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باد توافق کشتی های اروپایی را به ایران می آورد

نرخ گندم اصالح شود

 صنعت قطعه سازی
آماده اوج گرفتن

محمدرض��ا نعمت زاده، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفته اس��ت که بای��د در افزایش بی��ش از پیش کیفیت 
س��اخت قطعات خودرو مطابق استانداردهای بین المللی 
همت گماشت و مردم درسال جاری منتظر بهبود کیفیت 
قطعات خودروهای داخلی هستند.  وقتی صحبت از صنعت 
قطعه سازی داخلی می شود، باید به این موضوع نیز توجه 

ک��رد که نمی توان صنعت قطعه س��ازی را جدا از صنعت 
خودروسازی کشور تصور کرد. این دو صنعت به یکدیگر 
پیوسته بوده و پیشرفت و بهبود یکی در گرو دیگری است. 
حاال وزیر صنعت از انتظار مردم برای بهبود کیفیت قطعات 
خودرو صحبت می کند، در این شرایط این پرسش به وجود 
می آید که این بهبود کیفیت در گرو چه مولفه هایی است؟ 

سهم بیش از 50 درصدی فرآورده های نفتی در صادرات غیر نفتی

نمایندگان مجلس و تشکل های کشاورزی در گفت وگو با »فرصت امروز«:

تاکید وزیر صنعت بر بهبود کیفیت قطعات خودرو

افق روشن بنادر ایران در چشم انداز لوزان

استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه

سایه نفت بر صادرات غیر نفتی 
سنگینی  می کند

بازاریابی ملموس برای خدمات ناملموس
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تحلیل تکنیکال وخارزم
تحلیل بنیادی غشصفا 

رکوردشکنی های بازار سهام 
همچنان ادامه دارد

اثرات لغو تحریم سوئیفت بررسی می شود

 اتفاقی خوب
نفسی دوباره 

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��امی با بیان اینکه تفاهم سیاسی ایران 
و 1+5 می توان��د اث��ر مثبت��ی روی اقتصاد 
کش��ور داشته باشد، در عین حال گفت که 
نبای��د منتظر یک ش��وک اقتصادی مثبت 
و ناگهان��ی بود چرا که تح��والت اقتصادی 

موضوعی زمان بر است.
حجت االسام و المس��لمین، غامرض����ا 
مصباحی مقدم در گفت وگو با ایسنا، ضمن 
پرهیز از اظهارنظر و ارزیابی مذاکرات اخیر 
ای��ران و 1+5 در لوزان س��وییس تا حضور 
وزی��ر خارجه در جلس��ه غیرعلنی مجلس 
و پاس��خ ب��ه برخ��ی س��واالت و ابهام��ات 
نماین��دگان، اب��راز امیدواری ک��رد که این 
حرک��ت به نتای��ج خوبی ب��رای ملت ایران 

منتهی شود.
وی در ارزیاب��ی خ��ود از آث��ار اقتصادی 
تفاه��م هس��ته ای اخیر اضافه ک��رد: طبعا 
تحریم ه��ا روی اقتصاد ای��ران موثر بوده و 
کس��ی نمی تواند این را ان��کار کند چرا که 
موجب ش��ده مق��دار صادرات نف��ت ایران 
کاه��ش یاب��د و از 2 میلی��ون و 700 هزار 
بش��که به کمتر از یک میلیون بشکه برسد. 
ع��اوه بر این م��ا در ماه های اخیر ش��اهد 
کاه��ش قیمت بین الملل��ی نفت هم بودیم 
و قیم��ت نفت به کمتر از نص��ف میانگین 
قیمت س��ال گذش��ته کاهش یافت که این 
هم در درآمدهای ارزی ما موثر بوده است.

ای��ن عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجلس خاطرنش��ان کرد: استفاده از منابع 
ارزی که به صورت دالر و یورو بوده با توجه 
ب��ه تحریم دالر و یورو برای ما مش��کاتی 
پدی��د آورده و هزینه های اضافی به وجود 
آورده و از ای��ن جهت اقتص��اد ما را تحت 
تاثی��ر ق��رار داده اما با هم��ه اینها ملت و 
دول��ت م��ا راه مقاومت را ادام��ه دادند تا 

اینک��ه به ای��ن مذاکرات و بیانی��ه صادره 
منجر شد و امیدواریم در توافق نهایی هم 
حداکثر منافع ملت ایران دنبال شود. پس 
تحریم ها موثر واقع ش��د اما ب��ه این معنا 
نبود که مانع ادامه مقاومت کش��ور و ملت 

ما بوده است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه آمریکا بیش 
از ای��ران به مذاکرات نیاز داش��ته، افزود: با 
توجه به اینکه ش��رایط آمری��کا در منطقه 
رو به نزول و ش��رایط ای��ران در منطقه رو 
به صعود اس��ت، پس بی��ش از آنچه که ما 
به این گفت وگوها نیاز داش��ته باش��یم این 
آمریکاس��ت که نیازمند گفت وگوهاست و 
اینکه می گویند تحریم ها موجب شده ایران 
پ��ای میز مذاک��ره بیاید س��خن بیهوده ای 
اس��ت. رییس جمه��ور آمریکا ه��م دو بار 
رس��ما در پیامی که به ملت و رهبری ایران 
داد، گفت که دس��ت ما به سوی شما برای 
تفاهم دراز اس��ت و نبای��د فراموش کنیم 
که پیش��نهاددهنده چنی��ن گفت وگوهایی 

آمریکا بوده و نه ایران.
این نماین��ده مجلس با تاکی��د بر اینکه 
مش��کات اقتصادی کش��ور تمام��ا معلول 
تحریم های ناشی از غنی سازی نبوده است، 
اف��زود: بخش قاب��ل توجهی از مش��کات 
اقتصادی ما نتیج��ه ضعف مدیریت و عدم 
توجه کاف��ی ب��ه امکان��ات و ظرفیت های 
داخلی کش��ور و مل��ت ایران اس��ت. مقام 
معظ��م رهبری ه��م مکرر تاکید داش��تند 
که نباید توجه تان به حل مش��کات کشور 
به خارج باش��د بلکه باید توجه اساس��ی به 
داخل و اس��تفاده از امکانات و ظرفیت های 

داخلی باشد.
مصباحی مق��دم ب��ا بیان اینک��ه امضای 
توافق نهایی اث��ر مثبتی روی اقتصاد ایران 
خواهد داش��ت، ادام��ه داد: در این صورت 

چن��د مس��ئله حل می ش��ود؛ یک��ی منابع 
ارزی ما که در حس��اب های خارجی بانک 
مرکزی بلوکه ش��ده بود آزاد می شود؛ البته 
ما معادل این منابع را دائم مورد اس��تفاده 
و بهره برداری قرار داده ایم و این طور نیست 
که این ارز آزاد ش��ده بتوان��د بافاصله در 
اختیار دولت قرار گیرد و در بودجه کش��ور 
به کار گرفته شود بلکه جزو منابع خارجی 

بانک مرکزی خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��امی اضافه کرد: در عی��ن حال بعد از 
رفع تحریم ه��ا فروش نفت چه کم باش��د 
و چ��ه زیاد، درآمدش مس��تقیم در اختیار 
دولت قرار می گیرد و دولت می تواند بدون 
محدودیت از ارز به دست آمده استفاده کند 
و از این جهت گشایش ارزی بیشتری پدید 

می آید.
وی با اش��اره ب��ه افزایش آم��ار صادرات 
غیرنفت��ی ایران ب��ه 50 میلی��ارد دالر در 
 سال گذش��ته تصریح کرد: با توجه به آمار

52 میلی��اردی واردات به کش��ور، این امر 
نشان می دهد صادرات کاالهای غیرنفتی و 
واردات به ایران به یکدیگر نزدیک شده در 
حالی که قبا شکاف اساسی و عمیقی بین 
این دو وجود داش��ت اما اکنون این شکاف 
کاهش یافته و این اتفاق در شرایط تحریم 
افتاده که از این جهت قابل توجه اس��ت و 
نشان دهنده ظرفیت های اقتصادی ما برای 

افزایش صادرات است.
مصباحی مق��دم ب��ا بی��ان اینک��ه با رفع 
تحریم ها، تولید و صادرات کش��ور افزایش 
می یابد و محدودیت های ارزی کاهش پیدا 
خواهد کرد، گفت: همی��ن جا باید مراقب 
ب��ود که معنا و مفهوم ای��ن امر ولخرجی و 
اس��تفاده از ارزهای آزاد ش��ده برای تامین 
بودجه عمومی کش��ور نیس��ت بلکه باید از 

این عرصه ها به درستی استفاده کنیم، آنها 
را س��رمایه گذاری کنیم و ب��ه واردات مواد 
اولیه، ماش��ین آالت و کاالهای واس��طه ای 
برای کارخانجات تبدی��ل کنیم تا تولید را 

رونق دهیم.
این عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س ادامه داد: مق��ام معظم رهبری 
در سخنرانی آغاز س��ال اشاره کردند که 
همت دولت و ملت باید به س��متی برود 
که سال 94 س��ال افزایش تولید داخلی 
باش��د. پس همت باید ب��ر این قرار گیرد 
نه باال بردن مصرف و هزینه ها و باید یک 
تصمی��م عقایی در مورد درآمدها گرفته 

شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه توافق هس��ته ای اثر 
مثبتی بر رفاه عمومی مردم خواهد داشت، 
در عین حال گفت: این چیزی نیس��ت که 
شوک یا تکانه اقتصادی مثبتی پدید بیاورد 
و همه چیز را بخواهد تحت تاثیر قرار دهد 
و چنین در باغ سبزی نیست، ولو تحریم ها 
برداشته ش��ود تحوالت اقتصادی موضوعی 

زمان بر است.
مصباحی مق��دم ب��ا اش��اره ب��ه آمادگی 
به خص��وص  و  خارج��ی  ش��رکت های 
شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در 
ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها اظهار 
ک��رد: حتی اگ��ر ای��ن کار بخواهد صورت 
گیرد، نیازمن��د تمهید مقدمات و مذاکرات 
و گفت وگوهای��ی اس��ت که ت��ا بخواهد به 
نتیجه برس��د. ماه ها طول می کشد تا اینکه 
ش��روع ب��ه س��رمایه گذاری ش��ود و وقتی 
س��رمایه گذاری آغاز ش��ود ماه ه��ا و گاهی 
سال ها طول می کشد که به نتیجه برسیم. 
پس تواف��ق اگرچه می تواند اثر مثبت روی 
اقتصاد پدید بیاورد اما به معنای ایجاد یک 

شوک در اقتصاد ما نخواهد بود.

تحلیل اقتصادی مصباحی مقدم از بیانیه لوزان

نباید منتظر یک شوک اقتصادی مثبت و ناگهانی بود

در نامه 5 نماینده به رییس مجلس مطرح شد

درخواست تسریع در رسیدگی قوه قضاییه به گزارش تفحص از تامین اجتماعی
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رییس ام��ور آم��ار، برنامه ری��زی و تامین نیروی 
انس��انی س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور 
جزیی��ات برنامه دولت را برای اس��تخدام فراگیر در 

سال جاری تشریح کرد.
علی جمالی قمی، در گفت وگو با فارس، با اش��اره به 
اس��تخدام سال های 91 و 92 که باتکلیف مانده بود، 
اظهار داشت: در بودجه سال 94 مقدمات تعیین تکلیف 
آنها فراهم و به تمامی استانداری های کشور اعام شده 
اس��ت تا اف��رادی که فرآین��د مجوز اس��تخدام آنها از 
طریق نش��ر عمومی در روزنامه های کثیراالنتشار بوده 
 و مس��یر گزینش را طی کردند، اسامی آنها در سامانه 
»کارمند ایران« قرار گیرد تا مرحله نهایی استخدام از 

سازمان مدیریت پیگیری شود.
رییس ام��ور آم��ار، برنامه ری��زی و تامین نیروی 
انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح 
کرد: در مورد تمامی اس��تخدامی های سال های 91 
و 92 به دس��تگاه های ذی ربط اعام شده که اسامی 
پذیرفته  ش��دگان را وارد کرده تا نسبت به بررسی و 

صدور شماره مستخدم برای آنان اقدام شود.
وی در م��ورد اس��تخدامی های وزارت نفت گفت: 
کارهای مربوط به اس��تخدامی های ای��ن وزارتخانه 
س��ال قبل تعیین تکلیف شد. جمالی قمی، در مورد 
استخدام دستگاه ها در سال جاری بیان کرد: در دو 
مقطع زمانی براساس دس��تورالعمل شورای توسعه 

مدیریت آزمون های استخدامی برگزار می شود.
به گفته ریی��س امور آمار، برنامه ری��زی و تامین 
نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
در مرحله اول اس��تخدامی سال جاری 14 دستگاه 
آزمون اس��تخدام فراگیر مشترک برگزار می کنند و 

حدود 8 هزار نفر جذب خواهند شد.
ای��ن مقام مس��ئول عنوان کرد: پیش بینی ش��ده 
س��الی دو ب��ار آزمون اس��تخدامی برگزار ش��ود که 
نخستین آن اوایل خردادماه و آزمون بعدی در آبان 
ماه س��ال جاری خواهد بود و برای دستگاه هایی که 
مجوز استخدام دریافت می کنند و اعتبار نیز تامین 

شود، مقدمات استخدامی آنها انجام می شود.
وی ادامه داد: تقاضای دس��تگاه و میزان مجوز به 
نس��بت خروجی نیروها و نیازسنجی و قانون برآورد 
می ش��ود و باید دو عامل اخ��ذ مجوز و تامین اعتبار 

انجام شده باش��د. جمالی قمی در مورد شائبه نفوذ 
و رابطه به جای ضابطه در اس��تخدام ها تصریح کرد: 
آزمون های استخدامی با رویکرد علمی و قانونی بوده 
و س��ازمانی که آزمون را برگ��زار می کند، صاحیت 
الزم را دارد و افراد براس��اس شایس��تگی، مهارت ها 
و توانمندی  تخصصی مورد س��نجش قرار می گیرند. 
ضمن اینکه مصاحبه 30 درصد در اس��تخدام تاثیر 
دارد و 70 درصد آزمون کتبی ماک اس��ت و تمامی 
رون��د با نظارت س��ازمان مدیریت انجام می ش��ود و 

اجازه اعمال نظر وجود ندارد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تمامی اس��تخدام ها کا 
پیمان��ی خواهد بود؛ در مورد تناس��ب میان جذب 
نیرو در بدنه دولت و کوچک سازی اظهار داشت: در 
امور تصدی به ازای خروجی هر 3 نفر )بازنشس��ته، 
ف��وت یا بازخرید( ی��ک نفر مجوز اس��تخدام داده 
می ش��ود و بیش از آمار ج��ذب، خروجی در دولت 
وجود داشته است. همچنین کوچک  سازی و تمامی 
مصوبات و دس��تورالعمل های نظام اداری و الزامات 
و سیاس��ت ها در بحث مجوزهای استخدام مدنظر 

بوده است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه تکلیف مجوزهای 
دومین آزمون اس��تخدامی نیز احتماال تا ش��هریور 
ماه مش��خص می ش��ود، گفت: در آبان م��اه آزمون 
اس��تخدامی برگزار خواهد شد و 45 روز قبل از آن 

باید تکلیف مجوزها مشخص شده باشد.
رییس ام��ور آم��ار، برنامه ری��زی و تامین نیروی 
انسانی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان 
کرد: غیر از مش��اغل حاکمیتی در طول برنامه پنجم 
سالی 4 درصد تصدی و 2 درصد نیروی انسانی باید 
کاه��ش یابد و مجموعه الزام��ات قانونی در مباحث 

سرمایه انسانی و استخدام ها موثر است.
وی با اش��اره به اینکه کل کارمندان دولت اکنون 
بی��ش از 2 میلی��ون و 300 ه��زار نفر اس��ت، بیان 
داش��ت: وزارت آموزش و پرورش،  وزارت بهداشت، 
جه��اد کش��اورزی و  عل��وم و تحقیق��ات هم��راه با 
دانشگاه ها بیش��ترین و وزارت دادگستری کمترین 
نیروی انس��انی را دارند. همچنی��ن وزارت آموزش 
و پرورش در س��ال جاری مجوز اس��تخدام ندارد و 

سازمان مدیریت مجوزی صادر نکرده است.

معاون اقتصادی مالی ش��رکت فوالد مبارکه اعام 
کرد که سرمایه این ش��رکت از 36هزار به 50 هزار 
میلی��ارد افزایش یافته اس��ت. امیرحس��ین نادری 
با اع��ام این خبر اف��زود: افزایش س��رمایه در این 
مرحل��ه به میزان 14000 میلی��ارد ریال )به میزان 
38,8درص��د( صورت گرفت ک��ه 12,500 میلیارد 
ری��ال آن )معادل 34,7درصد( از محل آورده نقدی 
و مطالبات و مبلغ 1500 میلیارد ریال )4,1درصد( 
از محل س��ود انباشته تامین شد. وی هدف از انجام 
این افزایش س��رمایه را اجرای طرح توس��عه فوالد 
س��با جهت رس��یدن به ظرفی��ت 1,4 میلیون تن، 
جبران مخارج انجام ش��ده بابت مش��ارکت صورت 
گرفته در افزایش س��رمایه شرکت های سرمایه پذیر 

و اص��اح س��اختار مال��ی برش��مرد. وی در ادامه با 
اش��اره ب��ه فرآیند افزایش س��رمایه اف��زود : فرآیند 
انجام افزایش س��رمایه شرکت های س��هامی عام از 
زمان تصمیم گیری هیات مدیره ش��رکت برای انجام 
افزایش س��رمایه آغاز و پس از ثبت افزایش سرمایه 
نزد مرجع ثبت ش��رکت ها به پایان می رسد . تمامی 
شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس در فرآیند 
افزایش س��رمایه ملزم به رعایت مفاد الیحه قانونی 
اصاح قس��متی از قانون تجارت و قوانین و مقررات 
بازار س��رمایه هس��تند . ب��ا توجه به ای��ن موضوع، 
ش��رکت ها باید در مراحل مختلف افزایش س��رمایه 
مجوزهای الزم را از مرجع ثبت شرکت ها و سازمان 

بورس اوراق بهادار اخذ کنند.

اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس 
از س��ازمان تامین اجتماعی در نامه ای به 
رییس مجلس شورای اس��امی خواستار 
تسریع در رسیدگی قوه قضائیه به گزارش 

این تحقیق و تفحص شدند.
ب��ه گزارش خانه ملت، در بخش هایی از 
این نامه ک��ه به امضای علیرضا محجوب، 
احمد توکلی و علیرضا زاکانی نمایندگان 
ته��ران و نادر قاضی پ��ور نماینده ارومیه، 
سیدحس��ین دهدش��تی نماین��ده آبادان 

رسیده، آمده است:

احترام��ا، همان ط��ور که مس��تحضرید 
گزارش هیات تحقی��ق و تفحص مجلس 
شورای اسامی از سازمان تامین اجتماعی 
و موسسات و شرکت های تابعه حول هفت 
محور اصلی ب��ا انجام حدود چهار ماه کار 
ش��بانه روزی ده ه��ا کارش��ناس متعهد و 
زبده ب��دون صرف ریالی از بودجه مجلس 
محت��رم در جلس��ه علن��ی 13آذر1392 
قرائ��ت ش��د و حس��ب م��اده 216 آیین 
نام��ه داخلی مجلس و تبص��ره آن جهت 
رس��یدگی و برخورد قضای��ی الزم به قوه 

محترم قضاییه ارجاع شد.
مطاب��ق مف��اد م��اده مذک��ور دادگاه 
رس��یدگی ب��ه ای��ن پرونده بای��د ظرف 
حداکثر س��ه ماه نس��بت به صدور حکم 
اق��دام می ک��رد ک��ه متاس��فانه تاکنون 
باوجود گذش��ت 16ماه از ارجاع پرونده 
اق��دام خاصی ص��ورت نپذیرفته اس��ت، 
مکاتب��ه صورت پذیرفته ب��ا جنابعالی از 
سوی چهار نفر از نمایندگان در نهم دی 
م��اه 93 و ارجاع آن به ریاس��ت محترم 
قوه قضاییه جهت تسریع در رسیدگی به 

این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته 
است.

اینجانب��ان به عن��وان طراح��ان اصلی و 
اعضای هی��ات مذکور و س��ایر همکاران، 
زمانبر بودن رس��یدگی ب��ه این گزارش را 
به دلیل حجم ب��االی تخلفات تاحدودی 
قابل پذی��رش می دانیم لکن آنچه ضرورت 
نگارش چنین نامه ای را تقویت کرد روالی 
اس��ت که علی الظاهر و حسب گزارشات 
متواتر مندرج در رسانه ها، بازپرس محترم 

پرونده در پیش گرفته است.

جزییات 2 آزمون بزرگ استخدامی در سال 94 

ثبت سرمایه 50 هزار میلیارد ریالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان



محم��د ابراهی��م رییس��ی، 
کارشناس مطالعات اقتصادی 
و مال��ی ان��رژی، تولی��د برق 
در نیروگاه ه��ای ب��رق  آبی را 
اقتصادی می داند اما معصومه 
ظفرن��ژاد، کارش��ن��اس آب  
می گوی��د ک��ه در برآوردهای 
اقتص��ادی تولی��د برق در این 
نیروگاه ها هیچ گاه هزینه های 
س��اخت سدها دقیق محاسبه 

نشده است. 
محم��د ابراهی��م رییس��ی، 
کارشناس مطالعات اقتصادی 
و مالی انرژی به  »فرصت امروز« 
می گوی��د: هزین��ه تولید برق 
در نیروگاه ه��ای ب��رق  آبی با 
گران تری��ن گزینه تولید برق، 
یعن��ی نیروگاه ه��ای حرارتی 
مقایسه می ش��ود و برآوردها 
نش��ان می دهد که تولید برق 
در ای��ن نیروگاه ه��ا اقتصادی 

است. 
می کن����د:  اض��اف��ه  وی 
نیروگاه ه��ای ب��رق  آبی برای 
تولی��د ب��رق در زم��ان پیک 
طراحی می ش��وند و با احداث 
آنها از س��وزاندن مقدار زیادی 
گاز جلوگیری می ش��ود.  اگر  
نظ��ر  در  را  گاز«  »هزین��ه 
بگیری��م، به ط��ور حتم تولید 
ب��رق در نیروگاه های برق  آبی 

به صرفه است. 
کارشناس مطالعات اقتصادی 
و مال��ی انرژی، هزینه فرصت 
ناش��ی  درآمده��ای  را  گاز 
س��ایر  در  گاز  اس��تفاده  از 
فعالیت ه��ا نظیر تزریق کردن 
آن به چاه های نفت، صادرات 
ی��ا به کار گرفت��ن این حامل 
انرژی در صنایع پتروش��یمی، 

توصیف می کند. 
وی ادام��ه می ده��د: اگ��ر 
قیم��ت گاز صادرات��ی ایران 
 را 20س��نت در نظ��ر بگیریم

- درحالی ک��ه به��ای واقع��ی 
ص��ادرات گاز ب��ه ترکی��ه ی��ا 
ترکمنس��تان،  از  واردات 
40 س��نت اس��ت- تولید در 
نیروگاه های برق  آبی به صرفه 

است. 
ب��االی  عم��ر  رییس��ی 
نیروگاه ه��ای ب��رق  آبی را نیز 
عام��ل دیگری برای اقتصادی 
بودن ای��ن نیروگاه ها معرفی 

می کند. 
وی تاکید می کند: هزینه های 
در  س��دها  زیس��ت محیطی 
ارزیابی های اقتصادی معموال 
دی��ده می ش��ود.  ضمن آنکه 
آب پش��ت س��دهای برق  آبی 
ماندگاری کمی دارد و بعد از 
مدت کوتاهی برای تولید برق 
رها می ش��ود، اما در سدهای 

کشاورزی ماندگاری زیاد آب 
در پشت سدها، منشا تولید گاز 
متان بوده و به محیط زیس��ت 
آس��یب می زن��د.  بنابرای��ن 
هزینه ه��ای زیس��ت محیطی 
سدهای نیروگاه های برق  آبی 
هم بسیار کمتر از سایر سدها 

است. 
کارشناس مطالعات اقتصادی 
و مال��ی ان��رژی، در پاس��خ به 
این پرسش که اغلب سدهای 
نیروگاه ه��ای برق  آبی وظیفه 
تامی��ن آب کش��اورزی را هم 
دارن��د در نتیجه کاهش تولید 
گاز متان در این سدها منتفی 
خواهد بود، می گوید: بیش��تر 
نیروگاه ه��ای برق  آبی صرفا با 
هدف تولید برق طراحی شده 
و در س��ایر مصارف کاربردی 

ندارند. 
وی ظرفی��ت نص��ب ش��ده 
نیروگاه های برق  آبی کش��ور 
را هف��ت هزار م��گاوات اعالم 
ک��رده و ادامه می دهد: س��د 
و   3 و   2 کارون  نی��روگاه  و 
همچنین مس��جد س��لیمان 
ب��ا هدف تولید برق س��اخته 

شده اند. 

نیروگاه های برق  آبی 
گران ترین نیروگاه ها در 

جهان
معصومه ظفرنژاد، کارشناس 
آب نه تنه��ا تم��ام اظه��ارات 
رییس��ی را رد می کن��د بلکه 
معتقد اس��ت که نیروگاه های 
ب��رق  آبی در تم��ام دنیا جزو 
گران تری��ن و پرپیامدتری��ن 
شیوه های تامین برق به شمار 

می روند. 
»فرصت ام��روز«  ب��ه   وی 
کال��ی«  می گوی��د:  »م��ک 
نویس��نده کت��اب روده��ای 

خام��وش، در کت��اب خ��ود 
ب��ه بهتری��ن ش��کل مس��ئله 
نیروگاه ه��ای ب��رق  آب��ی را از 
نظ��ر اقتصادی مورد بررس��ی 
قرار داده اس��ت.  میزان هزینه 
تولید ب��رق در این نیروگاه ها 
براس��اس دالر در ای��ن کتاب 

محاسبه شده است. 
در  آب  کارش��ناس  ای��ن 
تشریح دالیل گران بودن برق 
آبی بیان می کند: شیوه برآورد 
هزینه ه��ای س��اخت فیزیک 
س��د در پروژه های سدسازی 
ای��ران به ش��دت زیر س��وال 
اس��ت.  ضمن آنکه هزینه های 
زیس��ت محیطی و اجتماعی، 
هیچ گاه در چنین پروژه هایی 
لحاظ نمی ش��ود.  در شرایطی 
که هزینه س��ه روز ریزگرد در 
جن��وب کش��ور که ناش��ی از 
سدسازی بی رویه است، 900 
میلیارد تومان برآورد می شود، 
چگونه می ت��وان گفت تولید 

برق از آب، اقتصادی است. 
وی تاکید می کند: 90درصد 
اعدادی که مشاوران به ساخت 
س��دها اختص��اص می دهند 
غیر واقع��ی بوده و هزینه های 
مهم در س��اخت سدها لحاظ 

نمی شود. 
ظفرنژاد دلی��ل اصلی نبود 
ب��رآورد دقی��ق هزین��ه برای 
تولی��د ه��ر کیلووات س��اعت 
ب��رق آبی را نبود حسابرس��ی 
در این حوزه اعالم می کند.  

وی ادامه می دهد: بسیاری 
از مدیران دولتی در گذش��ته 
ب��ر این باور بودند که س��دها 
جزو طرح های توسعه ای مهم 
کش��ور هس��تند و چون پول 
نف��ت داری��م، بهتر اس��ت به 
ج��ای هزینه ک��ردن این پول 
در جاه��ای دیگر آن را صرف 

سدسازی کنیم. 
محاسبه هزینه های 

سدسازی جانبدارانه است
از  آب  کارش��ناس  ای��ن 
نبود مش��اوران و کارفرمایان 
ب��رای  مس��تقل،  ارزی��اب 
برآورد هزینه های سدس��ازی 

می گوید. 
وی ب��ر این باور اس��ت که 
هم��ه برآورده��ای اقتصادی 
ساخت سدها در شرکت های 
مرتب��ط ب��ا کارفرم��ا  )یعنی 
وزارت نیرو( انجام می ش��ود.  
آنه��ا یا مجبورند برای توجیه 
ای��ن س��دها هم��ان ارق��ام 
موردنظ��ر کارفرم��ا را ارائ��ه 
کنن��د یا اینک��ه ارقام کامل 
نش��ده و شکسته بسته ای را 
به عنوان هزینه س��اخت سد، 

اع��الم می کنن��د. 
ظفرن��ژاد در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که آیا هزینه ساخت 
سد در قیمت تمام شده تولید 
ب��رق در نیروگاه های برق  آبی 
لح��اظ می ش��ود، می گوی��د: 
هزینه ه��ا را به ط��ور کام��ل و 
حقیقی بررس��ی نمی کنند.  در 
بسیاری از سدها بخش مهمی 
از هزینه ها مغفول واقع ش��ده 
و سرانگشتی حساب می شود.  
هزینه ها کلی و جانبدارانه است.  
مشاوران اعداد را طوری حساب 
می کنن��د ک��ه در برآوردهای 
اقتصادی مشکلی ایجاد نشود.  
زی��را اگ��ر س��دی را رد کنند، 
کارفرم��ا کار را از آنه��ا گرفته و 

به مشاور دیگر می دهد. 

هزینه سرمایه گذاری 
باالی نیروگاه های برق  آبی

محم��د ابراهی��م رییس��ی، 
اقتصادی  کارشناس مطالعات 
هزین��ه  ان��رژی،  مال��ی  و 

سرمایه گذاری در نیروگاه های 
ب��رق  آب��ی را ب��اال توصی��ف 

می کند. 
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
پرس��ش که آیا بهتر نیس��ت 
ب��ه جای نیروگاه های برق  آبی 
ی��ا  ب��ادی  نیروگاه ه��ای  از 
خورش��یدی اس��تفاده شود، 
می گوید: در سایر نقاط جهان 
نیز دولت ها تمام نیروی خود 
را روی بهره برداری از ش��کل 
خاص��ی از نیروگاه ها متمرکز 
ب��رای  بلک��ه  نمی کنن��د.  
تصمیم س��ازی در این بخش، 
معم��وال به هزینه و فرصت ها 

توجه می شود. 
رییس��ی معتقد اس��ت که 
راندم��ان نیروگاه های بادی 
در ایران پایین اس��ت و اگر 
روی اص��الح راندم��ان این 
نیروگاه ه��ا تا س��قف 20 تا 
24 درصد متمرکز ش��ویم، 
از ب��رق بادی ه��م می توان 
برای تامین نیازهای کش��ور 
اس��تفاده ک��رد.  ضمن آنکه 
بای��د در نظ��ر داش��ت ک��ه 
نیروگاه های بادی همیش��ه 
در دس��ترس نیس��تند ام��ا 
تولی��د برق در نیروگاه های 
تح��ت  کام��ال  آب��ی  ب��رق  

مدیریت اس��ت. 
وی عن��وان می کن��د: در 
ای��ران حدود 30 تا 40 هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاه برق  
آب��ی وج��ود دارد و ح��دود 
98 درص��د از نیروگاه ه��ای 
تجدیدپذی��ر کش��ور به برق 
حاص��ل از ای��ن نیروگاه ه��ا 

اختص��اص دارد. 
وی می گوی��د: ب��ه تازگی 
انرژی کش��ور  برنامه جامع 
در وزارت نفت تدوین شده 
و متاس��فانه جایگاهی برای 
انرژی های نو در نظر گرفته 

نشده  اس��ت.  
درحالی ک��ه ب��ا توج��ه به 
گازه��ای  کاه��ش  قوانی��ن 
گلخان��ه ای ک��ه دنی��ا به آن 
درص��د   30 و  دارد  توج��ه 
انتش��ار گازه��ای گلخانه ای 
ای��ران ب��ه دلی��ل فعالی��ت 
نیروگاه ه��ای حرارتی اس��ت، 
باید به استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در س��بد انرژی 
کشور توجه بیشتری ش��ود. 

وی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت 
که متناس��ب با ه��ر اقلیمی 
نیروگاه ه��ای  می توانی��م 
متفاوت��ی را ب��ه کار گیریم.  
حتی در برخی نقاط کش��ور 
می ت��وان ب��ا ایج��اد نیروگاه 
تلمبه ذخیره ای، از انرژی باد 
و آب ب��رای تامی��ن نیازهای 
برقی کشور اس��تفاده کنیم. 

خوب و بد  »برق آبی« زیر ذره بین کارشناسان 

ابهامدربرآوردهایاقتصادیتولیدبرقنیروگاههایبرقآبی

مع��اون وزی��ر نفت با اش��اره 
به ص��ف س��رمایه گذاران بزرگ 
بین الملل��ی برای مش��ارکت در 
صنای��ع پتروش��یمی ای��ران در 
صورت لغ��و تحریم ه��ا گفت: با 
تولید  مشارکت خارجی ظرفیت 
پتروشیمی ایران دو برابر خواهد 

شد. 
به گزارش مهر، عباس شعری 
مقدم با اش��اره به انتشار بیانیه 
جمهوری  هس��ته ای  مش��ترک 
اسالمی ایران و کشورهای عضو 
گ��روه 1+5، گف��ت: در صورت 
تواف��ق نهای��ی و تعلی��ق کامل 
تابستان سال جاری  از  تحریم ها 
ب��ه  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
س��مت ایران و به وی��ژه صنعت 
هج��وم  پتروش��یمی  و  نف��ت 

خواهن��د آورد. 
مع��اون وزی��ر نفت ب��ا اعالم 
اینکه صنعت پتروش��یمی عمدتا 
به حج��م باالی س��رمایه گذاری 
نی��از  روز  تکنولوژی ه��ای  و 
دارد، تصری��ح ک��رد: پیش بینی 
می ش��ود پس از حصول توافق، 
بتوانیم با دس��تیابی به فرآیندها 
پیش��رفته  فن��ی  دانش ه��ای  و 
که ب��ه دلی��ل وج��ود تحریم ها 
در دریاف��ت آنها ب��ا محدودیت 
مواجه بودیم و همچنین با ورود 
سرمایه های خارجی به کشور، به 

تحوالت موردنظر در جهش دوم 
صنعت پتروش��یمی، جامه عمل 

بپوشانیم. 
مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
اش��اره  پتروش��یمی  صنای��ع 
ب��ه عقب ماندگی ه��ای صنع��ت 
پتروش��یمی از اهداف پیش بینی 
اف��ق 1404  برنام��ه  در  ش��ده 
فرصت ه��ا  س��وختن  از  ناش��ی 
اظهار داش��ت: در ش��رایط فعلی 
صنعت پتروش��یمی برای جبران 
گذش��ته  عقب ماندگی ه��ای 
نیازمند 8 میلیارد دالر در س��ال 
درحالی که  است،  سرمایه گذاری 
در دوره جه��ش قبلی، س��االنه 

بیش از 2/۷ میلیارد یورو هزینه 
شده است. 

ای��ن مق��ام مس��ئول اف��زود: 
ب��ا توج��ه ب��ه اع��الم آمادگ��ی 
برای  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
ورود ب��ه صنع��ت پتروش��یمی، 
امکان تحقق اهداف و برنامه های 
توس��عه صنعت پتروش��یمی در 

ایران وجود دارد. 
عضو هیات مدیره شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی ب��ا یادآوری 
اینک��ه در ح��ال حاضر ۶2 طرح 
نیمه تمام پتروشیمی وجود دارد 
ک��ه در انتظار تامین منابع ارزی 
هس��تند، اظهارداشت: به اعتقاد 

من این طرح ه��ا را می توان ۶2 
منب��ع مس��تقل جذب س��رمایه 
تلقی کرد که به راحتی می توانند 
8 میلیارد دالر در سال را هزینه 
شود و ۶0 میلیون تن به ظرفیت 
تولید صنعت پتروش��یمی کشور 

اضافه کند. 
ش��عری مقدم درخصوص رفع 
چالش ه��ای مربوط ب��ه تضمین 
صنع��ت  در  س���رمایه گ��ذاری 
پتروش��یمی ه��م توضی��ح داد: 
نوع س��رمایه گذاری خارجی  دو 
س��رمایه گذاری  یک��ی  داری��م، 
دیگ��ری  و  خارج��ی  مس��تقیم 
س��رمایه گذاری از طری��ق اخ��ذ 

وام خارجی ک��ه به عنوان نمونه 
پلیم��ر  مش��ارکت  از  می ت��وان 
ی��ک  به عن��وان  آریاساس��ول 
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 

موفق نام برد. 
وی افزود: موضوعی که درحال 
حاضر انتظ��ار داریم اتفاق بیفتد 
به صورت  خارجی  سرمایه گذاری 
مس��تقیم اس��ت؛ بدین معنا که 
س��رمایه گذاران به ای��ران بیایند 
طرح ه��ا  س��رمایه گذاری  در  و 
مش��ارکت کنند و تولیدات شان 
را هم خودش��ان بفروش��ند. در 
حقیقت در این روش، محصوالت 
تضمین کننده  خ��ود  تولی��دی، 
سرمایه است و البته در این راستا 
سازمان حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی هم حمایت های الزم را 

خواهد کرد. 
معاون وزیر نفت با بیان اینکه 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
ب��ه دنبال این اس��ت ک��ه مجوز 
حمایت از سرمایه گذاران داخلی 
گرفت��ن  وثیق��ه  مقاب��ل  در  را 
اموال و تولی��دات آنها از مراجع 
کرد:  تاکی��د  بگی��رد،  ذی رب��ط 
برنامه ریزی های الزم برای ایجاد 
تس��هیالتی به منظور تسریع در 
س��رمایه گذاری خارجی و بخش 
خصوصی در صنایع پتروش��یمی 

ایران انجام شده است. 

برنامه جدید توسعه پتروشیمی

 غول های پتروشیمی در راه ایران
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وزارت نیرو پروژه جدید آغاز نمی کند 
 مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی وزارت نیرو 
با توجه ب��ه اینکه بودجه 1394 نزدیک ترین بودجه 
به نظرات وزارت نیرو اس��ت، گف��ت: در حال حاضر 
وزارت نی��رو حدود 1۶0 هزار میلی��ارد تومان پروژه 
در دس��ت اجرا دارد. از 800 طرح در دس��ت اجرای 
وزارت نیرو، ۶50 طرح عمرانی مربوط به بخش آب 
و آبفا، تصفیه خانه ها، س��د ها، نیروگاه های برق آبی و 

غیره می شود.
علیرض��ا دائمی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر 
اینکه تالش ش��ده در س��ال 1393 و س��ال 1394 
طرح جدید آغاز نشود، گفت: تالش کردیم اعتبارات 
به طرح های در دس��ت اجرا قرار گیرد تا پیش��رفت 

بیشتری داشته باشند.
وی با اش��اره به تکمیل و بهره برداری از 35 طرح 
گف��ت: با تمام محدودیت های دولت اعتبارات خوبی 
تعلق گرفت و در س��ال گذش��ته بیش از ۷5 درصد 

اعتبارات دریافت شد.
مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزارت نیرو 
با اش��اره ب��ه محدودیت های ش��دید در اجرای این 
طرح ها گفت: برخی طرح ها با اضطراب شروع شدند 
و همگی نیاز به بودج��ه دارند. در صورت تخصیص 
اعتب��ارات مورد نیاز توان فنی ب��رای اجرای طرح ها 

وجود دارد.
دائمی با اش��اره به در نظر گرفتن ۷400 میلیارد 
توم��ان بودج��ه در س��ال 1394 گفت: ت��وان فنی 
اجرای 30 ه��زار میلیارد تومان پ��روژه را داریم اما 
منابع محدود اس��ت، لذا تالش می شود از اعتبارات 

غیردولتی نیز بهره ببریم.

با فروکش کردن هیجان توافق هسته ای ایران
 بهای جهانی نفت افزایش یافت 

دی��روز بهای نفت در بازار های جهانی بیش از یک 
دالر در هر بشکه افزایش یافت. 

به گزارش ایس��نا به نقل از رویت��رز، پس از آنکه 
تفاهم هس��ته ای ایران و قدرت های جهانی در هفته 
گذشته ش��انس کمی را برای افزایش قابل توجه در 
صادرات نفت ایران تا س��ال 201۶ ایجاد کرد، بهای 

نفت در بازارهای جهانی دیروز افزایش یافت. 
نف��ت برنت دریای ش��مال روز پنجش��نبه پس از 
حص��ول توافق اولیه بین ایران و غرب بر س��ر برنامه 
هس��ته ای 5 درصد کاه��ش قیمت داش��ت. تفاهم 
هسته ای ایران و قدرت های جهانی راه را برای ورود 
بیش��تر نفت ایران ب��ه بازارهای جهان��ی در صورت 

امضای توافق جامع تا ماه ژوئن هموار می کند. 
این در حالی اس��ت که تحلیلگران هشدار می دهند 
افزایش احتمالی در صادرات نفت ایران ممکن اس��ت 
چند ماه طول بکشد و قبل از سال 201۶ محقق نشود. 
تحلیلگران موسسه مورگان استنلی گفتند: اگرچه این 
کاهش قیمت مش��خصا نزولی است اما توافق نهایی و 
لغو کامل تحریم ها هنوز با یک سری موانع مواجه  است. 
آنها افزودند: حتی اگر توافق نهایی امضا شود ما انتظار 
نداریم که قبل از س��ال 201۶ تاثیر چندانی روی بازار 
داش��ته باشد. نفت برنت در معامالت دیروز با یک دالر 
و ۷ س��نت افزایش 5۶ دالر و 2 س��نت در هر بش��که 
معامله ش��د و نفت س��بک آمریکا نیز برای تحویل در 
ماه مه با 91 س��نت افزایش به 50 دالر و 5 س��نت در 

هر بشکه رسید. 

افزایش مقادیر واگذاری پروژه های 
شرکت نفت فالت قاره

 ریی��س امور قراردادهای ش��رکت نف��ت فالت قاره 
ای��ران، گفت: باوجود محدودیت های مالی و بین المللی 
مقادی��ر واگذاری پروژه ها در س��ال 93 در مقایس��ه با 
س��ال 92 از رش��د 10 درصدی برخوردار بوده اس��ت. 
به گزارش ش��انا، سلمان خسروی قره قشالقی گفت: در 
سال 1393 بالغ بر 8500 میلیارد ریال و 1,9 میلیارد 
یورو ش��امل 102 فقره پیم��ان و 2۶3 فقره الحاقیه در 
قالب قراردادهای خدماتی، عملیاتی و توسعه ای در این 

مجموعه منعقد شده است.
خس��روی در ادامه گفت: تنوع و ش��کل قراردادهای 
ش��رکت نفت فالت قاره ایران در مقایسه با شرکت های 
دیگ��ر به لح��اظ ن��وع عملی��ات متف��اوت و از دانش 
قراردادی باالیی برخوردار اس��ت. بر این اساس باوجود 
محدودیت های مالی و بین المللی حاکم بر شرکت نفت 
فالت قاره ایران به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین شرکت 
نف��ت دریایی کش��ور، مقادی��ر واگذاری س��ال 93 در 
مقایس��ه با سال 92 از رشد 10درصدی برخوردار بوده 
است.  ۶۶ درصد قراردادهای 93 با شرکت های داخلی 
و از طری��ق برگزاری مناقصه های عمومی واگذار ش��ده 
اس��ت. وی افزود: در راس��تای اهداف مدیریت شرکت 
و به منظور اس��تفاده از توانمندی های داخلی، استفاده 
از شرکت ها و پیمانکاران داخلی در اولویت قرار گرفته 
و بالغ بر ۶۶ درصد قراردادهای منعقده با ش��رکت های 
داخلی از طریق برگزاری مناقصه های عمومی و محدود 
صورت گرفته و اس��تفاده از خدمات خاص شرکت های 
خارجی نیز از طریق برگزاری مناقصه های دو مرحله ای 
بوده اس��ت. وی افزود: اقدامات مربوط به ارزیابی کیفی 
شرکت ها و پیمانکاران، مستندسازی مناقصه ها، ایجاد 
شرایط یکسان و رعایت مقررات در برگزاری مناقصه ها 
براس��اس قانون برگزاری مناقصه ها و دستورالعمل های 
مرب��وط از نکات قاب��ل تامل و دارای حساس��یت الزم 
اس��ت. همچنی��ن ارتق��ای س��ازمانی و افزایش دانش 
قراردادی هم��کاران و برگزاری دوره های آموزش��ی از 

دیگر اولویت های این امور است.

الزام شرکت های آب و فاضالب برای 
حضور بخش خصوصی در طرح ها

معاون برنامه ریزی و توس��عه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کش��ور گفت: قانون بودجه س��ال 94 به 
صراحت ش��رکت های آب و فاضالب را موظف کرده 
ک��ه در اجرای طرح ها از مش��ارکت بخش خصوصی 

استفاده کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو،  علی 
اصغر قانع افزود: نکته ای مهم در بودجه س��ال 94،  
افزای��ش اعتبار خرید تضمینی اس��ت ک��ه می تواند 
بخش عمده ای از منابع بخش خصوصی را جلب کند 
و برآورد ما افزون بر 2 هزار میلیارد تومان اس��ت که 
البته پتانسیل موجود به نظر بیشتر از این رقم است. 
وی ادامه داد: قانون بودجه س��ال 94 به صراحت 
ش��رکت های آب و فاضالب را موظ��ف کرده که در 
طرح ه��ای اجرای��ی به وی��ژه در بخ��ش فاضالب از 
این منابع اس��تفاده کنند و ب��ا در اختیار قرار دادن 
پساب فاضالب به بخش خصوصی،  اجرای طرح های 
فاضالب را با مش��ارکت این بخش سرعت بخشند و 
این نقطه عطف��ی در کارهای اجرایی بخش فاضالب 

خواهد بود. 
معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت مهندس��ی 
آبفای کش��ور درباره اجرای طرح ه��ای فاضالب در 
کشور،  اظهار داشت: پارسال در بخش فاضالب ۷00 
میلی��ارد توم��ان اعتبار برای 230 ط��رح اختصاص 
یافته بود که این میزان در سال 94 به حدود 1100 

میلیارد رسیده است. 
قان��ع گفت: ردی��ف خرید تضمینی آب و پس��اب 
از 109 میلی��ارد تومان در س��ال 93 به حدود 385 
میلیارد تومان رس��یده که این موض��وع می تواند به 
ازای هر یک واحد چند برابر سرمایه بخش خصوصی 

را جذب کند. 
وی درباره اعتبار خشکس��الی  گف��ت: با توجه به 
تداوم این پدیده در بس��یاری از ش��هرهای کش��ور،  
اعتبار مص��وب برای س��ال 93 تخصیص 30 تا ۷0 
درص��دی داش��ت و امیدواریم این موض��وع تا پایان 

سال مالی به 100 درصد برسد. 
معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت مهندس��ی 
آبفای کش��ور اضاف��ه کرد: طبق برآورد انجام ش��ده 
اعتبار مصوب برای پرداخت مطالبه های پیمانکاران 
در س��ال گذش��ته حدود 1800 میلیارد تومان بود 
که ب��ا تزریق اعتب��ار،  بخش عمده ای��ن مطالبه ها 
تامین شده و درصد قابل توجهی از این رقم از محل 

ردیف ها و اوراق مشارکت پرداخت شده است. 

خلیج فارس به ایران انرژی می دهد 

مدیر دفتر تحقیقات س��ازمان انرژی های نو ایران 
)سانا( از شناسایی ظرفیت انرژی دریایی در سواحل 

جنوبی کشور خبر داد.
اکبر ش��عبانی کیا اظهار داش��ت: در س��ال 1393 
برداش��ت دیتا و شناس��ایی ظرفیت انرژی دریایی، 
ام��واج و جزر   و مد را در منطقه خلیج فارس و دریای 
عمان پیگیری کردیم. وی افزود: شناس��ایی ظرفیت 
انرژی دریایی و جزر و مد در منطقه قشم انجام شده 

و منطقه خورموسی نیز تامین مالی شده است.
وی ادامه داد: برداش��ت اطالعات از منطقه قش��م 
انجام شده اس��ت و هم اکنون در مرحله تحلیل این 
اطالعات هستیم تا مبتنی بر پتانسیل موجود و نوع 

جریان ها، توربین مناسب انتخاب شود.
وی اظهار داشت: با تکمیل این طرح، وارد موضوع 
امکان س��نجی چگونگی ادامه کار و س��اخت توربین 
می ش��ویم و در نظ��ر داریم که یک پایل��وت تامین 
انرژی را برای مناطق حاش��یه دریا ی��ا جزایر انجام 

دهیم تا به کسب دانش و فناوری آن دست یابیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس: 
دستور کار توسعه فاز ١١ پارس 

جنوبی تعیین شد
مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پارس با اش��اره به 
تصمی��م جدی صنعت نفت ایران برای توس��عه هر چه 
س��ریع تر فاز 11 پارس جنوبی، جزییات توسعه این فاز 

را تشریح کرد. 
به گزارش ایلنا، علی اکبر ش��عبانپور از آغاز تهیه اسناد 
فنی و مدارک مناقصه واگذاری طرح توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی در قالب دو ف��از A11 و B11  خبر داد و گفت: 
در فاز نخس��ت این طرح که ش��امل ساخت یک جکت، 
یک سکو، یک خط لوله دریایی و حفاری است، گاز تولید 
ش��ده از این فاز به تاسیسات پاالیشگاهی فازهای ۶ تا 8 
  B11 پارس جنوبی ارس��ال می شود. وی تصریح کرد: فاز
طرح توسعه فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی به 
لحاظ فنی و مشخصات کاری مشابه فاز A  این طرح است 
و گاز تولیدی سکوی آن به تاسیسات پاالیشگاهی فاز 12 
پارس جنوبی ارسال می شود. مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس هدف از ارسال گاز فاز 11 پارس جنوبی به فازهای 
۶ ت��ا 8 و 12 پ��ارس جنوبی را اس��تفاده از ظرفیت های 
خالی پاالیش��گاهی در این فازها و تس��ریع در دستیابی 
به تولید م��ورد انتظار در این بخش از میدان عنوان کرد. 
طرح  توسعه  فاز 11 نخست قرار بود برای تولید روزانه  5۶ 
میلیون  مترمکعب  گاز ترش ب��ه منظور تامین گاز ترش  
مورد نی��از واحد ایران ال ان جی و اس��تحصال 80 هزار 
بشکه در روز میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا شود. 
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محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت گفته 
اس��ت که باید در افزایش بیش 
از پیش کیفیت ساخت قطعات 
اس��تانداردهای  مطابق  خودرو 
بین الملل��ی همت گماش��ت و 
م��ردم درس��ال جاری منتظ��ر 
قطع��ات  کیفی��ت  بهب��ود 

خودروهای داخلی هستند. 
وقت��ی صحب��ت از صنع��ت 
می شود،  داخلی  قطعه س��ازی 
باید به این موض��وع نیز توجه 
ک��رد ک��ه نمی ت��وان صنعت 
قطعه س��ازی را جدا از صنعت 
خودروسازی کشور تصور کرد. 
ای��ن دو صنع��ت ب��ه یکدیگر 
پیوسته بوده و پیشرفت و بهبود 
یکی در گرو دیگری است. حاال 
وزیر صنعت از انتظار مردم برای 
بهبود کیفی��ت قطعات خودرو 
صحبت می کند، در این شرایط 
این پرسش به وجود می آید که 
این بهب��ود کیفیت در گرو چه 

مولفه هایی است؟ 

شرایط منطبق با 
استانداردهای بین المللی 

نیست
قطع��ات  کیفی��ت  بهب��ود 
خودرو مترادف با پارامترهایی 
انس��انی  نی��روی  نظی��ر 
و  تکنول��وژی  آموزش دی��ده، 
س��رمایه است؛ س��ه مولفه ای 
که باید همزم��ان و توامان با 
یکدیگر در یک س��طح وجود 

داشته باشند. 
ابراهی��م احم��دی، نماینده 
این  قطعه س��ازان اصفهان در 
زمینه ب��ه  »فرص��ت امروز« 
ای��ن  س��ه  »ه��ر  می گوی��د: 
پارامتره��ا باید وجود داش��ته 
باش��ند ت��ا بت��وان محص��ول 
باکیفیت تولید کرد. اما وقتی 
که جل��وی باال رفتن قیمت ها 
و ش��رایط  گرفت��ه می ش��ود 
قطعه س��ازان و خودروس��ازان 
م��ا منطبق با اس��تانداردهای 

نمی توان  نیس��ت،  بین المللی 
به بهبود کیفیت امیدوار بود.«

او درب��اره چرای��ی منطبق 
صنع��ت  ش��رایط  نب��ودن 
قطعه سازی ما با استانداردهای 
توضیح می دهد:  بین الملل��ی، 
»در س��ایر نق��اط دنی��ا، همه 
قطعه سازان پول خود را به روز 
ایران  اما در  دریافت می کنند 
به فاصله 90 تا 180 روز این 
پول دریافت می ش��ود. همین 
موض��وع موجب می ش��ود که 
س��رمایه گذاری  توان  کس��ی 
انس��انی، خری��د  نی��روی  در 
تکنولوژی و تداوم خط تولید 
سرمایه گذاری را نداشته باشد. 
موضوع دیگری که باید به آن 
توجه ویژه ش��ود این است که 
برای پیش��رفت ی��ک صنعت، 
تعام��ل با جامع��ه بین المللی 
یک الزام اس��ت. طبیعتا وقتی 
ما ی��ک جزیره جدا هس��تیم 
نمی توانیم کیفیت و بهره وری 

خوبی داشته باشیم.«

قطعه سازان آماده جهش
وجود تحریم های سختگیرانه 
علی��ه صنایع ای��ران در طول 
چهار س��ال اخیر موجب شده 
ت��ا صنایع بزرگ کش��ور چند 
گام ب��ه عق��ب بازگردند. حاال 
مذاک��رات بین الملل��ی خب��ر 

از رون��د بهب��ود رابط��ه ایران 
ب��ا جامعه بین الملل��ی و نوید 
را  تحریم هایی  برداشته شدن 
می دهد ک��ه مهم ترین چالش 
ب��ر س��ر راه توس��عه صنای��ع 
ایران اس��ت. حاال این پرسش 
مط��رح می ش��ود ک��ه آی��ا با 
برداشته شدن تحریم ها و رفع 
مش��کالتی که قطعه سازان از 
آنها ی��اد می کنند، می توان به 

بهبود کیفیت امیدوار بود؟ 
ب��ه  پاس��خ  در  احم��دی 
این پرس��ش اظه��ار می کند: 
»صددرص��د این اتفاق خواهد 
افتاد. زمانی که شرایط خوب 
ب��ود یعنی حدود چهار س��ال 
پی��ش، قطعه س��ازان ما عالوه 
داخل،  قطع��ات  تامی��ن  ب��ر 
محصوالت خ��ود را نیز صادر 
می کردند. اما وقتی نتوانستند 
پول انتقال دهن��د، طبیعتا با 

چالش مواجه شدند.«
 محمد ش��هپری، مدیرعامل 
گروه صنعت��ی اتحاد موتور نیز 
در گفت وگ��و با  »فرصت امروز« 
درباره چگونگی بهبود کیفیت 
قطعات خ��ودرو، بیان می کند: 
این  »برداشته شدن تحریم ها، 
فرص��ت را ایج��اد می کن��د تا 
شرکت های ایرانی با شرکت های 
خارجی ارتباط مجددی برقرار 
کنند. شرایط تحریم بسیار در 

عقب گرد تاثیر گذار بوده است. 
روزی که ما ش��روع به فعالیت 
کردیم هم��ه تکنولوژی ها را از 
آلمان و فرانسه وارد می کردیم 
اما وجود تحریم ها منجر به این 
شد که ما ناچار به رجوع کردن 
به ش��رکت های آس��یای میانه 
ش��ویم. نباید خودمان را گول 
بزنیم، تکنولوژی ش��رکت های 
آس��یای میانه، فاصله زیادی با 
اروپایی  شرکت های  تکنولوژی 
و آمریکایی دارد.« او می افزاید: 
»قطعه س��ازان ما به یک بلوغ 
اکنون  یعنی  رسیده اند  نسبی 
در  ش��رکت ها  از  بس��یاری 
موقعی��ت طراحی ق��رار دارند 
و طبیعتا این آمادگی بیش از 
تصور در میان قطعه سازان ما 

وجود دارد.«

قطعه سازی در پی 
خودروسازی

ب��ا توج��ه به نق��ش مهم و  
به ه��م پیوس��تگی دو صنعت 
خودروسازی،  و  قطعه س��ازی 
نمی توان نقش خودروس��ازان 
را در توس��عه کیف��ی قطعات 

نادیده گرفت. 
قطعه س��ازان  ن�م�ای�ن��ده 
اصفهان درب��اره اهمیت نقش 
خودروس��ازان، اظهار می کند: 
برنامه ریزی  به گون��ه ای  »باید 

شود که پول قطعه سازان مثل 
سراس��ر دنیا به روز پرداخت 
البته ش��رایط برای آنها  شود 
نیز باید مثل همه دنیا باش��د. 
اینکه در دنیا بهره بانکی یک 
تا 2 درصد اس��ت اما در ایران 
بی��ش از 24 درص��د اس��ت، 
نقدینگی  که  اس��ت  مشخص 
برای خودروس��ازان نمی ماند. 
مثال ایران خودرو سال گذشته 
نزدی��ک ب��ه 2ه��زار میلیارد 
توم��ان فق��ط به��ره بانک��ی 
پرداخت کرده اس��ت. در این 
ش��رایط طبیعی اس��ت که از 
بگیرد  خودروس��ازان  گل��وی 
و به بان��ک پرداخ��ت کند تا 
در لیس��ت س��یاه بانکی نرود. 
م��ا بارها به آق��ای نعمت زاده 
پیش��نهاد دادیم که تنفس��ی 
برای پرداخ��ت بهره بانکی به 
آنها  تا  بدهند،  خودروس��ازان 
بتوانن��د خود را ب��ه روز کنند. 
اکنون فاصله ما با قطعه سازان 
و خودروسازان دنیا بسیار زیاد 
اس��ت در حالی که ما در دهه 
80 این فاصله را به اندک ترین 

حد رسانده بودیم.«
ش��هپری ه��م در این ب��اره 
»خودروسازان  اس��ت:  معتقد 
ای��ن  در  را  اساس��ی  نقش��ی 
می��ان ب��ازی می کنن��د ام��ا 
نباید فرام��وش کنیم که آنها 
نی��ز مش��کالت خ��اص خود 
را داش��تند. خودروس��ازان ما 
هم سیاس��ت بهب��ود کیفیت 
را در پی��ش گرفته ان��د و ب��ا 
ای��ن اوض��اع م��ن بس��یار به 
آینده ب��رای تحقق آنچه وزیر 
امیدوار  صنعت عنوان کردند، 

هستم.«
بوی بهب��ود از اوضاع برای 
صنعت ای��ران، به ویژه صنایع 
بزرگ��ی نظیر خودروس��ازی 
تحولی  می رس��د.  مش��ام  به 
راهگش��ای  می توان��د  ک��ه 
ایرانی  توس��عه کیفی صنایع 
و افزایش ص��ادرات غیرنفتی 

ایران باشد. 

تاکید وزیر صنعت بر بهبود کیفیت قطعات خودرو

صنعت قطعه سازی آماده اوج گرفتن

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت گفت: انتش��ار بیانیه 
س��وییس یک موفقیت برای تیم 
دیپلماسی  و دس��تگاه  هسته ای 
کش��ور و به منزل��ه یک حرکت 
روب��ه جل��و در بخش مع��ادن و 
صنایع معدنی محسوب می شود. 
به گ��زارش ایمی��درو، مهدی 
کرباس��یان در جم��ع کارکن��ان 
این سازمان اظهار داشت: بیانیه 
مطبوعات��ی س��وییس، مره��ون 
حمایت های مقام معظم رهبری، 
تالش و پیگیری های شبانه روزی 
مس��ئوالن  و  رییس جمه��وری 

دولت یازدهم است. 
وی نامگذاری امس��ال از سوی 
مقام معظم رهبری تحت عنوان 
همدلی و همزبانی دولت و ملت 
را یادآور شد و افزود: معنی شعار 
امس��ال یعن��ی رفتن به س��مت 
تع��ادل، وحدت مل��ی و حرکت 
به س��مت جلو است و همه باید 
ب��ه دولت کمک کنند تا کش��ور 
به س��مت رونق حرکت کند که 
این مهم فقط با س��رمایه گذاری 

امکان پذیر است. 

وی اضاف��ه ک��رد: نرخ رش��د 
بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی 
در س��ال 1393 از س��وی بانک 
ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
10. 7 درص��د اع��الم ش��د که 
تالش ه��ای ایمی��درو در تحقق 
این رشد، نقش اساسی محسوب 

می شود. 
ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو 
گف��ت: دس��تیابی ب��ه بی��ش از 
250میلی��ون تن س��نگ آهن و 
زغال س��نگ  تن  میلی��ون   150

جدی��د از جمل��ه فعالیت ه��ای 
اکتش��افی در نیم��ه دوم س��ال 
گذش��ته به عن��وان ذخایر جدید 

معدنی بوده است. 
گذش��ته  س��ال  در  ایمی��درو 
در  را  اکتش��افی  فعالیت ه��ای 
کیلومترمربع  هزار  س��طح 200 
از مس��احت کش��ور با همکاری 
و  زمین شناس��ی  س��ازمان 
اکتش��افات معدن��ی کش��ور پی 

گرفت. 
امس��ال  کرباس��یان،  گفته  به 

بخ��ش احی��ای دو یا س��ه طرح 
می شود  راه اندازی  استانی  فوالد 
ک��ه این ام��ر حاصل گش��ایش 
اعتب��ار صورت گرفته برای هفت 
طرح مربوطه در س��ال گذش��ته 

بوده است. 
فوالد سپید دشت )چهارمحال و 
بختیاری(، میانه )آذربایجان شرقی(، 
قائنات )خراس��ان جنوبی(، نی ریز 
)خراسان رضوی(،  سبزوار  )فارس(، 
شادگان )خوزستان( و بافت )کرمان( 
در مجموع هفت طرح فوالد استانی 

با ظرفیت 800 هزار تا یک میلیون 
تن طراحی شده اند. 

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اظهار داش��ت: س��ال 
گذش��ته س��ازمان ایمیدرو برای 
فعال س��ازی هفت طرح فوالدی 
ی��ک هزار میلی��ارد تومان منابع 

مالی اختصاص داد. 
هفت ط��رح فوالد اس��تانی از 
سال 1385 اجرا شد که به دلیل 
مشکالت مالی متوقف مانده بود 
و ظ��رف 18 ماه گذش��ته روند 

تکمیل آنها شتاب گرفت. 
کرباس��یان باز ش��دن ال. سی 
پ��روژه آلومینیوم جنوب را یکی 
دیگر از اقدامات مهم ایمیدرو در 
س��ال 93 دانست و گفت: انتظار 
می رود از اواخر اردیبهش��ت ماه 
امس��ال عملیات اجرایی آن آغاز 
شود. وی اضافه کرد: طرح فوالد 
3 میلیون تنی چابهار نیز س��ال 
گذش��ته قرارداد آن امضا شد و 
قرار اس��ت تا پایان فروردین ماه 
ج��اری پیمان��کار آن انتخاب و 
س��پس عملیات اجرایی آن آغاز 

شود. 

بیانیه سوییس موجب یک حرکت رو به جلو در بخش معادن و صنایع معدنی است

عضو کانون عال��ی کارفرمایی 
با تاکی��د بر اینکه نق��ش تولید 
قربانی نظام بانکی ش��ده و عدم 
پرداخت یارانه آسیب های جدی 
وارد کرده اس��ت، گفت: با وجود 
وع��ده ف��راوان ب��رای تک رقمی 
ش��دن ن��رخ ت��ورم، نرخ س��ود 

تسهیالت فاجعه بار است.
جمال رازق��ی جهرمی، رییس 
کانون کارفرمایان اس��تان فارس 
در گفت وگو با فارس با اشاره به 
اینکه در شرایط فعلی چشم انداز 
تولید به دلیل توافقات سیاسی و 
کاهش نرخ ت��ورم مثبت ارزیابی 
می شود، گفت: در صورت توافق 
نهای��ی ط��ی چن��د م��اه آینده 
وضعی��ت تولی��د در بلند م��دت 

بهبود خواهد یافت.
در  نمی ت��وان  اف��زود:  وی 
کوتاه م��دت انتظ��اری از تاثی��ر 
مذاک��رات بین الملل��ی داش��ت، 
ام��ا در صورت توجه مس��ئوالن 
به بخ��ش داخلی اقتص��اد قطعا 
وضعیت بهتری را شاهد خواهیم 
ب��ود. این نماین��ده کارفرمایی با 
تاکی��د بر اینکه طب��ق آمارهای 
درص��د   50 از  بی��ش  دولت��ی 
واحده��ای تولیدی با 30 درصد 
ظرفی��ت کار می کنن��د، گف��ت: 
دولت در ص��ورت عمل به قانون 
به وضعیت تولی��د کمک زیادی 

می کند.
مث��ال  به عن��وان  اف��زود:  وی 
پرداخ��ت یاران��ه تولید که طبق 

قانون به آن اش��اره ش��ده است، 
تاکن��ون عملیات��ی نش��ده و از 
مال��ی  تامی��ن  طرف��ی هزین��ه 
مش��کالت  بانک ه��ا  طری��ق  از 
جبران ناپذی��ری را برای تولید به 

همراه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام 
از تولیدکنندگان حاش��یه س��ود 
بی��ش از 30 درص��دی ندارن��د، 
گف��ت: در ش��رایطی نرخ س��ود 
درص��د   30 ح��دود  س��پرده ها 
تعیی��ن ش��ده که هیچ ک��دام از 
تولیدکنندگان امکان بازپرداخت 

آن را ندارند.
رازقی جهرمی با تاکید بر اینکه 
فورا مسئوالن اقتصادی نرخ سود 
تسهیالت را کاهش دهند، گفت: 

وزیر اقتص��اد امروز در رس��انه ها 
وع��ده داده که در س��ال 94 نرخ 
بنابراین  تورم تک رقم��ی ش��ود، 
دلیلی برای باال بودن هزینه تامین 

مالی وجود ندارد.
ای��ن نماین��ده کارفرمای��ی با 
اش��اره به اینک��ه تولی��د قربانی 
نظام بانکی ش��ده است، تصریح 
کرد: برای بهبود وضعیت تولید و 
تعیین عادالنه هزینه تامین مالی 

فورا چاره اندیشی شود.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال 
ک��ه تولیدکنندگان چه اقداماتی 
انگی��زه  افزای��ش  راس��تای  در 
انج��ام  مصرف کنن��دگان  در 
داده ان��د، گف��ت: در صورتی که 
زیرساخت ها فراهم شود ظرفیت 

باالی��ی ب��رای تامی��ن نیازهای 
داخل��ی توس��ط تولیدکنندگان 

کشورمان وجود دارد.
کرد:  تاکی��د  رازق��ی جهرمی 
تولیدکنندگان هم اکنون روش ها 
و کااله��ای متنوع��ی مطابق با 
عرضه  مصرف کنندگان  س��الیق 
می کنند، تا امکان ادامه فعالیت 

برای آنان فراهم شود.
در  کارفرمایی  نماین��ده  ای��ن 
پای��ان با تاکید دوب��اره بر اینکه 
نرخ س��ود تس��هیالت باید فورا 
کاه��ش یابد، گف��ت: امیدواریم 
به زودی رونق بانکی و رباخواری 
در برخ��ی بانک ها و موسس��ات 
اعتباری حذف ش��ده و نقدینگی 

و رونق به تولید بازگردد.

عدم پرداخت یارانه و هزینه باالی تامین مالی، 2 عامل مهم عقب ماندگی تولید
 چشم انداز مثبت صادرات تولید ملی با توافق سیاسی

سهشنبه
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معدن

تولید

اشتغال 184 هزار نفر از طریق کاریابی ها
 تاثیر توافق سیاسی بر اعزام 

نیروی کار به خارج
مدیرکل دفتر هدای��ت نیروی کار وزارت تعاون با 
اش��اره به اینکه در سال 93، 184 هزار نفر از طریق 
کاریابی ها مش��غول کار شدند، اظهار امیدواری کرد: 
ب��ا افزایش تعامل خارجی اع��زام نیروهای مرتبط با 

خدمات فنی- مهندسی افزایش یابد. 
محم��د اکبرنیا در گفت وگ��و با فارس، با اش��اره 
به اینکه در س��ال 93، طبق آخرین آمار اس��تخراج 
ش��ده از کاریابی ها 516 هزار نفر ثبت نام انجام شده 
ب��ود، اظهار داش��ت: از این میزان ثبت ن��ام، بیش از 
184هزار نفر مشغول کار شده اند و قطعا این آمار در 
س��ال جاری با توجه به وضع رونق اقتصادی داخلی 

افزایش خواهد یافت. 
وی اف��زود: همان طور که مق��ام معظم رهبری در 
پیام ن��وروزی تمرکز روی تولید و تس��هیل افزایش 
س��رمایه گذاری را م��ورد توجه قرار دادن��د، بر این 
اس��اس جهت گیری ها در زمینه افزایش اش��تغال به 
فراتر رفتن میزان فعلی در کشور منجر خواهد شد. 
اکبرنی��ا با تاکید بر اینک��ه تعامالت خارجی ایجاد 
ش��ده و همچنین روند اقتص��ادی داخلی به افزایش 
اش��تغال در کش��ور خواهد منجر شد، گفت: یکی از 
دس��تور کارهای وزارتخانه در س��ال جدید از طریق 
کاریابی ها اعزام نیروی متخصص به خارج از کشور و 

صدور خدمات فنی و مهندسی است. 
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار وزارت تعاون ابراز 
امیدواری کرد: در آین��ده تغییر معناداری در تعداد 
پیمانکاران برای صدور خدمات فنی مهندسی شاهد 

خواهیم بود. 
وی با اعالم این خبر که س��ال گذش��ته از طریق 
انجمن خدمات فنی و مهندس��ی 2 ه��زار نفر برای 
اشتغال به خارج از کشور اعزام شدند، گفت: با توجه 
به گش��ایش های ایجاد ش��ده این میزان به 10 هزار 

نفر خواهد رسید. 

طراحی 2۰۰ برنامه جدید برای بیکاران 
شناسایی فرصت های شغلی مناطق

 یک مقام مس��ئول در وزارت کار گفت: 11 طرح 
و 200 برنام��ه جدی��د در راس��تای ارتقای س��طح 

مهارت آموزی جویندگان کار اجرا می شود.
به گزارش مهر، پوراندخت نیرومند با اعالم اجرای 
11 ط��رح و بیش از 200 برنام��ه مهارت آموزی در 
س��ال جاری گفت: برنامه های جدید آموزش شغلی 
با توجه به اس��تراتژی ها در سطوح بین المللی، ملی، 
سازمانی، بخشی، منطقه ای و استانی تدوین شده اند.

این مقام مس��ئول در وزارت کار تعامل با سازمان ها، 
ش��رکت های بین المللی و ایجاد زمین��ه اعزام مربیان، 
کارشناسان و رؤسای مراکز آموزشی به این دوره ها را از 

دیگر اولویت های فنی و حرفه ای در سال 94 دانست.
نیرومند با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی آموزش��ی 
براساس ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
هر منطقه افزود: توانمندسازی و آموزش های مهارتی 
روستاییان، عش��ایر و مناطق محروم و مرزی کشور 
ب��ا رویکرد اش��تغال پایدار، ارتقای شایس��تگی های 
حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با 
رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص، 
ایج��اد س��امانه الکترونیک��ی نیازس��نجی آم��وزش 
روس��تایی و توانمندس��ازی منابع انس��انی از جمله 
مهم ترین طرح های معاونت آموزش سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور در سال جاری است.

لغو تحریم سوئیفت، نقدینگی مورد نیاز 
تولید را کاهش چشمگیری خواهد داد

عضو انجمن فوالد گفت : حل مش��کل س��وئیفت 
و انتق��ال منابع مالی، قیمت تمام ش��ده و نقدینگی 
مورد نیاز تولید فوالد را به طور چش��مگیری کاهش 

خواهد داد.
محمدرضا رحیم��ی زاده در گفت  و گو با فارس با 
اشاره به انتشار بیانیه لوزان اظهار داشت: در صورت 
عملی ش��دن توافق بی��ن ایران و کش��ورهای 5+1 
مسائل بانکی و سوئیفت تا حد زیادی برطرف خواهد 

شد و این موضوع به نفع بخش صنعت خواهد بود.
وی ادامه داد: رفع تحریم ها، حل مشکل سوئیفت 
و باز شدن مس��ائل بانکی می تواند قیمت تمام شده 
تولید را کاهش دهد و به این ترتیب نیازی نیس��ت 
ب��رای واردات مواد اولیه ب��ا پرداخت 130 درصدی 
ب��رای گش��ایش اعتبار اقدام کنیم، بلک��ه این کار با 

پرداخت 10 تا 20 درصدی قابل انجام خواهد بود.
رحیمی زاده اظهار داش��ت: گش��ایش در مس��ائل 
بانکی باعث می ش��ود می��زان نقدینگی م��ورد نیاز 
واحده��ای تولی��دی کاه��ش یاب��د و ای��ن رقم به 

یک پنجم میزان فعلی برسد.
به گفته وی، بسته شدن ارتباطات بانکی و مشکل 
گشایش اعتبار باعث ش��ده نیاز صنعت به نقدینگی 
چند برابر ش��ود و همین مسئله، رکود را در بازار به 
همراه داش��ته اس��ت و این رکود اجازه نمی دهد که 
تولید با اس��تفاده از منابع گران قیمت بانکی، توجیه 

اقتصادی داشته باشد.
وی با بیان اینکه دو تا سه ماه پس از حل مشکل 
سوئیفت، در تولید کشور شاهد جهش خواهیم بود، 
گف��ت: در ح��ال حاضر وام های بانک��ی گران  قیمت 
جوابگوی تولید نیس��ت و این در حالی است که در 
برخی صنایع مانند فوالد، تولید در ش��یفت های کم 

توجیه اقتصادی ندارد.

کسادی بازار فرش دستباف به 
دلیل رکود اقتصادی اروپا 

 سرپرست مرکز ملی فرش ایران قیمت  تمام شده 
فرش دس��تباف در ایران را نسبت به دیگر کشورها 
گران ت��ر عن��وان ک��رد و گفت:  رک��ود اقتصادی در 
بازاره��ای اروپایی باع��ث رکود در ص��ادرات فرش 

دستباف ایرانی شده است. 
حمی��د کارگر در گفت و گو با ایس��نا با بیان اینکه 
کشورمان در حوزه فرش جایگاه ویژه ای در دنیا دارد 
ک��ه نیازمند یک عزم ملی برای احیای جایگاه فرش 
دس��تباف ایرانی در داخل و خارج از کشور هستیم،  
اظهار کرد:  فرش دس��تباف مقول��ه ای چند وجهی 
بوده و اشتغال زایی و ارزآوری خوبی به همراه دارد. 

ضرورت تبلیغات و اطالع رسانی بیشتر در 
زمینه فرش دستباف

وی اف��زود:  مرک��ز مل��ی ف��رش ای��ران به عنوان 
متول��ی این صنعت مهم در کش��ور باید به همه این 
ابعاد توجه کند و برای آن برنامه داش��ته باش��د که 
یک��ی از مهم ترین برنامه های این ح��وزه تبلیغات و 
اطالع رسانی در زمینه فرش دستباف است که در آن 
عالوه بر بازارهای داخلی بای��د به بازارهای خارجی 

نیز توجه شود. 

ثبت طرح ها و نقوش فرش به نام 
پدیدآورندگان

کارگر ب��ا بیان اینکه یک��ی از اقدامات مهم مرکز 
ملی فرش ایران در حمایت از فرش دستباف ایرانی،  
انجام فرآیند ثبت طرح فرش و نقوش ایرانی اس��ت 
ت��ا طرح ها و نقوش فرش به نام پدید آورندگان ثبت 
ش��ود،  اف��زود:  این اقدام چند س��الی اس��ت که با 
همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کتابخانه 

ملی ایران در حال اجراست. 

فرش دستباف ایرانی کاالی لوکس شناخته 
می شود

سرپرس��ت مرکز مل��ی فرش ایران در بخش��ی از 
س��خنان خود گفت:  فرش دس��تباف ایرانی کاالیی 
لوکس شناخته می ش��ود که در سبد خانوار جایگاه 

چندانی ندارد. 
کارگ��ر در عین ح��ال بیان کرد:  ب��رای خروج از 
وضعی��ت فعلی نیاز ب��ه حمایت تمام دس��تگاه های 
مرتبط داریم چون فرش دس��تباف وجهه فرهنگی و 
هنری دارد و در این زمینه وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی،  بخش های فنی و حرفه ای،  سازمان تامین 

اجتماعی و دیگر سازمان ها نیز مسئولیت دارند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ف��رش دس��تباف ایرانی 
به عنوان پرچم دوم کش��ور و مهم تری��ن هنر ایرانی 
در آن س��وی مرزها شناخته می شود،  گفت:  فرش 
جزو کاالهای صادراتی غیر نفتی محس��وب می شود 
و کش��ورهای دیگر،  ایران را به نام فرش دس��تباف 
می شناس��ند که باید در این زمینه فرهنگ سازی و 

اطالع رسانی بیشتری انجام شود.

پیشنهاد رییس اتحادیه لوازم خانگی
ضرورت تولید مشارکتی با 
خارجی ها با هدف صادرات

ریی��س اتحادی��ه ل��وازم خانگ��ی گف��ت: ب��ا لغو 
تحریم ها تولیدکنندگان معتب��ر داخلی می توانند با 
تولید کنندگان خارجی مشارکت کرده و محصوالتی 

برای صادرات به بازار منطقه تولید کنند. 
محمد طحانپ��ور در گفت وگو با ف��ارس در مورد 
تاثی��ر تفاهم نام��ه مذاک��رات 1+5 ب��ر رون��ق بازار 
لوازم خانگی به این نکته اشاره کرد که موج توافقات 
تاثی��ر مثبتی بر بازار لوازم خانگی گذاش��ته اس��ت، 
چرا که در چند س��ال گذشته برخی فکر می کردند 
اجن��اس، کمیاب یا گران می ش��ود، به همین دلیل 
ممکن بود بیش از نیاز در همه زمینه ها خرید کرده 
و در خانه انبار می کردند که خودبه خود تاثیر منفی 

بر بازار می گذاشت. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه قطعا با برداش��ته ش��دن 
تحریم ه��ا، برندهای معتبر و مرغ��وب خارجی وارد 
ب��ازار ایران خواهند ش��د، تصریح کرد: این مس��ئله 
ممک��ن اس��ت نگرانی هایی را ب��رای تولیدکنندگان 
داخ��ل ب��ه وجود بی��اورد، ام��ا باید از ای��ن فرصت 
به وج��ود آم��ده باتوجه ب��ه سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی اس��تفاده ک��رد، چرا که زیرس��اخت های 
تولی��د لوازم خانگی مرغ��وب در داخل وجود دارد و 
در صورت مشارکت با برندهای خارجی، تنها برخی 
ماش��ین آالت و تکنولوژی های نوین به روز ش��ده و 
وارد کشور می ش��ود. وی خاطرنشان کرد: با شرایط 
جدید، تولیدکنندگانی در بازار ماندگار می شوند که 
کاالی باکیفیت تولید کرده و خدمات پس از فروش 

خوب ارائه کنند. 
ب��ه گفته رییس اتحادیه ل��وازم خانگی می توان از 
ظرفیت تولید مش��ترک با هدف بازارهای صادراتی 
منطق��ه اس��تفاده کرد که ه��م اش��تغال زایی و هم 

ارزآوری برای کشور در پی دارد. 
طحانپور همچنین معتقد است، اکنون آرامش در 
بازار حاکم شده و تنشی که هر سال با آغاز سال در 
بازار ایجاد ش��ده و ح��رف از افزایش قیمت به میان 
می آم��د وجود ندارد. وی تصریح کرد: در عین حال، 
اگ��ر تحریم ه��ای بانکی و موان��ع واردات و صادرات 
کاال برداش��ته ش��ود، قیمت تمام ش��ده پایین آمده 
و پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال تا حد معقولی 

قیمت ها کاهش یابد. 

نساجی اشتغال

فوالد

عسل داداشلو



روزه��ا  ای��ن  درحالی ک��ه 
بانک ه��ای کش��ور ب��ا خبرهای 
مثبت��ی از رف��ع محدودیت های 
بین الملل��ی روبه رو هس��تند به 
گفته ولی اهلل س��یف نرخ س��ود 
بانک��ی در نخس��تین نشس��ت 
ش��ورای پول و اعتبار در س��ال 
جدید م��ورد ارزیابی و بازنگری 
قرار می گیرد؛ اتفاقی که با توجه 
به وضعیت منابع بانک ها ش��اید 
چندان مورد قبول بانک ها نباشد. 
به گفته کارشناس��ان نخستین 
پیامد این اقدام خروج نقدینگی 
از س��پرده های بانکی و ورود به 
بازارهای جدید اس��ت و این به 
معنای کاهش قدرت بانک ها در 
حفظ منابع موجودش��ان اس��ت 
اما وزیر اقتصاد معتقد اس��ت که 
می توان با بازپرداخت بدهی های 
دولت به بانک ها، منابع بانک ها را 
در سطح قابل قبولی حفظ کرد. 

یک گام دیگر در راستای 
ایجاد رونق اقتصادی

حس��ین مظفریان، کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت 
امروز« در این باره گفت: اقتصاد 
کش��ور در دو س��ال گذش��ته با 
ش��رایط رکودی شدیدی روبه رو 
بوده اس��ت. سیاست دولت برای 
مهار رش��د تورم شرایطی را رقم 
زد که به دنبال آن دولت تصمیم 
ب��ه هدایت نقدینگی به س��وی 
بانک ه��ا گرف��ت و به این ترتیب 
با اتخاذ سیاست های انقباضی در 
حوزه پولی توانس��ت تورم را در 
دام بیندازد و سرکشی های افسار 
گسیخته تورم در سال 90 و 91 
را مهار کند. البته این مهار تورم 
ب��ه بهای رکودی تمام ش��د که 
همه بخش های اقتصادی کشور 

را درگیر کرده است. 
وی افزود: دولت توانسته است 
همزمان با ایجاد تحول در حوزه 
سیاس��ت خارجی و حل و فصل 
شرایطی  بین المللی  مش��کالت 
را فراه��م کند ک��ه فرصت های 
ت��ازه ای در اختی��ار بخش های 
اقتصادی کشور فراهم شود. این 
فرصت ه��ای اقتصادی در بخش 
اول، برداش��ته ش��دن فشارهای 
بیش��تر روی اقتصاد و در بخش 
دوم ایج��اد فرصت ه��ای جدید 
اقتص��ادی اس��ت. درصورتی که 
توافق هس��ته ای اتفاق نمی افتاد 
ما از س��ویی با ش��رایطی مواجه 
می ش��دیم که تحریم ها با شدت 
بیش��تری افزای��ش می یاف��ت و 

ای��ن خط��ر در ح��ال حاض��ر از 
اقتصاد کش��ور دور ش��ده است. 
از س��وی دیگر با برداشته شدن 
تحریم ه��ا، درآمده��ای کش��ور 
افزای��ش یافت��ه ک��ه ب��ه معنی 
س��رمایه گذاری های جدی��د در 
بخش های مختلف اس��ت. عالوه 
بر اینکه سرمایه گذاری خارجی 
ه��م در ای��ن دوران فرصت های 
جدی��دی را ب��رای اقتصاد ایران 

فراهم می کند. 
ای��ن کارش��ناس تاکید کرد: 
بنابرای��ن هم��ه گزینه ه��ا برای 
ایجاد رونق اقتصادی فراهم است 
و در چنین شرایطی سود بانکی 
ب��اال توجیه عقالن��ی ندارد. باید 
ش��رایطی را فراه��م آورد که در 
مس��یر آن نقدینگی از بانک های 
کشور خارج شده و وارد بازارهای 

مولد شوند. 
وی ادام��ه داد: ب��ا کاهش نرخ 
ت��ورم، انتظار ب��رای کاهش نرخ 
س��ود بانکی طبیعی اس��ت. نرخ 
س��ود بانکی زمانی افزایش یافت 
ک��ه در کش��ور ش��رایط تورمی 
شدیدی به وجود آمده بود و به 
دنبال آن رش��د نرخ سود بانکی 

طبیعی بود اما در شرایط حاضر 
نرخ س��ود بانکی ب��اال توجیهی 

ندارد. 

نقدینگی از بانک ها به کجا 
خواهد رفت

س��یروس محبی، کارش��ناس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« در این باره گفت: بانک 
مرک��زی بای��د در کن��ار کاهش 
نرخ سود بانکی، موسسات مالی 
و اعتباری را ساماندهی کند. در 
دو س��ال گذشته موسسات مالی 
و اعتباری مس��ابقه خطرناکی را 
برای رش��د نرخ س��ود بانکی به 
نمای��ش گذاش��تند. بانک ها به 
دلیل اینکه نظارت پذیر هس��تند 
اگرچه تخلفاتی هم داش��تند اما 
نمی توانن��د از یک جایی به بعد 
تجاوز کنند اما موسس��ات مالی 
و اعتب��اری به دلیل نظارت پذیر 
نبودن ش��رایطی را فراهم کردند 
که اس��م آن را باید مسابقه سود 
بیش��تر بگذاری��م. در هیچ جای 
دنیا س��راغ نداریم که موسساتی 
خ��ارج از نظ��ارت بانک مرکزی 
ی��ک کش��ور اقدام ب��ه پرداخت 

بانک��ی غیر قانون��ی  س��ود های 
غیر متعارف��ی کنند و هیچ کس 

هم با آنها برخورد نکند. 
وی اف��زود: بای��د ببینن��د که 
ریشه این موسسات به کجا وصل 
است. این موسسات برای اقتصاد 
کش��ور مضر هس��تند و تا زمانی 
که س��اماندهی نشوند می توانند 
نظم بازار پولی و مالی کش��ور را 

به هم بزنند. 
این کارشناس در مورد اثرات 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانک��ی در 
اقتصاد کش��ور گفت: سود بانکی 
که کاه��ش یابد تولید کنندگان 
می توانند به تسهیالت ارزان تری 
دس��ت پیدا کنند و به دنبال آن 
تولید رون��ق می گیرد. به دنبال 
آن پ��ول ه��م از بانک ها خارج و 
راه��ی بازارهای دیگر می ش��ود. 
بازاره��ای  فعل��ی  ش��رایط  در 
کاذب نمی توانن��د رقیبی جدی 
برای جذب نقدینگی باش��ند. با 
توجه به توافق هس��ته ای، ارز و 
طال ظرفیت رش��د باالیی ندارند 
اما در کنار آن بورس و مس��کن 
توانایی جذب نقدینگی را دارند.

وی افزود: اگر دولت بخواهد 

اقتص��اد کش��ور را از وضعی��ت 
رک��ود خارج کن��د باید اهمیت 
خاصی به بخش مس��کن بدهد. 
ایج��اد رونق در بخش مس��کن 
از  بس��یاری  می توان��د چ��رخ 
صنای��ع را به گ��ردش بیندازد. 
بنابرای��ن درص��دی از پولی که 
از بانک ها خارج می ش��ود وارد 
بورس می شود و درصد بیشتری 
راه��ی ب��ازار مس��کن خواه��د 
ش��د. البت��ه ورود نقدینگی به 
ب��ورس در ش��رایط فعلی با اما 
و اگر هایی روبه رو بوده اس��ت. 
با ریزش های س��نگینی که در 
سال گذش��ته در بورس شاهد 
بودیم بس��یاری از مردم عادی 
ضرر کرده اند و به س��ادگی به 
این ب��ازار اعتماد نمی کنند اما 
کس��انی که با این بازار آشنایی 
دارند نقدینگی شان را از بانک 
ب��ه این ب��ازار منتقل می کنند، 
در مقابل برای مردم عادی که 
بخ��ش مهمی از نقدینگی را در 
اختیار دارند چون بازار مسکن 
یک بازار بدون ریس��ک اس��ت، 
می توانن��د با خیال آس��وده در 

آن س��رمایه گذاری کنند. 

همه چیز برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور فراهم است

بهترین زمان برای کاهش نرخ سود بانکی

اساس��نامه نمون��ه بانک ه��ای 
غیر تجاری از چند بعد قابل بررسی 
اس��ت: بعد اول مس��ئله مغایرت با 
قانون تجارت است و دیگری سایر 
مصادیق��ی که یک نهاد ناظرمانند 
بان��ک مرک��زی بای��د برپ��ا دارد و 
ت��الش کند تا حاکمیت ش��رکتی 
در بنگاه های تحت پوش��ش اتفاق 
بیفتد. قانون تجارت یک قانون عامه 
است. یکی از مغایرت های اساسنامه 
با قانون تج��ارت درخصوص ماده 
110 قان��ون تجارت اس��ت که در 
این ماده عنوان ش��ده هر ش��خص 
حقوقی می تواند انتخاب شود و به 
نمایندگی از خود ش��خص حقوقی 
را بگ��ذارد. اساس��نامه نمونه، ماده 
110 قان��ون تجارت را حصر کرده 
است و بانک ها را ملزم به این کرده 
است که حتما باید نماینده حقیقی 

معرفی شود. 
دومین ترمی که در اساس��نامه 
بانک مرکزی مطرح ش��ده مسئله 
ع��زل و نصب اس��ت و همچنین 
مع��زول ب��ودن مطرح ش��ده که 
این ترم ها، ترم های دولتی است؛ 
ترم هایی که در وزارتخانه ها و در 
شرکت های دولتی به کار می رود. 
درحالی ک��ه م��ا در قانون تجارت 
بح��ث انتخ��اب داری��م نه بحث 
انتصاب، یعنی مدیر را نمی توانیم 
مع��زول کنی��م بلک��ه منتخ��ب 
می کنی��م. کلم��ات مترادفی در 
قان��ون تج��ارت وج��ود دارد که 
برگرفته از ش��خصیت سهامداران 
است نه شخصیت مرجع ساختار 

تشکیالتی سازمانی. 
مغایرت سوم این است که بانک 
مرکزی برای خود این حق را قائل 
ش��ده اس��ت که هر زمان بخواهد 
و بان��ک از اصول خود خارج ش��د 
سرپرس��ت تعیین کند که چنین 
ترمی در قانون تجارت وجود ندارد. 
 در اساسنامه تیپ بانک ها عنوان 
شده که اساسنامه بانک ها باید در 
مجم��ع تعیین ش��ود در حالی که 
چنی��ن اتم��ام حجت��ی در قانون 
تج��ارت وجود ندارد. همچنین در 
اساس��نامه عنوان شده که اعضای 
هیات مدیره باید غیر موظف باشند 
و مدی��ران موظ��ف بانک ها را افراد 
دیگ��ری بای��د تعری��ف کنند که 
معاونان هس��تند. این نیز از جمله 
معذوریت هایی است که ناخواسته 
ب��رای س��هامداران و بانک ه��ا در 

اساسنامه گذاشته شده. 
اعتق��اد ب��ر این اس��ت که این 
اساس��نامه از قان��ون عام��ه ک��ه 
قانون تجارت اس��ت مجزا است و 
مهم ترین ایرادی که می توان از این 
اساسنامه گرفت این است که اگر 
قرار باشد هر نهاد ناظری بخواهد 
اساسنامه ای برای خودش بگذارد، 
بنابراین ما باید با اساس��نامه های 
تیپ های مختلف توسط نهادهای 
ناظر مختلف مواجه باشیم که این 
معنا پیدا نمی کند بلکه باید قانون 
تجارت حاکم بر فعالیت بنگاه های 
اقتصادی باش��د و اساسنامه ها در 
راس��تای قان��ون تجارت باش��ند. 
اساس��نامه رابطه می��ان مدیران 
ب��ا صاحبان س��هام را مش��خص 
می کن��د و هی��چ ارتباطی با نهاد 
ناظر ندارد. نهاد ناظر باید نظارت 

را از راه های دیگری انجام دهد نه 
از طریقی که بخواهد در اساسنامه 
که رابطی میان س��هامدار و مدیر 

است دخالت کند. 
 و اما در بحث حاکمیت شرکتی 
که از بحث اول اهمیت بیش��تری 
دارد اعتقاد بر این اس��ت که باید 
به مدیران اختیاراتی داده ش��ود 
و مدیران نظارت ش��وند و درست 
اداره کنند و ارزیابی ش��وند و در 

مجامع از آنها بازخواست شود. 
این اساسنامه و این ارتباطاتی که 
در حال حاضر بانک مرکزی دارد 
برقرار می کند، مسئولیت هایی را 
از سهامداران می گیرد و به بانک 
مرکزی اختص��اص می دهد ولی 
از س��ویی، آن مکانی��زم نظارتی 
ک��ه باید و ش��اید برای آن وجود 
ن��دارد و نمی توان��د انجام بگیرد 
و به نوع��ی نظ��ارت آن ش��اید به 
دخال��ت منجر ش��ود و به رش��د 
بانک ها و رش��د نظ��ام بانکداری 
کش��ور کم��ک نخواهد ک��رد. ما 
نی��ز به عنوان ش��هروند و با توجه 
به ش��رایط موج��ود، نظام جهانی 
و بس��یاری از مصادیق را فهمیده 
و درک می کنی��م و معتقدیم که 
ای��ن به دلی��ل ترجمه غلط متون 
خارج��ی اس��ت و در بعضی جاها 
از متون خارجی مفهوم اشتباهی 
برداش��ت ش��ده. بنابراین تقاضا و 
خواس��ته ما از ارش��د ها و بزرگان 
بان��ک مرک��زی و کس��انی ک��ه 
تصمی��م گیرنده در بانک مرکزی 
هستند، این است که در جلسات 
کارشناس��ی بنشینیم و مصادیق 
را در ارتب��اط ب��ا مرتبط��ان و در 
مورد ذی نفع واحد و بس��یاری از 

مسائل دیگر به گونه ای حل کنیم 
که نظام بانکداری ما روان تر باشد، 
مدیران بانک ها اختیارات منطقی 
داش��ته باشند و از آنها مسئولیت 
خواسته شود و بانک مرکزی هم 
به عن��وان نهاد ناظر، وظیفه حفظ 
و حراس��ت آنها را داش��ته باشد. 
مس��ئولیت بانک مرکزی کنترل 
و حفظ ارزش پول ملی اس��ت و 
باید بتواند رس��الت واقعی خود را 
که ش��هروندان نی��ز به آن اعتقاد 
دارند، انجام بدهد و بیشتر به آن 

وظایف برسد. 
 احکام دیوان عدالت اداری برای 
ه��ر جایی از جمله بانک مرکزی و 
دولت باید به محض ابالغ اجرا شود 
و اگر اجرا نشود بار حقوقی دارد و 
این حکم توقف عملیات برای بانک 
اس��ت. اگر دیوان عدالت اداری این 
حکم را مصداقی داده باش��د بنا به 
همان بانک باید اجرا بشود، اما اگر 
کلی داده باش��د از همین لحظه به 
بع��د توقف عملی��ات باید صورت 
بگیرد و این گونه نیس��ت که بانک 
مرکزی نس��بت ب��ه احکام قضایی 
به خصوص رای دیوان عدالت اداری 
بخواهد بی تفاوت باشد. مطمئنا آنها 
به احکام احترام می گذارند و اینکه 
تاکن��ون بانک مرکزی نس��بت به 
رای دی��وان عدال��ت اداری موضع 
خ��ود را مش��خص نک��رده ممکن 
اس��ت به این دلیل باش��د که رای 
مص��ادف با ایام نوروز صادر ش��ده 
باشد و در شب عید سیستم بانکی 
و بانک مرکزی ش��لوغ است. به هر 
حال بررسی خواهند کرد و مدیران 
بانک مرکزی بسیار مدیران فهیم و 
به نظام بانکداری و نظام بانکداری 

خصوصی عالقه مند هس��تند و به 
خواس��ته های س��هامداران بیشتر 
توجه خواهند کرد. باید توجه کرد 
که سال گذشته سال سختی بوده 

و امید است که توجه کنند. 
در مورد تبعات اجرای اساسنامه 
در نظ��ام پول��ی و بانکی کش��ور 
به خص��وص بانک های خصوصی 
تنه��ا مطلبی ک��ه می توان گفت 
این است که واکنش سرمایه گذار 
سیستم بانکی این خواهد بود که 
حتی یک س��هم هم با وجود این 
اساس��نامه نخواه��د خری��د زیرا 
هی��چ اختیاری ن��دارد و به عنوان 
س��هامدار بان��ک، براس��اس این 
اساس��نامه هیچ نقشی ندارد. هر 
س��هم دارای چهار حق است. اول 
حق اینکه سود دریافت کند. دوم 
در افزایش سرمایه ها شرکت کند، 
سوم که مهم ترین آن است اینکه 
مدی��ر منصوب ک��رده و نماینده 
تعیی��ن کند درحالی که این حق 
با وجود این اساسنامه از سهامدار 
گرفت��ه ش��ده و یک��ی از حقوق 
مالکیت س��هامدار گرفته ش��ده 
اس��ت و چهارمین حق از حقوق 
مالکانه س��هامدار، تعیین قیمت 
سهم است که این حق نیز سلب 
شده اس��ت. وقتی برای سهامدار 
سرپرس��ت تعیین شود واکنشی 
که س��هامدار می تواند انجام دهد 
ای��ن اس��ت که دیگر س��همی از 
بان��ک نخ��رد و درصورتی که این 
روال ادام��ه یابد، از خرید س��هام 
خریداری ش��ده پشیمان خواهد 
ش��د و با این اوض��اع منافع خود 
را در نظر خواهد گرفت و نسبت 
به آن واکنش نشان خواهد داد. 

عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط بانک مرکزی بار حقوقی دارد 
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خبرنــامه

قیمت جهانی طال افزایش یافت
قیمت جهانی طال در معامالت دیروز 1۸ دالر افزایش 

یافت و به 1۲۲۴ دالر در هر اونس رسید.
ب��ه گزارش تس��نیم ب��ه نقل از رویترز، پ��س از آنکه 
فرصت های شغلی در آمریکا ضعیف ترین رشد در بیش 
از یک سال اخیر را تجربه کرد و این احتمال را تقویت 
کرد که فدرال رزرو ممکن است زمان افزایش نرخ بهره 
را به تاخیر بیندازد، قیمت طال روز گذشته برای دومین 
جلسه متوالی افزایش یافت تا در نزدیکی باالترین رقم 

3 هفته اخیر معامله شود.
براساس گزارش وزارت کار آمریکا، تعداد فرصت های 
ش��غلی در ماه مارس 1۲6 هزار مورد افزایش یافت که 
کمتر از نصف فرصت های شغلی ایجاد شده در ماه فوریه 
و کمترین میزان رشد از دسامبر ۲013 تاکنون بود. این 
آمار ضعیف به رشد 1۲ ماهه فرصت های شغلی به میزان 
بیش از ۲00 هزار مورد در هر ماه که طوالنی ترین دوره 
از سال 199۴ تاکنون بود، پایان داد. این آمار می تواند 
بانک مرکزی آمریکا را قانع کند تا افزایش نرخ بهره را 
که تحلیلگران انتظار داش��تند در ماه ژوئن یا س��پتامبر 
اتفاق بیفتد، به تاخیر بیندازد. تاخیر در نخستین افزایش 
نرخ بهره آمریکا از س��ال ۲006 تاکنون، موجب تقویت 
بازار طال خواهد ش��د. با توجه به پیش بینی تحلیلگران 
در مورد به تاخیر افتادن زمان افزایش نرخ بهره، ارزش 
دالر نیز احتماال آسیب خواهد دید و این موجب ارزان تر 

شدن طال برای دارندگان سایر ارزها خواهد شد.

انگیزه بانک مرکزی برای کاهش 
سقف خرید کارت های بانکی

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بانک مرکزی با تشریح جزییات بخشنامه این بانک مبنی 
بر کاهش سقف خرید کارت های بانکی تا 50 میلیون تومان 
اعالم کرد که این دستورالعمل از ۲0 فروردین در بانک ها و 

موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست 
خبری با اش��اره به اینکه مردم ایران عموما از دو کارت 
اعتباری و برداش��ت بویژه برداش��ت برای خرید استفاده 
می کنند به توضیح درباره دالیل کاهش سقف خرید این 
کارت ه��ا پرداخ��ت و اظهار کرد: کارت های فعلی دارای 
سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد 
تومان را نیز دارا هس��تند.این درحالی اس��ت که در تمام 
دنیا این کارت ها برای منظور خاص یعنی پرداخت های 
خرد مورد اس��تفاده قرار می گیرند بنابراین دلیلی برای 
برداش��ت بی��ش از حد متع��ارف از این کارت های خرید 
وجود ندارد در عین حال که خریدهای کالن را می توان 

با حواله، چک یا ساتنا انجام داد.
وی دلیل دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف 
برداش��ت از کارت ه��ای خرید را حج��م پایین مبادالت 
ب��ا ارق��ام باالی 50 میلیون تومان عن��وان کرد و افزود: 
بررس��ی های ما نش��ان داد که تنها حدود 0.07 درصد 
یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت های انجام شده باالی 
50میلیون تومان است از این رو این سقف برای حداکثر 

خرید در بخشنامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد.
ارجمندنژاد با اشاره به اینکه همان درصد بسیار ناچیز 
برداشت های باالی 50میلیون تومان از کارت های خرید 
امکان پولشویی و تخلفات مالی را فراهم می آورد، توضیح 
داد: در حال��ی حداکث��ر وجه پرداختی به افراد در روز از 
س��وی بانک ها حدود 15میلیون تومان است که قابلیت 
فعل��ی کارت ه��ای خرید این امکان را فراهم می کند که 
افراد از طریق اصناف یا جاهای دیگر 50 میلیون یا ارقام 
باالتر را کارت کش��یده و وجه نقد دریافت کنند که در 
این حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه 
شده و زمینه تخلفات را فراهم می آورد. مدیرکل مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی با 
بیان اینکه در این رابطه تاکنون چندین نمونه پولشویی 
وجود داش��ته و پرونده های آن به قوه قضاییه ارائه ش��ده 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در یکی از پرونده ها در یکی از 
شهرس��تان ها حجم زیادی از پول جابه جا ش��ده بود که 
ای��ن مبل��غ به هیچ عنوان با ماهیت کارت و مغازه ای که 

وجه را دریافت کرده بود همخوانی نداشت.

 تحریم بانک مرکزی ایران 
هسته ای است یا غیر هسته ای؟ 

س��ه دلیل��ی که برای تحریم بان��ک مرکزی در قانون 
اختی��ارات دف��اع مل��ی آمریکا )NDAA( بیان ش��ده 
اس��ت، تاکید بیش��تر بر امر پولش��ویی و بعد تامین مالی 
فعالیت ه��ای تروریس��تی و همچنین مباحث مربوط به 

عدم اشاعه است.
 به گزارش تس��نیم، س��ه دلیلی که برای تحریم بانک 
 )NDAA( مرکزی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا
بیان شده است، تاکید بیشتر بر امر پولشویی و بعد تامین 
مالی فعالیت های تروریستی و همچنین مباحث مربوط 
به عدم اشاعه است.لذا شاید بتوان از منظر سیاسی این 
تحریم ها را به موضوع هسته ای مرتبط دانست اما نسبت 
دادن این تحریم به مباحث هسته ای از منظر حقوقی کار 
ساده ای نیست. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا 
و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در نتیجه این تحریم 
حساب های دالری و یورویی بانک مرکزی مسدود شده 
و این بانک توانایی انجام تراکنش های دالری و یورویی 
را ندارد. البته در اعمال تحریم ها اتحادیه اروپا بیش��تر 
بر محدوده خود تمرکز دارد و نس��بت به تراکنش هایی 
که در خارج از اتحادیه اروپا صورت می گیرد کمتر توجه 
می کند، اما دولت آمریکا نس��بت به کل جهان حس��اس 

است و اجازه انجام هیچ تراکنشی را نمی دهد.
در دسامبر ۲011 و در آخرین روز سال میالدی، اوباما 
که در تعطیالت به سر می برد، قانون اختیارات دفاع ملی 
آمریکا برای سال مالی ۲01۲ را امضا کرد. در این قانون 
بود که بانک مرکزی ایران تحریم شد. اصلی ترین دلیلی 
که برای این اقدام بیان شده است، پولشویی است.یعنی 
بان��ک مرکزی ایران از س��وی نهاده��ای نظارتی آمریکا 
به عن��وان ی��ک نهادی که در امر پولش��ویی فعال اس��ت 
ش��ناخته ش��ده و در نتیجه از س��وی دولت آمریکا مورد 
تحری��م قرار گرفته اس��ت. ب��ه عبارت دیگر تحریم بانک 
مرکزی ایران ارتباطی مستقیم با موضوع هسته ای ندارد، 

هرچند به صورت غیرمستقیم ارتباط دارد.

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر 3265تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3.۲65توم��ان و ه��ر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 956.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.600 توم��ان و هر پوند نیز  

۴.۸96تومان قیمت خورد. 
همچنین هر نیم سکه 511.000 تومان و هر ربع سکه 

۲75.000 تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی 1۸0.000 تومان خریدوفروش شد 
و هر گرم طالی 1۸ عیار 97.90۴ تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال در بازارهای جهانی 1۲.۲۲1 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.۲65 دالر آمریکا

3.600یورو اروپا

۴.۸96پوند انگلیس

۸99درهم امارات

1.۲95لیر ترکیه

550یوان چین

۲7 ین ژاپن

۲.69۲دالر کانادا

3.330فرانک سوئیس

11.050دینار کویت

۸70 ریال عربستان

۲.700دینار عراق

56 روپیه هند

960رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

956.000سکه بهار آزادی

956.000 سکه طرح جدید

511.000 سکه نیم بهار آزادی

۲75.000سکه ربع بهار آزادی

1۸0.000سکه گرمی

1۲.۲۲1اونس طال

۴۲۴.500مثقال طال

97.90۴هر گرم طالی 1۸ عیار

 توسعه پیشخوان های شهرنت
 از اولویت های سال جدید بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر، توس��عه پیشخوان های شهرنت 
را از اولویت های س��ال جدید این بانک دانس��ت و افزود:  
در س��ال جاری با استفاده از دستگاه های VTM، ارتباط 
مجازی با ش��عب برقرار ش��ده و استفاده از خدمات بانک 
شهر برای شهروندان با سهولت بیشتری صورت می گیرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک ش��هر، دکتر حس��ین 
محمد پورزرن��دی با اش��اره به نام گذاری س��ال جدید با 
عن��وان »دولت و ملت، همدل��ی و همزبانی« و با تبریک 
به مناس��بت موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای، اظهار 
کرد:   کمپین تبلیغاتی بانک ش��هر در این ایام با شعاری 
حرفه ای و بسیار مناسب طراحی شده بود که تقدیر بانک 
مرکزی و ش��هرداری ها را به همراه داشت و موفق شد تا 

خدمات بانک شهر را به خوبی به نمایش بگذارد. 
وی با اش��اره به ارائ��ه خدمات از طریق پیش��خوان های 
شهرنت به مشتریان در ایام تعطیالت نوروز افزود:  امیدواریم 
در س��ال جاری با استفاده از دس��تگاه های VTM، ارتباط 
مجازی با شعب برقرار شده و استفاده از خدمات بانک شهر 
برای شهروندان با سهولت بیشتری صورت گیرد. پورزرندی، 
افزود: با توجه به موفقیت در مذاکرات هسته ای، قطعا تمایل 
بانک های دنیا به سمت ایران خواهد بود و بر این اساس باید 
با افزایش س��رمایه به 16هزار میلیارد ریال، بتوانیم در این 

زمینه گام های بزرگ تری برداریم. 

 راهبرد اصلی بانک پارسیان
ارزش آفرینی پایدار برای مشتریان 
اولین نشس��ت تخصصی مدیرعامل و مدیران ارشد گروه 
بانک پارسیان در سال 9۴ با حضور مدیرعامل، اعضای هیات 
عامل، معاونان، مدیران، رؤس��ای حوزه ها و ش��عب، مدیران 
عام��ل و اعضای هی��ات مدیره ش��رکت های تابعه وکارکنان 
بان��ک پارس��یان در فروردین م��اه 9۴ درس��الن اجتماعات 

ساختمان مرکزی برگزار شد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،در این دیدار که با 
هدف تبیین راهبردها و برنامه های س��ال 9۴ برگزار شد، دکتر 
پرویزی��ان بر لزوم توجه به پی��ام نوروزی مقام معظم رهبری و 
تعیین شعار »دولت و ملت، همدلی و هم زبانی« برای سال9۴ 
تاکید کرد و گفت:  ایس��تادگی م��ردم و دولت تدبیر و امید با 
بیانیه تفاهم نامه ای که ایجاد شد به ثمر نشست و امیدوارم سال 
9۴ سرشار از موفقیت و سرافرازی همراه با همدلی و همزبانی 
بیش از پیش و اراده  قوی برای خدمتگزاری بیش��تر در شبکه 
بانکی باشد و یک شرایط طبیعی برای یک بانک حرفه ای ایجاد 
ش��ود. مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنانش 
به »هفت قاعده الف« در بانکداری اش��اره و موفقیت بانک ها را 
در لزوم رعایت این هفت قاعده دانس��ت و افزود:  من تعبیری 
را در مورد موضوعات بانکی دارم که به قاعده هفت الف معروف 
است:  اولین قاعده که رمز اصلی موفقیت است، اراده است که 
مفهوم آن عزم و اراده محکم و خدمت به ذی نفعان، مشتریان 
و س��هامداران است.  وقتی اراده مستقر شود اهداف انجام شده 
و پیگیری و مداومت و تصمیم گیری س��ریع و جس��ورانه برای 

چالش های پیش روی ما و سختی ها به ثمر می نشیند. 

نسیم نجفی

علیرضا عسگری مارانی
کارشناس اقتصادی
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معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی اعالم کرد

اتصال اپراتورهای موبایل به ثبت احوال 
و وصل آنالین سیم  کارت

معاون س��ازمان تنظی��م مق��ررات و ارتباطات 
رادیوی��ی گفت: ت��ا دو م��اه آینده با دسترس��ی 
اپراتوره��ای تلف��ن همراه به س��امانه ثبت احوال 
و اح��راز هویت س��ریع اف��راد، ام��کان وصل آنی 
س��یم کارت فراهم و بازار غیر مجاز سیم کارت های 

فعال برچیده خواهد شد. 
غالمرضا دادش زاده در گفت وگو با فارس تصریح 
کرد: در گام نخست هم اکنون یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه به صورت آنالین به سامانه ثبت احوال 
کشور متصل است و از این طریق سیم کارت های 
ای��ن اپراتور به محض ثبت ن��ام و ارائه مدارک در 
دفاتر با اطالعات ثبت احوال مطابقت داده ش��ده 

و فعال می شوند. 
وی ادام��ه داد: در ش��رایط فعلی فعال س��ازی 
س��یم کارت از مرحل��ه دریافت مدارک ت��ا تایید 
اطالعات، از 6 ساعت تا 48 ساعت در اپراتورهای 
مختلف به طول می انجامد که این زمان قابل قبول 
نیس��ت و زمین��ه تخلف های��ی از جمل��ه فروش 

سیم کارت فعال در بازار را ایجاد می کند. 
داداش زاده تاکی��د کرد: ب��ا اتصال اپراتورهای 
تلف��ن هم��راه به س��امانه ثبت اح��وال و احراز 
هویت س��ریع و س��پس وصل آنی س��یم کارت، 
بازار غیر مجاز س��یم کارت های فعال نیز برچیده 

خواهد ش��د. 

کاهش صادرات به عراق در سال گذشته
تغییر در ترکیب صادراتی 

تا س��ال گذش��ته بر ترین محصوالت صادراتی به 
کشور عراق سیمان، سرامیک و کاشی بود که امسال 
ترکیب آن کمی متفاوت تر ش��ده و به مواد غذایی و 

محصوالت معدنی تغییر یافته است. 
مجید قربانی فراز، مس��ئول دفتر تجاری عراق در 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران در گفت وگ��و با ایلنا 
ب��ا بی��ان اینکه عراق نخس��تین ش��ریک تجاری ما 
محسوب می شود، اظهار داشت: براساس آخرین آمار 
تجارت خارجی با عراق در س��ال ۹۳ رقمی به ارزش 
5میلی��ارد و 7۳7 میلی��ون دالر و می��زان صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی نیز تا پانزدهم اس��فندماه 
4۰۰ میلیون دالر بوده است همچنین میزان واردات 
از کش��ور عراق در این مدت حدود 5۹ میلیون دالر 
برآورد می ش��ود که بیش��تر در بخش آهن قراضه و 

سایر محصوالت فلزی بوده است. 
وی اف��زود: به لحاظ ترکی��ب کاالهای صادراتی 
در درج��ه اول مواد غذای��ی و خوراک��ی و پس از 
آن م��واد معدنی و مصالح س��اختمانی قرار دارند. 
قربانی ف��راز خاطر نش��ان کرد: تا س��ال گذش��ته 
بر ترین محصوالت صادراتی به این کش��ور سیمان، 
س��رامیک و کاشی بود که امسال ترکیب آن کمی 
متفاوت ت��ر ش��ده و ب��ه مواد غذای��ی و محصوالت 

معدنی تغییر کرده اس��ت. 
مس��ئول تجاری دفتر عراق در س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ایران گفت: براس��اس تفاهم��ی که با عراق 
در مهرماه ۹۳ ش��کل گرفت مقرر شد میزان تجارت 

خارجی با این کشور افزایش یابد. 
وی درخصوص بیانیه لوزان که تا تیرماه نهایی خواهد 
شد نیز افزود: مسلما تجارت خارجی با عراق روان تر از 
پیش خواهد شد و بازرگانان ما نیز هوشمندانه به دنبال 
فرصت های تجاری در داخل و خارج از کش��ور هستند 
که پس از گشایش های بانکی مسلما تجارت با پنج قاره 

تسهیل تر از قبل خواهد شد. 
قربانی فراز تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود میزان 
تجارت خارجی با عراق در س��ال جاری افزایش یابد 
این در حالی است که سال ۹۳ تجارت با این کشور 
ح��دود ۲۰درص��د کاهش یافت که البته بیش��تر به 
دلی��ل ناامنی ها از س��وی داعش بود. گفتنی اس��ت 
در س��ال ۹۲ میزان صادرات به ع��راق 5 میلیارد و 
۹5۰میلی��ون دالر بوده که در س��ال ۹۳ این میزان 

به 5 میلیارد و 7۳7 میلیون دالر کاسته شده است.

در 11 ماه سال گذشته
 آسیا و اروپا پیشتاز در واردات کشور 
 بیش��ترین سهم واردات کشور طی 11 ماهه سال 
گذش��ته به دو قاره آس��یا و اروپا با رقمی حدود ۹8 

درصد مربوط بوده است. 
به گزارش ایس��نا، طی 11 ماهه سال 1۳۹۳ بیش 
از ۹7.۹5 درص��د از ارزش کل واردات کش��ور به دو 

قاره آسیا و اروپا مربوط بوده است. 
 همچنین س��هم س��ه قاره دیگ��ر از واردات رقم 
48میلیارد و ۲58 میلیون دالر را به خود اختصاص 

داده که این میزان تنها ۲.۰5 درصد است. 
 بنا بر این گزارش، س��هم قاره آس��یا ۳7 میلیارد و 
۳۳7 میلیون دالر، قاره اروپا ۹ میلیارد و ۹۲۹ میلیون 
دالر، ق��اره آمریکا 7۳۲ میلیون دالر، قاره اقیانوس��یه 
1۹۲میلیون دالر و قاره آفریق��ا 66 میلیون دالر بوده 
است، در هر یک از این قاره ها به ترتیب بیشترین سهم 
در کش��ورهای طرف معامله به ترتی��ب چین، آلمان، 

برزیل، استرالیا و آفریقای جنوبی بوده است.

اعتراض و انتقاد به نتایج انتخابات 
اتاق با وجود تایید انجمن نظارت 

اتاق تهران که روزهای پایانی س��ال نمایندگان 
جدیدش را شناخت آغاز سال نو پس از تعطیالت 
را با زمزمه های معترضان ب��ه نتایج انتخابات آغاز 
ک��رد، تا جای��ی که یکی از اعضای ات��اق بازرگانی 
ای��ران از احتم��ال ابط��ال آرای انتخاب��ات ات��اق 
بازرگانی تهران خبر داده اس��ت. مسعود دانشمند، 
در گفت وگو ب��ا خبرگزاری ایلنا با بی��ان اینکه بر 
س��ر نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی تهران دعوا باال 
گرفته اس��ت، گف��ت: تعدادی از نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی به نتیج��ه انتخابات معترض هس��تند و 
به دی��وان عدالت اداری ش��کایت کردند. پیش از 
ای��ن نی��ز یک��ی از قدیمی ها و رییس س��ابق اتاق 
ب��ا انتقاد از پی��روزی منتخبان هش��تم گفته بود، 
دول��ت نمی خواس��ت قدیمی ها در ات��اق بازرگانی 
بمانن��د. خاموش��ی در اظهارنظ��ری گفته اس��ت: 
نمی دانم اعضای ائتالف »برای فردا« چگونه برنده 
انتخابات ش��دند. معنا ن��دارد که از 4۰ نفر ۳5نفر 

عضو ائتالف برای فردا باش��د. 
در انتخاب��ات اخیر اتاق ته��ران ۳5 نفر از ائتالف 
برای فردا به اتاق هشتم راه یافتند که با واکنش های 
مختلف فعاالن بخش خصوصی روبه رو شدند، برخی 
ب��ه آنها تبریک گفتند و برخ��ی هم تالش کردند تا 

اتفاقات اتاق را تجزیه و تحلیل کنند. 
آنچه مس��لم است نتایج توس��ط هیات نظارت بر 
انتخابات تایید ش��ده اس��ت. در این دوره انتخابات 
نزدی��ک به 4 هزارنفر ش��رکت کرده اند. تحلیل های 
فعاالن اقتصادی نش��ان می دهد که بخش مهمی از 
افرادی که طی سال های گذشته در انتخابات شرکت 
نمی کردند در هش��تمین دوره انتخابات اتاق حضور 
پیدا کرده ان��د. انتخابات اتاق های بازرگانی سراس��ر 
کش��ور در روز 18 اسفندماه س��ال ۹۳ همزمان در 

سراسر کشور برگزار شد. 

وزیر اقتصاد ژاپن اعالم کرد
افزایش ۲۶ درصدی واردات نفت 

ژاپن از ایران در سال ۲۰15

وزی��ر اقتص��اد، تجارت و صنعت ژاپ��ن اعالم کرد 
توکیو در س��ال ۲۰15 میزان خرید نفت از ایران را 

۲6 درصد افزایش داده است. 
ب��ه گزارش فارس به نقل از کاس��توم تودی، وزیر 
اقتصاد، تجارت و صنع��ت ژاپن اعالم کرد توکیو در 
س��ال ۲۰15 میزان خرید نفت از ایران را ۲6 درصد 

افزایش داده است. 
روزنامه پاکستانی »کاستوم تودی« به نقل از وزیر 
اقتص��اد، تجارت و صنعت ژاپن نوش��ت این کش��ور 
واردات نفت خ��ام خود را از ایران ب��ه میزان 1۰86 
کیلولیت��ر ی��ا به عبارت��ی ۲4۳ هزار بش��که در روز 

افزایش داده است. 
در م��اه اول س��ال جاری می��الدی، ژاپ��ن میزان 
1۹۳هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است که 
این میزان در ماه دوم س��ال جاری میالدی به روزانه 

۲6۰هزار بشکه افزایش یافته بود. 
ای��ن افزای��ش چش��مگیر واردات نفت خ��ام ژاپن 
از ای��ران، ای��ران را به پنجمین منب��ع اصلی تامین 
نفت ژاپن تبدیل کرده است. افزایش واردات نفت خام 
ژاپن از ایران در ماه اول س��ال جاری میالدی نسبت 
به یک ماه پیش از آن و آخرین ماه س��ال گذش��ته 

میالدی ۳4 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت عنوان کرد 
ارتقای بسته خدمات بیمه درمانی 

مدیرعامل س��ازمان بیمه سالمت، از ارتقای بسته 
خدمات درمانی و بیمه ای بیمه شدگان در سال ۹4 
خبر داد و گفت: توانمندس��ازی بیمه شدگان یکی از 

اقدامات مهمی است که اجرایی خواهد شد. 
انوش��یروان محس��نی بند پی در گفت وگو با مهر 
اف��زود: در س��ال جاری برنامه ه��ا و طرح های زیادی 
اجرایی خواهد ش��د که البته ادامه و توس��عه برخی 
از طرح های در دست اجرای سال ۹۳ نیز در دستور 
کار ق��رار دارد. وی تاکی��د کرد: در س��ال گذش��ته 
پوش��ش فراگیر بیمه ای ب��رای افراد فاق��د بیمه در 
کشور ایجاد شد، به طوری که 8 میلیون نفر نیز تحت 
پوش��ش قرار گرفته و از خدمات س��رپایی و بستری 

مراکز درمانی بهره مند می شوند. 
محس��نی بندپی با اش��اره به اینکه ارتقای بس��ته 
خدمات بیمه پایه یکی از برنامه های س��ازمان بیمه 
سالمت اس��ت، گفت: قصد داریم با ارائه برنامه هایی 
در س��ال جاری بسته خدماتی بیمه شدگان را هم در 

بخش خدمات سرپایی و هم بستری ارتقا دهیم. 
ب��ه گفته وی، در حال حاضر بیمه ش��د  گان بیمه 
س��المت در صندوق روستاییان و ش��هرهای دارای 
جمعی��ت کمت��ر از ۲۰ ه��زار نفر ۳ درصد و س��ایر 
بیمه ش��دگان حدود 6 درصد هزینه های بس��تری را 

پرداخت می کنند. 
مدیرعامل س��ازمان بیمه سالمت به توانمند سازی 
بیمه ش��دگان اش��اره کرد و گفت: با تش��کیل اداره 
توانمند س��ازی در جه��ت حق��وق بیمه ش��دگان و 
همچنین س��المت آن��ان، نوع بیماری و مش��کالت 

درمانی خودشان، آگاهی های الزم ارائه می شود. 
محس��نی افزود: همچنین این امکان به آنان داده 
می شود که از یک راهنمای بالینی برخوردار باشند.

اف��زای����ش ۲۰ درص��دی 
ص�����ادرات غی���ر نفت����ی، 
صنعت،  وزارت  هدف گ��ذاری 
مع��دن و تج��ارت در س��ال 
۹4 اس��ت که قائ��م مقام این 
وزارتخانه از آن خبر داده، این 
در حالی است که گزارش های 
گمرک کش��ور نشان می دهد 
ص��ادرات غیر نفتی در س��ال 
گذش��ته در مقایس��ه با سال 
۹۲ رش��دی برابر ب��ا 18/87 
خس��روتاج  اس��ت.  داش��ته 
گفته اس��ت، ای��ن پیش بینی 
ب��ا وج��ود تحریم ها ب��ود و با 
ص��ادرات  پیش ف��رض  ای��ن 
س���ال جاری  در  غیر نفت���ی 
ب��ه 6۰میلی��ارددالر خواه��د 
رس��ید. ب��ه گفته وی، رش��د 
۲۰ درصدی حداقل رش��دی 
اس��ت که ای��ن وزارتخانه آن 
را پی گیران��ه مدیریت خواهد 

کرد. 
اما از طرفی دیگر بیشترین 
اقالم صادرات��ی که در بخش 
غیر نفت��ی به چش��م می آید، 
میعانات گازی، پتروشیمی و... 
اس��ت آنچه که خسرو تاج نیز 
آن را هم اکن��ون پایه صادرات 
اس��ت.  غیر نفتی عنوان کرده 
حاال این س��وال پیش می آید 
محتاطانه ای  هدف گ��ذاری  با 
که ای��ن وزارتخانه ب��ا وجود 
ب��ه ثم��ر نشس��تن مذاکرات 
در پی��ش گرفته، برای رش��د 
ص��ادرات غیر نفت��ی روی چه 
اقالم��ی می ش��ود  و  کااله��ا 
حساب کرد. عضو هیات مدیره 
ایران  صادرات  کنفدراس��یون 
صادرات  هنوز  اس��ت،  معتقد 
غیر نفت��ی ما واقع��ا غیر نفتی 
نیس��ت و بر نف��ت تکیه دارد. 
س��یدرضی حاج��ی آقا میری 
ای��ران  در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا 
اس��تعدادهای خوب��ی ب��رای 
دارد  وجود  غیر نفتی  صادرات 
به »فرصت ام��روز« می گوید:  
اگرچه باید خوش��حال باشیم 
که بخش��ی از نف��ت با تبدیل 

ش��دن به فرآورده های نفتی، 
خ��ام ص��ادر نمی ش��ود ام��ا 
ص��ادرات غیر نفت��ی نباید به 
این محصوالت متکی باش��د، 
درحالی ک��ه بیش��ترین حجم 
ص��ادرات غیر نفتی م��ا را این 
و  تش��کیل می دهند  کااله��ا 
ص��ادرات کام��ال غیر نفتی در 

نهایت به 17 میلیارد برسد. 

گردشگری  
صنایع دستی و فرش 
بهترین غیر نفتی ها 

ب��ه گفت��ه عض��و ش��ورای 
و  بخش خصوصی  گفت وگوی 
دول��ت با برداش��تن تحریم ها 
و بهب��ود دیپلماس��ی می��ان 
تج��ارت  قاعدت��ا  دولت ه��ا 
ایران فضای جدیدی  خارجی 
را تجرب��ه خواهد کرد. حاجی 
آق��ا می��ری ب��ا بی��ان اینکه 
ص��ادرات غیر نفت��ی بای��د به 
نیروی انسانی و صنعتی متکی 
ظرفیت های  درخصوص  باشد 
موجود در کشور که می تواند 
در رأس ص��ادرات غیر نفت��ی 
قرار بگی��رد، توضیح می دهد:  
ب��ه نظر م��ن صنایع دس��تی، 
فرش و گردش��گری می توانند 
بهتری��ن زمینه ها برای رش��د 
وی  باشند.  غیر نفتی  صادرات 

می افزای��د:  ب��ا ش��کل گرفتن 
ک��ه  ش��رایطی  و  مذاک��رات 
در منطق��ه ب��ه وج��ود آمد، 
گردشگری ایران حال و هوایی 
تازه ب��ه خود گرف��ت و ورود 
گردشگر رشد پیدا کرد. عضو 
هیات رییس��ه کنفدارس��یون 
اس��ت:  معتقد  ایران  صادرات 
از  یکی  می تواند  گردش��گری 
بهتری��ن زمینه ها برای رش��د 
و توس��عه ص��ادرات غیر نفتی 
باش��د. وی ادامه می دهد:  ما 
هنوز در این زمینه توان الزم 
را ب��ه کار نبس��تیم و من فکر 
می کنم تنها ب��ا ۲۰ درصد از 
ظرفیت مان کار می کنیم و در 
صنایع مرتبط با گردشگری از 
بسیار  جهان  کشورهای  دیگر 
عق��ب هس��تیم، درحالی ک��ه 
ای��ن صنعت می تواند صادرات 

غیر نفتی را متحول کند. 
حاجی آق��ا میری می گوید:  
اگر توافق نامه در تیرماه انجام 
شود و تحریم ها هم به تدریج 
برداش��ته ش��وند، ما تا پایان 
امسال زمان اندکی برای رشد 
دس��ت  در  غیر نفتی  صادرات 
داری��م و نباید از دولت انتظار 
باش��یم چون  زیادی داش��ته 
کارش سخت و حساس است. 
اتحادی��ه  ریی��س  ام��ا 

تولید کنندگان و صادرکنندگان 
صنای��ع نس��اجی و پوش��اک 
غیر نفتی  مسیر رشد صادرات 
را طوالن��ی می دان��د و با بیان 
اینکه باید از خودمان بپرسیم 
که آیا صنعت��ی آنچنان باقی 
مانده اس��ت که بش��ود آن را 
صادر کرد، به »فرصت امروز« 
می گوید:  قدم اول باید احیای 
صنعت باشد و ما تا زمانی که 
ای��ن کار را انج��ام نداده ای��م 
سخت می توان در مورد رشد 
برنامه ریزی  صادرات غیر نفتی 

کرد. 

احیای صنعت گام اول 
در رشد صادرات غیر نفتی 
نبوی  ب��ه گفت��ه محم��ود 
در  صنعتگ��ران  از  بس��یاری 
س��ال های گذش��ته ب��ا رکود 
ترجی��ح  و  ش��دند  مواج��ه 
دادند س��رمایه های خود را از 
صنع��ت خ��ارج و در بانک ها 
س��رمایه گذاری کنند که باید 
تالش ش��ود این سرمایه ها به 
صنعت بازگ��ردد و آن را احیا 

کند. 
وی ادامه می دهد:  ما سابق 
بر این صادرات قابل توجهی به 
اروپا و دیگر کشورهای جهان 
داش��ته ایم اما باید دید قیمت 

پایه صادرات ما در س��ال 8۰ 
تا ب��ه امروز چقدر تغییر کرده 
اس��ت، صنایع داخلی ما تورم 
کمرش��کنی را در این سال ها 
تجربه کرده  که توانایی رقابت 
در بازاره��ای بین المللی را از 
آنها گرف��ت، بنابراین این یک 

زنجیره به هم متصل است. 
می ده��د:   ادام��ه  نب��وی 
صنعت م��ا بیمار اس��ت و ما 
پی��ش از برنامه ری��زی ب��رای 
صادرات غیر نفتی باید به فکر 
درمان آن باشیم و شاید بهتر 
ب��ود پیش از نتای��ج مذاکرات 
در  تحریم ه��ا  برداش��تن  و 
آین��ده نزدیک ب��رای این کار 

برنامه ریزی کنیم. 
اس��ت:  معتق��د  نب��وی 
ماشین آالت تجهیزات صنعتی 
در کش��ور فرس��وده است و با 
واردات  و  تحری��م  برداش��تن 
این دس��تگاه ها باز ه��م باید 
زم��ان قابل توجه��ی را صرف 
کرد تا صنعت کش��ور دوباره 
رون��ق یافته و مانند گذش��ته 
تولی��دات داخلی راه ش��ان به 

بازار خارجی باز شود. 
اقتص��ادی  فع��ال  ای��ن 
ش��خصی  عقیده  می گوی��د:  
من این است، اگر برنامه ریزی 
منس��جم، دقیق و هدفمندی 
برداش��تن  باش��یم،  نداش��ته 
تحریم ها تنها به واردات منجر 

خواهد شد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
و براس��اس آخرین آمار منتشر 
شده از سوی گمرک جمهوری 
اسالمی ایران صادرات غیر نفتی 
ایران در سال 1۳۹۳ در مجموع 
ب��ه 4۹میلی��ارد و 744 میلیون 
دالر رسید که در مقایسه با سال 
1۳۹۲ به میزان 18 و 87 صدم 
درصد افزایش داش��ت. صادرات 
غیر نفتی کش��ورمان در س��ال 
1۳۹۲ به می��زان 41 میلیارد و 
848 میلی��ون دالر بوده اس��ت 
و بی��ش از 5۰درصد ص��ادرات 
غیرنفتی شامل میعانات گازی و 

فرآورده های نفتی است.

سهم بیش از 5۰ درصدی فرآورده های نفتی در صادرات غیر نفتی

سایهنفتبرصادراتغیرنفتیسنگینیمیکند

 رییس کل بیمه مرکزی گفت: 
در همین دو سه روز اخیر و پس 
از بیانیه س��وییس، با تقاضاها و 
مراجعه های حضوری متعددی از 
سوی شرکت های معتبر اروپایی 
ب��رای فعالی��ت در صنعت بیمه 

کشور مواجه شده ایم. 
به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم 
با  امی��ن در جمع خبرن��گاران، 
اشاره به بیانیه سوییس و توافق 
هسته ای احتمالی آتی افزود: اگر 
توافق هسته ای نهایی و تحریم ها 
از صنعت بیمه برداش��ته ش��ود، 
بی��ش از آنک��ه ما ب��رای عرضه 
ریس��ک ب��ه ب��ازار بین الملل��ی 
نیازمند باشیم به سرمایه گذاری، 
فناوری و مش��ارکت شرکت های 
خارج��ی در صنعت بیمه داخلی 

نیاز داریم. 
مرک��زی  بیم��ه  کل  ریی��س 
ای��ران ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه در 
دوران تحریم نی��از صنعت بیمه 
کشور تامین ش��د، گفت: با این 
وجود نگهداری ریس��ک بیمه ای 
در داخل کش��ور خ��الف منطق 
بیمه ای اس��ت و ما ه��م باید به 
ب��ازار جهانی بیم��ه عرضه کنیم 
و هم خری��دار بیمه های خارجی 

باشیم. 

 آغاز به کار
3شرکت جدید بیمه ای 

رییس کل بیمه مرکزی ایران 
در ادامه از آغاز به کار سه شرکت 
جدید بیم��ه ای در س��ال جاری 
خب��ر داد و گفت: تاس��یس این 
سه شرکت در شورای عالی بیمه 
تصویب شد و در حال طی کردن 
مراحل قانونی و نهایی برای آغاز 
فعالی��ت و ورود ب��ه ب��ازار بیمه 

کشور هستند. 

پرداخت 15۰میلیارد تومان 
به خسارت دیدگان 

بیمه توسعه
وی درب��اره آخری��ن وضعیت 

ش��رکت  خس��ارت دیدگان 
داش��ت:  اظهار  توس��عه،  بیم��ه 
تاکنون 15۰ میلی��ارد تومان به 
خس��ارت دیدگان ای��ن ش��رکت 
پرداخت ش��ده و بقیه پرونده ها 
نیز در سراس��ر کش��ور در حال 

بررسی است. 
امین افزود: با مصوبه ش��ورای 
عالی بیمه، مس��ئولیت پرداخت 
خس��ارت زی��ان دی��دگان بیمه 
توسعه به ش��رکت بیمه ایران با 
تعهد تامی��ن مالی بیمه مرکزی 

واگذار شده است. 
وی ب��ا بی��ان آنک��ه نباید در 
این جریان کسانی که در اداره 
بهره ب��رداری  بیم��ه توس��عه و 

از مناب��ع آن ش��رکت کوتاهی 
داش��تند، منتفع شوند، تصریح 
ک��رد: در مصوبه ش��ورای عالی 
بیم��ه تاکید ش��د بیم��ه ایران 
تعهدات  بر دریافت سهم  عالوه 
مال��ی بیمه مرکزی، با دس��تور 
قاض��ی، ام��وال و دارایی ه��ای 
پرداخت  برای  را  توس��عه  بیمه 
خسارت زیان دیدگان در اختیار 

بگیرد. 

بیمه طالیی فرهنگیان و 
آتیه سازان حافظ ارتباطی با 

بیمه مرکزی ندارد
مرک��زی  بیم��ه  ریی��س کل 
در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره 

آخری��ن وضعی��ت بیمه طالیی 
ش��رکت  موضوع  و  فرهنگی��ان 
آتیه س��ازان گف��ت: ب��ه بیم��ه 
مرکزی ای��ران ارتباطی ندارد و 
مرجع رس��یدگی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی اس��ت.

 بیمه دی بحران را پشت 
سر گذاشت

امین درباره برخی مسائل پیش 
آمده برای ش��رکت بیمه دی در 
سال گذشته نیز گفت: بیمه دی 
سال گذش��ته به دلیل مشکالت 
مالی در پرداخت تعهدات مشکل 
داشت اما تفاوتش با بیمه توسعه 
آن ب��ود که س��هامدارانش برای 
حل مش��کالت با بیم��ه مرکزی 

همراهی کردند. 
رییس کل بیمه مرکزی ایران 
اف��زود: هم بیم��ه مرکزی کمک 
کرد و هم س��هامداران بیمه دی 
با آوردن سرمایه جدید بحران را 
پشت سرگذاشتند و در روزهای 
آخر ۹۳ افزایش سرمایه شرکت 
بیمه دی نیز نهایی ش��د لذا در 
س��ال ۹4 با افزایش س��رمایه و 
اقدامات مدیریتی صورت گرفته 
در این ش��رکت، نگران��ی از این 

بابت نداریم. 

پس از بیانیه سوییس
 تقاضای شرکت های معتبر اروپایی برای حضور در صنعت بیمه 

 ریی��س ات��اق اصناف کش��ور 
گفت: افراط و تفری��ط در واردات 
برخی کاالها یک��ی از موضوعاتی 
اس��ت که در س��ال های گذشته 
مشکالتی را ایجاد کرده و طبیعی 
اس��ت فضایی که در حال حاضر 
با توجه به مذاکرات هس��ته ای به 
وجودآمده در مناس��بات بین ما و 
سایر کشورها اثرگذار خواهد بود. 

علی فاضلی در گفت وگو با ایسنا 
اظه��ار کرد: عدم مدیریت صحیح 
در س��ال های گذش��ته موج��ب 

بی اعتنایی به تولید ملی ش��ده و 
واردات بی رویه گس��ترش یافته و 
متاسفانه عده ای فرصت طلب نیز 
س��ودجویی را هدف ق��رار داده و 

مشکالت زیادی ایجاد کرده اند. 
به گفته وی مدیریت نادرست 
در س��ال های گذش��ته به تولید 
ملی آس��یب زد و می توان گفت 
نخس��تین  از  تولیدکنن��دگان 
گروه هایی هس��تند که بعد از به 
نتیجه رسیدن توافقات می توانند 
فعالیت ه��ای خود را گس��ترش 

دهن��د و تولید کش��ور می تواند 
به س��متی حرکت  کند که قابل 

رقابت با سطح جهانی باشد. 
فاضلی با بیان اینکه کشورمان 
در تامی��ن بعض��ی م��واد اولیه 
مش��کالتی دارد و هی��چ وق��ت 
نمی توانی��م خودمان را بی نیاز از 
افزود:  بدانیم،  دیگر  کش��ورهای 
ب��ا به نتیج��ه رس��یدن توافقات 
هسته ای، تولیدات داخلی ما در 
بسیاری از حوزه ها و از جمله در 
بخ��ش مواد دارویی و پزش��کی، 

بخش صنعتی به ویژه در صنایع 
نس��اجی و بهس��ازی و نوسازی 
ماش��ین آالت افزای��ش یافت��ه و 

کیفیت نیز بهبود می یابد. 
وی ادامه داد: مجبوریم بعضی 
وارد  کش��ورهایی  از  را  کااله��ا 
کنیم که با آنها مراودات تجاری 
چندانی نداریم و همین موضوع 
و  ک��رده  ایج��اد  را  مش��کالتی 
طبیعی است بعد از لغو تحریم ها 
این س��دها شکس��ته می ش��وند 
و از س��ویی ب��ا رواب��ط تجاری 

آزادتر میزان قاچ��اق نیز به طور 
چشمگیری کاهش می یابد. 

ط��ی  داد:  ادام��ه  فاضل��ی 
در  قوانین��ی  اخی��ر  س��ال های 
کش��ور تصوی��ب می ش��ود ک��ه 
منهای حضور ات��اق اصناف بود، 
اگرچ��ه اصناف بیش��ترین نقش 
را در ای��ن زمین��ه داش��تند اما 
اص��ال در تصمیم گیری ه��ا دیده 
نمی ش��دند که امروز این نقیصه 
برطرف ش��ده و اصناف در تمام 

کمیسیون ها حضور دارند. 

رییس اتاق اصناف: 
 تبعات منفی افراط و تفریط در واردات برخی کاالها 

بینالملل

اصناف

ارتباطات

صادرات

واردات

اتاقبازرگانی

تجارت

بیمه

مینوگله



»توس��عه دری���ا مح��ور«؛ 
ای��ن دو کلم��ه ش��اید بتواند 
تم��ام برنامه های وزی��ر راه و 
شهرس��ازی را برای توسعه و 
بهبود اوضاع دریایی کشور در 

خود خالصه کند. 
عب��اس آخون��دی در طول 
تاکید  بارها  ماه های گذش��ته 
کرده آنچه تاکن��ون در بنادر 
ای��ران اتف��اق افتاده اس��ت با 
ظرفیت های موج��ود به هیچ 

عنوان سازگاری ندارد. 
نف��وذ گس��ترده ای��ران در 
آب های منطق��ه خلیج فارس، 
در اختیار داش��تن چند بندر 
استان های  در  منطقه ای  مهم 
خوزس��تان،  و  هرم��زگان 
بن��در  در  بالق��وه  ظرفی��ت 
ش��هید بهش��تی در چابه��ار 
برای گس��ترش توان کش��ور 
در دری��ای عمان و البته توان 
منطقه گس��ترده دریای خزر 
در ارتب��اط دادن کش��ورهای 
حوزه خزر ب��ه یکدیگر باعث 
ش��ده نام ایران در فهرس��ت 
کش��ورهای دریایی منطقه به 

شکلی خاص جلوه کند. 
ب��ا وجود این توان بالقوه اما 
در طول س��ال های گذش��ته 
ایران آن طور که باید و شاید 
در لیس��ت کش��ورهایی ک��ه 
محوریت دریایی خلیج فارس 
را به دس��ت آورده اند جایگاه 

ویژه ای نداشته است. 
طوالنی مدت  قرارداده��ای 
عربی  کش��ورهای  از  بعض��ی 
حاش��یه خلیج ف��ارس مانند 
عمان و ام��ارات با طرف های 
اروپای��ی و آمریکای��ی و البته 

ش��رایط اقتص��ادی آنه��ا که 
اج��ازه ورود الینرهای دریایی 
مختلفی را به بنادر آنها صادر 
کرده باعث ش��ده رقابت ایران 
ب��ا این کش��ورها به س��ختی 
مهیا ش��ود.  این مسئله باعث 
ش��ده آخون��دی، وزی��ر راه و 
بارها اعالم  ایران  شهرس��ازی 
کن��د آنچه تاکن��ون به عنوان 
بن��ادر  در  توس��عه ای  ط��رح 
مختلف کش��ور مط��رح بوده 
و بنا اس��ت در آین��ده نیز در 
دس��ت پیگی��ری ق��رار گیرد 
نه تنه��ا باید با یک تجدیدنظر 
جدی همراه ش��ود که هدف 
اصلی از ارائه این برنامه ها نیز 
ن��ه اهداف درون کش��وری که 
رس��اندن بنادر ایران به سطح 
رقابت با بنادر مختلف منطقه 

است. 
افتت��اح ف��از س��وم بن��در 
گس��ترش  رجای��ی،  ش��هید 
امام  بن��در  کانتینری  ت��وان 
مک��رر  دس��تورات  البت��ه  و 
بر  مبن��ی  رییس جمه��وری 
ل��زوم س��رعت گرفتن طرح 
بهشتی  ش��هید  بندر  توسعه 
در چابهار تنها بخشی از این 
برنامه هاس��ت تا در آینده ای 
بنادر  ن��ام  بتوان��د  نزدی��ک 
اصلی ترین  به عنوان  را  ایران 
محورهای دریایی در منطقه 
خلیج فارس به ثبت برس��اند. 

در کنار مس��ائل داخلی اما 
س��ال های  در  که  موضوع��ی 
گذش��ته برای صنعت دریایی 
ایران مشکل س��از ش��ده و راه 
توس��عه را ب��ا کن��دی همراه 
تحریم های  بحث  است،  کرده 
اقتصادی اعمال شده از سوی 

کشورهای اروپایی و آمریکایی 
علیه ایران است. 

هرچند طبق اعالم سازمان 
بنادر و دریانوردی به جز بندر 
ش��هید رجایی که برای مدت 
مح��دودی تحریم ش��د دیگر 
بنادر ایران به شکل رسمی در 
فهرس��ت تحریم های خارجی 
تهدیدهای  اما  نداشته اند  قرار 
قدرت ه��ای ج���هان��ی روی 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
بین الملل��ی مبنی ب��ر تحریم 
آنها در صورت ورود به مسائل 
دریای��ی ای��ران از یک س��و و 
کش��تیرانی  تحری��م  البت��ه 
ای��ران و موسس��ات مال��ی و 
بیم��ه ای ک��ه ت��وان تضمین 
محموله ه��ای وارد ش��ده ب��ه 
آب ه��ای کش��ور را از دس��ت 
داده بودن��د از س��وی دیگ��ر 
اروپایی ها  لرزی��دن دل  باعث 
 ب��رای ورود ب��ه آب های ایران 

شده است. 
بحثی که به نظر می رس��د 
با به نتیجه رس��یدن توافقات 
لوزان و از بین رفتن تحریم ها 
کن��ار خواهد رفت ت��ا جایی 
ک��ه رییس س��ازمان بنادر در 
نشست خبری روز شنبه خود 
رس��ما اعالم ک��رد:  مذاکرات 
گس��ترده ای با کشتیرانی های 
اروپایی ب��رای ورود دوباره به 
آب های ایران آغاز شده است 
موضوع��ی که هرچند تا زمان 
عملی ش��دن ب��ه مقدمات و 
نیاز  گس��ترده  پیچیدگی های 
دارد اما می تواند افق آب های 
ای��ران را پ��س ازچند س��ال 

دوباره روشن کند. 
توافق لوزان نویدبخش 

روزهای خوش دریایی است
سعید ایزدیان، معاون دریایی 
سابق سازمان بنادر و دریانوردی 
در گفت وگو با »فرصت امروز«، 
ب��ا مثب��ت انگاش��تن تواف��ق 
هس��ته ای حاص��ل ش��ده بین 
ایران و قدرت های جهانی اظهار 
کرد:  هرچند در طول سال های 
قب��ل دولت تالش ک��رد با برپا 
کردن تمهیدات الزم فش��ار به 
وج��ود آمده علیه بن��ادر ایران 
را به حداقل برس��اند اما باز هم 
تحریم ها تاثیر خود را گذاشتند. 
وی ادامه داد:  بحث تضمین 
ش��ناورها و بیمه محموله های 
آنها و همچنین محدودیت های 
اعمال ش��ده علیه کش��تیرانی 
ق��دری  ش��د  باع��ث  کش��ور 
سرعت پیش��رفت ایران در این 
مس��یر کوتاه ش��ود.  از این رو 
به  لوزان  توافقات  درصورتی که 
نتایج قطعی رسیده و تحریم ها 
کنار روند می توان امید داشت 
روزهای خوش دریایی ایران بار 

دیگر از راه برسد. 
الینرهای  ایزدیان،  گفته  به 
عالق��ه  هم��واره  اروپای��ی 
داشته اند تا از ظرفیت موجود 
در بنادر ایران حداکثر استفاده 
را ببرند مسئله ای که با توجه 
اخیر  سال های  تحریم های  به 
با دشواری هایی همراه شده و 
می توان��د از این به بعد دوباره 

تمام شرایط را عادی کند. 
معاون دریایی سابق سازمان 
بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 
ظرفیت بنادری مانند ش��هید 
رجای��ی، امام خمین��ی  )ره( و 
چابهار در سطح منطقه کم نظیر 
است، اظهار کرد:  خوشبختانه با 

اقدامات مثب��ت صورت گرفته 
در سال های گذشته و افزایش 
قابل توجه توان بندری ایران در 
س��طح منطقه در صورت کنار 
رفتن تحریم ه��ا می توان امید 
داشت این مسئله به رونق بنادر 
ای��ران و افزایش توان رقابت ما 
ب��ا همس��ایگان خلی��ج فارس 

بینجامد. 
وی ک��ه در ح��ال حاض��ر 
هلدینگ  ی��ک  مدیرعامل��ی 
نی��ز  را  خصوص��ی دریای��ی 
ب��ر عه��ده دارد با اش��اره به 
اس��تقبال بخش خصوص��ی و 
حضور پ��ر ت��وان این بخش 
در کنار بخ��ش دولتی برای 
اروپایی��ان ب��ه  بازگردان��دن 
تاکید  ای��ران  عرصه آب های 
و  روزه��ا  ط��ول  ک��رد:  در 
هفته های گذش��ته مذاکرات 
دولت��ی  و  بخش خصوص��ی 
ایران ب��ا الینره��ای اروپایی 
از س��ر گرفته ش��ده که این 
می توان��د نویدبخش روزهای 
در  ای��ران  دریای��ی  خ��وش 

آینده ای نزدیک باشد. 
هرچند در مذاک��رات اولیه 
ایران با شش کشور قدرتمند 
جه��ان و توافقنامه س��وییس 
نیز بخش��ی از محدودیت های 
اعمال شده علیه آب های ایران 
لغو ش��د و به طور خاص بندر 
رجای��ی به عن��وان اصلی ترین 
مرک��ز دریایی ای��ران باردیگر 
به حالت عادی بازگش��ت اما 
قطعا حضور دائمی و پردامنه 
اروپایی ه��ا در آب ه��ای ایران 
نیاز به یک توافق قطعی دارد 
که شاید این توافق در تیر ماه 

امسال برآورده شود. 

افق روشن بنادر ایران در چشم انداز لوزان

باد توافق کشتی های اروپایی را به ایران می آورد
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110 هزار واحد مسکن مهر راکد 
مانده است

قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی گفت: براس��اس 
بررس��ی های به عمل آمده در آبان سال ۹۲، حدود 
۳۴۰ هزار واحد راکد در س��طح کشور وجود داشت 
که در این یک سال و چند ماه باوجود کمبود منابع 
با حمایت ه��ای دولت و وزارت راه و شهرس��ازی از 
این تعداد ۲۳۰ هزار واحد فعال ش��دند و برای فعال 
ک��ردن ۱۱۰ هزار واحد راکد دیگ��ر هم برنامه ریزی 

شد. 
به گزارش ایس��نا، احمد اصغری مهرآبادی درباره 
تع��داد پروژه ه��ای راکد مس��کن مهر گف��ت: تعداد 
پروژه های راکد مس��کن مهر در استان ها و شهرهای 
مختلف مش��خص ش��د. بر این اس��اس مشکالت را 
احص��ا کردیم و برنامه ه��ای الزم را برای پیش��برد 
پروژه ها به اس��تان ها ارائه دادیم. در تالش هستیم با 
ارزیابی مشکالت و مسائل بتوانیم شرایطی را فراهم 
آوریم تا در اس��تان هایی که بیشترین پروژه راکد را 

دارند بتوانیم وضعیت را بهبود بخشیم. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در 
ادامه با ارائه توضیحات بیشتر گفت: براساس مطالعات 
و برنامه ریزی های به عمل آمده با س��ازمان ملی زمین 
و مس��کن و شرکت عمران شهرهای جدید طرح هایی 
در دس��ت تهیه اس��ت که در قالب شیوه نامه هایی این 

پروژه ها در استان ها باید به اتمام برسد. 
وی افزود: در دولت یازدهم حدود ۴۰۰ هزار واحد 
مس��کن مهر با وج��ود محدودیت های مال��ی افتتاح 
ش��ده و اگر بعد خانوار را چهار نف��ر در نظر بگیریم 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این واحدها س��اکن 
ش��ده اند. مهرآبادی با بیان اینکه در برخی استان ها 
هیچ پروژه راکدی گزارش نش��ده و تا پایان امس��ال 
پرونده مسکن مهر در این استان ها بسته خواهد شد 
ادامه داد: به مس��ئوالن اس��تان ها اع��الم کردیم که 
وضعیت پروژه های مس��کن مهر را شهر به شهر اعالم 
کنند. در حال حاضر در یک هزار و ۱۳۰ شهر کشور 
در حال س��اخت مسکن مهر هس��تیم که ۵۰ درصد 

پروژه های آنها به اتمام رسیده است. 

وام بالعوض 2 تا 5 میلیون تومانی 
مسکن مهر پرند

عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند با بیان اینکه 
حداقل وام بالعوض پروژه های مس��کن مهر پرند ۲ و 
حداکثر آن ۵میلیون تومان اس��ت، گفت: این اقدام 
براساس درخواست هیات مدیره و موافقت وزیر راه و 

شهرسازی انجام شده است. 
به گزارش تس��نیم، س��یدعلی اکبر طاه��ری اظهار 
کرد: در بحث آماده س��ازی براس��اس بخشنامه  دولت 
که به تایید وزیر راه و شهرس��ازی رس��ید به  پیشنهاد 
شرکت عمران پرند، مجمع مصوب کرد بخشی از بحث 
آماده سازی مسکن مهر را از متقاضیان دریافت نکنیم و 
آن را از منابع داخلی شرکت عمران پرند تامین کنیم. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه »نیمه دوم اس��فند س��ال 
گذش��ته ای��ن مصوبه را از مجم��ع گرفتیم« تصریح 
کرد: حداقل وام بالعوض ۲میلیون تومان و حداکثر 
آن ۴ ت��ا ۵میلیون تومان اس��ت، به عن��وان مثال در 
پ��روژه فاز ۶ ک��وزو ک��ه ارزش اف��زوده دارد آورده 
متقاضی��ان ۲میلیون تومان کاه��ش می یابد، اما در 
پروژه ای مانند هس��ا که هزینه آماده سازی به حدود 
۱۰میلیون تومان می رسد متقاضیان حدود ۵میلیون 

تومان را بابت آماده سازی پرداخت خواهند کرد. 
وی با بیان اینکه وام ۵میلیون تومانی )افزایش وام 
از ۲۵ ب��ه ۳۰میلیون تومان( به چند پروژه پرداخت 
شده اس��ت، گفت: قرارداد متمم پروژه های کالن با 
بانک در دفترخانه انجام ش��ده و یک سری مبالغ به 
حساب مس��دودی شرکت آمده اس��ت که براساس 
پیش��رفت فیزیکی و صورت وضعی��ت پول در وجه 
پیمانکاران آزاد می ش��ود. عضو هیات مدیره شرکت 
عمران پرند افزود: س��ال ۹۴ سال خوبی برای شهر 
پرند است، هم اینکه وام تخصیص یافته و هم اینکه 
کاه��ش قیمت در مباح��ث مربوط به آماده س��ازی 
محقق شده است. به گفته طاهری، وام های بالعوض 
از محل منابع داخلی ش��رکت عم��ران پرند )فروش 
زمی��ن یا تهاتر ب��ا پیمانکاران( تامین می ش��ود. وی 
ب��ا بیان اینکه متعاقبا ب��رای واحدهای آماده پیامک 
تحوی��ل واحده��ا ارس��ال می ش��ود، تصری��ح کرد: 
دس��تگاه های خدمات رس��ان وزارت نیرو و نفت باید 
به مس��کن مهر کمک و کنتوره��ای آب، برق و گاز 

واحدهای آماده را نصب کنند. 

زمین های شهرهای جدید به بانک 
مسکن فروخته می شود

به گزارش ایلنا، معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید 
از شهر جدید پرند گفت: زمین های شهر جدید پردیس 
به عنوان نمونه، با قیمت کارشناسی هزار میلیارد تومان 

به بانک مسکن واگذار شده است. 
محس��ن نریمان با اجرای این طرح، بانک مسکن 
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های زیربنایی 
و روبنای��ی را در ش��هرهای جدید تامی��ن می کند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه واگذاری 
زمین به بانک مسکن یک روش جدید تامین اعتبار 
اس��ت افزود: این طرح در سایر ش��هرهای جدید از 

جمله شهر جدید پرند نیز قابل اجراست. 

کاهش مسافران ریلی، جاده ای و 
هوایی در نوروز94

وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد: تعداد مسافران 
ن��وروزی در س��ال ۱۳۹۴ ک��ه از وس��ایل حمل ونقل 
عمومی برون شهری استفاده کرده اند در بخش ریلی، 
جاده ای و هوایی نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته 
و بخ��ش دریایی ش��اهد افزای��ش ۲8 درصدی تعداد 

مسافران ورودی و خروجی بنادر بوده است. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
راه وشهرس��ازی، جزییات آمار اس��تفاده شهروندان از 
وسایل حمل ونقل عمومی از ۹۳/۱۲/۲۵ تا ۹۴/۱/۱۵ 
نشان می دهد که در این مدت یک میلیون و 7۶۰ هزار 
و ۶۶۶ نفر از طریق قطار ها جا به جا شده اند که نسبت 

به سال گذشته ۴ درصد کاهش را نشان می دهد. 
همچنی��ن ی��ک میلی��ون و 7۵۹ ه��زار و ۴۶۴ نفر 
از طریق پروازهای داخلی جا به جا ش��دند که نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته کاهش ۱۰ درصدی را 
نشان می دهد. تعداد مسافران خارجی نیز ۴8۴ هزار 
و ۳۳۰ نفر بوده است که کاهش 7 درصدی را نسبت 
به پارسال داشته است. تعداد مسافران نوروزی جابه جا 
ش��ده با صدور صورت وضعیت به وس��یله اتوبوس در 
سطح کشور چهار میلیون و 7۲۹ هزار و ۴۳۱ مسافر و 
با مینی بوس و میدل باس یک میلیون و ۹۱7 هزار و 
8۳۳ نفر و با سواری کرایه برون شهری یک میلیون و 
۴۲۰ هزار و ۲8۱ نفر است که نشان می دهد ۵8درصد 
مسافران با اتوبوس، ۲۴ درصد با مینی بوس و میدل 

باس و ۱8 درصد با سواری کرایه جابه جا شدند. 
بناب��ر ای��ن گزارش در بخش حمل و نقل بین المللی 
نی��ز از م��ورخ ۹۳/۱۲/۲۵ ت��ا ۹۴/۰۱/۱۴ در مجموع 
7۵8 هزار و ۵87 نفر شامل ورودی۳7۶ هزار و ۵۲۴ 
مس��افر ورودی و ۳8۲ هزار و ۶۳ مس��افر خروجی از 
مرزها تردد کردند که نسبت به سال گذشته ۹ درصد 
کاهش داش��ته اس��ت. الزم به ذکر اس��ت از کل تردد 
ص��ورت گرفت��ه از مرزها ۴87 هزار و ۲۵8 نفر معادل 
۶۴ درص��د ایران��ی و ۲7۱ ه��زار و ۳۲۹ نف��ر معادل 

۳۶درصد ملیت خارجی داشته اند. 

عوامل موثر بر کاهش ترافیک در نوروز
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی احداث مس��یرهای 
جدی��د و رفع گلوگاه ه��ای ترافیکی را از عوامل موثر 
در کاهش مسیر های پرترافیک در نوروز امسال عنوان 

کرد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، علی ن��ورزاد ضمن اع��الم این 
مطل��ب گف��ت: بهره ب��رداری از پروژه های تونل و پل 
چال��وس و تقاطع غیرهم س��طح اتصال��ی کمربندی 
نوش��هر-چالوس، بخش��ی از قسمت اول ۱۱ کیلومتر 
باقیمان��ده از آزادراه رودبار-منجی��ل، س��ه راه��ی 
پون��ل در بزرگ��راه تال��ش، قطعه ی��ک کنارگذر بندر 
 انزلی، تقاطع غیرهم س��طح آقاسیدش��ریف در محور 
فومن-شفت-سراوان، محدوده بلبل خان و پنجاب در 
محور هراز و بخش هایی از محور فیروزکوه-قائم شهر 
از جمله پروژه هایی بود که در آس��تانه س��ال جدید و 
برای تسهیل سفرهای نوروزی به بهره برداری رسید. 
پ��ل  و  تون��ل  از  بهره ب��رداری  ب��ا  اف��زود:  وی 
 چال��وس و تقاط��ع غیرهم س��طح اتصالی کمربندی 
نوش��هر-چالوس ترافی��ک ش��رق به غ��رب بزرگراه 
نوش��هر-چالوس  کمربن��دی  قس��مت  در  کن��اره 
از طری��ق تون��ل و نی��ز ترافی��ک عبوری به س��مت 
مرزن آباد از طریق رمپ های مجاور جابه جا ش��د. 
مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توسعه بهره برداری از 
 بخش هایی از محور فیروزکوه-قائم ش��هر در بخش 
گدوک-پل س��فید در مح��دوده گلوگاهی ترافیکی 
ورس��ک و اوری��م و در بخش های��ی از مح��دوده 
پل س��فید- قائم ش��هر در تپه س��ر را س��بب روانی 
ترافیک در این محور منتهی به شمال کشور دانست 
و گفت: در ایام نوروز در این مس��یر که تمامی آن 
به غیر از حدود ۱۰ کیلومتر چهار بانده شده است، 
برخالف س��ال گذشته ش��اهد ترافیک های سنگین 
و معطل��ی مس��افران در راه نبودی��م. مع��اون وزیر 
راه و شهرس��ازی زیرعبور رفتن بخش��ی از آزادراه 
منجیل-رودبار را س��بب رفع گره ترافیکی آزادراه 
قزوین-رش��ت بیان کرد و افزود: بخش��ی از قسمت 
اول ۱۱ کیلومتر باقیمانده از آزادراه رودبار-منجیل 
برای مسافران نوروزی زیرعبور قرار گرفت که نقش 
کنارگذر را برای آزادراه قزوین-رشت ایفا و مشکل 
منجی��ل و گ��ره ترافیکی آن را تا حدودی رفع ک��رد. 

ن��ورزاد ادام��ه داد: در محور کنار ش��مال محدوده 
آستارا-رضوانش��هر و سه راهی پونل که گره ترافیکی 
ای��ن محور به حس��اب می آم��د، بخش هایی پیش از 
آغاز س��فرهای نوروزی زیرعبور قرار گرفت که نقش 
قابل توجهی در کاهش ترافیک در این مسیر داشت. 

افزایش 20 درصدی نرخ کرایه ها به 
تصویب فرمانداری رسید

فرمان��دار ته��ران با اش��اره ب��ه افزای��ش میانگین 
۲۰درص��دی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی تهران که 
از روز یکشنبه اعمال شده است،  گفت: این افزایش 
نرخ با تاییدیه فرمانداری تهران صورت گرفته است. 
به گزارش ایس��نا،  عیس��ی فرهادی افزود: افزایش 
کرایه در ناوگان حمل و نقل عمومی از س��وی ش��ورای 
ش��هر تهران پیش��نهاد ش��ده بود تا در سال ۱۳۹۴ به 

مرحله اجرا درآید. 
وی عنوان کرد: فرمانداری تهران پیش تر اعالم کرده 
بود این افزایش نرخ ها نباید بیشتر از نرخ تورم باشد 
تا مورد موافقت قرار گیرد. برهمین اس��اس افزایش 
متوسط میانگین ۲۰ درصدی در نرخ کرایه ها به تایید 
رس��ید و از روز گذش��ته در ش��هر تهران اجرایی شده 
است. فرهادی ادامه داد: بخشی از این افزایش نرخ ها 
ب��ه نوس��ازی ناوگان اختص��اص خواهد یافت و بخش 
دیگ��ر آن نیز ب��ه حفظ وضعیت موجود تعلق خواهد 
گرفت. همچنین شورای اسالمی شهر تهران افزایش 
نرخ بلیت مترو را س��ال گذش��ته به تصویب رساند که 
پس از ارسال این الیحه به فرمانداری تهران و تایید 

آن به صورت قانون در آمد. 

جواد هاشمی

گزارش 2

درحالی که تعادل بازار مس��کن 
را کمبود یک میلیون و ۵۰۰هزار 
واحد مس��کونی برهم زده است، 
ای��ن کمب��ود از کالنش��هرهایی 
مانن��د تهران ب��ه روس��تاها هم 
سرایت کرده، به طوری که معاون 
نوسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی گفت: در 
حال حاضر در مناطق روستایی با 
کمبود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی 

مواجه هستیم. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
نشس��ت  در  مهدی��ان  عزی��زاهلل 
خب��ری روز گذش��ته خ��ود ب��ه 
مشکل کمبود خانه در روستاهای 
مختلف کشور اشاره کرد و ادامه 
داد: تعداد خانوارهای روس��تایی 
و  میلی��ون   ۵ ح��دود  چی��زی 
8۰۰هزار اس��ت ام��ا ۵ میلیون و 
۲۰۰ هزار واحد خانه روس��تایی 
وج��ود دارد که در تالش��یم این 

فاصله آماری را کاهش دهیم. 
وی با اشاره به پروسه نوسازی و 
بازسازی خانه های روستایی گفت: 
یکی از مهم ترین اهداف و اقدامات 
بنی��اد مس��کن انقالب اس��المی 
بازس��ازی خانه ه��ای روس��تایی و 
مقاوم س��ازی آن اس��ت که در این 
راس��تا ارائه تس��هیالت را از سال 
7۳ آغ��از کردیم. در ابتدا س��قف 
تسهیالت نوسازی ۱۵۰ هزار تومان 

بود و مقرر شد در سه برنامه توسعه 
س��االنه ۲۰ هزار واحد مس��کونی 

روستایی نوسازی شود. 
مهدی��ان ادام��ه داد: ام��ا این 
تع��داد در برنامه چهارم توس��عه 
ب��ا اجرای ط��رح ویژه بهس��ازی 
نوس��ازی  روس��تایی،  مس��کن 
واحده��ای فرس��وده به س��االنه 
۲۰۰ هزار واحد رس��ید. در سال 
8۴ س��قف تس��هیالت نوس��ازی 
مس��کن روس��تایی به ۵ میلیون 
توم��ان افزایش یاف��ت و در طول 
برنامه های چهارم و پنجم توسعه 
ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 
نوسازی شدند. تاکنون ۴۰ درصد 
از واحدهای مس��کونی روستایی 

مقاوم سازی شده اند. 

وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
۲ میلی��ون و ۱۰۰ ه��زار واح��د 
نوسازی شده  روستایی  مسکونی 
اما نوس��اری چیزی حدود  است 
۳ میلی��ون و ۲۰۰ ه��زار واح��د 
فرسوده در این مناطق باقی مانده 
است. طبق طرح جامع مسکن تا 
اف��ق ۱۴۰۵ س��االنه بای��د ۲۰۰ 
هزار خانه روس��تایی بازس��ازی و 
نوسازی شود. این تعداد 8 درصد 
از خانه های روس��تایی را ش��امل 
می ش��ود. بنابراین در ۱۰ س��ال 
چی��زی حدود 7۰ ت��ا 8۰ درصد 
فرس��وده  روس��تایی  خانه ه��ای 

بازسازی و نوسازی می شوند. 
مس��کن  و  نوس��ازی  مع��اون 
روس��تایی بنیاد مس��کن انقالب 

این  اقدام��ات  درب��اره  اس��المی 
نهاد برای مقاوم س��ازی ۶۰درصد 
خانه ه��ای روس��تایی تاکید کرد: 
برنامه ما این اس��ت ک��ه تا پایان 
س��ال ۱۴۰۵ تمام بافت فرسوده 
روستا ها بازسازی و نوسازی شود 
و از این رو نخس��تین اقدام بنیاد 
افزایش س��قف تس��هیالت بانکی 
به طوری  بود.  برای مقاوم س��ازی 
ک��ه در ح��ال حاضر س��قف این 
تس��هیالت به ۱۵ میلیون تومان 
با کارمزد ۵ درصد رسیده است. 

وی ادام��ه داد: تاکن��ون ی��ک 
واح��د  ه��زار   ۶۴۱ و  میلی��ون 
نوسازی  برای  روستایی  مسکونی 
عقد قرارداد ش��ده اند و نوس��ازی 
ی��ک میلی��ون و ۵7۳ هزار واحد 

ش��روع ش��ده اس��ت و همچنین 
تاکنون ۳۵۰ هزار واحد مسکونی 
روس��تایی جنگ زده و زلزله زده 
بازس��ازی ش��ده اند. مهدی��ان در 
رابطه با س��قف وام نوس��ازی در 
س��ال ۹۴ گفت: در س��ال جاری 
نرخ وام بانکی برای مقاوم س��ازی 
و بازس��ازی خانه های روس��تایی 
همان ۱۵ میلیون تومان با نرخ ۵ 
درص��د خواهد بود. وی همچنین 
در رابط��ه ب��ا بده��ی دول��ت به 
بانک ه��ا بابت یارانه س��ود اظهار 
کرد: دول��ت چیزی حدود هزار و 
۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بابت 
یارانه س��ود تس��هیالت نوسازی 
مس��کن به بانک ها بدهکار است 
که البته بخشی از آن را شب عید 

پرداختیم. 
مس��کن  و  بازس��ازی  مع��اون 
روس��تایی بنیاد مس��کن انقالب 
اس��المی با اش��اره به طرح جامع 
مس��کن برای مناطق روس��تایی 
گف��ت: تضمی��ن اج��رای برنامه 
شش��م توس��عه ب��رای نوس��ازی 
روس��تایی طرح جامع  خانه های 
مس��کن اس��ت و در طرح جامع 
مسکن عالوه بر میزان نوسازی ها 
م��وارد دیگ��ری از جمل��ه ارائ��ه 
مشوق هایی به کس��انی که قصد 
مهاج��رت معکوس از ش��هرها به 
روستا را دارند، در نظر گرفته ایم. 

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

کمبود خانه به روستاها هم رسید



خری��د تضمینی گن��دم از دو اس��تان جنوبی 
کشور آغاز ش��د. قیمت خرید تضمینی برای هر 
کیلوگرم گن��دم معمولی 1155توم��ان و گندم 
دوروم 1185 توم��ان اس��ت و باوج��ود مخالفت 
تشکل های کش��اورزی و کمیس��یون کشاورزی 
مجل��س و درخواس��ت افزای��ش قیم��ت، دولت 
در این زمینه واکنش��ی نش��ان نداده است. این 
درحالی اس��ت که دولت در س��ال گذش��ته 20 
درص��د بر قیم��ت آرد و ن��ان اف��زوده اما گندم 
همچنان با قیمت قبلی از کش��اورزان خریداری 

می شود. 

مجلس پیگیر افزایش قیمت گندم
غالمرضا نوری قزلجه، نایب رییس کمیسیون 
کش��اورزی مجل��س در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
ام��روز«، از پیگیری درخواس��ت افزایش قیمت 
گن��دم از دولت خبر می دهد و می افزاید:  ما این 
خواسته کش��اورزان را پیگیری می کنیم. گرچه 
تاکنون اقدامی از س��وی دولت نشده اما مجلس 
پیگیر ماجراس��ت. وی می گوی��د:  دولت یازدهم 
در س��ال نخس��ت اقدامات خوبی کرد و افزایش 
بی س��ابقه ای در قیم��ت خری��د تضمینی گندم 
داشت. انتظار داریم این اقدامات حمایتی دولت 
از کش��اورزان ادامه داشته باش��د و تنها در یک 
مقطع و یک س��ال نباشد. نماینده بستان آباد در 
مجلس تاکید می کند:  البته قیمت کنونی خرید 
گندم نیز خیلی پایین نیست اما با افزایش قیمت 
نهاده های کش��اورزی و حامل های انرژی، انتظار 
می رود این مسائل در خرید تضمینی محصوالت 

نیز منظور شود. 

نرخ گذاری محصوالت توجیه ندارد
خری��د تضمینی یک��ی از راهکارهای حمایتی 
دولت ها از تولید محصوالت کش��اورزی است، به 
این ترتیب که دول��ت از ابتدای زنجیره تولید تا 
فروش و بازار رس��انی محصوالت دخالت می کند. 
این در حالی اس��ت که زنجی��ره تولید هنوز در 
کش��ور ما ش��کل نگرفت��ه و تولیدکنن��دگان و 
کش��اورزان ب��دون حمایت ه��ای دول��ت تولید 
می کنند اما در فروش محصوالت همیش��ه پای 

دولت ها به میان کشیده می شود. 
کرامت وکیلی پور، رییس مجمع ملی خبرگان 
کشاورزی، در واکنش به خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان با قیمت پیش��ین، به »فرصت امروز« 
می گوی��د: در ش��رایط کنونی که ما کش��اورزان 

تمام��ی نهاده های کش��اورزی را به صورت آزاد و 
با هزینه های گزاف و سرس��ام آور تهیه می کنیم، 
نرخ گذاری دولت بر محص��والت جایگاه منطقی 
ن��دارد. در ای��ن وضعی��ت گندم بای��د به صورت 

توافقی خریداری شود نه تضمینی. 
کشاورز نمونه کش��ور، با ابراز نارضایتی از این 
موضوع، تصری��ح می کند: چانه زنی های زیادی با 
مسئوالن وزارت جهاد کش��اورزی انجام داده ایم 
اما راه به جایی نبردی��م و تالش های مان نتیجه 

نداد. وزارت کش��اورزی تابع سیاست های دولت 
است و دولت نیز تمایلی به افزایش قیمت گندم 

ندارد. 
 خواسته گندم کاران

افزایش 20درصدی قیمت 
برخ��ی از تش��کل های کش��اورزی در س��ال 
گذش��ته، زمانی ک��ه درخواس��ت افزایش قیمت 
خری��د تضمینی گندم از س��وی دولت رد ش��د، 
به ش��کایت تهدید کردند. مجمع ملی هماهنگی 

تشکل های کشاورزی، از جمله این تشکل ها بود. 
مس��عود اس��دی، رییس این مجمع به »فرصت 
ام��روز« می گوید:  دولت براس��اس قانون خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی موظف است هر 
ساله همراه با افزایش قیمت نهاده ها و حامل های 
ان��رژی و متناس��ب ب��ا آنها قیم��ت محصوالت 

کشاورزی را نیز افزایش دهد. 
وی می افزاید:  درحالی که سال گذشته افزایش 
قیم��ت نهاده ه��ا و حامل ه��ای انرژی را ش��اهد 

بوده ای��م اما قیمت خری��د تضمینی محصوالتی 
مانن��د گندم تغییر چندانی نکرد و دولت وظایف 
قانون��ی خود را به درس��تی انجام ن��داد. باوجود 
صراحت این موضوع که قیمت گندم دس��ت کم 
ت��ا 20 درصد باید افزای��ش یابد اما دولت به این 

کار تن نداده است. 
ریی��س مجمع مل��ی هماهنگی تش��کل های 
کش��اورزی ادام��ه می ده��د:  به نظر می رس��د 
دولت در ابتدای فصل کش��ت ب��ه دلیل مواجهه 
با بحران آب و برای کنترل س��طح کشت، قیمت 
محصوالت را افزایش نداده است. بنابراین انتظار 
داری��م در آغ��از فصل برداش��ت دول��ت با یک 
اصالحیه قیمت گندم را افزایش دهد. اس��دی با 
اشاره به مذاکرات هسته ای و نتایجی که به زودی 
به دس��ت خواهد آمد، تاکید می کند:  پیش بینی 
می کنیم با آزادسازی بخشی از منابع مالی دولت 
پس از لغو تحریم ها، محدودیت های مالی دولت 
برطرف ش��ود و کشاورزان نیز از این موقعیت به 

دست آمده بهره ای ببرند. 

عجله ای برای شکایت نداریم
وی در پاس��خ به این پرسش که اگر قیمت 
گندم ثابت بماند، آیا ش��کایت از دولت توسط 
مجمع، گزینه ای است که عملی شود، تصریح 
می کند:  چند س��ال پیش نی��ز چنین اتفاقی 
رخ داد و دول��ت پس از خرید تضمینی با یک 
اصالحیه قیمت ها را افزایش داد و مابه التفاوت 
قیمت ها نیز به کش��اورزان پرداخت ش��د. ما 
همچنان منتظر نرخ اصالحی دولت دست کم 
تا 20 درصد افزایش هستیم. مجمع عجله ای 
برای ش��کایت ندارد و براساس قانون هر حقی 
در هر زمانی قابل استیفاست. امیدواریم دولت 
نس��بت به اعطای حق کشاورزان سریعا اقدام 

کند.
وکیلی پ��ور، ریی��س مجمع مل��ی خبرگان 
کش��اورزی اما امید چندان��ی به افزایش قیمت 
تضمینی گندم ندارد و تمایلی هم به ش��کایت 
نش��ان نمی ده��د. وی می گوی��د:  مجمع ملی 
خبرگان کش��اورزی برنامه ای مبنی بر شکایت 
از دول��ت برای افزای��ش قیمت گن��دم ندارد. 
تش��کل ها به محض اینکه حرکتی در راس��تای 
حمای��ت از کش��اورزان بکنند ک��ه در تقابل با 
برنامه های دولت باش��د، خ��ردش می کنند. ما 
پش��توانه ای نداری��م که ب��ا اس��تفاده از آن از 
ح��ق و حقوق مان دفاع کنیم. ب��ه همین دلیل 

برنامه ای برای ش��کایت نداریم. 

نمایندگان مجلس و تشکل های کشاورزی در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

نرخ گندم اصالح شود
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وعده های سرخرمن مسئوالن 
عملی نشد

با آغاز خرید تضمینی گندم در فصل جدید زراعی، 
مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی به وعده های خود 
مبن��ی ب��ر خرید تضمین��ی گندم براس��اس کیفیت 
محصول عمل نکردند. از س��ال گذش��ته که تشکل ها 
پیگی��ر موضوع افزایش قیم��ت گندم بودند، معاونت 
زراعت وزارت جهاد کش��اورزی اعالم کرد که خرید 
تضمینی گندم کش��اورزان از س��ال آینده )امس��ال( 

براساس کیفیت خواهد بود. 
معاونت زراعت وزارت کش��اورزی در نشس��ت هایی 
که با تش��کل های بخش کش��اورزی داشتند و وعده و 
وعیدهایی که دادند، اعالم کردند در خرید تضمینی 
گندم دولت تا 1400 تومان برای محصوالت باکیفیت 
نیز توان پرداخت دارد. براساس قول مسئوالن ما نیز 
از کشاورزان خواستیم گندم باکیفیت تری تولید کنند 
و قیمت گذاری ها براساس کیفیت است. حاال با شروع 
خرید تضمینی می بینیم که مسئوالن برنامه های شان 
تغییر کرده و به روال همیش��گی خرید می کنند. ما 

مانده ایم که جواب کشاورزان را چگونه بدهیم! 
پرس��ش و ابهام��ی ک��ه در خرید ب��ر پایه کیفیت 
محص��والت وج��ود دارد این اس��ت که در این صورت 
کیفی��ت را چه کس��ی مش��خص می کن��د؟ نانوایان، 
کارخانه های آرد، کش��اورز یا معاونت زراعت؟ با چه 
ابزار و امکاناتی؟ کدام مرجع بر آن نظارت خواهد کرد؟ 
اگر هم توان چنین کاری را نداش��تند چرا وعده های 

توخالی دادند؟ 
با اعالم وزارت جهاد کش��اورزی، بانک کش��اورزی 
بانک عامل خرید تضمینی گندم شده است. پیشینه 
و س��وابق نش��ان داده که این بانک نیز در پرداخت ها 
درست عمل نکرده و کشاورزان از این بانک ذهنیت 
خوبی ندارند. البته مسئوالن بانک کشاورزی گفته اند 
ک��ه راهکارهای��ی ارائه داده اند تا پ��ول گندمکاران تا 
24 س��اعت پرداخت ش��ود و گندمکاران به سرنوشت 
ذرت کاران دچ��ار نمی ش��وند. ب��ه نظر می رس��د این 
گفته ه��ا نی��ز در حد حرف باش��د و کش��اورزان برای 
دریافت پول محصول شان مدت ها به انتظار بنشینند. 

دست کم تجربه چنین نشان می دهد. 
در خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی، موضوع 
دیگری مطرح است. تولید محصول و قیمت تمام شده 
آن در همه مناطق و استان های کشور یکسان نیست 
و به همین دلیل در خرید نیز نباید با یک دید نگاه و 
با یک قیمت خریداری شوند. افزون بر کیفیت، قیمت 
تمام ش��ده هم باید در خرید تضمینی در نظر گرفته 
شود. یکی دیگر از دالیل افزایش نیافتن قیمت گندم 
از سوی دولت، کم کردن فشار از جامعه مصرف است 
درحالی که دولت در این زمینه نیز تعیین تکلیف کرده 
و از سال پیش با قطع سهمیه آرد بسیاری از نانوایی ها 
در استان ها، مردم نان را به قیمت آزاد می خرند. حال 
این مابه التفاوت قیمت کجا می رود، مشخص نیست؟ 
به هر روی تش��کل های بخش کش��اورزی همچنان 
پیگی��ر موض��وع افزایش قیمت گندم از س��وی دولت 
هس��تند و امیدواری��م مس��ئوالن در ای��ن زمین��ه 
تصمیم های��ی را ک��ه به حمایت از کش��اورزان منجر 

شود، اعمال کنند. 

بررسی مشکالت کاهش امنیت غذایی 
در کمیسیون بهداشت مجلس

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس از بررسی 
مش��کالت ناش��ی از کاهش امنیت غذایی در جامعه در 

جلسه دیروز کمیسیون خبر داد. 
 عزی��زی فارس��انی، در گفت وگ��و با خانه ملت، درباره 
دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اس��المی، افزود:  اهمیت غذا و دارو و مش��کالتی که در 
این خصوص در کش��ور وجود دارد موضوعی بود که در 
نشست کمیسیون با حضور مسئوالن سازمان غذا و دارو 
مورد بحث واقع شد. نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ 
و فارسان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد:   واقعیت 
آن اس��ت که با توجه به افزایش س��رطان ها و مش��کالت 
ناش��ی از کاه��ش امنیت غذای��ی در جامعه و در نهایت 
نبود متولی ناظر بر تولید موادغذایی مش��کالتی ایجاد 
خواهد ش��د که در جلس��ه دیروز برای رفع آنها بحث و 
تبادل نظر صورت گرفت. عضو کمیس��یون بهداش��ت و 
درمان مجلس ش��ورای اس��المی گفت:  در این نشس��ت 
قرار ش��د با مش��ورت سازمان های مختلف مانند صنعت، 
معدن و تجارت قانونی برای کاهش مشکالت مربوط به 

اهمیت غذا تدوین شود. 

 کشف ۵00 کیلو گوشت فاسد
در یکی از رستوران های تهران

500 کیلو گوشت چرخ کرده فاسد در بازرسی گشت  
مشترک نوروزی تعزیرات حکومتی استان تهران از یکی 
از رس��توران های معروف تهران که تقریبا افراد متمول 

جامعه را پذیرایی می کند،  کشف و معدوم شد. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم،  چهارم فروردین ماه امس��ال 
گش��ت مش��ترک ویژه نوروز تعزیرات حکومتی اس��تان 
تهران به همراه بازرس اداره دامپزش��کی و بهداش��ت،  
تصمیم می گیرند به رستوران هایی که در ایام تعطیالت 
فعالند و از مردم پذیرایی می کنند رفته و بر نحوه عرضه 
اغذیه در آنها نظارت کنند. گشت مشترک تعزیرات در 
مسیر خود به شعبه رستورانی که یکی از رستوران های 
معروف تهران محس��وب می ش��ود و ش��هرت بس��یاری 
کس��ب کرده و تقریبا پذیرایی قش��ر متوسط رو به باالی 
جامعه است،  مراجعه می کنند. در این بازرسی،  بازرس 
اداره دامپزش��کی اعالم می کند گوش��ت های چرخ کرده 
غیرشرکتی قابلیت فریز کردن ندارند و در صورت فریز 
ش��دن فاسد می ش��وند. همین مسئله موجب شده بود،  
گوش��ت های چرخ کرده  غیرش��رکتی فریز شده در این 

رستوران فاسد شده و تغییر رنگ دهند. 

یادداشت

بـــازار

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی

علی خان محمدی

قائ��م مقام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
ام��ور تج��ارت و مع��اون بازرگان��ی داخلی این 
وزارتخان��ه درخص��وص مش��کالت تنظیم بازار 
ش��ب عید اظهار کرد:  وزارت جهاد کش��اورزی 
امسال مس��ئولیت تنظیم بازار ش��ب عید را بر 
عهده داش��ت و توجیه آنه��ا درخصوص اینکه 
اصناف زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کردند 
و آنها ابزار اجرایی برای تنظیم بازار نداشته اند، 

به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. 
مجتبی خس��روتاج تصریح کرد:  مگر وزارت 
صنعت مغازه داری می کن��د یا مغازه ها زیر نظر 
آنها اداره می ش��وند که مس��ئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی چنین ادعایی می کنند؟ 

انتقاد از قانون انتزاع
خس��روتاج با انتقاد از قانون انتزاع بیان کرد:  
م��ا قطعا نقدهای زیادی ب��ه قانون انتزاع داریم 
ول��ی کاری نمی توانی��م انجام دهی��م، زیرا یک 
قانونی از قبل تصویب ش��ده و ما مجبوریم آن 

را اجرا کنیم. 
وی درخص��وص اینک��ه دود ناهماهنگ��ی به 
وجود آمده بی��ن وزارتخانه های صنعت و جهاد 
کش��اورزی به چش��م م��ردم م��ی رود و مردم 
امس��ال برای نخس��تین بار ش��ب عید پرتقال 
11ه��زار تومانی و مرغ 9 هزار تومانی خریدند، 
خاطرنش��ان ک��رد:  ما چه کاری می توانس��تیم 
انج��ام دهی��م، تنظیم بازار ای��ن اقالمی که نام 

بردید، در حوزه اختیارات ما نبود. 
قائم مق��ام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با 
بیان اینکه نماین��دگان مجلس باید درخصوص 
قانونی که تصویب کرده اند پاس��خ دهند، یادآور 
شد:  نمایندگان مجلس باید بگویند درخصوص 
انتزاع، چرا جوانب را در نظر نگرفتند و مشکالت 
امروز در حوزه تنظیم بازار را پیش بینی نکردند. 
خس��روتاج با اش��اره به عملکرد ستاد تنظیم 
بازار تصریح کرد:  س��تاد تنظیم ب��ازار از زمان 
اج��رای قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا و قبل از 
آن در زمین��ه تنظیم بازار کاالهای اساس��ی و 
کشاورزی فعالیت می کرده و البته بعضی اوقات 
در بخش ه��ای دیگر مانند لوازم التحریر، مصالح 
س��اختمانی، س��یمان، فوالد و مواد پتروشیمی 

هم اعمال نظر می کرد. 
وی اف��زود:  با این حال بعد از انقالب س��هم 
تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی مانند برنج، 
شکر، مرغ، روغن و تخم مرغ در این ستاد بسیار 
باالت��ر از دیگر اقالم ب��وده، زیرا این کاالها جزو 
سبد کاالهای اساسی مورد نیاز مردم بوده است 

و همواره دولت ها روی این اقالم 
به موقع  تا  حساس��یت داش��تند 
تامی��ن ش��وند و افزایش قیمت 

زیادی نداشته باشند. 
بازرگان��ی داخلی وزیر  معاون 
صنعت گفت:  بعد از اعالم قانون 
انتزاع همه این وظایف به وزارت 
جهاد کش��اورزی س��پرده شده 
اس��ت بنابراین ما ج��ز تبعیت از 
قان��ون انت��زاع کاری نمی توانیم 

انجام دهیم. 
خس��روتاج بی��ان ک��رد:  نگاه 
مانند  وزارتخانه های��ی  اساس��ی 
جهاد کش��اورزی به تولید است 
بنابراین وزارت جهاد کش��اورزی 
به دنبال باال ب��ودن قیمت اقالم 
تا کش��اورزان  است  کش��اورزی 
س��ود کنند و قش��ر روس��تایی 

جامعه حمایت ش��وند، در روستاها بمانند و به 
کشاورزی مشغول شوند. من هم اگر در وزارت 

جهاد کش��اورزی ب��ودم همین سیاس��ت را در 
پیش می گرفتم. 

خسروتاج گفت:  در حال حاضر نگرانی ما این 

اس��ت که وزارت جهاد کش��اورزی 
دغدغه تولی��د دارد و حقوق و نیاز 
مصرف کنن��ده در ای��ن وزارتخان��ه 
کم رن��گ اس��ت و آنها ب��ه حقوق 
نیاز مصرف کنندگان توجه  مردم و 

کمتری دارند. 
مع��اون بازرگان��ی داخل��ی وزیر 
صنع��ت در پاس��خ به این س��وال 
نس��یم که آیا برنام��ه ای در دولت 
برای ایجاد تغیی��ر در قانون انتزاع 
یا جدا ک��ردن دو وزارتخانه صنعت 
و بازرگان��ی دارید یا خی��ر، عنوان 
کرد:  ما نمی توانیم تمام وقت خود 
را به ای��ن موارد اختص��اص دهیم 
و نمی توانی��م هم��واره قانون ه��ای 
مختل��ف را اص��الح کنی��م، زی��را 
ممکن اس��ت در برهه فعلی تغییر 
قانون کمی زود باشد و نمایندگان 
مجلس تمایل داش��ته باش��ند این قانون مدتی 

اجرا شود تا نتیجه آن را ببینند. 

جهادکشاورزی ناموفق بود
وی ادام��ه داد:  در ح��ال حاض��ر تجرب��ه 
اجرای این قانون تجربه موفقی نبوده اس��ت، 
به خص��وص در ش��ب عی��د ش��اهد بودیم که 
وزارت جهاد کش��اورزی در تنظیم بازار موفق 
نبود ولی بس��یاری از قانون ها وجود دارد که 
قانون گ��ذاران اع��الم می کنند ک��ه یک یا دو 
س��ال زمان می خواهند تا نتیجه آن به خوبی 
در جامع��ه مش��خص و بع��د از آن اصالحات 

انجام ش��ود. 
خسروتاج گفت:  مشکالت و معضالت تنظیم 
بازار ش��ب عید ب��ه کمیس��یون های مربوط در 
دولت ارجاع می ش��ود و اگر تشخیص داده شود 
تنظیم بازار مانند ش��ب عید در ایام دیگر سال 
هم با مشکالتی روبه رو شده است، قطعا طرحی 
به مجلس برده خواهد شد تا این مشکالت حل 

شود. 

وزارت جهاد کشاورزی اختیار الزم را 
برای اجرای طرح انتزاع ندارد

خس��روتاج درحال��ی این س��خنان را عنوان 
ک��رد که یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در 
گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو سیما گفته 
بود:  تنظیم بازار، شاخصه دارد و انحراف قیمت 
نش��انه عدم موفقیت مدیریت تنظیم بازار بوده 

است. 
محم��د صادق مفتح که به عنوان کارش��ناس 
مسائل اقتصادی در این برنامه شرکت کرده بود 
با انتقاد از ناقص بودن و شتابزدگی قانون انتزاع 
گفت:  باید در اسرع وقت اصالحیه ای به قانون 
انت��زاع وارد و ابزارها و اختیارات الزم به وزارت 

جهاد کشاورزی ارائه شود. 
مفتح ب��ا طرح این س��وال که آی��ا ابزارهای 
الزم ب��رای اجرای این قان��ون در اختیار وزارت 
جهاد کش��اورزی ق��رار دارد، اف��زود:  ابزار الزم 
برای اجرای این ط��رح در اختیار وزارت جهاد 

کشاورزی قرار ندارد. 
وی خاطر نش��ان کرد:  اگر تصمیم بر اجرای 
قانون گرفتیم مسئولیت ها و ابزار را نیز باید در 

اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهیم. 
معاون س��ابق وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه مصرف در طول یک س��ال یکسان 
نیس��ت و در برخی روزهای س��ال ب��ا افزایش 
مصرف مواجه هس��تیم، گف��ت:  کنترل قیمت 
باع��ث جلوگی��ری از ورود هرگون��ه فش��ار بر 

خانوارها می شود. 

قائم مقام وزیر صنعت: 

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال باال نگه داشتن قیمت هاست

مولود غالمی

حس��ین صفایی که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دوم 
سیما با موضوع نظارت بر بازار با کدام وزارتخانه است، شرکت کرده 
بود، با بیان اینک��ه نوع مداخله دولت در بازار میوه یک منطق قوی 
ندارد، افزود:  امس��ال در کارگروه تنظیم بازار میوه اختالف بر س��ر 

ادامه فعالیت این کارگروه وجود داشت. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی 
گفت:  در سال های گذشته به ویژه در هفته های آخر سال میوه های 
اصلی که در س��بد مصرفی خانوار وجود داشته اند با تغییر و افزایش 

قیمت همراه بوده است. 
صفایی افزود:  در س��ال جاری قیمت خرده فروشی پرتقال و سیب 
به ترتیب در بازار هفته آخر اسفند ماه 73 درصد و 16 درصد نسبت 

به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. 

معاون وزیر جهادکش��اورزی و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در 
مورد عملکرد دولت در اجرای قانون انتزاع نیز گفت:  براساس این قانون 

وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را برعهده دارد. 
براس��اس قان��ون تمرک��ز وظایف و اختی��ارات مرب��وط به بخش 
کش��اورزی در وزارت جهاد کش��اورزی ملقب به قانون انتزاع، تمام 
اختی��ارات، وظایف و ام��ور مربوط به سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی، 
نظارت و انجام اقدامات الزم در بخش کش��اورزی از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. 
وی ب��ه تاکید قانون گذار بر اجرای این قانون در طول پنج س��ال 
گذشته اشاره کرد و گفت:  در تنظیم بازار اشتباه برداشت داریم که 
همین دیدگاه اش��تباه موجب ش��ده تنظیم بازار را همراه با دخالت 

دولت بدانیم. 

رییس اتحادیه بارفروشان گفت: اینکه تنظیم بازار در دست دولت 
باش��د کار اش��تباهی اس��ت، تنظیم بازار باید در دست متولی میوه 

یعنی اتاق اصناف که شامل اتحادیه ها است، باشد. 
به گزارش نس��یم، مصطفی دارایی نژاد اف��زود: در همه جای دنیا 
برای ب��ه وجود نیامدن مش��کالت ب��ازار برنامه ری��زی می کنند اما 
متاس��فانه در کش��ور ما هیچ گونه برنامه ریزی در ای��ن رابطه وجود 
ندارد. البته وزارت جهاد کشاورزی قول داده است که از این به بعد 

حرف کارشناس��ان این حوزه را بپذیرد.  دارایی نژاد عنوان کرد: اگر 
اتحادیه ه��ا به عنوان متولی میوه در تنظیم ب��ازار ورود پیدا کنند و 
دولت نیز تنها نظارت داشته باشد این تنظیم بازار موفق خواهد بود. 
وی تصری��ح کرد: نباید دول��ت در این حوزه یعن��ی تنظیم بازار، 
مس��تقیم وارد عمل ش��ود، مانند امس��ال که نه تنه��ا موفقیتی در 
ذخیره س��ازی حاصل نشد بلکه مردم نیز به چالش و گرفتاری دچار 

شدند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

دیدگاه ها در تنظیم بازار، اشتباه است

تنظیم بازار نباید در دست دولت باشد

ب��رای خری��د تضمینی گندم براس��اس 
کیفی��ت، با توجه به فرصتی که در اختیار 
داشتیم تاکنون به دستورالعمل اجرایی و 
عملیاتی دست نیافتیم. گرچه خرید گندم 
برمبنای کیفی��ت، از مصوبات دولت بود و 
نشس��ت های زیادی نی��ز در این خصوص 
برگزار ش��د اما به شاخص های عملیاتی و 
قابل انجام نرسیدیم. قرار است این مصوبه 

از فصل زراعی بعدی اجرا شود. 
البته بخش��ی از کیفیت از نظ��ر ظاهر و 

فیزی��ک در خری��د تضمینی گن��دم مانند 
س��ال های پی��ش لح��اظ می ش��ود و ما در 
»ج��دول پاک��ی« ای��ن م��وارد را آورده ایم. 
قیم��ت خرید تضمینی که از س��وی دولت 
اعالم ش��ده، قیم��ت پای��ه و اصطالحا کف 
آن است و براس��اس جدول پاکی، محصول 
قیمت گذاری و خرید می ش��ود. این جدول 

وسیع اس��ت و به نوع ناخالصی های مفید و 
غیرمفید توج��ه دارد.  کمیته های خرید بر 
حسب دس��تورالعمل هایی که دارند، گندم 
را از کشاورزان خریداری می کنند و نظارت 
و کارفرمای��ی آن بر عه��ده معاونت زراعت 
وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین جدول 
پاکی و دس��تورالعمل خرید، معیاری برای 
قیمت گذاری است و قیمت 1150 تومانی، 

قیمت پایه در نظر گرفته شد. 
از س��وی دیگر قیمت تعیین شده فعلی 
نیز براس��اس مصوبه دولت است و معاونت 
زراع��ت وزارت جهاد کش��اورزی به عنوان 
نماینده دولت بر این کار نظارت می کند. 

خرید تضمینی گندم براساس کیفیت شاید فصلی دیگر
عباس کشاورز

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی



ب��اراک اوبام��ا، رییس جمهور آمری��کا در گفت وگو با 
روزنامه نیویورک تایمز که متن آن بامداد روز دوش��نبه 
منتشر شد،  قویا از بیانیه هفته گذشته ایران و گروه 5+1 
دف��اع کرد و این اقدام را تنها فرصت برای جلوگیری از 
دس��تیابی ایران به ظرفیت تولید سالح هسته ای خواند 
و گفت: این در حالی است که ما هم زمان تمام گزینه ها 
را در صورتی  که تهران تعهداتش را نقض کند محفوظ 

نگه می داریم. 
اوباما در پاس��خ به سوالی درباره حمایت واشنگتن از 
کشورهای عربی ش��امل عربستان در برابر ایران، گفت: 
از هم پیمان��ان عرب خود دعوت کرده ام تا با آنها درباره 
ایران گفت وگو کنم. این کش��ورها ب��ا وجود تهدیدات 
خارج��ی ب��ا تهدیدات داخل��ی نیز مواجه هس��تند. اما 
بخش��ی از وظیفه ما این اس��ت که با این کشورها کار 
کنیم و به آنه��ا بگوییم چطور می توانیم توانمندی های 
دفاعی ش��ما را علیه تهدی��دات خارجی تقویت کنیم و 

در عین حال چگونه می توانیم نظام 
سیاس��ی را در این کشورها تقویت 
کنی��م. این کش��ورها ب��ا نارضایتی 
داخلی مواجه هستند. اگرچه گفتن 
این حرف ها دش��وار اس��ت اما باید 

مطرح شود.
به س��واالتی  پاس��خ  در  اوبام��ا 
بیانی��ه صورت  درب��اره جزیی��ات 
گرفت��ه میان ای��ران و گروه 5+1، 
گف��ت: در وهل��ه اول آنچ��ه م��ا 
تواف��ق کردی��م این اس��ت که ما 
ق��ادر خواهیم بود تم��ام آنچه در 
ایران رخ  زنجیره هس��ته ای  طول 
می دهد از مع��دن اورانیوم گرفته 
به عن��وان  نهای��ی  تاسیس��ات  ت��ا 
مث��ال نطن��ز را مورد بازرس��ی و 
راس��تی آزمایی ق��رار دهی��م. این 
ب��دان معناس��ت ک��ه م��ا قادریم 
ببینیم آنه��ا در کل این مجموعه 
چه کاری انجام می دهند و در واقع 

اگر آنها خواس��تند برای س��اخت یک سالح هسته ای 
برنام��ه ای محرمان��ه را آغ��از کنند بای��د یک چرخه 
تامین کننده کامال مج��زا ایجاد کنند. نکته دیگر این 
اس��ت، ما یک کمیته تدارکات ایجاد می کنیم و آنچه 
را آنه��ا وارد می کنن��د و می گوین��د کاربردی دوگانه 
دارد بررس��ی و مشخص می کند که آیا آن چیز برای 
یک برنامه هس��ته ای صلح آمیز مناس��ب است یا برای 
س��اخت سالح هسته ای. یک توافق هسته ای جامع به 
مدت 20 سال اجازه بازرس��ی های گسترده از برنامه 
هس��ته ای ای��ران را می دهد و فعالیت های هس��ته ای 

تهران را به مدت 10 س��ال محدود می کند. 
رییس جمه��ور آمریکا درباره لغ��و تحریم های ایران 
نیز یادآور ش��د: تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران 
تنها پس از آنکه این کش��ور ب��ه تعهداتش عمل کند 
لغو می ش��ود. هنوز جزییاتی وجود دارد که باید روی 
آنها کار ش��ود. من فکر می کن��م چارچوبی که به آن 

دست پیدا کردیم از ایران می خواهد تا تمام اقدامات 
الزم درخصوص ف��ردو،  س��انتریفیوژها و دیگر موارد 
را اجرای��ی کند. در این صورت اس��ت که تحریم های 
س��ازمان ملل تعلی��ق خواهن��د ش��د. رییس جمهور 
آمریکا ع��الوه براین، درباره دی��دگاه منفی ایرانی ها 
به آمریکا گفت که این مس��ئله در تجربیات گذش��ته 
آنها ریش��ه دارد و امیدوار اس��ت توافق هس��ته ای با 
ای��ران به تغیی��ر رویکرد در داخل این کش��ور منجر 
ش��ود. ما می توانیم از این تفاهم دیپلماتیک این گونه 
نتیجه گیری کنیم که ممکن اس��ت به ایجاد دوره ای 
جدی��د در روابط ایران و آمری��کا به عالوه روابط این 

کش��ور با همس��ایگانش منجر ش��ود. 
اوبام��ا درباره تحریم هایی که ب��ه بهانه نقض حقوق 
بش��ر و ادعای حمای��ت ایران از تروریس��م علیه این 
کش��ور وضع ش��ده اس��ت، گفت: تحریم هایی وجود 
دارد که همچن��ان پابرجا خواهند ب��ود چون مربوط 
به برنامه هس��ته ای ایران نیستند. 
این مسئله ای است که به صراحت 
اع��الم کرده ای��م، اگ��ر بتوانیم به 
توافق هس��ته ای نهایی دست پیدا 
کنیم و اگ��ر ایران ب��ه آن پایبند 
باشد بخش بزرگی از کار را انجام 
داده ایم اما این باعث تمام ش��دن 
مس��ائل ما ب��ا ایران نمی ش��ود و 
و  متح��دان  کن��ار  در  همچن��ان 
دوس��تان مان در منطق��ه در برابر 

ایران باقی می مانیم. 
به گزارش ایس��نا، اظهارات اوباما 
مبن��ی ب��ر جلوگیری از دس��تیابی 
در  هس��ته ای  س��الح  ب��ه  ای��ران 
حالی مطرح می ش��ود ک��ه مقامات 
کش��ورمان هم��واره ب��ر صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای ایران تاکید و 
اعالم داش��ته اند که سالح هسته ای 
در دکتری��ن دفاعی ایران جایگاهی 

نداشته و نخواهد داشت. 

وزیر انرژی آمریکا: تفاهم کنونی با ایران بهترین گزینه بود
از س��وی دیگر وزیر انرژی آمریکا ارنس��ت مونیز روز یکش��نبه در گفت وگو با شبکه خبری 
س��ی بی اس بار دیگر از بیانیه مش��ترک ایران و گروه 1+5 در لوزان سوییس دفاع کرد و گفت: 
چارچوبی که ما برای یک توافق هس��ته ای با ایران به آن دس��ت پیدا کرده ایم به تمام راه های 

احتمالی این کشور برای دستیابی به سالح هسته ای رسیدگی کرده است. 
وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به مخالفت های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
نسبت به این بیانیه تاکید کرد: به طور قطع ما دیدگاه بسیار بسیار متفاوتی درباره این حقایق 
داریم. این تفاهم به جامعه بین الملل دسترس��ی و شفاف سازی بی سابقه ای درخصوص برنامه 
هس��ته ای ایران می دهد. ما باید تاکید کنیم که این یک توافق 10 س��اله نیس��ت، بلکه یک 
تفاهم بلندمدت است که هیچ غروبی ندارد و امیدواریم که ایران تا پایان به آن پایبند بماند. 
مونیز همچنین در واکنش به برخی گزارش  رسانه ها مبنی بر وجود اختالفاتی در بیانیه های 
صادر ش��ده از س��وی ایران و آمریکا درخصوص مذاکرات س��وییس، تاکید کرد که اغلب ابعاد 
بیانیه ایران به واقع درست و اصولی است و واضح است که در آن بر دیگر بخش های این تفاهم 

تاکید شده است و آنها  )ایرانی ها( بر نکات موردنظرشان متمرکز شده اند. 
وی در ادام��ه این گفت وگو درب��اره چگونگی لغو تحریم های ایران مدعی ش��د: درخصوص 
تحریم ها باید این مس��ئله را به وضوح مش��خص کنم که لغو تحریم ها تنها زمانی که ایرانی ها 
با محدودیت های کلیدی بر برنامه هسته ای ش��ان همکاری کنند آغاز خواهد شد و این همان 

چیزی است که زمان گریز هسته ای را از دو ماه به یک سال افزایش می دهد. 

حسن قشقاوی، معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان 
خارج از کش��ور وزارت خارجه درباره اخبار منتش��ر شده 
درباره جلس��ه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
مبنی بر درگیری لفظی ظریف و کریمی قدوسی نماینده 
مش��هد، گفت: نخستین جلسه کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در سال 1394 به اعتبار اهمیت 
موضوع هس��ته ای و موضوعات مطرح ش��ده در مذاکرات 
لوزان با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، مجید 
تخ��ت روانچی عضو تیم مذاکره کنن��ده و اینجانب برگزار 
شد. در این جلسه عالوه بر اعضای کمیسیون امنیت ملی، 
تع��داد قابل توجهی از نمایندگان مجلس به دلیل اهمیت 
موضوع حضور داش��تند. ش��اید حدود 50 تا 60 نماینده 

افزون بر اعضای کمیسیون امنیت ملی حضور داشتند. 
معاون وزیر خارجه درباره فضای جلسه نیز عنوان کرد: 
فضای کلی جلس��ه به صورت محسوس��ی حالت حمایت 
از اقدام��ات تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته ای و تالش های 
آنها داش��ت و در عین اینکه نقد ها ج��دی بود، ولی فضا 

بس��یار محترمانه و مودبانه بود. قش��قاوی درباره اقدامات 
و صحبت ه��ای کریمی قدوس��ی، نماینده مش��هد عنوان 
کرد: درحالی که آقای کریمی قدوس��ی نقدهای خودشان 
را به ص��ورت جدی بی��ان کردند، در اثن��ای نقد هایی که 
به مذاکرات داش��تند وارد نقل قول های��ی از رهبر معظم 
انقالب ش��دند که به فرض و ادعای ایش��ان در جلسه ای 

خصوصی با حضور ظریف مطرح شده است. 
آق��ای ظری��ف از ادعاه��ای کریمی قدوس��ی بس��یار 
ش��گفت زده ش��دند و گفتن��د، ادعاهای��ی که ش��ما نقل 

می کنید اتفاق نیفتاده و واقعیت ندارد. 
اصرار کریمی قدوس��ی به ادام��ه صحبت ها به اعتراض 
وزیر خارجه و تعداد دیگری از نمایندگان منجر شد. دکتر 
ظریف خطاب به آقای کریمی قدوس��ی گفت: »من اجازه 
نمی دهم که به صرف ادعاهای غیر مس��تند و منتسب به 
رهبر معظم انقالب، جای��گاه رفیع رهبری نظام را هزینه 

ادعاهای غیرمستند خود کنید.«
وی ب��ا بیان اینک��ه اکثریت نماین��دگان در حمایت از 

ظریف از کریمی قدوس��ی خواستند که اظهاراتش را پس 
بگی��رد، گفت: برخالف گفته رس��انه ها، درگیری آنچنانی 
بی��ن ظری��ف و نماین��ده مش��هد رخ ن��داد و آنچنان که 
رس��انه ها آن را بزرگ جلوه می دهند، نبوده اس��ت. آقای 
ظریف ادعاهای کریمی قدوس��ی و نسبت هایی که ایشان 
ب��ه رهبری م��ی داد را تکذیب کرد و اکثریت جلس��ه هم 
حرف های ظریف درخصوص این ادعای کریمی قدوس��ی 
را تایی��د کردند. معتق��دم فضای مجلس نس��بت به تیم 
مذاکره کنن��ده فض��ای تقدیر و تش��کر و حمایت اس��ت. 
ممکن اس��ت برخی از افراد دیدگاه دلس��وزانه یا جناحی 

داشته باشند. 
قشقاوی درباره حضور ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس 
نیز گفت: به دعوت هیات رییس��ه مجلس قرار است آقایان 
ظریف و صالحی صبح سه شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس 
حضور پیدا کنند تا درخصوص مذاکرات لوزان به س��واالت 
نمایندگان و شبهات پاسخ دهند. به هر حال فضای مجلس 

فضای همدلی و همزبانی با دولت و ملت است. 

ریی��س مرکز پزش��کی ح��ج وزیارت 
جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی 
ای��ران خبر درج ش��ده در یک س��ایت 
خب��ری مبنی ب��ر تجاوز ب��ه دو نوجوان 
ایران��ی در فرودگاه عربس��تان را تکذیب 
ک��رد. دکتر س��ید علی مرعش��ی گفت: 
خب��ری از قول اینجانب در یک س��ایت 
خب��ری درج ش��ده به ای��ن مضمون که  

»عل��ی مرعش��ی در رابطه ب��ا تجاوز به 
دو نوجوان ایرانی در فرودگاه عربس��تان 
اظهار کرد: س��تاد حج و زیارت شکایتی 
را در این رابط��ه مطرح کرده ولی ما به 

این مسئله ورود نیافته ایم.«
ای��ن مق��ام مس��ئول از خبرن��گاران 
ضم��ن  خواس��ت:  رس��انه  اصح��اب  و 
درخصوص  حرف��ه ای  اخ��الق  رعای��ت 

انتقال چنین مس��ائل حساس��ی از قول 
عمل  ب��ه  بیش��تری  توج��ه  مس��ئوالن 
آورن��د. در همی��ن رابط��ه ی��ک منبع 
آگاه نی��ز ب��ه مه��ر گفت: خب��ری که 
در م��ورد تجاوز ب��ه دو نوجوان ایرانی 
توس��ط دو مامور عربستان منتشر شده 
صحت ن��دارد و موضوع تج��اوز مطرح 
نب��وده بلکه برخ��ورد بی ادبان��ه با این 

دو نوج��وان صورت گرفته اس��ت. وی 
با اش��اره به اینک��ه وزارت امور خارجه 
عربس��تان  در  ای��ران  کنس��ولگری  و 
پیگیری ه��ای الزم را انج��ام داده ان��د، 
بازداش��ت  خاط��ی  مام��ور  دو  گف��ت: 
نیز احضار  شده اند و کاردار عربس��تان 
ش��ده اس��ت و ای��ن موض��وع در حال 
پیگیری از سوی مسئوالن مربوطه است.

در جلسه ظریف و نمایندگان مجلس چه گذشت؟

تکذیب خبر تجاوز به 2 نوجوان ایرانی

اوباما: باید از فرصت تفاهم سیاسی با ایران استفاده کنیم

رواب��ط عموم��ی ق��رارگاه ق��دس نیروی زمینی س��پاه 
در اطالعی��ه ای اعالم ک��رد: صبح روز دوش��نبه یک تیم 
تروریس��تی وابسته به س��رویس های جاسوسی بیگانه در 
منطقه »قصر قند« و »نیک ش��هر« در جنوب شرق کشور 
با اقدام قاطع رزمندگان قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم 

شدند و اعضای آن به هالکت رسیدند. این اطالعیه افزوده 
اس��ت، این عملیات پس از یک سلسله عملیات شناسایی، 
تعقیب و گریز طی روزهای اخیر انجام ش��د و مقادیر قابل 
توجهی سالح، مهمات و تجهیزات ارتباطی آنان به دست 

رزمندگان این قرارگاه افتاد. 

انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور

 محم�د حس�ین فرهنگ�ی، عض�و 

هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
معتقد اس�ت که اصالح طلب�ان برای 
ش�رکت در انتخاب�ات مجل�س دهم 

وضعیت خوبی دارند. 
 نخس�ت وزیر عراق روز دوش�نبه با 

استقبال مسعود بارزانی وارد شهر اربیل 
در اقلیم کردستان عراق شد. 

 براساس گزارش رسانه های محلی، 

رییس جمه�وری چ�ک دره�ای کاخ 
پراگ را به روی سفیر آمریکا بست و 

او را راه نداد. 

مش�اور رییس جمهور در امور فرهنگی عصر یکشنبه ١۶ فروردین، به دیدار 
علی مطهری رفت. حس�ام الدین آشنا در این دیدار، ضمن تبریک سال نو از 

علی مطهری بابت اتفاق سال گذشته در شیراز دلجویی کرد

تیتر اخبار

مدیر واحد صدور آرم ش��هرداری تهران از افزایش بهای 
طرح ترافی��ک روزانه و هفتگی خبرداد. مصطفی قنبرنژاد 
در گفت وگ��و با ایس��نا، در مورد جزییات ف��روش آنالین 
و تلفن��ی طرح ترافی��ک روزانه و هفتگی گفت: در س��ال 
94 با توجه به مصوبه ش��ورای اسالمی ش��هر تهران و به 
منظور توزیع بهتر سفرهای شهری به مرکز شهر، عوارض 
مجوزهای روزانه براساس زمان استفاده مصوب شده است. 
وی با بیان اینکه از روز ش��نبه )15فروردین( امکان خرید 
اینترنتی و تلفنی طرح روزانه و هفتگی فراهم ش��ده اس��ت، 
تصریح کرد: شهروندان با مراجعه به سایت شهرداری تهران 
می توانند نس��بت به خرید آرم روزانه و هفتگی اقدام کنند. 

با توجه به مصوبه ش��ورای اسالمی ش��هر تهران و ابالغ این 
مصوبه برای اجرا، از روز شنبه 15 فروردین مجوزهای روزانه 
و هفتگ��ی ورود به محدوده طرح ترافیک با رنگ و نرخ های 

جدید عرضه  شد. 
مدیر واحد صدور آرم شهرداری تهران با بیان اینکه آن 
دسته از شهروندانی که تمایل به ورود و تردد در محدوده 
طرح ترافیک در کل س��اعات روز دارن��د، باید 31 هزار و 
200 تومان پرداخت کنند، گفت: آن دسته از شهروندانی 
که قصد ورود به محدوده طرح ترافیک بعد از س��اعت 10 
صب��ح را دارند نیز باید 23 هزار و 400 تومان برای خرید 

آرم های روزانه بپردازند. 

افزایش بهای طرح ترافیک روزانه و هفتگی

 سخنگوی ش�رکت کنترل کیفت هوای 

تهران گفت: در هفدهمین روز از سال ۹۴ 
ب�ار دیگر کیفیت هوای تهران در ش�رایط 

پاک قرار گرفته است. 
 بازپ�رس ویژه قتل پایتخت از دس�تگیری 
دو نفر در جریان مرگ مش�کوک عموی عضو 
شورای شهر تهران خبر داد و گفت: تحقیقات 
پلیسی با ارسال نظریه پزشکی قانونی درباره 

علت تامه مرگ همچنان ادامه دارد. 
سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشموالن 
دیپل�م و زی�ر دیپل�م دارای برگ آم�اده به 
خدمت به تاریخ نوزدهم فروردین ماه ١۳۹۴ 

را به خدمت سربازی فراخواند. 

حمله هوایی رژیم سعودی به یمن عالوه بر کشته شدن ۸۵۷ نفر و زخمی شدن 
١2١۴ ش�هروند یمنی باعث به وجود آمدن بحران آب در شهرهای مختلف این 

کشور شده است

تیتر اخبار

خش��ایار الوند، نویسنده س��ریال  »پایتخت 4« از کلید 
خ��وردن این مجموعه در روزهای آت��ی خبر داد و گفت: 
اکنون مش��غول نگارش  »پایتخت 4« ب��رای ماه رمضان 
امسال هستیم و تاکنون پنج قسمت از این مجموعه نوشته 
شده اس��ت. این نویسنده در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد: 
گروه س��ازنده  »پایتخت 4« اکنون در حال آماده س��ازی 
مراحل مرب��وط به تدارکات این مجموعه هس��تند و فکر 
می کن��م در هفته آینده  »پایتخ��ت 4« کلید بخورد. من 
هم به عنوان نویس��نده در حال نگارش فیلمنامه هستم و 
به همراه محس��ن تنابنده مرتب سیناپس ها را با یکدیگر 
چ��ک می کنیم. فکر می کنم ت��ا آخر ماه مبارک رمضان و 
پایان پخش  »پایتخت 4« مشغول نگارش سریال باشیم،  
چراکه با تغییر فضای کار و اضافه ش��دن قس��مت ها قطعا 

کارمان سخت تر خواهد شد. 

وی درباره حفظ ش��خصیت های اصل��ی در  »پایتخت4« 
تاکید کرد: در داس��تان  »پایتخت 4« س��عی می کنیم همه 
شخصیت ها حفظ شوند و حضور داشته باشند،  ضمن اینکه 
امیدواریم س��ری چهارم از این مجموعه آبروی قسمت های 
سابق را حفظ کند. به نظرم به دست آوردن موفقیت ساده تر 
از نگه داشتنش است، بنابراین ما همه تالش مان را می کنیم تا  

»پایتخت4« همچنان در میان مردم محبوب باشد. 
الوند در پایان از نگرانی هایش درباره پخش  »پایتخت4« 
در رمضان گفت و افزود: س��ریال  »پایتخت« که در س��ه 
س��ری روی آنتن رف��ت در ایام نوروز پخش ش��د و حال 
و هوای عید را به همراه داش��ت اما در س��ری چهارم که 
قرار اس��ت در ماه مبارک رمضان به روی آنتن برود، کمی 
کارمان تغییر کرده اس��ت و نگرانیم اتف��اق بدی نیفتد و 

بتوانیم همچنان  »پایتخت« را موفق نگه داریم. 

نگرانی های خشایار الوند برای  »پایتخت ۴«

 ش�بکه پوی�ا ب�ا دو انیمیش�ن  »رن�گ 

کودک�ی« و  »ناناز و صندلی« به اس�تقبال 
روز سالمتی و روز جهانی بهداشت می رود. 
 مدیر شبکه پنج سیما از تشکیل شورای 

جدید اقتصاد سازمان صداوسیما خبر داد 
ک�ه دبیرخانه آن در ش�بکه پنج مس�تقر 

خواهد بود. 
 ارکستر س�مفونیک تهران با آغاز سال 

جدید تمریناتش را از سر خواهد گرفت. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی از 

حضور دو تور خارجی در تعطیالت نوروز در این استان خبر داد

تیتر اخبار

حسین عبدی در گفت وگو با ایسنا، درباره استعفای حمید 
درخشان از سرمربیگری پرسپولیس اظهار کرد: واقعا از این 
موضوع اطالع نداشتم و شوکه شدم. شاید بعضی از دوستان 
از این موضوع اطالع داشتند اما من بی خبر بودم. از درخشان 
خواستم که تا بازی با النصر به کارش ادامه دهد اما به ظاهر 
تصمیم خود را گرفته بود. در هر صورت اگر جدایی درخشان 
قطعی ش��ود یا نش��ود، باید دست به دس��ت هم دهیم تا با 
قدرت به مصاف النصر برویم. امیدوارم همه وظایف ش��ان را 
به خوبی انجام دهند تا بتوانیم با یک بازی منطقی به پیروزی 
برسیم. برای دیدار مقابل النصر چند بازیکن خود را در اختیار 
نداری��م. نبود آنها روی روند ما تاثیرگذار اس��ت. با این همه 
بازیکنانی داریم که می توانند جای آنها را پر کنند. هر کسی 
به زمین مسابقه می رود از نظر ما بهترین بازیکن است. بازی 

مقابل النصر از آن دسته بازی هایی است که هیچ کس دوست 
ندارد پرسپولیس بازنده باشد. اگر بتوانیم نتیجه ای بگیریم که 
در نهایت به صعودمان منجر ش��ود، بهترین نتیجه را کسب 
کرده ایم. عبدی در پاس��خ به این س��وال که درصورتی که 
قطع همکاری درخش��ان قطعی شود، آیا قبول می کند در 
دی��دار النصر روی نیمکت بنش��یند، اظهار کرد: مهم این 
نیس��ت که چه فردی روی نیمکت می نش��یند. مهم این 
اس��ت که پرس��پولیس نتیجه بگیرد. اگر قرار بر این باشد 
که وظیف��ه ای را انجام داد، باید این کار را کرد چون یک 
وظیفه اس��ت. هر زمانی که دس��ت به دست هم داده ایم، 
موفقیت حاصل ش��ده است. امیدوارم همه دست به دست 
هم بدهند از پرسپولیس حمایت کنند تا بتوانیم با انگیزه 

باال به مصاف النصر برویم. 

درخشان از پرسپولیس جدا شد

با توجه به مشکالت مالی شدید استقالل و 
به جهت ترغیب بیشتر به همکاری، به ظاهر 
این باشگاه پیشنهاد داده که سبک دست 

عضو هیات مدیره آبی پوشان شود. 
برجس�ته ترین  روزه  دو  س�مینار 
چهره پرورش اندام جه�ان درحالی در 
تهران برگزار خواهد ش�د که علی دایی 
به عنوان مهم�ان ویژه در این س�مینار 

حضور خواهد یافت. 
کریس رونالدو با گلزن�ی برابر گرانادا 
به سومین گلزن برتر تاریخ رئال مادرید 

تبدیل شد. 

محمدحس�ین  نژادفالح قائم مقام باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ به 
توافق رسیده است و این مربی به زودی راهی ایران خواهد شد

تیتر اخبار

 سه ش�نبه   ١۸ فروردین١۳۹۴    ش�ماره ١۹۳   صفحه۸  
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وقتی پارک ها 
مملو از تبلیغات می شود

برندهای مختلف همیشه به دنبال فضایی متفاوت 
برای تبلیغ هس��تند؛ فضایی که دیگر رقبا به س��راغ 
آن نرفته اند و آنها تنها می توانند در راس��تای اهداف 
خ��ود از آن بهره برداری کنند. ش��اید ای��ن عملکرد 
بیش��تر مختص برندهای ایرانی باش��د. ب��ه نظر، آنها 
هس��تند که خیلی سریع از رس��انه تبلیغاتی دلسرد 
می ش��وند و به سرعت سراغ رس��انه دیگری می روند، 
چون به گمان شان رس��انه ها هستند که باعث ایجاد 
خالقی��ت در تبلیغات می ش��وند. این درحالی اس��ت 
ک��ه برخ��ی رس��انه های تبلیغاتی با قدمت��ی باال اگر 
هن��وز هم آگهی ه��ای جالبی روی آنها نصب ش��ود، 
 به راحت��ی نظ��ر اکث��ر مخاطب��ان را به خ��ود جلب 

خواهند کرد. 
پارک ه��ا و مراک��ز تفریحی از آن دس��ته فضاهایی 
هس��تند ک��ه حضور کمت��ر برندی را در آنها ش��اهد 
هس��تیم ولی ای��ن روزها بس��یاری از برندهای حوزه 
ش��وینده در فضاهای ورزش��ی پارک ه��ا خودنمایی 
می کنن��د. این خودنمای��ی فقط محدود به وس��ایل 
ورزشی عمومی نیست و برخی وسایل بازی کودکان 
را نیز شامل می ش��ود. برای مثال پایه میله بسکتبال 
یا دور فوتبال دس��تی های ب��زرگ پارک ها این روزها 
ب��ه محل نصب آگهی های تبلیغات��ی برخی برندهای 

شوینده تبدیل شده است. 

اگر دیده باشید در اکثر وسایل ورزشی و بازی های 
عمومی پارک ها تصویر برخی برندهای حوزه شوینده 
به همراه ش��عار تبلیغاتی نمایش داده ش��ده اس��ت. 
اینکه این وسایل ورزشی توسط خود برندها در محل 
پارک ها نصب شده یا اینکه سازمان شهرداری وسایل 
را در اختیار این برندها قرار داده اس��ت، آنچنان مهم 
نیس��ت، مهم این است که برندهای این حوزه، مردم 
را به ورزش کردن با این وس��ایل تش��ویق می کنند و 
عالوه بر نصب پوسترهای تبلیغاتی روی این وسایل، 
ش��عارهای تبلیغاتی را نیز در این راستا روی وسایل 
ورزش��ی طراحی کرده اند. البته نکت��ه جالبی که در 
اکثر اقدامات مس��ئولیت اجتماع��ی برندهای ایرانی 
شاهد آن هستیم در این اقدام اخیر برندهای شوینده 
نیز دیده می ش��ود. در واقع جنبه تجاری این اقدام از 
جنبه عام المنفعه آن برجسته تر است. این موضوع را 
ب��ه عینه می توانید در ش��عارهای در نظر گرفته برای 

آگهی های این برندها مشاهده کنید. شعارهایی مانند 
ورزش، چربی ه��ا رو از بی��ن می بره مث��ل...؛ روحیه 
ورزش��ی سرسخت ترین مش��کالت را از بین می بره و 
این پودر ماش��ین لباسشویی سرسخت ترین لکه ها را 
پاک می کنه؛ بدن ش��ما با ورزش، تروتازه میش��ه و... 
اکثر شعارهای طراحی شده برای این وسایل ورزشی 
برمبنای شعار اصلی این برندها و به نوعی در راستای 

یادآوری نام این برندها طراحی شده است. 
به هرحال طراح ش��عارهای تبلیغات��ی این آگهی ها 
تمام س��عی خود را کرده که میان پودر لباسشویی یا 
مایع ظرفشویی و ورزش ارتباطی منطقی برقرار کند؛ 
ارتباط��ی که از نظر هیچ مخاطب باهوش��ی پوش��یده 
نخواهد ماند. اگر به عمق فعالیت چنین برندهایی دقت 
کنید می بینید که فعالیتی جالب در راستای برندینگ و 
به نوعی مسئولیت اجتماعی خود انجام داده اند. اما این 
اقدام درصورتی این گونه تعریف می شود که این وسایل 
با هزینه خود برندها نصب ش��ده باشد. با این حال باز 
هم باید چنین اقدامی را به فال نیک بگیریم، چون به 

نظر برندها می خواهند از الک تبلیغاتی همیشگی  شان 
بی��رون بیاند و اقداماتی ت��ازه را اجرا کنند. اقدامی که 
باالخره در آن گ��روه هدف نیز مورد توجه قرار گرفته 
یعنی نیازهای دیگر مش��تریان نی��ز از نظر برندها دور 
نمانده اس��ت. با این حال به نظر می رسد اگر برندهای 
دیگری به خصوص در حوزه مواد غذایی به سراغ چنین 
اقداماتی بروند، بهتر از برندهای شوینده نتیجه خواهند 
گرفت. چون به هرحال آنها بیشتر با سالمتی بدن مردم 
س��روکار دارند و اگر بتوانند محص��والت رژیمی خود 
را در چنی��ن فضاهای��ی تبلیغ کنند یا ب��ه رایگان در 
اختیار مشتریان قرار دهند با استقبال بهتری از طرف 
مخاطبان مواجه خواهند شد. با تمام این توصیفات هر 
اقدام متفاوتی از طرف برندها مورد استقبال مشتریان 
ق��رار می گیرد و دیر ی��ا زود برندها تاثیرات آن را روی 

فروش خود حس خواهند کرد. 

تبلیغات خالق

 !Sony شعار: واکمن ضد آب -Sony آگهی: محصوالت
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چ�را برنده�ا اق�دام ب�ه خل�ق کاراکتر 
)شخصیت( می کنند؟ 

برند متناس��ب با نی��از و تصویر ذهنی که 
از خود می خواهد میان مش��تریان بس��ازد، 
تصمیم ب��ه خلق کاراکتر می گیرد. فلس��فه 
وج��ودی خلق کاراکتر در واقع ایجاد ارتباط 
س��اده تر و بیش��تر برند با مخاطبان اس��ت. 
کاراکت��ر یک محص��ول را از حالت صنعتی 
خ��ارج و وارد خان��واده مخاطب��ان می کند. 
این کار فقط ب��رای ارتباط گرفتن محصول 
با مخاطب اس��ت. بر این اس��اس یکس��ری 
از محص��والت در قاع��ده طراح��ی کاراکتر 
ق��رار نمی گیرند، مگ��ر اینک��ه بخواهند در 
چارچ��وب و زبان دیگری ب��ا مخاطبان خود 
ارتباط برق��رار کنند. درنتیجه کاراکتر، زبان 
فانتزی برند در ارتباط با مخاطبانش اس��ت. 
هرچن��د اگر محصول زبان رس��می داش��ته 
باش��د، نیاز به طراحی کاراکتر نیست، چون 
ش��خصیت برند رسمی اس��ت و نمی خواهد 
فانتزی ب��ا مخاطبان خ��ود ارتب��اط برقرار 
کند، ب��رای مثال معموال بانک ه��ا کمتر به 
س��راغ چنین طراحی کاراکتر هایی می روند 
یا ش��رکت های س��اختمانی که مش��تریان 
مش��خص وکوتاه مدتی دارند، نیازی به این 
طراح��ی نخواهند داش��ت. ب��ه نظرم چنین 
ش��رکت هایی اگر کاراکتر نیز طراحی کنند، 

شیوه  اشتباهی را پیاده کرده اند. 
پس ب�ا توجه به صحبت های ش�ما همه 

شرکت ها نیاز به خلق کاراکتر ندارند؟ 
نه! لزوم��ا همه آنها نیاز به این کار ندارند. 
چ��ون برخ��ی از ش��رکت ها محصوالت��ی را 
تولید می کنند که فانتزی نیس��ت و قابلیت 
ایجاد ف��رم فانت��زی را هم ن��دارد. در واقع 
خلق کاراکتر به این ش��کل نیست که فرمی 
طراحی کند و بعد رها ش��ود. کاراکتر مانند 

انس��ان اس��ت، یعنی اخالق، رفتار، گویش، 
ن��وع صحبت کردن و... بای��د برایش تعریف 
ش��ود. در واقع کاراکتر باید قابلیت س��ناریو 
گرفتن و براس��اس آن عمل کردن را داشته 
باش��د. کاراکتر چهار رن��گ و خط کنار هم 
نیس��ت، ب��ه کاراکتر بای��د ج��ان داد. این 
اش��تباهی عمومی است که برندهای داخلی 
مرتکب می ش��وند. کاراکتر را فقط طراحی 
و ب��دون هیچ بازی ای ره��ا می کنند. چنین 
کاراکترهایی مسلما هیچ سودی برای برندها 
نخواهند داش��ت و چیزی را یدک نخواهند 
کشید. کاراکتر مانند کودکی است که متولد 
می شود، به کودک باید رسیدگی کرد و بعد 

او را به مدرس��ه و دبیرستان فرستاد. 
کاراکتر با رش��د خ��ود برند را بزرگ 
می کن��د، درنتیجه مانن��د پلی رابط 
میان برند و مخاطب اس��ت و بعد از 
طراح��ی، مخاطبان برند را با کاراکتر 
می شناس��ند. به طورکلی برندها زبان 
ش��نیداری، زب��ان نوش��تاری و زبان 
تصویری دارند. زبان ش��نیداری، نام 
برندها اس��ت که دائم در رسانه های 
مختلف تکرار می شود. زبان نوشتاری 
در واق��ع همان لوگو و تگ الین برند 

اس��ت و زب��ان تصویری نیز هم��ان کاراکتر 
اس��ت که برند توس��ط آن فانت��زی و قابل 
لمس می شود. کاراکترها گاهی برندها را از 

سراشیبی و سقوط نجات می دهند. 
آیا کاراکتر از همان ابتدای ش�کل گیری 

برند طراحی می شود؟ 
نه! همیش��ه هم به این ش��کل نیس��ت. 
حتم��ا نباید کاراکتر زمان��ی که لوگو، تگ 
الی��ن و... طراحی می ش��ود، به وجود بیاید. 
برند باید وارد بازار ش��ود و لحن و گویشی 
را ک��ه می خواهد ب��ا مخاطبانش گفت وگو 

کند بیابد و بعد برای این گفت وگو کاراکتر 
طراح��ی کند. کاراکتر به ف��روش محصول 
کم��ک می کن��د، پس در طراح��ی آن باید 
دقت زی��ادی ک��رد. ب��رای کاراکتر صدای 
مخص��وص تعیین می ش��ود، ت��ا زمانی که 
کاراکت��ر فرم خ��ود را نگه داش��ته و تغییر 
نکرده، صدا نیز تغییر نخواهد کرد. در واقع 
کاراکت��ر چون فانتزی طراحی می ش��ود با 
کودک درون مش��تریان سروکار دارد برای 
مثال یک��ی از برنده��ای تولیدکننده لوازم 
خانگ��ی طی کمپینی، کاراکتری را طراحی 
و به عنوان معرف محصوالتش استفاده کرد. 
همان طور ک��ه می دانید لوازم خانگی حوزه 

غیر منعطف��ی در تبلیغات اس��ت، اما با یک 
کاراکتر می توان از آن خش��کی کالم خارج 
ش��د. مخاطبان وقتی کاراکت��ر را ببینند و 
صدایش نیز برایشان آش��نا باشد به راحتی 
قبولش می کنند و به عنوان یک ش��خصیت 
به او اعتماد می کنند. برای طراحی کاراکتر 
ه��م از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ صدایی 
بای��د یکپارچگ��ی حفظ ش��ود. البته گاهی 
کاراکتر ها بی صدا هس��تند ام��ا اگر همین 
کاراکتره��ا هم بخواهند با مخاطبان ارتباط 

بهتری داشته باش��ند باید صدادار ش��وند. 

کاراکتر ها چگونه باید معرفی شوند؟ 
در کش��ور ما کاراکتر ها معموال فقط خلق 
می ش��وند و ش��رکت ها فعالیت��ی درجهت 
معرف��ی آنها انج��ام نمی دهند. ب��رای مثال 
هی��چ آگه��ی تلویزیون��ی و محیط��ی با آن 
کاراکتر طراحی نمی ش��ود. چنین برند هایی 
هن��وز نمی دانند ک��ه چرا کاراکت��ر را خلق 
کرده ان��د. برند ها بع��د از طراح��ی کاراکتر 
بای��د از آن حمایت کنن��د و در کمپین های 
تبلیغاتی مورد اس��تفاده قرار دهند، یعنی تا 
می توانن��د آن کاراکت��ر را در نگاه مخاطبان 
تکرار کنند. حضور کاراکتر روی بسته بندی 
محصوالت نیز ب��ه معرفی آن کمک خواهد 
کرد. البته برندها باید درنظر بگیرند 
که اگر آگه��ی تبلیغاتی یا محصولی 
با کاراکتر هماهنگی نداش��ت، لزوما 
نی��ز نبای��د آن را اس��تفاده کنن��د. 
برای مثال امکان دارد یک ش��رکت 
تولیدکنن��ده  لبنیات کاراکتر خود را 
روی محصوالت بستنی استفاده کند 
ولی در مورد محص��والت دیگر این 
ش��یوه را پیاده نکند. چون بس��تنی 
محصولی فانتزی اس��ت ولی شیر و 

کره فرم فانتزی ا ش کمتر است. 
ب�رای خل�ق کاراکت�ر )ش�خصیت( آیا 
یکسری المان مش�ترک وجود دارد که 
همه طراحان باید از آن استفاده کنند؟ 

اصوال یکس��ری چارچ��وب و تعریف اولیه 
ک��ه براس��اس هویت برند تدوین می ش��ود، 
مس��یر طراحی کاراکتر را مشخص می کند. 
در واق��ع با ای��ن تعاریف صاحب��ان برند به 
طراح��ان می گویند که چه ن��وع کاراکتری 
می خواهند. در عین حال باید کاراکتر دارای 
کاریزمای بصری کافی نیز باشد. البته کمی 
سلیقه ش��خصی صاحبان کسب  وکار نیز در 

این زمینه کمک کننده خواهد بود. یک مثال 
معروف میان طراحان کاراکتر وجود دارد که 
می گویند: در طراحی کاراکتر نظر بچه های 
مدیرعامل بر نظر مدیرعامل ارجحیت دارد. 
اگ��ر کاراکتری ک��ودک مدیرعامل را جذب 
کند به نظرم به تایید نهایی رس��یده  اس��ت. 
در عین حال نگاه غیر تخصصی و س��لیقه ای 
بعض��ی صاحب��ان برند باعث می ش��ود برند 
نتیج��ه مطلوب��ی در ادام��ه نگی��رد. برخی 
مدیران کسب وکارها در داخل کشور ما هیچ 
ش��ناختی از طراحی کاراکت��ر ندارند؛ یعنی 
بعد از اینکه کاراکتر را خلق می کنند متوجه 
می شوند که نمی توانند از روی آن عروسکی 
بسازند یا به صورت انیمیشنی از آن استفاده 
کنن��د. پ��س ج��ز هزین��ه چی��زی دیگری 
برای شان نخواهد داشت. اکثرا در این مواقع 
اعتمادی میان طراح کاراکتر و صاحب برند 
وج��ود نداش��ته و فقط طرحی میان ش��ان 
ردوبدل ش��ده اس��ت، طرحی که ش��اید از 
لحاظ زیبایی جلوه خوبی داش��ته باشد ولی 
بدون درنظرگرفت��ن کاربرد های آن طراحی 
شده است. انگار فردی را فقط از رخ طراحی 
کرده باشند و از نیم رخ درنظرنگرفته باشند. 
تصور کنید، تصویر به چه ش��کلی در خواهد 
آمد؟ عالوه براین مواردی که گفتم، درکنار 
کاراکتر یک پز طالیی نیز طراحی می ش��ود 
ک��ه در واقع اصلی ترین حالتی اس��ت که به 
کاراکتر برای انتقال پیام کمک خواهد کرد. 
در ای��ن حالت معموال کاراکتر، روی بهترین 
محصول برند به عنوان پز اس��تفاده می شود، 
محصول��ی که به خوب��ی جایگاهش را میان 
مش��تریان پیدا کرده است. بعضی کاراکتر ها 
مثل کاراکت��ر ملوان زبل که چهره زش��تی 
داشت و به تنهایی پیامی را منتقل نمی کرد، 
وقت��ی با ی��ک محصول خوب ک��ه در اینجا 
قوطی اسفناج اس��ت همراه  شد،  توانست با 
مخاطب ارتباط برقرار کند و در جهان حتی 

از برندش هم جلو زد و مطرح تر شد. 
کاراکت�ر در هوی�ت برند چ�ه جایگاهی 
دارد؟ آی�ا هم رده با لوگ�و، تگ الین و. . . 

قرار می گیرد؟ 
 کاراکت��ر از فاکتوره��ای مهم اس��ت ولی 
هم رده با لوگو و... قرار نمی گیرد. لوگو همیشه 
در باالتری��ن جایگاه هویت برند قرار می گیرد 
و معموال اوس��ت که کاراکتر را به مش��تری 
معرفی می کند. کاراکتر به نوعی یک کاتالیزور 

است که محصول را به مشتری می رساند. 
لوگ��و ی��ک اس��م اس��ت و معم��وال هم 
به راحتی تغیی��ر نمی کند. اکثرا بیش��ترین 
فک��ر و ای��ده در طراح��ی کاراکت��ر خ��رج 
می ش��ود. تگ الین نیز ش��عار اصلی اس��ت 
و امکان دارد هر س��ال تغیی��ر کند. برند ها 
می توانند کاراکترهای خ��ود را تغییر دهند 
 ولی حتم��ا باید تعریف درس��تی از این کار

 داشته باشند. 
در واق��ع با این تغییر نباید کاربرد کاراکتر 
خود را از بین ببرن��د. گاهی برند ها با اینکه 
کاراکترش��ان کارک��رد خوب��ی دارد ولی باز 
اقدام ب��ه تغییر آن می کنند. برند ها با تغییر 
کاراکتر به مشتریان ش��ان ش��وک می دهند، 
پ��س در تغییر باید دقت کنن��د. ولی تغییر 
الزم اس��ت چون کاراکتر مانند انسان است 

باید بزرگ و حتی پیر شود. 

برند متناسب با نیاز و تصویر ذهنی که از خود 
می خواهد میان مشتریان بسازد، تصمیم به خلق 

کاراکتر می گیرد. فلسفه وجودی خلق کاراکتر 
در واقع ایجاد ارتباط ساده تر و بیشتر برند با 

مخاطبان است. کاراکتر یک محصول را از حالت 
صنعتی خارج و وارد خانواده مخاطبان می کند. 
این کار فقط برای ارتباط گرفتن محصول با 

مخاطب است

نرگس فرجی

تبلیغ خالق چای میوه ای

شرکت رسانه ای خالق CATZWOLF تبلیغات 
چش��م نوازی را برای یک ش��رکت روسی تولیدکننده 
چای تهیه کرده اس��ت که انواع مختلفی از چای های 
میوه ای، چای س��بز، ش��کالتی، کارامل��ی و... را ارائه 

می دهد. 
چ��ای CURTIS مخلوط��ی از ب��رگ چ��ای ب��ا 
طعم های شیرینی مانند شکالت، توت فرنگی و کارامل 
است و به گفته تولیدکنندگان این چای، می توانید از 
این دس��ر بدون کالری در هر زمان که بخواهید لذت 
ببرید. بسته بندی چای نیز به گونه ای است که از عطر 
و طعم چای به خوبی محافظت می کند. شرکت طراح 
آگهی با توجه به همین موضوع، قوری و فنجان چای 
را به ش��کل میوه های مختلفی طراحی کرده است که 
طعم های متفاوت چای های تولید این ش��رکت را در 

برمی گیرند. 

حسین محمدیان

بایدها و نبایدهای طراحی کاراکترهای تبلیغاتی

زبان فانتزی، کاریزمای بصری! 

وقت�ی برنده�ا می خواهند به صورت یک ش�خصیت 
مجازی با مخاطبان ش�ان ارتباط برق�رار کنند، اقدام به 
طراحی کاراکتر می کنند. این کار باعث می شود مخاطب 
راحت ت�ر با برن�د ارتباط برق�رار کن�د. در خلق چنین 
کاراکترهای�ی باید دقت زیادی کرد. باید مراقب بود که 

کاراکتر مش�هور نباشد تا ش�هرت برند را تحت الشعاع 
خود قرار نده�د و اگر زمانی به اف�ول رفت، محبوبیت 
برند نیز از نظر مخاطب سقوط کند. چند وقتی است که 
در کش�ور ما نیز برندها به طراحی ش�خصیت های ویژه 
برای خودش�ان اهمیت می دهن�د. در واقع اهمیت این 
موض�وع از دایره برندهای حوزه غذای�ی و لبنی خارج 
ش�ده و بس�یاری از برندهای حوزه های دیگر بازار نیز 

ب�ه این موضوع عالقه مند ش�ده اند. این عالقه به خاطر 
اهمیت پیدا کردن مش�تری و نحوه برخورد با آن است 
و برندها دیگ�ر می خواهند راحت تر با مشتریان ش�ان 
گفت وگو کنند. در ادامه، برای دریافت اطالعات بیشتر 
در زمینه طراحی کاراکتر یا ش�خصیت برند به س�راغ 
اوس�تا فرودین رفته ای�م؛ چهره ای که سال هاس�ت در 

زمینه طراحی کاراکتر فعالیت می کند. 



بازاریابی در سرزمین غریب نوازها! 

با اخباری که طی هفته های اخیر به گوش��مان رسید، 
در آستانه رفع احتمالی تحریم ها هستیم. رفع احتمالی 
تحریم ها در های ورود کاالهای خارجی را به کش��ور باز 
می کند. اگر با ن��گاه بازاریابانه به این موضوع نگاه کنیم 
ش��اید تحقق این امر چندان به م��ذاق برندهای داخلی 
خوش نیاید و آنها ورود برندهای خارجی را نوعی رقابت 

جدی و روی دست ماندن کاالهای خود بدانند. 
آی��ا ب��ا محق��ق ش��دن ای��ن ام��ر و ورود برنده��ای 
خارجی و گس��ترش فعالیت های ش��ان در ایران، اوضاع 
برنده��ای ایران��ی وخیم ت��ر از وض��ع کنونی می ش��ود 
از رون��ق می افت��د ی��ا می توانن��د  و کسب و کارش��ان 
 رقابت��ی س��الم در کن��ار کااله��ا و برنده��ای خارجی 
ایجاد کنند؟  دکتر میثم ش��فیعی، کارشناس بازاریابی 
در این ب��اره به »فرصت ام��روز« می گوید: بافت فرهنگی 
ایرانیان به گونه ای است که غریبه نواز و غرب گرا هستند تا 
آنجا که در کشور خودمان وقتی بخواهیم جنس بفروشیم 
باید لیبل خارجی بر آن نصب کنیم. بر این اساس با توجه 
به اینکه، تحریم ها تحت الشعاع مذاکرات در حال رفع و 
هموار ش��دن اس��ت، با ورود برندهای خارجی، برندهای 
ایرانی به ش��دت در حال تحت تاثیر قرار گرفتن هستند 
)در خودرو س��ازی، لوازم خانگی و. . .(  بنابراین پیش تر از 
اینکه تحولی در حوزه سیاس��ی حادث ش��ود، برندهای 
داخلی باید براساس مزیت رقابتی که دارند، سعی کنند تا 
تصویر ذهنی مشتری را تغییر دهند. باید کاری کنند که 
وقتی حاش��یه تحریم از بین رفت بتوانند آن را به چشم 

فرصت ببینند. 
کما اینک��ه در ایران برندهایی داری��م که کالس آنها 
در س��طح جهانی آنها باالست، به خصوص آنهایی که بر 
مزیت های ملی و نیاز ایرانیان تکیه کرده اند. پس ضروری 
اس��ت که برندهای ایرانی بر مزیت های رقابتی متمرکز 

شده و به سرعت سهم بازار خود را ارتقا دهند. 
ش��فیعی در پاسخ به این س��وال که برندهای داخلی 
چطور می توانند برای مقابله با شرایط جدیدی که ممکن 
است پیش روی آنها هنگام ورود رقبای خارجی قرار گیرد، 
برنامه ریزی کنند و بتوانند با آنها به رقابت بپردازند، بیان 
می کند: از اس��اس ما نیاز به مدیریت اس��تراتژیک برند 
داریم. ما باید باور کنیم که به مش��تری ایرانی نیاز داریم 
و آن را به جد در حال از دست رفتن ببینیم. هنوز سایه 
برندهای رقیب خارجی را در اقتصادی آزاد باور نکرده ایم. 
ت��ا این باور ش��کل نگیرد، حرکتی آغاز نمی ش��ود. حال 
اگر این باور ش��کل گرفت ما در نقطه آغاز هس��تیم. در 
این مرحله باید ابتدا اقدام های کاربردی بازارشناس��ی را 
انجام دهیم. سپس در نتیجه تحلیل بازار باید استراتژی 
برن��د، خط رقابتی، مزیت برند و... را تعیین کرد و فضای 
برند س��ازی را آنجا ببریم. باید مشتری را درگیر عملیات 

برندسازی و توسعه برند کنیم. 

یاهو امكان وارد شدن به ایمیل 
بدون پسورد را فراهم می كند

یاهو می خواهد وابستگی شما به حفظ پسورد یا ایجاد 
پس��ورد هایی را که به آس��انی قابلیت حدس زدن یا هک 
شدن دارند، از بین ببرد. این هدف با معرفی یک سیستم 
خاص در صورت نیاز به log in شدن و ارسال یک پسورد 

برای هر بار وارد ایمیل شدن محقق می شود. 
چنی��ن رویکرد جدی��دی به منظ��ور افزایش امنیت و 
کاه��ش امکان هک ش��دن اکانت یاه��وی کاربران اتخاذ 
ش��ده ک��ه در برخی موارد این هدف تحقق یافته اس��ت. 
میلیون ه��ا نفر به این ترتیب در ب��از کردن ایمیل خود با 
مشکل دست و پنجه نرم نخواهند کرد. نه تنها پسورد های 
ایمیل افراد به طور طبیعی تا حدی قابلیت هک ش��دن را 
دارن��د )در این خصوص انتخاب پس��ورد های تصادفی به 
دیگران ترجیح داده می شود(، بلکه ذاتا نیز ناامن هستند 
زیرا در صورت هک ش��دن، بخش ه��ای بزرگی از هویت 
دیجیتال ش��ما یا کل آن را در اختیار هکر ها قرار خواهند 
داد. پس��ورد های یک بار مصرف که پس از ورود به ایمیل 
بار دیگر قابل اس��تفاده نیستند، به منظور حذف زنجیره 
رمز عبور یا اثر دومینوی بالقوه آن طراحی می ش��وند زیرا 
پس��ورد های فوق خاص اکانت یاهوی شما هستند اما در 
یک مورد باید به ش��دت احتیاط کنید: اگر گوشی موبایل 
خود را گم کنید، فرد یابنده بلیت دسترسی به ایمیل تان را 
خواهد داشت. در برخی موارد، در صورت دریافت اخطار در 
قالب پیامک روی صفحه نمایش موبایل خود، پسورد یک 
 بار مصرف حتی چنانچه گوشی قفل باشد، قابل مشاهده 

خواهد بود. 
بنابراین چنانچه گوشی تان را گم کردید، شخص یابنده 
حتی نیاز به دانس��تن رمز گوشی ش��ما ندارد. در صورت 
اطالع از ID شما او می تواند به اکانت یاهوی تان دسترسی 
پیدا کند. یک راه بهتر شاید انتخاب پسورد دو مرحله ای 
باشد که به موجب آن پس از وارد کردن پسورد اصلی، از 
طریق پیامک یک پسورد موقتی نیز برای تان ارسال خواهد 
شد. این پایه و اساس یک سندیت دو فاکتوری است. اقدام 

فوق نخستین گام برای حذف پسورد به شمار می رود. 
یاهو حق تمرکز روی امنیت تلفن هم��راه را دارد. این 
حوزه ای اس��ت ک��ه در آن یک کارب��ر معمولی اینترنت 
هم��واره غافل از بهترین روش هاس��ت. حتی افراد مطلع 
نیز گاهی گرفتار می ش��وند. بهترین روش برخورداری از 
ی��ک password manager، مث��لPassword 1 یا 
LastPass و در ادامه اطالع از خطرات داشتن یک ایمیل 
اس��ت. یاهو همچنین اخیرا از نگاهی اجمالی به پالگین 
رمزگذاری ایمی��ل end-to-end خب��ر داد که نتیجه 

همکاری با گوگل است. 
راه حل جدید یاهو روش های رمزگذاری متداول را بسیار 
آسان تر از قبل می کند. استفاده از این ویژگی برای کاربران 
اختیاری خواهد بود. درصورت فعال سازی، با وجود حفظ 
بدنه رمزآمیز یک ایمیل، جزییات اصلی مثل برچسب زمان 
و موضوع تکه تکه شده باقی می ماند. یاهو انتظار دارد که 
این شکل جدید ایمیل قبل از پایان سال در دسترس عموم 

مردم قرار بگیرد. 
www.techcrunch.com

سندروم نام گذاری

زمان��ی ک��ه یک کس��ب وکار ب��ا محصول��ی نو و 
پرطرفدار وارد بازار می ش��ود مخاطبان که مشتریان 
بالق��وه آن محصول هس��تند ترغیب خواهند ش��د 
ت��ا درباره  آن ب��ا دیگران صحبت کنن��د و از طریق 
قدیمی ترین روش بازاریاب��ی، یعنی همان بازاریابی 
دهان ب��ه دهان مخاطب��ان به عنوان ی��ک بازاریاب 
 عم��ل ک��رده و ب��ه ش��رکت ب��رای فروش بیش��تر 

کمک کنند.  
وقت��ی س��خن از صحب��ت مخاطب��ان ب��ه میان 
می آی��د نخس��تین چیزی که به ذهن می رس��د نام 
مناس��بی اس��ت که مردم از آن به راحتی یاد کنند.  
کس��ب وکارها و محصوالت جدید و متفاوت همیشه 
نیازمند نامی جدید و متفاوت خواهند بود.  نام های 
غیر اصولی محکوم به شکست هستند، امروزه قوانین 
بازاریابی بس��یار بیش��تر از زمان گذش��ته بازبینی و 
اصالح شده است و بسیاری از اشتباهات قدیمی آن 

دیگر تکرار نمی شود.  
انتخاب نام مناس��ب یکی از نخستین  و مهم ترین  
مراحل شروع کار و شروع یک موفقیت ماندگار برای 
یک شرکت است.  در نظر داشتن این مورد با توجه 
ب��ه اینکه تا چه اندازه می خواهیم نام ش��رکت ما به 
یک برند تبدیل ش��ود، مهم اس��ت. بهتر است قبل 
از نامگذاری، درباره  تبلیغات کمی اطالعات کس��ب 

کنیم.  
زی��را روش های تبلیغات و نام گذاری با هم ارتباط 
بس��یار دارند.  در دنیای ارتباطات امروزی، اینترنت 
و وب س��ایت ها نقش بس��زایی در بازاریابی و فروش 

کسب وکارها بازی می کنند.  
هر نامی برای یک گروه یا یک رشته  خاص فعالیت 
اقتصادی به کار می آید.  استفاده از بودجه بازاریابی 
به ص��ورت اش��تباه در برندین��گ و تبلیغات به نوعی 
هدر دادن بودجه اس��ت و این برای کس��ب وکار ما 
به صورت یک سندروم ظهور می کند که متخصصان 
مانند یک پزش��ک باید آن را شناس��ایی کرده و به 
درم��ان آن بپردازند. به عنوان مثال نام های تکراری، 
 بودج��ه و انرژی زیادی را ب��رای برندینگ خود نیاز 

دارند.  

برای پیشگیری از بروز این نوع سندرم کسب وکارها 
باید به دنبال نامی باش��ند که مصرف کننده با گفتن 
آن آهن��گ خاصی را نیز بش��نود.  واج آرایی کلمات 
بس��یار مهم است، مثال اس��تفاده از واژه هایی که با 
مصوت های یکس��ان آغاز می ش��وند.نام های صدا دار 
می توانند به س��رعت صداس��از نیز شوند و سروصدا 
چیزی اس��ت که ش��رکت ها در برندینگ به ش��دت 
ب��ه آن نی��از خواهن��د داش��ت.  از طرف��ی نام های 
صدادار ش��انس بیش��تر در تبلیغات خود به صورت 
موث��ر خواهند داش��ت.  متخصصان در هر ش��رکت 
با جس��ت وجو کردن اس��می که انتخاب کرده اند در 
موتورهای جس��ت وجوی قوی و پرکاربرد می توانند 
مطمئن ش��وند که هیچ شرکتی با اس��م متشابه یا 
کمی متفاوت تر از اس��می که انتخاب کرده اند وجود 
ندارد بنابراین باید به اس��می که قرار است انتخاب 
ش��ود به اندازه  کافی فکر ش��ود و مورد بررسی قرار 
گی��رد، چراک��ه در نهایت این اس��م می تواند س��ود 

کسب وکار را چندین برابر کند.  
نام ه��ای خوب بیش��تر می فروش��ند، س��هم بازار 
بیش��تری به دست می آورند؛ در خاطر مصرف کننده 
باقی می مانند و ش��انس کس��ب پی��روزی نهایی در 
بازار برای ش��ان به مراتب بیش��تر از نام های تکراری، 
غیر اس��تاندارد و پی��ش پاافت��اده یا پیچیده اس��ت.  
باتوج��ه به ای��ن توضیحات ی��ک عملی��ات واقعی 
و س��نجیده بازاریاب��ی ب��رای انتخاب نام مناس��ب، 
درصورتی که هوشمندانه و آگاهانه انجام شود، پیروز 
می��دان نبرد بازار خواه��د بود.  بنابراین پیش��نهاد 
می ش��ود که قبل از ابتال به این نوع سندروم به فکر 
کس��ب اطالعات و آگاهی در مورد نام گذاری بوده تا 
کار کسب وکارمان به درمان های پیچیده و پرهزینه 

نکشد. 

امروزه رقابت اصلی چه برای 
شرکت های تولیدی و چه برای 
شرکت های خدماتی در حوزه 
خدم��ات و ارائ��ه بهت��ر آن به 
مشتریان است. طبق آمارهای 
رسمی س��ال گذشته در ایران 
کس��ب وکارهای خدماتی رشد 
قابل مالحظه ای داش��ته است 
ولی همان گونه که مستحضرید 
همان ق��در که خدمات س��ود 
قاب��ل مالحظ��ه ای دارد، ب��ه 
همان میزان به دلیل ناملموس 
ب��ودن خدم��ات، ف��روش آنها 
کار چندان س��اده ای نیس��ت. 
خدمات طیف گسترده ای دارد 
ولی یک��ی از خدمات معروفی 
ک��ه در دنیا به خص��وص ایران 
در س��ال های اخی��ر جه��ش 
قابل توجهی داش��ته اس��ت و 
مناسبی روی  س��رمایه گذاری 
آن صورت گرفته، صنعت بیمه 
است. احتماال شما در ایران با 
پیامک های تبلیغاتی بیشماری 
از ش��رکت های بیم��ه مواجه 
ش��ده اید ول��ی س��وال اصلی 
اینجاس��ت که آیا فق��ط باید 
بیمه را از طری��ق پیامک های 
تبلیغات��ی به فروش رس��اند؟ 
ی��ا روش ه��ای دیگ��ری نی��ز 
ب��رای فروش آن وج��ود دارد؟ 
م��ا در اینج��ا س��عی کرده ایم 
ک��ه اس��تراتژی ها و روش های 
بازاریاب��ی موث��ری را با توجه 
ب��ه رقاب��ت بین ش��رکت ها و 
نمایندگی های فراوان بیمه در 
ای��ران به طور مختص��ر عنوان 
کنیم که برخ��ی از مفید ترین 
آنها در ادامه آورده شده است:  

1- بازار ویژه خود را 
بشناسید 

یک��ی از آس��ان ترین راه ه��ای 
ج��ذب مش��تری این اس��ت که 
بدانی��د چه گروه و ب��ازار ویژه ای 
مخاطب نیازهای شما هستند و از 
چه افرادی می توانید بهتر نتیجه 
بگیرید. بس��یاری از افراد صاحب 
حرفه از این استراتژی می ترسند 
اما بس��یاری هم بر این باورند که 
این نوع بازاریابی و کشف بازارهای 
کوچ��ک و ویژه یکی از موثرترین 

راه های بازاریابی است. 

2- خود را به عنوان یك 
متخصص مطرح كنید 

چ��را ای��ن اس��تراتژی موثر 
پول  بیشتر  است؟ متخصصان 
در می آورند و توجه رسانه ها را 
به خ��ود جلب می کنند. واضح 
است که شما به یک متخصص 
ک��ه در کار وی��ژه ای تخصص 
دارد، بهت��ر می توانی��د اعتماد 
کنی��د. وقتی ب��ازار ویژه خود 
ویژه  قابلیت های  شناختید،  را 
خود را معرف��ی کنید و دقیقا  
بگویید که چگونه می توانید به 

افراد هدف خود کمک کنید. 

3- اطالعات رایگان 
منتشر كنید  

م��ی توانید درب��اره نیازهای 
مش��تریان خود و راه حل های 
مقاله  آنه��ا  ک��ردن  برط��رف 
آموزشی  کارگاه های  بنویسید. 
درباره روش های حل مش��کل 
مش��تریان خود برگ��زار کنید. 
س��مینارهایی درباره بازار ویژه 
خ��ود و نیازهای افراد هدف به 
راه بیندازید. در این سمینارها 
ایمیل  آموزشی،  کارگاه های  و 
و آدرس مشتریان احتمالی را 
جمع آوری کنید ت��ا بتوانید با 

آنها ارتباط برقرار کنید. 

4- به شكل مستمر با 
متخصصان و مشاوران 

حرفه خود در تماس باشید
گروه مشاوران و متخصصان 
اف��رادی حرفه ای هس��تند که 
ب��ه کارمندان موردنظر ش��ما 

کاالهایی  و  خدم��ات 
عرض��ه  غیررقابت��ی 
مث��ال  می کنن��د. 
ممکن  شما  مشتریان 
خدم��ات  ب��ه  اس��ت 
وکالی  حس��ابداران، 
دفت��رداران  و  دعاوی 
باشند.  داشته  احتیاج 
مثال  چن��د  اینجا  در 
دیگر آورده شده است:  
معام��الت  دالل   -
واس��طه های  ملک��ی، 
دریاف��ت وام، طراحان 
دکوراس��یون داخلی و 

معماران
گرافیس�����ت ها،   -
ن،  ا ر م�ه ن�����گ����ا ن��ا ز و ر
ن  ی��س���ا گ������ه�ی ن���و آ

وچاپخانه داران 

5- تماس های خود را 
پیگیری كنید

ب��ه دنبال راه های��ی خالقانه 
باش��ید ک��ه به وس��یله آنه��ا 
بتوانید مرتبا با مش��تریان در 
تم��اس باش��ید. برای ش��روع 
باید به س��راغ یادداش��ت های 
خود بروید. لیس��تی از افرادی 
ک��ه ظرف 6 تا 9 ماه گذش��ته 
با آنها تم��اس گرفته اید، تهیه 
کنید. اینها افرادی هستند که 
به کاال یا خدمات ش��ما عالقه 
نشان داده اند اما هنوز مشتری 
ش��ما نش��ده اند. به روش های 
گوناگون��ی ب��ا آنه��ا تم��اس 
بگیری��د و تماس ه��ای خود را 
پیگیری کنید. برای شان ایمیل 
بفرس��تید، از پیام های فروش 
اس��تفاده کنی��د و فرس��تادن 
مقاالت جالب را ش��روع کنید. 
استمرار، اثرات خوبی به دنبال 
دارد. به همین دلیل اس��ت که 
ی��ک آگهی را چندی��ن بار در 
اگرمرتبا   می بینی��د.  تلویزیون 
با مش��تریان احتمالی خود در 
باش��ید و تماس های  تم��اس 
خود را رهگیری کنید، بیشتر 
آنه��ا را ب��ه مش��تریان دائمی 

تبدیل خواهید کرد. 

6-  كاری كنید تا 
مشتریانی كه از شما راضی 
هستند، خودشان برای تان 

تبلیغ كنند
مث��ال از آنه��ا بخواهی��د که 
نظرات ش��ان را به شما بگویند 
و درب��اره منافع کاال و خدمات 
شما مطلب بنویسند. می توانید 
در تبلیغات خود از این نظرات 

استفاده کنید. 

7-  یك تقویم بازاریابی 
درست كنید و مرتبا به آن 

رجوع كنید
بازاریاب��ی که  فعالیت ه��ای 
هفتگی، ماهانه یا هر دو هفته 
یک بار انجام می شوند، شما را 
از رکود نجات می دهند. با این 
بازاریابی آس��ان تر خواهد  کار 
ش��د به این دلیل که این کار 
بخش رایج��ی از جریان کاری 

شما خواهد شد. 

8- به دنبال راه هایی 
باشید كه به كمك آنها 

بتوانید از مشتریان فعال 
خود بهره ببرید

کار با مشتریانی که در حال 
حاضر مش��تری شما هستند و 
از ش��ما رضایت دارند، آسان تر 
اس��ت، بنابراین برای مشتریان 
فعلی خدمات و امکانات جانبی 
فراهم کنید تا بار دیگر به شما 
رجوع کنند. خوشبختانه، حتی 
بدون داشتن سابقه رسمی در 
بازرگان��ی یا بازاریاب��ی، نکات 
س��اده ای هستند که می توانید 
از همین امروز ش��روع کنید تا 
نتیجه بازاریابی ش��رکت خود 
را برگردانده و همه مشتریانی 
را که شایس��ته اش هستید به 

چنگ آورید. 

9- سیستمی برای 
یادآوری بیمه های در حال 

انقضا راه اندازی كنید 
ش��ماره  می توانی��د  ش��ما 
تلفن های همراه مش��تریان را 
در آرشیو اطالعات ثبت کرده 
و شماره ها را در نرم افزار ارسال 
پیامک وارد کرده و مثال از یک 
هفته قب��ل از انقض��ای تاریخ 
بیم��ه، ه��ر روز ی��ک پیامک 
البت��ه  بفرس��تید.  برای ش��ان 
بسیاری از س��رویس ها، امکان 
ارسال اتوماتیک را دارند. کافی 
است شماره و پیام و تاریخ های 

دلخ��واه را وارد کنی��د و بقیه 
کارها را به نرم افزار بسپارید. 

10-  عكس خود را روی 
تمام رسانه های بازاریابی 

قرار دهید
مردم هم��واره از صحبت با 
یک ف��رد غریب��ه و مخصوصا 
خری��د از او ترس دارند. عکس 
و  ویزی��ت  کارت  روی  ش��ما 
کاغذه��ای تبلیغات��ی و حتی 
تابلوی ش��رکت، تاثیر فراوانی 
خواهد گذاشت و این ذهنیت 
را به وجود می آورد که مشتری 
با یک شخص واقعی در تماس 
است و نه فقط با یک شرکت. 

11- برای حفظ ارتباط برای 
مشتریان نامه های شخصی 

بفرستید 
مزی��ت کار بیمه آن اس��ت 
ک��ه اطالعات زی��ادی درمورد 
مش��تریان در اختیار دارید. از 
به طور  اطالع��ات  این 
مفی��دی ب��رای حفظ 
رابطه خود با مشتریان 
از هر  اس��تفاده کنید. 
کرده  استفاده  فرصتی 
ب��رای  نامه های��ی  و 
بفرس��تید  مش��تریان 
ک��ه به ش��رایط خاص 
بس��تگی داش��ته  آنها 
اگ��ر  مث��ال  باش��د. 
مشتری خانه ای جدید 
بیمه  خریداری و آن را 
کرده اس��ت، پ��س از 
چن��د روز طی نامه ای، 
ب��ه او تبری��ک بگویی��د و در 
انته��ای نامه، ان��واع بیمه های 
دیگر را که ش��اید مورد توجه 

قرار گیرد معرفی کنید. 

12- بودجه مشخصی را به 
بازاریابی اختصاص دهید

بودجه مش��خصی را به طور 
ماهانه به آزم��ودن روش های 
جدی��د بازاریاب��ی اختص��اص 
دهی��د و پ��س از مدتی نتایج 
آن را مش��اهده خواهید کرد. 
روش های��ی را بیازمایی��د که 
همکاران ت��ان از آنه��ا کمت��ر 
اگر  اس�����تفاده می کن�ن��د. 
بازده خوبی  تلفن��ی  بازاریابی 
ن��دارد، در کن��ار آن بازاریابی 

اینترنتی را بیازمایید. 

13-  كار خرید را برای 
مشتری آسان تر سازید 

اگر ب��رای تکمی��ل مدارک 
نیاز به کپی مدارک دارید، این 
کار را خودت��ان انج��ام دهید. 
اگر حتی پر کردن فرم ها برای 
بعضی از مشتریان ناخوشایند 
است، این کار را به آنها واگذار 
نکنی��د. تمام ت��الش خود را 
بکنید که مش��تری یک خرید 
راح��ت و خوش��ایند داش��ته 
باش��د و مطمئن باشید نه تنها 
خود بارها نزد ش��ما بازخواهد 
گشت، بلکه شما را به دیگران 

نیز معرفی خواهد  کرد.

كلیدهای طالیی بازاریابی 
بیمه

- بیمه گ�����ذار ح��ق دارد 
درخص��وص بیمه نام��ه ای که 
می خرد اطالعات کامل کسب 
کند، حتی اگر این اطالعات به 
نخریدن بیمه نامه از جانب وی 
بازاریاب  وظیفه  منجر ش��ود. 
این اس��ت که نق��اط ضعف و 
ق��وت، مزای��ا، محدودیت ها و 
اس��تثنائات بیمه نامه را به طور 
کامل برای بیمه گذار تش��ریح 

کند. 
بیمه نامه ای  - س��عی کنید 
متناس��ب ب��ا ن��وع فعالی��ت، 
ریس��ک تهدیدکننده اموال و 
دارایی ها و بودجه بیمه گذار و 
با بهترین نرخ و ش��رایط برای 

وی تهیه کنید. 
- ب��ه بیمه گذارت��ان اثبات 
ف��روش  ب��ه  صرف��ا  کنی��د 
مال��ی  مناف��ع  و  بیمه نام��ه 
حاصل��ه برای خودت��ان فکر 
نمی کنی��د بلکه در پی ایجاد 
رابط��ه ای برد – ب��رد با وی 
هستید تا وی در سایه خرید 
ای��ن بیمه نام��ه و اطمین��ان 
خاط��ر حاصله، با آس��ودگی 
اقتص��ادی –  فعالی��ت  ب��ه 
بپ��ردازد.  خ��ود  اجتماع��ی 
بدین ترتیب بار مالی حاصله 
از هزینه خس��ارات احتمالی 
و  برداش��ته   وی  دوش  از  را 
خ��ود نی��ز درآمدی کس��ب 

خواهید کرد. 
- به فروش بیم��ه به عنوان 
یک س��رمایه گذاری بلندمدت 
ف��روش  ی��ک  ن��ه  بنگری��د 

کوتاه مدت. 
بیمه گذاران ت��ان  ب��ه   -
بدهی��د  را  اطمین��ان  ای��ن 
ک��ه ب��ا خری��د بیمه نام��ه و 
دریاف��ت حق بیمه از س��وی 
ش��ما، رابطه ت��ان با وی قطع 
نمی ش��ود، بلکه ای��ن ارتباط 
قوی تر ش��ده و ش��ما در هر 
لحظه آم��اده ارائه خدمات و 
بیمه ای  اطالعات و مش��اوره 

به وی هستید. 
ای��ن  بیمه گذارت��ان  ب��ه   -
اطمین��ان را بدهید که فروش 
بیمه نام��ه، پای��ان خدمت به 
ایشان نیس��ت، بلکه آغاز ارائه 

خدمات شماست. 
- در تمام طول س��ال و به 
طرق مختل��ف ارتباط تان را با 
بیمه گذارتان حفظ کنید. این 
امر می تواند به وس��یله فکس، 
تلفن، ایمیل و به بهانه تبریک 
اعیاد و مناس��بت ها و... تداوم 

یابد. 
- هزینه گرایش بیمه گذارتان 
ب��ه س��وی رقب��ا را ب��رای وی 

افزایش دهید. 
- اگ��ر ش��ما هم ب��ه ارائه 
مش��غول  بیم��ه  خدم��ات 
به کارگی��ری  ب���ا  هس���تید 
نکات اش��اره ش��ده در مقاله 
را  فروش ت��ان  می توانی��د 
مش��تریان  و  داده  افزای��ش 

بیشتری بیابید. 
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کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی

می توانید ش�ماره تلفن های همراه 
مش�تریان را در آرش�یو اطالعات 

ثبت کرده و ش�ماره ها را در 
نرم افزار ارس�ال پیامک وارد کرده 
و مث�اًل از یک هفت�ه قب�ل از انقض�ای 
تاری�خ بیم�ه، ه�ر روز ی�ک پیام�ک 

برای شان بفرستید. البته بس�یاری از 
سرویس ها، امکان ارس�ال اتوماتیک 

دارند و کافی اس�ت ش�ماره و پیام 
و تاریخ ه�ای دلخ�واه را وارد کنی�د و 
بقیه کارها را به نرم افزار بس�پارید

از میان خبرها

ایستگاه بازاریابی

درک نیازهای مشتری
آیا می دانس��تید درک نیازهای مشتری مهم ترین 
مرحل��ه در فرآیند فروش اس��ت؟ فق��ط در صورت 
جوابگویی به نیازهای مش��تری است که وی حاضر 
به خرید یک محصول می ش��ود. ه��ر مقدار که یک 
فروش��نده نیاز ه��ای مش��تری را به ط��ور موثرتری 
تش��خیص ده��د، می توان��د به موفقی��ت در فروش 

امیدوارتر باشد. 
و  ویژگی ه��ای ش��خصیتی  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
مهارت ه��ای ارتباط��ی فروش��نده از اهمیت باالیی 
برخ��وردار اس��ت. به طور کلی مردم ب��ا هر دو گروه 
 از نیازه��ا و خواس��ته های خ��ود اق��دام ب��ه خرید 

می کنند. 
نیازها و خواس��ته هایی که ب��ر جنبه مادی خرید 
تاکی��د دارن��د، مس��تقیما از ط��رف مش��تری ابراز 
می ش��وند. برخی از آنها عبارتن��د از: میزان هزینه، 

زمان / محل، حجم و تعداد و کیفیت محصول.

آیا می دانستید

مرضیه فروتن

هدی رضایی

استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه

بازاریابی 
ملموس برای 

خدمات 
ناملموس

ملیكا قاصدی
دانشجوی كارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی

برند س��اعت س��واچ با هدف 
مب��ارزه علی��ه غ��ول دنی��ای 
تکنولوژی با س��اعت هوشمند 
مخصوص به خ��ود در پی رفع 
چالش مطرح ش��ده توسط اپل 
است. س��واچ از ترس از دست 
دادن س��هم خود در ب��ازار، در 
می��ان رقاب��ت ش��دید در این 
بخ��ش، قص��د ارائ��ه طیفی از 
مدل ساعت های مدرن با امکان 
پردازش پرداخت های بدون نیاز 
ب��ه تماس فیزیک��ی و برقراری 
با گوشی های هوشمند  ارتباط 

را دارد. ب��ه منظ��ور عرضه در 
اوایل ماه مه، به این گوش��ی ها 
به عنوان س��نگ زیر پای میان 
س��اعت های مچی سنتی ساده 
و نس��ل جدی��دی از ابزار های 
آوازه خ��وان و رق��اص س��اخته 
ش��ده توس��ط برندهایی نظیر 
 Pebble موت��وروال و ،Apple

نگاه می شود. 
در پ��ی رش��د 3 درص��دی 
فروش ساعت های سواچ، میان 

 Breguet، ام��گا،  برنده��ای 
 ،Rado و   Calvin Klein
افت فروش برند ها و رس��یدن 
رقم فروش س��اعت های سواچ 
به مرز 9 میلیارد دالر در س��ال 

این  میالدی گذش��ته، س��هم 
برن��د در ب��ازار افزای��ش یافت.  
نیک  هایک مدیر سواچ، ضمن 
ترس��یم اهداف خود گفت که 
سواچ یک شرکت تولید کننده 
لوازم الکترونیکی مصرفی است. 
این برند قصد تغییر و تش��ویق 
افراد را به استفاده از ساعت های 
سواچ ندارد. سامسونگ، سونی 
و بقیه برند ها در گذشته این کار 

را انجام می دادند. 

درحال��ی که بس�����یاری از 
س��اعت ها نیاز به ش��ارژ روزانه 
دارند، یک��ی از برگ های برنده 
س��واچ و ش��هرت این برند به 
خاطر تولید ابزار های کم مصرف 
از لحاظ می��زان مصرف انرژی 
است که به عنوان یک موهبت 
ب��زرگ در ب��ازار مفی��د واق��ع 

می شود. 
شاخه: دیجیتال

موقعیت مكانی: اروپا
 Apple ،برچسب ها: سواچ
www.thedrum.com

سواچ در بازار ساعت هوشمند آرام به اپل نزدیك می شود



تص��ور کنی��د از یک ش��غل 
مهیج با درآمد باال برخوردارید 
که به ش��ما اج��ازه می د هد با 
کمک خالقیت خود، به زندگی  
مردم رنگ و جال ببخش��ید؛ به 
دنیای گل و گیاه خوش آمدید. 
تعداد محدودی شغل وجود 
دارد که مزایای بس��یار فراوانی  
ب��ه ش��ما پیش��کش می کند؛ 
به عنوان صاحب گل فروش��ی، 
ش��ما ه��ر روز ب��ا زیبایی های 
بی ش��ماری احاطه ش��ده اید و 
شغلی  دارید که بس��یار جالب 
و س��رگرم کننده است. شما در 
لحظات بس��یار مهم از زندگی  
مردم س��هیم خواهید ب��ود، از 
تول��د گرفته ت��ا اب��راز عالقه و 
دوس��تی  و جش��ن ها و مراسم 
مختلف. ش��ما به مردم کمک 
می کنی��د ت��ا احس��اس خود 
را به یکدیگ��ر نش��ان دهند و 
 در غ��م و ش��ادی هم ش��ریک 

باشند. 
شما به مردم کمک می کنید 
ت��ا عش��ق و محبت خ��ود را با 
یک جعبه زیب��ا از گل های رز 
با س��اقه بلند نش��ان دهند، با 
دس��ته ای از گل های صورتی  یا 
آبی  قدم نورس��یده را خوشامد 
گویند، مراس��م عروس��ی  را با 
دسته گل های سفارشی جشن 
بگیرند و یاد عزیزان از دس��ت  
رفته خود را تکری��م کنند. در 
ادامه به ارائه نکات��ی  در زمینه 
مدیری��ت ی��ک گل فروش��ی 

موفق می پردازیم. 

تحقیقات بازار
نخس��تین ق��دم در راه ب��از 
کردن گل فروش��ی، تحقیقات 
بازاری اس��ت، این بدان معنی  
اس��ت که منطق��ه موردنظر را 
تجزیه و تحلیل کنی��د، تعداد 
مش��تریان خ��ود را در منطقه 
تخمین بزنی��د، همان طور که 
پیدا کردن رقیبان مهم اس��ت، 
مش��خص کردن آنچه شما در 
براب��ر رقیبان در چنت��ه دارید 
نیز بس��یار ضروری اس��ت، به 
مغازه ه��ای آنه��ا س��ر بزنید و 
ان��واع گل هایی که ب��ه فروش 
می رس��انند را بررس��ی  کنید، 
گل فروش��ی همان قدر که در 
مورد فروش گل های تازه فعال 
اس��ت، در ارائه ل��وازم تزئینی 
نیز در همان سطح نقش دارد، 
گل��دان، عروس��ک ، بادکنک ، 
سبدهای زیبا، شکالت، روبان 
و کارت ه��ای تبری��ک ، همه و 
هم��ه آیتم هایی هس��تند که 
بای��د در گل فروش��ی وج��ود 
داشته باشند، شما با تحقیقات 
خود می توانید بازار را از لحاظ 
اش��باع ب��ودن بررس��ی  کنید، 
کیفی��ت کار رقیب��ان خ��ود را 
بس��نجید و دریابید که چه نوع 
محصولی را می توانید به فروش 
برسانید که بقیه نمی فروشند، 
در کن��ار آنک��ه به شناس��ایی 
و مح��ک زدن رقیب��ان خ��ود 
می پردازید، بای��د یک مقداری 
هم به شناسایی تهیه کنندگان 

گل بپردازید. 

بازاریابی
یک دلی��ل اصلی  شکس��ت 
اس��ت  ای��ن  کس��ب و کار ها 
ک��ه به خوب��ی ب��رای خدمات 
و کااله��ای خ��ود بازاریاب��ی 
نمی کنند و کااله��ا و خدمات 
خود را به طور تاثیرگذار تبلیغ 
نمی کنند، ش��ما قبل از اینکه 

بخواهی��د مغ��ازه را ب��از کنید 
بهتر اس��ت یک سری تبلیغات 
تاثیر گذار انج��ام دهید، حس 
عالقه من��دی  و  کنج��کاوی 
بازگش��ایی  ب��رای  را  م��ردم 
گل فروشی برانگیزید، آگهی ها 
و اعالمیه ه��ای جال��ب نصب 
کنید، به دوس��تان و آشنایان 
خود ایمیل بزنید، یک مراس��م 
بازگش��ایی زیبا ترتیب دهید، 
از تمامی  دوس��تان و آشنایان 
خود دع��وت به عم��ل آورید و 
از آنه��ا بخواهید دوستانش��ان 
را هم دعوت کنند، ش��یرینی  
خوش��مزه  نوش��یدنی های  و 
س��رو کرده و بروشورهای خود 
را پخ��ش کنی��د، کوپن ه��ای 
تخفی��ف تهی��ه ک��رده و برای 
مراسم  برگزار کننده  تاالرهای 
بفرس��تید، بعض��ی  مواق��ع در 
س��ال ممکن اس��ت با کاهش 
تعداد مشتری ها مواجه باشید، 
می توانی��د با ایده های��ی نظیر 
تخفیف یا ارائه خدمات خاص، 
مشتری های بیش��تری جذب 

کنید. 

کلینیک گیاهان 
خانگی راه بیندازید

ب��ه مش��تریان کمک 
کنید تا گیاه��ان خانگی 

خ��ود را احی��ا کنن��د، ب��ا 
خدماتی نظیر ه��رس کردن، 

عوض ک��ردن خ��اک گلدان و 
ارائ��ه راهنمایی های الزم برای 

نگه��داری  و  مراقب��ت 
مناس��ب از گیاه��ان به 
مش��تریان کمک کنید، 
از طرفی  ب��ه میزان کافی  
خ��اک و ک��ود و گلدان و 
ظروف و ل��وازم جانبی را 
در دست داش��ته باشید 
تا خدمات الزم را به آنها 

ارائه دهید. 

فستیوال فصلی 
راه بیندازید

مث�����ال،  ب��ه ع�ن�����وان 
می توانید با شروع فصل پاییز، 
ب��رای افزای��ش ف��روش روی 
بعض��ی  از گل ه��ا و گیاهان به 
رن��گ قرم��ز، زرد، نارنجی که 
رنگ برگ های پاییزی اس��ت، 

تخفیف ویژه بگذارید. 

تخفیف مخصوص روزهای 
برفی و بارانی

برای روزه��ای برفی و بارانی 
که مش��تریان حاضر نیس��تند 
خانه های خود را ت��رک کنند 
مق��داری تخفی��ف ت��ا حدود 
۱۵-۵درص��د ب��رای گل های 
خود در نظ��ر بگیری��د، اما اگر 
ش��ما در منطق��ه ای زندگ��ی  
می کنی��د ک��ه می��زان بارش 
زیاد اس��ت، این ایده برای شما 

مناسب نیست. 

تخفیف مخصوص مراسم 
عروسی 

در دوره هایی ک��ه با فروش 
کم مواج��ه هس��تید ب��ا ارائه 
تخفیف های 20-۵درصد روی 
س��فارش گل های ع��روس به 
جذب مش��تری بپردازید، یک 
بروش��ور و آگهی  جذاب تهیه 
کنی��د، در آن پکیج ه��ای گل 
عروس را با طراحی و گل های 
متفاوت ارائه دهید، می توانید 
این بروشورها را در سالن های 
زیبایی  و عکاس��ی ها و تاالرها 

پخش کنید. 

موقعیت یابی  کنید
یکی  از مهم ترین تصمیماتی 
ک��ه می توانید بگیری��د و نباید 
آن را بی اهمی��ت بدانی��د، این 
اس��ت ک��ه موقعیت مناس��ب 
ب��رای راه اندازی گل فروش��ی 
خ��ود پی��دا کنی��د، در واق��ع 

یافتن یک موقعی��ت می تواند 
موفقیت گس��ترده یا شکست 
 مفتضحان��ه در پ��ی  داش��ته 

باشد. 
تحقیقات ب��ازاری که انجام 
می دهید می تواند ش��ما را در 
تش��خیص آنکه آی��ا این محل 
از لحاظ گل فروش��ی اش��باع 
ش��ده  یا خیر کمک  کند، وقتی  
موقعیت مناسب را پیدا کردید 
بهتر اس��ت به ان��واع تجارت و 
همس��ایگان خود توجه کنید، 
ارباب رجوعان خ��ود را هم در 
نظر داشته باشید، زیرا گل یک 
آیتم لوکس حساب می شود و 
ج��زو ملزومات نیس��ت، مغازه 
نزدیک به بیمارستان، تاالرها، 
آرایش��گاه ها  عکاس��ی ها، 
ج��زو  می توان��د  مس��اجد  و 

محل های مناسب باشد. 

نگهداری و مراقبت از 
گل ها و گیاهان

گیاهان باید در دمای  خنک 
نگهداری ش��وند. پ��س حتما 
بای��د سیس��تم خنک کنن��ده 
مناس��ب تهی��ه کنی��د. فیلتر 
کولره��ای خ��ود را تمیز کنید 
ت��ا ب��ه دور از هرگون��ه قارچ ها 
و باکت��ری باش��د، اگ��ر ش��ما 
تخصص��ی  تجرب��ه ای  هی��چ 
در زمین��ه تزیی��ن و نگهداری 
پیش��نهاد  نداری��د  گل ه��ا 
می ش��ود در انجمن های گل و 
گیاه��ان تزئینی عضو ش��وید، 
درکالس ه��ای و کارگاه ه��ای 
آموزش��ی ش��رکت کنی��د و 
کتاب های تخصصی در زمینه 
مراقب��ت و نگه��داری و تزیین 
گل ه��ا و گیاه��ان را مطالع��ه 
کنید، کس��ب تجربه و آموزش 
یک بع��د قضیه اس��ت و تکرار 
و تمری��ن بع��د دیگ��ری از آن 
محس��وب می ش��ود. بع��د از 
اینکه گل ه��ا را از توزیع کننده 
دریاف��ت کردی��د، اگ��ر 
گل ها را در پوشش��ی 
از پالس��تیک دریافت 
آن  س��ریعا  کردی��د 
را از دور گل ب��از 
کنی��د، گل ه��ا را 
در کن��ار میوه ه��ا 
قرار ندهی��د، زی��را گاز 
اتیلن ک��ه از میوه خارج 
می ش��ود باعث پژمردن گل ها 
خواهد ش��د، بهتر است از یک 
سایه بان زیبا بیرون 
اس��تفاده  پنج��ره 
کنید تا مان��ع نور و 
گرمای بیش از حد 
باش��د،  برای گل ها 
خ��ود  گلدان ه��ای 
را پ��ر از آب کنی��د، 
اگر گل ها ب��ه اندازه 
کاف��ی  آب داش��ته 
باش��ند ه��م عم��ر 
بیش��تری دارند هم 
می مانن��د،  تازه ت��ر 
اگ��ر گل ه��ا در ی��ک س��بد و 
با ف��وم تزیی��ن کردید س��عی  
کنید ه��رروز به ف��وم آب تازه 
اضاف��ه کنید تا نمناک باش��د، 
آب گل��دان را به صورت مرتب 
عوض کنید قبل از آنکه آبشان 
کدر ش��ود، برای نتیج��ه بهتر 
س��اقه گل را بایک چاقو تیز و 
با زاویه اریب، ب��ه میزان ۵-8 
سانتی متر از ریشه قطع کنید؛ 
این کار باعث می ش��ود تا آب را 

بهتر جذب کنند. 

دکوراسیون
اگ��ر در مغازه گیاهان س��بز 
نیز داری��د بهتر اس��ت آنها را 
در قس��مت جلوی مغازه قرار 
دهید، تا ازنور مستقیم آفتاب 
بهره مند ش��وند، س��عی  کنید 
برای هر ن��وع گیاه س��بز یک 

تابل��وی کوچک تهی��ه کنید و 
اطالعات الزم از نحوه مراقبت، 
میزان آب و ن��ور الزم، اصلیت 
گیاه و مزایای نگه��داری آن را 
به نمایش گذاش��ته و اطالعات 
را با مش��تری در میان بگذارید 
و به انتخاب درست آنها کمک 
کنید، از طرف��ی  می توانید در 
نق��اط مختلف مغ��ازه گیاهان 
س��بز با برگ ه��ای ب��اال رونده 
مث��ل پیچک انگلیس��ی و گیاه 
پت��وس را به ص��ورت آویزان از 
س��قف تزیین کنید، یک قفسه 
در مرک��ز مغ��ازه ی��ا در مرکز 
یک��ی  از دیوارها ق��رار دهید و 
ملزوم��ات تزیین��ی را که برای 
زیبایی  گل اس��تفاده می شود 
در آن ق��رار دهید، عروس��ک، 
بادکنک، کارت پس��تال و سایر 
وسایل تزیینی را در این بخش 
قرار دهید، س��عی  کنید رنگ و 
بوی هر فصل را ب��ه مغازه خود 
بیاوری��د، از پارچه ها و روبان ها 
برای تزیین قفس��ه ها استفاده 
کنید، مثال ب��رای فصل پاییز از 
پارچه ه��ای رنگ قرم��ز، زرد و 
نارنجی برای تزیین قفس��ه ها 
اس��تفاده کنید، یک دی��وار را 
به تابلوی��ی اختص��اص دهید 
که نم��اد فص��ول هس��تند در 
هر فصل، تابلوی مناس��ب آن 
فص��ل را نص��ب کنید. ب��ا این 
کار فض��ای داخل��ی  مغ��ازه را 
زنده نگاه داری��د، فضای داخل 
گل فروش��ی را ب��ه دو بخ��ش 
تقس��یم کنید، زی��را در بخش 
ش��اخه های  از  گل  تزیی��ن 
چیده ش��ده، برگ های ریخته 
روی زمی��ن پر اس��ت و منظره 
زی��اد جالبی  نیس��ت پس بهتر 
اس��ت ب��ا ی��ک کانت��ر از دید 
مش��تری پنه��ان ش��ود، برای 
مش��تری هایی که قرار اس��ت 
مراس��م و جش��ن های خ��ود 
را از روی آلب��وم سفارش��ات 
انج��ام دهند، بهتر اس��ت چند 
صندل��ی راح��ت و ی��ک میز 
گ��رد کوچک ق��رار دهی��د تا 
 به راحت��ی انتخ��اب خ��ود را 

انجام دهند. 
فض��ای بیرونی گل فروش��ی 
و  زیب��ا  طراح��ی  می توان��د 
باش��د.  داش��ته  رمزآل��ودی 
می توانید به جای اس��تفاده از 
شیش��ه قدی ب��رای دیوارهای 
بیرونی از دیوارهای آجری با دو 
پنجره زیبا همراه با س��ایه بان 
استفاده کنید و با این کار حس 
کنج��کاوی مش��تری را برای 
دیدن فضای داخل گل فروشی 
تقوی��ت کنی��د، در قس��مت 
ورودی چن��د پله ق��رار دهید 
و دو طرف پله ها را با شمش��اد 
تزیی��ن کنی��د، در دو طرف در 
ورودی دو چراغ فانوس��ی زیبا 
قرار دهید و ب��ه جذابیت مغازه 
در شب بیفزایید، زیر پنجر ه ها 
در دو ردی��ف گیاهان س��بز را 
که نیاز به نور مس��تقیم آفتاب 
دارند به نمایش بگذارید، حتی 
می توانی��د ب��ا ق��رار دادن یک 
تخته س��یاه در بی��رون مغازه 
تخفیف��ات و اطالعات الزم را با 

مشتریان در میان بگذارید. 
خاطرنش��ان  پای��ان  در 
ش��ما  موفقی��ت  می س��ازیم 
گردان��دن  و  مدیری��ت  در 
زمان��ی   تنه��ا  گل  فروش��ی 
حاص��ل می ش��ود که نس��بت 
به کار خود ش��ور و اش��تیاق و 
باور داشته باش��ید و در نتیجه 
می توانید آرامش روح و جس��م 
را به مشتریان خود پیش کش 

کنید. 

کامپک؛ سلطان مهندسی معکوس

ش��رکت کامپیوتری کامپ��ک که در س��ال ۱982 
توس��ط رود کانی��ون، جیم هری��س و بی��ل مورتو در 
تگزاس اینسترومنتس تاسیس و راه اندازی شد به کار 
توس��عه، فروش و پش��تیبانی از کامپیوترها و خدمات 
و لوازم جانبی آنها مش��غول اس��ت. این ش��رکت ابتدا 
بعضی کامپیوترهای رومی��زی IBM را تولید می کرد 
و نخستین شرکتی بود که قانون مهندسی معکوس را 
 IBM برای نخس��تین بار برای کامپیوترهای شخصی

اعمال کرد. 
مهندس��ی معکوس برعکس مهندسی سنتی که در 
جس��ت وجوی روش های جدید انجام کار بود، در صدد 
از نو خلق کردن تکنولوژی موجودی اس��ت که تا حد 

امکان مناسب و بدون عیب باشد. 
در سال ۱983 که نخستین سال تولید این شرکت 
بود، آنها ۵3هزار کامپیوتر ش��خصی تولید کردند که 
بی��ش از ۱۱۱ میلی��ون دالر درآمد ب��رای آنها در پی 
داشت که برای شرکتی که نخس��تین سال کاری اش 
را می گذران��د در تاریخ آمریکا بی نظیر ب��ود. این تنها 

رکورد کسب و کارکامپک نبود. 
این رش��د س��ریع در لیس��ت ۵00 ش��رکت مجله 
فورچ��ون ک��ه رش��دی س��ریع نس��بت ب��ه زم��ان 
تاسیس ش��ان داش��تند ه��م به ثبت رس��ید. س��ال 
 IBM ۱983 و زمان��ی ک��ه پلتف��رم رایانه ش��خصی
در حال تبدی��ل به یک اس��تاندارد در صنع��ت رایانه 
Compaq ب��ود ورود نخس��تین محصول ش��رکت 
یک��ی  به عن��وان   )Compaq Portable(  
ب��ه ش��مار می رف��ت.  پایدارتری��ن موفقیت ه��ا  از 
هرچن��د ب��ه س��ختی می ت��وان ای��ن محص��ول را 
قابل حمل ت��ر از دس��تگاه های آزب��ورن دانس��ت و 
 )AC( کم��اکان نیازمن��د اتص��ال به ب��رق ش��هری
ب��ود ام��ا ب��ا سیس��تم عامل ام اس-داس کار می کرد. 
نخس��تین  واق��ع  در   Portable Compaq
 لپ ت��اپ ی��ا رایان��ه قابل حم��ل برمبنای اس��تاندارد 

IBM بود. 
تا قب��ل از س��ال 200۱ ک��ه اچ پی گوی س��بقت را 
برباید، کامپک در طول ده��ه 90 میالدی بزرگ ترین 
تامین کنن��ده سیس��تم های کامپیوت��ری ب��ود. در 
س��ال 2002 ش��رکت کامپک با قیم��ت 2۵ میلیارد 
دالر توس��ط اچ پی خریداری ش��د، ولی برند کامپک 
همچنان توسط اچ پی مورد اس��تفاده قرار می گرفت. 
موفقیت اولیه شرکت کامپک عمدتا به دلیل نیروهای 
قدیمی و متخصصی بود ک��ه از آغاز با آنه��ا کار کرده 
بود. متخصصانی که کامپک با آنه��ا کار کرده حداقل 
۱۵ سال سابقه کار داشتند.  آنها بر عکس شرکت های 
دیگ��ر مانن��د Del  ی��ا Gateaway  ک��ه بازاریابی 
مس��تقیم از طریق تلفن و اینترنت انج��ام می دادند، 
مانند IBM محصوالتش را از طریق خرده فروش��ان 
مس��تقل می فروخت. کامپک به این مش��هور بود که 
هیچ گاه با کانال های خرده فروش��ی اش که نمایندگی 
 مجاز ف��روش و نمایندگان ف��روش بودند، ب��ه رقابت 

برنمی خاست. 
مدیران ارشد ش��رکت کامپک تا سال ۱99۱ از این 
شرکت جدا شده و ابتدا در س��ال ۱98۷ بیل مورتو و 
سپس در سال ۱99۱ در پی دگرگونی های ایجاد شده 
کانیون )مدیرعامل( و هریس نیز این ش��رکت را ترک 
کرده و فایف��ر اکارد به عنوان مدیرعامل این ش��رکت 
منصوب شد. وی در تاریخ 28 س��پتامبر 2000 اعالم 
بازنشس��تگی کرد و پس از او، مایکل کاپالس به عنوان 
آخرین رییس هیات مدیره این شرکت منصوب شد و 
تا زمان ادغام کامپک، با اچ پ��ی در این مقام باقی ماند. 
دفت��ر مرکزی ش��رکت کامپک در س��ال های فعالیت 
خود، به عنوان یک شرکت مس��تقل در هریس کانتی 
تگزاس ق��رار داش��ت. در حال حاضر کامپ��ک یکی از 
مارک های ش��رکت هیولت پاکارد محس��وب می شود 
و دفتر مرکزی آن نیز در نزدیکی س��اختمان مرکزی 

اچ پی مستقر است. 

سهشنبه
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پاسخ کارش�ناس:  معموال معرفی محصوالت کاری 
دش��وار و مس��تلزم دقت زیادی اس��ت، به همین دلیل 
فروش��ندگان برای این کار باید تمرین زیادی کنند. به 
هرحال برای معرفی محصول چه��ار فاکتور مهم وجود 
دارد که فروش��ندگان بای��د به آن دقت زی��ادی کنند. 
نخستین فاکتور هدف اس��ت؛ فروشندگان برای شروع 
باید بدانند برای چ��ه چیزی تالش می کنن��د و قبل از 

روبه رو شدن با مش��تری حرف های خود را برای معرفی 
محصول باال و پایین کنند. فاکت��ور دوم، دقت در ارائه 
محتوای ارائه ش��ده به مش��تری اس��ت. یکی از عناصر 
کلیدی برای ارائه خوب محصول، دانش است. در واقع 
هرگونه ش��کاف در دانش فروش��ندگان نشان از ضعف 

آنها دارد. 
بهتر است برای این کار فروشندگان در مقابل همکاران 
خود ق��رار بگیرن��د و بخواهند هر س��والی به ذهن ش��ان 
می آید، از آنها بپرس��ند. با این کار فروشندگان در مقابل 
سواالت غیرمنتظره مش��تریان غافلگیر نخواهند شد. در 

این پرس��ش  و پاس��خ باید تمامی گروه های مش��تریان با 
طبقات اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شوند. 

فاکتور س��وم، ش��ناخت مش��تریان اس��ت. در معرفی 
محصول ش��ناخت مش��تری از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت. فروش��ندگان باید بدانند که چه کس��انی شنونده 
حرف های آنها هس��تند و فاکتور آخر: فروش��ندگان باید 
حین ارائ��ه محصوالت آرام و طبیعی رفتار کنند و س��عی 
نکنند که از شیوه س��خنرانی شخص دیگری تقلید کنند، 
همچنی��ن فروش��ندگان باید س��عی کنند که ب��ا انرژی 

بیشتری در این باره با مشتریان برخورد کنند. 

آموزش فروشندگان

پرس�ش: واردکننده نرم افزارهای کامپیوتری هس�تم که محصوالت متنوعی را ارائه و توزیع می کنم و در این راستا با فروشندگان 
زیادی سروکار دارم. چگونه می توانم به فروشندگانم آموزش دهم که محصوالت را بهتر معرفی کنند؟  کلینیککسبوکار

3 گام ساده در مسیر ثروت سازی

خودمان ه��م می دانیم، تیتر تا ح��دی گمراه کننده و 
تکراری است اما این س��ه گام با آن گام هایی که تاکنون 
خوانده و دیده اید تفاوت دارد. فهم این گام ها آس��ان اما 

پیروی از آنها بس سخت می نماید. 

کدام گام ها؟! 
اساسا ثروت سازی در این یک جمله خالصه می شود: 
برای ثروت اندوزی در طول زمان، باید این سه کار را انجام 

داد: 
1- باید به دستش بیاورید

پیش از اینکه شروع به پس انداز یا سرمایه گذاری کنید 
باید به فکر دس��ت و پا کردن یک منبع درآمد درازمدت 
باشید. این منبع درآمد باید آنقدر مطمئن باشد که پس از 
رفع نیازهای اساسی هنوز هم مقداری از آن برای ذخیره 

کردن باقی بماند. 
2- باید پس اندازش کنید

پس از اینکه به ی��ک منبع درآمد مطمئ��ن برای رفع 
نیازهای ضروری زندگی دست یافتید، به سراغ طراحی 

یک برنامه تر و تازه برای پس انداز پول های اضافی بروید. 
3- باید سرمایه گذاری اش کنید

وقتی اه��داف ماهانه پس انداز خ��ود را تعیین کردید، 
وقت سرمایه گذاری خردمندانه فرا می رسد. 

پا گذاشتن در مسیر
گام اول: درآوردن پول کافی

پول درآوردن مرحله آغازین مسیر شمرده می شود، اما 
برای کسانی که به تازگی پای در مسیر ثروت می گذارند 
یا آنان که در مرحله گذار از مس��یرهای غلط به سمت راه 

درست هستند، بنیادی ترین مرحله کار است. 
از خود بپرسید: 

 آیا به اندازه کافی پول برای پس انداز جمع کرده ام؟! 
آیا به ان��دازه ای که باید برای پس انداز خوب هس��تم و 

مهارت دارم؟! 
آیا از این کار آنقدر لذت می برم که بتوانم در 40 یا ۵0 

سال آینده هم به این کار ادامه دهم؟! 
برای ش��روع دو نوع درآمد وجود دارد: درآمدهایی که 
به ازای شغل به دس��ت می آیند و درآمدهایی که پنهان 
و مخفی هستند. درآمدهای به دست آمده از شغل همان 
درآمدی اس��ت که ما برای ادامه زندگی به آن نیاز داریم 
و درآمدهای پنهان آنهایی اس��ت که از سرمایه گذاری ها 

به دست می آیند. 
آنهایی که در ابتدای راه ش��غلی یا در آستانه دگرگونی 
در کار خود هستند، می توانند به چهار نکته برای داشتن 
منبع درآمدی خ��وب توجه کنند: کاری ک��ه از آن لذت 
می برن��د، کاری که در آن مهارت کاف��ی دارند، کاری که 
پول خوبی داشته باشد و آگاهی به روش های ماهر شدن 

در کار چه به لحاظ آموزشی و چه در سایر ابعاد. 
گام دوم: داشتن پس انداز کافی

داشتن پول کافی به معنای داشتن زندگی خوب است 
اما تضمین داشتن پس انداز کافی نیست. پس کجای کار 
می لنگد؟  لنگیدن کار تنها به یک دلیل می تواند باش��د: 
خواس��ته های تان از بودجه ای که در اختیار دارید فراتر 
برود. برای بیش��تر کردن بودجه یا برنامه ریزی بودجه ای 

می توانید از این مراحل گذر کنید: 
1- به مدت یک ماه هزینه های خود را بنویسید 
 البته گاهی تنها نوشتن هزینه ها کافی نیست. مخارج 
خود را دسته بندی کنید تا بدانید در کدام بخش بیشتر 

خرج دارید.
2- به خواسته هایتان رژیم الغری بدهید 

میان خواسته با نیاز تفاوت وجود دارد. این تفاوت را 
درک کنید. نیاز به غذا، سرپناه و لباس بدیهی است اما 
برخی خواسته ها به مرور زمان به نیاز تبدیل می شوند. 
به عنوان نمونه ه��ر روز ناهار خوردن در رس��توران یا 
محل کار می تواند به دو روز در هفت��ه کاهش یابد. به 

همین سادگی منبعی برای پس انداز به دست می آید. 
3- خود را با تغییر نیازها سازگار کنید

گاهی پیش می آید ک��ه برخی نیازه��ا در طول زمان 
تغییر یافته و کمتر یا بیش��تر از بودجه ای که برای ش��ان 
در نظر گرفته ش��ده، خرج برمی دارند. خود را با این گونه 

ناهماهنگی ها   هماهنگ کنید. 
4- یک بالش نرم، یک خیال راحت

آدمیزاد اس��ت دیگ��ر، از آینده خ��ود و رخدادهای 
پیش بینی نش��ده خبر ندارد. به همین دلیل هدف تان 
باید این باش��د که ثروتی معادل حدود سه تا شش ماه 
خرج روزانه تان را پس انداز داشته باشید. این پس انداز 
در روزهای مبادا مثل از دست دادن شغل یا بیماری به 

یاری تان خواهد آمد. 
گام سوم: گزینش مسیر درست برای سرمایه گذاری

تاکنون هم پول کافی درآورده اید و هم پس انداز مناسب 
دارید. خب حاال وقت یک س��رمایه گذاری محافظه کارانه 
است. نه!  اش��تباه نکنید. اگر می خواهید سرمایه ای قابل 

مالحظه داشته باشید، باید ریسک آن را به جان بخرید. 
خرید سهام روش خوبی اس��ت. ابتدا موقعیت خود را 
ارزیابی کنید. اهداف ریس��ک کردن و میزان بازگشت 
سرمایه را بسنجید. سپس بهترین جا را برای اختصاص 
دادن س��رمایه برگزینید. در این مس��یر از مش��ورت با 
کارشناسان مالی غافل نش��وید. تخصیص سرمایه باید 
با سیاست سرمایه گذاری تان هماهنگ باشد. در نهایت 
تنوع در س��رمایه گذاری را فراموش نکنید. به سبک ها 
و در س��طوح گوناگون س��رمایه گذاری کنید. اگر یک 
روش نتیجه چندان خوبی نداشت، می توانید به سبک 
یا س��طح دیگری که در آن س��رمایه دارید امیدوار باقی 

بمانید. 

و نتیجه اینکه. . . 
ثروت سازی در طول زمان بستگی به گذر موفقیت آمیز 
از سه مرحله درآمد کافی، پس انداز درصد کافی از درآمد 
و سرمایه گذاری درس��ت پس انداز دارد. گام گذاشتن در 
این مسیر با داشتن یک برنامه ریزی اندیشمندانه و اجرای 

دقیق و هوشیارانه این برنامه امکان پذیر است. 
یک س��رمایه گذار زمان��ی می تواند ب��ه موفقیت خود 
به عنوان یک آدم ثروتمند بنازد که توانسته باشد از مسیر 

درست ثروت اندوزی کند. 
investopedia.com

هوش هیجانی؛ کنترل خویشتن
آیا می دانس��تید تنه��ا آی کیو یا هم��ان هوش بهره 
نیس��ت که ضامن موفقیت افراد می ش��ود بلکه وجود 
توانایی و مهارتی به نام آی کیو یا همان هوش هیجانی 
اس��ت که در موفقیت افراد نقش ویژه ای دارد؟ هوش 
هیجان��ی به ما کم��ک می کند در کنترل احساس��ات 
موفق تر عمل کنی��م و خویش��تن داری مان را افزایش 

دهیم. 
ب��ا وج��ود ای��ن ه��وش در موقعیت های حس��اس 
مختلف خود را نمی بازیم، از شکست ناامید و هراسان 
نمی ش��ویم و نامالیم��ات زندگ��ی را می پذیری��م. در 
پرورش هوش هیجانی، محیط نقش بسیار مهمی ایفا 

می کند. 
برای مث��ال، اگر بچه ای ب��ا هوش هیجان��ی باالیی 
متولد ش��ود ام��ا در محیط مناس��بی بزرگ نش��ود، 
هوش هیجان��ی اش به مرور افت می کن��د. این محیط 
می تواند خانواده، مدرس��ه و اجتماع اطراف وی باشد 
 که مث��ال او را از یک فرد س��ازگار به فردی ناس��ازگار 

بدل کند. 

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  .

آیامیدانستید

کیمیا کاشانی

حکایتبرندها

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت شغل گل فروشی

مدیریتی سهیم در غم و شادی مشتری

گلفروشیهمانقدرکهدرمورد
فروشگلهایتازهفعالاست،
درارائهلوازمتزئینینیزدرهمان
سطحنقشدارد،گلدان،عروسک،
بادکنک،سبدهایزیبا،شکالت،
روبانوکارتهایتبریک،همهو
همهآیتمهاییهستندکهبایددر
گلفروشیوجودداشتهباشند

مترجم: سارا گلچین
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B 3,624حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)187,51(11,000پتروشیمی خلیج فارس
6,673187,22پاالیش نفت بندرعباس

2,52883,9بانک ملت
3,50973,64نفت و گاز پارسیان

8,56972,52گروه مپنا

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,168223,649پاالیش نفت اصفهان

B 4,287215,877کشتیرانی ایران
B 3,72272,327پتروشیمی شیراز
B 2,50141,496بانک کارآفرین

B 2,53141,381بانک ملت

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 2,5648,128آهنگری تراکتورسازی

B 12,1856,624سیمان دورود
B 1,0396,341کمباین سازی
B 7,6055,882ایران ترانسفو
B 3,1695,547کالسیمین

درصد قیمتنام کامل شرکت
2,60216,21لیزینگ خودرو غدیر

6,67310,02پاالیش نفت بندرعباس
1,6933,99توسعه ساختمان

8,6773,99نورد آلومینیوم
1,7463,99سرمایه گذاری ملی

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3,99(1,323کمک فنر ایندامین

)3,99(14,526کویر تایر
)3,98(7,606ایران ترانسفو

)3,97(12,640افست
)3,93(4,250شیشه و گاز

ارزشحجمنام کامل شرکت
B1,161,969 B 1,130بانک صادرات
M694,754 B 274,845بانک ملت

M230,509 B 227,550پارس خودرو
M334,464 B 193,926س. خوارزمی
M326,701 B 134,841گروه بهمن

ارزشحجمنام کامل شرکت
B1,161,969 B 1,130بانک صادرات
M694,754 B 274,845بانک ملت
M461,373 B 53,845گروه مپنا

M334,464 B 193,926س. خوارزمی
M326,701 B 134,841گروه بهمن

تعدادقیمتنام کامل شرکت
102835417بانک صادرات
10139823پارس خودرو
25289281بانک ملت

17258014س. خوارزمی
66737321پاالیش نفت بندرعباس

 784,40شاخص کل
)13,30(میزان تغییر

B 2,002,537ارزش معامالت
M 507,059حجم 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

روز دوش��نبه ش��اخص کل 
پرشتاب  از جهش های  بورس 
خود کاس��ت و ب��ا 582 واحد 
افزای��ش در کان��ال 70 هزار 
ای��ن  مان��دگار ش��د .  واح��د 
ش��اخص  که  اس��ت  درحالی 
معام��الت  در  ب��ورس  کل 
روز گذش��ته تا رق��م 71 هزار 
و 408 واح��دی افزایش یافته 
بود ام��ا در نهای��ت در پایان 
معام��الت با افت مواجه ش��د 
و دوب��اره به کان��ال 70 هزار 
روزهای   بازگش��ت .  واح��دی 
گذش��ته در ب��ورس ته��ران، 
هیج��ان خرید بع��د از اعالم 
تفاهم در مذاکرات هس��ته ای 
مشهود بود؛ هیجانی که قبل 
از اع��الم این تفاه��م نیز قابل 
پیش بین��ی بود . با این هیجان 
و عطش خرید، ش��اخص کل 
ب��ورس تهران توانس��ت خود 
را ب��ه کانال 70ه��زار واحدی 
برس��اند . اما بازار س��هام روز 
گذش��ته مطاب��ق انتظ��ار و با 
بسیاری  رسیدن قیمت سهام 
از ش��رکت ها به نقط��ه ثبات، 
به س��مت تع��ادل پیش رفت 
و ب��ا عرضه های س��نگین در 
و  بانک��ی  اصل��ی  نماده��ای 
خودروی��ی، عط��ش خرید در 
بازار فروکش کرد و صف های 
خری��د س��نگین در نمادهای 
مهم این گروه ها برچیده شد . 

تجهیز منابع سهامداران 
برای عرضه های اولیه 

روز گذش��ته حجم و ارزش 
معامالت با افزایش چش��مگیر 
همراه بود، به طوری که تعداد 
3 میلیارد و 624 میلیون سهم 
و ح��ق تق��دم ب��ه ارزش 764 
میلی��ارد توم��ان در 181 هزار 
نوبت معامله ش��د و ارزش کل 
بازار س��هام نیز به ع��دد 316 
ه��زار میلی��ارد تومان رس��ید 

ک��ه خود گ��واه ورود نقدینگی 
جدی��د به بازار س��هام اس��ت . 
ورود نقدینگی ه��ای جدید به 
ت��االر شیش��ه ای موجب ش��د 
ت��ا مس��ئوالن بورس، س��هام 
ش��رکت هایی را که در س��ال 
گذش��ته مج��ال عرض��ه پیدا 
نکردند روانه بازار کنند . بر این 
اس��اس مقرر ش��د تا نخستین 
عرضه اولیه س��ال جدید امروز 
فروردی��ن(   18 )سه ش��نبه 
صورت گی��رد و در جریان آن 
10 درصد از س��هام س��یمان 
ب��ورس عرضه  خوزس��تان در 
ش��ود . اعالم عرضه ه��ای اولیه 
جدید در بازار س��هام و تجهیز 
منابع سرمایه گذاران برای خرید 
سهام این شرکت ها در کنار نیاز 
بورس به اس��تراحت بعد از دو 
روز توفانی موجب شد تا بورس 
تهران اندکی به فاز اس��تراحت 

برود.

افت شاخص آیفکس
فرابورس  نق��دی  ب��ازار  در 
ایران نیز ش��اخص کل با 13 

واح��د کاهش ب��ه 784 واحد 
و ارزش روز ب��ازار اول و دوم 
فراب��ورس به 62 هزار میلیارد 
توم��ان رس��ید . معامله گ��ران 
فرابورسی تعداد 507 میلیون 
برگه بهادار در قالب 47 هزار و 
755 نوبت معامله و به ارزش 
200 میلیارد تومان دادوستد 
گ��روه  نماده��ای  کردن��د . 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانیان و پاالیش نفت تهران 
در تقویت شاخص فرابورس و 
نمادهای پتروش��یمی مارون، 
پتروشیمی  جم،  پتروش��یمی 
زاگ��رس، هلدین��گ معدن��ی 
خاورمیانه و نف��ت ایرانول در 
کاه��ش ش��اخص فراب��ورس 

اثرگذار بودند.

با گروه های بازار سهام
نماده��ای گ��روه بان��ک و 
موسس��ات اعتباری در ادامه 
رون��د روزه��ای گذش��ته که 
تح��ت تاثی��ر نتیج��ه مثبت 
مذاک��رات و پر رنگ ش��دن 
مس��ئله رف��ع تحریم ها کامال 

مثب��ت ب��ود، معام��الت روز 
گذش��ته خ��ود را تمام��ا ب��ا 
کردند   آغ��از  صف های خرید 
اما در ادامه شاهد عرضه های 
زمان  گذش��ت  ب��ا  س��نگین 
بودیم به طوری که از اواس��ط 
ب��ازار تع��دادی از نماده��ای 
گ��روه حتی ت��ا ب��ازه منفی 
ن��زول کردند . با معامله 1.13 
میلیارد س��هم، بانک صادرات 
ای��ران روز بس��یار پرحجمی 
را داش��ت و رک��ورد جدیدی 
ب��ه  معام��الت  را در حج��م 
ثبت رس��اند و ب��ا وجود این 
حج��م روز معامالت��ی را ب��ا 
پایان رس��اند .  به  صف خرید 
به طور کلی گ��روه بانک روز 
معامالتی پرحجمی را پش��ت 
سر گذاشت و عرضه ها در این 
گ��روه باال بود، با این حال در 
دقایق پایانی ش��اهد برگشت 
قیمت ها و صف��وف خرید در 
بس��یاری از نماده��ای اصلی 
گروه بودیم . گ��روه خودرو و 
نیز همس��و  س��اخت قطعات 
با رون��د کلی حاکم ب��ر بازار 

س��هام، معام��الت را در بازه 
مثبت آغاز کردند ولی سوار بر 
موج نزولی، معامالت را ادامه 
دادن��د و در پای��ان معامالت 
اکث��ر نمادهای گ��روه در بازه 
منفی ق��رار گرفتن��د . در این 
گروه ه��م معامالت پرحجمی 
را ش��اهد بودیم ک��ه با معامله 
134.8 میلی��ون س��هم، نماد 
گروه بهمن پرحجم ترین نماد 
گروه بود و ب��ا صف خرید نیز 

معامالت را به پایان رساند.

رشد 12 درصدی پاالیش 
نفت بندرعباس

در گروه فرآورده های نفتی، 
بندرعب��اس  نف��ت  پاالی��ش 
مش��مول رفع گ��ره معامالتی 
شد و با وجود 12درصد مثبت 
بازهم پرتقاضا بود و با معامله 
35 میلی��ون س��هم، در رأس 
معامالتی  پرحج��م  نمادهای 
اکث��ر  داش��ت .  ق��رار  گ��روه 
نمادهای پاالیشی صف خرید 
ب��دون عکس العمل  را  خ��ود 
 ب��ه رون��د کل��ی ب��ازار حفظ 

کردند . 
س��رمایه گذاری،  گ��روه  در 
نماده����ای س���رمایه گذاری 
خوارزم���ی، س��رمایه گ�ذاری 
س��ایپا، س��رمایه گذاری ملت، 
س��رمایه گذاری مل��ی ای��ران 
صن��دوق  س��رمایه گذاری  و 
بازنشس��تگی کارکن��ان بانک 
نمادهای مثبت گروه در پایان 
معامالت بودند . اکثر نمادهای 
انبوه س��ازی، با روندی  گروه 
نزولی همراه بودند و بیش��تر 
نماده��ا در پای��ان معام��الت 
در ب��ازه منفی قرار داش��تند . 
ب��ا معامله 25 میلیون س��هم، 
بین المللی توس��عه ساختمان 
روز معامالت��ی پرحجم��ی را 
پشت س��ر گذاش��ت و تقریبا 
تمام ط��ول روز با صف خرید 

سنگینی همراه بود.

عرضه های اولیه در راهند

نیش ترمز شاخص کل در عبور از مقاومت 70 هزار واحدی 

واکنش ها به بیانیه هس��ته ای 
ای��ران و 1+5 در س��وییس در 
بورس ه��ای عرب��ی ب��ه ش��کلی 
متناقض خ��ود را نش��ان داد تا 
ب��ورس دوب��ی ب��ا رش��د مواجه 
شود و ش��اخص های بازار بورس 
عربستان س��عودی سقوط کند. 
رویت��رز روز یکش��نبه نوش��ت، 
بیانیه مذاکرات هسته ای ایران و 
1+5 تاثیر خود را در بورس های 
ب��ورس  ک��رد،  نمای��ان  عرب��ی 
دوب��ی در س��ایه امیدواری ها به 
همکاری ه��ای تج��اری با تهران 
صع��ود را تجربه ک��رد اما بورس 
عربس��تان س��عودی ب��ه دلی��ل 
بازار نفت  نگرانی ها از وضعی��ت 
درس��ایه توافق احتمال��ی ایران 
و 1+5 س��قوط ک��رد. به گزارش 

ایرن��ا ب��ه نق��ل از رویت��رز، در 
صورت توافق نهای��ی بین ایران 
و 1+5 تنش های ژئوسیاس��ی در 
منطقه نی��ز کاهش خواهد یافت 
ام��ر س��رمایه گذاری های  این  و 
خارج��ی را افزای��ش خواهد داد 
و تش��ویق خواه��د ک��رد. با این 
بورس عربی  بازاره��ای  رویکرد، 
واکنش ه��ای متناقض��ی را ب��ه 
بیانیه هسته ای س��وییس نشان 

داد.
علت س��قوط بورس عربستان 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  س��عودی 
س��رمایه گذاران س��عودی نگران 
آن هس��تند که رفع تحریم های 
ض��د ایران��ی نف��ت ای��ران را به 
بازارها وارد کند و ضمن کاهش 
تقاض��ا ب��رای نف��ت عربس��تان 

باع��ث زی��ان دی��دن بخش های 
مرتب��ط با نفت عربس��تان مانند 
ش��رکت های پتروش��یمی شود؛ 
ش��رکت هایی که بخ��ش عمده 
سهام را در بورس عربستان دارا 
هستند. شاخص اصلی عربستان 
سعودی روز یکشنبه 1,7 درصد 
کاه��ش را بع��د از س��قوط 1,5 
درصدی ارزش س��هام ش��رکت 
سابک )شرکت مصنوعات اصلی 
عربس��تان( ب��ه خود دی��د. این 
درحالی است که در بورس دوبی 
شاخص ها  عربی،  متحده  امارات 
ب��ا رش��د مواجه ش��د. علت این 
رش��د از نظ��ر کارشناس��ان این 
است که س��رمایه گذاران اماراتی 
از برداشتن تحریم های ضد ایرانی 
و رونق گرفتن تجارت در منطقه 

آزاد  بازاره��ای  و  خلیج ف��ارس 
این حوزه، منتفع خواهند ش��د. 
ش��اخص اصلی ب��ازار دوبی 1,4 
یافت. س��هام  افزای��ش  درص��د 
شرکت هواپیمایی العربیه امارات 
نیز ب��ا افزایش احتم��ال پروازها 
به ای��ران پس از رف��ع تحریم ها 

رشدی 1,4 درصدی داشت.
مذاک��رات ایران و کش��ورهای 
گ��روه 1+5 ب��ا حض��ور نماینده 
عال��ی اتحادی��ه اروپ��ا در لوزان 
سوییس که از ششم تا سیزدهم 
برگ��زار   1394 فروردین م��اه 
ش��د، به صدور بیانیه مش��ترک 
حاوی دس��تیابی به راه حل های 
ی��ک تواف��ق جام��ع انجامی��د. 
راه حل های��ی که ماهی��ت صرفا 
صلح آمیز برنامه هس��ته ای ایران 

کلی��ه  و  می کن��د  تضمی��ن  را 
را به ص��ورت کام��ل  تحریم ه��ا 
لغ��و کن��د. در بیانیه مش��ترک 
آمده اس��ت: امروز م��ا یک گام 
تعیین کنن��ده برداش��تیم. ما به 
راه حل های��ی در مورد مولفه های 
مهم برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( دست یافتیم. 
براس��اس این چارچوب، همه 
تحریم ه��ا اع��م از تحریم ه��ای 
و  بانک��ی  و  اقتص��ادی  مال��ی، 
ش��ورای  در  که  قطعنامه های��ی 
امنی��ت علیه ایران صادر ش��ده 
است، در همان روز اجرای توافق 
لغ��و می ش��ود و غنی س��ازی در 
ایران ادامه می یابد و سایت های 
هس��ته ای ایران به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد.

رویترز خبر داد
افت شاخص بورس عربستان در پی تفاهم هسته ای ایران

سهشنبه
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دریچه

خبر

بازار سرمایه
میزبان 8 میلیون سهامدار است

دکت��ر مطهره م��روج، مدیر امور ناش��ران ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه  
)س��مات( گفت: با ورود بیش از 633 هزار نفر در سال 
93، تعداد سهامداران ایرانی به مرز 8 میلیون نفر رسید. 
وی با بیان مطلب فوق افزود: تعداد کدهای صادر شده 
در پایان س��ال گذشته به رقم 7 میلیون و 996 هزار و 
728 کد رس��ید که هم اکنون حدود 6 میلیون کد در 
بازار س��رمایه فعال است. دکتر مروج خاطرنشان کرد: 
درحال حاضر یک میلیون و 709 هزار زن و 4 میلیون 
و 43 هزار مرد در بازار س��رمایه ایران کد س��هامداری 
دریافت کرده اند و 337 س��هامدار خارجی نیز در این 

بازار فعال هستند. 

عرضه های اولیه پاسخگوی نیاز 
خریداران خواهد بود

محمد فطانت فرد، رییس سازمان بورس اوراق بهادار 
گفت: تصمیمات تیم مذاکره کننده هسته ای جرقه ای 
بود تا دلهره و خطرپذیری حقیقی های بازار س��رمایه 
را کاه��ش دهد. وی گفت: در ماه های پیش رو بیش از 
50 هزار میلیارد تومان س��ود بین سهامداران از طریق 
شرکت ها و براساس س��ودهای پیش بینی شده توزیع 
خواهد شد که این امر سبب ایجاد جوی مثبت در بازار 
می شود. رییس س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران در 
ادامه گفت: با توجه به فضای حاکم بر بازار، عرضه های 
اولی��ه بیش از 20 ش��رکت از پایان هفت��ه جاری آغاز 
می شود تا بتوانیم بخشی از تقاضای بازار را با عرضه های 
اولیه پاسخ دهیم. فطانت فرد افزایش تقاضا، حجم بازار 
و افزایش س��رمایه ش��رکت ها را از دیگر موارد موثر بر 
بازار سرمایه عنوان کرد. فطانت فرد خاطرنشان کرد: در 
سه ماه آینده با احتساب بخشی که تشریفات افزایش 
س��رمایه اش باید انجام ش��ود بیش از 13 هزار میلیارد 

تومان آمادگی افزایش سرمایه به وجود می آوریم. 

آغاز عرضه های اولیه فرابورسی 
سال جدید از چهارشنبه

رضا غالمعلی پور، مدیر ناش��ران فرابورس ایران از 
عرضه اولیه 5 درصد از سهام فوالد هرمزگان جنوب 
در روز 19 فروردی��ن خبر داد. وی با اش��اره به آغاز 
عرضه های اولیه س��ال 94 در فرابورس ایران از روز 
چهارش��نبه هفته جاری اظهار داش��ت: 5 درصد از 
سهام شرکت 15 هزار میلیارد ریالی فوالد هرمزگان 
جن��وب با نماد »هرم��ز« برای نخس��تین بار پس از 
پذی��رش در ب��ازار دوم واگذار می ش��ود. وی با بیان 
اینک��ه عالوه بر فوالد هرمزگان، عرضه اولیه س��هام 
ش��رکت بهمن دیزل ب��ا هماهنگی س��هامدار عمده 
ت��ا پایان این ماه انجام می ش��ود، اف��زود: در صورت 
فراهم ش��دن تمامی ش��رایط از جمله انتشار کامل 
اطالعات و بررس��ی وضعیت ب��ازار، در دو ماه آینده 
ش��اهد عرضه اولیه س��هام ش��رکت های پتروشیمی 
غدیر، کش��تیرانی جنوب خط ایران، سرمایه گذاری 
مس��کن پردیس و داروس��ازی کاس��پین تامین در 
فراب��ورس ایران خواهیم بود. گفتنی اس��ت، از 750 
میلیون س��هم قابل عرضه ف��والد هرمزگان جنوب، 
350 میلیون سهم برای کشف قیمت و 400 میلیون 
س��هم دیگر برای معامله گران آنالین در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت و عالوه بر این، محدودیت خرید برای 
هر یک از ایستگاه های کاری کارگزاران و هر یک از 
صندوق های سرمایه گذاری  )اعم از مشترک و قابل 

معامله( 250 هزار سهم تعیین شده است. 

نماد بانک مهر اقتصاد در بازار پایه 
فرابورس گشایش یافت

ثب��ت معام��الت توافق��ی نم��اد معامالت��ی بانک 
مهراقتص��اد در نم��اد ومه��ر یک از طریق س��امانه 
معام��الت بازار پای��ه توافقی از روز دوش��نبه مورخ 
17 فروردین ماه 94 بدون محدودیت نوس��ان قیمت 
و بدون محدودیت حجمی در هر س��فارش  )بلوک( 

امکان پذیر شد. 

انتشار پرتفوی اسفندماه »وغدیر«
شرکت سرمایه گذاری غدیر در دوره یک ماهه منتهی 
به 29 اس��فندماه 93 از بابت واگذاری تعدادی از سهام 
چند ش��رکت بورسی معادل 3 میلیارد و 267 میلیون 
ریال سود شناسایی کرد. این شرکت طی دوره یاد شده 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده 15 هزار و 415 میلی��ارد و 519 میلیون ریال و 
ارزش بازار 54 هزار و 577 میلیارد و 449 میلیون ریال 

در سبد سهام خود داشت. 

نگاهی به ارزش بازار »تاپیکو« طی 
اسفندماه گذشته

ارزش بازار ش��رکت س��رمایه گذاری نف��ت وگاز و 
پتروش��یمی تامین در دوره یک ماهه منتهی به 29 
اسفندماه 93 با کاهش 857 میلیارد و 461 میلیون 
ریالی ب��ه 116 هزار و 82 میلی��ارد و 109 میلیون 
ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت در اسفندماه 
سال گذشته معادل 71 میلیارد و 704 میلیون ریال 
افزایش یافت و به 64 ه��زار و 994 میلیارد و 910 

میلیون ریال رسید. 

رفت و برگشت شاخص کل بورس به 
کانال 71 هزار واحدی

شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت روز 
دوشنبه بازار سهام با 582 واحد رشد در ایستگاه 70 هزار 
و 843 واحدی ایستاد. شاخص کل  )هم وزن( 32 واحد و 
شاخص قیمت  )هم وزن( 29 واحد افت را تجربه کردند اما 
در همین حال شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 251 واحد 
رشد کرد. شاخص 30 شرکت بزرگ 55 واحد، آزاد شناور 
هزار و 38 واحد، بازار اول 715 واحد و بازار صنعت با 298 

واحد رشد مواجه شد. 

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

تس�نیم- خوش بینی ناش��ی از تفاهم 
سیاسی کشور ش��رایطی را به وجود آورده 
تا س��رمایه و نقدینگی جامعه با آس��ایش 
خیال بیشتری روانه بازار سهام شود. تفاهم 
سیاسی و نیز رفع تحریم ها یکی از ملزومات 
رونق بورس در سال جاری است و مواردی 
چون تغییر نرخ س��ود بانکی بنابر شرایط و 
مقتضیات اقتصادی کشور از دیگر مواردی 
است که انجام آن به رونق بیشتر بازار سهام 
کم��ک می کن��د. افق بورس در س��ال 94 
روشن است با این حال سرمایه گذاران نباید 
با هیج��ان در بورس اقدام به خریدوفروش 
سهام کنند و باید از ظرفیت های صندوق ها 
و مش��اوران س��رمایه گذاری در بازار سهام 
اس��تفاده کنن��د. از نظ��ر س��رمایه گذاران 

خارجی صنایع معدنی و پتروش��یمی مورد 
توجه بیشتر هستند و رفته رفته با رسیدن 
به توافق هسته ای و رفع تحریم ها در آینده 
شاهد ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
به بازار س��هام خواهیم بود و بر این اساس 
باید پتانس��یل های صنایع مختلف را مورد 
بررس��ی و بازنگ��ری قرار دهیم. با انتش��ار 
بیانی��ه لوزان ریس��ک س��رمایه گذاری در 
بازار س��هام کاهش یافته است و در پی آن 
با ورود جریان نق��دی و نیز افزایش حجم 
تقاضا، ش��اهد رونق بورس هس��تیم که به 
نظر می رسد در روزهای آینده بازار سهام به 
تعادل برسد. در بلندمدت و با رفع تحریم ها 
و محدودیت ه��ا، هزینه تمام ش��ده تولید 
کاهش می یابد و ش��اهد رشد محصوالت، 
درآمد و س��ودآوری شرکت ها خواهیم بود 
که در نتیجه افزایش قیمت س��هام در بازار 

سهام را به همراه خواهد داشت.

سنا- با گش��ایش سیاسی پیش آمده 
شاهد رشد و شکوفایی بازار سهام و بهبود 
روند معامالت��ی و جهش قابل توجه بازار 
س��هام خواهیم بود. به لحاظ بنیادی در 
سال 93 افزایش سود تقسیمی شرکت ها 
)DPS( را داش��تیم و عمدتا این سود از 
س��ال 92 بهتر بود حتی بودجه هایی که 
برای سال 94 ارائه شده بودجه های قابل 
قبولی اس��ت و با توافق��ات صورت گرفته 
در س��ال جاری بین ایران ب��ا گروه 5+1 
احتمال اع��الم تعدیل ه��ای مثبت برای 
بس��یاری از ش��رکت هایی که بودجه های 
محتاطانه ای ب��ه بازار اعالم کردند، وجود 
دارد که این موضوع تاثیر مثبتی در روند 
قیمتی سهام این شرکت ها در بازار خواهد 

داشت. صنایعی که کشور مزیت نسبی در 
آن دارد، بیشترین تاثیر مثبت را با توافق 
هس��ته ای خواهند داش��ت که با برطرف 
ش��دن این ریس��ک، صنایع نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی ح��رف اول را می زنند و بعد 
از آن شرکت های صادرات محور، بانک ها 
و واسطه گری های مالی می توانند جهش 
خیره کننده ای داش��ته باشند. نخستین 
اق��دام بع��د از توافق هس��ته ای ضرورت 
کاهش نرخ بهره و تسهیالت بانکی است. 
با بهبود فضای مراودات بین المللی جذب 
مناب��ع ارزان قیمت پول��ی خارجی ایجاد 
می ش��ود و بدین ترتیب قیمت تمام شده 
پول برای بانک ها به وضوح پایین می آید 
و از طرف��ی با تثبیت ت��ورم در نرخ های 
پایین ت��ر و خ��روج از رک��ود بدیهی ترین 
تس��هیالت  و  به��ره  ن��رخ  کاه��ش   کار 

بانکی است.

بورس به تعادل می رسد بازار سهام در انتظار تعدیل نرخ سود و تسهیالت بانکی است

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره193 www.forsatnet.irمدیریت سهام

فرابورس

شرکت ها و مجامع

محمدعلی احمدزاده اصل
مدیرعامل هلدینگ معدنی امید

حمید رزاقی
کارشناس بازار سهام



ش��رکت ش��یرپگاه اصفهان با 
س��رمایه 84 هزار میلیون ریالی 
یکی از کوچک ترین شرکت های 
بورسی از نظر سرمایه است. این 
ش��رکت در نامه ای که در سامانه 
کدال انتشار یافته است، آخرین 
پیش بینی سود سال مالی 1393 
خ��ود را 1163 ریال اعالم کرده 
اس��ت. سیاست تقسیم سود این 
ش��رکت معموالً 90 درصد بوده 
و بدین معناست که سود نقدی 
این س��هم برای س��ال مالی 93 
بی��ش از هزار ری��ال خواهد بود. 
ب��ا توجه به قیمت فعلی س��هم 
و همچنین پیش بین��ی بودجه 
س��ال مالی ش��رکت 1394 که 
پیش بینی 1072 ریالی را اعالم 
کرده است این شرکت برای سال 
مالی بعدی خود نسبت قیمت به 
درآم��د  P/E) 6. 5( واح��د را به 
دست خواهد آورد. در این نوشته 
می خواهیم احتمال تعدیل سود 
این ش��رکت را برای سال آینده 
بررسی کنیم.  درصد افزایش نرخ 
فروش برای محصوالت ش��رکت 
مطابق ب��ا جدول ش��ماره یک، 
پیش بینی شده اس��ت. با توجه 
ب��ه اینکه مرج��ع قیمت گذاری 
افزای��ش نرخ های این ش��رکت، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با هماهنگی صنایع شیر معرفی 
ش��ده اس��ت، می توان آنه��ا را با 
تقریب خوبی، مناس��ب ارزیابی 
ک��رد. همچنین درص��د افزایش 
نرخ سایر شرکت های بورسی که 
تاکنون گزارش پیش بینی سال 
مالی بعدی خود را ارائه کرده اند 
نیز، به همراه مرجع قیمت گذاری 
آنها در جدول ذکر شده است تا 
بتوان مقایس��ه ای به عمل آورد. 
الزم ب��ه توضی��ح اس��ت در این 
جدول فقط درصد افزایش نرخ ها 
مقایس��ه ش��ده اند و شامل مبلغ 
ریالی قیمت ها نیست. با توجه به 
این نکات، می توان میزان فروش 
ش��رکت در پیش بین��ی را بدون 
تغییر بازنویسی کرد. شایان ذکر 
است س��ود ناخالص این شرکت 
ف��روش  از 74 درص��د  ناش��ی 
داخلی و 26 درص��د از صادرات، 

پیش بینی شده است. 
به��ای تمام ش��ده محصوالت 
برای شرکت های لبنیاتی شامل 
هزینه خرید ش��یر خام به عنوان 
اصلی ترین ماده اولیه، مواد کمکی 
و افزودنی ها و مواد بس��ته بندی 
نظی��ر انواع قوطی ه��ا و پاکت ها 
دس��تمزدهای  هزینه  به ع��الوه 
مس��تقیم و هزینه های س��ربار 
تولید اس��ت.  ش��رکت شیرپگاه 
اصفهان افزایش ن��رخ خرید 18 
درص��دی را برای ش��یر خام در 
نظر گرفته اس��ت ک��ه منطقی 
به نظر می رس��د. اما ب��رای مواد 
کمکی و بسته بندی افزایش نرخ 
51درصدی نسبت به قیمت های 
سال 93 پیش بینی کرده و برای 
س��ایر مواد اولیه نیز افزایش نرخ 

126 درصدی را مدنظر قرارداده 
اس��ت. به نظر نگارنده این سطح 
از افزایش ها معمول نیست حتی 
موارد وارداتی نیز با ثبات نسبی 
قیمت ارز ب��ه این میزان افزایش 
نرخ نخواهند داش��ت. در تحلیل 
کارشناس��ی انجام شده محاسبه 
افزایش 25 درص��دی برای مواد 
کمک��ی و افزای��ش 50 درصدی 
برای س��ایر مواد اولیه نسبت به 
سال مالی 1393 در نظر گرفته 
شده است. درخصوص هزینه های 
دس��تمزد و سربار تولید از همان 
اعداد پیش بینی شرکت استفاده 
ش��ده اس��ت. بهای تمام ش��ده 
مطابق با جدول شماره 3 در نظر 

گرفته شده است.
در هزینه های اداری و عمومی 
نی��ز افزایش 50 درص��دی نرخ 
دیده  محص��والت  حمل و نق��ل 
شده است. اما با قبول پیش بینی 
ش��رکت همان عدد بازنویس��ی 
می ش��ود.  ش��رکت در بخ��ش 
تسهیالت بانکی پیش بینی کرده 
است که مبلغ 271 میلیارد ریال 
از بانک های کش��ور تس��هیالت 
مال��ی اخذ کند ک��ه هزینه های 
مالی این تس��هیالت که عمدتا 
همان س��ود وام است، به همراه 
سود سپرده گذاری ها و همچنین 
سود حاصل از فروش دارایی های 
ثابت، باعث زی��ان غیرعملیاتی 
241 ریال��ی به ازای هر س��هم 
می ش��ود که نش��ان دهنده وزن 
ب��االی هزینه مالی تس��هیالت 
پیش بینی شده است.  همچنین 
شرکت دارای دو واحد آپارتمان 
در تهران و یک باب دفتر فروش 
در قم است که جهت فروش آنها 
مزایده ای اعالم کرده است. اما تا 
تاریخ نگارش این مطلب، نتیجه 
مشخص نشده است. شایان ذکر 
است بهای تمام ش��ده دو واحد 
آپارتمان در دفاتر شرکت 1,868 
میلیون ریال اعالم شده و قیمت 
کارشناس��ی آنها مبلغ 30,700 
میلیون ریال تعیین ش��ده است 

که در صورت ف��روش با قیمت 
اثرگذاری  کارشناس��ی می تواند 
نسبتا مناس��بی روی سودآوری 

سهم داشته باشد. 
با توج��ه به نکات ف��وق و در 

بازنویسی انجام شده پیش بینی 
سال مالی 1394 این شرکت به 
شکل جدول شماره 2 در می آید. 
ش��ایان ذکر اس��ت در محاسبه 
مالی��ات، مطاب��ق قانون، س��ود 

س��پرده گذاری ها و سود فروش 
صادراتی از س��ود ناخالص کسر 
ش��ده اس��ت و نرخ مالیات برای 
این شرکت 22.5 درصد محاسبه 

شده است. 
همان گونه که از محاس��بات 
نتیجه ش��ده، پتانس��یل رش��د 
س��ودآوری ش��رکت ف��وق باال 
به نظر می رس��د. ای��ن موضوع 
ک��ه  اس��ت  آن  نش��ان دهنده 
تغیی��رات مبلغ بهای مواد اولیه 
و م��واد کمک��ی و بس��ته بندی 
عملیاتی شرکت  سود  می تواند 
را دستخوش تغییرات عمده ای 
کند. این شرکت سال مالی 93 
را نیز ب��ا 776 ریال پیش بینی 
آغاز ک��رده ب��ود و تاکنون آن 
را ب��ه 1163 ری��ال ارتق��ا داده 
است. یعنی در حدود 50 درصد 
تعدیل مثبت را در طول س��ال 
نصیب س��هامداران خود کرده 
اس��ت.  همچنین ب��ا توجه به 
قوانی��ن ب��ورس ک��ه حداق��ل 
سرمایه شرکت های بورسی باید 
200 میلیارد ریال باش��د، این 
ش��رکت برنامه افزایش سرمایه 
به می��زان 116 میلی��ارد ریال 
را نی��ز در برنامه های آتی خود 

قرارداده است. 

سهمی با پتانسیل مناسب برای رشد

تحلیل بنیادی غشصفا

سهشنبه
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رکوردشکنی های بازار سهام 
همچنان ادامه دارد

نهالی که در لوزان سوییس به دست مذاکره کنندگان 
ایرانی و شش قدرت جهانی کاشته شد، خیلی زود برای 
فعاالن بورس ایران به بار نشست . به واسطه انتشار خبر 
تفاهم، از روز ش��نبه این هفته بازار رسمی اوراق بهادار 
کشور برای سالی پررونق امیدوار بود . همین امیدواری 
هیجان برای خرید س��هم های مختلف، از گروه بانک و 
خودرو و لیزینگ تا گروه فوالد و پتروشیمی و دارویی، 
را تقویت کرد و س��بب ش��د قریب به اتفاق گروه های 
بازار سبز  پوش شوند . هیجان زائدالوصف موجود در بازار 
سبب ش��د تا رکوردهای مختلفی در بازار اوراق بهادار 

ثبت شود . 
از حج��م خریداران منتظر ب��رای خرید 1.4 میلیارد 
سهم از سهام بانک صادرات در روز شنبه تا ثبت رکورد 
تاریخی رشد شاخص کل به میزان بیش از 2400 واحد 
در روز یکش��نبه نمونه های بارز رکوردشکنی های بازار 
در دو روز نخس��ت این هفته به شمار می رفت . اما این 
رکوردشکنی ها در سومین روز کاری این هفته نیز ادامه 
پیدا کرد و باز هم بانک صادرات طالیه دار رکورد شکنی 
در بازار بود . روز گذش��ته حج��م معامالت در نماد این 
بانک از جابه جایی بیش از یک میلیارد و 130 میلیون 
برگه از س��هام این بانک در میان اهالی بازار با ارزش��ی 
بال��غ بر 116 میلیارد تومان خبر م��ی داد . این حجم و 
ارزش در تاریخ معامالت خرده این س��هم بی نظیر بوده 
اس��ت . به عالوه، روز گذش��ته س��هام بانک ملت نیز با 
جابه جایی 274 میلیون برگه س��هم با ارزش معامالتی 
بال��غ بر 69میلی��ارد تومان همراه ب��ود که این حجم و 
ارزش نی��ز برای این بانک ارقامی قابل توجه و تاریخی 
محس��وب می شود . برای درک بهتر این موضوع همین 
بس که یادآور ش��ویم که متوسط ارزش معامالت این 
سهم در سال 93 حدود 3.5 میلیارد تومان بوده است . 
همچنین الزم به ذکر است که چنین حجم معامالتی 
در قیمت های حدود 250 تومان صورت پذیرفته است 
و حال آنکه با بررس��ی قیمت ه��ای نمودارهای تعدیل 
ش��ده این س��هم مقدار 243 تومان را به عنوان س��قف 
قیمتی تاریخی این س��هم مشاهده می کنیم . از طرفی 
(P/E(  این سهم در قیمت های کنونی در محدوده 5.6 
واحد قرار دارد که نسبت به رقیب اصلی آن یعنی بانک 
صادرات در این معیار از ریسک کمتری برخوردار است . 
مش��اهده و بررس��ی حجم و ارزش معامالت س��ایر 
س��هام فعال بازار در روز گذش��ته به خوبی موید ورود 
پول ه��ای جدید به ب��ازار و به خصوص به س��هام گروه 
بانکی و خودرویی است. در گروه خودروسازی بیشترین 
ارزش معامالت متعلق به س��هام گ��روه بهمن بود . در 
نم��اد خبهمن نیز فع��االن بازار ب��ا جابه جایی بیش از 
134 میلیون از سهام این سهم معامالتی با ارزشی بالغ 
بر 32.5 میلیارد تومان برای این سهم رقم زدند . ریسک 
این سهم نیز با توجه به معیار (P/E( در قیاس با رقبای 
اصلی آن کمتر اس��ت . اما تمامی این س��ه خودرو ساز 
(ایران خودرو، س��ایپا و گ��روه بهمن( تاکن��ون به مرز 
سقف های قیمتی تاریخی خود نرسیده اند . اما در گروه 
خودرویی خپارس با وجود ریسک بسیار زیاد، خواهان 
و خریداران بس��یار زیادی دارد . این سهم باوجود زیان 
انباش��ته بالغ بر 590 میلیاردی خود (حدود 85 درصد 
سرمایه اسمی شرکت( در محدوده های 100 تومان روز 
خود را با صف خرید آغاز کرد و در نهایت با جابه جایی 
بیش از 227 میلیون برگه از س��هام این شرکت ارزش 

معامالتی آن به مرز 23 میلیارد تومان رسید . 
مپنا مهم ترین سهم گروه خدمات فنی و مهندسی نیز 
با ارزش معامالت 46 میلیارد تومانی بیش از 53 میلیون 
از س��هام خود را در بازار جابه جا کرد. این س��هم نیز با   
(P/E( بر ای 17 مرتبه در محدوده سقف قیمتی قبلی 
خود به سر می برد و احتماال با توجه به عرضه سنگین 
روز گذشته در نماد این سهم، عبور از این قیمت ها برای 
این سهم باید با اندکی استراحت و اصالح قیمتی همراه 
باشد .  روز گذشته ارزش معامالت بورس اوراق بهادار از 
مرز 764 میلیارد عبور کرد و ارزش معامالت فرابورس 
نی��ز بالغ بر 200 میلیارد توم��ان بود تا در مجموع این 
دو بازار با ثبت بیش از 964 میلیارد تومان بیش��ترین 
ارزش معام��الت بازار طی حداقل یک س��ال اخیر را به 
ثبت برساند . رخدادهای بازار در چند روز گذشته نوید 
بازاری پررونق برای اهالی بازار در س��ال جدید بوده اما 
هدایت رفتارهای هیجانی ناشی از چنین امیدواری هایی 
در ادامه دار ماندن هر چه بیش��تر این رونق نقش بسیار 

بسزایی را ایفا خواهد کرد. 
با توجه به افزایش حدود 15 درصدی قیمت بسیاری 
از س��هام ظرف چند روز اخیر، احتمال شناسایی سود 
افرادی که سهام خود را قبل از تعطیالت خریداری کرده 
بودند، تقویت شده اس��ت و احتمال افزایش عرضه در 
روزهای آتی و اصالح قیمتی سهام اصطالحا لیدر بازار 
بسیار محتمل است . نباید فراموش کرد که رونق بورس 
با رشد ش��ارپ و افزایش مرتب قیمت ها تفاوت دارد و 
اتفاقا اصالح قیمتی برای شکل گیری یک روند باثبات رو 
به جلو امری است واجب و کامال ضروری . اصالح قیمتی 
سبب تحریک متقاضیان خرید برای سهامی خواهد شد 
که پتانسیل رشد را هم چنان دارند . اگر اصالح قیمتی 
در بازار نباش��د خوب و بد خیلی سریع رشد می کنند 
و حبابی کل ب��ازار را فرا می گیرد که ترکیدنش به نفع 
هیچ فعالی نخواهد بود . بنابراین مسئوالن و ناظران بازار 
نیز باید با اتخاذ تصمیمات بجا زمینه کنترل هیجانات 
ناش��ی از صف نش��ینی را به خصوص برای س��هم های 
اثرگذار بازار مهیا سازند . یکی از ابزارهای بسیار مناسب 
برای کنترل هیجانات بازار عرضه های اولیه مناس��ب و 
پرحجم است. با همین استدالل در روزهای باقی مانده 
از این هفته سهام دو شرکت پذیرفته شده در بازارهای 
بورس و فرابورس نیز روانه میز عرضه خواهند ش��د . اما 
نکته بس��یار حیاتی که بیشتر باید از جانب کارگزارانی 
که در فرایند کش��ف قیمت  مشارکت می کنند رعایت 
شود، دقت در قیمت گذاری مناسب برای سهام عرضه 
شده است . چه بس��ا عرضه کنندگان با توجه به شرایط 
هیجانی بازار به دنبال قیمت های باال برای س��هام خود 
باشند و بنابراین این خریداران هستند که باید با منطق 
و تحلیل خود به دنبال کشف قیمت مناسب برای سهام 

عرضه شده باشند . 

انتظار تعادل برای بازار

روز میانی هفته پیچیدگی خاصی برای بازار بورس اوراق 
بهادار تهران به همراه داشت. هیجان خرید دو روز نخست 
هفته، با س��رعت زیادی فروکش کرده و جای خود را به 
هیج��ان فروش داد که آنقدرها نی��ز دور از ذهن نبود. در 
دقایق نخس��ت بازار، تقاضا با سرعت زیادی جای خود را 
به عرضه داد و نرخ تقاضا بر عرضه از رقم 17.5 به تدریج 
کاهش یافته و تا پایان بازار به رقم 5 رسید. شاخص کل 
ب��ازار بورس اوراق بهادار تهران نیز رفتار جالبی از خود به 
نمایش گذاشت؛ با گش��ایش بازار، شاخص کل با شتاب 
قابل توجهی، رشدی بیش از 1000 واحد را تجریه کرد و به 
رقم 71390 واحد رسید. اما با گذشت زمان از 15 دقیقه 
نخس��ت بازار، این روند جای خود را به کاهشی تدریجی 
داد و در انتها در رقم 70843 واحد بس��ته شد. این رشد 
582 واحدی، ارتفاع ش��اخص کل را 0.83 درصد افزایش 
داد. ارزش معامالت بازار نیز نس��بت به روز پیشین آن با 
افزایش��ی تقریبا دو برابر همراه بود و رقم کم سابقه 764 
میلیارد تومان را به ثبت رس��انید. بازار فرابورس ایران نیز 
روز گذش��ته به سختی دس��تخوش فروش های هیجانی 
قرار گرفت و ش��اخص این بازار ب��ا 13.3 واحد کاهش به 
رقم 784.4 واحد رس��ید. ارزش معامالت این بازار نیز به 

200 میلیارد تومان رسید. 
در جلس��ه معامالتی گذشته، پرمعامله ترین گروه های 
بازار به ترتیب »بانک ها و موسسات اعتباری«، »خودرو و 
ساخت قطعات« و »محصوالت شیمیایی« بودند که عمده 
معامالت و توجه بازار را به خود جلب کرده بودند. این سه 
گروه به عالوه گروه »فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هسته ای«، چهار گروهی بودند که عمده خریدهای شان 
توس��ط کدهای حقیقی انجام ش��د و فروش��ندگان این 
نمادها نیز حقوقی های بازار بودند. عالقه کم حقوقی ها به 
خریدوفروش سنگین شان در نمادهای مختلف، در کنار 
واقعیتی به نام »بازار بیش هیجانی«، ریسک غیر متعارفی 
را برای معامله گران به وجود آورده است که در روزگذشته 
اثر آن را تا حدودی مش��اهده کردیم. ش��کنندگی شدید 
بازار در روز گذش��ته، موجی از وحشت را در بازار سرمایه 
به وجود آورد، فرآیند فروش درگیر فیدبک مثبت شده و 
ای��ن دلیلی کافی بود برای به وج��ود آمدن تعداد زیادی 
از صفوف فروش. با این وجود، در پایان جلس��ه معامالتی 
گذشته، تعداد زیادی از نمادها وجود داشتند که در رنگ 
س��بز خود باقی ماندند و حت��ی صفوف خرید خود را نیز 
حفظ کردند. لذا منطقی ترین عمل در برخورد با این گونه 
بازار نیز چنگ زدن به شیوه معامالتی شخصی و انتخاب 

بهترین سهم ممکن است. 
برای جلس��ه معامالتی پیش رو انتظار می رود اکثریت 
قریب به اتفاق نمادها با آخرین رنگ روزگذش��ته خود پا 
به بازار بگذارند. در نیمه های بازار می توان ش��اهد کاهش 
تقاضای نمادهای سبزرنگ بود که انتظار می رود این پدیده 
در ب��ازه زمانی کوتاهی رخ داده و پس از آن ش��رایط این 
نمادها به پایداری نسبی برسد. نمادهایی که با عرضه های 
شدید روبه رو ش��دند نیز امروز فرصت تعادل را در پیش 
خواهند داش��ت که بنا بر پتانس��یل خ��ود از این فرصت 
استفاده خواهند کرد. با توجه به وجود عرضه و تقاضا در 
بازار و دو قطبی بودن این موضوع، برای جلسه معامالتی 
پیش رو نمی توان انتظار کرنش ش��دید شاخص کل را در 
یک جهت داشته باشیم که این موضوع در آینده می تواند 

به عنوان تهدیدی برای بازار مطرح شود. 

بازار منطقی می شود

روز گذش��ته ش��اخص کل بورس با افزایش 582,19 
واحدی ب��ه ع��دد 70,843,90 رس��ید. ارزش معامالت 
ب��ازار بورس به رقم 764 میلیارد تومان و ارزش معامالت 
ب��ازار فرابورس به 200 میلیارد تومان رس��ید. با توجه به 
آنکه بسیاری از س��هام شاخص ساز قبل از حصول توافق 
مشترک بین ایران و 1+5 رشد خود را شروع کرده بودند، 
انتظار عرضه های سنگین در نمادهای بانکی و خودرو در 
روز گذش��ته می رفت. به نظر می رسد، در روزهای آینده 
ورود سرمایه گذاران که منتظر خبر جدی تری از مذاکرات 
بوده اند، ادامه دار باش��د، اما نباید انتظار رشد شدید را در 
شاخص های بورس داشته باشیم. همچنین با توجه به ورود 
حجم باالی نقدینگی در بازار سهام به نظر می رسد، سازمان 
تصمیم مناسبی برای عرضه اولیه سهام شرکت های جدید 
در پیش گرفته است. روز گذشته شاهد عرضه اولیه بانک 
مهر اقتصاد با نماد ومهر بودیم.امروز و فردا نیز دو شرکت 
س��یمان خوزستان (س��خوز( و ش��رکت فوالد هرمزگان 
جنوب در فرابورس عرضه خواهند شد. با توجه به نتیجه 
رسیدن مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 توجه تحلیلگران 
بازار به ارزیابی زمان پساتحریم ها و اثر تغییرات بنیادی بر 
ش��رکت ها متمرکز شده است. به عنوان مثال، لغو تحریم 
سوئیفت نیاز به نقدینگی شرکت ها را کاهش داده و به تبع 
هزینه مالی آنها را کاهش می دهد. بعد از تحریم سوئیفت 
برای گشایش اعتبارها باید رقم 130 درصد نقدینگی تامین 
ش��ود، که این مقدار بعد از لغ��و این تحریم، به 20 تا 30 
درصد می تواند کاهش پیدا کند.رفع این تحریم نیز تاثیر 

مناسبی بر صنعت بانک خواهد داشت.
در صنعت خودرو، تالش خودروس��ازها برای افزایش 
تا 10 درصدی نرخ خودرو ش��نیده می شود.رضا شیوا   5
رییس ش��ورای رقابت از اعالم قیمت خ��ودرو در اواخر 
فروردین یا اردیبهشت ماه توس��ط این شورا خبر داد. با 
توجه به س��ابقه خودروسازان و حمایت های دولت برای 
رشد این صنعت احتماال با افزایش قیمت خودرو مواجه 
باشیم. برای س��رمایه گذاران صنایع پیشتاز بازار بورس 
صنایعی همچ��ون بانک ها، خودرو، بیم��ه و لیزینگ و 
ش��رکت های حمل و نق��ل خواهند ب��ود. بنابراین انتظار 
می رود، ورود در قیمت های مناسب این شرکت ها در حال 
حاضر بهترین تصمیم برای سرمایه گذاران باشد.  هرچند 
تاثیر این تفاهم هس��ته ای را نباید دست کم گرفت، اما 
نباید هیجان را بر منطق غالب کرد.به نظر می رس��د، در 
روزهای آینده بازار روند منطقی و تحلیلی به خود گیرد.

عمق بازار

دریچه

نگاه کارشناس

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
محمد صفا نور

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

علی زالی 
تحلیلگر بازار سرمایه

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
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(7(161911شیر

---9کشک

13161710ماست

---78سایرمحصوالت

---7محصوالت پودری

سازمان صنعت، معدن و تجارت با مرجع قیمت گذاری
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شرکت صنایع شیر ایرانهماهنگی صنایع شیر

تولیدکنندگان
سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان

پیش بینی تحلیلیپیش بینی 94

خرید
1,651,9561,651,956شیر

237,913157,905سایر مواد اولیه

382,812316,114مواد کمکی و بسته بندی

78,88178,881دستمزد مستقیم

17,146017,1460سربار تولید

2,0402,040اثرات موجودی کاال

2,525,0622,378,356جمع بهای تمام شده

 پیش بینی 94پیش بینی کارشناسی

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات2,847,9212,847,921

)2,378,356))2,525,062)
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات 

ارائه شده

سود ناخالص469,565322,859

هزینه های اداری، عمومی و فروش(195,683((195,683(

درآمد سرمایه گذاری ها - عملیاتی00

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی492492

سود عملیاتی274,374127,668

هزینه های مالی(31,884((31,884(

درآمد سرمایه گذاری ها - غیر عملیاتی10,18410,184

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی1,4331,433

25,410107,401
سود (زیان( عملیات در حال تداوم قبل از 

مالیات

مالیات بر درآمد(17,330((50,339(

سود (زیان( عملیات در حال تداوم203,76890,071

سود (زیان( خالص203,76890,071

سود (زیان( خالص هر سهم (ریال(2,4251,072

جدول شماره1

جدول شماره3

جدول شماره2

شرکت س��رمایه گذاری خوارزمی با توجه به پرتفوی 
عمدت��ا بانک��ی و نیروگاه��ی از س��هام مناس��ب برای 
س��رمایه گذاری کم ریسک برای میان مدت و بلند مدت 
است. از منظر تحلیل تکنیکال سهم، در شرایط مناسبی 
ق��رار دارد. به نح��وی که پس از یک اص��الح تقریبا 9 
ماهه به صورت زیگزاگ رونده مشاهده می کنیم که موج 
C اصالح��ی (ک��ه انتهای موج چهارم فرض می ش��ود( 
ق��ادر نبوده از انته��ای موج A فرات��ر رود که حاکی از 
قدرتمند بودن بازار در جهت روند صعودی سهم است. 
سهم توانس��ته پس از شکستن خط روند نزولی خود را 
ب��ه محدوده مقاومتی 170 تومانی برس��اند و در صورت 
عب��ور از آن ب��ه س��مت مقاومت س��قف تاریخی 200 
تومان��ی حرکت خواهد کرد. الزم به ذکر اس��ت اهداف 
اصلی سهم برای میان مدت 220 و 250 تومان است و 

محدوده حمایتی فعلی سهم 150 تومان است.

تحلیل تکنیکال وخارزم
تحلیل

تحلیلگر تکنیکال

نیما جاللی



سهشنبه
18فروردین1394 شمــاره14193 www.forsatnet.irفرصتسرمایهگذاری

سرنخ

باز هم پتانسیل های گردشگری

کالف اول: 
صنعت گردش��گری 
در ایران مدتی اس��ت 
توج��ه و  ک��ه م��ورد 
حمای��ت بس��یاری از 
اس��تان ها و دولت قرار 
گرفته اس��ت. چنانچه 
حتی در بس��یاری از مناطق برای توس��عه گردشگری 
و توجه هرچه بیش��تر سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و دولتی دس��ت به برگزاری نمایش��گاه ها و همایش ها 
و س��مینارهای مختلف��ی می زنن��د، چندی پیش هم 
چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی گردش��گری 
جمه��وری آذربایجان برگزار ش��د ک��ه در آن معاون 
عمرانی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی عنوان کرد که 
زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری در عرصه های 
تولیدی و گردشگری در استان های شمال غرب ایران 

مهیا است. 
مهن��دس محم��د صادق پور مهدی که سرپرس��تی 
هیات ایرانی در این نمایش��گاه را بر عهده داش��ت، در 
گفت وگو با ایرنا، هدف از برپایی غرفه ملی ایران در این 
نمایشگاه بین المللی را معرفی شرایط فراهم شده برای 
سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و گردشگری در 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل 

و نیز در مناطق آزاد ارس و ماکو اعالم کرد. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر یک��ی از اهداف دولت، 
گسترش ارتباط بین بخش های خصوصی است و در 
نمایشگاه باکو نیز سعی شده میان بخش خصوصی و 
س��رمایه گذاران و ش��رکت های خارجی ارتباط برقرار 
ش��ود. پورمهدی با اش��اره به شاخص ها و ویژگی های 
مش��ترک ایران و جمهوری آذربایجان و نیز نزدیکی 
جغرافیای��ی اس��تان های ش��مال غربی ای��ران با این 
کش��ور گف��ت ک��ه چند ط��رح برای س��رمایه گذاری 
توس��ط بخش خصوصی استان های آذربایجان شرقی، 
آذربایج��ان غرب��ی، اردبیل و مناطق آزاد ارس و ماکو 

در این نمایشگاه بین المللی ارائه شده است. 
وی ایجاد زیرساخت های الزم را از مهم ترین عوامل 
برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری عنوان کرد 
و افزود: در این راس��تا ارتباطات و حمل و نقل را باید 
تقویت کنیم تا گردش��گران و س��رمایه گذاران بتوانند 

مراودات خود را به راحتی انجام دهند. 

کالف دوم: 
اس��تان مازندران یکی 
از اس��تان هایی است که 
ب��ه گفته مس��ئوالنش، 
بسیاری  پتانس��یل های 
ب��رای س��رمایه گذاری و 
ج��ذب س��رمایه گذاران 
دارد. همچنی��ن طب��ق 
گزارش ها بیان می شود که حدود 10 میلیون مسافر 
در تعطی��الت ن��وروزی در مازن��دران اقامت کرده اند 
ک��ه همین مس��ئله خود نش��ان از رون��ق اقتصادی و 
پتانسیل های این استان برای جذب گردشگران دارد. 
 در ای��ن بین اس��تاندار مازن��دران هم با بیان اینکه 
هیچ ایده ای از س��رمایه گذاری در اس��تان نباید مورد 
بی توجه��ی قرارگی��رد، گفت: صد ه��زار میلیارد ریال 
س��رمایه گذاری جدی��د در بخش های مختلف به ویژه 
در حوزه گردش��گری و کش��اورزی در یک سال اخیر 

در استان آغاز شده است. 
وی اف��زود: اینک��ه 10 میلی��ون نف��ر در تعطیالت 
نوروزی در مازندران شب ها اقامت کنند اما این اقامت 
در اماک��ن مجان��ی نظیر چادر خوابی و کمپینگ ها یا 
در اماکن کم هزینه نظیر مدارس صورت گیرد نشانه 
وجود مش��کالت در ارائه خدمات مناس��ب و مطلوب 
است.  وی گفت: با توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات 
کیفی و مناس��ب به گردش��گران باید عالوه بر اینکه 
متوسط اقامت آنان را باال ببریم، تالش کنیم تا آنان در 
اماکن سرمایه گذاری شده نظیر هتل های چهار ستاره 
و پنج ستاره اقامت کنند.  وی گردشگری و کشاورزی 
در مازندران را دو ظرفیت بس��یار مهم برای توس��عه 
و ایج��اد اش��تغال و افزای��ش درآمد م��ردم این خطه 
دانس��ت و گفت: گردش��گری دریایی در س��ال جاری 
مورد توجه جدی مس��ئوالن قرار می گیرد و چندین 
طرح گردش��گری دریایی که توس��ط بخش خصوصی 
س��رمایه گذاری ش��ده به بهره برداری خواهد رس��ید. 
استاندار مازندران طرح های شیالتی به خصوص طرح 
پرورش ماهی در قفس در دریای خزر را از طرح های 

مهم دیگر استان عنوان کرد. 
با توجه به استقبال استاندار و مسئوالن این استان 
از حض��ور س��رمایه گذاران و حمایت و پش��تیبانی از 
س��رمایه گذاران بالق��وه به ع��الوه ظرفیت های متنوع 
جه��ت س��رمایه گذاری، ما هم به اف��راد عالقه مند به 
این استان و فعالیت های گفته شده پیشنهاد می دهیم 
که برای سرمایه گذاری در شاخه های مختلف در این 

استان وارد عمل شوند. 

خبر

راه اندازی واحدهای صنعتی پرورش 
دام از نیازهای لرستان است

استاندار لرستان گفت:  راه اندازی واحدهای صنعتی 
پرورش دام از نیازهای لرستان است. به گزارش مهر،  
هوشنگ بازوند در حاش��یه بازدید از طرح گاوداری 
2 هزار رأس��ی الیگودرز با تاکید بر ضرورت همکاری 
و همگرای��ی بخش ه��ای دولت��ی و خصوصی برای 
شکوفایی ظرفیت های حوزه دامپروری لرستان بیان 
داش��ت:  کش��اورزی و دامپروری بخش عمده ای از 
تولید استان را در اختیار دارد و به نوعی پایه اقتصاد 

استان محسوب می شود. 
وی راه ان��دازی واحدهای صنعتی پ��رورش دام و 
طیور و ایجاد صنایع تبدیلی،  تکمیلی و بسته بندی 
در ای��ن ح��وزه را از جمل��ه راهبرده��ای موثر برای 

شکوفایی بخش دامپروری استان دانست. 
اس��تاندار لرس��تان در بخش دیگری از سخنان 
خ��ود ب��ه تس��هیالت صن��دوق توس��عه مل��ی به 
متقاضی��ان س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی 
و دامپ��روری اش��اره ک��رد و بیان داش��ت: مطابق 
تاکیدات رییس جمهوری در سفر اخیر به لرستان، 
تس��هیالت با نرخ بهره 12 درصد در اختیار فعاالن 

این بخش گذاش��ته می ش��ود. 
وی با اشاره به جذب ۸۷ میلیارد تومان تسهیالت 
برای بخش کش��اورزی لرس��تان از مح��ل صندوق 
توسعه ملی گفت:  تاکنون لرستان در زمینه استفاده 
از تسهیالت این بخش عملکرد خوبی داشته است. 

وی راه اندازی دامداری های صنعتی 5 هزار رأسی 
و 2 هزار رأس��ی در شهرستان های مختلف استان را 
از دیگر مصوبات سفر هیأت دولت به لرستان دانست 
و ب��ر ض��رورت فعالیت متولی��ان امر ب��رای عبور از 
کشاورزی و دامپروری سنتی به صنعتی تاکید کرد. 

استاندار خراسان شمالی خبر داد
سرمایه گذاری  برای جذب گردشگر 

در خراسان شمالی
استاندار خراسان شمالی گفت: سرمایه گذاری های 
جدید برای جذب گردشگر در خراسان شمالی انجام 

شده و به زودی نمود پیدا می کند. 
ب��ه گزارش ف��ارس از بجن��ورد به نق��ل از روابط 
عموم��ی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری خراسان شمالی، س��یدعلی اکبر پرویزی 
از افزایش تعداد گردش��گران در اس��تان خبر داد و 
بیان داشت: س��رمایه گذاری های جدید برای جذب 
گردش��گر انجام شده اس��ت. نماینده عالی دولت در 
خراسان شمالی افزود: به دنبال ایجاد فضاهای جدید 

گردشگری در استان هستیم. 
اس��تان خراسان شمالی در مسیر دو قطب زیارتی 

شرق کشور و قطب سیاحتی شمال قرار دارد. 

سرمایه های آموختنی

باس�ابقه  س�رمایه گذاران  و  کارآفرین�ان  تجربه ه�ای 
و موف�ق همیش�ه می توان�د چراغ روش�نی برای ش�روع 
از  رو  ای�ن  از  باش�د،  س�رمایه گذاری  پرتالط�م  راه 
 کارآفرین�ان موف�ق دنیا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده 
»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 این کارآفرینان را 

نقل می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

قیمت چیزی اس�ت ک�ه پرداخ�ت می کنید، ارزش 
چیزی اس�ت که به دس�ت می آورید. فرق�ی نمی کند 
جوراب باش�د یا س�هام، من ترجی�ح می دهم کاالی 
تجاری با کیفیت بخ�رم وقتی قیمتش در بازار پایین 

است.

وارن بافت
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 تفاوت طرح مالی
و طرح کسب و کار چیست؟! 

اگر می خواهید نوش��تن طرح کس��ب و کار خود را 
به کس��ی بس��پارید، اطمینان حاصل کنید که آنچه 
دریاف��ت خواهید کرد، یک طرح واقعی کس��ب و کار 

است و نه یک طرح یا برنامه مالی.
برنام��ه مال��ی )Financial Plan( کلی��د طرح 
کسب و کار است اما تا زمانی که یک طرح کسب و کار 
درست و درمان وجود نداش��ته باشد، امکان اجرای 

دقیق برنامه مالی هم وجود ندارد.
ه��دف اصل��ی ط��رح کس��ب و کار این اس��ت که 
چگونگی تولید و هزینه کردن پول نقد را مش��خص 
کند . این درحالی است که برنامه مالی تنها در بخش 

پایانی و نتیجه کار خود را نشان می دهد.
در واق��ع ط��رح کس��ب و کاری تنها پ��ول، بودجه 
و چگونگ��ی هزینه کرد آن نیس��ت و فرق اساس��ی 
آن ب��ا یک برنامه مالی در همین نکته اس��ت . طرح 
کس��ب و کار از ابتدایی ترین مراح��ل راه اندازی یک 

کسب و کار مورد نیاز است.
حس��ابدارهای حرفه ای می توانند یک چش��م انداز 
مال��ی خوب یا یک برنامه مالی مناس��ب ارائه دهند 
اما اگر به دنبال کانال های تازه و داش��تن یک مدل 
کسب و کاری مستقل هستید، باید پا را از یک برنامه 
مالی فراتر گذاشته و دنبال برنامه کسب و کار باشید.

برنام��ه کس��ب و کار بخش ه��ای گوناگون��ی دارد: 
تحلیل بازار، جهت گیری و تاریخچه سازمان، داشتن 
درک درس��تی از محصوالت و خدمات، اس��تراتژی 
محص��ول، اس��تراتژی قیمت، اس��تراتژی تبلیغاتی، 
اس��تراتژی فروش، اس��تراتژی عملیاتی و بررس��ی 
اجمال��ی مدیری��ت و کارکنان از جمل��ه بخش های 

متنوع یک طرح کسب و کار هستند . 
برای دس��تیابی به وام های اشتغال مناسب، یافتن 
س��رمایه گذاران کارآم��د، داش��تن یک کس��ب و کار 
پررونق یا جذب خریداران کار درس��ت به یک طرح 

کسب و کاری کامل و بی نقص نیاز است . 
در مجموع می توان گفت، برنامه مالی زیرمجموعه 
طرح کس��ب و کار اس��ت . با داش��تن تنها یک برنامه 
مالی -  هر چقدر هم که حرفه ای نوشته شده باشد- 
نمی توان یک کس��ب و کار خوب راه انداخت . وظیفه 
برنامه مالی پش��تیبانی از طرح کسب و کار است . به 
س��خن س��اده تر برنامه مالی بخش پایانی یک طرح 

کسب و کار جامع است.
بنابرای��ن طبیع��ی اس��ت ک��ه برنامه ه��ای مالی 
نمی توانن��د تمام این بخش ها را پوش��ش دهند . اگر 
تنها دنبال بزرگ تر کردن س��اختمان محل کار خود 
یا بیش��تر کردن سرمایه هایی هس��تید که ربطی به 
نوع خدم��ات و کس��ب و کاری که انج��ام می دهید 
ن��دارد، همان برنام��ه مالی کافی اس��ت و نیازی به 

طرح کسب و کار نیست . 
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که چه زمانی 
برنام��ه مال��ی به کار می آی��د و چه موق��ع به طرح 

کسب و کار نیاز است . 
طرح کسب و کار نیازمند فردی است که به خوبی 
به موضوع کس��ب و کار اشراف داشته باشد و حوصله 
ارزیابی دقیق و اس��تعداد درک درست از بخش های 
مختلف یک کسب و کار را داشته باشد . چنین فردی 
تنها به اس��ناد و م��دارک مالی بس��نده نمی کند و 

نگاهی گسترده تر به کسب و کار دارد . 

نقطه شروع

خبر

ش��رایط  و  آب  بح��ران 
ای��ن  کش��ور  آب و هوای��ی 
ض��رورت را به وج��ود آورده 
تا در مباحث س��رمایه گذاری 
در بخ��ش کش��اورزی توجه 
بیش��تری به کش��ت گیاهانی 
ک��ه میزان آب ب��ری کمتری 
دارن��د صورت گی��رد. از این 
رو یافت��ن گونه ه��ای گیاهی 
سازگار با شرایط آب و هوایی 
کشور در سطوح مختلف مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. گروه 
سرمایه گذاری »فرصت امروز« 
نیز با توجه به اهمیت مباحث 
مرتبط با امنیت غذایی س��عی 
در شناس��اندن این  گونه های 
گیاهی برای س��رمایه گذاران 
بخ��ش کش��اورزی دارد. در 
س��ال های اخیرگی��اه کین��وا 
به عنوان محصولی ارزش��مند 
در ای��ران م��ورد توج��ه قرار 
گرف��ت و کش��ت آزمایش��ی 
آن نی��ز با موفقی��ت به انجام 
رس��ید. محصولی که می تواند 
ب��ا توجه ب��ه محدودیت های 
منابع آبی در کش��ور به عنوان 
ی��ک جایگزین مناس��ب برای 
محصوالت��ی نظیر برنج مطرح 
باش��د. در ای��ن گ��زارش ب��ه 
معرفی گیاه کینوا و جنبه های 
مختلف سرمایه گذاری در آن 
ادام��ه  می پردازی��م ک��ه در 

پی��ش رو   داری��د.  

مزیت های کشت کینوا
خان��واده  از  کین��وا  گی��اه 
می��زان  ک��ه  اس��ت  غ��الت 
پروتئین بیش��تری نس��بت به 
هم خانواده ه��ای خ��ود دارد.  
ای��ن گی��اه سرش��ار از فیب��ر، 
ویتامی��نB، م��س، منیزی��م 
و منگن��ز اس��ت ک��ه می تواند 
جایگزین مناس��بی برای برنج 

محسوب شود به عالوه می توان 
آن را به صورت مخلوط با برنج 
مص��رف ک��رد. از مزیت ه��ای 
دیگ��ر کین��وا ای��ن اس��ت که 
ای��ن گیاه فاقد گلوتن اس��ت 
بنابرای��ن افرادی که به گلوتن 
حساس��یت دارند می توانند از 
این ماده مغذی استفاده کنند. 
خاس��تگاه اصل��ی این گیاه 
آمری��کای جنوبی اس��ت و در 
کش��ور های اکوادور، ش��یلی، 

پرو و بولیوی به عنوان 
گی��اه بومی ش��ناخته 
کین��وا  می ش��ود. 
گس��ترده  به ص��ورت 
در آفریق��ا و آمریکای 
جنوبی کشت می شود 
و در ای��ران همچنان 
گیاه��ی  به ص��ورت 
ناش��ناخته باقی مانده 
البت��ه در س��ال های 
اخی��ر تالش هایی در 
زمینه تحقیقات روی 

این غله ارزش��مند در کش��ور 
ص��ورت گرفته به طوری که در 
سال 92 کشت آزمایشی کینوا 
برای نخس��تین بار در گرگان 

انجام شد. 

کشت کینوا به لحاظ 
اقتصادی به صرفه است 

در ح��ال حاض��ر 25 گونه 
مختل��ف کین��وا در جه��ان 
کش��ت می ش��ود که تقاضای 
مناس��بی ه��م در بازار ه��ای 
لح��اظ  ب��ه  و  جهان��ی دارد 
بازار ه��ای  قیمت��ی ه��م در 
جهان��ی حدود س��ه تا چهار 
براب��ر گن��دم قیمت دارد. در 
فرآین��د تولید ای��ن محصول 
بیش��تر دانه گیاه مورد توجه 
ق��رار می گیرد در صورتی که 
س��ایر قس��مت های گیاه نیز 
هم به لحاظ مصرف انس��انی 

و ه��م در بخ��ش دامپروری 
در تولی��د خ��وراک دام قابل 
اس��تفاده اس��ت. این گیاه به 
دلیل س��ازگاری بسیار باال با 
ش��رایط آب و هوایی مختلف 
و نی��از ک��م ب��ه آب، قابلیت 
کش��ت گس��ترده در کشور را 
داراست و در مناطق با میزان 
ب��ارش ۸0 ت��ا 600 میلی متر 
قابل کش��ت است.  از این رو 
می توان��د به عنوان جایگزینی 

برای برنج محس��وب ش��ود و 
نیاز کش��ور به واردات برنج را 
کمتر کند. در س��ال گذش��ته 
کش��ت آزمایشی این گیاه در 
برخی از شهر های ایران نظیر 
ک��رج، ایرانش��هر، اه��واز و ... 

انجام  ش��د.  
پایین کش��ت  هزینه ه��ای 
کینوا و قیمت به نسبت باالی 
آن از یکسو و نیاز به آب کم و 
سازگاری با شرایط دشوار آب  و 
هوایی از سوی دیگر باعث شده 
تا کشت این محصول به لحاظ 
اقتصادی بسیار به صرفه باشد. 
دوره کش��ت ای��ن گیاه حدود 
پنج ماه است وبه طور میانگین 
می توان انتظار برداشت سه تا 
پن��ج تن محصول در هکتار را 
داش��ت.  به دلی��ل مزیت های 
فراوان��ی که کش��ت این گیاه 
را ب��ه لحاظ اقتصادی به صرفه 

خوارب��ار  س��ازمان  می کن��د 
جهان��ی  )فائو( س��ال 2013 
را سال کینوا نام گذاری کرد.  

وضعیت کشت کینوا در 
ایران

ب��رای  ای��ران  در  کین��وا 
نخس��تین بار در س��ال 92 در 
دانشکده کش��اورزی دانشگاه 
گ��رگان به ص��ورت گلخانه ای 
کش��ت شد. در س��ال گذشته 
نیز کشت آزمایشی آن 
در چند نقطه از کشور 
ص��ورت گرفت. دکتر 
س��پهوند،  نیازعل��ی 
عض��و هی��ات علمی و 
رییس مرکز تحقیقات 
کش����اورزی اس��تان 
ته��ران  درخص��وص 
کشت  فعلی  ش��رایط 
کین��وا در کش��ور ب��ه 
 » ز و م��ر ا صت  فر «
می گوی��د: در کش��ت 
آزمایش��ی ای��ن گی��اه مناطق 
جیرفت، کرج، اهواز و ایرانشهر 
مس��اعد کش��ت کینوا ارزیابی 
ش��ده است. وی ادامه می دهد: 
در برخی از شهر ها هم نتیجه 
مطلوب حاصل نشد و در حال 
حاضر هم بحث های توسعه ای 
و ترویجی کش��ت آن در حال 

پیگیری است.  
سپهوند ادامه می دهد: ورود 
کینوا به الگوی کشت و زراعت 
کش��ور می توان��د تاح��دودی 
کشور را از واردات برنج بی نیاز 
کند و به صورت مکمل در کنار 
س��ایر محصوالت جای خود را 
در محصوالت کشاورزی کشور 

باز کند.  
این کارش��ناس کش��اورزی 
عن��وان می کن��د: بحث ه��ای 
تحقیقات��ی کین��وا در ح��ال 
پیگی��ری اس��ت و ب��ا توجه به 

تقاض��ای باالی��ی ک��ه در دنیا 
برای این ماده ارزشمند وجود 
توس��عه  روی  دارد می ت��وان 
کش��ت ای��ن گیاه در کش��ور 
س��رمایه گذاری کرد.  چرا که 
اگر تقاضای داخلی برای خرید 
آن وجود نداشته باشد تقاضای 
بین المللی آن به قدری اس��ت 
ک��ه می ت��وان ب��ه بازار ه��ای 

صادراتی فکر کرد.  
ب��ازار  درخص��وص  وی 
گس��ترده مص��رف کینوا در 
جه��ان می گوی��د: ب��ا توجه 
ب��ه بح��ران غ��ذا در جه��ان 
اس��تقبال خوب��ی از مصرف 
ص��ورت  محص��ول  ای��ن 
گرفت��ه و در ح��ال حاض��ر 
ه��م به لحاظ مص��رف و هم 
ب��ه لحاظ میزان تولید رش��د 
خوبی داش��ته اس��ت. کشور 
اروپایی  کش��ور های  آمریکا، 
واردات  بیش��ترین  ژاپ��ن  و 

ای��ن محص��ول را  دارن��د.  
س��پهوند در پایان با اش��اره 
به آخرین وضعیت توسعه این 
محصول در کشور می گوید: در 
کارگاه آموزشی و ترویجی که 
در اواخر س��ال گذشته برگزار 
شد اس��تقبال خوبی از سوی 
کشاورزان و مسئوالن صورت 
گرفت بنابراین سیاس��ت های 
اصل��ی ما در بحث ترویج این 

محص��ول ادام��ه دارد.  
امیدواریم که در س��ال های 
آت��ی رون��د رو به رش��دی در 
تولی��د ای��ن محصول ش��اهد 
باش��یم و ه��م کش��اورزان در 
بخش تولید، س��رمایه گذاری 
بیش��تری داشته باشند و هم 
در بح��ث مص��رف ب��ه لحاظ 
فعالیت هایی  فرهنگ س��ازی 
انجام ش��ود ک��ه هر دو جنبه 
عرض��ه و تقاض��ا به ص��ورت 
همزمان رشد داشته باش��ند.  

مترجم: سارا گلچین
rkfischer.wordpress.com :برگرفته از

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در کشت کینوا

کینوا؛ فرصتی اقتصادی در بخش کشاورزی
عباس نعیم امینی

هزینه های پایین کشت کینوا و قیمت 
به نسبت باالی آن از یکسو و نیاز به 
آب کم و سازگاری با شرایط دشوار 

آب  و هوایی از سوی دیگر باعث 
شده تا کشت این محصول به لحاظ 

اقتصادی بسیار به صرفه باشد

نماین��ده ش��یراز در مجل��س ش��ورای 
اس��المی گفت: عملکرد مسئوالن فارس 
در بحث جذب س��رمایه گذار و استفاده از 
ظرفیت های فارس رضایت بخش نیست.

جعف��ر ق��ادری در گفت وگ��و  ب��ا مهر، 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه فرصت های اس��تان 
فارس باید بیش از گذش��ته مورد توجه و 
اس��تفاده قرار گیرد تاکید کرد: ظرفیت ها 
و داشته های استان فارس در بخش جذب 
س��رمایه گذار به اندازه ای اس��ت که باید 
تالش و برنامه ریزی بهتری وجود داش��ته 
باش��د.وی تاکید کرد: عملکرد مس��ئوالن 
در بخش جذب سرمایه گذار و استفاده از 
پتانس��یل های موجود استان فارس کافی 

و قانع کننده نیست.
نماین��ده ش��یراز در مجل��س ش��ورای 
اسالمی با اشاره به اینکه کارهایی هر چند 
اندک نیز انجام شده یادآور شد: وضعیت 
پتروشیمی، آلومینیوم و توسعه پاالیشگاه 
شیراز در مرحله خوبی قرار گرفته اما اینها 

تنها ظرفیت های فارس نیست.
ق��ادری ادامه داد: مس��ئوالن اس��تان 
ف��ارس بای��د در راه جذب س��رمایه گذار 
بیش از گذش��ته وقت بگذارند و با س��فر 
ب��ه کش��ورهای حاش��یه خلی��ج ف��ارس 
از  اس��تفاده  ب��رای  س��رمایه گذاران  از 

ظرفیت های فارس دعوت کنند.
وی با بیان اینکه البته بخش توسعه ای 

اس��تان ف��ارس نی��ز در برخی م��وارد با 
مش��کالت داخل��ی مواجه اس��ت، گفت: 
به ط��ور مث��ال پروژه ای که برای پش��ت 
ارگ کریم خ��ان تعری��ف ش��ده همچنان 
بدون پیشرفت و نامشخص است. نماینده 
ش��یراز در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: مس��یر شیراز به صدرا و برخی دیگر 
از ای��ن پروژه ها نیازی به اعتبارات دولتی 
ن��دارد، تنها مباحث داخل اس��تان فارس 
اس��ت که باید با هماهنگی و برنامه ریزی 

بیشتری مدنظر قرار داده شود.
قادری در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به اولویت های س��ال جاری در 
اس��تان فارس نیز گفت: توسعه زیربنایی 

استان فارس مانند خطوط ریلی، جاده ها، 
انتق��ال آب و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای 
آب ه��ای بین المللی، خطوط ترانزیتی و... 

باید مورد توجه باشد.
وی تصری��ح کرد: در س��ال جاری باید 
به گون��ه ای برنامه ری��زی ش��ود که جذب 
و حمای��ت از بخ��ش خصوص��ی بیش از 
گذش��ته مدنظر قرار داده شود به خصوص 
اینکه بخش خصوصی استان فارس دارای 

قابلیت های بسیاری است.
نماین��ده ش��یراز در مجل��س ش��ورای 
اس��المی تاکی��د ک��رد: بای��د زمینه برای 
و  بخش خصوص��ی  بیش��تر  فعالی��ت 
سرمایه گذاری استان فارس فراهم شود.

عملکرد مسئوالن فارس در بحث سرمایه گذاری رضایت بخش نیست
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لغو تحریم سوئیفت؛ آغاز یک تحول

چند روز گذش��ته پ��س از ماه ه��ا مذاکره، یک 
تفاهم هس��ته ای میان ای��ران و گروه 1+5 صورت 
گرف��ت ک��ه قطعا در صورت��ی ک��ه در آینده این 
تفاه��م تکمیل ش��ود و در نهایت ب��ه جمع بندی 
خوبی برسد، می تواند در تاریخ کشورمان ماندگار 
ش��ود. در واقع می توانیم بگوییم که تفاهم لوزان، 
تفاهمی نس��بتا محکم و تامین کننده منافع ایران 
اس��ت و در واقع در جری��ان این تفاهم، یک بازی 
ب��رد- برد اتفاق افت��اد. اما باید منتظ��ر بمانیم و 
ببینی��م در ماه ه��ای آتی چه اتفاق��ی رخ خواهد 
داد و قطعا عزم و اراده طرفین مذاکره این اس��ت 
که در تیرماه توافق هس��ته ای نهایی حاصل شود. 
ولی در ای��ن میان یک��ی از مهم ترین موضوعاتی 
که نصیب کش��ورمان شده اس��ت برداشته شدن 
تحریم ها و امکان تبادالت پولی و مالی بین کشور 
ما با کشورهای مختلف است و به این ترتیب قطعا 
س��رمایه گذاران به س��رمایه گذاری در بخش های 
مختل��ف اقتص��ادی ترغیب خواهند ش��د که این 
موضوع می تواند انگیزه ه��ای خوب و قابل قبولی 
را در بخ��ش خصوصی ایج��اد کند و این بخش را 

نسبت به گذشته پویاتر و فعال تر کند. 
امروزه نبض تپنده اقتصاد، مسائل پولی و مالی 
است و در این میان بانک ها به عنوان تبیین کننده 
منابع مالی بخش های اقتص��ادی می توانند نقش 
س��ازنده ای را در رونق تولید پس از رفع تحریم ها 

و حتی پیش از آن داشته باشند.
 ب��ه طور مس��لم ب��ه دنب��ال لغ��و تحریم ها در 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی رغبت برای 
س��رمایه گذاری در عرصه های اقتصادی به وجود 
خواه��د آم��د و مطمئن��ا ب��ا چنی��ن اتفاقی هم 
س��رمایه گذاران داخلی تقویت خواهند شد و هم 
از س��رمایه گذاران خارجی حمایت خواهد شد تا 
بیش��تر از گذش��ته در حوزه های اقتصادی کشور 

فعالیت کنند.
 در این میان نکته قابل توجه این است که پس 
از لغ��و تحریم ها و به ویژه رفع تحریم س��وئیفت 
بانکی ایران ش��اهد اتفاقات مهم و قابل قبولی در 
اقتصاد کش��ور خواهیم بود، البته به ش��رط آنکه 
مدیریت داخلی کش��ور، مدیریت ویژه ای نس��بت 
به دوره های قبل باش��د و اس��تقبال کافی از این 

موضوع صورت بگیرد.

بای��د ب��ه ای��ن موض��وع توج��ه داش��ت ک��ه 
س��رمایه گذاران و فعاالن بخ��ش خصوصی زمانی 
ب��ا آس��ودگی خاط��ر و با هم��ت تمام ب��ه تولید 
ادام��ه خواهند داد و به فعالی��ت اقتصادی همت 
می گمارند که دغدغه های موجود در حوزه تولید 

به حداقل برسد. 
در چند س��ال اخیر یک��ی از دغدغه های حوزه 
تولید تحریم س��وئیفت بانکی ایران بوده اس��ت و 
پس از لغو این تحریم، س��رمایه گذاران شاهد این 
موضوع خواهند بود که مبادالت پولی بین بانک ها 
به راحتی انجام می شود و در چنین شرایطی تمام 
تمرک��ز خود را بر تولی��د و فعالیت های اقتصادی 
متمرکز خواهند کرد و دیگر به فکر یافتن راه های 

پرپیچ و خم نخواهند بود.
 بنابرای��ن با لغ��و تحریم س��وئیفت بانکی ایران 
آرامش خوبی ب��ر جامعه تولید و بخش خصوصی 
حاکم خواهد شد و فعاالن عرصه تولید می توانند 
تمام ذهن و فکر خود را مش��غول بهبود وضعیت 
تولید کنند تا اینکه به مسائل حاشیه ای بپردازند، 
زیرا زمانی ک��ه مبادالت پولی به س��هولت انجام 
می گیرد، فعاالن بخش خصوصی و تولیدکنندگان 
با ای��ن امید که نقدینگی الزم را ب��رای تولید در 
اختیار خواهند داش��ت و مبادالت پولی به راحتی 
انجام خواهد ش��د لذا در جه��ت ارتقای کیفی و 
کم��ی تولیدات خ��ود تالش خواهند ک��رد و این 
موضوع رقابتی را در سطح داخلی و خارجی میان 

سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می کند. 
قطع��ا پس از لغو تحریم س��وئیفت بانکی ایران 
بخش خصوصی داخلی و خارجی تمایل بیشتری 
ب��رای س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختل��ف 
اقتصادی خواهد داش��ت و در ای��ن میان یکی از 
وظایف دولت این اس��ت که ضمن تداوم مذاکرات 
هس��ته ای و تالش ب��ر ای رفع قطع��ی تحریم ها، 
راهکار جدیدی نیز برای ترغیب س��رمایه گذاران 
ب��رای ورود در فعالیت های اقتص��ادی و تولیدی 

ایجاد کند. 
ای��ن راه��کار باید ب��ه گونه ای باش��د که دولت 
حت��ی پیش از حصول توافق هس��ته ای در تیرماه 
تدابیر الزم را برای مرحله لغو تحریم ها بیندیش��د 
و از هم اکن��ون مبن��ا را بر این ق��رار دهد که این 
اتف��اق افت��اده و تحریم ها رفع ش��ده اس��ت و در 
چنین شرایطی س��رمایه گذاران چگونه می توانند 
با س��هولت بیشتر  در عرصه های اقتصادی حضور 

پیدا کنند. 
قطع��ا اگ��ر مس��ئوالن دولت��ی از هم اکنون به 
فکر چنین راهکارهایی باش��ند س��رمایه گذاران و 
فعاالن بخش خصوصی نیز انگیزه بیش��تری برای 
س��رمایه گذاری و فعالی��ت در بخش های مختلف 

اقتصادی خواهند داشت. 

سوئیفت، کلمه رمزی برای ورود به 
بانکداری جهانی 

مال��ی  سیس��تم  تول��د  س��ال   ،1973 س��ال 
منحصر به ف��ردی بود که با نام س��وئیفت ش��ناخته 
می ش��ود . این سیس��تم مالی از آن حیث ویژه تلقی 
می ش��ود که مرزهای جهانی را برداش��ته و با انتقال 
تریلیون ه��ا دالر در س��ال و بالغ ب��ر 5 میلیارد پیام 
بانک ب��ه بانک، جایگاهی بی همت��ا در حوزه اقتصاد 
و بانکداری پیدا کرده اس��ت . ش��اید بر همین اساس 
است که عضویت و توسعه فعالیت های بانکی در این 
شبکه مالی، در دس��تور کار بسیاری از کشورها قرار 
دارد و اغلب دولت ها از حضور در سوئیفت سود های 
کالن می برند. برخی از مهم ترین پیامدهای عضویت 

در این شبکه مالی شامل این موارد است:
*گسترش روابط تجارت بین الملل 

*توسعه زیرساخت های مالی 
*شکوفایی اقتصادی بخش خصوصی 

*سهولت در عملیات صادرات و واردات 
اما گاهی برخی کش��ورها که تحت شرایط تحریم 
اقتص��ادی یا تحریم های همه جانبه قرار می گیرند، از 
لیست س��وئیفت نیز خط می خورند و ناچار خواهند 
ب��ود با پیامده��ای منفی این وضعی��ت مقابله کنند . 
عضویت در ش��بکه مالی سوئیفت و تحریم سوئیفت 
علی��ه کش��ورها، دقیقا دو روی س��که هس��تند . به 
عبارت دیگر، حذف ش��دن از جمع کشورهای فعال 
در س��وئیفت یکی از همان اقداماتی است که نشریه 
اقتصاد جهانی از آنها به عنوان »سالح های اقتصادی« 
ی��اد می کند. اثرات این تحریم ها و واکنش کش��ورها 
در برابر این وضعیت متفاوت اس��ت . از افت ش��دید 
اقتص��ادی و محدودی��ت رواب��ط تج��اری گرفته تا 
اس��تفاده از راه های جایگزین و میانبرهای اقتصادی . 
نگاه��ی کوتاه ب��ه وضعیت برخی کش��ورها می تواند 
چش��م انداز خوبی از مزایای عضویت در س��وئیفت و 

معایب عدم عضویت در این شبکه مالی ارائه دهد.
روسیه و چین؛ تحریم و اثرات متعدد آن 

وضعیت روس��یه در بین کشورهای عضو سوئیفت 
به خوبی پیش می رفت تا اینکه بنا بر تعبیر فایننشیال 
تایمز؛ »روس��یه با دخالت در وضعیت شرق اوکراین 
و دام��ن زدن به نا آرامی های این منطقه، مورد غضب 
کش��ورهای اتحادیه اروپا قرار گرفت و همین مسئله 
بهانه ای ش��د برای تحریم س��وئیفت علیه روسیه . از 
طرفی، قوانین الحاقی دیگری مانند این قانون که اگر 
هر موسس��ه مالی روسیه بیش از 50درصد به دولت 
وابس��تگی داشته باش��د حق تجارت و انجام معامله 
با کش��ورهای اتحادیه اروپا را ندارد و مسدود کردن 
بخش��ی از معامالت تجاری روسیه با دیگر کشورها، 

فشاری مضاعف بر اقتصاد روسیه وارد کردند.
اگ��ر چه نمی توان تاثیر مس��تقیم ای��ن اقدامات و 
تحریم ه��ا را بر وضعیت اقتصادی روس��یه و کاهش 
ارزش بس��یاری از س��هام های دولتی در بازار بورس 
این کش��ور نادی��ده گرفت اما بنا بر گزارش نش��ریه 
اکونومیست، این تحریم ها تا جایی که انتظار می رفت 
فلج کننده نبوده اند و روس��یه نه تنه��ا تغییر موضع 
مشخصی نداده است، بلکه در اقداماتی تالفی جویانه 

علیه غرب دو سیاست کلی اتخاذ کرده است:
*گزینه نخس��ت تالش برای جایگزین کردن یک 
سیس��تم مالی مش��ابه با س��وئیفت، ویژه کشورهای 
منطقه و کش��ورهایی ک��ه با روس��یه روابط تجاری 

مناسبی دارند.
*گزینه دوم کاهش ص��ادرات و واردات در بخش 
مواد غذایی، به کش��ورهای هم پیمان غرب و موافق با 

تحریم ها علیه دولت روسیه . 
اما اوض��اع وقتی پیچیده تر می ش��ود ک��ه بدانیم 
تحریم س��وئیفت علیه یک دولت بر سایر دولت های 
منطقه هم موثر خواهد بود . این پدیده از دید »رابرت 
کان« کارشناس نش��ریه اقتصادی مونیخ، موسوم به 
»مس��ری بودن اثرات تحریم« است . به طور خالصه 
تحریم س��وئیفت علیه دولتی مانند دولت روسیه، بر 
میزان صادرات این کش��ور به کشورهای همجوار اثر 
مستقیم دارد . لغو این صادرات به اقتصاد کشورهای 
همجوار، به ویژه آنان که از لحاظ اقتصادی ضعیف تر 
هس��تند و به صادرات روس��یه اتکا دارن��د، بیش از 
پی��ش نمود دارد . از طرفی، ش��گفت انگیز اس��ت که 
این تحریم ها بر کش��ورهای دورتری مثل لهس��تان، 
آلم��ان، هلند و دانمارک نیز که با روس��یه در بخش 
کش��اورزی دادوستدی با رقم حدود 13درصد دارند، 

اثر گذار است .
 این همان مس��ئله ای است که کش��ورهایی مثل 
چی��ن را هم به صرافت ایجاد یک ش��بکه مالی ویژه 
مانند س��وئیفت انداخته اس��ت تا در صورت لزوم از 
پیامدهای تحریم غ��رب در امان بماند. درواقع چین 
مدت هاس��ت روی ایج��اد این ش��بکه مال��ی تمرکز 
ک��رده و تالش دارد خود را از وضعیت بحران تحریم 

احتمالی برهاند.
 توج��ه به این ن��کات که تمامی کش��ورهایی که 
مورد تحری��م ق��رار می گیرند مانند روس��یه قدرت 
کنترل نس��بی اوضاع را ندارند و هر نوع تحریم مالی 
س��وئیفت، اثرات گس��ترده منطقه ای و حتی جهانی 
خواهد داش��ت ، اهمیت فعالیت اقتصادی در شبکه 

مالی سوئیفت را بیش از پیش نمایان می سازد . 
بحرین؛ تالش برای ارتقای وضعیت مالی 

بحرین را می توان به عنوان روی دیگر سکه معرفی 
ک��رد، دولتی که به عن��وان یکی از اعضای ش��ورای 
هم��کاری خلیج فارس، نخس��تین دولت��ی بود که به 

عضویت سوئیفت درآمد.
 عضوی��ت موث��ر و ایج��اد روابط مال��ی متعدد با 
دیگر کش��ورهای عضو، ترمیم زیرس��اخت های مالی 
و گس��ترش همکاری ه��ای مالی منطقه ای با س��ایر 
کش��ورها موجب ش��د بحری��ن از لح��اظ بانکداری 
وجهه ای تثبیت شده در منطقه به دست آورد . شاید 
بر همین اساس باش��د که خالد حمد، مدیر اجرایی 
بانک مرکزی بحرین، اعالم کرده است دولت بحرین 
تمام تالش خود را خواهد کرد تا در زمینه بانکداری 
اسالمی نیز به عنوان هاب منطقه شناخته شود، حتی 

با وجود رقیب سرسختی مثل امارات متحده عربی.

آزموده

مسعود دانش��مند، عضو اتاق بازرگانی 
تهران و دبیرکل خانه اقتصاد ایران معتقد 
اس��ت در صورتی که تحریم بانک مرکزی 
و تحریم س��وئیفت به ص��ورت همزمان 
لغو شود، کشورمان می تواند در بازارهای 
جهان��ی نقل و انتقال مال��ی انجام دهد و 

خط اعتباری دریافت کند.
  ب�ه نظر ش�ما لغو تحریم س�وئیفت 
بانک�ی ایران چه فرصت هایی را برای 

بخش خصوصی فراهم خواهد کرد؟
لغو تحریم س��وئیفت ب��ه تنهایی تاثیر 
چندانی ن��دارد. لغو این تحریم در صورت 
وجود شروطی تاثیرگذار خواهد بود. این 
شرط آن است بانک هایی که می خواهند 
پول را بگیرن��د یا پول بدهن��د، آمادگی 
الزم را داش��ته باشند. بنابراین اگر تحریم 
س��وئیفت بانکی و تحری��م بانک مرکزی 
به صورت توأمان رفع ش��ود، اتفاقاتی رخ 
خواهد داد و ما می توانیم پولی را که داریم 
از نقطه A به نقطه B منتقل کنیم و ابزار 
انتقال این پول س��وئیفت اس��ت. در این 
شرایط بانک گیرنده پول باید بپذیرد که 
ای��ن کار را انجام دهد زیرا در حال حاضر 
بانک هایی هستند که می گویند پولی که 
مبدأ ایرانی داش��ته باش��د، نمی پذیریم و 
اگر خالف این موض��وع عمل کنیم، باید 
جرایمی را پرداخت کنیم. بنابراین تاکید 
دارم که باید تحریم بانک مرکزی و تحریم 
سوئیفت همزمان لغو ش��ود تا ما بتوانیم 
در ب��ازار بانکی جهانی نقل و انتقال مالی 
انجام دهیم و از بازار جهانی خط اعتباری 
دریافت کنیم. خط اعتباری به این معنا که 
مثال ب��رای واردات مواد اولیه کارخانجات 

بتوانی��م از طریق یوزانس، خرید مدت دار 
انج��ام دهیم و آنها تعهد نظ��ام بانکی را 
برای پرداخت بپذیرند. اگر چنین اتفاقی 
بیفت��د، از آنجا که نرخ بهره خرید کاال به 
صورت یوزانس حدود 4 تا 5 درصد است، 
بنابراین با کاهش نرخ بهره، هزینه تامین 
مالی برای م��واد اولی��ه و قطعات یدکی 
کارخانه ها و می��زان نقدیندگی مورد نیاز 
واحده��ای تولیدی کاه��ش می یابد و در 
نتیجه واحدهای تولیدی می توانند فعالیت 
و  ب��ا قیمت ارزان تری تولی��د کنند و در 
چنین شرایطی تولیدات کشور ما رقابتی تر 
خواهد بود و محصوالت و کاالهای ایرانی 
می توانن��د در بازاره��ای صادراتی نقش 

بیشتری داشته باشند.
 فک�ر می کنید ب�ه طور کل�ی بیانیه 
لوزان چ�ه تاثیراتی بر فعالیت بخش 
در  س�رمایه گذاری  و  خصوص�ی 
بخش های مختلف اقتصادی داش�ته 
باش�د و در این خصوص ارزیابی شما 

از چشم انداز پیش رو چیست؟
اولین آثار بیانیه ای که صادر ش��ده این 
اس��ت که مقداری عصبانی نگاه کردن ما 
ب��ه دنیا و دنیا به م��ا را تلطیف می کند و 
دیگر ما با عصبانیت به یکدیگر نمی نگریم. 
ای��ن موضوع زمین��ه ای می ش��ود که در 
زمان اجرای بیانیه به ش��کل آس��ان تری 
با دنیا تعامل داش��ته باشیم و این تعامل 
موجب می شود که میزان جذب سرمایه  و 
مشارکت ایران در اقتصاد جهانی افزایش 
یابد. در چنین شرایطی ایران می تواند در 
سازمان های جهانی مانند سازمان تجارت 
جهانی س��ریع تر حضور پیدا کند. حضور 
کشورمان در سازمان تجارت جهانی، بانک  
جهانی، صندوق بین المللی پول و نهادهای 
ای��ن چنینی موجب می ش��ود که زمینه 
جذب س��رمایه گذاری خارج��ی و اعتماد 
عمومی در سرمایه گذاران خارجی به وجود 
بیای��د و تمام اینها در اقتصاد کش��ورمان 

تاثیرگذار خواهند بود.

عوض محمد پارسا، از فعاالن اقتصادی 
معتقد است لغو تحریم سوئیفت بانکی در 
صورتی به بخش خصوصی کمک می کند 
که اقتصاد ما آزاد و رقابتی شود،  قیمت 
ارز واقعی ش��ود،  دولت در اقتصاد کالن 
اشتباه نکند و قیمت حامل های انرژی نیز 

واقعی شود. 
فع�االن بخش خصوص�ی لغو تحریم 
س�وئیفت ایران را یک حیات دوباره 
برای بخش خصوصی می دانند. به نظر 
شما این موضوع چه فرصت هایی را 
برای فعاالن اقتصادی فراهم می کند؟  
قاعدت��اً رفع تحریم س��وئیفت موجب 
کاهش هزینه واردات کاال به کش��ورمان 
و گش��ایش مس��یرهای بانکی می شود. 
درچنین شرایطی فعاالن بخش خصوصی 
خواهند توانست از طریق گشایش اعتبار 
اس��نادی و ب��دون نی��از به س��رمایه در 
گ��ردش زیاد، کار خ��ود را انجام دهند و 
از این جهت فرصت بس��یار خوبی است. 
اما باید به این نکته توجه داش��ت که اگر 
منابع مالی ایران در خارج از کش��ور آزاد 
و ب��دون برنامه ریزی وارد اقتصاد ش��ود،  
ایج��اد تورم خواهد ک��رد. در نهایت این 
موضوع منج��ر به رک��ود تورمی خواهد 
شد و سیس��تم ما به قهقرا خواهد رفت. 
در واقع در این شرایط مهم این است که 
دولت در اقتصاد کالن ثبات رویه داشته 
باشد،  بودجه خود را از درآمدهای نفتی 
جدا کند،  درآمدهای نفتی را به صندوق 
توسعه ملی واریز کند،  دولت را کوچک 
کند،  از مسیر مالیات امور کشور را اداره 
کند،  ن��رخ ارز در بازار آزاد در اثر عرضه 
و تقاضا تعیین شود و قیمت واقعی خود 
را پیدا کند و از وارادت بی رویه که باعث 
از بی��ن رفتن تولیدات داخلی می ش��ود،  
جلوگیری کند. در این صورت می توانیم 
بگوییم لغو تحریم سوئیفت بانکی ما را به 
نتایج خوبی می رساند. در غیر این صورت 
مانن��د درآمد ب��االی زم��ان دولت قبل 

خواه��د بود که درآمد کش��ور هفت برابر 
درآمد دولت اصالحات ش��د ولی رش��د 
اقتصادی از 7 درصد به منفی 6/9 رسید. 
برخ�ی همکاران ش�ما لغ�و تحریم 
س�وئیفت بانک�ی را نف�س و حیات 
دوباره ای برای فعاالن بخش خصوصی 
می دانن�د و معتقدن�د ای�ن موضوع 
موج�ب حض�ور محص�والت ایرانی 
در بازارهای جهانی و رقابتی ش�دن 
کاالهای کشورمان می شود. شما این 

موضوع را می پذیرید؟  
لغو تحریم سوئیفت بانکی اتفاق خوبی 
اس��ت اما این خوب بودن در صورتی به 
بخش خصوصی کمک می کند که اقتصاد 
ما آزاد و رقابتی ش��ود،  قیمت ارز واقعی 
شود،  دولت در اقتصاد کالن اشتباه نکند 
و قیمت حامل های انرژی واقعی باشد. در 
این صورت رفع تحریم س��وئیفت بانکی 
می تواند فرصت بس��یار مناس��بی برای 

فعاالن اقتصادی باشد. 
به طورکل�ی فک�ر می کنی�د بیانی�ه 
لوزان چه چش�م اندازی را پیش روی 
بخش خصوصی و فع�االن اقتصادی 

قرار می دهد؟  
قاعدت��اً اج��رای ای��ن تفاه��م میزان 
س��رمایه گذاری داخل��ی و خارج��ی در 
کش��ورمان را افزایش خواه��د داد. البته 
درصورتی که ش��رایط حاکم ب��ر اقتصاد 
کالن بهب��ود یاب��د و اش��تباهات دولت 
قبل��ی در اقتص��اد کالن تک��رار نش��ود،  
س��رمایه گذاران خارج��ی نی��ز تمای��ل 
بیشتری به سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف اقتصادی ایران خواهند داشت. 

به گفته محمدعلی دیده روش��ن، عضو 
هی��ات رییس��ه ات��اق بازرگانی ش��یراز و 
مدیرعامل صندوق توسعه صادرات استان 
فارس، س��وئیفت برای یک فعال اقتصادی 
مانند نفس کش��یدن اس��ت و در شرایط 
تحریم فعاالن اقتص��ادی نمی توانند هیچ 
ارتباط��ی با دنی��ای خارج چ��ه در زمینه 
واردات و چ��ه در زمینه صادرات داش��ته 

باشند. 

به دنبال لغو تم�ام تحریم های ایران، 
تحریم س�وئیفت بانک�ی رفع خواهد 
ش�د. ب�ه نظر ش�ما این موض�وع چه 
اثراتی بر فعالیت های بخش خصوصی 

خواهد داشت؟
س��وئیفت برای ی��ک فع��ال اقتصادی 
تقریبا مانند نفس کش��یدن است. در واقع 
م��ا نمی توانی��م بگوییم که ب��ا لغو تحریم  
س��وئیفت فرصت��ی را به دس��ت خواهیم 
آورد بلکه این تحریم یک حق قانونی را از 
فعاالن اقتصادی سلب کرد، زیرا یک فعال 
اقتصادی بدون در اختیار داشتن سوئیفت 

نمی تواند هیچ ارتباطی با دنیای خارج چه 
در زمین��ه واردات و چه در زمینه صادرات 

داشته باشد. 
می توانیم بگوییم در خوش��بینانه ترین 
حال��ت، فق��دان س��وئیفت در مبل��غ هر 
معامل��ه ای 10 درص��د تاثی��ر دارد و این 

موضوع به غیر از مس��ائل 
و مش��کالت دیگری است 
که به واس��طه این تحریم 

بروز کرد. 
در چنین شرایطی قطعا 
لغو تحریم س��وئیفت تاثیر 
بس��یار خوبی ب��ر اقتصاد 
واردات  رون��ق  و  کش��ور 
و ص��ادرات دارد. ب��ه این 

ترتیب می توانیم امیدوار باشیم که پس از 
رفع تحریم س��وئیفت، کاالها و محصوالت 
ایرانی به شکل گسترده تری امکان حضور 

در بازارهای جهانی را خواهند داشت. 
فکر می کنید تفاهم لوزان چه تاثیری 
بر سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
اقتصادی دارد و چ�ه افقی پیش روی 

بخش خصوصی قرار می دهد؟
و  س��رمایه گذاران  پی��ش روی  اف��ق 
فع��االن بخش خصوصی را بس��یار مثبت 
و خوب ارزیابی می کنم و قطعا مس��اعدت 
مسئوالن نیز می تواند تحقق این موضوع را 

امکان پذیرتر کند. 
بای��د در ای��ن میان این 
نکت��ه را مدنظ��ر داش��ت 
که کش��ورمان بالغ بر 80 
میلیون نفر جمعیت دارد 
و حدود 300 میلیون نفر 
نیز در کش��ورهای اطراف 
ما زندگ��ی می کنند و این 
یک فرصت سرمایه گذاری 
بسیار مناسب برای بخش 
خصوصی اس��ت که پس از لغو تحریم ها، 
امکان س��رمایه گذاری در این کش��ورها را 

داشته باشند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که ب��ا توجه به 
بح��ران اقتصادی اروپ��ا و آمریکا، در حال 
حاض��ر ایران یکی از بهتری��ن، امن ترین و 
برای س��رمایه گذاری  باثبات ترین مناطق 

اس��ت، زیرا در کش��ورهای اطراف ایران، 
مس��ائل ضد امنیت��ی مانع بزرگ��ی برای 
س��رمایه گذاری است. قطعا خارجی ها هم 
به این نتیجه رس��یده اند ک��ه پس از لغو 
تحریم ه��ا، ایران می تواند کش��ور بس��یار 
مناسبی برای س��رمایه گذاری باشد، زیرا 
دیپلماسی و گفت وگویی که امروز از سوی 
ایران برقرار ش��ده، خارجی ها را نیز به این 

نتیجه رسانده است. 
قاعدتا در شرایط امروز دنیا هر کشوری 
به دنبال دستیابی به منافع اقتصادی برای 
خود است و در چنین وضعیتی که تفاهم 
هس��ته ای بین ایران و گروه 1+5 حاصل 
ش��ده، باید از این فرصت بس��یار مناسب 

نهایت بهره برداری را داشته باشیم. 
در مجم��وع با تفاهمی که انجام ش��ده 
و در آین��ده نزدیک به ی��ک توافق منجر 
خواهد ش��د، قطعا ش��اهد روزهای خوبی 
ب��رای اقتص��اد کش��ور و فعالی��ت بخش 
خصوصی خواهیم بود. البته مش��روط بر 
اینکه از این فرصت به بهترین نحو استفاده 

کنیم و فرصت سوزی نکنیم. 

مسعود دانشمند:

 کاالهای ایرانی 
ارزان تر و رقابتی تر می شوند

عوض محمد پارسا:  

اثربخشی لغو تحریم سوئیفت 
نیازمند اقتصاد آزاد است

محمدعلی دیده روشن:

فرصت حیات برای فعاالن اقتصادی فراهم می شود

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

دیدگاه

یکی از مهم ترین موارد مندرج در تفاهم هسته ای لوزان که چند روز پیش بین 
ایران و 1+5 صورت گرفت، لغو تمام تحریم های اعمال شده علیه کشورمان است. 
در این میان لغو تحریم سوئیفت بانکی ایران نیز یکی از مواردی است که پس از 
حصول توافق نهایی هسته ای اجرایی خواهد شد. این اتفاق افق بسیار روشنی 
را پیش روی فعاالن بخش خصوصی قرار می دهد، به گونه ای که فعاالن اقتصادی 
بر این باورند که لغو تحریم س�وئیفت بانکی ایران اتفاقی بس�یار خوب و حیاتی 

دوباره برای بخش خصوصی است، زیرا بدون این سیستم امکان انجام هیچ گونه 
فعالیتی برای فعاالن اقتصادی وجود ندارد. به گفته فعاالن اقتصادی، این اتفاق 
منجر به آن خواهد ش�د که واردات و صادرات کاالها به ش�کل آس�ان تری انجام 
شود و از سوی دیگر کاالهای ایرانی نیز فرصت حضور و رقابت در بازارهای جهانی 
را خواهند یافت. البته مش�روط بر آنکه در داخل کش�ور نیز ش�رایط الزم برای 
تحقق این مسائل فراهم باشد.  »فرصت امروز« در گفت وگو با تعدادی از فعاالن 
اقتصادی اثرات لغو تحریم س�وئیفت بانکی ایران بر فعالیت های بخش خصوصی 

را مورد بررسی قرار داده است. 

اثرات لغو تحریم سوئیفت بررسی می شود

اتفاقی خوب؛ نفسی دوباره 
المیرا اکرمی 

ابراهیم نکو
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس



قیمت نفت در بودجه ٢٠١٦ آذربایجان
بان��ک مرکزی  رییس 
آذربایجان از پیش بینی 
٥٠ دالری هر بش��که 
نفت در بودجه س��ال ٢٠١٦ این کش��ور خب��ر داد. به 
گزارش رویترز، »المان رستم اف«، رییس بانک مرکزی 
جمهوری آذربایجان تاکید کرد که میانگین قیمت نفت 
در بودجه سال ٢٠١٦ این کشور ٥٠ دالر برای هر بشکه 
پیش بینی شده است. رستم اف این سخنان را در جریان 
جلسه کمیته سیاست اقتصادی پارلمان آذربایجان بیان 
کرد. کاهش ش��دید قیمت نفت در چند ماه پایانی سال 
٢٠١٤ میالدی موجب ش��د تا بس��یاری از کش��ورهای 
تولید کننده نفت مجبور شوند تا در بودجه سال ٢٠١٥ 
خ��ود تجدید نظر کرده و پیش بینی قیمت نفت خود را 
تعدیل کنند. با این وجود بس��یاری از تولیدکنندگان با 
مش��کالت اقتصادی و کسری بودجه مواجه هستند. در 
این می��ان، دولت آذربایجان باره��ا تاکید کرده بود که 
بودجه این کش��ور حتی در ش��رایط سقوط قیمت نفت 
هم ثبات خود را از دس��ت نمی دهد. در همین راس��تا، 
 یک منبع دولت آذربایجان در گفت وگو با پایگاه خبری

»ای بی س��ی« گفت��ه ب��ود که بودج��ه این کش��ور به 
درآمدهای فعلی نفتی وابس��ته نیس��ت و بودجه س��ال 
٢٠١٥ نیز براساس درآمدهای جمع آوری شده صندوق 

ملی نفت در سال های گذشته تنظیم شده است.

افزایش واردات گاز اوکراین از روسیه
به گزارش مسکو تایمز، 
وزیر انرژی روسیه اعالم 
کرد که اوکراین در ماه 
آوریل واردات گاز را از مس��کو سه برابر می کند. آلکساندر 
نواک، وزیر انرژی روس��یه اعالم کرد: اوکراین درخواس��ت 
یک میلیارد مترمکعب گاز از روسیه را در ماه آوریل مطرح 
کرده که این رقم س��ه برابر حج��م گاز وارداتی کی یف از 
مس��کو در ماه مارس بوده اس��ت. ش��رکت های نفت وگاز 
اوکراین و گازپروم روسیه هفته گذشته یک توافق نامه اولیه 
برای عرضه گاز ارزان تر به اوکراین در س��ه ماه آینده امضا 
کردند. نواک اعالم کرد: ش��رکت نفت وگاز قراردادی برای 
واردات یک میلیارد مترمکعب گاز در ماه آوریل امضا کرده 
است. وی افزود: این نشان می دهد که کی یف روزانه حدود 
٣٣ میلیون مترمکعب گاز دریافت خواهد کرد، این درحالی 
است که حجم دریافتی گاز این کشور در ماه مارس گذشته 
حدود ١٠ میلیون مترمکعب در روز بود. براساس توافق نامه 
امضاشده در هفته گذشته، قرار است کی یف در سه ماهه 
آوری��ل تا ژوئن آینده، برای واردات هر یک هزار مترمکعب 
گاز روس��یه ٢٤٨ دالر به این کش��ور پرداخت کند. نواک 
اعالم کرد: اوکراین الزم است که در فصل تابستان و برای 
پر کردن مخازن ذخیره سازی و آماده سازی مقدمات برای 
فصل زمستان که مصرف گاز به طور چشمگیری افزایش 

می یابد؛ حدود ١١ تا ١٢ میلیارد مترمکعب گاز بخرد.
وی افزود: براس��اس این قرارداد جدی��د، بند بگیر یا 
بپرداز که کی یف را ملزم به واردات حجم مشخصی گاز 

می کرد، به قوت خود در این قرارداد باقی است.

یاهو از بازار چین خارج می شود! 
چی��ن بزرگ تری��ن ب��ازار موبای��ل 
جه��ان محس��وب می ش��ود و ب��ه 
واس��طه جمعیت باالی خ��ود، برای 
بزرگ تری��ن ش��رکت های فن��اوری 
جهان به هدف اصلی تبدیل ش��ده است تا در آن حضور 
یابند. اما اخبار رسیده حاکی از آن است که شرکت های 
بزرگ خارجی ش��رایط مناس��بی برای ادامه فعالیت در 
این کش��ور ندارند. به گزارش وال استریت ژورنال، یاهو 
در پی آخرین مذاک��رات خود با مقامات چینی تصمیم 
گرفت تمام شعب خود را در این کشور تعطیل کند و از 

بازار چین خارج شود. 
روزنام��ه وال اس��تریت ژورنال در آخرین گزارش خود 
نوش��ت، این شرکت آمریکایی که ش��عبه مرکزی آن 
در کالیفرنیا واقع ش��ده اس��ت مرکز تحقیق و توسعه 
خ��ود در پکن را تعطی��ل می کند و با این اتفاق ٢٠٠ 
تا ٣٠٠ کارمند یاهو اخراج می ش��وند. انتشار این خبر 
باعث شده است س��هامداران یاهو و س��رمایه گذاران 
این ش��رکت واکنش گسترده ای نش��ان دهند و ابراز 

نارضایتی کنند.

گمرک ش��هید رجایی، بندر امام خمین��ی)ره(، گمرک معاون��ت واردات و ترانزیت 
ته��ران، حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی)ره(، منطقه ویژه بوش��هر یک، خرمش��هر، 
منطقه آزاد بندرانزلی، قزوین، ش��هید باهنر و منطقه آزاد چابهار به ترتیب در مجموع 

حدود ٨٤ درصد از وزن واردات کشور را به خود اختصاص داده اند. 
طی ١١ ماهه سال ١٣9٣ به ترتیب فعال ترین گمرکات در امر واردات گمرک شهید 
رجای��ی به ارزش ١٦ میلیارد و ٣٢٤ میلیون دالر، بن��در امام خمینی)ره( به ارزش 7 
میلی��ارد و ٢9١ میلیون دالر، معاونت واردات و ترانزی��ت تهران به ارزش ٤ میلیارد و 
٦١٦ میلیون دالر و حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی)ره( به ارزش ٤ میلیارد و ١٨٥ 

میلیون دالر بوده است. 
براس��اس این گزارش منطقه ویژه بوش��هر یک به ارزش ٣ میلی��ارد و ٣٤١ میلیون 
دالر، خرمش��هر ب��ه ارزش یک میلی��ارد و ٣٥٤ میلیون دالر، منطق��ه آزاد بندر انزلی 
ب��ه ارزش یک میلیارد و ١١٠ میلیون دالر، قزوین ٨٠٣ میلیون دالر، گمرک ش��هید 
 باهن��ر به ارزش 7٥٨ میلی��ون دالر و منطقه آزاد چابهار ب��ه ارزش ٦٨7 میلیون دالر 

بوده است.
براساس اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران این ١٠ گمرک عمده وارداتی بین 97 
گم��رک فعال وارداتی طی ١١ ماهه س��ال ١٣9٣، در مجموع حدود ٨٤.٥٨ درصد از 

وزن و ٨٣.٨٥ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده اند.

وضعیت فروش گوشی های همراه در بازار چین

طبق آخری�ن گزارش هایی که توس�ط 
ب�ازار  ش�ده  منتش�ر   IDC موسس�ه 
گوش�ی های هوشمند در چین سال ٢٠١4 
را با وضعیت بسیار خوبی به پایان رسانده 
است. میزان فروش گوشی های هوشمند 
بی�ن ماه ه�ای اکتبر و دس�امبر به ١٠7.5 
میلیون دس�تگاه در س�ال ٢٠١4 رس�ید. 
ب�ا ورود م�دل جدید گوش�ی های آیفون 
و باال رفتن فروش مس�تقیم گوش�ی های 
هوش�مند اث�رات منفی کم ش�دن یارانه 
اپراتورهای همراه نیز تحت الش�عاع قرار 

گرفت. 

در خودپرداز امروز به سراغ دو تن از عزیزان عرصه بازار رفتیم تا نظرشان را در مورد 
نوسانات قیمت جویا شویم. 

ابتدا از گوجه سبز شروع می کنیم. 
خ��ب گوجه جان چطوری، خوبی؟ اوضاع احوال ردیفه؟ امس��ال رو ماش��اءاهلل قوی 

شروع کردی؟ 
- ابتدا من هم سالم عرض می کنم خدمت خوانندگان شما، بنده گوجه سبز هستم، 
گوجه معموال برای فرنگی به کار میره، در ادامه اینکه این باال و پایین شدن ها برای ما 

عادیه، ما خیلی مغرور نمی شیم ولی خب شکر خدا اوضاع خوب بود. 
ما در خبر ها داش��تیم که قیمت ش��ما کیلوی��ی نزدیک به١٠٠ه��زار تومان معامله 

می شد؟ آیا این صحت دارد؟ 
- حرف و حدیث شایعات که زیاده، ولی بله تا حد زیادیش واقعیت و صحت داشت، 
البته این رو هم عرض کنم این تجربه رو دوست و همکار بسیار خوبم چغاله هم داشت 

که من خدارو شکر از تجربه اش به نحو احسن استفاده کردم. 
برای ما هم توضیح بدید. 

-عرضم به حضور گرامی جنابعالی که وقتی قیمت یک میوه یا کاالیی خیلی زیاد میشه 
طبیعتا تقاضا نیز کاهش پیدا می کنه، مثال خود ما تا چند سال پیش چند کیلو چند کیلو 
معامله می ش��دیم ولی االن دیگه ما رو س��یری می خرند! و جامون از تو میوه فروشی به 
گاری های فروش چغاله و باقالی تغییر کرده، این موضوع از برخی جهات مثبت و از برخی 
جهات نیز منفیه! منفی از این جهت که مبلغ پولی که در نهایت عاید ما میش��ه همون 
مقدار سابقه و تغییری نکرده! و مثبت ازین جهت که این پول در ازای مقدار کمتری از 

ما پرداخت میشه، مثال ١٠ کیلو سابق االن شده یک کیلو! 
خب سوال بعدی ما اینجاست آیا به نظر شما مذاکرات روی قیمت شما هم تاثیر داره؟ 
- بنده ابتدا جا داره از آقای ظریف و هیات همراهش تقدیر و تشکر کنم بابت زحماتی 
که متحمل ش��دند و دوم اینکه باید عرض کنم صد در صد تاثیر داره، مگه میش��ه تاثیر 

نداشته باشه. 
خب ممنونم جناب س��بز، اگر صحبت دیگری ندارید، می تونید تش��ریف ببرید. فقط 

یک سوال اینکه من می تونم شما رو بخورم! ؟ چون امسال نخوردم گوجه سبز! 
-لطفا پررو نشید! من برم دیگه دیرم شد. 

گوجه سبز عزیز سوار لندکروز خود شد و رفت. در ادامه گوجه فرنگی عزیز به ما اضافه 
شد که پای حرف هایش نشستیم. 

- بنده هم س��الم عرض می کنم، عرضم ب��ه حضورتون که یک روزهایی بود قیمت ما 
ثابت بود! مثال اگر بود ٥٠٠ تومن، همش هم ین قدر بود، نه اینکه هی بشه ٥هزارتومان، 
دوباره کم شه و. . . این نوسان کمر مارو شکسته! بیچارمون کرده! وقتی قیمت ما میشه 
٦هزارتومان خب طبیعتا ما حساب می کنیم، رفتیم ماشین خریدیم، خونه خریدیم! باید 
ماهی فالن تومن قس��ط بدیم! االن که ش��ده ١٥٠٠ تومن ش��ما قسط منو می دید؟ نه 

می دید؟ نمیشه که آقا! 
خالصه اینکه طفلک خیلی عصبانی بود و با همین حال رفت و از ما دور شد. 

خبرنگار خودپرداز/ تره بار

محققان آمریکایی گلخانه هوشمندی طراحی کرده اند که قادر است آب مصرفی گیاهان را تنها از طریق رطوبت اندک هوای بیابان تامین کند. با توجه به گستردگی بیابان های 
جهان و کاهش میزان بارش باران، کشاورزی در این مناطق امری غیرممکن تلقی می شود. از این رو استفاده حداکثری از حداقل منابع آبی این مناطق مثل رطوبت هوا می تواند 

نیاز به آب گیاهان را در فضای گلخانه تامین کند.

حداقل ش��ش بازیگر هالی��وودی در حال 
حاض��ر ب��رای هر فیل��م ٢٠ میلی��ون دالر 
دریافت می کنند که درست به میزان دوران 
طالی��ی درآم��د بازیگران هالی��وودی دهه 
١99٠ و بازیگرانی مثل کوین کاستنر، مل 
گیبس��ون و تام کروز اس��ت که به آن ارقام 

جادویی دست پیدا کردند. 
کل��وب ٢٠ میلی��ون دالری ه��ا در حال 
حاضر شامل رابرت داونی جونیور، لئوناردو 
آنجلین���ا  ب��والک،  س��اندرا  کاپری��و،  دی 

واشنگتن  دن��زل  ج�ول�ی، 
و م��ت دیمون می ش��ود و 
به ن��وع فیلم های��ی که آنها 
بس��تگی  می کنن��د  ب��ازی 
دارد؛ داون��ی ای��ن رقم را از 
مجموع��ه فیلم ه��ای »مرد 
آهنی« به دس��ت می آورد و 
دیمون هم آن را برای فیلم 
به دس��ت  بع��دی »بورن« 
خواه��د آورد اما هیچ یک از 
آنها نتوانس��تند با فیلم های 

»قاضی« و »م��ردان یادبودها« به این ارقام 
دست پیدا کنند. 

به گزارش فوربس رتب��ه اول به دی کاپریو 
تعل��ق دارد که ب��رای نقش آفرین��ی در فیلم 
»گ��رگ وال اس��تریت« ٢٥ میلی��ون دالر 
پی��ش از ایف��ای نقش��ش دریافت ک��رد اما 
این مس��ئله عواقبی هم داش��ت که از جمله 
آنها می توان به این اش��اره ک��رد که این رقم 
ش��امل هزینه تهیه کنندگی او هم می ش��د 

و باالت��ر رفتن از س��طح بودجه به این معنی 
 بود ک��ه باید کمی از درآم��دش را صرف آن 

می کرد. 
بردلی کوپر هم که طی چند س��ال اخیر 
بس��یار فعال ب��وده، انتظار م��ی رود بعد از 
موفقیت »تک تیرانداز آمریکایی« و کس��ب 
س��ه نامزدی دریافت جایزه اسکار به عنوان 
ی��ک بازیگر نقش اول، بتواند بین ١٥ تا ٢٠ 
میلیون دالر برای هر فیلم به دس��ت بیاورد 
که می توان��د او را از ١٥ میلیون دالری که 

برای قسمت سوم »خماری« دریافت کرده 
بود باالتر ببرد. ب��ن افلک و چنینگ تیتوم 
ه��م می توانن��د با ب��ه دس��ت آوردن نقش 
درست تا همین حدود درآمد داشته باشند. 
نه یک نفر، بلکه چهار زن هم در محدوده 
درآمد ١٥ میلیون دالری هس��تند: ساندرا 
بوالک، آنجلینا جولی، ملیس��ا مک کارتی و 
جنیف��ر الرنس. بوالک هنوز ه��م با درآمد 
اولی��ه ٢٠ میلی��ون دالر و درآم��د نهای��ی 

7٠ میلی��ون دالر )ب��ا احتس��اب س��ودها( 
پردرآمدتری��ن بازیگ��ر زن هالیوود اس��ت، 
ام��ا آن قرارداد قب��ل از کاهش های کنونی 
امضا ش��ده بود و به طور مثال او برای فیلم 
»پلی��س« ١٠ میلی��ون دالر دریافت کرد. 
مک کارتی هم می تواند برای نقش های اول 

همان قدر کسب کند. 
جولی برای فیلم »ش��رور« کمپانی دیزنی 
بیش از ١٥ میلیون دالر گرفت و متخصصان 
می گویند او می تواند در صورت شکل گرفتن 
قس��مت دوم این فیلم 
تا ٢٠ میلی��ون دالر به 
الرنس  بیاورد.  دس��ت 
»ب��ازی ه��ای  ب��رای 
گ���رفتن  گرسنگ��ی: 
آتش« ١٠ میلیون دالر 
درآمد داشت و می تواند 
به راحت��ی در قس��مت 
بعدی ی��ک فیلم چند 
قسمتی تا ١٥ میلیون 

دالر بگیرد. 
به گزارش خبر آنالین، در عین حال بیشتر 
بازیگران ممکن اس��ت دس��تمزدهای کمتر، 
به ویژه برای فیلم هایی که دنباله دار نیس��تند 
هم دریافت کنند. نمونه آن برد پیت است که 
دس��تمزدی یک رقمی برای بازی در فیلمی 
درباره جنگ جهانی دوم س��اخته رابرت زمه 
کیس می گیرد. با این حال این رقم با آنچه او 
برای ادامه فیلم »لعنتی های بی آبرو« تارانتینو 

خواهد گرفت قابل مقایسه نخواهد بود. 

کلوب ٢٠ میلیون دالری ستاره های هالیوود

سبز و فرنگی

درصورتی که توافقات هسته ای به مرحله 
اجرا برسد بخش های مختلف اقتصادی اعم 
از صنع��ت، مع��دن، کش��اورزی و. . . دچار 
تحوالت چشمگیری می ش��ود. تحریم های 
اعمال ش��ده بر کش��ورمان در چند س��ال 
اخیر ضربه های زی��ادی به همه بخش های 
اقتص��ادی وارد ک��رد و م��ا را با مش��کالت 
عمده ای روبه رو س��اخت. اموال بلوکه شده 
کشور و همچنین تحریم های بانکی مانع از 
گردش پول می ش��د و امر تجارت را دشوار 

می کرد. 
همچنین به دلی��ل تحریم ها امکان وارد 

ش��دن ارز از طری��ق ف��روش نف��ت ممکن 
نبود و در نتیجه خل��ل زیادی به معامالت 
اقتص��ادی وارد می کرد. ول��ی درصورتی که 
تحریم ها به طور کامل رفع شده و مشکالت 
نق��ل و انتقاالت بین المللی پول حل  ش��ود 
از  دور  ب��ه  کاال  واردات  و  ه��م ص��ادرات 
هرگون��ه مانع و به راحت��ی انجام می گیرد و 
سرمایه گذاران خارجی نیز در کشور حضور 
پی��دا می کنند و این امر س��بب می ش��ود 
ب��ا کش��ورهای دیگ��ر به راحتی م��راودات 
اقتصادی داش��ته باش��یم و این گامی است 
 در جهت کم شدن وابستگی به درآمد های 

نفتی. 
برای رس��یدن به این تغیی��رات مطلوب 
باید کمی صبور بود، چرا که ممکن اس��ت 

مش��کالتی که در منطقه وج��ود دارد نظیر 
بح��ران یمن، رون��د مذاک��رات را با کندی 
مواج��ه کند، در نتیجه بای��د با صبوری در 
بلند مدت منتظ��ر اتفاقات خوبی در اقتصاد 
کشور باشیم. دولت نیز در کنار توافق جامع 
هس��ته ای می تواند با اقداماتی نظیر کاهش 
نرخ س��ود بانکی  تا حد زیادی مش��کالت 

اقتصادی را کم کند. 
در س��ال های گذشته کشورمان در حالت 
انزوا به س��ر می برد و به دلیل سیاست های 
غل��ط گذش��ته م��راودات زی��ادی ب��ا دنیا 
نداش��تیم. اکنون وضعیت به گونه ای تغییر 
یافته که می توانیم از این انزوای چند ساله 
خارج شده و با جهان تعامل سازنده داشته 

باشیم. 

لغو تحریم ها و خروج از انزوا

ام��روزه مش��کالتی نظی��ر بی ثبات��ی در سیاس��ت های پول��ی و ارزی، بی توجهی به 
بخش های کش��اورزی و تولیدی و ات��کای صرف بر متغیر های اقتص��ادی بدون توجه 
ب��ه اصالح نهاد ه��ا و همچنین بالتکلیفی دولت در زمین��ه چگونگی اصالح قیمت های 
انرژی و نرخ ارز، اینها باعث بالتکلیفی فعاالن حوزه اقتصادی در کش��ور ش��ده و دولت 
تمام تالش��ش را کرد تا با اجرای یک سری پروژه های نمایشی و اقداماتی از این قبیل 
اقتصاد را رش��د دهد، ولی به این امر توجه نکرد که رش��د اقتصادی تا چه حد می تواند 

مشکالت کشور را حل کند.
اگر چه اکنون تیم اقتصادی دولت از نهاد حرف می زند ولی درک درستی از مشکالت 
نهادی جامعه ندارد و بارها گفته ام که اکنون دولت با چهار خطای اس��تراتژیک مواجه 
اس��ت. نخس��تین خطا این اس��ت که دولت فکر می کند می تواند با پر کردن کس��ری 
بودجه مش��کالت را حل کند. اکنون دولت بدون توجه به متغیر های نهادی اهدافی را 
که دنبال می کند، مثل )کسری بودجه، رشد اقتصادی، تراز تجارت خارجی، نرخ سود 
بانکی و...( این اهداف دلیل نیس��تند، بلکه معلول هس��تند و هدف اقتصاد این عوامل 
 نیس��ت، بلکه می خواهد کشور رشد با کیفیت داشته باشد، اشتغال ایجاد شود و توسعه 
پیدا کند. خطای دومی که دولت در حال انجام آن اس��ت اینکه مدام در تالش اس��ت 
کسری بودجه پر شود و هیچ توجهی به این ندارد که علت این کسری بودجه چیست؟ 
خطای س��وم نیز این اس��ت که باوجود مش��کالت بسیار س��خت و دردناک در اقتصاد 
ای��ران ک��ه هیچ دورنمایی برای ح��ل آن وجود ندارد دولت تاکیدش بر این اس��ت که 
رش��د اقتصادی به صورت خودکار موجب کاهش بیکاری می ش��ود که این امر به هیچ 
عنوان امکان پذیرنیس��ت.اکنون حدود ٨ تا 9 میلیون بیکار یا اش��تغال ناقص در کشور 
داریم. تجربیات گذشته نشان داده است که در بهترین حالت برای هر واحد نرخ رشد 
اقتصادی ٢٥هزار ش��غل ایجاد می کنیم و این نش��ان می دهد اگ��ر ما تنها ٥ درصد از 
سال هم رشد کنیم، ساالنه می توانیم ١٢٥هزار شغل ایجاد کنیم. خطای چهارم دولت 
این اس��ت که کش��وری مثل ما با وضعیت رکود تورمی باید اولویتش به حل مس��ئله 
رکود باش��د و در بخش های تولید رش��د ایجاد کند اما دولت تمام تالشش این بود که 
نشان دهد مشکل مان تورم است، بنابراین در جهت کنترل تورم تالش می کند که این 
مس��ئله شدنی نیس��ت، چون تازمانی که هزینه های دولت ادامه دارد تورم همچنان به 

قوت خود باقی خواهد ماند.

محمدقلی یوسفی
کارشناس اقتصادی

نگاه آخر

نمودار امروز

دور دنیا

علی قنبری
کارشناس اقتصادی

منطقه آزاد

خودپرداز

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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بالتکلیفی فعاالن حوزه اقتصاد
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