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سال دیگری 
آغاز شد

بررسی تاثیرات توافق هسته ای بر اقتصاد

تا تخلیه حباب، رکود ادامه دارد 

 اولویت های مسکنی دولت
در سال جدید

رشد 32 درصدی صادرات فرش در سال 93

 صادرات فرش دستباف
به روزهای اوج خود می رسد؟ 

نهاوندیان: 
 برداشته شدن مانع از سر راه صادرات و تولید

و ایجاد اشتغال برای جوانان دستاورد توافق هسته ای است

عصر عاشقی

ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور در هیات وزیران تصویب شد

رییس جمهور: مذاکرات هسته ای پله اول تعامل با جهان است
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حجم صادرات نفت به پیش از تحریم ها بر می گردد
مذاکرات هسته ای راه تنفس اقتصاد را باز کرد

تاثیر توافقات لوزان بر بازار دیجیتال
رفته ها به دنبال بلیت برگشت

افق های روشن برای تولید
هوای خوش بهاری بورس
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فوربس، برای بیست و هشتمین سال متوالی لیست ثروتمندترین افراد دنیا را 
منتشر کرد. بیل گیتس بنیانگذار سرشناس شرکت کامپیوتری مایکروسافت 
دوباره به صدر لیسـت رسیده اسـت و رده های بعدی، بین ثروتمندان قبلی 

دست به دست شده است. لیست جدید، شاهد هجوم چهره های 
زیادی از صنعت آی تی بوده است. 23 میلیاردر جدید در لیست 

امسال، افرادی هستند که مالک شرکت های اینترنتی هستند. 

اینفوگرافی اقتصادی

فهرست جدید از ما بهتران

رییس جمهور: 

مذاکرات هسته ای 
 پله اول تعامل
با جهان است

سال نو برای برندها 
چه به همراه دارد؟  

پیش بینی هایی برای سال 94 و بعد از آن 

عصر عاشقی
بین خودمان باش��د اینک��ه در دارا 
بودن منابع گاز و نفت، کشورمان...

110

رییس دفتر رییس جمهوری در س��خنان پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران برداش��ته شدن مانع از 
س��ر راه صادرات، تولید، ایجاد اشتغال برای جوانان 
پرش��ور، همه را برد برای نظام عنوان کرد وگفت: با 
ص��دور بیانیه لوزان به مرحله ای رس��یدیم که دیگر 
کس��ی از اینکه ایران غنی سازی نداشته باشد سخن 
نمی گوی��د. به گ��زارش ایرنا، محم��د نهاوندیان روز 
جمعه در س��خنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
به مذاکرات لوزان و صدور بیانیه اش��اره کرد و گفت: 
راه بلندی را که این ملت در اس��تواری و ایستادگی 
بر حقوق حق خود در فض��ای بین المللی پیمود، به 
مرحله ای رسیده است که بداندیشان این ملت دیگر 
نمی توانند برخی از س��خن هایی را که در گذشته در 

طول این فرایند 13 ساله می زدند، بزنند . 
وی با بی��ان اینکه، طرف مقاب��ل در بیانیه پایانی 
مذاک��رات لوزان توان هس��ته ای ای��ران را پذیرفت، 
گفت: دیگر کس��ی به دانش��مندان هس��ته ای ایران 

فرمان ایست نمی دهد.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: دیگر کسی 
جرات تحقیر توانایی های علمی و فناوری ملت ایران 
را ن��دارد . دیگر کس��ی با زبان تحریم ب��ا ملت ایران 
س��خن نمی گوید . دیگر طرف مقابل به جای تحریم 
از هم��کاری بین المللی س��خن می گوی��د و به جای 
تهدید به تکریم ملت ایران و رهبری ملت ایران زبان 

گشوده است . 
وی تاکی��د کرد: موفقی��ت در این مرحله موفقیت 
گفتمان ملت ایران اس��ت . موفقیتی که حاصل یک 
ترکیب هوش��مندانه از مقاوم��ت قهرمانانه و نرمش 
قهرمانان��ه و قهرمانی در اقتصاد مقاومتی و قهرمانی 

در زبان دیپلماسی است.
وی اضافه کرد: پافش��اری ب��ر حفظ حقوق به این 
معنا ش��د ک��ه در این بیانیه ای که صادر ش��د طرف 

مقابل ب��ه مرحله پذی��رش صلح آمیز ب��ودن برنامه 
هسته ای ایران رسید.

ریی��س دفتر رییس جمهوری ب��ا بیان اینکه طرف 
مقابل همه تاسیس��ات هس��ته ای ایران را در نطنز، 
اراک و  ف��ردو پذیرف��ت، گفت: هم��ه فعالیت ها چه 
غنی س��ازی در نطنز و چه در اراک راکتور پیشرفته 
آب س��نگین و چه فردو ادام��ه تحقیقات در فیزیک 
پیش��رفته هسته ای براس��اس این بیانیه مورد اذعان 

طرف مقابل قرار گرفت.
نهاوندی��ان ب��ا بیان اینک��ه، ترکیب هوش��مندانه 
تجلی اقتدار معنوی نظ��ام در منطقه و حضور موثر 
و تعیین کنن��ده آرمان ه��ای این مل��ت در وضعیت 
منطقه، طرف مقابل را ناگزیر به این حقیقت رس��اند 
که دیگر مسیر تهدید و تحریم کارساز نیست، گفت: 
آنچه آنها ادعا می کردند این بود که ما نگران تسلیح 
هستیم که ایران از آغاز سخنش این بود که به دنبال 
سالح هسته ای نیستیم و آنچه آنها به دست آوردند، 
رس��یدن به باوری بود که درحقیقت همان باور ملت 
ای��ران اس��ت. رییس دفت��ر رییس جمه��وری اظهار 
داش��ت: حفظ چرخه هس��ته ای در بازی هس��ته ای 
برد ایران و بازک��ردن فعالیت های اقتصادی در همه 
پیشرفت های کشور نیز بردی دیگر برای کشور است.

وی ادام��ه داد: خاتم��ه یافت��ن تحریم ه��ا، یعنی 
برداشته ش��دن تحریم ه��ای ش��ورای امنیت، متوقف 
ش��دن تحریم ه��ای اتحادی��ه اروپا و خاتم��ه یافتن 
تحریم های آمریکا نیز دستاوردهای به دست آمده در 
مسیر هس��ته ای برای احقاق حق جمهوری اسالمی 

است.
وی خاطرنشان کرد: برای ملت ما شاهدی روشن تر 
از این نیس��ت که این بیانیه حت��ی در حد مفهومی 
بودن، خش��م دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی را 

به همراه داشته است.

بین خودمان باشد اینکه در دارا بودن منابع گاز و 
نفت، کشورمان مقام چندم را دارد زیاد مایه مباهات 
م��ن نمی ش��ود. حتی اینک��ه در جایی ک��ه به دنیا 
آمده ام معادن بزرگ مس و مولیبدن و طال هس��ت 
هم نق��ش چندانی در حس ایرانی ب��ودن من بازی 
 نمی کند. در ذهن من به عنوان یک ایرانی، دو عنصر

متمای��ز کننده وجود دارد. یکی قالی پررنگ و لعاب 
اق��وام، طوای��ف، فرهنگ ها و مذاه��ب گوناگون این 
سرزمین اس��ت و دیگری عنصر عاشقی. اعتقاد دارم 
 این دو بزرگترین ثروت در میان ثروت های بی شمار

ایران زمین است. در مورد عنصر عاشقی، می توانم از 
حسی یاد کنم که صرف نظر از مالیمات و نامالیمات 
در دل ایرانیان به عنوان یک جمع وجود دارد و آنها 
را ب��ه هم پیوند می دهد. مثال گاهی که دوس��تی یا 
نوجوانی از دوران انقالب می پرسد، تنها چیزی که از 
آن دوره به یاد می آورم حس عاش��قی ای بود که در 
کل جامعه ایران م��وج می زد. به نظرم صرف نظر از 

هر دیدگاه سیاسی، کسی که آن دوره را درک کرده 
باشد، نمی تواند وجود حسی خاص در میان مردم که 

ایشان را به هم پیوند می داد کتمان کند.
در نحوه عملکرد تیم کاردان مذاکره کننده ایرانی 
چی��زی که مرا مجذوب کرد رفتار و کرداری بود که 
حکایت از همان عنصر عاش��قی داشت. صبر، تحمل 
س��ختی ها و ش��داید، پایبندی به اصول و تالش��ی 
بی وقفه و ش��بانه روزی، آنچنان که حریف بحث ها و 
چالش های واقعی و مصنوع��ی بازیگران متعدد این 

ماجرا شوند، تنها با قدرت عشق امکان پذیر است. 
تی��م بگوی��د،  ک��ه، ه��ر چ��ه می خواه��د   ه��ر 

مذاکره کننده توانس��ته است دل بخش های وسیعی 
از م��ردم را ب��ه کاردان��ی و صداقت و عاش��قی خود 
ق��رص کند. پیش��نهاد می کنم به مواف��ق و مخالف، 
ستایش کننده و منتقد که در مورد ابعاد ثروتی که به 
دست آمده است بیندیشند. مگر نه اینکه امسال قرار 

است سال همدلی و همزبانی دولت و ملت باشد؟

هیات دولت پیشنهاد س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور را در م��ورد »ضوابط 
اجرای��ی بودجه س��ال 1394 کل کش��ور« 
بررسی و تصویب کرد. به موجب ضوابط یاد 
شده، دس��تگاه های اجرایی در سال جاری 

مجازند عالوه بر پرداخت هزینه های مربوط 
به ام��ور قرآنی، پایگاه های مقاومت بس��یج 
و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزش��ی و 
بهبود و ارتقای دانش و س��المت کارکنان، 
نس��بت به پرداخت هزینه  مربوط به اجرای 

آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام 
کنند. 

براس��اس ماده دیگری از ضوابط مذکور 
دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای 
عمومی غیر دولت��ی مجازند یک درصد از 

اعتب��ارات مندرج در قانون بودجه س��ال 
1394 را ب��ه منظور اس��تقرار سیس��تم 
مدیری��ت س��بز و اعم��ال سیاس��ت های 
مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیس��ت 

هزینه کنند.

رییس جمه��ور گف��ت: مذاک��رات فق��ط 
هسته ای نیست بلکه پله اول تعامل سازنده 
با جهان است. حسن روحانی، یک روز پس 
از تفاه��م هس��ته ای ای��ران و 1+۵ در نهاد 

ریاست جمهوری با مردم سخن گفت.
وی در ای��ن برنامه که به طور مس��تقیم 
از تلویزی��ون پخش می ش��د، گف��ت: امروز 
روزی اس��ت ک��ه در خاط��ره تاریخی ملت 
ای��ران خواه��د مان��د، روزی اس��ت که از 
دیدگاه بنده روز تش��کر و س��پاس از ملت 
بزرگ ایران اس��ت. روحانی ادامه داد: مردم 
با ایستادگی، استقامت و مقاومت خود گام 
دیگری در مسیر دس��تیابی به اهداف بلند 
ملی برداشته اند. من باید از همه مردم ایران 
که در طول سالیان گذشته برای حراست از 
حقوق ملی خود ایس��تادگی کردند و امروز 
هم همچنان مقاوم خواهند بود و در آینده 
نیز این مس��یر را ادامه خواهند داد، تشکر 
کن��م. رییس جمه��ور تصریح ک��رد:  دولت 
از آغ��از وعده هایی به م��ردم داده بود و ما 
همواره به دنبال تحقق آن وعده ها هستیم. 
یکی از این وعده ها این بود که سانتریفیوژها 
بچرخ��د اما زندگی م��ردم هم بچرخد. وی 
تاکید کرد:  چرخش س��انتریفیوژها زمانی 
برای ما ارزشمند است که چرخش زندگی 
م��ردم هم در جریان باش��د و به این هدف 

بیش از گذشته نزدیک شده ایم.
روحانی تصریح کرد: بعد از تشکیل دولت 
در طول 1۰۰ روز اول، دولت در این زمینه 
گام ه��ای اول را برداش��ت و ب��ه توافق اول 
دس��ت یافت. از آن زمان تا امروز در تالش 
ب��رای گام دوم بودی��م، ای��ن گام با تالش 
روزهای گذشته بیش��تر به سرانجام رسید 

و ما گام دوم را برداشتیم.
روحانی گف��ت: در گام دوم ما هم حفظ 
حقوق هسته ای را داریم، هم رفع تحریم ها 
در کنار آن و هم تعامل سازنده با جهان که 

هر سه برای ما حائز اهمیت است.
رییس جمهور اضافه کرد: طبق چارچوبی 
که به آن رس��یدیم، توافق پیش رو که گام 
سوم خواهد بود و همه امیدها به آن است و 
تا اوایل تیر ماه آن را برخواهیم داشت، گام 
توافق نهایی است و گام چهارم، گام اجرای 
توافقات خواهد ب��ود .روحانی ادامه داد: در 
چارچوب ترسیم ش��ده 1+۵ پذیرفتند که 
ایران دارای غنی سازی در خاک خود باشد؛ 

یعنی آنچ��ه را که تا دی��روز می گفتند که 
غنی س��ازی در ایران تهدیدی برای منطقه 
و جهان اس��ت، امروز به این نتیجه رسیده 
است که غنی س��ازی ایران برای هیچ کسی 
تهدید نیس��ت. وی در همی��ن رابطه تاکید 
کرد: ب��ا صراحت می گویم که غنی س��ازی 
م��ا صرفا برای توس��عه ایران اس��ت و علیه 
هیچ کشوری تهدید نخواهد بود؛ امروز نیز 
دنیا به خوب��ی اذعان کرده که ایران در پی 
اهداف صلح آمیز خود است. رییس جمهور 
با اشاره به برخی از مفاد فنی تفاهم اخیر با 
1+۵ اظهار داشت: در این چارچوب راکتور 
اراک با فناوری مدرن تر فعال خواهد شد و 
فوردو برای همیشه باز خواهد ماند و بیش 
از هزار س��انتریفیوژ در آن مس��تقر خواهد 
ش��د و فعالیت های دیگر هس��ته ای نیز در 
آن انج��ام خواهد ش��د. روحان��ی گفت: در 
این چارچوب همه تحریم ه��ای اقتصادی، 
مال��ی و بانک��ی علیه ای��ران در روز اجرای 
توافق لغو خواهد شد؛ در روز اجرای توافق، 
شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران لغو 
می ش��ود و همکاری های جدید هسته ای و 
همکاری در دیگر بخش ها، صفحه جدیدی 
را با دنی��ا تجربه خواهد ک��رد؛ بنابراین در 
چارچوبی ک��ه می بینیم، رویکرد این دولت 

پاسخ داده است.

همیشه اهل تعامل بوده ایم
وی در ادامه تاکید ک��رد: رویکرد ما این 
اس��ت که در دنیای امروز تهدید دیگران و 
فش��ار بر آنها بی ارزش است و همه باید به 
دنبال برد – برد باشیم؛ یعنی توافقی که به 
نفع همه و همراه با احترام متقابل و منافع 
مش��ترک باش��د. رییس جمه��ور ادامه داد: 
برخی ها فکر می کنند یا باید با دنیا بجنگیم 
یا تسلیم قدرت ها شویم، اما ما معتقدیم راه 
سومی است که براساس آن ما می توانیم با 

دنیا تعامل داشته باشیم.
روحانی با اش��اره به اظه��ارات غربی ها که 
تحریم ه��ا را عامل پای میز مذاک��ره آوردن 
ایران عنوان می کنند، تصریح کرد: خودشان 
هم می دانند که تحریم ه��ا ربطی به مذاکره 
ندارد؛ چ��را که آنها ما را تحری��م کرده اند تا 
تس��لیم ش��ویم، اما وقتی دیدند در برابر یک 
ملت منس��جم قرار دارن��د، گفتند مذاکره به 
دلیل تحریم بوده اس��ت. وی در همین رابطه 

گف��ت: ما که قبل و حین تحریم ها نیز با دنیا 
تعامل می کردیم و حاال نیز می گوییم که اگر 
دنیا ما را تکریم کند، ما نیز با تکریم پاسخ آنها 
را می دهیم و موفقیت اخیر نیز نشانه درست 

بودن این رویکرد است.

تشکر از مقام معظم رهبری
رییس جمه��ور در ادامه س��خنان خود با 
بیان اینکه اگر به جایی رسیده ایم، در سایه 
همدلی و هم زبانی و انس��جام بوده اس��ت، 
اظهار داش��ت: در تمام مراحل کار، قدم به 
قدم شاید کمتر هفته ای گذشت که با دیگر 
مس��ئوالن مشورت نکرده باش��یم. روحانی 
افزود: هم��واره از رهنمودهای مقام معظم 
رهبری بهره برده ایم و اس��تفاده کرده ایم و 
ایش��ان نیز س��خاوتمندانه ارشادات خود را 
در اختی��ار دولت و تی��م مذاکره کننده قرار 
داده اند. وی همچنین از کمک های رؤسای 
قوای قضاییه و مقننه و همه مسئوالنی که 
در این زمینه در کنار دولت بوده اند، تشکر 
کرد. روحانی تصریح کرد: همه این توفیقات 
در سایه لطف خداوند و توجه ولیعصر)عج( 
و توج��ه ویژه فاطمه اطه��ر)س( بوده و این 
بانو همیش��ه ما را یاری کرده اند و خواهند 
کرد. وی با تاکید بر اینکه مس��یر ما مسیر 
درستی اس��ت، اظهار داشت: امروز ملت ما 
ب��ه دنیا نش��ان داد که باوجود فش��ارها در 
انتخابات 9۲ حضور یافت و بعد از انتخابات 
حضور خود را ادامه داد و پش��تیبانی خود 
از دولت را برای عبور از مس��یرهای دشوار 
ادامه داد. رییس جمهور در ادامه کنفرانس 
خبری به چن��د نکته تاکید ک��رد و گفت: 
ما در مذاکرات هس��ته ای ه��ر آنچه به دنیا 
گفته ایم، وعده داده ایم و خواهیم داد عمل 
می کنیم و پای قول خود ایس��تاده ایم. دنیا 
بداند م��ا اهل دروغ و فریب نیس��تیم و به 

وعده های خود عمل می کنیم.

شرط عمل به مفاد موافقت نامه
روحان��ی تصریح کرد: البته مش��روط به 
آنکه ط��رف مقابل هم ب��ه وعده های خود 
عمل کند، هم در این اینجا و هم در نهایت 
توافق مت��وازن خواهد بود. اگر طرف مقابل 
ب��ه وعده های خود عمل کن��د ایران نیز به 
وعده ه��ای خ��ود عمل می کن��د وگرنه راه 

انتخاب به روی ملت باز است.

وی مذاکرات هس��ته ای را پله اول تعامل 
س��ازنده با دنی��ا خواند و گف��ت: مذاکرات 
هس��ته ای پله اول برای رس��یدن به تعامل 
س��ازنده با جهان اس��ت. در دنی��ای امروز 
ثبات و توس��عه بدون همکاری و هماهنگی 

امکان پذیر نیست.

خواستار پایان تنش در روابط هستیم
روحانی ادامه داد: ما خواس��تار همکاری 
و هماهنگ��ی ب��ا هم��ه کش��ورهایی ک��ه 
می خواهن��د به ملت ای��ران احترام بگذارند 
هس��تیم و در این راس��تا با کشورهایی که 
رابط��ه خوب��ی داری��م می خواهی��م رابطه 
صمیمانه تری داشته باشیم و با کشورهایی 
که رابطه س��ردی داریم، می خواهیم رابطه 
بهتری داش��ته باشیم و با کش��ورهایی که 
در روابط دارای تنش و خصومت هس��تیم، 
خواس��تار پایان تنش و خصومت هس��تیم. 
همکاری و تعامل ب��ه نفع همه خواهد بود. 
رییس جمهور خطاب ب��ه مردم گفت: برای 
برداش��تن موان��ع در ارتباط��ات خارجی با 
دنیا یک گام برداش��ته ایم که باید در همه 

زمینه ها گام برداریم.
وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم رونق کس��ب و کار 
گفت: ام��روز دولت دس��تش را به س��وی 
فع��االن اقتص��ادی دراز کرده اس��ت. ما به 
رونق اقتصادی، اش��تغال، توس��عه صادرات 

غیرنفتی نیازمندیم.
روحان��ی تصریح کرد: ام��روز پیام من به 
ملت ایران، پیام تش��کر و درخواس��ت برای 
همدل��ی و هم��کاری بیش��تر ب��رای رونق 

اقتصادی و روابط خوب اجتماعی است.
همچنی��ن  داد:  ادام��ه  رییس جمه��ور 
خواس��تار همدل��ی در رقابت ه��ای س��الم 
سیاس��ی هس��تیم. امسال س��ال انتخابات 
خواهد ب��ود. امیدواریم هم��ه بتوانیم برای 

پیشرفت کشور تالش الزم را انجام دهیم.
وی از همه کس��انی که در برداشتن این 
گام تالش کردند تشکر کرد و گفت: به ویژه 
از وزی��ر ام��ور خارجه، تی��م مذاکره کننده، 
رییس س��ازمان انرژی اتمی و تیم ش��ان و 
همه کس��انی که در ای��ن راه تالش کردند 

سپاسگزاری و تشکر می کنم.
روحانی گفت: امی��دوارم حمایت ملت و 
رهبری معظم پش��تیبان این مسیر و راه تا 

موفقیت نهایی باشد.

سرمقاله

حمید رضا اسالمی
عضو شورای سردبیری



در  ش��ده  ایج��اد  ناامن��ی 
کش��ور  توس��ط  خاورمیان��ه 
عربس��تان و حمل��ه ب��ه یمن 
در چن��د روز گذش��ته موجب 
افزای��ش قیمت نفت ش��د اما 
در  اس��تراتژیک  کاالی  ای��ن 
هسته ای  تفاهم نامه  راس��تای 
ایران با 1+5 بار دیگر س��قوط 
ک��رد،   س��قوطی ک��ه از دی��د 
کارشناسان به دلیل جو روانی 
مذاکرات ای��ران با 1+5 ایجاد 
ش��ده و بیانگر تاثیرگذار بودن 
ایران در تعیین قیمت است. 

کاه��ش قیمت نف��ت که از 
س��ال گذش��ته آغاز ش��ده به 
موض��وع سیاس��ی و اقتصادی 
در دنیا تبدیل شده است که با 
هر اتفاقی قیمت آن چند دالر 
ب��اال و پایی��ن می آید اما از دید 
کارشناس��ان داخلی و خارجی 
ای��ن قیمت ها ب��ه دلیل بازی 
سیاسی ملل قدرتمند هیچ گاه 
ب��ه قیمت رویای��ی 100 دالر 

نخواهد رسید. 
آخرین رویداد جهانی تفاهم 
هسته ای ایران با اتحادیه اروپا 
و آمری��کا اس��ت که نتیجه آن 
انتش��ار بیانی��ه بود. براس��اس 
بیانیه منتش��ر شده قرار است 
تمام��ی تحریم ه��ا از جمل��ه 
تحریم ه��ای نفتی لغو ش��ود. 
گرچ��ه از دی��د کارشناس��ان 
بین الملل��ی لغ��و این تحریم ها 
ب��ه س��رعت انج��ام نخواه��د 
ش��د، به ط��وری که ای��ران در 
س��ال جاری موفق نخواهد شد 
س��هم خ��ود را در بازارجهانی 

افزایش دهد. 
جیس��ون بوردوف،  تحلیلگر 
بازار نفت و مشاور سابق باراک 
اوبام��ا در ای��ن باره اعالم کرده 
است: »زمان خواهد برد تا نفت 
ایران به بازار جهانی برگردد و 
زودتری��ن زمانی که این اتفاق 
رخ خواه��د داد س��ال 2016 

خواهد بود.«

انتظار مشتریان سنتی 
نفت خام 

ب��ا این وجود، سیدمحس��ن 
قمص��ری، مدیر امور بین الملل 

ش��رکت مل��ی نفت ای��ران در 
اظهارنظ��ر خود  جدیدتری��ن 
اع��الم ک��رده، ای��ران آم��اده 
افزای��ش ص��ادرات نفت خ��ام 
اس��ت و مشتریان سنتی ایران 
آم��اده افزایش خری��د نفت از 
ای��ران هس��تند اما باید منتظر 

لغو تحریم ها بود. 
وزارت نفت ایران از آمادگی 
خ��ود در دو م��اه آین��ده برای 
افزای��ش صادرات خبر می دهد 
یعن��ی ای��ران همزم��ان با لغو 
تحریم ها در س��ه ماه می تواند 
از تمام��ی ظرفیت ه��ای خود 

برای صادرات استفاده کند. 
با ای��ن وجود کاهش مجدد 
قیم��ت نفت خ��ام در بازارهای 
جهانی در چند روز گذشته در 
کنار تفاهم هسته ای مسئله ای 
جدی ش��ده است. به طوری که 
رویت��رز در ای��ن باره نوش��ت:  
درحالی ک��ه مقام��ات غرب��ی 
می گویند تا ماه ژوئن مذاکرات 
بیش��تری باید انج��ام گیرد و 
تحلیلگران مش��غول گمانه زنی 
در مورد زمان افزایش صادرات 
نفت ایران هستند،  قیمت نفت 
برنت دیروز پس از انتشار بیانیه 
مشترک بین ایران و قدرت های 
جهان��ی حدود 4 درصد کاهش 

یافت. 
 قیمت هر بش��که نفت برنت 
دی��روز با 2 دالر و 15 س��نت،  
مع��ادل 3.8 درصد کاهش به 

54 دالر و 95 س��نت رس��ید. 
قیم��ت نفت خ��ام آمری��کا نیز 
در پای��ان معام��الت دی��روز با 
95 س��نت،  مع��ادل 2 درصد 
 14 و  دالر   49 ب��ه  کاه��ش 
س��نت رس��ید. جواد یارجانی، 
نماینده اس��بق ایران در اوپک 
در این باره با اش��اره به اینکه 
کاه��ش مجدد قیمت نفت خام 
در بازاره��ای جهان��ی به دلیل 
تفاهم هس��ته ای ایران با 5+1 
صورت گرفته است،   به فرصت 
امروز می گوی��د: »این کاهش 
عکس العمل طبیعی بازار است 
و کامال عادی اس��ت زیرا ایران 
به عن��وان یکی از کش��ورهای 
تاثیرگذار در اوپک با داش��تن 
ذخایر غنی نفت به دالیل واهی 
مدت��ی از صادرات نفت خام در 
حد متعارف محروم ش��ده بود، 
ح��ال قرار اس��ت تحریم ها لغو 
شود تا ایران سهم بیشتری در 
صادرات نفت خام داشته باشد. 
از ای��ن رو کاهش قیمت امری 

طبیعی تلقی می شود.«
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
این عکس العمل با این تحلیل 
زودهنگام نیس��ت و پیش بینی 
می کنی��د ک��ه رون��د کاهش 
قیم��ت تداوم داش��ته باش��د،  
می افزای��د:  »آنچ��ه امروز بازار 
قیم��ت نفت را تنظیم می کند،  
کاغ��ذی  خریدوفروش ه��ای 
نفت خ��ام اس��ت. بس��یاری از 

ش��رکت های معتبر جهانی در 
فضای کنونی تفاهم هس��ته ای 
خریدوفروش های خود را آغاز 
کرده ان��د و از هم اکن��ون برای 
سه ماه خریدوفروش می کنند 
و سهم مبادالت نفت خام روی 
کاغ��ذ بیش از س��هم حقیقی 
خریدوفروش اس��ت. از این رو 

قیمت کاهش یافته است.«
واکنش رقبای نفتی ایران 

بدون شک این عکس العمل 
س��ریع ب��ه تفاهم هس��ته ای 
روانی اس��ت و باید منتظر ماند 
تا عوامل اساس��ی بازار تاثیرات 
خود را در تعیین قیمت نهایی 
نفت خام بگذارند. از سویی نیاز 
است در آینده نزدیک مشخص 
شود که س��هم صادرات ایران 
ب��ه چه می��زان افزایش خواهد 
یاف��ت. آیا این س��هم پیش از 
اعمال تحریم ها در سال 2012 
به 2.5 میلیون بش��که در روز 
خواه��د رس��ید و مهم تر اینکه 
عکس العم��ل صادرکنن��دگان 
دیگ��ر نفت در ش��رایط کنونی 

به چه شکل خواهد بود. 
این کارشناس بین المللی در 
حوزه نفت در ادامه صحبت های 
خود با اش��اره به اینکه کاهش 
قیمت نفت در نهایت در جایی 
متوقف خواهد ش��د،  می گوید:    
»پیش بین��ی از ب��ازار نف��ت و 
تعیی��ن قیم��ت آن با ش��رایط 
تفاهم هسته ای بسیار پیچیده 

ش��ده اس��ت. امروز بار دیگر به 
دلیل اثر روانی ش��اهد کاهش 
قیمت نفت هس��تیم که تاثیر 
آن موقت است اما عواملی موثر 
از جمله شرایط اقتصادی دنیا، 
وج��ود بحران در کش��ورهایی 
همچون عراق،  سوریه،  لیبی،  
یم��ن و م��ازاد عرضه نفت خام 
عربس��تان اث��رات عمیق تری 
در ب��ازار قیمت نفت خام دارند 
گرچ��ه با ش��کل گیری توافق 
هس��ته ای خوش بینی ها برای 
این بازار افزایش خواهد یافت. 
اما ام��روز عکس العمل رقبای 
ای��ران در براب��ر این تفاهم نامه 
نی��ز در میزان عرضه نفت خام 

و قیمت تاثیرگذار است.«
ابراهیم رادافزون، کارشناس 
نف��ت  ح��وزه  اس��تراتژیک 
درخص��وص واکنش ب��ازار به 
تفاهم هس��ته ای ایران با 5+1 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»قیم��ت نفت خام در بازارهای 
جهان��ی در انعقاد توافق اصلی 
دالر   60 ت��ا   50 قیم��ت  در 
متغی��ر خواهد ب��ود، به طوری 
ک��ه ب��ه دلی��ل هر اتف��اق در 
عرص��ه بین المللی این قیمت 
چند دالر باال یا پایین می آید. 
بح��ث اصل��ی بازی سیاس��ی 
عربستان و اسراییل است حال 
نیز با نزدیک ش��دن تفاهمات 
هسته ای جنگی میان عربستان 
و یمن ایجاد شده که ریشه آن 
بحث اقتصادی و سیاسی است. 
ایران به نفت وابس��ته اس��ت و 
بدون ش��ک وضعی��ت کنونی 
در خاورمیان��ه و ناامن��ی آن تا 
انعقاد توافق اصلی ادامه خواهد 

یافت.«
وی می افزای��د: »پیش بینی  
بر س��ر قیم��ت نفت خام امری 
غیر ممکن ش��ده است اما همه 
می دانی��م تا چند س��ال آینده 
قیم��ت نف��ت ب��ه 100 دالر 
نخواهد رسید. نکته مهم دیگر 
اینجاس��ت ک��ه در حال حاضر 
تنه��ا غرب ب��ه نفت خاورمیانه 
نیاز دارد و آمریکا بی نیاز است 
از ای��ن رو بازی قدرت بر س��ر 
نفت خ��ام و تعیی��ن قیمت آن 

ادامه خواهد داشت.«

لغو تحریم های نفتی علیه ایران دستاورد تفاهم هسته ای

ایران تاثیرگذار در سقوط مجدد قیمت نفت 

ایج��اد همزمان خطوط انتقال 
گاز و ب��رق ب��رای تامین نیازهای 
انرژی نقاطی که از ش��بکه انتقال 
این حامل های انرژی دور افتاده اند 
هزینه های زیادی برای کش��ور به 
همراه دارد. کارشناسان معتقدند 
لزوم��ی ن��دارد خدمات ده��ی به 
مصرف کنن��ده از طری��ق انتقال 
اشکال مختلف حامل های انرژی 
به تمام نقاط کش��ور انجام شود، 
بلک��ه ب��ا تولی��د ب��رق می توانیم 
نیازهای گرمایش��ی و سرمایشی 
مناط��ق دورافتاده را مرتفع کنیم 
و هزین��ه  انتقال حامل های انرژی 

را هم کاهش دهیم. 
س��عید مهذب تراب��ی، ریی��س 
انجم��ن علم��ی مدیریت مصرف 
انرژی کشور بر این باور است که 
نباید به مسئله انتقال گاز و برق به 
مناطق دورافتاده به صورت صفر و 

یک توجه کرد. 
وی به  »فرصت امروز« می گوید: 
ایجاد ش��بکه برای برق رسانی به 
مناطق روستایی توجیه اقتصادی 
ندارد. اگر برای این مناطق شبکه 
گاز هم ایجاد شود، بهتر است در 
ی��ک سیس��تم متمرک��ز این گاز 
تبدیل به برق ش��ده و روستاییان 
از ان��رژی برق برای رفع نیازهای 

خود استفاده کنند. 
ریی��س انجمن علمی مدیریت 
مصرف انرژی کشور ادامه می دهد: 
هزینه انتقال برق و گاز بس��تگی 
ب��ه فاصله مرک��ز خدمات گیرنده 
از ش��بکه اصل��ی دارد. بنابرای��ن 
نمی ت��وان آنها را به طور مطلق با 

یکدیگر مقایسه کرد. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه باید 
از امکان��ات فعل��ی حداکثر بهره 
را ببری��م و ب��ا اقدامات مناس��ب 
تقاض��ا ب��رای مصرف ان��رژی را 
کاه��ش دهیم، معتقد اس��ت که 
بهتری��ن الگو ب��رای مناطق دور 

از ش��بکه های گاز و ب��رق، بای��د 
به ص��ورت محل��ی تعیین ش��ود. 
درحالی که در ایران همواره سعی 
شده یک نسخه عمومی برای کل 

کشور پیچیده شود. 
مهذب تراب��ی اضافه می کند: در 
ش��رایطی که فاصله روس��تاهای 
دورافتاده از شبکه متفاوت بوده و در 
برخی نقاط این فاصله حتی بیش 
از 100 کیلومتر اس��ت، همچنین 
فاصله روس��تاها از یکدیگر و حتی 
چگالی افراد در مناطق مختلف نیز 
متفاوت اس��ت، نمی توانیم از یک 
نس��خه واحد برای سراس��ر کشور 

استفاده کنیم. 
از  اس��تفاده  اعتق��اد وی  ب��ه 
نیروگاه ه��ای خ��رد و پراکنده در 
مناطق دورافتاده به منظور تامین 
ب��رق این مناطق بس��یار منطقی 
اس��ت، زیرا راندمان سوخت این 
نیروگاه ها درصورتی که به صورت 
همزمان با تولید برق، سرما و گرما 
هم تولید کنند، به بیش از 65 تا 
70 درصد می رسد. در صورتی که 
نیروگاه ه��ای معمولی با راندمان 

40 درصد برق تولید می کنند. 
ریی��س انجمن علمی مدیریت 
مصرف انرژی همچنین اس��تفاده 
کردن از انرژی های خورشیدی را 
ب��رای تامین نی��از مناطق دور از 

شبکه مفید می داند. 

انتقال گاز بهتر از برق
آرش نجف��ی، ریی��س انجمن 
بهینه س��ازی مصرف انرژی ایران 
برخالف مهذب ترابی که مس��ئله 
انتق��ال گاز و ب��رق ب��ه نق��اط 
دورافت��اده از ش��بکه را نیازمن��د 
نس��خه های محلی و بررسی های 
میدانی می داند، برای این مسئله 
ی��ک نس��خه واح��د می پیچد و 
می گوی��د: گازرس��انی به مناطق 
دورافتاده بهتر از انتقال برق است. 
وی به  »فرصت امروز« می گوید: 
انتقال گاز به رغم آنکه پردردس��ر 
اس��ت ام��ا می��زان نتیجه ده��ی 
بیشتری دارد. می توان با استفاده 
از انش��عاب رس��یده به روستا، با 
نیروگاه ه��ای خرد و پراکنده برق 
تولی��د ک��رد و حت��ی از بخار داغ 
نی��روگاه نیز برای تامین گرمایش 

منازل استفاده کرد. 
نجفی در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه آی��ا پنل ه��ای خورش��یدی 
گزینه مناس��بی برای تامین نیاز 
روس��تاهای دورافتاده هستند یا 
خی��ر، تاکید می کن��د: باید روی 
پنل های خورش��یدی  راندم��ان 
کار شود تا این پنل ها به بازدهی 
20 درصد برسند. در حال حاضر 

راندمان پنل های خورش��یدی در 
ای��ران ح��دود 12 ت��ا 13 درصد 

است. 
وی ادامه می دهد: نیروگاه های 
خورش��یدی ترکیب��ی که عالوه 
ب��ر تامی��ن ب��رق، آب را هم داغ 
می کن��د، برای تامی��ن نیازهای 
مناط��ق جنوب��ی کش��ور و تمام 
حاش��یه کویر مناس��ب است. در 
ش��مال کش��ور نیز گازرس��انی و 
ایجاد نیروگاه های خرد و پراکنده 
به مراتب بهتر از انتقال برق است. 
نایب رییس کمیس��یون انرژی 
ات��اق بازرگانی با اش��اره به تاثیر 
منف��ی خط��وط انتقال ب��رق بر 
محیط زیس��ت، عن��وان می کند: 
خط��وط نیرو رش��د گیاه��ان را 
متوقف کرده و  »شار الکتریکی« 
ای��ن خطوط س��بب آس��یب به 
مناط��ق می ش��ود. بنابرای��ن به 
نظر می رس��د باید ش��یوه هایی را 
انتخاب کنیم که آس��یب کمتری 

به محیط زیست وارد می کند. 
وی تاکی��د می کن��د: خط��وط 
انتق��ال گاز مش��کالت کمت��ری 
نسبت به خطوط انتقال برق دارند 
و راندمان حرارتی گاز را می توانیم 
 CHP با استفاده از نیروگاه های
و CCHP ب��ه 95 درص��د ه��م 

برسانیم. 

تدوین برنامه جامع یک 
ضرورت جدی

علی اکبر س��هیلی، نایب رییس 
س��ابق سندیکای برق هم معتقد 
اس��ت که ایجاد همزمان ش��بکه 
گاز و برق برای مناطق دورافتاده 
غیر اقتص��ادی اس��ت و می ت��وان 
ب��رای تامین نیازهای گرمایش��ی 
 CNG مناط��ق دور افتاده از گاز
ی��ا نیروگاه های خ��رد و پراکنده 
به جای ایجاد شبکه استفاده کرد. 
ام��روز«  »فرص��ت  ب��ه   وی 
می گوی��د: قرار بود ش��ورای عالی 
ان��رژی در کش��ور ش��کل بگیرد 
ت��ا درب��اره تمام مس��ائل مرتبط 
ب��ا ان��رژی ب��ه ش��کل متمرک��ز 
تصمیم گیری ش��ود، اما هیچ گاه 

چنین شورایی شکل نگرفت. 
س��هیلی با اش��اره به اینکه در 
اروپ��ا تمرک��ز مصرف انرژی روی 
برق است، بیان می کند: در ایران 
طی فصول سرد سال مازاد تولید 
ب��رق داری��م. در فصول گرم نیز با 
کمبود مواجه هس��تیم. در نتیجه 
می ت��وان کش��ور را ب��ه س��مت 
استفاده از انرژی برق سوق داد. 
وی با اش��اره به تجربه اروپا برای 
استفاده از انرژی برق در شب ها به 
منظ��ور تولید آب گرم مصرفی در 
ش��وفاژخانه ها بیان می کند: اگر در 
ایران منحنی ظرفیت نصب ش��ده، 
پیک مصرف و میانگین مصرف را 
بکشیم، نش��ان می دهد در فصول 
سرد س��ال مازاد تولید برق داریم. 
ضم��ن اینکه م��ازاد تولید برق در 
طول ش��بانه روز و حت��ی روزهای 
ع��ادی و تعطیل ه��م وجود دارد، 
بنابرای��ن باید ب��رای این مازاد فکر 
کرد.  نایب رییس سابق سندیکای 
ب��رق تاکی��د می کند: وزارت نیرو 
به راحتی این منحنی ها را داش��ته 
و ق��ادر اس��ت ب��رای زمان��ی که 
 ب��رق م��ازاد داری��م، برنامه ریزی 

کند. 

کارشناسان دالیل غیر اقتصادی بودن انتقال گاز به نقاط دورافتاده را اعالم کردند
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گزارش 2

نفــت

 زنگنه: امیدوارم تفاهم ها 
هرچه زودتر اجرایی شود

وزی��ر نفت گف��ت: تالش های تی��م مذاکره کننده 
هس��ته ای ایران به ریاس��ت محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه در لوزان س��وییس قابل قدردانی است 
و امیدوارم تفاهم های به دس��ت آمده هر چه زودتر 

اجرایی شود.
ب��ه گ��زارش وزارت نف��ت، بی��ژن زنگن��ه پس از 
قرائ��ت بیانیه مش��ترک ای��ران و کش��ورهای عضو 
گروه 1+5 در س��الن رولکس، دانشگاه پلی تکنیک 
لوزان از س��وی فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپ��ا و محمد جواد ظریف، افزود: 
تالش های تیم مذاکره کننده هس��ته ای در گفت وگو 
 ب��ا کش��ورهای عض��و گ��روه 1+5 قاب��ل قدردان��ی 

است.

 معاون وزیر نفت: ایران 
به صادرکنندگان بنزین می پیوندد 

 در حال��ی ک��ه پیش از این وع��ده بهره برداری از 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس در سال 1394 داده 
ش��ده بود، هم اکنون برخی زمان بهره برداری از این 
پاالیش��گاه را سال 1395 عنوان می کنند که در این 
زمینه معاون وزیر نفت پیش��رفت این پاالیش��گاه را 
مطل��وب عنوان و تصریح کرد: بنزین توزیعی در کل 
کشور با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

یورو4 خواهد شد.
عباس کاظمی در گفت وگو با ایس��نا درباره دالیل 
تاخیر پی در پی در بهره برداری از پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس اظهار کرد: این پاالیشگاه توسط بخش 

خصوصی ساخته می شود و پیشرفت مطلوبی دارد.
وی ب��ا بیان اینکه طرح احداث این پاالیش��گاه در 
سه فاز تعریف شده اس��ت، گفت: زمان بهره برداری 
آن  هیات مدی��ره  از  بای��د  را  پاالیش��گاه  ای��ن   از 

سوال کرد.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: با وارد سرویس 
ش��دن پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس، ای��ران به 

صادر کننده بنزین تبدیل می شود.
کاظمی ادامه داد: در س��ال گذش��ته ب��ا افزایش 
تولی��د کم��ی و کیفی 9 پاالیش��گاه داخل��ی میزان 
واردات بنزی��ن ح��دود 4.5 میلی��ون لیت��ر در روز 
بوده و این در حالی اس��ت که در سال 1392 برای 
 تامین نیاز کشور روزانه 10 میلیون لیتر بنزین وارد 

می کردیم.
مدی��ر عام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش 
فرآورده ه��ای نفت��ی در ادامه با تاکید ب��ر اینکه در 
زمینه تولید بنزین در کش��ور وضعیت خوبی داریم، 
خاطرنشان کرد: با به بهره برداری رسیدن پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس بنزی��ن توزیعی در کل کش��ور 
یورو 4 خواهد ش��د و به این منظ��ور خط لوله دوم 

بندرعباس به تهران در حال ساخت است.
ب��ه گفته وی بنزین پاالیش��گاه خلی��ج فارس در 
کشور توزیع می شود و بنزین پاالیشگاه های آبادان و 
بندرعباس صادر خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی 
مبنی ب��ر اینکه آیا برنامه ای ب��رای تبدیل بنزین به 
ی��ورو 5 دارید، گفت: فعال برنامه ای برای بنزین یورو 
5 نداریم ضمن اینکه استاندارد های بنزین یورو 5 و 

یورو 4 به یکدیگر نزدیک است.

آمادگی مشتریان سنتی برای 
افزایش خرید نفت از ایران

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
مش��تریان س��نتی ایران آماده افزایش خرید نفت از 

ایران هستند اما باید منتظر لغو تحریم ها بود.
به گ��زارش وزارت نفت، سیدمحس��ن قمصری از 
آمادگ��ی کامل ایران ب��رای افزایش ص��ادرات نفت 
پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها خب��ر داد و گفت: 
مش��تریان س��نتی ایران آماده افزایش خرید نفت از 
ایران هس��تند. وی با بیان اینکه ما می توانیم ظرف 
ی��ک تا دو ماه صادرات نفت خ��ود را افزایش دهیم، 
اظهار داشت: ایران در فرصت کوتاهی می تواند نفت 

خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.
مدی��ر ام��ور بین الملل ش��رکت ملی نف��ت ایران 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه در صورت کاهش فش��ار از روی 
مش��تریان نفت خام ایران ام��کان افزایش صادرات 
نفت خ��ام وج��ود دارد، گفت: هم اکن��ون خریداران 
متعددی از کش��ورهای مختلف جهان برای واردات 
نفت خام از ایران اع��الم آمادگی کرده اند و افزایش 
فروش یا از سرگیری صادرات نفت در گرو لغو کامل 

تحریم های ایران است.

 بلومبرگ با توجه به تفاهم صورت گرفته 
بین ایران و 1+5 نوشت

 حجم صادرات نفت ایران
به پیش از تحریم ها برمی گردد

نخس��تین  از  یک��ی  در  بلومب��رگ  خبرگ��زاری 
تحلیل هایی که پس از ایجاد تفاهم بین ایران و 5+1 
منتش��ر کرد اعالم کرده که این تفاهم س��بب خواهد 
ش��د میزان صادرات نفت این عضو اوپک به پیش از 

تحریم ها بازگردد . 
براس��اس این گزارش به اعتقاد موسس��ات مالی 
نظی��ر کامرزبان��ک و نی��ز موسس��ات پژوهش��ی و 
مش��اوره ای در زمین��ه بازارهای مال��ی و بازارهای 
ان��رژی مانند UBS و AG تفاهم هس��ته ای ایران 
و 1+5 ام��کان افزای��ش میزان ص��ادرات نفت خام 
را ب��رای ته��ران ظ��رف مدت چند م��اه پس از لغو 
تحریم ه��ا فراه��م خواهد آورد . این در حالی اس��ت 
که صادرات نفت این کش��ور از میانه س��ال 2012 
میالدی به واس��طه تحریم ه��ای اقتصادی یکجانبه 
که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور 
اعمال ش��ده بود به میزان 50 درصد کاهش یافت.
بازگش��ت نفت ایران به بازار که پیش تر به واس��طه 
افزایش تولید نفت ِشیل در آمریکا با حجم قابل توجهی 
از نفت مازاد روبه رو است می تواند روی فرآیند بازیابی 
قیمت ها که انتظار می رود در سال جاری اتفاق بیفتد 
تاثی��ر منف��ی بگذارد . تنها دقایقی پس از اعالم تفاهم 
هس��ته ای میان ایران و قدرت های جهانی ش��اخص 
نفتی برنت دریای شمال 5/4 درصد کاهش را تجربه 
کرد که این موضوع به روش��نی نش��ان می دهد که 

واکنش بازار به بازگشت نفت ایران چه خواهد بود.
در همین رابطه جیووانی اس��تونوو از کارشناس��ان 
موسس��ه UBS می گوی��د: ای��ن تفاهم ب��ه این معنا 
اس��ت که به زودی ش��اهد نفت بیش��تری از ایران در 
بازار خواهیم بود . استونوو معتقد است تحریم ها پس 
از تایی��د هم��کاری ای��ران با آژانس لغو خواهند ش��د 
که به نظر می رس��د این امر در نیمه دوم س��ال جاری 

میالدی اتفاق بیفتد.
و  ای��ران  می��ان  هس��ته ای  تفاه��م  زمین��ه  در 
 قدرت ه��ای جهان��ی و تاثی��ر آن بر قیمت نفت، بانک
BNP Paribas  معتقد اس��ت که این تاثیر اگرچه 
منف��ی اس��ت ام��ا مح��دود خواهد بود چ��را که هیچ 
تضمین��ی ب��رای تبدیل ش��دن تفاهم ایران و 1+5 به 
یک موافقت نامه جامع و قطعی وجود ندارد. در همین 
ارتباط تاکایوکی نوگامی یکی از اقتصاددانان برجسته 
شرکت ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن می گوید: انتظار 
نمی رود که حجم تولید نفت خام ایران در کوتاه مدت 
افزایش چش��مگیری بیابد ، هرچند این موافقت نامه 
تاکنون تاثیر خود را روی قیمت نفت در بازار گذاشته 
است. پس از تفاهم هسته ای صورت گرفته در سوییس 
و در حالی که عبداهلل البدری، دبیر کل اوپک پیش تر 
از برقراری تعادل در بازار س��خن گفته بود به اعتقاد 
کامرزبانک افزایش تولید نفت خام ایران پس از رفع 
تحریم ه��ا نف��ت خام مازاد موجود در بازار را به میزان 
دو برابر حجم فعلی آن افزایش داده و موجبات سقوط 

مجدد شاخص نفتی برنت را فراهم خواهد آورد . 
فرآیند تدریجی

در رابط��ه ب��ا افزایش تولید نفت ایران مایک ویتنر 
مدی��ر بخ��ش تحقیق��ات بانک سوس��یته جنرال در 
نیوی��ورک در گفت وگ��و با بلومب��رگ گفت: اگر ایران 
به بازار برگردد ممکن است در نیمه دوم سال جاری 
میالدی افزایش قیمتی را در بازار تجربه نکنیم . ویتنر 
ادامه داد: فرآیند لغو تحریم ها قطعا تدریجی خواهد 
بود اما در هر صورت زمانی که ایران مجددا ش��روع 
به تولید کند ش��اهد حضور نفت این کش��ور و تاثیر 

آن بر بازار خواهیم بود.
براس��اس اعالم آژانس بین المللی انرژی در پاریس 
پس از لغو تحریم ها ایران قادر خواهد بود تا با افزایش 
تولی��د 800 هزار بش��که نفت خ��ام صادرات خود به 
روزانه 3 میلیون و 600 هزار بشکه در روز برساند . 

در همین زمینه هلیما کرافت از کارشناس��ان بازار 
انرژی در موسسه پژوهشی RBC  در نیویورک معتقد 
اس��ت: اگرچه قیمت نفت خام در مس��یر کاهش قرار 
گرفته است اما باید توجه داشت که هنوز طرفین به 

یک توافق جامع دست نیافته اند . 
ظرفیت رو به کاهش تولید نفت در ایران

ب��ه عقی��ده ه��ری چیلنگیریان از مدی��ران بخش 
استراتژی بازار در موسسه BNP Paribas در لندن 
حتی اگر یک موافقت نامه جامع هسته ای میان ایران و 
شش قدرت جهانی به امضا برسد ظرفیت تولید نفت 
خام ایران ممکن اس��ت به دلیل عدم س��رمایه گذاری 
کافی در میادین نفتی این کش��ور و عدم تولید نفت 
خام در آنها در سال های تحریم کاهش یافته باشد . 
چیلنگیریان ادامه داد: در نهایت این عدم قطعیت 
تا رسیدن به ضرب االجل تعیین شده در ماه ژوئن و 
امضای یک موافقت نامه جامع ادامه خواهد داش��ت . 
این واقعیت که صنعت نفت ایران به دلیل تحریم های 
اعمال ش��ده در س��ال های متمادی توانایی اش برای 
رس��یدن به حداکثر ظرفیت تولید خود محدود ش��ده 

اجتناب ناپذیر است. 
براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده توسط موسسه 
انگلی��س  بارکلی��ز  بان��ک  مش��اوره ای  پژوهش��ی 
Barclays Plc چنانچه ایران و شش قدرت جهانی 
ب��ه ی��ک موافقت نامه جامع دس��ت یابند این کش��ور 
خواهد توانس��ت تا نفتی را که در تانکرهای خود در 
خلیج فارس ذخیره کرده اس��ت به فروش رس��انده و 
همزمان چاه های تعطیل شده را مجددا عملیاتی کند . 
در همین راس��تا آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
کرده اس��ت ایران در حال حاضر 30میلیون بش��که 
نفت خ��ام را در تانکره��ای خود ذخیره کرده اس��ت، 
احتماال به جهت تش��ویق مش��تریان با قیمتی کمتر 
نفت خود را به بازارهای جهانی تزریق خواهد کرد . 

میسویم ماهش از کارشناسان بانک Barclays در 
لندن در همین ارتباط می گوید: ما ش��واهد ملموسی 
در دس��ت داریم که نش��ان می دهد به زودی ش��اهد 
نفت ایران در بازار خواهیم بود که بر فرآیند بازیابی 

قیمت ها در بازار تاثیرگذار خواهد بود . 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: بلومبرگ

نفت
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بازار نفت
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طب��ق تفاه��م انجام ش��ده 
می��ان ایران و گ��روه 1+5 در 
ل��وزان، پس از اجرایی ش��دن 
برنامه جامع اقدام مش��ترک، 
تمامی قطعنامه های ش��ورای 
امنی��ت علیه ایران لغو خواهد 
تحریم ه��ای  هم��ه  و  ش��د 
اقتص��ادی و مالی چند جانبه 
اروپ��ا و یکجانب��ه آمری��کا از 
بانک��ی،  جمل��ه تحریم ه��ای 
بیمه، سرمایه گذاری و تمامی 
خدم��ات مرتب��ط ب��ا آنها در 
حوزه ه��ای مختل��ف از جمله 
و  پتروش��یمی  گاز،  نف��ت، 
خودروس��ازی لغو خواهد شد. 
آیا ای��ن لغو ف��وری تحریم ها 
ش��رکای خارجی را به کشور 

بازمی گرداند؟ 
به عن��وان  خودروس��ازی 
دومی��ن صنعت بزرگ کش��ور 
در طول س��ال های گذش��ته، 
آس��یب ش��دیدی را از اعمال 
رفتن ش��رکای  دید.  تحریم ها 
خارجی، مش��کل دسترسی به 
مواد اولیه، نداش��تن دسترسی 
ب��ه تکنولوژی ه��ای روز دنی��ا 
و مش��کالت دیگ��ری از ای��ن 
قبی��ل مانن��د س��نگ بر س��ر 
راه خودروس��ازی کش��ور قرار 
گرفت و در کنار این فش��ارها، 
سیاست های ناهمراه داخلی نیز 
این صنعت را به عقب هل داد. 
ب��ا روی کارآم��دن دول��ت 
اعمال سیاست های  و  یازدهم 
تازه، در س��ال 93 دس��ت کم 
رش��د کمی تولی��د خودرو در 
کشور نش��ان از بهبود شرایط 
این صنعت می دهد اما وجود 
تحریم ها همچنان راه را برای 
بازگش��ت ش��رکای خارج��ی 
در  ناهم��وار می ک��رد. گرچه 
همین ش��رایط ای��ران خودرو 
با شرکت پژو مجددا  توانست 
به شراکت بپردازد اما به دلیل 
بین الملل��ی  محدودیت ه��ای 
گزین��ه ای به غیر  از ش��رکای 
آس��یای ش��رقی به ویژه چین 
روی میز خودروس��ازان دیگر 

قرار نداشت. 

شرکای غربی به جای 
شرکای شرقی

ح��اال ب��ا ص��ورت گرفت��ن 

تفاه��م میان ای��ران و جامعه 
بین الملل��ی خبره��ای خوبی 
ب��رای خودروس��ازی ایران به 
گوش می رسد. در این شرایط 
این پرس��ش مطرح می ش��ود 
که لغ��و تحریم های یک جانبه 
آمری��کا و اروپ��ا در صنع��ت 
تاثی��ری  خودروس��ازی چ��ه 

می گذارد؟ 
دبیر  نعمت بخ��ش،  احم��د 
در  خودروس��ازان  انجم��ن 
گفت وگو ب��ا  »فرصت امروز« 
در پاس��خ به این پرسش بیان 
می کند:   »متاسفانه در طول 
محصول  توس��عه  تحریم ه��ا، 
به کندی ص��ورت می گرفت. 
اینک��ه  ب��رای  خودروس��ازان 
رضایت مشتری را جلب کنند 
باید س��الی دو خ��ودروی روز 
به بازار ارائ��ه داده تا به مرور 
رده  از  قدیم��ی  خودروه��ای 
خارج ش��وند. البته این اواخر 
ای��ن اقدام ص��ورت گرفت اما 
با ش��رکای چینی زی��را فقط 
این ش��رکت ها با ما همکاری 

می کردند.«

او می افزای��د: »ب��ازار ایران 
ب��رای خودروس��ازان اروپایی 
اس��ت  آمریکای��ی ج��ذاب  و 
 20 ح��دود  دنی��ا  در  زی��را 
خ��ودرو  دس��تگاه  میلی��ون 
ظرفی��ت م��ازاد وج��ود دارد 
خودروس��ازان  این  بنابرای��ن 
به دنب��ال بازارهایی هس��تند 
ک��ه بتوانند ای��ن خودروها را 
ارائه کنن��د. در این ش��رایط 
هم ش��رکت های خودروسازی 
به مناقص��ه می روند و به این 
موض��وع توج��ه می کنند که 
ک��دام خودروس��ازی خارجی 
ب��رای  را  امتی��از  بیش��ترین 
س��اخت  می ده��د.  ش��راکت 
حداقل 40 درص��د خودروها 
در داخ��ل، انتقال دانش فنی، 
قیم��ت و کیفیت مناس��ب از 
جمله این فاکتورها اس��ت که 

باید در نظر گرفته شود.«
ب��ا رف��ع تحریم ه��ا طبیعتا 
نخواهند  ناچار  خودروس��ازان 
انتخاب ه��ای  ب��ه  ک��ه  ب��ود 
اجباری رو بیاورند و گزینه هایی 
بی��ش از گزینه ه��ای چین��ی 

پیش رویشان قرار دارد. 
جمشید پژویان، اقتصاددان 
در این زمین��ه اعتقاد دیگری 
بازگش��ت  درب��اره  او  دارد. 
ش��رکای خارج��ی به کش��ور 
ب��ا  »هم��کاری  می گوی��د:  
و  پ��ژو  نظی��ر  ش��رکت هایی 
رن��و ب��ه ش��کل مس��تقیم و 
اگ��ر  نب��ود.  س��رمایه گذاری 
این شراکت ش��کل مشارکت 
در تولی��د ب��ه خ��ود بگی��رد 
نوین  تکنولوژی ه��ای  قطع��اً 
می ش��ود.  وارد  کش��ور  ب��ه 
وقتی تحریم برداش��ته ش��ود 
م��ا دسترس��ی به قطع��ات را 
در  داش��ت.  راحت تر خواهیم 
طول س��ال های گذشته بنا بر 
ارزان ب��ودن قطع��ات چینی، 
خودروس��ازان ما به ش��رکای 
چینی گرایش پیدا کرده اند و 
قطعه سازان اروپایی نقشی در 
خودروسازی ما نداشته اند.« او 
ادامه می دهد: »ما نباید انتظار 
داش��ته باشیم با برداشتن این 
در  ش��کوفایی  تحریم ه��ا، 
صنعت خ��ودرو اتفاق  افتد. ما 

در نهایت به چهارس��ال قبل 
بازخواهی��م گش��ت. صنع��ت 
افتاده  عق��ب  م��ا  خ��ودروی 
است، توانایی رقابت در خارج 
را ن��دارد، کیفیت��ش پایین و 
قیمتش باال است. حل مشکل 
صنای��ع خودروس��ازی م��ا به 
سیاس��ت گذاری های داخل��ی 

وابسته است.«

شیب افزایش قیمت 
کاسته می شود

امی��دوار  عموم��ی  تفک��ر 
اس��ت که ب��ا لغ��و تحریم ها، 
قیمت ه��ا کاهش پی��دا کند. 
این در حالی اس��ت که بارها 
مطرح  خودروس��ازان  زبان  از 
ش��ده ک��ه فق��ط 30 درصد 
به  خودروس��ازان  مش��کالت 
بین الملل��ی  محدودیت ه��ای 
خت��م می ش��ود و 70 درصد 
مابقی ناش��ی از سیاست های 
داخلی اس��ت. حاال پرس��ش 
اینجاست که همین 30درصد 
می تواند خواسته افکار عمومی 

را پاسخ دهد؟ 
نعمت بخش در این زمینه 
توضیح می دهد: »70 درصد 
به  مش��کالت خودروس��ازان 
و  هماهنگ��ی  ع��دم  دلی��ل 
همکاری دستگاه های داخلی 
است. البته این موضوع مورد 
قبول اس��ت که با برداش��ته 
طبیعت��ا  تحریم ه��ا  ش��دن 
هزینه های��ی ک��ه ب��رای دور 
زدن تحریم ها انجام می شده، 
کاس��ته می ش��ود اما س��ایر 
تعیین کنن��ده  فاکتوره��ای 
نیس��ت.  ثابت  خودرو  قیمت 
حق��وق  افزای��ش  مث��ال 
ارزش  افزای��ش  کارگ��ران، 
اف��زوده و افزایش حامل های 
ان��رژی همگ��ی هزینه ه��ای 
بنابراین  تولید را باال می برد. 
کند  موج��ب  تحریم ها  لغ��و 
افزایش قیمت ها  شدن شیب 

خواهد ش��د.«
هرچند همچن��ان انتقاد به 
صنعت خودروی کش��ور زیاد 
اس��ت اما جذابیت بازار ایران 
برای شرکت های خودروسازی 
خارج��ی موضوعی اس��ت که 
می توان��د آنها را پ��س از لغو 
بازار  تحریم ها ب��رای ورود به 

ایران، به صف کند. 

پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک

رفته ها به دنبال بلیت برگشت

معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت برخ��ی از اقدامات انجام 
ش��ده در زمین��ه بندهای الیحه 
خ��روج از رک��ود را ک��ه نیاز به 
مصوب��ه مجل��س ندارد تش��ریح 
مبادالت��ی  ارز  ح��ذف  و  ک��رد 
ب��رای واردات و افزایش تولید و 
صادرات محصوالت پتروش��یمی 
را ازجمله مهم ترین آنها برشمرد. 
حس��ین ابوی��ی مهری��زی در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
اج��رای برخی از سیاس��ت های 
الیحه خ��روج از رک��ود که نیاز 
به مصوبه مجلس و دولت ندارد، 
گفت: برخی از سیاست های این 
الیح��ه ج��زو اختی��ارات وزارت 
صنع��ت، معدن وتجارت اس��ت 
اما باز هم ب��ا امضای معاون اول 
رییس جمه��ور به ما ابالغ ش��ده 

است. 
ای��ن  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
سیاس��ت ها کل نیازه��ای ای��ن 
بخش نیس��ت، افزود: این موارد 
بندهایی از الیحه خروج از رکود 
اس��ت که جمع بندی و به وزارت 

صنعت ابالغ شده است. 
وزی��ر  برنامه ری��زی  مع��اون 
صنع��ت، معدن و تج��ارت یکی 
را  ای��ن وزارتخان��ه  تکالی��ف  از 
براساس این سیاست ها، افزایش 
تولید پتروش��یمی های موجود با 
تزریق گاز جدید عنوان و اظهار 
کرد: براساس آمار در این زمینه 
11.9 درصد افزایش تولید مواد 

پتروشیمی داشته ایم. 
ابویی گف��ت: افزایش صادرات 
محصوالت پتروش��یمی از سطح 
9 میلی��ارد و 900 میلیون دالر 
به 12 میلی��ون دالر نیز ازجمله 
تکالی��ف وزارتخانه ب��ود که آمار 
10 ماهه در س��ال گذشته نشان 

می ده��د ای��ن امر محقق ش��ده 
اس��ت و تا پایان س��ال گذشته 
صادرات محصوالت پتروش��یمی 
حدود 14 میلیارد دالر یعنی 25 
درصد بیش از هدف شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه براس��اس 
تکالیف، ارزش فروش پتروشیمی 
در داخل کشور باید از 314 هزار 
میلی��ارد ری��ال ب��ه 462 ه��زار 
میلیارد ری��ال افزایش می یافت، 
اظه��ار کرد: با توج��ه به افزایش 
پتروش��یمی  محصوالت  تولی��د 
درصورتی ک��ه افزایش قیمت هم 
نداش��ته باش��یم این امر محقق 

شده است. 
وزی��ر  برنامه ری��زی  مع��اون 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت به 
تامی��ن منابع الزم ب��رای جبران 
ص��دور  اضاف��ی  هزینه ه��ای 
ضمانت نامه ها، نقل و انتقال پول 
و جایزه صادراتی و...  اشاره کرد 
و گفت: اینها تمام پیش��نهاداتی 
اس��ت که برای تشویق صادرات 
صورت گرفته اما هنوز تش��ویق 

صادراتی اعمال نشده است. 
ابوی��ی مهری��زی اف��زود: از 

س��وی دیگ��ر بای��د از مناب��ع 
صندوق توس��عه ملی نزد بانک 
بند   موجب  به  توسعه صادرات 
»ص« تبص��ره 5 قانون بودجه 
س��ال 1392 ب��ه می��زان یک 
میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
ص��ورت گی��رد و ب��ا توجه به 
اینک��ه بانک توس��عه صادرات 
اقتصادی  امور  وزارت  نظر  زیر 
و دارایی است ما این امر را از 
پیگیری  اقتصاد  شورای  طریق 

می کنی��م. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به 
تامی��ن  اجرای��ی  سیاس��ت های 
مال��ی بخ��ش صنع��ت، معدن و 
تج��ارت ادامه داد: در این زمینه 
کارگروهی تشکیل شد که برای 
ارائه تس��هیالت به بخش صنعت 
واحده��ای  در  را  ش��اخص   12
تولی��دی م��ورد بررس��ی ق��رار 

می داد. 
وزی��ر  برنامه ری��زی  مع��اون 
صنع��ت، معدن و تجارت افزود: 
این ش��اخص ها شامل صنایع با 
ارزش افزوده بیش��تر، صادراتی 
بودن، پیش��ران بودن و جایگاه 

در زنجی��ره فروش، کوتاه بودن 
دوره گ��ردش مال��ی، داش��تن 
تقاضای بالفعل، قرار گرفتن در 
صنعتی  نمونه  واحدهای  ردیف 
و معدن��ی در س��ال های اخیر، 
دول��ت،  بس��تانکار  واحده��ای 
افزای��ش تولی��د و اس��تفاده از 
برخورداری  مش��ابه،  واحدهای 
از توان اش��تغال زایی، س��رمایه 
در گ��ردش صنای��ع کوچ��ک، 
برای کاهش  فرآیندهایی  ایجاد 
ش��دت ان��رژی و صورت ه��ای 
و  ش��ده  حسابرس��ی  مال��ی 
ش��فاف می ش��ود که براس��اس 
این ش��اخص ها وزارت صنعت، 
واحده��ای  تج��ارت  و  مع��دن 
دریاف��ت  ب��رای  را  تولی��دی 

تس��هیالت مش��خص می کند. 
ابوی��ی مهری��زی با اش��اره به 
اجرایی در بخش  سیاس��ت های 
تح��رک تقاض��ا گف��ت: باید هم 
عرض��ه و ه��م تقاض��ا را به طور 
متع��ادل افزایش دهی��م که این 
ام��ر در حال پیگیری اس��ت. از 
سوی دیگر افزایش صندوق های 
حمایتی تحت پوشش وزارتخانه 

از جمله صندوق س��رمایه گذاری 
صن��دوق  کوچ��ک،  صنای��ع 
الکترونی��ک و غیره در دس��تور 

کار است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت 
صنع��ت بر ارائه آمار و اطالعات 
جه��ت  بهن��گام  و  ش��فاف 
ذی نفع��ان  آس��ان  دسترس��ی 
تمام��ی  گف��ت:  دارد،  تاکی��د 
آم��ار تنها پ��س از چند روز که 
در اختی��ار وزیر ق��رار می گیرد 
روی پورتال وزارتخانه منتش��ر 
می ش��ود تا هم��ه بتوانند از آن 

اس��تفاده کنند.  
وزی��ر  برنامه ری��زی  مع��اون 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به پش��تیبانی از ایجاد و توسعه 
واحده��ای  بی��ن  کنسرس��یوم 
در  ش��رکت  جه��ت  صنعت��ی 
مناقصات گفت: این موضوع نیز 
یکی دیگ��ر از تکالیف وزارتخانه 
اس��ت ک��ه در این زمین��ه چند 
جلس��ه ب��ا حضور وزی��ر صنعت 
ب��رای ش��رکت های عضو انجمن 
خدمات فنی و مهندسی گذاشته 
ش��ده تا بتوانند با پیوس��تن به 
یکدیگر مناقص��ات بین المللی را 

برنده شوند. 
بی��ان  ب��ا  مهری��زی  ابوی��ی 
داخلی  مص��رف  تش��ویق  اینکه 
جای��گاه  ب��ه  اعتباربخش��ی  و 
تولیدکنندگان کارآفرین ازجمله 
براساس  وزارتخانه  وظایف  دیگر 
از  سیاس��ت های الیحه خ��روج 
رکود اس��ت، گفت: این موضوع 
مورد تاکی��د مقام معظم رهبری 
نیز بوده اس��ت و اقدامات زیادی 
در ای��ن زمینه صورت گرفته که 
می توان به ح��ذف ارز مبادله ای 
برای واردات برخی کاالها اشاره 

کرد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد

 برنامه های وزارت صنعت برای خروج از رکود 

شنبه
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صنعت

بهبود کیفیت خودرو 
با حضور شرکای خارجی

لغو تحریم های بین المللی علیه صنعت خودروسازی 
کشور،  اثرات بسیار مثبتی را در پی دارد.  خودروسازان 
ایرانی در طول چند سال گذشته با مشکالت بسیاری 
مواجه بوده و تحریم های بین المللی راه همکاری آنها را 

با شرکای خارجی ناهموار می کرد. 
خودروس��ازان بزرگ ما که با ش��رکایی نظیر پژو 
و رن��و همکاری می کردند ب��ر اثر تحریم ها در نقل و 
انتق��ال پول با مش��کل مواجه می ش��دند و اکنون با 
برداشته شدن تحریم های بین المللی،  مشکل نقل و 
انتقال پول برطرف خواهد شد و همچنین دسترسی 
ب��ه مواد اولیه و قطعات اروپایی برای خودروس��ازان 
راحت تر خواهد بود. همین موضوع موجب می ش��ود 

که ما شاهد بهبود کیفیت خودرو خواهیم بود. 
 از س��وی دیگر امکان همکاری با ش��رکای دیگر 
خارجی و توسعه محصول نیز در داخل کشور فراهم 
خواهد ش��د تا ما بتوانی��م مدل های تازه تر خودرو را 
در داخل کش��ور تولید کنی��م.  البته تحریم خودرو 
پی��ش از این به تعلیق درآمده بود و خودروس��ازان 
همکاری های خود را آغاز کرده بودند اما مشکل نقل 

و انتقال پول همواره پابرجا بود.  
بازار ایران برای شرکت های خودروسازی خارجی 
ج��ذاب اس��ت،  بنابراین ما برای پذیرفتن ش��رکای 
خارجی کمی با سیاست به پیش برویم تا ایران فقط 
به بازار محصوالت آنها تبدیل نشود بلکه آنها باید در 

تولید مشارکت داشته باشند. 
نکت��ه مهم دیگ��ری که باید در نظر گرفته ش��ود 
این اس��ت که مشکل صنعت خودروی ایران فقط به 
تحریم های بین المللی محدود نمی ش��ود بلکه بخش 
عم��ده ای از آن به سیاس��ت ها و موانع کس��ب وکار 
موجود داخلی بازمی گردد.  بنابراین اگر ما به دنبال 
توس��عه صنعت خودرو هستیم باید این موانع را رفع 
کنیم و دولت نیز به سمت خصوصی سازی و کوچک 
ش��دن پیش  رود ت��ا بتوانیم حداکثر اس��تفاده را از 

فرصت به دست آمده داشته باشیم. 

چین بزرگ ترین مشتری 
فرش دستباف ایرانی 

رییس مرکز ملی فرش ایران گفت:  در حال حاضر 
کش��ور چین،  بزرگ ترین مش��تری فرش دستباف 

ایرانی است. 
حمید کارگر در گفت وگو با ایس��نا در خراسان  
ش��مالی،  با اشاره به اینکه یک چهارم فرش های 
صادراتی ایران  به آمریکا صادر می ش��د،  اظهار 
ک��رد:  از چه��ار س��ال پی��ش ب��ه عل��ت وقوع 
تحریم ه��ا،  ورود هرگون��ه ف��رش صادرات��ی به 
این کش��ور متوقف ش��د و در گذش��ته که چین 
یک��ی از رقبای بزرگ فرش دس��تباف ایران بود،  
هم اکن��ون تبدی��ل به یک��ی از مش��تریان بزرگ 

واردکننده شده  است. 
وی ب��ا بیان اینکه طی 10 ماهه س��ال گذش��ته 
284 میلیون دالر فرش دس��تباف صادر شده  است،  
ادامه داد:  این میزان نس��بت به سال 1392 معادل 

32درصد رشد داشته  است. 
کارگ��ر اظه��ار ک��رد:  میزان ص��ادرات فرش از 
لحاظ وزنی در س��ال گذش��ته 5400 تن بوده  که 
این میزان نسبت به سال 1392 بیش از 14 درصد 

رشد دارد. 
ریی��س مرکز مل��ی فرش با ذک��ر اینکه میزان 
ص��ادرات فرش در س��ال گذش��ته 314 میلیون 
دالر بوده  اس��ت،  بی��ان کرد:  رک��ود اقتصادی 
در برخ��ی از کش��ورهای اروپای��ی از پیامدهای 
غیرمس��تقیم تاثیرگ��ذار بر ص��ادرات فرش بوده 

است. 
وی توضیح داد:  البته کم کاری ما در داخل کشور 
درخصوص توج��ه به نیاز و س��لیقه بازارهای هدف 
و تطبیق دادن تولیدات براس��اس خواسته مشتریان 
یک��ی دیگر از دالیل بروز این مش��کل بود اما با این 
وجود در حال حاضر روند کاهش��ی صادرات متوقف 

شده  است. 
ریی��س مرک��ز ملی ف��رش ای��ران درخصوص 
بیم��ه قالیبافی تصری��ح کرد:  قان��ون بیمه های 
قالیبافی و ش��اغالن صنایع دس��تی که خواس��ته 
بحق فعاالن این حوزه اس��ت به مدت چهار سال 
اجرای��ی ش��د که ت��ا پایان س��ال 1392 حدود 
48ه��زار قالیباف در کش��ور تحت پوش��ش این 
بیم��ه ق��رار گرفتند اما چ��ون اعتب��اری که در 
س��ال گذش��ته برای این امر مصوب شد جوابگو 
نبود، در این امر وقفه ایجاد ش��ده که امیدواریم 
ب��ا تصویب اعتبار مناس��ب در س��ال جدید این 

مشکل حل شود. 
وی خاطرنشان کرد:  البته تعدادی از افراد،  تحت 
پوش��ش بیمه قالیبافی نیستند که بررسی به  منظور 

پاالیش قالیبافان واقعی در حال انجام است.
کارگر تصریح کرد:  حدود 40 درصد از افراد بیمه 

شده قالیباف واقعی نیستند.  
او با اش��اره به اینکه به طور حتم تولید فرش بدون 
س��فارش پذیری و توجه به سالیق بازار راه به جایی 
نخواه��د برد،  گف��ت:  هم اکنون مرک��ز ملی فرش 
ایران انواع تحقیقات را درخصوص سلیقه یابی انجام 

می دهد.

افق های روشن برای تولید

با برداشته شدن تحریم های بین المللی، افق پیش رو 
برای بخش تولید بسیار روش��ن است. برداشته شدن 
تحریم ها تکلیف اقتصاد را در کشور روشن کرد. وجود 
تحریم ها چالش های بس��یاری را پی��ش  روی تولید و 
اقتصاد کش��ور ق��رار داد اما ادامه آن نیز می توانس��ت 
آسیب هایی را برای کشورهای اروپایی به ویژه در زمینه 

تامین انرژی در پی داشته باشد.
قول��ی که آقای روحانی دادند و گفتند که کاس��ه 
تحریم شکسته ش��ده، کامال محقق شد. با برداشته 
ش��دن تحریم ها، فض��ای س��رمایه گذاری در داخل 
کشور باز می ش��ود و با برداشته ش��دن تحریم های 
بانکی، امکان استفاده از اعتبارات بانکی و بین بانکی 
برای ایران و سایر کشورها فراهم می شود. با توجه به 
اینکه ایران در میان کم بدهی ترین کشورهای جهان 
قرار دارد، اگر بازار، انرژی و موقعیت جغرافیایی ایران 
به عنوان پشتوانه قرار داده شود برای کسب اعتبارات 
آت��ی، ای��ران موقعیت بس��یار ممت��ازی در منطقه 
خواهد داشت.کمتر کش��وری با موقعیت بازار ایران 
در منطق��ه وجود دارد و ای��ران دارای یک موقعیت 
استثنایی است از همین رو با برداشته شدن تحریم ها، 
زمینه برای جذب س��رمایه گذاری های بلند مدت باز 
خواهد شد. در طول مدت تحریم به دلیل بالتکلیفی 
هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری نخواهد 
ب��ود، این در حالی اس��ت که فض��ای تولید، فضای 
سرمایه گذاری بلند مدت است و مانند فضای تجارت، 

فضای سرمایه گذاری کوتاه مدت نیست.
با ش��رایط موج��ود، می توان این نوی��د را داد که 
با برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا، س��رمایه گذاری در 
بخش های پتروش��یمی، گاز، راهس��ازی و برق رشد 
خواهد کرد و همین موضوع رشد مثبت اقتصادی را 
در پی خواهد داشت و همچنین رشد بخش صنعت 

به رقم امیدوارکننده ای خواهد رسید.

مهم ترین ضرورت های 
اقتصادی ایران در سال 94

 مش��اور وزیر صنعت،  معدن و تج��ارت توجه به 
ص��ادرات غیر نفتی و ظرفیت ه��ای مناطق آزاد را از 
اصلی تری��ن اولویت ه��ای اقتصادی در س��ال جاری 
برش��مرد و گفت:  اگ��ر نظام بانکی و بازار س��رمایه 
نتواند پش��تیبانی مناس��بی از بنگاه ها داش��ته باشد 
به طور طبیع��ی رفع تحریم ها جز آث��ار روانی،  آثار 

واقعی در وضع بنگاه ها نخواهد داشت. 
 محم��ود دودانگ��ه در گفت وگو با ایس��نا،  اظهار 
ک��رد:  اولویت مهم اقتصادی در س��ال جاری و ادامه 
راه این است که بتوانیم اقتصاد کشور را بدون اتکا به 
درآمده��ای نفتی اداره کنیم،  اگر این اولویت وجود 
داش��ته باش��د باید صادرات غیر نفتی را رونق دهیم،  
به ای��ن معنی که به نقطه ای برس��یم ک��ه از محل 
درآمده��ای حاصل از ص��ادرات غیر نفتی،  اقتصاد و 
واردات کشور را مدیریت و تامین کنیم و درآمدهای 
نفتی را به س��مت پروژه های عمرانی،  زیرساختی و 
همچنین به س��وی صندوق توسعه ملی سوق دهیم 

تا صرف سرمایه گذاری های زاینده شود. 
وی عن��وان ک��رد:  بنابرای��ن ب��ا وجود ای��ن نگاه 
محص��والت صادراتی می تواند تولید ش��ود و در آن 
ش��رایط باید به س��مت مناطق آزاد برویم،  مناطق 
آزاد در واقع محلی هستند که می توان به وسیله آنها 
ظرفیت های صادراتی ایجاد ش��ود و س��رمایه گذاری 
خارج��ی را دنبال کرد. همچنین باید از ظرفیت این 
مناطق برای گردش��گران داخلی خودمان اس��تفاده 

کنیم تا منابع ارزی کمتری به سمت خارج برود. 
 دودانگه درباره تاثیر نتایج مذاکرات هس��ته ای و 
رف��ع تحریم ها بر بخش های اقتصادی کش��ور گفت:  
اگر مذاکرات به جمع بندی برسد و تحریم ها برداشته 
ش��ود تاثیر قابل توجه آن این اس��ت که تحریم های 
وضع ش��ده بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله 
نفت و سیس��تم بانکی به طور کامل برداشته می شود 

و اتفاقات مثبتی را شاهد خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم که آثار 
رفع تحریم ها یک شبه در اقتصاد کشور ظاهر شود،  
ادامه داد:  چ��ون در هر صورت تحریم ها در اقتصاد 
کشور تبعات گس��ترده داشته،  باید تالش شود آثار 
این تحریم ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور 
به حداقل برس��د. این کارش��ناس اقتص��ادی عنوان 
کرد:  از زمانی که فرآیند مذاکرات ش��روع شد نگاه 
مثبتی ش��کل گرفت.  آثار روانی این نگاه را در بازار 
و اقتصاد کش��ور گذاشت و قیمت ارز از ثبات نسبی 
برخوردار شد و در بخش های مختلف اقتصادی نگاه 
امیدوارانه ای به آینده شکل گرفت که نشان می دهد 
مذاک��رات با ن��گاه رو به جلو و مثب��ت می تواند آثار 

خوبی را بر بخش های مختلف اقتصادی بگذارد. 
وی معتقد اس��ت:  ب��ه دلیل اینک��ه تحریم ها در 
فرآین��د زمانی طوالنی وضع ش��ده اند آثار و عواقبی 
را ب��ر بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده اند که 

رفع این آثار نیازمند زمان است. 
دودانگ��ه با اش��اره ب��ه آث��ار واقع��ی تحریم ها و 
همچنین مشکالت اقتصادی که به تحریم ها مربوط 
نمی ش��ود،  ادامه داد:  بخشی از چالش هایی که در 
اقتصاد کش��ور وجود دارد مربوط به تحریم هاس��ت،  
اینکه در تعامالت و نقل و انتقال منابع بین کش��ور 
و طرف ه��ای دیگر س��ختی زیادی وجود داش��ت و 
هزینه های قابل توجهی نیزص��رف نقل و انتقال آنها 

می شود از آثار واقعی تحریم هاست. 

یادداشت

تـولیـد

یادداشت

فرش

محمدرضا مرتضوی
دبیر خانه صنعت و معدن ایران محمدرضا نجفی منش

عسل داداشلوعضو انجمن قطعه سازان



از  پ����س  س����ران�ج�ام 
کش و قوس ه��ای فراوان میان 
ایران و گ��روه 1+5، مذاکرات 
هس��ته ای به بیانیه مشترکی 
ختم شد که براساس یک بند 
آن در ازای اقدام��ات ایران در 
هس��ته ای،  فعالیت های  قبال 
محدودیت ه��ا و تحریم ه��ای 
مالی و بانکی برطرف می شود 
ک��ه یک��ی از مهم تری��ن این 
محدودی��ت ه��ا تحریم ه��ای 
درباره سوئیفت  اعمال ش��ده 
بانکی بوده است. در گفت وگو 
با دو نفر از کارشناسان اثرات 
برط��رف ش��دن تحریم ه��ای 
بانکی و س��وئیفت را بررس��ی 

کرده ایم. 

سوئیفت؛ مهم ترین 
محدودیت نظام بانکی

فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
گ�فت وگ��و  در  اق�ت�ص���ادی 
درب��اره  »فرصت ام��روز«  ب��ا 
این  گف��ت:  بانکی  س��وئیفت 
تحریم هایی  بدتری��ن  از  یکی 
بود که علیه ایران اعمال شده 
اس��ت و در خالل س��ال های 
گذشته صدمات فراوانی را هم 
به نظام بانکی کش��ور و هم به 
بخش ه��ای اقتصادی مختلف 

وارد آورده است. 
گ�س���ترش  اف��زود:  وی 
روش های بانک��داری نوین در 
جهان به گونه ای اس��ت که ما 
نیازمندیم ب��ا بانک های دیگر 
کش��ورها در ارتباط باشیم. تا 
سوئیفت  از شکل گیری  پیش 
مبادالت مالی میان بانک های 
از طریق  کش��ورهای مختلف 
تلک��س انج��ام می ش��د اما با 
ش��کل گیری س��وئیفت ای��ن 
روش متحول شد و به ابزاری 
مبادالت  در  پذیرفت��ه ش��ده 
بانک��ی جه��ان تبدیل ش��د و 
هر س��اله مبالغ مالی هنگفتی 

در سراس��ر جه��ان از طریق 
این س��امانه جابه جا می شود. 
تحریم های مالی اعمال ش��ده 
در بخ��ش س��وئیفت، هزینه 
را  ای��ران  مال��ی  مب��ادالت 
افزایش داد و از س��وی دیگر 
موجب شد که مبادالت مالی 
بخش ه��ای اقتصادی کش��ور 
اعم از بخش تولید و بازرگانی 
با تاخیر و صرف زمان بیش��تر 

صورت گیرد. 
البت��ه در س��ال های اخی��ر 
ک��ه تحری��م س��وئیفت علیه 
ایران��ی  بانک ه��ای  برخ��ی 
صورت گرفت، آخ��ر راه نبود 
و ایران توانس��ت با استفاده از 
بانک هایی که تحریم نبودند یا 
با استفاده از خطوط بانک های 
چین و دوبی و پرداخت اجاره 
ب��ه آنه��ا فعالیت ه��ای مالی 
خود را سروس��امان بدهد اما 
این کش��ورها هم ب��ا توجه به 
وضعی��ت خطیر ای��ران مبالغ 
چش��مگیری دریاف��ت کردند 
که هزینه مبادالت طرف های 

ایرانی را افزایش داد. 
کرد:  تاکید  کارش��ناس  این 
ی��ک نظام اقتصادی گس��ترده 

مانن��د ای��ران نیاز ب��ه فعالیت 
مالی گس��ترده ای دارد. اقتصاد 
ایران اقتصاد کوچکی نیست و 
میلیون ه��ا دالر در آن جریان 
دارد. ایجاد محدودیت های مالی 
در بخش ه��ای حس��اس مثل 
سوئیفت بانکی کاهش سرعت 
گردش خون در بدنه اقتصادی 
اس��ت و اثرات س��وئی را به جا 
می گذارد. در سال های گذشته 
تجار ما مجبور بودند سفرهای 
اضاف��ی ب��ه کش��ورهایی مثل 
چی��ن، ترکیه یا دوبی داش��ته 
باش��ند درحالی که در ش��رایط 
ع��ادی ای��ن س��فرها ضرورتی 
س��رمایه گذاری  بحث  نداشت. 
خارجی در ایران هم به ش��دت 
تحت تاثیر محدودیت مبادالت 
بین بانکی میان ایران و س��ایر 
بانک های جهان قرار گرفته بود 
این محدودیت ریس��ک  چون 

سرمایه گذاری را افزایش داد. 

کاهش قیمت کاالهای 
عمومی در پی رفع 

تحریم های بانکی
پورخانل��ر،  پروی��ز  دکت��ر 
اق�تص��ادی در  کارش���ن�اس 

ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
بانک��ی  تحریم ه��ای  گف��ت: 
شرایط سختی را برای فعاالن 
اقتص��ادی کش��ور ب��ه وجود 
آورده است.  گشایش ال سی 
برای تج��ار ایرانی هزینه های 
و  دارد  پ��ی  در  را  مضاعف��ی 
دارایی ه��ای بانک ه��ای ما در 
خارج از کش��ور هم مس��دود 
این  براس��اس  اس��ت.  ش��ده 
تحریم ه��ا بانک ه��ای م��ا در 
خارج از کش��ور نمی توانند به 
درحالی که  بپردازن��د  فعالیت 
بخ��ش مهم��ی از درآمدهای 
برخ��ی بانک های ما وابس��ته 
به فعالیت های ش��عب آنها در 

بخش برون مرزی است. 
ملموس تری��ن  اف��زود:  وی 
نتیج��ه رف��ع ای��ن تحریم ها 
بازگشت اعتماد به نظام بانکی 
افزای��ش س��هولت  و  کش��ور 
دادوس��تدهای مالی از طریق 
ش��بکه بانکی اس��ت عالوه بر 
اینکه بانک ه��ای ما به میزان 
درآمده��ای  از  قابل توجه��ی 
بلوکه شده ش��ان می رس��ند و 
می توانند با فعالیت در ش��عب 
خارج از کش��ور به بازس��ازی 

منبع شان بپردازند. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
اما مهم تری��ن نتیجه ای که از 
رفع تحریم ها حاصل می شود 
درباره درآمدهای نفتی است. 
تحریم ها آسیب جدی در این 
باره به ایران وارد کرد. ما عالوه 
بر اینکه محدودیت هایی را در 
میزان فروش نفت داشتیم در 
مقابل درآمدهای نفت های به 
فروش رفته را هم نمی توانیم 
به س��ادگی دریافت کنیم. به 
دلی��ل اعم��ال محدودیت در 
عملیات س��وئیفت، ایران قادر 
نیست پول صادرات نفت خود 
را به س��ادگی وارد کشور کند 
و گاهی مجبور ش��ده است به 
مبادل��ه پایاپ��ای روی بیاورد. 
ما در س��ال های اخیردر قبال 
کش��ورهایی  از  نف��ت  فروش 
نظیر هند و چین کاال دریافت 
مجب��ور  گاه��ی  و  کرده ای��م 
ش��ده ایم بهای نفت به فروش 
رفته را به یوان و روپیه آن هم 
با تاخیر دریاف��ت کنیم. رفع 
تحریم س��وئیفت راه مبادالت 
نفتی ایران را هموار می کند و 
ایران می تواند به صورت عادی 
بهای مب��ادالت نفتی خود را 

دریافت کند.
وی در پای��ان تاکی��د کرد: 
رف��ع تحریم ه��ای بانک��ی به 
دو دلی��ل می تواند به کاهش 
قیمت ه��ای عمومی کاالهای 
منجر  ه��م  م��ردم  مصرف��ی 
شود چون از یک سو رفع این 
تحریم ه��ا به معن��ی افزایش 
درآمدهای نفتی ایران اس��ت 
و دیگ��ر نیازی نیس��ت که به 
جای پ��ول کاال وارد کش��ور 
کنیم و از س��وی دیگر هزینه 
فع��االن  و  تولیدکنن��دگان 
تج��اری کاه��ش می یابد که 
کاه��ش  مقدم��ه  می توان��د 
محص��والت  برخ��ی  قیم��ت 

باشد. 

مذاکرات هسته ای راه تنفس اقتصاد را باز کرد

رفع محدودیت های مالی و سوئیفت بانکی

ب��ا وج��ود تمام��ی حواش��ی 
پیرامون تغییر نرخ س��ود سپرده 
در س��ال گذشته و موکول شدن 
آن ب��ه س��ال 1394،  ریی��س 
کل بانک مرکزی در نخس��تین 
روزهای س��ال جدی��د از طرحی 
س��ود  ش��دن  مح��دود  ب��رای 

تسهیالت بانکی خبر داد. 
ریی��س کل بان��ک مرکزی از 
ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود 
تسهیالت بانکی خبر داد و گفت:  
این پیشنهاد در نخستین جلسه 
شورای پول و اعتبار در سال 94 

مطرح می شود. 
به گزارش مهر،  ولی اهلل سیف 
در گفت وگوی ویژه خبری شبکه 
2 س��یما از ارائه پیشنهاد تعیین 
س��قف س��ود تس��هیالت بانکی 
خبر داد و گفت:  این پیش��نهاد 
در نخس��تین جلسه شورای پول 
و اعتب��ار در س��ال 94 مط��رح 
می شود تا سقف سود تسهیالت 
بانکی با حفظ ویژگی های عقود 

اسالمی تعیین شود. 
رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
با اش��اره به دستاوردهای تورمی 
دولت در س��ال 93 آن را نتیجه 
ت��الش جمع��ی تی��م اقتصادی 
دولت عن��وان و تاکی��د کرد:  با 
توج��ه ب��ه دس��تاورد تورم��ی،  
نرخ های سود بیشتر از 20 درصد 
و 25 درصد در ش��رایط کنونی 
منطق اقتص��ادی ندارد و باید به 
سمت و سویی حرکت کنیم که 
بازدهی تولید کمتر از نرخ س��ود 

بانکی نشود. 
مرک��زی  بان��ک  کل  ریی��س 
توان تس��هیالت دهی بانک ها در 
س��ال 93 را 280 ه��زار میلیارد 
توم��ان اع��الم کرد و گف��ت:  تا 
 پایان بهمن ماه س��ال گذش��ته 
توم��ان  میلی��ارد  ه��زار   292
و  ش��د  پرداخ��ت  تس��هیالت 
رق��م  می ش��ود  پیش بین��ی 
تسهیالت پرداخت شده تا پایان 
س��ال 93 به 320 هزار میلیارد 
نش��ان دهنده  که  برس��د  تومان 
توج��ه و تمرک��ز دول��ت و بانک 
مرکزی بر خ��روج غیرتورمی از 

رکود است. 

سیف با اش��اره به اینکه نظام 
بانک��ی از تخصی��ص مناب��ع به 
بنگاه های کوچک و فعالیت های 
تولیدی استقبال می کند،  افزود:  
در س��ال 93 پیش بین��ی کردیم 
که 60 درصد از تسهیالت بانکی 
به س��رمایه در گردش واحدهای 
تولیدی اختصاص داده شود که 
خوش��بختانه آمار 11 ماهه سال 
93 این مطلب را تایید می کند. 

وی خاطرنش��ان کرد:  وظیفه 
کوچک  بنگاه های  مال��ی  تامین 
برعه��ده بانک هاس��ت و تامی��ن 
مال��ی بنگاه های ب��زرگ را بازار 
س��رمایه عهده دار اس��ت اما در 
ایران به دلیل نبود نهادهای فعال 
در بازار سرمایه برای تامین مالی 
بنگاه های بزرگ این مس��ئولیت 
ب��ه نظام بانکی محول ش��ده که 
امیدواری��م ب��ا جهت گیری هایی 
ک��ه در ب��ازار س��رمایه در حال 
ش��کل گیری است مشکل تامین 
مال��ی بنگاه های بزرگ اقتصادی 
از طریق بازار بورس مرتفع شود. 
ب��ه  بانک ه��ا  اجب��ار  س��یف 
بنگاه های  به  تسهیالت  پرداخت 
ب��زرگ اقتص��ادی و تبصره های 
تکلیفی قوانی��ن بودجه را خارج 
از حیط��ه وظای��ف طبیعی نظام 
بانک��ی دانس��ت و گف��ت:  البته 
نظام بانک��ی نمی تواند به یکباره 
از تامین مال��ی بنگاه های بزرگ 
ش��انه خالی کند و در این راستا 
تسهیالتی  حداکثر  شده  مصوب 

ک��ه بانک ه��ا باید ب��ه ذینفعان 
واحد پرداخ��ت کنند 20 درصد 
س��رمایه پایه آنها باش��د. رییس 
ش��ورای پول و اعتبار تخصیص 
بهینه تسهیالت را از اولویت های 
بانک مرکزی در سال 94 عنوان 
ک��رد و اف��زود:  بان��ک مرکزی 
در راس��تای حمای��ت از تولی��د 
گذش��ته  س��ال  اس��فندماه  در 
دو بخش��نامه ابالغ ک��رد که به 
موج��ب آن واحده��ای تولیدی 
که به دلی��ل مطالبات غیرجاری 
تولیدشان متوقف و از تسهیالت 
محروم ش��ده بودند مجددا احیا 
پیشنهاد  درباره  س��یف  ش��وند. 
مسکن  خرید  تسهیالت  افزایش 
گف��ت:  بانک مرکزی و ش��ورای 
پول و اعتب��ار از این پیش��نهاد 
استقبال می کنند اما پیش شرط 
آن این اس��ت که از منابع بانک 
مرکزی اس��تفاده نش��ود که این 
موضوع دس��تاوردهای تورمی را 
خدش��ه دار می کند و خط قرمز 

بانک مرکزی است. 
ریی��س کل بان��ک مرکزی به 
مقام معظم رهبری  فرمایش��ات 
بانک ه��ا  اینک��ه  درخص��وص 
نقش کمک کننده  می توانند هم 
و هم مخرب داشته باشند اشاره 
کرد و گف��ت:  این موضوع برای 
نظام بانکی یک تکلیف اس��ت و 
بانک ها باید به س��مت و س��ویی 
حرک��ت کنن��د که در راس��تای 
ب��ه رش��د  بخش��یدن  س��رعت 

اقتصادی نقش آفرینی کنند. 
س��یف درخصوص نظ��ارت بر 
موسس��ات مالی غیرمجاز تصریح 
کرد: م��ردم خ��وب می دانند که 
اعتم��اد به موسس��اتی که تحت 
بانک مرکزی نیس��تند  نظ��ارت 
می تواند خطرآفرین باشد بنابراین 
اگ��ر موسس��ه ای غیرمج��از نرخ 
سود بیشتر پرداخت می کند این 
موضوع نباید مبنای سپرده گذاری 
قرار گی��رد زیرا نرخ س��ود باالتر 
ریسک بیشتری را به دنبال دارد. 
وی از تعیین تکلیف شش موسسه 
مال��ی غیرمج��از ک��ه 94 ه��زار 
میلیارد تومان نقدینگی کشور را 
در اختیار دارند خبر داد و افزود:  
اقدامات بانک مرکزی در راستای 
انتظام بخش��ی موسس��ات مالی 
غیرمجاز موجب ش��د 3 درصد از 
افزایش حج��م نقدینگی کاهش 
یابد که نشان از افزایش گسترده 
نظارت بانک مرکزی است. سیف 
فعالی��ت موسس��ات غیرمجاز را 
مخل انضباط پولی کشور دانست 
و افزود:  دستگاه های مختلف به 
بانک مرک��زی کمک می کنند تا 
تکلیف موسس��ات مالی غیرمجاز 

روشن شود. 
رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
درب��اره اث��رات احتمال��ی نتایج 
مذاکرات هس��ته ای بر بازار پولی 
کش��ور نیز گفت:  خوش��بختانه 
دولت ب��ر س��ناریوهای مختلف 
تس��لط کام��ل دارد و هیچ گونه 

بی نظم��ی ی��ا اق��دام پیش بینی 
نشده ای نمی تواند اتفاق بیفتد. 

سیف آرامش و پیش بینی پذیر 
بودن اقتصاد را نش��ان از اشراف 
کامل دولت بر بازار های مختلف 
دانس��ت و گف��ت:  ای��ن آرامش 
مس��تمر خواه��د بود و ش��وک 
بزرگ��ی از بابت نتای��ج مذاکرات 
اقتصاد کشور  هس��ته ای متوجه 
نخواه��د ش��د. وی در پای��ان با 
اش��اره به نشست مشترک بانک 
مرکزی و حسابرسان مستقل در 
راس��تای رعایت اس��تانداردهای 
افش��ا در صورت های مالی گفت:  
بانک ها پیش از ارائه صورت های 
مالی س��ال 93 ب��ا بانک  مرکزی 
جلس��ه خواهند داشت تا حداقل 
کنترل ه��ا برای ش��فافیت نظام 
بانک��ی به اجرا گذاش��ته ش��ود. 
از س��وی دیگر وزی��ر اقتصاد هم 
در ای��ن ب��اره گفت:  ب��ا تعیین 

دستوری نرخ سود مخالفم. 
علی طیب نیا اف��زود:  تعیین 
دستوری نرخ سود مخالف عقل،  
منطق اقتصادی و ش��رع است و 
البت��ه در حال حاضر نرخ س��ود 
با نرخ ت��ورم همخوانی  اس��می 
ن��دارد. وزی��ر ام��ور اقتصادی و 
دارایی اظهارداش��ت:  نرخ سود 
بانک��ی بای��د کاهش یاب��د،  اما 
ض��روری اس��ت ب��ا راهکارهای 
اقتصادی س��اماندهی ش��ود.  در 
هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 
10 ت��ا 15 واح��د درص��د باالتر 
نبوده اما منطقی نیس��ت که به 
روش دستوری عمل شود و باید 
ب��ا راهکارهای اقتصادی این نرخ 
را کاه��ش دهیم. وی افزود:  اگر 
نرخ س��ود بانکی باالست به این 
علت است که در سایر بازارهای 
مالی وضع انقباضی حاکم است و 
برای منابع قابل وام دهی اضافه 
تقاض��ا داریم و بای��د عرضه این 
منابع را افزایش دهیم. طیب نیا 
گفت:  افزایش س��رمایه بانک ها،  
پرداخت بدهی دولت به بانک ها،  
فروش اموال و دارایی های مازاد 
بانک ها و وصول مطالبات معوق 
می توان��د ب��ه س��اماندهی ای��ن 

موضوع کمک کند. 

طرح جدید بانک مرکزی برای ساماندهی تسهیالت

شرکت های کوچک در اولویت وام های بانکی قرار می گیرند
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گزارش 2

خبرنــامه

سیف در نامه ای به مدیران عامل بانک ها تبیین کرد
نقشه راه بانک ها در سال 94

رییس کل بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل 
ش��بکه بانکی 5 دس��تور جدی صادر کرد و خواس��تار 
اتخاذ تدابیر مناس��ب در جهت تحقق ش��عار سال 94 

شد.
ب��ه گ��زارش مهر، ول��ی اهلل س��یف طی نام��ه ای به 
مدیران عامل بانک ها خواس��تار اتخاذ تدابیر مناسب در 

جهت تحقق شعار سال 94 توسط کلیه بانکی ها شد.
رییس کل بانک مرکزی در این نامه آورده است:

ب��ا عنایت به نقش و جایگاه وی��ژه نظام تامین مالی 
در تحقق اهداف اقتصادی و وظیفه خطیری که شبکه 
بانک��ی در ای��ن زمینه برعهده دارد، ضروری اس��ت در 
راستای تقویت رشد اقتصادی و مساعدت به بخش های 
تولیدی و با اولویت در تامین س��رمایه در گردش آنها، 
تم��ام مدیران عام��ل، مدیران و تصمیم گیران ش��بکه 
بانکی کشور با حفظ و تقویت روحیه جهادی و احساس 
مسئولیت و اهتمام هر چه بیشتر، ضمن مدیریت بهینه 
منابع و مص��ارف و بدون اتکا به مناب��ع بانک مرکزی، 
بس��ترهای خ��روج فعالیت ه��ای اقتص��ادی از رکود و 
استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های تولیدی در کشور 
را فراه��م کنند. انتخاب ش��عار »دولت و ملت، همدلی 
و همزبانی« در س��ال 94 وظای��ف متولیان نظام بانکی 
را س��نگین تر کرده و انتظار دارد تمام همکاران شبکه 
بانکی با اتخاذ تدابیر مناسب در جهت تحقق آن تالش 
کنند. بدین لحاظ الزم است موارد زیر در سیاست ها و 
تصمیم های متخذه از سوی آن بانک / موسسه اعتباری 
نصب العین قرار گرفته و به طور مستمر نتیجه اقدامات 

انجام شده را به بانک مرکزی گزارش کنند:
1-  شرح برنامه های مدیریت بانک/ موسسه اعتباری 
متناسب با جایگاه و ماموریت های محوله جهت تحقق 

شعار سال 94.
2-  اتخاذ رویکرد فعاالنه در زمینه اطالع رسانی مستمر 

در خصوص برنامه ها، اقدامات و دستاورد های حاصله.
3-  تقویت روحیه مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع 

و تسریع در رسیدگی به شکایات مطروحه.
4-  تقویت تعامل با فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان 
و ت��الش در جهت ایجاد و تقوی��ت همدلی و تفاهم به 
منظور سازگاری هرچه بیشتر میان منابع شبکه بانکی 

و نیازهای واقعی بخش های تولیدی.
5-  طراحی و اس��تقرار مکانیزم بازخ��ورد به منظور 
حفظ پویایی در شناس��ایی و رفع تنگناها، تش��خیص 
س��ریع موقعیت ه��ا و تامی��ن نیازهای جدی��د مالی و 

بهینه سازی مستمر مدیریت منابع و مصارف.
بدیهی اس��ت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
نیز در چارچوب اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
ضمن اس��تمرار و تحکیم تالش های خود در راس��تای 
ارتقای انضب��اط پولی جهت مهار تورم، حفظ و تقویت 
ثبات در بازار ارز و کاهش شدت تالطم ها و نوسانات در 
این بازار جهت ارتقای پیش بینی پذیری اقتصاد کش��ور 
و ش��فافیت هر چه بیشتر فضا برای س��رمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی و پایش مس��تمر سالمت شبکه بانکی 
و ارتقای ثبات مالی در کش��ور اقدام کرده و به منظور 
بهب��ود خدمت رس��انی به تولید با کاهش ریس��ک ها و 
آس��یب پذیری ها در نظام مالی کشور، تمامی تالش ها 
و مساعی خود را برای مس��اعدت به فعالیت های مولد 
اقتصادی کش��ور با اتخاذ رویک��رد فعاالنه تر در زمینه 
اطالع رسانی فعالیت ها و اقدامات جهت تحقق شایسته 

شعار سال 1394 به کار خواهد گرفت.

بانک های غربی ۵9 هزار کارمند 
خود را اخراج کردند

بانک های بزرگ اروپایی و آمریکایی س��ال گذشته با 
هدف تجدید ساختار و کاهش هزینه ها، 59 هزار نفر از 

کارمندان خود را اخراج کردند.
به گزارش تس��نیم به نقل از رویت��رز، بانک های بزرگ 
اروپایی و آمریکایی سال گذشته با هدف تجدید ساختار 
و کاهش هزینه ها، 59 هزار نفر از کارمندان خود را اخراج 
کردند. اکنون انتظار می رود رؤس��ای بانک های اروپایی با 
هدف افزایش سوددهی خود به دلیل سختگیرانه تر شدن 
مقررات به ش��دت آس��یب دیده تعداد بیش��تری را اخراج 
کنن��د. بانک ه��ای غربی همچنین به منظ��ور کوچک تر 
ک��ردن دامنه فعالیت خ��ود، بنگاه ه��ای اقتصادی تحت 
تملک خود را فروخته یا تعطیل کرده اند تا موجب نگرانی 
رگوالتورها در مورد بزرگ شدن و پیچیده شدن بیش از 
حد فعالیت هایشان نشوند. تحلیلگران معتقدند، بانک های 
اروپایی به خصوص بانک های فعال در حوزه یورو احتماال 
مجددا به بازخرید بخش��ی از کارکنان خود اقدام خواهند 
کرد، زیرا آنها در بین غیرسودده ترین بانک های جهان قرار 
دارند. ایمن صالح، مدیر گروه مشورتی بوستون در لندن 
در این باره گفت: »بانک ها در مورد تعداد کارکنان همچنان 
پیچ ها را سفت خواهند کرد.« وی افزود: »به ظاهر تعدادی از 
بانک ها در سطح جهان واقعا در حال تغییر ساختار هستند و 
هزینه های خود را به نحو قابل توجهی کاهش داده اند. اکثریت 
بانک ها برخی اقدامات تاکتیکی را برای کاهش هزینه ها انجام 
داده ان��د، اما بدون اعمال تغییرات واقعا بنیادین، آنها چگونه 

می توانند فعالیت یا مدل کسب و کار خود را تغییر دهند.«

واریز 49۰ میلیون دالر از 
دارایی های مسدود شده ایران

بانک مرکزی از واریز قسط پنجم دارایی های مسدود 
شده ایران به مبلغ 490 میلیون دالر خبرداد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با واریز قسط  
پنجم از دور سوم آزاد س��ازی دارایی های مسدود شده 
ایران، مجموعا مبلغ 2450 میلیون دالر از مرحله سوم 

توافقات، در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
براس��اس این گزارش، مبلغ 490 میلیون دالر براساس 
توافق ایران و گروه 1+5 از منابع بانک مرکزی در ژاپن در 
قالب قسط پنجم به حساب این بانک در کشور عمان واریز 
شد. مبلغ کل این دور از توافقات 4.9 میلیارد دالر بوده که 
طی ده قسط 490 میلیون دالری واریز می شود. پیش از 
این طبق توافقات ایران با گروه 1+5، دارایی های مسدود 
شده ایران از درآمدهای نفتی در دو مرحله و با مبالغ 4.2 

و 2.8 میلیارد دالر آزاد شد.

نرخنــامه

دریچه

قیمتنوع ارز 

3.296   دالر امریکا

3.655یورو اروپا

5.070پوند انگلیس

913درهم امارات

1.350لیر ترکیه

550یوان چین

27 ین ژاپن

2.770دالر کانادا

3.330فرانک سوییس

11.050دینار کویت

890      ریال عربستان

2.700دینار عراق

56  روپیه هند

960رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

941.000سکه  بهار آزادی

936.500  سکه بهار آزادی)طرح جدید(

527.000  سکه نیم  بهار آزادی

280.000سکه ربع بهار آزادی

182.000سکه گرمی

12.030اونس طال

417.000مثقال طال

96.174 هر گرم طالی 18 عیار

 تعویق مجدد دریافت کارمزد 
از کارتخوان ها 

درحالی که طبق اعالم مسئوالن بانک مرکزی پرونده 
دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در ماه های 
پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته 
ولی بنا به صالحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت 

وارد این پرونده نشد.
به گزارش تس��نیم، یکی از پرسروصداترین خبرهای 
بانکی طی سال 93 »دریافت کارمزد از پذیرنده ها« بود، 
خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش های 
تند و تیزی را از س��وی فروش��نده ها و اصناف به همراه 

داشت. 
از آنج��ا ک��ه اختالف نظر اصلی در این موضوع مرجع 
پرداخت کارمزد بود هیأت دولت وارد عمل شد چراکه 
اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک ها 
بای��د ای��ن کارمزد را بپردازند نه فروش��نده ها. حتی در 
برخ��ی م��وارد ش��اهد موضع گیری ه��ای غیراصولی از 
فروش��نده ها بودی��م، آنج��ا که می گفتن��د: اگر کارمزد 
عملی شود ما آن را از مردم کم می کنیم. همین موارد 
موجب شد تا بعد از ورود هیات دولت به پرونده کارمزد 
فروش��گاه ها ماموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد 
از بررسی های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران 
پولی و بانکی در ش��ورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف 
درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع بندی 

واحدی برسند.
ارج��اع پرون��ده کارمزده��ا به بان��ک مرکزی موجب 
وقفه ای چندماهه در اجرایی ش��دن این سیاس��ت شد 
و در نهایت بانک مرکزی در جلس��اتی با مدیران عامل 
بانک ها خواس��ت که در اجرای این سیاس��ت با یکدیگر 
متحد ش��وند و دس��ت از رقابت های غیراصولی در این 
حوزه بردارند. البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق 
اعالم مسئوالن بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از 
کارتخوان های فروش��گاهی در ماه های پایانی سال 93 
روی می��ز ش��ورای پول و اعتب��ار قرار گرفته ولی بنا به 
صالحدیدی ش��ورا تا پایان س��الی که گذشت وارد این 

پرونده نشد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، موض��وع دریاف��ت کارمزد از 
کارتخوان ه��ا درحال��ی در س��ال جاری در دس��تور کار 
بان��ک مرک��زی و نظ��ام بانکی قرار خواه��د گرفت که 
16بهم��ن س��ال 90 بخش��نامه ای از بان��ک مرکزی با 
امضای دبیرکل این بانک به دست بانکداران رسید که 
محت��وای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی 
بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه های فروش 
الکترونیک��ی در نظ��ام بانکی کش��ور، نظ��ارت دقیق و 
همه جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه های فروش 

ابالغ شده بود.
با این تفاصیل و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی 
ب��ه اج��رای ای��ن سیاس��ت باید منتظر مان��د و دید که 
سیاس��ت گذار پول��ی و بانکی چه زمان��ی را برای اعمال 
کارم��زد از پذیرنده ه��ا در نظر خواهد گرفت، آیا س��ال 

94 گره این پرونده باز خواهد شد؟

 دالر 3,296 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.296 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

 936.500تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در بازار آزاد 3.655 تومان و هر پوند نیز با 

5.070 تومان قیمت خورد. 
همچنی��ن هر نیم س��که 527.000 تومان و هر ربع 
س��که 280.000 تومان فروخته ش��د. هر س��که یک 
گرم��ی 182.000 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم 

طالی 18 عیار 96.174 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال در بازارهای جهانی 12.030 دالر بود. 

نسیم نجفی
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حمایت از گردشگری، بدون خرید بلیت

رفت و آمد گردش��گران به مقصدهای گردشگری، 
بی اختی��ار هزینه های��ی را ب��ر س��رمایه های مقصد 
تحمیل می كن��د و باعث اس��تهالك كیفیت در آن 

می شود. 
این اس��تهالك به ویژه در مقصدهای گردشگری 

طبیعی بیشتر مشهود است. 
پراكندگ��ی  زباله ها، آثار باقیمان��ده از آتش دان ها، 
فض��والت انس��انی، از بین رفتن تع��ادل طبیعی كه 
طی س��ال ها بین اجزای طبیعت ب��ه وجود آمده، از 
بین رفتن كیفیت آس��فالت راه ه��ا و...  همه و همه 
سوغاتی است كه از مهمانان نوروزی مناطق طبیعی 

گردشگری برای اهالی آن مناطق باقی می ماند. 
ای��ن هزینه ها و خس��ارات باعث ش��ده در برخی 
مناطق طبیعی، از دشت ها و دریاچه ها و كوهستان ها 
و همچنی��ن روس��تاهای هدف گردش��گری، طرح 

حمایت مالی اختیاری اجرا شود. 
به این ترتیب كه مردم روستا با مصوبه دهیاری یا 
بخشداری و با هماهنگی اداره محیط زیست، میراث 
فرهنگی یا نیروی انتظامی محدوده ش��ان، به اجرای 

طرح  »حمایت مالی اختیاری« اقدام كنند. 
حمای��ت مالی یا دونیش��ن  )Donation( یکی 
از منابع رای��ج تامین مالی مجموعه های غیرانتفاعی 

است. 
مجموعه های غیرانتفاعی، مجموعه هایی هس��تند 
كه بدون دریافت هزینه، خدمات رایگان عام المنفعه 
ارائه می دهند و به نیت درآمدزایی تاسیس نشده اند. 
در مورد گردش��گری در طبیعت، این موسسات به 
گروه هایی از مردم اطالق می ش��ود كه تحت نظارت 
دس��تگاه های مس��ئول، وظیفه حفاظت و صیانت از 
مناب��ع طبیع��ی و ارزش ه��ای گردش��گری منطقه 

خودشان را به عهده می گیرند. 
ای��ن گروه ه��ا برای تامی��ن هزینه ها و گس��ترش 
دامنه فعالیت های خود، ب��ه راهکارهای مختلفی رو 
می آورن��د كه یکی از آنها حمای��ت مالی اختیاری یا 
دونیشن اس��ت كه امروزه در میان موسسات بزرگ 
بین المللی اهمیت بس��یاری پی��دا كرده و به یکی از 
منابع تامین مالی قابل مالحظه این سازمان ها تبدیل 

شده است. 
در این شیوه، افرادی كه به طور رایگان از خدمات 
و فعالیت ه��ای مجموع��ه بهره مند می ش��وند، و در 
عین ح��ال می توانند برای مش��اركت در فعالیت ها و 
ادراك حس خوش��ایند  »سهیم بودن« در حفاظت 
از می��راث طبیعی، هر قدر كه می توانند كمك مالی 
اختی��اری می كنن��د.  به ای��ن ترتیب، گردش��گران 
طبیع��ت می توانند خود را از  »س��هامداران« ریز و 
درشت مقصد گردش��گری خود بدانند و سهمی در 
ارائه خدمات به همه مخاطبان گردش��گری داش��ته 
باشند، همچنین در جهت تامین هزینه ها و امکانات 
بیش��تر گسترش و توس��عه خدمات سازمان نیز گام 
موثری در حمایت از سرزمین و بوم خود برمی دارند. 
می توان دونیشن را یك معامله برد-برد تلقی كرد، 
معامل��ه ای كه در آن هر دو طرف، از پیش از معامله 
سود خود را كسب كرده اند و تنها برای استمرار این 
سوددهی است كه وجهی ناچیز را پرداخت می كنند. 
همچنین این پرداخت ناچیز، گردشگران بی توجه 
به دائمی نبودن میراث طبیعی را می تواند قدری به 
خود آورد. توسعه این ابتکار در گردشگری و سرایت 
آن به سراس��ر كشور می تواند تحولی در حل مسئله 
چندده��ه ای ناب��ودی طبیعت زیر پای گردش��گران 

بی توجه را به دنبال داشته باشد. 
اگرچه طبیعی اس��ت كه این نحوه تامین هزینه 
ب��رای حفاظت از میراث طبیع��ی نیازمند نظارتی 
باالدس��تی از س��وی دس��تگاه هایی چون سازمان 
و گردش��گری  میراث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی 
كشور و همچنین س��ازمان حفاظت محیط زیست 
ب��ا هم��کاری نیروی انتظام��ی، پلی��س راهنمایی 
و رانندگی اس��ت ت��ا اجرای این ط��رح خود مبدا 

مشکالت تبعی نشود. 
همچنین می توان براس��اس مواد قانونی و حقوقی 
مبنایی اجرایی برای آن گذاش��ت ت��ا بنیاد حمایت 
مال��ی اختی��اری از مقاص��د گردش��گری طبیع��ی 

همیشگی و غیرقابل تغییر شود. 
اصل پنجاهم قانون اساس��ی تاكی��د می كند: »در 
جمهوری اس��المی، حفاظت محیط زیست كه نسل 
امروز و نس��ل های بعد بای��د در آن حیات اجتماعی 
رو به رش��دی داش��ته باش��ند، وظیفه عمومی تلقی 
می ش��ود.  از ای��ن رو فعالیت های اقتص��ادی كه با 
آلودگی محیط زیس��ت یا تخریب غیر قابل جبران آن 

مالزمه پیدا كند، ممنوع است.«
از س��وی دیگ��ر، در محاف��ل بین الملل��ی حقوقی 
جهان حفاظت از محیط زیس��ت و س��الم نگه داشتن 
آن، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای اساسی برای 

ادامه حیات، مورد توجه قرار گرفته است. 
ح��ق انس��ان ها در داش��تن محیط زیس��تی امن و 
س��الم، به عنوان یك حق بش��ری در كنار سایر حقوق 
شناخته ش��ده برای بش��ر، یك حق عمومی اس��ت و 
تخریب محیط زیست معلول نابرابری های اجتماعی و 
اس��تفاده های غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع 
حقوق همه انسان هاست. پس آنچه می تواند در حفظ 
محیط زیست موثر باشد، ایجاد رابطه بین محیط زیست 
و حقوق بش��ر اس��ت؛  زیرا حمایت قانون��ی از حقوق 
بش��ر می تواند وسیله ای جهت رس��یدن به حفاظت از 
محیط زیس��ت ش��ود.  برخی از حقوق دانان پیشنهاد 
كرده اند كه برای برخورد با مسائلی كه از طریق نابودی 
تدریجی محیط زیس��ت گریبان گیر بشر می شود، حق 
جدیدی در چارچوب حقوق بش��ر، مبنی بر  »حق بر 
محیط زیس��ت« یا  »حق بهره مندی از محیط زیس��ت 

شایسته، سالم و امن« شناسایی شود.  
این حق، ضمن اینکه، داش��تن محیط زیستی امن 
و س��الم را برای هم��گان تضمین می كن��د، وظیفه 
خ��ودداری از فعالیت های��ی را كه به محیط زیس��ت 
صدم��ه می زن��د، بر افراد، س��ازمان ها، ش��ركت ها و 

دولت ها تکلیف می كند. 

مناطق آزاد نخستین میزبان 
سرمایه گذاران بعد از رفع تحریم ها

مشاور رییس جمهور گفت:  با به امضا رسیدن توافق 
نهایی میان ایران و 1+5،  مناطق آزاد كشور میزبان موج 

اول ورود سرمایه گذاران به كشور هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی،  اكبر تركان با اشاره به انتشار بیانیه ایران و 
1+5 گفت:  این موفقیت را باید ابتدا به مردم تبریك 
گف��ت.  موفقی��ت اخیر تیم مذاكره كننده هس��ته ای 
نش��ان دهنده این اس��ت كه با تدبیر و عقالنیت امکان 
موفقیت و رسیدن به نتیجه نهایی وجود داشته و دارد 
تا منافع كشور،  خواست ملت و رهبری عملی شود. 
ت��ركان ادام��ه داد:  در واقع موضوع تاكنون یکی بود:  
حفظ حقوق ملت ایران.  اما در یك جا با تدبیر عمل 
شد كه نتایج آن را امروز می بینیم و در یك جا بی تدبیر 
عمل شد كه موجب سهمگین ترین خسارت های مالی 

برای كشور شد. 
 مشاور رییس جمهور افزود:  كوشش آقایان ظریف 
و صالحی و همه دس��ت اندركاران تیم مذاكره كننده 
نشان داد،  با عقل،  تدبیر و با فکر می شود به نتیجه 
رس��ید و ادامه مس��یر هم باید متکی بر عقل و تدبیر 
باشد. وی ابراز امیدواری كرد:  بعد از امضای تفاهم نامه 
یك جریان نیرومند رشد و توسعه اقتصادی در كشور 
شکل خواهد گرفت تا ضمن حل مشکالت كشور در 
اقتصاد در نهایت به بهبود معیشت مردم منجر شود. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور در 
پاسخ به این سوال كه مناطق آزاد برای دوران بعد از 
تحریم چه برنامه ای دارند، گفت:  در جلس��ه اخیری 
كه با مدیران عامل مناطق آزاد در جزیره قشم برگزار 
شد،  به آنان تاكید شد كه مناطق آزاد را برای پذیرش 
و میزبانی از موج اول ورود سرمایه گذاران در تمامی 
حوزه های اقتصادی  مهیا كنند. مشاور رییس جمهور 
با اشاره به اینکه موج استقبال از سرمایه گذاران برای 
همکاری اقتصادی و صنعتی با ایران حالت جدیدی به 
خود خواهد گرفت،  ادامه داد:  مناطق آزاد با پذیرش 
موج اول س��رمایه گذاران امکان ورود آنها در س��ایر 
بخش های س��رمایه گذاری را به داخل كش��ور فراهم 
می كنن��د ك��ه این موضوع موجب تقویت،  توس��عه و 

رونق اقتصادی كشور خواهد شد. 

830 هزار بنگاه بدون پروانه کسب 

ریی��س ات��اق اصناف كش��ور تاكید ك��رد: یکی از 
مهم ترین موضوعات برای سال جدید، هدفمند كردن 
و ساماندهی بنگاه های بدون كسب است، چون اغلب 
تخلفاتی كه تا امروز شاهد بودیم در بنگاه هایی صورت 
گرفته كه فاقد مجوز هستند و در حال حاضر حدود 
830 هزار بنگاه ثبت شده بدون پروانه كسب داریم.

علی فاضلی، در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه اتاق 
اصناف ایران س��ه برنامه اصلی را برای س��ال جاری 
هدف گ��ذاری ك��رده كه با همدلی و همزبانی دولت و 
مردم به نتیجه خواهد رساند، گفت: در این راستا عزم 
ملی و تعامل بیش��تر اتاق های اصناف كش��ور با دولت 
و به وی��ژه مجموع��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت را 

درسال جدید در دستور كار داریم.
وی ب��ا بی��ان اینکه تش��کل های صنفی می توانند با 
تعامل با دولت بار سنگینی را از دوش دولت بردارند، 
اظه��ار ك��رد: بح��ث بعدی كه در س��ال جدید به آن 
توجه خواهیم كرد موضوع س��اماندهی اتحادیه های 
صنفی همگن در رس��ته های مختلف است و می توان 
گفت ادغام رسته های صنفی همگن و تقویت مدیریت 
اتحادیه ها از جمله مباحثی است كه باید به آن توجه 
كنیم. وی موضوع بعدی را كه در سال جاری به آن 
توجه بیشتری صورت خواهد گرفت اصالح قانون نظام 
صنفی عنوان كرد و افزود: باید نگاه توس��عه محور را 
در اصالح قانون نظام صنفی لحاظ كنیم كه متاسفانه 
امروز كمتر ش��اهد آن هس��تیم. فاضلی ادامه داد: در 
حال حاضر، حدود 830 هزار بنگاه ثبت ش��ده بدون 
پروانه كس��ب داریم و در مجموع حدود 2 میلیون و 
173 هزار واحد ثبت شده با مجوز داریم. رییس اتاق 
اصن��اف ای��ران در عین حال تاكید كرد:  ادغام مجامع 
امور صنفی سابق و تشکیل اتاق های اصناف در تمام 
شهرس��تان های ایران یکی از موضوعاتی است كه در 
س��ال گذش��ته به آن پرداختیم ضمن اینکه انتخابات 
اتاق اصناف ایران در س��ال گذش��ته با وضعیت خوبی 
برگزار شد. وی در بخشی از سخنان خود گفت: یکی 
از موضوعات مهم در سال گذشته بحث سپردن كار 
نظارت بر بنگاه ها به اتاق های اصناف بود ولی متاسفانه 
راهکار مناس��ب و منابع مالی كافی برای این بخش 
تعریف نشد و این یکی از بزرگ ترین چالش هایی بود 
كه اتاق اصناف ایران با هماهنگی دولت توانست برخی 

از مشکالت را حل كند.
ریی��س اتاق اصن��اف در عین حال تاكید كرد: باید 
اصالح بعضی از آیین نامه ها در جهت تقویت ساختار 
نهادهای نظارتی انجام ش��ود و چالش ها نیز به نوعی  
باید مدیریت ش��وند و س��ازمان های نظارتی اتاق های 
اصن��اف و نهادین��ه ك��ردن كار در مجموعه اصناف از 

مهم ترین موضوعاتی بود كه به آن توجه  شد.

هرس��ال ب��ا نزدیك ش��دن 
بیش��تر  ن��وروز  تعطی��الت 
بازارهای كش��ور ب��ا گرمی و 
رونق خاصی همراه می ش��وند 
و نس��بت ب��ه ماه ه��ای پیش 
جنب و ج��وش  ش��اهد  آن  از 
زیادی هس��تیم، ام��ا به گفته 
فروش��ندگان،  و  فع��االن 
سراس��ر  دیجیتال  بازاره��ای 
كشور در س��ال گذشته ركود 
بی سابقه ای را تجربه كردند و 
با اینکه كاهش قیمت در اكثر 
محصوالت مشاهده می شد اما 
بازهم این مس��ئله نتوانس��ت 

مردم را به این بازار بکشاند.
فعاالن ب��ازار قب��ل از آغاز 
س��ال جدی��د، معتق��د بودند 
ب��ازار  در  بی رونق��ی  دلی��ل 
دیجیتال ناش��ی از امید مردم 
به توافقات هسته ای و سقوط 
قیمت هاس��ت. به همین دلیل 
مشتریان سعی دارند تا در حد 
ام��کان مایحت��اج كامپیوتری 
خ��ود را به بع��د از تعطیالت 
مشخص ش��دن  و  ن��وروز 
هس��ته ای  گفت وگو ه��ای 

موكول كنند.
رییس  میرمه��دی،  مهدی 
تهران،  رایانه  فناوران  اتحادیه 
»فرص��ت  ب��ا  گفت وگ��و  در 
امروز« درب��اره علت ركود در 
ب��ازار دیجیتال اظهار كرد: در 
حقیقی��ت توافقات هس��ته ای 
باع��ث نمی ش��ود ك��ه قیمت 
در ب��ازار به یك ب��اره كاهش 

داشته باش��د و اگر قیمت ارز 
نیز كاهش یاب��د، مدتی طول 
خواهد كش��ید تا قیمت ها در 

بازار شکسته شود.
وی اف��زود: در هم��ه جای 
دنی��ا ای��ن رویه وج��ود دارد 
ك��ه هرگاه قیم��ت  كاال ها باال 
می رود مدت ها طول می كشد 

تا قیمت ها پایین بیاید.
میرمهدی با اشاره به قدرت 
خری��د مردم گف��ت: در حال 
حاض��ر دراكثر مواقع ش��اهد 
آن هستیم كه مردم تا زمانی 
كه احتیاج مب��رم به كاالهای  
آی تی نداش��ته باشند به بازار 
نمی آین��د و باتوج��ه به اینکه 
در  اساس��ی تری  خرید ه��ای 
س��بد كاالی خانواده ها وجود 
دارد، درنتیجه كمتر به سمت 

بازارهای كامپیوتر می آیند كه 
سبب ركود بازار شده است.

ب��ازار دیجیتال  اف��زود:  وی 
هیچ مش��کلی در زمینه تامین 
محصوالت خود ندارد و با وجود 
فش��ارهای خارج��ی و افزایش 
تحریم ه��ا در س��ال های اخیر، 
واردكنندگان توانستند به خوبی 
تحریم ه��ا را دور بزنن��د تا نیاز 
كش��ور برآورده شود و هیچ گاه 
كمبود كاال باعث افزایش قیمت 

نشده است.
فناوران  اتحادی��ه  ریی��س 
به  درپاس��خ  ته��ران  رایان��ه 
این س��وال كه چ��را افزایش 
نرخ دالر در نیمه دوم س��ال 
93 مانند س��ال های گذشته 
تاثی��ر چندانی روی قیمت ها 
نداش��ت، گف��ت: دیگر مردم 

می دانن��د اگر قیم��ت ارز به 
یك ب��اره ب��اال رود به زودی 
پس  آم��د،  خواه��د  پایی��ن 
فری��ب ای��ن ج��و روان��ی را 
نمی خورن��د.  وی افزود: البته 
باید این نکته را مدنظر داشت 
كه سیاست های دولت و بانك 
مرك��زی نیز در كاهش قیمت 
نرخ ارز تاثیر داش��ته اس��ت و 
برخالف سال های گذشته كه 
با نزدیك شدن به پایان سال 
قیم��ت ارز باال می رف��ت، اما 
سال93 این روند معکوس شد 
و قیمت دالر روند كاهش��ی را 

به خود دید.
میرمه��دی درب��اره نحوه و 
موانع پیش روی وارد كنندگان 
گف��ت: در حال حاض��ر تجار 
و واردكنن��دگان م��ا به خوبی 

كااله��ای خود را وارد كش��ور 
می كنن��د و قوانین گمركی به 
جایی رس��یده كه به س��رعت 
مراحل واردات انجام می ش��ود 
وارد  كس��انی  امیدواری��م  و 
تا  نشوند  دولتی  مجموعه های 
قوانین��ی را یك ش��به تصویب 
كنند ك��ه همه مردم از اجرای 
آن ضرر كنن��د و اگر قوانینی 
تصویب می ش��ود اج��رای آن 
بلند مدت باشد تا كسی متضرر 
نش��ود. وی درب��اره امی��د به 
كاهش قیمت ها در س��ال 94 
اظهار كرد: امیدواریم توافقات 
هسته ای بتواند مردم را به بازار 
بکشاند تا شاهد ركود بی سابقه 

سال 93 نباشیم.
از  یک��ی  ن��ادری،  فرش��اد 
دس��تگاه های  وارد كنن��دگان 
تاثی��ر  درب��اره  كامپیوت��ری 
ب��ه »فرصت  لوزان  توافق��ات 
ام��روز«  گف��ت: این درس��ت 
اس��ت ك��ه توافق��ات ممکن 
اس��ت بر بازار ارز تاثیر بگذارد 
ام��ا باید این نکت��ه را مدنظر 
داش��ته باش��یم ت��ا وقتی كه 
واردكنن��دگان ثب��ات نرخ ارز 
در ب��ازار را ش��اهد نباش��ند 
نکنن��د  امنی��ت  احس��اس  و 
قیمت ه��ا تغیی��ر چندانی در 

بازار نخواهند كرد.
وی اف��زود: ام��ا اگ��ر اتفاق 
خاصی نیفتد جو روانی حاكم 
بر بازار نیز غالب خواهد ش��د 
و قیمت ها كم كم و با ش��یب 

مالیم كاسته می شوند.

تاثیر توافقات لوزان بر بازار دیجیتال

منتظر کاهش سریع قیمت ها نباشید

فرش دس��تباف كه تا مهرسال 
گذشته طعم 166 میلیون دالری 
صادرات را چش��یده بود، تا پایان 
بهمن ماه ب��ه 314 میلیون دالر 
رسید. براس��اس آمار گمرك در 
11 ماهه س��ال گذش��ته 6 هزار 
تن فرش صادر ش��ده كه به گفته 
ریی��س مرك��ز ملی ف��رش این 
رق��م بیش از 32 درصد رش��د را 
نش��ان می دهد. فرش ایرانی كه 
در تمامی جهان ش��ناخته شده 
اس��ت در س��ال های گذشته در 
ش��یب تن��د نزولی ق��رار گرفت 
و براس��اس گزارش ه��ای مرك��ز 
فرش مل��ی ایران، ص��ادرات آن 
در س��ال 92 در مقایس��ه با سال 
قبل كاهش متوسط رشد ارزشی 
26/35- درصدی را داشته است. 
مقایس��ه سال 91 با سال 90 این 
رقم را 23/56 نش��ان داده و برای 
این مقایس��ه بین س��ال های 90 
و 89 رقم 0/84 رش��د متوس��ط 
ثبت ش��ده اس��ت. چ��ه عواملی 
روند رو به رش��د ص��ادرات فرش 
را ب��ه دنب��ال داش��ته و آی��ا این 
روند س��یر صع��ودی اش را حفظ 
خواهد كرد. ب��ه گفته مدیرعامل 
و ریی��س هیات مدی��ره ش��ركت 
ص��ادرات قالی اگرچ��ه صادرات 
فرش در سال 93 نسبت به سال 
قبل رو به رش��د بوده اما رسیدن 
ب��ه روزهای اوج ص��ادرات فرش 
چندان آس��ان به نظر نمی رسد. 
س��یدرضی حاجی آق��ا میری در 
تش��ریح عوامل تاثیر گذار بر رشد 
صادرات فرش به »فرصت امروز« 
می گوید:  ب��ه نظر من عاملی كه 
احتماال بیشترین تاثیر را در رشد 
صادرات فرش داش��ته است بازار 
فرش ای��ران در آمریکاس��ت كه 
به وسیله برخی كشورهای واسطه 
مثل پاكس��تان و تركیه مدیریت 
می ش��ود. به گفت��ه وی هرچند 
در آمار واردات ب��ه آمریکا فرش 

دس��تباف ایرانی ثبت نشده است 
اما به نظر می رس��د كش��ورهای 
ارمنستان و امارات نیز در صادرات 

فرش ایران سهیم هستند. 
عضو هیات مدیره كنفدراسیون 
ص��ادرات ای��ران با بی��ان اینکه 
این كش��ورها احتماال تسهیالتی 
ب��رای واردات و ص��ادرات فرش 
ایران ب��رای تجار ایجاد كرده اند، 
می گوید: عموم��ا صادركنندگان 
ف��رش ایران��ی برای حض��ور در 
متحم��ل  جهان��ی  بازاره��ای 
هزینه ه��ای زی��ادی می ش��وند. 
آقا میری توضی��ح می دهد:  آنها 
ناچارند در این كشورها سندهای 
كاالی ش��ان را تغیی��ر دهن��د تا 
مش��کلی ب��رای ورود ب��ه ب��ازار 
آمریکا نداش��ته باشد. مدیرعامل 
هیات مدیره ش��ركت  ریی��س  و 
صادرات قالی معتقد اس��ت: این 
صادركنن��دگان بی��ن 15 تا 20 
متحمل  را  كاالی ش��ان  هزین��ه 
می شوند تا فرش ایرانی از طریق 
این كش��ورها به بازارهای آمریکا 
برس��د.  وی بازار آمریکا را یکی 
مهم تری��ن و بزرگ تری��ن ب��ازار 
ف��رش دس��تباف ایران��ی عنوان 
ك��رده و ادام��ه می ده��د:  بازار 
این كش��ور بیش از 30 درصد از 
بازار جهانی ف��رش ایران را دارد 

و به عنوان وارد كننده فرش ایران 
و صادر كننده آن به دیگر بازارها 
برای صادركنندگان بس��یار حائز 

اهمیت است. 
گفت وگ��وی  ش��ورای  عض��و 
دول��ت و بخش خصوصی درباره 
چگونگی تاثی��ر نتیجه مذاكرات 
بر روند صادرات فرش دس��تباف 
می گوی��د:  با نتای��ج مثبتی كه 
مذاك��رات ب��ه آن انجامی��د و با 
برداشته شدن تحریم ها صادرات 
فرش دستباف رشد قابل توجهی 

در پی خواهد داشت. 
به گفته وی واردات فرش توسط 
كش��ورهای مورد تحری��م فرش 
ایرانی و همین طور آمریکا قاعدتا 
در رون��د رو به افزای��ش صادرات 

فرش تاثیر گذار خواهند بود. 
اتحادی��ه  ریی��س  نای��ب 
صادركنندگان  و  تولیدكنندگان 
فرش دس��تباف ایران به جایگاه 
فرش دس��تباف ایران در جهان 
اش��اره ك��رده و می گوی��د:  م��ا 
خیلی تالش كردیم و در س��ال 
2000 توانس��تیم بعد از دو دهه 
به بازار آمریکا وارد ش��ویم، پس 
از آن، ی��ك دهه ت��الش كردیم 
ت��ا رقبای��ی را كه ج��ای فرش 
ایرانی را اش��غال كرده بودند، از 
میدان به در كنیم، اما با ش��روع 

تحریم ه��ا همه آنچه ما رش��ته 
بودی��م پنبه ش��د و ب��ازار فرش 
ایران در جهان بس��یار آس��یب 
دی��د. به گفته وی، با برداش��تن 
تحریم ها بازگشت به دوران اوج 
زمان و هزینه زیادی می خواهد و 
روند آن قابل پیش بینی نیس��ت. 
مدیرعام��ل  دیگ��ر،  طرف��ی  از 
روندی  ایران  ش��ركت س��هامی 
رو ب��ه رش��د را برای ص��ادرات 
ف��رش دس��تباف در س��ال 94 
پیش بین��ی می كن��د. محمدرضا 
عاب��د، دربیان عوام��ل تاثیر گذار 
در روند افزایش��ی صادرات فرش 
ایران در س��ال جاری به »فرصت 
دولت  می دهد:  توضی��ح  امروز« 
در س��ال 91 تصوی��ب كرده بود 
صادرات ف��رش درصورتی كه ارز 
حاص��ل از ص��ادرات، مبادله ای 
واگذار نش��ود از معافیت مالیاتی 
برخ��وردار نخواهند بود. بنابراین 
صادرات در شش ماهه اول 92 با 
كاهش مواجه ش��د اما با تصمیم 
دولت تدبیر و امید این بخشنامه 
لغو ش��د و روند ص��ادرات فرش 
دس��تباف ادامه یافت و روند رو 

به رشدی به خود گرفت. 
وی از آمریکای التین، چین و 
روس��یه به عنوان بازارهای جدید 
فرش ایران نامبرد كه در افزایش 

صادرات موثر بوده اند. مدیرعامل 
ش��ركت س��هامی ایران در بیان 
دالی��ل دیگ��ر به كش��ور امارات 
اش��اره كرده و می افزای��د:  این 
برای  مرك��زی  به عنوان  كش��ور 
ای��ران، فرش  ف��رش  ص��ادرات 
دس��تباف را ب��ه بازارهای جهان 
به خصوص كش��ورهای آس��یای 
جنوب ش��رقی، ژاپن و مالزی و 

اندونزی صادر می كند. 
در  صاحب نظ��ر  مق��ام  ای��ن 
مانن��د  نی��ز  ف��رش  ص��ادرات 
مدیرعام��ل و رییس هیات مدیره 
ورود  قال��ی  ش��ركت ص��ادرات 
فرش ایران ب��ه بازارهای آمریکا 
را از طریق كش��ور پاكس��تان از 
دیگر عوام��ل تاثیر گذار در روند 
ص��ادرات عنوان ك��رده و با بیان 
اینک��ه در س��ال 94 می توان به 
این روند س��رعت داد، می گوید:  
با توج��ه ب��ه اینکه ن��رخ یورو، 
برابر ب��ا ارزه��ای اروپایی پایین 
آمده است قطعی ش��دن جوایز 
صادراتی در سال آینده می تواند 
به رش��د صادرات فرش ش��دت 

بیشتری بدهد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« و 
براساس گزارش مركز فرش ملی 
ایران جانش��ین ش��دن كاالهای 
مکمل فرش همچ��ون موكت و 
پاركت، اش��باع ش��دن بازارهای 
مهم فرش ایرانی همچون آلمان 
و خروج تعداد زیادی از بافندگان 
از این صنع��ت در افت بازارهای 

این بخش تاثیر گذار بود. 
جغرافیای��ی  برن��د  تاكن��ون 
10 منطقه فرش بافی در سازمان 
  )wipo(جهانی مالکی��ت فکری
ثب��ت ش��ده اس��ت. همچنی��ن 
در س��ال گذش��ته پن��ج منطقه 
جغرافیایی فرش��بافی كش��ور به 
ثبت جهانی رسید و مراحل ثبت 
ملی و جهان��ی 12 منطقه دیگر 
نیز در س��ال آینده دنبال خواهد 

شد. 

رشد 32 درصدی صادرات فرش در سال 93

صادرات فرش دستباف به روزهای اوج خود می رسد؟ 

گزارش 2

بیمه

صادرات یادداشت

اصناف

بیمه مرك��زی ایران ب��ه زودی 
پ��س از تصمیم گیری های نهایی،  
ج��دول جدید حق بیمه س��االنه 
بیمه اجباری ش��خص ثالث انواع 
وسایل نقلیه را اعالم خواهد كرد. 

ب��ه گ��زارش مه��ر،  براس��اس 
بخش��نامه آیت اهلل ص��ادق آملی 

الریجانی ب��ه واحدهای قضایی و 
دادس��راهای سراسر كشور قیمت 
دی��ه كامل از ابتدای امس��ال یك 
ری��ال  میلی��ارد و 650میلی��ون 
تعیین ش��د. بر این اس��اس بیمه 
مرك��زی ای��ران ب��ه زودی پس از 
تصمیم گیری های نهایی،  جدول 

جدید ح��ق بیمه س��االنه، بیمه 
اجباری شخص ثالث انواع وسایل 
نقلیه را اعالم خواهد كرد. گفتنی 
اس��ت:  س��ال 93 در پی افزایش 
31. 6 درصدی دیه از س��وی قوه 
قضایی��ه،  بیم��ه مرك��زی ج.  ا. ا 
براساس قوانین و مقررات مربوط، 

حق بیمه ش��خص ثالث خودروها 
را ب��ا حداكث��ر 24 درصد افزایش 
نسبت به سال قبل تعیین و ابالغ 
ك��رده بود. متن كامل بخش��نامه 
رییس قوه قضایی��ه به واحدهای 
قضایی و دادسراهای سراسر كشور 
درباره دیه كامل به شرح زیر است: 

در اجرای ماده 549 قانون مجازات 
اسالمی،  مصوب 1392 و با توجه 
به بررسی های به عمل آمده قیمت 
دی��ه كامله در ماه ه��ای غیرحرام 
از ابت��دای س��ال 1394،  مبل��غ 
یك میلی��ارد و 650میلیون ریال 

تعیین می گردد. 

در پی افزایش دیه 

حق بیمه های ساالنه شخص ثالث به زودی اعالم می شود

محمد ممتازپور

مینوگله

محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی



اظهارات نوروزی وزیر راه و 
شهرس��ازی آب پاکی را روی 
دست فعاالن این حوزه ریخت 
و عب��اس آخون��دی در ویژه 
برنام��ه نوروزی صدا و س��یما 
صراحت��ا اعالم ک��رد تا حباب 
از بازار مس��کن خارج نش��ود، 
ش��رایط ح��ال حاض��ر ادامه 
خواهد داشت و موضوع رکود 
در چنین ش��رایطی مس��ئله 
مهم��ی محس��وب نمی ش��ود 
و تا به ط��ور کام��ل حباب از 
این بازار خارج نش��ود، شاهد 
اتفاق جدیدی در س��ال آینده 
نخواهیم بود.  عالی ترین مقام 
دولت��ی در این ح��وزه معتقد 
اس��ت، مردمی که امروز توان 
خرید خان��ه را ندارند، قربانی 
فعل و انفعاالت سوداگری های 
عده ای از اف��راد فعال در این 

حوزه شده اند.  
نرخ مسکن در کشور به ویژه 
در کالنش��هرها از سال 85 تا 
به ام��روز با تورم 58 درصدی 
مواجه شده که افزایش قیمت 
زمین س��هم 85 درصدی در 
این افزایش قیمت ها داش��ت.  
علی  ک��ه محم��د  به ط��وری 
پورش��یرازی، در گفت وگ��و با 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
قیمت زمین در مناطق شمال 
ته��ران در س��ال 82 ک��ه هر 
مت��رش 500 ال��ی 600 هزار 
تومان ب��ود، در س��ال 85 به 
متری 3 تا 4 میلیون رس��ید 
که در س��ال 93 قیمت زمین 
در همی��ن مناط��ق به چیزی 
ح��دود 10 ال��ی 12 میلیون 
توم��ان رس��ید. در ش��رایطی 
مش��اوران  انبوه س��ازان،  ک��ه 
ام��الک، س��رمایه گذاران این 
ح��وزه و حت��ی م��ردم نگران 

رکود دو س��اله بازار مس��کن 
و ساخت و ساز هس��تند، وزیر 
راه و شهرس��ازی ب��ه م��ردم 
اطمینان خاط��ر می ده��د که 
نرخ مس��کن در س��ال آینده 
کمت��ر از میانگین ن��رخ تورم 
افزای��ش خواهد داش��ت و تا 
تورم نزدی��ک به 60 درصدی 
آن کاهش نیابد، این سیاست 
ادامه خواهد داشت.  سیاست 
دولت این است که سوداگری 
از بازار خارج شود و شرایط را 
برای افرادی که به سوداگری 
در این حوزه دامن زده اند، به 
تنگ آورد تا مسکن از کاالی 
کاالی  جایگاه  به  س��رمایه ای 

اجتماعی برگردد. 
حال این در شرایطی است 
که قطع��ا به تفاهم رس��یدن 
کش��ورمان با گ��روه 1+5 در 
برداشته  و  مذاکرات هسته ای 
ش��دن مرحل��ه ب��ه مرحل��ه 
تحریم ه��ا؛  تاثیرات��ی در این 
بازار خواهد داش��ت چنان که 
برخی از کارشناسان معتقدند 
قیمت مسکن البته برای مدت 
زمان کوتاهی به دلیل ش��وک 
روان��ی در ای��ن ب��ازار کاهش 

خواهد یافت.
  

خروج سوداگری از 
مسکن نخستین اولویت 

طبق جدیدترین صحبت های 
وزیر راه و شهرس��ازی درباره 
در سال  اولویت های مس��کن 
94، انضباط ش��هری و خارج 
ک��ردن س��وداگری و محدود 
بازار مسکن  کردن سوداگران 
اولویت ه��ای  مهم تری��ن  از 
وزارتخانه در حوزه شهرسازی 
و مس��کن است.  س��وداگری 
و س��فته بازی ع��ده ای در این 

بازار باعث ش��ده امکان خرید 
خانه برای عم��ده ای از مردم 
به رؤیا تبدیل شود. از این رو 
سیاس��ت دولت این است که 
این دس��ت از فع��االن بازار را 
تحت فشار بگذارد و با محدود 
کردن دالالن این حوزه حباب 
قیمتی مسکن که بیش از یک 
ده��ه از ظه��ور آن می گذرد، 
اما موض��وع دیگری  بترک��د. 
که تیم مس��کنی دولت به آن 
اص��رار دارد، انضباط ش��هری 
اس��ت که در س��ال گذش��ته 
ش��اهد اختالف��ات ش��دید و 
عمیق وزارت راه و شهرسازی 
و ش��هرداری ها در این زمینه 
به خص��وص ف��روش تراکم و 
تغیی��ر کاربری ه��ا بودیم که 
آخون��دی اع��الم ک��رده این 
رون��د س��خت گیرانه در حوزه 
انضباط شهری در سال 94 با 
هم��کاری مردم جدی تر ادامه 

می یابد.  

پاسخ دادن به 60 درصد 
تقاضای بازار 

یکی دیگر از برنامه های دولت 
در بخش مسکن تامین مسکن 
برای چهار دهک اول کشورمان 
اس��ت و مس��کن اجتماعی را 
برای دهک های 1و 2 و مسکن 
حمایتی را برای دهک های 3 و 
4 تعریف کرده است.  اقدامات 
اولی��ه ب��رای عملیاتی ش��دن 
این برنامه های کالن مس��کنی 
هرچند از ابتدای شروع به کار 
دول��ت جدید آغاز ش��د اما فاز 
اجرای��ی آن از اواخر س��ال 93 

کلید خورد.  
عب��اس آخون��دی ب��ا بیان 
اینکه با اجرای این برنامه های 
وزارت راه و شهرس��ازی برای 

چه��ار ده��ک اول کش��ور به 
60درص��د تقاضای موجود در 
بازار ج��واب می دهیم، گفت: 
وقتی 60 درصد تقاضای بازار 
با برنامه ه��ای حمایتی دولت 
تامی��ن ش��ود، باع��ث کاهش 
تقاض��ا و در نهای��ت کاه��ش 

قیمت در بازار می شود.  
همچنی��ن 300 هزار واحد 
بافت فرس��وده هم بازس��ازی 
و نوس��ازی می ش��ود که ارائه 
از  باف��ت فرس��وده  وام ه��ای 
اسفند ماه سال گذشته شروع 
شد و در سال جدید هم ادامه 

خواهد داشت.  

تقویت پیش خرید 
مسکن 

در  همچنی��ن  آخون��دی 
آخری��ن اظه��ارات خ��ود در 
ابالغ تش��کیل  از  این ح��وزه 
حساب های امانی نزد بانک ها 
برای واریز وج��ه پیش فروش 
و نظارت بانک ها بر پیش��رفت 
ساخت و سازها خبر داد و گفت: 
براس��اس آیین نامه ای که به 
تصویب هیئت وزیران رسیده، 
پیش ف��روش  مراح��ل  هم��ه 

تعیین تکلیف شده است.
و  راه  وزارت  گ��زارش  ب��ه 
شهرسازی، آخوندی در برنامه 
ادامه  ویژه خبری  گفت وگوی 
داد: بخ��ش عمده تخلفات در 
ح��وزه پیش فروش مس��کن 
بوده چرا که اف��راد خانه ها را 
ولی  می کردند  ف��روش  پیش 
تعهدات  به  س��ازنده ها  برخی 
عم��ل نمی کردن��د و خریدار 

خسارت می دید.
وی نکته بسیار مهم را محل 
پول پی��ش خرید دانس��ت و 
افزود: الگویی که ما پیش بینی 

کردی��م، در اکثر کش��ورهای 
دنیا هم انجام می ش��ود، یک 
حس��اب امانی در ن��زد بانک 
اس��ت که با گشایش آن،  پول 
پی��ش خرید در این حس��اب 
قرار می گی��رد و بانک باید بر 
ساخت و س��از به عن��وان امین 
خریدار نظارت کند و براساس 
پیشرفت کار پرداخت ها را به 

تدریج انجام دهد. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: 
این س��از و کار اصلی اس��ت 
که ما ارائ��ه کردیم و تاکنون 
مدل آن را در ایران نداشتیم. 
فروردین  اواخ��ر  فکر می کنم 
این موضوع ابالغ ش��ود و این 
حس��اب های امان��ی و بح��ث 
پیش فروش حل خواهد شد. 

افزایش سقف تسهیالت 
خرید 

از دیگ��ر برنامه های دولت 
در سال جدید افزایش سقف 
تس��هیالت خرید خانه است.  
از ابتدای س��ال گذش��ته وام 
80 میلی��ون تومان��ی خری��د 
بانک  خانه مطرح ش��د ک��ه 
این  افزایش سقف  با  مرکزی 
تومان  80 میلی��ون  ت��ا  مبلغ 
هرچن��د  و  نک��رد  موافق��ت 
مبل��غ جدی��دی اعالم نش��د 
از وام 60 میلیون  اما صحبت 

تومانی ش��د. 
راه و  وزارت  ک��ه  هرچن��د 
شهرس��ازی اعالم ک��رد هنوز 
پیش��نهاد و خواس��ته ما ارائه 
وام 80 میلیون تومانی اس��ت. 
حال وزیر اعالم کرده، یکی از 
برنامه هایی که حتما در سال 
جدید به س��رانجام می رس��د، 
افزایش سقف تسهیالت خرید 

مسکن است.  

پای��ان تعطی��الت  مصادف ش��دن 
نوروز س��ال 1394 ب��ا روزهای آخر 
هفت��ه باعث ش��ده امس��ال پرونده 
س��فرهای نوروزی زودتر از همیشه 
بسته شود. سفرهایی که طبق اعالم 
رس��می پلیس راهور نسبت به سال 
گذشته افزایش��ی 3 درصدی داشته 
و البته با حفظ رون��د امیدوارکننده 
سال های گذشته در حوزه تصادفات 
و تلفات روند کاهش��ی خود را حفظ 

کرده است. 
در سفرهای نوروزی امسال وزارت 
راه و شهرس��ازی تمام امکانات خود 
را بسیج کرد تا ثبت چند ده میلیون 
س��فر در دوهفت��ه ب��ا بس��یج تمام 

امکانات همراه شود. 
ب��ا وجود تم��ام ای��ن طراحی ها و 
البت��ه ت��الش وزارت راه برای جلب 
نظ��ر مردم ب��ه اس��تفاده از قطار در 
سفرهای نوروزی، مس��افران باز هم 
س��فر ج��اده ای را به عن��وان انتخاب 

نخست خود برگزیدند. 
نهایی  آماره��ای  هن��وز  هرچن��د 
وزارت راه و پلیس راهور ارائه نش��ده 
اما نتایج نخس��تین گزارش ها نشان 
از آن دارد که چند ده میلیون س��فر 
ب��ا خودروهای ش��خصی از روزهای 
پایان��ی اس��فند تا دو هفته نخس��ت 
فروردین ثبت ش��ده و ای��ن آمار بار 
دیگ��ر جاده ها را صدرنش��ین جذب 

بیشترین مسافر می کند. 
در ح��وزه حمل و نق��ل عمومی نیز 
آخرین گزارش ها حکایت از آن دارد 
که اتوبوس های بین شهری همچنان 
در بین وس��ایل حمل ونقل عمومی 

جایگاه ویژه ای دارد. 
 مع��اون دفتر مس��افری س��ازمان 
با  راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای 
ارائه آمارهای ابتدایی اعالم ش��ده تا 
روز نه��م فروردین ماه امس��ال اعالم 
کرده اس��ت: 5 میلیون و 550 هزار 
مس��افر در قال��ب طرح ن��وروزی با 
ناوگان عموم��ی حمل و نقل جاده ای 
جابه جا شدند که 59درصد مسافران 
با اتوب��وس، 23 درصد مس��افران با 
مینی بوس و میدل باس و 18 درصد 
مسافران با س��واری کرایه به مقاصد 

موردنظر خود رفتند. 
آمار تلفات و تصادفات جاده ای نیز در 
تغییرات محسوسی  امسال  تعطیالت 
را پش��ت سر گذاش��ته و در حالی که 
پلیس بارها نس��بت به افزایش تلفات 
جاده ای در هفته دوم س��فرها هشدار 
داده و تعجیل مسافران در رسیدن به 
مقاصدشان را مزید بر علت دانسته بود 
اما روز گذش��ته اسکندرمومنی رییس 
پلی��س راهور ناجا رس��ما اعالم کرده، 
آم��ار تصادفات در هفته دوم نس��بت 
به نخس��تین روزهای تعطیلی کاهش 

یافته است. 

واژگونی ناشی از خستگی و خواب 
آلودگی و سرعت و سبقت غیرمجاز 
مهم ترین علت بروز حوادث نوروزی 
بوده اس��ت. از سوی دیگر مهم ترین 
نوع تصادفات نوروزی واژگونی بوده 
و طب��ق اع��الم مومنی اس��تان های 
ته��ران، اصفهان، خراس��ان رضوی، 
پرتصادف تری��ن  کرم��ان  و  ف��ارس 
اس��تان ها در طرح ن��وروزی بودند. 
البت��ه طرح نوروزی جاده ها تا پایان 
15 فروردی��ن م��اه درنظ��ر گرفته 
ش��ده و آمار قطعی تعداد سفرهای 
جاده ای نوروزی پ��س از این تاریخ 

مشخص خواهند شد. 
تقاض��ا  بیش��ترین  بع��دی  رتب��ه 

برای س��فرهای ن��وروزی به صنعت 
هواپیمای��ی کش��ور تعل��ق داش��ته، 
صنعتی ک��ه محدودیت های موجود 
در تع��داد ناوگان آن حتی بخش��ی 
از نظ��م بازار را نیز ب��ه هم ریخت و 
به افزایش قاب��ل توجه نرخ بلیت در 
برخی مسیرهای پرتقاضا منجر شد. 
س��ازمان هواپیمای��ی در روزهای 
پایان��ی اس��فند اع��الم ک��رد برای 
سفرهای نوروزی امسال 2350مجوز 
پ��روازی فوق العاده ص��ادر کرده که 
نزدیک به 900 پرواز از این میان به 
فرودگاه امام خمینی اختصاص یافته 
اس��ت. تا هفت��م فروردین م��اه، یک 
 میلیون و 885 هزار و 320مسافر در 

فرودگاه های کش��ور اعزام و پذیرش 
ش��دند و به نظر می رس��د با افزودن 
آمار مس��افرت ها در هفت��ه دوم این 
رق��م به بیش از س��ه میلیون س��فر 
پیش بینی شده از س��وی وزارت راه 
نزدی��ک خواهد ش��د و در این میان 
ش��رکت فرودگاه ه��ا اع��الم ک��رده 
مهرآباد،  بین الملل��ی  فرودگاه ه��ای 
امام )ره( و مش��هد، کیش و ش��یراز 
بیشترین نشست و برخاست و تعداد 
مسافران را به خود اختصاص داده اند. 
در ح��وزه دریای��ی نی��ز آماره��ا 
حاک��ی از افزای��ش تعداد مس��افران 
دارد. س��عیدنژاد، مع��اون وزی��ر راه 
اع��الم کرده از ابتدای 25 اس��فند تا 
13فروردی��ن ماه س��فرهای دریایی 
11درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بیش��تر شده اس��ت. در استان 
هرمزگان ب��ا س��هم 95 درصدی از 
س��فرهای دریایی تاکن��ون بیش از 
4ونی��م میلیون نفر-س��فر دریایی و 
450هزار جابه جایی خودرو به جزایر 

انجام شده است. 
بن��ادر  س��ازمان  اع��الم  طب��ق 
۷5ش��ناور مسافری و 31 لندینگ 
و  مس��افر  جابه جای��ی  کراف��ت 
مس��افری  بن��ادر  در  را  خ��ودرو 
کش��ور بر عه��ده داش��ته اند و15 
ش��ناور ناجی و 14 ش��ناور همیار 
ناج��ی نیز ایمنی ط��رح را کنترل 

ایرانی  جزای��ر  نزدیکی  می کنن��د. 
ب��ه یکدیگر و البت��ه بعضی مقاصد 
ف��ارس  خلی��ج  در  بین الملل��ی 
باع��ث ش��ده هرم��زگان در صدر 
و  ق��رار گیرد  س��فرهای دریای��ی 
از  بیش  ابتدای��ی  آماره��ای  طبق 
95 درص��د از س��فرهای دریای��ی 
به مقصد جزایر قش��م،  مس��افران 
کی��ش، هرم��ز، ابوموس��ی، هنگام 
و بن��ادر خارجی ش��ارجه و دوبی 

حرکت کرده اند. 
تنه��ا ح��وزه ای ک��ه هن��وز آمار 
ن��وروزی  س��فرهای  از  مش��خصی 
ارائ��ه نکرده حوزه س��فرهای ریلی 
اس��ت. هرچن��د وزارت راه ت��الش 
کرد ب��ا افزایش ظرفی��ت قطارها و 
البته مزیت نس��بی آنها نس��بت به 
سایر وسایل حمل و نقل اقبال مردم 
را نس��بت به ری��ل افزایش دهد اما 
بس��یاری از مس��یرهای ریل��ی در 
طول ایام ن��وروز همچنان ظرفیتی 
بیش��تر از تقاض��ا داش��تند و ج��ز 
چند مس��یر پرتردد دیگر مس��یرها 
همچنان ظرفیت خالی داش��تند تا 
آمار مسافران قطار تخمینی حدود 
دو میلی��ون نفر را ثبت کنند و این 
نش��ان از آن دارد که ب��رای تغییر 
دیدگاه مس��افران و تبدیل قطار به 
جانش��ین جاده ها راهی طوالنی در 

پیش است. 

تا تخلیه حباب، رکود ادامه دارد 
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نقش سه قوه در رفع معضالت 
بافت های حاشیه ای

وزیرکش��ور با بیان اینکه یکی از معض��الت امروز که 
می تواند به عنوان یک چالش بزرگ در آینده محس��وب 
شود،  موضوع حاشیه نشینی و مناطق کمتر توسعه یافته 
اس��ت،  گفت:  این مناطق در حوزه درآمدی،  اقتصادی،  
خدماتی،  بزهکاری ها و ناهنجاری ها با مشکالتی مواجه 
هس��تند که دولت،  مجلس و قوه قضایی��ه باید به آنها 
توجه جدی داش��ته باشند.  حاش��یه کالنشهر مذهبی 
مشهد مقدس به لحاظ تراکم جمعیت،  فیزیک و نحوه 
خدمت رسانی دچار اشکاالت اساسی است که برای رفع 
آن با حضور مسئوالن مرتبط کشوری و استانی تصمیمات 
الزم اتخاذ می ش��ود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرس��ازی،  عبدالرضا  رحمانی فضلی ادامه داد:  با توجه 
به اینکه حاشیه نشینی یک موضوع میان بخشی است و 
همه دستگاه ها باید در آن مشارکت داشته باشند،  بررسی 
وضعیت این سکونتگاه ها در دستور کار شورای اجتماعی 
وزارت کشور نیز قرار گرفته است که بر این اساس با تهیه 
طرحی کوتاه مدت در جهت ارائه خدمات بیشتر به مناطق 
کمتر توس��عه یافته اقدام خواهیم کرد و پیشنهاداتی در 
قالب برنامه ششم مطرح می کنیم که امیدواریم مورد دقت 

نمایندگان و دولت قرار گیرد. 
وی گف��ت:  هش��ت کارگروه در ش��ورای اجتماعی 
وزارت کش��ور ایجاد شده که هر یک از این کارگروه ها 
موضوعات تخصصی را در حوزه بافت های حاش��یه ای 
مشهد بررسی می کنند زیرا این سکونتگاه ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند.  البته برای افزایش مراکز نگهداری 
و درمان معتادان هم باید برنامه ریزی ش��ود تا بیماران 
بیش��تری در چرخه درمان و صیانت قرار گیرند؛  پس 
از تکمیل و اتمام مراحل درمان معتادان،  باید با کمک 
واحدهای تولیدی زمینه اش��تغال و بازگش��ت بهبود 
یافتگان را به کانون خانواده و جامعه فراهم کنیم. وزیر 
کشور اظهار کرد:  یکی از مشکالت کشور حاشیه نشینی 
است که بیش از یک میلیون نفر حاشیه نشین را در دل 
خود جای داده؛  ضمن اینکه نیمی از جمعیت شهرهای 
زاهدان،  اهواز،  تهران و کرج هم حاشیه نشین هستند. 

بیشترین معامالت آپارتمان در 
کدام منطقه تهران ثبت شد؟ 

آخری��ن آمارها از رش��د نزدیک ب��ه هفت درصد 
معام��الت آپارتم��ان در تهران و اختص��اص حدود 

14درصد کل آن در منطقه پنج خبر می دهد. 
به گزارش ایسنا،  در بهمن ماه سال گذشته تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15.6 
هزار واحد رس��یدکه در مقایس��ه با ماه مشابه سال 

قبل 6.8 درصد افزایش داشته است. 
همچنین بررس��ی آمارهای بانک مرکزی از توزیع 
تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده به تفکیک 
عمر بنا در بهمن ماه س��ال قبل حاکی از آن اس��ت 
که واحدهای نوس��از تا پنج س��ال س��اخت با سهم 
58درص��د بیش��ترین حجم از واحدهای مس��کونی 
معامله ش��ده را به خود اختص��اص داده اند که البته 
این س��هم در مقایسه با بهمن س��ال 1392 حدود 
0.۷ واح��د درصد کاهش را نش��ان می دهد. این در 
حالی اس��ت که توزیع تعداد معامالت انجام شده بر 
حسب مناطق مختلف شهر تهران در یازدهمین ماه 
س��ال 1393 بیانگر این اس��ت ک��ه از میان مناطق 
22 گانه ش��هر تهران منطقه پنج ب��ا 13.5 درصد از 
کل معامالت بیش��ترین تع��داد را به خود اختصاص 

داده است. 
همچنین منطقه چهار با 9.8 درصد،  منطقه دو با 
8.3 درص��د و منطقه 15 با 6.8 درصد در رتبه های 
بعدی تعداد معامالت انجام ش��ده در مناطق تهران 
قرار دارند. ام��ا 69.1 درصد از تعداد معامالت انجام 
شده در تهران صرفا به 10 منطقه شهر مربوط است 
که بیشترین فراوانی در مناطق 5، 4، 2، 15، 10، 8، 
14، ۷، 1 و 11 ب��وده و 12 منطقه دیگر تنها 30.9 
درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند. 

آماده راه اندازی 
خطوط کشتیرانی به اروپا هستیم

جمهوری اس��المی  ایران  کش��تیرانی  مدیرعامل 
گفت: این ش��رکت کش��تیرانی برای دوران پس از 
تحریم و برق��راری خطوط دریایی به کش��ورهای 
اروپای��ی برنامه های مختلف��ی دارد که می تواند به 
بازگش��ت رونق به حمل ونقل دریایی کشور منجر 

شود.
به گزارش کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران، 
محمدحس��ین داجمر اظهار کرد: اگر قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های ایران 
کامال لغو ش��ود، به تبع آن آمریکا و دیگر کشورهای 
غرب��ی نیز محدودیت های خود را از مس��ائل تجاری 
و مال��ی ایران ح��ذف خواهند ک��رد، در این صورت 
فعالیت کش��تیرانی مانن��د گذش��ته )دوران قبل از 

تحریم( می شود.
وی تصری��ح کرد: برای دوران پ��س از تحریم 
برنامه ه��ای مختلفی داریم و بای��د ببینیم توافق 
نهایی به چه صورت حاصل می ش��ود که بتوانیم 
مطاب��ق ب��ا آن، برنامه ه��ای مرتب��ط را اجرایی 

کنیم.
وی اضافه کرد: اگ��ر همان طور که در متن توافق 
فعل��ی تصری��ح ش��ده محدودیت های بانک��ی کامال 
برطرف ش��ود و تجارت کاال و نف��ت برای ایران آزاد 
ش��ود، رونق خوبی را در عملکرد کش��تیرانی کشور 
ش��اهد خواهیم بود، چراکه نخست باید تجارت آزاد 

شود تا حمل و نقل رونق بگیرد.
داجم��ر افزود: پس از لغو تحریم های اتحادیه اروپا 
و ایاالت متحده آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ای��ران خطوط خود را به س��مت اروپا به تدریج فعال 
خواهد ک��رد چراکه نمی توان به یکباره این اقدامات 

را انجام داد.

ثبت رکورد ترانزیتی 
جدید در کشور

مدیرکل دفتر ترانزی��ت و پایانه های مرزی گفت: 
انتظار کامیون ها در پایانه مرزی در سال 1393 بالغ 
بر 12میلیون و 340هزار تن کاال از کش��ور ترانزیت 
شد که نسبت به سال 92، 6/5 درصد افزایش یافته 

است.
به گ��زارش روابط  عموم��ی س��ازمان راهداری و 
حمل و نقل ج��اده ای، محمدجواد عطرچیان با اعالم 
ای��ن خبر اف��زود: با تالش هایی که در س��ال 1393 
از س��وی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با 
کش��ورهای همس��ایه و منطقه در قالب نشست های 
کارشناس��ی و رس��می دو یا چندجانبه انجام ش��ده 
خوش��بختانه روند بسیار خوبی را در زمینه ترانزیت 

شاهد هستیم .
عطرچی��ان نقش بخش خصوصی فعال در حوزه 
حمل و نق��ل بین الملل��ی را مثب��ت ارزیابی کرد و 
گفت: با توجه به توس��عه و بهبود زیرساخت های 
حمل و نق��ل و تقوی��ت کریدوره��ای ترانزیتی از 
مس��یر جمهوری اسالمی ایران طی سال گذشته 
5 میلیون  ترانزیت ش��ده،  از مجم��وع کااله��ای 
و 585 ه��زار ت��ن را م��واد نفت��ی و 6میلیون و 
۷55ه��زار ت��ن را م��واد غیرنفتی تش��کیل داده  
اس��ت ک��ه عمده تری��ن م��واد غیرنفتی ش��امل 
کاالهای��ی نظی��ر مواد س��وختی، ان��واع ترکیبات 
ش��یمیایی، ان��واع پنبه، ل��وازم خانگ��ی و گروه 

کاالهای س��اختمانی بوده اس��ت.
وی اف��زود: در مدت زمان مذکور، از میان مرزهای 
کشور بندرعباس با 3  میلیون و 285 هزار تن معادل 
6 / 26 درص��د فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود 
کاال به ش��مار می رود، پس از آن مرزهای پرویزخان، 
باشماق و بازرگان و لطف آباد در رده های بعدی قرار 

دارند.
مدی��رکل دفت��ر ترانزی��ت و پایانه ه��ای م��رزی 
همچنین اظهار داش��ت: در زمین��ه ترانزیت خروج 
کاال از کش��ور، بندر امام با 4  میلیون و 132 هزارتن 
مع��ادل 5 / 33 درص��د در رده نخس��ت و پس از آن 
مرزهای بندرعباس، لطف آباد و سرخس در رده های 

بعدی قرار دارند.
عطرچیان بیش��ترین حجم ت��ردد کامیون های 
حام��ل بار ترانزیت��ی را از مبدا ع��راق به مقصد 
ام��ارات اع��الم کرد و افزود: در س��ال گذش��ته 
م��رز  از  پرت��ردد  بیش��ترین حج��م مس��یرهای 
پرویزخان ب��ه بندر ام��ام و عمده ترین کاالهای 
عب��وری از کش��ور م��واد نفتی از مب��دا عراق به 

مقصد امارات بوده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از 561 هزار دستگاه 
تع��داد س��فر کامیون ه��ای حمل کنن��ده کاالهای 
ترانزیت��ی، 354 ه��زار دس��تگاه مع��ادل 63 درصد 
توس��ط کامیون ایران��ی، 55 هزار دس��تگاه معادل 
10 درصد توس��ط کامیون ترک، 19 هزار دس��تگاه 
معادل 3 درصد توس��ط کامی��ون آذری و 131 هزار 
دس��تگاه معادل 24 درصد توسط س��ایر ملیت ها از 

کشور حمل شده است.

پایان دور دوم سفرهای نوروزی

جاده ها همچنان پیشتاز سفرها



به نظر می رس��د برای تنظیم 
بازار مخصوص��ا در ایام ویژه ای 
مانند ش��ب عید، هن��وز آنقدر 
مش��کل داریم که بعید اس��ت 
به این زودی ها حل ش��ود. قبل 
از عی��د تم��ام هم و غم دولت و 
مس��ئوالن جهاد کشاورزی این 
بود که هر طور ش��ده از واردات 
می��وه، به خص��وص پرتق��ال به 
کش��ور جلوگیری کنند. توجیه 
و تفسیر آنها چیزی به جز تاکید 
بر حمایت از تولید داخلی نبود و 
همه مس��ئوالن بر کفایت تولید 
داخل برای تنظیم بازار شب عید 
اص��رار می ورزیدند. اگرچه این 
موضوع کامال صحت داش��ت و 
تولید کشاورزان به قدری بود که 
حتی می توانست به کشورهای 
همسایه هم صادر شود اما گرانی 
و افزایش ناگهانی قیمت پرتقال، 
باعث ش��د مردم به دیده تردید 
به طرح های تنظیم بازار بنگرند 
و همی��ن برای جوالن دالالن و 
فرصت طلبان س��ودجو کفایت 
می ک��رد. البته ناگفته نماند که 
با وجود تاکید ش��خص وزیر بر 
ممنوعیت واردات میوه، بازار از 
میوه ه��ای قاچاق در امان نماند 
و در البه الی طبق های مغازه ها 
انواع و اقسام محصوالت فرنگی 
از جمله سیب فرانسوی و آلوچه 
آفریقای��ی آن هم با قیمت های 

آنچنانی به چشم می خورد. 
پرتقال درجه یک، کیلویی 

2900تومان
در آخری��ن برنام��ه مناظ��ره 
گذش��ته،  س��ال  تلویزیون��ی 
تعاون��ی  س��ازمان  قائم مق��ام 
روس��تایی ه��م حضور داش��ت 
و ب��ا اطمین��ان کاف��ی به مردم 
قول داد که در هفته آخر سال، 
پرتق��ال درجه ی��ک به قیمت 
2900تومان از طرف س��ازمان 
متب��وع، در میادین میوه و تربار 
عرضه می ش��ود و ش��هروندان 

می توانن��د بدون هیچ نگرانی از 
بازار خرید کنند. 

طب��ق گفته های مس��ئوالن 
همی��ن س��ازمان، 70هزارت��ن 
ذخیره س��یب و پرتق��ال برای 
تنظی��م بازار ش��ب عی��د کنار 
گذاش��ته ش��ده بود و باز هم به 
استناد سخنان مدیران سازمان 
تعاونی روس��تایی، قرار بود این 
پرتق��ال درج��ه یک باش��د. به 
دلیل اینکه تنظیم بازار امس��ال 
ب��ه خاطر اجرای قانون انتزاع با 
سال های گذشته کمی متفاوت 
ب��ود، س��عی کردی��م  ب��ا تهیه 
گزارش��ی میدانی صحت و سقم 
موضوع برای شهروندان روشن 

شود. 
ضد و نقیض بازار

میادین میوه و تربار، به عنوان 
ش��هروندان  ب��رای  مرک��زی 
محسوب می شود که می توانند 
تقریبا تمام مایحتاج نوروز را از 
آنجا تهیه کنند. با نگاه منصفانه 
بای��د گف��ت ک��ه در هیچ ج��ا 
کمب��ودی از نظ��ر میوه ه��ای 
اصل��ی مانن��د س��یب، پرتقال، 
کی��وی و خیار وجود نداش��ت 
اما مشکالت دیگری در بازار به 

چشم می خورد که نمی توان به 
آنها به دیده اغماض نگریست. 

طب��ق گزارش ه��ای میدانی 
در مناط��ق مختل��ف، برخی از 
میادین تا آخرین روز س��ال به 
ق��دری ش��لوغ بود ک��ه ازدحام 
جمعی��ت، بس��یاری را از خرید 
منصرف کرد اما قس��مت اصلی 
ماجرا از جایی آغاز می شود که 
سخنان ضد و نقیض شهروندان 

را می شنویم. 
حس��ین، یک��ی از خریداران 
مرک��ز می��وه و تربار در ش��رق 
تهران، درباره پرتقال گفت: »دو 
صندوق پرتقال از یکی از غرفه ها 
ب��ا قیمت کیلویی 2900تومان 
خریداری ک��ردم اما از کیفیت 
آنه��ا چندان رضایت ندارم. زیرا 
سه تا از پرتقال ها را که پوست 
کندم، یا خراب بودند یا خشک 

که قابل مصرف نیست.«
او معتق��د بود، نمی توان روی 
ای��ن میوه ها ب��رای پذیرایی در 
دید و بازدید ایام عید حس��اب 
ک��رد. هرچن��د این ش��هروند 
از کیفی��ت محص��والت توزیع 
ش��ده در میادین گالیه داشت 
اما ش��هروند دیگری اظهارکرد: 

»درس��ت اس��ت ک��ه کیفیت 
پرتقال های توزیع ش��ده توسط 
دول��ت، درجه یک نیس��ت اما 
همی��ن ه��م غنیمت اس��ت.« 
ب��ه گفت��ه این ش��هروند، وعده 
مس��ئوالن مبن��ی ب��ر قیم��ت 
پرتقال، عملی ش��د اما کیفیت 
محص��والت چیزی نیس��ت که 
بتوان برچس��ب درجه یک را بر 
آن نهاد. به هر حال، می شود ایام 
نوروز را با این محصوالت سپری 

و از مهمانان پذیرایی کرد. 
در مغازه ها چه خبر بود؟ 

همان طور که رونق در میادین 
موج م��ی زد، مغازه ه��ای میوه 
فروش��ی نیز خالی از مش��تری 
نبودن��د و قیمت ه��ای باال هم 
مانعی برای حض��ور خریداران 
نشده بود. ش��هروندی در حال 
جاسازی س��بدهای پرتقال در 
صن��دوق اتومبیل��ش ب��ود که 
در پاس��خ به س��وال خبرنگار ما 
مبنی بر چگونگی وضعیت بازار 
لبخندی زد و گفت: »اصال آیا تا 
به حال دیده اید که میوه درجه 
ی��ک در میادی��ن ترب��ار توزیع 
ش��ود؟  اینها هم��ه حرف های 
پوچی اس��ت که برای دلخوشی 

مردم می زنند.«
او ادامه داد: »من عطای تربار را 
به لقایش بخشیدم و به مغازه ای 
آمدم که خودم بتوانم میوه هایی 
را که دلم می خواهد سوا کنم. ما 
در مقاب��ل مهمان ها آبرو داریم، 
حت��ی یکی از میوه ها هم نباید 
خراب باشد.« این شهروند اضافه 
ک��رد: »همس��ایه مان به یکی از 
این مراکز رفت تا پرتقال بخرد 
اما مجبور شد بدون چون و چرا 
بسته بندی را که فروشنده به او 

می دهد، قبول کند.«
هرچن��د نظره��ای متفاوتی 
درب��اره کیفیت پرتق��ال توزیع 
ش��ده در میادین وجود داش��ت 
اما تقریبا تمام مشتریان بر این 
موضوع تاکید داش��تند که این 
محص��ول، درجه یک نیس��ت و 
اگر قرار باش��د در جایی پرتقال 
مرغوب به فروش برسد، حداقل 
7 ت��ا 8 ه��زار تومان به ازای هر 
کیلوگرم قیمت خواهد داش��ت. 
البته انواع دیگری از این محصول 
در میوه فروشی ها توزیع می شد 
که قیمت هر کدام متفاوت بود؛ 

از 3هزار و 500تومان به باال. 
ب��ه هرترتیب، تنه��ا فراوانی 
ی��ک محص��ول در مراکز معتبر 
نمی توان��د نقط��ه عطفی برای 
تنظی��م ب��ازار آن باش��د، بلکه 
کیفی��ت ش��اید از قیم��ت هم 
در برخ��ی م��وارد مهم تر به نظر 
برس��د. البته بی کیفیتی پرتقال 
دولتی شب عید امسال را نباید 
به تمام کش��ور تعمی��م داد اما 
اکث��ر مصرف کنن��دگان درباره 
کیفی��ت پایین ای��ن پرتقال ها 
هم نظر بودند و اعتقاد داش��تند 
وعده مس��ئوالن در این قسمت 
محقق نش��د. ش��اید دلیل آن را 
باید در نابسامانی سردخانه ها و 
استاندارد نبودن انبارهای کشور 
جست وجو کرد ولی علت هرچه 
باشد، نباید اعتماد مصرف کننده 

به مسئوالن از بین برود. 

آیا وعده ها عملی شد؟ 

داستان پرتقال و شب عید
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 خسارت قابل توجه تگرگ 
به درختان میوه 

هفت��ه دوم نوروز هفت��ه ای بود که نس��بتا در آن 
نزوالت جوی ش��دت گرفت و حتی به جایی رس��ید 
که آس��مان تهران و ش��هرهای اطراف تگرگ باران 
ش��د.  این اتف��اق اگرچه می تواند خوش یمن باش��د 
اما نزوالتی با چنین ش��دت آسیب جدی به شکوفه 
درختان می زن��د. نایب رییس اتحادی��ه باغداران در 
این باره گفت:  درپی بارش ش��دید تگرگ در استان 
تهران خس��ارات قابل توجهی به درختان میوه وارد 

شده اما هنوز به طور دقیق برآورد نشده است. 
مجتبی ش��ادلو در گفت وگو با ایسنا،  درباره میزان 
خس��ارت وارد شده ناش��ی از بارش تگرگ به باغ های 
میوه اس��تان تهران اظهار کرد:  در حال بررسی میزان 
خسارات احتمالی هستیم اما به طور مسلم در مناطق 
کوهستانی،  نوار ش��مالی و شمال شرق استان تهران 
هنوز درختان شکوفه نداده بودند و احتمال خطر آنها 
پایین تر اس��ت. وی ادام��ه داد:   در نوار جنوبی از نقطه 
جنوب البرز،   ش��هرری،  پیش��وا،  رباط کریم،  مالرد،  
ش��هریار و حتی اسالمشهر که بهار ش��ده بود تگرگ 
هرچند حالت رگبار داش��ت اما خسارات بیشتری وارد 
کرده است. نایب رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه باید 
اطالعات برای تخمین خسارت وارد شده کامل شود،  ادامه 
داد:   به هر حال بیش��ترین خسارت سمت غرب و شرق 
تهران بوده و در نوار پایینی مشکلی به وجود نیامده است.  
در مجموع در برخی قسمت ها خسارت کیفی و در برخی 
دیگر که از شدت بیشتری برخوردار بود خسارت کمی و 

کیفی است. 

پایان پرداخت یارانه شیر دامداران 
اتحادیه اروپا پس از 30سال

براساس اعالم رسمی کمیسر اتحادیه اروپا در امور 
کش��اورزی از پایان ماه میالدی گذش��ته مصادف با 
س��ی و یکم ماه مارس، روز چهارشنبه 12 فروردین 
1394 خورش��یدی پ��س از 30 س��ال کمک ه��ای 
اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان شیر به پایان رسید. 
فیل هوگان، کمیسر اتحادیه اروپا در امور کشاورزی 
در حالی این خبر را اعالم می کند که قریب به 30 سال 
این حمایت ها در حدی گس��ترده صورت می گرفت و 
حتی در س��ال 2009 میالدی هزار دامدار بلژیکی در 
بروکسل در اعتراض به حجم کم کمک های دولت های 
اروپای��ی و افزایش هزینه های تولی��د، اقدام به ریختن 
ش��یرخام در معابر و مزارع خود ک��رده بودند. بنابراین 
گزارش، فیل هوگان، کمیس��ر اتحادی��ه اروپا در امور 
کش��اورزی گفت:  لغو یارانه، همواره مس��ئله نوس��ان 
قیمت ها را مطرح می کند اما ما در صورت بروز بحران، 
همچن��ان ابزار الزم را در بازار در دس��ت داریم.  بانک 
س��رمایه گذاری اروپا همراه با صندوق ویژه ای در تمام 
کش��ورهای اتحادیه، صنعت تولید لبنیات را بازسازی 
خواهند ک��رد. هوگان ضمن هش��دار در مورد اینکه 
در فق��دان کمک ه��ای اتحادیه اروپا، نس��ل جدید 
تولیدکنن��دگان لبنیات باید ب��ا چالش های جدیدی 
روبه رو شوند، گفت: با وجود همه اینها، این فرصتی 
خواهد ب��ود برای رش��د اقتصادی و ایج��اد کار. به 
گ��زارش ایانا، پیش از این و در مارس س��ال 2013 
میالدی پارلمان اروپا از پیش��نهاد ش��فاف تر ش��دن 
پرداخت یارانه های کشاورزی اتحادیه اروپا پشتیبانی 
کرده بود و نمایندگان پارلمان خواس��ته بودند تا نام 
همه کس��انی که از بودجه سیاس��ت کشاورزی اروپا 
برخوردار خواهند شد، در دسترس عموم قرار گیرد. 

تردید در آمار خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی از 84 تا 91 

بررسی های مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی 
و مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س نش��ان می دهد از 
س��ال 1384 تا 1391 خورش��یدی آمار خریدهای 
تضمینی محصوالت کش��اورزی که از س��وی وزارت 
جهادکشاورزی اعالم شده بود،  غیرواقعی بوده است. 
به گزارش ایانا،  بررس��ی آماره��ای تولید و خرید 
تضمینی گندم از سوی این دو مرکز بیانگر آن است 
که تا س��ال 1384 خورشیدی مقدار خودمصرفی و 
مصارف غیرانس��انی گندم حدود 3 میلیون تن بوده 
است  اما از سال 1384 تا 1389 این مقدار به حدود 
4 میلیون تن افزایش یافت و پس از س��ال 1389 با 

شیب تندی به حدود 9 میلیون تن رسید. 
این مقدار مصارف غیرانس��انی،  یا باید از کش��ور 
خارج ش��ده یا به مصرف دام رسیده و جایگزین جو 
ش��ده باش��د که با توجه به آمار تولید و واردات جو 
این ام��کان وجود ندارد.  خروج این حجم گندم نیز 
به ص��ورت قاچاق غیرممکن اس��ت،  پس می توان با 
قاطعیت گفت آمار تولید اعالم شده غیرواقعی است. 
تعیین قیمت تضمینی با اس��تفاده از چهار معیار 
اقتصادی هزینه تولید،  قیمت سر مرز،  معیار رابطه 
مبادله و معیار چندگانه صورت می گیرد.  کشورهای 
مختلف جهان از یک یا چند معیار از معیارهای فوق 
در تعیین قیمت های کف برای محصوالت موردنظر 

استفاده می کنند. 

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از حرف تا عمل
پیدا کنید گرانفروش را! 

ن��وروز 94 در حالی آغاز ش��د ک��ه گرانی کاالها 
و محص��والت کش��اورزی و دامی را از س��ال 93 با 
خود یدک می کش��ید. افزایش قیمت مرغ، گوشت، 
ش��یر و لبنیات و برخی میوه ها که از زمس��تان 93 
 آغاز ش��ده ب��ود نوید به��ار گرانی ه��ای چندباره را 

می داد. 
در این میان مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی هر 
یک در جای��گاه خود وعده آمادگی ای��ن وزارتخانه 
ب��رای تامین و تنظی��م بازار محصوالت کش��اورزی 
می دادن��د اما هرچه به نوروز نزدیک تر ش��دیم قیمت 
برخی کاالها باالتر رفت. مرغ و پرتقال دو شاهد مثالی 

هستند که در این مقال می گنجند. 
درحالی که قیمت مرغ پروازکنان به باال می رفت و 
در برخی از ش��هرهای توریستی به 9هزار تومان هم 
رسید، پرتقال نیز در برخی مغازه ها، قیمت 5 رقمی 
11 ت��ا 12 هزار تومان��ی را مزمزه کرد. در این میان 
توجیه و توضیح مس��ئوالن دولتی و غیر دولتی خود 

حکایتی دارد! 
در آخرین روزهای اس��فند 93 سازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی ایران اعالم کرد ک��ه در میادین 
میوه و تر بار، پرتق��ال درجه یک به قیمت مصوب 
2900 توم��ان عرضه می ش��ود و م��ردم می توانند 
میوه ه��ای م��ورد نیاز نوروز را از ای��ن مراکز تهیه 

کنن��د. 
نخس��ت آنکه تنها پایتخت و برخی کالنش��هرها 
دارای سازمان میادین میوه و تربار هستند و سایر 
ش��هرهای بزرگ و کوچک به چنین مراکز فروشی 

دسترس��ی ندارند. 
 نکت��ه قاب��ل ذکر دیگر این اس��ت که مس��ئوالن 
سازمان تعاون روستایی اجناس میادین میوه و تربار 
را درجه یک اعالم می کنند درحالی که چنین نیست 
و عمده کاالهای عرضه ش��ده در این مراکز درجه 3 
و 4 هستند و تنها در برخی از غرفه های آنکه نمونه 
نامیده می ش��ود محصوالت درجه 2 و گاهی درجه1 
به فروش می رس��د؛ این موضوع نی��ز در جای خود 

بسیار قابل تامل است. 

پرتق��ال  نی��ز  مراک��ز  ای��ن  در  روی  ه��ر  ب��ه 
2900 تومانی وجود داش��ت ام��ا درجه یک نبود و 
برخ��ی از مردم، میوه مورد نیاز خود را از مغازه ها 
و میوه فروش��ی های سطح شهر تهیه کردند آن هم 

ب��ا چند براب��ر قیم��ت. 
در روزه��ای تعطیل نوروز قیم��ت پرتقال حتی 
در ش��هرهای ش��مالی کش��ور به بیش از 10 هزار 
تومان رس��ید. البت��ه این قیمت ها گوی��ا برخی از 
مس��ئوالن از جمل��ه اتحادی��ه می��وه فروش��ان را 
ناراحت نکرد و برای آنها قابل دفاع بود. حال پیدا 

کنید پرتقال فروش را! 
از پرتق��ال که بگذریم قیم��ت محصوالت اصلی و 
پرمص��رف دیگر مانند مرغ نیز در اوج بود و قیمت ها 
براس��اس میزان تقاضا، مش��خص می شد. مسئوالن 
وزارت کشاورزی این گرانی ها را به کم کاری سازمان 
حمایت ربط دادند و مس��ئوالن سازمان حمایت نیز 
وزارت جهاد کش��اورزی را مسئول دانستند. در این 
میان تنها مردم بودند ک��ه گران خریدند و چاره ای 

هم نداشتند! 
دولت ه��ا مجریان قوانین هس��تند که از س��وی 
مردم و به نمایندگی از آنها با امکانات و اختیاراتی 
که مردم به آنها می دهند موظف به اجرای قوانین 
برای رفاه حال شهروندان هستند. براساس ماده1 
قانون تمرک��ز وظایف و اختیارات مربوط به بخش 
کش��اورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید، 
تامی��ن و تنظیم ب��ازار محصوالت کش��اورزی در 

کشور است. 
م��اده 1 ای��ن قان��ون، تاکی��د دارد ک��ه کلی��ه 
اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، 
برنامه ری��زی، نظ��ارت و انج��ام اقدام��ات الزم از 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت 

جهاد کش��اورزی واگذار می ش��ود: 
- تج��ارت اع��م از ص��ادرات، واردات و تنظی��م 
بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساس��ی زراعی، 
باغی و گیاهان دارویی ش��امل گن��دم، برنج، جو، 
ذرت، پنبه وش، روغ��ن و دانه های روغنی، چای، 
س��یب زمینی، پی��از، حبوب��ات، س��یب، پرتقال، 
خرما، کش��مش، قند، ش��کر و کنجاله و همچنین 
محص��والت دامی، طیور و آبزیان ش��امل ش��یر و 
فرآورده های لبنی، گوش��ت س��فید، گوشت قرمز، 

تخم مرغ و نیز پیله ابریش��م. 
� صنای��ع تبدیل��ی بالفصل با ی��ک مرحله تبدیل 
در بخش کش��اورزی: از جمله مسئولیت های محول 
ش��ده به وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت. همچنین 
براساس ماده 3 قانون موسوم به انتزاع، وزارت جهاد 
کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کاالهای 
یاد ش��ده، به نح��وی عمل کند که س��االنه حداقل 
10درص��د به می��زان تولید داخل��ی این محصوالت 
افزوده ش��ود تا کاالهای مزبور به مرز خودکفایی در 

تولید داخلی برسد.«
بنابراین و با توجه به نص صریح قانون، مس��ئوالن 
وزارت جه��اد کش��اورزی بای��د پاس��خگوی ای��ن 
نابس��امانی ها در بازار محصوالت کشاورزی باشند و 
در این زمینه اگر س��ازمان یا نهاد مس��ئول و متولی 
همکاری های الزم را انجام نداده باش��د، به مقام های 
قضای��ی و مردم معرفی ش��وند تا راه تک��رار بر این 
بی مس��ئولیتی ها و کم توجه��ی به مس��ئولیت های 

قانونی، بسته شود. 

یادداشت خبـــر

مولود غالمی

بازار میوه و تربار در سال 1393 
باال و پایین زیادی داشت و نوسانات 
زیادی را تجربه کرد که گاه به زیان 
م��ردم ب��ود و گاه تولیدکنندگان را 
متض��رر ک��رد.  در ای��ن میان موز 
ب��ا افزای��ش 30 درص��دی قیمت،  
کمتری��ن و پرتقال با افزایش بیش 
از 100 درصدی قیمت،  رکورددار 
بیش��ترین نوس��ان قیمتی در بازار 

میوه سال گذشته بودند. 
ح��ال و روز ب��ازار میوه و تربار در 
س��الی که گذش��ت پرنوسان بود و 
ب��ا قیمت ه��ای نجومی در برخی از 
اق��الم مواجه بود،  به گونه ای که از 
نخس��تین ماه های سال گذشته تا 
اسفند ماه همچنان این روند ادامه 
داش��ت.  البته برخالف فضای کلی 
حاک��م بر بازار، برخی میوه ها مانند 
س��یب،  کی��وی و تا حدودی خیار 

بازاری با ثبات نسبی داشتند. 

موز وارداتی در ردیف کمترین 
نوسان های قیمتی

از تم��ام اتفاقات که بگذریم موز 
به عنوان یکی از محصوالت وارداتی 
به کشور با کمترین نوسان قیمتی 
در بازار میوه و تربار س��ال 1393 
مواجه شد،  به گونه ای که قیمت این 

محصول در ابتدای س��ال گذش��ته 
کیلوی��ی ح��دود 4600 تومان بود 
که با نوس��ان ح��دود 30 درصدی 
در هفته پایانی س��ال گذش��ته به 

حدود 6000 تومان رسید. 

پرتقال از افزایش 2 برابری 
قیمت تا قاچاق ترکیه ای

پرتقال هم که تولید بیش از 2 میلیون 
تنی و مستمر آن همواره سبب می شود 
ب��ه غی��ر  از صادرات به عن��وان یکی از 
میوه ه��ای اصلی س��فره های نوروزی 
شناخته شود،  ابتدای زمستان هر سال 
روند ذخیره س��ازی آن به همراه سیب 
آغاز می شود اما این محصول صدرنشین 
میوه های پارسال و ایام شب عید امسال 
از نظر قیمتی بوده است، به گونه ای که 
قیمت آن در فروردین پارسال از کیلویی 
2500 تا حدود 4000 تومان در نوسان 

بود و قیمت آن در آخرین روزهای سال 
1393 تا بیش از 8000 تومان رسید.  
البت��ه در این می��ان برخی به دنبال 
واردات ای��ن محصول به دلیل آنچه 
کمبود ناش��ی از س��رمازدگی سال 
گذش��ته اعالم می کردند،  بودند اما 
مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی با 
قاطعیت اجازه واردات این محصول را 
نداده اند که البته در ادامه مردم شاهد 
قاچاق و واردات چمدانی مرزنشینان 
پرتقال از مصر و ترکیه و عرضه آشکار 
آن در میادی��ن رس��می بازار میوه و 
تربار و در جایگاه های عرضه میوه های 
دولتی بودند. به گزارش ایسنا، بازار 
ش��ب عید پرتقال کامال رها ش��ده 
بود و خبری از دستگاه های نظارتی 
نب��ود و همین اتفاق باعث ش��د تا 
قیمت این محصول از حدود 5000 
تا 11 هزار تومان در نوسان باشد. 

افزایش 60 درصدی قیمت 
سیب در سال جاری

سیب که تولید حدود 3 میلیون 
تنی آن همواره راه را برای صادرات 
آن نیز باز می گذارد،  نوسان حدود 
60 درص��دی را ط��ی 12 ماه��ه 
س��ال گذشته پش��ت سر گذاشت، 
به گون��ه ای که قیمت این محصول 
در فروردی��ن م��اه امس��ال حدود 
کیلوی��ی 2000 توم��ان ب��ود و در 
آس��تانه نوروز هر کیلوگرم س��یب 
درج��ه ی��ک قرم��ز و زرد در بازار 
به بیش از 5000 تومان رس��یدکه 
نشان از افزایش قیمت 60 درصدی 

این میوه صادراتی دارد. 

میوه های نجومی 93
در می��ان ان��واع می��وه و ترب��ار 
عرضه ش��ده در بازار سال گذشته 

برخی از آنها با قیمت های نجومی 
عرضه می ش��دند، البته در ماه های 
مختلف قیمت ش��ان متغیر بود که 
می توان به قیمت 12 هزار تومانی 
لیموش��یرین،  16 ه��زار تومان��ی 
لیموت��رش،  8500 تومان��ی انار،  
11 ه��زار تومان��ی نارنگ��ی،  80 
ه��زار تومانی چغال��ه بادام و غیره 
اش��اره کرد، البته این قیمت ها در 
ماه پایانی پارسال متفاوت بود. در 
این میان وزارت جهاد کش��اورزی 
به عن��وان متولی تولید و تامین بازار 
محصوالت کش��اورزی ش��اید بهتر 
باش��د فعال تر از گذش��ته نسبت به 
نوسانات قیمتی میوه و تربار در بازار 
حساس��یت به خ��رج دهد تا بتواند 
وظای��ف جدی��دش را در راس��تای 
قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش 
کش��اورزی به بهترین شکل ممکن 
اجرای��ی کند و ب��ازار باثبات تری از 
محصوالت کش��اورزی م��ورد نیاز 
م��ردم را ب��رای آنها فراه��م کند و 
از آن س��و دس��تگاه های نظارتی و 
تعزیراتی نیز باید همکاری بیشتری 
با این وزارتخانه داش��ته باش��ند و به 
جای اینک��ه به دنبال مقصر گرانی 
محصوالت کشاورزی در بازار باشند، 

با گرانفروشان برخورد کنند. 

موز کمترین و پرتقال بیشترین نوسان قیمت را تجربه  کردند

وحید زندی فخر

استانداردها را زیر پا نگذاشتیم

یکی از وظایف اصلی دولت س��امان دادن به بازار 
اس��ت. در این میان ایام نزدیک به عید بسیار مهم 
و حس��اس می شود،  به ویژه بازار مرکبات که در آن 
میزان تقاضا از طرف مردم افزایش می یابد. بنابراین 
وظیفه خطیر تنظیم بازار به دوش مسئوالنی است 
که به هر نحوی ش��ده باید رضای��ت و رفاه مردم را 

فراهم کنند. 
در هفته پایانی سال گذشته طبق قولی که سازمان 
تعاونی روس��تایی به ش��هروندان داده بود پرتقال های 
ذخیره شده در انبارها بین میادین میوه وتربار توزیع 
ش��د تا تعادل الزم در بازار ایجاد ش��ود. شاید برخی 
از مصرف کنندگان نس��بت به کیفی��ت این پرتقال ها 
گله مند باش��ند اما به نظر می رسد ذکر نکاتی در این 
زمینه الزم و ضروری اس��ت ت��ا درک بهتری از علت 

موضوع برای مخاطبان ایجاد شود. 

در ق��دم اول باید اذعان ک��رد که خرید محصول 
از کشاورزان طبق اس��تانداردهایی انجام گرفت که 
سازمان تعاونی روستایی به مدت هشت سال مطابق 
با همان معیارها این کار را پیش برده و ذخیره سازی 
آن زیر نظر دفتر کنترل و بازرسی کیفی بوده است. 
بنابراین خرید پرتقال از تولیدکننده ها کارشناس��ی 

شده و مطابق با استانداردهاست. 
دوم اینکه به دلیل س��رمازدگی پارس��ال باردهی 
درختان کاهش یافت و در عوض محصول حجیم تر 
و بزرگ تر تولید ش��د. به عبارتی اگر به طور طبیعی 
میانگین وزن پرتقال ه��ا باید بین 200 تا 320گرم 
باشد این محصوالت تا 350گرم وزن داشتند. وقتی 
چنی��ن اتفاقی می افتد درص��د خرابی ها باال می رود 
و متاس��فانه بین پرتقال های باکیفی��ت چند مورد 
خرابی هم وجود خواهد داش��ت. مطمئنا هیچ کس 
هم نمی تواند تا قبل از کندن پوس��ت میوه از درون 
آن خبر داش��ته باش��د!  بنابراین تنه��ا راه موجود 

قضاوت از روی ظاهر میوه است. 
س��وم اینکه دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده 
دارد ن��ه تامین محصوالت. بای��د بین این دو مقوله 
تف��اوت قائل ش��د. توزیع پرتقال از طرف س��ازمان 
تعاونی روس��تایی تنها برای تنظی��م بازار بود و اگر 
چنی��ن اتفاقی نمی افتاد فرصتی برای س��ودجویان 
پی��ش می آمد ک��ه حتی قیمت پرتق��ال را بیش از 
آنچ��ه بود افزایش می داد. اما ب��ا توزیع به موقع این 
محصول تعادلی ایجاد شد که تمام اقشار تا حدودی 

بتوانند نیاز خود را برطرف کنند. 
بنابراین اگرچه شاید امروز برای عنوان کردن این 
صحبت ه��ا کمی دیر باش��د اما ای��ن اطمینان را به 
مردم می دهم که پرتقال ها توس��ط سازمان با نگاه 
درجه یک از کشاورزان خریداری شده و در بهترین 
شرایط ذخیره س��ازی شده اند. حال بی انصافی است 
اگ��ر وجود تع��دادی خرابی یا مش��کل کوچکی در 

توزیع را به پای تمام زحمات دولت نوشت. 

حسین مهدی دوست
معاون بازرگانی سازمان تعاونی روستایی



شللمار زیللادی از مللردم بلله دنبللال اعللام بیانیه 
هسللته ای، به خیابان ها آمده و به شللادی پرداختند. 
به گللزارش عصرایللران، مللردم در خیابللان ولیعصر 
تهللران با بوق زدن، شللادی و ابراز احساسللات خود 
از نتیجلله به دسللت آمده در مذاکرات هسللته ای در 
لللوزان ابراز شللادمانی کردند. این افللراد همچنین با 
در دسللت داشتن پرچم ایران و سللردادن شعارهایی 
در حمایت از ظریف، از توافق هسللته ای اعام شللده 
میان ایران و 1+5 در لوزان سللوییس حمایت کردند. 
عللاوه بر تهران، در تعداد دیگری از شللهرهای ایران 
نیللز تجمع هللای خودجوش و مردمللی در حمایت از 
توافق هسللته ای برگزار شد. ایران و گروه 1+5 بعد از 
روزها مذاکرات فشللرده در لوزان سللوییس، از توافق 

میان خود خبر دادند. 
ایسنا هم نوشت: پس از قرائت بیانیه مشترک ایران و 
1+5 در دانشگاه لوزان، برخی از تهرانی ها برای قدردانی 
از تیم مذاکره کننده کشللورمان با حضور در خیابان ها، 
رضایت و شللادی خود را از نتیجه ایللن تاش ها اعام 
کردند. جمعی از مردم در خیابان های مختلف پایتخت 
از جمللله خیابان سللی تیللر )مقابللل وزارت خارجه( و 
خیابللان ولیعصر حضور یافته و به شللادی پرداختند و 

حمایت خود را از نتیجه این مذاکرات اعام کردند. 
ایرنللا نیز گزارش داد: جمعی از مللردم تهران پس از 
اعام خبر توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 
با به صدا در آوردن بوق خودروهای خود به شللادمانی 
پرداختنللد. یکی از رانندگان در خیابان ولیعصر به ایرنا 

گفت: از آقللای محمدجواد ظریللف، وزیرامورخارجه و 
هیللات مذاکره کننده ایرانی در لوزان سللوییس تشللکر 
می کنیم و براساس آنچه از طریق رادیو شنیدیم، اقتدار 
هسللته ای ایران در این تفاهم نامه حفظ شللده اسللت. 
به گللزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسلله هللم گزارش داد 
تهرانی ها در سللاعات اولیه جمعه به خیابان ها ریختند 
تا شادمانی خود را درخصوص تفاهم حاصل شده میان 
ایران و گروه 1+5 ابراز کنند. به گزارش این خبرگزاری، 
خیابللان ولیعصر بزرگ ترین خیابان پایتخت ایران مملو 
از اتومبیل هللای شللخصی بللود در حالی کلله رانندگان 
آنهللا بوق  ماشین های شللان را به صللدا در می آوردند تا 
خشنودی خود را از تفاهم بر سر تعیین چارچوب توافق 

نهایی میان ایران و گروه 1+5 ابراز کنند. 

وزیر امور خارجه کشللورمان گفت: قرار 
نیست در مذاکره و توافق یک طرف تمام 
امتیللازات را بگیرد و طرف مقابل تسلللیم 
شللود. محمدجواد ظریف پس از ورود به 
تهران در پاویون دولللت فرودگاه مهرآباد 
به تشللریح اهداف سفر به سوییس و بیان 
جزییاتی از تفاهم میان ایران و گروه 5+1 
پرداخت و گفت: در دور آخر گفت وگوهایی 
که در سللوییس داشتیم، به لطف خداوند 
و دعللای خوبان و بللا هدایت هللای مقام 
معظللم رهبللری و حمایت هللای بی نظیر 
ایشللان از تیم مذاکره کننده هسللته ای و 
راهنمایی های ایشان به تیم مذاکره کننده 
و همچنین حمایت شجاعانه رییس جمهور 
از مذاکللرات، ایللن امکان بللرای ما فراهم 
شللد که به مجموعلله ای از راه حل ها برای 
رسللیدن به توافق جامع دسللت یابیم. این 
مجموعه راه حل با عنللوان مبنای نگارش 
سللند نهایی کلله تنها توافق مللا در مورد 
مذاکراتللی که بللا لطف خللدا و واقع بینی 
طرف مقابل امکان پذیر است، خواهد بود. 
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه  
»دو سللند برمبنللای راه حل هایللی نگارش 
خواهد شللد که در روزها و ماه های گذشته 
در مورد آن بحث و تبادل نظر شللد« گفت: 
ضروری می دانم که از هملله افرادی که در 
مذاکرات هسللته ای بلله بنللده و همکارانم 
کمک کردند به ویژه از دکتر صالحی ریاست 
سازمان انرژی اتمی که هم با تخصص علمی 
و هم با ظرافت های دیپلماتیک توانستند کار 
مذاکللرات را پیش ببرنللد و همچنین مردم 
ایللران که با مقاومت خود نشللان دادند که 
حربه فشار و تحریم علیه شان کارساز نیست، 
سپاسللگزاری کنم. مردم کشور با حضور در 
انتخابات نشللان دادند که این مردم از نظام 
و دولت جدا نخواهند بود و همین امر باعث 
شد کشللورهایی که برای گفت وگو با  ایران 
شرط می گذاشللتند و برای مذاکره با ایران 

شللرایطی را قائل بودند در برابر نمایندگان 
ایللن ملت بللزرگ حضللور پیللدا کردند و 
بسیاری از خواسته های غیرمنطقی خود را 
کنار گذاشللتند و به این نتیجه رسیدند که 
حرف های قبلی، حرف های بسیار کارآمدی 
نیسللت. وزیر امللور خارجه کشللورمان با 
اشاره به صحبت های جان کری وزیر امور 

خارجه آمریکا در مورد عدم توانایی غرب 
در بلله زانللو درآوردن ایللران، اظهار کرد: 
دیدید و شللنیدید که کری بار دیگر رسما 
اعام کرد که ما نمی توانیم مردم ایران را 
به زانو دربیاوریللم. وی با بیان اینکه »اگر 
کسللانی به این خیال واهللی منتظرند که 
ایران بلله زانو دربیاید بایللد در این خیال 

بمانند« تاکیللد کرد: این نکته بزرگ ترین 
عامل قدرت ما در مذاکرات بود. 

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با 
اشاره به دستیابی ایران به اهداف خود در 
مذاکللرات اخیر، گفت: ما با اهداف خاصی 
وارد مذاکرات شللدیم و تا این مرحله نیز 
به لطف خدا تا حللد امکان به این اهداف 
دسللت پیدا کرده ایم. ظریف با بیان اینکه  
»قرار نیست در مذاکره و توافق یک طرف 
تمللام امتیللازات را بگیرد و طللرف مقابل 
تسلللیم شللود« افزود: ما افتخار می کنیم 
کلله هیللچ گاه تسلللیم نخواهیم شللد اما 
چنیللن تصوری هم نداریم کلله می توانیم 
در مذاکللره طرف مقابل را به تسلللیم در 
برابر خود واداریم. ما می توانیم در مذاکره، 
در برابللر امتیازاتللی که کسللب می کنیم 
مابه ازاهایللی ارائه دهیم تللا بتوانیم کار را 
پیش ببریم. ظریف با تاکید بر اینکه هنوز 
در آغللاز راه و ابتدای کار هسللتیم، اظهار 
کللرد: ما چند هللدف جللدی از مذاکرات 
داشللتیم و هنوز در آغاز راه هستیم اما در 
نهایت برمبنایی که تاکنون به آن دسللت 
یافتیم، فکر می کنیم کلله به اهداف خود 
دست پیدا خواهیم کرد. وزیر امور خارجه 
کشورمان در ادامه به بیان برخی از اهداف 
ایران طی مذاکرات اخیر پرداخت و گفت: 
یکی از اهدافی که ما دنبال می کردیم این 
بود که برنامه هسللته ای ایللران ادامه پیدا 
خواهد کللرد و هیچ یک از تاسیسللات ما 
تغییر نخواهد کرد. وی با اشاره به ماهیت 
قطعنامه های شللورای امنیت، گفت: همه 
ایللن قطعنامه هللا خواسللتار توقف قطعی 
برناملله غنی سللازی ایران، توقللف رآکتور 
اراک و بسللته شدن تاسیسات فردو بودند 
امللا به حول و قوه الهی هیللچ یک از این 
خواسللته ها عملی نخواهد شللد. نطنز به 
غنی سللازی ادامه خواهد داد و حتی یک 
روز کار نطنز متوقف یا تعلیق نخواهد شد. 

نامه دیپلمات ها به ظریف
جنللاب آقللای محمد جللواد ظریف وزیر امللور خارجلله، اکنون کلله دور تازه 
گفت وگوهای دیپلماتیک به تفاهم سیاسللی برای از میان برداشللتن تحریم های 
زیانبخش به بار نشسته است و امید می رود پس از هشت سال رکود و آسیب به 
توافقی آبرومند و پایدار منجر شللود، ما، گروهی از کارگزاران پیشللین دیپلماسی 
ایران، پشتیبانی خود را از مساعی شما اعام می کنیم و دستیابی به نتیجه نهایی 
را نوید بخش آرامش و ثبات و متضمن منافع ملی کشور می دانیم. از میان رفتن 
تحریم ها زمینه سللاز توسعه سیاسی و اقتصادی و راهگشای مسیری امید بخش و 
آبرومند برای اعتای جایگاه سیاسی و دیپلماتیک در راه پاسداشت منافع ملی و 

شأن واالی کشور عزیزمان خواهد بود . پاینده ایران
فریدون زندفرد، ابراهیم تیموری، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، داوود هرمیداس باوند، 
 ایرج  امینی، مهدی احساسللی، جواد  هاشمیان، بهرام رضوانی، پرویز مهاجر، ابراهیم  
مللکا، مرتضی طلیعه، ناهید مهراد، محمد جواد مختاری، عبدالعظیم بیابانی، احمد 
مشللوق زاده، ایرج تقی زاده، مهدی بشارت، حسللین قاضی زاده، علیرضا شجاع پور، 
فرشللته غفاری، علي دشللتی، مرتضی مازیار، محمد حسللین آهویی، اسمعیل نواب 

صفوی، سام رضوی، عبدالرضا غفرانی، فریدون مجلسی 

پس از ورود به تهران
ظریف: ما هیچ گاه تسلیم نخواهیم  شد

وضعیت جاده ها در آخر تعطیالت
پایان تعطیالت و بازگشت مسافران

رییس پلیس راهور ناجا از افزایش سه درصدی سفرها 
در ایللام نللوروز و کاهش شللمار کشته شللدگان حوادث 
رانندگی در این مدت خبر داد و گفت: 75 درصد مسافران 
نوروزی از سفر خود باز گشته اند. سردار اسکندر مومنی با 
بیان اینکه از روز چهارشنبه 12 فروردین تمامی نیروهای 
پلیس راهور برای تسللهیل بازگشت مسافران نوروزی در 
آماده باش کامل هسللتند، گفت: آمارهای نهایی تلفات و 
تصادفات مشخص می شود اما با وجود افزایش 3 درصدی 
سفرها در نوروز امسال نسبت به سال گذشته تصادفات و 

تلفات کاهش قابل توجهی داشته است.  
وی با اشللاره بلله اینکه طرح نوروزی تللا پایان روز 15 
فروردین ادامه دارد تاکید کرد: خوشللبختانه مردم زمان 
بازگشللت سللفرهای خود را توزیللع کردنللد و مدیریت 

بازگشللت بین روزهای 12 تا 14 فروردیللن اتفاق افتاده 
اسللت. رییس پلیس راهور ناجا به اسللتان های پرتصادف 
در نوروز امسللال اشاره کرد و گفت: اسللتان های تهران، 
اصفهان، خراسللان رضوی، فارس و کرمان پرتصادف ترین 

استان ها در طرح نوروزی بودند. 
مومنی به مهم ترین علت بروز تصادفات نوروزی اشللاره 
کرد و افزود: واژگونی ناشللی از خستگی و خواب آلودگی 
و سرعت و سللبقت غیرمجاز مهم ترین علت بروز حوادث 
نوروزی بوده است. از سوی دیگر مهم ترین نوع تصادفات 
نوروزی واژگونی بوده اسللت. رییللس پلیس راهور ناجا با 
بیان اینکه بیشترین تصادفات در هفته اول نوروز رخ داد 
و در هفته دوم شللاهد کاهش تصادفات بودیم، ادامه داد: 
مثلث پلیس، رسللانه و مردم در نوروز امسال شکل گرفت 

و موجب کاهش تصادفات شللد، توجه مردم به پیام های 
پلیس موجب شللد پرحجم ترین عملیات ترافیکی سال با 

موفقیت انجام شود. 
به گزارش ایسللنا، براسللاس اعام مرکز اطاع رسللانی 
پلیس راهور، مومنی دربللاره وضعیت ترافیکی جاده های 
کشللور نیز گفللت: بار ترافیللک در خروجی اسللتان های 
شللمالی، خراسللان رضوی و هرمزگان پرحجم است، در 
عین حال خروجی و ورودی اسللتان های فارس، اصفهان، 
قللم و تهران نیللز دارای حجم باالی تردد اسللت. رییس 
پلیس راهور ناجا از رانندگان خواسللت بازگشللت از سفر 
خود را به سللاعات پایانی جمعه موکول نکنند و اگر هنوز 
بازنگشللته اند سفر خود را شنبه انجام دهند. ضمن اینکه 
رانندگان نباید فرصت کم را با سرعت زیاد جبران کنند. 

سللازمان ملل در گزارشللی اعام کرد که طی دو هفته 
گذشته تاکنون بیش از 500 نفر در درگیری ها و حمات 
در یمن کشللته شده اند . به گزارش شللبکه خبری روسیا 
الیوم، والری آموس، معاون دبیرکل سللازمان ملل در امور 
بشردوسللتانه اعام کللرد: گزارش های ما نشللان می دهد 
کلله طی دو هفته اخیللر در درگیری ها و حمات در یمن 
حدود 519 نفر کشللته و 1700 نفر دیگر زخمی شده اند . 
ده هللا هزار نفر نیز در داخل کشللور آواره شللده و برخی 

از آنهللا به سللومالی و جیبوتللی فرار کرده انللد . آموس از 
تمامللی طرف های درگیر در یمن خواسللت تللا به قوانین 
بین المللللی احتللرام گذاشللته و زمینلله را برای ارسللال 
کمک های بشردوسللتانه برای آوارگان یمنی فراهم کنند . 
یمن در حال حاضر با کمبود برق، آب آشللامیدنی سالم و 
همچنین دارو مواجه اسللت و میلیون ها نفر در این کشور 
در شللرایط بسیار وخیمی به سر می برند . ما امیدواریم که 
در سریع ترین زمان ممکن صلح و ثبات به کشور بازگردد.

519 نفر به دنبال بحران اخیر در یمن کشته شده اند

 رییس جمهور حسن روحانی، آیت اهلل 
هاشمی و علی الریجانی رییس مجلس، 
درگذشت همسر آیت اهلل روح اهلل خاتمی 

را به سید محمد خاتمی تسلیت گفتند.
  محم�د نواز ش�ریف، نخس�ت وزیر 
پاکستان برای دیدار یک روزه جهت 
گفت وگو درباره تح�والت یمن راهی 

ترکیه شد.
 رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
افغانستان گفته است که کابل هرگز از 
ائتالف نظامی به رهبری عربس�تان در 
جنگ جاری در یمن پشتیبانی نمی کند.

گروگانگیری افراد مسلح وابسته به گروه شبه نظامی الشباب در دانشگاهی در 
شهر »گاریسا« کنیا با کشته شدن دست کم 147 نفر به پایان رسید

تیتر اخبار

مدیللرکل دفتر ازدواج و تعالللی وزارت ورزش و جوانان، از 
ارائه مشللوق به کارمندان مجرد بخللش دولتی و غیر دولتی 
بللرای ازدواج خبللر داد . بهمن بهمنللی در گفت وگو با مهر 
اظهار کللرد: یکی از وظایف ما این اسللت که زمینه هایی را 
فراهللم کنیم تا افراد بتوانند ازدواج هایی را شللکل دهند که 
مقدمه تشکیل دهنده خانواده سالم و متعالی باشد . در مرحله 
کارشناسی طرحی هستیم تا کارمندان مجرد بخش دولتی 

و غیر دولتی تشللویق به ازدواج شوند از جمله یکی از راه ها، 
تشویق به ازدواج با یک همکار است. مدیرکل دفتر ازدواج و 
تعالللی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: برنامه های کارآمد 
برای ترویج و تشللویق ازدواج از دستگاه های اجرایی دریافت 
می شود و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت . امیدواریم در 
سال 94 بتوانیم یک گام برای اجرای طرح ازدواج کارمندان 

در دستگاه های اجرایی برداریم.

عضوهیات رییسلله شورای شللهرتهران از افزایش کرایه 
وسللایط حمل ونقل عمومللی از امروز خبللر داد. ابوالفضل 
قناعتی درگفت وگو با ایسللنا بااعام این خبرگفت: براساس 
مصوبه شورای شهرتهران نرخ کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی 
در سللال جاری حدود 15تا 20 درصللد افزایش می یابد که 

ایللن موضوع به تایید فرمانداری نیز رسللیده اسللت. وی با 
بیان اینکه این مصوبه از 15فروردین قابل اجراست، گفت: 
سازمان تاکسیرانی باید زیرساخت های الزم همچون چاپ 
و نصب برچسللب قیمت جدیللد را فراهم می کرد و اگر این 
مهم محقق نشده باشد باز هم مصوبه شورا قابل اجراست. 

اجرای طرح ازدواج کارمندان

افزایش کرایه حمل و نقل عمومی از امروز

  مع�اون رییس جمهور و رییس س�ازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: دولت مصمم 
اس�ت برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در 

تهران و کالنشهرها را ادامه دهد.
سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد 
و نجات، از امدادرس�انی به 1۰۰ هزار نفر از 
مسافران نوروزی و ۲4۰۰ نفر از مصدومان 

به مراکز درمانی خبر داد.
 ریی�س س�تاد معاینه فن�ی خودروهای 
تهران از انج�ام اقدام�ات مطالعاتی برای 
ح�ذف مح�دوده زوج و ف�رد در پایتخت 

خبرداد.

رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در پانزدهمین روز اجرای طرح ایمنی 
 و سالمت مسافران نوروزی از خدمات رسانی جوانان این جمعیت به 6 میلیون و
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تیتر اخبار

فیلم سللینمایی »ایران برگللر« که به تازگللی تبلیغات 
تلویزیونی آن آغاز شده است، فروشش از مرز یک میلیارد 
و 400 میلیون تومان گذشللت . علی سرتیپی، مدیرعامل 
فیلمیران و پخش کننده این فیلم در گفت وگویی با ایسنا 
با اعام فروش این فیلم خبر داد که آخرین ساخته مسعود 
جعفری جوزانی در تهران 900 میلیون و در شهرستان ها 
500 میلیللون تومللان تا 13 فروردین ماه فروش داشللته 
است . به گفته او، »ایران برگر« روز سه شنبه و چهارشنبه 
هفته گذشللته با فللروش روزانلله 120 میلیونی در تهران 
رکورد اکران نوروزی را زده اسللت و روز 13 فروردین ماه 
که برخی سللینماها تعطیل بودند با فروش 105 میلیون 

تومان، فروش خوبی را پشت سرگذاشته است.

سرتیپی از فروش 80 میلیونی مجتمع سینمایی کورش 
در روز سه شللنبه یللاد کللرد و گفت: این سللینما در روز 
سه شنبه رکورد فروش را زد و رکورد قبلی این سینما 63 
میلیون تومان مربوط به زمانی می شد که »شهر موش ها« 

و »آتش بس 2« اکران شدند . 
سرتیپی در پایان درباره میزان استقبال از اکران نوروزی 
پاسللخ داد: به هرحال تعطیات دو روزه سینماها در ایام 
نوروز بر فروش ها تاثیر گذاشللت اما بلله امیدواریم میزان 
فروش نسبت به سال گذشته تغییری نکند. البته با توجه 
به افزایش قیمت بلیت سللینماها، تعداد تماشاگر تاکنون 
نسللبت به سال گذشته کمتر بوده است اما امیدواریم بعد 

از تعطیات اکران پررونق تر باشد.

وضعیت اکران نوروزی و رکوردهایی که زده شد

  ع�زت اهلل انتظام�ی پ�س از ترخیص از 
بیمارس�تان حال این روزهایش را مساعد 

عنوان کرد.
 کارگردان مجموعه مستند »نمک گیر« 
از نمای�ش ویژگی ه�ا و روحی�ات م�ردم 
ای�ران و ن�گاه انس�ان دوس�تانه آنها در 
گفت وگو ب�ا مهاجران اروپای�ی به ایران 

سخن گفت.
 جراحت طوالنی مدت دست جانی دپ 
موج�ب تاخی�ر در فیلمبرداری قس�مت 
پنج�م »دزدان دریایی کاراییب« ش�ده 

است.
نیک�ول کیدمن ب�رای بازی در فیل�م تبلیغاتی هواپیمایی »اتح�اد« با انتقاد 

اتحادیه خدمه پرواز آمریکا روبه رو شد

تیتر اخبار

تیم های منچسترسللیتی، چلسللی و آرسللنال برای در 
اختیللار گرفتن مهاجم تیللم فوتبال لیورپللول با یکدیگر 
رقابللت می کننللد . در حالی که برندن راجللرز بارها عنوان 
کرده که رحیم اسللترلینگ در فصل تابسللتان از این تیم 
جدا نمی شللود اما سلله تیم برتللر رقابت هللای لیگ برتر 
انگلسللتان برای خرید این بازیکن دسللت به کار شده اند . 
بر پایه گزارش دیلی میل، اسللترلینگ عنللوان کرده بود 

دسللتمزد هفتگی 100 هزار پوند نمی تواند وی را متقاعد 
به ماندن کند و پیشللنهاد آرسللنال خیلی وی را وسوسه 
کرده اسللت . وی کلله در آکادمی فوتبالللی کویینز پارک 
رنجرز رشللد کرده اکنللون دوباره می خواهللد به پایتخت 
انگلسللتان بازگللردد . در حللال حاضر تیم های چلسللی و 
منچسترسللیتی هم برای جذب مهاجم ملی  پوش لیورپول 

پیش قدم شده اند.

منچسترسیتی، چلسی و آرسنال به دنبال جذب رحیم استرلینگ

   ب�ن هیس�کاکس 3۰ س�اله ک�ه در 

عضوی�ت تیم فوتبال اس�توک جیفورد 
بود پ�س از اینکه روز ش�نبه روی پای 
حریف تکل رفت، به دلیل لغزنده بودن 
زمین ُسر خورد و س�رش به دیوار کنار 

زمین برخورد کرد و به حال کما رفت.
 بهن�ام اس�بقی، قهرمان س�ال ۲۰13 
تکوان�دو جه�ان ک�ه در جری�ان ج�ام 
باش�گاه های آس�یا دچار آسیب دیدگی 
ش�ده بود حضور در مس�ابقات جهانی 

۲۰15 را از دست داد.
دروازه بان تیم فوتبال االهلی امارات به دلیل ش�کایت باشگاه تراکتورسازی، 

شش بازی از همراهی تیمش محروم شد

تیتر اخبار
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گذشته تا چه حد می تواند به 
تبلیغات امروز کمک کند؟ 

زی��ادی  عالق��ه  تبلیغات��ی  مدی��ران  برخ��ی 
دارن��د ب��رای س��اخت ی��ک آگه��ی تبلیغات��ی 
ب��ه گذش��ته کاالی موردنظ��ر مراجع��ه کنن��د 
روش  ای��ن  گرچ��ه  بکش��ند؛  رخ  ب��ه  را  آن  و 
 خیلی متداول اس��ت، ام��ا آیا همیش��ه می تواند 

کاربردی باشد؟ 
باید گفت اگر این روش هوش��مندانه و هدفمند 
انج��ام نگیرد نه تنه��ا بی فایده خواهد ب��ود، بلکه 

گاهی دردسرساز نیز می شود. 
این نکته را نمی ت��وان کتمان کرد که در حوزه 
روان شناسی عمدتا نخستین ها در ذهن اثربخشی 
باالتری دارند اما اگر ش��ما از نخستین بودن خود 
درست و بجا استفاده نکنید، بی شک می تواند این 

اثربخشی بی فایده باشد. 
مثال ه��ای  ش��وینده ها  ح��وزه  در  مث��ال 
جالب��ی می ت��وان یافت. به عن��وان نمون��ه، پودر 
متول��د   1946 س��ال  در  »تای��د«  رختش��ویی 
 ش��د و حدود 30 درص��د بازار جه��ان را به خود

 اختصاص داد. 
جال��ب آنک��ه تا همی��ن اواخر اگر کس��ی قصد 
خرید پودر رختش��ویی داشت به مغازه می رفت و 
از مغازه دار می پرس��ید »تاید« دارید؟ و مغازه دار 
می پرسید »چه تایدی؟« و خریدار مثال می گفت 
»شوما؛ برف؛ تاژ و... یا هر نام تجاری دیگر«. غافل 
از اینکه خود نام »تاید« یک نام تجاری اس��ت از 

یک شرکت تولیدکننده پودر رختشویی. 
ی��ا به عن��وان مث��ال دیگر می ت��وان ب��ه مایع 
ظرفش��ویی »ریکا« اشاره کرد که اگر در اینترنت 
س��رچ کنید در ویکی پدیا برای مایع ظرفش��ویی 
این گونه تعریف ارائه ش��ده است؛ مایع ظرفشویی 
که در اصطالح عامیانه به آن ریکا )نام تجاری یک 

مایع ظرفشویی متداول( گفته می شود... 
حال باید پرس��ید ب��ا این نام ه��ای تجاری چه 

می ت��وان کرد و آیا می ت��وان از آنها در آگهی های 
خود استفاده کرد؟ 

در پاس��خ باید گفت بلی؛ ای��ن نام ها می توانند 
وزن��ه س��نگینی در تبلیغات برای ش��ما باش��ند 
ام��ا اگر درس��ت و بجا از آنها اس��تفاده کنید، در 
غیراین صورت اعتبار نام تجاری خود را به مخاطره 

خواهید انداخت. 
جالب تری��ن مثالی ک��ه می توان��م بزنم فروش 
کت��اب »یادتونه؟« در همین چند س��ال پیش در 
ای��ران بود که ب��ا خالقیت فردی نوس��تالژی های 
بزرگس��االنی ک��ه زندگ��ی  ب��رای  را  ده��ه 60 
 خ��ود را در آن ده��ه گذرانده بودند ب��ه نمایش 

درآورده بود.
 این کت��اب پرطرفدار که ح��س متفاوتی را از 
گذش��ته به امروز منتق��ل می کرد پ��ل ارتباطی 
خوب��ی ب��ود ک��ه می توانس��ت باعث ش��ود این 
 کت��اب در ص��در پرفروش ترین ه��ا در دو س��ال 

گذشته باشد. 
در کل ب��ه نظر می رس��د ایرانی ها عالقه زیادی 
ب��ه خاطره بازی دارن��د و البته باید گفت در تمام 
دنیا این موضوع جاری اس��ت اما به ظاهر ایرانی ها 
در این مورد پیشروتر هستند و تا در محفلی قرار 
می گیرند دوست دارند که خاطرات خود را با هم 
م��رور کنند ولو آنکه این م��رور برای صدمین بار 

باشد. 
ام��ا وقتی آگهی می س��ازیم باید ای��ن را درنظر 
بگیریم که این دس��ت آگهی ها اگر خوش ساخت 
نباش��ند می توانند فقط با یک نسل ارتباط برقرار 
کنند لذا اگر ش��ما دوس��ت دارید تمام مخاطبان 
را ب��ا خود همراه کنید، توصی��ه نمی کنیم از این 
س��بک اس��تفاده کنید، مگر آنک��ه بتوانید پیوند 

هوشمندانه ای از گذشته به حال بزنید. 
مثال شرکت »هوندا« در یکی از آگهی های خود 
از این روش اس��تفاده کرده که در نوع خود جالب 
توجه اس��ت؛ این شرکت در آگهی خود مهره یک 
موتور را به نمایش می گذارد که روی یک صفحه 
سفید می غلتد، دس��تی آن مهره را به یک موتور 
تبدیل می کند و باز همان دس��ت آن موتور را به 
موتوری دیگر و بعد ماش��ین، بع��د قایق موتوری 
و بع��د در نهایت به هواپیما تبدیل می ش��ود و به 
پ��رواز درمی آید و در نهای��ت باز همان مهره روی 
صفحه ظاهر می شود و نام تجاری »هوندا« نوشته 

می شود. 
در ای��ن آگهی ب��ه خوبی این پل زده می ش��ود 
و ش��رکت »هون��دا« تاریخچه خ��ود را می تواند 
به تصویر بکش��د؛ از نخس��تین موتورهای تک سوز 

خود تا پیشرفته ترین هواپیماهای جت. 
اما اگر شما فقط به اتکای قدمت خود بخواهید 
آگهی بس��ازید باید بگوییم احتماال بتوانید حس 
مخاط��ب خود را تحری��ک کنید ام��ا اینکه او را 
وادارید از محصول ش��ما خریدی داش��ته باش��د، 

جای سوال دارد. 
در ه��ر ح��ال باید گفت برگش��ت به گذش��ته 
می توان��د برای ش��ما برگ برنده ای باش��د اما اگر 
نتوانید از آن درس��ت اس��تفاده کنی��د در همان 

گذشته جا خواهید ماند. 

تبلیغات خالق

آگهی آداب و رسوم ملی بولیوی – شعار: این داستان همین جا پایان می پذیرد 
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چقدر احتم�ال دارد پیامک های 
خ�ود  توس�ط  ویروس�ی  طن�ز 
شرکت ها در راستای برندینگ شان 

منتشر شود؟ 
اینکه چنین تبلیغاتی توسط خود 
شرکت ها انجام می شود، به طور قطع 
معلوم نیس��ت و آمار جدی و رسمی 
در این باره وجود ندارد و در واقع این 
عقیده برخی از کارشناسان است که 
معتقدند اجرای این ش��یوه به دست 
خود شرکت ها صورت می گیرد . آنها 
می گویند دلیلی وجود ندارد که یک 
فرد ع��ادی به یاد نام یک برند بیفتد 
و برای آن ج��وک پیامکی طراحی و 
منتشر کند . شاید برخی در این میان 
بگویند برند که با این کار به خودش 
آسیب خواهد زد و باعث خواهد شد 
مشتریان با نامش تفریح کنند، پس 
چ��را این کار را انجام می دهد . به این 
افراد باید گفت در تبلیغات شیوه های 
منفی نیز وجود دارد و این نیز نوعی 
از آنه��ا اس��ت . برخی از ش��رکت ها 
معتقدن��د که ش��ناخت ب��د بهتر از 
عدم شناخت اس��ت؛ یعنی مهم این 
است که مش��تریان به هر طریقی با 
نام برند آش��نا شوند، امکان دارد این 
نحوه ش��ناختن از شیوه های درست 
تبلیغاتی نباش��د . حال این شناخت 
اگر توس��ط ی��ک پیامک طن��ز نیز 
صورت بگیرد، خوب است، این شیوه 
بهتر از این اس��ت که مشتری به طور 
کلی نام برند را نشنیده باشد . چنین 
برندهایی از ش��یوه تبلیغات ویروسی 
اس��تفاده می کنند، تبلیغاتی که ابزار 
و رسانه انتشار آنها مردم و مشتریان 
هستند . با این شیوه بخشی از حافظه 
جامع��ه  مصرف کنن��دگان  حس��ی 
درگیر می ش��ود . چون در پیامک نام 
یک برند قید ش��ده و همین موضوع 
باعث انتقال نام برند توس��ط افراد به 
س��رعت خواهد ش��د . در همه جای 
دنیا این ش��یوه از تبلیغات را س��وء و 
ناپس��ند می دانند و اکثر متخصصان 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات این ش��یوه را 
منفی تلقی می کنن��د، چون در این 
ش��یوه از مردم به طریق نادرس��تی 
در تبلیغات اس��تفاده می شود . زمانی 
باید از مصرف کنندگان برای انتش��ار 
تبلیغی استفاده کرد که آنها شناخت 
کاملی از موضوع و برند داشته باشند . 
اگر این کار ناخواس��ته باشد، درست 
نیس��ت . هرچند این ش��یوه در دنیا 

موافقان زیادی نیز دارد . 
چرا برخ�ی با این ش�یوه موافق 

هستند؟ 
موافقان این ش��یوه می گویند، این 
نیز س��بکی از تبلیغات دهان به دهان 
تبلیغ��ات  ک��ه  همان ط��ور  اس��ت . 
دهان به ده��ان 9 فص��ل دارد این نیز 

یک��ی از فصل های منفی این ش��یوه 
است؛ مانند پخش شدن خبر افتادن 
عک��س برند پپس��ی در م��اه . برخی 
مخال��ف بودن��د و عن��وان می کردند 
که پپسی کار اش��تباهی در این باره 
کرده است . چون معموال شرکت های 
بزرگ به س��راغ این ش��یوه تبلیغاتی 
نمی روند . چنین مخالفانی به طور کلی 
تبلیغات ویروسی این سبک را درست 
نمی دانند . چون در این شیوه به طور 
ناخودآگاه نام یک برند برس��ر زبان ها 
می افتد . همین سرزبان افتادن یعنی 
تبلیغات . ش��رکت ها تبلیغ می کنند 
که نامشان شناخته شود . عالوه براین 
موافق��ان این س��بک می گویند: این 
نیز یکی از شیوه های علمی تبلیغات 
است . آنها بر این باورند که حتی اگر 
گاهی ش��عار تبلیغاتی یک ش��رکت 
به ص��ورت پیامک طنزآمی��ز تبدیل 
ش��ده و از طریق مردم در شبکه های 
اجتماعی منتش��ر ش��ود، باز اگر در 
جهت برندینگ و کمک به انتشار نام 

برند باشد، مشکلی نیست . 
آیا عالوه بر پپسی نمونه دیگری 
را نیز به یاد دارید که از این شیوه 

تبلیغات استفاده کرده است؟ 
عالوه بر پپسی، تبلیغاتی که روی 
لوئیس س��و آرز بازیکن تی��م فوتبال 
اروگوئ��ه در جام جهانی 2014 انجام 
شد نیز در راستای این سبک تبلیغاتی 
ب��ود . به ی��اد دارید که ای��ن بازیکن 
فوتبال، زم��ان بازی های جام جهانی 

شانه یکی از بازیکنان فوتبال ایتالیایی 
را گاز گرفته بود . در این راس��تا، یکی 
از پیتزافروش��ی های معروف پیامکی 
را ب��ا ای��ن عن��وان که آقای س��وآرز 
دندان های��ت را ب��ه درون پیت��زای 
خوشمزه ما نیز فروکن؛ منتشر شده 
بود . خود برند به طور کلی این جریان 
را کتمان کرد و گفت به هیچ وجه این 
تبلیغات توسط خودش انجام نشده و 
مش��تریان وفادارش ای��ن پیامک را 

ساخته و منتشر کرده اند این موضوع 
خود جای سوال و ابهام فراوان بود که 
آیا توسط خود برند ساخته شده است 

یا مشتریان وفادارش؟ 
چگونه می ت�وان چنین تبلیغاتی 
را مرزبن�دی کرد تا ب�ه تبلیغات 
تخریبی علیه برند تبدیل نشوند؟ 
این کار بسیار سختی است . پیامک 
باید آنقدر هنرمندانه ساخته شود که 
فقط یک شادی لحظه ای ایجاد کند 

و به سرعت فراموش شود، یعنی فقط 
مخاطب نام برند از طریق پیامک به 
یادش بماند . هر چند که مطمئنا این 
شیوه تبلیغات، آسیب زیادی به برند 
خواهد زد و به طور کلی آس��یب آن 
بیش��تر از فایده اش برای برند خواهد 
بود . من خودم این شیوه تبلیغات را 
موثر نمی دان��م و به نظرم جنبه های 
منفی آن بیشتر از جنبه های مثبت 
آن اس��ت . چون ام��کان دارد پیامک 

وقتی دست به دس��ت می شود، دچار 
تحریف و تغییر ش��ود و بعد از مدتی 
از هدف اصلی برندینگ خارج ش��ود . 
به همین دلیل معتقدم که تبلیغات 
ج��ذاب و جالب��ی نیس��ت و نبای��د 
برنده��ای معتبر به س��راغ تبلیغات 
ویروس��ی از ن��وع منف��ی آن بروند . 
چنین برندهای��ی اگر می خواهند به 
سراغ تبلیغات دهان به دهان بروند، 
باید به س��راغ نوع مثب��ت آن بروند . 

در تبلیغ��ات دهان ب��ه دهان مثبت، 
نام برند به خوبی سرزبان ها می افتد. 
مث��ال برندی در جه��ت فعالیت های 
خیرخواهانه حرکتی را انجام می دهد 
و از ای��ن طریق نام خود را منتش��ر 
می کن��د یا محصوالت خود را رایگان 
در اختی��ار مصرف کنن��دگان ق��رار 
می دهد . در واقع، وقتی مشتری برند 
را خوب بشناسد، به تبلیغات دهان به 

دهان آن کمک خواهد کرد . 
در این شیوه تبلیغاتی فقط روی 
نام برند تاکید می شود، آیا علت 

خاصی دارد؟ 
از این ش��یوه در راستای برندینگ 
شرکت استفاده می کنند . چون حوزه 
تبلیغ��ات معموال چن��د کار را با هم 
انج��ام می دهد . برخی موارد تبلیغات 
فقط در جهت آگاهی از برند صورت 
می گیرد که در این شیوه امکان دارد 
از سبک خبری استفاده شود . برخی 
موارد نیز تبلیغ��ات در جهت فروش 
محصول اس��ت ک��ه در این ش��یوه 
سبک ترغیبی یا تشویقی به کار برده 
می شود . سبک ترغیبی مخاطب را به 

خرید کردن کاال تشویق می کند . 
آی�ا امکان س�نجش اثربخش�ی 

چنین تبلیغاتی نیز وجود دارد؟ 
بله، س��نجش اثربخش��ی تبلیغات 
همیش��ه م��ورد اندازه گیری اس��ت . 
معم��وال اثربخش��ی تبلیغ��ات از دو 
زاویه مفهوم و س��اختار مورد ارزیابی 
قرار می گی��رد . مفه��وم از این زاویه 

ک��ه آی��ا پیامی ک��ه در این س��بک 
تبلیغاتی به مش��تری منتقل ش��ده، 
ب��رای او قابل درک بوده اس��ت . در 
واقع مش��تری از پیام باید برداشتی 
را داش��ته باش��د که برند انتظار آن 
را دارد . در زاوی��ه س��اختار نیز مدیا 
یا رس��انه مورد ارزیابی قرار می گیرد . 
اینکه آیا رسانه برای بهتر درک شدن 
مفه��وم، کمک��ی کرده اس��ت یا نه ، 
چون امکان دارد برندها رس��انه های 
خود را اش��تباه انتخاب کرده باشند. 
ب��رای مث��ال اگر برن��دی می خواهد 
نامش تکرار شود، استفاده از لمپست 
بیلب��ورد  از  مناس��بت تر  آن  ب��رای 
خواهد بود . حال ب��رای اندازه گیری 
تبلیغات ویروس��ی باید بعد  از  مدتی 
تصویر برند در ذهن مخاطبان مورد 
س��نجش قرار گیرد، اینکه مشتریان 
بعد از مدتی چه تصویری از برند در 
ذهن ش��ان س��اخته اند یا اینکه برند 
در کدام گوش��ه ذهن ش��ان ذخیره 
شده اس��ت . در این راس��تا می توان 
در قالب یک پرسش��نامه سواالتی را 
از مش��تریان پرسید، سواالتی مانند: 
آی��ا حاضرید چنی��ن محصولی را به 
اش��خاص دیگر نیز توصیه کنید، آیا 
حاضریدمحص��والت دیگ��ر این برند 
را نیز امتحان کنی��د، آیا با تبلیغات 
این برند تصورش��ان نس��بت به برند 
بهتر ش��ده یا اینکه تغیی��ری نکرده 
اس��ت؟ در تحقیقات بازار کیفی نیز 
می توان گروه کانونی تش��کیل داد و 
 تمامی این م��وارد را به طور جداگانه 

ارزیابی کرد. 
و به عنوان س�وال آخر، شرکت ها 
چگون�ه می توانن�د مواضع خود 
را نس�بت به چنین پیامک هایی 

اعالم کنند؟ 
چنین شرکت هایی از طریق انتشار 
یک اعالمیه می توانند موضع خود را 
مشخص و به مشتریان اطالع رسانی 
کنند که پیام��ک طنزآمیز از طریق 
آنها منتش��ر نشده اس��ت . چون هر 
لحظه ام��کان دارد پیامدهای مخرب 
چنین پیامک هایی بیشتر شود . البته 
ش��اید خود ش��رکت عالقه مند باشد 
که پیامک همچنان در ش��بکه های 
اجتماعی منتشر شود که مطمئنا در 
این حالت اعالمیه ای را صادر نخواهد 

کرد . 
به نظ��رم چنین اعالمیه هایی بهتر 
اس��ت از طریق وب س��ایت ش��رکت 
منتشرشود . چون اگر شرکت بخواهد 
از همان رسانه پیامکی استفاده کند، 
احتمال انتشار آن کمتر است . چون 
مردم کمتر به انتشار چنین پیام هایی 
اق��دام می کنند و معموال آنها پیامک 
منتش��ر  را  ش��رکتی   اطالع رس��انی 

نخواهند کرد.

 برخی از شرکت ها معتقدند که شناخت بد بهتر 
از عدم شناخت است؛ یعنی مهم این است که 
مشتریان به هر طریقی با نام برند آشنا شوند، 

امکان دارد این نحوه شناختن از شیوه های درست 
تبلیغاتی نباشد . حال این شناخت اگر توسط یک 
پیامک طنز نیز صورت بگیرد، خوب است، این 

شیوه بهتر از این است که مشتری به طور کلی نام 
برند را نشنیده باشد

نرگس فرجی

تبدیل کیسه خرید به بسته پستی

برن��د  ی��ک  اخی��ر  کمپی��ن  ان��دازی  راه  ب��ا 
ن��ام ب��ه  م��د  دنی��ای  در  فع��ال   س��وئدی 

»Uniforms for theDedicated«، آژانس تبلیغاتی 
"DDB استکهلم پارسال توانست ضمن دریافت یک جایزه در 
»Epica Awards«،  سه بار نیز نامزد کسب جایزه در 
جش��نواره کن شود.  این اقدام مبتکرانه شامل یک سری 
کیس��ه های خرید قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست 
می ش��ود که امکان استفاده مجدد از آنها را برای تحویل 
لباس های کهنه به سازمان های خیریه به وجود می آورد.  
هزار کیس��ه خرید در قالب یک برنامه آزمایش��ی تولید 
شدند.  مصرف کنندگان می توانند بدون پرداخت هرگونه 
هزینه اضافی آنها را س��فارش دهند. این کیسه ها قابلیت 
پش��ت و رو و در نتیجه تبدیل ش��دن به نامه رسان هایی با 
برچسب حاوی آدرس مراکز خیریه منتخب را دارند.  به 
گزارش  ام بی ای نیوز،  دقیقا رقم درآمد مش��خص نیست 
 اما همه کیس��ه ها فروخته ش��دند.  در ضمن یک سایت

»Rag Bag« نیز برای این کار راه اندازی ش��ده اس��ت.  
Rag Bag ی��ک چارچ��وب واقعی برای تش��ویق مردم 
ب��ه اهدای کمک های مالی و ایجاد امکان کس��ب تجربه 

بخشش و اعطای جایزه را به وجود آورده است. 

اکرم آزادیان 

»س�اعت 6 صبح صدای مس�یج گوش�یم اومد.. . با چه س�ختی از 
زی�ر لحاف دراومدم دیدم نوش�ته ش�ده: قالیش�ویی ش�ربت اوغلی 
ش�عبه  دیگری ندارد . اینقدر خوش�حال ش�دم که نگ�و.« این دقیقا 
متن پیامکی اس�ت که این روزها دست به دس�ت میان کاربران وایبر 
می چرخد . مت�ن پیامک حاوی نام یک قالیش�ویی معروف در تهران 

اس�ت . اگر نگاه طنز آمیز را نس�بت به این پیامک کن�ار بگذارید و با 
دقت به آن توجه کنید، متوجه خواهید ش�د که این پیامک به نوعی 
با هدف برندینگ این ش�رکت، فعالیت تبلیغاتی گسترده ای را انجام 
داده است . ش�یوه ای که شاید کاربران وایبر و پیامک از آن بی اطالع 
باشند . بارها از این دست پیامک های تبلیغاتی برای مصرف کنندگان 
ارس�ال ش�ده و مش�تریان نیز فقط به خاطر طنزآمیز ب�ودن آنها به 
راحتی به انتشارشان کمک کرده اند . دکتر امین اسداللهی کارشناس 

بازاریابی و تبلیغات معتقد اس�ت که این یک شیوه تبلیغات ویروسی 
اس�ت . وی می گوی�د: در تبلیغ�ات ویروس�ی، پیام تبلیغات�ی مانند 
ویروس سرماخوردگی به سرعت منتشر می شود . در چنین تبلیغاتی 
هر فردی پیامک طنزآمیز را به منظور شادکردن به دوستان و کسان 
دیگ�ر ارس�ال می کند، غاف�ل از اینکه ب�ا این کار ب�ه برندینگ یک 
ش�رکت کمک کرده است . در این باره »فرصت امروز« گفت وگویی را 

با دکتر امین اسداللهی انجام داده که در ادامه می خوانید . 

نگاهی به پدیده ای جدید به نام تبلیغات طنزآمیز ویروسی

گمنامی بهتر است یا شهرت بد؟ 



برند در ایران یک شوخی بامزه است . . . 

 14 ژانوی��ه 2004 ی��ک جوان خوش��تیپ به اس��م 
»ویل آندریاس پتروس بویل« روی تخت اتاق جراحی 
خوابی��د و بدنش را به لیزر جراح س��پرد. دکتر تالش 
کرد به آرامی حروف خالکوبی شده G-U-C-C-I را 
پاک کند. قرار بود دکتر پس از این جراحی دردناک 
به زندگی مش��ترک »ویلی« با »برند گوچی« پایان 
ده��د. برندی که به گفته ویل��ی تمام روح و روان او 
را تس��خیر کرده بود. یکی از دوس��تان نزدیک ویلی 
تعری��ف می کند که اواخر دهه 90 زمانی که ویلی به 
تازگ��ی گوچی را روی بدن��ش خالکوبی کرده بود به 
او گفت��ه بود که او با گوچ��ی زندگی مادام العمری را 
ش��روع کرده اس��ت. حاال پس از پنج سال ویلی این 

زندگی را پایان داده بود. 
طی ای��ن زمان گوچی برای ویلی یک ش��خصیت 
رویایی بود؛ شخصیتی که توانسته بود با ویل ارتباط 
برقرار س��ازد و حتی ویل را تحس��ین کند و در تمام 
ساعات شبانه روز او را تحت حمایت خود قرار دهد و 
به ویل انرژی و قدرتی مضاعف برای زندگی ببخشد. 
ویلی درباره گوچی طوری صحبت می کرد که گویی 
گوچ��ی به جای ی��ک کاالی گرانقیمت و لوکس مد، 
یک��ی از اعض��ای خانواده ویل اس��ت ک��ه ویل به او 
اعتق��اد دارد. ویلی همواره با آب و تاب فراوان راجع 
به طراحی ها، رنگ، بافت و بس��ته بندی عطر گوچی 
سخن می گفت اما حاال زمان آن رسیده بود که ویلی 
ن��ام و بارکد گوچ��ی را از روی بدنش پاک کند، زیرا 
فکر می کرد گوچی رو به افول اس��ت و مثل س��ابق 
نیس��ت. چیزی که او زمانی آن را برند غایی و ابدی 
می پنداش��ت، در حال از دس��ت رفت��ن بود. کاهش 
ن��وآوری و انجام کمپین های تبلیغات��ی از مد افتاده 
گوچی را مضمحل کردند. از نظر ویلی افت گوچی از 
زمانی ش��روع شد که »تام فورد« طراح ارشد گوچی 
تصمی��م گرفت از گوچی جدا ش��ود. همچنین ویلی 
نیز مجبور ب��ود برای گذراندن خدمت س��ربازی به 
ارتش ب��رود و در آنجا ارتش روی دیگری از خانواده 
و ارزش ش��خصی را به او نشان داد. بیل یک بار برای 
دوس��تش تجربه اش از گوچی را تش��ریح کرده بود. 
تحس��ینی که از داش��تن این برند در خود احساس 
می کرد بسیار قوی و قدرتمند بود. او هر بار که وارد 
فروشگاه گوچی می شد به واقع احساس می کرد وارد 
بهش��ت شده است. تمام اجزای فروشگاه از موسیقی 
ت��ا طراحی، دکور و... باعث می ش��د ویل��ی در آنجا 
احساس ویژه ای داشته باشد. بعد از خالکوبی، توجه 
دوس��تان و آشنایان ویلی به او به حدی بود که ویلی 
دیگر گوچی و فروشگاهش را مرکز عالم می دانست، 
اما یک روز وقتی ویل از خواب بیدار ش��د، دید جادو 

از بین رفته اس��ت و فقط از آن همه عش��ق یک تاتو 
برج��ای مانده که تصمیم گرف��ت آن را حذف کند؛ 
چون نمی توانس��ت افت برند مورد عالقه اش را شاهد 

باشد. . . 
ویل��ی تنها یک��ی از هزاران هزار فردی اس��ت که 
نس��بت به برندی چنین حس��ی فرای تصور داشته 
است. در بین این افراد بس��یاری از اساتید دانشگاه، 
پزش��کان، مهندس��ان، مدی��ران و حت��ی دکترهای 
روان ش��ناس نیز بوده ان��د و در میان همه برندها اپل 

بیشترین عشاق اینچنینی را دارد. 
در ایران نمونه های اینچنینی تنها در حوزه فرهنگ 
و باورهای شخصی مشاهده شده و گاه خالکوبی هایی 
با مضمون ارادت و عشق به امامان و عاشورا و... دیده 
می شود، اما در مورد مارک های تجاری عمال ایران با 
چنین فضای عشق و عالقه ای سال های نوری فاصله 
دارد، زیرا آنچه عمال در ای��ران به عنوان فرآیند های 
برند س��ازی انجام می شود در الیه به شهرت رساندن 
نام تجاری اس��ت و نه برند س��ازی که تفاوت زیادی 
بین شهرت و برند اس��ت. اینکه خیل مشاوران برند 
چ��ه قصه بافی هایی برای مدیران بنگاه های اقتصادی 
می کنند بماند. در ایران آنچه در حوزه برند در عمل 
جریان دارد یک برداشت سطحی و الیه ظاهری برند 
اس��ت و عمال برند در ایران یک ش��وخی اس��ت که 
عده ای با انجام س��طحی ترین الیه هایش امرار معاش 
می کنند. تصور کنید فردی آرم سایپا یا ایران خودرو 
یا هر برن��د دیگری را روی بدن��ش خالکوبی کند و 
بخواهد با آن احس��اس ش��خصیت کند و از زندگی 
عاشقانه اش با آن برند بگوید. خیلی با مزه است. . . 

مغناطیسی عمل کنید! 

یکی از مش��کالت در زمین��ه بازاریابی محصوالت 
و خدم��ات فق��ر ایده هاس��ت. درس��ت اس��ت ک��ه 
تولیدکنن��دگان کاال و خدمات گام های اساس��ی در 
ابع��اد مختلف بازاریاب��ی به کار می برن��د، ولی تنها 
راه عرصه رقاب��ت در بازار کنونی خالقیت و نوآوری 
اس��ت. بازاریابی ربایش��ی به نوعی از بازاریابی گفته 
می ش��ود که در آن مش��تری ها به دنبال محصول یا 
خدمت ما هس��تند و شرکت ما را پیدا می کنند. در 
این شرایط محصوالت و خدمات شرکت ما به صورت 
انرژی مغناطیسی مش��تریان را جذب می کند و در 

واقع علت این نام گذاری نیز همین انرژی است. 
به بیانی دیگر بازاریابی ربایش��ی نوعی از بازاریابی 
اس��ت که ترویج یک ش��رکت از طری��ق وبالگ ها، 
پادکس��ت ها، ویدئوه��ا، کتاب ه��ای الکترونیک��ی، 
خبرنامه های الکترونیکی، مقاالت سفید، رسانه های 
اجتماعی و شیوه های مختلفی از بازاریابی محتوایی 
را ش��امل می ش��ود؛ ش��یوه هایی که بازاریاب برای 
نزدیک کردن مشتریان به نام تجاری انجام می دهد 
و همچنین برای مشتریانی است که به دنبال کسب 

اطالعات در زمینه ای خاص هستند. 
پیشرفت تکنولوژی باعث شده است که روش های 
س��نتی بازاریاب��ی دارای تاثیرگذاری کمی ش��وند؛ 
همچنین هزینه آنها نس��بت به روش های بازاریابی 
اینترنتی به صورت چش��م گیری باالتر است. می توان 
به جای اس��تفاده از تبلیغات تلویزیونی از ویدئوهای 
جذابی که مردم عالقه زیادی به دیدن آنها دارند یا 
ب��ه جای تبلیغات در روزنامه ه��ا و مجالت با هزینه 
کمت��ر وبالگ کس��ب و کار خود را ایج��اد کرد و در 
آن مطال��ب خود را ق��رار داده و اطالعات مربوط به 
کس��ب و کار خود را در دس��ترس عم��وم قرار دهیم 
یا می ت��وان به جای برقراری تم��اس تلفنی با افراد 
متع��دد محتواهای با ارزش و با کیفیت ایجاد کرد و 
با این کار افراد زیادی را ترغیب و تش��ویق کنیم تا 

با ما تماس بگیرند. 
در موارد ذکر ش��ده بخش��ی از مزای��ای بازاریابی 
جذبی یا ربایشی مطرح ش��د. در بازاریابی ربایشی، 
کس��انی ک��ه نیازمن��د به دس��ت آوردن اطالع��ات 
کارب��ردی در هر زمینه ای هس��تند مح��ور توجه و 
بازاریابی خواهن��د بود. محتوای بازاریابی ربایش��ی 
ب��ه فعالیت ه��ای بازاریابی اش��اره دارد که ش��امل 
توجه به نیاز بازدیدکنن��دگان به جای بیرون رفتن 
بازاریابان از محیط کاری برای جلب توجه مشتریان 
و بازدیدکنن��دگان اس��ت. بازاریابی ربایش��ی توجه 
مش��تریان را به دس��ت می آورد و باعث می شود که 
ش��رکت به آس��انی مش��تریان را پیدا کند و آنها را 
به وس��یله تولید محتوایی جالب به سمت وب سایت 

خود بکش��اند. در انواع روش های بازاریابی ربایش��ی 
برای پیداکردن مش��تریان در هر سطحی از آگاهی 
نس��بت به نام تجاری استفاده می شود. این روش ها 
نیازمن��د وج��ود تعه��د به منظ��ور هدای��ت کردن 
تالش ه��ای بازاریابی به س��مت افزایش فرصت های 
بازار اس��ت. اس��تفاده از این فرصت ها ب��رای فراهم 
کردن چشم اندازی به داشتن مشتریان بالقوه فراوان 
و استفاده از این مشتریان جهت آموزش کسب و کار 

پیشنهاد می شود. 
مراحل پیاده سازی بازاریابی ربایشی شامل تحقیق 
درباره بازار، دس��تیابی به راه های ایجاد ترافیک باال 
ب��رای وب س��ایت ش��رکت، پیاده س��ازی روش های 
دع��وت مش��تریان بالقوه ب��ه عمل، پیش��نهاد یک 
محص��ول مورد نیاز و ارزش��مند با قیمت مناس��ب، 
فروش محص��ول اصل��ی، ارائه و ف��روش محصولی 
تکمیلی که حاشیه س��ود را باال می برد و در مرحله 
نهایی بازخورد و بازدید مسیر بازگشت و آغاز مجدد 
اس��ت. در مقابل این نوع بازاریاب��ی، توجه فقط در 
زمان خرید، تماس های تلفن��ی از جانب بازاریابان، 
تبلیغات تلویزیونی، آگهی ها و ایمیل های آزاردهنده 
و بس��یاری از روش ه��ای ای��ن چنین��ی بازاریاب��ی 

غیر ربایشی نامیده می شود. 

پی��ش ف��رض اول: ش��رکت 
بین المللی مشاوره برندینگ لندور 
در اوایل سال نو میالدی 2015،  
نکاتی را برای آینده برندها در سال 
جدید اعالم کرد. مجله وزین برند 
ایج ترکیه را که ورق می زدم دیدم 
متناسب با حال و احوال خودشان 
تحلیل هایی از آن برای کشورشان 

کرده اند. 
پی��ش ف��رض دوم: ایمیلی به 
دستم رسید درباره اینکه در سال 
94 ب��رای متولدین ه��ر ماه چه 
اتفاق هایی رخ خواهد داد!  یعنی 
به نوعی پیشگویی آسترلوژیک. 
گرچه اعتقادی ب��ه این موضوع 
ندارم اما بسی سرگرم کننده است. 
با ترکیب این دو موضوع ناگهان به 
فکرم رسید ما هم می توانیم برای 
س��ال 94 از همین کارها بکنیم. 
پس این ش��ما و این پیش��گویی 
رویه های محتمل برای برندهای 
ایران��ی از روی حرکت س��یارات 
در سال 94 و شاید هم کمی بعد 

از آن!  

وضعیت برندسازی مکان ها 
و مقاصد شاهد رشد 
چشمگیری خواهد بود

ی��ا  پیش��گویی  نخس��تین 
پیش بینی درب��اره موضوع مورد 
عالقه ام خواهد بود،  یعنی صنعت 
گردشگری و سفر. افزایش تعداد 
گردشگر از طرفی و از طرف دیگر 
افزایش تع��داد مراک��ز خرید در 
شهرهای بزرگ مانند تهران بازار 
جدیدی را برای برندسازی مکان 
و مقص��د در ایران ایج��اد خواهد 
کرد. یعنی ش��رکت های سازنده 
این گون��ه مجتمع ه��ا خواهن��د 
فهمید برج س��ازی و برندسازی 
باهم متفاوتند گرچه در نوشتن 

حروفی شبیه به هم دارند. 
از طرف دیگر رشد گردشگری 
در ش��هرها باعث ایجاد نیازهای 
جدیدی در گردشگران و ساکنان 
ش��هرها خواهد ش��د. همچنین 
بحث مش��ارکت ش��هروندان در 
ساخت برند شهرها جدی تر گرفته 
خواهد شد. در سمت دیگر،  وجود 
تعداد زیادی مراک��ز خرید باعث 
ایجاد رقابت میان آنها برای جذب 
مشتری خواهد شد. برندهایی که 
در شهرهای مناس��ب و در مراکز 
خرید مناسب جای بگیرند از حاال 

برنده اند. 
ش��هر مناسب ش��هری است 
که مدیران آن برای شناس��اندن 
و برندس��ازی شهرش��ان برنامه 
اس��تراتژیک مناس��بی دارند. در 
این میان ش��هرهایی مانند کرج 
از غفل��ت رقب��ای بزرگ ت��ر اما 
خواب آلوده مانند تهران و شیراز 
حداکثر استفاده را خواهند کرد. 
مراکز خرید مناس��ب هم آنهایی 
هستند که فقط به حجم زیادی 
تبلیغات رسانه ای اکتفا نمی کنند 
و برنامه هایی حرفه ای و مناسب 
ب��رای مستقرس��ازی برنده��ا 
براساس متغیرهایی چون طبقه 
محصول و برند،  میانگین اندازه هر 
فروشگاه،  اندازه کل مرکز خرید 
و از همه مهم تر قدرت برند خود 
مرکز خری��د دارن��د و همچنین 
ب��ه داش��تن هویتی مناس��ب با 
معم��اری،  مخاط��ب و نیازهای 
منطقه و ش��هری که در آن قرار 
گرفته اند فکر کرده اند و به ارزش 
ویژه برند خود بیش از هر چیزی 

بها می دهند. 

افزایش اهمیت صرف هزینه 
برای پیشرو بودن و نامگذاری 

محصوالت برندهای  آی تی
از آنجایی که ارائ��ه خدمات در 
فضای مجازی رفته رفته شباهت 
بیشتری به هم می یابد،  مشتریان 
برای شناخت سرویس دهنده ها 
به راه های س��اده تری متوس��ل 
می شوند. در این میان آنهایی که 
پیشرو باشند و نام های بامعنی تر 
و کوتاه تری را خل��ق کنند در یاد 
مخاطب مان��ده و جایگاه ذهنی 
بهتری در هن��گام تصمیم گیری 
در اذه��ان مش��تریان خواهن��د 
داشت. س��ایت های دیجی کاال و 
تخفیفان در ای��ران و محصوالتی 
چون گ��وگل گالس و اپل واچ در 
جهان نمونه هایی هستند که نشان 
می دهند نخستین بودن و نام های 
بامعنا داشتن هر دو به کمک هم 
آمده و موفقی��ت را می آفرینند. 
پس خالقیت به هم��راه نوآوری 

فرمولی است که می گوید هزینه 
بیشتری را باید در مرحله تحقیق 
و توسعه،  نامگذاری،  تولد برند و 
آغاز کارآفرینی گذاشت و سیستم 
راه بنداز و جا بنداز که سال ها مورد 
عالقه مدی��ران ما بوده و بیش��تر 
متکی به رانت و رابطه است دیگر 

مثل قدیم جوابگو نخواهد بود.
  

ظهور برندهای B2B و 
عرض اندام آنها در شبکه های 

اجتماعی
چنانچ��ه از مراجعات��ی ک��ه 
توسط مشتریان برای برندسازی 
در س��ال 93 به ما برآمده است،  
 B2B تعداد زیادی شرکت های
قصد ساخت و طراحی مجدد برند 
خود را کرده اند. بدیهی اس��ت در 
این می��ان آنان که پیش��روترند 
رس��تگارتر خواهند بود. البته در 
این میان برخی از این شرکت های 
B2B به خاطر بزرگی و رسمیت 
زیاد،  هنوز از ساختار بروکراتیک 
و قرطاس بازی های خود خالصی 
نیافته ان��د و این ویژگی دش��من 
کار برندس��ازی اس��ت و آنه��ا را 
در ای��ن عرصه به زمی��ن خواهد 
زد. برگ��زاری مناقصه و ارس��ال 
پروپوزال درب��اره کاری خدماتی 
که برخی از شاخص های انجام آن 

هنوز قابلیت اندازه گیری 
دقی��ق ندارند بیش��تر 
براساس هوشمندی تیم 
طراحی و تیم اجرا کننده 
باید صورت پذیرد و البته 
بررس��ی مدلی که برای 
شرکت توسعه خواهند 
داد. پس از طراحی مدل 
و تنظیم برنامه مدیریت 
برن��د،  ن��گاه برندهای 
B2B ب��ه رس��انه ها 
اهمیت بیشتری خواهد 
یافت. برندهای��ی که از 

بدو تولد از شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند شانس بیشتری 
برای برقراری ارتباط با مخاطبان 
آینده خود خواهند داشت. مگر نه 
اینکه برندهای B2B می بایست 
با مشتریان کنونی و احتمالی خود 
در ارتباط تنگاتنگ باش��ند،  چه 
جایی از شبکه های اجتماعی بهتر؟  
نمونه جالب آن برند مائرس��ک با 
112 هزار دنبال کننده در توییتر 

است! 
 

مسئولیت اجتماعی به شکل 
کنونی خود از مد خواهد افتاد

پیش ت��ر ه��م گفت��ه بودی��م 
پروژه های مس��ئولیت اجتماعی 
هنگامی در ای��ران جواب خواهد 
داد که کل مدل برندس��ازی و از 
آن مهم ت��ر پارادایم فکری حاکم 
بر سازمان متناسب با برندسازی 
اجتماعی- فرهنگی تغییر کرده 
باشد. در صورتی که مدل و تفکر 
برندسازی اقتصادی  )که اکنون 
در ایران اکثرا این گونه اس��ت( بر 
سازمان حاکم باش��د،  پروژه های 
مس��ئولیت اجتماع��ی توس��ط 
مخاطب و حتی خ��ود کارکنان 
هم قابل باور نخواهد بود و بیشتر 
به یک شوخی بی مزه شبیه است 

تا یک پروژه موفق! 
از طرف��ی مش��تریان جهانی 
به ای��ن نقطه خواهند رس��یدکه 
خوب بودن  )به معنی ضرر نزدن 
به جامعه و محیط زیس��ت( ذاتا 
وظیفه ه��ر برندی اس��ت و الزم 
نیست کس��ی آن را دلیل تمایز 
و برتری خود قرار ده��د. در واقع 
برندهایی که این گونه نیس��تند 
به ط��ور طبیعی ح��ذف خواهند 
شد. بنابراین در بوق و کرنا کردن 
مسئولیت های اجتماعی در این 
سطح معنایی نخواهد داشت جز 

اینکه نش��ان دهیم م��ا این گونه 
نبوده ای��م و حاال ک��ه آدم خوبی 
ش��ده ایم توقع داریم هم��ه به ما 

توجه کنند! 
البته این به معنی از بین رفتن 
پروژه های مس��ئولیت اجتماعی 
نیس��ت،  بلکه زاویه نگاه سازمان 
برای باورپذیری بیشتر به آن تغییر 
خواهد کرد و البته فعالیت هایی 
که سازمان ها به عنوان مسئولیت 
اجتماع��ی دارند با اس��تراتژی و 
چشم اندازشان همسو خواهد شد. 
در ضمن پارادایم تفکر برندسازی 
نیز همسو با این تغییرات دگرگون 

خواهد شد! 

پیش به سوی بازارهای خاص!   
)هر چه شخصی تر،  بهتر(

پیش��رفت روش های پژوهش 
کیف��ی و توس��عه ش��بکه های 
اجتماع��ی باع��ث شده اس��ت تا 
راحت ت��ر از گذش��ته بتوانی��م 
ب��ه خواس��ته ها و پروفایل ه��ای 
مش��تریان واقف ش��ویم. گاهی 
اوق��ات این خواس��ته ها کوچک 
است مانند گذاشتن نام مشتری 
روی محصول تا اینکه محصول یا 
خدمت دقیقا همان چیزی باشد 
که مش��تری می خواه��د. نمونه 
موفق آن هتل »هالی��دی این« 

است که اس��تراتژی برند خود را 
براس��اس گروه ه��ای مختل��ف 
مس��افران از خانواده های بچه دار  
ت��ا زوج های ج��وان و مجردهای 
ماجراج��و طراحی کرده اس��ت. 
ارائه کنندگان خدم��ات در ایران 
خصوصا آژانس ها و هتل های ما 
هم برای موفق شدن باید خدماتی 
برای گروه ه��ای وی��ژه طراحی 
کنند. از طرفی شخصی س��ازی 
محصول می تواند در این راس��تا 
برای مصرف کنن��دگان کاال نیز 
جذاب باشد. نمونه جالب آن را که 
ش��اید دیده باشید کمپین »یک 
کوک را قس��مت کن« مربوط به 
کوکاکوال در یکی دو سال گذشته 
بود. از تقس��یم ی��ک قوطی بین 
دونفر تا آنجا که نام های مختلفی 
را روی قوطی ه��ای ک��وال چاپ 
کرده بودند. در ترکی��ه از حدود 
250 نام برای درج روی قوطی ها 
استفاده شده بود که باعث افزایش 
فروش کوکاکوال در ترکیه ش��د. 
می توانستید یک قوطی کوکاکوال 
با نام دوست تان بخرید و سر ناهار 
به او هدی��ه کنید. ی��ا کمی خود 
خواهانه تر در مهمان��ی تولدتان 
تم��ام قوطی های کوکاک��وال نام 

خودتان را داشته باشد! 

برندهای موفق به سمت 
ارائه شخصیت های انسانی 

خواهند رفت
قبال برای برقراری رابطه میان 
برند و مخاطب،  بحث شخصیت 
برند توس��ط بزرگان��ی چون آکر 
مطرح ش��ده بود. نزدیک کردن 
هویت برند به صفات شخصیتی 
یک انسان باعث می ش��د تا برند 
دوستانه تر باشد،  داستانی انسانی 
هم داش��ته باش��د و به مشتری 
نزدیک ش��ود و می��زان وفاداری 

را افزایش دهد. البت��ه در ایران ما 
در این زمینه خیلی نوپا هستیم. 
متاس��فانه مدیران س��ازمان ها 
جرات ریس��ک ندارن��د و همین 
باعث می شود تا همان برنامه های 
قبال اجرا شده توسط رقبا را اجرا 
کنند. مطمئن باش��ید نخستین 
برند هایی که جس��ارت تمرکز بر 
شخصیت برند و داستان گویی را 
پیدا کنند و روی آن تمرکز کنند 
)نه اینکه در یک کمپین تبلیغاتی 
سه ماهه این کار را انجام دهند و 
بعد خداحافظ( و شخصیت برند را 
در تمامی فعالیت های بازاریابی و 
نقاط تم��اس دخیل کنند فاصله 
جذابی را بین خ��ود و رقبا ایجاد 

خواهند کرد. 
 کیفیت یعنی

»خانگی - دست ساز«
نسل وای)Y(  بیش از نسل های 
گذشته به خانگی بودن،  کیفیت 
دست ساز داش��تن و محصوالتی 
که شخصی سازی شده اند توجه 
دارد و مدی��ران برنده��ای موفق 
به بسته بندی های شان براساس 
نیازهای این نس��ل در سال های 
آینده ش��کل خواهند داد. نسل 
وای ب��ه معناه��ا و ارزش ه��ای 
موجود در اش��یا بیش��تر اهمیت 
می دهد و این باعث می ش��ود تا 
به ارزش ه��ای فرهنگی 
هر قوم و ملتی توس��ط 
تولیدکنن��دگان توجه 
شود. بس��ته بندی هایی 
که اطالعات بیشتری به 
مصرف کننده می دهند 
و با حروف صمیمی تر و 
دس��ت نویس تری مزین 
ش��ده اند. این تغییر نگاه 
از بررس��ی خواسته های 
مصرف کنن��ده نش��ات 
خواهد گرفت. بازاریابی و 
برند سازی در ایران کاری 
اس��ت برای حمایت از تولید،  اما 
مطمئن باشید در سال های آینده 
تولی��د از برندس��ازی و بازاریابی 
پشتیبانی خواهد کرد. یعنی ابتدا 
برندها خل��ق می ش��وند و برای 
موفقیت ش��ان تولید در راستای 
آن شکل خواهد گرفت. در چنین 
فضای��ی کارآفرینانی که صاحب 
ایده،  برن��د و مه��ارت بازاریابی 
هستند موفق خواهند شد و تولید 
را یا خودشان یا دیگری )هر کس 
که بهتر و مقرون به صرفه تر انجام 
دهد( به سرانجام خواهد رساند. 
در چنین فضایی دو گروه خواهیم 

داشت: 
1- شرکت های برندساز، 

2-  ش��رکت های کاالساز، این 
ش��رکت ها در حکم کارگر ارزان 
آنچه را برندسازان می گویند تولید 

خواهند کرد! 

کمبود مهارت برندسازی 
بیش از گذشته به ما ضربه 

خواهد زد
بدیه��ی اس��ت که به س��مت 
می روی��م،   ش��دن  جهان��ی 
عهدنامه هایی که امض��ا خواهد 
شد در های بازار ما را به روی جهان 
و درهای جهان را به س��وی ما باز 
خواهد کرد. ب��رای ماندن در بازار 
مجبوریم که از جزیره مصنوعی 
خود ساخته مان بیرون بیاییم و به 
آب های آزاد راه پیدا کنیم. در این 
میان بخش های��ی از بدنه اقتصاد 
ما که با رقابت مرتبط هستند در 
سال های گذشته در اثر استفاده 
نکردن یا سست شده اند یا از بین 
رفته اند. نیازمندیم آنها را از طریق 
دانش های جدید،  ب��ه روز کرده 
و بومی س��ازی الزم را هم درباره 
ش��ان انجام دهی��م. از جمله این 
دانش ها که به ما در رقابت کمک 

می کنند رش��ته های تبلیغات و 
برندسازی هستند و رشته هایی 
مانند برندس��ازی در پوشاک که 
چقدر در آینده رقابت مهم هستند 
اما حتی نام ش��ان هم در برخی از 
متولیان علمی و دانشگاهی کشور 

حساسیت ایجاد می کند. 
بیایید با هم روراس��ت باشیم،  
هنوز در بخ��ش دانش��گاهی ما 
کس��انی هس��تند که وجود این 
رش��ته ها را غیر ضروری می دانند 
)در حالی ک��ه اگ��ر ب��ه لیس��ت 
رشته های کارشناسی ارشد نگاه 
کنید با یک دوجین از رش��ته ها 
برخ��ورد خواهید ک��رد که فقط 
به کارصنعت��ی کوچک یا بخش 
کوچکی از ب��ازار می آیند که کال 
10هزار نفر هم در آن مش��غول 
نیس��تند(، درحالی که هر س��اله 
بی��ش از هزارها میلی��ارد تومان 
فقط ب��ه خاطر نداش��تن دانش 
بودجه بن��دی در تبلیغات و نبود 
مهارت برندسازی در بخش هایی 
چون پوش��اک،  صنای��ع غذایی 
و... دور ریخت��ه می ش��ود. آی��ا 
کارشناسان تبلیغات ما باید این 
دانش ها را با امتحان کردن روی 
مشتریان و شرکت های خود یاد 
بگیرند؟  عمق فاجعه اینجاست 
که هنوز س��رفصل های رشته ای 
حیاتی مانند تبلیغات در س��طح 
کارشناس��ی ارش��د توسط هیچ 

دانشگاهی پذیرفته نشده است! 
اگ��ر گناهکاری هم در رش��ته 
تبلیغ��ات درس خوانده باش��د،  
کارشناسی ارش��دش برای ادامه 
در دکترا مورد تایید وزارت علوم 
قرار نمی گی��رد. عالقه مندان این 
رشته ها )مدیریت تبلیغات و برند( 
چاره ای جز سفر به خارج از کشور 
ندارند و هرساله مبلغ قابل توجهی 
از ذخایر انسانی و مالی این کشور 
به خاطر منفعت طلبی عده ای که 
می خواهند دست در بازار کارشان 
زیاد نشود از کشور خارج می شود 

یا هدر می رود. 
البت��ه هن��وز در کش��ورمان 
اس��اتیدی هس��تند ک��ه در این 
ش��رایط همه آنچ��ه را دارند در 
طب��ق اخ��الص گذاش��ته و در 
اختی��ار دیگران ق��رار می دهند،  
ام��ا با تالش ه��ای دو یا س��ه نفر 
اتفاق بزرگ و س��ریعی نمی افتد. 
پیش بین��ی آخرم این اس��ت که 
ادام��ه ای��ن انحصارطلبی ه��ا و 
س��کوت متولیان دانش در آینده 
نزدیک عواقب خوب��ی در عرصه 
صنعت کش��ور نخواهد داش��ت. 
کما اینکه وضعیت تولید مدرک 
ب��دون مهارت حاصل س��کوت و 
بی توجهی در س��ال های گذشته 
اس��ت که اکنون نتای��ج فاجعه 
بارش را شاهد هس��تیم. نیروی 
فارغ التحصیل��ی که با سیس��تم 
گزینش اشتباه وارد شده و اکنون 
ب��ه باالترین مدرک دانش��گاهی 
رسیده  )مثال دکترای بازاریابی( 
و به بازار کار آمده اند اما حتی یک 
برنامه بازاریابی هم ننوش��ته اند. 
ب��ه زودی رقاب��ت در بازاره��ای 
کش��ورمان ب��ا رقب��ای خارجی 
شدت خواهد گرفت و ما از پاشنه 
آشیل مان یعنی نیروی دانشگاهی 
بدون مهارت در عرصه رقابت بار 
دیگر ضرب��ه خواهیم خ��ورد،  به 

دو دلیل: 
1- رش��ته های م��ورد نی��از را 

تعریف و بومی سازی نکرده ایم. 
2- دانش��جویان مان را ب��ه 
حفظیات مجب��ور کرده ایم نه به 
تفکر! )اس��اتید عزیز!  متاسفانه 

نوآوری تفکر می خواهد!(
فرمولی درباره برند اس��ت که 
می گوید:  برند-  )قدرت * ذهنیت 

بازار از برند( / شدت رقابت برندها
ق��درت- تحقی��ق و توس��عه 
)نوآوری( + توزیع + تولید + توان 
مال��ی + ف��روش + فعالیت های 

بازاریابی+ مهارت برندسازی
با افزایش شدت رقابت، برندهای 
ضعیف مان از گذشته هم ضعیف تر 

خواهند شد.
 البت��ه پیش��گویی وضعی��ت 
رقابت که ش��دت خواهد گرفت، 
کار چن��دان دش��واری نیس��ت. 
کلیات پیشگویی های سال 94 و 
سال های بعدش فعال همین بود. 

امیدواریم سال 94 سال بیدار 
ش��دن مان از رویای خوش »ما از 
همه داناتریم« باشد، تا چشم مان 
را روی ندانسته هایمان باز کنیم،  
شاید خداوند هنوز فرصت توفیق 

را از ما نگرفته باشد. 
www.iranbrandmakers.com

شنبه
15فروردین1394 شمــاره10190 www.forsatnet.irمدیریت بازاریابی و فروش

نقد هفتهبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی
امیرحسین نوریان 

کارشناس ارشد مارکتینگ و تبلیغات

افزایش تعداد گردشگر از طرفی و از 
طرف دیگر افزایش تعداد مراکز خرید 
در شهرهای بزرگ مانند تهران بازار 
جدیدی را برای برندسازی مکان و 

مقصد در ایران ایجاد خواهد کرد. یعنی 
شرکت های سازنده این گونه مجتمع ها 
خواهند فهمید برج سازی و برندسازی 
باهم متفاوتند گرچه در نوشتن حروفی 

شبیه به هم دارند

صبحانه همراه با چاپگر سه بعدی
از ای��ن به بعد ب��رای آم��اده کردن ن��ان صبحانه 
می توانید از چاپگرهای س��ه بعدی استفاده کنید. این 
چاپگر که PancakeBot نام دارد، روباتی است که 
می توان��د نان های صبحانه را به طور س��ه بعدی چاپ 
کند. به نقل از اس ام ان ویکلی، در چاپگر یادشده از 
یک ماهیتابه برقی همراه با سیس��تمی استفاده شده 
ک��ه مواد الزم ب��رای تهیه نان را در س��طح ماهیتابه 
برق��ی توزیع ک��رده و آن را به اش��کال مختلف تهیه 

می کند. 
همراه با این چاپگر نرم افزاری عرضه می ش��ود که 
به افراد اجازه می دهد نان های خود را به ش��کل های 
مختلف طراحی کرده و برای چاپ به چاپگر بسپارند. 
به گزارش فارس، افراد تنه��ا باید فایل تصویری نان 
م��ورد نظرش��ان را روی ی��ک کارت حافظه اس دی 
کپی کنند و آن را داخل کارت حافظه خوان دستگاه 
چاپگر قرار دهند و سپس منتظر بمانند تا این چاپگر 
کار خودش را انجام دهد. از این طریق حتی می توان 
نان ه��ا را به ش��یوه های مختلف تهیه ک��رد و در آنها 

رنگ های متفاوتی به کار گرفت. 

اعتمادسازی
آیا می دانستید ساده ترین راه ساختن اعتماد آن است که 
بر سر وعده های خود بایستید و مسائل را پیچیده نکنید تا 
برای مشتری قابل درک باشد؟ در ارتباطات تان صادقانه عمل 
کنید و مختصر سخن گویی کنید. این به شما کمک خواهد 
کرد که انتظارات مشتریانتان را مدیریت کنید. خالصه ای از 
جزئیات ارتباط تمام مشتری هایتان را نزد خود نگه دارید تا 
بتوانید هنگام مکالمه با آنها تا آنجا که مقدور است شخصی 
و مطابق نیازشان صحبت کنید. ش��نیدن و درک باز خورد 
مشتریان بس��یار حیاتی است. توجه به نیازهای مشتری و 
برآورده کردن آنها منتج به تنظیم دقیق استراتژی های آینده 
و ایجاد پیشنهاد های نو در جهت خدمت رسانی به مشتریان و 
درنهایت باعث پیشرفت کسب و کار شما می شود. در واکنش به 
بازخورد مشتریان اقدام معنی داری نشان دهید )نه اینکه فقط 
سخن بگویید!( با این رفتار به مشتریان شما ثابت می شود که 

حرفشان شنیده و نیازشان درک شده است.

دکتر فرزاد مقدم
مدرس و مشاور برند

از میان خبرها

آیا می دانستید

پیش بینی هایی برای سال 94 و بعد از آن 

سال نو برای برندها چه به همراه دارد؟  



نوبتی ه��م باش��د نوبت به 
سر رس��یدن تعطیالت نوروز 
و مواجه ش��دن با این واقعیت 
اس��ت که ه��ر تعطی��الت نیز 
پایان��ی دارد و بای��د در س��ال 
جدید ب��ا روحی��ه ای مضاعف 
ب��ه مح��ل کار برگش��ت.  اما 
مس��ئله ای ک��ه ممکن اس��ت 
بع��د از تعطی��الت پ��ر رن��گ 
شود مس��ئله کس��الت بهاری 
یا خس��تگی بع��د از تعطیالت 
اف��راد  از  بس��یاری  اس��ت.  
تعطی��الت  دارن��د  دوس��ت 
همچنان ادامه داش��ته باش��د 
ی��ا وقت��ی ب��ه سرکارش��ان 
ب��ازمی گ��ردن��د احس���اس 
خواب آلودگ��ی  و  خس��تگی 
ناش��ی از فصل بهار را دارند و 
خود را ک��م انرژی ت��ر از آنچه 
بای��د می بینند.  ام��ا چه کنیم 
که به عنوان ی��ک مدیر زودتر 
با ش��رایط بعد از تعطیالت خو 
گرفته و کس��الت پس از آن ما 
را اذیت نکند.  مسلما هرگونه 
تغییر در ش��ما به عنوان مدیر،  
بر انگیزه و تغییر کارمندان تان 
نی��ز تاثیر گذار اس��ت؛  پس از 

خودتان شروع کنید.  

یک برنامه ریزی بلند مدت 
انجام دهید 

یک��ی از دالی��ل کس��الت 
بع��د از تعطیالت،  احس��اس 
پوچی پ��س از آن اس��ت.  اگر 
ش��ما برنامه و چش��م اندازی 
باش��ید،   داش��ته  بلند م��دت 
مطمئنا به خس��تگی خودتان 
می خندی��د و ب��رای ش��روع 
دوباره آس��تین های تان را باال 
می زنید!  در واق��ع چیزی که 
در اینج��ا اهمی��ت دوچندان 
دارد هدف است.  اگر به همان 
اهداف تکراری هر ساله بسنده 
کنید ش��اید هی��چ انگیزه ای 
برای شروع کار در سال جدید 
نداشته باش��ید،  اما اگر اهداف 
و برنامه ه��ای خالقان��ه ای در 
سرتان باشد دس��ت کم انگیزه 
اجرایی ک��ردن آنها را در س��ر 
دارید که نیازمند انرژی ش��ما 
و تیم تان اس��ت.  برنامه ریزی 
و اهداف نوآورانه چیزی است 
که اگ��ر قب��ل از تعطیالت در 
موردش فک��ر کرده باش��ید،  
در ای��ام پ��س از تعطی��الت 
می توانید به اجرایی ش��دنش 

فکر کنید. 

ه��دف  ی��ک  پ��س   
ی��ک  مانن��د  کس��ب وکاری 
بازاریاب��ی جدید  اس��تراتژی 
ب��رای ش��رکت تان ی��ا ی��ک 
هدف ف��روش خ��اص تنظیم 

کنی��د و ط��رح برنامه 
اجرای��ی آن را بریزید.  
ای��ن چیزی اس��ت که 
ب��ه مغ��ز ش��ما تمرکز 
مثبت و انگیزه ای برای 
پیش��رفت خود و دوری 
از افس��ردگی و کسالت 

می دهد.  

تغییر در ساعات 
انجام کارها

اگر ش��رایط به ش��ما 
فص��ل  در  می ده��د  اج��ازه 
به��ار س��اعات کاری خ��ود را 
تغیی��ر دهید،  به عن��وان مثال 
روزهای��ی که ت��وان تمرکز بر 
انج��ام کارهای ت��ان را ندارید 
س��اعات کمت��ری کار کنید و 
زمان بیش��تری را به خودتان 
و کارهای��ی که دوس��ت دارید 

اختص��اص دهی��د.  در واق��ع 
قابلی��ت تغیی��ر زم��ان انجام 
کاره��ا اب��زاری کارآم��د برای 
زمان هایی همچون فصل بهار 

است.  

اگ��ر چنی��ن امکان��ی برای 
ش��ما وجود ندارد سعی کنید 
حداقل زمان ناهار و استراحت 
را خارج از محیط کار س��پری 

کنید. 
 ه��ر زم��ان ک��ه احس��اس 
نفس��ی  کردی��د  کس��الت 
عمیق بکش��ید یا کم��ی قدم 

بزنی��د.  تحقیق��ات بس��یاری 
نش��ان داده اند ک��ه تنفس در 
فضای آزاد می تواند سیس��تم 
عصبی را آرام ک��رده و به مغز 
انرژی دوب��اره داده و تمرکز و 
خالقی��ت را بهب��ود 

بخشد.  

به میز کارتان سر 
و سامان دهید 

هیچ چیز نمی تواند 
بیش از دی��دن یک 
می��ز کار ش��لوغ ب��ا 
انبوه��ی از برگه ه��ا 
انج��ام  وظای��ف  و 
نش��ده ک��ه پ��س از 
انتظ��ار  تعطی��الت 
ش��ما را می کش��ند به ش��ما 
احساس کالفگی و سردرگمی 
دهد.  پس چه خ��وب بود قبل 
از اینکه محل کارت��ان را برای 
تعطیالت ترک می کردید،  به 
می دادید.   سروسامان  میزتان 
مس��لما ای��ن کار بهت��ر از این 
است که در س��ال نو وقتی به 

محل کار می آیی��د،  قبل از هر 
اقدام��ی باید چند س��اعتی را 
مش��غول مرتب کردن میزتان 
ش��وید و احس��اس کالفگ��ی 
به ش��ما دس��ت ده��د.  آغاز 
س��ال نو کاری با میزی مرتب 
می تواند به مغز شما در تمرکز 
ب��ر کارهای��ی که برای ش��ان 
برنامه ری��زی کرده  ای��د کمک 

کند.  
کارهای تان را لیست کنید 
همان طور ک��ه گفتیم برای 
س��ال جدید برنامه های جدید 
داشته باش��ید،  به این منظور 
باید لیس��تی از وظای��ف برای 
خ��ود و تم��ام کارمندان ت��ان 

تهیه کنید. 
 بهتر اس��ت این کار را چند 
روز قبل از بازگش��ت به محل 
کار انج��ام دهی��د و موک��ول 
کردن آن به شبی که فردایش 
به سرکار می روید ممکن است 
سبب درگیر شدن ذهن تان و 
استرس شود و این خود عامل 
بی خوابی ش��ده و روز بعد که 
به س��رکار می روید ب��ه دلیل 
کم خوابی احس��اس کس��الت 
خواهید کرد، پس شب قبل از 
بازگشت به محل کار به خوبی 

استراحت کنید.  

انجام کارهای خالقانه یا 
گروهی

محققان عقیده دارند هوای 
خوب قوه تخیل و احساس��ات 
می کن��د  تقوی��ت  را  آدم��ی 
بنابرای��ن انج��ام کارهایی که 
نیازمن��د خالقیت هس��تند یا 
پرداختن به کاره��ای گروهی 
با این مقاطع زمانی به ش��دت 
هم خوان��ی دارد.  ب��ه دیگ��ر 
بی��ان مهارت های بی��ن فردی 
از جمل��ه احس��اس همدلی و 
همراهی ب��ا دیگ��ران یا هوش 
احساسی در انس��ان با شرایط 
آب و هوایی ارتباط مس��تقیم 
دارد. می توانی��د از این فرصت 
برای درگیر ک��ردن تیم تان در 
پروژه ها و هم��کاری میان آنها 
به نحو احسن اس��تفاده کنید.   
مطمئن باشید حتی اگر فردی 
از اعض��ای گروه تان کس��الت 
داش��ته  تعطی��الت  از  پ��س 
باش��د،  اما هنگام بازگش��ت به 
کار ب��ا پروژه ه��ای خالقانه که 
می تواند در م��وردش نظر دهد 
روبه رو ش��ود،  انرژی دوچندان 
 ب��رای آغاز کار در س��ال جدید 

خواهد داشت. 

 درس هایی کاربردی 
از عملکرد برندهای جهانی )73(

توسعه خدمات و محصوالت 
براساس شریعت اسالم 

تبُرع ب��ه معنای اقداماتی اس��ت که ط��ی آنها به 
وضعیت افرادی که با مش��کالتی روبه رو شده اند از 
طریق اهدای کمک های مالی رس��یدگی می شود. 
این موضوع س��بب می شود تا ش��باهتی میان بیمه 
تکافل از جهت قم��ار، ربا و بهره برداری و اس��تثمار 

یکی از طرفین معامله وجود نداشته باشد.
 در ای��ن فرآیند هری��ک از مش��ارکت کنندگان 
با اهدای مبلغی به رفع مش��کل پدی��د آمده کمک 
می کند، ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اف��راد در قبال 
سرمایه گذاری صورت گرفته از س��وی آنها سودی 

را دریافت می کنند. 
ش��رکت SABB Takafol فرآین��د اقدامات و 
سرمایه گذاری های خود را برمبنای شریعت اسالم 
انجام می دهد. افرادی که در این نوع سرمایه گذاری 
مش��ارکت می کنن��د می دانند به هم��ان میزان که 
در س��ود حاصل از س��رمایه گذاری شریک هستند، 
ضررهای ناش��ی از حوادث احتمالی را نیز که تحت 

پوشش بیمه تکافل هستند باید بپذیرند. 
در این نوع از نظام بیمه ای چنانچه سودی وجود 
داش��ته باش��د به طور مش��ترک میان افراد تقسیم 
می ش��ود. با توجه به اینکه س��رمایه های موجود در 
نظام بیم��ه ای تکافل در یک نقطه جمع می ش��وند 
چنانچه هری��ک از اعضای این نظ��ام بیمه ای دچار 
ضرر ش��ود با اس��تفاده از س��رمایه انباش��ته شده 

خسارت وی پرداخت خواهد شد. 
به بیان دیگر با توجه به تضمین جبران خس��ارت 
در نظام بیمه تکافل تمامی اعضای ش��رکت کننده 
در این بیم��ه متعهد می ش��وند ک��ه از یکدیگر در 

مقابل خسارت های احتمالی محافظت کنند. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
نظ��ام بیم��ه ای تکاف��ل در جوامع و کش��ورهای 
اس��المی به س��رعت در حال رشد اس��ت، چرا که 
ش��رکت های ارائه کنن��ده خدم��ات مال��ی در دنیا 
دریافته اند که مدیریت و ارائه خدمات مالی قابلیت 
تطابق با قوانین و اصول دینی و مذهبی را داش��ته و 

چه بسا می توانند مکمل یکدیگر باشند. 
اگرچ��ه ش��رکت SABB Takafol در س��ال 
2007 میالدی تاس��یس ش��ده و قدم��ت چندان 
زیادی ندارد اما شرایط مس��اعد این شرکت و نحوه 
اداره ش��دن آن آینده بس��یار روش��نی را برای این 
ش��رکت و ایده بیمه اس��المی تکافل در پی خواهد 

داشت. 
س��والی ک��ه در اینج��ا می تواند مطرح ش��ود آن 
است که چرا ش��رکت های ارائه کننده خدمات مالی 
و بیمه ای تاکنون متوجه ظرفیت های بس��یار زیاد 
بیمه تکافل نش��ده و اقدام خاص��ی را در این رابطه 
ص��ورت نداده اند؟ تج��ارت نه تنها در مورد کس��ب 
س��ود و درآمد اس��ت، بلکه به مردم کمک می کند 
تا با متعه��د ماندن ب��ه اعتقادات و اص��ول مذهبی 
و اخالقی که به آنه��ا باور دارند تاثی��رات اجتماعی 

مثبتی نیز از خود به جای بگذارند. 
در پای��ان س��والی که توس��ط نویس��نده مطرح 
می شود و به عقیده وی سوال بسیار مهم، اساسی و 
شاید غیر عادی به شمار می رود آن است که چگونه 
کس��ب و کار ش��ما می تواند به افرادی ک��ه باورهای 
مذهب��ی قدرتمن��دی داش��ته و برمبن��ای اصول 
مذهب��ی و اخالقی خ��ود زندگ��ی می کنند کمک 
کند؟ در اینجاس��ت که باید به ظرفیت های موجود 
در این قبیل بازاره��ا توجه داش��ت و محصوالت و 
 خدماتی متناس��ب و مطابق با نیازهای افراد به بازار

 ارائه کرد. 

ارتباط با مشتری از طریق هدیه
آیا می دانس��تید که هدیه دادن به مش��تریان یکی از 
اثرگذارترین روش ها برای جذب مشتریان وفادار است؟ به 
عنوان مدیر باید به یاد داشته باشید که هدیه مانند گفتار و 
نوشتار یک کانال ارتباطي با دیگران است. پس به دوستان، 
همکاران و مش��تریان خود هدایایي بدهید که همس��و با 
ارزش ها و استانداردهاي سازمان شما باشند. هدیه اي که 
به این افراد مي دهید، بازتاب قضاوت ش��ما در مورد آنها و 
نیز مرام حرفه اي شما است؛ پس در انتخاب این هدیه دقت 
الزم را داشته باش��ید. به عنوان مثال، یکي از آسان ترین و 
ابتدایي ترین گزینه ها کارت هدیه است که البته تا حدي 
غیررسمي اس��ت. در این زمینه باید میان تعقل و تناسب 

تعادل برقرار کنید.

م��ا در دنیای��ی دو بع��دی 
رش��د  می کنی��م:  زندگ��ی 
براب��ر رش��د  کم/ آهس��ته در 
زیاد/ س��ریع. در سال های آتی 
کس��انی موفق خواهند بود که 
بین اصول و رویاها توازن برقرار 

می کنند. 
آین��ده متعل��ق به کس��انی 
اس��ت که پذیرای فرصت های 
بالق��وه بیش��تری هس��تند  اما 
ای��ن حقیق��ت را ه��م درک 
می کنند ک��ه مناب��ع محدود 
اس��ت و راه حل ه��ای جدیدی 

پیدا می کنند ت��ا از منابع اندک 
حداکثر استفاده را ببرند. 

آنچ��ه خواندید قس��متی از 
مقدم��ه کتاب »مس��یر خود را 
به سوی رش��د بازاریابی کنید « 
است که نوش��ته فیلیپ کاتلر و 
ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده 
و میلتون کاتلر اس��ت. از جمله 
مزایای این کتاب، بیان مطالب 
به ش��یوه های کاربردی و آسان 
اس��ت که ب��ه نح��وی آن را از 
س��ایر کتاب های منتشر شده 
توسط ایشان در این حوزه جدا 

می کند. مطالعه ای��ن کتاب را 
به همه افرادی ک��ه عالقه مند 
هس��تند آموزه های خود را در 
حوزه مدیریت بازاریابی تقویت 
کنند، ف��ارغ از اینک��ه در کدام 
کسب و کار مش��غول به فعالیت 
هس��تند ی��ا تمای��ل دارند که 
وارد کسب وکار جدیدی شوند 

توصیه می کنیم. 
در قس��متی از کتاب چنین 
می خوانیم: س��اخت برند فقط 
وظیفه بخش بازاریابی نیس��ت  
بلکه مس��ئولیت کل ش��رکت 

اس��ت. کارمن��د، تامین کننده، 
ش��ریک یا توزیع کننده ضعیف 
به اعتب��ار برند آس��یب خواهد 
زد  اما گروه بازاریابی، مس��ئول 

تعریف هویت برند است.
 ما اغلب می گوییم درس��ت 
اس��ت که محصول در کارخانه 
تولی��د می ش��ود  ام��ا معن��ای 
برند در بخش بازاریابی ش��کل 
می گی��رد. بس��یاری از افرادی 
که در بازاریابی جدید هستند، 
فک��ر می کنن��د س��اخت برند 
در درج��ه اول ص��رف پ��ول 

کاف��ی ب��رای پرداخ��ت بابت 
آگه��ی تبلیغات��ی 30 ثانیه ای 
تلویزیونی اس��ت. ای��ن کتاب 
قیم��ت  و  صفح��ه   272 در 
15800 تومان توسط موسسه 
 کتاب مهربان نش��ر ب��ه چاپ 

رسیده است.

مسیر خود را به سوی رشد، بازاریابی کنید

شنبه
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آیامیدانستید

مترجم: معراج آگاهی
پاسخ کارشناس،  دکتر امین اسداللهی:

معموال به ش��رکت ها توصیه می ش��ود که قبل از شروع 
تبلیغات، اثربخشی آنها را مورد سنجش قرار دهند . 

گاهی تبلیغ قبل از ش��روع باید روی نمونه کوچک تری 
مورد سنجش قرار گیرد . هرچند تبلیغات پیامکی معموال 
به منظور فروش کاال مورد اس��تفاده ق��رار نمی گیرد، این 
س��بک تبلیغات بیش��تر به منظور جم��ع آوری داده ها و 

اطالعات استفاده می شود . 
برای مث��ال در تبلیغ��ات پیامکی به عنوان نخس��تین 

سوال پرسیده می شود، آیا تمایل دارید با محصوالت این 
برند آشنا شوید؟ از این طریق مش��خص می شود که چه 
دس��ته ای به محصوالت عالقه مند هستند و چه دسته ای 
تمایلی به محصوالت ندارند که بعد از این نباید برایش��ان 

پیامک ارسال شود . 
حال بع��د از ارس��ال و دریاف��ت اطالع��ات الزم، واحد 
ارتباط با مش��تریان ش��رکت باید با مخاطبان عالقه مند 

تماس بگیرند و روش های دیگر را اجرا کنند .
 با این حال، این س��بک تبلیغات در داخل کشور به این 
شکل مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد و شرکت ها به صورت 
تصادفی پیامی را به عده ای از مش��تریان ارسال می کنند . 
بعد از ارس��ال به امید اینکه ش��اید کس��ی با آنها تماس 

بگیرد، منتظر می مانند . 
س��بک  ای��ن  ب��ه  داخ��ل  در  ش��رکت ها  درواق��ع 
می کنن��د .  تمرک��ز  ف��روش  ه��دف  ب��ا  تبلیغ��ات 
پیامک��ی ج��ذب مش��تری  تبلیغ��ات   درحال��ی ک��ه 

نخواهد کرد .
 البته ش��رکت های خدماتی مانند آژانس ها و موسسات 
آموزش��ی از این ش��یوه به منظ��ور جذب مش��تری نیز 

می توانند استفاده کنند . 
در تبلیغات پیامکی چنین شرکت هایی امکان بیشتری 
وجود دارد که مش��تری به منظور خرید تم��اس بگیرد و 
گرنه مابقی ش��رکت ها نباید به منظور ف��روش محصول 

چنین پیامک هایی ارسال کنند . 

ارزیابی تبلیغات پیامکی

پرسش: صاحب کسب وکاری هس�تم که به منظور جذب مشتری از تبلیغات پیامکی اس�تفاده کرده ام اما مدتی است که پیامک ها 
ارسال ش�ده ولی نتیجه دلخواه را به دس�ت نیاورده ام . به نظر ش�ما آیا باید ش�یوه تبلیغاتی خود را تغییر دهم؟ چه توصیه ای برای 

سنجش اثربخشی این شیوه دارید؟ 
کلینیککسبوکار

مجری طرح

صحن�ه اول: داخل�ی، روز، ت�وی ی�ک کانکس 
کارگاهی داغان و روغنی

ریی��س روی صندلی ل��ق و لوقی نشس��ته. نیمه اول 
اس��تکان چای را توی نعلبک��ی خالی می کن��د،  قندی 
را بعد از فوت ک��ردن توی دهانش می ان��دازد و با تولید 
صدایی ش��بیه ماش��ین چمن زن��ی کل ترکی��ب را فرو 

می برد.
رییس: ایشون مدیرکل این منطقه اس. بهش می گن 
مجری ط��رح. این راس��ته چند ت��ا کارگاه هس��ت؟ یه 
دوازده، سیزده تایی هس��ت دیگه.... همش نهایتا تحت 
مدیریت ایشون کار می شه. هر کدوم پیمانکار جدا داره 

ولی بخش دولتی و کارفرمایی قضیه با ایشونه.
ش��خص بنده: حاال این کاری که ایش��ون به ما گفته 
انج��ام بدین... ت��وی قراردادم نیس��ت... معلوم نیس��ت 

پولشم چه جوری بهمون می دن... چه کار کنیم؟
رییس: هووورت... بگو انجام بدن، چاره ای نیست...

صحنه دوم: داخلی، صبح زود، دفتر رییس
-  س��المتی رییس جان، خبرا دس��ت شماست، این 
پولی که گفتن می دن چی ش��د؟ دس��تمونو می گیره یا 

نه؟ 
-  واال فعال که فقط این یارو دس��ت ما رو گرفته )انجیر 
خش��ک توی دس��تش را فوت می کند، نصف می کند و 
نیمه ای از آن را به س��مت من می گیرد( معلوم نیس��ت 

بدن یا ندن... حیرون موندیم دیگه...
-  یعنی چی نم��ی دن رییس؟ خب نمی ش��ه که، اون 
روز که اون آقای مجری طرح به ما می گفت انجام بدین، 
انجام بدین فکر ام��روز و نکرده بود؟ نمی ش��ه که... چه 

راحت زیر حرفشون می زنن.
-  خب، ببین بچه جون، ج��ای اینکه اینجا زور خودتو 
هدر بدی و درجه حرارت محی��ط رو باال ببری و آلودگی 
صوتی و زیس��ت محیطی ایجاد کنی بشین چایی ات رو 
بخ��ور و گیوه ها تو وربکش ب��رو دنب��ال زنده کردن این 

پول...
-  یعنی چه کار کنم رییس؟

-  برو دفتر همون آقای مجری ط��رح، دعوا مرافعه راه 
نندازی... از مدار ادب خارج نش��ی... می ری می ش��ینی 
مرد و مردونه مفصل و مکف��ی باهاش صحبت می کنی، 
ببینی چه کار از دس��تش برمی آد، هرچ��ی بتونی زنده 
کنی، ب��رد کردی��م... زیرمیز نزنی ه��ا... مذاک��ره کن... 

فهمیدی؟ هان؟....
صحنه سوم: داخلی سرشب، دفتر رییس

-  به به جوون جاهل، نون آور شرکت... چه خبر فرزند؟ 
گرفتی پ��والرو؟ چ��ک بهت دادن ی��ا کارت ب��ه کارت 

کردن؟ پرداخت جنسی که قبول نکردی؟...
-  هه هه هه هه، خس��ته نباش��ین ریی��س، عرضم به 
حضورتون که یه بخشی از قضیه رو بیشتر نمی تونیم در 

قالب صورت وضعیت بگیریم، بقیه اش ظاهرا پر...
-  این یه بخشی چقدر هس��ت؟ دخل و خرج می کنه؟ 

همین یه تیکه کار سربه سر می شه؟
-  به زور و بدبختی ریی��س. این هم��ه دویدیم، پنج، 
شش ماه پول شرکت توی این کار موند به حساب حرف 

این آقا، آخرشم با ذلت و زاری فقط ضرر نکنیم دیگه.
-  بازم خدارو ش��کر کن بچه  جون، ت��و خامی حالیت 

نیست چه خطری از سرمون گذشت.
-  چرا رییس؟

-  دارن مج��ری طرح رو ع��وض می کن��ن، می دونی 
اگه این رفته بود نفر بعدی معلوم نبود یه پاپاس��ی کف 

دستمون بذاره یا نه...
-  از اولش نباید گوش می دادیم رییس...

-  نمی ش��د بچه جون، ط��رف مس��ئول کل پروژه اس 
گاهی اوقات مجبوره این کاس��ه اون کاسه کنه. چاره ای 
نبود. مخاطره اش باالس��ت ولی گاهی اوقات ش��رکت ها 

مجبورن.
-    بهتر نبود  خودشون مناقصه می رفتن، قانونی و ترو 

تمیز یه پیمانکار برا اون بخش می گرفتن؟
-  تو نقاط حس��اس و بکوب بک��وب کار گاهی اوقات 
وقت نمی شه، چاره ای نیس��ت. مدیر نمی تونه کل کارو 

بابت این یه تیکه بخوابونه. باید رفت جلو.
-  آره دیگه، خودش که در خطر نیس��ت، به ما می گه 

برید جلو...
-  می گ��م بچه ای، طفل��ی، عقل نارس��ی، می گی نه... 
اون خیلی جربزه به خرج داده ت��ا این تصمیم رو گرفته، 
حاالم پاس��خگوی رییس��ش و مدیرکل و حسابرسی و 
هزار جای دیگه اس، جرات می خ��واد، اونم اینجا... تو که 

نمی دونی...

مدیر گوگل: انسان ها می توانند 
۵۰۰سال عمر کنند

یکی از مدی��ران گوگل می گوید در آینده انس��ان ها 
می توانند تا 500 سال عمر کنند.

 به گزارش شماران سیستم، بیل ماریس مدیر بخش 
س��رمایه گذاری های گوگل معتقد اس��ت در دهه های 
آینده، الگوی زندگی بش��ر تغییر خواه��د کرد و علوم 
پزش��کی تا آنجا پیش��رفت می کند که می تواند بهبود 
ژنتیکی انس��ان ها و امکان درمان بیماری ها در سطح 

مولکولی را به دنبال داشته باشد.  
وی بر این باور اس��ت که در 20 س��ال آینده معالجه 
سرطان با مواد ش��یمیایی کاری ساده و پیش پا افتاده 
محس��وب می ش��ود، مانند اس��تفاده از تلگراف.  بیل 
ماریس می گوید انس��ان ها در آین��ده ای نزدیک قادر 
خواهند بود بیماری های ش��ایع در زمان کهنسالی از 
قبیل پارکینسون و آلزایمر را درمان کنند و همچنین 
آن دس��ته از اعضا و جوارح بدن را که به دلیل عواملی 
همچون نور خورشید، سیگار و مشروبات الکلی آسیب 

دیده اند ترمیم کنند.
 در همین راس��تا گوگل امس��ال نیم میلی��ارد دالر 
در ش��رکت هایی ک��ه در زمین��ه مقابل��ه ب��ا روند پیر 
 ش��دن انس��ان فعالی��ت می کنن��د، س��رمایه گذاری 

کرده است.  

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  .

ازمیانخبرها

کتابخانه

هدی رضایی 

علی معروفی

چرکنویسهاییکمدیراینجایی الگوهایطالیی

پیشنهادهایی برای غلبه بر کسالت و خستگی پس از تعطیالت

نوروزبهسرآمدوآمدزمانکار!

هیچچیزنمیتواندبیشازدیدنیک
میزکارشلوغباانبوهیازبرگههاو

وظایفانجامنشدهکهپسازتعطیالت
انتظارشمارامیکشندبهشمااحساس
کالفگیوسردرگمیدهد.پسچه
خوببودقبلازاینکهمحلکارتان
رابرایتعطیالتترکمیکردید،به

میزتانسروسامانمیدادید



 65,728شاخص کل
552,88میزان تغییر
B 2,937,947,703ارزش بازار

B 1,986,568ارزش معامالت
B 1,165حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
3,14869,09نفت و گاز پارسیان

)68,73(10,486پتروشیمی خلیج فارس
2,79768,73مخابرات ایران

5,60966,34پاالیش نفت بندرعباس
2,46466,14پتروشیمی تامین

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 3,649153,917پاالیش نفت اصفهان

B 1,72141,739زامیاد
B 94236,613پارس خودرو

B 5,60931,658پاالیش نفت بندرعباس
B 3,27631,495صنایع آذرآب

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 88113,743بانک صادرات
B 2,7687,324ایران خودرو

B 1,2086,686سرمایه گذاری رنا
B 1,4305,644سایپا

B 35,4893,473سیمان قائن

درصد قیمتنام کامل شرکت
5,6093,99پاالیش نفت بندرعباس

1,2043,97ملی سرب و روی
4,6423,89فوالد خوزستان

3,8583,85پارس سویچ
4,9633,83س. دارویی تامین

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3,96(2,573آهنگری تراکتورسازی

)3,93(2,980فنرسازی خاور
)3,87(7,604پگاه اصفهان

)3,73(3,773فرآورده های نسوز آذر
)3,47(1,945نیرو محرکه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M167,806 B 183,086بانک صادرات

M48,809 B 54,495ایران  خودرودیزل 
M36,925 B 40,736پارس  خودرو
M49,648 B 22,018بانک ملت
M25,103 B 20,130سایپا دیزل 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M167,806 B 183,086بانک صادرات
M49,648 B 22,018بانک ملت

M48,809 B 54,495ایران  خودرودیزل 
M46,840 B 16,248ایران  خودرو
M39,567 B 5,176گروه مپنا 

تعدادقیمتنام کامل شرکت
156412546ح. پتروشیمی آبادان

91710400بانک صادرات
9062868پارس خودرو

8962558ایران خودرو دیزل
24641624پتروشیمی تامین

 720,80شاخص کل
0,70میزان تغییر

B 473,862ارزش معامالت
M 96,399حجم 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

بورس ته��ران تح��ت تاثیر 
مذاک��رات هس��ته ای ش��روع 
توفانی را در ابتدای س��ال آغاز 
کرد و با افزایش قیمت و تقاضا 
همراه ش��د و به دلیل انتش��ار 
لوزان  از  امیدوار کنن��ده  اخبار 
س��وییس، به مس��یر صعودی 
خود ادامه داد و با رشد تمامی 
متغیر ها مواجه شد . چنان که 
انتشار اخبار مثبت و امیدواری 
به حصول توافق، س��هامداران 
تاالر شیش��ه ای را ب��ه خرید و 
نگه داری سهام خود خوش بین 
کرد و موجب افزایش تقاضا و 
رشد ش��اخص بورس شد . در 
عین حال با مش��خص ش��دن 
تکلی��ف مذاکرات هس��ته ای، 
التهاب��ات و هیجان��ات ناش��ی 
از ابهام در مذاک��رات به اتمام 
خواهد رس��ید . لغ��و تحریم ها 
پس از مرحله ن��گارش توافق 
می��ان ای��ران و 1+5 موج��ب 
خوش��بینی بازار س��هام و در 
پی آن رش��د حج��م و ارزش 

معامالت خواهد شد . 

شاخص کل بورس در 
نیمه کانال 65 هزار واحد

اوراق  بورس  کل  ش��اخص 

به��ادار در پایان هفته منتهی 
 ب��ه 11 فروردی��ن م��اه ب��ه 
65 هزار و 728 واحد رسید . 
در عین حال شاخص صنعت 
در آخ��ر هفته، روی عدد 53 
ه��زار و 959 واحد ایس��تاد . 
شاخص بازار اول به 47 هزار 
و 994 واحد و ش��اخص بازار 
دوم به 132 هزار و 32 واحد 
رس��ید . طی روزه��ای کاری 
در نوروز امس��ال، 4 میلیارد 
و 423 میلیون س��هم و حق 
تقدم به ارزش 7 هزار و 346 
میلیارد ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران معامله ش��د . در 
ای��ن م��دت 71 ه��زار و 90 
خریدار در 285 هزار و 163 
دفعه به دادوس��تد پرداختند . 
براس��اس آم��ار موج��ود، در 
ای��ن مدت، 3 میلیارد و 797 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 6 
ه��زار و 372 میلی��ارد ریال 
به صورت خرد و بلوک معامله 
ش��د . از ابتدای سال تاکنون، 
بورس اوراق به��ادار پنج روز 
کاری را پش��ت س��ر گذاشته 
است . طبق آمار در چهار روز 
کاری هفته دوم س��ال جاری 
تعداد 3022 میلیون سهم به 
ارزش 6424 میلیارد ریال در 

258 هزار دفعه مورد معامله 
ق��رار گرف��ت و 870 هزار و 
مش��ارکت  اوراق  برگ��ه   32
نی��ز ب��ه ارزش 876 میلیارد 
ری��ال در این م��دت معامله 
ش��د . ش��اخص کل هم با 2 
هزار و 843 واحد افزایش در 
به رقم  هفته ای که گذش��ت 
65 هزار و 728 واحد رس��ید 
 و ش��اخص ب��ازار اول نی��ز با 
2 ه��زار و 394 واحد افزایش 
به رقم 47 هزار و 994 واحد 
و شاخص بازار دوم با 3 هزار 
ب��ه  افزای��ش  و 647 واح��د 
عدد 132 ه��زار و 33 واحد 

رسیدند . 

صنایع حمل و نقل 
انبارداری و ارتباطات در 

صدر معامالت نوروزی
صنایع حمل و نقل، انبارداری 
و ارتباط��ات با 11,75 درصد، 
خدم��ات فنی و مهندس��ی با 
فرآورده های  10,78 درص��د، 
نفتی، کک و سوخت هسته ای 
فل��زات  و  درص��د   9,66 ب��ا 
اساس��ی ب��ا 6,14 بیش��ترین 
تغیی��ر مثبت در ش��اخص را 
نس��بت به س��ایر گروه ها در 
هفته دوم س��الجاری به خود 

فرابورس  در  دادند .  اختصاص 
ب��دون  کل  ش��اخص  ای��ران 
ارزش  و  تغیی��ر 720 واح��د 
ب��ازار اول و دوم فراب��ورس به 
57هزار میلیارد تومان رسید . 
 معامله گران فرابورسی بیش از 
به��ادار  برگ��ه  میلی��ون   96
و  17ه��زار  قال��ب  در 
ب��ه  و  معامل��ه  نوب��ت   874
توم��ان  میلی��ارد   47 ارزش 
نمادهای  کردن��د .  دادوس��تد 
پاالی��ش نف��ت ته��ران، گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانی��ان، پاالیش نفت الوان، 
پاالی��ش نفت ش��یراز و نفت 
ایران��ول در تقویت ش��اخص 
و  ب��وده  اثرگ��ذار  فراب��ورس 
مارون  پتروش��یمی  نمادهای 
و پتروش��یمی جم در کاهش 

شاخص اثرگذار بودند.

با گروه های بازار سهام
در گ��روه پاالیش��ی، رون��د 
مثب��ت ای��ن گ��روه همچنان 
ادامه داشت . در گروه معدنی، 
حج��م معام��الت پایی��ن بود 
و اکث��ر نماده��ا در محدوده 
مثبت معامله شدند . در گروه 
تجهیزاتی، نماد صنایع آذرآب 
در مح��دوده منف��ی معامل��ه 

ش��د . در نماد مپنا نیز ش��اهد 
افزایش فش��ار ف��روش بودیم 
ولی در محدوده مثبت معامله 
شد. در گروه خودرویی، روند 
معامالت این گروه تحت تاثیر 
اخب��ار مذاکرات قرار داش��ت . 
به طوری ک��ه اکث��ر نمادها در 
تابل��و معامله  مح��دوده صفر 
ش��دند . در گروه س��اختمانی، 
معامالت  این  نماده��ای  اکثر 
قرمز رنگ��ی را تجربه کردند . 
سرمایه گذاری توسعه وعمران 
اس��تان کرمان در این گروه با 
افزایش تقاضا همراه شد و به 
قیمت 716 تومان رس��ید . در 
آخری��ن روز معام��الت، گروه 
اخب��ار مذاکرات  ب��ه  بانک��ی 
واکنش نش��ان می داد و با هر 
خب��ر خوب یا بدی نوس��انات 
زی��ادی را تجربه ک��رد . بانک 
مل��ت در ح��دود 22 میلیون 
از س��هامش معامله ش��د و به 
رس��ید .  تومان   227 قیم��ت 
در گ��روه حمل و نق��ل رون��د 

معامالت متعادل بود . 
تع��دادی از نماده��ا مثبت و 
تعدادی معامالت منفی را تجربه 
کردند . توس��عه خدمات دریایی 
و بندری س��ینا در این گروه به 

قیمت 4200 تومان رسید.

هدیه نوروزی تیم مذاکره کننده هسته ای به سهامداران

هوای خوش بهاری بورس

تسنیم - از چند سال گذشته 
و با تش��دید تحریم ه��ا گروه ها و 
صنایع مختلف بورسی تحت تاثیر 
این اتفاق ق��رار گرفتند که گروه 
بانکی نیز به دلیل محدودیت های 

ایج��اد ش��ده ب��ه لح��اظ نقل و 
انتقاالت پول در سطح بین المللی 
متاثر از این تحریم ها شد. هرچند 
تحریم ه��ا م��راودات بین الملل��ی 
بانک ه��ا را متوقف نک��رد، با این 
وج��ود هزینه ه��ای زی��ادی ب��ر 
عملیات ارزی و بانکی کل سیستم 

بانکی کش��ور تحمیل شد. بر این 
اساس با رس��یدن به توافق جامع 
هسته ای و برداشته شدن تحریم ها 
به طور حتم یکی از گروه هایی که 
بیش��ترین تاثیر مثب��ت را از این 
اتفاق می بیند گروه بانکی است که 
برداشته شدن تحریم ها تاثیر قابل 

توجهی در فعالیت و سودآوری آنها 
خواهد داش��ت و شرکت های این 
گروه از جمله نمادهایی هس��تند 
که در روزهای معامالتی گذش��ته 
با افزای��ش تقاضا و رش��د مواجه 
بوده ان��د. رفع تحریم ه��ا تاثیرات 
زی��ادی ب��ر کاه��ش هزینه های 

عملی��ات بین المللی بانک ها و نیز 
افزایش س��ود آوری آنه��ا خواهد 
داشت، به همین دلیل است که از 
گروه بانکی به عنوان یکی از چند 
گروهی یاد می شود که از رسیدن 
به توافق و نیز رف��ع تحریم ها اثر 

مثبت و زیادی می پذیرند. 

س�نا - برقراری رون��ق در هر 
بازاری نیاز به اقدامات کوتاه مدت 
و بلند مدت به صورت توأمان دارد 
که همزم��ان با اج��رای اقدامات 
راه حل های  به عن��وان  کوتاه مدت 
مس��کنی، اقدامات ساختاری نیز 
بای��د انجام گی��رد. ب��رای بهبود 
بازار هم بای��د کارهای کوتاه مدت 
و ه��م کارهای بلند م��دت انجام 
شود. از جمله اقدامات کوتاه مدت 
می ت��وان ب��ه عملک��رد دول��ت و 
مجلس درخصوص شفاف س��ازی 
برخی ابهامات صنایع اش��اره کرد 
و از طرفی س��ازمان بورس پیگیر 
است تا با رفع این ابهامات اعتماد 
به بازار س��رمایه برگ��ردد اما آثار 
کاره��ای زیرس��اختی بع��د از دو 
س��ه سال نمود پیدا می کند. سال 
گذش��ته بازار تح��ت تاثیر عوامل 
مختلفی مانن��د خوش بینی بیش 
از حد به نتایج مذاکرات هسته ای، 
تصمیم��ات مجل��س درخصوص 
مباح��ث خوراک پتروش��یمی ها، 
به��ره مالکانه، ع��وارض صادراتی، 
مالیات��ی، سیاس��ت های انقباضی 
و رکودی ناش��ی از تحریم ها قرار 
داش��ت ک��ه افت قیم��ت جهانی 
نف��ت و ب��ه دنب��ال آن کاه��ش 

قیمت محصوالت اساس��ی مانند 
پتروشیمی، فلزات معدنی نیز رخ 
داد. حدود 75ت��ا 80 درصد بازار 
بورس و فرابورس ایران تحت تاثیر 
حرکات قیمتی جهانی هستند و 
پتروپاالیشی، فلزی، سنگ آهنی ها 
و هلدینگ های فعال در این صنایع 
سال خوبی نداشتند. وقتی قیمت 
نفت کاه��ش پیدا می کند فارغ از 
کارهایی که دولت ب��رای جبران 
کسری بودجه انجام می دهد این 
صنایع از روندی که درجهان شکل 
گرفته متاثر می شوند. مجموعه ای 
از عوام��ل داخلی ک��ه در اختیار 
حاکمیت و دولت است و عواملی 
که خارج از اختیار مسئوالن است 
به عنوان ریسک سیستماتیک افت 
و خیزهای زیادی را در بازار س��ال 
گذش��ته رقم زد. به نظر می رسد 
بعد از افت شاخص و افت قیمت ها 
در سال گذشته بازار هم اکنون به 
مرحله قابل اتکا رسیده باشد که از 
این پس و به دنبال نتیجه ای که از 
مذاکرات اعالم شد، شاهد اخبار و 
رخدادهایی باشیم که بازار سرمایه 
را به س��مت یک رون��د صعودی 
سوق دهد. برداشته شدن تحریم ها 
یک��ی از عوامل مهمی اس��ت که 
می توان��د بازار س��رمایه را با رونق 
همراه سازد. هم اکنون بانک ها به 

این تصمیم رسیده اند که نرخ بهره 
را کاهش دهند و خیلی از بانک ها 
با وجود مشکالتی که دارند سعی 
می کنند نرخ بهره را پایین بیاورند 
چون با ادامه این روند خودشان به 
مرور دچار مشکل و زیان عملیاتی 
می شوند و ادامه آن برای بانک ها 
امکان پذیر نیس��ت. از طرف دیگر 
قیم��ت نفت ب��ه ارقام مناس��بی 
رس��یده و حتی برآوردها حاکی از 
افزایش آن تا س��قف 70 دالر در 

سه ماهه پایانی 2015 است. 
یکی از وظایف دولت و مجلس 
ایجاد زمینه توس��عه اش��تغال و 
س��رمایه گذاری اس��ت و چنانچه 
بخواهیم ش��اهد رونق کسب وکار 
باید سرمایه گذاری توسعه  باشیم 
پیدا کند و توسعه سرمایه گذاری 
مشروط به ایجاد یک فضای باثبات 
و بلند مدت است که سرمایه گذاران 
بلند م��دت خود  ب��رای  بتوانن��د 
تصمیمات  کنن��د.  تصمیم گیری 
مثبت درخصوص مهلت 5 س��اله 
برای کیفی س��ازی پاالیش��ی ها و 
تدوین نرخ خوراک پتروشیمی ها 
برای یک افق 10س��اله و کاهش 
عوارض بهره مالکانه، آزاد س��ازی 
صادرات و رفع برخی محدودیت ها 
از  صادرات��ی  ممنوعیت ه��ای  و 
جمله اقداماتی است که می تواند 

به برون رفت از ش��رایط رکود بازار 
س��رمایه کم��ک کند. ب��ا حذف 
تحریم ه��ا، هم��کاری مس��تقیم 
و ب��دون مان��ع منجر ب��ه کاهش 
هزینه ه��ا ب��رای س��رمایه گذاران 
می شود و می توانند مانند گذشته 
در قال��ب ال س��ی م��دت دار ی��ا 
یوزانس م��واد اولی��ه محصوالت 
مورد نیاز را از خارج تهیه کنند تا 
نبود نقدینگی و فش��اری که روی 
بنگاه ها اس��ت کم شود و سرمایه 
در گ��ردش م��ورد نی��از بنگاه ها 
تامین ش��ود که همه این اقدامات 
نشان می دهد در یک مسیر رو به 
بهبود در فضای کسب وکار حرکت 
می کنی��م. در حالی ک��ه تجرب��ه 
بورس��ی ما به نیم قرن نمی رسد 
اما تجربه دنیا به یک سده یعنی 
دو برابر تجربه ما می رس��د و این 
راه��ی که ما می روی��م آنها ده ها 
س��ال اس��ت که رفته اند. ما باید 
از تجربه آنه��ا بیاموزیم که وقتی 
دچار مصائب ما شدند چه کردند 
و چط��ور توانس��تند تالطم ها را 
برط��رف کنن��د. بازارگردان های 
قوی در بورس های دنیا نوسانات 
بازار را می گیرند و قیمت س��هام 
را به س��مت ارزش ذاتی هدایت 
می کنن��د و نگ��ه می دارند اما در 
ایران بازارگ��ردان واقعی و جدی 

نداریم که چرایی اش باید بررسی 
شود تا ش��اهد حضور بازارگردان 
به معنای واقعی در بازار باش��یم 
نه اینک��ه فقط اس��می به عنوان 
بازارگردان شنیده شود اما حرکت 
جدی از آنها دیده نشود. از طرف 
دیگر وقت��ی ش��رکتی اطالعات 
به موقع و ش��فافی را به هر دلیلی 
نمی دهد نباید س��هامدار به جای 
و مدیرعامل شرکت  هیات مدیره 
مزب��ور ب��ا توق��ف نم��اد و بلوکه 
شدن س��رمایه اش تنبیه شود. ما 
هم اکنون اختیار معامله نداریم و 
خیلی از آپش��ن ها را نداریم. باید 
در ای��ن خصوص فکری ش��ود یا 
معام��الت آتی را داریم اما عمقی 
ن��دارد و نتوانس��ته جای خودش 
را در بازار پی��دا کند و همچنین 
ابزاره��ای مدیریت ریس��ک باید 
ایجاد ش��ود و اج��ازه بدهیم بازار 
خودش ریسکش را مدیریت کند 
و ب��ازار دو طرفه باش��د نه اینکه 
در یک بازه زمانی همه س��هم ها 
مثبت یا همه منفی شوند. بدین 
ترتی��ب در س��ال 94 چه در بعد 
سیاس��ی چه در بع��د اقتصادی 
فعاالن بازار سرمایه به این نتیجه 
برسند که افق روشنی وجود دارد 
و می توانند س��رمایه خ��ود را به 

بورس بیاورند. 

تاثیر لغو تحریم ها بر بانک ها بیشتر از سایر شرکت های بورسی است

حذف تحریم ها هزینه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد
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کارگزاران منعی برای ثبت سفارش 
پس از پایان معامالت ندارند

محمودرض��ا خواجه نصی��ری، مدی��ر اداره نظارت 
بر بورس های س��ازمان بورس گفت: ثبت س��فارش 
ب��رای کارگزاران پ��س از پایان زم��ان معامالت در 
ش��رایط خاص مزیتی برای آنهاس��ت که با توجه به 
قان��ون فعلی منع��ی برای آن وجود ن��دارد که البته 
ای��ن موضوع از جمله خأله��ای قانونی در معامالت 
بورس اس��ت . وی اظهار داشت: البته این امکان تنها 
ب��رای کارگزاران فراهم اس��ت و معامله گران آنالین 
نمی توانند پس از این زمان، اقدام به درج س��فارش 

کنند . 

رشد 58 در صدی حجم معامالت 
قراردادهای آتی در ایام نوروز 

در پ��ی معامل��ه 23ه��زار و 469 ق��رارداد آت��ی 
س��که طال و زیره س��بز به ارزش بی��ش از 2هزار و 
337میلی��ارد ری��ال در ایام ن��وروز در بورس کاالی 
ای��ران، حجم و ارزش معام��الت قراردادهای آتی در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب از 
رش��د 58 و 45درصدی برخوردار شد . در ایام نوروز 
معامالت قراردادهای آتی سکه طال تحویل آبان ماه 
94 با معامله 18 هزار و 95 قرارداد و با ارزش بیش 
از یک هزار و 815 میلیارد ریال در صدر قرار گرفت . 
براس��اس این گزارش رتبه دوم بیش��ترین معامالت 
قرارداده��ای آتی در ایام ن��وروز را قراردادهای آتی 
سکه طال تحویل ش��هریور ماه 94 با 3 هزار و 714 
ق��رارداد و ب��ه ارزش 365 میلی��ارد ری��ال به خود 
اختصاص داد . جایگاه س��وم بیشترین معامالت این 
قراردادها به قراردادهای آتی سررس��ید اردیبهشت 
ماه اختصاص دارد که معامله یک هزار و 24 قرارداد 
آت��ی را به ارزش بیش از 96 میلی��ارد ریال به ثبت 

رسانده است.

افزایش 33 درصدی معامالت 
فرابورسی در سال گذشته

بررسی معامالت یک سال گذشته فرابورس ایران 
از افزای��ش 33 درصدی حجم معامالت نس��بت به 
مدت مشابه سال 92، حکایت دارد . شرکت فرابورس 
ایران، س��ال 1393 را با موفقیت به پایان رس��اند و 
ش��اهد این مدعا هم اقداماتی نظی��ر راه اندازی بازار 
دارایی فکری و افتتاح تابلوی معامالت صندوق های 
زمین و س��اختمان اس��ت . نگاهی به آمار معامالت 
بازارهای مختلف فرابورس در س��ال گذش��ته بیانگر 
خریدوف��روش 52 ه��زار و 678 میلیون ورقه بهادار 
 ب��ه ارزش 332 ه��زار و 447 میلی��ارد ری��ال در 
241 روز معامالتی سال 93 است که طی آن ارزش 
بازار فرابورس به رقم 834 هزار و 663 میلیارد ریال 
رس��ید . حجم و ارزش معام��الت فرابورس ایران هم 
به ترتیب 33 و 14 درصد نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال 92 رشد کرد و تعداد نمادهای قابل معامله از 
252 به 280 نماد افزایش یافت . طبق این گزارش، 
در یک س��ال گذش��ته به طور میانگی��ن، هر ماه 4 
ه��زار و 612 ورقه بهادار ب��ه ارزش 27 هزار و 806 
میلی��ارد ریال م��ورد معامله قرار گرف��ت که در این 
می��ان، حج��م و ارزش معامالت در اردیبهش��ت به 
باالترین حد رس��ید و در مردادماه کمترین س��طح 
را تجربه کرد . ع��الوه بر این، درحالی که 31 درصد 
معامالت س��ال 93 در بازار دوم و 18 درصد در بازار 
اول فراب��ورس ایران انجام ش��ده، 48 درصد ارزش 
معام��الت فراب��ورس متعلق به ب��ازار ابزارهای نوین 
مالی اس��ت و حجم و ارزش معام��الت در بازار اول 
نس��بت به مدت مشابه سال 92 به ترتیب 57 و 23 

درصد رشد نشان می دهد . 

عرضه بلوک بانک ایران زمین در 
بازار دوم فرابورس ایران

س��هام مدیریتی غیرکنترلی بانک ای��ران زمین روز 
یکشنبه 23 فروردین ماه 1394به صورت عمده در بازار 
دوم فرابورس ایران عرضه خواهد ش��د . 8,64 درصد از 
سهام بانک ایران زمین به قیمت پایه هر سهم 3 هزار 
و 710 ریال و قیمت پایه کل یک هزار و 283 میلیارد 
و 34 میلی��ون و 71 هزار و 60 ریال به مزایده خواهد 
رفت . شرکت شاهد، س��رمایه گذاری سعدی و شرکت 
بین المللی س��عدی کیش در مجموع 345 میلیون و 
831 هزار و 286 س��هم خود از بان��ک ایران زمین را 

توسط کارگزاری نماد شاهدان عرضه خواهند کرد.

2۹ هزار و 515 تن محصوالت کشاورزی 
در بورس کاالی ایران عرضه شد

تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران روز 
سه شنبه 11 فروردین ماه شاهد عرضه 29 هزار و 515 
تن ذرت دانه ای و نخود متوس��ط استان های مختلف 
کش��ور بود . ع��الوه بر ای��ن، 6 هزار ت��ن ذرت دانه ای 
خراسان رضوی، قزوین، همدان، سمنان، تهران و استان 
مرکزی به قیمت پایه 8 هزار ریال برای عرضه در تاالر 
محصوالت کشاورزی روی تابلو می رود . تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز میزبان عرضه 
200 تن کک متالورژی ش��رکت کک سازی زرند بود . 
48 ه��زار و 918 ت��ن فرآورده های نفتی و محصوالت 

پتروشیمی در این روز عرضه شد.

شاخص کل بورس به کانال 66 هزار 
واحد نزدیک شد

در جریان معامالت روز سه شنبه بورس طی 69 هزار 
و 391 نوبت معامالتی بیش از 656 میلیون و 316 هزار 
برگه س��هم به ارزش 121 میلیارد و 571میلیون تومان 
تغییر مالکیت یافت و بدین ترتیب شاخص کل به کانال 
66 هزار واحد نزدیک شد . شاخص کل با رشد 552,88 
واحدی نسبت به روز گذشته 0,85 درصد افزایش یافت 

و به ارتفاع 65 هزار و 728 واحدی رسید . 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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محمد قلی یوسفی
کارشناس اقتصادی

 1393 س��ال  به��اری  ویژه نام��ه   در 
فرص��ت ام��روز )منتش��ر ش��ده در پای��ان 
اس��فندماه( در گزارش��ی مفصل، ب��ه فراز 
و ف��رود ب��ورس اوراق بهادار در س��ال 93 
اش��اره شد، سالی که در نهایت و با توجه به 
عملکرد نماگر بازار، س��الی با بازدهی منفی 
برای سهامداران همراه بود. اما در نهایت هر 
چه بود پرونده بازار در سال 93 بسته شد. 

و این��ک فروردین م��اه 1394و امید برای 
سالی پربار...  

ب��ورس اوراق به��ادار معم��وال هر س��اله 
اس��تقبال خوب��ی از به��ار انج��ام می دهد. 
نموداره��ای زی��ر عملکرد ش��اخص کل در 
فروردین م��اه را طی یک دهه قبل نش��ان 

می دهند. 
همان ط��ور که در ای��ن نمودارها به وضوح 
مش��خص اس��ت، ش��اخص کل در یک دهه 
اخیر تنها در س��ال های 1386 و س��ال قبل، 
در فروردین م��اه ب��ا ری��زش هم��راه ب��وده و 
در س��الیان دیگ��ر فروردین ماه س��بز رنگی 
را تجرب��ه ک��رده اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
دالیل چنین رش��دی در نخستین ماه سال، 
امیدواری ها، خوش��بینی ها و انتظارات شکل 
 گرفت��ه نس��بت به ش��رایط اقتصادی س��ال 
پیش روست. اما لزوما به تمامی این انتظارات 
قواره پوش��انده نمی ش��ود  جامه ه��ای خوش 
و مولفه ه��ای بس��یاری در تحق��ق انتظارات 
ش��کل گرفته نقش ایفا می کنند. اهالی بازار 
بعد از س��ال کس��الت آور 93 با انتظ��ارات و 
امیدواری ه��ای مختلفی به اس��تقبال س��ال 

94 می رون��د. یکی از مهم ترین انتظارات بازار 
برای سال جدید، نتیجه بخش بودن مذاکرات 
هس��ته ای بود. امری که در نهایت بعد از 18 
م��اه مذاکرات س��خت و نفس��گیر در نهایت 
در ش��امگاه س��یزدهمین روز از فروردین ماه 
سال جاری با صدور بیانیه ای مشترک از جانب 
ایران و ش��ش ق��درت برتر جهان��ی و تعیین 
رئوس برای اقدامات الزم طی س��ه ماه آینده 
به سرانجامی خوش منتهی شد و این موضوع 
خبری بسیار خوشحال کننده برای فعاالن بازار 

در سال جدید خواهد بود. 
مهم تری��ن بخش از نتیج��ه این مذاکرات 
برای فع��االن بورس تهران، ح��ذف یکباره 
تمام��ی تحریم ه��ا در زمانی مش��خص در 
آینده ای نزدیک است که به نوعی امیدواری 
ب��ه تح��والت و گش��ایش هایی در وضعیت 

اقتص��ادی کش��ور را تقوی��ت می کن��د. از 
واکنش ه��ا و هیجان��ات فع��االن ب��ازار در 
ش��بکه های مجازی پر واضح و مبرهن است 
که بازار هفت��ه پیش رو جامه های سراس��ر 
س��بز برای فعاالن خود به تن خواهد کرد و 
بنابراین امس��ال نیز بازار سنت دیرینه خود 
یعنی سبزپوش��ی در فروردین ماه را حفظ 
خواهد کرد. به عالوه ریزش های هیجانی در 
بازارهای م��وازی نظیر طال و ارز نیز در این 

هفته دور از انتظار نیست. 
آنچ��ه نباید از آن غفلت کرد آن اس��ت 
که دس��تیابی به تفاهم هسته ای، سیلی از 
هیجانات را روانه بازارهای مختلف خواهد 
ک��رد. برای در امان ماندن از آس��یب های 
چنین سیلی نیز باید در کنار امیدواری ها 
خ��ود  تحلیل ه��ای  در  خوش��بینی ها،  و 

واقع بی��ن باش��یم. رون��د کاهش��ی قیمت 
جهانی نفت در س��ال قبل و احتمال ادامه 
چنی��ن روندی البته با ش��یبی مالیم تر در 
س��ال جدید و احتمال تثبیت قیمت نفت 
در زی��ر 70 دالر، کاه��ش درآمد دولت را 
به همراه خواهد داش��ت و احتمال تالش 
برای مقابله با ری��زش قیمت دالر آزاد به 
قیمت ه��ای زی��ر 3000-2900 تومان را 

تقویت خواهد کرد. 
جهان��ی  قیم��ت  کاه��ش  ع��الوه  ب��ه 
محص��والت مختل��ف پتروش��یمی، قیمت 
جهان��ی ف��والد و س��نگ آهن و م��واردی 
از ای��ن قبی��ل، همه و همه بای��د به عنوان 
واقعیت های ام��روز اقتصاد در تحلیل های 
مختلف افراد برای س��رمایه گذاری مدنظر 

قرار بگیرد.

رفتاری که در اغلب سال ها تکرار شده است

فروردین های سبز بازار سرمایه 
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عرض��ه اولی��ه ی��ا  عرضه عموم��ی اولیه، عرضه 
اوراق بهادار ش��رکت به عموم برای نخس��تین بار 
و بدون س��ابقه قبلی قیمت گذاری است. بررسی 
تحقیقات نش��ان می ده��د حوزه اصلی مطالعات 
در زمین��ه عرض��ه اولیه س��هام، ارزیابی کارایی 
روش ه��ای مختل��ف قیمت گ��ذاری و تخصیص 
س��هام در عرضه های عمومی اس��ت. روش های 
مختلف��ی وجود دارد که ش��رکت می تواند برای 
عرض��ه عمومی اوراق بهادار خود از آن اس��تفاده 
کند. س��ه روش مت��داول، روش آمریکایی ثبت 
دفت��ری، عرض��ه عمومی به روش حراج و عرضه 
عمومی به قیمت ثابت است. انتخاب روش عرضه 
عمومی براساس مقررات و عرف هر کشور صورت 

می گیرد )ظریف فرد و مهرجو، 1383(
روش های عرضه عمومی

نخستین عرضه عمومی، به روش های مختلفی 
ص��ورت می پذی��رد که انتخاب هر کدام از آنها، با 
توجه به قوانین، در کشورهای مختلف، متفاوت 

است )مدرس و عسگری، 1388(
عرضه عمومی به قیمت ثابت 

در این روش، ابتدا قیمت عرضه تعیین می شود 
و س��پس از س��رمایه گذارانی که نوعا در قسمتی 
یا کل سهام سفارش داده شده مشارکت دارند، 

سفارش ها را دریافت می کنند.
عرضه عمومی به روش حراج 

اص��وال از روش مزای��ده هن��گام عرضه اوراق 
دولت��ی و نی��ز خصوصی س��ازی های مبتن��ی بر 
تغییر بافت مالکیتی س��هام اس��تفاده می ش��ود 
ول��ی در عرضه ه��ای عمومی اولیه ش��رکت ها به 
ندرت، به کار گرفته می شود زیرا عقیده عمومی 
بر این است که استفاده از روش ثبت دفتری در 
نخستین عرضه عمومی، کارآیی بیشتری دارد . 

ثبت دفتری 
در ای��ن روش ک��ه به واس��طه مزایای حاصل 
از آن، نس��بت به س��ایرین کاربرد بیشتری دارد، 
کارگزاران متعهد پذیره نویسی، تبلیغات پیرامون 
سهام جدید را انجام داده و سپس سفارش ها را 
قب��ل از تعیین قیمت عرضه، از س��رمایه گذاران 

دریافت می کنند. 
فرآین��د عرضه عمومی اوراق  بهادار با تقاضای 
یک ش��رکت برای عمومی شدن شروع می شود. 
معموال ناشر این فرآیند را با کمک پذیره نویس 
اصلی خود که ش��رکت تامین س��رمایه اس��ت، 
تدوی��ن می کن��د. همچنی��ن پذیره نویس از یک 

مش��اور حقوق��ی ک��ه اس��ناد را تنظی��م و یک 
حس��ابرس ب��رای حص��ول اطمین��ان از اینک��ه 
حس��اب های ش��رکت منطبق با اس��تانداردهای 
حس��ابداری تهیه شده اس��ت، استفاده می کند. 
در بس��یاری از موارد یک ش��رکت تبلیغاتی به 
ش��رکت کمک می کند تا به س��طحی از توزیع 
عمومی که در نظر دارد، دست یابد. روابط تعریف 
ش��ده و پذیرفته شده ای بین پذیره نویس، مشاور 
حقوقی و حس��ابرس ش��رکت وجود دارد. متعهد 
پذیره نویس و شرکت برای شروع، امیدنامه اولیه 
و بیانیه ثبت را به کمیسیون بورس اوراق  بهادار 

تحویل می دهند.
این بیانیه ش��امل محدوده اولیه قیمت اس��ت. 
کمیس��یون ب��ورس اوراق به��ادار و انجم��ن ملی 
کارگزاران اوراق بهادار، امیدنامه اولیه و سایر مدارک 
تکمیل��ی را ب��رای حصول اطمینان از صحت، رفع 
نواقص و عدم وجود اشتباه بررسی می کنند. معموال 
عرضه عمومی اولیه اوراق بهادار، خیلی وسیع تر از 
حدی اس��ت که یک ش��رکت تامین سرمایه بتواند 
به تنهای��ی آن را انج��ام دهد. بنابراین، پذیره نویس 
اصلی با مجموعه ای از س��ایر پذیره نویس��ان یک 
اتحادیه را تش��کیل می دهن��د. دو هدف برای این 
کار متص��ور اس��ت؛ اول اینک��ه اتحادی��ه مخاطره 
پذیره نویس را کاهش می دهد و دوم اینکه اتحادیه 
کمک می کند سهام بین سهامداران بیشتری توزیع 
شود. هر کدام از بانک ها در اتحادیه، سهم مشخصی 
از سهامی را که می توانند بفروشند دریافت می کنند. 
اتحادیه قراردادی را با ناشر تنظیم می کند که مازاد 
سهام پذیره نویسی نشده را خریداری کند یا قرارداد 
فروش با حداکثر تالش منعقد می کند که در آن 
صورت اتحادیه متعهد خرید مابقی سهام فروخته 
نش��ده اس��ت.پذیره نویس برای دستیابی به درک 
بهتری از تقاضای موجود برای سهم، پیشنهادهای 
مشروطی از مشتریان جمع آوری می کند تا منحنی 
تقاضای موجود را برای سهم ترسیم کند که از آن 

برای کشف قیمت نیز استفاده می کند.
در ای��ن مرحل��ه، خری��داران آتی س��هم هیچ 
تقاض��ای خریدی را به کارگ��زاران برای معامله 
ارائه نمی کنند تا زمانی که امیدنامه اولیه توسط 
کمیس��یون بورس اوراق بهادار ثبت شود. در آن 
زمان، پذیره نویس قیمت را تعیین می کند. هدف 
از این کار، تعدیل انتظارات شرکت برای قیمت 
س��هام با منفعت مورد انتظار س��رمایه گذاران با 
پذیرش مخاطره عدم وجود س��ابقه قیمتی برای 
س��هام شرکت اس��ت. در مرحله بعدی، مدیریت 
ش��رکت و اتحادیه پذیره نویسان وارد تبلیغات و 
ارائه تصویری از ش��رکت برای س��رمایه گذاران 
بالقوه می ش��وند. توانایی گروه مدیریتی شرکت 

در جل��ب نظ��ر س��رمایه گذاران یک��ی از عوامل 
اصلی موفق بودن عرضه عمومی است. در پایان 
تبلیغات، ناشر می تواند امیدوار باشد که تقاضای 
کافی برای سهام در بازار وجود دارد. در این زمان 
ناش��ر ش��روع به تنظیم امیدنامه نهایی می کند. 
ب��رای ای��ن کار، ناش��ر در م��ورد قیمت عرضه و 
چگونگی تخصیص سهام )سهمیه بندی یا فروش 
آزاد( تصمیم گی��ری ک��رده و در نهایت، امیدنامه 
نهای��ی برای ارائه به همه س��رمایه گذاران بالقوه 
تهیه می ش��ود و ش��امل قیمت واقعی هر س��هم 
و تعداد س��هام منتش��ره خواهد بود. دو روز بعد 
از تهی��ه امیدنام��ه نهایی، عرضه عمومی ش��روع 
می ش��ود و معموال این کار پس از بس��ته ش��دن 
ب��ازار بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. اعمال 
سفارش ها برای معامله اوراق بهادار عرضه شده در 
ابتدای روز بعد امکان پذیر است. در این مرحله، 
اتحادیه وجوه پذیره نویسی را پس از کسر کارمزد 

به حساب بانکی شرکت واریز می کند.
حراج همزمان 

برای عرضه عمومی اولیه اوراق بهادار از طریق 
ح��راج همزمان روش ه��ای مختلفی وجود دارد. 
مراح��ل اولی��ه عرض��ه عمومی ب��ه روش حراج 
همزمان بس��یار شبیه مراحل نمونه ثبت دفتری 
اس��ت. ناش��ر با همکاری پذیره نویس، مش��اور 
حقوقی و حسابرس که در تنظیم امیدنامه اولیه 
نقش مهمی ایفاد می کند، یک گروه عرضه اولیه 
سهام با وظایف مشخص تشکیل می دهد. بعد از 
تش��کیل گروه، امیدنامه اولیه تهیه می ش��ود. در 
عرضه اولیه به روش حراج فقط یک پذیره نویس 
وجود دارد که با سایر پذیره نویسان یک اتحادیه 

الکترونیک را تشکیل می دهند.
وقتی امیدنامه اولیه توس��ط کمیسیون بورس 
اوراق بهادار و انجمن ملی کارگزاران تایید ش��د، 
گروه عرضه اولیه سهام تبلیغات را شروع می کند. 
مانند روش س��نتی ثبت دفتری، سرمایه گذاران 
بس��یار متنوع بوده و بنابراین دسترس��ی به همه 
س��رمایه گذاران بالقوه کار دش��واری است. برای 
حل این مش��کل، کمیس��یون بورس اوراق بهادار 
با اصالح و تغییر مقررات اجازه ارس��ال اطالعیه 

اینترنتی را از سال 1997 داده است.
فرآیند حراج واقعی ش��امل پنج مرحله اس��ت: 
بررس��ی صالحی��ت، انجام ح��راج، اتمام حراج، 

قیمت گذاری و تخصیص.
در مرحله تعیین صالحیت، امیدنامه اولیه مطابق 
با قوانین و مقررات برای عموم تهیه می شود. تمام 
سرمایه گذاران عالقه مند از طریق بانک سرمایه گذار 
نسبت به دریافت کد خرید اقدام می کنند. با داشتن 
کد خرید، سرمایه گذاران می توانند سفارش خرید 

خود را به پذیره نویس تعیین شده، ارائه کنند.حراج 
در روزی ش��روع می ش��ود که در امیدنامه تعیین 
ش��ده است. برای خرید سهم، سرمایه گذاران مبلغ 
و تعداد س��هامی را که تمایل دارند بخرند، تعیین 
می کنند. معموال درخواست های خرید می تواند به 
قیمت کمتر یا بیشتر از محدوده قیمت تعیین شده 
در امیدنام��ه اولی��ه و بیانیه ثبت هم تعیین ش��ود. 
همچنین خریداران می توانند بیش از یک سفارش 
داش��ته باشند. سفارش ها از طریق اینترنت توسط 
س��رمایه گذاران برای پذیره نویس ارس��ال می شود. 
پذیره نویس می تواند درخواست های تلفنی یا فاکس 
را قبول کند. خریداران اجازه دارند تا درخواست های 

خود را تا قبل از پایان حراج حذف کنند.
ب��رای تعیین قیمت نهایی روش های مختلفی 
وج��ود دارد. در آمری��کا راه��کار خاص��ی برای 
تعیی��ن قیمت نهایی عرض��ه وجود ندارد. روش 
ح��راج به طور مس��تقیم قیم��ت عرضه را تعیین 
نمی کند، مانند روش عرضه مش��روط در نمونه 
ثبت دفتری، ناشر و پذیره نویس درخواست های 
خرید را ثبت و نمودار تقاضا را ترسیم می کنند. 
برآیند قیمت گذاری بین شرکت ها متفاوت است. 
در حالت استاندارد عرضه عمومی به روش حراج، 
ش��رکت اوراق به��ادارش را برای نخس��تین بار از 
طریق پذیره نویس��ی منتش��ر و قیمت را با نظر 
خ��ودش تعیی��ن می کند و س��هام این ش��رکت 

می تواند با صرف یا کسر فروخته شود.
روش مزایده اینترنتی 

رویه عرضه در این روش به این صورت اس��ت 
که نخست قیمتی باال برای سهام موردنظر تعیین 
می شود و سپس قیمت ها تا حدی پایین می آید 
که س��رمایه گذار، خواهان مقدار معینی از سهام 
مذکور ش��وند و س��پس معامالت بعدی دوباره با 

همان روش مزایده عرضه می شود .
کشف قیمت در عرضه های اولیه

کشف قیمت، به عنوان یک روش برای تعیین 
قیم��ت کاالی خ��اص یا اوراق به��ادار، بر مبنای 
عرضه و تقاضای اولیه در بازار تعریف می شود. در 
هر دو روش ثبت دفتری و عرضه عمومی به روش 
ح��راج، تعیین قیمت عرضه مرحله اصلی عرضه 
عمومی اوراق بهادار اس��ت که تاثیر بااهمیتی بر 
میزان موفقیت عملکرد عرضه اولیه س��هام دارد. 
موفقیت قیمت گذاری از طریق اندازه گیری بازده 
در روز اول، قابل ارزیابی اس��ت. هدف از کش��ف 
قیمت، تعیین قیمت عرضه به گونه ای اس��ت که 
ارزش اوراق بهادار منتش��ر ش��ده توسط شرکت، 
ماکزیمم شود و هدف پذیره نویس، تعیین قیمت 
به روش��ی اس��ت که بازده س��رمایه گذاران اولیه 
متناس��ب ب��ا مخاطره عدم وج��ود معامله قبلی 

این اوراق باش��د. همان گونه که قبال اش��اره شد، 
در روش س��نتی ناش��ر و پذیره نویس از طریق 
جم��ع آوری تقاضای بازار به وس��یله جمع آوری 
درخواس��ت ها از نهاده��ای مال��ی مختل��ف ب��ه 
درک مناس��بی از ب��ازار تقاض��ا دس��ت می یابد. 
این درخواس��ت ها ش��امل مبلغ ریال��ی و تعداد 
س��هام مورد درخواس��ت س��رمایه گذاران بالقوه 
اس��ت. با جمع آوری ای��ن اطالعات پذیره نویس 
ق��ادر خواه��د بود تا قیمت ه��ای مختلف تقاضا 
را جم��ع آوری ک��رده و نمودار تقاضا را ترس��یم 
کن��د. قیم��ت عرضه با روش مش��خصی تعیین 
نمی ش��ود و بیشتر به تفسیر متعهد پذیره نویس 
از تقاضای عمومی بستگی دارد ولی به طور کلی 
قیمت در جایی تعیین می شود که تقاضا بیشتر 
از عرضه باشد.کشف قیمت در روش حراج کامال 
مش��ابه روش ثبت دفتری اس��ت، با این تفاوت 
که منحنی تقاضا ش��امل درخواست های تمامی 
سرمایه گذاران بالقوه است نه فقط سرمایه گذاران 
نهادی، قیمت و روش تخصیص نیز در امیدنامه 

درج شده است.
تفاوت عرضه های اولیه در ایران و جهان

ام��ا عرض��ه اولیه س��هام در ب��ورس ایران چه 
تفاوت��ی ب��ا بورس های جهانی دارد؟ و اینکه چرا 
سهامداران به محض اعالم عرضه اولیه سهام در 
بورس، بی مهابا فروش س��هام شرکت های ارزنده 
و حت��ی ب��زرگ را در دس��تور کار قرار داده و به 
س��رعت به ص��ف خریداران س��هام عرضه اولیه 
ش��رکت جدید ال��ورود با ه��ر وضعیت بنیادین و 

سودآوری می پیوندند؟ 
برخی کارشناسان معتقدند، عرضه اولیه سهام 
حج��م چندان��ی از معامالت بازار س��هام را در بر 
نمی گیرد اما در ش��رایطی که سهام شرکت های 
بزرگ و حتی متوس��ط ب��ا اقبال چندانی مواجه 
نیستند، عرضه های اولیه نسبت به حجم روزانه 
معامالت و میزان س��هام ش��ناوری اندک خود، 
به طور متوس��ط 15 تا 20 درصد از ارزش کل 
معامالت روزانه را به خود اختصاص می دهند زیرا 
عمده معامله گران برای نوسان گیری کوتاه مدت 
از عرضه های اولیه، به فروش س��هام شرکت های 
بزرگ و تاثیر گذار در پرتفوی خود به هر قیمتی 
اقدام می کنند. در این رابطه مش��کالت دیگری 
همچ��ون محدودیت اطالع��ات موردنیاز و عدم 
ش��فافیت کاف��ی و حضور کمرنگ ش��رکت های 
تامین س��رمایه برای سنجش ارزندگی سهام در 
عرضه اولیه باعث شده تا اطمینان چندانی برای 
تایید صحت و س��قم مدارک و مس��تندات مالی 
این شرکت ها در بدو ورود به بازار سرمایه وجود 

نداشته باشد )قایمی، 1385( . 

عرضه اولیه و روش های عرضه عمومی چیست؟
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آموزش

بورس در مدار صعود

نش��یب های تن��د و فرازه��ای گاه به گاه س��ال 93 با تمام 
سختی هایی که برای اهالی بازار سرمایه تراشید،  تمام شدند.  
شروع سال 93 برای اهالی بازار آنقدرها خوش یمن نبود؛  سه 
هفته نخس��ت بازار با عرضه های نس��بتا شدید همراه شد تا 
زمینه برای اصالحی صعودی  ولو کوتاه مدت،  فراهم ش��ود.  
پس از چند روز صعود،  بار دیگر،  بازار در مس��یر نزولی قرار 
گرفت و این روند نزولی تا دهم تیرماه س��ال گذش��ته ادامه 
یاف��ت.  از تاری��خ مذکور،  بازار روند س��ه موجی اصالحی را 
شروع کرد؛  شروع این روند همزمان با بسته شدن باقیمانده 
نمادهای تاثیر گذار گروه »پاالیش��گاهی« بود.  موج صعودی 
نخس��ت این روند،  ش��اخص کل را که به محدوده 70 هزار 
واحد نزدیک ش��ده بود را طی یک ماه کاری به مرز 75000 
واحد رساند.  پس از این رشد بیش از 7درصدی در شاخص 
کل،  نوبت به اس��تراحت و اصالح ش��اخص رسید.  شاخص 
بیش از یک ماه ونیم اس��تراحت و اص��الح،  باالخره در هفته 
پایانی ش��هریورماه و پ��س از بی��ش از 3600 واحد نزول از 
حرکت باز ایستاد و بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت تا 
بدین ترتیب وارد موج سوم و پایانی از روند صعودی-اصالحی 
شود.  این موج در رساندن شاخص کل به مرز 77000 واحد 
ناکام ماند و در هفته پایانی آبان ماه،  درست یک هفته پیش 
از پایان ضرب االجل قبلی مذاکرات ایران و 1+5،  به کار خود 
خاتمه داد.  پس از ناکام ماندن سیاس��ت مداران برای حل و 
فصل مناقش��ه اتمی ایران در تاریخ سوم آذرماه 93،  بازار در 
م��وج نزولی جدید خود قرار گرفت و طی ماه های آذر و دی،  
وارد کانال 64000 واحد ش��د.  به رغم جهت نزولی شاخص 
کل در دو ماه پایانی سال،  بازار سرمایه روندی نوسانی را به 
خ��ود گرفت؛  به طوری که نیمه نخس��ت بهمن ماه با صعود 
شاخص نیز همراه بود.  این روند ادامه یافت و در هفته پایانی 
سال گذشته،  شاخص و بازار یکصدا صحبت از صعود کردند.  
بازگش��ایی نمادهای گروه »پاالیشی« در این هفته نیز تنها 
یک روز این روند را قطع کرد و پس از آن ادامه روند صعودی 

در دستور کار بازار قرار گرفت. 
با شروع سال جدید و نزدیک شدن به پایان ضرب االجل 
مناقش��ات اتمی 1+5 و کش��ورمان،  اهالی ب��ازار بار دیگر 
ریس��ک پذیری خود را افزایش دادند و دست به خریدهای 
پی در پی زدند. طی هفته نخس��ت س��ال 94 شاخص کل 
بیش از 3000 واحد رش��د را تجربه کرد و در پایان هفته 
گذش��ته در رقم 65728 واحد متوقف شد.  این در حالی 
است که در ساعات پایانی روز پنجشنبه،  وزیر امور خارجه 
ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاس��ت خارجی و 
امور امنیتی، بیانیه ای مشترک را قرائت کردند که می توان 
آن را ماحصل تالش تی��م مذاکره کننده ایرانی و همتایان 
غربی و ش��رقی ایشان طی یک سال و نیم دانست.  اینکه 
دس��تاورد این مذاکرات چه بوده و چه نبوده است،  برای 
ما یا برای طرف مقابل در حوزه سیاست قرار می گیرد، لذا 
صرفا به بررس��ی اقتصادی تبع��ات کوتاه مدت آن خواهیم 
پرداخ��ت.  با پایان یافتن قرائت بیانیه مش��ترک،  موجی 
از ش��ادی در میان مردم کشورمان و مهم تر از آن،  اهالی 
بازار ش��کل گرف��ت.  با پخش زنده بیانیه اوباما از ش��بکه 
خب��ر،  مردم میهن مان ورود کش��ورمان به عصری جدید 
را ب��ه یکدیگر تبری��ک می گفتند.  لذا ب��رای هفته آینده 
نمی ت��وان انتظاری به جز صعودی ب��ودن بازار و عمومیت 
رنگ سبز در آن را داشت.  اما موضوع برای بازه بلند مدت 

پیش رو، می تواند متفاوت باشد. 

اثرات عملی توافق هسته ای 
زمان بر است

بیانیه توافق در مذاکرات هسته ای بخشی فنی است که 
پیش برده ش��د و گروه 1+5 حداکث��ر تالش خود را برای 
انج��ام توافق خوب انجام دادن��د و اگر هر فرد دیگری هم 
به جای آنها بود نمی توانست بهتر از این تصمیم بگیرد و به 
نتیجه برسد. این بیانیه گام ارزشمندی برای جهانی سازی 
روابط و اعتماد بین المللی اس��ت و تاثیر مثبتی روی مردم 
کش��ور خواهد داش��ت.  در حال حاضر نمی توان در مورد 
تاثی��ر نتیج��ه مذاکرات هس��ته ای برش��رکت ها و صنایع 
بورس��ی ارزیابی به عمل آورد. تنها توصیه ای که می توان 
داش��ت این اس��ت که فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران 
نسبت به چشم انداز بازار سرمایه کشور و بهبود آن امیدوار 
باشند و اگر تصمیم به سرمایه گذاری در آینده دارند حتما 
مس��ئله توافق را در تصمیم��ات خود در نظر بگیرند و این 

توافق بر واردات و صادرات موثر خواهد بود.
ب��ه طور کل بیانیه توافق مذاکرات هس��ته ای اثرات روانی 
موثری خواهد داشت ولی اثرات عملی آن کمی زمان بر است 
و حدود یک س��ال طول خواهد کشید تا قابل مالحظه شود. 
در بهترین حال��ت، مذاکرات ایران و گروه 1+5، مش��کالت 
خارج��ی را ک��ه بر دوش اقتصاد کش��ور س��نگینی می کرد 
رفع می کند ولی در مورد مش��کالت داخلی و سیاست های 
اقتصادی داخلی شاهد تغییری نخواهیم بود. نکته قابل توجه 
در مورد اقتصاد کش��ور این اس��ت که سیاست های داخلی 
کش��ور نیاز به اصالح دارند و باید دید دولت مردان در س��ال 
جاری چه سیاس��ت هایی را دنب��ال خواهند کرد. در صورتی 
که دولت مردان همانند گذش��ته نس��بت به مسائل تولیدی 
بی تف��اوت رفتار کرده و به ص��ورت تجویدی نظریاتی مطرح 
کنند که با واقعیت اقتصاد ما س��ازگار نباشد، در این صورت 
نمی توان این دستاورد بزرگ را برای کشور مثبت ارزیابی کرد 
یا ش��اهد تاثیر مثبتی در اقتصاد داخلی بود.به هر حال آنچه 
باعث می شود یک کش��ور موفق عمل کند به سیاست های 
داخلی آن کشور بستگی دارد و اتخاذ سیاست های اقتصادی 
که بتواند به س��رمایه گذاران امید ببخشد، مانند کنترل رفع 
موانع تولید، کنترل فس��اد، حذف توقف گاه ها و ایستگاه های 
اداری که بر س��ر راه بنگاه های تولیدی وجود دارد و به طور 
کل تمرکز بر فضای کس��ب و کار و س��رمایه گذاری که بتواند 
منابع را در داخل کشور بکارد چرا که صنعت از طریق کاشت 
سرمایه امکان پذیر است و توسعه نیز از طریق کاشت سرمایه 
امکان پذیر خواهد بود نه دادوس��تد های تج��اری و داللی یا 
واس��طه مالی. بنابراین در صورتی که دید بلند مدتی داشته 
باشیم برای بهبود اقتصاد داخلی کشور، باید صنعت بسازیم، 
کشاورزی را اصالح کنیم و منابع را از بخش های زودبازده به 

بخش های تولیدی سوق دهیم.

عمق بازار

نگاه
ملیحه کریم شاهی 

معامله گر کارگزاری امین آوید تاالر آران و بیدگل

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه
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ام��روزه، با توجه ب��ه برتری های تغذیه ای 
آبزیان نسبت به گوشت قرمز، دولت ها تالش 
می کنند تا هرچه بیشتر فرهنگ مردم را به 
س��مت مصرف ماهی و آبزیان سوق دهند، 
از طرفی با توجه ب��ه وجود محدودیت های 
فراوان در بهره برداری از منابع آبی، توجه به 
توس��عه پرورش ماهی در قفس و استخرها 
و جایگزین��ی آنها با فعالیت های صیادی در 
اغلب کشورها آغاز ش��ده و آبزی پروری در 
قفس در دهه گذش��ته به س��رعت در جهان 
رش��د و توسعه یافته اس��ت. در ای��ران ه��م 
عواملی مانند افزایش مصرف ماهی، افزایش 
صادرات، کاه��ش صید ماهی��ان دریایی و 
س��ودآور و اقتصادی بودن پرورش بسیاری 
از گونه ه��ای ماه��ی باعث ش��ده که توجه 
ب��ه پرورش گونه های جدی��د ماهی افزایش 
یابد.  پیش از این هم گروه س��رمایه گذاری 
روزنامه فرصت ام��روز گزارش های مفصلی 
درخصوص برخی گونه های ماهی و پرورش 
ماهی در قفس به چاپ رس��انده است.  در 
دو س��ال اخی��ر ه��م بحث پ��رورش ماهی 
تیالپیا خبرساز شد اما به دلیل حواشی که 
به همراه داشت گمانه زنی ها درخصوص آن 
افزای��ش یافت و همچن��ان در تعلیق مانده 
اس��ت. در گزارش امروز ت��الش داریم تا با 
بررسی یکی از گونه های ماهی و راه و روش 
س��رمایه گذاری برای پرورش آن، جایگزین 
مناس��بی برای دیگر گونه ه��ای جایگزین و 

حاشیه ساز ارائه کنیم.  

باله زرد را دریابید
 Acanthopagrus زرد  بال��ه  ش��انك 
latus از گونه ه��ای مه��م خانواده ش��انك 
ماهیان Sparidae اس��ت ک��ه در صنعت 
آبزی پروری دارای اهمیت تجاری و اقتصادی 
در کشورهای آسیای شرقی و حاشیه خلیج 
ف��ارس اس��ت.  ش��انك بال��ه زرد پراکنش 
وس��یعی در اقیانوس هن��د و غرب آرام، در 
خلیج فارس و طول س��واحل شرقی هند تا 
فیلیپین و ژاپن و اس��ترالیا و سواحل شرقی 
آفریقا دارد.  این گونه در س��واحل کم عمق 
یافت می شود و به مصب ها و رودخانه ها نیز 
وارد می ش��ود.  این گونه قابلیت سازگاری با 
ش��وری های مختلف را دارد بنابراین گزینه 
مناس��بی جهت پرورش دریایی محس��وب 
می ش��ود، برای کس��ب اطالعات بیشتر در 
این خصوص و بررسی پتانسیل های موجود 
در س��رمایه گذاری این گونه به س��راغ دکتر 
محمد پورکاظمی، رییس موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی کشور رفته ایم. 

افزایش سرانه مصرف آبزیان با 
بهره گیری از گونه های بومی

محمدپورکاظم��ی معتق��د اس��ت ب��رای 
افزایش س��رانه مصرف آبزی��ان می توان از 
گونه ه��ای بومی بهره ب��رد و می افزاید:  به 
جهت اقتصادی کردن آبزی پروری و افزایش 
درآمد آبزی پروران کش��ور به تنوع س��ازی 

محص��والت نی��از داری��م همچنی��ن برای 
افزایش مصرف ماهی نیاز به ورود گونه های 
جدید به صنعت آبزی پروری کشور به خوبی 
حس می شود که به دو روش در راستای هم 

باید اقدام کرد.  
اولوی��ت اول اس��تفاده از گونه های بومی 
اس��ت که امکان س��ازگاری ب��ا محیط های 
بس��ته و اس��تفاده از غذای دستی را داشته 
باشند، که معموال تولید یك ماهی پرورشی 
از ماهیان بومی یك پروس��ه زمان بر بوده و 
سرمایه گذاری زیادی را می طلبد و با توجه 
به اینکه ماهیان خاص منطقه بوده و س��ایر 
کشورها مطالعاتی درباره آنها انجام نداده اند 
ل��ذا هیچ گونه اطالعاتی از بیولوژی، تغذیه، 
تولی��د مثل و نرماتیوهای پ��رورش موجود 
باید درخص��وص این گونه های  نیس��ت که 
بومی از پایه مطالعات الزم انجام ش��ود.  از 
جمله می توان به فیل ماهی اش��اره کرد که 
در دهه اخیر ب��ه صنعت آبزی پروری جهت 
پرورش معرفی ش��ده است البته باید توجه 
داش��ت این گونه در دریای خزر مشترک با 
س��ایر همس��ایگان ش��مالی بوده و روس ها 
کاره��ای مطالعات��ی زی��ادی را همزمان با 
محققان به انجام رس��انده اند ضمنا بیش از 
20 گونه ماهی مانند ماهی بنی، ش��یربت، 
گطان، هامور، شانك، صبیتی، صافی ماهی، 
اردک ماهی، ماهی س��فید، کلمه، س��وف و 
ماهی��ان خاویاری. . .  تکثیر آن در کش��ور 
مورد مطالع��ه قرارگرفته اما هنوز هیچ کدام 
از این گونه ها وضعیت روشنی از نظر توانایی 
تولی��د اقتصادی ن��دارد زی��را از نظر جیره 
غذای��ی، بیماری ها، اصالح نژاد، سیس��تم و 
روش ه��ای پرورش اطالعات مس��تندی در 
دس��ترس نیست و به بودجه های تحقیقاتی 
بس��یار برای به سرانجام رس��اندن و امکان 

معرف��ی به آبزی پروران کش��ور نیاز اس��ت 
البته با اندک امکاناتی که در دس��ت است، 
تداوم تحقیق��ات ادامه دارد ام��ا باید برای 
تامین پروتئین کش��ور و اس��تفاده بهینه از 
امکانات خ��دادادی مانند زمین های لم یزرع 
و آب های شور داخلی و ساحلی از تجربیات 
و تحقیقات سایر کش��ورها استفاده کرده و 
آبزیان مناس��ب را به کشور وارد کرد. البته 
و ص��د البته برای تولید پای��دار، مالحظات 
زیست محیطی شرط اول است که ضرورت 
مطالع��ه داش��ته و از س��وی س��ازمان های 
مس��ئول مربوط��ه بای��د ضواب��ط و قوانین 
مناس��ب برای مدیریت گونه ه��ای وارداتی 
تدوین شود تا از مزیت های آبزیان پرورشی 

دنیا به خوبی کشور بهره مند شود.  

سابقه پرورشی شانک در کشور وجود 
ندارد! 

رییس موسس��ه تحقیقات علوم شیالتی 
کش��ور درخص��وص گون��ه ش��انك توضیح 
می دهد:  برخ��ی از کش��ورها نظیر ژاپن و 

تای��وان تالش هایی برای پ��رورش این گونه 
ماهی در قفس انجام داده اند.  

ماهیان جوان این گونه در رودخانه کارون 
در محدوده ش��هر اهواز مش��اهده شده اند.  
در س��واحل ای��ران در اس��تان خوزس��تان 
این گونه بیش��ترین فراوان��ی را در ماه های 
بهمن و اس��فند به خود اختصاص می دهد 
و در ماه های اس��فند تا فروردین تخم ریزی 
می کند.  در کش��ور ایران تاکن��ون ماهیان 
پرورشی تولید نش��ده است لذا درخصوص 
قیمت تمام ش��ده و سودآوری آن اطالعاتی 
در دس��ت نیست.   براس��اس نتایج مطالعه 
تحقیق��ات پژوهش��کده آبزی پروری جنوب 
کش��ور بچه ماهی 2/60 گرمی ش��انك در 
اس��تخرهای خاکی بعد از چهار ماه پرورش 
به وزن متوس��ط 23 گرم رس��یده است. در 
مرحله دوم که فقط از غذای مختص قزل آال 
اس��تفاده شد ماهی حدود 40 گرمی بعد از 
198 روز پرورش با بازماندگی 89/35درصد 
ب��ه وزن 206 گرم رس��ید. مطمئنا هر یك 
از تفاوت های ذکرش��ده در شرایط پرورش 
می تواند بر ش��اخص های رشد و بازماندگی 
تاثیرگذار باش��د.  بازماندگی بس��یار باال در 
کنار رشد مناس��ب این گونه در محیط های 
پرورش��ی مختل��ف یعن��ی قفس، اس��تخر 
خاکی و اس��تخر آجری با ش��رایط محیطی 
متفاوت نش��ان می دهد که این گونه قابلیت 
س��ازگاری و رش��د مطل��وب در مناط��ق 
 مختل��ف جغرافیای��ی ب��ا ش��رایط محیطی 

متفاوت دارد. 

ایران شرایط سرمایه گذاری روی 
شانک را دارد

پور کاظمی معتقد است: پتانسیل های الزم 
ب��رای س��رمایه گذاری روی این گونه خاص 

در ایران موجود اس��ت و تنها به یکس��ری 
تحقیقات و س��رمایه گذار نیاز دارد، وی در 
ادام��ه می گوید:  پرورش ماهی ش��انك در 
مناطق گرمسیری و جنوب کشور با شوری 
35-25 در هزار مناس��ب است و با توجه به 
حساسیت الر و ماهیان دریایی دسترسی به 
تولید انبوه بچه ماهی از مش��کالت اساسی 
تولی��د بچه ماه��ی برای پرورش اس��ت که 
به حمای��ت و س��رمایه گذاری جدی دولت 
و بخش خصوص��ی نیاز اس��ت در مقایس��ه 
ب��ا ماهی تیالپی��ا، تولید انبوه و دسترس��ی 
ماهیان��ه به بچه ماه��ی و امکان پرورش در 
آب و هوای مختلف با توجه به سیستم های 

متنوع پرورشی امکان پذیر است. 

ارزش افزوده تیالپیا 4 برابر ارزش 
اولیه آن است

رش��د ماه��ی ش��انك ط��ی دوس��ال در 
شرایط اس��تخر به وزن بازاری حدود 300 
گرم می رس��د. در حالی که ماهی تیالپیای 
تك جن��س طی ی��ك دوره ش��ش ماهه به 
وزن ب��االی 500 تا 600 گرم می رس��د که 
با فیله کردن آن ارزش افزوده حدود س��ه، 
لغای��ت چهار برابر پیدا می کند در حالی که 
فیله ش��انك ماهیان نهایت به 2 برابرخواهد 

بود. 

برای سهولت واردات فیله تیالپیا 
شایعه درست می کنند! 

ماهی ش��انك، ماهی با رژیم گوشتخواری 
اس��ت و قابلیت تطابق پذیری با آب شیرین 
را دارد لذا ورود آن ب��ه منابع آبی می تواند 
تهدیدی برای سایر ماهیان بومی باشد البته 
امکان زاد و ولد در آب ش��یرین نداش��ته و 
 باید شوری در حد ppt35 برای تولید مثل 

فراهم شود.  
 درخصوص ماه��ی تیالپیا، حضور آن در 
مناب��ع آبی ب��ا توجه به زاد و ول��د زیاد آن 
می تواند تهدیدی برای اکوسیس��تم باش��د 
ول��ی با کنترل و مدیریت گونه و روش هایی 
ک��ه در دنی��ا و همچنی��ن در کش��ور مورد 
مطالع��ه قرارگرفته اس��ت تاحدود بس��یار 
زیادی قابل کنترل است از جمله دستکاری 
ژنتیک��ی و تولی��د ماهی��ان تك جن��س نر، 
پ��رورش متراکم ماهی در قف��س، پرورش 
ماهیان در سیستم بسته گلخانه ای، پرورش 
در سیستم مدار بسته و کنترل پسآب و...  با 
توج��ه به بیش از 4/5 میلیون تولید جهانی 
و پ��رورش ماه��ی در بیش از 130 کش��ور 
جهان و وس��عت تحقیقات و تجارب جهانی 
انجام ش��ده از زوای��ای مختلف درخصوص 
ماه��ی تیالپیا که قابل دس��ترس اس��ت، با 
ایج��اد توه��م و ابهام��ات غیرعلمی فرصت 
اس��تفاده از مزایای پرورش ای��ن ماهی در 
کش��ور گرفته ش��ده و فرصت های��ی ایجاد 
می شود تا س��ودجویان اقتصادی نسبت به 
واردات آن به ص��ورت فیله از کش��ور چین 
اق��دام کنن��د در حالی که از نظ��ر کیفیت 
 پرورش در آن کشور اطالعات مستندی در 

دسترس نیست. 

سرنخ

تولید جعبه و سبد، برداشت سود

کالف اول
اس��فند  اواخ��ر  از 
اول  ماه ه��ای  ت��ا 
س��ال فصل برداشت 
و  میوه ه��ا  ان��واع 
جنوب  در  مرکب��ات 
کش��ور و ش��هرهایی 
مانن��د هرم��زگان، ف��ارس و کرمان اس��ت که از 
نظ��ر حجم��ی، مقادیر بس��یار زی��ادی از میوه و 
مرکبات کش��ور را شامل می ش��وند اما باغداران و 
حت��ی فعاالن گلخانه ای در ای��ن مناطق اغلب در 
این فصل از کمبود جعبه برای برداش��ت س��خن 
می رانن��د، جعبه های پالس��تیکی ک��ه از ضایعات 
تولید می ش��وند اما در این فصل در بین باغداران 
قیم��ت پیدا می کنند و حتی ب��ه قیمت هر جعبه 
5هزار توم��ان هم فروخته می ش��وند. درحالی که 
برای تولی��د این جعبه ها نه م��واد اولیه خاصی و 
نه پروس��ه آن چنانی نیاز اس��ت و هزینه تولید آن 
بسیار پایین تر از مبالغ فروش تمام می شود اما هر 
چیزی که کم باش��د در بین ایرانیان با قیمت باال 

فروخته می شود. 
حت��ی برخی باغ��داران عن��وان می کنند که در 
ماه های دیگر س��ال این جعبه ها و سبدهای میوه 
را خری��داری ک��رده و در خانه و انب��ار نگهداری 
می کنند تا در زمان برداشت از آنها استفاده کنند. 
درحالی که ممکن اس��ت همه فضای کافی را برای 
نگه��داری این جعبه به مدت یك س��ال نداش��ته 
باشند که بهترین راه برای رفع این مشکل، تولید 
این جعبه ها به تعداد کافی با قیمت پایین تر است. 
ب��رای تولی��د این س��بدهای میوه ه��م چندان 
هزینه یا س��رمایه زیادی نیاز ندارید، یك دستگاه 
برای تولید این س��بدها وج��ود دارد که عموما به 
دس��تگاه »تزریق پالس��تیك و تولید سبد میوه« 
موسوم است که تقریبا به مبلغ 30 میلیون تومان 

خریدوفروش می شود. 
در نهای��ت، م��واد اولی��ه را تهی��ه می کنید که 
اغلب پالس��تیك بازیافت و رنگ است و از صنایع 
پتروش��یمی ب��ه دس��ت می آی��د و در قالب های 
مختل��ف برای ظرفیت های مختل��ف وزنی از 4 تا 
18 کیلوگ��رم این س��بدها را تولی��د می کنید.  از 
نظر مکانی و نیروی انس��انی هم، این دس��تگاه ها 
فضای 40 متری نیاز دارن��د و دو نفر نیروی کار، 
مابق��ی امور به صورت ماش��ینی و ب��دون دخالت 
دست توسط همین یك دس��تگاه انجام می شود.  
در مجموع می توانید با سرمایه ای 40میلیونی یك 
کسب وکار مناس��ب برای خود به راه بیندازید که 
مشکالت کمبود جعبه و سبد را در فصل برداشت 

برای باغداران حل کنید. 

کالف دوم
مرک��زی  اس��تان 
اس��تان های  از  یک��ی 
صنعتی کش��ور اس��ت 
ک��ه ب��ا وج��ود حجم 
س��رمایه گذاری،  باالی 
توانای��ی  همچن��ان 
بس��یاری برای جذب س��رمایه گذاران بالقوه دارد، 
البته در این بین برای س��رمایه گذاری الزم است 
تا نیازس��نجی کنند و همچنین موانع را شناسایی 
کرده و در راس��تای رفع آنها به کمك دولت اقدام 
کنند، سرپرست استانداری این استان هم معتقد 
اس��ت:  باید نیازها در اس��تان مرکزی شناسایی و 
سپس با اولویت بندی در سرمایه گذاری به منظور 
رفع نیازها سرعت توسعه استان را افزایش دهیم. 
سرپرست اس��تانداری مرکزی می گوید:  فراهم 
ب��ودن امکانات زیرس��اختی و ش��رایط مناس��ب 
ارتباط��ی و عوام��ل دیگر از دالیلی اس��ت که در 
جذب س��رمایه گذار نقش مهمی داشته و باید در 

استان مرکزی توسعه یابند. 
ش��کراهلل حس��ن بیگ��ی اظهار داش��ت:  جذب 
س��رمایه گذار یکی از اولویت ه��ا و اهداف ما برای 
توس��عه اس��تان اس��ت که این مهم با در اختیار 
ق��راردادن امکان��ات ممکن می ش��ود.  وی افزود:  
فراه��م ب��ودن امکان��ات زیرس��اختی و ش��رایط 
مناس��ب ارتباطی و عوامل دیگر از دالیلی اس��ت 
که در جذب س��رمایه گذار نقش مهمی داش��ته و 
مس��ئوالن استان باید زمینه جذب سرمایه گذار را 
فراهم کنند.  توس��عه استان باید به صورت متوازن 
باشد تا همه از توسعه بهره مند شوند، مشوق های 
اقتص��ادی نقش مهم��ی در جذب س��رمایه گذار 

داشته و روند توسعه استان را تسهیل می کنند. 
حس��ن بیگ��ی ب��ا اش��اره ب��ه حمای��ت دولت 
از س��رمایه گذاران گف��ت:  دول��ت ب��رای ج��ذب 
سرمایه گذار در اس��تان ها مشوق های اقتصادی را 
حمایت می کند تا بتوانند با شناس��ایی ظرفیت ها 
و قابلیت های س��رمایه گذاری در هر استان توسعه 

متوازن و پایدار را ایجاد کنند. 
اس��تان مرک��زی ظرفیت ه��ای  اف��زود:    وی 
بسیاری برای سرمایه گذاری دارد. به همین سبب 
متقاضیان بسیاری درخواس��ت سرمایه گذاری در 
اس��تان دارن��د و آمادگی خود را اع��الم کرده اند.  
حس��ن بیگی، با اشاره به مجتمع ملی گردشگری، 
س��المتی، درمان��ی و تفریحی شهرس��تان تفرش 
گف��ت:  اج��رای این گون��ه طرح ها س��بب جذب 
گردش��گر ش��ده و برای به انجام رس��یدن چنین 
طرح هایی الزم اس��ت بررس��ی های کارشناسی با 
هدف شناخت نقاط ضعف و قوت آنها انجام شود.  
سند شاخص های زیس��ت محیطی استان مرکزی 
بای��د با قدرت و اهتمام بیش��تر و با ن��گاه به افق 
چشم انداز برنامه شش��م توسعه در استان اجرایی 

شود. 

گزارشی درخصوص پرورش یک گونه متفاوت از شیالت

شانکفرصتیجدیدبرایسرمایهگذاری

پتانسیل های الزم برای 
سرمایه گذاری روی شانک در 

ایران موجود است و تنها نیاز به 
یکسری تحقیقات،حمایت دولت 

 و سرمایه گذاری جدی  
بخش خصوصی دارد. پرورش 

ماهی شانک در مناطق گرمسیری 
و  جنوب كشور با شوری 25-35 

در هزار مناسب است

رضا عفت دوست

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و سرمایه گذاران باسابقه و موفق همیشه می تواند 
چراغ روش�نی برای ش�روع راه پرتالطم سرمایه گذاری باش�د، از این رو، از 
کارآفرینان موفق دنیا این سوال مهم پرسیده شده: »آرزو می کردید قبل از 

شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاس�خ یکی از ای�ن کارآفرینان را نقل می کنیم تا 

سرمشق راه تان قرار دهید...

-  آرزو می کردم می دانستم مدیریت کارمندان و دریافت یک راهنمایی 
خ�وب و شایس�ته چقدر س�خت خواهد ب�ود. همچنی�ن آرزو می کردم 
می دانستم چگونه بازاریابی کنم،  تبلیغات کنم حتی می دانستم چطور با 

شبکه های اجتماعی کار می کردم. 
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مدیرکل اعتبارات بانك مرکزی گفت:  با بخش��نامه جدید بانك مرکزی، 
برخ��ی بده��کاران بانکی که در قال��ب صنایع کوچك و متوس��ط بودند و 
نمی توانستند از تسهیالت بانکی استفاده کنند، می توانند با کسب آن شرایط، 
از شبکه بانکی تسهیالت دریافت کنند. سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی، در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت شبکه 
بانکی از بنگاه های کوچك و متوسط، اظهارداشت:  با توجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبری و مس��ئوالن دولت، قبل از س��ال 94 و روزهای پایانی سال، 
بخشنامه ای شش  بندی را به شبکه بانکی ابالغ کردیم. وی افزود:  با تعیین 
آن شش شرط، برخی بدهکاران بانکی که در قالب صنایع کوچك و متوسط 
بودند و نمی توانستند از تسهیالت بانکی استفاده کنند، می توانند با کسب آن 
شرایط، از شبکه بانکی تسهیالت دریافت کنند و این کمك خوبی به صنایع 
کوچك و متوسط است. مدیرکل اعتبارات بانك مرکزی با بیان اینکه بانك 
مرکزی به افرادی که تولیدکننده هس��تند اما به دلیل ش��رایط اقتصادی با 
مشکل مواجه شده و نتوانستند تسهیالت را بازپرداخت کنند، کمك خواهد 
ک��رد، گفت:  بانك مرکزی در س��ال جدید ه��م برنامه هایی را برای کمك 
به صنایع کوچك و متوس��ط دارد که پس از تصویب اعالم خواهد ش��د. به 
گزارش فارس، مقام معظم رهبری در س��خنرانی نخس��تین روز سال بیان 
کردند:  حمایت از بنگاه های متوس��ط و کوچك، تقویت فعالیت بنگاه های 
دانش بنیان، ایجاد نهضت کاهش خام فروشی، تسهیل سرمایه گذاری، کاهش 
واردات کاالهای مصرفی و مبارزه با قاچاق، راه های حمایت از تولید داخلی 
است که البته بانك ها می توانند در این خصوص، هم نقش حمایتی داشته 
باشند و هم نقش تخریبی؛ بنابراین مسئوالن ارشد بانکی کشور باید به این 

موضوع توجه ویژه داشته باشند. 

بانك توس��عه صادرات طرح توس��عه شرکت کانس��ار خزر را با هدف 
تولید ید به میزان 80 میلیارد ریال تامین مالی کرد. 

ب��ه گزارش روابط عمومی بانك توس��عه صادرات، این طرح ش��رایط 
تولید 66 تن ید را در سال فراهم ساخته است. 

 براساس این گزارش، حداقل 24 نوع ماده یددار وجود دارد و مصارف 
ای��ن ماده معدن��ی را می توان در صنایع داروس��ازی  )مانند قرص های 
تیروئید(، صنایع پتروش��یمی  )به عنوان کاتالیزور(، س��اخت داروهای 
 ضدعفونی کننده دامی و مواد ش��یمیایی )کلیه ترکیبات یددار( عنوان

 کرد. دانش فنی اکتشاف و استخراج ید در کشور در حال حاضر فقط 
در انحصار ش��رکت کانسار خزر بوده، به طوری که این شرکت با حضور 
صددرصد متخصصان ایرانی قادر است ید با عیار بیش از 8 . 99 درصد 
را تولی��د و به بازار عرضه کند. رون��د تولید و فروش به صورت صعودی 
 رو ب��ه افزایش بوده و ش��رکت کانس��ار خزر در س��ال 1393 بیش از 
5 میلیون دالر صادرات ید به کشورهای ایتالیا، هند، ترکیه، گرجستان، 

هلند و چین داشته است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در جه��ان تنه��ا 10 کش��ور از جمل��ه 
ترکمنس��تان، آذربایج��ان، آمری��کا، چی��ن، روس��یه، ش��یلی، ژاپ��ن 
و ای��ران تولیدکنن��ده ید هس��تند.  ش��رکت کانس��ار خزر در س��ال 
83 ب��ا هدف اکتش��اف و اس��تخراج ید در ش��مال اس��تان گلس��تان 
 تاس��یس و تولی��د ی��د در مع��دن ای��ن ش��رکت از اواخ��ر س��ال 87 
آغاز ش��د. این ماده معدنی در ساخت اسیداس��تیك، کائوچو، رنگدانه، 
مواد آل��ی، فیلم مدیا، تولید فلزات با خلوص ب��اال، مکمل غذایی، تایر 

اتومبیل، صنایع هوا فضا و الکترونیك به کار می رود. 

سازمان بهداش��ت جهانی از سود چند میلیارد دالری کشورها از محل 
س��رمایه گذاری روی آب آش��امیدنی خبر داد.  به گ��زارش پایگاه خبری 
»س��ی ان بی سی«، در سراس��ر جهان، جوامع بشری در حال مواجه شدن 
با بحران عدم دسترس��ی به آب آشامیدنی سالم هستند. در همین حال، 
یونیس��ف  )صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل( و سازمان بهداشت 
جهان��ی اعالم کردند، حدود 768 میلیون نفر در سراس��ر جهان با بحران 
دسترس��ی به آب آشامیدنی س��الم روبه رو هستند و با افزایش جمعیت و 
توس��عه اقتصادی جوامع این تعداد بیش��تر خواهد شد. سازمان بهداشت 
جهانی در برآورد خود اعالم کرد هر یك دالری که روی آب آش��امیدنی 
و مس��ائل بهداشتی س��رمایه گذاری می ش��ود، بین 3 تا 34 دالر برگشت 
اقتصادی خواهد داشت و این مقدار تفاوت به منطقه ای که کشورها در آن 
قرار گرفته اند، بستگی دارد و برای مثال اگر 10 درصد از بیماری »اسهال« 
با سالم شدن آب آشامیدنی در سطح جهانی کاهش یابد، به طور ساالنه 84 

میلیارد دالر سوددهی برای جهان به همراه خواهد داشت. 

برنامه بانک مرکزی برای حمایت از صنایع 
کوچک و متوسط

حمایت مالی بانک توسعه صادرات از تولید و 
صادرات عنصر ید در کشور

سوددهی چند میلیارد دالری از آب آشامیدنی
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فهرست جدید از ما بهتران

بیل گیتس
 79.25 میلیارد دالر

مایکروسافت، آمریکا 
59 ساله 1

لری الیسون 
54.3 میلیارد دالر

اوراکل، آمریکا 
70 ساله 5

وارن بافه 
72.7 میلیارد دالر 

برک شایر، هاتاوی آمریکا 
84 ساله 3

دیوید کوخ 
42.9 میلیارد دالر

منابع مختلف، آمریکا 
74 ساله 7

جیم والتون 
40.6 میلیارد دالر

وال مارت، آمریکا 
67 ساله 9

کارلوس اسلیم هلو 
77.1 میلیارد دالر

تلکوم، مکزیک 
75 ساله 2

چارلز کوخ 
42.9 میلیارد دالر

منابع مختلف، آمریکا 
79 ساله 6

آمانسیو اورتگ 
64.5 میلیارد دالر

زارا، اسپانیا 
78 ساله 4

کریستی والتون 
41.7 میلیارد دالر
وال مارت، آمریکا 

60 ساله 8

لیلیان بتنکور 
40.1 میلیارد دالر
لئوریال، فرانسه 

40.110

2.2 میلیارد دالر
فروش ایر جردن

سرشناس ترین تازه وارد لیست از ما بهتران، مایکل جردن 
اسطوره بسکتبال دنیاست. او با یک میلیارد دالر ثروت، راهش 

را به این لیست باز کرده است. برند محصوالت ورزشی ایر 
جردن سال گذشته 2.2 میلیارد دالر فروش داشت که نزدیک 

به 900 میلیون دالر از آن به جردن رسید. او سهامدار 
اصلی باشگاه شارلوت هورنت در لیگ بسکتبال آمریکا 

)NBA( هم است. این باشگاه نزدیک به 500 
میلیون دالر ارزش دارد.

 بیل گیتس
در صدر لیست

بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت در این 
لیست، برای سال دوم در صدر لیست ازما 
بهتران قرار گرفت. ثروت او 79 میلیارد 

دالر اعالم شده است. 

22 میلیارد دالر 
ثروت »جک ما«

از چین، »جک ما« بنیانگذار و مالک سایت خرید اینترنتی 
علی بابا که 210 میلیارد دالر ارزش گذاری شده، جای خود 

را در این لیست سفت کرده است. او نفر سی و سوم لیست 
است. ثروت جک ما، 22 میلیارد دالر اعالم شده. او قبل 
از این که به این لیست برسد، یک آدم معمولی مثل همه 

ما بوده است. خودش اخیرا گفته است که 29 بار برای 
استخدام در شرکت های مختلف مصاحبه کرده بود که 
در همه رد شده بود تا این که تصمیم گرفت یکی از 

بزرگ ترین سایت های خرید اینترنتی دنیا را 
راه اندازی کند. 

71 چینی
بیشترین تازه واردها را همانطور که 

می شد پیش بینی کرد، چین دارد. در 
لیست سال جدید، 71 چینی ورودشان را 

به گفته فوربس به لیست از ما بهتران 
جشن گرفته اند. 

بیشترین 
بازنده از روسیه

بیشتر بازنده های لیست امسال هم از 
کشور روسیه هستند. 111 میلیاردر روسیه 

در لیست سال گذشته، حاال به 88 نفر 
رسیده. این کشور در این لیست، حاال 

بعد از آمریکا، هند، چین و آلمان 
قرار دارد. 

میلیاردر 24 ساله
اگر فکر کرده اید این خانم ها و آقایان پولدار 
پیرمرد پیر زن های اتوکشیده ای هستند که 

آب پرتقال صبح شان را روی تخت تناول می کنند 
سخت در اشتباه هستید؛ جوان ترین عضو این 

لیست که در دسته تازه واردها هم قرار دارد، اوان 
اشپیگل بنیانگذار اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس 

اسنپ چت است که فقط 24 سال سن دارد. 
ثروت این آقای جوان، 1.5 میلیارد دالر 

است. 

46 میلیاردر 
زیر 40 سال

در این لیست، برای اولین بار 46 میلیاردر 
زیر 40 سال دارند. مارک زوکربرگ 

 بنیانگذار فیس بوک هم با تنها 
30 سال سن، در میان 20 نفر اول 

این لیست قرار دارد. 

 7 تریلیون
)7هزار میلیارد( دالر

 روی هم رفته، این عزیزان خیلی پولدار 
7 تریلیون )7 هزار میلیارد( دالر ثروت دارند 

که از مجموع تولید ناخالص ملی آلمان و 
بریتانیای کبیر هم بیشتر است. 

 آمریکا
با 57 نفر در صدر

آمریکا با 57 نفر در این لیست در صدر 
است و بعد آن هم هند و آلمان هر 

کدام با 28 و 23 میلیاردر در 
ردیف های بعدی هستند. 

1826میلیاردر
به صورت کلی، امسال 290 نفر به لیست 

میلیاردرهای دنیا اضافه شده اند و این یعنی 
حاال این دنیایی که در آن زندگی می کنیم، 
1826 میلیاردر دارد و البته  احتماال نیازی 

 هم به گفتن نیست که مالک فوربس،
دالر بوده است. 

فوربس، برای بیس�ت و هش�تمین س�ال متوالی لیس�ت ثروتمندترین افراد دنیا را منتشر کرد. بیل گیتس بنیانگذار سرشناس ش�رکت کامپیوتری مایکروسافت دوباره به صدر لیست رس�یده است و رده های بعدی، بین 
ثروتمندان قبلی دست به دست شده است. لیست جدید، شاهد هجوم چهره های زیادی از صنعت آی تی بوده است. 23 میلیاردر جدید در لیست امسال، افرادی هستند که مالک شرکت های اینترنتی هستند. 

در مقابل این لیست جذاب، البته باید به گزارش های ترسناک اوکسفام هم 
توجه کرد. این سازمان بین المللی که در زمینه فقر در جهان و افزایش اختالف 
طبقاتی تحقیق و فعالیت می کند، در همین سال 2015 دوباره در گزارش خود 
به این نکته اشاره کرده بود که افزایش میلیاردرهای جهان، با افزایش فقرا و 
مخصوصا گرسنه های دنیا همراه است. این سازمان گفته است که اگر روند 
تخصیص ثروت همین طور ادامه پیدا کند، شورش فقرا علیه اغنیا در آینده 
چهره بشریت را تغییر خواهد داد. در میان ثروتمندان دنیا هم این نگرانی وجود 
دارد و گیتس و دارن بافه )نفر سوم لیست( گفته اند که در زمانی مشخص، نیمی 
از ثروت  خود را در راه از بین بردن فقر اهدا خواهند کرد. 



کاهش ۹ درصدی قیمت طال
ب��ه گ��زارش بلومبرگ، 
تحقیقات��ی  موسس��ه 
مت��ال فوک��وس که در 
لندن مس��تقر اس��ت، تاکید کرده که گمانه زنی های مربوط 
ب��ه افزای��ش ن��رخ بهره آمریکا و تقوی��ت ارزش دالر موجب 
خواهد ش��د تا قیمت طال در س��ال 2015 میالدی به کمتر 
از 1080 دالر در اونس برسد. براساس این گزارش، موسسه 
متال فوکوس افزود:  عدم افزایش نرخ تورم و افزایش شاخص 
س��هام در بازارهای مالی بین المللی نیز فش��ار زیادی را بر 
تقاضا و قیمت طال وارد کرده است. این موسسه تاکید کرد:  
بسیاری از نیروهایی که سال گذشته فشار زیادی بر قیمت 
طال وارد کرده اند، همچنان در بازار وجود دارند.  خیلی سخت 
بتوان تصور کرد که تمایل س��رمایه گذاران بین المللی برای 
خرید طال در کوتاه مدت بهبود یابد. به نوش��ته س��ایت طال، 
بررسی های آماری بلومبرگ نشان می دهد که سرمایه گذاران 
از ابتدای امسال تاکنون 22 تن طال از طریق صندوق های 
س��رمایه گذاری خریداری کرده اند.  س��رمایه گذاران س��ال 
گذشته نیز بیش از 164 تن ذخایر طالی خود را فروخته اند. 
برآورد متال فوکوس نشان می دهد که فروش ذخایر طالی 
سرمایه گذاران بین المللی امسال به 50 تن خواهد رسید. 

توافق 2میلیارد دالری با فیس بوک
ش��رکت  بنیانگ��ذار 
Oculus  »پالمر لوکی« 
تنها 22 سال دارد.  وقتی 
هنوز یک نوجوان بود نخستین دستگاه واقعیت مجازی خود را 
در پارکینگ خانه ساخت و زمانی که به سن 19 سالگی رسیده 
بود این دس��تگاه یک اس��تارت آپ شناخته شده و معتبر بود. 
مجله فوربس تخمین زده است که تاکنون و در پی توافق لوکی 
با فیس بوک برای فروش این اس��تارت آپ به بهای 2 میلیارد 
دالر، سرمایه خالص وی اکنون به چیزی در حدود 500 میلیون 
دالر رسیده است.  اما نکته جالب در اینجاست که این سرمایه 
هنگفت منجر به آن نشده است که این جوان 22 ساله چندان 
تجمالتی زندگی کند،  البته هنوز! نشریه  »بیزینس اینسایدر« 
نگاهی انداخته است به زندگی لوکی طی یک سال گذشته یعنی 
از زمانی که فیسبوک شرکت وی را خریداری کرده است: لوکی 
در حال حاضر در محله  »آترون« در س��یلیکون ولی زندگی 
می کند؛  محله ای که سرشناسانی نظیر اریک اشمیت مدیرعامل 
گوگل و مگ وایتمن مدیرعامل HP در آن زندگی می کنند.  
اما لوکی به همراه هفت تن از دوستان خود در خانه ای زندگی 
می کند که نام آن را  »The Commune« گذاشته است و 
اوقات بیکاری خود را با دوستان به بازی های رایانه ای مشغول 
اس��ت. وی در ط��ول روز م��دت زمان زی��ادی را در مقر اصلی 
فیس بوک در  »منلو پارک« می گذراند، اما در دفتر فیس بوک 
هنوز چندان شناخته شده نیست.  وی به مجله فوربس گفته 
 Oculus بود:  اینجا افراد زیادی هستند که همه چیز را در مورد

می دانند اما نمی دانند من چه کسی هستم.

چرا قیمت نفت تا 30 دالر افت نمی کند؟
به گزارش وال اس��تریت ژورنال  رابرت 
راپیر، سردبیر انرژی ترندز اینسایدر در 
یادداش��تی برای وال اس��تریت ژورنال 
نوش��ت: در نیمه دوم س��ال 2014 که 
قیم��ت ف��وری نف��ت با س��قوط آزاد روبه رو ش��د، هیچ کس 
نمی دانست قیمت ها کجا ثابت خواهند شد. ضمن اینکه در 
نیمه سال 2008 نیز یک سقوط آزاد، قیمت نفت را از حدود 
150 دالر به بشکه ای 30 دالر کشاند. زمانیکه قیمت ها به زیر 
50 دالر رسید، بسیاری از تحلیل گران از احتمال افت بیشتر 
آن گفتند.ادوارد مورس، رئیس جهانی پژوهش کاال در سیتی 
گروپ می گوید ممکن است قیمت نفت به 20 دالر در هر بشکه 
 برسد. این در حالی است که دنیس گارتمن، تحلیلگر نفتی به 
سی ان بی سی گفت که به دلیل ذخیره نامطلوب نفت ممکن 
است شاهد نفت 15 دالری هم باشیم.راپیر در ادامه نوشت: من 
افت قیمت نفت تا 30 دالر یا کمتر از آن را بسیار نامحتمل 
می دانم. پیش بینی من برای سال 2015 این بود که قیمت 
نف��ت ب��ه کمتر از 40 دالر نخواهد رس��ید چراکه بازار امروز 
تمایزات مهمی با بازار سال 2008 دارد.با وجود تکرار چندباره 
این مس��ئله که جهان ش��اهد افت تقاضا خواهد بود، تقاضای 
جهانی برای نفت طی سال های 2008 تا 2014 پنج میلیون 
بشکه در روز افزایش یافت. تقاضای نفت در کشورهای توسعه 
یافته در این دوره کاهش یافت اما این افت به دلیل افزایش 
تقاضا در تمام کشورهای در حال توسعه جهان جبران شد. 
پیش بینی آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد تقاضا در 
سال 2015 روزانه 900 هزار بشکه دیگر افزایش خواهد یافت.

گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد تورم بخش مسکن طی 11 ماهه سال 93 تنها 
کمی بیش��تر از متوس��ط نصف نرخ تورم در این مدت بوده اس��ت. به این ترتیب می توان 

امیدوار بود در سال 94 هم نرخ تورم مسکن همچنان کمتر از نرخ تورم باشد. 
آمار بانک مرکزی از بررسی تحوالت قیمت و تعداد معامالت بازار معامالت مسکن شهر تهران 
در بهمن ماه سال 1393 نشان می دهد »متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده در تهران نسبت به بهمن ماه سال قبل حدود 8.4 درصد افزایش داشته است. تعداد 
معامالت واحدهای مسکونی در بهمن ماه سال جار ی نیز با افزایش 6.8 درصدی نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به 15.6 هزار فقره رسید«. به این ترتیب می توان این گونه نتیجه گرفت که دو 
اتفاق همزمان رخ داده است؛  از یک سو با افزایش تعداد معامالت،  نشانه های بازگشت رونق به 
بازار مسکن اندک اندک هویدا شده و از سوی دیگر هم با وجود افزایش تعداد معامالت،  شاهد 
جهش قیمتی نبوده ایم. بخش دیگری از این گزارش نیز تحلیل فوق را تقریبا تایید می کند؛  
شاخص نسبت عرضه واحدهای مسکونی جدید به تعداد معامالت در شهر تهران در سه ماهه 
دوم سال جاری  )آخرین آمار موجود( معادل 86.8 درصد بوده است. هرچند نسبت مزبور در 
مقایسه با عملکرد سال 92 یعنی معادل 160.7 درصد،  موید بهبود تعداد معامالت در نیمه 
اول سال جاری است.  بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا 
در بهمن ماه سال 93 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 58 
درصد بیشترین فراوانی از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.  در 
بهمن ماه سال 93،  متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 39.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل به ترتیب 0.8 و 8.4 درصد افزایش نشان می دهد. 

بزرگ ترین خریداران هواپیماهای بدون سرنشین در دنیا
 2014 ت�ا   2010 س�ال های  بی�ن 
چیزی حدود 440 فروند هواپیمای 
بدون سرنشین توس�ط 35 کشور 
خریداری ش�ده اس�ت. از بین این 
340 هواپیم�ای ب�دون سرنش�ین 
تنه�ا 11 فرون�د از آنه�ا مجه�ز به 
تس�لیحات نظامی و ادوات جنگی 

بوده اند. 
در میان کشورهایی که بیشترین 
بدون سرنشین  تعداد هواپیماهای 
را وارد کرده ان�د،  کش�ور انگلیس 
در رتبه اول قرار دارد، به طوری که 
حدود 34 درصد هواپیماهای بدون 
سرنش�ین فروخته ش�ده در طول 
چهار س�ال گذشته توسط انگلیس 

خریداری شده است. 

یک��ی از مهم تری��ن اتفاقات��ی که در تعطیالت ن��وروزی رخ داد موضوع مذاکرات بود. خبرنگار 
اعزامی خودپرداز به لوزان سوییس خبر داد که: »آقا دمتون گرم ما رو فرستادین اینجا! چه حالی 
داره میده، هوا توپ، خلوت، سنگین داریم تفریح می کنیم.« که بعد از تاکید ما به اینکه راجع 
به مذاکرات خبررسانی کند گفت: »اینجا دوستان در حال مذاکره بودند و چون به آنها خوش 
می گذشت می خواستند تا سال بعد تمدید کنند، منابع نزدیک مذاکره کنندگان به ما گفت که 
این دوستان در زمان هایی منچ و مافیا نیز بازی می کردند.« خودپرداز تبعات توافقی که می تواند 
در چند ماه آینده به صورت سندی جامع منتشر شود را در این یادداشت بررسی خواهد کرد.

تاثیر روی دالر
دالر موجودی است بسیار بی در و پیکر و بی خانواده! به این صورت که با کوچک ترین چشمکی 
قیمتش پایین می آید و با یک نگاه اخم قیمتش باال می رود. اگر در بازار بروید و مدتی جویای 
قیمت دالر شوید می بینید که از پشه های بهاری میدان فردوسی تا قیمت گوجه تا مذاکرات، 
روی قیمت دالر تاثیر مس��تقیم دارند و هر کدام در حد توان ش��ان اثر گذارند. ولی قانونی در 
اقتصاد کش��ورمان به طور نانوش��ته وجود دارد که اگر قیمتی100 تومان باال می رود نهایت 20 
توم��ان ارزان می ش��ود! حت��ی اگر همه عوامل گران��ی آن قیمت به روز اولش برگردد! به همین 

دلیل امکان اینکه قیمت دالر در چند ماه آینده درصدی ارزان شود وجود دارد.
تاثیر روی قیمت اسطوخودوس

اگر دقت کرده باشید، در مدت مذاکرات در این چند ساله کاال و خدماتی نداشتیم که مذاکرات 
رویش بی تاثیر باش��د! موردی داش��تیم که طرف ازدواجش را نیز به بعد از نتیجه مذاکرات موکول 
کرده و منتظر نشسته که ببیند عباس عراقچی عزیز چه نتایجی را مخابره می کند. این خاصیت 
ما ایرانی هاست که عالقه بسیار زیادی داریم کارهای خود را مهم جلوه داده و اساسا کالن صحبت 
کنیم. مثال دور هم که جمع می شویم به جای صحبت راجع به خودمان و شرایط همان لحظه، به 
صحبت راجع به رجب طیب اردوغان، لوران فابیوس، ابوبکر البغدادی و کنگره آمریکا بپردازیم. موثر 

دانستن مذاکرات روی هر حرکت روزانه ای می تواند اهمیت آن کار را افزایش دهد.
تاثیر روی عده ای که ذاتا خوشحالند

عده ای از دوستان هستند که منتظر اتفاقی در حوزه داخلی و بین الملل می مانند که بعدش شادی 
و خوشحالی کنند. مهم نیست اتفاق مذکور چیست و تبعاتش چگونه است، مهم خوشحالی  است که 
عده ای منتظرش هستند. مذاکرات که نتیجه اش شکر خدا برای ما مثبت بود، ولی مواردی داشتیم 
که مثال فردی از باخت سه بر یک ایران به سوئد نیز به خیابان آمده و حرکات موزون سر داده و 
نعره هایی را از انتهای کلیه و معده اش روانه فضای شهر کرده است. می گویند سالی که نکوست... 

امید داریم امسال سال صلح در همه جای این کره خاکی پردردسر باشد.

گروهی از دانشمندان طرحی برای استخراج طال و فلزاتی نظیر نقره و پالتین از فاضالب های خانگی کشف کرده اند. انجام این کار در نهایت به کاهش نیاز به استخراج این مواد و کاهش 
میزان ورود آنها به طبیعت می انجامد و در عین حال فاضالب را هم به منبعی برای درآمد تبدیل می کند. 

مجل��ه فورب��س، 10 زن ثروتمند دنیا را معرفی 
ک��رده ک��ه در حوزه های مختلف مش��غول فعالیت 
هستند. به گزارش بلتون نیوز نام بنیانگذار شکالت 
مارس و همسر استیو جابز در این میان دیده می شود.

کریستی والتون
کریستی والتون، 59 ساله با ثروتی بالغ بر 36 
میلی��ارد و 700 میلیون دالر ثروتمندترین زن 
جهان به شمار می رود. این زن آمریکایی مالک 
سوپرمارکت های زنجیره ای »وال مارت« است.

لیلیان بتانکور
لیلی��ان بتانکور، مالک »لورئال« بزرگ ترین 
شرکت تولید لوازم آرایشی در جهان است. این 
بانوی 91 س��اله فرانس��وی با ثروتی به میزان 
34 میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر در جایگاه 
دوم فهرست نشریه فوربس قرار گرفته است.

آلیس والتون
آلیس والتون، دختر س��م والتون، بنیانگذار 
شرکت »وال مارت« است. ثروت او 34 میلیارد 

و 300 میلیون دالر تخمین زده می شود.
ژاکلین مارس

ژاکلین مارس ثروت 20 میلیارد دالری اش 

را از راه تولید ش��کالت به دس��ت آورده است. 
او نوه فرانک س��ی مارس، بنیانگذار ش��رکت 

شیرینی و شکالت سازی مارس است.
جینا راینهارت

جینا راینهارت، دختر لنگ هنکاک، کاشف 
یکی از بزرگ ترین منابع آهن در جهان است. 
این زن اس��ترالیایی دارای ثروتی بالغ بر 17 

میلیارد و 700 میلیون دالر است.
سوزانه کالتن

س��وزانه کالتن، ب��ازرگان آلمان��ی، پس از 
درگذشت پدرش هربرت کوانت، به همراه مادر 
و برادرش وارث دارایی پدر از جمله سهم او از 
ش��رکت خودروسازی »بی ام دبلیو« شد. ثروت 
او 17 میلی��ارد و 400 میلی��ارد دالر تخمین 
زده می ش��ود. او همچنی��ن ثروتمندترین زن 

در آلمان به شمار می رود.
ابیگیل جانسون

ابیگی��ل جانس��ون، با ث��روت 17 میلیارد و 
300 میلی��ون دالری م��کان هفتم فهرس��ت 
ثروتمندتری��ن زنان جهان را به دس��ت آورده 
است. این زن کارآفرین یکی از مدیران ارشد 

اجرای��ی در آمریکاس��ت و هم اکنون به عنوان 
مدیرعام��ل اجرایی ش��رکت س��رمایه گذاری 

»فیدلیتی« فعالیت دارد.
آن کوکس چمبرز

آن کوکس چمبرز، بانوی 95 ساله آمریکایی، 
وارث موسس��ه کوک��س اینترپرای��ز، یک��ی از 
موفق ترین موسسه های انتشاراتی و رسانه ای در 
آمریکاست. او همچنین سفیر پیشین آمریکا در 
بلژیک بود. دارایی وی حدود 15 میلیارد و 500 

میلیون دالر برآورد می شود.
لورن پاول جابز

لورن پاول جابز، بیوه اس��تیو جابز بنیانگذار 
ش��رکت اپل اس��ت. به نقل از مجله فوربس، 

ثروت او 14 میلیارد دالر است.
یوهانا کوانت

م��کان ده��م فهرس��ت فوربس ب��ه یوهانا 
کوانت، بانوی 88 س��اله آلمانی تعلق دارد. 
او بیوه هربرت کوانت و موسس بنیاد خیریه 
Charité اس��ت. مجل��ه فوربس دارایی او 
را 12 میلی��ارد و 800 میلی��ون دالر برآورد 

کرده است.

همه زنان ثروتمند جهان  

مذاکرات

پ��س از روی کار آم��دن چپ گرایان یونان 
در انتخاب��ات 25 ژانوی��ه 2015، مقامات این 
کش��ور به دنبال مناب��ع مالی جدید بوده و در 
این راس��تا تالش دارند روابط اقتصادی خود 
را با تعدادی از کشورهای تاثیرگذار اقتصادی 
از جمله چین بیش از گذش��ته توس��عه دهند. 
چپ گرای��ان این کش��ور که پ��س از پیروزی 
اعالم کرده بودند روند خصوصی س��ازی ها را 
که میراث راس��ت گرایان در این کش��ور بوده 
است، متوقف می کنند و حتی آقای الفازانیس 
وزیر »بازسازی تولید، محیط زیست و انرژی« 
یونان اعتقاد دارد، »خصوصی سازی در کشور 
ما و به خصوص در مناطق استراتژیک و اموال 
عمومی دارای اهمیت ویژه، نباید رخ بدهد و 
چنین هم نخواهد شد«، اما نشانه هایی دیده 
می شود که دیدگاه بعضی از دیدگاه های این 

حزب در حال تغییر است.
آقای دراگازاکیس، معاون نخست وزیر یونان 
که اخیرا به چین سفر کرده، اعالم کرده است، 
دولت این کشور آماده است »ظرف چند هفته، 
بخش بزرگی از بندر »پیره آس« را بفروش��د. 

بخش��ی از بندر یاد ش��ده از س��ال 2009 در 
مالکیت شرکت ترابری دریایی »کوسکو« که 
یک شرکت دولتی چین است، قرار دارد. وی 
از این ش��رکت و کارکنان آن دعوت کرد، در 
مزای��ده مربوط به خصوصی س��ازی این بندر 
ش��رکت کنند. وی همچنین یادآور ش��د که 
»می ت��وان معامل��ه را در ظرف مدت کوتاهی 
تمام کرد.« حزب چپ گرای س��یریزای یونان 
پس از پیروزی در انتخابات و تش��کیل دولت 
به نخس��ت وزیری آقای س��یپراس اعالم کرده 
ب��ود که با سیاس��ت خصوصی س��ازی دولت 
پیش��ین به نخس��ت وزیری آقای س��اماراس 
مواف��ق نیس��ت و برنامه  ف��روش بیش از 67 
درصد از بندر یاد شده را متوقف ساخته بود. 
نخست وزیر سابق در ماه ژوئن 2013 با مدیر 
عامل ش��رکت کوسکو در بندر پیره آس دیدار 
و پیرامون خصوصی س��ازی آن با او گفت وگو 
کرده بود. پکن در فهرست پنج متقاضی خرید 

این بندر قرار داشت.
بن��در پی��ره آس یک��ی از بزرگ ترین بنادر 
دری��ای مدیتران��ه اس��ت و از نظر بازرگانی به 
دلی��ل ظرفیت زی��اد، تعداد کانتین ها و حجم 
بارگی��ری اهمی��ت وی��ژه ای دارد. بی ش��ک 
نخستین مرحله  خصوصی سازی بندر پیره آس 

که از سال 2008 آغاز شده، یکی از نمونه های 
موفق اقتصاد غیردولتی در یونان اس��ت. آمار 
نش��ان می ده��د پس از این اق��دام، بارگیری 
و فعالیت ه��ای تج��اری در بن��در 130 درصد 
افزایش داشته است. این شرکت چینی درحال 
حاض��ر مق��دار زیادی از س��هام بندر پیره آس 
واقع در جنوب و غربی شهر آتن را در اختیار 
دارد و برای مدت 25 سال در طرح توسعه و 

بهره برداری این بندر فعالیت خواهد داشت.
بی ش��ک تغییر سیاست دولت جدید یونان 
نش��انه شدت فشارهای خارجی  ناشی از بروز 
بحران مالی این کشور و مشکل نقدینگی در 
این کشور است. نخست وزیر یونان در جریان 
انتخابات و پس از پیروزی در انتخابات همواره از 
شیوه برخورد اتحادیه  اروپا، بانک مرکزی اروپا 
و صندوق بین المللی پول، موس��وم به تروئیکا 
برای بازپس گیری بدهی های این کشور انتقاد 
کرده و خواس��تار بازنگری در ش��رایط اعمال 
سیاس��ت های ریاضتی پیش��نهادی آنها شده 
ب��ود. اگرچه دولت جدید یونان تاحدودی در 
مقابل اقدامات سیاست ریاضت کشی تحمیلی 
از سوی اروپایی ها، مقاومت کرده است اما قادر 
هم نیست برنامه ای را که به خاطر آن انتخاب 

شده بود، انجام دهد.

یونان و خصوصی سازی یکی از بزرگ ترین بنادر مدیترانه

ش��روع س��ال ن��و، اغلب با تصمیم ه��ای تازه، قول های محکم، برنامه ه��ای جدید و تازه همراه 
است . بررسی اوضاع مالی در سال گذشته و برنامه ریزی برای امورمالی سال جدید از مهم ترین 
برنامه های مخصوص این زمان اس��ت. در خانه ها وقت رس��یدگی و بررس��ی مخارج و حس��اب و 
کتاب و برنامه ریزی مالی برای سال نو می رسد . شروع سال جدید کم و بیش درهمه جای دنیا، 
باالرفتن هزینه های زندگی را به همراه دارد و مردم به دنبال راهی مناس��ب تر برای پس انداز یا 
سرمایه گذاری به منظور درآمد بیشتر هستند .  هر سال با استفاده از قُ�لک، یا باز کردن حساب 
پس انداز یا انتخاب بیمه عمر مناس��ب، هرچقدر کم یا ناچیز، باید مبلغی از درآمد را همیش��ه و 
بدون بهانه و استثنا پس انداز کرد . متاسفانه و به اشتباه، بسیاری »سرمایه گذاری« را جایگزین 
مناسبی برای »پس انداز« می دانند اما در پایان مدت مورد نظر، خواسته آنها با واقعیت موجود 
تفاوت داشته، نتیجه دلخواه را نگرفته اند، ضرر کرده یا اصل سرمایه و گاهی تمام پس انداز خود 
را یکجا از دست داده یا ممکن است مقروض هم بشوند .  سرمایه گذاری به شانس، دانش، دقت، 
تجربه و مهارت نیاز دارد. س��رمایه گذاری کوتاه یا بلند مدت، مثل خرید س��که یا س��هام، خرید و 
فروش خودرو یا خرید ملک همگی مثل هر تجارت دیگری می تواند س��ودآور باش��د یا منجر به 

ضررسرمایه گذار شود ، اما هدف از پس انداز تجارت و درآمدزایی نیست . 
 یک اشتباه رایج این است که بعضی عقیده دارند: حقوق ما کفاف هزینه های زندگی را هم 
نمی دهد، چطور پول پس انداز کنیم؟ یا پس انداز در بانک با مقایسه نرخ بهره با نرخ باالی تورم، 
کاری بی فایده است . باید پول را به کاال یا سرمایه تبدیل کنیم تا الاقل اگر سود نمی کنیم، 
ارزش پول را حفظ کنیم . اما تنها در صورتی که پولی جمع ش��ده باش��د، می توان به عنوان 
سرمایه گذاری، مثال یک سکه طال خرید و از پس انداز خود برای سرمایه گذاری استفاده کرد . 
برای آینده بچه ها هم، با هر حداقل پولی می شود حساب پس انداز طوالنی مدت باز کرده و با 
استفاده از روش جمع شدن سوِد سود پول )سودمرکب( برای آنها مبلغی را پس انداز کرد . 
 یک اشتباه رایج قشر کم درآمد آن است که چون درآمد خود را کم و ناچیز می بینند، در پی 
به دست آوردن رضایت سطحی و زودگذر خود، پس انداز نکرده و تمام درآمد ماهانه یا دستمزد 
روزانه خود را خرج می کنند . وقتی یک کاالی لوکس یا غیرضروری را حتی بسیار ارزان می خریم، 
درواقع پول کم خود را با خوشحالی به یک تاجر ثروتمند تقدیم کرده و چون امثال ما زیاد هستند، 
چند ماه بعد آنها با پورش به ویالی خود می روند و ما با اتوبوس به سرکار . سرمایه گذاری برای 
کس��انی س��ود آور اس��ت که پس انداز تقریبا ش��ش ماه زندگی خود را کنار گذاشته باشند و بدون 
نگرانی از تهدید زمان، منتظر سوددهی سرمایه خود درزمان مناسب بمانند . به خرید کاالهای 
بی مصرف و غیر ضروری یا غذاهای بدمزه یا بی کیفیت اما گرانی که بیرون از خانه خورده اید نگاه 
کنید . صحبت از آنچه مفید و خوب بوده نیس��ت، تنها با صداقت یکبار حس��اب کنید چقدر از 
درآمد ش��ما در س��ال گذش��ته پس انداز نش��ده اما بیهوده یا به اشتباه خرج شده است . ثابت شده 
در همه جای دنیا، قشر کم درآمد بی دقت تر پول خرج می کنند و از اوضاع مالی خود تا رسیدن 
به مرز بحران بی خبرهس��تند . هیچ تاجر یا ش��خص ثروتمندی حاضر نیس��ت حتی یک ری�ال یا 
یک سنت بیشتر بابت خدمات دریافت نشده یا باال تراز ارزش واقعی یک کاال بهایی را بپردازد . 
ثروتمندان دائم و بادقت جست وجو می کنند که کجا چه خدمات بهتر اما ارزان تری وجود دارد 
و در هر لحظه حس��اب موجودی خود را می دانند . مدیریت امورمالی و پس انداز و صرفه جویی 
همیشه نشانه ای از خسیس بودن نیست . برای شرکت درهر »سرمایه گذاری« قدم اول، در همه 

جای دنیا و در هر شرایط اقتصادی »پس انداز« است و چه وقتی مناسب تر از شروع سال نو؟ 

سال نو، وقت خوب شروع 
نوشین پیروز

روزنامه نگار جهانگرد 

نگاه آخر

نمودار امروز

دور دنیا

محمود فاضلی
کارشناس مسائل اروپا

منطقه آزاد

خودپرداز

سودوکو
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