دادیم،  امروز 
این عدد به 3۰ درصد رسیده که 
عمدت��ا به دنا به دلیل مش��کالت 
قیمت گ��ذاری و تن��در ب��ه دلیل 
مشکالت تامین مربوط می شد. 

جلسه نهایی افزایش مزد ۹۴ امشب

 3 وزیر به مذاکرات می روند

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو: 

نتیجه مذاکرات آزمون تعیین کننده ای برای شرکای خارجی خواهد بود
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ایده های نو در صنعت بازی سازی 
به میدان آمدند

رقابت های اس��تارتاپ ویکند که از روز چهارشنبه 
۲۰ اس��فند ماه در پنج دانش��گاه صنعتی ش��ریف، 
صنعتی امیرکبیر، تهران، علم و صنعت ایران و شهید 
بهشتی آغاز ش��ده بود، روز جمعه ۲۲ اسفند ماه به 
کار خود پایان داد. به گ��زارش روابط عمومی بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای، مراس��م اختتامیه استارتاپ 
ویکند بازی های رایانه ای روز جمعه ۲۲ اسفندماه با 
حضور دکت��ر بهروزمینایی، رییس هیات مدیره بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای، حسن کریمی قدوسی، قائم 
مق��ام این بنیاد، دکت��ر امیرحس��ین دوایی، معاون 
پژوهشی دانش��گاه علم و صنعت، س��یدعلی هزاوه، 
رییس مرکز ش��تاب دهی ن��وآوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و دکت��ر غالمرضا جاللی 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. 
حس��ین مزروعی دبیر برگزاری رویداد اس��تارتاپ 
ویکند ب��ازی گفت: ح��دود 9۰نفر در ای��ن رویداد 
ثبت ن��ام کردن��د و ۱4نف��ر از پیشکس��وتان صنعت 
بازی س��ازی مرب��ی این روی��داد بودند ک��ه به طور 
داوطلب در برگزاری این رویداد ما را یاری کردند. 

وی ادامه داد: بهروز مینایی، کریمی قدوسی، امیر 
وهوشی، حس��ین فقیه خراسانی، سیاوش تفضلی و 

وحید عبدالهی ها داوران استارتاپ ویکند بودند. 
مزروعی اف��زود: روی��داد اس��تارتاپ ویکند بازی 
همزم��ان در دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف، صنعت��ی 
امیرکبیر، تهران، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی 
آغاز ش��ده بود. دبیر برگزاری این رویداد یادآور شد 
مراسم اختتامیه این رویداد به شکل ویدیو کنفرانس 

در بین دانشگاه های یاد شده برگزار شد. 
 اس��تارتاپ ویکن��د )Startup Weekend( ی��ک 
رویداد آموزش��ی تجربی در سراسر دنیاست که در سه 
روز متوالی در انتهای هفته برگزار شد. استارتاپ در واقع، 
شرکت های نوپایی هستند که با یک ایده ساده و اولیه 
شروع می کنند، به سرعت رشد می یابند و به درآمدزایی 
می رس��ند که از جمله موفق ترین استارتاپ های جهان 

می توان به گوگل، مایکروسافت و اپل اشاره کرد. 

10منطقه فرشبافی ایران 
به ثبت جهانی رسید

مرکز ملی فرش ایران اعالم کرد:  فرش دس��تباف 
۱۰ منطقه ایران در س��ازمان جهانی مالکیت فکری 
به ثبت جهانی رس��ید. به گ��زارش ایرنا،  فرش ۱۰ 
منطق��ه ایران ش��امل مش��هد،  کاش��مر،  کاش��ان،  
کرم��ان،  نایین،  س��اروق،  ی��زد،  اردبیل،  ترکمن،  
گلستان و همدان در سازمان جهانی مالکیت فکری  
)WIPO( به ثبت جهانی نشان جغرافیایی رسید. 

ثب��ت برند جهان��ی این مناطق براس��اس معاهده 
لیس��بون و طی فرآیند کارشناسی مستمر مطابق با 
قوانی��ن بین المللی به همت مرک��ز ملی فرش ایران 
انجام پذیرفته است. در سال گذشته نیز پنج منطقه 
جغرافیایی فرش��بافی کشور به ثبت جهانی رسیدند 
و مراحل ثبت ملی و جهانی ۱۲ منطقه دیگر نیز در 
س��ال 94 دنبال خواهد شد. عالوه بر این مرکز ملی 
فرش ای��ران و صندوق ضمانت ص��ادرات ایران،  به 
منظور تس��هیل در صادرات فرش دس��تباف ایران و 
حمایت از صادرکنندگان تفاهم نامه ای امضا کردند. 

حمید کارگر سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران با 
اش��اره به روند روبه رشد صادرات فرش دستباف در 
سال جاری،  ابراز امیدواری کرد  انعقاد این تفاهم نامه 
نیز که تس��هیل کننده صادرات فرش خواهد بود،  به 

روند افزایش صادرات فرش کمک کند. 
طاه��ر ش��ه حام��د، مدیرعامل صن��دوق ضمانت 
ص��ادرات ای��ران نی��ز در ای��ن آیین اظهار داش��ت:  
ف��رش دس��تباف یک��ی از دغدغه های م��ا در حوزه 
صادرات اس��ت و صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران 
صادرکنن��دگان را ب��ه جهت پوش��ش ریس��ک های 
سیاس��ی و تج��اری با ص��دور بیمه نامه های مربوطه 
بیمه می کند تا ریسک های موجود را به صفر برساند. 
او با اشاره به ساختار سنتی صادرات فرش دستباف،  
تصریح ک��رد:  اکثر تجار ما ممکن اس��ت در خارج از 
کش��ور دفاتر فروش داشته باش��ند و کاالی خود را در 
این دفاتر شخصی خود به فروش برسانند که این نوع 
فروش تا حدی پوشش های بیمه صندوق را تحت تاثیر 
قرار می دهد اما با این ح��ال ما آمادگی آن را داریم تا 
برای ویژگی های س��نتی هنر - صنعت فرش دستباف 
ایران هم تدابیر مناس��بی اتخاذ کنی��م. وی افزود:  ما 
همچنین آمادگی این را داریم که برای تجار و فعاالن 
صادرکننده فرش دس��تباف درخص��وص فعالیت ها و 
پوش��ش بیمه ای ای��ن صندوق کارگاه های��ی را برگزار 
کنی��م که با ظرفیت های کاری مختلف این صندوق و 

چگونگی برقراری این ارتباط بیشتر آشنا شوند. 

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی: 
افزایش تعرفه ها قیمت تمام شده 

محصوالت را باال برد 
وضعیت بازار، در ۱۱ماه گذشته در حالت رکود بوده 
و از طرفی دیگر س��طح قدرت خرید مصرف کنندگان 
کاهش یافته اما امیدواریم در سال 94 این روند تغییر 
کند. محمد رضا دیانی، رییس انجمن تولید کنندگان 
ل��وازم خانگی در گفت و گو با ایلنا، درخصوص وضعیت 
بازار در س��ال گذش��ته گفت: وضعیت بازار در ۱۱ ماه 
گذش��ته در حالت رکود بوده و از طرفی دیگر س��طح 
قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش یافته اما امیدواریم 
در س��ال 94 این روند تغییر کند. وی اظهار داشت: در 
سال گذش��ته واردات مواد اولیه شرایط بهتری داشت 
اما مواد اولیه داخلی به دلیل افزایش تعرفه ها و عرضه 
آزاد مواد اولیه به خصوص در بخش فوالد چالش هایی 
را برای تولیدکنندگان به همراه داشت. دیانی گفت: با 
افزایش تعرفه، قیمت تمام شده محصوالت نیز افزایش 
پیدا کرد که این موضوع باعث کاهش رقابت پذیری در 

بازار شد. 

رییس سازمان محیط زیست خبر داد
ممنوعیت استفاده از مازوت 

در نیروگاه ها
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خودروها 
باید با اس��تاندارد یورو 4 تولید ش��وند، هرچند اکنون 
اج��ازه ش��ماره گذاری ب��ه خودروهای متخل��ف داده 
نمی شود. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز شنبه در 
مراس��م خروج 3۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، از 
مهم ترین برنامه های دولت یازدهم را مقابله با آلودگی 
هوا عنوان کرد و افزود: براس��اس گزارش های منتش��ر 
شده در حال حاضر بالغ بر 3۵ میلیون شهروند ایرانی 

در معرض خطر آلودگی هوا قرار دارند.
وی خاطرنش��ان کرد: با وجودی که ساز و کارهای 
مدیریتی برای مقابله با آلودگی هوا از سال ۷9 شکل 
گرفته بود اما از س��ال 84 متوقف شد و مورد غفلت 
قرار گرفت. رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
درباره برنامه های دولت در این زمینه، خاطرنش��ان 
کرد: از نخستین مصوبه های دولت یازدهم مربوط به 

کاهش آلودگی هوا بوده است.
ابتکار با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش 
آلودگی هوا اظهار داش��ت: براساس گزارش ها تهران 
در سال 93 حدود ۵۰ روز بیشتر نسبت به سال 9۲ 

هوای سالم تر داشته است.
وی افزود: در س��ال 9۲، ۱۶۰ روز هوای ناس��الم 
داش��تیم اما میزان روزهای ناسالم در سال جاری به 

۱۱۰ روز کاهش یافته است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، از مهم ترین 
اقدام��ات دولت را برای کاهش آلودگی هوا اس��قاط 
خودروهای فرس��وده، عنوان کرد و با تاکید بر لزوم 
نوسازی خودروهای عمومی گفت: بیش از 3۰درصد 

ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است.
ابتکار با بیان آنکه موتورسیکلت های کاربراتوری پنج برابر 
خودروها آلودگی دارند، گفت: موتورس��یکلت های برقی، 

هیبریدی و انژکتوری باید جایگزین شود.
وی نوسازی تاکسی ها و کامیون ها را نیز خواستار 
شد و خاطرنشان کرد: وزارت نفت همکاری خوبی را 
در این خصوص با حذف بنزین آلوده و عرضه بنزین 

یورو 4 با ما داشته است.
وی با بیان آنکه از سال آینده اجازه مصرف مازوت 
در نیروگاه ها را نخواهیم داد، افزود: خودروها باید با 
اس��تاندارد یورو 4 تولید شوند و اجازه شماره گذاری 

به خودرو های متخلف داده نمی شود.

معاون ربیعی خواستار شد 
تشکیل ستادهای عالی 
حمایت از بخش تعاون

 مع��اون وزی��ر کار با اعالم اینک��ه از طریق ایجاد 
س��تادهای عال��ی حمای��ت از توس��عه تعاونی ها در 
اس��تان ها می توان برای این بخش گام های اساس��ی 
برداش��ت گفت: ۱۱ میلیون نفر بدون سهام عدالت، 

عضو شکبه تعاونی ها هستند. 
به گ��زارش مه��ر، س��یدحمید کالنت��ری گفت: 
تعاونی ه��ا مظلوم تری��ن بنگاه های اقتصادی کش��ور 
هس��تند و این در حالی است که در فرهنگ دینی، 
ملی و قانون اساس��ی ما به شکل ویژه ای به موضوع 

تعاون پرداخته شده است. 
معاون تعاون وزیر کار با اشاره به اینکه باید فاصله 
بی��ن تولی��د و مصرف کننده در جامع��ه از بین برود 
اف��زود: هم اکن��ون ۱۱ میلیون نفر در کش��ور عضو 
تعاونی ها هس��تند که با احتساب اعضای تعاونی های 
س��هام عدالت، این تعداد به 48 میلیون نفر می رسد 
که از ظرفیت و توانایی باالیی برخوردار خواهند بود. 
وی یک��ی از راه های پرداختن به اقتصاد مقاومتی را 
توجه به تعاونی ها دانس��ت و اظهارداشت: تعاونی ها با 
حضور بخش خصوصی می توانند ضمن رشد جمعی در 

نفرات خود، در شرایط بحرانی نیز کم خطر باشند. 
کالنت��ری تعاونی ه��ا را دارای آث��ار اجتماع��ی و 
س��رمایه عمومی دانست و ادامه داد: با تشکیل ستاد 
عالی در اس��تان ها با نظارت استاندار و کارگروه های 
آن زیرنظ��ر معاونت های اجتماع��ی، می توان بدون 
شک در حمایت و توسعه تعاونی ها گام های اساسی 
برداش��ت، چرا ک��ه ات��اق تع��اون و ادارات کل نیز 

زیرمجموعه آنها محسوب می شوند.

دستفروشی و »چندشنبه بازارها« 
ضایعه اقتصاد کشور است 

رییس اتاق اصناف کشور گفت: دستفروشی ضایعه 
و عارضه ای برای مجموعه اقتصادی کشور است . 

ب��ه گ��زارش ایلنا، عل��ی فاضلی با گالی��ه از رواج 
دستفروش��ی در کش��ور افزود: ح��دود ۲ میلیون و 
۱۷3هزار واحد صنفی سازمان یافته در کشور داریم 
که دستفروشی مشکالتی را برای آنان ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه عوامل زیادی باید در برخورد 
ب��ا این ضایعه همکاری کنند، گفت: ش��هرداری ها با 
م��ا در این باره تعامل دارند اما تعامل آنها به تنهایی 
کافی نیس��ت. فاضلی افزود: گسترش فروش کاالی 
قاچ��اق از طریق دس��تفروش ها و عرض��ه کاالهای 
غیربهداشتی از جمله آسیب های دستفروشی است.

رییس اتاق اصناف کشور درباره تعامل برخی واحدهای 
صنفی ب��ا دستفروش��ان در عرضه کااله��ای نامرغوب 
انبارهای ش��ان گفت: این موضوع در برخی موارد صحت 
دارد اما اکثر کاسبان مخالف حضور دستفروش ها هستند. 
وی ادامه داد:  عالوه بر دستفروشی ها، ایجاد نمایشگاه های 
غیر مج��از و چندش��نبه بازارها در کنار اصن��اف از دیگر 

مشکالت است.

خودرو

تعاون

اصناف

فناوری های نو

فرش

بازار

محمد ممتازپور



س��ال 93 در حال��ی رو به 
پایان اس��ت که نظ��ام بانکی 
مهم تری��ن  درگی��ر  کش��ور 
سرنوشت س��از  رویداده��ای 
خویش اس��ت. برای بررس��ی 
این موضوع به سراغ چند تن 
از کارشناسان رفتیم و از دید 
آنها مهم ترین رخدادهای سال 
93 برای نظ��ام بانکی را جویا 

شدیم. 

ترمز نرخ های سود در 
دست کیست؟ 

کارشناس  قربانی،  فرش��اد 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره به 
»فرصت ام��روز« گفت: یکی 
موضوعات��ی  مهم تری��ن  از 
که در س��ال 93 ب��رای نظام 
بانک��ی کش��ور رخ داد بحث 
این  در  ب��ود.  بانک��ی  س��ود 
س��ال بانک ها با انواع فشارها 
برای کاهش نرخ سود بانکی 
روبه رو بودند. از سویی بانک 
مرکزی در رس��انه ها به شدت 
ن��رخ  کاه��ش  سیاس��ت  از 
س��ود بانک��ی دف��اع می کرد 
و از س��وی دیگ��ر خود بانک 
مرک��زی در مس��یر انتش��ار 
اوراق مش��ارکت با نرخ سود 
22 درص��د قرار گرفت. بانک 
مرک��زی هی��چ گاه ب��ه ای��ن 
پرسش پاسخ نداده است که 
با وجود مخالفتش برای  چرا 
افزایش نرخ سود بانکی، نرخ 
اوراق مش��ارکت را افزای��ش 
داده اس��ت؟ بانک ها درحالی 
ب��ا ای��ن ش��رایط اق��دام به 
جمع آوری س��پرده ها کردند 
که موسسات مالی و اعتباری 
با استفاده از خأل نظارت های 
فشار  توانستند  مرکزی  بانک 
زی��ادی را ب��ه بانک ه��ا وارد 
کنند. آنه��ا این آزادی عمل 
نرخ س��ود  را داش��تند ک��ه 
خ��ود را افزای��ش دهند و با 
نرخ سود،  در  ایجاد جذابیت 
سپرده های بیشتری را جذب 
کنن��د. اگرچ��ه در نیمه دوم 
فش��ارهای  افزایش  با  س��ال 
بانک مرکزی و انتشار لیست 
موسس��ات مال��ی و اعتباری 
ای��ن  عم��ل  در  غیر مج��از، 
محدودیت های  در  موسسات 
با  اما  خاصی ق��رار گرفتن��د 
این وجود ش��اکله موسسات 
مال��ی و اعتباری غیر مجاز به 
حی��ات خ��ود و کارکردهای 
و  پولی  ب��ازار  در  غلط ش��ان 

مال��ی ادام��ه می دهن��د. 

اساسنامه ای که کج متولد 
شد

س��یروس کرمی، کارشناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
یکی  گفت:  ام��روز«  »فرصت 
رویداده��ای  مهم تری��ن  از 
سال گذش��ته موضوع عجیب 
اساسنامه نمونه بانک مرکزی 
بود که با فش��ار و تهدید بانک 
مرک��زی ب��ه تصوی��ب هم��ه 

بانک ها رس��ید. این اساسنامه 
از اتفاق��ات نادری اس��ت که 
ممکن اس��ت در دوره حیات 
یک ریی��س کل ب��رای نظام 
بانکی کش��ور رق��م بخورد و 
به عنوان دخالت  بدون ش��ک 
آش��کار بانک مرک��زی در کار 
بانک ه��ا در آین��ده از آن یاد 
خواهد شد. اساس��نامه نمونه 
تحت  بانک های خصوصی  که 
و  اعتراض ه��ا  ش��دیدترین 
آن  سهامداران شان  فشارهای 
را ب��ه تصویب رس��اندند، این 
اختی��ار را ب��ه بان��ک مرکزی 
می ده��د ک��ه ب��رای بانک ها 
سرپرس��ت تعیی��ن کند یا در 
م��واردی دیگ��ر 20 درص��د 
بانک ها می تواند دولتی  سهام 
ش��ود و اختی��ارات اجرای��ی 
هیات مدی��ره بانک ه��ا از آنها 
سلب می ش��ود. گفته می شود 
ک��ه بانک مرکزی ق��ول داده 
اس��ت که در آین��ده ایرادات 
این اساس��نامه را برطرف کند 
اما جای س��وال اینجاست که 
چه عجله ای برای تصویب این 
اساس��نامه وجود داشت؟ چرا 
ابتدا ایرادهای این اساس��نامه 
برطرف نشد تا اینکه بخواهیم 
پ��س از تصویب ب��ه ایرادیابی 
آن بپردازیم؟ هیچ مهندس��ی 
اول خانه را نمی س��ازد و بعد 
به عیب یابی آن خانه بپردازد. 
اگر ایراد در فونداس��یون خانه 
باش��د چگون��ه می ت��وان آن 
عی��ب را برط��رف ک��رد؟ این 
به  درصورتی ک��ه  اساس��نامه 
همین ش��کل باق��ی بماند در 
آینده به مش��کل جدی نظام 
بانکی کش��ور بدل خواهد شد 
و ممکن اس��ت در دولت های 
بع��دی و دوره رؤس��ای بانک 
مرک��زی دوره های بع��د، این 
اساس��نامه دس��ت آویز اعمال 
نفوذ س��لیقه های آنها و برهم 
خوردن نظم عادی نظام بانکی 

شود. 
بنگاه داران خوب، 
بانکداران خوب،

دکت��ر محمد که��ن دژ در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 

گفت: نظام بانکی درسال 93 
فش��ارهای زیادی را از سوی 
دولت در م��ورد بنگاه داری ها 
از  اس��ت.  ک��رده  تحم��ل 
انتقاده��ای تن��د و س��فت و 
گرفته  رییس جمهور  س��خت 
تا دیگر اعضای تیم اقتصادی 
دول��ت، همه بانک ه��ا را در 
مورد بنگاه داری تحت فش��ار 
قرار دادند. هدف این فشارها 
این بوده اس��ت ک��ه بانک ها 
منابع ش��ان  هدایت  به ج��ای 
به س��وی بنگاه های خود، این 
منابع را به س��وی بخش های 
تولیدی دیگ��ر هدایت کنند. 
این در حالی است که آمارها 
در  بانک ها  می ده��د  نش��ان 
اعط��ای  رون��د  س��ال جاری 
رش��د  به  رو  تسهیالت ش��ان 
ب��وده اس��ت به ان��دازه ای که 
حت��ی یک��ی از مقامات بانک 
مرک��زی در م��ورد افزای��ش 
ابراز  روند اعطای تس��هیالت 
نگرانی کرده و آن را رفتاری 
ت��ورم زا قلمداد کرده اس��ت. 
پرسش��ی که منتق��دان نظام 
بانک��ی هیچ گاه به آن پاس��خ 
نداده اند این اس��ت که چرا با 
بانک ها  رفتاری  تعادل  وجود 
در ش��یب قابل اطمینان و رو 
به رش��د اعطای تسهیالت و 
بن��گاه داری موف��ق آنها، این 
هم��ه انتق��اد ب��ه آنه��ا وارد 
نظ��ام  از  انتق��اد  می ش��ود؟ 
مسیر  در  درصورتی که  بانکی 
واق��ع خود باش��د بجاس��ت. 
اگر مس��ئولی از نظ��ام بانکی 
کشور به دلیل وقوع پی در پی 
بانک ه��ای  در  اختالس ه��ا 
دولت��ی انتقاد کند بجاس��ت 
و بای��د نظارت ها در این باره 
جدی و س��خت گیرانه ش��ود 
اما چرا م��ا می خواهیم بانک 
یا ه��ر نه��اد دیگ��ری را که 
بنگاه دار خوبی است از عرصه 

رقابت تولید خارج کنیم؟ 

ضربه کاری به موسسات 
غیر مجاز در سال 93

در  پور خانلر  محم��د   دکتر 
این باره ب��ه »فرصت امروز« 

گفت: یکی از کارهای خوبی 
که در سال 93 بانک مرکزی 
برای به س��رانجام رس��اندن 
اس��ت  ک��رده  هم��ت  آن 
س��اماندهی موسسات مالی و 
اعتباری غیر مجاز اس��ت. این 
از بدو تشکیل شان  موسسات 
ب��ا بنیان��ی معی��وب و ناقص 
ب��ه دنی��ا آمدند و ب��ا همین 
نظ��ارت  و  ناق��ص  بنی��ان 
ناپذیر رش��د و توس��عه پیدا 
کردند. اگرچ��ه در میان این 
موسس��ات برخ��ی از آنها از 
توانایی ه��ای بالق��وه خوب��ی 
درصورتی که  و  برخوردارن��د 
در ی��ک چارچ��وب قانونی و 
می توانند  گیرند  قرار  درست 
برای نظام بانکی کشور منشا 
خدمات باشند اما قاطبه این 
موسس��ات با مشکالت جدی 
بازار  نظم  و  روبه رو هس��تند 
پولی و مالی کش��ور را در دو 
به خصوص  ده��ه گذش��ته و 
در س��ال های اخیر با مشکل 

مواج��ه کرده ان��د. 
به نظر می رسد بانک مرکزی 
توانسته با سلسله اقداماتی که 
در س��ال 93 انجام داده است 
ای��ن موسس��ات را ب��ه اندازه 
کافی ضعیف کند و امیدواریم 
به نتیج��ه  ش��اهد  ب��ه زودی 
رسیدن اقدامات بانک مرکزی 
موسس��ات  این گونه  مورد  در 

باشیم. 
اتفاق مه��م دیگری که در 
سال جاری رقم خورد موضوع 
تش��خیص  مجم��ع  مصوب��ه 
مصلحت نظام بود. متاس��فانه 
مرک��زی  بان��ک  اس��تقالل 
در س��ال 93 ه��م همچن��ان 
ب��ا  باق��ی مان��د و  الینح��ل 
مسئوالن  ابرازنظرهای  وجود 
مختل��ف در مورد اس��تقالل 
بانک مرکزی، ع��زل و نصب 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
در انحصار دول��ت باقی ماند. 
دولت��ی بودن بان��ک مرکزی 
موجب شده است که با تغییر 
عمده  سیاس��ت های  دولت ها 
بان��ک مرکزی ه��م با چالش 
مواج��ه ش��ود. مثال رؤس��ای 

بان��ک مرک��زی در ش��رایط 
مس��اوی نظ��رات مختلفی را 
در م��ورد ن��رخ س��ود بانکی 
ی��ا سیاس��ت های خزانه داری 
داش��ته اند. ای��ن ب��ه دلی��ل 
فشار های سیاسی دولت ها بر 
بانک مرکزی است.  رؤس��ای 
اگرچ��ه رفتاره��ای اقتصادی 
دولت یازدهم از متانت کافی 
برخوردار است و تالش دارند 
ت��ا بر بنیان داده های علمی و 
آماری درس��ت تصمیم سازی 
کنند ام��ا با این وج��ود باید 
بانک مرک��زی را در وضعیت 
چند ده��ه ای م��ورد ارزیابی 
ق��رار داد. مثال در دولت دهم 
تامین  ب��رای  مرک��زی  بانک 
اعتبار مس��کن مهر به ش��دت 
تحت فش��ار بود و ش��اید اگر 
بانک مرکزی ما مس��تقل بود 
در مقابل این سیاست اشتباه 
دول��ت ایس��تادگی می کرد و 
کش��ور دچار بح��ران تورمی 

این چنینی نمی شد. 

چشم انداز نظام بانکی در 
سال 94 

با وجود این به نظر می رسد 
که نظام بانکی در سال جدید 
باید با این چالش ها همچنان 
دس��ت و پنجه ن��رم کند. از 
س��ویی وزیر اقتصاد و رییس 
کل بان��ک مرک��زی از پایان 
خبر  بانکی»توافق��ی«  س��ود 
می دهن��د و از ط��رف دیگ��ر 
از برنامه ه��ای ج��دی ب��رای 
کاه��ش نرخ س��ود خب��ر به 
گوش می رس��د. این تحوالت 
زمینه ای را فراهم کرده است 
که ب��ه گفته فرش��اد قربانی 
احتماال در سال جدید میزان 
راهی  بانک ه��ا  از  س��پرده ها 
بازارهایی مانند مس��کن، طال 
و بورس می ش��ود. از س��وی 
و  مال��ی  موسس��ات  دیگ��ر 
اعتباری غیر مجاز هم در سال 
94 به نقطه سرنوشت س��ازی 
می رس��ند و احتم��اال بان��ک 
را  آنه��ا  پرون��ده  مرک��زی 
خواهد بست. از دیگر وقایعی 
ک��ه کارشناس��ان اقتص��ادی 
در  بانک��ی  نظ��ام  معتقدن��د 
سال 94 با آن درگیر خواهد 
بانک های  چال��ش  تداوم  بود 
خصوصی ب��ا بانک مرکزی بر 
سر اساس��نامه نمونه ای است 
که به تصویب رسانده اند. این 
اساس��نامه بنا به ق��ول بانک 
مرک��زی باید م��ورد بازبینی 
ق��رار گی��رد، ام��ا آی��ا بانک 
به قول خ��ود وفادار  مرکزی 
خواه��د مان��د؟ در مجم��وع 
پیش بین��ی کارشناس��ان این 
اس��ت که با توجه به توافقات 
هس��ته ای س��ال 94 با وجود 
می توان��د  چالش ه��ا  ای��ن 
س��ال هموار اقتص��ادی برای 
نظام بانکی باش��د؛ سالی که 
می توان ب��دون آزار تحریم ها 
بانک ه��ای  فعالی��ت  ش��اهد 

کشور باشیم. 
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خبرنــامه

بانک ایتالیایی جدیدترین هدف 
تحقیقات نقض تحریم های ایران

مقام��ات آمریکای��ی س��رگرم تحقیق��ات از بان��ک 
یونی کردی��ت درخصوص احتم��ال نقض تحریم های 

ایران هستند. 
به گزارش ایس��نا، مدیر این بانک ایتالیایی پس از 
انتشار خبر توافق کومرس بانک آلمان برای پرداخت 
جریمه به دلیل نقض تحریم های ایران از این موضوع 

پرده برداشت. 
ریی��س یونی کردیت در م��ورد اینکه آیا این بانک، 
وام دهنده بعدی خواهد بود که برای نقض تحریم های 
ای��ران محکوم ب��ه پرداخت جریمه می ش��ود، گفت:  
نمی تواند به این پرس��ش پاس��خ دهد. وی در ادامه 
افزود:  ما سرگرم مذاکرات مداوم با مقامات آمریکایی 

هستیم و باید ببینیم اوضاع چطور پیش می رود. 
طبق اعالم یونی کردیت، واحد آلمانی اچ وی بی  این 
بانک در سال 2012 در آمریکا تحت تحقیقات نقض 

احتمالی تحریم های ایران قرار گرفت. 
براساس گزارش رویترز، شماری از بانک های بزرگ 
در ارتباط با نقض تحریم های ایران طی سال های اخیر 
مجازات شده و 12 میلیارد دالر برای فیصله دادن به 
تحقیقات مقامات آمریکایی پرداخت کرده اند.  بانک 
فرانس��وی بی ان پی پاریبا س��ال گذشته 8.9 میلیارد 

دالر جریمه پرداخت کرد. 
کومرس بانک جدیدترین بانکی است که به پرداخت 
جریمه تن داد.  این بانک آلمانی برای پایان دادن به 
تحقیقات آمریکا درخصوص اتهامات متعدد از جمله 
نقض تحریم های بانکی علیه ایران، سودان، برمه و کوبا 
و اجتناب از مجازات کیفری وزارت دادگستری آمریکا 
و دفتر دادستان منطقه نیویورک سیتی، موافقت کرد 

1.45 میلیارد دالر پرداخت کند. 
رگوالتورهای آمریکایی از زمان بحران مالی جهانی 
بانک ها را برای انجام مبادالت مالی برای کش��ورهای 
تحت تحریم این کش��ور و همچنین پولش��ویی برای 
س��ازمان های تبه��کار تحت کنترل ش��دیدتری قرار 
داده ان��د. بانک های کردیت س��وییس، بارکلیز، لویدز 
و  ای ان ج��ی از س��ال 2009 ب��ه دلیل انجام مبادالت 
مالی برای افراد یا ش��رکت های تحت تحریم آمریکا 

جریمه های سنگینی پرداخت کرده اند. 

 کاهش ۱۱ دالری قیمت طال
در هفته ای که گذشت

در جری��ان معامالت هفته گذش��ته قیمت جهانی 
ط��ال 11 دالر کاه��ش یافت و هر اونس طال در پایان 

معامالت به 1152 دالر رسید. 
به گزارش تس��نیم به نقل از مارکت واچ، به دنبال 
انتشار آمارهایی که پیش بینی ها در مورد افزایش نرخ 
به��ره در آمری��کا تا ماه ژوئ��ن را تضعیف کرد، قیمت 
طال دیروز در باالی 1150 دالر باقی ماند اما به دلیل 
فشار ناشی از رشد ارزش دالر این هفته را با افت یک 

درصدی به پایان برد. 
براس��اس ای��ن گزارش، قیم��ت هر اونس طال برای 
تحوی��ل در ماه آوری��ل در پایان معامالت دیروز بازار 
نیویورک با 50 س��نت افزایش به 1152 دالر و 40 
س��نت رس��ید.  قیمت طال در این هفته حدود یک 

درصد کاهش یافت. 
پ��س از آنک��ه آماره��ا نش��ان داد ش��اخص قیمت 
مصرف کنن��ده در آمریکا بی��ش از حد انتظار کاهش 
یافت��ه اس��ت، قیمت طال افزایش ه��ای اولیه خود را 
حفظ کرد.  ش��اخص احساس مصرف کننده دانشگاه 
میش��یگان در م��اه م��ارس به 91.2 واحد رس��ید که 

پایین ترین رقم از ماه نوامبر تاکنون بود. 
یک تحلیلگر بازار طال در این باره گفت: »وضعیت 
بازار طال تغییری نکرده است...  با توجه به اینکه روند 
حرکت دالر افزایشی است، چشم انداز میان مدت بازار 
فلز زرد همچنان کاهش��ی اس��ت.  اما در کوتاه مدت 
ش��انس زیادی وجود دارد که پیش خرید ها قیمت ها 

را به حوالی 1200 دالر برساند.«
قرار اس��ت نشس��ت دو روزه فدرال رزرو آمریکا از 
روز پنجش��نبه آینده آغاز ش��ود.  به گفته نعیم اسلم، 
تحلیلگر بازار طال در موسس��ه آوا ترید، این نشس��ت 
مهم ترین عامل برای تجار طال خواهد بود.  اگر موضع 
فدرال رزرو متمایل به افزایش نرخ بهره باش��د، این 

می تواند آسیب بیشتری به قیمت طال بزند. 

 کارت خوان هایی که مردم را 
در نیمه راه جا می گذارند

 با وجود تعدد کارت خوان ها در هر فروشگاه، در این 
روزهای پر ترافیک کاری شبکه پرداخت الکترونیک، 
پایانه ه��ای فروش��گاهی پاس��خگوی نیاز مش��تریان 

نیستند و مشتریان را در نیمه راه جا می گذارند. 
ب��ه گ��زارش مهر، در آخرین روزهای پایان س��ال، 
تعداد تراکنش های ش��بکه ش��تاب و شاپرک افزایش 
یافته اس��ت.  هر س��ال در بهمن و به ویژه اس��فندماه 
حجم تراکنش های ش��بکه بانک��ی افزایش می یابد و 
مراجعه به فروشگاه ها و مغازه ها و استفاده از پایانه های 

فروشگاهی به اوج می رسد.  
ب��ر ای��ن اس��اس کیفی��ت ارائه خدم��ات در بخش 
پایانه های فروش��گاهی از اهمی��ت ویژه ای برخوردار 
اس��ت.  این در حالی اس��ت که تعدد دس��تگاه های 
کارت خ��وان فروش��گاهی به اعتقاد مس��ئوالن بانک 
مرکزی معضلی است که گریبان خدمات الکترونیکی 

بانکی را گرفته است. 
ای��ن روزه��ا ک��ه اوج ترافیک کاری دس��تگاه های 
کارت خ��وان فروش��گاهی اس��ت، ب��ه ه��ر مغ��ازه و 
فروش��گاهی که مراجعه می کنید، می بینید هر کدام 
چندین دس��تگاه کارت خوان دارند که هر یک برای 
یک بانک است و این اتفاق ناشی از ترس از تراکنش 
ناموفق پایانه های فروشگاهی است.  براساس آخرین 
آماره��ای بانک مرکزی، می��زان تراکنش های موفق 
شاپرک 99.3 درصد بوده است.  حجم تراکنش روزانه 
در شبکه شاپرک بین 5۷ تا 58 میلیون تراکنش بوده 
اس��ت.  ت��ا 15 اس��فند ماه جاری ه��م 14.5 میلیون 

تراکنش در شبکه شاپرک پردازش شده است. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,283 هزار تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.283 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

925.500 تومان تعیین کردند.
هر ی��ورو در بازار آزاد 3.492 توم��ان و هر پوند نیز 

4.9۷6 تومان قیمت خورد.
همچنی��ن ه��ر نیم س��که 500.000 توم��ان و ه��ر 

ربع سکه 2۷0.000 تومان فروخته شد.
هر س��که یک گرمی 182.000 تومان خریدوفروش 
ش��د و هر گرم طالی 18 عی��ار 93.۷52 تومان قیمت 

خورد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 11.596 دالر بود.

قیمتنوع ارز 

3.283    دالر آمریکا

3.492یورو اروپا

4.9۷6پوند انگلیس

905درهم امارات

1.302لیر ترکیه

550یوان چین

2۷ ین ژاپن

2.6۷2دالر کانادا

3.330فرانک سوییس

11.050دینار کویت

909      ریال عربستان

2.۷00دینار عراق

56  روپیه هند

965رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

91۷.500سکه  بهار آزادی

925.500  سکه امامی

500.000  سکه نیم  بهار آزادی

2۷0.000سکه ربع بهار آزادی

182.000سکه گرمی

11.596اونس طال

406.500مثقال طال

93.۷52هر گرم طالی 18 عیار

ساعات کار شعبه های بانک پاسارگاد 
در روزهای پایانی سال ۱393

ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک پاس��ارگاد،  با توجه 
ب��ه فرارس��یدن روزهای پایانی س��ال و افزای��ش مبادالت 
پولی و بانکی و به منظور رفاه حال مش��تریان،  شعبه های 
بانک پاس��اگاد در تهران و شهرس��تان ها از روز شنبه مورخ 
23 اس��فند لغایت پنج ش��نبه مورخ 28 اس��فند 1393 به 
اس��تثنای روز سه ش��نبه مورخ 26 اسفند به طور یکسره تا 
س��اعت 18 آماده ارائه انواع خدم��ات بانکی به هم میهنان 
گرامی هس��تند. در روز سه ش��نبه م��ورخ 1393/12/26 
ش��عبه های بانک پاسارگاد تا س��اعت 16 خدمات بانکی را 
به مش��تریان ارائه می دهند. براساس این خبر،  شعبه های 
منتخب بانک پاسارگاد،  در روزهای سوم و چهارم فروردین 
ماه 1394 از س��اعت 9 الی 13 آم��اده ارائه خدمات بانکی 
به هم میهنان گرامی هس��تند. لیست شعبه های منتخب 
 www.bpi.ir بانک پاسارگاد در سایت این بانک به نشانی
قابل مشاهده است. هم میهنان گرامی می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر با مرکز اطالع رس��انی این بانک به شماره 

82890 تماس حاصل کنند.

افزایش ساعت کاری بانک سامان 
به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان در روزهای پایانی 

سال، ساعت کاری شعب بانک سامان افزایش یافت.
ب��ه گزارش اداره روابط عمومی بانک س��امان، عباس 
جن��اب، مدیر امور ش��عب ضمن اع��الم این خبر اظهار 
داشت: باجه عصر تمام شعب بانک سامان در استان های 
ته��ران، البرز، اصفهان، فارس، قم، آذربایجان ش��رقی و 
غربی و خراس��ان رضوی از تاریخ 23 تا 2۷ اس��فند ماه 
جاری تا س��اعت 18 یکس��ره فعال هس��تند. مدیر امور 
ش��عب بانک س��امان گفت: س��اعت کاری س��ایر شعب 
اس��تانی نیز در این مدت از س��اعت 14 تا 18 به صورت 
یکسره است. وی افزود: باجه عصر شعب کیش و قشم 
نیز در هفته پایانی س��ال 1393، از س��اعت 1۷ تا 20 
در خدمت مش��تریان خواهد بود. جناب درباره فعالیت 
ش��عب در آخرین پنجش��نبه سال نیز گفت: تمام شعب 
بانک سامان در 28 اسفندماه به صورت یکسره تا ساعت 

16 خدمات رسانی خواهند کرد. 

مدیر کل بانک مهر اقتصاد: 
افتخارات بانک مهر اقتصاد پرداخت 

تسهیالت اقتصاد مقاومتی است
 مدیر کل بانک مهر اقتصاد اس��تان خراس��ان رضوی 
گفت: اجرای تعهدات و پرداخت تسهیالت در راستای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی از افتخارات این بانک 
است. به گزارش »اخبار بانک« از مشهد، محمد صادقی، 
مدیر کل بانک مهر اقتصاد خراسان رضوی گفت: امروز 
بانک مهر اقتصاد به عنوان یکی از بزرگ ترین شبکه های 
بانکی کش��ور مطرح اس��ت و در استان خراسان رضوی 
با قدمتی 20 س��اله جزو پنج بانک برتر اس��تان از نظر 

حجم منابع است. 

نسیم نجفی

فعالی��ت آزادانه موسس��ات مالی 
غیر مجاز و عدم پاسخگویی آنها به 
بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که 
ارقام هنگفتی بین آنها مبادله شده 
و تسلط قابل توجهی بر سپرده های 
مردمی که به دلیل دریافت س��ود 
بیش��تر به این موسس��ات در اصل 
ناام��ن پناه آورده اند، دارند. این در 
حالی است که در چند ماه گذشته 
بانک مرکزی آمار تکان دهنده ای را 
منتشر کرد که نشان می داد بیش از 
94 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 
15 درص��د از حج��م کل نقدینگی 
کش��ور تنها در 6 موسس��ه آن هم 
غیر مجاز تجمیع شده است. اگر چه 
رقم بسیار باال و حتی از آمار 90 هزار 
میلی��ارد تومانی معوقات بانکی هم 
بیش��تر اس��ت، اما نظارتی بر نحوه 
خرج و امنیت آن وجود ندارد، چرا 
ک��ه بارها بانک مرکزی اعالم کرده 
که مردم نس��بت به سپرده گذاری 
در موسس��ات غیر مجاز خودداری 
کنند، در  غیر  این  صورت این بانک 
هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که 
ممکن اس��ت ب��رای پول های مردم 

بیفتد، نخواهد داشت.
ام��ا این بی تفاوت��ی چندان هم 
نمی توان��د قاب��ل پذی��رش باش��د 

چرا که به هر حال کنترل نقدینگی 
و نظ��ارت ب��ر چرخش آن جزیی از 
وظای��ف بان��ک مرکزی اس��ت، از 
ای��ن رو ای��ن بانک خاصه در س��ال 
جاری ساماندهی موسسات مالی و 
اعتباری را از برنامه های اصلی خود 

عنوان کرد.
با وج��ود اینکه اقدامات نظارتی 
انجام ش��ده برای س��اماندهی و به 
نظم کش��یدن موسسات غیر مجاز 
چن��دان واض��ح تش��ریح نش��د اما 
ریی��س کل بانک مرکزی و معاون 
نظ��ارت وی ق��ول داده بودن��د که 
تا پایان س��ال جاری 14 موسس��ه 
مالی- اعتباری تعیین تکلیف شوند 
که دریافت مجوز یا انحالل، دو راه 
پیش روی این موسس��ات بود. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه در نیمه دوم 
سال، حواش��ی موسسات از شدت 
بیشتری برخوردار شد تا جایی که 
بحث انحالل موسس��ه مجاز توسعه 
بی��ن نمایندگان و رس��انه ها مطرح 
و درنهای��ت بیم��ه آن ب��ه تعطیلی 

کشیده شد.
در عی��ن ح��ال هر چن��د معاون 
نظ��ارت بان��ک مرک��زی از مح��رز 
شدن مجوز موسسه مالی و اعتباری 
آرم��ان و ن��ور خبر داده بود، اما در 

کمتر از یک هفته مانده به انتهای 
س��ال ای��ن دو موسس��ه هن��وز در 
لیست مجازهای بانک مرکزی قرار 

نگرفته اند.
بان��ک مه��ر اقتص��اد از دیگ��ر 
غیر مجازهای��ی ب��ود ک��ه احتمال 
دریاف��ت مجوز آن تا آخر امس��ال 
وجود داش��ت و البته چندی پیش 
اساس��نامه ای��ن بانک ب��ه تصویب 
ش��ورای پول و اعتبار رس��ید و در 
ادامه تکمیل فرآیند دریافت مجوز، 
به زودی 51 درصد سهام خود را در 

فرابورس منتشر خواهد کرد.
اما بانک دیگر غیر مجازی که در 
نیمه دوم سال از حواشی بیشتری 
برخ��وردار بوده و حتی در مقطعی 
با محدودی��ت مبلغ دریافتی چک 
از س��وی بانک ه��ای دیگ��ر همراه 
ش��د، بانک آینده بود. بنابر آخرین 
تصمیمات گرفته ش��ده در شورای 
پ��ول و اعتب��ار، قرار ش��د اعضای 
هیات مدی��ره ای��ن بان��ک تکالیف 
تعیین ش��ده را انج��ام دهند تا در 
ص��ورت تایید رفع مش��کل از این 
بان��ک، بعد از ط��ی مراحل قانونی 
مجوز فعالیت آن صادر شود و تحت 

نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
البته به نظر می رسد موانع پیش 

روی ای��ن دو بانک ب��رای دریافت 
مج��وز کنار رفته و به زودی اعتماد 

بانک مرکزی را جلب می کنند.
در عین حال موسسه دیگری که 
چند ماهی اس��ت درگیر مس��ائلی 
ش��ده و هم��کاری آن ب��ا یکی از 
پروژه ه��ای بزرگ، مش��کالتی را 
ب��رای آن ایج��اد کرد، موسس��ه 
می��زان بود ک��ه حتی در مواردی 
اعالم شد که احتمال فروش اموال 
ای��ن بانک برای تس��ویه بدهی یا 
حت��ی ادغ��ام با بانکی دیگر وجود 
دارد ک��ه البته ریی��س کل بانک 
مرکزی نسبت به چنین موضوعی 
اظه��ار بی اطالع��ی کرده و عنوان 
کرد موسس��ه میزان در حال حل 

مشکالت خود است.
س��ال پر تنش موسس��ات مالی 
و اعتباری در حالی س��اعات آخر 
خود را س��پری می کند که از 14 
موسسه وعده داده شده که اغلب 
م��وارد در ح��ال گذراندن مراحل 
هس��تند، هنوز اعالم رسمی برای 
دریافت مجوز وجود نداشته است. 
این درحالی اس��ت که مش��کالت 
ناشی از فعالیت موسسات اعتباری 
تنها محدود به غیرمجازها نبوده و 
تخلف بین س��ه موسس��ه مجاز به 

سمتی پیش رفت که چندی پیش 
بانک مرکزی از اخراج هشت مدیر 
متخلف موسسات مجاز خبر داد و 
اعالم کرد که پرونده های دیگری 
نیز در هیأت انتظامی این بانک در 
حال بررسی و تصمیم گیری است.

بن��ا ب��ر این گ��زارش، اگر چه 
نظ��ارت بان��ک مرکزی نس��بت 
ب��ه گذش��ته جدی ت��ر ش��ده و 
هدف گ��ذاری برای س��اماندهی 
غیر مج��از  فعالی��ت موسس��ات 
از اهمی��ت بیش��تری برخ��وردار 
است، اما برآیندها نشان می دهد 
ک��ه حج��م ب��االی ای��ن قبی��ل 
موسس��ات، سرکشی از مقررات و 
حمایت هایی که اغلب از س��وی 
بخش های مختلف از آنها می شود 
کار رسیدگی به تخلفات و تحت 
نظ��ارت درآوردن ی��ا انحالل این 
موسسات را بسیار سخت می کند. 
با این حال به نظر می رس��د با به 
اوج رس��یدن اعتراضات نسبت به 
فعالیت مخرب این موسسات، در 
سال آینده روزهای سخت تری از 
امس��ال در انتظار بانک مرکزی و 
به تبع آن موسس��ات غیر مجازی 
که به هر طریقی از منضبط شدن 

فراری هستند، خواهد بود.

تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز به کجا رسید؟ 

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

نظام بانکی در آینه سال 93
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مسیر خود مقصد است

سفر گران شده و با وجود بنزین هزارتومانی، جاده 
هنوز ارزان ترین راه گردشگری به ویژه در نوروز است. 
در ن��وروز گذش��ته ح��دود 95درصد س��فرهای 
ن��وروزی از طریق جاده های کش��ور انجام ش��د که 
در این میان 56درصد گردش��گران ب��ا خودروهای 
شخصی و 44درصد از طریق ناوگان عمومی جاده ای 

به سفر رفته اند. 
ولی جاده ای که س��اعت ها مس��افران را در خود 
ج��اری می دارد، برخ��ی را به مقصد می رس��اند و 
با برخ��ی نامهربان��ی می کند، خ��ود بخش مهمی 
از س��فر اس��ت که می توان آن را از »مس��یر« به 
»مقصد« تغییر داد و معنای آن را از سفر جاده ای 
به گردش��گری جاده ای تبدیل کرد. به این ترتیب 
بخش مهمی از س��فر که مقصدی ناچار و ناامن و 
بی ثبات به ش��مار می رود، می تواند خود مقصدی 
»برگزی��ده ش��ده«، »برنامه ریزی ش��ده« و »امن« 

باشد. 
اغل��ب س��فرهای ن��وروزی در ب��ازه ای 20روزه 
انج��ام می ش��ود که با احتس��اب کبیس��ه بودن یا 
تعطیلی های دیگر از آخرین روزهای اس��فند سال 
کهنه تا نیمه های فروردین س��ال نو ادامه دارد. در 
حالی که این بازه 20 روزه کمتر از 5. 5 درصد از 
روزهای س��ال است، مرگ در تصادف های نوروزی 
در پنج نوروز گذش��ته، بین 6 تا 6.5 درصد از کل 
مرگ های ناش��ی از تصادف طول س��ال را ش��امل 
می ش��ود. این آم��ار به جز مجروحانی اس��ت که از 
س��فرهای نوروزی به جا مانده ان��د و خارج از بازه 
20روزه ای��ن س��فرها، بعد از چن��د روز جدال با 
مرگ، جان خود را از دس��ت می دهند. خس��تگی 
و خ��واب آلودگی منج��ر به واژگون��ی، انحراف به 
چپ و س��رعت غیرمجاز به ترتیب مهم ترین علت 

تصادفات نوروزی در س��ال های اخیر بوده اس��ت. 
اغلب ما مرگ را برای همس��ایه می دانیم و هنگام 
مش��اهده ی��ک تصادف منج��ر به فوت ی��ا جراحت 
دائم��ی، احتم��ال نمی دهی��م ک��ه بی احتیاط��ی و 
بی توجه��ی خودم��ان ی��ا ناتوانی در براب��ر غفلت و 
س��هل انگاری دیگران ممکن است این بار تن بی جان 
»ما« و خان��واده و همراهان »ما« را در یک تصادف 

به تماشای دیگران بگذارد. 
حت��ی اگر کیفی��ت جاده ها و خودروه��ا یا ضعف 
قوانی��ن و زیرس��اخت ها مقص��ر بخ��ش بزرگ��ی از 
تصادف ه��ای ج��اده ای باش��ند، همواره ای��ن »ما« 
هس��تیم ک��ه دارای اختیاری��م و هرگون��ه کوتاهی، 
ناآگاهی و ناتوانی، داغ های جبران نشدنی به دل های 
»ما« خواهد نش��اند. آمارهای ای��ن گزارش می تواند 
تلنگ��ری برای احتیاط و رفتار آگاهانه در س��فرهای 

جاده ای کشور باشد. 
آم��ار مجروحیت ه��ای قطعی در چند س��ال 
اخیر نشان می دهد که ساالنه حدود ۸00 هزار 
نفر بر اث��ر تصادف رانندگی مجروح ش��ده اند. 
در این آم��ار معلولیت ه��ای مادام العمر و قطع 
عضوه��ای همیش��گی هم مجروحیت ش��مرده 
ش��ده اس��ت. با تک��رار 6.5درصد ک��ه تلفات 
نوروزی از کل تلفات رانندگی س��ال را ش��امل 
می ش��ود، می توان به ط��ور آم��اری پیش بینی 
ک��رد که بی��ش از 50ه��زار نفر در س��فرهای 
نوروزی س��ال 94 با مجروحیتی همیش��گی یا 
درمان شدنی از س��فر باز خواهند گشت.  یعنی 
تقریبا در ه��ر 450خانوار از ح��دود 22میلیون 
خانوار ایران��ی، دوخانوار وجود دارند که فقط در 
نوروز سال93 یکی از دوطرف تصادفی باشند که 
مجروح یا کش��ته داشته است؛ حال یا در جایگاه 
خانواده فرد آس��یب دیده یا در جای��گاه خانواده 
فرد مقصر، به معنایی ک��ه در قوانین راهنمایی و 

رانندگی به کار می رود. 
تک��رار ای��ن ع��دد در ن��وروز و روزه��ای دیگر 
سال های پیشین و پس��ین، بخش بزرگ و تازه ای 
از جمعی��ت بیش��تر از 77میلیون نفری کش��ور را 
درگی��ر داغ دائمی یکی از خویش��ان ی��ا هزینه ها 
و آس��یب های ج��اده ای می کند؛ آس��یب هایی که 
ممکن اس��ت کوتاه مدت، بلندمدت یا همیش��گی 

باشد. 
در پشت این آمار، والدین، کودکان، خواهران و 
برادران، همکاران و دوس��تان داغداری هستندکه 
بهار آنها س��یاه و عیدش��ان عزا شده است. مشکل 
آنان تنها احساس��ی نیس��ت، تصادف��ات ترافیکی 
هم��واره زی��ان مالی عم��ده ای به هم��راه دارد و 
خانواده های زیادی به دلیل از دس��ت دادن نان آور 
خود ی��ا ضرر مرب��وط به ازدس��ت دادن درآمد و 
هزینه های مراقبت های بهداش��تی طوالنی مدت به 

پرتگاه فقر س��قوط خواهند کرد. 
اگ��ر تاکنون س��خن از »گردش��گری جاده ای« 
به جای »س��فر ج��اده ای« بحثی تزیین��ی به نظر 
می رس��ید، اکن��ون با دیدن و تجس��م کردن ابعاد 
ای��ن آمارهای ه��ول آور، ض��رورت تغیی��ر مفهوم 
»س��فر جاده ای« به »گردش��گری جاده ای« بهتر 

درك می ش��ود. 
الزامات این ن��وع از گردش��گری، از ایمنی راه ها، 
خوابگاه ه��ای بین راه��ی ارزان قیم��ت و کمپ ه��ا و 
جاذبه هایی که مس��افران را مای��ل و بلکه مجبور به 
توق��ف و تامل کند، همگی نیازمن��د بازیابی نگاهی 
اصیل به س��فر و به اصطالح امروزین آن گردشگری 

است. 
س��فر نزد گذش��تگان ما در کن��ار »خلوت« و 
»ش��اگردی«، »طریق��ی« از طریقه ه��ای تربیت 
نفس بوده اس��ت؛ اصل سفر است که این تربیت 
را ب��ا خود می آورد و مقصد س��فر در مرتبه دوم 
قرار دارد، ی��ا به تعبیری دیگر، مس��یر به معنی 
مجرای س��یر، خود مقصدی باالتر از انتهای راه 

است. 
اکنون ببینیم بین مفهوم »سفر« به معنای اصیل 
آن با آنچه ما در این روزگار با خود می کنیم، چقدر 

راه است؟ 

مشاوراستاندار میسان عراق: 
مشکل بازرگانان خوزستانی 

نداشتن نمایندگی درعراق است
مش��اور استاندار میس��ان عراق با بیان اینکه بازار 
عراق فرصت طالیی و خوبی برای فروش محصوالت 
ایرانی است، افزود:  مشکل بازرگانان خوزستانی این 

است که دفتر یا نمایندگی در کشور عراق ندارند. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، کامل چلوب حاتم در نشس��ت 
اعض��ای کنسرس��یوم صنای��ع غذایی خوزس��تان و 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرك های صنعتی خوزستان 
در محل ش��رکت ش��هرك های صنعتی این اس��تان 
اظهارک��رد: اگ��ر بازرگان��ان خوزس��تانی نمایندگی 
برای خودش��ان در عراق برپا کنند می توانند با ثابت 

نگه داشتن قیمت ها بازار را در دست بگیرند. 
وی گفت:  خوزس��تان در بخش کش��اورزی و تولید 
محصوالت غذایی پیشرفت های خوبی دارد و نکته مهم 
این است که چگونه می توان این محصوالت را به استان 
میس��ان وارد کرد. چلوب حاتم اظهار کرد:  محصوالت 
ایرانی در استان میسان عالقه مند زیادی دارند و تجار 
ایران��ی برای ورود محصوالت و ارائ��ه آن به عراق باید 
تالش کنند و از تبلیغات اس��تفاده کنن��د، چرا که از 

کشورهای دیگر نیز در عراق محصوالت زیاد است. 
وی از مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرك های صنعتی 
خوزستان خواست با توجه به نزدیکی این دو استان 
زمینه های همکاری فراهم  و تجربیات شهرك سازی 

به کشور عراق انتقال داده شود. 
مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی خوزستان 
نیز با معرفی این ش��رکت و توانمندی های صنعتی و 
تولیدی خوزستان گفت:  به زودی برنامه زمان بندی 
مناس��بی تهیه خواهد شد تا موانع و مشکالت بر سر 
راه صادرات با کش��ور عراق برداش��ته ش��ود. اخالق 
محمدی��ان افزود:  تم��ام مراحل انج��ام کار با دفتر 

توسعه روابط با کشور عراق هماهنگ خواهد شد. 
وی بیان داش��ت:  ش��رکت ش��هرك های صنعتی 
خوزس��تان آماده هرگونه همکاری با استان میسان 
عراق اس��ت. مدیرعامل کنسرس��یوم صنایع غذایی 
خوزستان نیز یکی از دالیل صادر نشدن محصوالت 
ایرانی به کش��ور عراق را وجود دالل ها و واس��طه ها 
دانس��ت و گفت:  این کنسرس��یوم با ه��دف ایجاد 
دفاتری در کش��ور عراق و فعالیت در آنجا تش��کیل 
ش��ده اس��ت تا به ج��ای مذاکره فردی تج��ار برای 
بازاریاب��ی،  کنسرس��یوم وارد مذاکره ش��ود و برای 

کیفیت محصوالت صادر شده پاسخگو باشد. 
سیدمصطفی موس��وی افزود:  پیشنهاد ما برپایی 
یک نمایشگاه با مشارکت استانداری میسان است. 

اس��تان میس��ان عراق هم مرز با استان خوزستان 
اس��ت و تاکن��ون چن��د تفاهم نامه بین دو اس��تان 
خوزس��تان و میسان در بخش های مختلف سالمت،  
گردشگری و صنعتی و اقتصادی منعقد شده است. 

توسعه بازار فروش بیمه
در گرو توسعه کارگزاری های بیمه 

ش��بکه کارگزاران بیمه باید به صورت مرتب خود 
را ب��ه روز کرده و علم و دانش خود را در این زمینه 
افزای��ش دهن��د و بازار را به س��مت رقابتی ش��دن 
حرفه ای س��وق دهند،  نه اینکه مانند شرایط فعلی 
بخواهند با نرخ ش��کنی بازار صنعت بیمه را تخریب 
کنند.  آیت کریم��ی،  عضو انجمن حرفه ای صنعت 
بیمه،  پژوهشگر و مدرس دانشگاه بیمه درخصوص 
بررسی جایگاه کارگزاران بیمه در صنعت بیمه کشور 
در گفت وگ��و با ایلن��ا  اظهار داش��ت:  ظرفیت های 
صنعت بیمه کش��ور نامحدود نیس��ت  اما متاسفانه 
سرانه بیمه ما در مقایسه با کشورهای دیگر پایین تر 
است ولی خوش��بختانه بعد از انجام خصوصی  سازی 
در صنعت بیمه کشور،  ظرفیت های جدیدی به ویژه 

در بیمه های عمر و سرمایه گذاری ایجاد شد. 
ای��ن عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اش��اره به 
اینکه کارگ��زاران بیمه یا بروکرها،  در ش��بکه فروش 
مفه��وم پیدا می کنند،  عنوان کرد:  ش��بکه فروش ما 
متش��کل اس��ت از کارگزاران  )بروک��ر(،  نماینده های 
ش��رکت های بیم��ه و نمایندگان مخص��وص فروش 
بیمه های عمر و سرمایه گذاری که صرفا مجاز به فروش 
بیمه های عمر هستند. این پژوهشگر بیمه تصریح کرد:  
کارگزاران یا بروکرها تفاوتی اساسی با نمایندگان فروش 
بیمه  دارند، آنها می توانند با تمام ش��رکت های فروش 
بیمه کار کنند و در این صورت این گونه شرکت ها ذاتا 

نماینده بیمه گذاران و حافظ منافع آنان هستند. 
این مدرس دانشگاه بیمه در ادامه افزود:  کارگزاری ها 
باید بین ش��رکت های بیمه جست وجو کرده و بهترین 
شرکت بیمه ای را که مطابق با شرایط بیمه گذار است،  
انتخاب و آن رش��ته را برای مش��تری خریداری کنند. 
کریمی گفت:  متاس��فانه در بازار صنعت بیمه کشور،  
کارگزاران خود را به یک شرکت  بیمه محدود کرده اند و 
تنها در زمانی که بیمه گذار و مشتری روی یک شرکت 
بیم��ه تاکید می کند،  آن بیمه نام��ه را برای فرد از آن 

شرکت تهیه می کنند. 
وی در ادامه افزود:  درصورتی که کارگزار باید با تمام 
ش��رکت های بیمه فعالیت  ک��رده و نباید خود را صرفا 
به یک ش��رکت بیمه محدود کن��د. این عضو انجمن 
حرفه ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد:  به همین جهت 
ش��رکت های کارگزاری بیمه،  ب��ا اضافه کارمزدی که 
از بیمه گذار می گیرن��د،  می توانند خدمات دیگری را 
نیز به مش��تریان خود ارائه و از آن حق الزحمه دریافت 
کنند.  به طور مثال می توانند با ارائه مشورت به منظور 
دریافت حقوق مش��تریان از شرکت های بیمه،  از آنان 

حق الزحمه دریافت کنند. 
کریمی با اشاره به اینکه شبکه فروش ما به صورت 
حرفه ای عمل نکرده و متاسفانه قالب سنتی خود را 
حفظ کرده اس��ت،  گفت:  به همین دلیل است که 
بازار صنعت بیمه کش��ور متحول نمی شود،  بنابراین 
نیاز گس��ترش کارگزاران بیم��ه در بازار فروش بیمه 
کشور به خوبی حس می شود،  چراکه این شرکت ها 
بای��د در جامع��ه و ب��ازار جس��ت وجو ک��رده و نیاز 

مشتریان را به صنعت بیمه کشور منعکس کنند. 

س��تاد خدم��ات س��فر که 
در سال گذش��ته با همکاری 
و  دس��تگاه   1۸ مش��ترك 
سازمان کارش را شروع کرده 
اس��ت، امس��ال نیز پیش از 
تعطیالت ن��وروزی و در یک 
نشس��ت خب��ری برنامه های 
خود را اعالم ک��رد. به گفته 
ریی��س ای��ن س��تاد، ط��رح 
نوروزی این س��تاد از آذرماه 
ب��ه اس��تان ها ابالغ ش��ده و 
براساس آن تا به حال 1200 
جلسه در این خصوص برگزار 
شده اس��ت. مرتضی رحمانی 
این ستاد  فعالیت های  موحد 
کمیته ه��ای  قال��ب  در  را 
امنی��ت، بهداش��ت، خدمات 
فرهنگ س��ازی،  اس��کان، 
اطالع رس��انی، آمار، نظارت و 
بازرس��ی عنوان کرد. معاونت 
بیان  با  کش��ور  گردش��گری 
اینکه بیش از 470 تاسیسات 
گردشگری به مهمان پذیرها 
و هتل ه��ای کش��ور اف��زوده 
ش��ده اس��ت تاکید کرد:  به 
همه م��ردم توصیه می کنیم 
و  اقامتگاه ه��ای رس��می  در 
مسقف اقامت داشته باشند. 

این مقام ارش��د گردشگری 
درخص��وص چگونگی نظارت 
داد:   توضی��ح  ای��ام  ای��ن  در 
کارشناس��ان و بازرس��ان ب��ه 

اس��تان ها اعزام خواهند شد و 
براساس گزارش آنها استان ها 
موظف به حل و رفع مشکالت 

پیش آمده خواهند بود. 
مرک��زی  س��تاد  ریی��س 
هماهنگی خدمات سفر درباره 
نظارت بر عملک��رد هتل ها و 
مراک��ز اقامتی گف��ت:  نحوه 
ارائ��ه خدم��ات در هتل ه��ا و 
بازرسان  توسط  اقامتی  مراکز 
در تمامی ای��ام نوروز بی وقفه 
ارزیابی خواهد شد. وی افزود:  
هتل ه��ا اگر مطاب��ق قوانین و 
استانداردها عمل نکنند با آنها 

برخورد می شود. 
ب��ه گفته رحمان��ی هتل ها 
اج��ازه رزرواس��یون انب��وه را 
ندارن��د و تمام��ی اطالع��ات 
و  اس��امی  مانن��د  اش��خاص 
بای��د  حض��ور  مدت زم��ان 

مشخص باشد. 
اعالم  گردش��گری  مع��اون 
آمار دقیق گردشگران ورودی 
و خروج��ی را به س��ال آینده 
موکول ک��رد. رحمانی موحد 
بهداش��تی  س��رویس های  به 
از  مس��یرها به عن��وان یک��ی 
معضالت همیش��گی مسافران 
نوروز اش��اره ک��رد و توضیح 
داد:  11 هزار و ۸26 سرویس 
بهداش��تی فع��ال در تمام��ی 
پیش بینی  کش��ور  مسیرهای 
ش��ده اس��ت، هرچند مشکل 

از  بهداش��تی  س��رویس های 
س��الیان گذش��ته باقی مانده 
از س��رویس های  اما بخش��ی 
ب��ه  مرب��وط  بهداش��تی 
جانمایی های اشتباه سال های 
گذش��ته اس��ت، بخش��ی هم 
توسط بخش خصوصی احداث 
اما بهره بردار ن��دارد و  ش��ده 
برخی هم قابل واگذاری بوده 

که واگذار شده است. 
ریی��س س��تاد هماهنگ��ی 
تش��ریح  در  س��فر  خدم��ات 
دس��تگاه های  وضعی��ت 
حمل و نقل در  ایام نوروز توضیح 
داد:  درای��ن م��دت حدود 20 
هزار و 500 اتوبوس، 3۸ هزار و 
۸00 مینی بوس، 2 هزار و ۸۸ 
پایگاه اورژانس، ه��زار و 350 
پایگاه س��ازمان امداد و نجات، 
صدور مجوز 723 پرواز توسط 
س��ازمان هواپیمایی کش��ور و 
تجهیز یک میلیون و 960 هزار 
صندلی، آماده ارائه خدمات به 
مسافران و گردشگران نوروزی 

هستند. 
اما از طرفی دیگر یک فعال 
گردش��گری معتقد است تا به 
حال خدمات سفرمتناس��ب با 
نیازها و مش��کالت مس��افران 
ن��ورزوی نب��وده و نظ��ارت با 
انجام  ک��ه  برنامه ریزی های��ی 
می ش��ود موفق نبوده اس��ت. 
بیان  ب��ا  هوش��نگ غفار پ��ور 

اینکه س��اخت هتل در کشور 
متناس��ب ب��ا رش��د جمعیت 
ام��روز«  نیس��ت ب��ه »فرصت 
ک��ه  آن ط��ور  می گوی��د: 
هتل داره��ا می گویند ظرفیت 
اش��غال هتل ها در کشور 55 
درصد اس��ت و از طرفی دیگر 
در برخی اس��تان ها و شهرها 
در برخ��ی فصول به س��ختی 
اقامت مناسبی  می توان محل 

پیدا کرد. 
ای��ن آژان��س دار ب��ا س��ابقه 
بزرگ ترین مش��کل مس��افران 
ن��وروزی را کمب��ود ی��ا نب��ود 
مناسب  بهداش��تی  س��رویس 
عن��وان کرده و اف��زود:  به طور 
مثال در مسیر شیراز – اصفهان 
که از پرترددترین مسیرها برای 
گردش��گران اس��ت به سختی 
یک س��رویس مناس��ب برای 
شست وش��وی ص��ورت یا وضو 

گرفتن خواهید دید. 
جهانگ��ردی  فع��ال  ای��ن 
حج��م  در  م��ا  می گوی��د:  
خدم��ات گردش��گری و ارائه 
و  هتل ه��ا  خدم��ات،  ای��ن 
گردش��گری  اقامتگاه ه��ای 
غفارپور  داریم.  بس��یار ضعف 
ادامه می ده��د:  وقتی رییس 
خدم��ات  هماهنگ��ی  س��تاد 
تاکید می کند در اقامتگاه های 
رس��می و مسقف اقامت کنید 
آیا در وب س��ایت سازمان این 

اقامتگاه ه��ای رس��می را ب��ه 
مردم معرفی کرده است. 

س��ازمان ها،  وی  گفت��ه  به 
وزارتخانه و موسسات مختلفی 
دارای مهمانخانه و مسافر پذیر 
هستند و از طرفی دیگر برخی 
را  کارمندان شان  هم  ارگان ها 
کمپ های��ی  و  چادره��ا  در 
ب��دون زیرس��اخت و مقررات 
اس��کان می دهند و همه اینها 

موازی کاری است.
کنت��رل،  می افزای��د:   وی 
ه�م�اه�نگ��ی  و  ن��ظ���ارت 
درخص��وص برنامه ریزی برای 
این اقامتگاه ها آس��ان به نظر 

نمی رسد. 
س��ازمان  گ��زارش  ب��ه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری رزمایش ستاد 
مرک��زی هماهنگ��ی خدمات 
اس��فند   25 روز  در  س��فر 
م��اه برگزار خواهد ش��د. این 
رزمایش در ضلع جنوبی حرم 
مطهر امام خمین��ی )ره( و با 
هم��کاری نی��روی انتظامی و 
پلیس راهور برگزار می ش��ود 
و تمام��ی دس��تگاه ها به ارائه 
خ��ود  خدم��ات  و  امکان��ات 
می پردازند. همچنین مسافران 
می توانند از س��امانه 09629، 
پورتال جامع گردشگری ایران 
و سایت خانه مسافر اطالعات 

الزم را کسب کنند. 

بررسی توصیه های ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به گردشگران  

چالش های سفرهای نوروزی

بازرگانییادداشت

بیمه

مدی��رکل اعتب��ارات بان��ک مرک��زی گفت: 
بخش��نامه حل مشکل بدهی ش��ش دسته از 
صنایع و واحدهای تولیدی بدهکار به ش��بکه 

بانکی صادر شد. 
اصغ��ر  س��یدعلی  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
میرمحمدصادقی گفت: واحدهای تولیدی که 
به دلیل کاهش فروش با کاهش س��ود روبه رو 
ش��ده اند، واحدهایی که تسهیالت قبلی را در 
محل م��ورد توافق با بانک هزین��ه کرده اند و 
واحدهایی که با وجود مش��کالت، تعدیل نیرو 
نداشته اند یا تعهدکنند نیروهای تعدیلی را به 
کار برگردانن��د می توانند از تس��هیالت جدید 

بانک ها استفاده کنند. 
وی اف��زود: واحدهای تولی��دی که از دولت 
طلب��کار هس��تند، واحدهایی ک��ه تولید آنها 

به خاطر شرایط کالن اقتصادی نظیر نوسانات 
ناگهانی نرخ برابری اس��عار به مشکل برخورده 
و همچنین واحدهایی که دارای توان صادراتی 
تشخیص داده شوند هم می توانند از تسهیالت 

جدید بهره مند شوند. 
این مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی تاکید 
کرد: بانک ها و موسس��ات اعتب��اری موظفند 
ب��ا مدنظ��ر ق��رار دادن اصول کل��ی حاکم بر 
تخصی��ص منابع و از جمله تحکیم وثیقه برای 
بدهکاران، با واحدهای تولیدی همکاری کنند. 
به گفت��ه مدیرکل اعتب��ارات بانک مرکزی، 
این تصمیم به دستور رییس کل بانک مرکزی 
برای خروج هرچه س��ریع تر اقتصاد از رکود و 
حل مش��کالت واحدهای تولیدی صادر ش��ده 

است. 

 جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز 
شنبه به ریاس��ت رییس جمهور تشکیل شد و 
مهم ترین برنامه ه��ا و اولویت های این صندوق 

در سال آینده به تصویب رسید. 
حس��ن روحان��ی رییس جمه��ور و رییس 
هی��ات امنای صندوق توس��عه مل��ی در این 
جلس��ه با تاکید بر رعایت ت��وازن منطقه ای 
در توزی��ع اعتبارات صندوق در جهت کمک 
به رونق هر چه بیش��تر تولید ملی، بر اصالح 
ن��رخ س��ود تس��هیالت در بخ��ش صنعت و 
کش��اورزی و نی��ز تعدی��ل آن در طرح های 
مرب��وط ب��ه مناط��ق محروم و ش��رکت های 

دانش بنیان تاکید کرد. 
همچنین در این جلس��ه صفدر حس��ینی، 
ریی��س هی��ات عامل صن��دوق توس��عه ملی 
گزارش��ی از وضعیت صندوق توس��عه ملی و 
پیش بین��ی منابع و مصارف آن در س��ال 94 
ارائ��ه ک��رد. بر این اس��اس برنام��ه و اولویت 
صن��دوق برای س��رمایه گذاری در بخش های 
 زی��ر بنای��ی ط��ی س��ال 94 در زمین��ه آب، 
5 میلیارد و 400 میلیون دالر، نفت و گاز حدود 
10 میلیارد دالر، پتروش��یمی و پاالیش��گاه 6 
میلیارد و 200 میلیون دالر، کشاورزی و تصفیه 
و انتقال آب یک میلیارد دالر، طرح های ریلی 
2 میلی��ارد و 600 میلی��ون دالر، نیروگاه ه��ا 
3میلی��ارد و 300 میلیون دالر و برای چرخه 
ف��والد نیز 3 میلی��ارد و 200 میلیون دالر به 

تصویب رس��ید. 
همچنین ی��ک میلیارد دالر نی��ز به صورت 
ریالی در بخش صنعت و معدن، گردش��گری، 

کش��اورزی و به��ره وری آب اختص��اص یافت. 
برمبنای گزارش ریی��س هیات عامل صندوق 
توس��عه ملی، این صندوق در س��ال 93 جمعا 
3120 ط��رح ریالی را تامین مال��ی کرده که 
3100 میلی��ارد توم��ان آن پرداخت و مابقی 
نیز در حال انجام اس��ت. مجموع گشایش های 
اعتب��اری صن��دوق از ابتدا تا پایان س��ال 93 
 نیز 10 میلی��ارد و 500 میلیون دالر بوده که 
2 میلیارد و 500 میلیون دالر آن به سال 93 

مربوط است.
در این جلسه حداقل نرخ بازده مورد انتظار 
از منابع صندوق به صورت س��پرده گذاری های 
ارزی و ریال��ی نی��ز موردتصویب ق��رار گرفت. 
همچنی��ن هیات امنای صندوق توس��عه ملی 
ضم��ن تعیین و تصویب طرح ه��ای اولویت دار 
ارزی و ریال��ی، برخی موارد نظامنامه ضوابط و 
شرایط اعطای تسهیالت ارزی را تصویب کرد. 
بودجه ستاد صندوق توس��عه ملی نیز در این 

جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

۸ هزار سایت دارنده 
نماد اعتماد الکترونیکی شدند

 رییس مرکز تج��ارت الکترونیک وزارت صنعت از دریافت نماد 
اعتماد الکترونیکی از س��وی ۸ هزار س��ایت ف��روش اینترنتی کاال 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر،  س��عید گرکانی ن��ژاد در مراس��م امضای 
تفاهم نام��ه ب��ا پلی��س فتا از زمینه س��ازی برای آش��نایی مردم 
ب��ا نماد اعتم��اد الکترونیک��ی در خریده��ای اینترنتی خبر داد 
و گف��ت:  دومین جش��نواره خرید اینترنتی س��ایت های دارنده 
نم��اد تجارت الکترونیک از هجدهم اس��فند ماه آغاز ش��ده و تا 
بیست وپنجم اسفند ماه ادامه دارد و بر این اساس،  211 سایت 
اس��تاندارد دارنده نم��اد اعتماد الکترونیکی ب��ه عرضه کاالها به 

مردم می پردازد. 
ریی��س مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
افزود:  تعداد بازدیدکنندگان از س��ایت مرتبط با این جشنواره در 
پربازدیدترین روز برگزاری از مرز 66 هزار نفر گذش��ته اس��ت که 
این رشد خوبی را نشان می دهد،  ضمن اینکه یک هزار و 421 کاال 
و خدمت با تخفیف میانگین 40 تا 50 درصدی در این جش��نواره 

عرضه شده است. 
وی تصریح کرد:  این جش��نواره تا سه روز دیگر پاسخگوی نیاز 
مشتریان است و البته درخواست هایی مبنی بر تمدید آن نیز ارائه 
ش��ده که بعید به نظر می رسد این جش��نواره تمدید شود، چراکه 

کاال باید به دست مردم برسد. 
به گفت��ه گرکانی نژاد،  41 درص��د از مراجعه کنندگان از طریق 
جس��ت وجوی اینترنتی به جشنواره هدایت شده بودند و 4 درصد 
نیز از طریق س��ایت ENAMAD  به س��ایت جشنواره مراجعه 
کرده ان��د،  ضمن اینک��ه مدت زمان هر مراجع��ه،  4 دقیقه و 29 

ثانیه بوده است. 
ریی��س مرکز تج��ارت الکترونی��ک وزارت صنع��ت،  معدن و 
تج��ارت اظهار ک��رد:  92 درص��د مراجع��ات از طریق IPهای 
داخل��ی و ۸ درص��د از IPهای خارج کش��ور در این جش��نواره 

حضور یافته اند. 
گرکانی  نژاد در پایان از دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی 

۸ هزار سایت فروش اینترنتی کاال خبر داد. 

شرایط جدید وام دهی به بدهکاران

اولویت های صندوق توسعه در سال۹۴ تصویب شد

محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی

مینو گله



پ��س از وقف��ه چند ماهه ای 
ک��ه در تدوی��ن و تکمیل طرح 
ابتدای��ی دولت ب��رای اجرای 
مسکن اجتماعی به وجود آمد 
ح��اال این طرح گام های بعدی 

خود را با سرعت برمی دارد. 
چند روز پس از آنکه شورای 
عالی رفاه به ریاست معاون اول 
رییس جمه��ور کلی��ات طرح 
مس��کن اجتماع��ی را تصویب 
ک��رد تا عمال نخس��تین وعده 
وزیر راه و شهرسازی در حوزه 
بازار مس��کن به چرخه قانونی 
و اجرای��ی وارد ش��ود ح��اال 
خبره��ا نش��ان از آن دارد که 
دولت گام های نخست را برای 
شناس��ایی اقشار هدف طرح و 

اجرای آن برداشته است. 
مدیرعام��ل  گذش��ته  روز 
س��ازمان ملی زمین و مس��کن 
رس��ما اع��الم ک��رد ک��ه کار 
شناس��ایی و س��نجش شرایط 
ب��رای  دولت��ی  زمین ه��ای 
استفاده از آنها در طرح مسکن 
اجتماعی آغاز شده و وزارت راه 
و شهرس��ازی تالش می کند با 
اس��تفاده از ظرفیت موجود در 
ای��ن زمین ها کار اجرای طرح 
مسکن اجتماعی را کلید بزند. 
طب��ق گفته های پژمان جدا 
از ش��هرهایی که هنوز در آنها 
زمین های دولتی با ش��رایط و 
مختص��ات مس��کن اجتماعی 
و  راه  وزارت  دارد،  وج��ود 
شهرس��ازی برنامه ریزی کرده 
در ش��هرهایی که این ظرفیت 
پایی��ن آمده نیز با اس��تفاده از 
اطالعات موج��ود نزد مدیران 
ش��هری مقدم��ات ابتدایی کار 
را ب��رای اجرای طرح مس��کن 

اجتماعی فراهم کند. 
مدیرعام��ل  صحبت ه��ای 
س��ازمان ملی زمین و مسکن 
ب��ه این نیز محدود نش��ده و 
ای��ن  از  ضم��ن خب��ر دادن 
س��ازمان های  ک��ه  موض��وع 
مختلف اجرایی زیر پوش��ش 
در  و شهرس��ازی  راه  وزارت 
مس��کن اجتماع��ی فعالی��ت 
خواهن��د ک��رد، اع��الم کرده 
ه��زار   8 حاض��ر  ح��ال  در 
خان��وار که در آنه��ا معلولیت 
بی��ش از دو عض��و ب��ه ثب��ت 
رس��یده و اطالع��ات آنها نزد 
موجود  اطالعاتی  بانک ه��ای 

اس��ت، در ص��ف اس��تفاده از 
امکان��ات مس��کن اجتماع��ی 

قرار گرفته اند. 
هرچن��د بحث اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای مغف��ول مان��ده 
زمین ه��ای دولت��ی موجود در 
کالنش��هرها از س��ال ها پیش 
مط��رح ب��وده و اج��رای طرح 
مسکن اجتماعی با این شرایط 
می تواند به اس��تفاده دوباره از 
آنها کمک کند اما این مس��ئله 
که زمین های باقیمانده دولتی 
در کدام بخش از کالنش��هرها 
قرار دارند و آیا می توان از آنها 
برای زندگی ش��هری استفاده 
کرد یا دوباره به حاشیه نشینی 
دامن زده خواهد ش��د س��والی 
اس��ت که ذه��ن بس��یاری از 
کارشناسان را به خود مشغول 

کرده است. 

باید عرضه و تقاضای 
مسکن به تعادل برسد

یک کارش��ناس بازار مسکن 
معتقد است،  اجرای طرح هایی 
مانند مس��کن مهر یا مس��کن 
اجتماعی تا زمانی که شاخص 

دسترس��ی خانوار به واحدهای 
مس��کونی را افزای��ش داده و 
نس��بت به بهبود ش��رایط بازار 
کم��ک کند، مثبت خواهد بود 
و ای��ن امر بخش��ی از گره های 
موجود در بازار را باز می کند. 
مصطفی نظرپور، در گفت وگو 
با »فرصت امروز«  تصریح کرد:  
دولت طبق قانون مقید ش��ده 
که مسکن مهر را تکمیل کند.  
ح��اال اگر بناس��ت درکنار آن 
طرحی ش��بیه به مس��کن مهر 
یا با ویژگی های خاص نس��بت 
به آن س��اخته ش��ود، می تواند 
مورد اس��تفاده مثبت باشد. به 
خصوص اینکه مسکن در ایران 
امری بحران زاست و عدم توجه 
ب��ه آن می تواند در آینده برای 
کش��ور مش��کالتی را به وجود 

آورد. 
به گفته وی،  نگاه یکجانبه و 
کلی به بازار مس��کن بخش��ی از 
مش��کالت را مغفول می گذارد 
زی��را مس��ائل و معضالت��ی که 
در بازاره��ای جن��وب و مرک��ز 
کالنشهرها وجود دارد قطعا برای 
ساکنان شمال شهر هیچ محلی 

از اع��راب ن��دارد و از این رو اگر 
بخواهیم طرح هایی مانند مسکن 
اجتماع��ی را در قالب بازاری که 
شمال ش��هر را مورد توجه قرار 
می دهد، بررسی کنیم، قطعا راه 

را به خطا رفتیم. 

تهران ظرفیت افزایش 
جمعیت ندارد

در کن��ار نگاه مثبت موجود 
ب��رای پیگیری طرح مس��کن 
اجتماع��ی و البت��ه اس��تفاده 
در  موج��ود  ظرفیت ه��ای  از 
زمین های دولتی برای ساخت 
آن نگاهی ناش��ی از تردید نیز 
هن��وز برای اج��رای این طرح 

وجود دارد. 
ابوالفض��ل قناعت��ی، عض��و 
در  ته��ران  ش��هر  ش��ورای 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تاکی��د می کن��د که با توجه به 
مش��کالتی ک��ه در حال حاضر 
گریبانگیر ش��هر تهران بوده و 
نش��ان دهنده به پایان رسیدن 
ظرفیت هاس��ت، اگر بخواهیم 
همچن��ان مس��ائل مس��کنی 
موج��ود را ب��ه دوش پایتخت 

بیندازی��م، قطع��ا راه��کار ما 
جواب نمی دهد. 

به گفته وی،  بحث مس��کن 
مهر و جواب ندادن آن در طول 
سال های گذش��ته نیز یکی از 
اصلی ترین مشکالتی است که 
تهران با آن دست و پنجه نرم 
می کند. وقتی حاش��یه ها را در 
اطراف کالنش��هر زی��اد کنیم 
قطعا بار شغلی و اقتصادی آن 
دوب��اره به ش��هر بازمی گردد و 
این یعنی هیچ یک از گره های 

موجود هنوز باز نشده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه باید به 
جای شهرس��ازی جدید تالش 
کنی��م مهاجرت به ش��هرهای 
ب��زرگ کاهش پیدا کند اظهار 
ک��رد:  هرچن��د در حال حاضر 
شهرداری برمبنای اختیاری که 
قانون به آن داده امکان فروش 
تراکم را دارد که البته با توجه 
به نیاز موجود در شهر گریزی 
نی��ز از آن وج��ود ن��دارد حتی 
در ش��رایط فعلی نیز نمی توان 
از رش��د و گس��ترش ته��ران 
جلوگیری ک��رد. حال اگر قرار 
باشد طرحی به بزرگی مسکن 
اجتماعی دوب��اره در محدوده 
ش��هری پایتخت ساخته شده 
و ب��اری جدید بر دوش ش��هر 
بیندازد مش��خص نیس��ت که 
وضعیت تامین زیرساخت هایی 
مانن��د آب و ب��رق ک��ه حت��ی 
ام��روز نی��ز در ش��رایط بحران 
ق��رار دارد یا خدمات زیر بنایی 
الزم چگونه تامین خواهد ش��د 
و اه��داف دول��ت در اج��رای 
مس��کن اجتماعی چطور شکل 

می گیرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه هنوز 
ط��رح مس��کن اجتماع��ی در 
مرحله گمانه زنی قرار داش��ته 
و ت��ا اجرای نهایی و اس��تفاده 
متقاضی��ان از آن راه و فاصل��ه 
زیادی باقیمانده هنوز نمی توان 
مخاطرات موجود در مسیر آن 

را با قاطعیت اعالم کرد. 
ام��ا قطعا بحث اس��تفاده از 
زمین ه��ای دولت��ی هم دارای 
ظرفیت های��ی اس��ت ک��ه در 
سال های گذشته مغفول مانده 
و هم می تواند خط گس��ترش 
حاشیه نش��ینی و البته ساخت 
خانه های��ی را که هیچ تقاضای 
برای آنها وجود ندارد، افزایش 

دهد. 

8 هزار خانوار واجد شرایط شناسایی شدند
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حمل و نقلیادداشت

رشد ساالنه یک تا ۴.۴ درصدی 
حمل و نقل ایران تا سال ۲۰۱۹

 بیزین��س مانیت��ور با اش��اره به چش��م انداز مثبت 
بخ��ش حمل و نقل ای��ران پیش بینی کرد، حمل و نقل 
جاده ای ایران تا سال ۲۰۱۹ رشد ساالنه ۴.۴ درصدی، 
حمل و نقل ریلی رشد حدود یک درصدی و حمل و نقل 

هوایی رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کند. 
به گزارش تس��نیم، بیزینس مانیتور در گزارش��ی 
نوش��ت:  چش��م انداز بخش حمل و نقل ایران از زمان 
آخری��ن گ��زارش س��ه ماهه م��ا تاکن��ون حداقل در 
کوتاه مدت تا حدی تغییر کرده است.  کاهش قیمت 
نفت تا پایان س��ال ۲۰۱۴، ما را بر آن داش��ته اس��ت 
تا در بس��یاری از فرض های اقتصادی کالن مان برای 
صادر کنن��دگان نف��ت که ایران نیز یکی از آنهاس��ت، 
تجدیدنظر کنیم. نتیجه این بازنگری کاهش بسیاری 
از پیش بینی های قبلی بوده است.  چشم انداز بلند مدت 
همچنان نسبتا مثبت است.  ایران از جمعیتی باال و رو 
به رشد برخوردار است و سرمایه گذاری قابل توجه در 
تمام قسمت های حمل و نقل صورت گرفته است.  اما 
چالش های رش��د کوتاه مدت در این بخش چشمگیر 
هس��تند.  با این وجود، ما پیش بینی می کنیم که در 
سال ۲۰۱5 و در میان مدت، بخش حمل و نقل ریلی، 
هوایی و بندری ایران ش��اهد توس��عه مثبتی از نظر 
حج��م باش��د. براس��اس ای��ن گ��زارش، پیش بینی 
می ش��ود که در س��ال ۲۰۱5، حجم حمل و نقل کاال 
از بندرعب��اس 6.7 درص��د توس��عه یابد و این رقم تا 
س��ال ۲۰۱۹ به طور متوس��ط به 6.8 درصد در س��ال 
برس��د.  همچنین پیش بینی می ش��ود که در س��ال 
۲۰۱5، حجم حمل و نقل جاده ای 3.6 درصد توس��عه 
 یابد و رقم رشد تا سال ۲۰۱۹ به طور متوسط ساالنه 
۴.۴ درصد باش��د. پیش بینی می ش��ود که در س��ال 
۲۰۱5، حجم حمل و نقل ریلی بر حسب تن بر کیلومتر 
۰.3 درصد افزایش یابد و رقم رش��د س��االنه تا س��ال 
۲۰۱۹ ب��ه ۰.۹ درص��د برس��د.  همچنین پیش بینی 
می شود که در سال ۲۰۱5، حجم حمل و نقل هوایی 
۱.8 درصد افزایش یابد و حجم رش��د س��االنه به طور 

متوسط تا سال ۲۰۱۹ به ۱.۹ درصد برسد. 
براس��اس پیش بینی این گزارش در س��ال ۲۰۱5، 
تج��ارت ای��ران با دنیای خارج ش��اهد کاهش واقعی 
۰.۴ درص��دی خواه��د بود و این رقم تا س��ال ۲۰۱۹ 
به طور متوسط به رشد ساالنه ۱.3 درصدی می رسد. 

استرداد مبلغ بلیت درصورت تاخیر

معاون مس��افری ش��رکت راه آهن با اشاره به فروش 
85۰ هزار صندلی قطار برای نوروز گفت:  در صورت 
تاخیر قطارها در نوروز، 5۰ تا ۱۰۰ درصد وجه بلیت 

به مسافر پرداخت می شود. 
به گزارش مهر، سیدمحمد راشدی با بیان اینکه شروع 
پیک نوروزی قطارهای مسافری از ۲5 اسفندماه ۹3 به 
م��دت ۲۰ روز ت��ا ۱5 فروردین م��اه ۹۴ ادامه دارد، بیان 
کرد:  فروش اینترنتی بلیت قطار در بهمن ماه ش��روع 
شد و هر روز به یک محور اختصاص یافت که هنوز هم 

برای مابقی صندلی ها فروش ادامه دارد. 
معاون مس��افری ش��رکت راه آهن با اشاره به اینکه 
بلیت مسیرهای پرتردد در روزهای پیک فروش رفته 
اما برخی مسیرها باقی مانده است، گفت:  برای رعایت 
حقوق ش��هروندی ثبت س��اعت ورود قطار به مقصد 
برروی بلیت درج می ش��ود و جدولی تعیین ش��ده تا 
حس��ب س��اعت تاخیر از 5۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ بلیت 
به مس��افران بازگردانده  ش��ود. راش��دی تصریح کرد:  
به عنوان مثال در قطارهای تهران- مش��هد اگر س��ه 
س��اعت تاخیر داش��ته باش��د 5۰ درصد از وجه بلیت 
برگشت داده می شود و اگر پنج ساعت به سه ساعت 
اضافه می شود ۱۰۰ درصد پول به مسافر بازمی گردد. 

آزادراه قزوین در محدوده منجیل 
زیربار ترافیک می رود

ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی کش��ور 
 گف��ت:  بخش��ی از ۱۱ کیلومت��ر باقیمان��ده از آزادراه 
رشت - قزوین در حدفاصل ابتدای منجیل تا تونل منجیل 

در روزهای باقیمانده از سال ۹3 زیربار ترافیک می رود. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمدباق��ر نوبخ��ت عص��ر جمعه از دو پ��روژه تکمیل 
۹۰۰متر از باقیمانده آزادراه رشت - قزوین در محدوده 
شهر منجیل و همچنین محور اصلی سه بانده منجیل 
- رودبار به این آزادراه بازدید کرد. وی در این بازدید که 
با همراهی اس��تاندار و مدیرکل راه و شهرس��ازی گیالن 
انجام شد، بر ضرورت تکمیل آزادراه و راه اندازی راه آهن 
تاکید کرد و این دو مهم را در توسعه گردشگری گیالن 
موثر خواند. سخنگوی دولت افزود:  با بهره برداری از این 
قسمت آزادراه، امیدواریم مسافران نوروزی در ترافیک 
س��نگین منجیل قرار نگیرند و مردم ش��هر منجیل هم 
دچار مشکالت این ترافیک نشوند. وی با اشاره به ساخت 
پنج تونل برای تکمیل آزادراه تصریح کرد:  تا پایان سال 
۹۴ نی��ز ادام��ه باقیمان��ده آزادراه از منجیل تا رودبار به 
بهره برداری می رسد. نوبخت خاطرنشان کرد:  همچنین 
با مشخص شدن پیمانکار، حدود هشت کیلومتر باقیمانده 

آزادراه تا پایان سال ۹5 به بهره برداری خواهد رسید.

مردم هیچ مبلغی برای مسکن مهر 
به دولت نمی پردازند

مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید از 
پیشرفت 86 درصدی پروژه های مسکن مهر خبر داد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محس��ن نریمان با بیان اینکه در پروژه های مس��کن 
مه��ر هی��چ افزایش قیمتی نداریم و هیچ س��ودی از 
آورده ه��ای مردم��ی دریاف��ت نمی کنی��م، ادامه داد: 
رقم های اعالم شده برای مسکن مهر قیمت تمام شده 
واحدهاست و دولت، مجلس و همچنین سایر بخش ها 
اع��الم کرده اند که هزینه مس��کن مه��ر باید از محل 
آورده های مردم و تسهیالت بانکی تامین شود. ضمن 
اینک��ه هزینه خدمات روبنایی مس��کن مهر از جمله 
مدرسه، کالنتری، درمانگاه و غیره باید توسط دولت 

پرداخت شود. 
نریمان اظهار کرد: ش��رکت عمران شهرهای جدید 
در پروژه های مسکن مهر از مردم هیچ پولی دریافت 
نمی کند و مردم هم هیچ مبلغی برای ساخت مسکن 
مهر به دولت نمی پردازند، بلکه متقاضیان به حساب 
خودشان پول واریز می کنند و بانک نیز تسهیالت را 
به حساب مردم واریز می کند. در واقع برای مواردی 
مانند نصب کابینت یا لوله کش��ی نباید از این مبالغ 
پولی صرف شود و اگر تخلفی در این زمینه روی دهد 
از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری اس��ت زیرا پول 
بیت المال به بخش خصوصی وارد شده است. البته این 
پول ها را به هر طریق متقاضی باید پرداخت کند ولی 
م��ا در تالش��یم ک��ه وام ارزان قیمت ۴ درصد و زمین 
رایگان ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار دهیم و این 

امتیازی است که دولت قانونا ارائه می دهد. 
وی با بیان اینکه اگر حس��اب مردم خالی ش��ود 
ای��ن حس��اب را هیچ ک��س نمی تواند پر کند، گفت: 
هی��چ راه��ی وجود ندارد و هیچ قانونی هم برای پر 
کردن این حس��اب نیس��ت. عمال اگر مردم اعتراض 
کنند، کار متوقف می شود چون حساب خالی است. 
م��ا فقط روی درس��ت صرف ش��دن پ��ول مردم در 
امور ساخت و س��از مس��کن مهر نظارت داریم وگرنه 
همان طور که وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرده ما 
در مسکن مهر وظیفه ای بیش از این نظارت نداریم. 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پاسخ 
به این سوال که آیا از ابتدای طرح مسکن مهر هیچ 
بودجه دولتی به آن اختصاص نیافته اس��ت، گفت: 
از ابت��دای ای��ن ط��رح و در دول��ت نهم و دهم هیچ 
ردی��ف بودجه ای برای مس��کن مه��ر در نظر گرفته 
نش��د. تنها منبع مالی برای س��اخت این واحدها، 
همان تس��هیالت بانکی و زمین های ۹۹ س��اله بود. 
نریمان درباره پیشرفت فیزیکی پروژ ه های مسکن 
مهر به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: 
مس��کن مه��ر در کل 86درصد پیش��رفت فیزیکی 
داش��ته، در حالی ک��ه تاکن��ون کمت��ر از 7۰ درصد 
از آورده های مردمی پرداخت ش��ده اس��ت. در واقع 
ساخت و ساز مسکن مهر از آورده های مردمی جلوتر 
است و ما بیشتر از بانک تسهیالت گرفته ایم، یعنی 
بانک باید در این مرحله 86 درصد از تسهیالت را 
پرداخ��ت می کرد اما درخواس��ت کردیم ۹۰درصد 
را اختص��اص ده��د و در این ص��ورت پیمانکار بین 
۱۰ ت��ا ۱5 درص��د جلوتر خواه��د بود که البته این 
روند در ساخت وس��از طبیعی است. معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی اضاف��ه کرد: م��ا پیمانکاران را مجبور 
کردی��م کار را بی��ش از آورده متقاضیان پیش ببرند 
و مس��کن مهر جلوتر از آورده ها باش��د. ما تسهیالت 
بانک��ی را ابت��دا از ۱8 میلیون تومان ش��روع کردیم 
و ت��ا ۲5 میلی��ون توم��ان پیش رفتیم تا اینکه برای 
کم ک��ردن ب��ار آورده های مردم و ب��ا پیگیری های 
وزارت راه و شهرس��ازی، تس��هیالت از ۲5 میلیون 

به 3۰ میلیون تومان افزایش یافت. 
وی گفت: برای طرح های زیربنایی و روبنایی دولت 
ب��ه تازگی 7۰۰ میلی��ارد تومان اعتبار اختصاص داد 
اما در گذش��ته این مس��ئله تلخ وجود داش��ت که از 
محل آورده های مردمی برای این امور صرف می شد 
ک��ه خیل��ی عجیب بود، به عن��وان مثال در پردیس از 
محل آورده مردمی پل و تونل س��اخته ش��د و س��قف 
قرارداده��ای مردم��ی را تا 5۰ میلی��ون تومان برای 

تکمیل این خدمات باز گذاشته بودند. 

طرح بازآفرینی محالت قدیمی از 
استراتژی های جدید توسعه شهر

رییس اداره بافت های فرسوده شهری اداره کل راه 
وشهرسازی استان همدان گفت:  تهیه طرح بازآفرینی 
محالت قدیمی یکی از استراتژی های جدید در توسعه 

شهری بوده و بسیار مهم تلقی می شود. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عیسی سراقی عنوان کرد:  در این راستا این اداره اقدام 
به تهیه طرح های باززنده س��ازی محالت کلپا، حاجی 

و کبابیان در استان همدان کرده است. 
رییس اداره بافت های فرس��وده ش��هری اداره کل 
اف��زود:  ای��ن طرح با مطالع��ات میدانی و نظرخواهی 
از اهالی این محالت آغاز ش��ده و با رویکرد مطالعات 
و مش��ارکت اجتماعی س��بب ایجاد طرح های بهتری 
خواهد شد که شهروندان نیز در اجرای آن مشارکت 

می کنند. 
وی درخصوص مش��خصات یک شهر مطلوب بیان 
کرد:  شهر مطلوب مکانی است که براساس مزیت های 
فرهنگ��ی، تاریخی و اجتماع��ی خود ایجاد، مدیریت 
و توس��عه یابد. س��راقی در ادامه اظهار کرد:  چنین 
شهری باید از فرهنگ و مناسبات اجتماعی و مدنی در 
تمام تعامالت جاری میان شهروندان بهره گیرد زیرا 
رشد و توسعه کالبدی آن براساس پیشینه تاریخی و 

مطالعات اجتماعی ضروری به نظر می رسد. 
وی ی��ادآور ش��د:  پروژه هایی ک��ه مردم و اجتماع در 
فرآیند تهیه آن ش��رکت می کنند اجتماع محور بوده و 
بازده بهتری داشته است و توانمند و عملگرا خواهد بود. 
سراقی در پایان خاطرنشان کرد:  همچنین نظارت 
بر رعایت حقوق همسایگی در تدوین ضوابط و اجرا از 
دیگر فعالیت های این حوزه در حیطه مسائل اجتماعی 

و حفظ و احیای حقوق شهروندان است. 

جواد هاشمی 

نرخنامه

خبــر

کارشناس��ان و مس��ئوالن مس��کنی معتقدند،  شش 
ماه��ه دوم س��ال آین��ده دوره خروج از رکود مس��کن 
شروع می ش��ود که عالئم آن باید از حجم معامالت در 
اردیبهش��ت ماه خود را نش��ان دهد.  البته در این بازه 

زمانی گویا قرار اس��ت اجرای طرح های مسکنی دولت 
هم از جمله مس��کن اجتماعی و حمایتی ش��روع شود. 
هرچند وزیر راه و شهر سازی هرگونه افزایش قیمتی را 
درحوزه مس��کن در س��ال آینده رد کرده است اما اکثر 

کارشناس��ان افزای��ش قیمت ۱۰ ت��ا ۱5 درصد را برای 
این بازار در س��ال آینده پیش بینی کرده اند و معتقدند 
رونق بازار مسکن پایتخت از خانه های کوچک بین ۴5 

تا 7۰ متر ش��روع می ش��ود.  

قیمت  )تومان(محدوده متراژ

۱6۰ میلیون مجیدیه5۰ متر- ۱۰ ساله 

۴5۰ میلیونتجریش65 متر-۱ خواب

۱۹۰ میلیون منیریه 58 متر- نوساز 

۱۴3 میلیونسی متری جی53 متر-نوساز

۲۱5 میلیون پونک ۴7 متر

۱۱5 میلیونجوادیه 56 متر

۲8۰ میلیونجمهوری6۲ متر-5 سال ساخت

۲7۰ میلیونهفت حوض58 متر- نوساز

3۴۰ میلیونسعادت آباد 6۰ متر-۱۰ سال ساخت

قیمت  )تومان(محدوده متراژ

۱۲۰ میلیون افسریه ۴۴ متر-5 سال ساخت 

۲۰۰ میلیون نازی آباد 6۰ متر 

۲۱۲ میلیوندهکده المپیک 55 متر-۱۰ سال ساخت 

3۴۰ میلیونفاطمی 6۰ متر

۱۹۰ میلیون فلسطین 6۴ متر-کلنگی

۲۰۰ میلیونبلوار کشاورز55 متر- ۹ سال ساخت 

385 میلیوندیباجی55 متر- نوساز 

۴8۰ میلیونیوسف آباد 67 متر-نوساز

۲75 میلیوننارمک 55 متر-5 سال ساخت

مع��اون معماری و شهرس��ازی 
وزارت راه و شهرس��ازی با اش��اره 
ب��ه ط��رح جامع مس��کن گفت:  
با اش��اره به شهرفروش��ی برخی 
ش��هرداران برای اداره ش��هر این 
اقدام از نظر شورای عالی معماری 
و شهرسازی قابل قبول نیست. 

و  راه  وزارت  گ��زارش  ب��ه 
شهرسازی،  پیروز حناچی اظهار 
کرد:  مطالعات کارشناسان طرح 
جام��ع مس��کن نش��ان می دهد 
ک��ه چهار ده��ک ابتدایی جامعه 
برای تهیه مس��کن خود نیازمند 
کمک های دولت هستند و تامین 
مس��کن دهک های پنجم تا دهم 
نیز توسط خود مردم برنامه ریزی 

و تامین می شود. 

وی ادام��ه داد:  بنابرای��ن باید 
کاری ک��رد ت��ا در درج��ه اول 
خ��ط فق��ر جابه ج��ا نش��ود و در 
درج��ه دوم ای��ن ط��رح توس��ط 
بخش خصوص��ی و م��ردم به اجرا 
درآی��د.  دول��ت کمک های خود 
را ب��ه چه��ار ده��ک اول متمرکز 
ک��رده و سیاس��ت گذاری را ه��م 
در اختی��ار دارد ت��ا قیمت زمین 
را در کالنش��هرها کنت��رل کند و 
ش��رایطی را فراهم کند که با آن 
به عن��وان یک کاالی س��رمایه ای 
صرف برخورد نشود.  ضمن اینکه 
سیاس��ت های کالن اقتصادی هم 
در اجرای طرح جامع مسکن موثر 

هستند. 
زم��ان  درخص��وص  وی 

نهایی ش��دن طرح جامع مس��کن 
اولی��ه  خروجی ه��ای  گف��ت:  
ط��رح جامع مس��کن در معاونت 
مس��کن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی آم��اده ش��ده و ما 
الزم  هماهنگی ه��ای  نیازمن��د 
در بخ��ش برنامه ریزی هس��تیم.  
هماهنگ��ی  مفق��وده  حلق��ه 
برنامه ریزی ه��ای مرتبط با طرح 
جامع،  بخش مس��کن اجتماعی 
و تامین مس��کن کم درآمدهاست 
که در گذشته در طرح های توسعه 
و عمران ش��هری به این موضوع 
پرداخته نمی ش��د ولی در تالش 
هستیم تا در نشست هایی به نقطه 
بهینه در این زمینه دست یابیم. 

حناچ��ی درب��اره ممنوعی��ت 

فروش تراکم در کالنشهرها عنوان 
ک��رد:  مبحث انضباط ش��هری با 
موض��وع ممنوعیت فروش تراکم 
از س��وی ش��هرداری ها در ارتباط 
مس��تقیم اس��ت؛  در این مبحث  
)انضباط شهری( شهرها براساس 
رش��د  مس��کونی،   تراکم ه��ای 
جمعیت ش��هر و تنظیم افق آتی 
در نظر گرفته می شوند که به رغم 
تحقق نیافتن رش��د جمعیتی در 
بسیاری از شهرها و نداشتن صرفه 
اقتص��ادی،  همچن��ان تقاض��ای 
خریدوف��روش تراکم وجود دارد؛  
این موضوع نشان می دهد عوامل 
دیگری غیر  از مس��ائل اقتصادی 
در تقاضای تراکم فروش��ی دخیل 

است. 

عض��و هیات علمی دانش��کده 
معماری و شهرس��ازی دانش��گاه 
تهران با اش��اره به شهرفروش��ی 
برخی ش��هرداران برای اداره شهر 
تاکید کرد:  این کار از نظر شورای 
عال��ی شهرس��ازی و معم��اری 
قابل قب��ول نیس��ت.  الزمه تحقق 
انضباط ش��هری،   »تامین منابع 
مالی پایدار برای ش��هرداری ها« و  
»کاهش هزینه های جاری توسط 
نظام مدیریت شهری« برای اداره 
هزینه شهر است؛  باید شهرها به 
منابع مالی  دست یابند تا اگر در 
شرایطی قرار گیرند که یک زمان 
حت��ی یک نف��ر هم برای دریافت 
پروانه س��اختمانی مراجعه نکند،  

اداره شهرها مختل نشود. 

آخرین وضعیت طرح جامع مسکن 



از اوایل ش��هریور امس��ال که 
صادرات شیرخش��ک آزاد ش��د، 
امید دوباره ای برای کارخانه های 
لبنی بود که بتوانند منبع درآمد 
بیشتری داشته باشند و از طرف 
دیگر تقاضا برای خرید شیرخام 
از دامداران را افزایش دهند. اما 
این خوش��حالی به درازا نکشید 
و تقریب��ا دو م��اه پی��ش بود که 
دامداران خواهان افزایش قیمت 

شیرخام تولیدی شدند.
ای��ن موضوع چ��ون از طرف 
کارخانه ه��ای لبن��ی قابل اجرا 
نب��ود و هزینه های مختلف این 
گ��روه، اج��ازه چنی��ن کاری را 
نم��ی داد، بنابرای��ن دولت برای 
کاه��ش عرضه وارد میدان ش��د 
و شیرخام عده ای از دامداران را 

به صورت تضمینی خرید.
ای��ن خالصه ماجرایی بود که 
برای صنعت شیر کشور در چند 
ماه اخیر اتفاق افتاد. البته در این 
روزنام��ه هم گزارش مفصلی در 
این ب��اره تهیه کردیم. اما امروز 
قص��د داریم درباره گوش��ه های 
پنهان این ماجرا صحبت کنیم.

مزایده خطرناک
شیرخش��ک تولی��د ش��ده از 
خری��د تضمین��ی، صرفا جهت 
ص��ادرات ب��وده و قرار نیس��ت 
حتی یک قوطی از آن در داخل 
کش��ور مصرف ش��ود. زیرا مازاد 
تولید ش��یر در کشور به گونه ای 
باید از مرزها خارج می شد تا به 

ضرر دامداران تمام نشود.
گذش��ته،  هفت��ه  دوش��نبه 
روس��تایی  تعاون��ی  س��ازمان 
مزای��ده ای را مبن��ی ب��ر فروش 

شیرخش��ک منتش��ر کرد که در 
آن از ش��رکت های صادرکننده 
ب��رای خرید بیش از 5هزارتن از 
ای��ن ماده غذایی دعوت به عمل 
آمده بود. قرار اس��ت 27اس��فند 
پاکت های مزایده باز و مباشران 
صادراتی تعیین شوند. اگرچه در 
انته��ای متن، به صادراتی بودن 
این محصول تاکید ش��ده بود اما 
در این مورد ش��بهات و سواالتی 
وجود دارد که کمی نگران کننده 
است؛ مخصوصا برای دامداران.

اطمینان از صادرات، با چه 
تضمینی؟ 

نخستین سوالی که به 
ذهن متبادر می شود این 
است که سازمان تعاونی 
روستایی، با چه ضمانتی 
می تواند مطمئن باش��د 
که ش��رکت های خریدار 
شیرخش��ک، ت��ا آخرین 
قوطی را صادر می کنند؟ 
از کجا معلوم که مقداری 
از آن دوب��اره وارد چرخه 

تولید نش��ود و مهم ترین ماده 
اولی��ه کارخانه ه��ا را تامی��ن 
نکند؟ کارشناسان معتقدند که 
جایگزینی  قابلیت  شیرخشک 
و تبدیل ش��دن به ش��یر مایع 
را دارد و می توان��د ع��الوه ب��ر 
صنع��ت لبنی��ات در صنع��ت 
شیرینی، سوسیس و کالباس، 
بیس��کویت و غی��ره اس��تفاده 
ش��ود. این عمل در کشورهای 
مختلفی به خصوص پاکس��تان 
و افغانس��تان انجام می ش��ود و 
به عنوان شیر بازساخته معروف 

است.
اگ��ر چنی��ن اتفاق��ی بیفتد و 

شیرخش��ک مذکور وارد چرخه 
تولی��د ش��ود، بیش��ترین ضرر و 
زیان ها متوجه دامداران اس��ت. 
ع��الوه بر آن، دولت برای مزایده 
زمان مناس��بی را انتخاب نکرده 
است، زیرا کارخانه های کوچک 
لبن��ی در ایام عید نوروز معموال 
تعطیل هس��تند و تقاضای بازار 
ه��م ب��رای مصرف ت��ا حدودی 
کاه��ش می یابد. ضم��ن اینکه 
ش��یر تولیدی بز و گوس��فند با 
توج��ه به فصل زای��ش، از اوایل 
اردیبهش��ت وارد ب��ازار ش��ده و 
800ه��زار ت��ا ی��ک میلیون تن 
عرضه را در پی خواهد داش��ت. 

اینه��ا همه عواملی بود که باعث 
کاهش تقاضای خرید ش��یرخام 
از دامداران می شود. حال فرض 
کنید مقداری از شیرخشک هم 
بازس��اخته شده و به عنوان ماده 
اولیه کارخانه ها استفاده شود. آیا 
ای��ن اتفاق، حذف دامداری ها را 

در پی نخواهد داشت؟ 

تسویه حساب، به شرط 
ارائه قبض گمرکی

قائ��م مق��ام س��ازمان تعاونی 
روس��تایی در ای��ن خصوص به 
»فرص��ت امروز« می گوید: »این 
خرید تنه��ا برای کاهش عرضه 

داخل��ی ش��یرخام اتف��اق افتاد. 
بنابراین اگر شیرخشک تولیدی 
دوب��اره به چرخه بازگردد، تمام 
مع��ادالت ب��ه هم می خ��ورد و 

دامداران متضرر می شوند.«
سیدمهدی رحمانی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه چه تضمینی 
ب��رای اطمینان از ص��ادرات این 
شیرخش��ک از ط��رف خریداران 
وجود دارد، اظهار می کند: »مزایده 
مذک��ور فقط برای ش��رکت های 
صادرکنن��ده اس��ت و اجناس را 
به ش��رط صادرات به آنها تحویل 
خواهی��م داد. از طرفی ش��رط ما 
برای تس��ویه حساب، ارائه قبض 
گمرکی است و تا این برگه 
ارائه نش��ود، تسویه حساب 

تکمیل نمی شود.«
هرچند باز هم شبهاتی 
در ای��ن زمینه وجود دارد 
مبن��ی ب��ر اینک��ه وقتی 
خری��دار، شیرخش��ک را 
تحوی��ل گرفت��ه و دیگ��ر 
کاری باقی نمانده اس��ت، 
حس��اب  تس��ویه  چگونه 
تکمیل��ی منوط ب��ه ارائه قبض 
گمرک��ی اس��ت؟ رحمان��ی در 
پاس��خ، ای��ن اطمینان را داد که 

چنین راهکاری عملی است.

شیر بازساخته توجیه 
اقتصادی ندارد

کارشناس��ان  برخی  اگرچ��ه 
اص��رار دارن��د می��زان احتمال 
ورود ای��ن شیرخش��ک را ب��ه 
چرخه تولید، دس��ت باال بگیرند 
ام��ا نایب ریی��س انجمن صنایع 
فرآورده ه��ای لبنی ایران درباره 
ای��ن موضوع به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »اس��تفاده از ش��یر 

بازس��اخته به هیچ عنوان صرفه 
اقتصادی ندارد.«

محم��د فرب��د معتقد اس��ت: 
»تبدیل ش��یرخام به شیرخشک، 
پروس��ه ای هزینه بر است. حال با 
توجه به فراوانی عرضه شیرخام در 
کشور، آیا متقبل شدن هزینه ای 
دیگر برای کارخانه ها جهت تبدیل 
آن به شیر مایع، عقالنی است؟«

ب��ه گفت��ه فربد، کش��ورهایی 
ک��ه ای��ن کار را انجام می دهند 
ب��ه نوعی مجبورن��د و از کمبود 
ش��یرخام رن��ج می برن��د اما در 
کش��ور ما وقتی ب��ه اندازه کافی 
شیرخام وجود دارد، دلیلی برای 

این کار وجود نخواهد داشت.
اگ��ر چه نای��ب رییس انجمن 
لبن��ی  فرآورده ه��ای  صنای��ع 
از  اس��تفاده  احتم��ال  ای��ران، 
ش��یر بازس��اخته را تقریبا صفر 
می دان��د ام��ا این در ش��رایطی 
درست است که قیمت شیرخام 
موجود در بازار افزایش نیابد. در 
صورت افزایش قیمت شیرخام، 
دیگ��ر نمی توان ب��ه صفر بودن 
ای��ن احتم��ال مطمئن بود. زیرا 
ه��ر یک کیلوگرم شیرخش��ک، 
معادل 11/8کیلوگرم شیر مایع 
اس��ت و اس��تفاده آن می توان��د 
جبران کنن��ده هزین��ه اضاف��ی 
باش��د. بنابرای��ن اگ��ر قیم��ت 
1440تومانی برای هر کیلوگرم 
شیرخام اجباری شود، در صورت 
وجود شیرخشک در انبارها باید 
نگران صنعت دامپروری کش��ور 
ب��ود. ضمن اینکه اس��تفاده 5 تا 
10درص��دی آن در محص��ول، 
قابل تشخیص نیست و شناسایی 
تخل��ف، تقریبا غیرممکن به نظر 

می رسد.

عاقبت شیرخشک ها چه می شود؟ 

احتمال سقوط دامداران با یک اشتباه کوچک
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گزارش 2

 داغ شدن بازار آجیل فروشان
 در روزهای پایان سال 

ب��ازار آجیل در هفت��ه پایانی س��ال رونق خاصی 
گرفت��ه اس��ت،  ضمن اینکه فندق،  ب��ادام هندی و 
تخمه ژاپنی از جمله خشکباری  هستند که افزایش 

قیمت زیادی داشته اند. 
ب��ه گزارش مه��ر، در حالی که کم ک��م به روزهای 
پایانی سال ۹۳ نزدیک می شویم،  بازار آجیل فروشان 
رون��ق خاصی گرفته و این روزه��ا افراد زیادی برای 

تامین آجیل شب عید راهی می شوند. 
در بازار آجیل امس��ال خش��کباری مانند فندق،  
ب��ادام هن��دی،  تخمه ژاپن��ی و به گفت��ه برخی 
فروش��ندگان بادام زمینی و بادام با افزایش قیمت 
مواجه بوده است و براس��اس گزارش میدانی مهر 
در ح��ال حاض��ر در ب��ازار آجیل فروش��ان پانزده 
خرداد قیمت هرکیلوگ��رم فندق 80 هزار تومان،  
تخمه گوش��تی 24 هزار تومان،  پسته اکبری 50 
هزار تومان،  بادام هندی 48 هزار تومان،  توت با 
کیفیت درجه یک 80 ه��زار تومان،  تخمه ژاپنی 
44 هزار تومان،  بادام 55 هزار تومان و نخودچی 

10 هزار تومان اس��ت. 
درهمی��ن راس��تا مصطف��ی احم��دی،  ریی��س 
اتحادی��ه آجی��ل و خش��کبار ب��ا بی��ان اینکه این 
گران��ی مرب��وط ب��ه دو الی س��ه ماه قبل اس��ت،  
گف��ت:  قیم��ت برخ��ی محص��والت از جمله مغز 
فن��دق،  تخمه ژاپنی و بادام هن��دی حدود دو تا 
س��ه ماه پیش مقداری افزایش یافته و از آن زمان 
تاکن��ون قیمت ها تقریباً ثاب��ت مانده اما آن زمان 
چون خریداری نبود این مس��ئله چندان نمود پیدا 
نمی کرد اما االن که نزدیک ش��ب عید است همه 

روی آن حساس شده اند. 
احم��دی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در 
این زمین��ه وجود ندارد و بعید به نظر می رس��د در 
هفته پایانی سال مشکلی از لحاظ قیمت ایجاد شود،  
گفت:  قیمت های کنونی با قیمت ش��ب یلدا تفاوت 

چندانی نکرده است. 
وی در م��ورد علل گرانی برخی خش��کبار اظهار 
داش��ت:  خشکس��الی س��بب ش��د تولی��د برخی 
محصوالت نس��بت به سال قبل کمتر باشد،  ضمن 
اینک��ه در اوایل م��اه محرم که س��ال نوی قمری 
اس��ت،  تج��ار عراق و کش��ورهای حاش��یه خلیج 
فارس خش��کبار ما را خریداری می کنند،  سالیان 
گذش��ته بعد از این دوره قیمت ها ارزان می شد اما 
امس��ال به دلی��ل کاهش تولی��د برخی محصوالت 

چنین اتفاقی نیفتاد. 
احمدی با بی��ان اینکه به طورکل��ی قیمت آجیل 
و خش��کبار برای مص��رف داخلی باالس��ت،  افزود:  
این مس��ئله به آن دلیل اس��ت که هزینه تولید این 
محصوالت باالس��ت و همچنی��ن اکثر محصوالت ما 
به ص��ورت دیم کاش��ته می ش��وند، در نتیجه وقتی 

بارندگی کم باشد با کمبود مواجه می شویم. 
همچنین علی محسنی،  معاون دفتر امور میوه های 
سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در مورد 
علل گرانی برخی خشکبار مانند فندق در بازار گفت:  
در سال جاری سرمازدگی شدید بهاره سبب کاهش 
50 درصدی تولید این محصول ش��د و میزان تولید 

آن امسال حدود 10 هزار تن است. 
وی با بیان اینکه مصرف فندق در کش��ور محدود 
اس��ت،  اظهار داشت:  عمده مصرف این محصول در 
مناطق ش��مالی و دیگر مناطق فندق خیز است و در 
سراسر کشور مصرف چندانی ندارد،  به همین دلیل 

تولید آن نیز محدود است. 

 قیمت مرغ 
دوباره به ۸ هزار تومان بازگشت

رییس اتحادی��ه پرنده و ماهی ته��ران از افزایش 
مجدد نرخ مرغ در بازار خبر داد. 

به گزارش مهر، درحالی که مسئوالن دولتی هفته 
گذش��ته اظهار امی��دواری کرده بودن��د قیمت مرغ 
هرچه س��ریع تر به 7000 تومان برس��د،  قیمت این 
محصول مج��ددا افزایش یافته و ب��ه حدود 8 هزار 

تومان رسیده است. 
در همی��ن زمینه مهدی یوس��ف خانی از افزایش 
مجدد نرخ مرغ خبر داد و اظهار داش��ت:  قیمت این 
محصول در مراکز خرده فروش��ی 7۹80 تومان و در 

مراکز عمده فروشی 74۳0 تومان است. 
ب��ه گفت��ه وی،  قیمت ان��واع ماهی نی��ز در بازار 
مص��رف به ش��رح زیر اس��ت: ش��یرجنوب 28 هزار 
توم��ان،  کپور 15 ه��زار تومان،  ق��زل آال 12 هزار 
تومان،  شیرنیزه ای 15 هزار تومان،  تیالپیا 21 هزار 
توم��ان،  آمور جنوب 2۳ ه��زار و 500 تومان،  آزاد 
دزفولی 7 هزارتومان و  حلوای سیاه 21 هزار تومان. 

 خرید تضمینی
یارانه دولت به کشاورزان

اجرای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اساسا 
با ضرر و زیان برای دولت همراه اس��ت و در اجرای 
خرید تضمینی به دلیل حمایت و تشویق کشاورزان، 
ضرر هم می کند . دولت بر حسب وظیفه قانونی خود، 
ملزم اس��ت برای برخی از محصوالت کشاورزی نرخ 
خرید تضمینی تعیین کند . اگر محصول کش��اورزان 
پس از برداش��ت با قیمت هایی که دولت اعالم کرده 
یا حتی بیشتر از آن خریداری شود، دولت وارد بازار 
نمی شود و خود کشاورز محصولش را به بازار فروش 
عرضه می کند . اگر بهای یک محصول کشاورزی در 
زمانی از قیمت تعیین ش��ده کمتر باش��د، س��ازمان 
تعاون روستایی به نمایندگی از دولت، وظیفه خرید 
تضمینی را اجرا می کند تا کشاورزان زیان نبینند . 

ب��رای نمونه اگ��ر محصول کلزا یا س��ویا در فصل 
برداش��ت قیمت شان در بازار بیشتر از قیمت تعیین 
شده باشد، کشاورز خودش محصولش را می فروشد 
و کاری ب��ه دولت ندارد اما اگر قیمت محصول کمتر 
از بهای تعیین شده باشد، این وظیفه دولت است که 
وارد شود و س��ازمان تعاون روستایی به مباشرت از 
سوی دولت خرید تضمینی محصول را آغاز می کند . 
پس از آن، س��ازمان تعاون روس��تایی باید محصول 
خریداری ش��ده را به فروش برساند و طبیعی است 
ک��ه در زم��ان فروش محص��ول در ب��ازار، ضرر هم 

می کنیم و این ذات خرید تضمینی است . 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، سیاست های 
حمایتی و تش��ویقی است که دولت برای کشاورزان 
در نظر می گیرد و اینکه در این پروس��ه دولت زیان 
ببین��د، خیل��ی هم دور از ذهن نیس��ت . وقتی ما به 
قیم��ت روز محص��والت را می خریم ام��ا زیر قیمت 
می فروش��یم، بنابرای��ن ضرر ه��م می کنی��م . البته 
محصوالتی را که خرید تضمینی می شوند نمی توانیم 
در زمان برداش��ت همان محصول به فروش برسانیم 
چون امکان دارد دوباره در چرخه فروش قرار گیرد و 
دو مرتبه به ما فروخته شود . همچنین قیمت فروش 
م��ا از قیمت خرید کمتر اس��ت بنابراین برای دولت 
ض��رر و زیان درپ��ی دارد . به بیان��ی دیگر دولت در 
خرید تضمینی همواره ضرر می کند چون به کشاورز 

یارانه می دهد.
26 محص��ول کش��اورزی از س��وی دول��ت خرید 
تضمینی می شوند و این سیاست در کشورهای دیگر 
نیز مرسوم است . تمامی کشورها به بخش های تولید 
و به ویژه کشاورزی یارانه می دهند و از تولیدکنندگان 
حمایت می کنند و یکی از روش های حمایتی دولت 
از بخش کش��اورزی در کش��ور ما سیاس��ت اجرای 
خرید تضمینی اس��ت . امیدواریم حمایت ها از بخش 
کشاورزی و کشاورزان ما که در شرایط دشوار امنیت 

غذایی کشور را تامین می کنند، بیشتر شود . 

گرانی و پالم، عامل پایین بودن 
سرانه مصرف شیر

به صرفه نبودن تولید، پایین بودن س��رانه مصرف 
ش��یر به علت گرانی، ش��ایعه اس��تفاده از روغن پالم 
در محصوالت لبنی و خرید تضمینی ش��یر از جمله 
مسائلی بود که تولید کنندگان و مصرف کنندگان شیر 

و محصوالت لبنی امسال با آن روبه رو بودند.
 ب��ه گ��زارش فارس، گرانی ش��یر و کاهش مصرف 
آن توس��ط خانوارهای ایرانی یکی از معضالت کش��ور 
اس��ت که محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی هم با 
بیان این مطلب که یکی از دالیل سرانه پایین مصرف 
ش��یر در کش��ور قیمت باالی آن است به این موضوع 
تاکید داشت. در کنار قیمت باالی این محصول برای 
مصرف کننده نارضایتی تولید کننده از به صرفه نبودن 
تولی��د ش��یرخام و ع��دم برابری قیمت تمام ش��ده با 
هزینه ه��ای تولی��د یکی دیگ��ر از معضالت تولید این 
ماده غذایی در س��ال جاری بود که موجب پش��ت سر 

گذاشتن جریانات مختلفی شد. 
ابتدای امس��ال ش��یرخام با قیمت هر کیلو 1110 
تومان از دامداران خریداری می ش��د که دولت برای 
حمایت از این قش��ر تولید کننده یا رانه ای را به مبلغ 
225 میلیارد تومان به تولید ش��یرخام س��ه ماهه بهار 
امس��ال اختصاص داد که باوجود تقاضای مکرر برای 
پرداخت به موقع آن توسط دامداران حدود ۹ ماه طول 
کشید تا به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز شود.
همچنی��ن تقاضای دامداران ب��رای افزایش قیمت 
خرید شیر خام از موارد دیگری بود که تولید کننده های 
ای��ن ماده غذایی امس��ال ب��ا آن درگیر بودند تا اینکه 
دولت در تیرماه قیمت 1440 تومان را برای آن مصوب 
کرد، گرچه تولیدکننده های شیر و فرآورده های لبنی 
ت��ا ب��ه امروز از عدم اجرای آن به دلیل عدم کش��ش 
بازار سر  باز زده اند. باوجود عدم اجرای مصوبه دولت 
مبنی بر خرید شیرخام به قیمت مصوب 1440 تومان 
توسط صنایع لبنی و خرید شیر با قیمت حدود 1200 
توم��ان امس��ال تولید کنن��دگان صنایع لبنی دو بار و 
برخی هم س��ه بار محصوالت ش��ان را گران کردند که 
البته بعد از تذکر سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
برخی صنایع اقدام به کاهش قیمت محصوالت ش��ان 

در یک هفته گذشته کردند.

یادداشت بــازار

لبنیات

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران- معاون وزیر جهاد کشاورزی

حسین صفایی

درحالی ک��ه یک هفته بیش��تر 
ت��ا ن��وروز باق��ی نمان��ده، عرضه 
میوه های قاچاق در بازار رس��می 
کش��ور افزایش یافته و کسی هم 
پاس��خگوی آن نیست. البته نایب 
رییس خانه کش��اورز معتقد است 
وزارت جهاد کش��اورزی و دولت 
ب��رای حمای��ت از تولید ملی باید 
علیه قاچاقچیان اعالم جرم کنند 
و عزمی ملی برای جلوگیری از آن 

در کشور به وجود آید. 
عرض��ه میوه ه��ای قاچ��اق از 
پرتقال ترکیه ای، سیب فرانسوی، 
انگور ش��یری آفریقایی، گالبی و 
س��یر چینی در بازار میوه و تر بار 
ش��ب عی��د پایتخ��ت ب��ه حدی 
گسترده و آشکارا صورت می گیرد 
ک��ه گویی قاچاقچیان از مجوزها 
و امضاه��ای طالی��ی اس��تفاده 
کرده ان��د ک��ه این قدر آس��وده و 
بی اس��ترس ب��ازار قاچاق خود را 
تبلیغ می کنند. البته جای تعجب 

اینجاست که وزارت 
جه��اد کش��اورزی 
س���ال ج�اری  در 
ب�ه عنوان  ب��اره��ا 
و  تولی��د  متول��ی 
محص��والت  ب��ازار 
اع��الم  کش��اورزی 
ک��رده ک��ه ب��رای 
واردات هی�������چ 
می��وه ای ب��ه غیر از 
م��وز مج��وز نداده 
اس��ت و بای��د ب��ا 
میوه ه��ای  دیگ��ر 
واردات��ی برخ��ورد 
اما مشخص  ش��ود 

نیس��ت ای��ن میوه های قاچاق که 
در حجم وسیع و گسترده عرضه 
می ش��وند، از کدام مبادی رسمی 
و غیر رسمی به کشور وارد شده اند 
و اساس��ا مس��ئول برخورد با این 
عرضه ه��ای غیرقانون��ی و البت��ه 

آشکار کیست؟ 

عنایت اهلل بیابانی، نایب رییس 
خان��ه کش��اورز در ای��ن باره به 
ایس��نا گفت: گرچه مس��ئوالن 
در  کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
براب��ر زیاده خواهی ه��ای برخی 
واردات  ب��رای  س��ودجویان 
می��وه ایس��تادگی کردند و هیچ 
مج��وزی ب��رای واردات میوه در 

ای��ن ای��ام ص��ادر 
وزارت  ام��ا  نش��د 
جه��اد کش��اورزی 
و هم��ه تعاونی ها و 
تشکل های تولیدی 
بخش خص��وص��ی 
متول��ی  به عن��وان 
تولید ملی و حافظ 
منافع کش��ور باید 
ق��اچاقچیان  علیه 
اعالم جرم کنن��د. 

اف������زود:  وی 
محصوالت  واردات 
کش��اورزی مانن��د 
می��وه و تر بار نه تنها 
ع��وارض واردات��ی و اقتص��ادی 
ب��رای کش��ور ب��ه هم��راه دارد، 
بلک��ه می توان��د پیامدهای نباتی 
نیز داش��ته باش��د و بیماری های 
بس��یاری را گریبان گی��ر باغ��ات 

کشور کند. 
نایب رییس خانه کشاورز اظهار 

کرد: یکی دیگر از مشکالتی که 
قاچاق میوه برای بازار داخلی و 
تولیدکنن��دگان ایرانی دارد این 
اس��ت که ذائقه مردم نس��بت به 
ای��ن محصوالت تغییر پیدا کرده 
و دیگر نمی توان به بازار باثبات 
و پای��دار محصوالت کش��اورزی 
ایران��ی امی��دوار ب��ود و نتیجه 
آن بی مش��تری شدن میوه های 
ایرانی و نابودی باغداران اس��ت. 
بیابان��ی با بی��ان اینکه تولید 
محص��والت کش��اورزی و میوه 
و تر ب��ار باید تطابق بیش��تری با 
ذائق��ه مصر ف کنن��دگان داخلی 
داش��ته باشد، گفت: آنچه مسلم 
اس��ت نبود قاعده درس��ت برای 
ورود کااله��ای وارداتی اس��ت، 
چ��را که محصوالت کش��اورزی 
ک��ه باید ب��ا نظ��ر وزارت جهاد 
کش��اورزی به کشور وارد شوند 
نباید اجازه عرضه در بازار میوه 

و تر بار را داش��ته باش��ند. 

جنگل ه��ای  مرک��ز  ریی��س 
خ��ارج از ش��مال کش��ور گفت: 
ح��ال جنگل ه��ای بلوط وخیم تر 
وضعی��ت  و  اس��ت  گذش��ته  از 
سینوسی برای سال آینده آنها با 
توج��ه به کاهش بارش و افزایش 
دما قابل پیش بینی است که البته 
برای پیش��گیری و کنترل آن به 

اعتبارات بیشتری نیاز داریم. 
رض��ا احم��دی در گفت وگ��و با 
ایس��نا اظهار کرد: امسال وضعیت 
جنگل های ش��مال وخیم تر شده 
اس��ت، چ��را که کمب��ود بارش ها 

و ش��دت خشکس��الی سبب شد 
ت��ا رژی��م بارش��ی دچار نوس��ان 
ش��دیدی ش��ود و این عامل باعث 
ش��د تا یخبندان و زمستانی برای 
درختان وجود نداشته باشد و کل 
دمای��ی که طی ش��ده در دو دوره 
رویشی خزان و آغاز رویش بودند، 
به گون��ه ای که درختان بلوط پس 
از یک س��ال خزان مجددا رویش 
پیدا کردند و همین عامل س��بب 
می ش��ود تا مشکالت دیگری برای 
آنه��ا به وجود  آی��د و البته در این 
می��ان اس��ترس و تن��ش کم آبی، 

افزای��ش دم��ا، افزای��ش ش��دت 
ریزگردها از مهم ترین عوامل پدیده 
خشکیدگی جنگل های بلوط است. 
وی اف��زود: در حال حاضر ش��دت 
خش��کیدگی جنگل ه��ای بل��وط 
بیش��تر ش��ده اس��ت و حال این 
درختان وخیم تر از گذشته خواهد 
ش��د. گرچه نمی توانی��م به دلیل 
وجود نظرات متفاوت و آماربرداری 
نه چندان درس��تی که در گذشته 
انجام شده تعداد دقیقی از درختان 
آسیب دیده را اعالم کنیم اما سطح 
این آفت یک میلیون و 1۳1 هزار و 

220 هکتار است. 
وی درب��اره وضعیت درختان 
بل��وط جنگل ه��ای زاگ��رس در 
س��ال آین��ده گف��ت: ب��ا توجه 
ب��ه کاه��ش ب��ارش و افزای��ش 
دم��ا به عن��وان یک��ی از عوامل 
قارچ��ی و زغالی می توان حالت 
سینوس��ی را ب��رای جنگل های 
زاگ��رس پیش بینی کرد اما باید 
اعتبارات بیش��تری برای مقابله 
ب��ا ای��ن مس��ئله اختصاص داده 
شود، درحالی که هم اکنون بیش 
از یک میلیون هکتار خش��کیده 

در جنگل ه��ای زاگ��رس وجود 
دارد و اعتب��ارات توانس��ته در 
س��طح 24 هزار هکت��ار اجرای 

عملیات موثر باش��د. 
اعتب��ارات  اف��زود:  احم��دی 
س��طح  ب��ا  یافت��ه  اختص��اص 
آس��یب دیده جنگل های زاگرس 
قابل قیاس نیس��ت، چرا که برای 
احی��ای ای��ن جنگل ه��ا 2۹00 
میلی��ارد تومان طرح پیش��نهاد 
 25 تنه��ا  دول��ت  و  ش��د  داده 
میلی��ارد توم��ان به این مس��ئله 

اختصاص داد. 

حال جنگل های بلوط وخیم تر شد

بازار داغ میوه های قاچاق در روز روشن؛ از گالبی چینی تا پرتقال ترکیه ای! 

وحید زندی فخر

اگر چه نایب رییس انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی ایران، احتمال 

استفاده از شیر بازساخته را تقریبا 
صفر می داند اما این در شرایطی 

درست است که قیمت شیرخام موجود 
در بازار افزایش نیابد



سردار حس��ین اشتری در نخستین سخنرانی رسمی 
خ��ود به عنوان فرمانده نیروی انتظامی، ضمن تش��ریح 
اه��داف و اولویت های پلی��س در دوران فرماندهی اش 
ب��ر ت��داوم حرک��ت در مس��یر دس��تاوردهای س��ردار 

احمدی مقدم تاکید کرد. 
به گزارش ایس��نا، فرمانده جدید ناجا در آیین تودیع 
و معارفه فرمانده نیروی انتظامی که با حضور مسئوالن 
لشگری و کشوری در سالن کوثر نیروی انتظامی برگزار 
شد، به تش��ریح برخی از اولویت ها و برنامه هایش برای 
فرماندهی نی��روی انتظامی پرداخ��ت و گفت: افزایش 
حض��ور مقتدرانه پلیس در عرص��ه محیط های عمومی 
و پاکس��ازی آن از معتادان، خرده فروشان موادمخدر و 
دیگر ناامن کنندگان محیط همراه با صیانت از ارزش ها 
می تواند موج��ب باال رفتن هزینه ه��ای ارتکاب جرم و 
برخورد قاطع با قانون ش��کنان ش��ده و به تداوم چهره 
عمومی ش��هرها از مظاهر بی بندوباری، ناهنجاری های 

رفتاری و ناامنی منجر ش��ود. وی گفت: تقویت مرزبانی 
و کاهش تخلفات جاده ای و رعایت دقیق در بهبود ارائه 
خدمات انتظامی ازجمله اولویت ها و مواردی اس��ت که 
با س��رعت بیش��تر ادامه خواهد یافت. کشف سریع تر و 
به موق��ع جرائم، به وی��ژه جرائمی که موجب تش��ویش 
اذهان و نگرانی عمومی ش��ود و نیز افزایش بهره گیری 
از فناوری ها و تجهیزات پیشرفته در کشف علمی جرم 
در ص��در برنامه های ما قرار داش��ته و دارد. اش��تری با 
اش��اره به ضرورت کمک به اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومت��ی گفت: کمک به اجرای این سیاس��ت از طرق 
مختلف نظیر ایج��اد تحول در امر مبارزه با قاچاق کاال 
و س��وخت، ارتقای امنیت کس��ب وکار و سرمایه گذاری 
و مب��ارزه بی ام��ان با مفاس��د اقتصادی ب��ا هماهنگی 
و هم��کاری قوه قضایی��ه و دولت از دیگ��ر اولویت های 
ناج��ا خواهد بود. برای تحقق چنی��ن اهدافی باید همه 
ظرفیت ه��ا و توانمندی های فردی و س��ازمانی بس��یج 

ش��وند. در این خصوص افزای��ش مهارت های ارتباطی، 
آم��وزش رفتارهای موثرتر اجتماعی، ارتقای قابلیت ها و 
مهارت های حرف��ه ای و تخصصی به عنوان یک ضرورت 
در کن��ار شایس��ته گزینی باید مورد توجه ق��رار گیرد. 
توس��عه بصی��رت دین��ی و انقالبی، تالش ب��رای ایجاد 
س��ازمانی متدین، ارزش��ی و والیت م��دار و نیز تحکیم 
فرهنگ پاک دس��تی، پاک چشمی و پاک دلی در نیروی 
انتظام��ی پیگیری خواهد ش��د تا به ح��ول و قوه الهی، 
پلیس��ی اخالق مدار، پاسخگو، قانونمدار و منضبط بیش 
از گذش��ته ب��ه منصه ظهور برس��د. وی با بی��ان اینکه 
امی��دوارم بتوانم در دوران مس��ئولیت خ��ود به عنوان 
فرمانده ناجا پاس��خگوی مردم باش��م، گفت: همچنین 
تالش ما بر این اس��ت که به عملیات ها سرعت بیشتری 
داده و رضایتمن��دی را افزایش دهیم. به گفته فرمانده 
نیروی انتظامی، اولویت های ما این است که دغدغه های 

مردم را رفع کنیم. 

تلویزیون مطابق روال س��ال های قبل، نوروز امسال هم 
با ویژه برنامه هایی زنده در ش��بکه های مختلف، س��ال را 
تحویل می کند. »اینج��ا آینده«،  »بهار در خانه«،  »بهار 
نارنج« و  »هفت س��الم« از جمله ویژه برنامه های تحویل 
س��ال تلویزیون در نوروز امس��ال معرفی ش��ده اند که به 
ترتیب از ش��بکه های یک، دو، س��ه و قرآن س��یما پخش 
می ش��وند. »اینجا آینده« برنامه تحویل س��ال شبکه یک 
سیماس��ت که با اجرای علی ضیاء همراه اس��ت. »بهار در 
خانه« عنوان ویژه برنامه تحویل س��ال ش��بکه دو س��یما 

معرف��ی ش��ده که با محوری��ت خانواده اس��ت. همچنین  
»بهارنارنج« از دیگر ویژه  برنامه های تلویزیون در ایام نوروز 
امسال است که برای شبکه سه سیما طراحی شده است. 
اج��رای این ویژه برنامه را احس��ان عیلخانی برعهده دارد. 
»بهارنارنج« از س��اعت 19 روز 29 اسفندماه آغاز می شود 
و تا لحظه تحویل س��ال به ش��کل زنده روی آنتن خواهد 
بود. »هفت سالم« نیز ویژه برنامه تحویل سال شبکه قرآن 
س��یما معرفی شده است که 11 س��اعت با مخاطبان این 

شبکه همراه خواهد بود. 

ب��اراک اوباما در مصاحبه با ش��بکه خب��ری وایس نیوز، 
گفت: ارس��ال نام��ه توس��ط 47 س��ناتور جمهوری خواه 
ب��ه مقام��ات ای��ران و اینکه خواس��ته ش��ده تا ب��ه من، 
رییس جمه��وری آمریکا، برای اجرای ای��ن توافق اعتماد 
نکنند باعث ش��رمندگی من اس��ت. اوباما گفت: به دلیل 
اقدام این 47 س��ناتور آمریکایی من احساس شرمندگی 
می کنم، برای ارسال نامه به مقامات ایران و اینکه موضوع 
اصلی مطرح ش��ده در این نامه آن است که این سناتورها 

به مقامات ای��ران می گویند به رییس جمه��ور آمریکا در 
مذاکرات اعتماد نکنید چراکه نمی توانید به او برای اجرای 
کامل توافق هس��ته ای احتمالی اعتم��اد کنید. این اتفاق 
تقریبا بی س��ابقه بوده اس��ت. به گزارش ایسنا، وایس نیوز 
گ��زارش داد: رهبری ایران در صفحه توئیتر منتس��ب به 
خود این نامه را نش��ان دهنده بی اخالقی سیاس��ی آمریکا 
خواند و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز آن 
را یک امر بی س��ابقه و غیر دیپلماتیک دانس��ت. وزیر امور 

خارجه آلمان، یکی از کشورهای مذاکره کننده در مسئله 
هس��ته ای ایران نیز در واکنش به این نامه گفت: اینکه از 
ای��ن نامه و تاثیر منفی آن صحبتی نکنیم در واقع کتمان 
حقیقت اس��ت. جان مک کین، یکی دیگ��ر از نمایندگان 
جمهوری خ��واه کنگره که نام��ه را امضا کرده بود با توجه 
ب��ه انتقادات گس��ترده به وجود آمده، گف��ت: ما پیش از 
ارس��ال این نامه باید بیشتر با یکدیگر در این باره بحث و 

گفت و گو می کردیم. 

علی ضیاء و احسان علیخانی مجریان برنامه های تحویل سال

اوباما: ارسال نامه 47 سناتور به ایران باعث شرمندگی من است

شروط شورای نگهبان برای تایید صالحیت داوطلبان انتخابات ۹4

تکریت در کنترل کامل نیروهای عراقی

به گزارش فارس، نجات اهلل ابراهیمیان، 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در نشس��ت 
خبری خود با اصحاب رس��انه در پاسخ به 
سوالی، مبنی بر ارسال یا عدم ارسال نامه 
یا سندی از س��وی قوه قضاییه به شورای 
نگهبان در ماج��رای ادعای پرداخت پول 
توس��ط یک مقام دولتی س��ابق به برخی 
نماین��دگان، گفت: تاکن��ون اطالعاتی در 
این زمینه به دس��ت ما نرسیده است و ما 
نیز این موض��وع را در حد گمانه زنی های 
سیاس��ی  فع��االن  اخب��ار  و  رس��انه ای 
ش��نیده ایم. وی افزود: اگر هرگونه سند یا 
اطالعات قابل اثری به دس��ت شورا برسد 
آن را در رون��د تایی��د صالحیت ه��ا برای 
انتخابات آینده مجلس ش��ورای اس��المی 
مدنظ��ر ق��رار خواهی��م داد. همچنین به 
گزارش مهر ابراهیمیان، سخنگوی شورای 
نگهبان درخصوص اظهارات وزیر کش��ور 

پیرامون ورود پول های کثیف به انتخابات، 
گفت: در مورد کم و کیف این ادعا باید به 
گوینده محترم مراجعه کرد. برخی از آنچه 
اعالم شده دارای عناوین مجرمانه است و 
ورود به آن در صالحیت ما نیس��ت، چون 
نهادهای دیگری هس��تند که به بررس��ی 
جرائم مهم می پردازند اما درصورتی که به 
این امر از طرق قضایی رس��یدگی ش��ود، 
نتایج این بررسی مورد توجه ما در بررسی 
صالحیت ه��ای نامزده��ای انتخاباتی قرار 
خواهد گرفت. وی به نامزدهای انتخاباتی 
94 توصی��ه ک��رد: ش��رایط داوطلبان در 
قانون انتخابات اعالم ش��ده، هر داوطلبی 
در ب��دو امر، خ��ود داور خود باش��د. باید 
گذشته و س��وابق خود را با شروط قانونی 
انتخاب��ات تطبیق دهند. اگر به این نتیجه 
رس��یدند که از صالحی��ت الزم برخوردار 
نیس��تند، عقل حکم می کن��د که ثبت نام 

نکنن��د. س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان به 
نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد دس��ت به 
یک محاسبه عقالیی بزنند که آیا ثبت نام 
آنها برای حض��ور در رقابت های انتخاباتی 
در مقابل هزینه های��ی که به آنها تحمیل 
می شود، می ارزد یا خیر. کسانی که دارای 
س��الیق و س��وابق سیاس��ی در چارچوب 
نظام بوده و به موقع و به درستی مرزبندی 
خ��ود را ب��ا دش��منان اع��الم کرده اند، از 
امکان حضور در رقابت های انتخاباتی 94 
برخوردارند. اگر کسی فعالیت یا اقداماتی 
انج��ام داده که مص��داق عناوین مجرمانه 
است یا رفتاری داشته که آشکارا حکایت 
از ع��دم التزام به قانون اساس��ی داش��ته، 
نباید توقع داش��ته باشد اجازه دهیم وارد 
پروس��ه انتخاباتی شود. راه برای مشارکت 
نیروهای وفادار ب��ه نظام در انتخابات 94 
باز اس��ت. ابراهیمی��ان درخصوص برخی 

اظهارنظرها مبنی ب��ر تعیین تکلیف برای 
ش��ورای نگهبان ب��رای تایی��د صالحیت 
داوطلبان، گفت: اظهارنظر کردن و خطاب 
قرار دادن نهادهای مردمی از حقوق مردم 
اس��ت، مردم گاهی ما و مجریان را دعوت 
به برخ��ی موضع گیری ها می کنند. آنها از 
این آزادی برخوردارند اما آنچه برای شورا 
مهم اس��ت، عمل به قانون اس��ت. شورای 
نگهبان تحت تاثیر جوسازی ها و هیجانات 
نمی گی��رد.  ق��رار  انتخابات��ی  مب��ارزات 
سخنگوی شورای نگهبان گفت: گروه های 
سیاسی نیز در مبارزات انتخاباتی خود به 
طرح  مواضع و برنامه های خود برای آینده 
اکتفا کنند. این اقدام گروه های سیاس��ی 
که یکدیگر را از شورای نگهبان بترسانند،  
بدی��ن معنا که تایی��د صالحیت نخواهید 
شد، این پیشگویی ها در داوری بی طرفانه 

ما تاثیری نخواهد داشت. 

درحالی که وزیر دفاع عراق از کنترل کامل 
نیروهای عراقی بر شهر تکریت مرکز استان 
صالح الدی��ن خبر داد، برخ��ی منابع عراقی 
نیز اعالم کردند که ش��هر البغدادی نیز در 
اس��تان االنبار از لوث وجود تروریست های 
داعش پاکس��ازی ش��ده اس��ت. به گزارش 
ش��بکه س��ومریه نیوز،  خالد العبیدی، وزیر 
دفاع ع��راق اعالم کرد؛ نیروه��ای عراقی و 
داوطلب��ان مردم��ی و همچنی��ن نیروهای 
عش��ایر کنترل ش��هر تکریت مرکز استان 
صالح الدین را در دست گرفته اند. همچنین 

برخی منابع عراقی اعالم کردند که اعضای 
داع��ش تدابیر امنیت��ی ش��دیدی را برای 
تقویت دفاع در مقاب��ل نیروهای عراقی که 
در چندین محور در شهر تکریت می جنگند، 
اتخاذ کرده اند. اعضای داعش پل اصلی شهر 
تکریت در شرق این شهر را جهت متمرکز 
شدن بر جبهه های دیگر منفجر کردند. این 
حالی است که نیروهای عراقی همچنان  در 
از چندین محور ب��ا اعضای داعش در حال 
مقابله هستند. نیروهای عراقی همچنین در 
شهرهای الدیوم، الصناعی و الهیاکل جهت 

آمادگی ب��رای مقابله با اعض��ای داعش در 
حالت آماده باش قرار دارند. 

هادی العام��ری، رهبر نیروهای مردمی 
عراق نی��ز اعالم کرده بود، ش��هر تکریت 
به طور کامل تحت کنترل نیروهای عراقی 
اس��ت اما بازپس گیری کام��ل آن نیاز به 
زم��ان دارد. این در حالی اس��ت که یکی 
از مس��ئوالن ارتش ع��راق در فرماندهی 
عملی��ات صالح الدین که خواس��ت نامش 
فاش نشود، اعالم کرد: نیروهای ما کنترل 
بی��ش از 50 درصد تکریت را در دس��ت 

گرفته و افراد مس��لح را در مرکز این شهر 
محاصره کرده اند. پیشروی نیروهای عراق 
ب��ه دلیل بمب های زی��ادی که داعش در 
مس��یرهای ش��هر تکریت کار گذاشته به 
کن��دی پیش م��ی رود. در همین راس��تا 
منبعی در فرماندهی عملیات صالح الدین 
اع��الم کرد: حمالت ارتش عراق به ش��هر 
تکری��ت جهت اتخاذ ی��ک اقدام تاکتیکی 
متوق��ف ش��ده و ای��ن نیروه��ا زمانی که 
تجهی��زات به ش��هر تکریت برس��د حمله 

خود را آغاز خواهند کرد. 

اولویت های فرمانده جدید ناجا
از برخورد با مفسدان اقتصادی

تا کاهش تخلفات جاده ای

مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
درخص��وص س��خنان اخیر گزارش��گر ویژه حقوق بش��ر 
جمهوری اس��المی ایران گف��ت: بخش های��ی از گزارش 
که مورد اش��اره ق��رار گرفته به ص��ورت یکجانبه به دور از 
واقعیات و بدون رعایت مقررات وظایف مربوط به ماموران 
از جانب شورای حقوق بشر ارائه شده است. مرضیه افخم 
با بیان اینکه متاس��فانه روشن شده اراده ای فراتر و خارج 
از س��ازوکارهای حقوق بشری ملل متحد در تهیه گزارش 
ایران دخیل اس��ت، گفت: ایران به عملکرد غیر منصفانه و 
غیر علمی گزارش��گر ویژه به لحاظ رعای��ت نکردن اصول 
و موازی��ن بین المللی با تردید جدی می نگرد. س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه گفت: گزارش��گر وی��ژه روش های 
نادرس��ت و غیر قانون��ی و جهت دار و پی��ش داوری را پایه 
گذاشته که خارج از ش��رح وظایف ماموریت داران شورای 

حقوق بش��ر اس��ت. جمهوری اس��المی ایران به خوبی به 
تعه��دات ملی و بین الملل��ی خود در زمینه حقوق بش��ر 
واق��ف و هم��واره همکاری های خوب و گس��ترده ای را با 
مکانیزم های بین المللی در این زمینه انجام داده است. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: دولت جمهوری 
اسالمی ایران به تعهد خود برای ارتقای همه جانبه حقوق 
ش��هروندان پایبن��د بوده و اقدامات بس��یار مهمی در این 
زمین��ه از جمله درخص��وص ارتقای حقوق ش��هروندی، 
حق��وق اقلیت ه��ا و حق��وق زن��ان انجام داده اس��ت و به 
برنامه ه��ا و تالش ه��ای خود در این زمین��ه ادامه خواهد 
داد. احمد ش��هید، گزارشگر حقوق بش��ری سازمان ملل، 
در گزارش جدید خود ب��ار دیگر، ایران را به نقض حقوق 
زندانیان قاچاق مواد مخ��در، قاتالن و مرتکبین به برخی 

جرائم دیگر ازجمله همجنس گرایان متهم کرده است. 

افخم: به خوبی به تعهدات مان در زمینه حقوق بشر واقفیم

  خ�ط تولید انبوه موش�ک کروز 

در  بلن�د  ب�رد  ن�او  دریای�ی ض�د 
س�ازمان صنایع هوافض�ای وزارت 
دف�اع افتت�اح و این موش�ک ها به 
پاس�داران  س�پاه  دریایی  نی�روی 

تحویل داده شد.
 جان برنان رئیس سازمان اطالعات 

مرک�زی آمریکا )س�یا( تاکی�د کرد، 
نمی خواهد شاهد سقوط  واش�نگتن 
نظام سوریه باشد چرا که ممکن است 

افراط گرایان به قدرت برسند.

حس�ن روحانی روز ش�نبه در دیدار نوراحمد نیک بخت، دیپلمات آزاد شده 
ایران�ی،  گفت: بهای پایبندی به آرمان های نظام و انقالب، گاهی با ش�هادت، 
گاهی با جانبازی، گاهی با اسارت و تحمل فشارها و سختی ها پرداخت شده و 

خداوند، همواره به ملت ایران برای عبور از سختی ها کمک کرده است

تیتر اخبار

با وجود اینکه بهار، خودی نش��ان داده است، اما هوای 
تهران در روزهای پایانی س��ال 9۳، سرناس��ازگاری دارد؛  
ناسالم. به گزارش خبرآنالین، در واپسین روزهای زمستان 
9۳ و با وجود اینکه روزهای آلوده تهران به مراتب کمتر از 
س��ال های قبل بود، اما هنوز هوا ناسالم است. بنا به اعالم 
ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا 

از دیروز در محدوده ناس��الم برای برخی گروه های جامعه 
بوده است؛  107. یعنی 7 خط باالتر از حداقل استاندارد. 
این درحالی اس��ت که روز گذش��ته ه��وای آلوده تری در 
پایتخ��ت تنفس ش��ده ب��ود؛ 1۳4. آالینده ها ه��م مانند 
گذش��ته ذرات کوچک ت��ر از 2.5 میکرون هس��تند که از 

اگزوز خودروها بیرون می آیند. 

6 روز مانده به بهار ۹4، هوای تهران ناسالم

  سردار احمدرضا رادان، رییس مرکز مطالعات 

راهبردی ناجا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه 
فرمانده نیروی انتظامی گفت: من همواره شاگرد 

احمدی مقدم بوده و هستم. 
 مهدی چمران، رییس ش�ورای ش�هر تهران 

توق�ف  از  نشس�ت خب�ری  در  روز گذش�ته 
ساختمان سازی در داخل پادگان عشرت آباد به 

دلیل عدم صدور پروانه خبر داد. 
 علی اکب�ر س�یاری، مع�اون بهداش�ت 

وزارت بهداش�ت با بیان اینکه سال آینده 
10 میلی�ون نفر به برنامه پزش�ک خانواده 
افزوده می ش�وند، از بهره برداری یک هزار 

خانه بهداشت تا خردادماه خبر داد. 

مقام های مصری می گویند پایتخت تازه بین قاهره و دریای سرخ خواهد بود و قرار 
است نزدیک به 5 میلیون تن را اسکان دهد
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رض��ا کیانیان ک��ه تصمی��م دارد دو جای��زه اش را برای 
حمایت از بی خانمان ها به ح��راج بگذارد ، دیگر هنرمندان 
را دعوت کرد تا  »سین« تازه ای را با عنوان  »سرپناه برای 
بی خانمان ها« به س��فره هفت سین اضافه و آنها نیز بخشی 
از جوای��ز خود را ب��رای کمک به این حرک��ت اهدا کنند. 
به گزارش ایس��نا، کیانیان گفت: پیرو اینکه هفته گذش��ته 
خانم رخشان بنی اعتماد جایزه فیلم  »قصه ها«یش را برای 
کم��ک به خانم ها و آقایان کارتن خ��واب اهدا کرد ، من هم 
می خواهم دو جایزه ام را که مربوط به فیلم  »خانه ای روی 
آب« است  و شامل جایزه جشنواره فیلم فجر و خانه سینما 
می ش��ود، برای کمک به ایجاد سرپناه برای کارتن خواب ها 
به حراج بگذارم و بر همین اس��اس این دو جایزه را در یک 
حراجی که بعد از عید برگزار می شود، به فروش می رسانم. 
کیانیان با اش��اره به آمار بی خانمان ها در تهران اضافه کرد: 

حدود 15 هزار کارتن خواب در تهران داریم که 5 هزار نفر 
از آنها زن هستند و این یکی از معضالت شهرهای بزرگ در 
سراسر جهان است که البته ما بعد از کشورهای دیگر دچار 
آن ش��دیم، اما از همین امروز می توانیم جلویش را بگیریم 
و ب��ه دولت در ای��ن زمینه کمک کنی��م. کیانیان در ادامه 
گفت: امسال یک سین با نام  »سرپناه برای بی خانمان ها« 
به هفت سین اضافه شود و سال آینده نیز این حرکت ادامه 
پیدا کن��د. او توضیح داد: مردم ایران و هنرمندان حتما به 
ای��ن حرکت کمک خواهند کرد. برای ما زش��ت اس��ت که 
15 هزار نفر از شهروندان مان، سقفی به جز آسمان نداشته 
باشند. از س��وی دیگر افزایش تعداد بی خانمان ها برای هر 
جامعه ای خطری بزرگ اس��ت چراکه این افراد در معرض 
خطرناک تری��ن بیماری ها و اعتیاد ها قرار دارند که همچون 

ویروس به کل جامعه سرایت خواهد کرد. 

رضا کیانیان هم جوایزش را حراج می کند

  دو روز اول ف�روش آخ�ر س�ال اعضای 
انجمن هنرمندان نقاش ایران با فروش 310 

میلیون تومانی از 82 هنرمند همراه بود. 
فیلم  »اس�تراحت مطلق« ب�ه کارگردانی 
عبدالرض�ا کاهان�ی ط�ی دو روز اکران در 
تهران به فروش 71 میلیون تومان دس�ت 

پیدا کرد. 
فیل�م   جش�نواره  نهمی�ن  و  بیس�ت   

»واش�نگتن دی س�ی« از فیلم  »قصه ها« 
س�اخته رخش�ان بنی اعتماد برای حضور 
در بخش س�ینمای بین المل�ل این رویداد 

سینمایی دعوت به عمل آورد. 

به گفته رضا ساکی،  »ماهی سیاه کوچولو« که با عنوان  »مایی سیا ُکشِکَل« به 
لُری ترجمه شده است به صورت کتاب گویا خواهد بود و عالوه بر متن داستان، 
فایل صوتی هم خواهد داشت. این کتاب در بهار سال آینده منتشر خواهد شد
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مهدی تاج، نایب رییس فدراسیون و رییس سازمان لیگ 
فوتبال ایران درباره اتفافات دیدار نفت مسجدس��لیمان و 
پرس��پولیس تهران گفت: ابتدا باید از مدیران، کادر فنی و 
بازیکنان باشگاه پرسپولیس که برای رعایت برنامه سازمان 
لی��گ فوتبال ای��ران این بازی را انج��ام دادند، قدردانی و 
تشکر کنم. به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال 
ایران، تاج گفت: بدون شک با متخلفان این بازی برخورد 
قانونی خواهد شد تا دیگر شاهد بروز این گونه حوادث در 

ورزشگاه های کشور نباشیم. در نامه ای از کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال در خواست می کنم به طور ویژه اتفاقات 
این بازی را مورد ارزیابی قراردهد و بدون فوت وقت آرای 
متخلفان را صادر کند. دیدار تیم های نفت مسجدسلیمان 
و پرس��پولیس از هفته بیس��ت ودوم لیگ برتر پنجش��نبه 
گذش��ته به میزبانی نفت مسجدسلیمان با حواشی زیادی 
از جمله س��نگ پرانی تماشاگران منتس��ب به تیم میزبان 

توام بود. 

تاج: با متخلفان بازی نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس برخورد قانونی می شود

  عب�اس ترابیان، دبیر کمیته بازاریابی 

فدراس�یون فوتب�ال می گوید ب�ا ایجاد 
تغییرات در رأس س�ازمان صداوس�یما 
توافق قبل�ی »روی هوا« رفته و مدیران 
جدید اعتق�ادی به پرداخت حق پخش 

تلویزیونی ندارند. 
 علی کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال 

گفت: کی روش موظف است که با تیم امید 
همکاری کرده و باید به این تیم کمک کند. 
 نخستین اردوی تیم ملی فوتسال برای 
سال آینده در خردادماه و پیش از اعزام 
به تورنمنت پرتغال تشکیل خواهد شد. 

علی پروین در گفت وگو با ایس�نا درباره پیشنهاد منچستریونایتد به وی گفت: 
گفتند که 500 هزار تومان به تو می دهیم تا به منچستریونایتد بیایی. گفتم که چه 
می گویید؟  من تیم محله ام را با هزار تا از این 500 هزار تومانی ها عوض نمی کنم

تیتر اخبار
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آگهی های تبلیغاتی تعاملی در اینستاگرام

به زودی می توانی��د برای مش��اهده عكس های اضافی 
و دریاف��ت ی��ك لین��ك مرتبط با وب س��ایت ش��ركت 
موردنظرتان، روی پس��ت های اسپانسر شده كلیك كنید.  
آیا تاكنون برای تان پیش آمده كه با مش��اهده یك آگهی 
تبلیغاتی روی اینس��تاگرام بخواهید اطالعات بیشتری را 
درب��اره آن دریافت كنید؟ اگر چنین اس��ت، رویای تان به 
حقیقت می پیوندد.  اینس��تاگرام در صدد ارائه آگهی های 
تبلیغاتی تعاملی اس��ت كه قابلیت كلی��ك كردن را روی 
خود داش��ته باشند. به زودی ش��ما قادر خواهید بود برای 
مش��اهده عكس های اضافی و دریافت یك لینك مرتبط 
با وب س��ایت یك شركت به بخش پس��ت های اسپانسر 
ش��ده مراجعه كنید. این حركت پس از انتشار نخستین 
آگهی های تبلیغاتی عرضه ش��ده در قالب عكس در سال 
2013 و قبل از ارائه آگهی های تبلیغاتی ویدئویی در سال 
گذشته انجام شد.  اینستاگرام می داند بازاریابان قصد بیان 
داس��تان های ادامه دار را به روش های زیبا و س��ریع برای 
كسب نتایج معنا دار برای كسب و كار های خود دارند. این 
شبكه اجتماعی همچنین واكنشی مبنی بر عالقه به كسب 
اطالعات بیشتر درباره یك برند یا محصول پس از آشنایی 
با آن از طریق یك عكس یا ویدئوی اسپانس��ر ش��ده را از 

سوی جامعه كاربران اینستاگرام دریافت كرد. 
)آگهی ه��ای   »carousal ads « بخ��ش ب��ه  ورود 
تبلیغاتی چرخ و فلك��ی(، راهی جدید برای برند ها جهت 
به اش��تراك گذاری محتویات بیشتر با مردم عالقه مند به 
پست های شان به ش��مار می رود. در صورت مشاهده یك 
عكس جالب می توانید در س��مت چ��پ آن، عكس های 
دیگری را از آن تبلیغ كنن��ده نیز ببینید. در صورت عدم 
تمای��ل می توانید به س��ادگی مثل همیش��ه از آن آگهی 
تبلیغاتی عبور كنید.  به گفته اینستاگرام این آگهی های 
تبلیغات��ی جدید یك نوع كمپی��ن چاپی چند صفحه ای 
برای موبایل اس��ت كه از مزیت امكان حركت به س��وی 
یك وب س��ایت برای یادگیری بیش��تر به��ره می برد.  به 
اعتقاد اینس��تاگرام به عنوان مثال یك ش��ركت فعال در 
دنیای مد می توان��د از carousel برای ساختارش��كنی 
محصوالت شخصی در یك نگاه استفاده كند.  اینستاگرام 
این فرمت تبلیغاتی جدید را براس��اس یك پایه و اساس 
محدود معرفی می كند. در هفته های آینده، ش��ما ممكن 
است شاهد یكس��ری آگهی های تبلیغاتی carousel  و 
همچنین یكس��ری تغییرات در فرمت همزمان با تالش 

اینستاگرام برای آزمایش اقدامات خود باشید. 
www.pcmag.com

خدمات پس از فروشی که در نوروز 
مزیت رقابتی می شود

ای��ن روزها در ش��هر به ه��ر طرف كه ن��گاه می كنید، 
آگهی های مناس��بتی نوروز را می بینید كه روی آنها یك 
س��بزه با روبانی قرمز به همراه یك تنگ ماهی قرار گرفته 
است؛ آگهی هایی كه عالوه بر تبریك گفتن نوروز، خدمت یا 
محصولی از برندها را نیز معرفی كرده اند. اغلب این خدمات 
قرار است در نوروز توسط شركت ها به مشتریان ارائه شود. 
در واقع سازمان ها از این طریق می خواهند خود را از رقبای 
بازار جدا كنند و به نوعی ارائه خدمات را در ایام عید به عنوان 
مزیت رقابتی معرفی كنند.  امس��ال ش��ركت هایی مانند 
سامس��ونگ، ال جی، بانك دی و... از س��ازمان هایی بودند 
كه با این رویكرد به استقبال سال نو رفته اند. نكته جالب 
اینكه سامسونگ و ال جی همزمان در آگهی های نوروزی 
خود به یك فاكتور مش��ترك یعن��ی ارائه خدمات پس از 
فروش محصوالت در زمان تعطیالت اشاره كرده اند. شعار 
تبلیغاتی این دو رقیب قدیمی نیز تقریبا به یكسری نكات 
مشترك اشاره دارد. در این باره به سراغ علیرضا مساوات، 
طراح و كارشناس تبلیغات رفتیم و علت این موضوع را از 
ایش��ان پرس و جو كردیم. مساوات می گوید: مطمئنا این 
دو برن��د رقیب، به خوبی همدیگر را رصد می كنند و تمام 
عملكرده��ای بازاریابی و تبلیغاتی همدیگر را زیر ذره بین 
دارند. به نظرم ه��دف این دو برند از انجام این كار در ایام 
عید ایجاد ارزش آفرینی برای برندشان است. ارزش آفرینی 
از این زاویه كه برند موردنظر قصد دارد زمانی خدمات ارائه 
دهد كه بسیاری از برندهای دیگر خدمت رسانی نمی كنند 
و از ای��ن طری��ق خود را از رقبای بازار ج��دا كند. در واقع 
ای��ن دو  برند می خواهند با چنین آگهی هایی، دلواپس��ی 
مش��تریان را قبل از ش��روع تعطیالت برطرف كنند. این 
ش��ركت ها در آگهی های خود به مشتریان می گویند: در 
صورت بروز مش��كل با لب خندان منتظر و پاس��خگوی 
شما هس��تیم. این موضوع مزیت رقابتی برندهایی از این 
دست است.  این كارشناس در ادامه می گوید: مطمئنا در 
شرایط تعطیالت چنین برندهایی مزیت رقابتی بهتر از این 
ندارند كه بخواهند بر آن متمركز شوند، چون بحث فروش 
و خدمات��ی از این دس��ت در آن دوران معنایی ندارد كه 
بخواهند روی آن مانور بدهند. حتی آن زمان برای عرضه 
محصوالت جدید نیز زمان مناسبی نیست، چون ساختار 
مش��تریان در زمان تعطیالت تغییر می كند و مش��تریان 
كمتری به فكر خرید چنین محصوالتی می افتند. چنین 
برندهایی می خواهند به حس��ن نیت مشتریانی كه از آنها 
خرید كرده اند با خدمات رسانی در تعطیالت پاسخ دهند. 

این كارشناس درباره اینكه شاید با توجه به روند حركتی 
برند ه��ای امروزی، دیگر خدمات پ��س از فروش معنایی 
نداشته باشد، می گوید: با توجه به فرهنگ داخلی كشور ما، 
شركت هایی كه تاحدودی به این موضوع اهمیت می دهند، 
محبوب ترند و این فاكت��ور مزیت رقابتی خوبی برای آنها 
محسوب می شود. وقتی برندها چه خارجی و چه داخلی 
دس��ت به چنین اقداماتی می زنند، باید مورد تشویق قرار 
بگیرند تا به عنوان راهب��ردی در بازار چنین رفتارهایی را 
آموزش دهند و به این ترتیب، برخوردهای این چنینی در 

بازار داخلی رایج شود. 
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ایستگاه تبلیغات

چندی پیش وقتی س��وار اتوب��وس بودم، آگهی س��اده و 
جالبی را  بر بیلبورد دیدم . یك آگه��ی با حال و هوای نوروز و 
شعار معروف بوی عیدی . در آگهی، طراح  در خانه قدیمی و 
سبز رنگی را به تصویر كشیده بود كه روی آن یك تكه كاغذ 
چس��بیده بود . روی كاغذ با خط��ی ابتدایی و س��اده، جمله 
معروف »آمدیم خانه نبودید، عید شما مبارك« نقش بسته 
بود . با دیدن این جمله و تصویر آگه��ی تمام خاطرات دوران 
كودكی ام زنده ش��د . زمانی كه برای عید دیدنی می رفتیم و 
وقتی صاحبخانه در را باز نمی كرد، پدرم كاغذی را از جیبش 
درمی آورد و روی آن جمله مشابه آگهی را می نوشت . آگهی 
ساده بود ولی باعث شد تا سرم را بچرخانم و مدت ها آن را نگاه 
كنم . وقتی می توان به این راحتی احساسات مخاطب را درگیر 
آگهی كرد، چرا مابقی شركت ها در طرح  آگهی های مناسبتی 
خود از این شیوه اس��تفاده نمی كنند و در چنین آگهی هایی 
محوریت را محصوالت خود قرار می دهند و در گوشه ای نیز 
به مناسبت نوروز تبریكی به سمت مشتریان حواله می كنند . 
از این دست آگهی ها این روزها در س��طح شهر بسیار است . 
با علیرضا مساوات، كارشناس تبلیغات و گرافیك به بررسی 
طرح آگهی های مناس��بتی شركت های گلس��تان و اُجنرال 

پرداخته ایم كه در ادامه آن را می خوانید . 

شعاری که از تصویر آگهی جلوتر است
علیرضا مساوات، كارشناس گرافیك و تبلیغات درباره زمان 
تبریك گفتن برندها به مشتریان  می گوید: به نظرم اسفندماه 
زمان مناسبی اس��ت كه برندها ش��روع به اكران آگهی های 
مناسبتی خود كنند و با مش��تریان در این فضا همراه شوند . 
هر چقدر برندها و ش��ركت ها به اس��تقبال چنین آیین هایی 
زودتر بروند، اثرات مثبت تری را خواهند دید . وقتی امس��ال 
از لحاظ جوی زودتر از س��ال های گذش��ته به استقبال بهار 
رفته ایم، چرا برندها این مناسبت را سریع تر به مشتریان خود 

تبریك نگویند؟ 
این كارشناس درباره آگهی مناسبتی گلستان می گوید: به 
نظرم آگهی گلستان از جنبه هایی خوب است و از جنبه های 
دیگری نیاز به كار دارد . این شركت نام خود را با نوروز تركیب 
و از هم نوایی نامش با حال و هوایی كه در نوروز شكل می گیرد، 
استفاده كرده اس��ت . »نوروزتان گلستان« به عنوان اسلوگان 
آگهی به نظ��رم اتفاقی خوبی اس��ت ولی هماهنگ��ی پیام و 
اس��لوگان با تصویر آگهی تا حدودی ج��ای كار دارد و طراح 
بهتر می توانست از این شعار برای تصویرسازی استفاده كند . 
آگهی ای كه در تصویر آن از ش��اخه ای برگ چای، 5 تی بگ 
شركت گلستان آویزان است . به نظرم ایده به صورت ساده ای 
اجرا ش��ده و مخاطب طراوت چای را با دی��دن آگهی حس 
نمی كند و هماهنگی میان شاخه چای و تی بگ برقرار نشده 
است . در واقع شعاری قوی در كنار تصویری ساده قرار گرفته 
و تصویر از شعار عقب مانده است . در حالی كه اگر طراح وقت 
بیشتری می گذاشت، حداقل می توانست این دو را هم وزن هم 

به مخاطب نشان دهد . 

تی بگ هایی که به خوبی دیده نمی شوند
مساوات درباره اش��كاالت دیگر طرح گلس��تان می گوید: 
یكی از ایرادات این آگهی، پس زمینه س��فید رنگ آن است . 
به نظرم اگر كنتراست پس زمینه آگهی بیشتر بود، با تصویر 
چای تی بگ تركیب بهتری ایجاد می كرد و مخاطب تصویر را 
بهتر می توانست تشخیص دهد . همان طور كه برگ چای در 
پس زمینه سفید به خوبی دیده می شود، تی بگ ها نیز در پس 
زمینه ای با كنتراست بیش��تر، بهتر دیده می شدند . در واقع 
طراح با كم و زیاد كردن رنگ ها به مخاطب برای فهمیدن پیام، 

كمك بیشتری می كرد . 

برندی که یونیفرم ثابتی ندارد
در راستای آگهی های نوروزی، ش��ركت اُجنرال نیز آگهی 
مناس��بتی را اكران كرده اس��ت . مس��اوات درباره آگهی این 
ش��ركت می گوید: معموال ش��ركت اُجنرال دو فصل را برای 
اكران آگهی های تبلیغاتی خود در نظر می گیرد . یكی همین 
فصل كه آغاز س��ال نو را همراه دارد و دیگری فصل تابستان . 
محصوالت این ش��ركت در زمینه تهویه هوا، سرمایش��ی و 

گرمایشی اس��ت . اینكه اُجنرال به نس��بت هم صنفان خود 
در بازار همیش��ه به این فصل اهمیت می دهد و در این ماه به 
مشتریان خود آغاز سال نو را تبریك می گوید، شیوه ای خوب و 
به یاد ماندنی است، اما به نظرم آگهی های نوروزی این شركت 
امسال از قدرت باالیی برخوردار نیست . در واقع اُجنرال بعد از 
مدت ها تبلیغ كردن هنوز به یك قالب مشخص و یونیفرم ثابت 
نرسیده است كه این موضوع به نظرم به سیاست گذاری های 
داخلی این شركت بازمی گردد . این موضوع فقط در مورد این 

شركت نیس��ت، بلكه در آگهی های 
گلستان نیز مشاهده می شود .

 ب��رای مث��ال در ه��ر آگهی 
گلستان؛ متناسب با طرح جای 
لوگو تغییر می كند و ب��ا هر بار 
دیدن آگهی های این ش��ركت 
باید به دنبال لوگوی آن در قالب 
تصویر باشیم، این درحالی است 
كه اگ��ر به آگهی های ش��ركت 
BMW دقت كنید، همیش��ه 
جای��گاه لوگو مش��خص و ثابت 
اس��ت . در واقع لوگو براس��اس 
هویت بصری كه برایش تعریف 
شده در آگهی قرار می گیرد ولی 
متاسفانه در آگهی های اُجنرال 
و گلس��تان هیچ گاه ای��ن اتفاق 

نمی افتد . 

گرافیکی که دلچسب 
نیست

ای��ن كارش��ناس درب��اره 
تصویرگ��ری آگه��ی اُجن��رال 

می گوی��د: تصویرگ��ری آگهی این 
ش��ركت قوی و خالقانه نیست اما همیش��ه هم لزومی ندارد 
كه همه طرح ها خالقانه باش��ند . به نظ��رم اینكه طرح كامال 
گویای یك پیام تبلیغاتی مشخص از طرف برند باشد، كافی 
است . آگهی اُجنرال بیشتر محصول محور است تا مناسبتی .  
در این آگهی نح��وه قرارگیری محصول و اندازه لوگو و اس��م 
محصول مناسب نیست .  به نظرم تنها المانی كه موقر و محكم 
در جای خود قرار گرفته، المان س��بزه اس��ت مابقی هنوز به 
 انسجام اصلی خود نرس��یده اند و در واقع در كل كادر تصویر

 رها شده اند . 

بیرون زدگی المان ها از بیلبورد
این كارش��ناس درباره قواع��د اس��تفاده از المان هایی كه 
از بیلبوردها بیرون می زنن��د، می گوید: بس��یاری از برندها 
براساس قالب و طرح ش��ان از این ش��یوه تبلیغاتی استفاده 
می كنند و امس��ال به وفور شاهد این ش��یوه بوده ایم . درباره 
درستی یا نادرستی این سبك تبلیغاتی باید بگویم سازه های 
تبلیغاتی در كشور ما طراحی درستی ندارند و واحد زیباسازی 
شهرداری به پیاده سازی درس��ت آنها نپرداخته است، اكثر 
سازه هایی كه در مسیر و معابر قرار 
می گیرند، فارغ از طرح آگهی ای 
كه روی آنها است، آزار دهنده 
هس��تند و از لحاظ س��اختی 
زیبایی بصری چندانی ندارند . 
برخ��ی از س��ازه های تبلیغات 
داخلی مانند عرشه پل به طور 
كلی استاندارد نیس��تند . این 
موضوع به صاحبان رسانه، كاال 
و برن��د ارتباطی ن��دارد و باید 
برای ریش��ه یابی آن به عقب تر 
برگردی��م . درواقع ش��هرداری 
و واحد زیباس��ازی متولی این 

جریان هستند . 

آگهی های مناسبتی 
محصول محور

مس��اوات درباره اینكه چرا 
آگهی های مناسبتی شركت ها 
اینقدر محصول محور هستند، 
می گوی��د: ای��ن موض��وع به 
س��لیقه س��فارش دهندگان 
آگهی ه��ا بازمی گ��ردد . برخی از 
سفارش دهندگان آگهی ها دست و دلشان به خاطر هزینه ای 
كه قرار است بابت اكران چنین آگهی هایی كنند، می لرزد . به 
همین دلیل سعی می كنند پیام تبلیغاتی كه در آگهی های 
مناس��بتی به مخاطب می دهند، كوتاه و موجز باشد . یعنی 
تمایل دارند كه از تمام فضای رسانه تبلیغاتی خود استفاده 
بهینه كنند . چنین س��فارش دهندگانی معموال از طراحان 
می خواهن��د محصوالت را در ط��رح بزرگ تر كنن��د تا بهتر 
دیده شود . اكثر این س��فارش دهندگان به این موضوع دقت 
نمی كنند كه سواد بصری مخاطبان باالتر رفته و لزومی ندارد 

كه محصول را در آگهی بزرگ نشان دهند . همین تفكر باعث 
شده كه مخاطب چنین طرح شلوغی را از اُجنرال شاهد باشد، 
هر چند كه این طرح به نس��بت طرح های دیگر این شركت 

ساده تر است . 

فونت هایی که دائم تغییر می کنند
این كارش��ناس درباره فونت های اس��تفاده شده در آگهی 
اُجنرال می گوید: اینكه هر بار بخواهیم شعار اُجنرال را با فونتی 
متفاوت ببینیم، اتفاق خوبی نیست . البته این موضوع فقط در 
مورد این شركت نیست و بسیاری از شركت های داخلی با این 
مشكل مواجه هس��تند؛ یعنی برندهای داخلی هویت بصری 
مش��خصی ندارند . در هویت بصری برند تدوین می شود كه 
دیزاینر برای طراحی آگهی از چه نوع فونت فارسی و انگلیسی 
استفاده كند . اگر مخاطب با دیدن هر آگهی برند شاهد استفاده 
از یك فونت متفاوت باشد، انسجامی كه باید در ذهنش ایجاد 
شود، به هم می ریزد . شاید مخاطب آگاهانه به این تفاوت پی 
نبرد ولی در ضمیر ناخودآگاهش همیشه تاثیر می گذارد و با 
دیدن طرحی متفاوت از خود سوال می كند كه آیا این همان 
آگهی برند قبلی است . در واقع یكس��انی در استفاده از فونت 
باعث اعتماد مشتری به برند می شود . موضوعی كه به ندرت 
در كشور ما اتفاق می افتد و شركت ها كمتر به آن بها می دهند 

و در این زمینه هزینه نمی كنند . 

ناجوانمردانه نقد نکنیم
 مس��اوات در پایان می گوید: صحبت كردن درباره اتفاقی 
كه قطعا در پس آن زحمت زیادی كش��یده شده، كار آسانی 
نیست . برای رسیدن به یك طرح خوب در كشور ما طراحان 
باید از موانع زیادی عبور كنند . س��لیقه مدیریت مجموعه، 
سلیقه سفارش دهنده آگهی، بحث س��ازمان زیباسازی و.. . 
پارامتر های مهمی هس��تند كه طراحان داخلی باید از آنها 
عبور كنند . با توجه به اینكه خودم نیز درگیر این كار هستم، 
می دانم كه شاید طرح همكارانم بهتر از این بوده ولی گذر از 
فیلترهای زیاد طرح ها را به این شكل درآورده است . به نظرم 
در نقد آگهی ها باید نوك پیكان را به سمت مدیران شركت ها 
گرفت و گفت، چرا روی هویت بصری خود كاری نمی كنند تا 
طراحان مجبور نشوند در شرایط سخت و با توجه به فضاهای 
غیراس��تاندارد تحمیل ش��ده طراحی كنند .  اگ��ر مدیران 
شركت ها كمی از هزینه ای كه بابت اجاره بیلبوردها می دهند، 
خرج هویت بصری خود كنن��د، هم طراحان و هم مخاطبان 

راحت تر به یكپارچگی بصری می رسند . 

اسفندماه زمان مناسبی است که برندها 
شروع به اکران آگهی های مناسبتی خود 

کنند و با مشتریان در این فضا همراه 
شوند . هر چقدر برندها و شرکت ها به 
استقبال چنین آیین هایی زودتر بروند، 
اثرات مثبت تری را خواهند دید . وقتی 

امسال از لحاظ جوی زودتر از سال های 
گذشته به استقبال بهار رفته ایم، چرا 

 برندها این مناسبت را سریع تر
 به مشتریان خود تبریک نگویند

از میان خبرها

نگاهی به 2 آگهی مناسبتی به بهانه نوروز

تبریک های محصول محور! 

مرضیه فروتن

نرگس فرجی

تشویق مصرف کنندگان
به پرورش مواد غذایی

برای سومین س��ال متوالی، بزرگ ترین سازنده سس 
كچ��اپ گوجه فرنگی در جه��ان، Heinz، یك كمپین 
به��اره را برای تش��ویق طرفداران س��بزیجات ت��ازه به 
مش��اركت در مس��ابقه » Grow Your Own«  و در 
نتیجه برخورداری از شانس برنده شدن تجهیزات باغبانی 

حرفه ای برگزار كرد. 
كاربران اروپایی فیس��بوك می توانند با مراجعه به یك 
 نرم افزار توسعه یافته توس��ط آژانس رسانه های اجتماعی 
»We Are Social « - ب��ا ثب��ت آدرس خود، بذرهای 
گوجه فرنگی Heinz را به طور مستقیم از صندوق پستی 
منزل ش��ان دریافت كنند. با توجه به قوانین مسابقه، آنها 
باید دانه ها را پ��رورش دهند. این افراد باید تا زمان ظاهر 
ش��دن گوجه فرنگی ها از آنها مراقبت ك��رده و در نهایت 
عكسی از همان گوجه فرنگی ها را در صفحه نرم افزار فوق 
آپل��ود كنند.  به گزارش  ام بی ای نیوز، این كمپین پاس��خ 
مثبتی از مصرف كنندگان در سنین مختلف دریافت كرده 
است. با توجه به موفقیت قبلی این كمپین در انگلستان، 
مورد اخیر نیز در ابعادی گس��ترده در پلتفرم های متعدد، 
رس��انه های دیجیتال، تلویزی��ون و در قالب فعالیت های 

درون فروشگاهی حتما پرطرفدار خواهد بود. 
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ویژگی های یک مدیریت تجربه 
مشتری اولیه! 

 

امروز قصد دارم در مورد چهار ویژگی اساس��ی یک 
تجربه مش��تری به نکاتی اشاره کنم. برای بحث درباره 
ای��ن موضوع که در بطن بس��یاری از اس��تراتژی های 
بازاریابی نهفته اس��ت، الزم است از دیدگاه مشتری به 
مس��ئله نگاه کنید؛ در این صورت یک تجربه  مشتری 
خ��اص و کامل، در واقع آن تجربه ای اس��ت که بدون 
تنش بوده و در ذهن مش��تری خاطره ای به یادماندنی 
ایجاد کرده باشد. هیچ مشتری ای دوست ندارد مجبور 
باشد کاری اضافی انجام دهد یا پس از خرید محصول و 
دریافت خدمت، دنبال حل مشکالت آن باشد و آنها را 
رفع کند یا مسائلی از این دست... بهترین تجربه ای که 
یک مشتری می تواند داشته باشد تجربه ای است که در 
آن بدون تنش، در ابتدا اصل نیازش تامین یا مشکلش 
حل  شود، بدون اینکه الزم باشد کارهای اضافه بسیاری 
انج��ام دهد، به عبارتی نقطه آغاز فرآیند یک مدیریت 
تجربه مشتری موفق، تامین نیاز اصلی مشتریان است 
و بع��د از آن می توانیم با ارائه خدمات خاص و فراتر از 
انتظار مشتری در مسیر وفادارسازی گام برداریم. در این 
راس��تا باید بر چهار ویژگی اساسی یک تجربه مشتری 

بدون تنش تمرکز کنیم: 
1- اعتمادپذیری: در دنیای امروز، مشتریان به طور 
فزاینده ای، انتظار دارند شما به طور فعال قابل اعتماد یا 
به عبارتی »اعتمادپذیر« باشید. در یک تجربه مشتری 
قابل اعتماد، مشتری می داند شرکت، اطالعاتی کامل، 
دقیق، واقع بینانه و براساس نیاز وی، در اختیارش قرار 
می ده��د و به او کمک می کند تا از اش��تباه یا تصمیم 
نادرس��ت پرهیز کند. بگذارید با ی��ک مثال موضوع را 
شفاف تر کنم، اگر یک مشتری احساس کند باید باقی 
پول خود را بشمارد یا دقیق بررسی کند که مبادا کاری 
انجام دهد که بعدا باعث پش��یمانی او شود، این تجربه 
چندان خوشایند نیست و نش��ان می دهد مشتری در 
فروشگاه یا شرکت ما تجربه خوبی به دست نیاورده است 
و نتوانسته ایم به خوبی اعتماد وی را جلب کنیم. برخی 
نشانگرهای خوب یک تجربه مش��تری اعتمادپذیرانه 
عبارتند از: فراهم کردن نظرات واقع بینانه مشتریان یا 
یادآوری به یک مشتری هنگامی که دوره گارانتی او رو 
به اتمام اس��ت یا راهنمایی یک مشتری وقتی بیش از 
نیازش خرید می کند. برخی شرکت ها متاسفانه امکان 
لغو اشتراک را بسیار دشوار می کنند و این رفتاری است 
که باعث عدم اعتمادپذیری مش��تریان می شود و یک 

تجربه منفی در ذهن آنها شکل می دهد. 
2- قابلیت اطمینان )reliability(: محصول یا 
خدمت شما باید همان گونه که معرفی شده است ، عمل 
کند؛ بدون کاس��تی یا خرابی. ش��ما باید به تلفن خود 
پاسخ دهید، وب سایت شما باید کار کند، خدمات باید 

به موقع ارائه شود و به همین ترتیب. قابلیت اطمینان در 
یک تجربه مشتری از چیزی نشات می گیرد که به آن 
»کارآمدی برای محصول« در یک شرکت می گوییم. آیا 
سیستم ها و فرآیندهای شرکت قادر هستند محصول 
یا خدمتی را طب��ق برنامه، به صورت یکپارچه در تمام 
کانال ه��ای چندگان��ه و به طور م��داوم در طول زمان 
عرض��ه کنند، به گونه ای که نیاز به حد باالیی از تعمیر 
و نگه��داری، اصالح��ات یا توجهات بی مورد از س��وی 
مشتری نداشته باشد و نیازی را که مشتری دارد تامین 

کند یا مشکلش را حل کند. 
3- ارزش )value(: هیچ کس دوست ندارد سرش 
کاله گذاش��ته شود و این زمانی اتفاق می افتد که شما 
دریابید برای یک محصول یا خدمت بیش از ارزش آن 
پول پرداخت کرده اید بنابراین در یک تجربه مش��تری 
بدون تنش، رابطه ارزش برای پول نباید به هم بخورد. 
به عنوان یک مش��تری، زمانی که ش��ما یک لکسوس 
می خری��د، انتظار تجربه ای باالتر از یک فورد دارید. هر 
محص��ول یا خدمتی که می خری��د باید برای پولی که 
داده اید ارزش مناسبی را برای شما فراهم کند. این برای 
مشتریان که به قیمت توجه می کنند اقتصادی خواهد 
بود و برای مش��تریانی که بیشتر به کیفیت، منزلت یا 
ویژگی های دیگر اهمیت می دهند، »ارزش منصفانه ای« 

فراهم خواهد کرد. 
4- ارتباط )relevance(: اگر قابلیت اطمینان 
به کارآمدی برای محصول مربوط باشد، پس ارتباط 
به »کارآمدی برای مش��تری« برمی گردد و اکثریت 
قری��ب به اتف��اق ش��رکت هایی که در ح��ال حاضر 
فعال هس��تند چندان برای مشتری کارآمد نیستند. 
بس��یاری از ش��رکت ها هنوز براس��اس »اصل ماهی 
قرم��ز« فعالیت می کنند، زی��را )همچون یک ماهی 
بدون حافظه مکانی( آنها نمی توانند مشتری خود را 
به یادآورند و از مشتری می خواهند مجددا اطالعات 
خود را وارد کند یا چیزهایی را پیدا کنند که شرکت 
از قبل باید آنها را می دانس��ت. ه��ر باری که مجبور 
می ش��وید، به یک مأمور مرکز تماس شماره حساب 
خود را مجددا بگویی��د، درصورتی که همان موقع از 
طری��ق تلفن آن را وارد کرده ای��د، با ناکارآمدی یک 
شرکت برای مشتری مواجه هستید. ناکارآمدی برای 
مشتری باعث تنش می ش��ود و اثربخش ترین روش 
ب��رای غلبه به آن عبارت اس��ت از به خاطر س��پردن 
مشخصه ها و نیازهای شخصی هر مشتری به محض 

اینکه از آنها اطالع پیدا می کنید. 
بازاریابان درصدد این هس��تند ک��ه تضمین کنند 
محصوالت و خدمات آنها به گونه ای جایگاه س��ازی و 
عرضه می شود که مشتریان یک تجربه مشتری عالی 
داشته باش��ند و از دیدگاه مش��تریان، هر چه تنش 
کمتری ایجاد ش��ود، تجربه آنها بهتر خواهد بود؛ به 

همین سادگی. 

با »خالقیت« 
هزینه بازاریابی را کاهش دهید

خل��ق ایده های نوین باعث تکمیل اصول بازاریابی 
سنتی می شود. با توجه به اینکه بازاریابی عمودی با 
شناس��ایی و کشف زیرگروه های کوچک که احتماال 
موجب رشد فروش محصوالت می شوند به بازاریاب 
کم��ک می کند، بازاریاب��ی خالق نیز ب��ه بازاریابان 
این ام��کان را می دهد که نس��بت ب��ه بهره برداری 
از فرصت ه��ای نوین برای آماده س��ازی امکان ورود 
محصولی جدید که گس��تره وسیع تری از مخاطبان 

را در بر می گیرد، اقدام کنند. 
بازاریابی خالق به بازاریابان این امکان را می دهد 
که نس��بت به بهره برداری از فرصت های نوین برای 
آماده س��ازی امکان ورود محصولی جدید که گستره 
وسیع تری از مخاطبان را در بر می گیرد، اقدام کنند. 
به عبارت دیگ��ر به جای اینکه در بازارهای پیچیده 
امروز، صرفا به مش��تری پیش��نهاد کنند که از یک 
محص��ول، مجددا خرید ک��رده و اس��تفاده کند، با 
روش های نوین، کم هزینه و جذاب هم برای شرکت 
و ه��م برای مش��تریان ب��ه او محص��والت جدیدی 
پیش��نهاد می کنند و این جز با آشنایی با روش های 
شناس��ایی و کش��ف ایده های نوین و خالقانه قابل 

دسترسی نخواهد بود. 
ب��ا وج��ود پیچیدگی ه��ا در دنی��ای ام��روز اگر 
کس��ب و کارها به دنبال موفقیت و پیشروی در بازار 
هس��تند نیاز به نوآوری دارند. درصد بس��یار باالیی 
از محصوالت جدید باوجود برنامه ریزی و تحقیقات 
منسجم بازار موفق به این کار نمی شوند. در صورت 
عدم موفقی��ت دالیل بحران در ن��وآوری باید مورد 
بررس��ی قرار گیرد. یک��ی از دالیل ع��دم موفقیت 
اس��تفاده از فرآیند س��نتی برای نوآوری است. برای 
نج��ات از ای��ن بح��ران بازاریابان به روش��ی مکمل 
ب��رای تفکر ب��ه کاال و خدمت جدید نی��از دارند تا 
نوآوری های ایجاد شده ش��انس سود آوری بیشتری 
داشته باش��د. البته خطر پذیری )ریس��ک( آنها نیز 
ممکن است بیش��تر باش��د. منبع چنین استراتژی 

تفکر خالق است. 
تفک��ر بازاریاب��ی خ��الق ممکن اس��ت به صورت 
خود ج��وش، به صورت فردی یا در هر نوع ش��رکتی 
به وجود آید. تمرکز شدید کاالهای مصرفی موجود، 
افزایش بی ش��مار تعداد مارک ها، کوتاه ش��دن دوره 
عمر محصول، کارآمدتر شدن روندهای تولید، تحول 
در بازار به دلیل ظهور فناوری های دیجیتال، رش��د 
و افزایش مارک های تجاری ثبت شده، تنوع در یک 
محصول خاص، اشباع تبلیغات تجاری و پیچیدگی 

عرض��ه محصوالت جدید و در نهایت کاهش توانایی 
و ظرفیت کس��ب موفقیت در ذهن مصرف کنندگان 
و مشکل پس��ند ش��دن مصرف کنندگان و بس��یاری 
از دالیل دیگر همه بر اس��اس اندیش��یدن خالقانه 
و ایجاد بازاریابی خالق توس��ط کس��ب و کارها برای 

تولیدکاال و خدمات است. 
یک ش��رکت نوآور، شرکتی سرشار از افراد خالق 
نیس��ت که به طور خودجوش درباره ایده های جدید 
فکر می کنند، بلکه ویژگی ای که این نوع ش��رکت ها 
را از س��ایرین متمایز می کند سیستم های مختلفی 
اس��ت که درطول زمان مس��تقر و تکمیل شده اند. 
کااله��ا و خدم��ات در بیش��تر بازاره��ا کاالی اولیه 
تلقی می ش��وند. رقبا می توانند به س��رعت ایده های 
جدید را کش��ف یا تقلید کنند. با این ش��رایط هیچ 
ش��رکتی نمی تواند در مس��ابقه با رقبا پیروز ش��ود، 
مگر ش��رکت هایی که به طور پیوسته درگیر نوآوری 
و خالقیت هستند که می توانند از آینده ای سودآور 
اطمینان داشته باشند. در دنیای پرشتاب و پیچیده 
سرش��ار از تغییر و تکنولوژی کنون��ی نیاز به یافتن 
روش هایی برای خل��ق ایده های جدید هرگز تا این 
ان��دازه ضروری نبوده اس��ت. بنابراین بهترین روش 
ب��رای کاهش هزینه ه��ای بازاریاب��ی، بهره گیری از 
خالقیت و نیروهای خالق در هر کسب و کار است تا 
به جای پرداخت هزینه های گزاف، بدین ترتیب در 

مقابل رقبای خود به موفقیت دست یابیم. 

در کن��ار پیش��رفت قاب��ل 
توجه��ی که در س��ال 93 در 
حوزه های مختلف اتفاق افتاد، 
صنعت بازاریاب��ی هم در نوع 
خود دچار پیش��رفت و انقالب 
وس��یع در عرص��ه بازاریابی و 
فروش ش��ده اس��ت. سال 93 
در مجموع از نظ��ر اقتصادی 
سال خوبی نبود اما روش های 
جدی��د مارکتین��گ و فروش 
به نوع��ی اس��تعمال ش��د؛ از 
بازاریابی تلفنی گرفته تا ایجاد 
و   networking شبکه های 
پادمانی  بازاریابی ه��ای  ایجاد 
که یک ن��وع بازاریابی جدید 
و اصطالح��ا دهان ب��ه دهان 
اس��ت. برای اس��تفاده از این 
اب��زار زمان مناس��بی انتخاب 
ش��د اما بازار کنون��ی ایران با 
توج��ه به تحریم ها و ش��رایط 
ب��ازار هدف  اقتص��ادی فعلی 
مناس��بی نیس��ت. به هر حال 
ریس��ک هایی در ای��ن زمینه 
انج��ام و ش��بکه های ف��روش 
ایج��اد ش��د، چندین س��ایت 
فروش اینترنتی قوی وارد این 
عرصه ش��دند، فروش��گاه های 
اینترنت��ی قوی ت��ر ش��دند و 
اینترنتی  بازاریاب��ی  مقوله  در 
پیش��رفت قاب��ل توجه��ی را 
تجرب��ه کردی��م. در این میان 
اگر فروش شرکت ها کم بوده، 
به دالی��ل دیگری بازمی گردد 
و الزام��ا نمی ت��وان آن را ب��ه 

قضایای فنی ربط داد. 
این روزه��ا بحران اقتصادی 
بر ایران س��ایه افکنده است و 
با این اقتص��اد بیمار و مریض 
از این خروجی  دیگر بیش��تر 
ندارد. درست است که امسال 
افزای��ش حق��وق و دس��تمزد 
نسبت به س��ال قبل داشتیم 
ام��ا آنقدر س��ایه ت��ورم روی 
اقتص��اد ما س��نگینی می کند 
ک��ه اکثر خانوار ها نس��بت به 
س��ال 92 فقیرتر شده اند و در 
واقع بحران خرید داش��تیم و 
مصرف کننده با استرس خرید 
می ک��رد. در چنین ش��رایطی 
می ده��د  ترجی��ح  مش��تری 
محصوالت اصلی و لوازم اولیه 
زندگی را تامین کند تا اینکه 
لوکس  محصوالت  س��مت  به 
برود و س��عی می کند حداقلی 
زندگ��ی کند. این ب��رای بازار 
فروش نوعی س��م محس��وب 
می ش��ود. امس��ال خیل��ی از 
ب��ه  خارج��ی  ش��رکت های 
دالیلی چ��ون تحریم و اوضاع 
اقتصادی از بازار حذف شدند 
و شرکت های جایگزین زیادی 
در صنعت محصوالت آرایشی 
و بهداش��تی وارد ای��ن حوزه 
شدند و این شرکت ها در بازار 
لوازم آرایشی بیشتر خودشان 
را نشان دادند. البته ورود این 
ش��رکت های جدید ب��ه منزله 
فروش بیش��تر نیس��ت، برای 

مث��ال ش��اید اگر آم��ار ریالی 
فروش ش��رکتی مث��ل کاله را 
بگیرید، در آن رش��د مشاهده 
کنید اما ریال بیش��تر، دلیلی 
بر بیشتر فروختن نیست، بلکه 
در حقیقت فروشش نسبت به 
سال گذشته کمتر شده است. 
برای فهم ای��ن مطلب مثالی 
ع��رض می کنم؛ مث��ال ممکن 
اس��ت کال��ه محصوالت��ش را 
10 درص��د نس��بت به س��ال 
قب��ل افزای��ش داده باش��د و 
SQ ه��ای محصول��ش زی��اد 
شده باشد، اگر هر سال 100 
قلم محص��ول تولید می کرده 
امس��ال 110 قلم تولید کرده 
و دقیقا به همین دلیل اس��ت 
ریالش  ف��روش  می��زان  ک��ه 
نسبت به پارسال افزایش پیدا 
کرده اما میزان حقیقی فروش 
طب��ق آمارها کاهش داش��ته 
است. این در واقع نوعی فشار 
اقتصادی بود که در س��ال 92 
و باالخص 93 به ما وارد ش��د 

و نرخ مصرف را پایین آورد. 

هنوز عقب مانده ایم
امس��ال در ح��وزه بازاریابی 
تالش ه��ای زیادی ش��د اما با 
توج��ه به ش��رایط نابس��امان 
اقتصادی بسیاری شرکت های 
ح��وزه  ای��ن  وارد  بی تجرب��ه 

از  بس��یاری  و  ش��ده 
با تجربه  ش��رکت های 
نی��ز خ��ارج ش��دند. 
یک  به عن��وان  ش��ما 
کارآفرین، سرمایه گذار 
ای��ن  در  کارفرم��ا  و 
ش��رایط ب��ا اس��ترس 
سرمایه گذاری خواهید 
ب��رای  ای��ن  و  ک��رد 
کارفرما و سرمایه گذار 
س��م اس��ت که نداند 
در دوره زمان��ی س��ه 
ماه��ه یا ش��ش ماهه 

آینده یا یک س��ال دیگر قرار 
اس��ت چه اتفاقاتی بیفتد. در 
مجم��وع بازاریابی در کش��ور 
م��ا از نظر پیش��رفت و نگرش 
و متدها به روز تر شد اما هنوز 
مانن��د تم��ام دنیا نیس��تیم، 
همین جا اگ��ر بخواهم گله ای 
از هم صنف��ان خ��ودم و البته 
خریداران بکنم باید بگویم ما 
متاس��فانه هنوز برای بازاریاب 
و ویزیتور و کارشناس فروش 
قائ��ل  را  الزم  احت��رام  آن 
در  صورتی ک��ه  در  نیس��تیم، 
تم��ام یک��ی از معروف ترین و 
محبوب تری��ن و پردرآمدترین 
است  بازاریابی  دنیا  شغل های 
اما در ایران بازاریاب کمترین 
ارج و ق��رب و امکانات را دارد 
و در مقاب��ل ای��ن قضی��ه نیز 
هم��ه از هم صنفی ها گرفته تا 
ش��رکت ها و جامعه مس��ئول 
این هس��تیم که چ��را به این 
داده  الزم  اهمی��ت  صن��ف 
نمی ش��ود. نمی خواه��م آن را 
گردن شخص خاصی بیندازم. 
مانن��د خیل��ی مس��ائل دیگر 

فق��ط بلدی��م در کنفرانس ها 
و س��مینارهایمان در موردش 
ش��عار دهیم اما پس از اتمام 
یادمان  کنفران��س  و  همایش 
م��ی رود که چنی��ن آدم هایی 
نیازه��ای  و  دارن��د  وج��ود 
روزم��ره م��ا تمام��ا از طریق 
این اف��راد تامین می ش��ود و 
یادمان می رود چه کس��ی این 
وارد فروشگاه ها  را  محصوالت 
و س��بد کاالیی ما کرده است. 
در ای��ن ح��وزه، به عنوان یک 
و  هم رتبه ه��ا  ب��ه  پیش��نهاد 
هم صنف های خودم، داش��تن 
یک اتحادی��ه و NGO برای 
حمای��ت از حق��وق خودمان 
را پیش��نهاد می کنم تا حقوق 
بازاریاب، ویزیتور، کارش��ناس 
فروش، سرپرس��ت فروش در 
تم��ام جهات تضمین ش��ود و 
درآمد و ش��غل های مناس��ب 
خود را پی��دا کنند. امیدواریم 
س��ال 94 س��ال خوبی برای 
بح��ث ف��روش باش��د، چون 
اعتقادم این اس��ت که اقتصاد 
خوب وقتی معنا پیدا می کند 
ک��ه فروش��گاه ها قابلیت زیاد 
فروخت��ن را داش��ته باش��ند. 
وقتی درآمد مردم بیشتر باشد 
بیش��تر خری��د و تفریح کرده 
و بیش��تر از امکان��ات روزمره 

جامعه استفاده می کنند. 

مانند  ای��ران  در  بازاریاب��ی 
دیگر  کسب و کارهای  بسیاری 
محصول چش��م و هم چشمی 
ببینی��م  اگ��ر  مث��ال  اس��ت، 
شرکتی با یک روش بازاریابی 
موفق بوده اس��ت بدون هیچ 
خالقیتی سعی در اعمال آن با 
بازار سنجی  بدون  کپی برداری 
می کنیم.  امکان��ات  ارزیابی  و 
صرف اینک��ه یک روش خوب 
اس��ت دلیل بر اجرا شدن آن 
و موف��ق بودنش ب��رای همه 
سازمان ها نیس��ت. امسال در 
یا شبکه ای  نت ورک  بازاریابی 
رویکرده��ای زیادی داش��تیم 
و خیلی س��عی کردیم سمت 
تبلیغات  برویم چون  تبلیغات 
روش��ی اس��ت ک��ه در دوره 
اقتصادی خیلی جواب  بحران 
می دهد اما نگاه دیگری وجود 
دارد که همگان فکر می کنند 
اقتص��ادی  رک��ود  دوره  در 
تبلیغ��ات کم انجام می ش��ود، 
در صورتی که سال 93 نسبت 
به س��ال های گذش��ته شاهد 
می��زان تبلیغات زی��اد بودیم. 

ما در یک بستر خیلی ضعیف 
کار کردی��م، اس��تارت بعضی 
روش هایمان اشتباه بود، مثال 
روز  از  تلفن��ی  بازاریاب��ی  در 
اول نطف��ه این کار را اش��تباه 
در حوزه های  تالش  بس��تیم. 
مختلف زیاد بوده اس��ت مثال 
حوزه فروش کتاب اینترنتی را 
تجربه کردیم که به نظر بنده 
روش خیل��ی جذابی ب��ود یا 
اجاره اینترنتی سالن های عقد 
و عروسی و خیلی از امکاناتی 
که توانس��ت برای دسترس��ی 
به صورت  بیش��تر  و س��هولت 
اینترنتی یا آنالین انجام شود. 

مصرف کننده ایرانی درگیر 
سنت های بازار

بخشی از ذهن مصرف کننده 
درگیر سنت های  هنوز  ایرانی 
بازار اس��ت، مثال خود ما هنوز 
بخش��ی از ذهنم��ان درگی��ر 
ب��ازار تهران اس��ت و خیلی از 
محصوالت��ی ک��ه می خواهیم 
تهیه کنیم سعی می کنیم در 
ب��ازار تهران پیدا کنیم و الزاما 
هم دلیلش ارزان بودن نیست، 
بلکه ناش��ی از تفکر سنتی ما 
اس��ت. در ای��ران نس��بت به 
اینترنت��ی  فروش��گاه های 
از ف��روش لب��اس گرفت��ه تا 
مواد غذای��ی و خوراک��ی، دارو 
عدم  دیگر  چیزهای  و 
اطمین��ان وجود دارد. 
ایرانی ه��ا  متاس��فانه 
بس��یار  م��ردم  ذات��ا 
نیس��تند،  خوش بینی 
تاریخی  بدبین��ی  یک 
همیش��ه در رفت��ار ما 
دارد  وج��ود  ایرانی ها 
این س��ال های  که در 
اخی��ر نی��ز ب��ه خاطر 
مسائلی که اتفاق افتاد 
غلیظ تر نیز شده است. 
ما ایرانی ها ش��اید زود 
باور باش��یم ام��ا خوش بین و 
خوش ب��اور نیس��تیم. به خاطر 
به ص��ورت  ش��اید  همی��ن 
غیرمس��تقیم در قضیه فروش 
این  نبودیم.  موف��ق  اینترنتی 
بی اعتم��ادی وجود داش��ته و 
به آن دامن زده ش��ده اس��ت. 
فرهنگ سازی  با  می توانیم  اما 
توس��ط رس��انه ها ای��ن کار را 
انجام دهیم و نقش رس��انه ها 
در فرهنگ س��ازی و تضعی��ف 
ذهنیت بازار پررنگ تر اس��ت. 
درست اس��ت که بازار سنتی 
نوستالژیک  از ذهنیت  بخشی 
و تاری��خ ما اس��ت اما منطقی 
نیس��ت ک��ه مش��تری ای که 
هزین��ه  اس��ت  دور  راه��ش 
رفت و آم��د صرف کن��د تا به 
بازار سنتی برای خرید برود. 

عصر، عصر واسطه گری است
به  ب��ازار  پیش بین��ی آینده 
بس��تگی  اقتصادی  وضعی��ت 
دارد، اگ��ر وضعی��ت به همین 
ش��کل پیش ب��رود، خیلی از 
ش��رکت ها رو ب��ه اضمح��الل 

و ناب��ودی می رون��د. امیدوار و 
خوش بی��ن هس��تیم ک��ه این 
وضعی��ت اقتصادی و تحریم ها 
ت��ا ح��دودی در س��ال آینده 
بهتر ش��ود، در غیر این صورت 
از ش��رکت های واسطه  خیلی 
و تولید کنن��ده و پخش کننده 
بس��ته می ش��وند. ش��رکت ها 
دلی��ل هزینه های  ب��ه  امروزه 
زیاد، ب��ه تولید عالقه نش��ان 
نمی دهن��د و بیش��تر دنب��ال 
واس��طه گری هستند. به آینده 
در صورت��ی خوش بین��م ک��ه 
بتوانیم اقتص��اد را به وضعیت 
قب��ل بازگردانیم ک��ه این کار 
دشواری خواهد بود. تا اقتصاد 
خوب نشود، خرید مردم خوب 
نمی ش��ود. وقتی م��ردم خوب 
خری��د نکنند، چرخ��ه فروش 
دچ��ار نق��ص می ش��ود چون 
هم��ه در آن دخیل هس��تند. 
طبق آماری که از شرکت های 
گردش��گری داریم، س��ال 92 
 نس��بت ب��ه س��ال 93، حدود 
25 درص��د کاه��ش تقاضا از 
ط��رف م��ردم ب��رای تورهای 
مس��افرتی داش��تیم، در سال 
93 وض��ع بدت��ر ش��ده و این 
می��زان به 30 درصد رس��یده 
و می��زان مراجع��ه ب��ه تورها 
کمتر شده است. مردم امروزه 
ب��ا احتی��اط بیش��تری خرج 
می کنن��د، همیش��ه نگرانی و 
دلواپس��ی برای خرید در آنها 
وج��ود دارد. تا آن نگرانی رفع 
نش��ود، خریدار در حالت امن 
ف��روش قرار نمی گی��رد. البته 
در نیمه دوم س��ال 93 اندکی 
ای��ن نگرانی ها بهب��ود یافت و 
مرتفع شد اما هنوز با موقعیت 
ای��ده آل فاصل��ه دارد، چرا که 
س��ایه تحریم ه��ا همچنان بر 
سر ما س��نگینی می کند. امید 
است امسال تحریم ها برداشته 
ش��ود و اقتصاد نیم��ه جان ما 
جان��ی دوباره بگیرد و بتواند از 
حالت اغما دربیاید.  در شرایط 
بحران بیشتر مشتری ها سراغ 
فروشگاه های زنجیره ای و عام 
مصرف،  تعاونی ه��ای  یعن��ی 
مانند  فروشگاه های زنجیره ای 
هایپر اس��تار و... می روند. در 
فروش های عام خریدار سمت 
کوپونیزه ش��دن می رود، چرا 
را  ک��ه می خواه��د حداقل ها 
حفظ کن��د. در ح��ال حاضر 
خرده فروش��ی فروش��گاه ها و 
کوچ��ک  س��وپرمارکت های 
نس��بت به س��ال قب��ل )92( 
کاهش پیدا ک��رده و مردم به 
جایگزین های��ی چون خرید از 
فروشگاه های زنجیره ای مانند 
هایپر اس��تار، شهروند، رفاه یا 
تعاونی های مصرفی مانند اتکا 
بیشتر ترغیب شده اند و خرید 
از آن را ترجیح می دهند. اگر 
از ای��ن بحران خارج نش��ویم، 
شرکت ها مجبورند جنس شان 
را مس��تقیم ب��ه فروش��گاه ها 
بدهن��د و واس��طه ها ح��ذف 

شوند. 
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مشتریان ابدیبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی
مسعود یگانه

کارشناس مدیریت تجربه مشتری

امسال خانوار ها نسبت به سال 92 فقیرتر 
شدند و در واقع بحران خرید داشتیم و 

مصرف کننده با استرس خرید می کرد. در 
چنین شرایطی مشتری ترجیح می دهد 
محصوالت اصلی و لوازم اولیه زندگی را 
تامین کند تا اینکه به سمت محصوالت 

لوکس برود و سعی می کند حداقلی 
زندگی کند. این برای بازار فروش نوعی 

سم محسوب می شود

با نگاهی گذرا ب��ه درون مایه 
درمی یابیم  بازاریابی  کتاب های 
ک��ه نویس��ندگان این رش��ته، 
بیش��تر به بیان اصول، روش ها، 
تکنیک ها، مدل ه��ا و فرآیندها 
گف��ت  می ت��وان  پرداخته ان��د. 
در بیش��تر ای��ن مناب��ع دیدگاه 
کاربردی غالب اس��ت که البته 
در جای خود یک ویژگی ارزنده 
به ش��مار می آید. در این رهگذر 
آنچه تاکنون بدان کمتر پرداخته 
شده است جنبه های تئوریک و 
مبانی فکری و فلسفی بازاریابی 

در  تردی��دی  اگرچ��ه  اس��ت. 
مطالب  بودن  کاربردی  ضرورت 
بازاریابی نیس��ت، اما از آنجا که 
در جای��گاه یک رش��ته علمی و 
ش��اخه ای از دانش بازرگانی در 
دانشگاه ها آموزش داده می شود 
ج��ا دارد زمینه ه��ای فک��ری و 
نظ��ری آن نیز ب��ا نگاهی ژرف 
مورد بررسی قرار گیرد. احساس 
این نیاز، استاد بازاریابی دانشگاه 
تگزاس، ش��بلی دی هانت را بر 

آن داش��ت که ب��ا بهره گیری از 
مطالع��ات و تجربیات ارزنده اش 
مبان��ی  کت��اب  تدوی��ن  ب��ه 
نظریه پردازی در بازاریابی همت 
گذارد. در حال حاضر این کتاب 
به عن��وان یک��ی از منابع علمی 
برای درس تئوری های بازاریابی 
آمریکا  معتبر  دانش��گاه های  در 
محس��وب می ش��ود. این کتاب 
محم��د حقیقی  دکتر  توس��ط 
و دکت��ر مس��عود کرمی ترجمه 

شده اس��ت. در بخش��ی از این 
کت��اب می خوانی��م: »جریان ها، 
حرکت ه��ای عناصری هس��تند 
که جدایی های ب��ازار را برطرف 
می کنند. بازاریابی حرکتی مجزا 
نیس��ت، بلکه بازاریابی متشکل 
از مجموع��ه ای از حرکت ه��ای 
موازی، متقابل یا متکثر اس��ت. 
این فعالیت ها در روابط پیچیده 
بین اف��راد اتف��اق می افتند که 
مبن��ای اقتصادی ب��رای وجود 

فرآین��د  در  مشارکت ش��ان  و 
بازاریابی یافته ان��د.« این کتاب 
به قیمت 13 هزار تومان توسط 
موسس��ه کتاب مهربان نشر به 

چاپ و انتشار رسیده است. 

مبانی نظریه پردازی در بازاریابی 

کتابخـانه

بازاریابی نامحسوس
آیا می دانس��تید اس��تراتژی های بازاریابی گاه به 
گونه ای طرح می ش��وند ک��ه مخاطب حتی از وجود 
آنها بی اطالع اس��ت؟ ش��اید بتوان گف��ت این نوع 
بازاریاب��ی از انواع بازاریابی پنهان یا بازاریابی مبتنی 
بر هیاهو اس��ت. در واقع این بازاریابی نامحس��وس 
نوع��ی بازاریاب��ی نامنظ��م ب��رای کس��ب حداکثر 
نتای��ج با بکارگی��ری حداقل منابع ب��وده و متضمن 
ابتکار و نوآوری، شکس��تن قوانین و جس��ت وجوی 
بازاریاب��ی روش ه��ای  ب��رای  بدی��ل   راهکاره��ای 

 سنتی است.
ه��دف  ب��ا  پارتیزان��ی  بازاریاب��ی  تاکتیک ه��ای 
س��رعت بخش��یدن به کس��ب س��ود طراحی شده 
ان��د، ب��دون اینک��ه س��رمایه گ��ذاری عظیم��ی بر 
روی زم��ان ی��ا هزین��ه ص��ورت گی��رد. در اغل��ب 
م��وارد این تاکتیک ه��ا برخالقی��ت، روابط خوب و 
 تمای��ل ب��رای آزمای��ش روش های مختل��ف تمرکز 

یافته است.

محمد مهدی تشرفی 
 کارشناس بازاریابی 

آیا می دانستید

نگاهی به وضعیت بازاریابی در سال 93

بازاریابی ایرانی محصول 
چشم و هم چشمی است



مهم تری��ن خوردن��ی که در 
نوروز در هر خانه ای چش��مک 
می زن��د، آجیل اس��ت. آجیل 
یک��ی از اقالمی اس��ت که در 
ای��ام ن��وروز ب��رای پذیرایی از 
مهمان��ان بیش��ترین تقاضا را 
به خ��ود اختص��اص می دهد 
از ای��ن رو در چند س��ال اخیر 
ش��اهد عرض��ه ان��واع آجیل و 
خش��کبار در ب��ازار هس��تیم؛ 
کاالهایی که با لباس��ی جدید 
در س��فره های ن��وروزی قرار 
می گیرند و شکل متفاوت تری 
نس��بت به س��ال های گذشته 
دارند. اگر ش��ما نیز در چنین 
فروشگاهی مشغول به فعالیت 
هس��تید، می توانید با خواندن 
این گ��زارش، مش��تریان خود 
را از س��الی یک بار به دائمی و 
فصلی تبدیل کنی��د. برای این 
کار فق��ط کافی اس��ت به چند 
نکته اساسی و البته مهم توجه 

داشته باشید. 

تست رایگان
در مرحل��ه اول باید س��عی 
کنید هم��ه محص��والت را در 
مغازه در دس��ترس مش��تری 
بگذاری��د. برخ��ی مش��تریان 
عالق��ه دارن��د قب��ل از اینکه 
خری��دی انج��ام دهن��د، آن 
کنن��د.  تس��ت  را  محص��ول 
برایش��ان تفاوتی ن��دارد قبال 
آن را چش��یده اند ی��ا امتحان 
کرده ان��د. اولوی��ت آنه��ا برای 
خرید این موضوع اس��ت. شما 
ه��م می توانید از ای��ن موضوع 
بهره کامل را ببرید. بس��یاری 
از هم��کاران ش��ما روب��ه روی 
مش��تری تابلوی��ی را نص��ب 
می کنند که لطفا دست نزنید. 
همین موض��وع باع��ث تکدر 
برخی مشتریان می شود. شما 
می توانید ظرف های سبد خود 
را به گون��ه ای طراح��ی کنید 
که تنه��ا 10 ع��دد از هرکدام 
از محص��والت ب��رای تس��ت 
در دس��ترس مش��تری باشد. 
همچنی��ن تابلوی��ی را نص��ب 
کنید که اول م��زه کنید و بعد 
خرید خود را انجام دهید. این 
کار شما هم احترام به مشتری 
است و هم کنترل برخی افراد 
بی ظرفیت که ب��ه بهانه خرید 
محص��والت اقدام ب��ه خوردن 
آجیل مغ��ازه ش��ما می کنند. 
ب��رای ای��ن کار می توانی��د از 

درهای بزرگ ه��م بهره ببرید 
که دس��ت داخل س��بد آجیل 

نرود. 

پیشنهاد ویژه
 داشته باشید 

ایام نوروز همه دوست دارند 
با  پذیرایی شان  ش��یوه 
بقی��ه متفاوت باش��د یا 
ارائه  خاص��ی  محصول 
دهند که خیلی مرسوم 
تزیین��ات  ی��ا  نیس��ت 
خاص��ی انج��ام دهن��د 
ک��ه البت��ه به ص��ورت 
مس��تقیم به کار ش��ما 
مرب��وط نمی ش��ود اما 
در م��ورد اول می توانید 
نق��ش مهم��ی را ایف��ا 
کنید. باید به مشتریان 
خ��ود پیش��نهاد وی��ژه 
دهی��د. تا همی��ن چند 

س��ال پی��ش اگ��ر خرماهای 
کس��ی  جل��وی  را  خش��ک 
می گذاش��تید نمی دانست که 
با چه محصولی طرف است اما 
با گذر زمان ای��ن موضوع برای 
همه جا افت��اد. از این دس��ت 
محص��والت می تواند ش��ما را 

ش��هره ش��هر کن��د. خرماها و 
میوه های خش��ک ش��ده این 
روزها خری��داران زیادی دارد. 
می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
تقاضای این دست محصوالت 
در براب��ر عرض��ه آن بس��یار 
باالس��ت، به همی��ن دلیل اگر 

این کاالیی را که از نظر ش��ما 
ممکن است گران قیمت بیاید 
وارد مغ��ازه کنی��د، می توانید 
مطمئن باشید روی دست تان 
نمی ماند. پیشنهاد دیگری که 
می توانید به مش��تری بدهید 
خری��د جداگان��ه هر ک��دام از 

محصوالت و تلفیق کردن آنها 
توسط مش��تری اس��ت. شاید 
برخ��ی اف��راد عالقه نداش��ته 
باش��ند ک��ه آجی��ل مخلوط 
خرید کنن��د به همی��ن دلیل 
ش��ما می توانید پیشنهاد خود 
را بیان کنید و نسبت هر کدام 
را در ی��ک کیل��و مخلوط 

اظهار کنید. 

ارسال رایگان
برخ��ی افراد ب��ه دلیل 
مش��غله کاری ی��ا بهت��ر 
بگویی��م ع��دم مدیریت 
زم��ان نمی توانند به همه 
کاره��ا رس��یدگی کنند. 
برخ��ی  اس��ت  ممک��ن 
پایان��ی  روز  در  اف��راد 
یادش��ان بیفتد که آجیل 
نخریده ان��د ب��ا اینک��ه از 
ابت��دای اس��فند م��اه آن 
را در برنام��ه داش��ته اند ام��ا با 
تکرار این جمله ک��ه هنوز زود 
است به روزهای پایانی نزدیک 
ش��ده اند. ش��ما برای این افراد 
ه��م پیش��نهاد ویژه داش��ته 
باش��ید. این پیش��نهاد شامل 
ارس��ال رایگان محصول به در 

منزل است. حتی این کار حتما 
نباید به منزله خرید باشد. این 
ام��کان را به مش��تری بدهید 
که کاالی موردنظر را به ش��ما 
بگوید و بعد ش��ما آن کاال را به 
همراه یک نماینده از فروشگاه 
به در منزل ارس��ال کنید. اگر 
ای��ن موض��وع را در تبلیغ��ات 
خود ذکر کنید تاثیر بس��زایی 
خواه��د داش��ت. »در صورت 
ارس��ال  و  تلفن��ی  س��فارش 
پیک به در من��زل، اجباری به 
خرید نیس��ت و می توانید کاال 
را مرج��وع کنی��د.« البته باید 
ب��ه ن��کات دیگری هم اش��اره 
کنید؛ مانند این موضوع که به 
دلیل دس��تور وزارت بهداشت 
مواد غذای��ی فروخته ش��ده به 
هی��چ عن��وان تعوی��ض و پس 

گرفته نمی شود. 

تنوع محصوالت، رمز 
موفقیت

شما باید همه نوع محصولی 
را که مربوط به حوزه شماست 
در مغازه داش��ته باش��ید تا هر 
فرد با ه��ر قدرت مال��ی بتواند 
از فروش��گاه ش��ما خرید کند 
و دس��ت خال��ی بی��رون نرود. 
بس��یار  ش��ما  دادن  عی��دی 
س��اده اس��ت. می توانید با یک 
ش��کالت مش��تری را راض��ی 
کنید اما راضی کردن مشتری 
در کوتاه م��دت کار س��اده ای 
اس��ت. کار س��خت این است 
که ش��ما بتوانید این مشتریان 
را دائمی کنید. توجه داش��ته 
باش��ید کمتر کس��ی در طول 
سال آجیل خریداری می کند 
و بیش��ترین تقاضا در اس��فند 
م��اه اس��ت.  ش��ما می توانید 
کارت های تخفیف��ی را در نظر 
بگیری��د و ب��ه ازای ه��ر خرید 
یک کیل��و آجیل ی��ک کارت 
تخفی��ف 10 ه��زار تومان��ی 
بدهید. ای��ن کارت تخفیف ها 
نبای��د انقضا داش��ته باش��د تا 
مش��تری با خیال راحت بتواند 
آن را جمع آوری کن��د.  بعد از 
دریافت ه��ر دو کارت تخفیف، 
ارائه خدمات ش��ما که ش��امل 
یک کیلو ش��یرینی رایگان به 
دلخواه اس��ت آغاز می ش��ود و 
در خریدهای بیشتر یک کیلو 
آجیل رایگان را دربرمی گیرد. 

این کارت ها برگ برنده شما 
هس��تند پس آنه��ا را نزد خود 
نگه نداری��د و در انتشارش��ان 

کوشا باشید. 

 وارنر برادرز؛ رساترین صدا 
در صنعت فیلم سازی جهان

ش��رکت فیلم س��ازی »WB« یا وارنر ب��رادرز، یکی از 
بزرگ ترین ش��رکت های فیلم س��ازی در جهان اس��ت که 
توس��ط چهار برادر یهودی به نام های »آلبرت، هری، سام 
و جک« در ایاالت متحده تاس��یس و نخس��تین فیلم های 
ساخته شده خود را در پنسیلوانیا، اوهایو و نیوکاسل اکران 
کردند و با آثارشان توانستند تاثیر زیادی بر زندگی انسان ها 
بگذارند. این شرکت اکنون دارای زیرمجموعه هایی مانند 
اس��تودیوهای وارنر ب��رادرز و تایم وارنر اس��ت که از طریق 
تولید فیلم، برنامه های انیمیش��ن و شبکه های تلویزیونی 
فعالیت خ��ود را ادامه می دهد و همچنین نیمی از س��هام 
ش��بکه تلویزیونی CW را در اختیار دارد . در سال 1۹1۲ 
هری وارنر یک تدوینگر به نام پائول اشلی چیس را استخدام 
کرد. سام و جک تصاویر را تولید می کردند و هری، آلبرت و 
تدوینگر آنها پائول کارهای تامین مالی و پخش در نیویورک 
را به عهده داش��تند. در طول جنگ جهانی اول نخس��تین 
فیلم آنها با نام چهارسال در آلمان برپایه کتابی از یک سفیر 

آمریکایی به نام جیمز جرارد تولید شد.
از ابتدای س��ال 1۹۷1 تا پایان 1۹۸۷، این شرکت برای 
عرضه محصوالت خود در مش��ارکت انتفاعی با ش��رکت 
کلمبیا پیکچرز در آمریکا و گروه کانون در انگلس��تان قرار 
داشت. این ش��رکت در س��ال 1۹۸۸ فعالیت خود را با این 
شرکت ها متوقف و مشارکت انتفاعی جدیدی را با شرکت 
والت دیزنی پیکچ��رز آغاز کرد. این مش��ارکت نیز تنها تا 
س��ال 1۹۹۳ پایدار ماند و والت دیزنی بعد از آنکه شرکت 
والت دیزنی استودیو موش��ن پیکچرز را تاسیس و فعالیت 

مشترک خود را قطع کرد.
اخ��ذ ح��ق تکثی��ر آهنگ ه��ای آوری هاپ��وود یکی از 
بزرگ ترین اهداف این شرکت در آن سال ها بود، ولی چیزی 
که باعث شد برادران وارنر به  هالیوود راه پیدا کنند در واقع 
س��گی به نام رین تین تین بود که توس��ط یکی از سربازان 
آمریکایی از فرانسه آورده شده بود. رین تین تین نخستین 
نقش خود را در فیلم کوتاه »ش��مال از کجا آغاز می شود« 
بازی کرد. این فیلم ب��ا موفقیت روبه رو ش��ده و جک وارنر 
قبول کرد که بابت هفته ای هزار دالر، سگ را در نقش های 
بیش��تری بازی دهد. رین تین تین بزرگ ترین س��تاره در 
استودیو شد و این موفقیت موقعیت شغلی داریل زانوک را 

ارتقا بخشید و او بزرگ ترین تولیدکننده استودیو شد.
شاید بتوان شرکت برادران وارنر را پیشرو درعرضه فیلم 
با صدای هماهنگ بازیگران دانست. در سال 1۹۲۸، فیلم 
»نورهای نیویورک«، نخس��تین فیلم تمام صدا دار توسط 
برادران وارنر عرضه ش��د. ب��ا موفقیت بس��یار باالیی که 
فیلم کس��ب کرد، تمام صنعت سینما در آن شب تصمیم 
گرفتند که از سیستم صدا استفاده کنند. در پایان 1۹۲۹ 
تمامی استودیوهای فیلمسازی فیلم های صدادار عرضه 
می کردند. در سال 1۹۲۹، فیلم ان ویث د شو که نخستین 
فیلم تمام رنگی و تمام صدادار س��ینما محسوب می شود 
توسط این شرکت عرضه و با مرور زمان نیز فیلم های رنگی 
و صدادار زیادی منتشر ش��د که عمده آنها همگی در ژانر 
موزیکال بودند. موفقیت های بیشتر زمانی نصیب شرکت 
شد که ارنس��ت لوبیش به عنوان مدیر تولید به استخدام 
شرکت درآمد. فیلم لوبیش به نام چرخه ازدواج موفق ترین 
فیلم س��ال 1۹۲4 ش��د و در فهرس��ت بهترین فیلم های 
نیویورک تایمز قرار گرفت. باوجود تمامی این موفقیت ها، 
وارنرز هنوز موفق به جلب توجه ستارگان سینما نشده بود. 
به همین دلیل سام و جک تصمیم گرفتند از جان باری مور 
بازیگر فیلم »ب��راد وای« دعوت کنند ک��ه نقش اصلی را 
در فیلم »مرد بی ارزش« بر عهده گی��رد. فیلم با موفقیت 
چش��مگیری مواجه ش��د و هری وارنر با این هنرپیش��ه 
 قرارداد طوالنی مدتی امضا کرد. در س��ال 1۹۲4 شرکت 
برادران وارنر موفق ترین اس��تودیو در زمین��ه کاری خود 
بود، ولی هنوز با سه شرکت بزرگ دیگر به نام های فیرست 
نشنال، پارامونت و ام جی ام مقایسه می شد. در سال 1۹۲5 
شرکت توانست یکی از بهترین استودیوهای رادیویی را به 
نام »KFWB« در لس آنجلس راه اندازی کند. بعد از ورود 
آمریکا به جن��گ جهانی دوم، رییس ف��روش محصوالت 
برادران وارنر در آلمان توس��ط سران نازی در برلین کشته 
ش��د. بعد از این اتفاق، کمپان��ی وارنر ب��رادرز فیلم های 
ضدنازیسم و در مورد جنگ جهانی ساخت. البته در دوره 
جنگ جهانی دوم فیلم های مشهور دیگری نیز توسط این 
شرکت عرضه شد که از آن جمله می توان به فیلم مشهور 

کازابالنکا اشاره کرد.
در سال 1۹۹5 شرکت بازاری را برای نوجوانان شناسایی 
 و فیلم های��ی را مخصوص آنها روان��ه بازار ک��رد. در اواخر 
دهه ۹0 وارنر توانست حق امتیاز سری فیلم های براساس 
 رمان های هری پات��ر را از آن خ��ود کند. در س��ال ۲00۹ 
وارنر برادرز لقب تنها شرکت فیلمسازی را که توانست در 
طول یک س��ال بیش از ۲میلیارد دالر درآمد داشته باشد 

از آن خود کرد.

موتوروال به قیمت گوشی های اپل 
اعتراض کرد

مدیرعام��ل موت��وروال در مصاحب��ه ای که ب��ه تازگی با 
بی بی س��ی داش��ته، اپل را به دریاف��ت مبالغ س��نگین از 
مشتریان متهم کرده است. وی در این گفت وگو اعالم کرد: 
کمپانی هایی مثل اپل، مبالغ ناعادالنه ای را از مشتریان خود 
می گیرند و آینده به این شکل نخواهد بود. گوشی هوشمندی 
که بزرگ و زیباس��ت و همه تجربه  کاری خوبی از آن دارند، 
نباید چنین قیمت باالیی داشته باشد که تمام کاربران بتوانند 
آن  را تهیه کنند. بنابراین ما معتقدیم که یک گوشی تلفن 
همراه نباید لوکس و گران باشد. به گزارش موبنا، اپل سالی 
یک مدل گوشی یا به تازگی دو مدل گوشی تولید می کند؛ 
اما امسال توانست در بس��یاری از بازارها جایگاه شماره یک 
را با فروش گوش��ی هایش به خود اختص��اص دهد. اگرچه 
بس��یاری از ش��رکت ها و کارشناس��ان قیمت گوشی های 
آی فون را غیرمنطقی و بس��یار باال می دانند، اما نباید به این 
نکته نیز بی توجه بود که در ساخت گوشی های آی فون اپل 
از مواد و ابزار گران قیمتی استفاده می شود، بنابراین بخشی 
از این هزینه باال به ابزاری برمی گردد که در س��اخت و تولید 
گوش��ی های آی فون دخیل اس��ت. موتوروال پیش تر سعی 
کرد محصوالت خود را با قیمتی معادل آی فون بفروش��د، 
اما با شکست مواجه ش��د. این کمپانی با عرضه گوشی های 
Moto G و Moto E توانس��ت در این بازار زنده بماند، اما 
انتظار می رود با ادغام لنوو و نف��وذ در بازارهای بزرگی مانند 
چین و هند در آینده س��هم خوبی از بازار موبای��ل دنیا را در 

اختیار   بگیرد.

یکشنبه
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از میان خبرها

پاسخ کارشناس: ابتدا از اعضای تیم فروش تان بخواهید مسلم نوری
در جلس��ات با اعتماد ب��ه نفس صحبت کنند. جلس��اتی که 
به صورت هفتگی ی��ا ماهانه میان اعضای تی��م فروش برگزار 
می شود، فرصت بس��یار خوبی برای افزایش اعتماد به نفس 
ویزیتوره��ا و فروش��ندگان تازه کار اس��ت. در آن جلس��ات 
با صدایی رس��ا بای��د در مورد مس��ائلی که مطرح می ش��ود 

صحبت کنند. صحب��ت کردن عالوه بر اینکه ب��ه آنها اعتماد 
به نفس می ده��د، آنها را ب��ا واژگان و اصطالح��ات رایج بازار 
آش��نا می کند. همچنین قبل از صحبت کردن باید در مورد 
صنعت خود مطالعه کرده و با چهره ها و مس��ائل متعارف در 
آن زمینه آش��نا باش��ند.  در کنار صحبت کردن، گوش دادن 
هم یکی از مهارت های مهم برای موفقیت در فروش اس��ت. 
فروش��ندگان در ویزیت های خود نباید مشتری را با سواالت 
و صحبت های شان بمباران کنند، بلکه باید سواالتی بپرسند 

که او وادار به صحبت کردن ش��ود. عالوه بر این موارد یکی از 
اشتباهات جبران ناپذیری که بس��یاری از ویزیتورهای جوان 
مرتکب می ش��وند این است که جلوی مش��تری، محصول یا 
شرکت خود را زیر س��وال می برند. اگر از مدیر یا حقوق پایین 
خود ناراضی هس��تند، هیچ کدام این مسائل نباید باعث شود 
که جلوی مش��تری از محصول یا شرکت خود بدگویی کنند. 
فروشندگان حرفه ای مشکالت ش��خصی و کاری خود را در 

مذاکره با مشتری مطرح نمی کنند. 

حرفه ای شدن نیروهای تازه کار

پرسش: یک تیم فروش را مدیریت می کنم و به خاطر کمبود بودجه ناچار به اس�تخدام نیروهای تازه کار شده ام. چطور می توانم به 
اعضای گروه کمک کنم تا در جلسات فروش حرفه ای تر به نظر برسند؟  کلینیککسبوکار

کدام مدیران دچار 
کمبود  وقت می شوند؟

مدیری��ت در س��ازمان ها و کس��ب وکارهای امروزی، 
دارای ابعاد و زوایای متفاوتی اس��ت، ولی ب��دون اغراق، 
جنبه مدیری��ت منابع انس��انی را می ت��وان از مهم ترین 
و دش��وارترین ابعاد مدیریتی برش��مرد. در بس��یاری از 
کس��ب وکارهای کوچک و محدود که صاحبان سرمایه 
بدون کوچک ترین مش��کلی کس��ب خود را ساماندهی 
کرده و پیش می برند، به محض توس��عه کار با مشکالت 
عدیده ای مواجه می ش��وند و البته این مش��کالت، اغلب 
در شیوه نگاه صاحب بنگاه اقتصادی به موضوع مدیریت 
ریش��ه دارد. در فعالیت محدود، افراد کمی مس��تقیما و 
رودررو با صاحب س��رمایه کار می کنند و مالک سرمایه 
نیز حس��ب عادت دیرین��ه خود، ع��الوه بر نظ��ارت بر 
کوچک ترین فعالیت ه��ا و زوایای ام��ور، تالش می کند 
از همه جوانب کار اطالع داش��ته باش��د و در آن مداخله 
موثر کند اما با رش��د و توس��عه بنگاه، به م��رور ضرورت 
توجه به اص��ول مدیریت و نقش مهارت ه��ای آن خود را 
نشان می دهد. افراد هنوز عالقه مند به ارتباط مستقیم با 
مدیریت ارشد هستند ولی حجم و تراکم امور، مدیریت 
عالی را در تنگن��ای زمان برای اتخ��اذ تصمیمات و مرور 
اطالعات بنگاه قرار می ده��د. این چرخه در برخی مواقع 
به قدری خ��ود را نیرومند نش��ان می ده��د که صاحب 
کس��ب، خود را در انبوهی از مس��ائل الینحل و مشکل 
تصور می کند و گاه تصمیم به پایان دادن به عمر سازمان 
خود می گیرد. در چنین بنگاه هایی پیشنهاد می شود از 
دانش و مهارت های الزم در عرصه مدیریت منابع انسانی 
اس��تفاده و با ش��ناخت ابعاد آن یا به کارگیری مشاوران 
زبده، برای رش��د پایدار این گونه س��ازمان ها و موسسات 

برنامه ریزی شود.

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

 این امکان را به مشتری بدهید که 
کاالی موردنظر را به شما بگوید و 
بعد شما آن کاال را به همراه یک 
نماینده از فروشگاه به در منزل 
ارسال کنید. اگر این موضوع را 
در تبلیغات خود ذکر کنید تاثیر 

بسزایی خواهد داشت. در صورت 
سفارش تلفنی و ارسال پیک به در 

منزل، اجباری به خرید نیست

غزال بابایی

محمدحسن دهقان 

مدیریت امروز BRANDحکایت برندها

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت فروشگاه آجیل و خشکبار

برگ برنده ای به نام کارت تخفیف



 64,610,30شاخص کل
539,60میزان تغییر
B 2,890,060,961ارزش بازار

B 14,280,473ارزش معامالت
B 4,349حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
10,542122,92پتروشیمی خلیج فارس

)104,53(4,450فوالد خوزستان
2,16174,81پتروشیمی تامین

2,04964,33بانک ملت
1,63246,91بانک پاسارگاد

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 76860,830بانک صادرات

B 2,05627,221بانک ملت
B 2,62422,364ایران خودرو
B 2,97419,153صنایع آذرآب
B 2,28814,107بانک انصار

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 5,03626,272حفاری شمال

B 25,81225,409پتروشیمی فناوران
B 13,23010,582سیمان دورود
B 9,5472,722شیشه رازی
B 35,5432,667سیمان قائن

درصد قیمتنام کامل شرکت
2,9617,56نوسازی و ساختمان
1,5576,06مس شهید باهنر
2,1203,97ذغال سنگ نگین

2,5093,94حمل و نقل پتروشیمی
3,2263,93کشتیرانی ایران

درصدقیمتنام کامل شرکت
)11,62(4,450فوالد خوزستان

)3,91(5,485سیمان فارس نو
)3,75(9,584گلتاش

)3,69(1,878قند قزوین
)3,22(1,023کاشی تکسرام

ارزشحجمنام کامل شرکت
M89,443 B 116,523بانک صادرات 
M40,215 B 47,920بانک تجارت

M91,244 B 44,528بانک ملت
M71,121 B 34,063گروه بهمن 

M67,856 B 25,928ایران  خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M91,244 B 44,528بانک ملت

M89,443 B 116,523بانک صادرات
M80,156 B 11,443گروه مپنا
M71,121 B 34,063گروه بهمن 
M67,856 B 25,928ایران  خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7684562بانک صادرات
8392307بانک تجارت
20492143بانک ملت
20881985گروه بهمن
26171504ایران خودرو

 723,10شاخص کل
4,60میزان تغییر

B 2,484,893ارزش معامالت
M 507,832حجم معامالت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

بازار بورس اوراق بهادار تهران 
پی��ش از بازگش��ایی نمادهای 
پاالیشگاهی با رشدی چشمگیر 
مواج��ه و افزای��ش قیمت های 
سهام موجب رش��د تقاضا شد 
و بدین ترتی��ب حجم و ارزش 
معام��الت نیز افزای��ش یافت.  
بس��یاری از معامله گ��ران با در 
نظر گرفتن کف قیمتی بسیاری 
از نمادها،  به خرید سهام اقدام 
کردند و با توجه به پیش��رفت 
مذاکرات و اخبار مثبت پیرامون 
توافق هس��ته ای،  بازار س��هام 
ب��ا جوی مثب��ت روبه رو ش��د. 
همچنین کاه��ش قیمت دالر 
یکی دیگ��ر از دالی��ل افزایش 
قیمت سهام بود. بورس تهران 
که از دی ماه سال گذشته روند 
 نزولی خود را آغاز کرد و با زیان 
 19 درصدی سهامداران و افت 
25 هزار واحدی شاخص مواجه 
شده بود،  روز گذشته رشد 539 
واحدی شاخص کل و عبور این 
متغیر از نیمه کان��ال 64 هزار 
واحدی را تجربه کرد.   در بازار 
روز گذش��ته اکثر شرکت های 
بورس��ی به خصوص بانکی ها و 
خودرویی ها صدرنشین شده و 
با افزایش تقاضا و رش��د قیمت 

مواجه شدند.  

جلسه مدیران بورسی و 
پاالیشگاهی

بازگشایی  از  آخرین خبرها 
اینکه  پاالیش��گاهی  نمادهای 
روند مثبت مذاکرات هسته ای 
و تعادل و بازگش��ت احتمالی 
بازار سهام به روند رو به رشد،  
ش��رایط مناس��بی را فراه��م 
آورده ت��ا مدی��ران س��ازمان 
ب��ورس ب��ه فک��ر بازگش��ایی 
نم��اد پاالیش��گاهی ها بیفتند 
ک��ه زمان��ی بازگش��ت آنه��ا 
ب��ه ت��االر شیش��ه ای احتمال 
ری��زش چند ه��زار واحدی را 
رق��م می زند.  در ای��ن زمینه 
روز گذش��ته مدیران سازمان 
بورس برای بازگش��ایی دوباره 
نم��اد پاالیش��گاه ها در بورس 
و فراب��ورس با مدیران ش��ش 
جلسه ای  پاالیش��ی  ش��رکت 

برگ��زار کردن��د ت��ا ش��رایط 
بازگشت این نمادها به بورس 

در روز یکشنبه فراهم شود. 

رشد 4 واحدی بازار 
فرابورس

در  فراب��ورس  ب��ازار  در 
  ،93 س��ال  ش��نبه  آخری��ن 
 ارزش معامالت ب��ه 2 هزار و 
484 میلی��ارد و 900 میلیون 
ری��ال رس��ید.  بان��ک دی با 
معامله 48 میلیون و 40 هزار 
س��هم به ارزش 19 میلیارد و 
70 میلی��ون ریال بیش��ترین 
حج��م و ارزش معامالت را به 
خود اختصاص داد و شاخص 
 4,5 افزای��ش  ب��ا  فراب��ورس 
واح��دی به رق��م 723 واحد 
رس��ید.  بیش��ترین افزای��ش 
قیمت به س��هام شرکت البرز 
بالک و پس از آن شرکت های 
بیمه ما و نیرو سرمایه مربوط 
است و بیش��ترین کاهش هم 
نصی��ب ح��ق تق��دم خدمات 
دریایی و بندری س��ینا،  حق 
تقدم بیمه دی و پتروش��یمی 

امیرکبیر شده است. 
 

با گروه های بازار سهام
با توجه به روند مثبت حاکم 
بر بازار،  نمادهای گروه خودرو 
و ساخت قطعات نیز تماما در 
بازه مثب��ت معامله ش��دند و 
اکثرا با صف خرید معامالت را 

 به پایان رس��اندند.  با معامله 
نم��اد  س��هم  میلی��ون   34
گ��روه بهم��ن پرحجم تری��ن 
نم��اد معامالتی گروه اس��ت.  
و  بان��ک  گ��روه  نماده��ای 
تمام��ا   اعتب��اری  موسس��ات 
مثب��ت و ب��ا صف خری��د به 
پای��ان  خ��ود  روز  معام��الت 
دادن��د.  در صورت برداش��ته 
شدن تحریم ها نمادهای گروه 
بانکی بیش��ترین رشد قیمتی 
را خواهن��د داش��ت.  گزارش 
اولی��ن پیش بین��ی درآمد هر 
س��هم منتهی به س��ال مالی 
94 نم��اد بانک صادرات ایران 
با تعدی��ل مثبت 15 درصدی 
و به مبل��غ 161 ری��ال روی 
س��ایت کدال قرار گرفت و با 
میلی��ون   116.523 معامل��ه 
س��هم نم��اد بانک ص��ادرات 
معامالت  پرحجم ترین  ای��ران 
گ��روه را داش��ت و ب��ا ص��ف 
خرید86 میلیون��ی معام��الت 
روز را به پایان رساند.  در گروه 
سرمایه گذاری اکثر نمادها در 
ب��ازه مثب��ت معامله ش��دند. 
و  بیمه  سرمایه گذاری صنعت 
سرمایه گذاری خوارزمی نسبتا 
سنگین معامله شدند و با صف 
خری��د معامالت را ب��ه پایان 
رساندند.  در گروه انبوه سازی، 
توسعه  ساختمان،   بین المللی  
مس��کن  س���رم�ای�ه گ�ذاری 
زاین��ده رود و س��رمایه گذاری 

تنه��ا   توس��عه  آذربایج��ان  
در  گ��روه  منف��ی  نماده��ای 
پای��ان معام��الت بودن��د و با 
معامله 6.361 میلیون س��هم 
ش��اهد  س��رمایه  گذاری  نماد 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
گروه ب��ود.  پ��س از تصویب 
افزایش سرمایه از 30 میلیارد 
تومان ب��ه 75 میلیارد تومان 
نم��اد نوس��ازی و س��اختمان 
تهران در بازه 7 درصد مثبت 
بازگشایی شد.  در گروه فلزات 
اساس��ی معام��الت متع��ادل 

انجام شد.  

بازگشایی 10 نماد و 
توقف 5 نماد

روز  معام��الت  جری��ان  در 
گذش��ته نم��اد 10 ش��رکت 
بازگش��ایی و نماد پنج شرکت 
متوقف ش��د.  نماد معامالتی 
توسعه  سرمایه گذاری  شرکت 
صنعتی ایران و نماد ش��رکت 
تولی��دی ایران تای��ر ب��ا توجه 
ب��ه تعدیل پیش بین��ی درآمد 
هر س��هم،  متوقف ش��د.  در 
پایان معامالت نماد معامالتی 
س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
غدیر، گ��روه صنایع بهش��هر 
ایران جه��ت برگزاری مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��االنه ب��ه 
منظ��ور تصوی��ب صورت های 
مال��ی، متوقف ش��دند.  نماد 
معامالت��ی ش��رکت نیروکل��ر 

ب��ا توج��ه ب��ه اع��الم تنفس 
با  فوق العاده  عموم��ی  مجمع 
محدودیت دامنه نوسان قیمت 
آماده انجام معامله شد.  البته 
ای��ن نماد در پای��ان معامالت 
مجم��ع  برگ��زاری  جه��ت 
عمومی فوق الع��اده به منظور 
درخص��وص  تصمیم گی��ری 
افزایش س��رمایه متوقف شد. 
نم��اد معامالتی ش��رکت های 
نوسازی و س��اختمان تهران، 
کمک فنر  اراک،  ماشین سازی 
ایندامی��ن پ��س از برگ��زاری 
مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده 
مبن��ی ب��ر تصوی��ب افزایش 
س��رمایه،  ب��دون محدودیت 
نوس��ان قیمت با اس��تفاده از 
مکانی��زم حراج ت��ک قیمتی 
آم��اده انج��ام معامل��ه ش��د. 
نماد معامالتی ش��رکت فوالد 
خوزس��تان  با توج��ه به اعالم 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم 
س��ال مالی 94، ش��رکت های 
لنت ترمز ایران، بهنوش ایران 
 ب��ا توجه به اع��الم پیش بینی 
درآمد هر سهم سال مالی 94 
و تعدیل پیش بینی درآمد هر 
سهم س��ال مالی 93، شرکت 
قند ش��یرین خراسان  با توجه 
به اعالم پیش بینی درآمد هر 
س��هم س��ال مالی 94،  بدون 
محدودی��ت نوس��ان قیمت با 
اس��تفاده از مکانی��زم ح��راج 
تک قیمتی آماده انجام معامله 
هستند. نماد معامالتی شرکت 
بانک خاورمیانه  )وخاور( برای 
نخس��تین بار پس از پذیرش و 
درج نام ش��رکت در فهرست 
ش��ده  پذیرفته  ش��رکت های 
در ب��ورس اوراق بهادار تهران 
»واس��طه گری های  بخش  در 
مال��ی به ج��ز تامی��ن وج��وه 
بیمه و بازنشس��تگی«،  گروه 
»واس��طه گری های پول��ی« و 
واسطه گری های  »سایر  طبقه 
پولی« و در فهرست نرخ های 
بازار دوم ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران و ب��ا توجه ب��ه انتقال 
سهام ش��رکت مذکور از بازار 
فرا بورس ایران به بورس اوراق 
بهادار تهران در نماد »وخاور« 

آماده انجام معامله است.

روزی که خودرویی ها و بانکی ها قهرمان بازار بودند

صعود شاخص به بهانه سقوط ارز

سرمایه،  بازار  رقیب  نخس��تین 
ب��ازار پول اس��ت و اگ��ر بخواهیم 
بازار را تحلی��ل کنیم  به درس��تی 
باید بگویی��م که وقتی نرخ س��ود 
بانک��ی را افزایش می دهی��م، بازار 
س��رمایه متاث��ر از این نرخ س��ود، 
با نوس��ان هم��راه می ش��ود. البته 
بای��د گفت وقتی بان��ک مرکزی از 
بانک ه��ای قرمز  جریم��ه دریافت 
می کن��د، بانک ها نیز ب��رای تامین 
مناب��ع ای��ن جریمه ها مجب��ور به 
ج��ذب نقدینگی م��ردم به هر نحو 

هس��تند و مردم را با نرخ سود باال 
تشویق به سرمایه گذاری می کنند. 
بانک مرکزی  نحوه سیاست گذاری 
منش��أ تغییر نرخ سود بانکی است. 
وقتی س��هامداران سهم شرکتی را 
خری��داری می کنن��د در حقیق��ت 
س��ود س��نوات آتی آن را می خرند 
و براس��اس اینکه شرکتی پروژه ای 
را عملیاتی کند س��ود ش��رکت باال 
می رود و باال رفتن س��ود ش��رکت، 
برای سهامداران این تصور را ایجاد 
می کند که در آینده منفعت باالتری 
تامین می کند. این شرکت ها برای 
تامی��ن مال��ی پروژه های خ��ود از 

وام ه��ای بانکی اس��تفاده می کنند 
و بای��د عمال س��ودی بال��غ بر 29 
ت��ا 30 درص��د بابت ای��ن وام ها به 
بان��ک پرداخ��ت کنن��د. ل��ذا باید 
 پ��روژه ای را اجرایی کنند که عمال 
 40 درصد س��ود داش��ته باشد که 
30 درصد آن را به بانک بازگردانده 
به عن��وان  را  از آن  و 10 درص��د 
سود شناس��ایی کنند. وقتی بانک 
مرکزی بانک��ی را جریمه می کند 
و 35 درصد س��ود از بانک مذکور 
دریافت می کند این بانک نیز باید 
مناب��ع مالی را تامی��ن کند و این 
جریان بر بازار س��رمایه تاثیر گذار 

می ش��ود. لذا بانک مذک��ور برای 
تامین نقدینگی، با سود باال مردم 
را ج��ذب می کند و بازار س��رمایه 
از ای��ن رفتار متضرر می ش��ود. با 
کاهش قیمت نف��ت بودجه دولت 
نی��ز کاه��ش پیدا می کن��د و این 
کاه��ش را با عوارض باال و افزایش 
قیمت محص��والت از بخش تولید 
دریافت می کند که این پروسه به 
بخش تولید در کشور صدمه وارد 
به  س��رمایه گذاری  وقتی  می کند. 
بازار س��رمایه مراجع��ه می کند تا 
با دی��دی بلند م��دت در این بازار 
نقدینگ��ی وارد و س��ود مناس��ب 

دریافت کن��د، گاهی با تصمیمات 
لحظه ای روبه رو می ش��وند که این 
اقدام باعث می ش��ود که اطمینان 
از بازار س��رمایه از بین برود. وقتی 
درخص��وص محص��والت صنایعی 
که بیشتر مزیت نس��بی را در آن 
صنای��ع دارا هس��تیم تصمیم��ات 
س��االنه گرفته می ش��ود، سهامدار 
از ورود به س��هام این ش��رکت ها 
اجتناب می کند لذا باید تصمیمات 
روی محص��والت و عوام��ل موثر 
در ای��ن صنای��ع بلند مدت باش��د 
تا س��هامدار نیز به این ش��رکت ها 

اطمینان کند. 

معام��الت  و  عرض��ه  رش��د 
مبادل��ه  ف��والدی،  محص��والت 
بی��ش از 100 هزار تن��ی وکیوم 
باتوم و عرضه کم س��ابقه کاالهای 
از  کاال،  ب��ورس  در  کش��اورزی 
مهم ترین رویدادهای هفته گذشته 
تاالر نقره ای به ش��مار می رود. به 
گزارش پایگاه خبری بورس کاالی 
ایران، هفته گذش��ته 613 هزار و 
410 تن انواع محصوالت در بورس 
کاالی ای��ران مورد معامل��ه قرار 
گرفت. تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی در هفته گذشته با استقبال 
معامله گران روبه رو شد و در پایان 
بیش از 236 هزار تن انواع کاال در 
این تاالر مورد معامله قرار گرفت. 

ذوب آهن محصوالتش را 
در بورس آب کرد

در  اتف��اق  مهم تری��ن  ام��ا   
و  صنعت��ی  ت��االر  معام��الت 
معدنی، به رش��د حجم دادوستد 
محص��والت ذوب آه��ن اصفهان 
اختص��اص داش��ت. به طوری که 
این ش��رکت 142 ه��زار و 915 
ت��ن از انواع محص��والت خود را 
روی تابل��وی عرض��ه ب��رد که با 
تش��کیل صف تقاضا ب��ه همان 
میزان عرض��ه، کل محموله های 
ذوب آه��ن ب��ه ف��روش رس��ید. 
س��نگین ترین محموله ذوب آهن 
به عرض��ه و معامل��ه 100 هزار 
تنی تیرآهن شاخه 18 اختصاص 

داش��ت در ش��رایطی ک��ه ای��ن 
ش��رکت در ماه ه��ای اخیر اغلب 
مقاط��ع را در تناژهایی کمتر از 
1000 تن به فروش می رس��اند. 
همچنی��ن با توجه ب��ه معامالت 
ان��واع محص��والت ف��والدی در 
حجم ه��ای کوچ��ک، ب��ه نظ��ر 
می رس��د اج��رای مصوبه بورس 
کاال مبنی بر امکان خرده فروشی 
در ت��االر صنعتی به مرور موجب 
تقوی��ت در بخش عرضه و تقاضا 
شده است. در مجموع طی هفته 
گذشته بالغ بر 226 هزار و 545 
ان��واع محص��والت فوالدی،  تن 
7 ه��زار و 830 ت��ن انواع مس، 
 4 ه��زار و 300 ت��ن آلومینیوم، 

18 تن کنسانتره فلزات گران بها، 
100 ت��ن س��ولفور مولیب��دن و 
2 ه��زار و 200 تن کک متالوژی 
توسط مشتریان خریداری شد. 

فروش 106 هزار تنی 
وکیوم باتوم

از طرف��ی در دو بخش داخلی 
و صادرات��ی تاالر پتروش��یمی و 
پتروشیمی  و  نفتی  فرآورده های 
و  ه��زار   593 ح��دود   جمع��ا 
538 تن ان��واع کاال روی تابلوی 
معامالت رفت ک��ه 352 هزار و 
469 ه��زار تن ای��ن محصوالت 
مورد دادوس��تد ق��رار گرفت. از 
مهم تری��ن محصوالت��ی ک��ه در 

این تاالر معامله ش��د می توان به 
ف��روش 144 هزار تن قیر، 106 
هزار تن وکیوم باتوم  )ماده اولیه 
تولی��د قی��ر( و 49 هزارتن مواد 

پلیمری اشاره کرد. 

عرضه بی سابقه ذرت 
دانه ای

هفته  معامالت  در  همچنی��ن 
گذش��ته، 316 ه��زار و 95 تن 
انواع ذرت دانه ای، گندم، نخود، 
برنج و م��رغ در تاالر محصوالت 
ک��ه  ش��د  عرض��ه  کش��اورزی 
بزرگ ترین محموله عرضه ش��ده 
ب��ه ذرت دانه ای ب��ا حجم 274 
هزار و 985 تن اختصاص داشت. 

تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار سهام

رونق معامالت تاالر نقره ای در روزهای پایانی سال

یکشنبه
24 اسفند 1393 12

از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

صکوک 450 میلیارد تومان 
مخابرات در آستانه انتشار

سیدحس��ین حسینی، مدیرعامل ش��رکت مدیریت 
دارای��ی مرک��زی بازار س��رمایه گفت: صک��وک اجاره 
ماه��ان به عنوان نخس��تین اوراق اجاره بازار س��رمایه 
سررس��ید ش��د. وی با بیان اینکه اوراق اجاره شرکت 
هواپیمای��ی ماهان به مبلغ ح��دود 30 میلیارد تومان 
اس��فندماه س��ال 89 با نرخ س��ود 20 درصد منتش��ر 
ش��د، افزود: سرمایه گذاران اصل و س��ود این اوراق را 
در پای��ان زم��ان سررس��ید دریافت کردند. حس��ینی 
ب��ا اش��اره به اینک��ه هم اکن��ون 23 صک��وک در بازار 
 س��رمایه فعال است، افزود: پذیره نویس��ی اوراق اجاره 
300 میلیارد تومانی رایتل با نرخ سود 22 درصد هفته 

گذشته انجام شد و تمام این اوراق به فروش رفت. 

قیر، آغازگر معامالت تاالر تبریز
روز چهارشنبه )20 اسفند( در حالی تاالر نمایندگی 
کارگزاران ب��ورس کاالی ایران در ش��هر تبریز افتتاح 
شد که قیر به عنوان نخس��تین محصول، فروش را در 
این تاالر تجرب��ه کرد، همچنین معامالت آتی نیز کار 
خ��ود را در این ت��االر آغاز کرد. ت��االر تبریز با حضور 
سه کارگزاری بانک مسکن، توسعه سرمایه دنیا و مبین 
سرمایه فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین معامله نیز 
از سوی کارگزاری بانک مسکن ثبت شده است. »مینو 
معین الدینی« معامله گر بخش کاالیی کارگزاری بانک 
مس��کن در این خصوص گفت: نخستین معامله تاالر 
چند کاالیی تبریز، خرید 723 تن قیر ش��رکت همیار 
جی یزد بود و همچنین سه عرضه محصوالت پلی اتیلن 
س��نگین LMP به حجم 300 تن، سود کاستیک به 
حجم س��ه هزار تن و پلی وینیل کلراید S60 به حجم 
دو هزار تن پتروشیمی بندرامام در تاالر تبریز ثبت شد. 
همچنین »فاطمه صفی« معامله گر آتی این کارگزاری 
اعالم کرد: نخس��تین معامله آتی س��که در سر رسید 

آبان ماه سال آینده نیز در تاالر تبریز انجام گرفت. 

نگاهی بر عملکرد 3 ماهه سیمان شرق
شرکت س��یمان شرق پیش بینی سود هر سهم سال 
مالی منتهی به 31 شهریورماه 94 را با سرمایه یک هزار 
و 92 میلی��ارد ری��ال مبل��غ 303 ریال، در اس��فندماه 
93 به صورت حسابرس��ی ش��ده، مبلغ 251 ریال و در 
اس��فندماه امس��ال مبلغ 193 ریال اعالم کرده اس��ت. 
هیات مدیره این ش��رکت تصمیم دارد به ازای هر سهم 
80 درصد سود خالص را جهت تقسیم به مجمع عمومی 
عادی س��ال مالی 94 پیش��نهاد کند. این شرکت اعالم 
کرده اس��ت در نظر دارد، در سال مالی 94 به پیشنهاد 
هیات مدیره از محل مطالبات حال شده سهامداران مبلغ 
75 میلیارد ریال و از محل آورده نقدی سهامداران مبلغ 

433 میلیارد ریال به افزایش سرمایه اقدام کند. 

بهنوش ایران 9 ماهه فراتر از 
پیش بینی هایش عمل کرد

شرکت بهنوش ایران طی دوره 9 ماهه با اختصاص 
795 ریال سود به ازای هر سهم معادل 102 درصد از 
پیش بینی هایش را محقق کرد. ش��رکت بهنوش ایران 
پیش بینی س��ود هر سهم س��ال مالی 93 را با سرمایه 
164 میلی��ارد و 608میلیون ریال در اردیبهش��ت ماه 
93 به صورت حسابرس��ی ش��ده و در مرداد 93 مبلغ 
1340 ریال و در مردادماه  و بهمن ماه 93 مبلغ 1080 
ریال و در اس��فندماه 93 مبل��غ 780 ریال اعالم کرده 
اس��ت و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 795 ریال سود 
به ازای هر سهم معادل 102 درصد از پیش بینی هایش 
را محق��ق کرد. براس��اس تصمیم��ات مجمع عمومی 
فوق الع��اده م��ورخ 4 بهمن م��اه 93 افزایش س��رمایه 
45,8 درصدی ش��رکت )از مبلغ 164 میلیارد و 608 
میلی��ون ریال به مبل��غ 240 میلیارد ری��ال( از محل 
مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب رسید. 

»ثرود« شفاف سازی کرد
زاین��ده رود  مس��کن  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
درخصوص سود ناش��ی از پروژه جدید شفاف سازی 
ک��رد. علی م��درس هاش��می، مدیرعامل ش��رکت 
س��رمایه گذاری مس��کن زاین��ده رود، طی ارس��ال 
اطالعیه ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورس آورده 
است: شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود، اقدام 
به مش��ارکت در احداث پروژه تجاری و اداری نشاط 
واق��ع در منطقه 3 اصفهان کرده اس��ت، س��هم این 
ش��رکت 66 درصد از ف��روش پروژه اس��ت. در این 
اطالعیه آمده اس��ت، برآوردهای اولیه از بهای تمام 
ش��ده و فروش پروژه س��هم این ش��رکت به ترتیب 

حدود 65 و 90 میلیارد ریال است. 

انتشار عملکرد 3 ماهه صنعتی و 
کشاورزی شیرین خراسان

ش��رکت صنعتی و کش��اورزی ش��یرین خراسان 
پیش بینی سود )زیان( هر سهم سال مالی منتهی به 
31 ش��هریورماه 94 را در شهریورماه 93 مبلغ 358 
ریال و در دی م��اه 93 مبلغ )385( ریال زیان و در 
اسفندماه س��ال جاری مبلغ )723( ریال زیان اعالم 
کرده اس��ت و طی دوره س��ه ماهه نخس��ت سال با 
اختصاص )854( ریال سود به ازای هر سهم معادل 

118 ریال سود محقق شد. 

صعود 539 واحدی شاخص کل بورس 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
 روز ش��نبه بازار س��هام ب��ا 539 واحد رش��د در ارتفاع 
64 هزار و 610 واحدی ایس��تاد. همچنین شاخص 30 
شرکت بزرگ 23 واحد، آزاد شناور 708 واحد، بازار اول 
231 واح��د، بازار دوم 2155 واحد و صنعت 283 واحد 
رش��د کرد. معامله گران بورس اوراق بهادار تهران امروز 
880 میلیون برگ س��هم را در بیش از 43 هزار دفعه و 

به ارزش 280 میلیارد تومان دادوستد کردند.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس کاال

شرکت ها و مجامع

علی محمد بد 
مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر



هر چند اقداماتی در س��ال 93 از س��وی 
مراک��ز و مراجع گوناگون جه��ت خروج از 
رکود در ب��ازار محصوالت فوالدی تعریف و 
اجرایی ش��ده است، حجم معامالت به ثبت 
رس��یده در زیرگروه ف��والدی بورس کاالی 
ایران )به خصوص برای محصوالت ذوب آهن 
اصفهان( نشان می دهد تاکنون این اقدامات 
اثرات قابل توجهی در بر نداش��ته اس��ت . از 
بررس��ی مقدار حج��م معام��الت زیرگروه 
فوالدی در س��ال 93 می توان نتیجه گرفت 
این ش��اخص نس��بت به سه س��ال گذشته 
در پایین ترین مق��دار خود قرار دارد . حجم 
معامالت مقاطع فوالدی نیز وضعیت بهتری 
نسبت به سایر محصوالت گروه خود ندارد . 
بررس��ی روند معام��الت ذوب آهن اصفهان 
)به عنوان شاخص ترین شرکت عرضه کننده 
مقاطع فوالدی در کش��ور( نش��ان می دهد 
حجم معامالت محصوالت این ش��رکت در 
سال 93 نسبت به چهار سال قبل در سطح 

پایین تری قرار دارد. )نمودار 1(
بررس��ی آمار اس��فند ماه نش��ان می دهد 
حجم معامالت این ماه نسبت به چهارسال 
گذش��ته در پایین ترین مقدار خود قراردارد 
که نش��انگر تعمیق رکود در روزهای پایانی 

سال است. )نمودار 2(

دالیل بروز بحران در بازار مقاطع 
فوالدی چیست؟

در س��ال های اخیر رخداده��ای گوناگون 
موجب بروز شرایطی شد که به تدریج بازار 
مقاطع را به ورطه بحران کشاندند . در ادامه 
مهم ترین آنها مورد بحث و بررسی قرار داده 

شده است.
1- کاهش تقاضا

همان گونه ک��ه در ادامه نیز نش��ان داده 
شده اس��ت حجم تقاضا برای خرید مقاطع 
ذوب آهن اصفهان روندی نزولی داش��ته که 
این امر در یک س��ال اخیر ش��دت بیشتری 
داش��ت . عوامل متع��ددی در کاهش تقاضا 
برای خری��د مقاطع وجود دارن��د که از آن 
جمله می ت��وان به انتظارات و خوش بینی ها 
ب��ه نتای��ج مذاک��رات هس��ته ای ای��ران و 

کش��ورهای1+5 و در نتیج��ه انتظار کاهش 
بیش��تر قیمت ه��ا، کاهش ساخت و س��از در 
کش��ور )به طوری ک��ه آمارها نش��ان دهنده 
کاه��ش 40 تا 45 درصدی ساخت و س��از ها 
در سال 93 در کشور است(، کندی اجرای 
پروژه های عمرانی و کاهش شدید نقدینگی 

خریداران اشاره داشت. )نمودار 3(
 2- کاهش پی در پی قیمت ها در بازار

کاهش قیمت س��نگ آه��ن در بازارهای 
جهان��ی ک��ه در س��ال 2014 از چین آغاز 
ش��د، عام��ل مهمی ب��رای ایجاد فش��ار به 
فوالدس��ازها )و تولید کنن��دگان مقاطع( در 
کاهش قیمت ها ب��ود . این کاهش در حالی 
اتفاق افتاد که در سال 2015 نیز دامپینگ 
کش��ورهای صادرکننده بزرگ این محصول 
)مانند استرالیا( توقع نوسانات قیمتی رو به 
پایین )تداوم روند نزولی( را در معامله گران 
به وج��ود آورد و لذا امس��ال انتظار رش��د 
قیمت ها در بازارهای بین المللی دور از ذهن 
بوده که بازار داخلی نیز از این امر مس��تثنا 

نخواهد بود  . 
کاه��ش تقاض��ای خرید فش��ار زیادی به 
تولیدکنن��دگان داخلی وارد کرده و آنها نیز 
)باوجود میل شان( اقدام به کاهش قیمت ها 
کرده اند . حضور فوالدی های چینی و تالش 
برای در دست گرفتن بازار کشورمان را نیز 

نباید بی تاثیر دانست، هر چند که برندهای 
وارداتی چینی از کیفیت مناسبی برخوردار 
نیس��تند اما نبود نظارت دقی��ق در هنگام 
مص��رف، به آنها فرصت داده در کش��ورمان 
فعالی��ت کنند و به تدری��ج به رقیبی جدی 

برای تولید کنندگان داخلی تبدیل شوند.
از ط��رف دیگر تولیدکنن��دگان داخلی به 
دالیل متعدد مانند پایین بودن ظرفیت های 
تولید، داش��تن ب��ازار هدف کوچ��ک و لذا 
کم توجه��ی ب��ه ام��ر توس��عه، ب��اال رفتن 
هزینه ه��ای ان��رژی، ع��دم حمای��ت جدی 
دول��ت )مانند اعطای یاران��ه تولید(، پایین 
بودن راندمان و بهره وری، قیمت تمام شده 
باالیی داش��ته که کاهش قیمت محصوالت 
منجر به ورود به زیان دهی می شوند که این 
امر موج��ب تعطیلی تع��دادی از واحدهای 
تولیدی ش��ده که در صورت جدی نگرفتن 
بح��ران، در می��ان م��دت ش��اهد تعطیلی 

واحدهای بیشتری خواهیم بود  . 
کاهش قیمت ها در بورس کاالی ایران نیز 
مش��هود بوده که این امر برای سه محصول 
ذوب آهن اصفهان نش��ان داده ش��ده است . 
بررسی ها نشان می دهد ریزش قیمت ها در 
میلگرد )سبدهای آن( بیشتر بوده که دلیل 
عمده آن بیش��تر بودن تع��داد رقبا، واردات 
راحت تر و نداش��تن بازار منس��جم اس��ت. 

)نمودار 4 ، 5 و 6(
3-  دشواری های صادرات مقاطع

متاسفانه تحریم های ظالمانه و یکجانبه 
آمریکا و کشورهای اروپایی عرصه را برای 
ص��ادرات بس��یاری از محص��والت تنگ و 
دشوار کرده اس��ت . مواردی مانند مسدود 
بودن خطوط س��وئیفت بانکی، مش��کالت 
و  حمل و نق��ل دریای��ی در کن��ار موان��ع 
مش��کالت گمرک��ی و قوانی��ن صادرات��ی 
)مانن��د منع صادرات فوالد در س��ال های 
گذش��ته که منجر به از دست دادن بخش 
عمده ای از بازارهای صادراتی این دس��ته 
از محصوالت ش��د( به عن��وان مانعی برای 
رشد صادرات مقاطع فوالدی عمل کردند . 
قطع��ا این م��وارد زیان های عم��ده ای به 
تولیدکنندگان بزرگ که بخش��ی از تولید 
خ��ود را بر پایه صادرات برنامه ریزی کرده 

بودند وارد کرده اس��ت . 
4-  عدم حمایت های مناسب دولتی

متاس��فانه هن��وز هم بخش عم��ده ای از 
صنایع کش��ور )مانن��د فوالدی های بزرگ( 
دولتی یا ش��به دولت��ی بوده ک��ه به دلیل 
ن��وع خاص مدیری��ت اعمال ش��ده در آنها 
ک��ه غالبا منجر به عدم چابکی، پایین بودن 
راندمان، ارجحیت اه��داف غیر اقتصادی در 
برنامه ریزی های س��ازمانی و... . شده است، 

در ص��ورت ع��دم حمایت ه��ای دولت��ی با 
مشکالت عدیده ای مواجه می شوند . از طرف 
دیگ��ر حمایت ه��ای دولت��ی در مواقع بروز 
بحران های اقتص��ادی از صنایع راهبردی و 
اس��تراتژیک امری طبیعی و ضروری به نظر 

می رسد  . 
از  بس��یاری  ک��ه  کنون��ی  فض��ای  در 
ش��رکت های عرضه کنن��ده عم��ده و بزرگ 
ف��والد با دامپین��گ عرض��ه )افزایش بیش 
از ح��د عرض��ه( قص��د تصاح��ب بازارهای 
کش��ورهای رقیب و مصرف کننده را دارند، 
بس��یاری از کش��ورها با حمایت هایی نظیر 
افزایش تعرفه های وارداتی، تامین نقدینگی، 
بخشودگی های جرایم مربوط به امر مالیاتی 
و مالی و... سعی در حمایت از صنایع داخلی 
خود دارند که از جمله این کشور ها می توان 

به کشور ترکیه اشاره داشت . 
متاس��فانه باوجود وعده های داده ش��ده 
تاکن��ون اقدام��ات جدی در ای��ن زمینه به 
عمل نیامده و صنعت فوالد بدون پش��توانه 
مناس��ب با رقبای تا دندان مس��لح در حال 

رقابت هستند.
نتیجه گیری: همان گونه که عنوان ش��د 
تولید کنندگان مقاطع فوالدی با مش��کالت 
عدی��ده ای مانن��د ت��داوم رکود در ب��ازار، 
کاه��ش تقاض��ا، عدم حمایت ه��ای دولتی، 
محدودیت ه��ای صادرات��ی و... روبه رو بوده 
که آمار ارائه ش��ده مبی��ن تداوم رکود و در 
نتیجه ایجاد ش��رایط بحرانی در این صنعت 
ش��ده اس��ت . م��واردی مانند تامی��ن مالی 
تولیدکنن��دگان این محصوالت با اس��تفاده 
از ابزاره��ای نوی��ن مالی از س��وی مراکز و 
موسس��ات مالی و اعتباری، ایجاد رونق در 
صنای��ع پایین دس��تی )مانند ایج��اد رونق 
در ساخت و س��از از طریق اعطای تسهیالت 
ب��ا س��ود پایین ب��ه خری��داران مس��کن(، 
حمایت ه��ای دولتی نظیر شفاف س��ازی و 
افزای��ش تعرف��ه واردات مقاط��ع فوالدی؛ 
بخش��ودگی جرایم مالیات��ی و موارد مربوط 
ب��ه تعویق در بازپرداخت دیون به بانک های 
دولتی و...، تس��هیل در خرید آسان و به دور 
از بوروکراس��ی تجار در بورس کاالی ایران 
در کن��ار به روزآوری تکنولوژی تولید و رفع 
محدودیت های صادراتی می توانند به خروج 

از بحران این صنعت کمک شایانی کنند.

بررسی دالیل بحران در بازار فوالد

از کاهش تقاضا تا کاهش قیمت

همان ط�ور ک�ه در تصویر مش�خص اس�ت بیش از 
یک س�ال اس�ت که س�هام بان�ک ص�ادرات در یک 
محدوده کانالیزه کاهش�ی در نوس�ان است و دیدگاه 
س�رمایه گذاری در این س�هم صرفا نوسان گیری بوده 
اس�ت. یکی از دالیلی که باعث شد سهام این شرکت 
نوس�انی رو به پایین باشد فروش های سنگین یکی از 
سهامداران اصلی این شرکت به نام »ماهیدشت« بوده 
اس�ت. این ش�رکت اخیرا از ترکیب سهامداری بانک 
خارج و ش�رایط رشد سهم فراهم ش�ده است. به نظر 
می رسد در کوتاه مدت امکان رشد قیمتی سهم تا 950 
ریال وجود دارد که محدوده سقف کانال نزولی است. 
در صورت شکس�ته شدن کانال اهداف صعودی سهم 

در قالب موج 5 بزرگ 1200 و 1400 ریال است. 

تحلیل تکنیکال بانک صادرات
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تحلیــل

از خریدهای هیجانی اجتناب کنید

واپسین شنبه سال 93 از جذابیت باالیی برخوردار بود؛ 
گشایش بازار با شروع فعالیت معامله گران حقیقی همراه 
شد و هیجان خرید در بازار موج می زد. اما معامله گران 
حقیقی تنها خریداران را تش��کیل نداده بودند، بلکه در 
طرف فروش��نده نیز با قدرت بس��یار زیادی به فعالیت 
می پرداختند. در نیمه نخست بازار ارزش کل معامالت 
ب��ازار ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در حدود 80 میلیارد 
تومان بود که بیش از 60درصد خریداران و فروشندگان 
را کده��ای حقیقی تش��کیل داده بودن��د. در ادامه بازار 
حقوقی ها پا به عرصه گذاشتند و سهم خود را از معامالت 
افزایش دادند. در انتها، ارزش کل معامالت بازار بورس 
ب��ه رق��م 282.5 میلی��ارد تومان رس��ید که در این بین 
سهم حقیقی ها از فروش 15درصد و از خرید در حدود 
20درص��د ب��ود. این فزون��ی 5 درصدی خرید بر فروش 
حقیقی ه��ا می توان��د در روزهای آتی بازار را به س��مت 
شکنندگی سوق دهد. در جلسه معامالتی گذشته رنگ 
سبز چیرگی مطلقی بر بازار داشت. اکثر نمادها در اکثر 
گروه ها در منطقه مثبت تابلوی خود معامله می شدند و 
تعداد زیادی از نمادها نیز به صورت مقطعی یا دائم صف 
خرید را تجربه کردند. ش��اخص کل در این روز 539.6 
واحد رش��د کرد و این صعود ارتفاع این نش��انگر بازار را 
در حدود 0.84 درصد ارتقا داده و بدین ترتیب شاخص 
در رقم 64610.3 واحد بس��ته ش��د. بازار فرابورس ایران 
نیز از این قاعده مس��تثنا نبود. ش��اخص این بازار در روز 
گذش��ته بیش از 4.6 واحد رش��د را تجربه کرد و به رقم 
723.10 واح��د رس��ید. ارزش معام��الت این بازار نیز از 

248.4 میلیارد تومان فراتر رفت.
اتفاقات خارج از حوزه معامالت بازار نیز در روز گذشته 
در ن��وع خ��ود جالب بود. به گ��زارش »بورس پرس«، مدیر 
عامل س��ازمان بورس از برگزاری جلس��ه ای با ش��ش نماد 
پاالیش��گاهی خبر داده اس��ت که بر این اساس این نمادها 
موظفند تا روز دوش��نبه در دو س��ناریو صورت های مالی و 
بودجه س��ال 94 خود را به س��ازمان تس��لیم کنند. به زعم 
این مقام، امکان بازگشایی این نمادها در سال جاری وجود 
دارد، کم��ا اینک��ه این فرضیه از منظر معامله گران بعید به 
نظر می رسد. در روز گذشته، گروه های »بانک ها و موسسات 
اعتباری«، »خودرو و ساخت قطعات« و »مواد و محصوالت 
دارویی« پرتقاضا ترین گروه ها بودند که دو گروه اول با همان 
ترتیب دو گروه پر معامله بازار نیز تلقی می شدند و پس از 
آنها گروه »انبوع س��ازی، امالک و مس��تغالت« در رده سوم 
قرار گرفت. نکته حائز اهمیت در مورد دو گروه نخس��ت 
لیست های فوق آن است که این دو صنعت در روز گذشته، 
به صورت عمومی کدهای حقیقی را به خود جذب کرده اند 
و عمده فروش در آنها توس��ط کدهای حقوقی انجام ش��ده 
اس��ت. نرخ تقاضا بر عرضه که در ابتدای بازار در محدوده 
زیر یک قرار داشت اما با گذشت زمان این نرخ از مرز رقم 
یک فراتر رفته و در انتهای وقت معامالت به سه رسید. این 
بدین معناست که در پایان روز گذشته به ازای هر فروشنده 

3 خریدار در بازار حضور داشته است.
در روز جاری مذاکرات ایران و 1+5 از سر گرفته خواهد 
شد و این موضوع می تواند جو روانی شدیدی را در بازار به 
وجود آورد. نقل قول ها و نقدهایی که این روزها از مسائل 
سیاسی در حاشیه بازار اتفاق افتاده است، امید فراوانی را 
در معامله گران حقیقی به وجود آورده است که این مهم 
می تواند بازار را در روز جاری به ش��دت تحت تاثیر قرار 
دهد. در جلسه معامالتی پیش رو، اگر حقوقی های بازار 
فعالیت ش��دیدی را در س��مت فروشنده پیگیری نکنند 
)که رفتار ایش��ان این فرضیه را تصدیق می کند( ادامه 
رون��د صع��ودی دور از ذهن نخواهد بود. تقاضای موجود 
در بازار می تواند در روز جاری بیش از روز پیش بوده و 
سمت سوی بازار باری دیگر سبز رنگ و صعودی باشد. 
به نظر می رسد پس از تنش های شدید چهار ماه گذشته 
بازار تصمیم دارد در آستانه سال نو به سهام داران عیدی 
بدهد؛ لکن همین موضوع می تواند برای خریداران دیروز 
و امروز ریسک تلقی شود، چرا که در حال حاضر رنگ 
سبز بازار محصول هیجان محض به نظر می رسد و این 
پدیده جوی می تواند جای خود را به راحتی و با سرعت 
به روند نزولی سابق بدهد. بدین ترتیب، نگارنده توصیه 
اکی��د دارد در خریده��ا جانب احتیاط را رعایت کرده و 

از خریدهای هیجانی به شدت پرهیز کنید.

سیگنال های مثبت بازار 

اقتصاد ایران با مشکالت زیادی دست به گریبان است. از 
دی ماه سال گذشته تا به امروز شاخص کل با افتی نسبتا 
سنگین از حدود 90 هزار واحد به 63 هزار واحد نزول کرده 
و موجب کاهش ثروت س��هامداران شده است. تصمیمات 
و حمایت های اخیر س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران در 
قالب ابزارهای جدید مالی مانند صندوق س��رمایه گذاری 
پاداش »س��پاس«، حل مش��کالت پاالیش��ی ها و منعطف 
ش��دن قیمت پتروشیمی ها، همچنین کاهش اندک بهره 
مالکانه همه نشان دهنده این است که دولت از سیاست های 
اشتباه گذشته فاصله گرفته و به دنبال رفع مشکالت بازار 
است. چنانکه صندوق توسعه سرمایه گذاری پاداش عاملی 
برای ورود نقدینگی جدید حدود 100 میلیارد تومانی به 
ب��ازار خواهد ش��د. این صندوق ب��رای افرادی که به دنبال 
کسب سود هستند و در کنار آن می خواهند بازار سرمایه 
را در آینده پوشش دهند مناسب خواهد بود. با این حال 
پیش بینی نمی شود که بازار وضعیت رضایت بخشی را تجربه 
کند اما به نظر می رسد در روزهای آتی شاهد کاهش شیب 
نزولی ش��اخص باش��یم. یکی دیگر از مسائل مم این روزها 
موضوع مذاکرات هسته ای است که درصورتی که مذاکرات 
به جمع بندی مناس��بی برس��د و دولت نیز تصمیم بگیرد 
اقتص��اد کش��ور را در بخش بازار پ��ول با کاهش نرخ بهره 
سامان بخشد بازار سرمایه نیز به خودی خود انگیزه الزم 
برای حرکت و رشد را کسب خواهد کرد. تحقق این امور 
می تواند از شیب تند نزولی شاخص کل بکاهد و شاخص 
را پس از یک ماه به تعادل و ثبات رساند و برای حرکتی با 

شیب مالیم و رو به جلو آماده کند. 

دریچه بازار

تحلیل بازار

*آمار سال 93 بر مبنای نتایج ابتدای سال لغایت 14 اسفند ماه همین سال استخراج شده است.
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وقت��ی صحبت از تولید ب��ه میان می آید 
همواره این انتظار وجود دارد که بخش��ی از 
م��وادی که در فرآیند تولید ب��ه کار گرفته 
می ش��ود به عن��وان ضایع��ات تلقی ش��ود. 
تفاوتی نمی کند تولید ش��ما در چه بخشی 
باشد، مهم این است بتوانید از ضایعاتی که 
در فرآیند تولید حاصل می ش��ود به بهترین 
شکل اس��تفاده کنید. بخش کشاورزی هم 
از این قاعده مس��تثنا نیست بنابراین تولید 
ه��ر محصولی در بخش کش��اورزی همواره 
ضایعاتی را به دنب��ال دارد که عموما از آن 
به درس��تی استفاده نمی ش��ود، عالوه براین 
حدود 30 درصد محصوالت کش��اورزی در 
فرآین��د تولید و انبار مانی به ضایعات تبدیل 

می شود. 
جالب اینجاس��ت که همه ای��ن ضایعات 
قابل اس��تفاده و قابل تبدیل ش��دن به پول 
اس��ت. ضایعات ذرت، چ��ای، میوه، صیفی، 
برگ نارنج، چ��ای س��نواتی و... همه وهمه 
می توانن��د تامین کنن��ده م��واد اولی��ه یک 
پاالیش��گاه گیاه��ی برای تبدی��ل این مواد 
به مواد مورد نیاز کارخانه های داروس��ازی، 
غذای��ی،  صنای��ع  بهداش��تی،  و  آرایش��ی 
اس��انس ها، طعم دهنده ها و رنگ دهنده های 
طبیعی باش��ند ازاین رو نخستین پاالیشگاه 
گیاهی خاورمیانه در ش��مال کشور احداث 
ش��ده است. تولید این مواد که مورد کاربرد 
کش��ور های اروپای��ی، ژاپن و آمریکاس��ت 
به طور انحصاری در اختیارکمتر از 10کشور 
دنیاست. در حال حاضر درهشت کشور دنیا 
19 پاالیش��گاه گیاهی فع��ال در این زمینه 
وجود دارد. نکته مهم اینجاس��ت که کشور 
روس��یه پتانسیل باالیی در این زمینه ندارد 
اما سرمایه گذاری مناسبی در این کار انجام 
داده و ضایعات کشاورزی مورد نیاز خود را 
که خوراک این پاالیشگاه های گیاهی است 
از کش��ور های آس��یای میانه و ایران تامین 

می کند. 
کش��ور ما تقریبا یک درص��د از جمعیت 
و وس��عت جه��ان را در اختیار دارد، این در 
حالی اس��ت که 7 درصد از منابع جهان در 
اختیار ایران است. به لحاظ تنوع گیاهی هم 
وضعیت به همین گونه اس��ت. جالب است 
بدانید کل اروپا 16 هزار گونه گیاهی دارد، 
این در حالی اس��ت که س��ه استان شمالی 
ای��ران ب��ه لحاظ تن��وع گونه ه��ای گیاهی 
ح��دود 33 ه��زار گون��ه در اختی��ار دارند. 
س��رمایه گذاری در احداث پاالیش��گاه های 
گیاه��ی از ای��ن جهت با اهمیت اس��ت که 
به لحاظ گونه ه��ای گیاهی تنوع الزم برای 
تامین مواد اولیه این پاالیشگاه ها در کشور 
وجود دارد. از س��وی دیگ��ر ضایعات بخش 
کش��اورزی در ای��ران به اندازه ای باالس��ت 
که بتوان برای اس��تفاده از این منابع بالقوه 
س��رمایه گذاری کرد. از این جهت می توان 
از این پاالیشگاه ها به عنوان فرصتی مناسب 
ب��رای س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی یاد 
کرد. گروه س��رمایه گذاری »فرصت امروز« 
دراین مجال به بررس��ی جنبه های مختلف 

س��رمایه گذاری در احداث یک پاالیش��گاه 
گیاهی پرداخته اس��ت که در ادامه پیش رو 

دارید. 

میزان سرمایه گذاری و امکانات الزم 
ب��رای س��رمایه گذاری در اح��داث ی��ک 
پاالیش��گاه گیاه��ی ب��ه س��رمایه ای حدود 
60میلی��ارد تومان نیاز داری��د. ازاین مبلغ 
ح��دود 10 میلی��ارد ب��ه اج��رای عملیات 
کار  گ��ردش  در  س��رمایه  و  س��اختمانی 
اختص��اص می یابد و 50 میلی��ارد باقیمانده 
باید صرف خرید ماش��ین آالت و تجهیزات 
و راه اندازی خط تولید کار ش��ود. باال بودن 
هزینه ه��ای راه اندازی خ��ط تولید به دلیل 
وارداتی بودن تمام تجهیزات و ماشین آالت 
اس��ت و تکنول��وژی س��اخت دس��تگاه ها و 
ماشین آالت این صنعت به صورت انحصاری 
در اختی��ار چند کش��ور دنیاس��ت. ازاین رو 
س��رمایه گذاری در بومی س��ازی تکنولوژی 
این صنعت در کش��ور به لحاظ س��ود آوری 
باالیی که دارد اقتصادی اس��ت و باید مورد 
توج��ه ق��رار گیرد. در ح��ال حاضر بیش از 
3درصد حجم تجارت جهانی به اس��انس ها، 
طعم دهنده ه��ا و رنگ دهنده ه��ای طبیعی 
تعل��ق دارد از این رو توس��عه این صنعت در 
کش��ور می تواند زمینه های توسعه صادرات 

غیر نفتی را فراهم کند. 
بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن این 
صنعت عقیم است درحالی که تمام ضایعات 
کش��اورزی در یک پاالیش��گاه گیاهی قابل 
تبدیل ش��دن به یک کاالی مفید اس��ت و 

می توان��د ارزش افزوده خوب��ی را در بخش 
کش��اورزی به وج��ود آورد. هم اکنون هیچ 
اس��تفاده مفی��دی از این ضایع��ات صورت 
نمی گیرد. براس��اس نیاز های نقاط مختلف 
کش��ور پاالیش��گاه های گیاه��ی می توان��د 
زمینه ه��ای کاه��ش ضایعات کش��اورزی و 
اس��تفاده بهینه از این پتانس��یل های بالقوه 

را فراهم کند. 

درخص��وص اخ��ذ مج��وز باید به س��راغ 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت بروید. از 
س��وی دیگر ب��رای راه اندازی خ��ط تولید 
مجوز های الزم از س��وی سازمان استاندارد 
هم باید گرفته ش��ود، راه اندازی خط تولید 
این کارخانه حدود یک سالی زمان می برد. 
درواقع پس از تکمیل عملیات س��اختمانی 
برای س��فارش خط تولی��د و فراهم کردن 
مقدم��ات تا راه ان��دازی خط تولی��د نهایی 
حدود 10 ماه زم��ان نیاز دارید، دو ماه هم 

باید ب��رای تولید آزمایش��ی در نظر بگیرید 
ت��ا اس��تاندارد های الزم در تولید محصول 
کسب ش��ود و پس از آن تولید وارد مرحله 
نهایی خواهد ش��د. س��رمایه گذاری در این 
صنعت به لحاظ اش��تغال زایی هم می تواند 
زمینه های مناس��بی را برای اشتغال زایی و 
کاهش بی��کاری فراهم کند ازاین رو احداث 
هر پاالیش��گاه گیاهی در هر نقطه از کشور 
می تواند زمینه های اشتغال را برای 200 تا 
600 نفر به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم 

به وجود آورد. 

شرایط بازار و سود احتمالی 
مدیرعام��ل ش��رکت  میرزای��ی،  صاب��ر 
پارس کش��ت صنعت ری��واس در رابطه با 
ش��رایط بازار فرآورده های تولید ش��ده در 
این صنعت به »فرص��ت امروز« می گوید: 
در ح��ال حاضر بس��یاری از ش��رکت های 
تولید کنن��ده محصوالت غذایی، آرایش��ی، 
بهداش��تی و داروی��ی از متقاضیان اصلی 
این فرآورده ها هس��تند. صنایع ش��یرینی 
و ش��کالت و ش��رکت های نوشابه س��ازی 
هم مص��ارف باالیی در ای��ن زمینه دارند 
و می ت��وان بازار های خوب��ی از این جهت 

به دس��ت آورد. 
مهم تری��ن  می ده��د:  ادام��ه  وی 
مصرف کنن��دگان این محص��والت آمریکا، 
کش��ور های اروپای��ی و ژاپ��ن هس��تند. از 
س��وی دیگر صنایع داخلی نی��ز می توانند 
از مش��تریان بالقوه بازار باشند به طوری که 
برای مثال تنها در صنعت داروسازی کشور 

س��االنه بی��ش از 54 تن کافئی��ن مصرف 
می ش��ود که عمدتا وارداتی اس��ت و توان 
تولی��د طبیعی آن در این پاالیش��گاه های 
گیاهی وجود دارد. در صنعت نوشابه سازی 
هم مص��رف باالیی وج��ود دارد و بیش از 
90ت��ن مص��رف س��االنه آن در این بخش 
اس��ت. در س��ایر فرآورده ها هم وضعیت به 

همین منوال است. 
این کارش��ناس بازاردر رابطه با سود آوری 
ط��رح می گوی��د: س��ود آوری ب��االی ای��ن 
ط��رح یک��ی از مزیت های س��رمایه گذاری 
در آن ب��ه ش��مار م��ی رود به طوری ک��ه در 
مدت زمان کمتر از یک س��ال کل س��رمایه 
ط��رح بازگش��ت خواه��د ک��رد. میرزای��ی 
می گوید: با توجه به س��ود آوری باال و توان 
صادراتی این محصوالت ضروری اس��ت که 
سرمایه گذاری های مناس��بی در این بخش 

صورت گیرد. 

توصیه های کارشناسی 
میرزایی در توصیه به تازه وارد ها می گوید: 
اف��رادی که قص��د س��رمایه گذاری در این 
ط��رح دارند ت��ا ح��د ممکن س��عی کنند 
به سراغ تس��هیالت بانکی نروند و با سرمایه 
مناس��ب وارد کار ش��وند ی��ا از روش ه��ای 
دیگر تامین مالی س��رمایه م��ورد نیاز خود 
را تامین کنند. وی ادامه می دهد: کس��انی 
که قصد س��رمایه گذاری در ای��ن کار دارند 
کار تک بعدی انجام ندهند و ماش��ین آالتی 
که خریداری می کنند به صورت پاالیش��گاه 
گیاهی باش��د. از این جه��ت باید با در نظر 
گرفتن ش��رایط بازار تنوع تولیدات خود را 

حفظ کنند. 
ای��ن فع��ال ب��ازار می گوید: ب��ازار این 
محص��والت به گونه ای اس��ت ک��ه معموال 
مش��تریان به س��راغ ش��ما خواهن��د آمد 
بنابرای��ن رعایت کیفیت محصول در حفظ 
مش��تری اهمیت وی��ژه ای دارد. میرزایی 
تهدید ه��ای  و  فرصت ه��ا  درخص��وص 
ب��ازار می گوید: گس��تردگی ب��ازار یکی از 
فرصت ه��ای بالقوه این صنعت محس��وب 
می ش��ود به طوری ک��ه می ت��وان در ه��ر 
منطقه از کشور یکی از این پاالیشگاه های 
گیاهی را راه اندازی کرد از این جهت هیچ 
محدودیت��ی ب��رای ورود س��رمایه گذاران 
ب��ه ای��ن بخش وج��ود ن��دارد و حتی در 
بازار های صادراتی  صورت محدود ش��دن 
این پتانس��یل در بازار ه��ای داخلی وجود 
دارد که خریدار محصوالت و فرآورده های 

تولید در این صنعت باش��ند. 
وی در پایان درخصوص چشم انداز و آینده 
فعالی��ت و س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت 
می گوید: پاالیش��گاه های گیاه��ی می تواند 
یک��ی از فرصت ه��ای بالق��وه در جایگزینی 
ص��ادرات نفت��ی باش��د و آین��ده خوبی در 
انتظار س��رمایه گذاران این صنعت قرار دارد 
البته مش��کالتی هم به لحاظ داخلی در این 
صنعت وجود دارد که مهم ترین ش��ان عدم 
حمایت مس��ئوالن از سرمایه گذاری در این 

بخش است. 

سرنخ

 از تاتارستان 
تا سرمایه گذاری های دریایی

کالف اول
از  یکی  روسیه  بازار 
جهت  بزرگ  بازارهای 
واحدهای  راه ان��دازی 
ش��مار  ب��ه  تولی��دی 
همچنی��ن  می آی��د، 
به عن��وان  تاتارس��تان 
بزرگ تری��ن جمه��وری قوم های ترک زب��ان یکی از 
مناطق مناسب برای سرمایه گذاری به شمار می آید، 
چراکه وضعیت حمل و نقل و زیرساخت های صادرات 
کاال هم مناس��ب اس��ت، با وجود این رییس شهرک 
س��رمایه گذاری تاتارس��تان حج��م س��رمایه گذاری 
خارج��ی این جمه��وری را 550 میلیون دالر عنوان 
کرده و گفته اس��ت: دوست داریم ایران هم با توجه 
به ظرفیت هایی که دارد پیشرو این سرمایه گذاری ها 

باشد.
تاتارستان حجم  رییس ش��هرک س��رمایه گذاری 
سرمایه گذاری خارجی این جمهوری را 550 میلیون 

دالر عنوان کرد. 
تالی��ان مینولی��ا در دی��دار هیات تاتارس��تان با 
مسئوالن آذربایجان شرقی اظهار داشت: 70درصد 
س��رمایه گذاری خارجی تاتارستان مربوط به کشور 
هلند اس��ت و ترکیه با س��رمایه گذاری 45 میلیون 
دالری شریک تجاری بلندمدت ما به شمار می رود 
و دوس��ت داریم ایران هم با توجه به ظرفیت هایی 

که دارد پیش��رو این س��رمایه گذاری ها باش��د.
وی حمایت دولت از سرمایه گذاران را عالی توصیف 
و خاطرنشان کرد: برای تقویت سرمایه گذاری آژانس 
توس��عه سرمایه گذاری را در س��ال 2011 راه اندازی 
کردیم و براس��اس اصل یک دریچه با سرمایه گذاران 
رفتار می کنیم یعنی آنان را از ایده تا آخرین مرحله 

سرمایه گذاری همراهی می کنیم.
مینولیا با بیان اینکه وظیف��ه ما ایجاد تعامل بین 
تجار اس��ت، افزود: معتقدیم م��واد اولیه مانند نفت، 
زغال سنگ و محصوالت معدنی برای سرمایه گذاری 
اهمی��ت دارد و ت��الش می کنی��م زیرس��اخت های 

سرمایه گذاری را توسعه دهیم.
رییس ش��هرک س��رمایه گذاری تاتارستان با بیان 
اینکه س��عی می کنی��م از ظرفیت ه��ای مناطق آزاد 
تاتارس��تان »قطب جدید« و »آواالگا« نهایت بهره را 
ببریم، گفت: حوزه صنعتی آواالگا 10 س��ال قدمت 
دارد و دارای 2 هزار هکتار مس��احت است که شامل 
تخفیفات مالیاتی و دسترس��ی آس��ان به شبکه های 

مهندسی است.
وی آکادمی علوم، دانش��گاه های ف��درال، منطقه 
ویژه اقتصادی و احداث شهر جدید در کنار فرودگاه 
بین المللی تاتارس��تان را از دیگ��ر ظرفیت های این 

جمهوری عنوان کرد.

کالف دوم
دلی��ل  ب��ه  ای��ران 
در  دریاه��ا  داش��تن 
ش��مال و جنوب کشور 
هم��واره از نظ��ر ان��واع 
در  س��رمایه گذاری ها 
ح��وزه ش��یالت، تولید، 
صادرات و بنادر و کش��تیرانی دارای پتانس��یل های 

مناسبی جهت سرمایه گذاری است. 
به تازگی هم رییس هیات مدیره س��ازمان منطقه 
آزاد اروند از ایجاد سایت صنایع دریایی در محدوده 
منطقه خرمشهر برای جذب سرمایه گذاری در بخش 

صنایع دریایی خبر داده است. 
همچنین برای تس��هیل کار سرمایه گذاران بخش 
واردات م��واد اولی��ه، ماش��ین آالت و قطعات یدکی 
به منظ��ور فعالیت صنعتی در منطق��ه آزاد اروند را 
از پرداخ��ت حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی معاف 

کرده اند.
اس��ماعیل زمان��ی می گوی��د: ام��کان ص��ادرات 
کاالهای تولید  شده در منطقه به سایر نقاط کشور 
از طریق مرز ش��لمچه، راه آهن، خرمش��هر- بصره، 
راه آبی اروندرود و بندر خرمش��هر و دسترس��ی به 
خلیج فارس و آب ه��ای آزاد از طریق اروند رود از 
مزایای ای��ن منطقه برای س��رمایه گذاری صنعتی 

است.
زمانی اتصال به شبکه حمل ونقل جاده ای کشور 
و ش��بکه ریلی سراس��ر کش��ور از طریق ایس��تگاه 
راه آهن خرمش��هر، وجود بندر خرمش��هر به عنوان 
دومی��ن بندر کانتینری کش��ور و بن��در آبادان در 
محدوده منطقه، نزدیکی به بندر امام خمینی)ره( 
و داش��تن ف��رودگاه بین المللی فع��ال با پروازهای 
منظم داخلی و خارجی را از دیگر مواردی دانست 
که برای س��رمایه گذاری در این منطقه مورد توجه 

است.
آزاد  منطق��ه  س��ازمان  هیات مدی��ره  ریی��س 
ارون��د در عین حال بیان کرد: اتصال به ش��بکه 
سراس��ری ب��رق، بهره من��دی از آب ش��یرین و 
اراض��ی گس��ترده در س��طح منطق��ه و معافیت 
مالیات��ی ب��رای تمامی فعالیت ه��ای اقتصادی به 
مدت 20 س��ال از تاری��خ بهره ب��رداری از دیگر 
مزایایی اس��ت که می توان با س��رمایه گذاری در 

این منطقه به آن دس��ت یافت.
وی یادآور ش��د: آزادی مشارکت و سرمایه گذاری 
خارجی به هر میزان از درصد س��هام در این منطقه 

وجود دارد.
در مجم��وع این منطق��ه دارای موقعیت و مزایای 
طبیعی بس��یار مناسبی جهت فعالیت صنایع مربوط 
به کشتی سازی، تاسیسات و سازه های دریایی است 
که »فرص��ت امروز« هم پیش از ای��ن گزارش هایی 
درباره فرصت های سرمایه گذاری در این خصوص به 

تفصیل ارائه کرده است.

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در احداث پاالیشگاه گیاهی

ضایعاتیکهارزشافزودهمیآفریند

سرمایه گذاری در احداث 
پاالیشگاه های گیاهی از این جهت 

با اهمیت است که به لحاظ گونه های 
گیاهی تنوع الزم برای تامین مواد 

اولیه این پاالیشگاه ها در کشور وجود 
دارد. از سوی دیگر ضایعات بخش 

کشاورزی در ایران به اندازه ای 
باالست که بتوان برای استفاده از 
این منابع بالقوه سرمایه گذاری کرد.

عباس نعیم امینی 

سرمایه های آموختنی

همیش�ه  موف�ق  و  باس�ابقه  و س�رمایه گذاران  کارآفرین�ان  تجربه ه�ای 
می توان�د چ�راغ روش�نی ب�رای ش�روع راه پرتالطم س�رمایه گذاری باش�د، 
 از ای�ن رو از کارآفرین�ان موف�ق دنی�ا ای�ن س�وال مه�م پرس�یده ش�ده 
»آرزو می کردید قبل از ش�روع کس�ب و کار تان چه تجربه هایی کس�ب کرده 

بودید؟«
در ای�ن بخش هر روز پاس�خ یک�ی از این کارآفرینان را نق�ل می کنیم تا 

سرمشق راه تان قرار دهید...

   ای کاش می دانس�تم چقدر مهم اس�ت تا به کس�ی تکیه نکنید. من س�ال ها وقتم 
را برای شبکه س�ازی هدر دادم ب�ه امید افرادی که نمی توانس�تند هیچ کاری بکنند. 
هیچوقت جواب نداد. کسب و کار من وقتی پا گرفت که خودم مسئولیت آن را به دست 

گرفتم و اقدام کردم

راب فرانکل
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اس��تاندار سمنان توجه به امنیت 
گردشگران را امری ضروری برشمرد 
و بر ایجاد پلیس گردش��گری تاکید 

کرد. 
به گزارش ایس��نا، محمد وکیلی 
میراث فرهنگ��ی،  کارگ��روه  در 
ب��ا  گردش��گری  و  صنایع دس��تی 
اش��اره به اینکه صنعت گردشگری 
و توریس��م یکی از موضوعات مهم 
اقتصادی استان است افزود: باید از 

همه کس��انی که می خواهند در این بخش س��رمایه گذاری 
کنند، حمایت شود. استاندار سمنان با اشاره به پتانسیل های 
موجود استان در بخش منابع طبیعی گفت: این استان به 
لحاظ وجود کویر و گونه های مختلف گیاهی و جانوری دارای 
مزیت های فراوانی نس��بت به اس��تان های دیگر اس��ت. وی 
وجود زیرساخت های مناسب و نزدیکی این کویر به استان 
تهران را از دیگر موارد مهم کویرهای اس��تان برای توس��عه 
صنعت گردش��گری دانس��ت و با اش��اره به وجود 700مورد 
آثار باس��تانی در اس��تان، اظهارکرد: تنوع فرهنگی استان و 
قرارگیری در مس��یر جاده ابریش��م از جاذبه هایی است که 
می تواند به رونق صنعت توریسم در این استان کمک شایانی 
کند. اس��تاندار س��منان بر توانمند سازی توریست فرهنگی 

در استان تاکید کرد و گفت: وجود 
250 نوع صنایع دس��تی در استان 
یک��ی از مهم تری��ن ظرفیت ه��ای 
گردش��گری اس��ت ک��ه باید برای 
بهره گیری از آن برنامه ریزی کرد. 
وکیلی با اش��اره به عبور ساالنه 
20 میلیون زائر و مس��افر از مسیر 
این اس��تان بر معرفی این صنایع 
به مس��افران و احیای این صنعت 
مهم تاکید کرد. استاندار سمنان با 
اشاره به وجود پتانسیل های مختلف گردشگری در استان 
سمنان، توجه به امنیت گردشگران را امری ضروری برشمرد 

و بر ایجاد پلیس گردشگری تاکید کرد. 
مهندس وکیلی در ادامه از دس��تگاه های مربوط در این 
بخش خواس��ت تا با برنامه ریزی مناس��ب محدودیت هایی 
ک��ه برای توس��عه گردش��گری وج��ود دارد را مرتفع کنند. 
اس��تاندار س��منان همچنین بر تعیین راهکارهای مناسب 
ب��رای اج��رای پروژه های این بخش جهت رش��د و توس��عه 
صنعت گردشگری تاکید کرد و با اشاره به مشکالت مالی 
دولت، از مش��اور طرح جامع گردش��گری استان خواست تا 
منابع مالی سرمایه گذاری در این بخش را پیش بینی و برای 

تحقق آن برنامه ریزی کند. 

ب��ه گ��زارش فارس ابوالقاس��م 
س��یف اللهی، ش��هردار کرم��ان 
معتقد اس��ت پول های زیادی در 
خیابان ه��ای ش��هر کرمان وجود 
دارد و هن��ر س��رمایه گذاران آن 
اس��ت ک��ه ای��ن پول ه��ا را برای 
توس��عه و آبادان��ی جمع آوری و 
از خروج این سرمایه ها از کرمان 
ابوالقاس��م  کنن��د.  جلوگی��ری 
س��یف اللهی، ش��هردار کرمان از 

ابت��دای حضورش در ش��هرداری بحث س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی را مطرح کرد و با حمایت ش��ورای ش��هر 
کرم��ان ب��ا جدی��ت به دنبال این بحث رف��ت و از نتایج 
آن کس��ب رتبه ه��ای برتر ش��هرداری کرمان در جذب 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی و ج��ذب بزرگ تری��ن 
س��رمایه گذاری خارج��ی در کش��ور ب��ود. ح��اال بعد از 
گذش��ت حدود هش��ت س��ال از حضور س��یف اللهی در 
رأس ش��هرداری کرمان به گفته این مس��ئول 90 درصد 
پروژه های س��رمایه گذاری ش��هر کرمان از روی کاغذ به 
روی زمین آمده است و 30 درصد پروژه ها به بهره برداری 

رس��یده  و م��ردم از مزای��ای این 
طرح ها استفاده می کنند. در عین 
حال سال ها حضور در شهرداری 
موجب شده تا سیف اللهی تسلط 
خوبی بر شهر کرمان داشته باشد، 
او از نق��اط مختلف ش��هر کرمان 
از محله ها و کوچه پس کوچه های 
قدیمی و مناطق حاش��یه ش��هر 
کرم��ان تا خیابان های تازه س��از 
باالی شهر اطالعات کاملی دارد. 
در یک جمله می توان گفت س��یف اللهی کرمان را مثل 
کف دس��تش می شناس��د و به خوبی نسبت به ظرفیت ها 
و چالش ه��ای س��رمایه گذاری در کرم��ان آگاهی دارد. 
سیف اللهی به عنوان مدیری که از سال ها قبل وارد مسیر 
پرپیچ و خم س��رمایه گذاری شده است، فرصت ها و موانع 
سرمایه گذاری را به خوبی لمس می کند و اطالعات خوبی 
در س��ینه خود دارد، ش��هردار کرمان برای نخس��تین بار 
از مس��ائلی س��خن به میان آورد که به نظر می رس��د این 
س��خنان بتواند نقش��ه راهی برای بس��یاری از مدیران و 

سرمایه گذاران باشد. 

 در کرمان پول های زیادی 
برای سرمایه گذاران وجود دارد

ضرورت ایجاد پلیس گردشگری
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خروج از رکود در گرو نتیجه 
مذاکرات 

آماره��ای بان��ک مرکزی گویای آن اس��ت که رکود 
در س��ال جاری تا حدی برطرف ش��ده است. روندی که 
تاکنون اتفاق افتاده اگر در س��ال آینده تداوم داش��ته 
باش��د می توانیم امیدوار باش��یم که در سال آینده این 
خروج از رکود تداوم داش��ته باش��د و تا حدی رش��د 

اقتصادی تجربه شود.
 ب��ا توج��ه ب��ه اینکه ما چند س��ال روند منفی را در 
رش��د اقتص��ادی تجربه کرده ای��م، همین که تا حدی 
هرچند کوچک این روند به سمت مثبت میل کند جای 
امیدواری اس��ت و می توان آن را رش��د محسوب کرد.  
ادامه این روند هم به درآمدهای دولت وابس��ته اس��ت 
ک��ه ای��ن درآمدها از محل فروش نفت و مالیات تحقق 
پیدا کند. از سوی دیگر تحریم ها نیز در این امر مهم 
هستند و نتیجه مذاکرات و میزان حذف تحریم ها در 
روند خروج از رکود بسیار اثر گذار است. حذف تحریم ها 
به معنای آزاد شدن درآمدهای نفتی مسدود شده در 
خارج از کش��ور اس��ت که آزاد ش��دن این درآمدها در 
رش��د اقتصادی بس��یار تاثیر گذار اس��ت. اما اگر نتیجه 
معکوس شود و تحریم ها تداوم پیدا کند یا تشدید شود، 
امی��د ب��ه خروج از رکود کمتر خواهد ش��د. پیش بینی 
خیلی  دقیقی نمی توان انجام داد، زیرا شرایط به نتیجه 
مذاکرات وابسته است و اگر این مذاکرات نتیجه ندهد 
در سال آینده نگرانی از وخیم شدن اوضاع وجود دارد. 
در کل نمی توان درباره سال آینده و وضعیت اقتصادی 
مطمئ��ن پیش بینی ارائ��ه داد، به این دلیل که نتیجه 
مذاکرات و چگونگی رسیدن به توافق با گروه 1+5 در 
این زمینه بسیار اهمیت دارد. هرچند نتیجه مذاکرات 
و ح��ذف تحریم ه��ا در کوتاه مدت تحول عظیمی را در 
پی نخواهد داش��ت، اما آزاد ش��دن درآمدهای مسدود 
ش��ده به هر حال نقش مهمی در رش��د اقتصادی سال 
آینده خواهد داش��ت. جدا از درآمدهای نفتی از آنجا 
که بخشی از تولیدات ما به واردات مواد اولیه از خارج 
وابسته است، کم شدن تحریم ها سبب آزادی مبادالت 
با خارج خواهد ش��د که این امر در رونق اقتصادی ما 
بسیار موثر است. اما اینکه در کوتاه مدت بتوانیم رشد 
و رونق مناسبی در اقتصاد کشور شاهد باشیم این امر 
مجزا از مقوله تحریم هاست و به برطرف کردن اشتباه 

در سیاست های اقتصادی حاکم وابسته است.
 اگر دولت همچنان بخواهد مانند دولت نهم و دهم 
اش��تباه ها و سیاس��ت گذاری های نادرس��ت اقتصادی 
اعمال کند، این نگرانی وجود دارد که با وجود آزاد سازی 
درآمده��ای نفتی، وضعیت نامناس��ب اقتصادی حاکم 
ش��ود، بنابراین تجدیدنظر در سیاس��ت های نادرست و 
ادامه روند مناسب اقتصادی در خروج از رکود و رونق 
اقتصادی بس��یار موثر اس��ت. اما اگر ما فقط چشم انداز 
رکود را با توجه به ش��رایط بس��نجیم، بحث تحریم ها 
و درآمده��ای نفت��ی در این روند خروجی بس��یار مهم 
خواه��د ب��ود. اینک��ه م��ا در چند دوره رش��د منفی را 
تجرب��ه کردی��م، اتفاق عجیبی اس��ت از این لحاظ که 
کم پیش آمده ما در اقتصادمان رش��د منفی را تجربه 
کنیم، آن هم در دوره هایی که درآمدهای نفتی باالیی 
داش��ته ایم. با سیاس��ت های غلط منابع نفتی ما در آن 
سال ها هدر رفت. بنابراین امید است با فاصله گرفتن 
از سیاست های غلط اقتصادی و با تکیه بر درآمدهای 
نفتی و نتیجه مثبت مذاکرات در س��ال آینده رش��د 
و رون��ق اقتص��ادی و خ��روج از رک��ود را تجربه کنیم. 
جدا از درآمد های نفتی که در خارج از کشور مسدود 
شده، به هر حال ما هرساله درآمدهای نفتی داریم. در 
بودجه 94 دولت بودجه را براساس نفت با قیمت 70 
دالر بسته است. پیش بینی می شود که قیمت نفت در 
طول سال آینده تقریبا بین 65 تا 70 دالر باشد و این 
پیش بینی چندان نگرانی از بابت کسری بودجه ایجاد 
نمی کند. یعنی کسری بودجه کمی خواهیم داشت که 
این کسری چندان در ایجاد رکود موثر نیست و مانعی 

برای رونق اقتصادی به حساب نمی آید. 

 مهم ترین عوامل بروز رکود
در اقتصاد ایران

تحریم  ه��ای اقتصادی ش��امل تحریم نفتی، تحریم 
مال��ی و تحری��م ش��رکت های ایران��ی، در مجموع از 
مهم تری��ن عوام��ل ب��روز رکود ش��دید اقتصادی طی 
س��ال های اخی��ر بوده و کم��اکان از مهم ترین عوامل 

تداوم رکود اقتصادی است. 
به گزارش انتخاب، این تحریم ها از چند مس��یر به 
رکود اقتصاد ایران منتهی ش��ده که از جمله می توان 
به کاهش ش��دید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و 
بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، س��خت تر 
شدن مبادالت مالی و کاالیی با کشورهای خارجی و 
افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی 
اشاره کرد. کاهش شدید درآمدهای نفتی: تجربه اقتصاد 
ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد 
ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ 
به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، 
اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می گذارد. 
جهش نرخ ارز و بی ثباتی ارزی: جهش نرخ ارز اگرچه 
از مسیر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی 
در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی 
می تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک 
کند، اما در مقابل با افزایش ش��دید هزینه های تولید 
اثرات رکودی قوی دربردارد. سخت تر شدن مبادالت 
مال��ی و کاالیی با کش��ورهای خارج��ی: تحریم نفتی 
تنه��ا یکی از جنبه ه��ای تحریم های اقتصادی جدید 
است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور 
و به وی��ژه تحری��م بان��ک مرکزی و همچنین تحریم از 
س��وی بس��یاری از ش��رکت های خارجی موجب شده 
است نه تنها مبادالت مالی و کاالیی با خارج از کشور 
بسیار سخت، زمان بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی 

عمال غیرممکن شده است. 

عبور از رکود اقتصادی، سخت ولی 
قابل انجام است 

در دنیای اقتصاد، صعود ی��ا نزول قدرت اقتصادی 
کش��ورهای مختلف، اتفاق جدیدی نیس��ت. در واقع، 
نوسان های اقتصادی بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد 
کالن هر دولتی محس��وب می شود. اس��تنلی فیشر، 
اقتص��اددان مش��هور در تبیین مهم تری��ن عوامل در 
پیش��گیری از بحران و رکود اقتصادی هر کش��ور به 

نکاتی مفید اشاره می کند: 
کشورها:  دولتمردان  اقتصادی  سیاس�ت های 
سیاس��ت های کالن اقتصادی، نحوه تصمیم گیری در 
برابر بحران ها و داش��تن آینده نگری در صندوق مالی 

هر دولت
سیاس�ت های واردات�ی و صادرات�ی: چگونگی 
واردات کاال و ص��ادرات آن ، می��زان وابس��تگی ب��ه 

تولیدات داخلی و بخش صادرات 
کنترل نرخ ارز: کنترل بازار سهام و نرخ ارز، عدم 
تاثیر گیری ش��دید از نوسانات ارزی و شوک های بازار 

بورس 
اس�تقراض و وام : ع�دم بدهی های س�نگین، 

توانایی بازپرداخت وام  و استقراض  
با وج��ود رعایت این نکات، گاه��ی موجی از رکود 
و بح��ران اقتص��ادی بخش��ی از جهان اقتص��اد را در 
برمی گیرد و رهایی از این وضعیت نیاز به راهکارهایی 
جدی��د و قابل اجرا دارد. بحرانی که از س��ال 2008 
می��الدی بخش بزرگ��ی از اتحادیه اروپ��ا را درگیر و 
بسیاری از کش��ورهای این حوزه را مقروض صندوق 
بین الملل��ی پول ک��رد، از جمله همی��ن بحران های 

غیرقابل اجتناب است. 
یونان؛ در پی جبران خطاهای گذشته 

یکی از کش��ورهایی که بدترین آسیب اقتصادی را 
تحت تاثیر رکود در اروپا متحمل ش��ده، یونان است. 
ریش��ه های این رکود و فشار شدید را می توان در دو 

دسته اصلی طبقه بندی کرد: 
عدم تعادل تجارت بین یونان و آلمان: اقتصاد 
آلم��ان بر پایه بهره وری باال و دس��تمزدهای معمولی 
و در نتیجه رقابتی بودن بازار پایه ریزی ش��ده است. 
گس��ترش صادرات آلمان به یون��ان و افزایش بدهی 
دول��ت یونان به آلم��ان نتیجه ای نداش��ته  جز مازاد 

تجاری برای آلمان و کسری بودجه برای یونان. 
کسری بودجه ش�دید دولت یونان: یونان برای 
ورود به بازار یورو، زی��ر بار بدهی های متعددی رفته 
اس��ت که حت��ی تع��دادی از آنها به ش��کل مخفیانه 
صورت گرفته و اکنون نوعی رسوایی دولتی محسوب 

می شود. 
ام��ا دولت یون��ان برای خ��روج از رک��ود، از روش 
متداول ریاض��ت اقتصادی در کنار کاهش ارز داخلی 
و به حداقل رس��اندن بازار س��یاه مالی استفاده کرد. 
اگرچه هنوز بین فعاالن اقتصادی یونان اختالف نظر 
وجود دارد که آیا خروج از حوزه یورو و بازگش��ت به 
استفاده از پول ملی یونان به نفع وضعیت فعلی یونان 
اس��ت یا خی��ر، اما یونان به آرام��ی در حال خروج از 
رکودی است که به نوعی در رخ دادنش مقصر است. 

اسپانیا؛ تکیه بر صادرات و حفظ ثبات
ب��ا وجود آنکه اس��پانیا جزو کش��ورهایی که رکود 
ش��دید را تجرب��ه کرده ان��د رده بندی نمی ش��ود اما 
افزای��ش نرخ بیکاری با رق��م کلی 25درصد جامعه و 
65درصد ب��رای جوانان بین 18 تا 25 س��ال، نوعی 
عالمت هش��دار برای اقتصاد اس��پانیا تلقی می شود. 
اس��پانیا از س��ال 2008 تاکنون تالش کرده جایگاه 
خ��ود را برای صادرات حفظ کن��د و حتی ارتقا دهد. 
اج��رای طرح ریاضت اقتصادی و کاهش دس��تمزدها 
ب��رای جبران کس��ری مالی دولت از دیگ��ر اقدامات 

دولت اسپانیاست. 
انگلستان؛ تکیه بر نظام بانکی 

دولت انگلس��تان، از جمله دولت های��ی بود که در 
دوره رک��ود اقتصادی، دچار بحران مالی ش��د. بانک 
مرکزی در کنار سایر بانک های انگلستان نقش بزرگی 
در حمای��ت از دولت، برای خ��روج از رکود در بخش 
ساخت و س��از ایفا کردند. از ماه سپتامبر سال 2012 
میالدی تاکنون، س��رمایه گذاری بانک های انگلستان 
در بخش ساخت و س��از با رقم 53درصد، ناجی بخش 
مسکن شد. از س��وی دیگر اگرچه آمارهای اقتصادی 
در بخش خرده فروش��ی ناامید کننده بود اما دولت، با 
حفظ زیرس��اخت های اقتصادی و س��رمایه گذاری در 
بخش تولید داخلی و صادرات، تا حدودی از وضعیت 

رکود خارج شد. 
لهستان؛ شگفت انگیزترین کشور در دوران رکود 
کش��ور لهستان، از معدود کش��ورهایی است که به 
ش��کل ش��گفت انگیزی، نه تنها از بح��ران دوره رکود 
اقتصادی عبور ک��رده بلکه پیش��رفت های اقتصادی 
قابل توجهی را هم تجربه کرده اس��ت. از سال 2004 
که دولت لهستان به کشورهای اتحادیه اروپا پیوسته، 
تاکنون میزان رش��د اقتصادی این کشور روند خوبی 
را طی کرده اس��ت. در س��ال 2010 لهس��تان رقمی 
مع��ادل ب��ا 139 بیلیون ی��ورو از صن��دوق اتحادیه 
اروپا اس��تقراض ک��رد که به طور کام��ل صرف بهبود 
زیرساخت های اقتصادی لهستان شد. برخی مفسران، 
رشد یک تا 5درصدی اقتصاد لهستان در دوران رکود 
را مدیون همین اس��تقراض اصول��ی می دانند. حفظ 
قدرت خرید داخلی برای شهروندان لهستانی، امتیاز 
مهم دیگری اس��ت که بسیاری از کشورهای اتحادیه 
اروپا فاقد آن هس��تند. ش��هروندان لهستان در تمام 
مراحل رکود اقتصادی در اروپا، قدرت خرید کاالهای 
ضروری خود را از دس��ت ندادند. تام شرایبر، محقق 
دانشگاه ویلیامز معتقد است، حفظ قدرت خرید برای 
ب��ازار داخلی 38 میلیون نفری لهس��تان، نقطه قوتی 
در کارنامه سیاست های مالی داخلی این کشور تلقی 
می شود. جذب س��رمایه گذاری های خارجی از دیگر 

اقدامات مفید این کشور است.
 نی��روی کار ماه��ر و ارزان باعث ش��ده بس��یاری 
ب��ه  اخی��ر  ثروتمن��د در س��ال های  از کش��ورهای 
س��رمایه گذاری در لهستان رغبت نشان دهند. جذب 
146 پروژه خارجی و ایجاد ش��غل برای 37 هزار نفر 

از تبعات این سرمایه گذاری هاست. 

آزموده

سیدعزیز آرمن
مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی 

بهم��ن آرمان، م��درس دانش��گاه و 
کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت که 
اگر سیاس��ت های دولت در جهت رفع 
ضعف ه��ای وزارت اقتص��اد و مدیریت 
بورس پیاده شود سال آینده می توانیم 
منتظر ادامه روند رشد مثبت اقتصادی 

باشیم. 
به نظر شما چشم انداز رکود در سال 
آین�ده چگونه خواهد ب�ود، آیا این 
رون�د خروج از رک�ود ادامه خواهد 
داش�ت یا اینکه ما در س�ال آینده 
همچنان با رکود در اقتصاد کش�ور 

مواجه خواهیم بود؟ 
آم��ار و ارقام موجود رکود در اقتصاد 
کش��ور را نش��ان نمی ده��د. ای��ن امر 
گویای آن است که کشور بحران رکود 
را پشت س��ر گذاش��ته اس��ت. در سال 
آینده نیز تصور می ش��ود که با توجه به 
نتیجه مذاکرات 1+5 ش��رایطی ایجاد 
ش��ود که تحریم ها یا حذف ش��وند یا 
ب��ه حال��ت تعلیق درآیند ک��ه این امر 
ب��ه س��رمایه گذاری در ح��وزه تولی��د 
کم��ک می کند. در ح��ال حاضر دولت 
تالش ه��ای بس��یاری در زمینه خروج 
از رکود انجام می ده��د، اما در صحنه 
سیاس��ی و اقتصاد کش��ور مش��کالتی 
وج��ود دارد ک��ه دولت را از رس��یدن 
ب��ه هدف ه��ای خود دور کرده اس��ت. 
بنابرای��ن اگر ش��رایط س��رمایه گذاری 
در کش��ور فراهم ش��ود در سال آینده 
وضعیت اقتصادی بهبود پیدا می کند. 

در س�ال آینده ما ب�ا کاهش قیمت 
نفت روبه رو هس�تیم و ب�ا توجه به 
اینک�ه دول�ت بودجه را براس�اس 
قیم�ت نف�ت 70 دالر بس�ته دچار 
کسری بودجه و تبعات ناشی از آن 

نخواهد شد؟ 
البته دولت می توان��د با تقویت بازار 

س��رمایه و تامین منابع از طریق آن بر 
بحران فعلی چیره شود. دولت اقدامات 
گس��ترده ای در زمینه جب��ران بودجه 
انجام  پروژه ه��ای عمران��ی می توان��د 
ده��د. اقداماتی چون جذب س��رمایه 
و ش��رکت های  بخش ه��ای خصوصی 
پیمانکاری که متاس��فانه چنین چیزی 
در الیحه بودجه و سیاس��ت های دولت 
دیده نمی شود و مس��ئله بازار سرمایه 
همچنان در ابهام اس��ت و فعالیت های 

اقتصادی بسیار محدود شده است. 
ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه در گفته های 
پیشین تان اش�اره کردید که دولت 
سیاست هایی را دنبال می کند که از 
رکود خارج ش�ود، ولی در بودجه و 
سیاست های فعلی عملکرد مناسبی 
شاهد نیستیم فکر می کنید دولت 
می تواند این روند خروج از رکود را 

در سال آینده ادامه دهد؟ 
من فک��ر می کنم با س��اختار فعلی 
دول��ت و ضعفی ک��ه در وزارت اقتصاد 
و مدیریت بورس وجود دارد، ش��رایط 
مناس��ب در زمین��ه خ��روج از رکود و 
استفاده از امکانات بازار سرمایه وجود 
ن��دارد. خ��روج از رکود زمان��ی اتفاق 
می افت��د ک��ه سیاس��ت های دولت در 

جهت رفع این ضعف ها تدوین شود. 
با توجه به خوش�بینی شما نسبت 
ب�ه نتیج�ه مذاک�رات، آی�ا م�ا در 
کوتاه م�دت تاثی�ر نتیج�ه مثب�ت 
کش�ور  اقتص�اد  در  را  مذاک�رات 

خواهیم دید؟ 
م��ا با نتیجه مثب��ت مذاکرات فاصله 
چندان��ی نداری��م. ب��ا توجه ب��ه اینکه 
س��ال آینده این نتیج��ه حاکم خواهد 
ب��ود و ای��ن امی��د را می ده��د که در 
 کوتاه م��دت به رش��د اقتص��ادی امید 

داشته باشیم. 

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه 
امام صادق )ع( معتقد است اگر دولت 
سیاست مناسبی برای جبران کسری 
بودجه نداش��ته باشد با خطر غلتیدن 

به رکود تورمی مواجه است . 
ب�ا توج�ه به اینک�ه در س�الی که 
گذش�ت دول�ت مدعی ب�ود رکود 
در اقتص�اد کش�ور از بی�ن رفت�ه 
اس�ت، ش�ما چش�م انداز رکود در 
سال آینده را چگونه می بینید، آیا 
روند رشد اقتصادی تداوم خواهد 

داشت؟ 
در زمینه اینکه در سال آینده روند 
خ��روج از رکود همچن��ان ادامه پیدا 
کند، دو مس��ئله درآمده��ای نفتی و 
نتیج��ه مذاکرات و ش��رایط تحریم ها 
اهمی��ت دارد . مهم تری��ن تاثیری که 
کاهش قیمت نفت در کشور دارد در 
ح��وزه پروژه های عمرانی اس��ت . این 
پروژه ه��ا نیز در رونق اقتصاد کش��ور 

نقش عمده ای دارند .
 بنابرای��ن اگر دول��ت نتواند بودجه 
کاف��ی را در ای��ن زمین��ه تخصیص 
دهد، خواه ناخواه این پروژه ها محدود 
می ش��وند و نتیج��ه آن ت��داوم رکود 
اقتصادی اس��ت . در زمینه تحریم نیز 
ب��ه دلیل نی��از بخش تولی��د به مواد 
اولیه ای ک��ه از خارج از کش��ور وارد 
می ش��ود ، ادامه یا تش��دید تحریم ها 
به ضرر بخش تولید می ش��ود و رکود 
در اقتص��اد را تش��دید می کن��د . در 
منحن��ی کل، اقتصاد در این ش��رایط 
مانند گذش��ته به س��مت بازار شیب 
پیدا می کند و ب��ر مقوله عرضه تاثیر 
می گذارد و به آن معناس��ت که عالوه 
ب��ر رک��ود، ت��ورم را نیز ب��ازار تجربه 
 می کن��د و خطر رک��ود تورمی دوباره 

به وجود می آید .

 اوضاع زمانی بدتر می شود که دولت 
برای جبران کسری بودجه خود سراغ 
بانک مرکزی و پول پر قدرت برود که 
در آن ش��رایط تقاضای پولی افزایش 
می یاب��د و این می تواند ت��ورم توام با 
رکود را تش��دید کند . ای��ن موارد در 
ش��رایطی ک��ه در آن ق��رار گرفته ایم  
محتمل اس��ت . ب��ا توجه ب��ه کاهش 
قیمت نفت و نبود یک برنامه مناسب 
برای جایگزینی درآمدهای دولتی در 
حوزه مالیات و هزینه های جاری، این 
احتمال وج��ود دارد که با خطر رکود 

تورمی مواجه باشیم . 
یعنی شما کارهایی را که دولت در 
زمینه کس�ری بودج�ه انجام داده 

است کارا نمی دانید؟ 
دول��ت برنامه خاصی ب��رای جبران 
کس��ری بودجه ندارد و تنها از منابع 
در اختیار صندوق توس��عه می خواهد 

استفاده کند .
از  بخش��ی  بتوان��د  اگ��ر  دول��ت   
مالیات هایی را که پرداخت نمی ش��ود 
با سیاس��ت جدی��دی دریاف��ت کند 
می تواند تا حدی این کس��ری بودجه 

را جبران کند .
 البت��ه تاکن��ون چنین سیاس��تی 
توس��ط دول��ت برنامه ریزی نش��ده و 
احساس می ش��ود دولت تنها به امید 

نتیجه مذاکرات است .
 م��ن خیل��ی در زمین��ه تحریم ها 
آش��نایی ن��دارم  ول��ی فک��ر می کنم 
اگ��ر مذاک��رات نی��ز نتیج��ه ده��د 
پروس��ه برداش��تن تحریم ها در زمان 
زمانب��ر و  نمی افت��د  اتف��اق   کوت��اه 

 خواه��د ب��ود . بنابراین در س��ال 94 
چن��دان نمی ت��وان امی��د بس��ت که 
اگر رش��د مثبتی اتفاق بیفتد، رش��د 

قابل توجهی باشد.

مرتض��ی عزت��ی، اس��تاد دانش��گاه 
تربیت مدرس معتقد اس��ت دولت اگر 
درآمدهای نفتی را در حوزه حمایت از 
تولید هزینه کند می تواند امیدوار باشد 
که در س��ال آین��ده نه تنها به این روند 
خ��روج از رکود ادامه دهد، بلکه رش��د 

5درصدی را تجربه کند. 
وضعیت س��ال آینده ب��ه چند عامل 
بستگی دارد. اصلی ترین عامل موثر در 
اقتصاد و رش��د اقتصادی سیاس��ت های 
حمایت��ی دولت از بخش تولید اس��ت؛ 
سیاست هایی که رغبت سرمایه گذاران 
نس��بت به وارد ش��دن در حوزه تولید را 
تقوی��ت کن��د. اگر دول��ت بتواند انگیزه 
س��رمایه گذاران را تقویت کند می توان 
به رونق اقتصادی در س��ال آینده امید 
بس��ت. زمانی که دولت یازدهم سر کار 
آمد انتظارات نس��بت به گذشته بیشتر 
شد و دید سرمایه گذاران نسبت به این 
دولت دید امیدوارانه تری بود که سبب 
ش��د دولت به جای رش��د منفی که در 
س��ال 90 و 91 تجربه کرده بود، رش��د 
مثبت را تجربه کند. انتظارات از دولت 
همچنان پابرجاس��ت و امید اس��ت که 
رش��د اقتص��ادی همین رون��د مثبت را 
دنب��ال کن��د. اما اینکه ناگهان این روند 
مثبت به رشد اقتصادی تبدیل شود، به 

سیاست هایی که دولت اعمال می کند، 
بس��تگی دارد. یکی از این سیاس��ت ها 
بهبود فضای کسب و کار است. این بهبود 
زمانی صورت می گیرد که موانع اعمال 
ش��ده توس��ط دولت کاهش پیدا کند و 
فضا برای فعاالن اقتصادی بازتر شود. 

سیاس��ت دیگری ک��ه می تواند موثر 
باش��د فضای ب��از امن س��رمایه گذاری 
برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی 
است. در سال های گذشته امنیت برای 
سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران 
ایرانی س��اکن خارج از کش��ور به شدت 
پایین بود. این امر س��بب ش��ده بود که 
وضعی��ت اقتص��ادی نامناس��بی حاکم 
ش��ود و اف��راد احس��اس خوب��ی برای 
سرمایه گذاری در داخل نداشته باشند. 
حال ایجاد فضای امن در سرمایه گذاری 
و تداوم آن به رونق اقتصادی می انجامد. 
مقوله دیگر روابط خارجی اس��ت که 
در رونق اقتصادی بس��یار موثر هستند. 
یک��ی مبح��ث قیم��ت نف��ت و دیگری 
تحریم هاس��ت. در این دو زمینه اقتصاد 
م��ا ب��ه رواب��ط حاکم خارجی وابس��ته 
اس��ت. از آنجا که اقتصاد ما به ش��دت 
ب��ه درآمده��ای نفتی وابس��ته اس��ت، 
افزای��ش درآمده��ای نفتی باعث بهبود 
ش��رایط اقتصادی می شود و عکس این 

موض��وع نیز ص��دق می کند اگر قیمت 
نف��ت کاهش پیدا کند، اقتصاد کش��ور 
دستخوش مشکالت عدیده می شود. اگر 
دول��ت واقعا به دنبال رش��د قابل قبول 
اقتصادی اس��ت. بای��د همه درآمدهای 
نفتی را صرف س��رمایه گذاری در بخش 
تولید کند. این س��رمایه گذاری ها نباید 
در زمینه منافع سیاسی و جناحی باشد. 
س��رمایه گذاری بای��د در جهت��ی انجام 
ش��ود که کاالیی تولید شود. اگر چنین 
سیاس��تی اعمال ش��ود، حجم زیادی از 
درآمدهای نفتی ما به این سمت می رود 
و می توان به آینده اقتصاد و روند رشد 
آن امید بس��ت. حتی در ش��رایط فعلی 
که قیمت نفت پایین است و درآمدهای 
مح��دودی ب��رای ما ایجاد ک��رده، اگر 
همین سیاس��ت تخصیص س��رمایه به 
بخش تولید را در پیش بگیریم، س��ال 
آینده می توانیم امید داش��ته باشیم که 
حتی تا 5 درصد رشد اقتصادی را تجربه 

کنیم. 
اگ��ر عوامل��ی مانند رف��ع تحریم ها و 
افزای��ش قیم��ت نفت نی��ز اتفاق بیفتد 
م��ا حتی می توانیم رش��د 15 درصدی 
را در کن��ار سیاس��ت حمایتی از تولید 
انتظار داش��ته باشیم. شرط رسیدن به 
ای��ن هدف صرف نظر کردن از مس��ائل 

سیاسی و جناحی است.
 در این شرایط ممکن است مشکالت 
کس��ری بودجه تا حدی به دولت فشار 
وارد کن��د و هزینه های سیاس��ی برای 
دولت داش��ته باشد، اما در نهایت کاری 
ک��ه دول��ت انج��ام داده منتف��ع کردن 

اقتصاد کل کشور است. 
کشور ما دچار کمبود سرمایه گذاری 
تولی��دی اس��ت، ای��ن ام��ر ج��دا از 
سرمایه گذاری های فرهنگی و اجتماعی 
است. مدت هاست که سرمایه گذاری در 
حیطه تولید به شدت کاهش پیدا کرده 
و یکی از علت های نابسامانی اقتصادی 
اس��ت. حجم هزینه ه��ای جاری دولت 
ب��ه دلیل سیاس��ت های غلط��ی که در 
سال های گذشته در زمینه بزرگ کردن 
بدنه دولت اتفاق افتاده، بسیار باالست. 
ای��ن افزای��ش ان��دازه دولت س��بب 
 تحمی��ل هزینه ه��ای باالی��ی بر دولت

 شده است. 
در حال حاضر دولت خودش را ناچار 
ب��ه تامین این هزینه ه��ا می داند و من 
فکر می کنم با یک سیاست درست این 
هزینه ه��ا را از گ��ردن خ��ود باز کرده و 
ب��ه بخش خصوص��ی واگذار کند که هم 
ب��ه بخش خصوص��ی و هم دولت کمک 

می شود.  

بهمن آرمان: 

کشور بحران رکود را پشت سر 
گذاشته است

کامران ندری:

سال 94 رشد قابل توجهی 
نخواهیم داشت 

مرتضی عزتی: 

 انتظارات از دولت همچنان پابرجاست

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

دیدگاه

دریچه

اواس�ط دولت نه�م اقتصاد 
ای�ران در وضعیت نامناس�بی 
سیاس�ت های  گرف�ت.  ق�رار 
نامناس�ب اقتص�ادی در کنار 
غ�رب  تحریم ه�ای  اعم�ال 
در  را  اقتص�اد  کش�ور،  ب�ر 
سراشیبی منحنی قرار داد که 
اقتصاددان�ان آن را به عن�وان 
رک�ود تورم�ی اع�ام کردند. 
سراشیبی این منحنی اقتصاد 
را بس�یار آس�یب پذیر ک�رد 
و س�بب ش�د ت�ا بس�یاری از 
صاحبان سرمایه، سرمایه های 
خ�ود را از بخ�ش تولی�د دور 
ب�ه  س�رمایه ها  ورود  کنن�د. 
بخش ه�ای غیر تولیدی مانند 
بانک ها، خرید ارز و طا سبب 
ش�د تا اقتصاد کش�ور بحران 
وی�ژه ای را تجرب�ه کن�د. با بر 
س�ر کار آمدن دولت یازدهم، 

مهم تری�ن ه�دف این دولت از 
بی�ن بردن مقوله رکود تورمی 
ک�ه یک پدیده نادر در اقتصاد 
کش�ور اس�ت، بود؛ هدفی که 
دو  از گذش�ت  پ�س  اکن�ون 
س�ال دول�ت ب�ر کاه�ش این 
رک�ود اش�اره دارد. اتفاقی که 
ت�ا ح�دی در آن موفق بوده و 
برخ�ی کارشناس�ان را بر این 
عقی�ده ق�رار داده که در حال 
خروج از رکود هس�تیم. اما در 
سال 94 با کاهش قریب نزولی 
قیم�ت نفت نگرانی بازگش�ت 
ب�ه رکود وج�ود دارد؛ رکودی 
ک�ه در ص�ورت نتیج�ه ندادن 
مذاکرات ش�کل نامناسب تری 
به خود می گیرد. در این شماره 
ت�اش کرده ایم تا چش�م انداز 
خ�روج یا بازگش�ت ب�ه رکود 
را در گفت وگو با کارشناس�ان 

بررسی کنیم. 

چشم انداز خروج از رکود در سال 94 بررسی می شود 

نگران در مرز
خروج از رکود

سارا برومند 



افزایش تولیدات بویینگ
ب��ه گ��زارش رویت��رز، ش��رکت بویینگ س��ازندگان 
ن��وع  هواپیماه��ای 
متعهد  را  777 خود 
افزایش  ب��ا  ت��ا  کرد 
درصد تش��ریفات و تولید این نوع بویینگ س��ود این 
ش��رکت را چند برابر کنند. طب��ق برنامه بلندمدت،  
ش��رکت بویینگ قرار اس��ت تا سال 2020 نسبت به 
توس��عه بخش های مختلف این صنعت اقدام کند که 
این توس��عه در راس��تای تولید بویینگ نسل جدید 

خواهد بود. 
مدیرعام��ل بویینگ تاکی��د دارد که هدف افزایش 
تولی��د،  تنها اضافه ک��ردن هواپیماهای نوع بویینگ 
نیس��ت، بلکه هدف این است تا ضمن افزایش درصد 

تولید،  تنوع در پروازهای بویینگ افزایش یابد. 
در حال حاضر س��ود خالص شرکت بویینگ نسبت 

به سال گذشته 2 درصد رشد داشته است.

ورزشگاه ۴۰۰ میلیون پوندی تاتنهام
تاتنه��ام   باش��گاه 

هاتسپرز در نظر دارد 
هزار   ۶0 ورزشگاهی 

نفری با هزینه ۴00 میلیون پوند بسازد.
ب��ر پایه گ��زارش دیلی میل، ورزش��گاه جدید برای 
فصل ۱۹-20۱۸ آماده خواهد ش��د و ظرفیت آن از 
 ۳۶ ه��زار نفر ب��ه ۵۶ هزار و 2۵0 نف��ر افزایش پیدا 
خواه��د کرد.باش��گاه تاتنه��ام از چندین س��ال قبل 
درخواس��ت کرده ب��ود که به ورزش��گاه المپیک نقل 
مکان کند که این ورزشگاه در اختیار باشگاه وستهام 
قرار گرفت. تا پیش از این ش��رکت »آرچ وی ش��یت 
مت��ال ورک��س« مدع��ی بود ک��ه چندین نس��ل در 
کن��ار محل باش��گاه فعالیت تجاری داش��ته و همین 
موض��وع کار را برای م��دت زمان زی��ادی به تعویق 
 انداخت تا اینکه دادگاه رای به پیروزی باش��گاه لیگ 

برتری داد. 

وعده های 12 میلیارد دالری مصر
ان  گزارش س��ی  به 
عضو  کشورهای  ان، 
هم��کاری  ش��ورای 
خلیج فارس در نشست اخیر شرم الشیخ وعده دادند 
که ۱2 میلی��ارد دالر از طریق بانک مرکزی مصر در 

این کشور سرمایه گذاری می کنند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش،  در مرحل��ه اول امارات 
2میلیارد دالر،  عربس��تان ی��ک میلیارد دالر و عمان 
هم ۵00 میلیون دالر طی پنج س��ال آینده در مصر 

سرمایه گذاری می کنند. 
در ای��ن اجالس که در ش��هر ش��رم الش��یخ مصر 
برای جذب س��رمایه گذاری برگزار شد که تعدادی از 
مقامات ارشد کشورهای غربی و عربی حضور داشتند. 
در افتتاحی��ه ای��ن اج��الس عبدالفتاح السیس��ی 
رییس جمهور مصر طی س��خنانی با اش��اره به اینکه 
قاه��ره از اج��رای تعه��دات بین الملل��ی اش هرگ��ز 
روی گ��ردان نیس��ت،  تاکید کرد ک��ه دولت مصر به 
دنبال تقویت همکاری اش با کشورهای دوست است.

 السیس��ی با بیان اینکه کشورش به دنبال رسیدن 
به جامعه ای دموکراتیک است،  تصریح کرد که قاهره 

با تروریسم و افراط در مبارزه است. 
وزیر س��رمایه گذاری مصر در گفت وگو با سی ان ان 
گفته ک��ه قاهره انتظار دارد بی��ن ۱۵ تا 20 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
 مصر در ش��رایطی این اج��الس را برگزار کرده که 
اقتصاد این کش��ور در س��ال مالی جاری دس��ت کم 
نی��از ب��ه ۸ میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری خارج��ی 
دارد و از س��وی دیگر مناطق ش��مالی این کش��ور از 
جمله صحرای س��ینا به دلیل وجود گروه های ش��به 
نظامی به عرصه درگیری تبدیل ش��ده و ناامنی های 
 در ش��مال این کش��ور حتی به پایتخت هم س��رایت 

کرده است. 

مرکز آمار ایران با اعالم ش��اخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روس��تایی در 
۱2ماهه منتهی به بهمن ماه س��ال جاری،  نرخ تورم در روستاها را ۱۴.2 درصد و تورم نقطه 
به نقطه را نیز ۱۳.۹ درصد اعالم کرد. مرکز آمار ایران با اعالم گزارش شاخص قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی خانوارهای روس��تایی کش��ور در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ براساس سال پایه 
۱۳۹0 اعالم کرد:  نرخ تورم روستایی در بهمن ماه سال جاری ۱۴.2 درصد و نرخ تورم نقطه 
به نقطه نیز به ۱۳.۹ درصد رس��ید. ش��اخص کل  )برمبنای ۱00=۱۳۹0( در بهمن ماه سال 
۱۳۹۳ عدد 2۱۵/. را نش��ان می دهد که نس��بت به ماه قبل 2/.  درصد افزایش داشته است. 
افزایش ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  )تورم نقطه به نقطه( ۱۳.۹ درصد است 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  )۱۳.۸( افزایش یافته است.  درصد تغییرات شاخص 
کل  )نرخ تورم روس��تایی( در ۱2 ماهه منتهی به بهمن ماه س��ال ۹۳ نسبت به دوره مشابه 
قبل ۱۴.2 درصد است که نسبت به تورم ۱2 ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳  )۱۴.۹( کاهش 
یافته اس��ت.   ش��اخص گروه عمده خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 
2۳7.۳ رس��د که نس��بت به ماه قبل 2/.  درصد کاهش نش��ان می دهد.  شاخص گروه اصلی 
خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 2۳۴.2 رسیدکه نسبت به ماه قبل ۳/.  درصد کاهش 
نش��ان می دهد.  شاخص گروه اصلی خوراکی ها نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۱0.۱ درصد 
افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱2 ماهه این گروه ۹.۹ درصد است. همچنین شاخص گروه 
عمده خوراکی ها،  آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹. ۹ درصد افزایش 
نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱2 ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نسبت به 
دوره مشابه سال قبل ۹. ۸ درصد است که نسبت به تورم ۱2 ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳  

)۱۱.۱( کاهش یافته است.  

قیمت واحدهای کلنگی در تهران
در حالی بازار خریدوفروش واحدهای نوس�از و چند سال 
ساخت مس�کن همچنان در خواب زمستانی به سر می برد 
که بازار ساختمان های کلنگی در آستانه سال جدید از یک 
رونق نسبی برخوردار شده است. سرانجام پس از حدود دو 
سال انتظار طرح مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح های 
مس�کنی دولت رونمایی شد تا این طرح در کنار برنامه های 
نوس�ازی بافت های فرسوده و مس�کن روستایی به کاهش 
فاصله عرضه و تقاضا در بخش مس�کن کمک کند. حال در 
شرایطی که کارشناسان و دس�ت اندرکاران معتقدند سال 
آینده سایه رکود همچنان بر سر بازار مسکن وجود خواهد 
داشت که بازار ساختمان های به اصطالح کلنگی حال و هوای 

دیگری دارد. 

این قسمت:  آجیل
با توجه به نزدیکی ایام عید و مراس��م باستانی نوروز خودپرداز وظیفه خود می داند که 
به بررسی و آنالیز رسم و رسوم این سنت از زاویه اقتصادی بپردازد.  بدین منظور در سه 

شماره آینده به بررسی سه مورد از هوشمندی های نوروزی خواهیم پرداخت. 
در نخس��تین یادداش��ت این س��ه گانه،  به موضوع آجیل خواهیم پرداخت و اثرات آن 

روی زندگی و اقتصاد مردم! 
در م��ورد آجیل باید خدمت ت��ان عرض کنم که این خوراک��ی و تنقل )مفرد تنقالت( 
دارای قیمت بسیار باالیی بوده و به همین دلیل تفکر و هوشمندی در خرید و مصرف آن 
می تواند تا حد زیادی شما را در مسیر صرفه اقتصادی جلو بیندازد.  به همین منظور در 
نخستین مرحله از هوشمندی های آجیلی؛ باید تعداد مهمانان تان را محاسبه کنید.  بعد 
از محاس��به تعداد مهمانان باید سنین و کارشان را در گوشه ای یادداشت کنید.  متوسط 
درآمد ماهانه آنها را نیز در جلویش بنویس��ید.  میزان مصرف هر فرد از آجیل از فرمول 

زیر محاسبه می شود: 
درآمد ماهانه/سن فرد-مصرف فرد از آجیل به گرم 

در مرحله دوم؛  با توجه به اینکه مصرف آجیل هر فرد را می دانید،  باید اقدام به خرید 
آجیل کنید.  منتها قس��مت س��خت ماجرا آنجاست که شما تنها وزن آجیل مورد نیاز را 
می دانید و نمی دانید از هر کدام از تنقالت چقدر باید بخرید!  این موضوع بسیار موضوع 
مهمی بوده که کوچک ترین اش��تباهی در این مورد می تواند ضربات جبران ناپذیری را به 
ش��ما و خانواده و بدن��ه اقتصادتان بزند.  توجه کنید که هر یک از موارد تش��کیل دهنده 

آجیل دستورالعملی برای خرید دارند.  به موارد زیر دقت کنید: 
پس��ته:  این مورد در آجیل یکی از خطرناک ترین موارد ممکن اس��ت که می تواند شما 
را به زانو بنش��اند.  با قیمتی باال و طرفدارانی بسیار!  فلسفه آجیل وقت گذارنی و مشغول 
ش��دن اس��ت.  در نتیجه می توانید در یک حرکت اس��تراتژیک و با خرید پس��ته اندک و 
قراردادن آن در انتهای ظرف آجیل،  برنده کارزار نوروز شوید.  به این صورت که مهمان 
زمان��ی را که برای پیدا کردن پس��ته در ظرف صرف می کن��د موجب عدم توجه به باقی 

اواجیل )جمع مکسر آجیل( خواهد شد و این موضوع شما را برنده خواهد کرد. 
فندق با ضریب 0/7 پس��ته،  در همان موقعیت قرار دارد.  اس��تفاده از فندق دربس��ته 

می تواند راهگشای این چالش بزرگ باشد. 
بادام هندی:  نمی دانیم از چه زمان بود که این پدیده شوم به سفره نوروزی مردم وارد 

شد ولی هرچه هست نخریدنش بهتر از خریدنش است. 
بادام درختی:  بادام درختی با توجه به تنالیته رنگی که دارد مانند آفتاب پرست عمل 
کرده و در بس��یاری از ظرف ها دیده نمی ش��ود.  شما این تهدید را به فرصت تبدیل کرده 
و با خرید تخمه ژاپنی بزرگ و قرار دادن تعدادی اندک بادام درختی در میان آن س��ود 

بزرگی را نصیب خود کنید. 
تخمه ژاپنی:  اگر نوروز نبود،  ۳00سال یک بار هم کسی تخمه ژاپنی نمی خورد.  توجه 
داش��ته باش��ید که هر میزان تخمه ژاپنی که بخرید تا پاییز سال بعد مهمان شما خواهد 
بود.  پسته و فندق و بادام درختی به ۱۳ فروردین نمی رسد که تمام می شوند،  ولی تخمه 
ژاپنی از آن مواردی است که حتی اگر ۵0 گرم هم خریداری شود تا شش ماه بعدش در 

ظرف شما باقی خواهد ماند.  

فاب دیزاین،  ش�رکت آلمانی فعال در زمینه تیونینگ خودرو،  برنامه ویژه ای برای خودروی مک الرن  S 650 به اجرا گذاش�ته که به نام »وایو«،  خداوندگار باد هندو،  
ش�ناخته می ش�ود.  این پروژه براس�اس نسخه اس�پایدر مک الرن   S 650 شکل گرفته است و بدنه خودروی اصالح شده، شناس�ایی خودروی اصلی را دشوار ساخته و 

چرخ های جدید را شامل می شود.

براس��اس اظهارات برخی مس��ئوالن ارشد 
اجرایی در تعطیالت نوروز سال گذشته حداقل 
۴00 میلیون دالر ارز از محل سفر هموطنان به 
کشورهای همسایه مخصوصا ترکیه، ارمنستان 
و امارات از کشور خارج شده است . ماجرا واقعاً 
جالب است اما وقتی بیشتر جالب می شود که 
درمی یابیم اغلب مسافران ایرانی مشتاق سفر 
به خارج از کش��ور، اصال با بسیاری از مناطق 
توریستی و گردش��گری کشور خودشان آشنا 

نیستند و هرگز آنها را ندیده اند  . 
ح��اال چرا ندیده اند و چ��را اصاًل خبر ندارند 
خود داس��تان بسیار طویلی اس��ت که در این 
مج��ال کوتاه نمی گنجد . م��ا فقط می خواهیم 
بپرسیم که چرا در وهله اول گردشگران داخلی 
این همه برای بیرون رفتن از مرزها عجله دارند 

و رغبت نشان می دهند.
واقعا دلیل رونق س��فرهای خارجی و هجوم 

ایرانی ها به بیرون برای چیست؟ 
این پرس��ش را با کارشناسان مطرح کردیم 
و پاس��خ گرفتیم ک��ه در چند جمل��ه به اهم 
آنها اش��اره می کنیم. به عنوان نخستین عامل، 
جذابیت ه��ای دی��دن ی��ک کش��ور خارجی 
می تواند بس��یار دل فریب باش��د . تجربه یک 
فض��ای متفاوت ک��ه البته با تبلیغات بس��یار 
هدفمند آژانس های مس��افرتی ب��رای ایجاد 

عالقه در داخل کشور به طور گسترده صورت 
می گی��رد و مردم را به انتخاب س��فر خارجی 
ترغیب می کند انتخاب س��اده تر، منس��جم تر 
و دلفریب تری را پیش روی گردش��گر ایرانی 
می گ��ذارد. از س��وی دیگ��ر زیرس��اخت های 
ضعیف گردش��گری در داخل مانند هتل ها و 
میهمانپذیره��ا هم در این مهم نقش غیر قابل 
انکاری را بازی می کنند . اغلب این مراکز حتی 
از حداق��ل اس��تاندارد های پذیرایی برخوردار 

نیستند.
افزون برآن هزینه های گزاف و نامتناس��بی 
است که همین مراکز اقامتی و تفریحی به رغم 
خدم��ات ضعیف از مس��افران طلب می کنند . 
تعرفه های موجود مراکز داخلی در مقایسه با 
مراکز اقامتی خارجی بس��یار گران و غیر قابل 
مقایس��ه اس��ت .  به عنوان مثال هزینه اقامت 
یک مس��افر در یک هتل به اصطالح ۳ ستاره 
داخلی به م��دت یک هفته حداقل یک و نیم 
براب��ر اقامت یک مس��افر طی همین مدت در 
یک هتل ۵ ستاره با خدمات به مراتب بهتر در 
کشوری مثل ترکیه است .  موضوع دیگری که 
در ترغیب هموطنان به مسافرت های خارجی 
خصوصاً در ایام نوروز نقش دارد کمبود مراکز 
خدمات سفر در اغلب استان های کشور است . 
اکثر شهرهای مسافر پذیر کش��ورمان از نبود 
حداقل امکانات رفاهی برای ایام پر مس��افرت 
س��ال مانند نوروز رن��ج می برن��د، از امکانات 

اقامتی گرفته تا خدمات بهداشتی و پذیرایی . 
بارها ش��اهد بوده ای��م خانواده هایی که رنج 
اقامت در چادرهای مسافرتی را بر خود هموار 
کرده ان��د برای اس��تفاده از حداق��ل امکانات 

بهداشتی ساعت ها در صف ایستاده اند . 
تاخیر پروازها، ترافیک های اعصاب خردکن 
جاده ها و ده ه��ا معضل کوچک و بزرگ دیگر 
که همواره به عنوان تهدیدهای بالقوه روبه روی 
هر مسافر داخلی قرار دارد مسیر آرامش بخش 

سفر را برایش پر مسئله و دشوار می کند . 
حال ش��ما بگویید گردشگر ایرانی کدام یک 
را انتخاب کند؟ س��فر به سواحل دریای خزر، 
مشهد مقدس و اصفهان نصف جهان یا با یک 
تور بس��یار منس��جم، برنامه ریزی شده و البته 
مقرون به صرفه پرواز به سواحل مدیترانه و آن 

سوی خلیج فارس...؟ کدامیک...؟ 
باید ب��ه هموطن ایرانی این حق را داد که از 
ایرانگردی و دیدار با اقوام و آشنایان چشم پوشی 
کند و راهی یک دیار ناآشنا و خارجی شود چرا 
که هدف س��فر، کسب آرامش و آسایش است. 
س��فر داخلی برای مسافر ایرانی آن هم در ایام 
نوروز چیزی جز خرج های سنگین و تشویش 
و نگرانی و مش��کالت برایش ندارد . پس عطای 
سفر داخلی را به لقایش می بخشد و راه ساده تر 
و ایمن تر را انتخاب می کند. سرانجام این گونه 
اس��ت که گردش��گران و پول های آنها به آن 

سوی مرزها پرواز می کنند.

تعطیالت در آن سوی مرزها

هوشمندی نوروزی1

روز ارائه طرح  رس��یده و س��فارش دهنده بعد 
از کم��ی درنگ در ط��رح،  نش��ان می دهد که 
مشتاق اس��ت حرف های طراح را بشنود.  طراح 
شروع می کند.  در حرف هایش،  رنگ ها اشارات 
و داللت ه��ای انتزاعی عجیبی دارند و ش��کل ها 
معنادار و پیام دار هستند.  تا جایی که لوگو تبدیل 
به چیزی رازآلود می شود.  رازی که هیچ کسی پی 
به آنها نخواهد برد.  س��وال این است اگر طرح ها 
برای ارتباط با مخاطب طراحی می ش��وند،  پس 
باید مخاطبان هم بدانند که اش��ارات و ارجاعات 
طرح ه��ا به چیس��ت.  اما ای��ن طرح ه��ا و این 
تفسیرهایی را که به لوگوها چسبانده می شود نه 
کسی می فهمد،  نه کسی می تواند حدس بزند و 

نه اساسا دقتی در آنها می کند.  
نیازی هم نیس��ت که لوگ��و پر از معنا و دلیل 
باش��د. چیزهایی ه��م که اغلب گفته می ش��ود 
حرف های بی اس��تداللی  است که نه قابل سنجه 
هس��تند و نه قابل فهم.  حقیقت این اس��ت که 

بس��یاری از طراح��ان گمان می کنن��د که برای 
جلب نظر س��فارش دهنده ها باید طرح های شان 
را ح��اوی معنا و پیام  نش��ان دهند و البته اغلب 
سفارش دهنده ها هم همین را می خواهند.  اما در 
بسیاری مواقع طراحان بعد از طراحی،  تازه شروع 
ب��ه فکر کردن می کنند که چه طور باید طرح را 
ارائه و ب��ه قول خودش��ان از آن  »دفاع« کنند.  
راحت ترین و مرس��وم ترین ش��یوه این است که 
آنچه را که سفارش دهنده در مورد کسب وکارش 
گفته بود را به نوعی ب��ه طرح ربط دهند.  کاری 
که خوِد دروغ گویی اس��ت.  رب��ط دادن رنگ ها 
و ش��کل ها به مفاهیم انتزاع��ی و پیچیده،  کار 
س��اده ای اس��ت،  چون نیازی به استدالل ندارد.  
هر چیزی را می توان بدون دلیل به چیز دیگری 
ربط داد.  چیزهایی هم غلط مصطلح شده است:   
»رنگ زرد،  رنگ صنعت اس��ت و رنگ آبی رنگ  
آرام��ش. مثلث،  به معنای تعادل اس��ت و دایره 
ب��ه معنی حرکت«.  این حرف ه��ا بین برخی از 
س��فارش دهنده ها و طراح ها رد و بدل می ش��ود 
درحالی که هیچ منطقی پشت ش��ان وجود ندارد 
و در واقعیت زندگ��ی روزمره،  یعنی آنجایی که 

مردم با طرح ها مواجه می شوند،  نه کسی با دیدن 
رنگ زرد رنو احساس خطر می کند و نه کسی با 
دیدن لوگوی قرمز رنگ میتسوبیش��ی احساس 
هیج��ان.  ن��ه وقتی مربع را می بینیم احس��اس 
ایس��تایی می کنیم و نه وقتی دایره را می بینیم 
به ما حس حرکت منتقل می ش��ود.  یک دایره،  
فقط یک دایره است بی  آن که هیچ معنای دیگری 
داش��ته باشند.  رنگ آبی هم فقط یک رنگ آبی 
ا ست، بی آنکه هیچ معنای دیگری منتقل کند و 
همین طور در مورد رنگ ها و شکل های دیگر.  اما 
وقتی انتظار داریم که لوگو معنایی داشته باشند 
طراحان نابل��دی را وادار می کنیم که حرف های 
بی اس��تداللی را به لوگو رب��ط دهند و این یکی 
از بزرگ تری��ن س��وءتفاهم ها در طراح��ی لوگو 
اس��ت.  نتیجه چنین رویکردی از سوی جمعی 
از سفارش دهنده ها و طراحان،  به جایی می رسد 
که خود را ملزم به ارائه توضیح  هایی در مورد لوگو 
می کنیم و چون توضیحی نداریم هر چیز با ربط 
و بی ربطی را به لوگو می چس��بانیم. درحالی که 
ب��ه یادماندنی ترین لوگوها ن��ه معنایی دارند، نه 

اشاره ای و نه توضیحی.

رمز و رازهای پنهان لوگوها

 به  عنوان فردی که از نخستین روزهای تشکیل کمیته پیگیری موسسات غیر انتفاعی 
در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه شیخ بهایی و به عنوان یکی از موسسان اتحادیه در دانشگاه 
ش��مال در س��ال ۱۳۸2 فعالیت ک��رده ام می گویم که با نگاهی ب��ه برنامه های آغازین 
برنامه چهارم توس��عه و هدف گذاری ۴۵۳ هزار دانش��جو و نشس��ت س��االنه سال ۸۴ 
پی می بریم که مس��ئوالن محترم در آموزش عالی از تاس��یس حداقل 200 موسسه با 
حداقل 2 هزار دانشجوی پایدار برای هر موسسه سخن می گفتند. در همان جلسه هم 
توسط جمعی از ما در معرض نقد عالمانه و جدی قرار گرفتند و بسیاری از آن اهداف 
محقق نشد. اقدامات غیر کارشناسانه عده ای در پیام نور و سایر موسسات آموزش عالی 
نیز همین مس��ئله را آشکار می کند. ش��رایط خاص امروز دانشگاه ها حاصل تصمیمات 
و مدیری��ت ناکارآمد دیروز و ش��رایط فردا نیز بی تردید حاص��ل تصمیم های کارآمد یا 
خدایی ناکرده سیاست های ناکارآمد امروز است. دیروزیان و امروزیان همه باید پاسخگو 
باش��ند. درحالی که دیروزیان در سخن کمیت را نشانه رفته بودند امروزیان به درستی 
کیفیت را نشانه گرفته اند و در جهت افزایش آن تالش می کنند. ما گرچه در تنازع بقا 
حتی به فرض عدم اعتقاد به کیفیت که قطعا این گونه نیست گریزی جز کیفیت بخشی 
نداری��م اما اگر منصفانه بخواهیم برخورد کنیم حتی با راندمان ۱0 برابری نس��بت به 
بخش دولتی با اس��تانداردهای عمدتا کالس��یک وزارت علوم به وی��ژه در جذب هیات 
علمی و اعطای رش��ته توقع کیفیت پایدار واقع بینانه و عملی نیس��ت.  چرا که کیفیت 
پایدار، حداقلی از کمیت ماندگار را طلب می کند و منابع ماندگار شرط تضمین کیفیت 
ماندگار است. اکنون شرایط به گونه ای است که با این کیفیت کم و با میزان کم هیات 
علمی با کیفیت، دوره های ارش��د صدها نفری و دکترا ده ها نفره، دانشجو در مانده در 
فغان اس��تاد راهنما و بالتکلیفی اس��ت و در وضعیت بدی قرار دارد. همگان موظفیم 
ب��ا ایجاد اهدافی واقع بینانه و تصمیمات منطقی ش��رایط را به گون��ه ای پیش ببریم تا 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به وضعیت مطلوبی برسند و دانشجویان به گونه ای 

صحیح و بدون مشکل در این مراکز به تحصیل بپردازند. 

گریزی جز کیفیت نداریم

منطقه آزاد

جدول امروز

360

نگاه آخر

خودپرداز

سودوکو

قــاب

کیوسـک

شمــاره 186 www.forsatnet.ir16 صفحه

سعید هوشیار
طنزنویس

36۰

تورج صابری وند
  طراح لوگو

رییس موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی خزر
غالمرضا کیانی

مجید تولی

قیمت هر مترمربعسن بنامحله

۱۳۶.7داودیه

۱۹۴.۶منیریه

۱۴۶.۳یوسف آباد

۱۴7.۱کاوسیه

۱۵۱۳.۹حکمت

۱۳۶0.7حسن آباد

۱۶۳.7شهران جنوبی

۱۹۸.۸زعفرانیه


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

