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 چرا قیمت ارز
کاهش نیافت؟ 

 پرواز نرخ کرایه ها
در روزهای ثبات اقتصادی

برای کسب سهمیه از دست رفته بازار نفت

»فرصت امروز« بررسی می کند

همگامی بانک مرکزی و بازیگران عمده بازار ارز پس از بیانیه لوزان

نبود تنوع، بازار خودروسازان داخلی را کوچک تر می کند

ایران به چانه زنی با کشورهای 
عضو اوپک نیاز ندارد

 دانش طراحی
حلقه مفقوده صنعت خودرو
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در  ل��وزان  بیانی��ه  از  پ��س 
مورد تواف��ق 1+5و ای��ران درباره 
موضوعات هس��ته ای و برداش��ته 
ش��دن تحریم ها، انتظ��ار می رفت 
ک��ه بازار ه��ای داخلی نس��بت به 
این رویداد واکنش نش��ان دهند. 
از س��ویی بازار س��رمایه ب��ا ثبت 
رکورده��ای تاریخی به اس��تقبال 

ای��ن خب��ر رف��ت و اما از س��وی 
دیگ��ر ب��ازار ارز به ج��ای کاهش 
قیم��ت رون��د رش��د و افزایش را 
در پیش گرفت. کری��م حمیدی، 
 کارشناس اقتصادی در این باره به 
»فرصت امروز« گفت: تاثیر گذاری 
بیانیه لوزان برای بازار ارز به خاطر 
بند برداشته شدن تحریم های آن 

اس��ت. تحلیل بازار این اس��ت که 
برداشته ش��دن تحریم ها می تواند 
فرصت ه��ای اقتص��ادی جدیدی 
به ای��ران بدهد و به دنب��ال آن ارز 
می تواند اص��اح قیمتی یا کاهش 
قیمت را تجربه کند اما اتفاقی که 
در عمل پ��س از قرائت بیانیه افتاد 

چیز دیگری بود. 
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موجودی امروز؛ 
درآمد فردا؟

بازی با شمع ها برای تبلیغ 
بانکی که تعطیل نبود

راهکارهایی برای مدیریت موجودی ها  نگاهی به کمپین نوروزی بانک شهر

911

رییس جمهور کش��ورمان با بیان اینکه 
خواس��ت دو کش��ور ای��ران و ترکیه این 
اس��ت که روابط تج��اری دو طرف را که 
در سال گذشته 14 میلیارد دالر بوده به 
مرز 30 میلیارد دالر برسانیم و این هدف 
را دنبال کنیم، افزود: توافقات و تفاهمات 
بس��یار مهمی در زمینه روابط دوجانبه، 
مس��ئله انرژی، حمل ونق��ل و ترانزیت، 
س��رمایه گذاری های بخش خصوص��ی دو 
طرف در کش��ورهای یکدیگر و همچنین 
در کش��ور ثالث داشتیم و مسائل مربوط 
به تجارت و تعرفه ترجیحی و نیز تجارت 
ترجیح��ی را مورد بحث و بررس��ی قرار 

دادیم. 
حجت االس��ام والمس��لمین حسن 
روحان��ی پ��س از پایان مذاک��رات در 
مجموعه س��عدآباد در جمع خبرنگاران 
گفت: ما جلس��ه مفصل و بسیار خوبی 
داش��تیم و س��پس در ش��ورای عال��ی 
همکاری که دومین جلسه شورای عالی 
همکاری بود با حضور وزرا شرکت کرده 
و در زمین��ه روابط دوجانبه و همچنین 
راج��ع ب��ه مس��ائل منطق��ه گفت وگو 

کردیم. 
رییس جمهور گف��ت: همچنین در این 
جلس��ه درخص��وص مس��ائل فرهنگی و 
توسعه روابط فرهنگی، کاالهای فرهنگی، 
دانش��گاه ها، مراکز علم��ی و تحقیقاتی و 
همچنین راجع به توسعه مسائل امنیتی 
در زمینه مرز که مرزهای امن تری داشته 
باش��یم و درباره همکاری علیه تروریسم 
در مرزهای دو کشور با هم تفاهم و توافق 

داشته باشیم. 
وی ادام��ه داد: در ش��ورای هم��کاری 
که قبل از این جلس��ه تش��کیل شده بود 

درخصوص موارد ذکر ش��ده با هم بحث 
کردیم. 

روحانی گفت: قرار شد تا اجاس بعدی 
این موارد توس��ط رؤسای کمیسیون های 
مشترک دو طرف دنبال شود و به نتایجی 
برسند که در سومین شورای عالی که در 
اس��تانبول خواهد بود بتوانی��م به توافق 
برس��یم.  رییس جمهور در ادامه از دولت 
ترکی��ه ب��رای حمایت هایی که همیش��ه 
از ایران در موضوع هس��ته ای داش��ته اند 
تش��کر کرد و گفت: ترکی��ه همچنین از 
تفاهم هایی که در لوزان س��وییس انجام 
ش��د، اس��تقبال ک��رد.  روحان��ی افزود: 
معتق��دم این تفاهم ها بی��ن ایران و 5+1 
می توان��د به ارتباط اقتص��ادی و تجاری 
ای��ران و ترکیه کمک کند و تس��هیات 
بیش��تری برای س��رمایه گذاران به وجود 

آورد. 

رییس جمهور گفت: اکنون در مقطعی 
حساس، گفت وگوها میان مسئوالن ایران 
و ترکی��ه انجام ش��د. به خاطر مس��ائل 
منطق��ه ای متاس��فانه ش��اهد ناامن��ی و 
بی ثباتی در آن هس��تیم.  روحانی افزود: 
دو طرف هم نظریم که بی ثباتی،  ناامنی و 
جنگ در کل منطقه باید متوقف ش��ود و 
ب��ا کمک هم با تروریس��م و افراطی گری 
مب��ارزه کنی��م تا ش��اهد ب��رادری میان 

مسلمانان و مردم منطقه باشیم. 
رییس جمه��ور گف��ت: عاوه ب��ر این 
درخص��وص مس��ائل ع��راق، س��وریه و 
و  بح��ث  آنه��ا  و مش��کات  فلس��طین 
تبادل نظ��ر کردیم و درخصوص مس��ئله 

یمن بحث مفصلی داشتیم. 
روحانی با بیان اینکه نقاط مشترکی 
در زمین��ه یم��ن میان ای��ران و ترکیه 
وج��ود دارد گف��ت: رؤس��ای جمه��ور 

دو کش��ور معتقدی��م که بای��د هر چه 
س��ریع تر جن��گ و خونری��زی در این 
منطق��ه متوقف، آتش بس کامل برقرار 

و حمات متوقف شود. 

اردوغان: 8 سند همکاری امضا می شود
رییس جمهور ترکیه نیز در این نشس��ت 
خبری گفت: در این جلس��ه 8 سند و یک 
بیانیه مش��ترک امضا خواهد ش��د که گام 
بس��یار مهمی در جهت توس��عه دو کشور 

خواهد بود. 
رج��ب طیب اردوغان با بیان اینکه امروز 
دیدار مهمی برگزار کردیم، افزود: ش��ورای 
عالی همکاری اقتص��ادی در تهران برگزار 
شد.  رییس جمهور ترکیه با ابراز خوشحالی 
از این دی��دار افزود: درخص��وص فرهنگ، 
تج��ارت، اقتص��اد و اینک��ه چ��ه کارهایی 
می توانیم انجام دهیم مواردی در این سند 

گنجانده شده است. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  ادام��ه  در  اردوغ��ان 
هم اکن��ون منطق��ه مثل این اس��ت که در 
آتش می س��وزد، افزود: این ام��کان فراهم 
ش��ده  که باهم مذاکره و مس��ائل را با هم 
بررس��ی کنیم.  رییس جمهور ترکیه گفت: 
درب��اره موضوعات سیاس��ی در صحنه های 
بین المللی با همدیگر رابطه داریم و مذاکره 

کردیم. 
اردوغ��ان اف��زود: درخص��وص مس��ائل 
اقتصادی یک حوزه بس��یار مش��خص را از 
دس��ت دادیم و حدود 13 یا 14 درصد در 
رابطه ب��ا وزن تجاری کم داری��م. ما قصد 
داش��تیم ب��ه 30 میلیارد دالر برس��یم اما 
در این رابطه عق��ب افتاده ایم به طوری که 
صادرات ما 4 میلیارد دالر و صادرات ایران 

به ترکیه 10 میلیارد دالر است. 

در جلس��ه هیات امنای صندوق توس��عه 
ملی، برنامه ها و اولویت های این صندوق در 

سال 1394 به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، صفدر حسینی، رییس 
هیات عامل صندوق توسعه ملی، در جلسه 
هیات امنای صندوق توس��عه ملی گزارشی 
از وضعیت صندوق توسعه ملی و پیش بینی 
منابع و مصارف آن در س��ال ج��اری ارائه 

کرد.
بر این اس��اس برنام��ه و اولویت صندوق 
برای سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی 
طی س��ال 1394 در زمینه آب 5 میلیارد 
 و 400 میلی��ون دالر، نف��ت و گاز ح��دود 

 10 میلیارد دالر، پتروش��یمی و پاالیشگاه 
6 میلیارد و ۲00 میلیون دالر، کش��اورزی 
و تصفی��ه و انتقال آب ی��ک میلیارد دالر، 
طرح های ریلی ۲ میلی��ارد و 600 میلیون 
دالر، نیروگاه ه��ا 3 میلیارد و 300 میلیون 
دالر و ب��رای چرخه ف��والد نیز 3 میلیارد و 

۲00 میلیون دالر به تصویب رسید.
همچنی��ن یک میلیارد دالر نیز به صورت 
ریالی به بخش صنعت و معدن، گردشگری، 

کشاورزی و بهره وری آب اختصاص یافت.
ب��ر مبنای گ��زارش رییس هی��ات عامل 
صندوق توس��عه ملی، این صندوق در سال 
1393 در مجم��وع31۲0 ط��رح ریالی را 

تامی��ن مالی کرده که 3100 میلیارد تومان 
آن پرداخ��ت و مابق��ی نیز در ح��ال انجام 
اس��ت . مجم��وع گش��ایش های اعتب��اری 
صندوق از ابتدا تا پایان س��ال گذش��ته نیز 
10 میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر ب��وده 
ک��ه ۲ میلی��ارد و 500 میلیون دالر آن به 

سال1393 مربوط است.
در ای��ن جلس��ه حداق��ل ن��رخ ب��ازده 
م��ورد انتظ��ار از منابع صن��دوق به صورت 
س��پرده گذاری های ارزی و ریالی نیز مورد 

تصویب قرار گرفت.
در ای��ن جلس��ه که ب��ه ریاس��ت دکتر 
روحان��ی رییس جمه��وری و رییس هیات 

امن��ای صندوق توس��عه ملی برگزار ش��د، 
وی با تاکی��د بر رعایت توازن منطقه ای در 
توزیع اعتبارات صندوق در جهت کمک به 
رونق هر چه بیش��تر تولید ملی، بر اصاح 
نرخ س��ود تس��هیات در بخ��ش صنعت و 
کش��اورزی و نیز تعدی��ل آن در طرح های 
مربوط ب��ه مناطق محروم و ش��رکت های 

دانش بنیان تاکید کرد.
همچنی��ن هیات امنای صندوق توس��عه 
مل��ی ضمن تعیی��ن و تصوی��ب طرح های 
اولوی��ت دار ارزی و ریال��ی، برخ��ی موارد 
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیات 

ارزی را تصویب کرد.

در نشست خبری روحانی و اردوغان مطرح شد

افزایش روابط تجاری تهران -آنکارا تا 30میلیارد دالر

سهم بخش های زیربنایی از صندوق توسعه ملی تعیین شد

روز مادر، فرصتی برای بازاریابی کسب و کارها 

بازاریابی مادرانه...

ایران می تواند به موتور توسعه منطقه تبدیل شود

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی در اهمیت مدیریت اقتصادی پس از بیانیه سوییس:

به فکر ایجاد زیرساخت ها برای توسعه اقتصادی باشیم

برنامه رادیویی مارکت آمریکا در گزارشی اعام کرد: 
اگر ایران س��رانجام از قید و بند تحریم های اقتصادی 
نج��ات پیدا کند، می تواند با ی��ک مدیریت صحیح به 

موتور توسعه منطقه تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، این برنامه رادیویی اضافه کرد: باراک 
اوباما، رییس جمهوری آمریکا اکنون در تاش است تا 
چارچوب توافق با ایران را رصد کرده و محدود س��ازی 
برنامه هسته ای این کشور را برای ملت آمریکا، اعضای 
بدبین کنگره و متحدان بسیار بدگمان خود )اسراییل و 

عربستان سعودی( تشریح کند . 
هنوز هم رسیدن به یک توافق نهایی سخت است و 
پیشرفت های حاصله می تواند از سوی مخالفان کنگره 
آمری��کا یا تندروهای ایران به جای اول بازگردد اما اگر 
ایران س��رانجام از چند دهه تحریم اقتصادی که شروع 
آن به س��ال پیروزی انقاب اس��امی در این کش��ور 
)1979( و تشدید آن به سال ۲006 بازمی گردد، نجات 
پی��دا کند، می تواند در صورت یک مدیریت صحیح به 

یک موتور توسعه منطقه ای تبدیل شود.
کت��اب  جمل��ه  از  مرج��ع  مناب��ع   براس��اس 
»حقای��ق جهان« س��ازمان مرکزی اطاع��ات آمریکا 
)سیا(، بانک جهانی و س��ازمان ملل، ایران بزرگ ترین 
ذخایر گازی و سومین ذخایر اثبات شده نفت جهان را 
دارد و از جمله کشورهای مهم دارای ذخایر روی، مس، 

آهن و زغال سنگ در جهان است . 
ایران همچنین در مقایس��ه با سایر همسایگان خود 
در خاورمیانه به لحاظ صنعتی توس��عه یافته تر است و 
در بخش هایی مانند خودرو، کارخانه س��یمان، صنایع 
غذایی و ارتباطات راه دور حرفی برای گفتن دارد .  ایران 
بیش از 75 میلیون نفر جمعیت دارد که بسیاری از آنان 
جزو طبقه متوس��ط هستند و عاقه زیادی به مصرف 

کاالها و سبک زندگی غربی دارند.
 دانی��ل یرجی��ن، متخص��ص ان��رژی در ش��رکت

 آی.اچ.اس آمریکا و نویس��نده کت��اب »کاوش: انرژی، 
امنیت و بازسازی جهان مدرن« در این برنامه رادیویی 
گفت: اگر تحریم ها برداشته شوند، کشوری را می توان 
دید که کاما پویا خواهد ش��د و پیش بینی شده است 

که بازار نوظهور بعدی جهان خواهد بود . 
کاوه احس��انی از دانش��گاه دیپال آمریکا نیز در این 
برنامه گفت: ایران دارای جمعیتی تحصیلکرده و ماهر 
است . منابع انسانی عظیم، سیستم تحصیات تکمیلی 
بسیار خوب و دانش��جویان فعال از جمله ویژگی های 

دیگر ایران است . 
اما احس��انی و دیگران معتقدند، موانع مهمی وجود 
دارد ک��ه می توان��د جلوی تبدیل ش��دن ایران به یک 
بازیگر مهم در بازار جهانی را بگیرد . بزرگ ترین زمینه 
ورود ایران به بازار جهانی، گاز طبیعی است . ایران با دارا 
بودن بزرگ ترین ذخیره گازی جهان، می تواند روسیه 
که صادرکننده اصلی گاز به اروپا است را کنار بزند، اما 
تحریم ها مانع به روز شدن زیرساخت های ایران شده و 

این زیرساخت ها اینک کهنه و فرسوده اند . 
استفان ش��ورک، ویرایشگر کتاب »گزارش شورک« 
گفت: ایران همچنین فاقد شبکه مناسب خط لوله گاز 
یا تجهیزات گاز طبیعی مایع برای رساندن گاز طبیعی 
خود به بازار جهانی اس��ت و باید روابط خود را به طور 
چشمگیری با همسایگان خود بهتر کند تا شبکه خط 

لوله خود در سراسر منطقه را تکمیل کند.
وی افزود: من خوش��بین نیس��تم که ایران بتواند با 
روسیه، قطر، استرالیا یا آمریکا رقابت کند. تحلیلگران 
همگی بر این عقیده بودند که چند دهه تحریم و انزوای 
اقتصادی عجین ش��ده با دولت مذهبی متمرکز ایران، 
بخش خصوصی و خاقیت در این کشور را نابود کرده و 
فساد، سر لوحه کار سیاستمداران محافظه کار قدرتمند 
آن ش��ده است . آنها اینک نمی خواهند بال و پرشان را 

اصاحات اقتصادی قیچی کند.

عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر 
اینکه باید مراقب بود کشور پس از لغو تحریم بهشت 
واردات نش��ود، گف��ت: به جای جذب س��رمایه گذار 
خارجی بنگاه های تولیدی باید به دنبال مش��ارکت 

با سرمایه گذاران خارجی باشند.
پدرام سلطانی در گفت وگو با فارس، در مورد تاثیر 
م��وج مثبت توافقات ایران و 1+5 بر اقتصاد کش��ور 
این گون��ه توضیح داد: باید ی��ک اصل را بپذیریم که 
ی��ک اقتصاد ب��دون تحریم قطعا پویای��ی و پایداری 
بیش��تری نس��بت ب��ه اقتص��اد بس��ته دارد چرا که 
تحریم مخل رش��د اقتصادی کش��ور بوده و فزاینده 
هزینه هاس��ت. وی با تاکید ب��ر اینکه هر تغییری در 
اقتصاد تبع��ات مثبت و منفی خاص خ��ود را دارد، 
خاطرنش��ان ک��رد: به جه��ت تن��وع در بخش های 
اقتصادی ممکن اس��ت با تغییراتی ک��ه به نفع کل 
نظام است، برخی بخش ها متضرر شود به طور مثال 
به واسطه تحریم ورود برخی کاالها به کشور محدود 
یا غیر ممکن بود که آن کاال در داخل تولید می شود 

یا از مجاری غیرقانونی وارد می ش��ود که با برداشته 
شدن تحریم این دو دسته ممکن است در تنگنا قرار 
گیرند. عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران 
به این نکته اش��اره کرد که اقتصاد ما در چند س��ال 
اخیر به نوعی در ان��زوا قرار گرفته و به همین دلیل 
از برخی جوانب برای ارتباط س��ریع با دنیا آمادگی 
ن��دارد و باید از اکنون به فکر ایجاد زیرس��اخت های 

الزم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.
وی نگران��ی بخش های تولیدی کش��ور را از ورود 
س��رمایه گذاری خارجی یک��ی از دغدغه های کنونی 
عن��وان کرد و اف��زود: برخ��ی فکر می کنن��د ورود 
س��رمایه گذاری خارجی مس��اوی با ورشکستگی یا 
ع��دم رقابت پذیری آنهاس��ت. اگر چه قب��ول داریم 
سرمایه گذار خارجی با منابع مالی ارزان تر تکنولوژی 
و دانش باالتر وارد می شود اما باید پیش دستی کنیم 
به جای آنک��ه منتظر بمانیم خود واحدهای تولیدی 
ب��ه دنبال جوینت ونچر )س��رمایه گذاری مش��ترک( 

باشند.

بورس



نفت��ی  تحریم ه��ای  لغ��و 
علی��ه ایران، آغاز دیپلماس��ی 
جدی��د وزارت نف��ت در عرصه 
بین الملل��ی اس��ت ت��ا بتواند 
س��همیه از دست رفته خود را 
در اوپک احیا کند. در این میان 
کارشناسان معتقدند که ایران 
به چانه زنی با اوپک نیاز ندارد 
چراکه امروز س��همیه نفت در 
اوپک معنای حقیقی خود را از 
دس��ت داده و توان تولید باال و 
بازاریابی مناسب جایگزین آن 

شده است. 
براس��اس تصمیم دبیرخانه 
اوپ��ک، روزان��ه 30 میلی��ون 
طری��ق  از  نفت خ��ام  بش��که 
کش��ورهای عضو این سازمان 
راه��ی بازار می ش��ود. در این 
می��ان ای��ران پی��ش از تحریم 
س��هم   2012 س��ال   یعن��ی 
2.7 میلی��ون بش��که در روز را 
داش��ت ک��ه این س��هم بعد از 
تحریم به 1.2 میلیون بش��که 

در روز کاهش یافت. 
در ای��ن مدت س��ه کش��ور 
عربستان، کویت و امارات بیش 
از سهمیه مصوب خود در اوپک 
تولید نفت خام داشته، به طوری 
که عربس��تان به ج��ای تولید 
روزانه حدود 7 میلیون بش��که 
در روز، نزدیک به 10 میلیون 
بش��که در روز تولی��د نفت خام 
دارد. دو کشور کویت و امارات 
نیز به ترتیب 250 هزار و 500 
هزار بش��که نفت در روز تولید 
م��ازاد دارند ت��ا کاهش تولید 
نفت خ��ام کش��ورهای اوپ��ک 
همچ��ون ایران و لیبی جبران 
ش��ود. ح��ال با مطرح ش��دن 
لغو تحریم ها مس��ئله بازگشت 
س��همیه ایران در اوپک مطرح 
اس��ت و اینکه کش��ورهایی که 
تولی��د م��ازاد نفت خ��ام دارند 
حاضر هستند به راحتی سهمیه 

ایران را پس بدهند. 
بدون ش��ک برای کش��وری 
همچون عربس��تان گذشتن از 
س��هم جدیدش و سود حاصله 
بس��یار س��خت خواهد بود و از 
آنج��ا که در حال حاضر اوپک 
بیش از س��همیه تعیین ش��ده 
تولی��د نف��ت دارد، مازاد تولید 
نفت اوپک بیش��تر خواهد بود 
به طوری که پیش بینی   می شود 
با بازگشت کشورهایی همچون 
ای��ران، لیبی، نیجریه و آنگوال 
که کمتر از سهمیه خود تولید 
می کنن��د حجم مازاد نفت در 
سال 2015 به 2 تا 3 میلیون 
بش��که افزای��ش یاب��د. در این 

ش��رایط ای��ران بای��د اوپک را 
متقاعد کند تا س��همیه خود را 
با کاهش س��همیه افزوده شده 
برخی کشورها به دست آورد. 

سهم نفت ایران در اوپک 
در سبد عربستان

فری��دون برکش��لی، عض��و 
س��ابق اوپ��ک در این ب��اره با 
بی��ان اینکه نیازی به رایزنی و 
جلب موافقت کشوری یا فردی 
برای بازگش��ت س��همیه نفت 
ای��ران در اوپک وج��ود ندارد، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»وقتی کش��وری به هر دلیلی 
نتواند س��همیه نفت خام خود 
را تولی��د کن��د ای��ن س��همیه 
ب��ه کش��ورهایی ک��ه توانمند 
هستند، واگذار می شود از این 
رو وقتی آن کشور توانمند شد 
سهمیه ثبت شده به آن کشور 

برگشت داده می شود.«
وی با تاکید بر اینکه سهمیه 
ثبت شده برای ایران در اوپک 
متعلق به آن و کامال به رسمیت 
ش��ناخته شده است، در پاسخ 
به اینکه اگر کشورهای کنونی 
به ه��ر دلیلی تمایل نداش��ته 
باش��ند س��همیه افزایش داده 
خود را کاهش دهند سیاس��ت 
ای��ران به چه ص��ورت خواهد 
ب��ود، می افزاید: »بخش اعظم 
س��همیه کسر ش��ده ایران در 
اوپک به عربستان تعلق گرفته 
است و باید این کشور سهمیه 
خ��ود را کاه��ش ده��د بدون 
اینک��ه ای��ران رایزن��ی صورت 
ده��د. این مس��ئله در صورت 
حل نش��دن به مش��کل درون 
س��ازمانی اوپک تبدیل خواهد 
ش��د. گرچه اوپک به عربستان 
فشار خواهد آورد تا از ظرفیت 

باالی خود بکاهد.«

ای��ران در کس��ب س��همیه 
از دس��ت رفته خ��ود به دلیل 
تحریم ها مش��کلی ن��دارد اما 
ب��ا توج��ه به اینک��ه هم اکنون 
اوپ��ک بیش از س��همیه روزانه 
خود تولید نفت خام دارد بدون 
ش��ک با تولید دوباره نفت خام 
توس��ط ایران براساس سهمیه 
قبل��ی م��ازاد تولی��د نفت خام 
اوپ��ک بی��ش از 30 میلی��ون 

بشکه خواهد بود. 
برکش��لی با تاکی��د بر اینکه 
ب��ه دلی��ل افزای��ش تقاضا در 
س��ال 2015 نگرانی برای مازاد 
تولی��دی نفت خام وجود ندارد، 
 می افزاید: »با این وجود به دلیل 
ظرفیت باالی تولید عربس��تان 
ممکن است اوپک به دور تازه ای 
ازجنگ سهمیه ها وارد شود که 
ای��ن وضعیت می توان��د بازار را 
با بی ثبات��ی مواجه کند گرچه 
از دید کارشناس��ان، عربستان 
می��زان تولی��د خ��ود را کس��ر 
خواهد کرد هرچند انتظار دارد 
س��ایر کشورها نیز سهمیه خود 

را بکاهند.«

ایران مشکلی با اوپک 
ندارد

البت��ه ایران ب��رای افزایش 
ظرفی��ت تولی��د نفت خ��ام به 
ی��ک میلی��ون بش��که در روز 
به یک س��ال زمان نی��از دارد. 
ب��دون ش��ک در ط��ول ای��ن 
زم��ان تقاضای جهانی افزایش 
خواه��د یاف��ت و ایران در این 
فاصله برای بازگش��ت با شتاب 
تقاضای جهانی مواجه خواهد 
شد. این کارشناس بین المللی 
نف��ت همچنین اجالس آینده 
اوپک را حساس اعالم می کند 
و می گوی��د: »ای��ران مش��کل 
ج��دی ب��ا اوپ��ک ن��دارد اما 

اج��الس آین��ده اوپ��ک از این 
منظر که باید ایران، عربس��تان 
را متقاع��د کند تا در چارچوب 
س��همیه ای خ��ود عم��ل کند 
حساس��یت باالیی دارد. البته 
زم��ان لغو تحریم ه��ای نفتی 

بسیار اهمیت دارد.«
نفت خام  س��همیه  بازگشت 
ای��ران در اوپ��ک از دید جواد 
یارجانی، نماینده اس��بق ایران 
در اوپک نیز بدون مشکل است 
و آنچ��ه تعیین کننده اس��ت، 
توان و قدرت تولید هر کش��ور 
اس��ت. در حقیقت اگر کشوری 
ممنوعی��ت صادرات نداش��ته 
باش��د می تواند براساس قدرت 
و ت��وان تولید خود نفت خام به 

بازار عرضه کند. 
وی با اشاره به اینکه اگر ایران 
بتواند قدرت از دست رفته خود 
را در بازار اوپک به دس��ت آورد 
می تواند مازاد بر س��همیه خود 
در اوپ��ک نیز تولی��د کند، در 
پاسخ به اینکه آیا لزومی برای 
ایجاد تعامل از س��وی ایران با 
کش��ورهای عضو اوپک وجود 
دارد، ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوید: »ایران به چانه زنی با 
کش��ورهای اوپک نیاز ندارد و 
نیاز اصلی شناس��ایی بازارهای 
موجود نفت اس��ت؛  بازارهایی 
ک��ه از دس��ت داده و بازارهای 
جدی��د. در گام نخس��ت ابتدا 
باید تحریم ها لغو شود اما امور 
بین المل��ل نف��ت ایران در این 
فرص��ت کار بازاریابی نفت خام 

را با جدیت دنبال کند.«

حذف سهمیه بندی 
نفت خام در اوپک

وی می افزاید: »کش��ورهای 
مصرف کنن��ده نفت خام تمایل 
ندارن��د ک��ه تنه��ا ب��ه چن��د 

کش��ور وابسته شوند و ترجیح 
می دهند با کش��ورهای متعدد 
وارد تعامل ش��وند و این خود 
می تواند کمک زیادی باشد اما 
در این میان باید اعتماد سازی 

نیز صورت گیرد.«
نکت��ه مه��م و تاثیرگذار در 
ب��ازار نف��ت اوپک این اس��ت 
که چند س��ال اس��ت از سوی 
اوپک کد و س��همیه هر کشور 
اع��الم نمی ش��ود و تنها تولید 
دسته جمعی یعنی 30میلیون 
بش��که در روز اعالم می ش��ود، 
ای��ن در حالی اس��ت که پیش 
از این هر کش��ور درصد و کد 
خاص ب��رای تولی��د نفت خام 
داش��ت. ای��ن نماینده اس��بق 
اوپ��ک در این ب��اره می گوی��د: 
»حدود س��ه س��ال اس��ت که 
تنها تولید دس��ته جمعی اعالم 
می ش��ود و از آنج��ا ک��ه اوپک 
کارت��ل نیس��ت، نمی تواند اگر 
کش��وری خارج ضوابط تعیین 
ش��ده اقدام کرد  آن را مجازات 
کند و این موجب ش��ده است 
ت��ا تنها مناف��ع، تعیین کننده 

پایبندی به اوپک باشد.«
وی همچنی��ن اع��الم کرد: 
بدون ش��ک ت��وان تولید باال 
ع��الوه ب��ر افزای��ش ق��درت 
اقتص��ادی، در مقول��ه امنیت 
مل��ی نی��ز تاثیرگذار اس��ت. 
بسیاری معتقدند اگرصادرات 
ای��ران ب��ه ج��ای روزانه 2.5 
میلی��ون بش��که نفت خ��ام 4 
یا 5 میلیون بش��که نفت خام 
ب��ود به راحتی ای��ران تحریم 
نفتی نمی ش��د زیرا در صورت 
ممنوعی��ت صادرات نفت خام 
حف��ره  بزرگ��ی در بازار ایجاد 

می شد. 
ام��ا در ای��ن ارتب��اط عل��ی 
رش��یدی، کارشناس اقتصادی 
معتقد اس��ت که لغو تحریم ها 
ب��رای ایران ارزش ارزی ایجاد 
نخواه��د نکرد زی��را با افزایش 
تولی��د نفت خ��ام قیم��ت آن 
کاهش بیش��تری خواهد یافت 
از س��ویی ایران در صورت لغو 
تحریم ها ق��ادر نخواهد بود به 

سهمیه خود دست یابد. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: »کش��ورهای اوپک 
هیچ گاه ب��ا یکدیگر هماهنگ 
چال��ش  و همیش��ه  نبودن��د 
می��ان آنه��ا وج��ود دارد. لغو 
تحریم  ش��رایط را برای حضور 
س��رمایه گذاران فراهم خواهد 
ک��رد و ای��ن موض��وع فضای 
روان��ی در خاورمیان��ه ایج��اد 

خواهد کرد.«

برای کسب سهمیه از دست رفته بازار نفت

ایران به چانه زنی با کشورهای عضو اوپک نیاز ندارد

وزیر نفت با صدور دس��توراتی، 
برنامه ویژه افزایش ضربتی تولید 
و صادرات نفت ایران را برای اجرا 

ابالغ کرد. 
ب��ه گزارش مهر، هرچند بنا بر 
اظهارات مس��ئوالن وزارت امور 
خارج��ه تاکن��ون تواف��ق نهایی 
هسته ای بین جمهوری اسالمی 
ای��ران و کش��ورهای عضو گروه 
1+5 حاص��ل نش��ده و دو طرف 
صرف��ا 13 فروردین ماه امس��ال 
یک بیانیه مش��ترک هس��ته ای 
ص��ادر کرده ان��د، اما برنامه ویژه 
افزایش ضربتی تولید و صادرات 

نفت ایران تدوین شده اس��ت. 
بر این اساس بیژن زنگنه، وزیر 

نفت ایران با صدور دستوراتی به 
مدیریت امور بین الملل ش��رکت 
مل��ی نفت به عن��وان بازاریاب و 
فروش��نده ط��الی س��یاه ایران، 
ش��رکت های بهره ب��رداری تابع 
شرکت ملی نفت به ویژه شرکت 
مل��ی مناط��ق نفت خیز جنوب، 
ش��رکت ملی نفتکش و ش��رکت 
پایانه های نفتی ایران، خواستار 
آماده سازی تمامی زیرساخت ها 
ب��ه منظور افزایش صادرات نفت 
کش��ور در ص��ورت تعلیق کامل 

تحریم ها شده است. 
در شرایط فعلی بدون احتساب 
میعان��ات گازی حج��م صادرات 
روزان��ه نفت خام ایران حدود یک 

میلیون بش��که در روز اس��ت که 
با احتس��اب میعانات گازی حجم 
فروش روزانه تا سقف یک میلیون 
و 350 ت��ا 400 ه��زار بش��که در 
روز افزایش می یابد. بیژن زنگنه، 
وزی��ر نف��ت در دیدار ن��وروزی با 
کارکن��ان وزارت نفت از افزایش 
ی��ک میلیون بش��که ای صادرات 
نف��ت ای��ران در ص��ورت تعلیق 
تحریم ه��ای بین الملل��ی و توافق 
نهایی هسته ای با غرب خبر داده  
اس��ت. در این بین مدیریت امور 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
و ش��رکت ملی نفتکش مذاکرات 
خود را با پاالیشگرها و مشتریان 
نفتی در کشورهای مختلف جهان 

به ویژه اتحادیه اروپا، س��ریالنکا، 
آفریقای جنوبی و چندین کش��ور 

آسیایی آغاز کرده اند. 
سیدمحس��ن قمص��ری، مدیر 
امور بین الملل ش��رکت ملی نفت 
ایران هفته گذش��ته در گفت وگو 
ب��ا مه��ر با بیان اینک��ه در دوران 
تحریم ها رابطه و تماس ش��رکت 
نفت با مش��تریان نفت��ی به ویژه 
در اروپا قطع نش��ده، گفته است: 
در ص��ورت کاهش فش��ار از روی 
خریداران، امکان افزایش صادرات 

نفت کشور وجود دارد. 
وی ب��ا اع��الم اینک��ه برخی از 
کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا 
در ص��ورت تعلیق تحریم ها آماده 

خری��د نف��ت از ایران هس��تند، 
تصری��ح ک��رد: در ص��ورت لغ��و 
تحریم ها پاالیشگاه های جهان از 
خری��د نفت ایران به دلیل کیفیت 

باال استقبال می کنند. 
علی اکب��ر صفای��ی، مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفتک��ش ایران هم 
ب��ا اش��اره به آغ��از مذاک��رات با 
کشورهای اروپایی برای بازگشت 
نفتکش ایرانی به پایانه های نفت 
اروپای��ی گف��ت: ظرفی��ت حمل 
دریایی نفت ایران به 100 میلیون 
تن در س��ال افزایش یافته و این 
ظرفیت باالیی برای صادرات نفت 
ایران به کشورهای مختلف جهان 

است. 
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وزیر انرژی ترکیه خبر داد
رأی دیوان بین المللی داوری 

در مورد شکایت ترکیه از ایران 
به زودی اعالم می شود

وزیر انرژی ترکیه گفت: تصمیم دیوان بین المللی 
داوری در مورد ش��کایت این کش��ور از تهران بر سر 
قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در اردیبهشت ماه 

)ماه مه( اعالم خواهد شد. 
ب��ه گزارش فارس، تانر ییلدیز، وزیر انرژی و منابع 
طبیعی ترکیه گفت: اختالف ترکیه با ایران بر س��ر 
قیم��ت گاز وارداتی که به دی��وان بین المللی داوری 

کشیده شد، در ماه مه  نهایی خواهد شد. 
قیم��ت گاز صادراتی ای��ران به ترکی��ه به صورت 
رسمی اعالم نشده است. آنکارا مدعی است که ایران 
گاز صادراتی خود را به این کش��ور گران تر از روسیه 
و آذربایجان به فروش می رساند و در ژانویه 2012 از 
ایران به دیوان بین المللی داوری در سوییس شکایت 

کرد. 
ایران از س��ال 2001 ب��ه ترکیه گاز می فروش��د 
و دومی��ن تامین کنن��ده گاز ترکیه پس از روس��یه 
به ش��مار م��ی رود. این کش��ور س��االنه 10 میلیارد 

مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند. 
در ماه فوری��ه، دادگاه داوری بین المللی بررس��ی 
ادعای ترکی��ه را آغاز کرد. ترکیه خواس��تار کاهش 

25 درصدی قیمت گاز ایران شده است. 

در جریان سفر اردوغان به تهران
 ترکیه به دنبال صادرات گاز ایران 

به اروپاست 

وزی��ر ان��رژی و مناب��ع طبیع��ی ترکی��ه گف��ت: 
رییس جمهور این کش��ور در جریان سفر رسمی به 
ای��ران درباره  انتقال گاز ایران به اروپا مذاکره خواهد 
کرد. به گزارش ایس��نا به نقل از ایتارتاس، این خبر 
درپی تفاهم هسته ای بین  ایران و قدرت های جهانی 
در لوزان سوییس مطرح شده است. تفاهم هسته ای 
راه را برای لغ��و تحریم های بین الملل��ی علیه ایران 

هموار می کند.
مقامات ترکی��ه ای پیش تر گفته بودند که ایران را 
یک منبع تامین گاز ب��رای خط لوله ترانس آناتولی 

می دانند.
برنامه اح��داث خط لوله ترانس آناتولی در س��ال 
2011 ب��رای انتقال گاز طبیعی از میدان ش��اه دنیز 
جمهوری آذربایجان در دریای خزر به اروپا از طریق 
گرجس��تان و ترکیه اعالم شد. خط لوله گاز ترانس 

آناتولی قرار است در سال 2018 تکمیل  شود.
خ��ط لول��ه گاز ترانس آناتولی بخش��ی از کریدور 
گازی جنوبی است که اتحادیه اروپا آن را جایگزینی 

برای گاز روسیه می داند.
انتظار م��ی رود اردوغان در جریان س��فر به ایران 
همچنی��ن درباره  گرفتن تخفیف در مورد قیمت گاز 

صادراتی ایران به ترکیه مذاکره کند.
آنکارا در حال حاضر ساالنه 10 میلیون مترمکعب 
گاز از ای��ران وارد می کند. قیم��ت گاز ایران گران تر 
از گاز طبیعی وارداتی ترکیه از روس��یه و جمهوری 

آذربایجان است.

 قیمت نفت برنت بیش از 
یک درصد کاهش یافت

خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل از بان��ک آمریکایی 
گلدمن س��اچز اعالم کرد، بای��د چند ماهی قیمت 
نفت پایین باش��د تا رش��د تولید نف��ت در آمریکا 
ش��روع به کاه��ش کند، قیمت نف��ت برنت دریای 
ش��مال روز سه ش��نبه بیش از ی��ک درصد کاهش 

پیدا کرد.
ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نق��ل از رویت��رز، قیمت 
نف��ت برنت برای تحویل در م��اه مه )خرداد( روز 
سه ش��نبه در س��اعت 04:53 به وقت گرینویچ در 
بازار لندن 63 سنت کاهش یافت و به 57.49 دالر 
در هر بش��که رس��ید . قیمت نفت برن��ت دیروز به 
رک��ورد 58.24 دالر در ه��ر بش��که افزایش یافته 
بود که باالترین قیمت از 27 مارس )7 فروردین( 

است.
قیم��ت نفت خ��ام وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ماه مه نیز امروز در ساعت 
یادش��ده با 44 سنت کاهش به 51.70 دالر در هر 
بشکه رسید .قیمت این نفت دیروز به 52.14 دالر 
در هر بشکه رس��یده بود که باالترین قیمت پایان 
روزی نف��ت خام آمریکا از 18 فوریه )اواخر بهمن 

93( است.
بان��ک بین المللی گلدمن س��اچز آمری��کا در یک 
بررس��ی اعالم ک��رد، انتظار م��ی رود موجودی نفت 
این کش��ور در ماه آوریل به اوج خود برسد و سپس 
در طول ماه های مه و س��پتامبر که تقاضای نفت به 
باالترین س��طح خود می رس��د، 350 هزار بشکه در 

روز کاهش یابد.
ای��ن بانک افزود: قیمت پیش بینی ش��ده 40 دالر 
در هر بشکه نفت خام آمریکا در طول سه ماه آینده 
افزایش چندانی نخواهد داش��ت، زیرا موجودی نفت 
این کش��ور احتماال در ماه اکتبر ب��ار دیگر افزایش 
می یاب��د و قیمت نفت در س��ال 2016 را به کاهش 

وامی دارد.

معاون آبفا خبر داد
ورود شورای اقتصاد به قیمت آب 

معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت مهندس��ی 
آبفای کش��ور با اشاره به اینکه فاصله تعرفه تکلیفی 
آب با قیمت تمام ش��ده باید به حداقل برسد، گفت: 
براس��اس پیش بینی دولت مقرر ب��ود که در بودجه 
س��ال 1394 تعدیل تعرفه توسط شوراهای اسالمی 
ش��هر صورت گیرد، اما با تصوی��ب بودجه در نهایت 
این اقدام به ش��ورای اقتصاد محول شد و امیدواریم 
در س��ال 1394 فاصله  قیمت تمام شده و فروش به 

حداقل برسد. 
علی اصغ��ر قانع، در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره 
به افزایش ع��وارض فروش آب ش��هری به ازای هر 
مترمکع��ب از 10 توم��ان به 15 توم��ان گفت: این 
تعدی��ل عوارض تاثیری بر درآمد صنعت آب ندارد و 
با این مبلغ اتفاق مهمی در بخش روستاها نمی افتد. 
وی با اش��اره به متوس��ط قیمت تمام ش��ده هزار 
تومان��ی ب��ه ازای ه��ر مترمکعب آب ش��رب گفت: 
در حال حاض��ر 300 تومان گرفته می ش��ود که به 
عبارتی دیگر می توان گفت هر لیتر آب را س��ه ریال 

می فروشیم. 
معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت مهندس��ی 
آبفای کش��ور اظه��ار کرد: براس��اس قان��ون ایجاد 
تسهیالت، شورای هر شهری می تواند برای هر نقطه 
از ش��هر عوارض خاصی در راستای ایجاد تاسیسات 
آب و فاضالب در نظر گیرد و خوش��بختانه ش��وراها 

همیاری خوبی با صنعت آب و فاضالب دارند. 
قانع با اش��اره به اینکه ش��ورای شهر برای توسعه 
عوارضی را وضع می کند، گفت: براس��اس تبصره سه 
قانون ایجاد تس��هیالت، این اختیار به ش��ورای شهر 

داده شده که عالوه بر تعرفه عوارض وضع کند. 
وی در مورد امکان تعدیل تعرفه آب در سال جاری 
گف��ت: تاکن��ون پیش بین��ی خاصی در ای��ن زمینه 
ص��ورت نگرفته اس��ت. تنها عوارض ه��ر مترمکعب 
آب در ش��هرها از 10 تومان ب��ه 15 تومان افزایش 
یافته اس��ت، اما با توجه به اینک��ه درآمد حاصل از 
این عوارض 39 میلیارد تومان در مقابل نیاز 4700 
میلیارد تومانی 924مجتمع آب رس��انی روس��تایی 
خیل��ی تاثیر گ��ذار نخواهد بود. مع��اون برنامه ریزی 
و توس��عه ش��رکت مهندسی آبفای کش��ور با اشاره 
به اینکه ش��ش هزار روس��تا نیز خارج از سیس��تم 
مجتمع آبرسانی هستند، گفت: برای آبرسانی به این 
روستاها نیز 1800 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 

قانع در مورد پایان آبرس��انی س��یار به روس��تاها 
نیز گفت: این حرف که گفته ش��ود هرگز آبرس��انی 
س��یار نخواهیم داش��ت خیلی منطقی نیس��ت، چرا 
ک��ه باالخره آبرس��انی س��یار یک��ی از مکانیزم های 
آبرسانی در روس��تاها است، اما براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته بس��یاری از این روس��تاها از سیستم 
آبرسانی س��یار خارج خواهند ش��د و قابلیت تامین 
آب در 80درصد روس��تاهایی که سیس��تم آبرسانی 
سیار دارند، توسط مجتمع های آبرسانی روستایی و 

طرح های آبرسانی تک روستایی وجود دارد. 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:
افزایش سرمایه گذاری و تعامالت 

در صنعت برق دستاورد بیانیه 
سوییس خواهد بود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اش��اره به 
اینکه در س��ال های گذشته و شرایط تحریم فرصتی 
دست داد تا به امکانات داخلی پرداخته شود، گفت: 
رفع تحریم ها می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری 
ش��رکت های خارجی و تعام��الت در صنعت برق و 

انرژی شود. 
هوشنگ فالحتیان در گفت وگو با ایرنا درخصوص 
نقش بیانیه س��وییس در صنعت برق و انرژی افزود: 
تحریم ها فرصتی را به وجود آورد تا بتوانیم نیازهای 
خ��ود را در عرصه ه��ای مختلف توزی��ع و انتقال از 
طری��ق منابع داخلی و س��ایر مناب��ع خارجی فراهم 
کنی��م، هرچند در حال حاضر کش��ور از نظر تامین 

برق با مشکلی مواجه نیست. 
وی ادامه داد: درصورتی ک��ه تحریم های کنونی 
برطرف ش��ود ش��رایط افزایش تعامالت در صنعت 
برق کشور با کشورهای خارجی که دارای فناوری 
و تکنولوژی های پیشرفته هس��تند، بیشتر خواهد 
ش��د. معاون وزیر نیرو اظهار داش��ت: ب��ا افزایش 
تعام��الت امکان اینک��ه بتوانی��م از منابع خارجی 
بیش��تر در صنع��ت برق اس��تفاده کنیم و ش��اهد 
س��رمایه گذاری بیش��تر در این بخش باش��یم نیز 

فراهم خواهد شد. 
فالحتیان با اش��اره به اینک��ه در بخش انرژی های 
تجدیدپذیر خورشیدی و بادی نیز سرمایه گذاری های 
خارجی صورت خواهد گرفت، افزود: شرایط استفاده 
از س��ایر تکنولوژی هایی ک��ه در صنعت برق کاربرد 

دارد نیز تسهیل خواهد شد. 
وی ب��ا بیان آنکه در س��ال های گذش��ته به نوعی 
نیازه��ای خ��ود را ب��ه روش ه��ای مختل��ف تامین 
کرده ای��م، تصریح کرد: رفع تحریم ها موجب افزایش 
سطح تعامالت و سهولت دسترسی به تکنولوژی های 
پیشرفته در صنعت برق و سایر بخش ها خواهد شد. 
مع��اون وزی��ر نی��رو اضاف��ه ک��رد: با دس��تیابی به 
تکنولوژی ه��ای جدی��د و بهبود س��رمایه گذاری های 
خارجی قطعا خدمات نیز رشد خواهد یافت و با افزایش 
تعامالت فنی و مهندس��ی با کشورهای دنیا می توانیم 

خدمات فنی و مهندسی کشور را توسعه دهیم. 
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دولت پاکستان که همچنان به 
بهانه کمبود بودجه از احداث خط 
لوله واردات گاز از ایران خودداری 
می کن��د، خری��د گاز از قطر را با 
تحویل گرفتن نخستین محموله 

ال.ان.جی رسما آغاز کرد.
ب��ه گزارش ایرنا، پاکس��تان در 
اواخر سال 1393 قرارداد واردات 
ال.ان.ج��ی را از قط��ر امضا کرد و 
قرار ش��د که نخس��تین کش��تی 
بن��در  وارد  ال.ان.ج��ی  حام��ل 

کراچی پاکستان شود.
دول��ت پاکس��تان ب��ه دنب��ال 
واردات روزانه 200 میلیون فوت 
مکعب گاز به صورت ال.ان.جی از 

قط��ر اس��ت و در نظر دارد حجم 
واردات خ��ود را ب��ه 400 میلیون 
فوت مکعب در روز افزایش دهد.

نخس��تین  قط��رگاز  ش��رکت 
محمول��ه ال.ان.ج��ی خ��ود را به 
ش��رکت دولت��ی نفت پاکس��تان 
فروخ��ت . این محموله ال.ان.جی 
در بندر رأس لفان بارگیری شد.

در حال��ی ک��ه پاکس��تان ب��ا 
بی اعتنای��ی به ق��رارداد واردات 
گاز از ای��ران برخورده و اجرای 
تحریم ه��ا  پای��ان  ب��ه  را  آن 
 موکول کرده، قرار اس��ت ساالنه 
3 میلی��ون تن ال.ان.جی از قطر 
وارد کند. پاکس��تانی ها که باید 

تا پایان دسامبر 2014 خط لوله 
واردات گاز از ای��ران را اح��داث 
می کردن��د، به جای اجرای مفاد 
قرارداد، تنها وعده های تکراری 
داده ان��د. مقام��ات پاکس��تانی، 
یکب��ار احداث ای��ن خط لوله را 
به دریافت وام از ایران مش��روط 
کردن��د و چن��دی بع��د وع��ده 
دادن��د ک��ه قرار اس��ت از منابع 
مال��ی چینی ها برای اجرای این 
پ��روژه به��ره بگیرند. اما آنها در 
جدیدتری��ن موضع گیری خود، 
اج��رای ای��ن پ��روژه را به پایان 
تحریم ه��ا مش��روط کرده و آب 
پاکی را روی دست دولت ایران 

ریخته اند . با این وجود، ش��رکت 
قط��ر گاز براس��اس ق��راردادی، 
ت��ن میلی��ون   3  ص��ادرات 

ال.ان .ج��ی در س��ال ب��ه ارزش 
ای��ن  از  را  دالر  میلی��ارد   22
م��اه )مارس( به پاکس��تان امضا 
می کن��د. پاکس��تان قرار اس��ت 
3 میلی��ون ت��ن ال.ان.جی را از 
طریق یک واحد ش��ناور تبدیل 
ال.ان.ج��ی در نزدیکی کراچی 

دریافت کند.
براس��اس قراردادی که در سال 
1387 میان ایران و پاکس��تان به 
امضا رس��ید باید تا دسامبر سال 
2014 می��الدی گاز ای��ران ب��ه 

پاکستان ارسال شود. کار ساخت 
بخش��ی از خط لوله که در خاک 
ای��ران ق��رار دارد تقریبا به پایان 
رس��یده، اما اسالم آباد تاکنون از 
س��اخت این خط لوله خودداری 
ک��رده و صرفا در 21 اس��فند ماه 
س��ال 1391 ساخت نمادین این 

خط لوله را کلنگ زنی کرد.
با پایان مهلت پاکس��تان برای 
اح��داث خط لول��ه واردات گاز از 
ای��ران در دس��امبر 2014 تهران 
می توان��د ب��رای طلب خس��ارت 
تاخی��ر در س��اخت این خط لوله 
ب��ه مراج��ع داوری بین الملل��ی 

شکایت کند.

پاکستان خرید گاز از قطر را آغاز کرد

الهه ابراهیمی



نارضایت��ی مش��تریان، نبود 
تنوع و تولید نش��دن خودروی 
ت��ازه ایران��ی همگ��ی نش��ان 
از نب��ود دان��ش طراح��ی در 
صنعت خ��ودروی ایران دارد. 
واقعیت��ی ک��ه ب��ه دلیل بومی 
نش��دن این دانش موجب نبود 
تن��وع محص��ول در تولی��دات 
خودروس��ازان شده و به عنوان 
چالش��ی در جل��ب رضای��ت 
مشتری، سد راه خودروسازان 

قرار گرفته است.
سال هاس��ت تنوع آنچنانی 
در می��ان محص��والت ایرانی 
دیده نمی شود و حق انتخاب 
مش��تری در میان محصوالت 
تولی��د داخل محدود اس��ت. 
ارائ��ه محصوالت ت��ازه عالوه 
ب��ر آنکه این حس تنوع طلبی 
مش��تری را ارض��ا می کن��د، 
مزیت ایجاد امکانات بیش��تر 
و بهت��ر را نیز برای مش��تری 
در پ��ی دارد. اما سال هاس��ت 
ک��ه در صنعت خودروس��ازی 
ای��ران، ن��ه تنه��ا خب��ری از 
تنوع محصوالت نیس��ت بلکه 
تاکن��ون ای��ران فق��ط چن��د 
خودرو مانند سمند، دنا و تیبا 
را طراح��ی ک��رده که با توجه 
به سابقه صنعت خودروسازی 
ای��ران، می توان آن را ضعفی 

عمیق دانست.

خودروسازان شبیه بنگاه 
معامالتی

بهرام ش��هریاری، کارشناس 
صنع��ت خودرو در گفت و گو با 
»فرص��ت امروز« در این زمینه 
می گوی��د: »وجه تمایز و تنوع 
یک��ی از خواس��ته های مه��م 
مش��تریان اس��ت اما متاسفانه 
م��ا ب��ه دلی��ل مش��کالتی که 
داش��ته ایم در دوره ای ن��ه تنها 
خ��ودروی یکنواخ��ت تولی��د 
می کردی��م بلک��ه رنگ ها هم 
یکنواخ��ت بود. به دلیل همین 
خودروه��ای  نداش��تن تنوع، 
خارج��ی از جمله خودروهای 
چینی جایگزی��ن خودروهای 
داخل��ی ش��دند و ب��ازار را از 
دس��ت خودروس��ازان داخلی 
خ��ارج کرده ان��د. عل��ت مهم 
ای��ن اتف��اق این اس��ت که ما 
دان��ش طراحی خودرو نداریم. 

طراحی خ��ودرو نیازمند ابزار 
و متخصص��ان خ��اص خودش 
اس��ت که متاس��فانه ما از آن 

محروم هستیم.«
محمدحس��ن شجاعی فرد، 
رییس دانش��کده مهندس��ی 
خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ایران نی��ز درباره نبود دانش 
طراح��ی خ��ودرو در داخ��ل 
کشور در گفت و گو با »فرصت 
ام��روز« بیان می کند: »امروز 
به عن��وان  ای��ران  کس��ی در 
صنع��ت ب��ه دنب��ال طراحی 
خودرو نیس��ت بلکه بیشتر به 
دنبال واردات و مونتاژ کردن 
هس��تند و به عنوان یک بنگاه 
صنعت��ی ب��ه این موضوع نگاه 
نمی ش��ود، بلک��ه ن��گاه فقط 
بن��گاه اقتصادی صرف اس��ت 
ک��ه در این ص��ورت طراحی 
و س��اخت م��دل جدید وجود 
ن��دارد. خودروس��ازان ما هر 
ق��راردادی ک��ه می بندند در 
آن خب��ری از نهادین��ه کردن 

دانش طراحی نیست.«
»اگ��ر  ادام��ه می ده��د:  او 
بخواهی��م نگاه��ی واقع بینانه 
داش��ته باشیم باید بگوییم که 
خودروس��ازان ما به بنگاه های 
معامالتی بیشتر شبیه بوده اند. 
یعن��ی باکس کاملی از خودرو 
را خری��داری می کردن��د و بعد 
از مونت��اژ آن را ب��ه ف��روش 
می رس��اندند، بنابرای��ن وقتی 
کس��ی با این نگاه جلو می رود 
طبیعتا دنبال بومی ش��دن این 

صنعت نیست.«

پیوند دانشگاه و صنعت 
خودرو

نبود پیوند میان دانش��گاه و 
شده  موجب  خودروس��ازی ها 
که دان��ش طراحی در دومین 
صنعت بزرگ کش��ور همچنان 
به عن��وان حلق��ه مفقوده باقی 
بماند. از س��وی دیگر، هیچ گاه 
ب��ه موض��وع طراح��ی خودرو 
به عنوان یک صنعت نگاه نشده 
و گفته می ش��ود همه تالش ها 
ب��رای بومی کردن این صنعت 
تا سال 1391 ناکام باقی مانده 

است.
ای��ن  درب��اره  ش��هریاری 
موضوع توضیح می دهد: »هر 
زمان که قرار بر بومی ش��دن 
ای��ن دانش ش��د، ب��ه طریقی 
جل��وی آن گرفت��ه ش��د. به 
طور مش��خص ما در سال 90 
یک��ی از بزرگ ترین طراحان 
ایتالیای��ی خودرو را به داخل 
ایران آوردیم و برای نخستین 
بار در تاریخ آن ش��رکت قرار 
بود که با یک ش��رکت ایرانی 
همکاری به صورت 40 درصد 
س��هام برای آنها و 60 درصد 
س��هام ب��رای ش��رکت ایرانی 
ص��ورت بگیرد. مقرر ش��د که 
برای طراحی خودرو در ایران 
دفتری تاس��یس ش��ود و در 
نخس��تین پروژه بین 100 تا 
150 کارشناس ایرانی درگیر 
کار شوند. ش��رکتی با عنوان 
»کارای��ران« ثب��ت ش��د. اما 
چون دیدگاه بر بومی نش��دن 
ای��ن طراحی ب��ود، نامه ای به 

همین ش��رکت نوش��ته ش��د 
ک��ه م��ا نمی خواهیم با ش��ما 
همکاری به این ش��کل داشته 
باش��یم و ای��ن یعن��ی تمایل 
طراح��ی در آن مقطع وجود 

نداشت.«
شجاعی فرد، حاال از طراحی 
نخس��تین خودرو ب��ا تکیه بر 
دان��ش داخل��ی و هم��کاری 
ش��رکت خودروس��ازی سایپا 
در این دانشکده خبر می دهد. 
او در همی��ن زمین��ه می گوید: 
»از س��ال 91 دانش��کده م��ا 
به عنوان نخستین مرکز شروع 
به طراح��ی پلتفرم ملی ایران 
کرده است. ما یک طراح کالن 
ملی را گرفتیم و حدود دو سال 
و نیم است که روی این پروژه 
کار می شود و مراحل اولیه نیز 
پش��ت سر گذاش��ته شده. در 
همین زمینه ش��رکت س��ایپا 
نیز ب��ا ما تفاهم نامه همکاری 
امضا کرده اس��ت. البته در این 
طرح کالن ملی چهار دانشگاه 
مش��ارکت داشتند اما به دلیل 
قطع ش��دن بودجه های طرح 
کالن، فق��ط دانش��کده علم و 
صنع��ت همچنان ای��ن پروژه 
را دنب��ال می کند. بنابراین در 
ای��ران و ش��اید در خاورمیانه 
اکن��ون فقط یک مرکز اس��ت 
که از بنیاد ش��روع به طراحی 
ی��ک خودروی کام��ال بومی و 
قابل ص��ادر کردن با متوس��ط 
قیم��ت خودروهای م��ا را که 
ح��دود 12 ه��زار دالر اس��ت، 

دنبال می کند.«

او می افزای��د: »البته هدف از 
صادرات فقط کشورهای عراق 
و افغانس��تان نیست بلکه ما در 
طراحی این خودرو به دنبال آن 
هستیم که بتوانیم این خودرو 
را به کش��ورهای اروپایی صادر 

کنیم.«

بومی شدن دانش طراحی 
مشروط است

طب��ق گواهی کارشناس��ان 
و آنچ��ه ک��ه واقعی��ت موجود 
صنعت خودروس��ازی نش��ان 
می دهد، یکی از دالیل کوچک 
شدن بازار خودروسازان داخلی 
و فراگی��ر ش��دن خودروهای 
چین��ی، نبود دانش طراحی در 
این صنعت است. حاال پرسش 
اینجاس��ت که ب��رای برطرف 
ش��دن این مش��کل چه گامی 

می توان برداشت؟ 
ش��جاعی فرد معتقد اس��ت: 
در  بای��د  »خودروس��ازان 
قراردادهایی که با شرکت های 
خارج��ی می بندند، قید کنند 
ک��ه بای��د دان��ش طراحی در 
ایران بومی ش��ود. ممکن است 
که طرف های خارجی مقاومت 
کنند اما اکنون باتوجه به کاری 
که در دانش��کده علم و صنعت 
در حال انجام است ما خودمان 
صاح��ب دانش خواهیم ش��د. 
بنابراین تمایل خودروس��ازان 
خارجی نیز برای مش��ارکت در 
این زمینه با ما بیش��تر خواهد 

بود.«
ش��هریاری نیز در این زمینه 
می افزای��د: »تا زمانی که دانش 
طراح��ی را در آن مقطع بومی 
نکنیم همین مش��کالت پابرجا 
خواهد ب��ود. صنعت خودروی 
چین بسیار دیرتر از ما حرکتش 
را آغاز کرد اما امروز می بینیم 
ک��ه دانش طراح��ی خودرو را 
درون خ��ودش بوم��ی کرده و 
خودروه��ای خ��ود را طراحی 
می کن��د. م��ا فق��ط طراح��ی 
خ��ودروی س��مند را داریم که 
آن را ه��م ب��ا مش��ارکت یک 
ش��رکت انگلیسی انجام دادیم. 
این دانش بومی نخواهد ش��د، 
مگ��ر آنکه صنعت خودروی ما 
کامال خصوصی ش��ود و بخش 
خصوص��ی بتواند ب��ا طراحان 

خارجی مشارکت کند.«

نبود تنوع، بازار خودروسازان داخلی را کوچک تر می کند

دانش طراحی؛ حلقه مفقوده صنعت خودرو

اتحادیه فروش��ندگان   رییس 
ل��وازم خانگ��ی ته��ران گفت: تا 
زمانی که می توانیم با کشورهایی 
مث��ل آلم��ان، ایتالی��ا و دیگ��ر 
کشورهای پیش��رفته اروپایی در 
زمین��ه لوازم خانگ��ی مراودات��ی 
داشته باشیم طبیعی است حجم 
تج��ارت ما بعد از لغ��و تحریم با 
کش��ورهایی مانند کره، ترکیه و 

چین کاهش می یابد.
گفت وگو  در  محمد طحان پور 
با ایس��نا با بیان اینکه بهتر است 
تولیدکنندگان  س��ریع تر  هرچه 
را  خ��ود  مذاک��رات  و  اق��دام 
ب��ا کارخانج��ات مط��رح ل��وازم 

خانگ��ی در دیگر کش��ورها آغاز 
کنن��د، اظه��ار کرد: اگ��ر توافق 
هس��ته ای نهایی ش��ود، در نیمه 
دوم س��ال جاری می توانیم آثار 
لغ��و تحریم ه��ا را در حوزه لوازم 

خانگی شاهد باشیم.
وی با بیان اینک��ه لغو تحریم 
ب��ه نفع تولید و واردات اس��ت و 
تولیدکنن��دگان باید آینده نگری 
و نگاهی درازمدت داشته باشند، 
گفت: در حال حاضر بسیاری از 
تولیدکنن��دگان ما این نگرانی را 
دارند که با توجه به اخبار مثبت 
هس��ته ای، قیمت م��واد اولیه ای 
را ک��ه در انبارهای ش��ان ذخیره 

کردن��د کاه��ش یاب��د و متضرر 
ش��وند ولی جای نگرانی نیست 
می توانند  تولیدکنن��دگان  چون 
با برنامه ریزی هرچه سریع تر در 

این زمینه اقدام کنند.
طحان پ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه 
اتحادیه همیشه ناظر بر کیفیت 
کاالهاس��ت، گف��ت: کاالهای��ی 
ک��ه کیفی��ت ندارند بع��د از لغو 
تحریم به تدریج از گردونه خارج 
می ش��وند و اگ��ر تولیدکننده ای 
نمی توان��د تولی��دی ب��ا کیفیت 
داش��ته باش��د از رقاب��ت خارج 
می شود، چون تولید باید همپای 
دنیا حرکت کند و تولیدکنندگان 

خودشان را با تکنولوژی روز دنیا 
مطابقت دهند.

ریی��س اتحادیه فروش��ندگان 
لوازم خانگی تهران با بیان اینکه 
درحال حاضر کارخانجات خوب 
ل��وازم خانگی در کش��ور داریم 
ولی دانش و تکنولوژی به میزان 
کافی در این زمینه وجود ندارد، 
اظهار امیدواری کرد: دو تا س��ه 
س��ال آین��ده بتوانی��م در حوزه 
ل��وازم خانگ��ی ج��ای ترکیه را 
در منطق��ه بگیری��م که در حال 
حاضر در این حوزه کش��ورهایی 
مثل ترکیه، کره، چین یا ویتنام 

مطرح هستند.

وی بیان ک��رد: واردکنندگان 
با توج��ه به اینکه ب��رای بحث 
حمل کاالها در ش��رایط تحریم 
کشور  چندین  هس��تند  مجبور 
اس��ت  بزنن��د طبیع��ی  دور  را 
هزینه ه��ای زی��ادی ب��ه آنه��ا 
نیز  آنه��ا  تحمی��ل می ش��ود و 
مجب��ور هس��تند کااله��ا را به 

قیمت گران تری بفروش��ند.
طحان پور در بخشی از سخنان 
خود به قیمت دالر اشاره و اظهار 
ک��رد: طبیعی اس��ت اگر قیمت 
دالر ثاب��ت باش��د تولیدکنن��ده 
می تواند برای حداقل ش��ش ماه 

آینده خود برنامه ریزی کند.

یک کارشناس ارشد معدن معتقد 
اس��ت:  بیانیه مطبوعاتی منتش��ر 
ش��ده در پایان مذاکرات میان تیم 
هس��ته ای ایران و 1+5 زمینه جلب 
س��رمایه گذاری، تکمی��ل ظرفیت 
تولید و رونق اش��تغال را در کش��ور 
به وی��ژه در بخ��ش معادن و صنایع 

معدنی به دنبال خواهد داشت. 
حس��نا داراب��ی، عض��و کمیت��ه 
دانش��جویی خانه مع��دن ایران روز 
سه شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داش��ت:  اعمال تحریم ها از س��وی 
دش��منان جمهوری اسالمی عالوه 
ب��ر اخت��الل در روند تولید، فعالیت 
مطالعات��ی دانش��جویان به ویژه در 
مقاط��ع تحصی��الت تکمیلی را در 
عرصه برون مرزی مختل یا متوقف 
ساخته بود اما امروز بیانیه مزبور را 
می توان س��نگ بنای��ی برای رونق 

فعالیت تولیدی، رش��د اش��تغال و 
فراهم سازی فرصت های مطالعاتی 
در خ��ارج برای دانش��جویان ایرانی 
ارزیابی کرد. وی یادآور شد:  معدن 
سرب و روی مهدی آباد  )یزد(که به 
دلیل مشکالت مالی مدت ها متوقف 

مانده بود، سال گذشته فعالیت خود 
را از س��ر گرفت و اطالعات منتش��ر 
ش��ده از س��وی مج��ری ذی رب��ط 
حاکی است که امکان اشتغال بالغ 
ب��ر یک ه��زار و 300 نفر به صورت 
مس��تقیم و چندی��ن ه��زار نف��ر 

به صورت غیرمس��تقیم فراهم شده 
که این مهم با جذب س��رمایه های 
داخلی و خارجی امکان پذیر اس��ت. 
مطالعات آغازین معدن سرب و روی 
مهدی آب��اد مربوط به س��ال 1329 
اس��ت و در سال 1343 با مشارکت 

ش��رکت های خارجی فعالیت ها تا 
س��ال 1357 ادامه داش��ت، سپس 
متوق��ف و در دوره 83 - 1366 از 
سر گرفته شد. دارابی افزود:  معدن از 
عمده ترین بخش های تامین کننده 
مواد اولیه بخش صنعت محس��وب 
می ش��ود و ذخایر غنی موادمعدنی 
به عنوان یک امکان بالقوه می تواند، 
نقش اساس��ی در توسعه صنعتی 
کش��ور ایف��ا کن��د و راهگش��ای 
بس��یاری از معضالت خودکفایی 
صنعتی کش��ور باش��د. وی تاکید 
کرد:  طی س��ال های اخیر، بخش 
مع��دن در ارتباط ب��ا بحران مالی 
غرب و تحریم ها کمتر دستخوش 
تغیی��رات ش��د، ام��ا ب��ا بررس��ی 
همه جانب��ه بخش ه��ای مختلف، 
میزان ش��دت و ضعف تحریم ها را 

می توان مشخص ساخت. 

یک کارشناس ارشد معدن: 

بیانیه سوییس امکان تکمیل ظرفیت تولید و رونق اشتغال را درپی دارد

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران:

 لوازم خانگی چینی جای خود را به محصوالت اروپایی می دهد
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اتحادیه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
هدفگذاری تولید 1.4میلیون 

دستگاه خودرو در سال 94

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از هدفگذاری 1.4 میلیون دس��تگاه خودرو تا پایان 
سال جاری خبر داد و گفت: در این سال به طور قطع 

پشتیبانی بیشتری از تولید خودرو خواهیم داشت.
به گ��زارش ایرن��ا از ش��بکه اطالع رس��انی تولید 
و تج��ارت ای��ران، محس��ن صالحی نیا با اش��اره به 
تاکید مقام معظم رهب��ری و رییس جمهور بر رونق 
تولید، اش��تغال و صادرات افزود: این موضوع از اهم 
برنامه ه��ای مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و صنایع خودروسازی است.
صالحی نیا اظهار داش��ت: در بخش خودروسازی 
نیز مانند س��ایر بخش ه��ای مختلف عل��ی القاعده 
اه��داف و برنامه هایی ترس��یم ش��ده، کمااینکه این 
صنعت در سال گذشته هم توانست در رونق تولید و 

نیز ارزش افزوده نقش موثری داشته باشد.
وی اضاف��ه ک��رد: اگ��ر بتوانی��م به عن��وان بخش 
سیاس��ت گذار پشتیبانی خوبی از بخش های تولیدی 
انج��ام دهی��م و واحده��ای تولیدی محص��والت با 
کیفی��ت تولید کنند، می توانی��م از مصرف کنندگان 

هم بخواهیم به نوبه خود از تولید حمایت کنند.
صالحی نیا از برنامه افرایش صادرات به خصوص در 
بخش خ��ودرو خبر داد و تصریح کرد: با برنامه هایی 
ک��ه با مدیران داش��تیم ق��ول داده اند ک��ه افزایش 

صادرات داشته باشند.
وی ادامه داد: تولید انواع لوازم خانگی و خوراکی و 
محصوالت واسطه ای و نهایی و توسعه ارائه خدمات 
پ��س از فروش، ایجاد ارزش افزوده بیش��تر و به تبع 

آن ایجاد اشتغال در برنامه امسال هست.
صالحی نیا تاکید کرد: باید پشتیبانی الزم از سوی 
وزارتخانه، گمرکات، بانک ها، س��ازمان امور مالیاتی 
و تامی��ن اجتماعی ص��ورت گیرد.کارگروه هایی که 
ب��رای رفع مش��کالت واحدهای تولیدی با ریاس��ت 
اس��تاندارها در ح��ال ش��کل گیری اس��ت می تواند 
مش��کالت واحدهای تولیدی را ت��ا حدودی برطرف 

کند تا رونق تولیدی و صادرات شکل بگیرد.
صالحی نیا با اش��اره به لزوم خدمات پس از فروش 
گف��ت: این خدم��ات، کااله��ای مصرفی ب��ادوام و 
کاالهای سرمایه ای مثل انواع خودرو، لوازم خانگی و 
انواع مشابهی که نقش خدمات پس از فروش در آن 

موثر است را شامل می شود.
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تج��ارت، تصریح 
کرد: در زمینه خدمات پس از فروش دس��تورالعملی 
تدوین ش��ده که حتی کاالهای تقریبا مصرفی مثل 
الس��تیک خودرو را نیز دربر می گی��رد تا واحدهای 
تولیدی و ش��رکت های مجاز خدمات پس از فروش، 
محدوده خدمات پس از فروش را رعایت کنند و در 
این زمینه الزامات بخش سیاس��ت گذار و روش های 

کنترلی و نظارتی نیز ایجاد شده است.

آغاز تولید انبوه محصوالت جدید 
پارس خودرو 

 مع��اون برنامه ریزی پارس خودرو با اعالم رش��د 
تولی��د 82 درصدی این ش��رکت در س��ال 1393،  
از آغ��از تولی��د انبوه محصوالت جدید این ش��رکت 

درسال جاری خبر داد. 
آرمین مکوندی، معاون برنامه ریزی پارس خودرو  
ب��ا بیان اینک��ه افزای��ش تولید در این ش��رکت در 
حالی انجام ش��ده اس��ت که پارس خودرو دهه 90 
را با مش��کالت متعدد زنجیره تامین ناشی از اعمال 
تحریم ه��ا آغاز کرد اما با درای��ت و تالش مدیران و 

کارکنان خود توانست بر مشکالت غلبه کند. 
وی گف��ت:  پارس خودرو با تولید 110هزارو220 
دس��تگاه خودرو در س��ال 93 توانس��ت رشد 82/3 

درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کند. 
معاون برنامه ریزی پارس خودرو با اشاره به تولید 
وانت دوکابین ریچ و برتری کیفی و فنی این خودرو 
نسبت به س��ایر رقبای خود در بازار گفت:  در حال 
حاض��ر بیش از 2100 دس��تگاه از این خودرو تولید 
و عرضه ش��ده که با برنامه ریزی صورت گرفته تولید 
بیش از 3 هزار دس��تگاه از ای��ن محصول در برنامه 

تولید سال جاری قرار گرفته است. 
مکون��دی با اعالم خبر آغاز تولید انبوه محصوالت 
خانواده برلیان��س  )H300( افزود:  در حال حاضر 
تولی��د دو محصول برلیانس H 320 وH 330 آغاز 
ش��ده و بیش از 2500 دس��تگاه ازاین دو محصول 
پیش فروش ش��ده اس��ت و در زمان مق��رر تحویل 

مشتریان داده خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د بر ای��ن مطلب که پ��ارس خودرو 
ش��رکتی خوش��نام در عرضه محص��والت به لحاظ 
کیفیت اس��ت، گف��ت:  باتوج��ه به قیم��ت رقابتی 
برلیانس و پیش بینی خدمات گسترده پس از فروش 
این محص��والت،  امیدواریم بتوانیم خدمات خوب و 

مناسبی را به مشتریان مان ارائه دهیم. 
H و   320 H در دو م��دل   300 محص��والت 
H 330 ب��ا گیربکس دس��تی و اتومات،  با موتور 
1500 سی سی،  مصرف س��وخت سیکل ترکیبی 
6/7 در ه��ر 100کیلومتر و اس��تاندارد آالیندگی 

یورو 5 به بازار عرضه خواهند ش��د. 
 ، EBDو ABS مجه��ز بودن به سیس��تم ترم��ز
کیس��ه هوای راننده و سرنش��ین، س��انروف، شیشه 
باالب��ر برقی اتوم��ات با اس��تفاده از ریموت کنترل،  
رینگ آلومینیومی و دکمه اس��تارت  )Keyless( از 

امکانات این دو خودرو به شمار می رود. 

بیانیه سوییس دستاورد بزرگی 
است که زمینه تامین مالی طرح ها 

را فراهم می کند

مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیانیه 
سوییس دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می شود 
و زمینه تامین مالی طرح ها را فراهم می سازد و بستر 

اجرایی آنها را باید سریع تر مهیا ساخت. 
مهدی کرباس��یان در نشس��ت بررس��ی طرح های 
هفتگانه فوالد اس��تانی اظهار داش��ت: اجرایی ش��دن 
طرح ه��ای تولی��دی به ویژه در بخش معادن و صنایع 
معدن��ی موجب می ش��ود تا از دغدغ��ه مدیران برای 
پیشرفت امور جاری طرح ها کاسته شود و روند امور 

تسریع یابد. 
وی در جم��ع مدی��ران طرح ه��ای هفتگان��ه فوالد 
اس��تانی، مش��ارکین، مدی��ران عام��ل ش��رکت های 
پیمان��کاری و مش��اوران طرح ها، ضرورت زمان بندی 
و مش��خص س��اختن اولویت ها را در این طرح ها مورد 

تاکید قرار داد. 
رییس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، لزوم تعیین 
تجهی��زات اصل��ی مورد نی��از در طرح های فوالدی را 
یادآور و خواس��تار تعیی��ن زمان راه اندازی واحدهای 
احیا در محدوده مش��خص زمانی ش��د. قرار اس��ت 
واحدهای احیای س��ه طرح فوالد اس��تانی در نیمه 

نخست سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد. 
فوالد سپیددش��ت )چهارمحال و بختیاری(، میانه 
)آذربایجان شرقی(، نی ریز )فارس(، قائنات )خراسان 
جنوب��ی(، ش��ادگان )خوزس��تان(، باف��ت )کرمان( و 
س��بزوار )خراس��ان رضوی( طرح های هفتگانه فوالد 

استانی محسوب می شوند. 
ق��رار اس��ت طی هفته آین��ده اولویت ها، تجهیزات 
اساس��ی موردنی��از، الزامات و زیربناه��ای الزم برای 
راه اندازی واحدهای احیا، تعیین و طی گزارش��ی به 
رییس هیات عامل ایمیدرو ارائه شود تا پیش بینی های 

الزم برای رفع موانع صورت گیرد. 
کرباسیان خواستار تالش بیشتر و تقویت جبهه های 

کاری در طرح های هفتگانه فوالدی شد. 
براس��اس این گ��زارش، مدیران طرح ه��ای مزبور 
گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح ها، تامین زیربناها، 
آب، ب��رق، گاز، راه آه��ن و دیگر مس��ائل فنی را ارائه 
کردند. مطابق س��ند چش��م انداز 1404 قرار اس��ت 
ظرفیت تولید فوالد کش��ور به 55 میلیون تن برس��د 
و تکمی��ل و راه ان��دازی طرح های هفتگانه فوالدی که 
هری��ک 800 ه��زار تا یک میلیون تن ظرفیت دارند، 

گامی در جهت دستیابی به هدف مزبور است. 
ظرفیت کنونی فوالد کش��ور 22 میلیون تن اعالم 
شده و در پایان سال 1392 مجموع تولید فوالد خام 

کشور به رقم 15.6 میلیون تن رسید. 
محمد خانداداش پور مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد 
ای��ران ب��ه هم��راه معاونان و مدیران این ش��رکت در 
نشست مزبور حضور داشتند. ایران در بین 65 کشور 
ش��اخص فوالد س��از جهان رتبه چهاردهم را دارد و 
جایگاه نخس��تین در خاورمیانه را به خود اختصاص 
داده اس��ت. آمارها نش��ان داد، س��ال گذش��ته میزان 
صادرات فوالد کش��ور به 2 میلیون تن رس��ید و این 
درحالی اس��ت که س��هم صادرات این بخش در سال 

ماقبل 200 هزار تن ثبت شده بود. 

یک کارشناس حوزه کار پیش بینی کرد 
 فضای کسب و کار در ماه های آتی 

بهبود می یابد

ی��ک کارش��ناس ب��ازار کار گفت: با انتش��ار بیانیه 
هس��ته ای س��وییس در روزهای اخیر انتظار می رود 
فضای کسب و کار به دلیل کاهش هزینه های تولید و 

رونق سرمایه گذاری بهبود زیادی یابد. 
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایرنا افزود: تا زمانی 
که نتایج عملی بیانیه سوییس تحقق نیابد نمی توان 

اظهارنظر متقنی درخصوص رفع تحریم ها داشت. 
وی ادامه داد: شواهد نشان می دهد شرایط سیاسی 
و اقتصادی کشور به سمت بهبود نسبی پیش می رود، 
به طوری که امید و فضای کس��ب و کار پس از س��ال ها 
رکود رونقی دوباره خواهد یافت. وی اظهار داش��ت: 
با عملیاتی شدن بیانیه هسته ای سوییس زمینه های 
س��رمایه گذاری افزای��ش می یابد، زیرا س��رمایه گذار 
همواره به دنبال شرایط ثبات است تا بتواند سرمایه 
خود را به کار اندازد. حیدری ابراز امیدواری کرد که 
بهبود شرایط در ظرفیت های شناخته شده نظیر نفت 
و گاز تا پتانسیل های ناشناخته اقتصادی تسری یابد. 
وی با اشاره به آثار روانی بیانیه هسته ای گفت: در چند 
روز اخیر و پس از مذاکرات مثبت مسئوالن ایرانی با گروه 
1+5 نه تنها کاهش قیمت ارز را مش��اهده کردیم، بلکه 
حتی شاخص های بازار سهام با رشد مطلوبی مواجه شده 
است. حیدری در پایان گفت: تردیدی نیست وضعیت 
فضای کسب و کار بهبود می یابد اما باید در انتظار ماه های 
آتی بود که محورهای مورد تاکید در بیانیه هس��ته ای 

عملیاتی شود. 

صنعت

اشتغال

خودرو

عسل داداشلو



پس از بیانیه لوزان در مورد 
تواف��ق 1+5و ای��ران درب��اره 
موضوعات هسته ای و برداشته 
انتظ��ار  تحریم ه��ا،  ش��دن 
می رفت ک��ه بازار های داخلی 
نس��بت به این رویداد واکنش 
نش��ان دهند. از س��ویی بازار 
س��رمایه با ثب��ت رکوردهای 
تاریخی به اس��تقبال این خبر 
رفت و اما از س��وی دیگر بازار 
ارز ب��ه جای کاه��ش قیمت 
رون��د رش��د و افزای��ش را در 

پیش گرفت. 

آرایش بازیگران بازار ارز
کریم حمیدی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
گف��ت:  ام��روز«  »فرص��ت 
ل��وزان  بیانی��ه  تاثیر گ��ذاری 
برای ب��ازار ارز ب��ه خاطر بند 
برداشته شدن تحریم های آن 
اس��ت. تحلیل بازار این است 
تحریم ها  ش��دن  برداشته  که 
می تواند فرصت های اقتصادی 
جدیدی به ای��ران بدهد و به 
دنب��ال آن قیمت ارز می تواند 
کاهش  ی��ا  قیمت��ی  اص��اح 
قیمت را تجربه کند اما اتفاقی 
ک��ه در عم��ل پ��س از قرائت 
بیانیه افتاد چیز دیگری بود. 

ام��ر  ب��دو  در  اف��زود:  وی 
ب��ا اع��ام بیانیه ل��وزان، یک 
ش��وک مثبت در کشور به راه 
افتاد. جش��ن و پایکوبی مردم 

در همان ش��ب اع��ام بیانیه 
لوزان نش��ان می داد که کشور 
در  هیجان پذی��ری  ظرفی��ت 
این ب��اره را دارد ام��ا اتفاقات 
هدای��ت  م��ورد  در  بع��دی 
بحث های طرف ه��ای مذاکره 
در کشورهای ش��ان روند بازار 
ارز را تعیین کرد. مس��ئوالن 
آمری��کا مس��ائلی را در مورد 
کردند  مط��رح  ل��وزان  بیانیه 
ک��ه حواش��ی زی��ادی ایجاد 
ک��رد، مث��ا بح��ث در مورد 
زمان برچیده شدن تحریم ها. 
طرف ایرانی از برچیده ش��دن 
هم��ه تحریم ه��ای مال��ی در 
روز اول اج��رای تواف��ق خبر 
آمریکایی  ط��رف  اما  می دهد 
از برچیده ش��دن تحریم ها در 
پس از اجرای توافق از س��وی 
ایران. در این مورد رسانه های 
داخل��ی بحث های زی��ادی را 
مطرح کرده اند که انرژی الزم 
را از ب��ازار ارز ب��رای کاه��ش 

قیمت گرفته است. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
اما نکته ای که به نظر می رسد 
بای��د ب��ه آن توجه ک��رد این 
است که از فردای اعام بیانیه 
لوزان بازار ارز ش��اهد افزایش 
قیم��ت بود. در اینج��ا باید به 
نق��ش بازیگران بازار ارز توجه 
کنی��م. م��ا در بازار ارز س��ه 
دس��ته بازیگر داریم. بازیگران 
عمده که س��رمایه های کان 
ب��ا خریدوفروش های  و  دارند 

عمده روی قیم��ت بازار تاثیر 
می گذارن��د، بانک مرکزی که 
بخش مهمی از ارز کش��ور را 
در اختی��ار دارد و می تواند با 
این اهرم بر قیم��ت ارز تاثیر 
و س��ومین دس��ته،  بگ��ذارد 
دالالن خرده پ��ا هس��تند که 
موج س��واری  قص��د  بیش��تر 
را دارن��د. اتفاق��ی ک��ه بعد از 
بیانی��ه لوزان افتاد این بود که 
بازیگران عمده بازار شروع به 
حمایت از قیم��ت ارز کردند. 
اگرچه مسئوالن بانک مرکزی 
می گوین��د ک��ه ب��ه هیچ وجه 
در مقاب��ل کاه��ش قیمت ارز 
مقاومت نمی کنند اما س��ابقه 
نوس��انات ارزی نشان می دهد 
که بان��ک مرکزی تمایل دارد 
قیم��ت ارز را ب��االی 3 هزار 

تومان نگاه دارد.
برخ��اف  داد:  ادام��ه  وی 
سال گذشته که رییس بانک 
مرک��زی این تمای��ل خود را 
مطرح  رس��انه ای  به ص��ورت 
انتقاد ش��دیدی  ب��ا  ک��رد و 
مواجه ش��د به نظر می رس��د 
و  از طریق غیر رسمی  این بار 
با استفاده از اهرم های درون 
بازار از قیم��ت ارز در مقابل 
هیج��ان بیانیه لوزان حمایت 
ش��د. در این ب��اره بازیگ��ران 
ارز ه��م همراه  ب��ازار  عمده 
بودند چرا ک��ه بخش مهمی 
کس��انی  بازیگ��ران  ای��ن  از 
بودند که در س��ال گذش��ته 

دس��ت به خریدهای سنگین 
زدن��د و کاه��ش قیم��ت ارز 
متض��رر  موج��ب  می توان��د 
ش��دن آنها را فراهم کند اما 
با ای��ن حال ابهام��ات بیانیه 
اظه��ارات متفاوت  ل��وزان و 
مقام��ات ایران��ی و آمریکایی 
در م��ورد تحریم ها مهم ترین 
نقش را داش��ت. تجربه نشان 
داده است که مهندسی بازار 
ارز در هم��ه ش��رایط ممکن 
هیج��ان  وقت��ی  و  نیس��ت 
باشد،  فروش شدید  یا  خرید 
بازیگ��ران ب��ازار مجب��ور به 

همراهی با موج می شوند. 

 تصمیم درست 
بانک مرکزی

دکت��ر محم��د که����ن دژ 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
در ای��ن ب��اره گف��ت: یکی از 
تی��م  ق��درت  مش��خصه های 
یازده��م،  دول��ت  اقتص��ادی 
اقدامات عقانی آن است. این 
عقانیت را در موارد مختلفی 
می ش��ود دی��د، از جمل��ه در 
مدیریت بازارها. تاکید آنها بر 
این است که اقتصاد کشور را 
از هر نوع هیجان پذیری کاذب 
دور نگ��ه دارند و اجازه ندهند 
اقتصاد، اسیر دست احساسات 
شود. کنترل قیمت ارز بعد از 
بیانی��ه لوزان اقدامی درس��ت 
ب��ود راه را بر س��فته بازی در 

بازار ارز بست. 
وی ف��زود: ش��اید این گونه 
به  نظر برسد که کاهش قیمت 
ارز چ��ون باعث کاهش قیمت 
کااله��ای عموم��ی می ش��ود 
رخداد خوبی باش��د ام��ا باید 
دید که آی��ا این اتف��اق برای 
هم��ه بخش ه��ای اقتص��ادی 
کش��ور مطلوب است؟ کاهش 
قیم��ت ارز اگرچ��ه می توان��د 
قیمت برخی کاالها را کاهش 
دهد ام��ا ارز ارزان برای بخش 
تولی��د می توان��د بحران س��از 
باش��د. بس��یاری از شرکت ها 
به خص��وص ش��رکت هایی که 
فع��ال  ص��ادرات  بخ��ش  در 
از ش��رکت های  اعم  هس��تند 
حمل و نقل دریایی، پتروشیمی 
و پاالیشگاهی از کاهش شدید 
قیم��ت ارز در ای��ران متضرر 
صورت حساب های  و  می شوند 
مال��ی آنه��ا ض��ررو زیان های 
بزرگ��ی را ثبت خواه��د کرد. 
وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی 
وقتی می خواهند درباره مسئله 
مهمی مانند قیمت ارز تصمیم 
بگیرند باید همه جوانب را نگاه 
کنند نه فق��ط ارزانی کاالها و 
ش��ادی م��ردم. البت��ه کاهش 
قیمت ه��ا مهم اس��ت اما این 
شادی باید دائمی باشد و از آن 
طرف با ورشکستگی واحدهای 
تولیدی بزرگ نباید این شادی 
با کاهش س��طح اش��تغال به 

اندوه تبدیل شود. 

همگامی بانک مرکزی و بازیگران عمده بازار ارز پس از بیانیه لوزان

چرا قیمت ارز کاهش نیافت؟ 

بلومب��رگ  خب��ری  پای��گاه 
ش��اید  نوش��ت:  گزارش��ی  در 
هیچ کس��ی بیشتر از بانکداران 
ای��ران روی نتایج موفقیت آمیز 
حس��اب  هس��ته ای  تواف��ق 

نمی کند.
طب��ق آمار صندوق بین المللی 
پول، تحریم ها و سیاست تسهیل 
پولی که تحت دولت س��ابق در 
ایران اجرا ش��د، باالترین سطح 
بدهی ه��ای بانکی در خاورمیانه 
پ��س از لیب��ی و یم��ن را در پی 
داش��ت. پایان انزوای اقتصادی 
ب��ه بعض��ی از بانک ه��ا ام��کان 
خواه��د داد از اعتب��ار خارج��ی 
اس��تفاده کنن��د و درآمد دولتی 
به اندازه ای تقویت می ش��ود که 
بتواند به کمک موسس��ات دچار 

مش��کل برود.
عماد مش��تاق، استراتژیس��ت 
انگلیس��ی  تحقیقات��ی  ش��رکت 
ب��ه  ب��اره  ای��ن  در  اکس��ترات 
بلومب��رگ گفت: سیس��تم بانکی 

ب��ه دلیل سیاس��ت های پولی که 
در دهه گذش��ته اجرا شده اند در 
وضعیت خوبی نیست و یک توافق 
هس��ته ای تاثیر مثبت عظیمی بر 
کل اقتص��اد و بانک ه��ای داخلی 

خواهد داشت.
گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
بزرگ ترین  ایران��ی  بانک ه��ای 
سیس��تم مالی اس��امی جهان 
را تش��کیل می دهن��د و نح��وه 
برداش��ته ش��دن تحریم های��ی 
که س��ازمان ملل علیه سیس��تم 
بانک��ی تحمی��ل ک��رده یکی از 

مذاک��رات  اصل��ی  موضوع��ات 
در س��وییس ب��ود ک��ه در آنجا 
مذاکره کنندگان هفته گذش��ته 

به تفاهم رسیدند.
تحریم ه��ا علیه صادرات نفت 
ایران، درآمد کش��ور را به میزان 
30 درصد تا پایان س��ال 2012 
کاه��ش داد و ورود ارز خارجی 
را مح��دود کرد. زمانی که دولت 
 2013 اوت س��ال  در  کنون��ی 
روی کار آمد، سیاس��ت پولی را 
تحکیم و مدیریت بانک مرکزی 
را تغیی��ر داد و در نتیج��ه ن��رخ 

ت��ورم از 45 درص��د در زم��ان 
آغ��از فعالی��ت دول��ت جدید به 
16.3 درصد کاهش یافت. چارلز 
 رابرتسون، مدیراقتصاددان جهانی 
بانک س��رمایه گذاری رنس��انس 
کپیت��ال معتق��د اس��ت: تواف��ق 
ب��رای پایان دادن به انزوای ایران 
ممک��ن اس��ت نیاز ب��رای کمک 
 مال��ی ب��ه بعض��ی از بانک ه��ا را 

مرتفع کند.
وی در مصاحب��ه ای از لن��دن 
ب��ه بلومبرگ گفت: مدیریت این 
موضوع به مسئله تحریم ها مربوط 

است، بنابراین اگر پول حاصل از 
برداش��ته ش��دن تحریم ها زودتر 
آزاد ش��ود، ش��اید دیگر نیازی به 
کمک ب��ه بانک ها از طریق چاپ 

پول نباشد.
اکث��ر 20 بانک خصوصی ایران 
در ب��ازار ب��ورس ته��ران به ثبت 
رس��یده اند و در میان بزرگ ترین 
ش��رکت ها از نظ��ر ارزش ب��ازار 
ق��رار دارند. ارزش س��هام ش��ش 
بان��ک بزرگ در ش��اخص اصلی 
بورس به طور متوس��ط 17 س��ال 
در مقایس��ه ب��ا 10 درص��د برای 
ش��اخص کلی بورس طی س��ال 

گذشته کاهش یافت.
ب��ه گفت��ه غامپ��ور، تحلیلگر 
نوین، بازگش��ت به سیستم مالی 
جهان��ی، بازار بده��ی ایران را به 
روی س��رمایه گذاران خارجی باز 
می کند و از سوی دیگر با برداشته 
ش��دن تحریم ها علی��ه صادرات 
نفت��ی، ورود ارز خارجی افزایش 

خواهد یافت.

امیدواری بزرگ ترین سیستم بانکی اسالمی جهان به پایان تحریم ها

با  اقتص��ادی  کارش��ناس  یک 
تاکی��د ب��ر اینکه م��ردم به این 
تغییرات  نتیجه رس��یده اند ک��ه 
قیم��ت ارز خیل��ی ب��ه توافقات 
گفت:  نیست،  وابس��ته  هسته ای 
تقریب��ا همه می دانن��د با تفاهم 
اتف��اق  کوتاه م��دت  در  ل��وزان 
خاص��ی در ب��ازار نمی افت��د که 
ارز منجر ش��ود.  نرخ  به کاهش 
هاشمی  حس��ینی  سیدبهاءالدین 
در گفت وگو با تس��نیم، در پاسخ 
به این پرس��ش ک��ه چرا با وجود 
پیش بین��ی برخ��ی اف��راد، بع��د 
از انتش��ار بیانیه ل��وزان نرخ ارز 
این  اظهار داشت:  نیافت،  کاهش 
اتفاق چند بار در مذاکرات قبلی 

افت��اده بود ولی م��ردم به نتیجه 
رس��یده اند ک��ه تغیی��رات قیمت 
ارز خیل��ی ب��ه توافقات وابس��ته 
نیس��ت و تابع عرض��ه و تقاضای 

بازار اس��ت.
وی ب��ا بیان اینک��ه منابع ارزی 
کش��ور مش��خص اس��ت، تصریح 
کرد: مهم ترین منب��ع ارزی ایران 
فرآورده ه��ای  و  نف��ت  ص��ادرات 
نفتی، ص��ادرات کاالهای غیرنفتی 
و همچنین ارز ورودی مس��افران 
خارجی و ایرانیان خارج از کش��ور 

است.
این کارش��ناس اقتصادی ضمن 
اینک��ه مص��ارف ارزی  اش��اره به 
ش��امل واردات کاال، تعهدات ارزی 

ایرانیان خارج از کشور، خروج ارز 
توس��ط ایرانیان خارج کش��ور و... 
است، گفت: هرچقدر تراز پرداخت 
خارج��ی مثبت تر باش��د پول ملی 
تقویت و دالر ارزان می ش��ود ولی 
هرچق��در کس��ری ت��راز پرداخت 
خارج��ی داش��ته باش��یم تضعیف 
پول ملی و گرانی دالر را مشاهده 

می کنیم.
حس��ینی هاش��می ب��ا تاکی��د 
براینک��ه همه می دانن��د با کاهش 
قیم��ت نف��ت عمده مناب��ع ارزی 
کش��ورمان کاهش یافت��ه و بعضا 
ب��ه نصف رس��یده اس��ت اف��زود: 
همچنی��ن ای��ن تفک��ر در جامعه 
ایجاد ش��ده اس��ت که در صورت 

بروز رونق اقتصادی تقاضا برای ارز 
)به منظور ایجاد اش��تغال( افزایش 
می یاب��د. تقریبا هم��ه می دانند با 
تفاهم ل��وزان در کوتاه مدت اتفاق 
خاصی در بازار نمی افتد که منجر 

به کاهش نرخ ارز شود.
به گفت��ه وی، از آنجایی که نفت 
یکی از منابع اصلی بودجه اس��ت، 
با کاهش ن��رخ جهانی نفت و افت 
میزان صادرات آن احتمال کسری 
بودجه و افزای��ش بدهی دولت به 
بانک مرکزی وج��ود دارد که این 
موضوع افزایش تورم و به دنبال آن 

افزایش نرخ ارز را به همراه دارد.
اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
همچنی��ن تاکید کرد که بازیگران 

بازار ارز نیز به این موضوع اشراف 
دارن��د، ضم��ن آنکه ش��روع این 
تاثیرگذاری از سه ماه آینده است 
چراکه باید توافق به امضا برس��د، 
بنابراین هر اتفاقی بعد از توافق رخ 

دهد مورد اهمیت است.
این کارش��ناس اقتصادی اضافه 
کرد: بانک مرکزی اگر بداند شوک 
وارد بازار شده نباید اجازه دهد که 
نرخ ارز ش��دیدا دچار فراز و فرود 
شود؛ بانک مرکزی تاکنون اقدامی 
در جهت باال نگه داش��تن ارز انجام 
نداده است البته هر زمان احساس 
کرد یک نوس��ان موق��ت در بازار 
داریم نباید اجازه تغییرات ش��دید 

قیمتی را بدهد.

با بیانیه لوزان در کوتاه مدت اتفاقی در بازار ارز رخ نمی دهد
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درخواست دادگاه آمریکایی درباره 
مصادره دارایی های بانکی ایران

دادگاه عال��ی آمری��کا از دول��ت فدرال این کش��ور 
درب��اره مصادره ح��دود 2 میلیارد دالر از دارایی های 
بانکی بلوکه شده ایران به منظور پرداخت خسارت به 

قربانیان حمات ضدآمریکایی نظر خواست.
به گزارش ایس��نا، وال اس��تریت ژورنال در گزارشی 
نوشت: این درخواست که به شکل یک حکم دادگاهی 
کوت��اه انج��ام گرفت، اقدامات حقوق��ی کنونی برای 
واداشتن پرداخت این پول به بیش از 1300 آمریکایی 
قربان��ی حم��ات ضدآمریکایی یا اعضای خانواده آنها 
ک��ه ط��ی چند س��ال گذش��ته حک��م دادگاه را برای 
دریافت خس��ارت از محل پول های بلوکه ش��ده ایران 
را به دس��ت آورده اند، به تاخیر می اندازد. این دادگاه 
درخواست بانک مرکزی ایران درباره دارایی های بلوکه 
ش��ده را مورد بررس��ی قرار داده است. این بانک حکم 
دادگاه های آمریکایی را که با پرداخت غرامت از محل 
این دارایی های بلوکه شده موافقت کرده اند به چالش 

کشیده است.
به گزارش ایسنا، دادگاه های آمریکایی با این ادعای 
واهی که این حمات تروریستی با حمایت ایران انجام 
گرفته ان��د ب��ا پرداخت غرام��ت به قربانیان حمات از 
محل دارایی های بلوکه شده کشور موافقت کرده اند.

رویترز در گزارش��ی نوش��ت: این دادگاه از وزارت 
دادگستری آمریکا برای استماع درخواست تجدیدنظر 
بانک مرکزی ایران توس��ط 9 قاضی کس��ب تکلیف 
کرده است. اگر این قضات با رسیدگی به درخواست 
تجدیدنظر بانک مرکزی مخالفت کنند در این صورت 

این پول به خانواده قربانیان پرداخت خواهد شد.
براساس گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی 
ایران در درخواس��ت خود به دادگاه عالی اس��تدالل 
کرده است اقدام کنگره آمریکا در تصویب قانونی در 
سال 2012 برای امکان پذیر کردن مصادره این پول 
و پرداخت آن به قربانیان نادرست بوده و قانونگذاران 
آمریکای��ی با ب��ه قانون درآوردن حکم یک دادگاه، از 

جدایی قوا در این کشور تخطی کرده اند.
قربانیان از دادگاه عالی خواسته اند درخواست بانک 
مرکزی ایران را رد کند و اظهار کرده اند: احکام قبلی 
دادگاه عالی روشن کرده اند که کنگره می تواند قانونی 
را که برای یک پرونده قابل کاربرد است، تغییر دهد.
بانک مرکزی در درخواست تجدیدنظر خود به این 
نکته اشاره کرد که دارایی های مورد بحث، ذخایر ارزی 

خارجی این بانک هستند.

 کارمزد کارت خوان ها 
امروز تعیین تکلیف می شود

 عضو ش��ورای پول و اعتبار از برگزاری نخس��تین 
جلس��ه ش��ورا در سال جاری با س��ه موضوع کارمزد 
تراکنش ه��ای بانک��ی، ب��ازار غیرمتش��کل پول��ی و 
تس��هیات بخش مس��کن خبرداد و گفت: نرخ س��ود 

بانکی فعا در دستور کار نیست.
محمدرضا پ��ور ابراهیم��ی در گفت وگ��و با مهر، از 
برگزاری نخستین جلسه شورای پول واعتبار در سال 
94 که دیروزدر ساختمان بانک مرکزی با حضور اعضا 
برگزار ش��د خبر داد و گفت: س��ه موضوع مختلف در 
جلس��ه ش��ورا مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. عضو 
ش��ورای پول و اعتبار گفت: تسهیات بخش مسکن، 
گزارش مربوط به س��اماندهی بازار غیرمتش��کل پولی 
و کارمزد تراکنش های کارت خوان های فروش��گاهی 
در دس��تور کار قرار دارد، موضوع نرخ س��ود بانکی در 

جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سپرده های بانکی از 780 هزار 
میلیارد تومان عبور کرد

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، مانده س��پرده های 
ریالی و ارزی بانک ها و موسس��ه اعتباری توس��عه به 

حدود 781 هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایسنا، بررسی تغییرات مانده تسهیات و 
سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری نشان می دهد 
که تا پایان آذرماه سال 1393 جمع کل سپرده های 
ارزی و ریالی آنها به 780 هزار و 982 میلیارد تومان 
رسیده که بعد از کسر سپرده های قانونی و قرار گرفتن 
ن��زد بانک مرک��زی، حدود 693 هزار و 842 میلیارد 

تومان در حساب بانک ها باقی مانده است.
اما بانک ها و موسسه اعتباری توسعه ای، از مانده 
س��پرده های خود بعد از کس��ر سپرده قانونی بیش 
از 642 ه��زار و 634 میلی��ارد توم��ان را به عن��وان 
تس��هیات پرداخته ان��د و این رق��م به عنوان مانده 
تس��هیات آنها ثبت ش��ده است. بنا بر این گزارش، 
به روال گذش��ته بیش��ترین حجم سپرده های بانکی 
در بی��ن 31 اس��تان ب��ا حدود 471 ه��زار و 530 
میلیارد تومان در تهران تجمع کرده که از این رقم 
بعد از کس��ر س��پرده های قانونی بالغ بر 398 هزار 
و 461 میلیارد تومان به عنوان تس��هیات پرداخت 

شده است.

قیمت طال از رکورد 7 هفته ای خود 
تنزل کرد

خبرگ��زاری رویت��رز اع��ام ک��رد،  قیم��ت ط��ا 
روز سه ش��نبه در س��طحی پایین ت��ر از رک��ورد هفت 
هفته ای خود ثابت ماند،  زیرا با وجود مشخص نبودن 
زمان افزایش نرخ بهره توس��ط بانک مرکزی آمریکا،  

نرخ برابری دالر در برابر سایر ارزها افزایش یافت. 
ب��ه گ��زارش ایرنا از رویت��رز،  احتمال افزایش نرخ 
بهره توس��ط بانک مرکزی آمریکا،  قیمت طا را در 
سطح بیش از یک هزار و 200 دالر در هر اونس نگه 
داشته است.  قیمت تحویل فوری طا در بازار لندن،  
پس از آنکه وز دوشنبه به رکورد 1224.10 دالر در 
هر اونس یا باالترین قیمت از 17 فوریه  )اواخر دی 
93( تاکنون رسید،  روز سه شنبه تقریبا ثابت ماند و 
در س��اعت 02:43 به وقت گرینویچ در بازار لندن به 

1213.80 دالر در هر اونس رسید. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,284تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,284تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 954,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در بازار آزاد 3,607 تومان و هر پوند نیز با 

4,896تومان قیمت خورد. 
همچنی��ن هر نیم س��که 511,000 تومان و هر ربع 

سکه 278,000 تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی 182,000 تومان خریدوفروش 
ش��د و هر گرم طای 18 عی��ار 97,788 تومان قیمت 

خورد. 
هر اونس طا در بازارهای جهانی 12,139 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,284   دالر آمریکا

3,607یورو اروپا

4,896پوند انگلیس

897درهم امارات

1,291لیر ترکیه

550یوان چین

27 ین ژاپن

2,686دالر کانادا

3,330فرانک سوییس

11,050دینار کویت

870      ریال عربستان

2,700دینار عراق

56  روپیه هند

960رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

954,000سکه  بهار آزادی

954,000  سکه طرح جدید

511,000  سکه نیم  بهار آزادی

278,000سکه ربع بهار آزادی

182,000سکه گرمی

12,139اونس طا

424,000مثقال طا

97,788هر گرم طای 18 عیار

 بانک پاسارگاد
در بین 500 برند برتر جهان

بانک پاسارگاد موفق شد در رتبه بندی برندهای برتر 
بانکی که توسط نشریه معتبر بنکر انجام شد،  در بین 

500 برند بانکی برتر جهان قرار گیرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد،  براس��اس 
ارزیابی گزارش مالی س��ال 2014 بانک ها که توس��ط 
نش��ریه معتبر بنکر،  جهت انتخ��اب 500 برند بانکی 
برتر جهان،  انجام شده است،  بانک پاسارگاد موفق شد 
به عن��وان تنها بانک ایران��ی،  در رتبه 328 جهان قرار 

گیرد. 
براساس این خبر،  در این رقابت نشریه بنکر،  ارزش 
خدمات موسس��ات مالی را در سراسر جهان براساس 
روش Royalty Relief محاس��به ک��رده ک��ه بانک 
پاس��ارگاد،  در نخس��تین حضور خ��ود در این رقابت 
موفق به کس��ب جایگاه 328 در بین 500 برند بانکی 

برتر شد. 

 اعطای تسهیالت با شرایط ویژه
در بانک رفاه 

 به گزارش روابط عمومی بانک رفاه،  تمامی اشخاص 
 حقیقی دارنده حس��اب ج��اری و کوتاه م��دت عادی  
)در حال حاضر با نرخ س��ود علی الحس��اب 10 درصد( 

می توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند. 
 براساس این طرح متقاضیان می توانند تا مبلغ یک 
میلیارد ریال،  تسهیات برای تامین کاالها و خدمات 

مورد نیاز خود دریافت کنند. 
 گفتنی است، زمان افتتاح حساب جهت برخورداری 
از امتی��از مربوط به طرح مزب��ور تا پایان فروردین ماه 

سال94 است. 

برگزاری مسابقات بین المللی ربوکاپ 
آزاد ایران با حمایت بانک ملت

 دهمی��ن دوره مس��ابقات بین المللی رب��وکاپ آزاد 
ای��ران 2015 ب��ا حمایت بانک مل��ت در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 
 ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملت،  در این دوره 
از مسابقات تیم هایی از داخل و خارج کشور از روز 18 
ت��ا 21 فروردین ماه 94 به م��دت چهار روز به رقابت 

خواهند پرداخت. 
بانک مل��ت عاوه بر حمایت از برگ��زاری این دوره 
از مس��ابقات،  ب��ا برپایی غرفه ای در س��الن ش��ماره 
9-8 نمایش��گاه،  انواع خدم��ات و محصوالت خود را 
در معرض دی��د بازدیدکنندگان ق��رار خواهد داد. در 
عی��ن ح��ال کارشناس��انی از ادارات کل بانک ملت با 
اس��تقرار در محل غرفه این بانک،  به س��واالت بانکی 
شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان این مسابقات پاسخ 

خواهند گفت. 

نسیم نجفی
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افزایش توان رقابتی صادرکنندگان 
با لغو تحریم ها

مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات س��ازمان 
توسعه تجارت گفت: با توجه به لغو تحریم ها نقل و انتقال 
پول روان تر و تسهیل می شود و از طریق سیستم بانکی و 
گشایش اعتبار، نقل و انتقاالت به راحتی صورت می گیرد. 
به گفته عبداهلل حسینی، نبود روابط کارگزاری بانکی 
بزرگ ترین مش��کل در ش��رایط تحریم است که امکان 
مبادله پول با کشورهای هدف را غیرممکن ساخته است. 
به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه در ارتباط با صادرات، 
ت��وان رقابت��ی صادر کنندگان در ش��رایط بعد از تحریم 
افزای��ش می یابد به روابط کارگزاری بانکی و مش��کالت 
ناشی از آن و عدم پذیرش ضمانت نامه های بانکی ایران 
برای صادرکنندگان در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: 
عدم ذکر نام ش��رکت های ایرانی در فهرس��ت مناقصات 
خارجی و الزام صادرکنندگان در مناقصات به استفاده از 
تجهیزات و ماشین آالت اروپایی و آمریکایی و اخذ روادید 
از دیگر مش��کالت این بخش اس��ت که با لغو تحریم ها 

برطرف می شود.  

 حج��م ص��ادرات غیر نفت��ی 
درس��ال 93 به 50 میلیارد دالر 
رسید که به گفته رییس جمهور 
ی��ک رکورد ب��رای ای��ن بخش 
افزای��ش  می ش��ود.  محس��وب 
صادرات غیر نفتی از دغدغه های 
دولت یازدهم اس��ت که در آغاز 
کار مطرح کرد و توجه به صنعت 
و تولید داخلی نیز می تواند یکی 
از گام ه��ای اولی��ه جهت رش��د 
این نوع صادرات باش��د. به گواه 
آمارهای گمرک رش��د صادرات 
غیر نفت��ی در س��ال گذش��ته از 
ابتدای سال تا بهمن در مقایسه 
با سال 92 نزدیک به 19 درصد 
رشد داشته و دولت برنامه ریزی 
ک��رده اس��ت س��ال 94 را برای 
صادرات غیر نفتی با پایه رش��د 
20 درصدی آغاز کند. اما در این 
میان قاعدتا ص��ادرات غیرنفتی 
بی تاثی��ر  ارز  ن��رخ  نوس��ان  از 
نخواهد بود. عض��و هیات مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان پوس��ت 
و س��االمبور و چرم ایران معتقد 
اس��ت نگاه به صادرات غیر نفتی 
باید حمایتی و تشویقی باشد تا 
در نوسان ارز گرفتار نشود. سعید 
ش��ادکام با بی��ان اینکه کاهش 
نرخ ارز ب��ر ص��ادرات غیر نفتی 
 تاثیرات منفی خواهد گذاشت به 
می گوی��د:  ام��روز«  »فرص��ت 
صادرات غیر نفتی ارتباط مستقیم 
با نوس��انات ن��رخ ارز دارد، اما از 
آنجایی ک��ه کاهش آن می تواند 
تاثیر مثبت��ی بر واردات نیازهای 
اساسی داشته و بر تولید داخلی 
اثر بگذارد، در مواجهه با کاهش 
آن باید ب��رای صادرات غیر نفتی 
برنامه ریزی ک��رده و راهکارهای 
موثر به کار بست. سعید شادکام 
در بیان راهکارهای مناس��ب از 

وارد کنندگان کاالهای لوکس نام 
برده و توضی��ح می دهد: به نظر 
می توانند برای این نوع واردات در 
هنگام تخصیص ارز از وارد کننده 
مج��وز ی��ا اظهارنام��ه صادراتی 
بخواهن��د. این فع��ال اقتصادی 
معتقد است این راهکار می تواند 

کاهش صادرات غیر نفتی 
را درهن��گام کاهش نرخ 
ارز یا در برخی موارد دیگر 
جبران کند. وی همچنین 
بیان کرد: این کار به نوعی 
مدیریت و تشویق صادرات 

غیر نفتی است. 
رابطه مستقیم نرخ ارز با 

میزان صادرات غیر نفتی صحبت 
جامع��ه  هیات مدی��ره  ریی��س 
مهندسین صنعت نساجی کشور 
نیز هست. این فعال اقتصادی با 
بیان اینکه مسئله کاالی صادراتی 
رقابت در بازارهای جهانی است، 
به »فرصت امروز« می گوید: برای 
صادرکنندگان خ��رد و کوچک 
در مقایس��ه ب��ا صادرکنندگان 

محص��والت نفت��ی کار کم��ی 
سخت تر اس��ت. علیرضا حائری 
در توضیحات بیشتری می افزاید: 
پتروش��یمی ها چون از فاینانس 
اس��تفاده می کنند غالبا تمام ارز 
را ب��ه کش��ور وارد نمی کنن��د و 
بخشی از محصوالت شان را بابت 

بدهی صادر می کنند، اما اوضاع 
برای صادرکنن��دگان خرد، مثال 
پوشاک  نساجی،  صادرکنندگان 
و... متفاوت اس��ت. به گفته وی 
این صادرکنن��دگان اغلب ارز را 
به کش��ور وارد ک��رده و آن را به 
ریال تبدیل می کنند مگر اینکه 
بخواهند مواد اولیه وارد کنند و 
بدین ترتی��ب در صورت کاهش 

دالر با مشکل مواجه می شوند. 
وی می افزای��د: ن��رخ ارز در 
کش��ور ما وابس��تگی آنچنانی 
ب��ه بازارهای جهان��ی ندارد و 
دور از نوس��ان این بازارهاست 
و دول��ت تعیین کنن��ده اصلی 
نرخ و نحوه عرضه آن اس��ت. 
بی��ان راهکار  حائری در 
مش��کالت  ح��ل  در 
در  ص���ادرکنن���دگان 
می گوید:  مواقعی  چنین 
بان��ک مرک��زی و دولت 
باید عرضه ارز را مدیریت 
کنند، درست است برای 
به خص��وص  واردات 
ماش��ین آالت افزایش نرخ ارز 
خوب است اما به نفع صادرات 
ریی��س  نیس��ت.  غیر نفت��ی 
هیات مدیره جامعه مهندسین 
صنعت نس��اجی کشور معتقد 
است مدیریت نرخ ارز می تواند 
گرانی و تورم را کنترل کرده و 
انگی��زه صادرکنندگان را برای 
حض��ور در بازاره��ای جهانی 

افرایش دهد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
و ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی 
سازمان توس��عه تجارت، وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با 
روشن ش��دن نتایج مذاکرات، 
امسال را سال توسعه صادرات 
غیر نفت��ی دانس��ته و در دیدار 
ن��وروزی خ��ود ب��ا رییس کل، 
معاون��ان و مدی��ران س��ازمان 
توس��عه تجارت فض��ای ایجاد 
ش��ده را برای ش��تاب دادن به 
ص��ادرات غیر نفت��ی مناس��ب 
عن��وان ک��رده و تاکی��د کرده 
اس��ت دبیرخانه ش��ورای عالی 
صادرات باید فرابخش��ی عمل 
کند و از حوزه وظایف سازمانی 
خارج ش��ود و مختص به یک 

بخش نباشد.
اس��ت،  گفت��ه  نعم��ت زاده 
س��ازمان توس��عه تجارت باید 
ص��ادرات  مصوب��ات  تمام��ی 
غیرنفت��ی را پیگی��ری و اجرا 
کند ت��ا جهش��ی در صادرات 

کشور ایجاد شود. 
وی به این س��ازمان توصیه 
کرده اس��ت، بررسی چگونگی 
در  ص��ادرات  توس��عه  رون��د 
و  مالزی  ترکی��ه،  کش��ورهای 
کره جنوب��ی را ک��ه عملک��رد 
موفقی داش��ته اند در دس��تور 
کار خ��ود قرار دهد. به گزارش 
»فرص��ت امروز« و ب��ه نقل از 
س��امانه اطالع رس��انی گمرک 
کش��ور، اقالم عم��ده صادرات 
غیر نفت��ی در م��دت 11 ماهه 
منته��ی ب��ه بهمن در س��ال 
مایع شده،  پروپان  93 ش��امل 
متان��ول،  مایع ش��ده،  بوت��ان 
پلی اتیلن گرید فیلم و قیر نفت 
ب��وده و بی��ش از 50 درصد از 
 ص��ادرات غیر نفتی را ش��امل 

می شود. 

تاثیر کاهش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در گفت وگو با 2 صادرکننده 

با مدیریت ارز 
رشد صادرات غیر نفتی ادامه خواهد داشت

صادرات تجارت

گردشگری 

مینوگله

بانک مرکزی و دولت باید عرضه ارز 
را مدیریت کنند، درست است برای 

واردات به خصوص ماشین آالت 
افزایش نرخ ارز خوب است اما به نفع 

صادرات غیر نفتی نیست

ورود سومین قطار گردشگران خارجی 
به ایران 

سومین قطار گردشگران خارجی متشکل از دو گروه از 
گردشگران خارجی، 20 فروردین ماه جاری از مجارستان 
وارد کش��ور می ش��ود.  به گزارش ایرن��ا از روابط عمومی 
راه آهن جمهوری اس��المی ای��ران، در این قطار 128 نفر 
از گردش��گران خارج��ی از طریق مجارس��تان وارد ایران 
می ش��وند، هرچند بیشتر این گردش��گران از کشورهای 
اروپایی، آمریکا و آس��یای شرقی هس��تند.  براساس این 
گزارش، 72 نفر از این گردشگران تحت عنوان گروه اول در 
20 فروردین ماه از مرز ریلی رازی وارد کشور می شوند و از 
شهرهای تبریز، زنجان، یزد، اصفهان، شیراز و تهران بازدید 
خواهند کرد و با هواپیما به مجارستان بازمی گردند.  گروه 
دوم ش��امل 56 نفر همزمان با خ��روج گروه اول از طریق 
هوایی وارد تهران می ش��وند و پس از بازدید از شهرهای 
مشهد، یزد، اصفهان، شیراز، زنجان و تبریز در نهایت 31 
فروردین ماه س��ال جاری از طریق مرز ریلی رازی با قطار 

عقاب طالیی مجارستان از ایران خارج می شوند. 

اقتصاد مقاومتی فقط برای زمان 
تحریم نیست

گف��ت:   ص��ادرات  کنفدراس��یون  ریی��س  نای��ب 
تولیدکنن��دگان داخلی به جای آنکه نگران برداش��ته 
ش��دن تحریم ه��ا و ورود محصوالت خارجی باش��ند، 

نگاهشان به بازار صادراتی جدید باشد. 
محمد الهوتی در گفت وگو با فارس، اظهار امیدواری 
کرد، ظرف 3 ماه آینده و برداشته شدن تحریم ها باب 
جدیدی برای بازارهای صادراتی ایران گش��وده ش��ود، 
چرا که در فضای بس��ته این کار کمی به کندی پیش 

می رود. 
وی با اش��اره به احتمال کاهش نرخ دالر و تاثیر آن 
در بازارهای صادراتی اظهارداش��ت:  حتی اگر ارزهای 
بلوکه شده وارد کشور شود، فکر نمی کنم دولت مایل 
به ایجاد هیجان در بازار ارز باشد و اجازه دهد نرخ دالر 
به یکباره کاهش یاب��د، چرا که این هیجانات ارزی در 

سیستم تولید و صادرات تاثیر منفی می گذارد. 
عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه دولت قطعا به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت 
خواهد کرد، افزود:  در صورت برداشته شدن تحریم ها 
ت��ا 3 ماه آینده بازه زمانی 8 تا 9 ماهه الزم اس��ت، تا 
بتوان ش��اهد کاهش نرخ ارز بدون تبعات منفی بود و 
صادر کنندگان بتوانند متناس��ب با نرخ ارز برنامه ریزی 

کنند. 
وی در مورد اجرای نس��خه اقتصاد مقاومتی پس از 
تحریم نیز به این نکته اشاره کرد که این نسخه بسیار 
فراتر از نگاه به تحریم هاس��ت که برای بهبود وضعیت 
اقتص��ادی کش��ور تبیین ش��ده، ولی چ��ون در زمان 
تحریم ها ابالغ ش��د، برخی آن  را به معنای فریز کردن 

اقتصاد و نگاه به داخل می دانستند. 
الهوتی گفت:  درحالی که این نس��خه برای تقویت 
بنیان های تولید داخل و تولید کاالهای با ارزش افزوده 
باالتر با هدف صادراتی پیچیده شده که نتیجه آن هم 
طی یک س��ال اخی��ر در صادرات کااله��ای غیرنفتی 
مشخص شد. نایب رییس کنفدراسیون صادرات گفت:  
آمارهای صادراتی حاکی از آن است 21.5 میلیارد کاال 
به غیر از محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی در سال 
93 صادر شده که از نظر وزنی 9 درصد کاهش و از نظر 
ارزش 4درصد رشد داشته که به مفهوم رشد صادرات 

کاال با ارزش افزوده بیشتر است. 



با گذش��ت یک س��ال و نیم از 
آغاز روند کاهش��ی نرخ تورم در 
اقتصاد ایران و در ش��رایطی که 
بس��یاری از بازیگ��ران اقتصادی 
تالش می کنند نرخ های مصوب 
خود را براساس شرایط اقتصادی 
اعمال کنن��د اما این ادامه روند 
کاه��ش تورم با تصمیم جدیدی 
که در ش��هر تهران گرفته ش��ده 
اس��ت با اما و اگرهای بس��یاری 
روبه رو اس��ت. در شرایطی که به 
نظر می رسید با توجه به تصریح 
بان��ک مرکزی و مرکز آمار ایران 
بر رس��یدن نرخ تورم در اقتصاد 
ای��ران ب��ه ح��دود 15 درصد و 
تاکید دولت بر ادامه یافتن روند 
کاهش��ی تورم در ماه های آینده 
نرخ ه��ای اصلی در جامعه ثابت 
باق��ی بمانند اما ش��ورای ش��هر 
ته��ران و ش��هرداری با تصمیم 
بحث برانگیز خود باعث شده اند 

این معادله به هم بریزد. 
طب��ق اعالم ش��هرداری تهران 
ن��رخ کلی��ه تاکس��ی های درون 
ش��هری در پایتخ��ت 20 درصد 
و همچنی��ن ن��رخ کرای��ه مترو و 
اتوبوس هرکدام 50 تا 100 تومان 
افزای��ش یافت.  نرخی که به نظر 
می رس��د با توجه به عادت ساالنه 
پیش آمده در س��ال های گذشته 
تغییر کرده و این مس��ئله ارتباط 
چندانی با واقعیت های اقتصادی 
فعلی کش��ور پیدا نمی کند. روند 
کاهش��ی نرخ تورم در ش��رایطی 
در ط��ول ماه های گذش��ته باعث 
ش��ده قیمت بسیاری از کاالهای 
موج��ود چه در ح��وزه خدمات و 
چه در بازارهای گوناگون افزایش 
محدودی را تجربه کند که به نظر 
می رسید این مسئله در پروژه های 
خدمات شهرداری تهران نیز اثرات 
محسوس��ی از خود به جا بگذارد. 
ام��ا با عملی ش��دن این تصمیم 
ش��اید تمام معادالت مطرح شده 
در تهران به عنوان قطب اقتصادی 
کشور نیاز به بازنگری داشته باشد. 
اعم��ال  بس��یاری  هرچن��د 
کرایه ه��ای جدید بر تاکس��ی ها 
را کم��ک هزینه ش��هرداری در 

ش��ورای ش��هر به مخارج راننده 
تاکس��ی های پایتخت می دانند 
ک��ه تعدادش��ان نی��ز در ای��ن 
س��ال ها به ش��دت افزایش یافته 
اما برخی از کارشناس��ان اقتصاد 
کالن معتقدن��د: تاخی��ر در نرخ 
کرایه های تاکسی به عنوان یکی 
از اصلی تری��ن حلقه های اتصالی 
در زندگ��ی طبق��ات متوس��ط 
می توان��د نتای��ج نامطلوب��ی به 
ب��اور آورد. مثبت کردن عالمت 
قیمت ها در حوزه اقتصاد شهری 
می تواند به ش��کلی مس��تقیم بر 
زندگ��ی کارمن��دان و کارگران 
تغیی��رات جدی ب��ه وجود آورد. 
کارمندانی که طبق مصوبه دولت 
در سال جدید تنها 14 درصد به 
حقوق ش��ان افزوده خواهد شد و 
حت��ی ن��گاه حمایت��ی دولت به 
کارگران نیز باعث نش��ده سقف 
افزای��ش حقوق آنها از 17درصد 

بیشتر افزایش یابد. 
این نش��ان می ده��د که حتی 
افزایش نرخ کرایه های تاکسی در 
تهران از مصوبات دولت نیز فاصله 
چش��مگیری گرفت��ه و اختالفی 
6درص��دی ب��ا افزای��ش حقوق 
کارمندان در س��ال جاری دارد. به 

گفته رییس ش��ورای شهر تهران 
در کنار تاکسی ها بهای مترو 50 
توم��ان در اعتباری افزایش یافت 
همچنین بلیت تک س��فره 600 و 
دو سفره نیز 1000 تومان تعیین 
شده است. برهمین اساس، اعضای 
ش��ورا افزایش 50 تا 100 تومانی 
کرایه ه��ای اتوبوس در س��ال 94 
را در س��ال گذش��ته به تصویب 
رس��اندند. دیگر عامل تاثیرگذار 
که درس��ال های گذش��ته نقش 
ن��رخ  افزای��ش  در  عم��ده ای 
کرایه ه��ا چ��ه در داخل و چه در 
خارج از ش��هرها داش��ت بحث 
افزایش قیمت حامل های انرژی 

به خصوص بنزین بود. 
اج��رای دو مرحله هدفمندی 
یارانه ها در س��ال های 89 و 93 
باع��ث ش��د قیم��ت حامل های 
انرژی در فاصله کوتاه افزایش��ی 

قابل توجه پیدا کند. 
هرچن��د دول��ت ت��الش کرد با 
اعمال سهمیه های مخصوص برای 
خودروه��ای حمل و نقل عمومی 
قدری از فشار وارد آمده بر آنها را 
کاهش داده یا الاقل کنترل کند اما 
قطعا نیاز بود در حوزه افزایش نرخ 
کرایه ها نیز تصمیمات قابل توجهی 

گرفته شود. در سال 94 با توجه 
ب��ه اینکه دولت اعالم کرده قطعا 
قیم��ت حامل های ان��رژی هیچ 
تغیی��ری نخواهد ک��رد و به این 
طری��ق تاکس��ی ها نی��ز افزایش 
پیش بین��ی  غیر قاب��ل  هزین��ه 
نخواهند داش��ت اما این افزایش 
کرایه ه��ا باع��ث ش��ده که حتی 
اصلی تری��ن عام��ل تاثیرگذار در 
قیمت ه��ا نی��ز در تصمیم جدید 
مدی��ران ش��هری پایتخت نقش 

چندانی ایفا نکند. 

بهبود زندگی تاکسی داران به 
مدیریت اقتصادی نیاز دارد

یک کارش��ناس حوزه شهری 
معتقد اس��ت،  وقت��ی قیمت ها 
ثاب��ت مانده و کارشناس��ان نیز 
پیش بین��ی می کنن��د اقتص��اد 
ایران روزهای با ثباتی را در سال 
اقتصادی جاری پشت سر خواهد 
گذاشت، افزایش نرخ کرایه ها آن 
ه��م تا این حد چندان با منطق 

اقتصاد سازگار نخواهد بود. 
ح��س����ی�ن  م���ح��م��د
ب��ا گفت وگ��و  در   مجاه��د 

»فرص��ت ام��روز«،  تصریح کرد:  
طبق برآوردهای انجام ش��ده از 

سوی موسسات مالی کشور، نرخ 
ت��ورم در حدود 15 درصد باقی 
می مان��د و همچنین حامل های 
ان��رژی مانند بنزین نیز تغییری 
در نرخ نخواهند داشت. از این رو 
حتی افزایش نرخ ها درصورتی که 
غیر قاب��ل  مصوب��ات  ج��زو 
چشم پوش��ی باش��د نیز می تواند 
تا س��قف 15 درص��د افزایش یابد 
تا با تورم س��ازگار ش��ود. به گفته 
وی،  قش��ر کارگ��ر و کارمن��د 
جامع��ه به عن��وان اصلی تری��ن 
گروهی که از خدمات تاکس��ی 
در ش��هر اس��تفاده می کنند نیز 
در س��ال جاری افزای��ش حقوق 
متناسب با تورم خواهند داشت 
و قطع��ا ب��اال رفتن نرخ کرایه ها 
بیش��تر از آنچه س��طح درآمدی 
آنهاس��ت فش��ار را برای زندگی 
افزایش می دهد.  این کارشناس 
حوزه شهری معتقد است،  برای 
آنکه هم بتوان وضعیت اقتصادی 
خانوارهای تاکس��یران را بهبود 
بخش��ید و هم فشار روی اقشار 
مختل��ف جامع��ه را کنترل کرد 
بای��د با ی��ک مدیریت اقتصادی 
جامع، شرایط را برای رانندگان 
تاکسی بهبود بخشید بدون آنکه 
نیاز باش��د فشار حاصل از آن را 

روی دوش مردم انداخت. 
هرچن��د ب��رای کامل ش��دن 
تم��ام جوان��ب ای��ن گ��زارش 
ت��الش کرده ایم با حداقل یکی 
از اعضای ش��ورای ش��هر تهران 
صحب��ت کنی��م ام��ا چند نفر از 
آنها ترجیح دادند در این رابطه 
اظهارنظری نکنن��د. هرچند که 
سابقه نش��ان داده مصوباتی این 
چنین��ی ک��ه از محل بررس��ی و 
تدوی��ن خارج ش��ده و به مرحله 
عم��ل رس��یده اند دیگ��ر امکان 
بازگش��ت ی��ا تجدیدنظر قطعی 
نخواه��د داش��ت اما ش��اید ارائه 
توضیحات جزئی درباره علل این 
افزایش قیمت ها در ابتدای س��ال 
بتواند برای مسافرانی که در طول 
روز چندی��ن ب��ار در مس��یرهای 
مختلف از تاکس��ی استفاده کرده 
و بای��د از این پس کرایه بیش��تر 

بپردازند خالی از لطف نباشد. 

»فرصت امروز« بررسی می کند

پرواز نرخ کرایه ها در روزهای ثبات اقتصادی
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حمل و نقلمسکن

یارانه دولت قیمت مسکن را 
کاهش می دهد

عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان مس��کن تهران 
گفت: ورود انبوه سازان به مسکن اجتماعی باعث کاهش 
هزینه های دولت در زمینه مصالح ساختمانی و همچنین 
قیمت تمام ش��ده مس��کن می شود و امیدواریم دولت به 

این زمینه و ورود این بخش بیشتر توجه کند. 
به گزارش ایس��نا، رضا قهاری اظهار کرد: هدف تمام 
طرح ه��ای مس��کنی ک��ه چه در دول��ت یازدهم چه در 
دولت های قبلی اجرا شده تامین مسکن برای دهک های 
پایین جامعه بوده اس��ت ولی آنچه اهمیت بس��یار دارد 
میزان منابع مالی هزینه شده دولت هاست که با یکدیگر 
فرق می کند که این نیز باید مورد توجه این دولت قرار 
بگیرد. وی درخصوص وضعیت اندوخته های مردمی در 
زمینه مسکن نیز افزود: امیدواریم اندوخته های مردمی 
ب��ا کاه��ش تورم افزایش یابد و مردم نیز بتوانند با منابع 
مالی که در اختیار دارند در زمینه تسهیالت مسکن مثل 
وام مس��کن و پرداخت آن وام ها به بانک قیمت مس��کن 
کاهش یابد و آنها نیز خانه دار شوند. این عضو هیات مدیره 
انجمن انبوه سازان مسکن تهران درخصوص ورود یارانه 
دول��ت به بخش مس��کن و کاه��ش هزینه مصالح افزود: 
ورود دول��ت ب��ه این بخش س��بب کاهش قیمت مصالح 
ساختمانی و در نتیجه تشویق انبوه سازان و تولید بیشتر 
کارخانجات مصالح ساختمانی خواهد شد که اگر دولت 
توجه بیشتری به این بخش کند و یارانه ای را نیز در این 
زمینه اختصاص دهد ما شاهد کاهش مصالح ساختمانی 

و درنتیجه قیمت ساختمان نیز خواهیم بود. 
قهاری در ادامه گفت: در حال حاضر با توجه به رکودی 
که مسکن طی دو سال اخیر داشته است یکی از موارد 
مهم همین مصالح ساختمانی بوده است زیرا بسیاری از 
ساخت و سازها به این مصالح وابسته است که اگر تامین 

شود ما شاهد کاهش قیمت مسکن نیز خواهیم بود. 
وی گف��ت: حض��ور دول��ت در بخ��ش لیزین��گ و 
ایج��اد ش��رکت های اقم��اری موثر نیس��ت و دولت باید 
بخش خصوص��ی را در ای��ن زمین��ه فعال کن��د و این را 
به مش��اوران امالک کش��ور بسپارد که دراین زمینه هم 

تخصص و هم مهارت کافی را دارند. 

 اقساط وام خرید مسکن 
زیر یک میلیون تومان است 

عضو هیات مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه رشد 
25 درصدی پرداخت تس��هیالت مس��کن نشان می دهد 
متقاضیان همچنان به خانه دار شدن از این مسیر امیدوار 
هستند، گفت: اقساط وام 60 میلیونی خرید مسکن که به 
بانک مرکزی پیشنهاد شده زیر یک میلیون تومان است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، ابوالقاس��م رحیم��ی انارکی 
درخص��وص جزیی��ات وام 60 میلیونی خرید مس��کن 
که به تازگی از س��وی بانک مس��کن به بانک مرکزی 
پیش��نهاد ش��ده اس��ت، افزود: این پیش��نهاد در حال 
بررسی است. بانک مرکزی اطالعات تکمیلی از بانک 
مس��کن خواس��ته اس��ت و ما در حال دادن اطالعات 
تکمیلی به بانک مرکزی هس��تیم، پس این تس��هیالت 

در حال بررس��ی کارشناس��ی اس��ت. 
وی افزود: تمامی سعی ما این است با توجه به اینکه 
سقف وام را 60 میلیون تومان در نظر گرفته ایم، اقساط 
آن در اس��تطاعت مالی مردم و زیر یک میلیون تومان 
باش��د.  ب��ه گفت��ه انارک��ی، قالب و جزییات تس��هیالت 
60میلیون تومانی خرید مسکن بعد از تصویب از سوی 

بانک مرکزی به اطالع خواهد رسید. 

اولویت استانداری تهران 
پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

اس��تاندار تهران گفت: پیش��گیری از ساخت و سازهای 
غیرمج��از اولوی��ت اس��تانداری اس��ت که ب��ا همکاری 

دستگاه ها تا 90 درصد عملی شده است. 
به گزارش مهر، سیدحسین هاشمی به عملکرد مثبت 
اس��تانداری در مبارزه با ساخت و س��ازهای غیرمجاز در 
اس��تان طی س��ال گذشته اش��اره کرد و گفت: اقدامات 
اس��تانداری و دس��تگاه ها در مبارزه با ساخت و س��ازهای 
غیر مج��از و تخری��ب 2 ه��زار و 500 س��ازه غیرمج��از 
به گون��ه ای ش��فاف انجام ش��د تا جایی ک��ه مورد توجه 
دولت و دفتر مقام معظم رهبری قرار گرفت.  وی ادامه 
داد: در بخش توسعه عمرانی در استان اقدامات مطلوبی 
انجام ش��ده اس��ت و با وجود آنکه هر پروژه حداقل به 
سه تا چهار سال زمان نیاز دارد مصوبات خوبی در این 

زمینه داشته ایم. 

خرید هواپیما با فاینانس 
توجیه اقتصادی ندارد

وزی��ر راه و ترابری دوره اصالحات ب��ا بیان اینکه 
خرید هواپیما از طریق فاینانس به گارانتی نیاز دارد، 
گفت:  یکی از گزینه ه��ای خرید هواپیما پس از لغو 
تحریم ها خرید از طریق فاینانس اس��ت اما هر چند 
فاینانسرها هواپیما را به رهن می گیرند اما این مدل 

از خرید به گارانتی هم نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، احمد خرم اظهار داشت: خرید از 
طریق فاینانس ب��ا توجه به رقابتی که در این حوزه 
وجود دارد، منطقی نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

وی اف��زود: در حال حاض��ر، در پروازهای داخلی 
قیمت ه��ر نفر پرواز 150 هزار تومان اس��ت اما در 
پروازه��ای خارجی این ن��رخ به 500 ه��زار تومان 
می رس��د ای��ن در حالی اس��ت که ب��رای پروازهای 
داخلی تقاضا وج��ود دارد بنابرابن برای اینکه خرید 
هواپیما از طریق فاینانس توجیهی داش��ته باش��د یا 
باید پروازهای خارج��ی را افزایش داد یا دولت باید 

یارانه پروازهای داخلی را بپردازد.
وزی��ر راه و ترابری دوره اصالحات ب��ا بیان اینکه 
فاینانس ب��رای پروازهای خارجی جواب می دهد اما 
برای پروازهای داخلی نه اظهار کرد: در این ش��رایط 
بازگشت س��رمایه برای فاینانسر ها از هشت سال به 

20 سال می رسد.
خرم تاکید کرد:  با وجود این ش��رایط فاینانسر ها 
حاضر نیس��تند وارد این بازار شوند مگر اینکه بانک 
مرکزی یا وزارت راه و شهرس��ازی گارانتی فاینانس 

را بر عهده گیرند .  

ارسال گزارش مقدماتی و تکمیلی 
سقوط آنتونف ۱۴۰ به قوای سه گانه 

رواب��ط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری از 
ارسال گزارش مقدماتی و تکمیلی دالیل بروز سانحه 
س��قوط هواپیمای آنتونف 140 هواپیمایی سپاهان 
ب��ه مراجع ذی صالح قوای مجری��ه، مقننه و قضاییه 

خبر داد.
روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد گزارش مقدماتی و تکمیلی دالیل بروز س��انحه 
س��قوط هواپیمای آنتونف 140 هواپیمایی سپاهان 
س��ال گذش��ته به مراجع ذی صالح ق��وای مجریه، 

مقننه و قضاییه ارسال شد.
براس��اس قوانی��ن و مقررات هواپیمایی کش��وری 
س��ازمان هواپیمایی موظف است گزارش مربوط به 
سوانح هوایی را به مراجع ذی صالح در قوای سه گانه 

ارائه دهد.

 تاکسیران ها پیش از نصب 
برچسب جدید مجاز به دریافت نرخ 

جدید نیستند
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت: مراحل چاپ 
بیش از 100 هزار برچس��ب نرخ 94 تاکسی ها تمام 
شده و از 48 ساعت آینده تا پایان هفته روی شیشه 
جلوی تاکس��ی های ش��هر تهران نصب می شود که 
مبنای جدید محاسبه کرایه  ها در سال جدید است.

ب��ه گزارش تس��نیم، میث��م مظفر از آغ��از نصب 
برچس��ب های ن��رخ 94 از 48 س��اعت آین��ده روی 
تاکسی های شهر تهران خبر داد و گفت: روند نصب 
برچسب های جدید روی بیش از یکصد هزار تاکسی 

تا پایان هفته ادامه دارد.
مظف��ر ب��ا بیان اینک��ه مبن��ای افزای��ش کرایه 
تاکس��ی ها در ش��هر ته��ران نرخ اعالم ش��ده در 
برچس��ب های نص��ب ش��ده روی شیش��ه جل��وی 
تاکسی هاس��ت، گفت: افزایش نرخ کرایه تاکسی ها 
براس��اس مصوبه ش��ورای اسالمی ش��هر تهران به 
طور میانگین 20 درصد اس��ت ک��ه این میزان در 
برخی خطوط کمتر و در برخی خطوط بیش��تر از 

اندازه یاد ش��ده خواهد بود.
وی تصری��ح کرد: ش��هروندان تهران��ی با توجه به 
برچسب های جدید افزایش نرخ، کرایه ها را پرداخت 
کنند و تاکس��یرانان نیز تا پیش از نصب برچس��ب 
جدی��د مجاز ب��ه دریافت نرخ بیش��تر از مس��افران 
نیس��تند. به گفت��ه مدیرعامل س��ازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکس��یرانی ش��هر تهران شایس��ته است 
هرگون��ه تخلف از موارد فوق به س��امانه ش��کایات 
شهرداری تهران 1888 گزارش شود تا در کوتاه ترین 

زمان ممکن به آن رسیدگی شود . 

جواد هاشمی
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درحالی که وزارت راه و شهرسازی 
دولت یازدهم اصرار به فعال س��ازی 
و احی��ای بخش خصوص��ی به ویژه 
س��رمایه گذاران حوزه حمل و نقل و 
تراب��ری را دارد و حت��ی وزی��ر هم 
توانس��ت پیش��نهاد خ��ود را برای 
حمای��ت از بخش خصوص��ی ب��ه 
کرس��ی بنش��اند و در بودجه سال 
94 بن��د  »ل« تبص��ره 5 مبنی بر 
ضمان��ت دولت در برابر دولت برای 
ارائه تس��هیالت به بخش خصوصی 
ب��ه تصوی��ب رس��ید ام��ا هن��وز 
اس��تفاده از تسهیالت دولتی برای 

بخش خصوصی یک رویا است.  
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، 
درحالی ک��ه اعض��ای کابینه دولت 
یک راه هموار برای اخذ تس��هیالت 
از صندوق توس��عه مل��ی و بانک ها 
به تصویر می کش��ند اما مس��ئوالن 

صن��دوق توس��عه ملی هم��واره از 
کمبود منابع صندوق حرف می زنند.  
اخیرا محمد قاس��م حس��ینی، قائم 
مق��ام صن��دوق توس��عه ملی گفته 
اس��ت: با توجه ب��ه تکالیف مصوب 
قانونی برای صندوق توسعه ملی از 
طرف مجلس ش��ورای اس��المی در 
قانون بودجه 1394، خرج صندوق 
از دخ��ل آن جل��و می زن��د و امکان 
ارائه تس��هیالت به بخش خصوصی 
و تعاونی در خطر توقف قرار گرفته 
است. متاسفانه امسال، سال خوبی 
برای صندوق توس��عه ملی نخواهد 
ب��ود زی��را کاهش قیم��ت نفت و به 
تبع آن کاهش درآمدهای دولت به 
این تصمیم منجر ش��ده اس��ت که 
س��هم صندوق از درآمدهای ناشی 
از نف��ت و گاز طب��ق مصوبه مجلس 
شورای اسالمی از 29درصد سال93 

ب��ه 20درصد در س��ال94 کاهش 
پی��دا کن��د،  بنابراین منابع ورودی 

به صندوق کم خواهد شد.  
صحبت های این مقام مسئول در 
شرایطی بود که در یک سال گذشته 
وزی��ر راه و شهرس��ازی امیدهای 
زی��ادی را به بخش خصوصی حوزه 
حمل و نق��ل درب��اره تزریق منابع 
صندوق توسعه ملی می داد.  عباس 
آخوندی بارها در جلسات مختلف 
نوید از آمادگی صندوق برای ارائه 
تس��هیالت ارزی و ریالی می داد و 
حتی ضمانت سرمایه گذاران را هم 
برعه��ده گرف��ت.  بخش خصوصی 
آنق��در ب��ه این نوید امید داش��ت 
که تس��هیالت ارزی را پس می زد 
و اص��رار به اخذ تس��هیالت ریالی 
داشت. هرچند بخش خط راه آهن 
در حوزه ریلی و نه سرمایه گذاران 

این حوزه در سال گذشته توانست 
از موجودی صندوق توس��عه ملی 
استفاده کند اما به گفته مسئوالن 
صنعت هواپیمایی کشورمان که در 
شرایط ناپایدارتری نسبت به سایر 
حوزه ه��ای حمل و نقلی قرار دارد، 
نتواسته اند تاکنون حتی یک ریال 
هم از صندوق توسعه ملی دریافت 

کنند.  
آخون��دی  ش��عارهای  تحق��ق 
دریامح��ور،  توس��عه  جمل��ه  از 
شهرس��ازی ری��ل پایه و نوس��ازی 
ناوگان حمل و نقل هوایی بی ش��ک 
بس��تگی ب��ه می��زان اعتب��ارات و 
موج��ودی صن��دوق توس��عه ملی 
دارد ای��ن در ش��رایطی اس��ت که 
مدعی ان��د  صن��دوق  مس��ئوالن 
کفگی��ر به ته دیگ خورده اس��ت.  
ح��ال ب��ا بودجه ان��دک وزارتخانه 

ک��ه به واس��طه کاهش قیمت نفت 
احتم��ال عدم تخصیص آن به طور 
کام��ل وجود دارد و کاهش س��هم 
صن��دوق از درآمده��ای کش��ور و 
کمب��ود نقدینگ��ی بخش خصوصی 
و ع��دم تمای��ل بانک ه��ا ب��ه ارائه 
تس��هیالت به این بخش، شاید بود 
و نب��ود بن��د  »ل« در بودجه فرقی 
به حال بخش خصوصی نکند.  حال 
باید دید سیاست دولت و وزارت راه 
و شهرسازی برای جایگزین کردن 
گزینه استفاده از موجودی صندوق 
توسعه ملی چیست؟  گفته می شود  
با انزوای بخش خصوصی در صورت 
احتمال عدم تخصیص تس��هیالت 
از صندوق توس��عه ملی، نزدیک به 
3 ه��زار پروژه نیمه تمام عمرانی با 
بودج��ه 50 هزار میلی��ارد تومانی 

روی دس��ت دولت می ماند. 

کفگیر صندوق توسعه ملی به ته دیگ خورده است 

امیدی که رو به زوال است



موض��وع واردات محص��والت کش��اورزی، 
ممنوعیت و مجاز بودن آن یکی از سوژه هایی 
است که دست کم در یک سال گذشته بسیار 
خبر ساز شد. درست از زمانی که وزارت جهاد 
کش��اورزی افزون بر تولید، وظیفه تنظیم و 
تامی��ن ب��ازار محص��والت کش��اورزی را نیز 
بر عه��ده گرف��ت و از وزارت صنعت، س��لب 
مسئولیت شد، مشکالت بخش بازرگانی نیز 

بیشتر شده است. 
در س��ال های گذش��ته زمان��ی ک��ه بازار 
از انب��وه محصوالت کش��اورزی وارداتی پر 
می شد و انبارها نیز گنجایش ذخیره سازی 
نداش��تند، وزارتخانه های صنعت، بازرگانی 
و کش��اورزی ه��ر ی��ک دیگ��ری را مقصر 
می دانس��ت و خود را مبرا می کرد. با ادغام 
وزارت صنع��ت و بازرگان��ی، ای��ن مش��کل 
کمتر ش��د اما نزاع ها میان دو وزارت جهاد 
کش��اورزی و صنع��ت ادامه یاف��ت تا اینکه 
مجلس قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف 
را به نفع وزارت جهاد کشاورزی به تصویب 

رساند و قال قضیه را کند. 
اکنون با گذش��ت یک س��ال از اجرای این 
قانون و مس��ئولیت وزارت جهاد کش��اورزی 
در تولی��د، تامی��ن و تنظی��م محص��والت 
کش��اورزی، گویا این وزارتخانه نیز نمی تواند 
به درس��تی ایفای وظیفه کند. نابس��امانی در 
بازار محصوالت کش��اورزی و دامی، چش��م 
اس��فندیار این وزارتخانه شده است. افزایش 

قیمت پرتقال، مرغ، ش��یر و لبنیات، گوشت 
و س��ایر کاالها همچنین واردات برخی دیگر 
از محص��والت در زمانی که وزیر دس��تور به 
ممنوعیت داده از جمله این نابسامانی هاست. 
پس از مرغ، پرتقال، برنج و... اکنون نوبت 
ش��کر است. شکر که جزو کاالهای اساسی 
به ش��مار می رود، در س��ال 93 ممنوعیت 
 واردات را تجرب��ه ک��رد ام��ا باوجود آن در 
9 ماه��ه نخس��ت س��ال، نزدی��ک ب��ه یک 
میلیون تن ش��کر از گمرکات کش��ور وارد 
ش��د. این درحالی بود که انبارها انباش��ته 

از ش��کر بودند و دولت اعالم می کرد که تا 
شش ماه نخست سال 94 نیازی به واردات 
ش��کر نداریم. روز گذش��ته قاسم فالحتی، 
دبی��ر انجمن کارخانج��ات تصفیه کنندگان 
شکر خام از آزادسازی موقت واردات شکر 

خبرداد. 
ب��ه گفت��ه وی، وزارت جه��اد کش��اورزی 
تصمیم گی��ری درخص��وص واردات ی��ا عدم 
واردات کلی این محصول را برای سال جاری 
به اردیبهش��ت ماه موکول کرد. البته واردات 
موق��ت تنها برای تصفیه و صادرات به خارج 

از کشور مجاز شناخته شده است. 
وی همچنی��ن ب��ا انتقاد از افزایش تعرفه 
واردات ش��کر خ��ام، به تس��نیم می گوید:  
واردات  ب��ر  4۰درص��دی  تعرف��ه  وض��ع 
ش��کر خام در س��ال جاری، تولیدات صنایع 
تصیفه کنن��دگان ش��کر خ��ام را با مش��کل 

روبه رو کرده اس��ت. 
عب��اس حس��ینی، مدیرکل دفت��ر مقررات 
واردات و ص��ادرات وزارت صنعت، در واکنش 
ب��ه این خبر، آزادس��ازی واردات ش��کر را رد 
کرد و گفت:  تاکنون هیچ ابالغیه ای از سوی 

وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر آزاد ش��دن 
واردات ش��کر ب��ه وزارت صنعت ارائه نش��ده 
است. مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات 
س��ازمان توسعه تجارت ایران همچنین با رد 
صدور هرگونه مجوزی برای آزادسازی موقت 
یا غیرموقت واردات شکر به مهر می گوید:  با 
توجه به اینکه مسئولیت صدور مجوز واردات 
شکر برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما 
تاکنون ابالغیه ای به س��ازمان توسعه تجارت 

ایران ارسال نشده است. 
وی می افزاید:  بر این اساس، هنوز واردات 
شکر آزاد نیست و قرار هم نیست که به صورت 
موقت، واردات آزاد ش��ود. وی از کافی بودن 
ش��کر در کش��ور خبر می دهد و می گوید:  در 
س��ال های گذش��ته به میزان کافی شکر وارد 

شده است. 
به گفته حسینی، بعد از اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی، مجوز واردات کاالهای کشاورزی 
از جمله شکر را رسما به وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت ابالغ کند، ثبت س��فارش صورت 
خواهد گرفت و پس از آن، واردات به صورت 
رسمی انجام می شود. برنج نیز داستانی شبیه 
ش��کر دارد که با توجه به ممنوعیت واردات 
آن از س��ال گذش��ته، حدود 9۰۰ هزار تن 
برنج خارجی وارد کشور شده است. البته در 
روزه��ای اخیر جنگ لفظی میان مس��ئوالن 
وزارتخانه های صنعت و جهاد کش��اورزی نیز 
در گرفته که نتیجه ای جز ضرر و زیان برای 

تولیدکننده و مصرف کننده ندارد. 

در بحبوحه جنگ لفظی وزارت صنعت و جهاد کشاورزی

واردات شکر ممنوع یا آزاد؟
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رودربایستی را کنار بگذارید

دیروز گوش��ه ای از مصاحبه مفصل قائم مقام وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت با یکی از خبرگزاری ها در همین صفحه به 
چاپ رس��ید که در آن، مجتبی خس��روتاج با انتقاد ش��دید از 
وزارت جهادکشاورزی، مقصر اصلی اکثر مشکالت تنظیم بازار 
شب عید را آن وزارتخانه دانست و از قانون انتزاع به عنوان دلیل 
محکمی برای این گونه بی نظمی ها نام برد. اما پس از انتشار متن 
مصاحبه در رسانه های الکترونیک و مکتوب، جوابیه ای از طرف 
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن خبرگزاری 
ارسال شد که با صراحت تمام بسیاری از جمله های حاشیه ساز 
را نقض می کند. در بخشی از این جوابیه آمده است:   »متاسفانه 
در تنظیم این مصاحبه مغایرت هایی بین مفهوم تیتر و متن 
وجود دارد و خبرنگار محترم آن خبرگزاری،  اس��تنباط های 
خود را به عنوان سخنان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
آورده است. به طور مثال جناب آقای خسروتاج بیان نکرده است 
ک��ه  »حق��وق مصرف کنندگان در وزارت جهاد در نظر گرفته 
نمی ش��ود«، ایش��ان اظهار داشتند که وزارت جهادکشاورزی 
دغدغ��ه تولی��د دارد و اص��وال وزارتخانه های تولیدی به دلیل 
ماهیت کاری آن به دنبال حقوق وحمایت از تولید کننده است و 
بالطبع وزارت جهادکشاورزی نیز به دنبال باال بودن قیمت اقالم 
کشاورزی است تا کشاورزان و قشر روستایی جامعه حمایت 
شوند. همچنین تیتر  »وزارت کشاورزی در تنظیم بازار شب 
عید موفق نبود« استنباط خبرنگار محترم از توضیحات قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تجربه ناموفق قانون 
انتزاع بوده است.« فارغ از درست یا غلط بودن این ادعا، به نظر 
می رسد یک نوع رودربایستی بین مسئوالن دو وزارتخانه وجود 
دارد که توضیح، تفسیر و توجیه کلمه به کلمه گفته های شان را 
با حساسیت خاصی مواجه می کند. البته این وسواس، تنها به 
مسئوالن صنعتی مربوط نیست. زیرا در نشست خبری سال 
گذشته وزیر جهادکشاورزی با خبرنگاران نیز تقریبا عین همین 
اتفاق تکرار شد. در آن جلسه، چند نفر از خبرنگاران صراحتا 
درباره نحوه تنظیم بازار شب عید و اینکه باالخره مسئولیت 
کنترل بازار به عهده کدام وزارتخانه است، از وزیرجهادکشاورزی 
سوال  کردند اما وزیر با حاشیه رفتن و ارجاع پرسش کنندگان به 
متن قانون، سعی در عوض کردن موضوع داشت. در آن نشست 
خبری، وقتی صحبت از گفته های خسروتاج مبنی بر چگونگی 
کنترل و تنظیم بازار به میان آمد، وزیر جهادکشاورزی با نهایت 
دقت، مراقب کلمه هایی بود که در میان جمع خبرنگاران نسبت 
به این موضوع از دهانش خارج می شود! بنابراین با مرور این 
اتفاق ها و در کنار هم قرار دادن ژس��ت های مختلفی که در 
مصاحبه ها از طرف این دو مقام مس��ئول به چش��م می خورد، 
می توان شرم و حیای خاصی را از مجموع این وقایع استنباط 
کرد که به نوعی شبیه یک تعارف سیاسی است. البته خبرگزاری 
مربوط نیز در ابتدای متن جوابیه با زیرکی تمام عنوان کرده که  
»به آقای خسروتاج حق می دهیم که پس از بازتاب گسترده 
سخنان شان در رسانه های مجازی و مکتوب به دلیل فشارهای 
سیاسی از سوی مقامات مافوق، حرف خود را پس بگیرند.« 
ش��اید وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای قانون انتزاع، 
چندان رضایت نداش��ته باش��د اما از طرفی هم مایل نیست با 
انتشار چنین مصاحبه هایی، رابطه بین دو وزارتخانه با تنش 
همراه باشد. اینکه وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار شب 
عید آنچنان موفق نبوده و نتوانسته رضایت توده مردم را جلب 
کند بر کس��ی پوش��یده نیس��ت، ولی آن طور که از ش��واهد و 
قراین پیداس��ت، مسئوالن وزارت صنعت، نمی خواهند وصله 
این جمله ها به وزارتخانه متبوع شان بچسبد تا خدای ناکرده 
همکاران قدیمی را رنجیده خاطر کنند! به نظر می رسد یکی 
از مهم ترین دالیل این تعارف ها حسن یونس سینکی و حضور 
وی به عنوان دبیر کارگروه تنظیم بازار است. سینکی، حجتی و 
خسروتاج مثلثی را تشکیل داده اند که در هنگام مصاحبه درباره 
موضوع تنظیم بازار، خط قرمزهایی تعیین شده دارند. البته 
شخص سینکی که در رأس هرم قرار گرفته، پس از قبول پست 
جدید، تاکنون هیچ رسانه ای موفق به گفت وگویی هرچند کوتاه 
با وی نشده است. گفتنی است وی پیش از حضور در ساختمان 
وزارت جهادکشاورزی، از بدنه وزارت صنعت جدا و عضو جامعه 
کش��اورزی ش��د.  به هر ترتیب، این گونه رودربایستی ها دست 
کمی از اختالف و ضد و نقیض های مسئوالن ندارد و می تواند 
به همان اندازه برای منافع مصرف کنندگان خطرآفرین باشد. 

یادداشت

هرچن�د موضوع پالم کم کم به فراموش�ی 
سپرده شده و کمتر رسانه ای است که از آن 
ی�اد کن�د اما با توجه به تاخی�ری که وزارت 
بهداشت در اعالم اسامی متخلفان داشته و 
با عنایت به موج وسیعی که در زمان مطرح 
شدن موضوع در جامعه ایجاد شد، الزم است 
که چنین سوژه ای از زوایای مختلف بررسی 
و تحلیل ش�ود. در این یادداش�ت تحلیلی، 
سعی شده که قضیه پالم در مواجهه با قانون 
مورد بازبینی قرار گیرد تا مخاطبان با زوایای 

دیگری از این پرونده آشنا شوند. 
در چند سال اخیر بی اعتمادی گسترده ای در 
مصرف مواد غذایی ش��کل گرفته اس��ت. از شائبه 
مخلوط کردن وایتکس در شیر گرفته تا استفاده 
از ضایع��ات خطرن��اک م��رغ در خمیرمرغ. حال 
آنکه با رس��انه  ای ش��دن برخی از این پرونده ها 
منتظر افش��اگری مس��ئوالن و منور شدن افکار 
عمومی هستیم، مشخص شده که اعالن عمومی 
متخلفانی که به خاطر منافع ش��خصی س��المت 
م��ردم را ب��ا خط��ر جدی مواج��ه می کنند، کار 
آس��انی نیس��ت. به عنوان مثال معرفی متخلفان 
حوزه مواد غذایی  )پرونده پالم( به چالش بزرگ 
دس��تگاه قضایی و وزارت بهداش��ت تبدیل شده 
اس��ت. دس��تگاه قضا  )دادس��تانی( اعالم اسامی 
متخلف��ان را در حیط��ه وظای��ف ذات��ی وزارت 
بهداش��ت می داند ولی متولیان وزارت بهداش��ت 
تفس��یر دیگری از وظای��ف محوله دارند و اعالم 
اسامی را منوط به صدور دستور قضایی می دانند. 
جالب تر آنکه وزارت بهداش��ت عنوان می کند به 
دلیل ایجاد جو شدید رسانه ای براساس توصیه ها 
از اعالم عمومی اس��امی متخلفان منصرف ش��ده 
اس��ت. بنابراین همچنان س��المت آحاد جامعه 
چ��ون توپ��ی بین این زمین و آن زمین در حال 
گ��ردش اس��ت. اگر بخواهیم به ط��ور اجمالی از 
نقطه نظ��ر حقوق��ی گذری ب��ر قوانین این حوزه 

داشته باشیم چند نکته قابل تامل است. 
طبق بند )الف( ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 
8 و9 قانون مواد خوردنی و آش��امیدنی و آرایش��ی 
و بهداش��تی،  »مراکز س��اخت یا تهیه و نگهداری 
فرآورده های گوشتی« مشمول این قانون می شوند. 
 طب��ق م��اده )2( همین قانون: »وزارت بهداری  
)بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی( فرآورده ها و 
بس��ته بندی و همچنین کارخانجات و کارگاه های 
مش��مول قان��ون را ب��ه ترتیب اهمیت بهداش��تی 
و به تدری��ج که س��ازمان نظ��ارت و کنترل بر مواد 
غذایی و آرایش��ی آماده می شود برای اطالع عموم 

آگهی خواهد کرد.«
 همچنی��ن در فص��ل س��وم قان��ون تعزیرات 
درمان��ی   و  بهداش��تی  ام��ور  در  حکومت��ی 
)مواد31ت��ا44( مجازات های��ی ب��رای متخلفان 
مواد غذایی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به عنوان 
مثال ماده 43 این قانون که محل تاکید دستگاه 
قضا برای انتقال مس��ئولیت معرفی متخلفان بر 
دوش وزارت بهداشت نیز است، بیان می دارد: 

»وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی 
موظف است به طور منظم اسامی کاالهای مجاز و 
غیرمجاز  )خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی( 
را جهت اطالع عموم به نحو مقتضی اعالم کند«. 
بدی��ن ترتیب وظیفه اطالع رس��انی و انتش��ار 
اس��امی دس��ت اندرکاران موادغذای��ی  )مجاز و 
غیرمج��از( برعهده وزارت بهداش��ت اس��ت، در 
مقابل وزارت بهداش��ت تعریف دیگری از مراکز 
غیرمجاز دارد و موضوع پالم را شامل آن نمی داند 
بلکه تولیدکنندگان دارای مجوز را مجاز و آنهایی 

را که مجوز ندارند، غیر مجاز می شمرد. 
اهمیت حفظ و ارتقای بهداشت عمومی جامعه 
و نظارت بر تولیدات مواد غذایی از آنجا پیداست 
که قانونی تقریبا مترقی در س��ال 1346تصویب 
شد و با آیین نامه مصوب مربوط به آن، وظایف، 
مس��ئولیت ها و نحوه برخورد با اتفاقات پیش رو 

را مشخص کرده است. 

تخلف ها
براس��اس م��اده ی��ک قان��ون م��واد خوراکی، 
آش��امیدنی و بهداش��تی مص��وب 1346/2/22، 
»مرتک��ب ه��ر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی 
و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های 

مقرر در این قانون محکوم خواهد شد: 
1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر. 
2- مخل��وط ک��ردن مواد خارجی به جنس به 

منظور سوء استفاده. 
3- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در 
مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین 

تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد. 
4- فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه 
جنس��ی که موعد مصرف آن گذش��ته و همچنین 

تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد. 
5- به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد 
اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آش��امیدنی 

یا آرایشی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان. 
6- س��اختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی 

و آرایشی و بهداشتی.
دو فرضیه اینجا قابل طرح است، اگر استفاده 
از روغن پالم در لبنیات مجاز بوده پس صرفا باید 
میزان آن را کنترل و رصد کرد ولی اگر اساس��ا 
به کارگی��ری از روغن پالم در تهیه لبنیات مجوز 
نداش��ته است می تواند مشمول بند دوم قانون و 
مجازات های پیش رو باشد. اما در فرض دوم اگر 
در صورت مجاز بودن اس��تفاده روغن پالم صرفا 
میزان فرمول اس��تفاده از آن تغییر قابل توجهی 
نسبت به حد مجاز داشته است باز هم مشمول 

بند سوم قانون مذکور می تواند باشد. 
همچنین بخشی از ماده 13 اصالحی قانون  مواد 
خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی  و بهداشتی  مصوب 
سال 1346/4/22 )مصوب 1379/9/13مجلس 

شورای اسالمی( اشعار می دارد: 
»مامورینی  که  از طرف  وزارت  بهداشت ، درمان  
و آموزش  پزش��کی  برای  نظارت  بهداشتی  اماکن  و 
مراکز موضوع  این  ماده  تعیین  می ش��وند مکلفند 
متخلف��ان  از مق��ررات  بهداش��تی  را ب��ا ذکر موارد 
تخلف  با تنظیم  گزارشی  به  مسئول بهداشت  محل  
معرفی  کنند. مس��ئول بهداش��ت  محل  در صورت  
تایید گزارش  به  صاحب  مرکز یا مسئوالن مربوط  
اخطار می دهد تا نسبت  به  رفع  نواقص  بهداشتی  در 
مهلت  تعیین  شده  اقدام  کند، در صورت  عدم  رفع  
موارد تخلف ، دستور تعطیل  محل  و مهر و موم  یا 
الک  و مه��ر آن را ص��ادر می کن��د و پس  از برطرف  
شدن  نواقص  و تایید مسئول بهداشت  محل  از واحد 
مربوط  رفع  تعطیل  و فکر  مهر و موم  خواهد شد. در 
تمام  موارد مذکور پرونده  جهت  رسیدگی  به  دادگاه  

صالحه  ارجاع  می شود. 

راهکارهای قانونی
مقررات  بهداش��تی ، وظایف  و مس��ئولیت های 
مس��ئول بهداش��ت  مح��ل  و مام��وران نظارت ، 
مدت  زمان های  الزم  برای  رفع  نواقص  بهداش��تی  
و سایر امور مربوط در اجرای  این  ماده  واحده  در 
آیین نامه  اجرایی  این  قانون  مشخص  خواهد شد. 
تبص��ره 1-  صاحب��ان  مراکز مزبور درصورتی  که  

اقدامات  انجام  شده  را خالف  قانون  و مقررات  بدانند 
می توانند به  مرجع  قضایی  صالح  شکایت  کنند. 

 تبصره 2-  ماموران انتظامی  موظفند در تمام  
مراحل  اجرای  عملیات  بازرس��ی ، تعطیل  و مهر 
و موم  یا الک  و مهر کردن  محل ، همکاری  الزم  
را با ماموران وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  

پزشکی  به عمل آورند. 
 تبصره 3-  آیین  نامه  اجرایی این  قانون  توس��ط 
وزارت  بهداش��ت ، درمان  و آموزش  پزشکی  تدوین  

می شود.
نگاهی اجمالی به مفاد قانون فوق الذکر نشان 
خواه��د داد ک��ه تخلف بهداش��تی مراکز تولید 
مواد غذایی باید توس��ط وزارت بهداشت معرفی، 
پیگی��ری و پرونده آن ب��ه محاکم قضایی ارجاع 
شود. با تعمیم این مورد به موضوع پالم اگر از نگاه 
کارشناسان حوزه بهداشت تخلفی صورت گرفته 
باشد که قطعا این طور است پس وزارت بهداشت 
وظیفه خود را انجام داده و صرفا نسبت به معرفی 

متخلفان به محاکم قضایی اقدام کرده است. 
و  مواد غذای��ی  ب��ه  مرب��وط  قوانی��ن  در 
آیین نامه ه��ای مرب��وط ب��ه آن اگ��ر بخواهیم 
صراحت��ا درخص��وص نح��وه اع��الم اس��امی 
متخلف��ان در جرای��د و اع��الن عمومی آن به 
دنبال نص قانونی باشیم شاید ناگریز به تحمل 
وضع موجود باش��یم. اما اگ��ر بخواهیم کاری 
انجام شود با بهره گیری از بخشی از داشته های 
قانون مجازات اسالمی و برخورد مشابه قانون 
با مجرمان اقتصادی می توانیم به نتیجه ای در 

خور اقناع برسیم. 
از منظ��ر قانون��ی بعد از صدور رأی محکومیت 
انتشار و اعالم اسامی محکومان به عهده محاکم 
گذاش��ته ش��ده که اگر بخواهیم چنین موضوعی 
را ب��رای متخلف��ان و مجرمان حوزه بهداش��ت و 
مواد غذایی در نظر بگیریم، کار س��اده می ش��ود. 
اما عدم صراحت قانون و در واقع سکوت و ابهام 
قانونی برای این موارد راه را به منظور طفره رفتن 

از اعالم اسامی باز کرده است. 
 ب��ا م��روری کوت��اه به تبص��ره )3( ماده 188 
قان��ون آیین دادرس��ی کیف��ری الحاقی مورخه 
1385/3/25 و نی��ز ماده 35 الیحه جدید قانون 
مجازات اس��المی مورخه 139۰/9/27مشاهده 
خواهیم کرد که درخصوص برخی جرایم، اعالن 
عمومی اسامی محکومان پیش بینی شده است. 

وظیفه وزارت بهداشت
از سویی دیگر، وزارت بهداشت در زمینه های مشابه 
دیگری تکلیف دارد و با تشخیص هرگونه اقدامی که در 
تعارض با بهداشت عمومی یا محیط زیست باشد باید 
انجام وظیفه کند. به عنوان نمونه در ماده 688 قانون 
جدید مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 می خوانیم: 
»هر اقدامی که تهدید علیه بهداش��ت عمومی 
ش��ناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی 
یا توزیع آب آش��امیدنی آلوده، دفع غیربهداش��تی 
فضوالت انس��انی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد 
مس��موم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و 
کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضالب خام 
یا پس��اب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف 
کش��اورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق 
قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به 

حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. 
تبصره1- تش��خیص اینکه اقدام مزبور تهدید 
علیه بهداش��ت عمومی و آلودگی محیط زیس��ت 
شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام 
و فض��والت دام��ی و همچنین اعالم جرم مذکور 
حس��ب مورد برعهده وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزش��کی سازمان حفاظت محیط زیست 
و سازمان دامپزشکی خواهد بود. 

تبصره2-  منظور از آلودگی محیط زیس��ت 
عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی 
ب��ه آب ی��ا هوا یا خ��اک یا زمین به میزانی که 
کیفیت فیزیکی، ش��یمیایی یا بیولوژیک آن را 
به طوری که به حال انس��ان یا س��ایر موجودات 
زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر 

دهد.
بنابرای��ن با بررس��ی برخی از قوانینی که در 
حوزه بهداشت موادغذایی، راهکارها و اصولی را 
پیش بینی کرده است درمی یابیم که به طورکلی 
وظیف��ه نظارت و مدیری��ت کنترلی واحدهای 
تولیدی بر دوش وزارت بهداش��ت نهاده ش��ده 
است. در ضمن اگر حادثه با تخلفی رخ دهد این 
وزارت بهداشت است که باید نسبت به بازرسی، 
تکمیل��ی گزارش و ارجاع آن به مراجع قضایی 
اق��دام کن��د. حتی قبل از این مراحل نیز اعالم 
اسامی مجاز و غیرمجاز )البته از نگاه کارشناسان 
وزارت بهداشت مختلف با غیرمجاز تفاوت دارد( 
و اطالع رس��انی عمومی در این زمینه بر عهده 
وزارت بهداشت است. اما اگر پرونده ای تشکیل 
ش��ود و مراحل رسیدگی قضایی به پرونده های 
تخلف مراکز تولید مواد غذایی توس��ط دستگاه 

قضا پایان پذیرد، حکم به اجرا درخواهد آمد. در 
متن آیین نامه ها و قوانین مربوطه هیچ صراحتی 
درخصوص اعالم اسامی متخلف از سوی مراجع 
قضایی وجود ندارد. هرچند در موارد پیش آمده 
در بخش های دیگر ازجمله مفاسد اقتصادی و 
محکومیت های مالی  )عمدتا دولتی( پیش بینی 
اعالم اسامی مجرمان و محکومان صورت گرفته 
که شرح آن داده شد و از سویی دیگر به طورکلی 
انتش��ار عکس و اس��امی مجرمان و محکومان 
صرفا براساس دستور قضایی امکان پذیر خواهد 
بود.  اگر خودتفسیری و سلیقه نگری را در نحوه 
نگاه به بندهای قانونی کنار بگذاریم به طورکلی 
وظیفه نگهبانی و حراست از سالمت و بهداشت 
عموم��ی جامع��ه بر عه��ده و در تکلیف وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی است حال 
ای��ن انج��ام تکلیف می تواند راه ها و روش های 
گوناگون��ی را بطلب��د، از معدوم کردن محصول 
تولی��دی ت��ا پلم��ب واحد تولی��دی یا تفکیک 
واحده��ای متخلف از قانونمدار می تواند جزئی 
از س��بک و سیاق برخورد با چنین پدیده هایی 
باش��د.  ب��رای حفظ س��المت اف��راد جامعه و 
جلوگیری از افزایش تبعات و عوارض استفاده 
از موادغذای��ی آس��یب پذیر ه��ر ثانیه تاخیر 

خطاس��ت و گناهی نابخش��ودنی. 

گناه نابخشودنی تاخیر در سالمت جامعه

معرفی متخلفان روغن پالم برعهده کیست؟  

مولود غالمی

رضا عفت دوست

وحید زندی فخر



رییس جمهوری اس��امی ایران روز گذش��ته به طور 
رس��می از رج��ب طی��ب اردوغ��ان، رییس جمهوری 
ترکی��ه در مجموع��ه فرهنگ��ی – تاریخی س��عدآباد 
اس��تقبال ک��رد. به گزارش مهر، در این مراس��م پس 
از نواخته ش��دن س��رود ملی جمهوری اسامی ایران 

و ترکی��ه و معرف��ی هیات های عالی رتبه دو کش��ور، 
روحانی و اردوغان از یگان مس��تقر در میدان س��ان 
دیدند. رؤس��ای جمه��ور ایران و ترکی��ه درخصوص 
گس��ترش هر چه بیش��تر روابط دوجانبه و مهم ترین 
مس��ائل منطقه ای و بین المللی در ش��رایط حس��اس 

کنون��ی در منطقه با یکدیگر بحث و گفت وگو کردند. 
مذاک��رات دوجانب��ه، نشس��ت هیات ه��ای عالی رتبه 
و ش��ورای عال��ی رواب��ط ای��ران و ترکیه به ریاس��ت 
رؤسای جمهور دوکش��ور و امضای اسناد همکاری، از 

جمله برنامه های این س��فر اس��ت. 

چه��ار روز بعد از بازگش��ت هیات مذاکره کنن��ده ایرانی 
از مذاکرات هس��ته ای لوزان، محمد ج��واد ظریف وزیر امور 
خارجه به همراه علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی 
در جلس��ه غیر علنی مجلس حضور یافتند تا ابعاد مختلف 
تفاهم سیاسی لوزان را برای نمایندگان مجلس تبیین کنند. 
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در تشریح جلسه 
غیرعلنی روز گذشته مجلس گفت: این جلسه در فضای کاما 
آرام برگزار شد، هرچند برخی نمایندگان به دلیل نگرانی هایی که 

از سر دلسوزی دارند به صورت تک صدایی اظهارات منتقدانه ای 
داشتند اما درمجموع در جلسه غیرعلنی دیروز تنش آنچنانی 
وجود نداشت. وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر 
اینکه در صورت نیاز، پروتکل الحاقی در مجلس به تصویب خواهد 
رسید، گفت: ظریف در جلسه غیرعلنی صبح مجلس، تاکید کرد 
که اگر نیاز شد که پروتکل الحاقی در مجلس به تصویب برسد 
حتما رأی مجلس را خواهیم گرفت، اما فعا به ظاهر به این کار 
نیازی نیست. همچنین عابد فتاحی، نماینده مردم ارومیه هم 

با اشاره به این جلسه گفت که اکثریت نمایندگان مجلس از 
توضیحات محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی در جلسه 
غیرعلنی روز گذشته در مورد بیانیه سوییس قانع شدند. او 
البته اضافه کرد که چند نماینده ای هس��تند که هیچ وقت 
قانع نمی ش��وند و طبیعتا آنها نیز همچنان از پاسخ ها قانع 
نشدند. فتاحی گفت که الریجانی از نمایندگان درخواست 
کرده جزییات جلسه دیروز را منعکس نکنند چرا که این 

کار به ضرر امنیت ملی و منافع کشور است. 

جزییات حضور ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس

توضیحات موالوردی درمورد حضور زنان در استادیوم ها
نشس��ت  در  م��والوردی  ش��هیندخت 
خبری که روز گذش��ته به منظور تشریح 
اقدامات س��تاد هفته بزرگداشت مقام زن 
و روز مادر در ش��ورای هماهنگی تبلیغات 
اس��امی برگزار ش��د درباره حضور زنان 
در اس��تادیوم ها گف��ت: ای��ن موضوع در 

دستور کار ش��ورای امنیت کش��ور نبود، 
بنابراین خب��ر مربوط به بررس��ی حضور 
زنان در ورزش��گاه ها در این شورا تکذیب 
ش��د. حضور زن��ان در ورزش��گاه ها منجر 
به تش��ویق در توس��عه ورزش و تاسیس 
محیط ه��ای ورزش��ی می ش��ود. مع��اون 

رییس جمهور در ام��ور زنان و خانواده در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا حضور زنان 
در ورزش��گاه ها ب��رای تلطیف محیط های 
ورزشی، نگاه ابزاری به زنان نیست، گفت: 
پیش از پیروزی انقاب اس��امی زنان در 
ورزشگاه ها حضور داشتند و در کشورهای 

دیگر اینچنین اس��ت. حضور آنان موجب 
تلطیف اماکن ورزش��ی می شود و من این 
حضور را استفاده ابزاری از زنان نمی دانم. 
از س��وی دیگر می توان با یک نظرسنجی 
میزان عاقه زنان برای تماش��ای نزدیک 

مسابقات ورزشی را به دست آورد.

رییس جمهوری ترکیه به دعوت همتای خود به ایران آمد

اردوغان در تهران

مقام ه��ای آمریکایی اعام کردن��د که رییس جمهوری این 
کش��ور روز دوشنبه در تماس با پادشاه عمان جزییات تفاهم 
هس��ته ای با ایران در لوزان سوییس را به اطاع وی رساند. به 
گزارش العالم، کاخ سفید با صدور بیانیه ای تاکید کرد که باراک 
اوباما به سلطان قابوس گفت که ماه های منتهی به ضرب االجل 
پایان ماه ژوئن صرف نهایی کردن جزییات فنی برای تضمین 
ماهیت صلح آمیز برنامه هس��ته ای ایران خواهد شد. در بیانیه 

کاخ س��فید که رویترز آن را منتش��ر کرد، اضافه شده است:  
اوباما همچنین بر تعهد آمریکا نس��بت به همکاری با عمان و 
دیگر شرکای منطقه ای تاکید کرد. جمهوری اسامی ایران و 
کش��ورهای عضو 1+5 روز پنجشنبه 13 فروردین ماه 94 در 
لوزان سوییس بیانیه ای را امضا و قرائت کردند که براساس آن 
تحریم ها علیه ایران برداش��ته می شود. ایران و گروه 1+5 قرار 

است توافقنامه نهایی را تیرماه آینده امضا کنند. 

 اوباما، پادشاه عمان را از تفاهم با ایران آگاه کرد

  •دادستانی کل آمریکا روز دوشنبه 

از بازداش�ت چهارمین نفر در ش�هر 
نیوی�ورک ب�ه اته�ام کمک ب�ه گروه 

تروریستی داعش خبر داد. 
سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبن�ان در گفت وگوی زن�ده با تلویزیون 
سوریه اعالم کرد: هدف اصلی جنگ علیه 

سوریه سرنگونی دولت دمشق بود. 
وزیر امور خارجه روسیه در تماسی 
تلفن�ی ب�ا همت�ای عربس�تانی خود 
درباره وضعیت یمن صحبت کرده و بر 
ضرورت یک آتش بس فوری از سوی 

تمامی طرفین درگیر تاکید کرد. 

گروهک تروریس�تی جیش العدل با انتش�ار تصاویری از حمل�ه به ماموران 
مرزبانی کش�ورمان در منطقه مرزی ایران و پاکس�تان مس�ئولیت این اقدام 

تروریستی را بر عهده گرفتند

تیتر اخبار

متهم و ش��کات پرونده دادستان سابق تهران و مدیرعامل 
سابق سازمان تامین اجتماعی برای حضور در جلسه محاکمه 
که قرار است پنجم اردیبهشت ماه برگزار شود، احضار شدند. 
مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان پرونده مرتضوی روز 
سه شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: شعبه 79 دادگاه 
کیفری اس��تان ته��ران در اخطاریه های��ی جداگانه نماینده 
س��ازمان تامین اجتماعی، علیرضا دقیقی، پیمان عطار و مرا 
برای حضور در جلس��ه محاکمه دعوت کرده است. به گفته 
این وکیل دادگستری، احضاریه شعبه برای حضور در جلسه 
دادگاه نیز رس��ما به مرتضوی و وکیل وی اباغ ش��ده است. 
ترک همدانی افزود: طبق احضاریه دریافت ش��ده، جلس��ه 
محاکمه مرتضوی ساعت 10 صبح روز پنجم اردیبهشت ماه 
برگزار می شود.  براساس این گزارش، پرونده مرتضوی شامل 
سه قسمت است که بخش نخست آن در ارتباط با رأی نقض 
ش��ده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع 
آن به ش��عبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است. در پرونده 
کهریزک، ش��عبه دیوان عالی کش��ور انفصال دائم از خدمات 

قضایی و پنج س��ال انفص��ال از خدم��ات دولتی درخصوص 
مرتضوی را تایید کرد اما نس��بت به جریمه نقدی صادر شده 
ای��راد گرفت. بخش دوم این پرونده نیز در ارتباط با ش��کایت 
اولیای دم مرحوم روح االمینی )یکی از کشته ش��دگان حادثه 
بازداش��تگاه کهریزک( به اتهام معاونت در قتل اس��ت. بخش 
سوم نیز موضوع عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری و دریافت 
مبالغی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی است که از 
24 دی م��اه عباس جعفری دولت آبادی دادس��تان تهران از 
ارجاع بخشی از پرونده تامین اجتماعی با صدور کیفرخواست 
به دادگاه خبر داد. همچنین پنج نفر از نمایندگان مجلس طی 
نامه ای به رییس مجلس شورای اسامی خواستار پیگیری در 
تس��ریع صدور حکم سعید مرتضوی شدند. به گزارش فارس، 
علیرضا محجوب، احمد توکل��ی و علیرضا زاکانی نمایندگان 
تهران و نادر قاضی پور نماینده ارومیه، سیدحسین دهدشتی 
نماینده آب��ادان در نامه ای به عل��ی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسامی پیگیری در تسریع صدور حکم سعید مرتضوی 

را خواستار شدند. 

نامه ۵ نماینده به الریجانی درباره سعید مرتضوی
مرتضوی رسما برای محاکمه احضار شد

  سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 

قاس�م جعف�ری با بی�ان اینک�ه الیحه 
وزارت علوم درباره پایان نامه فروش�ی 
هنوز ارائه نش�ده، گفت:  در جلس�ه ای 
از وزیرعلوم دع�وت کردیم تا اقدامات 
انجام شده در برابر فروش پایان نامه را 

ارائه دهد. 
 ه�ادی س�اعی، عضو ش�ورای ش�هر 

تهران درباره حادثه ای که منجر به مرگ 
مش�کوک عمویش ش�د، گفت:  به زودی 
جزییات این مس�ئله را با خبرنگاران در 

میان خواهم گذاشت. 
پیرترین انسان شناخته ش�ده روی کره زمین در سن 116 سالگی در یک مرکز 

سالمندان در ایالت آرکانزاس آمریکا درگذشت

تیتر اخبار

دیوید لینچ، کارگردان مشهور بریتانیایی از ساخت ادامه 
سریال  »تویین پیکز« انصراف داد. به گزارش گاردین، به 
دلیل کمبود بودجه، ادامه س��ریال  »تویین پیکز« توسط 

دیوید لینچ ساخته نمی شود. 
دیوید لین��چ تایید کرد که کارگردان��ی ادامه مجموعه 
پرطرف��دار  »تویی��ن پیک��ز« را پ��س از اینکه ب��ا بودجه 
پیش��نهادی اش موافقت نش��د، نخواهد س��اخت. وی که 
فیلمس��از و از خالقان این مجموعه در دهه 1990 بود، در 
توییترش اعام کرد پس از یک س��ال و چهار ماه مذاکره، 
از این پروژه خارج ش��ده است زیرا به میزان کافی بودجه 

برای س��اخت فیلمنامه به شیوه ای که او فکر می کرد باید 
ساخته شود، موجود نبود. 

لینچ افزود: تی وی ن��ت ورک اعام کرد ادامه این پروژه 
ممکن اس��ت بدون حضور او ش��کل بگیرد. اما او ش��روع 
کرده ب��ه تماس گرفتن با بازیگران ت��ا به آنها تصمیمش 
را اطاع دهد. او در توییترش نوش��ته اس��ت:  من عاشق 
دنیای  »تویین پیکز« هستم و دلم می خواست همه چیز 
ج��ور دیگری پیش می رفت. فیلمنامه های هر 9 قس��مت 
این مجموعه آماده اس��ت و توس��ط خود لینچ با همکاری 

مارک فراست نوشته شده است. 

کمبود پول دامن دیوید لینچ را گرفت

 علیرضا ش�جاع نوری، دبیر جش�نواره 

فیلم کودکان و نوجوانان شد. 
 مدیرعامل خانه تئاتر از احتمال برگزاری 

مراسم  هفته بزرگداش�ت تئاتر در مکانی 
به جز خانه هنرمندان ایران خبر داد. 

 رضا مقص�ودی به عن�وان رییس کانون 

فیلمنامه نویسان س�ینمای ایران انتخاب 
جایزه جهانی شعر به  »آدونیس« شاعر عرب زبان سوری رسیدشد. 

تیتر اخبار

فدراسیون فوتبال در اطاعیه ای اعام کرد علی کفاشیان 
ب��ه نمایندگی از اعضای هیات رییس��ه و با اختیارات کامل، 
مذاکرات الزم را جه��ت ادامه فعالیت کی روش درچارچوب 
قرارداد منعقده ظرف مدت هفته جاری انجام دهد. به گزارش 
مهر و به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال، پس از برگزاری 
نشست سه شنبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال، اطاعیه ای 
به ش��رح زیر صادر ش��د:  ب��ا توجه به درخواس��ت کارلوس 
کی روش، س��رمربی تیم ملی و انج��ام مصاحبه های متعدد 
در رسانه ها که درخواس��ت عدم حضور در تیم ملی فوتبال 

ایران را بنا به دالیل مختلف اعام کرده بود، هیات رییس��ه 
فدراس��یون این موضوع را مورد بررس��ی ق��رار داد و اعضا با 
در نظ��ر گرفتن جمیع جهات با ادام��ه فعالیت وی به عنوان 
س��رمربی تیم ملی موافقت کردند. در این رابطه مقرر ش��د، 
رییس فدراسیون فوتبال به نمایندگی از اعضا و با اختیارات 
کام��ل و با توجه به در پیش بودن رویدادهای مهم مقدماتی 
ج��ام جهانی و جام ملت های آس��یا، مذاکرات الزم را جهت 
ادامه فعالیت کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی در 
چارچوب قرارداد منعقده ظرف مدت هفته جاری انجام دهد. 

ادامه فعالیت کی روش در چارچوب قرارداد

  برانکو مربی پیشین تیم ملی فوتبال 

ایران به طور رسمی سرمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس شد. 

 فدراس�یون جهانی والیبال از ابراهیم 

بین الملل�ی کش�ورمان  فی�روزی داور 
به عنوان دومین داور ایرانی برای قضاوت 

در لیگ جهانی سال ۲۰1۵ دعوت کرد. 
 باشگاه رئال مادرید اسپانیا برای جذب 
رحیم استرلینگ ابراز تمایل کرده است. 

بازیکن تیم فوتبال  »فری استیت استارز« آفریقای جنوبی در سانحه رانندگی 
جان خود را از دست داد

تیتر اخبار
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کاردار سفارت عربستان احضار شد
حس��ن قش��قاوی، معاون وزیر امور خارج��ه در امور کنس��ولی، پارلمانی و ایرانیان 
در پاس��خ به خبرنگاران درباره اخبار منتش��ره درخصوص تع��رض دو تن از مامورین 
پلیس س��عودی به دو نوجوان ایرانی در هنگام خروج از آن کش��ور در فرودگاه جده 
گف��ت: متاس��فانه این اقدام ش��به تجاوز برای دو تن از هموطن��ان ما که در ایام عید 
نوروز به عمره مش��رف شده بودند پیش آمده است. به گزارش مهر، معاون وزیر امور 
خارجه همچنین گفت: در روز بعد از این واقعه و در غیاب س��فیر عربس��تان سعودی 
در تهران، کاردار و کنس��ول آن کشور توسط مدیرکل کنسولی به وزارت امور خارجه 
احضار و مراتب اعتراض ش��دید جمهوری اس��امی ایران نسبت به این عمل شنیع و 
غیر انس��انی که باعث جریحه دار ش��دن افکار عمومی کش��ورمان شده است را به وی 
ارائه کرد. طرف س��عودی ضمن ابراز تاس��ف ش��دید از این اتفاق رذیانه قول داد که 
موضوع در باالترین سطح توسط مقامات کشورش مورد پیگیری قرار گیرد  و با افراد 
خاطی به ش��دت برخورد ش��ود. با توجه به این رفتار غیر انس��انی و ضددینی، منتظر 
برخ��ورد دولت س��عودی با ای��ن افراد و اعمال اش��د مجازات در مورد آنها هس��تیم. 
نمایندگی ه��ای جمهوری اس��امی ایران در ریاض و جده تا حصول نتیجه مش��خص 
پیگی��ر ماج��را خواهند بود و متعاقب��ا نتایج آن در اختیار خانواده ه��ا و افکار عمومی 

قرار خواهد گرفت. 

سردار جعفری: آمریکا به تغییر رفتار سیاسی تن داد
س��ردار سرلش��کر پاس��دار محمد علی جعفری در حاش��یه  همایش فرماندهان سپاه 
پاس��داران انقاب اس��امی در پاسخ به برخی از ابهامات مطرح شده پیرامون بیانیه اخیر 
هس��ته ای، گفت: مقاومت ملت ایران در مقابل آمریکا، گزینه های نیرومند ایاالت متحده 
برای تحمیل اراده  سیاس��ی به جمهوری اسامی ایران را ناکارآمد ساخت. آمریکا که در 
پی تغییر رفتار سیاس��ی ایران بود، خود به تغییر رفتار سیاس��ی تن داد و برخاف مشی 
گذش��ته خ��ود، درمقابل مردم ما، مجبور به فراموش کردن هم��ه گزینه های روی میز و 
جایگزین س��ازی مسیر دیپلماس��ی برای حل موضوع هسته ای شد. به گزارش ایسنا، وی 
گف��ت: هرچند بی صداقتی و عدم پایبندی آمریکایی ها به تعهدات و عدم اعتماد به آنها، 
مس��یر سختی را برای آینده این جهاد دیپلماتیک ترس��یم می کند، اما مطمئن هستیم 
همان گونه که رییس محترم جمهور و وزیر محترم امور خارجه و اعضای برجسته این تیم 
به صراحت مطرح کردند خط قرمز ما عاوه بر پذیرفتن حق چرخه غنی سازی هسته ای 
و تحقیق و توس��عه در این حوزه »لغو همه تحریم ه��ای مرتبط« به عنوان نقطه مرکزی 
مطالبات ملت ایران است. ملت بزرگ ایران براساس شعار نورانی  »دولت و ملت، همدلی 
و همزبانی« در یک صف واحد، پش��تیبان جبهه دیپلماتیک هسته ای خود خواهند بود و 
اجازه نخواهند داد القائات گمراه کننده  دش��من به ویژه آمریکا در موضوع مذاکرات اخیر 

از طریق ترجمه غیرواقعی بیانیه مشترک، اعتماد بین دولت و ملت را خدشه دار کند. 
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جاذبه منطقی در تبلیغات
آیا می دانستید استفاده از جاذبه های تبلیغاتی در 
پیام تبلیغی یکی از گام های تهیه آگهی اس��ت؟ هر 
پیام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به س��وی 
محت��وای پیام خ��ود جلب کند، از ی��ک نوع جاذبه 
استفاده می کند. یکی از متداول ترین جاذبه هایی که 
در پیام ه��ای تبلیغاتی مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 

جاذبه منطقی است. 
در جاذب��ه منطق��ی به ط��ور مش��خص و صریح 
و…  آن  ویژگی ه��ای  کاال،  خ��ود  کاال،  مزای��ای 
عنوان ش��ده و از پرداختن به مس��ائل و موضوع های 
حاش��یه ای خودداری می شود. پیام هایی که کیفیت، 
صرفه جوی��ی، فایده و کاربرد کاال را نش��ان می دهد 
از جمل��ه پیام هایی اس��ت که در آنه��ا از جاذبه های 

منطقی استفاده شده است.

ممنوعیت ها و محدودیت های 
استفاده از کودکان در تبلیغات

از دی��دگاه تبلیغ��ات، ک��ودکان طعمه هایی عالی 
به ش��مار می روند. آنها زیاد تلویزیون نگاه می کنند، 
پول توجیبی زیادی خرج می کنند، با مادر هایش��ان 
به خرید می روند و برای خرید آخرین تولید خوراکی 
یا دیگر اقالمی که دوس��ت دارند، آنها را تحت فشار 
می گذارن��د. در اروپا به تدری��ج قوانین منع تبلیغات 

برای کودکان فراگیر می شود. 
در یون��ان، هرگون��ه تبلیغ��ات تلویزیون��ی ب��رای 
اس��باب بازی از س��اعت 7 صبح تا 10ش��ب ممنوع 
اس��ت و اکنون مقامات این کش��ور در نظ��ر دارند، 
هرگونه تبلیغات را ب��رای جذب کودکان منع کنند. 
ایتالیا، لهس��تان، بلژیک و ایرلند نیز در همین راستا 
در پ��ی راهکار هس��تند. س��وئد که انج��ام هر گونه 
تبلیغ��ات را ب��رای کودکان زیر 12 س��ال از س��ال 
1991 ممن��وع کرده، می خواه��د از فرصت خود در 
مقام ریاست اتحادیه اروپا برای سفت و سخت کردن 
قوانین این اتحادیه درب��اره تبلیغات تلویزیونی بهره 

ببرد. 
مخالف��ان ادعا می کنند که ک��ودکان هنوز تجربه 
الزم را ب��رای تمییز تبلیغات از برنامه س��ازی واقعی 

ندارند. 
 »الرم مارن«، مشاور عالی وزارت فرهنگ و سوئد 
می گوی��د: »کودکان ت��وان درک موضوع تبلیغات را 
ندارن��د و تبلیغات چی ها نی��ز از کودکی و ناپختگی 

آنها سوءاستفاده می کنند.«
م��ارن می گوید: حتی اگ��ر ک��ودکان این قدرت 
تش��خیص را داشته باش��ند، تبلیغات باعث می شود 
ک��ه آنها والدین خود را برای خرید کاالی مورد نظر 

به ستوه بیاورند. 
برخ��ی از منتق��دان نیز نگ��ران تاثی��ر اجتماعی 
تبلیغات برای کودکان هس��تند. در همین باره یک 
مقام ارشد بریتانیایی، به تازگی تبلیغات چی ها را به 

تاکید بر فاصله های طبقاتی محکوم کرد. 
این فاصله ها با تبلیغ اسباب بازی ها و دستگاه هایی 
که خانواده های فقیر از عهده خریدشان برنمی آیند، 

بسیار محسوس تر می شود. 
همچنی��ن »گ��ری راس��کین«، مدی��ر موسس��ه 
»کومرش��ال آل��رت« در واش��نگتن می گوی��د: »ما 
ش��اهد تبدیل کودکان به وسایلی در خدمت تجارت 

هستیم.«
فش��ار کودکان بر والدین ب��رای خرید محصوالت 
از ب��رآوردن  تبلی��غ ش��ده و خ��ودداری والدی��ن 
خواسته های آنها )که بیش��تر آرزوست تا تقاضا( به 
کش��مکش و تعارض بین والدی��ن و فرزندان منجر 
می ش��ود. در ص��ورت خ��ودداری والدی��ن از خرید 
کاالی مورد نظر، آنها به چشم فرزندان شان گناهکار 
به ش��مار خواهند رفت و در صورت تن دادن والدین 
به خواسته کودکان، مسلما بهایی که آنها برای یک 
اسباب بازی یا بس��ته خوراکی می پردازند، بیشتر از 
قیمت آن خواهد ب��ود، زیرا کاری را انجام می دهند 

که عقل سلیم آن را منع می کند. 
از آنج��ا که در بس��یاری از آگهی ه��ای تبلیغاتی، 
صحنه های��ی از زندگی ک��ودکان مرفه و ثروتمند به 
نمایش گذاش��ته می ش��ود، بدون شک این موضوع، 
تمایالت و عقده ه��ای روانی نامطلوب��ی را در دیگر 
کودکانی که اس��تطاعت آن نوع زندگ��ی را ندارند، 
خواهد گذاش��ت حتی ممکن است آنها را به سمت 
جرم و جنایت و رفتارهای غیراخالقی برای تصاحب 

آنچه دیده اند، بکشاند. 
گس��ترش بی محاب��ای تبلیغ��ات هدف��داری که 
ک��ودکان را اب��زار یا ه��دف تبلیغ خود ق��رار داده 
است، از هم اکنون این قش��ر از جامعه را در معرض 
آسیب های جدی ناشی از احساس فقر و محرومیت 
یا ناکامی در دس��تیابی به آرزوها و خواسته هایشان 

قرار داده است. 
س��خن پایانی اینکه متاس��فانه، ضع��ف نهادهای 
مدن��ی و غیر دولتی که در ح��وزه کودکان و دفاع از 
حقوق و حریم آنها فعالیت می کنند، س��بب شده تا 
دول��ت و حتی بخش خصوص��ی در برنامه ریزی های 
اجتماعی و فرهنگی شان، کمترین توجه را به اقشار 
خاص همانند کودکان داش��ته باشند؛ موضوعی که 
بی توجهی امروز نس��بت ب��ه آن هزینه های هنگفت 
اجتماعی و اقتصادی را در آینده برای جامعه خواهد 

داشت. 

تبلیغات خالق

آگهی کوکا کوال به مناسبت بازی های المپیک دوره قبل 

آیین نامه
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ایستگاه تبلیغات

در ایام تعطیالت، بانک ها روزهای پرتالطمی 
را طی  کردند. اتفاقات خوب تبلیغاتی که طی 
این روزها در این ح��وزه رخ داد، حاکی از آن 
اس��ت که این صنف در نظ��ر دارد بودجه های 
تبلیغاتی خود را در جهتی بهینه تر اس��تفاده 
کند. یکی از کمپین های��ی که اکران آن قبل 
از عید ش��روع ش��د و تا این روزها ادامه دارد، 
کمپین »ش��هر تعطیل نیس��ت« بانک شهر 
اس��ت. تقریبا تمام بانک ه��ا در ایام تعطیالت 
آگهی های��ی را ب��ه منظ��ور اطالع رس��انی به 
مشتریان ش��ان اکران کردند و در این آگهی ها 
همگی به این موضوع اش��اره داشتند که قرار 
اس��ت در این ایام هم همچن��ان خدمات ارائه 
دهند اما بانک ش��هر تالش ک��رده بود بر این 
مزی��ت به ش��کلی متفاوت تر متمرکز ش��ود. 
به همی��ن منظ��ور در ادامه به س��راغ نرگس  
پناهنده طراح گرافی��ک آگهی های محیطی 
کمپین بانک شهر، مریم معصومی مدیر پروژه 
ای��ن کمپی��ن و محمد مظلوم پ��ور کارگردان 
باس��ابقه آگهی های تلویزیونی و کارش��ناس 
تبلیغ��ات رفته ایم تا نگاه��ی عمیق تر به این 

کمپین داشته باشیم. 

هماهنگی محتوا و تکنیک 
آگهی های  کارگ��ردان  مظلوم پ��ور،  محمد 
تلویزیونی و کارشناس تبلیغات درباره کمپین 
بانک  ش��هر به »فرصت ام��روز« می گوید: به 
نظرم ط��راح این کمپین کامال توانس��ته بود 
مزی��ت رقابتی را که بانک ها در ایام تعطیل بر 
آن تاکید داش��تند به شکلی متمایز از مابقی 
رقبا به مخاطبان نش��ان دهد. در واقع طراح، 
شعار را به خوبی با تصویر هماهنگ کرده بود و 
همین موضوع باعث شد پیام تبلیغاتی در ذهن 
مخاطب بماند. به عنوان کسی که مدت هاست 
در این حرفه مش��غول ب��ه کارم درباره آگهی 
تلویزیونی این کمپین باید بگویم آگهی بی عیب 
و نقصی بود. محتوا و ساخت آگهی تلویزیونی 
این کمپین، به خوبی در اختیار پیام تبلیغاتی 
آن ق��رار گرفته ب��ود و به خوب��ی همدیگر را 
همپوشانی می کردند. به راحتی می توانم بگویم 
این آگهی تلویزیونی یکی از بهترین هایی بود 
که در این مدت دیده بودم. برای س��اخت این 
آگهی از شیوه استاپ موشن استفاده شده بود. 
شیوه ایی که در آن فریم به فریم فیلمبرداری 
و بعد در انتهای کار فریم ها کنار یکدیگر چیده 
می شود و احتماال از ویژوال افکت نیز برای بهتر 
شدن کار بهره برده اند. البته امیدوارم کار کپی 
نباشد، چون در صنعت تبلیغات کشور ما از این 

دست اتفاقات زیاد رخ می دهد. 
این کارش��ناس اضافه می کن��د: به طورکلی 
در آگهی های تلویزیون��ی داخلی کمتر اتفاق 
می افتد که آگه��ی از لحاظ تکنیکال و محتوا 
هماهن��گ باش��د، چ��ون تولید این س��بک 
آگهی ه��ای تلویزیونی کار س��اده ای نیس��ت 
و زم��ان و دق��ت زیادی را می طلب��د. در واقع 
باید شمع ها فریم به فریم فیلمبرداری شوند. 
ب��ه همین دلیل فعالیت��ی وقت گیر و نیازمند 
طراحی دقیق و ظریف اس��ت. کارگردان این 
آگهی به خوبی توانس��ته بود، این ایده را اجرا 
کند. البته قبل از ای��ن کار نیز کارگردان های 
مختلفی برای ساخت آگهی های تلویزیونی از 
این سبک استفاده کرده بودند ولی شاید شیوه 

اجرای این کار از مابقی بهتر باشد. 
مظلوم پور در ادامه می گوید: تکنیک ساخت 

آگه��ی بای��د در اختی��ار محتوای آن باش��د. 
این درصورتی اس��ت که برخ��ی کارگردانان، 
آگهی ه��ای تلویزیون��ی را براس��اس تکنیک 
می س��ازند، همی��ن موضوع باعث می ش��ود 
تکنیک جدا از محتوا ش��ود. ای��ن اتفاق بارها 
در تبلیغات کش��ور رخ داده است برای مثال 
کارگردان به سراغ تکنیکی خاص می رود که 
قبال در فیلم یا ویدئویی استفاده شده و جذاب 
بوده اس��ت. درحالی که شاید تکنیک به کار 
رفته با محت��وای ایده کمپین هماهنگی الزم 
را نداشته باشد. در چنین آگهی هایی تکنیک 
مهم تر از پیام می ش��ود. عالوه بر موارد گفته 
ش��ده، از طرفی ایجاد ارتباط میان تاریکی و 
تعطیلی، نیستی و ش��مع؛ حس خوبی را در 
آگه��ی به وج��ود آورده اس��ت و هر مخاطبی 

به راحتی می تواند با آن ارتباط برقرار کند. 
مظلوم پور درب��اره آگهی های محیطی این 
کمپی��ن می گوی��د: من قب��ل از اینکه آگهی 
تلویزیون��ی ای��ن کمپی��ن را ببین��م، آگهی 
محیطی این کار را مشاهده کردم. آگهی های 
محیط��ی این کمپین، تصاوی��ری برگرفته از 

آگهی تلویزیونی آن اس��ت. تصاویری 
ک��ه در نهایت به ش��کل لوگوی بانک 
شهر تبدیل می ش��وند. به نظرم آگهی 
محیطی ب��ه قدرت آگه��ی تلویزیونی 
نیست. تصویر در آگهی محیطی یکباره 
به شکلی مصنوعی  گرافیکی می شود. 
البت��ه در آگهی محیط��ی ایده خوب 
اس��ت؛ ولی به نظرم اج��را تاحدودی 
ضعیف اس��ت. چ��ون در آگهی، طراح 
خواس��ته از رگه شهر برای نشان دادن 

لوگوی بانک ش��هر استفاده کند، درحالی که 
لوگوی بانک شهر ش��باهتی به تصویر هوایی 
یک شهر ندارد، به همین دلیل خیلی خوب با 
هم هماهنگ نشده اند. شاید به این خاطر است 
که تصویر آگهی خیلی گرافیکی و غیرواقعی 
شده و کمتر به واقعیت نزدیک است. هرچند 
این موضوع نیز اش��کال بزرگی نیست و شاید 
هر مخاطبی متوجه این موضوع نشود. تصویر 
آگهی محیطی ب��ه خاطر اطالعات زیادی که 
داده شده به نظرم شلوغ است. به همین دلیل 
فک��ر نمی کنم اگر مخاطب��ی فقط به تنهایی 
آگهی محیطی را ببیند، متوجه کل ماجرا شود 
و حتما باید آگه��ی تلویزیونی کار را کنار آن 

مش��اهده کند. البته این اتفاق خوبی است که 
آگهی تلویزیونی توانسته تصویر محیطی را در 

ذهن مخاطب تکمیل کند. 

سخت ترین بخش کار نشان دادن لوگوی 
بانک شهر در صفحه سیاه رنگ بود

نرگس پناهنده طراح گرافیک آگهی های 
محیط��ی کمپین بانک ش��هر ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوید: طبق بریف��ی که از طرف 
بان��ک ش��هر به گ��روه ارس��ال ش��ده بود، 
جلس��ات مختلف ایده پردازی برگزار ش��د. 
در واق��ع بانک می خواس��ت در این کمپین 
پیش��خوان های شهرنت را که ش��بانه روزی 
در سطح ش��هر به مش��تریان خدمات ارائه 
می کنند به نوعی برجسته کند. براساس ایده  
یعنی شهر تعطیل نیست، کار طراحی آگهی 
محیطی به ما سپرده شد. تبلیغات محیطی 
هم راستا با تبلیغات تلویزیونی در رسیدن به 

یک هدف پیش رفتند. 
پناهنده در پاس��خ به این سوال که به نظر 
برخی از کارشناس��ان اطالع��ات روی آگهی 

تاحدودی زیاد است، می گوید: این درخواست 
خود س��فارش دهنده بود و متن از طرف آنها 
ارسال شده بود و ما درآگهی استفاده کردیم. 
در واق��ع تیم ما تمام ت��الش خود را کرد که 
کار خوب از آب دربیاید. به همین دلیل برای 
اینکه حس نور روی زمینه مشکی به بیننده 
راحت تر القا شود، آزمون و خطا در کار چاپی 
انجام شد. شاید سخت ترین بخش کار نشان 
دادن لوگوی بانک شهر در صفحه سیاه رنگ 
بود. ولی ب��ه هرحال کار تمام ش��د و به نظر 
با توجه به بازخوردها به خوبی نیز دیده شده 
اس��ت. این کمپین برای ای��ام عید طراحی و 

یک مرحله ای اجرا شد. 

2400 بار عکس برداری در پالن های 
مختلف

مری��م معصومی مدیر پ��روژه کمپین بانک 
ش��هر در این باره به »فرصت امروز« می گوید: 
در جلس��ات اولیه به س��فارش مش��تری قرار 
بر س��اخت آگهی  تلویزیونی به جهت تبریک 
عید نوروز بود، از آنجا که افتتاح کیوسک های 
شهر نت بانک شهر تقریبا همزمان با شروع سال 
جدید بود، تصمیم گرفته شد تا به بهانه تبریک 
سال نو این کیوسک ها که عمده ترین مزیت آن 
ارائه خدمات 24 ساعته است، معرفی شوند. از 
آنجا ک��ه 14 روز تعطیالت نوروز در پیش بود، 
بهترین موقعیت برای تاکید ب��ر ارائه خدمات 
ش��بانه روزی 24 ساعته ایجاد شد. شکل گیری 
ایده اصلی کمپین پس از بررس��ی بریف بانک 
 ،Brainstormو نیز جلس��ات متعدد بحث و
آغاز ش��د. پس از تایید همزمانی تبریک عید و 
معرفی کیوسک های شهرنت برآن شدیم تا ایده 
اصلی را با هدف بیان این نکته که »بدون نگرانی 
از تعطیالت پیش رو به جهت انجام امور بانکی 
از تعطیالت لذت ببرید«، شکل دهیم، در واقع 
هدف از ش��عار »شهر تعطیل نیست« 
ایجاد آرامش خاطر برای کسانی است 
که ممکن است در ایام تعطیل نیازمند 
انجام امور بانکی باشند. کمپین »شهر 
تعطیل نیست« برای اجرا در حداقل دو 
فاز پیش بینی شد، نهایی سازی و اجرای 
ف��از دوم پس از انجام تحقیقات بازار و 
بررسی بازخورد فاز اول کمپین خواهد 
بود. آگهی های تلویزیونی با اس��تفاده 
از تکنیک stop motion  س��اخته 
ش��د، بیش از 2400 عکس برای س��اخت این 
آگهی تلویزیونی گرفته شد، برای ایجاد فضای 
موردنظر بیش از 400هزار ش��مع مصرف شد. 
در واقع هدف از به کارگیری شمع، القای حس 
آرامش به مخاطب بوده، همان طور که اش��اره 
ش��د هدف ایجاد آرامش خاطر برای مخاطبان 
 به ویژه در ایام تعطیالت نوروز بوده است. تکنیک
 stop motion ک��ه بیش��تر برای س��اخت 
انیمیش��ن اس��تفاده می شود ش��اید به نوعی 
تداعی کنن��ده دوران کودکی ب��وده و در القای 
حس آرامش بس��یار موثر عمل کرده اس��ت. 
احتماال همگی تصویری از چراغ های روش��ن 
شهر در شب را زمانی که در هواپیما نشسته ایم 

و ب��ه زمین می نگریم به خاطر داریم؛ حس��ی 
بی نظیر از ش��هری روش��ن که زندگ��ی در آن 
جریان دارد. معصوم��ی در ادامه می گوید: ایده 
اصلی کمپین این گونه شکل گرفت.  ابتدا طرح 
بیلبورد اجرا شد و در ادامه آگهی تلویزیونی که 
کامال در ارتباط با طرح بیلبورد بود، ساخته شد. 
نقطه تالقی طرح بیلب��ورد و آگهی تلویزیونی، 
در پک ش��ات آگهی تلویزیونی پیداست. طرح 
محیطی کمپی��ن در واقع تصوی��ری هوایی از 
شهری ا ست که به واس��طه بانک شهر روشن 
اس��ت و تعطیلی ن��دارد، در ایجاد این کمپین 
ط��رح و ظاهر لوگوی بانک ش��هر نه به صورت 
یک محدودی��ت، بلکه تحت عنوان نقطه قوت 
اس��تفاده ش��ده اس��ت که به ارائه هرچه بهتر 

ایده های موردنظر کمک می کند. 
مدی��ر پ��روژه این کمپی��ن درب��اره اینکه 
کارشناسان معتقدند که هویت آگهی محیطی 
بانک ش��هر مستقل از هویت آگهی تلویزیونی 
است و این موضوع باعث درک کم مخاطب با 
دیدن آگهی محیطی می شود، می گوید: البته 
طبیعتا هر یک از کارشناسان با توجه به دید و 
سلیقه ای متفاوت به نقد و بررسی می پردازند. 
در طراحی تبلیغات محیطی بانک شهر، رعایت 
گاید الین بانک از اهمیت باالیی برخوردار بود، 
همچنین قصد داشتیم که فضای نوروزی را در 
طرح بگنجانیم. شاید بتوان بزرگ ترین سختی 
کار را در فرص��ت کوت��اه اجرای آن دانس��ت. 
آگهی تلویزیونی موردنظر می بایست تا قبل از 
سال نو آماده می شد. با توجه به زمان کوتاهی 
که در اختیار تیم تولید قرار گرفت بس��یاری 
از اف��راد، اج��رای بی نق��ص آن را غیر ممکن 
تصور می کردند. ش��ایان ذکر است 2400 بار 
عکس برداری در پالن های مختلف و با استفاده 
از بی��ش از 400هزار عدد ش��مع آن هم برای 
نخستین بار در سطح کشور کار بسیار دشواری 

بود اما پایانی شیرین در پی داشت. 

تکنیک ساخت آگهی باید در اختیار محتوای 
آن باشد. این درصورتی است که برخی 

کارگردانان، آگهی های تلویزیونی را براساس 
تکنیک می سازند، همین موضوع باعث 

می شود تکنیک جدا از محتوا شود. این اتفاق 
بارها در تبلیغات کشور رخ داده است

آیا می دانستید

نرگس فرجی

سین های تبلیغاتی

در ماه پایانی سال و تعطیالت سال نو، گره زدن نام 
محصول، شرکت، کس��ب و کار.. . به یکی از المان های 
عی��د نوروز، فعالیت تبلیغاتی متداولی اس��ت . در این 
بی��ن، هر مجموعه ای با توجه به دیدگاه تیم بازاریابی 
خود، شعار تبلیغاتی را این بازه زمانی تدوین می کند . 
نخستین و ساده ترین راه، استفاده از هفت سین نوروز 

است.
اگ��ر ابت��دای ن��ام محصول، ش��رکت، بان��ک، .. . با 
حرف »س« ش��روع ش��ود، ن��ام مجموع��ه متبوع در 
ش��عار تبلیغات��ی به عن��وان س��ین اول، س��ین هفتم 
 یا س��ین هش��تم س��فره ن��وروزی مخاطب��ان تعبیر 

می شود . 
گذش��ته از اینکه جس��ارت بیان س��ین اول بودن، 
قابل تامل است-استفاده از این قبیل فعالیت ها کمی 

تکراری شده است و جذابیت چندانی ندارد.
هرکدام از عناصر تش��کیل دهنده سفره هفت سین، 
معن��ا و مفهوم خاصی دارند که س��بب ش��ده پس از 
گذشت س��الیان طوالنی در فرهنگ نوروزی ایرانی ها 
ماندگار ش��وند و با این تعابیر نام یک بنگاه اقتصادی 

جای آنها را در ذهن نمی گیرد.
همیش��ه بومی س��ازی، همذات پنداری با مخاطب 
و فعالیت هایی از این دس��ت پس��ندیده اس��ت اما با 

شیوه هایی مناسب، جذاب و به یاد ماندنی.
کالم آخر اینکه، همیشه ساده ترین راه، بهترین راه 

نیست . 

نگاهی به کمپین نوروزی بانک شهر

بازی با شمع ها برای تبلیغ بانکی که تعطیل نبود

کارشناس تبلیغات
علیرضا جعفری

کارشناس حقوق
محمد نفر



درس هایی از بازاریابی ناکام گوگل 
برای عینک های پرسرو صدایش

وقتی گوگل اعالم کرد وس��یله ای س��اخته که یک 
کامپیوت��ر را جلوی چش��مان ش��ما م��ی آورد، نفس 
دنیا در س��ینه حبس ش��د! عین��ک گوگل ب��ه واقع 
هنر -فناوری ش��گفت آوری بود و همچنان هم هست. 
وقتی محصول نهایی به صورت رس��می رونمایی ش��د، 
خیلی ها پتانس��یل های عجیب و غریبی در آن دیدند. 
قابلیت ضبط تمامی تصاویری که چشم دارنده عینک 
می بیند، وجود نقش��ه ای در برابر چشم ها بدون توجه 
به اینکه دارنده عینک در کجای جهان اس��ت، داشتن 
کامپیوتر و اینترن��ت در هر لحظه و هر جا؛ همه اینها 
یعنی تجربه ای متفاوت از دنیایی دگرگونه. با این حال 
برای گوگلی ها عینک ش��ان از نقط��ه نظر فروش یک 
شکست فراموش نش��دنی بود. اما چرا؟! چرا صف های 
طوالنی برای خرید این وس��یله ش��گفت انگیز 1500 

دالری تشکیل نشد؟ 
پاسخ ساده اس��ت، اگر  هر یک از ما خواهان فروش 
موفق محصول خود هس��تیم باید این پاس��خ ساده را 
آویزه گوش مان کرده و ازشکست های گوگل در عینکی 

کردن مردم درس های بازاریابی مهمی بگیریم. 
1- معرفی نادرست 

این محصول به روشی نو و بدیع معرفی شد. گوگلی ها 
به داوطلبان اولیه و گروهی از افراد مشهور عینک اهدا 

کرده و از آنها خواستند تا برایشان تبلیغ کنند. 
در ن��گاه اول، روش گوگلی ه��ا درخش��ان ب��ه نظر 
می رسید و بسیاری می توانستند آن را تجربه و سپس 
تبلیغ کنن��د اما گوگل در پی این اس��تراتژی مرتکب 
اشتباه هایی بنیادین و از سر اجبار از جنبه بازاریابی شد. 
اول اینکه هر محصولی به عموم مردم معرفی می شود 
باید مرحله معرفی و شناساندن خود را با اعالم تاریخی 
دقیق برای خرید محصول کامل کند. این اتفاق هرگز 

برای عینک گوگل نیفتاد. 
نمای��ش دادن یک محصول به عموم م��ردم و آرزوی 
اینکه آنها محصول را بخرند، کافی نیست. باید محصول را 
در یک تاریخ مشخص برای فروش به عموم مردم عرضه 
کرد. اپل همواره این کار را به بهترین شکل انجام می دهد. 

2- نداشتن کمپین تبلیغاتی تاثیرگذار
اگر دنبال ارائه یک محصول جهانی هس��تید، تاریخ 
نش��ان داده که بهترین راه برای ارائه محصول تبلیغات 
است. استفاده از روابط عمومی قوی خوب است اما این 
کار هرگز تمام محصول و پیام شما را منتقل نمی کند. 
بهترین راه برای شناخته شدن و معرفی محصول، تبلیغ 

آن در رسانه هایی است که بابت تبلیغات پول می گیرند. 
گوگل تنها 10 میلیون دالر برای توضیح محصول خود 
خرج کرد، در حالی که انتظار این بود که میلیون ها دالر 
برای دس��تگاه ارزشمندی که ساخته پول خرج کند تا 
به فروش خوب دست یابد. اما آنها میلیون ها دالر را در 
بخ��ش روابط عمومی خرج کردند و خیلی زود کنترل 

پیام های خود را از دست دادند. 
3- عدم ارائه توضیحات دقیق درباره دالیل 

افسانه ای بودن محصول
با آمدن هر محصول تازه به بازار، تولیدکنندگان باید 
خوب دقت کنن��د که درباره دالیل مهم و ارزش��مند 
بودن محصول خود به روش��نی توضیح داده و مشتری 
را ب��ه خرید محص��ول ترغیب کنند. مزای��ای اصلی و 
مهم محصول باید موش��کافانه توضیح داده ش��ده و به 
تفکی��ک بارها و بارها درباره آنها صحبت ش��ود. اگر به 
دنبال حرف های اغراق  آمیز یا بدتر از آن بحث های کلی 
و درهم و برهم برای محصول خود باش��ید، از شکست 
آن نباید چندان ش��گفت زده شوید. یکی از مشکالت 
عینک گوگلی ها این بود که محصول واقعا فوق العاده بود 
اما خیلی نمی دانستیم چگونه باید از آن استفاده کنیم. 

4- نبود راهی ساده برای خرید محصول
خیلی باکالس به نظر می رسد که یک محصول را با 
رنگ و لعاب زیاد معرفی کنید اما در ابتدا آن را به طور 
گسترده در اختیار خریداران قرار ندهید. اما چند ماهی 
که بگذرد باید آن را چه از طریق عرضه در فروشگاه ها و 
چه از راه فروش اینترنتی در اختیار مشتری قرار دهید، 
در غیر این صورت، در بازار ش��ایعه بازنده می ش��وید و 
وقتی س��رانجام پای محصول به مغازه ها باز شد، تمام 
تالش های��ی که برای معرف��ی محص��ول کرده اید، به 
هدر خواهد رفت. گوگل مدت ها مش��تریان خود را در 
خماری عینک نگه داشت و سرانجام وقتی متوجه انواع 
شایعه ها و همهمه ها شد که دیگر خیلی دیر شده بود. 
این محصول داغ در ابتدا گرمای خود را از دست داد و 
سپس به چیز عجیبی تبدیل شد که دیگر حتی توجه 

رسانه ها هم به آن کم شد. 
و اما درس های بازاریابی

درس هایی را که شرکت ها و کارآفرینان می توانند از 
این ماجرا بگیرند می توان در چند جمله خالصه کرد: 

ابت��دا دهان به دهان چرخی��دن محصول را به همه 
معرف��ی کنید، مث��ل کاری که گوگل ب��رای عینکش 
کرد اما بعد حتما به س��راغ تبلیغات بروید و براس��اس 
بودجه خود تبلیغات کنید. سپس به برشمردن مزایای 
محصول خود بپردازید و هر روز این کار را ادامه دهید 
در نهایت هم از پخش س��ریع و آگاهانه محصول خود 

اطمینان حاصل کنید. 
هیچ کدام از کارهای باال پیچیده و سخت نیست اما 
گوگل به س��ادگی از کنار آنها گذشت و به این ترتیب 

عینکش شکست. 
حت��ی گوگل ه��م می تواند با بازنگ��ری در کار خود 
دوباره عینک را به چشمان مردم جهان بازگرداند. شما 

که دیگر جای خود دارید! 
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استخدام محقق بازار تمام وقت 
به صورت رایگان 

تحقیق��ات بازار به عنوان بخش��ی مهمی از فرآیند 
ایجاد و توسعه کس��ب و کار و انجام فرآیند تبلیغات 
و برندین��گ، فرآیندی منظم از تحقیقات اس��ت که 
شامل نیازهای مشتریان، رقبا، فرصت ها و تغییرات 
بازار است. صاحبان کسب و کارهای کوچک، با تحقیق 
برای یافتن پاسخ سواالت اساسی، به مسائل مهمی 
از جمله س��طح رقابتی بودن کسب و کارشان، سطح 
س��ودآوری فضای مجازی در فروش یا اطالع رسانی 
برند و محصول و دغدغه س��نجی مخاطبان بالقوه و 
بالفعل موجود پی می برند؛ مس��ائلی که برای شروع 
کار می تواند نقشه مس��یر مفیدی را در اختیار آنان 
قرار دهد. امروزه عالوه بر بازاریابی کاالهای تولیدی 
از جانب ش��رکت ها برای آگاهی از میزان اس��تقبال 
و آگاهی س��ازی افراد، پروژه های تست محصول در 
شبکه های اجتماعی انجام می شود که در اصل حکم 
تحقیق��ات در ب��ازار را دارد. اس��تفاده از این راهکار 
همانن��د بهره گی��ری از محققان ب��ازار تمام وقت و 
باتجربه به صورت تمام وقت برای کسب و کارهاست. 

بدی��ن ترتی��ب ب��ا لح��اظ ک��ردن مختص��ات و 
مش��خصه های متفاوت دنیای مجازی با بازار سنتی 
می توان به پش��توانه  تجارب و پیش��ینه کسب و کار 
خود در ح��وزه فعالیت ش��رکت، س��نجیده ترین و 
حرفه ای تری��ن مس��یر را برای رس��یدن ب��ه اهداف 
کوتاه مدت و بلند م��دت بازاریابی و نیل به موفقیت 

در این زمینه تبیین کرد. 
تحقیق��ات بازار از این طری��ق می تواند برای یک 
کس��ب و کار، تصویری از میزان سوددهی محصول یا 
خدمات هر کسب و کار ارائه کند. برای محصوالت یا 
خدماتی که به تازگی عرضه می شوند جست وجوی 
بازار مناسب می تواند به شرکت ها بگوید که آیا آنها 
با خواس��ته ها و انتظارات مش��تریان خود هماهنگ 
هس��تند یا برای رس��یدن ب��ه نتایج مطل��وب بهتر 
اس��ت چه تغییراتی ایجاد کنن��د و چه فعالیت هایی 
انجام دهند. با تحقیق در بازار هدف و یافتن پاس��خ 
سواالت خاص برای این منظور، صاحبان کسب و کار 
می توانند بیاموزند که دسترس��ی به اطالعات زنده و 
قابل استنادی داشته باشند، مطلبی که دستیابی به 
آن در تحقیقات پیمایش��ی محیطی بعضا غیر ممکن 

به نظر می آید. 
همچنین برای رقابت در بازارهای محلی می توان 

گروهی از طرفداران محصول یا خدمت کس��ب و کار 
خ��ود را نیز تش��کیل داد یا اگر خدمات ش��رکت ما 
کشوری یا فرامرزی باشد بازهم روش های کم هزینه 
س��رمایه گذاری بس��یاری در ش��بکه های اجتماعی 
وج��ود دارد که می توان از آنها در جهت پیش��رفت 
ش��رکت و حرک��ت س��ریع تر، از مس��یر کوتاه تر در 
جه��ت نیل به اه��داف به صورت خالقان��ه بهره برد. 
می ت��وان بازدیدکنندگان س��ایت ش��رکت خود را 
تش��ویق به هواداری خود در ش��بکه های اجتماعی 
ک��رد، چرا ک��ه بازدید کنن��دگان از وب س��ایت هر 
 ش��رکت می توانن��د از ه��واداران فع��ال و بالقوه آن 

شرکت باشند. 
در شبکه های اجتماعی می توانیم با مشتریان خود 
درباره ایده ه��ای جدید بح��ث و از آنها نظرخواهی 
کنیم. امروزه مش��تریان دوست دارند حس کنند در 
فرآیند فعالیت شرکت تولید کننده محصول محبوب 
خ��ود تاثیرگذارند ولی نباید فرام��وش کرد موضوع 
اصلی بحث کردن و تنها برقراری رابطه با مشتریان 

نیست بلکه جذب ایده های جدید مورد نیاز است. 
امروزه تبلیغات مفهومی و محتوایی ش��ده اس��ت 
بنابرای��ن تنها با تامین کردن لیس��ت هایی از قیمت 
و اجناس و کاتالوگ های اینترنتی موفقیت چندانی 
نخواهیم داش��ت بلکه باید س��عی ک��رد مفهومی را 
پرورش داد و پش��تیبانی کرد. برای مثال دوس��تدار 
محیط زیس��ت بودن بسیار پرطرفدار خواهد بود و با 
این عملکرد و ایجاد یک ش��عار ج��ذاب می توان با 

قدرت وارد عرصه رقابت شد. 

چند روز بیش��تر ت��ا والدت 
حضرت زه��را)س( و روز مادر 
باقی نمان��ده و هر فرد به نوبه 
خ��ود در ت��الش ب��رای ی��ک 
موهبتی  از  کوچ��ک  قدردانی 
اس��ت که بهش��ت زیر پایش 
اس��ت.. . ه��ر چند مه��م نفس 
از تالش ه��ای یک  قدردان��ی 
عمر مادر و همسری است که 
زندگ��ی اش را پ��ای عزیزانش 
ترجیح  بعضی  ام��ا  می گذارد، 
می دهن��د ب��ا بهتری��ن هدیه 
اندک��ی از زحمات م��ادر خود 
را جب��ران کنن��د . ب��ه همین 
دلیل، بازارهای نیمه جان پس 
از عی��د دوباره رون��ق گرفته و 
کسب و کارها نیز بیکار ننشسته 
و س��عی می کنند به مشتریان 
هدیه های ش��ان  انتخاب  برای 
کمک کنند . س��ال های پیش 
خانگ��ی  ل��وازم  ش��رکت های 
و ش��وینده بی��ش از دیگ��ران 
س��عی در بازاریابی محصوالت 
خود داش��تند . آنها با برگزاری 
مس��ابقاتی چون ی��ک نامه به 
م��ادر یا مس��ابقه عکاس��ی به 
استقبال این روز شتافتند . اما 
امسال چه شیوه های بازاریابی 
برای این روز اجرایی می شود؟ 
در همین زمینه با امیر یوسفی، 
کارشناس مدیریت بازاریابی به 
گفت وگو نشستیم که در ادامه 

آن را می خوانید . 

بخش بندی بازار، تمرکز 
روی بانوان 

یوسفی در این باره می گوید: 
در خصوص روز میالد حضرت 
فاطم��ه)س( و به دلی��ل ارج 
نه��ادن و قدردان��ی از زنان و 
رسم  مادر  مقام  گرامیداش��ت 
ش��ده که هر سال و هم زمان با 
این روز، شرکت های داخلی و 
خارجی به ویژه شرکت هایی که 
بیشتر مصرف کننده محصوالت 
آنها خانم های خانه دار یا زنان 
خانواده هس��تند، سعی دارند 
با تمرک��ز روی مخاطب هدف 
خود و اس��تفاده از فرصت های 
مناس��بتی همچ��ون روز مادر 
بیش��تر با جامع��ه ارتباط فی 
مابین برقرار کرده و با استفاده 
از تبلیغات، آگهی ها، تخفیف و 
جوایزی که به مش��تریان خود 
ارائ��ه می دهن��د در رقاب��ت با 
رقبای بازار خ��ود موفق عمل 
کنن��د. بهتر اس��ت ای��ن طور 
صحبت کنیم که در بازاریابی 
و  هدفمن��د،  فروش��ندگان 
و خدمات  کاال  تولیدکنندگان 
قس��مت های  تش��خیص  ب��ه 
عمده ب��ازار مب��ادرت ورزیده 
و س��پس از می��ان آنها یک یا 
چند قسمت بازار را برای خود 
انتخ��اب می کنن��د . در اموری 
ک��ه مربوط به زنان اس��ت و با 
بازار  به بخش بندی های  توجه 
براس��اس جنس��یت و به طور 
خ��اص خانم ه��ای مخاط��ب 
کاالهای شرکت ها، بخش بندی 
مناسبتی اهمیت ویژه ای پیدا 
می کن��د . یعن��ی اس��تفاده از 
مناسبت هایی که به طور کامال 
ویژه مخاطب هدف را از دیگر 
مخاطبان ع��ام جدا می کند . با 
توج��ه به فرا رس��یدن روز زن، 
بای��د بر محصوالت��ی که مورد 
نی��از خانم های خانوار اس��ت 
تاریخ  تاکید بیش��تری ورزید . 
نشان داده که خانم ها همیشه 
عادت بیشتری به خرید دارند . 

مثال در آمریکا زنان 85 درصد 
خرید خانواده را به عهده دارند . 
بنابراین برندها با ایجاد عملیات 
بازاریابی استراتژیک که به طور 
خ��اص زنان را م��ورد هدف و 
مخاط��ب خود ق��رار می دهد، 
بیشتر  هر چه  افزایش  درصدد 
تاثیرگ��ذاری اج��رای کمپین 

خود هستند.

اصل پارتو
خری��دار اجن��اس روز مادر 
قطعا مادران نیستند . در اینجا 
اص��ل پارتو یا قان��ون 20-80 
مط��رح می ش��ود، یعن��ی 20 
درصد از خریداران 80 درصد 
عمل خری��د را انجام می دهند 
و ای��ن 20 درص��د می توانند 
م��ادران یا زنان و دختران یک 
خان��واده نباش��ند . ش��رکت ها 
به عن��وان ی��ک تولید کنن��ده 
یا فروش��نده محص��والت باید 
در پ��ی ای��ن مهم باش��ند که 
بس��ته  ک��دام عض��و خانواده 
به ن��وع محصول ارائه ش��ده، 
عمل خری��د را انجام می دهد، 
عم��ل خرید ب��رای کدام عضو 
خان��واده به صورت مس��ئله ای 
حیاتی است، آیا جست وجوی 
ب��رای  محص��ول  اطالع��ات 
خریدار س��اده و آسان است و 
اطالعات��ی خ��وب درخصوص 
آن،  ویژگی های  نوع محصول، 
کانال های توزی��ع و قیمت در 
اختیار خریدار قرار گرفته است 

یا خیر.

اهمیت نقش های 
تصمیم گیری 
کارش����ناس  ای��ن 
توض���یح��ی  ط��ی 
نقش های  در خصوص 
در  تصمیم گی��ری 
فرآین��د تصمیم گیری 
خری��د بی��ان می کند: 
ش��ناخت این نقش ها 
ب��ه انتخ��اب درس��ت 
و  ه��دف  مخاطب��ان 
ن  گا ن��د تصمیم گیر
در  کاال  ی��ک  خری��د 
خانواده ها برای تعیین 
اس��تراتژی مناسب در 
ایام مناس��بتی کمک 

می کن��د . باید عن��وان کرد که 
ه��ر ی��ک از اعضای خان��واده 
نق��ش متفاوت��ی را در خری��د 
ایف��ا می کنن��د . ای��ن نقش ها 
ثابت نب��وده و در خانواده ای به 
خان��واده دیگر متفاوت اس��ت . 
در بی��ان ای��ن نقش ه��ا بای��د 
گفت که ش��ش نقش متفاوت 
نظ��ر  در  تصمیم گی��ری  در 
گرفته می ش��ود که عبارتند از: 
دروازه بان یا آغازگر، گردآورنده 
اطالعات، تاثیرگذاران در خرید، 
تصمیم گیرندگان خرید، خریدار 
اس��تفاده کننده .  ی��ا  کارب��ر  و 
مهم تری��ن بخ��ش ای��ن نقش 
تصمیم گیرن��دگان در خری��د 
تصمیم گیرن��دگان  هس��تند . 
آنهایی هستند که واجد قدرت 
رسمی یا غیر رسمی برای اخذ 
تصمیم نهای��ی در خریدند که 
بس��ته به نوع محصول از میان 
پدر خانواده تا فرزندان دختر یا 

پسر کامال متفاوتند.
 ام��ا در اینجا بای��د به یک 
نکته مهم اش��اره کرد . اشتباه 
بزرگ��ی که بعض��ا در تبلیغات 
ایران��ی دی��ده می ش��ود ای��ن 
اس��ت که تبلیغ براساس کاربر 
از محصول  اس��تفاده کننده  یا 
در صورتی که  می ش��ود،  انجام 

به عن��وان مث��ال در تبلیغ��ات 
نوزدان و کودکان، کس��انی که 
خرید  عم��ل  تصمیم گیرن��ده 
هس��تند اکثرا مادران هستند 
ن��ه ک��ودکان ی��ا درخصوص 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی لب��اس 
آقایان در اکثر مواقع همسران 
یا خانم ها نظر اساس��ی داده و 
نقش اصلی را در تصمیم گیری 
خرید ایفا می کنند و تبلیغاتی 
از این دست که نمونه های آن 
برای خوانندگان روزنامه بسیار 

است . 

بازاریابی توسط رسانه های 
مدرن

تحقیقات نش��ان داده که در 
استراتژی هایی  اخیر  سال های 
که برای محصوالتی با محوریت 
مصرف زنان تدوین می ش��ود، 
در بازاریابی مدرن بیش��تر به 
س��مت رس��انه های اجتماعی 
س��وق دارد . اگر بسته به حوزه 
جمعیت شناس��ی  به  محصول 
زن��ان خان��وار توجه ش��ود به 
نکته هایی می رس��یم که نشان 
می ده��د توجه به رس��انه های 
اجتماع��ی می تواند در انتخاب 
بازاریاب����ی  تاکت���یک های 
بگذارد .  تاثیر زیادی  شرکت ها 
رسانه های  توسط  بازاریابی  در 
م��درن و ب��ا توجه ب��ه حضور 
اینترن��ت، موبای��ل، اس��تفاده 
پیامک ه��ای  از  روز اف��زون 
تبلیغ��ی و کانال های انتش��ار 
پیامی ک��ه می ت��وان آن را به 
ط��ور کل��ی رس��انه اجتماعی 
نامی��د، اهمی��ت به م��واردی 
می تواند اثربخشی این تاکتیک 

را افزایش چشمگیری ببخشد؛ 
نظیر  نکته های��ی  ب��ه  توج��ه 
اجتماعی  رسانه های  در  اینکه 
زنان بیش��تر از مردان به دنبال 
برنده��ای مورد عالق��ه خ��ود 
هس��تند . بای��د اذعان داش��ت 
که ط��ی تحقیقات ب��ه عمل 
آمده، تعداد بس��یار بیش��تری 
از زن��ان نس��بت ب��ه م��ردان 
عض��و ش��بکه های اجتماع��ی 
هس��تند . همچنی��ن این زنان 
برندهای��ی  ش��بکه ها  عض��و 
طری��ق  از  ک��ه  می خرن��د  را 
رس��انه های اجتماع��ی آنها را 
دنب��ال می کنند . ب��رای اتخاذ 
و  بازاریاب��ی  اس��تراتژی های 
کس��ب وکارهای��ی ک��ه زنان 
را ه��دف قرار می دهن��د، باید 
دقت عمل بیش��تری به خرج 
داد . اول اینک��ه کس��ب و کارها 
باید مشتری خود را بشناسند 
و بدانن��د ک��ه به چه کس��ی 
می خواهند دسترس��ی داشته 
باشند . مخاطبان مورد نظر آنها 
چگونه خری��د می کنند و این 
مخاطبان با چه نوع رس��انه ای 
در ارتباط هس��تند یا در طول 
روز از چه ش��بکه هایی دیدن 
می کنند . ج��واب دادن به این 
اطالع��ات کم��ک می کن��د تا 

ش��رکت ها بدانند دقیقا از نظر 
مخاط��ب هدف و رس��انه و در 
جهت انتقال پیام خود چگونه 
بای��د متمرکز ش��ده و تصمیم 

بگیرند . 

تبلیغات خالقانه و 
پروموشن هایی با ظرافت 

بیشتر
در سالی که گذشت تبلیغات 
خالقانه و اج��رای کمپین ها و 
پروموش��ن هایی که ظرافت و 
لطافت بیش��تری را در ارتباط 
با مخاطب خود ایجاد می کرد، 
بیش از دیگر اجراها به چش��م 
به عنوان مث��ال، می توان  آمد . 
ب��ه محصول مایع ظرفش��ویی 
برند پریل و شرکت بین المللی 
هنکل پاک وش اشاره کرد که 
ب��ا تبلیغاتی جذاب و با ش��عار 
»بهتری��ن نامه به بهترین مادر 
دنی��ا«، ای��ده جدی��د را برای 
اج��رای تبلیغ��ات مناس��بتی 
خ��ود ب��ه کار گرف��ت . بدی��ن 
صورت که با انجام مس��ابقه ای 
از مخاطبان درخواس��ت ش��د 
که اگر مادر شما بهترین مادر 
دنیاس��ت، زیباتری��ن جمله را 
برایش بنویس��ید. این جمالت 
از طری��ق پس��ت الکترونیکی 
یا صندوق پس��تی به ش��رکت 
فوق ارس��ال و ب��ه یکصد نفر 
برنده، مصرف یک س��ال مایع 
به عن��وان  پری��ل  ظرفش��ویی 
جایزه اهدا می ش��د . اتفاقی که 
ای��ن اجرا برای ش��رکت پریل 
رقم زد، باعث ش��د انجام یک 
ای��ده خالقانه با محوریت مادر 
و با لطافت استفاده از شعاری 
نوش��تن  راس��تای  در 
زیباتری��ن جمله برای 
احس��اس  عنصر  مادر 
را برای نزدیک ش��دن 
هر چه بهتر تولید کننده 
و مصرف کننده در پی 
داشته باشد . اما شرکت 
پریل دستاورد دیگری 
را ه��م در ای��ن میان 
دنبال می کرد و آن هم 
تشکیل بانک اطالعات، 
ای��می�����ل  و  آدرس 
مخاطب��ان جدی��دش 
ب��ود ک��ه در روزهای 
آینده بتواند با اس��تفاده از این 
اطالع��ات با مخاطب��ان هدف 
خود ارتباط بهتری برقرار کند . 

شام مهمون ما، خونه شما! 
ابتکار جالب دیگری که برای 
روز م��ادر توس��ط برند کنوود 
چند سال قبل انجام گرفت این 
بود که شرکت کنوود تصمیم 
گرف��ت ک��ه می��ان مخاطبان 
خ��ود ی��ک مس��ابقه پیامکی 
به ص��ورت قرعه کش��ی برگزار 
کن��د . یعنی مش��ابه مس��ابقه 
پری��ل، از مخاطبان خواس��ته 
بود ک��ه هر ک��س می تواند با 
فرس��تادن یک پیامک که در 
آن احساس خود را به مادرش 
بیان کرده، در این مس��ابقه و 
قرعه کش��ی ش��رکت کند. اما 
ابتکار اصلی شرکت کنوود در 
اج��رای این تبلی��غ نبود  بلکه 
ابتکار و خالقیت در جایزه این 
شرکت به مخاطب خود نهفته 
بود . چی��زی که به ای��ن اجرا 
حال و هوای تازه و خالقانه ای 
داده و جای��زه ای ک��ه کن��وود 
برای مخاط��ب در نظر گرفت 
بدین صورت ب��ود که با اعالم 
نتیجه قرعه کش��ی پس از روز 
مادرگروه آش��پزی و سر آشپز 

ارش��د کنوود به خانه برندگان 
قرعه کش��ی رفته و ب��رای آنها 
پخت و پز می کنند . در واقع با 
توجه به شعار اصلی تبلیغ که 
همان »ش��ام مهمون ما، خونه 
کنوود  با محص��والت  ش��ما« 
ب��ه ش��ام در منزل خودش��ان 
دع��وت می ش��وند . ای��ن برند 
ب��ا اجرای خالقان��ه این تبلیغ 
توانس��ت ارتباط صمیمانه تر و 
نزدیک ت��ری با مش��تری خود 
برقرار ک��رده و رابطه خوبی با 

فرهنگ ایرانی برقرار کند . 

کاالیی خاص برای روزی 
خاص 

ش��رکت هایی که محصوالت 
آنه��ا غالبا در حوزه پوش��اک، 
لوازم خانگی، کاالهای تزیینی 
و مواد غذایی هس��تند، س��عی 
می کنند ب��ا ارائ��ه تخفیف ها، 
کوپن های ف��روش و وعده های 
تش��ویقی از فرصت ایجاد شده 
در مناسبت های ملی و مذهبی 
بیش��ترین اس��تفاده را برده و 
با ارائه پروموش��ن مناس��ب از 
رقبای خ��ود پیش��ی گرفته و 
از خری��داران محصوالت خود 
بس��ازند .  وف��ادار  مش��تریانی 
با توجه به بخش بندی مناسبتی 
صورت گرفته توسط شرکت ها 
به خص��وص به مناس��بت روز 
مادر و تالش ب��رای اجرای هر 
چه بهتر تبلیغات خود، این روز 
به یکی از مناس��بت های مهم 
در طول س��ال بدل شده است 
و ب��ا توجه به اینک��ه محصول 
خریداری ش��ده به عنوان هدیه 
روز مادر تلقی می ش��ود، دارای 
ارزشی دو چندان برای خریدار 
و مصرف کنن��ده خواه��د بود . 
چه بس��ا ارائ��ه کاالیی مختص 
و مناس��ب ای��ن روز و طراحی 
خاص آنها ب��رای ایجاد قابلیت 
تبدی��ل ش��دن ب��ه هدی��ه ای 
و  م��ادران  ب��رای  ارزش��مند 
همس��ران، ش��رکت ها را بر آن 
می دارد ت��ا در رقابتی مهم در 
ساخت و انتخاب کاالی اصلی 
که در تبلیغات این مناس��بت 
بای��د نقش اصل��ی را ایفا کند، 

قرار بگیرند . 

خارجی ها چه کاری برای 
روز زن انجام می دهند؟

ای��ن کارش��ناس در انته��ا 
اضافه می کند: در کش��ورهای 
دیگر 8 م��ارس را به عنوان روز 
جهانی زن جش��ن می گیرند . 
استفاده شرکت ها از این روز در 
کشورهای اروپایی و آمریکایی 
نس��بت به کش��ور م��ا کامال 
این گونه  در  اس��ت .  متف��اوت 
تبلیغات عناصری مانند مبارزه 
علی��ه تبعیض و محکوم کردن 
خش��ونت علیه زن��ان به عنوان 
ب��ه کار  المان ه��ا  اصلی تری��ن 
م��ی رود . در بعد دیگ��ر موارد 
احساس��ی مابین مادر و فرزند 
از ایده ه��ای جذابی اس��ت که 
ش��رکت های غربی بیش��تر به 
سراغ آن می روند . موارد بعدی 
اجرای کمپین های مناس��بتی 
با استفاده از تبلیغات چریکی 
در  مخاط��ب  دادن  ق��رار  و 
موقعیت��ی خاص اس��ت تا این 
مخاطبان نس��بت ب��ه انتخاب 
برند با احس��اس بهتری عمل 
و  برگزاری کنس��رت ها  کنند. 
استفاده از ایده های خالقانه و 
بعضا غافلگیرکننده نیز از دیگر 
موارد اجرا شده و با اهمیت در 

فرهنگ غربی است.
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کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی

 با توجه به بخش بندی مناسبتی صورت 
گرفته توسط شرکت ها به خصوص به 
مناسبت روز مادر و تالش برای اجرای 
هرچه بهتر تبلیغات خود، این روز به 

یکی از مناسبت های مهم در طول سال 
بدل شده است و با توجه به اینکه 

محصول خریداری شده به عنوان هدیه 
روز مادر تلقی می شود، دارای ارزشی 
دو چندان برای خریدار و مصرف کننده 

خواهد بود 

تاثیر رنگ در بازاریابی 
آیا می دانس��تید محققان بازاریابی در آمریکا روز 
خاص��ی را به گردش علمی اختصاص داده اند که در 
آن به شناس��ایی رنگ ها و تاثیرات احتمالی آنها بر 

انسان می پردازند؟ 
چرا ک��ه تاثی��رات رن��گ در می��ان فرهنگ های 
مختلف متف��اوت اس��ت، بنابراین هن��گام طراحی 
هرگون��ه نیازمندی های تبلیغاتی باید به رویکردها و 
خواس��ت های مخاطبان تان توجه کنید. مثال سفید 
در فرهنگ کش��ور چین و ارغوانی در فرهنگ کشور 

برزیل، نماد مرگ هستند. 
رن��گ زرد ب��رای چینی ها مقدس اس��ت، اما نزد 
یونانی ها یادآور غم و اندوه و برای فرانسوی ها نشانی 
از بخل و حسادت اس��ت. مردم کشورهای گرمسیر 
بیش��تر با رنگ های گرم موافقند و مردم کشورهای 
سردس��یر و ش��مالی رنگ ه��ای س��ردتر را ترجیح 

می  دهند.

آیا می دانستید

هدی رضایی 

مترجم: سارا گلچین

روز مادر، فرصتی برای بازاریابی کسب و کارها 

بازاریابی مادرانه...



وضعیتی را در نظ��ر بگیرید 
ک��ه در آن بخش عم��ده ای از 
سرمایه شرکت ش��ما به عنوان 
موج��ودی در انبارها به صورت 
بالاس��تفاده باقی مانده است؛ 
در چنین ش��رایطی این بخش 
از بودج��ه م��ورد نظ��ر ش��ما 
از دس��ترس خ��ارج ش��ده و 
نمی توانی��د آن را در جه��ت 
رش��د کس��ب و کارتان ب��ه کار 
گرفته و از آن در زمینه هایی از 
قبیل استخدام نیروی انسانی 
خری��د  بازاریاب��ی،  کارآم��د، 
تجهیزات جدید و... بهره برید. 
با این حال بدیهی است که هر 
کس��ب و کاری ب��رای مقابله با 
ریسک از دس��ت دادن فروش، 
ناگزی��ر ب��ه نگهداری س��طح 
مناس��بی از موجودی خواهد 
بود. از همین رو، داش��تن یک 
اس��تراتژی مدیریت موجودی 
مناس��ب و منطبق با ش��رایط 
حاکم بر ح��وزه فعالیت، برای 
بقای هر کس��ب و کاری حیاتی 
موجودی ها،  مدیریت  اس��ت. 
تکنیک��ی ب��رای پیش بین��ی 
خروج��ی  و  ورودی  جری��ان 
محصوالت یا خدمات است. در 
ادامه توصیه های��ی به مدیران 
در جهت توس��عه ی��ک برنامه 
مدیریت موج��ودی قابل اجرا، 

ارائه شده است.

ابتدا برنامه ریزی کرده و 
سپس دست به اجرا بزنید

مدیریت موجودی ها فرآیندی 
مداوم اس��ت که نیاز به تالش 
مس����تمر و متمرک��ز دارد و 
محدود کردن آن تنها به سطح 
عملیاتی، نتیج��ه مطلوبی در 

پی نخواهد داشت. یک برنامه 
مدیریت موجودی ه��ای کارا، 
باید بتواند خود را با استراتژی 
کالن کس��ب و کار، برنامه های 
بازاریابی و تبلیغات همراس��تا 
موجودی ه��ای  اگ��ر  س��ازد. 
خود را براس��اس ی��ک برنامه  
زمان بن��دی م��دون و از پیش 
تعیین ش��ده مدیری��ت کنید، 
تک ت��ک دپارتمان ها کار خود 
را به درس��تی انج��ام خواهند 
داد؛ تی��م خری��د می داند مواد 
اولی��ه را در چه زمان��ی و با چه 
حجم��ی خریداری کن��د؛ تیم 
ت��دارکات می داند چ��ه زمانی 
باید فضای اضافی ب��رای انبار 
کردن موجودی ها فراهم کند 
و واحد ارتباط��ات می داند چه 
زمانی بای��د انتظار ب��اال رفتن 
حجم تماس های مش��تریان را 
داشته باش��د. در تعیین برنامه 
زمان بن��دی خ��ود، داده  های 

چند س��ال اخی��ر را نیز 
مورد استفاده قرار دهید 
ت��ا بهت��ر بتوانی��د برای 
در  مقطع��ی  تغیی��رات 

تقاضا آماده باشید.

از چندین 
تامین کننده استفاده 

کنید
مهم تری��ن  از  یک��ی   
فعالیت ه��ا در مدیری��ت 
موجودی ه��ا، مدیری��ت 

ارتباط��ات ب��ا تامین کنندگان 
اس��ت. اگ��ر ش��ما محص��ول 
پرفروشی در دس��ت دارید که 
نگهداری موجودی آن مشکل 
اس��ت یا یک حراج بزرگ را در 
آینده ای نزدی��ک برنامه ریزی 
کرده اید، عاقالنه تر آن اس��ت 
که ارتباط��ات خ��ود را با یک 
تامین کنن��دگان ثانویه برقرار 

سازید تا در صورت نیاز بتوانید 
از آن به عن��وان ی��ک برنام��ه 
پش��تیبان اس��تفاده کرده و به 
ای��ن ترتیب فروش خ��ود را از 

دست ندهید.

با تامین کنندگان خود 
ارتباط مداوم برقرار کنید

ارتب������اط درس�����ت ب��ا 
تامین کنندگان برای موفقیت 
ض��روری  ش��ما  کس��ب و کار 
اس��ت. اهمی��ت این مس��ئله 
زمان��ی افزایش پی��دا می کند 
که بخش��ی از عملیات شما از 
 طری��ق ب��رون س��پاری انجام 
ن  گا مین کنن��د تا . د می گیر
نقش بس��یار مهمی در اعتبار 
بخشیدن به برند ش��ما دارند، 
آنه��ا  اس��ت  الزم  بنابرای��ن 
ه��م به ص��ورت تمام و کم��ال 
در جری��ان برنام��ه مدیری��ت 
موجودی ش��ما ق��رار گیرند. 

این ب��ه آن معناس��ت که الزم 
اس��ت به ص��ورت مس��تمر با 
ارتباط  تامین کنندگان خ��ود 
برقرار ک��رده و اطالعات به روز 
ش��ده برنامه های تش��ویقی و 
اطالعات محصول خ��ود را در 
اختیار آنه��ا قرار دهید. ش��ما 
برای آنکه بتوانی��د برنامه های 
مدیریت موجودی خ��ود را به 

درس��تی دنبال کنی��د، نیاز به 
تامین کنندگان انعطاف پذیر و 
قابل اعتماد دارید اما در مقابل 
برای داشتن ارتباطی طوالنی 
مدت، الزم اس��ت ش��ما نیز تا 
حدی از خود انعط��اف پذیری 
نش��ان داده و قاب��ل اعتم��اد 

باشید.

وضعیت موجودی های خود 
را به صورت دقیق مورد 

پایش قرار دهید
کار ش��ما تنه��ا مح��دود به 
تعیین می��زان دقیق موجودی 
مورد نی��از در فواص��ل زمانی 
مختلف نمی ش��ود. از آنجایی 
که ام��کان ب��روز اش��تباه در 
تمام��ی مراحل وج��ود دارد، 
پ��س از برنامه ری��زی دقی��ق 
ب��رای موج��ودی، الزم اس��ت 
وضعیت موجودی های خود را 
در هر مرحل��ه به صورت دقیق 
م��ورد پای��ش قرار 
از  اس��تفاده  دهید. 
بس��ترهای تب��ادل 
داده ها  الکترونیکی 
و اس����کنره���ای 
به  خ��وان،  بارک��د 
شما کمک می کند 
وضعی��ت موجودی 
خ��ود را در تمام��ی 
مراح��ل به ص��ورت 
دقیق م��ورد پایش 
ق��رار داده و از بروز 
خطاه��ای احتمالی جلوگیری 
را  اقالم��ی  روزان��ه  کنی��د. 
انتخاب  تصادف��ی  به ص��ورت 
ک��رده و وضعی��ت موج��ودی 
گزارش ش��ده برای آنه��ا را با 
وضعیت حقیقی مورد مقایسه 
ق��رار دهید ت��ا بتوانی��د از این 
طریق اطمین��ان حاصل کنید 
موج��ودی  پای��ش  سیس��تم 

ش��ما به درس��تی کار می کند. 
حساس��یت بیش��تری را روی 
گروه ه��ای  پرفروش تری��ن 

محصول خود اعمال کنید.

از اولویت بندی غافل 
نشوید

 اگر س��بد محصوالت ش��ما 
پای��ش  دارد،  باالی��ی  تن��وع 
دقیق موج��ودی تمامی اقالم 
نیازمن��د صرف زم��ان و منابع 
قابل توجه��ی خواهد ب��ود. از 
ای��ن رو در برخی م��وارد الزم 
اس��ت محصوالت و به تبع آن 
مواد اولیه الزم را اولویت بندی 
کنی��د. روی مهم تری��ن اقالم 
تمرک��ز کنید. براس��اس قانون 
پارتو ی��ا 20/80، 80 درصد از 
سفارشات شما با استفاده از 20 
درص��د از موجودی های ش��ما 
برآورده می ش��ود. بخش عمده 
ت��الش و منابع خ��ود را صرف 
آن دسته از اقالمی کنید که در 
اولویت اول قرار می گیرند. الزم 
است پیش بینی، بازنگری سطح 
موج��ودی و گزارش  گی����ری 
ب��رای اقالم��ی ک��ه در اولویت 
اول قرار می گیرند، در بازه های 
زمانی کوتاه تری انجام ش��ود.  
اقالم��ی ک��ه در اولوی��ت دوم 
ق��رار می گیرن��د آن دس��ته از 
اقالمی هس��تند که 30 درصد 
از فروش ش��ما به آنها وابس��ته 
اس��ت و اقالمی که در اولویت 
سوم قرار می گیرند 10 درصد 
از فروش شما را تحت تاثیر قرار 
می دهن��د. اولویت بندی کلیه 
موجودی ها در این س��ه گروه 
می توان��د به ش��ما کمک کند 
زمان و منابع خ��ود را با کارایی 
فعالیت ه��ای  ب��ه  بیش��تری 
مدیریت موج��ودی تخصیص 

دهید.

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی  )75(
ایده 6 کاله متفکر

شش کاله متفکر یک تکنیک قدرتمند بوده که توسط 
ادوارد دوبونو خلق شده اس��ت. از این تکنیک برای نگاه 
به تصمیماتی که در زمینه چش��م اندازها اتخاذ شده اند 
استفاده می شود. این تکنیک به شما کمک می کند کمی 
متفاوت فکر کنی��د و برآورد کام��ل و جامعی از وضعیت 

داشته باشید. 

ایده 
بس��یاری از افراد موفق از دی��دگاه و نظراتی منطقی 
و مثب��ت برخوردارن��د. ب��ا این وج��ود چنانچ��ه آنها به 
مشکالت ش��ان یک دید احساس��ی،  خالقان��ه یا منفی 
نداش��ته باش��ند،  نمی توانند برآورد صحیحی از مشکل 
ایجاد شده داش��ته باش��ند و قادر نخواهند بود جهشی 
خالقانه داش��ته باش��ند و از طرف دیگر در این مواقع از 
اهمیت برنامه های احتمالی ممکن اس��ت چشم پوشی 
کنن��د. در نقطه مقاب��ل اف��راد بدبین بس��یار تدافعی و 
محتاطانه تر عمل کرده و کسانی که صرفا دید احساسی 
به مسائل دارند نخواهند توانس��ت در مواقع لزوم آرامش 
خود را حفظ کرده و تصمیم��ات منطقی اتخاذ کنند. در 
این تکنیک که قصد داریم در باره آن برای ش��ما توضیح 
دهیم هر کدام از این کاله های متفکر یک ش��یوه و روش 
متفاوت از فکر کردن هس��تند. ایده شش کاله متفکر به 
شما کمک خواهد کرد مش��کالت را از تمام زوایا بررسی 
ک��رده و تصمیمات ت��ان را ب��ا جاه طلبی،  اثربخش��ی،  

حساسیت و خالقیت همراه سازید. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
یک کاله متفاوت را براساس شرایط و اولویت های خود 

انتخاب کرده و با وضعیت تان تطابق دهید. 
1- کاله س�فید: روی اطالع��ات موج��ود تمرک��ز 
کنید. بررس��ی کنید چه اطالعاتی در دست دارید و چه 
چی��زی می توانی��د از آن بیاموزید. به خأل ه��ای موجود 
در دانس��ته های تان توجه کرده و س��عی کنید با بررسی 
این خأل از طریق تجزیه و تحلیل روند امور در گذش��ته 
یا اس��تفاده از اطالعات موجود و برون یابش آنها تحلیل 

دقیقی از آن به دست آورده یا اینکه آن را پُر کنید. 
2- کاله قرم�ز: مش��کالت را درک کنی��د و در عین 
حال با یک دید احساس��ی به آنها بنگرید. س��عی کنید 
دریابی��د دیگران چه حس��ی نس��بت به آن مش��کالت 
می توانند داشته باشند و سعی کنید پاسخ افرادی را که از 

استدالل های شما بی اطالع هستند درک کنید. 
3- کاله مش�کی: ب��ه تمام نق��اط تاری��ک و منفی 
موضوع نگاه کرده و س��عی کنید دریابید چرا این مشکل 
ایجاد شده و کجای کار ایراد داشته است. این نوع دیدگاه 
نقاط ضعف یک برنامه یا استراتژی را آشکار خواهد کرد 
و به ش��ما این امکان را خواهد داد تا این نقاط ضعف را از 
بین برده یا جایگزین کرده یا اینکه برنامه های احتمالی 
دیگری را برای آن بخش ها طراحی کنید. استفاده از این 
ایده به شما کمک می کند برنامه های تان انعطاف پذیر تر 
باش��د. این یکی از مهم ترین نقاط مثبت این تکنیک به 
شمار می رود، چرا که مش��کالت پیش از بروز شناسایی 

شده و امکان حل و فصل آنها وجود دارد. 
4- کاله زرد: این امر مستلزم تفکر مثبت و خوش بینی 
اس��ت. به ش��ما کمک می کند نتایج مثبت تصمیمات تان 
را مش��اهده کرده و زمانی که همه چیز بسیار دشوار به نظر 

می رسد قادر خواهید بود به مسیر خود ادامه دهید. 
5- کاله س�بز: توس��عه راه حل ه��ای خالقان��ه از 
ویژگی های این بخش به شمار می رود. آزادانه اندیشیدن 
از جمله ویژگی های دیگر این کاله به شمار می رود که در 

آن به ندرت از ایده ها انتقاد می شود. 
6- کاله آبی: در این بخش تاکید روی کنترل فرآیند 
اس��ت و توس��ط افرادی که ریاست جلس��ات را بر عهده 
دارند بیان می شود. وقتی ایده ها به مرور کهنه و قدیمی 
می شوند اس��تفاده از ایده کاله سبز می تواند مفید باشد، 
چرا که اتخاذ یک رویکرد خالقانه می تواند موجبات بروز و 

ظهور ایده های نو و تازه را فرآهم آورد. 

هر نهادی که بخواهد با مردم 
ارتباط برقرار کند، نیاز دارد که 
به افکار عمومی توجه کند و این 
پدیده را به مثاب��ه عنصر اصلی 
مخاطب خ��ود در نظ��ر بگیرد 
که درغیر این ص��ورت نخواهد 
توانس��ت ارتباط موثر و نافذی 
داش��ته باش��د. حکومت ها نیز 
برای آنکه بتوانند سیاست های 
خود را به اجرا در آورند ناچارند 
هم��ه  در  را  عموم��ی  اف��کار 
لحظات، از زم��ان اتخاذ تصمیم 

ت��ا مرحله اج��را در محاس��بات 
خود بگنجانند. هرگونه فعالیت 
و کس��ب و کاری که ب��ه نحوی با 
مردم سروکار دارد، باید به طرز 
تفکر آنها به دیده تحقیق بنگرد 
و همیشه از جایی شروع کند که 

مردم در آنجا قرار دارند. 
کتاب مقدمه ای بر ش��ناخت 
افکار عمومی نوش��ته حبیب اهلل 
ش��اهرکنی، دیباچ��ه ای اس��ت 
بر ش��ناخت اف��کار عمومی که 
سعی می کند تا اندازه ای بر این 

مفهوم پرتو بیفکند. در بخش��ی 
از این کت��اب می خوانیم: »افکار 
عمومی قضاوتی اجتماعی است 
مربوط ب��ه گروهی خ��ود آگاه، 
نس��بت به موضوعی پر اهمیت، 
پس از آنکه در مورد آن موضوع، 
گفت وگوه��ای عموم��ی و قابل 
قبول��ی صورت گرفته باش��د. به 
طور کلی تعری��ف افکار عمومی 
ح��اوی چه��ار مطلب اساس��ی 
اس��ت: یک: وجود اختالف نظر، 
بح��ران یا تع��ارض ب��رای آنکه 

افکار عمومی ب��ه حرکت درآید. 
دو: وج��ود گروه ه��ای متض��اد 
که هر ک��دام برای خ��ود افکار 
عمومی خاصی داش��ته باشند. 
سه: ش��رط مقدم و اساسی برای 
شکل گیری و تبلور نهایی افکار، 
کنش متقابل اجتماعی اس��ت. 
چهار: اهداف هر گروهی معموال 
در اف��کار عموم��ی آن متجل��ی 
می ش��ود ولی دانش و اطالعات 
فنی الزم برای تحقق آن ممکن 
است فقط در شرایط خاص ارائه 

شود.» این کتاب در 64 صفحه 
و قیم��ت 6 هزار تومان توس��ط 
نش��ر طراوت به چاپ رس��یده 

است.« 

مقدمه ای بر شناخت افکار عمومی 

چهارشنبه
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مترجم:  معراج آگاهی

پاس�خ کارش�ناس:  راه اندازی فروش��گاه زنجیره ای 
تخفیف��ی چند وقتی اس��ت که در کش��ور ما رایج ش��ده 
 است و بس��یاری از کسب وکارها به س��راغ احداث چنین 
فروشگاهی رفته اند.  از مهم ترین ویژگی این فروشگاه ها،  
س��ود کم و ف��روش زی��اد اس��ت؛  ب��رای مثال حاش��یه 
س��ودناخالص وال مارت بزرگ ترین فروش��گاه  رنجیره ای 
دنیا تنها یک درصد اس��ت،  این درحالی اس��ت که فروش 
در این فروشگاه آنقدر باالست که پس از کسر هزینه ها باز 
هم س��ود به مراتب باالتر از دیگر فروشگاه های زنجیره ای 
اس��ت.  پس فردی که به فکر احداث چنین فروش��گاهی 
می افتد نباید به فکر س��ود باال باش��د و باید سعی کند از 

طریق فروش زیاد حاشیه س��ود خود را باال ببرد.  عالوه بر 
این چنین فروش��گاه هایی برای افزایش فروش خود باید 

دائم به فکر ارائه محصوالت تخفیفی باشند.  
بررسی رفتار خرید مشتریان نش��ان می دهد که تقریبا 
تمامی مشتریان حتی کس��انی که در گروه درآمدی باال 
قرار دارند،  نس��بت به محصوالت تخفیفی واکنش مثبت 
نش��ان می دهند وس��عی می کنند که یک بار هم که شده 

سری به چنین فروشگاهی بزنند.  
وال مارت در اس��تراتژی خود روی فروش باال و سودکم 
تاکید دارد و همین عامل باعث شده که هرهفته یک سوم 
از جمعی��ت آمریکا حداق��ل یک بار به فروش��گاه های آن 
س��ر بزنند.  عالوه براین م��وارد این فروش��گاه ها به دلیل 
فروش باالی خ��ود باید به نکات دیگ��ری نیز توجه کنند.  
یک-  آم��وزش ویزیتوره��ا از موضوعات مهمی اس��ت 

که این دس��ته از فع��االن بازار بای��د به آن توج��ه کنند.  
فروش��ندگانی که باید سرعت پاس��خگویی باالیی داشته 
باش��ند.  دو-  از موارد دیگ��ری که این فروش��گاه ها باید 
به آن دقت کنند،  نحوه انبارداری و نگهداری محصوالت 
اس��ت.  باید به گونه ای باش��د که توزیع محصوالت نیز به 
آسانی انجام شود.  س�ه-  درچنین فروشگاه هایی نحوه 
کارک��ردن رانندگان نی��ز تغییر خواهد ک��رد و باید نحوه 
آوردن محص��والت و توزیع آنه��ا به ش��عبه های دیگر با 
سرعت  عمل باالتری انجام شود.  به هرحال معموال چنین 
فروشگاه هایی به دلیل اینکه مس��تقیما با تولیدکنندگان 
ارتباط برقرار می کنن��د، خطر بزرگ برای ش��رکت های 
توزیع محس��وب می ش��وند.  پس همین عام��ل می تواند 
فروش آنها را باالتر ببرند و س��ود باالت��ری را نصیب آنها 

کند. 

راه اندازی فروشگاه تخفیفی

پرسش:  مدیر کسب وکاری در حوزه تولید غذاهای آماده هس�تم و به تازگی تصمیم به راه اندازی یک فروشگاه زنجیره ای تخفیفی 
گرفته ام  اما از این حوزه هیچ شناختی ندارم،  درصورت امکان راهنماییم کنید؟   کلینیککسبوکار

عید دیدنی

به همراه رییس و دو نفر دیگ��ر از مدیران گروه های 
تخصص��ی ش��رکت در ی��ک ص��ف روی مبل هایی با 

پایه های خیلی کوتاه نشسته ایم.
ریی�س: رس��ما در وضعی��ت درازک��ش ب��ه س��ر 
می بریما! فک��ر کنم ش��ماها بدتون نیاد ی��ه همچین 
نشس��تن گاه هایی بهتون بدیم تو شرکت، نه؟ راحت تر 

می خوابین دیگه، بد می گم؟ نه، بد می گم؟ 
اولی��ن روز کاری پ��س از تعطیالت نوروز باس��تانی 
است و به رس��م مالوف س��ال ها از صبح توبره به پشت 
راه افتاده ایم به عید دیدنی بزرگ ترها و مقامات عالیه 
ش��رکت ها و س��ازمان های طرف حس��اب. این جای 
آخری یکی از ارگان های به شدت دولتی و کارفرمایی 
است و این مدیر محترمی که هم اکنون در صف انتظار 
لقای روی مبارک ش��ان قرار داریم هم یکی از مدیرانی 
هستند که در طول مدت سال کاری به طور دائم طرف 
حس��اب ش��خص بنده بوده و چالش های بسیاری را با 
یکدیگر طی کرده ایم. از آنجا که در چالش یکی مانده 
به آخر، کار بنده و ایش��ان به درگیری ت��ن به تن و در 
آخرین فقره اجرای فنون حمال بند و بزکش! رسیده، 
فلذا فی الحال اینجان��ب دل توی دل ندارم و س��خت 
نگران برخورد کوبنده احتمالی ایش��ان هستم. در این 
لحظات پراضطراب، به یکی از سواالت ازلی و ابدی در 
مورد سپهر کسب و کار اینجایی می اندیشم. بهتر نبود 
زندگی عادی و روزمره ب��ه کل از زندگی کاری ما جدا 
باشد؟ بهتر نبود هنگام ورود به شرکت ها و سازمان ها 
و حجره های کاری خود ش��خصیت ف��ردی خود را به 
دربانی تحویل دهیم و فقط با ذهن اندیش��نده و بدن 
عمل کنن��ده خ��ود وارد ش��ویم؟ خب، به ه��ر تقدیر 
بنده و ایش��ان در مس��ائل فنی محض به مش��کالتی 
برخورده ای��م، یحتم��ل در همان فضای مس��ائل فنی 
محض هم مشکل مان حل خواهد شد و به عقیده حقیر 
نیازی نبود مسئله این گونه شخصی شود که حاال تن و 

بدن اینجانب اینگونه بلرزد. اما چه می توان کرد؟
به ق��ول معروف هم��ه چیزم��ان به هم��ه چیزمان 
می آی��د، آداب و رس��وم و لب��اس پوش��یدن  و غ��ذا 
خوردنمان با شغل مان مخلوط هستند. مناسبت های 
تاریخی روی مناسبت های کاری مان تاثیر می گذارند. 
سلسله مراتب اجتماعی و س��نی مان با سلسله مراتب 
اداری و س��ازمانی مان ارتباط دارن��د. حرفه مان حتی 
دای��ره واژگان م��ان را تغیی��ر می ده��د. باره��ا دقت 
کرده ام ک��ه غیر از مجریان صداوس��یما فقط کارکنان 
کارخانه های خودروس��ازی هس��تند که به ماش��ین 

خودرو می گویند!
ش��اید بهتر بود همراه رییس نمی آمدم. ش��اید بهتر 
بود بعد از آخری��ن عید دیدن��ی به بهان��ه ای متواری 
می شدم. ولی نه، نمی ش��د. نفر اصلی شرکت که با این 
آقای مدیر وارد جدال می ش��ود بنده ام. نمی ش��د که 
بقیه به عی��د دیدنی بیایند و من نیای��م. ای بابا.... حاال 
فوج فوج هم آدم به عید دیدنی حضرت شان می آیند، 
وقت نمی دهند وارد ش��ویم هر فالکتی هست بگذرد. 
باالخ��ره انتظار پای��ان می یابد و به اذن خانم منش��ی 

داخل گود می شویم.
***

خارج می شویم.
واقعا بعضی از آداب و رسوم دارای مبانی خردمندانه 
و عقلی هس��تند که در طول قرون و اعصار جای خود 
را در میان روابط اجتماعی باز کرده اند. مخترع پدیده 
عیددیدنی احتماال مغز متفکری ب��وده که فکر خیلی 

جاها را کرده بوده است.
نفهمیدم لطافت هوای بهار بود، رودربایس��تی ورود 
گروهی به اتاق بود، ج��و عید و دیده بوس��ی و معانقه 
نوروزی بود، هرچ��ه که بود ب��ا برخورد بس��یار نرم و 
مودبانه و دلنش��ین آقای مدیر مواجه شدم. اضطراب 
و ناراحتی قلبی ام اساسا ناپدید شد. نه تنها احوالپرسی 
و عید مبارکی ص��ورت گرفت، حتی ب��ه کدورت های 
فی مابین هم اش��اراتی به م��زاح و مطایبه ش��د و کل 
قضیه با حجم زی��ادی اظهار مودت و تع��ارف و قربان 

صدقه، شسته شد و رفت که رفت.
هم اینک بنده مانده ام و این فکر که ش��اید گهگاهی 
اخت��الط بین مس��ائل زندگ��ی روزم��ره )به خصوص 
مناسبت ها( و مسائل شغلی زیاد هم بد نباشد. باالخره 
ما انس��ان هس��تیم و درگیری عاطفی و احساس��ی تا 
حدود زیادی ناگزیر و اینها فرصت هایی برای بازسازی 

خرابی ها؛ اگر قدر فرصت ها را بدانیم. 

مایکروسافت 
مبتالیان به اوتیسم را استخدام می کند

ش��رکت مایکروس��افت از طرح آزمایش��ی خود برای 
اس��تخدام افراد مبتال به بیماری اوتیس��م خب��ر داد. به 
گ��زارش مارکتین��گ نیوز، ش��رکت مایکروس��افت در 
روز جهانی اوتیس��م اعالم کرده اس��ت ک��ه درنظر دارد 
طرحی آزمایشی را برای اس��تخدام مبتالیان به اوتیسم 
با همکاری متخصصان و بنیاد Specialisterne برای 
فعالیت تمام وقت در این شرکت آغاز کند. مایکروسافت 
در دفت��ر س��ازمان مل��ل در نیویورک در خص��وص این 
طرح عنوان کرده اس��ت که این افراد نیز در کنار س��ایر 
اقشار جامعه به شغلی مناس��ب نیاز دارند تا از این طریق 
بتوانند اس��تعدادهای خود را ش��کوفا کنن��د. مری الن 
اس��میت نیز که یکی از مدیران مایکروس��افت به شمار 
می رود در این خصوص عنوان می کند:»مایکروس��افت 
زمانی قدرتمن��د خواهد بود که بتواند عالوه بر اس��تفاده 
از تمام��ی ظرفیت ه��ا، فرصت های��ی را نیز ب��رای بروز 
استعدادهای افراد ایجاد کند و مبتالیان به اوتیسم نیز از 
این قاعده مستثنا  نیستند چرا که این افراد از قابلیت هایی 
برخوردارند که در افراد عادی به ندرت یافت می ش��ود.« 
گفته می شود این طرح مایکروس��افت به منزله سکوی 
پرش��ی برای مبتالیان به اوتیس��م تلقی خواهد ش��د و 
بسیاری از کارشناسان بی صبرانه منتظر مشاهده نتیجه 

این همکاری در فعالیت های مایکروسافت هستند.

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  .

از میان خبرها

کتابخانه

الگوهای طالیی

راهکارهایی برای مدیریت موجودی ها 

موجودی امروز؛ درآمد فردا؟ 

هر کسب و کاری برای مقابله با 
ریسک از دست دادن فروش، 

ناگزیر به نگهداری سطح مناسبی 
از موجودی خواهد بود. از همین رو، 

داشتن یک استراتژی مدیریت 
موجودی مناسب و منطبق با شرایط 
حاکم بر حوزه فعالیت، برای بقای هر 

کسب و کاری حیاتی است

آیا می دانستید

فوبیای تصمیم گیری
آی��ا می دانس��تید ت��رس از تصمیم گیری ی��ا فوبیای 
تصمیم گیری، باعث می شود ما جرأت انتخاب یک گزینه 
را از میان گزینه های موجود نداشته باشیم؟ این درحالی 
است که در بس��یاری از موارد، گزینه درست را می توانیم 
به س��ادگی از میان گزینه های پیش رو تشخیص دهیم. 
فرار از تصمیم های بزرگ ب��ه تصمیم های کوچک، یکی 
از هنرهای ما برای پنهان کردن ت��رس از تصمیم گیری 
اس��ت. ما عموما فراموش می کنیم که تصمیم نگرفتن، 
خود یک تصمیم است. کس��ی که تصمیم می گیرد فردا 
در مورد اس��تعفا فکر کند، تصمیم گرفته است که امروز 
استعفا ندهد. دلیل اینکه بسیاری از ما مشورت می گیریم، 
ندانستن پاسخ نیست، بلکه ترسیدن از پذیرش پاسخی 

است که در ذهن داریم. 

مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 70,159,90شاخص کل
(684,00)میزان تغییر
B 3,137,195,373ارزش بازار

B 2,732,541ارزش معامالت
B 1,442حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
1,034117,53بانک تجارت

(111,1)33,212ارتباطات سیار
(98,25)2,634پتروشیمی تامین
(95,8)2,906سرمایه گذاری غدیر
(89,23)3,376نفت و گاز پارسیان

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,175329,824پاالیش نفت اصفهان

B 4,458167,058کشتیرانی ایران
B 2,50245,990بانک کارآفرین

B 1,76036,292بین المللی توسعه ساختمان
B 3,06612,807ایران خودرو

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 2,4729,644آهنگری تراکتورسازی

B 12,1846,978سیمان دورود
B 2,2454,359بانک پارسیان

B 22,9614,063پتروشیمی فناوران
B 3,2503,574صنایع آذرآب

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,82718,71فوالد آلیاژی
1,03412,51بانک تجارت
1,35710,06لبنیات کالبر

1,9897,46س. آتیه دماوند
8,2764بین المللی پارس

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4)9,150باما

(4)7,302ایران ترانسفو
(4)5,791شیشه همدان
(3,99)6,035پشم شیشه

(3,99)8,154جوشکاب یزد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M328,502 B 317,818بانک تجارت
M249,601 B 245,555بانک صادرات
M99,695 B 96,573پارس خودرو

M310,964 B 69,880سیمان خوزستان
M159,775 B 62,378بانک ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M328,502 B 317,818بانک تجارت

M310,430 B 69,760سیمان خوزستان
M249,601 B 245,555بانک صادرات
M159,775 B 62,378بانک ملت
M99,695 B 96,573پارس خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
103441698بانک تجارت

445024295سیمان خوزستان
101614872بانک صادرات

17036171زامیاد
10325811پارس خودرو

 771شاخص کل
(13,40)میزان تغییر

B 1,259,728ارزش معامالت
M 305,556حجم 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

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران برای نخس��تین بار 
در س��ال 94 منفی ش��د و بعد 
از رش��د روزه��ای اخی��ر، روز 
سه شنبه نخستین اصالح خود 
را با افت 684 واحدی آغاز کرد. 
اگ��ر در تعطی��الت پایان هفته 
اخبار بدی به بازار سهام ارسال 
داشت  انتظار  نش��ود، می توان 
ک��ه تعادل به ب��ورس بازگردد. 
روز گذش��ته نقدینگ��ی خوبی 
وارد بازار ش��د و انتظار می رود 
به تدریج با حجم باالی معامالت 
و با عرضه اولیه هایی که عمدتا 
توسط سازمان خصوصی سازی 
انجام خواهد شد، بار دیگر رونق 
به ب��ازار بورس تهران باز گردد. 
نکته ای که س��هامداران بورس 
بای��د ب��ه آن توج��ه کنند این 
اس��ت که در روزهای اخیر جو 
هیجانی به پایان رسیده و باید 

خریدها با تحلیل انجام شود. 

بازگشایی نماد بانک 
تجارت

از اتفاقات مهم روز گذش��ته 
ب��ازار س��هام بازگش��ایی نماد 
بانک تجارت ب��ود که طی آن 
هر سهم بانک تجارت با بیش 
از 11 درصد افزایش نسبت به 
آخرین قیم��ت پیش از توقف 
نماد ب��ا قیم��ت 1023 ریال 
تجارت  بانک  بازگشایی ش��د. 
بزرگ  بانک  به عنوان دومی��ن 
بورسی کشور با سرمایه 4هزار 
و 570 میلیارد تومان است که 
س��ود هر س��هم خود در سال 
مالی گذش��ته را با 25 درصد 
کاه��ش به می��زان 111 ریال 
اعالم کرده اس��ت. نخس��تین 
س��ود جاری بانک تجارت نیز 
با رش��د 75 درصدی نس��بت 
به سال مالی گذشته به میزان 
194 ریال گزارش شده است. 

گروه بانک��ی یکی از گروه های 
بازار س��هام اس��ت که در پی 
انتش��ار بیانیه مذاکرات لوزان 
مورد توجه سهامداران در چند 
روز گذش��ته قرار گرفتند و با 
صف ه��ای خرید س��نگین نیز 
روبه رو شدند. با توجه به اینکه 
سهام بانکی ها در سال گذشته 
تغییرات قیمتی قابل توجهی را 
تجربه نکرده اند به نظر می رسد 
حرکت آغاز شده در این گروه 
آغ��از راه واکنش ب��ه اتفاقات 
مثبت هسته ای باشد. به اعتقاد 
اهال��ی تاالر، گ��روه خودرویی 
لیدر دوم ب��ازار بوده و حجم و 
ارزش معام��الت باالیی در این 
گروه ط��ی روزهای گذش��ته 

صورت گرفته است. 

افت 13 واحدی شاخص 
آیفکس

ش��اخص فراب��ورس ای��ران 

نی��ز ب��ا 13 واح��د کاهش به 
روز  ارزش  و  واح��د   771
 ب��ازار اول و دوم فراب��ورس به 
61 هزار میلیارد تومان رسید. 
معامله گران فرابورس��ی تعداد 
559 ه��زار  و  305 میلی��ون 
برگه به��ادار ب��ه ارزش 125 
میلیارد توم��ان و در 39 هزار 
و 601 نوبت معامله دادوس��تد 
کردند. نمادهای پتروش��یمی 
م��ارون،  پتروش��یمی  ج��م، 
پتروش��یمی زاگ��رس، نف��ت 
ایران��ول، گ��روه پتروش��یمی 
سرمایه گذاری ایرانیان و بانک 
ایران زمین در کاهش شاخص 
فراب��ورس اثر داش��ته و نماد 
پاالیش��گاه ته��ران در تقویت 

شاخص اثرگذار بوده است.  

با گروه های بازار سهام
گ��روه بان��ک و موسس��ات 
اعتب��اری پ��س از معام��الت 

دوش��نبه،  ب��ا  روز  پرحج��م 
معامالت نزول��ی در این گروه 
سه ش��نبه  معام��الت  ط��ی 
مواجه ش��د، به طوری که بانک 
ملت، پس��ت بانک ایران، بانک 
تج��ارت و بان��ک کارآفری��ن 
تنه��ا نمادهای مثبت گروه در 
پای��ان معامالت بودن��د. نماد 
بانک انصار روز گذش��ته پس 
از 15 روز کاری متوالی، برای 
اولین ب��ار در بازه منفی معامله 
ش��د و حت��ی تا ک��ف قیمت 
روزانه در اواخر بازار افت کرد. 
بانک تجارت ک��ه در روزهای 
درخش��ان بورس ب��رای گروه 
بانک��ی متوق��ف ب��ود، در بازه 
بازگش��ایی  12درص��د مثبت 
ش��د. همچنی��ن ب��ا معامل��ه 
317,818 میلیون سهم، بانک 
تجارت پرحجم ترین معامالت 
گروه را به خود اختصاص داد. 
گروه خودرو و ساخت قطعات 

نیز همس��و با رون��د حاکم بر 
ب��ازار س��هام، اکث��را در ب��ازه 
منفی معامله شدند و حرکتی 
نزول��ی داش��تند، به طوری که 
لنت ترمز ای��ران، گروه بهمن 
و پارس خ��ودرو تنها نمادهای 
مثب��ت گ��روه هس��تند و ب��ا 
معامله 96,573 میلیون سهم، 
پارس خودرو پرحجم ترین نماد 

معامالتی گروه است. 

تغییر روند گروه 
انبوه سازی 

س��رمایه گذاری  گ��روه  در 
معامالت منفی را شاهد بودیم. 
ای��ران  مل��ی  س��رمایه گذاری 
نس��بت ب��ه روزهای گذش��ته 
پرحجم معامله ش��د و توانست 
با ص��ف خرید معام��الت را به 
پایان برس��اند. س��رمایه گذاری 
خوارزم��ی نی��ز پرحجم تری��ن 
نم��اد معامالت��ی گ��روه ب��ود. 
نماده��ای گروه انبوه س��ازی از 
اواس��ط زمان ب��ازار تغییر روند 
دادند و ش��اهد معامالت مثبت 
گ��روه بودیم که ب��ا معامله 18 
میلی��ون س��هم، شهرس��ازی و 
خانه س��ازی باغمیشه بیشترین 
حجم معامالتی گروه را به خود 

اختصاص داد. 
س��یمان  گ��روه  نماده��ای 
برخ��الف رون��د مثب��ت ب��ازار 
طی روزهای گذش��ته، با اقبال 
س��رمایه گذاران مواجه نش��دند 
و همچن��ان معامالت بی رمق و 
کم حجم گروه را ش��اهد بودیم. 
نمادهای سیمان  روز گذش��ته 
کرم��ان، س��یمان هگمت��ان و 
سیمان شاهرود نمادهای مثبت 
گروه بودند. س��یمان خوزستان 
گذش��ته  روز  گ��روه  ای��ن  از 
 عرض��ه اولیه ش��د و ب��ا قیمت 
4450 ری��ال و ب��ه حجم 800 
سهم برای هر معامله گر آنالین 

اختصاص یافت.  

استراحت شاخص کل در باالی مقاومت 70 هزار واحدی

انتظار خیز بازار برای لمس مقاومت جدید

از  بخشی  تس�نیم - هرچند 
نگرانی ه��ا و ریس��ک های ب��ازار 
بیانی��ه ل��وزان  از  س��هام پ��س 
برط��رف ش��ده اس��ت، ب��ا این 
حال تا رس��یدن به توافق جامع 
هس��ته ای و رفع کلیه تحریم ها، 
تردید  در  بورس��ی  س��هامداران 

عالوه  همچنین  می برند.  به س��ر 
بر مس��ائل مربوط ب��ه مذاکرات 
برخی مشکالت  رفع  هس��ته ای، 
بانکی،  نرخ سود  ازجمله کاهش 
اطالع��ات،  ارائ��ه  در  ش��فافیت 
دسترس��ی یکس��ان به اطالعات 
و نی��ز تثبی��ت قوانی��ن و توجه 
دول��ت ب��ه واحده��ای تولیدی 
می توان��د اتفاقات خوبی را برای 
بازار سهام در سال 94 به همراه 

باشد. چگونگی عرضه در  داشته 
صف های س��نگین خرید یکی از 
ویژگی های بورس های پیشرو در 
بازار  دنیاس��ت و به نظر می رسد 
س��هام ما در این خصوص هنوز 
بلوغ نرس��یده اس��ت، چراکه  به 
اگر در روزهای ش��نبه و یکشنبه 
به صورت تدریج��ی در صف های 
خری��د س��هام عرض��ه ص��ورت 
بازار  می گرف��ت، روند صع��ودی 

و قیمت ها به ص��ورت تدریجی و 
نیز ادام��ه دار اتف��اق می افتاد نه 
اینک��ه پ��س از دو روز تش��نگی 
سهامداران برای خرید سهام، به 
سنگین  عرضه های  شاهد  یکباره 
و از بین رفتن صف های خرید در 

بورس باش��یم.
اقدامات��ی چ��ون عرضه ه��ای 
اولی��ه در زمان مناس��ب، تاکید 
بر افزای��ش تامین مالی از طریق 

بازار س��هام و تسهیل در افزایش 
می توان��د  ش��رکت ها  س��رمایه 
زمینه س��از توس��عه بازار س��هام 
باشد. با توجه به روند رو به رشد 
و مثب��ت بازار س��هام در ابتدای 
امس��ال که البته بخش��ی از آن 
مربوط به هیجانات کاذب اس��ت 
انتظ��ار م��ی رود معام��الت بازار 
سهام در روزهای آینده روی نوار 

تعادل حرکت کند. 

روش عرضه صف های خرید سهام در بورس نابالغ است
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دریچه

خبر

ثبت رکوردهای تاریخی 
در بورس تهران

عل��ی صحرایی، معاون بازار ش��رکت بورس گفت: در 
مبادالت مورخ 17 فروردین ماه بورس اوراق بهادار تهران، 
تعداد 3میلیارد و 617 میلیون و 255 هزار و 684 سهم 
ب��ه ارزش 7 هزار و 295 میلیارد ری��ال طی 181 هزار 
و 601 دفع��ه معامله ش��د. وی افزود: فاصله قابل توجه 
این نماگرهای فعالیتی با نماگرهای مشابه ثبت شده در 
بازار نرمال (خرد) بدون لحاظ عرضه های اولیه، در تاریخ 
بازار سرمایه کش��ور رکورد جدیدی به حساب می آید. 
صحرایی تصریح کرد: تا پیش از این بیشترین ارزش به 
ثبت رس��یده در بازار نرمال بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال، 
بیشترین حجم به ثبت رسیده بالغ بر 2 میلیارد و 171 
میلیون سهم و همچنین بیشترین تعداد دفعه معامالتی 
ثبت شده 161 هزار و 51 دفعه بوده است. وی افزود: در 
جلسه معامالتی روز 17فروردین، 68 درصد از خریداران 
را افراد حقیقی و 32 درصد را س��رمایه گذاران حقوقی 

تشکیل دادند. 

هر سهم شرکت سیمان خوزستان 
445 تومان قیمت خورد

نخستین عرضه اولیه سال 94 انجام شد و طی آن 
از 65 میلیون س��هم قابل عرضه، 10 درصد از سهام 
سیمان خوزستان معادل 52 میلیون سهم با قیمت 
445 تومان صورت گرفت. در جریان این عرضه، 13 
میلیون س��هم به معامله گران آنالین اختصاص داده 
ش��د. عرضه اولیه سهام شرکت س��یمان خوزستان 
توسط دو شرکت سیمان آبیک و سیمان سپاهان از 

طریق کارگزاری صبا تامین انجام شده است. 

جزییات پذیرش 6 شرکت در بازار 
دوم فرابورس ایران

سیدمهدی علم الهدی، معاون توسعه بازار فرابورس 
ایران جزییات پذیرش ش��ش شرکت را دراسفندماه 
سال گذشته تشریح کرد. وی در توضیح مشخصات 
شرکت های پذیرش شده گفت: شرکت بیمه اتکایی 
امین با یک هزار میلیارد ریال سرمایه و شرکت های 
نیروی برق دماوند و پگاه آذربایجان ش��رقی با 460 
و 200 میلیارد ریال س��رمایه ازجمله این شرکت ها 
هستند. علم الهدی همچنین اضافه کرد: شرکت 70 
میلیارد ریالی توکا رنگ فوالد س��پاهان و همچنین 
دام��داری 52 میلی��ارد ریال��ی تلیس��ه نمونه دیگر 
شرکت های پذیرش شده در ماه پایانی سال گذشته 
هستند، ضمن آنکه موسس��ه اعتباری کوثر مرکزی 
نیز ب��ا 3 هزار میلیارد ریال س��رمایه از بازار پایه به 
بازار دوم فرابورس ایران ارتقا پیدا کرده اس��ت. وی 
یادآور ش��د: در روزهای ابتدایی امسال، نماد شرکت 
کشتیرانی جنوب خط ایران به عنوان چهل و نهمین 

شرکت در بازار اول فرابورس ایران درج شد. 

بازار فیزیکی بورس کاال میزبان 
385 هزار تن کاال

روز سه ش��نبه 18 فروردین ماه، حدود 385 هزار تن 
انواع کاال در تاالرهای سه گانه بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران عرضه شد. در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 
بال��غ بر 53 ه��زار تن انواع م��واد پلیمری مجتمع های 
پتروشیمی اروند، امیرکبیر، آبادان، آریاساسول، بندرامام، 
تندگویان، رج��ال، غدیر، قائد بصیر، الله، مارون، مهر و 
جم روی تابلوی عرضه رفت. گروه قیر نیز شاهد عرضه 
105 هزار و 671 تن انواع قیر شرکت های نفت پاسارگاد 
و نف��ت جی بود. عالوه بر این، 10 هزار تن وکیوم باتوم 
شرکت پاالیش نفت تبریز و دو هزار تن گوگرد کلوخه 
شرکت پاالیش نفت آبادان راهی تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی شد. گفتنی اس��ت، در این روز و در تاالر 
کش��اورزی نیز 12 هزار و 760 تن ذرت دانه ای، 2065 

تن برنج هاشمی و یکهزار تن برنج طارم عرضه شد. 

پیش بینی 4281 ریالی سود هر 
سهم کویرتایر در سال 94

ش��رکت کویرتایر پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی 94 را با سرمایه 200 میلیارد ریال و به صورت 
حسابرس��ی نش��ده مبلغ 4281 ریال اع��الم کرده 
 اس��ت. هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد مبلغ 
3500 ری��ال به عنوان س��ود نقدی هر س��هم برای 
تقسیم بین سهامداران توسط مجمع صاحبان سهام 

سال مالی منتهی به 30 آذرماه 93 پیشنهاد کند. 

نگاهی به عملکرد فوالد آلیاژی 
ایران طی 9 ماه

شرکت فوالد آلیاژی ایران طی دوره 9 ماهه نخست 
امس��ال با اختصاص 154 ریال س��ود به ازای هر سهم 
مع��ادل 43 درصد از پیش بینی هایش را پوش��ش داد. 
ش��رکت فوالد آلیاژی ایران پیش بینی س��ود هر سهم 
سال مالی 93 را با سرمایه یک هزار و 903 میلیارد ریال 
مبلغ 287 ریال، در تیرماه 93 مبلغ 332 ریال، در آبان 
و آذرماه 93 به صورت حسابرسی شده مبلغ 340 ریال 
و در دی و اسفندماه 93 (حسابرسی شده) و همچنین 

فروردین ماه امسال مبلغ 358 ریال اعالم کرده است.

افت 684 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز سه شنبه بازار س��هام با 684 واحد افت در ایستگاه 
70 هزار و 159 واحدی ایس��تاد. شاخص کل (هم وزن) 
92 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 84 واحد و شاخص 
قیم��ت (وزن��ی - ارزش��ی) 295 واح��د اف��ت کردند. 
همچنین ش��اخص 30 ش��رکت ب��زرگ 35 واحد، آزاد 
ش��ناور 767 واحد، بازار اول 465 واحد، ش��اخص بازار 
دوم هزار و 596 واحد و صنعت 733 واحد افت کردند. 

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

سنا - بازار سهام هم اکنون مثل مریضی 
می مان��د که در حال س��پری کردن دوران 
نقاهت است. بازار سهام شاهد گشایش های 
سیاس��ی بود که در اواسط فروردین اتفاق 
افتاد و به این ترتیب توانس��ت بهانه خوبی 
برای رش��د پیدا کند. البته سال 93، ارزش 
ش��اخص با کاه��ش 21 درص��دی همراه 
ش��د و بدترین عملک��رد س��االنه را برای 
بورس داش��ت، این درحالی اس��ت که در 
بح��ران 2008 میالدی بازار س��هام رکود 
زیادی را متحمل نش��د اما س��ال 93 سال 
هیجان��ات منفی در بازار بود. اما س��ال 93 
به اتمام رسیده و هم اکنون اکثر شرکت ها 
س��ود مجمع را در پ��ی دارند و بودجه های 
متوازن��ی را ارائ��ه خواهند ک��رد. در حال 
حاضر، نقدینگی وارد بازار شده و انجام این 
مذاکرات به بازارهای دیگر نیز سیگنال داده 
است که امکان س��فته بازی در بازار وجود 
ندارد. در حال حاضر هیچ سرمایه گذاری به 
دنبال خرید دالر و سکه نیست و نقدینگی 
خارج ش��ده از سیستم بانکی در جامعه به 
سراغ بازارهای مولد مثل بازار سهام می رود 
که معلول ش��رایط اقتصادی است. یکی از 
مهم تری��ن عوامل پویایی بازار س��هام این 
است که زیرس��اخت های کاهش نرخ سود 

بانکی فراهم شود درحالی که بانکدارها، نرخ 
تورم را تنها عامل کاهش نرخ س��ود بانکی 
نمی دانند و عوامل دیگر را نیز در این میان 
موثر می دانند. معتقدم در اردیبهش��ت ماه 
کاهش نرخ س��ود بانکی خواهیم داشت به 
ش��رط اینکه ش��روط بانکدارها که شروط 
اقتصادی و منطقی است برآورده شود. بعد 
از آن فصل مجامع را داریم که به این ترتیب 
بازار سهام می تواند ش��رایط خوبی داشته 
باش��د و پس از آن، تیرماه به پیشواز توافق 
مذاک��رات می روی��م که امی��دوارم مقطع 
خوبی باش��د. به هیات مدیره شرکت های 
بورس��ی توصیه می کنم که خ��ود را برای 
بعد از توافق آم��اده کنند و برنامه ریزی و 
طرح های توس��عه داش��ته باشند و به فکر 
جذب سرمایه گذاری خارجی نباشند بلکه 
به فکر مشارکت با س��رمایه گذار خارجی 
باشند. در کل افق های پیش رو بازار سهام 
روش��ن اس��ت و انتظار داریم سهامداران 
ب��دون هیجان و ب��ا پول م��ازاد وارد بازار 
ش��وند و دید یک س��اله داش��ته باشند و 
اگ��ر وقت کافی ندارند از خدمات مش��اور 
سبدگردان ها و صندوق ها استفاده کنند به 
این دلیل که ب��ازار فعلی وقت خرید دارد 
و چون هیچ چیز در کش��ور ارزان نش��ده 
جز سهام، پس به نظر بازار سهام و قیمت 
سهام نیز شرایط خود را اصالح می کند و 

با افزایش قیمت روبه رو می شود. 

روند صعودی بورس در راه استنقدینگی به سمت بازار سهام حرکت می کند

م�وج - بورس آینه تمام نم��ای اقتصاد 
کش��ور اس��ت، بنابراین با رفع تحریم ها و 
رشد اقتصاد کشور همراس��تا با آن بورس 
روند صعودی قابل توجهی را به خود خواهد 
گرف��ت و این اتفاق فرصت مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری و کسب س��ود از این بازار 
خواهد بود. در س��ال گذشته باال بودن نرخ 
سود بانکی، ثبات نسبی در بازار دالر و افت 
بورس موجب ش��د تا مردم نقدینگی های 
خود را سرازیر بانک ها کنند و بخشی از این 
اقدامات موجب ش��د تا دولت بتواند نسبت 
به کنترل ت��ورم از 40 درصد تا 15 درصد 
اقدام کند. پیشرفت خوب مذاکرات و صدور 
بیانیه میان ایران و کشورهای 1+5 موجب 
شد شرایط مثبتی بر جامعه و اقتصاد کشور 
حاکم ش��ود و این موضوع فرصت مناسبی 
برای حرکت چرخه اقتصادی کشور است. 
حرکت نقدینگی به سمت کسب وکار منجر 
به افزایش تولید و به تبع آن فروش خواهد 
شد که این اتفاق تاثیرات به مراتب مثبتی 
را در ب��ورس ایجاد خواهد کرد. میزان نرخ 
سود بانکی و سود حاصل از سرمایه گذاری 
در بورس رابطه عکس با هم دارند بنابراین 
تا زمانی که نرخ س��ود س��پرده گذاری باال 
باشد سرمایه گذار تمایلی به ریسک کردن 

و ورود به بازار س��هام ندارد. رفع تحریم ها 
و رون��ق حاص��ل از آن در اقتصاد موجبات 
رشد قابل توجه بورس را مهیا و کاهش نرخ 
سود بانکی نیز این رشد را دوچندان خواهد 
ک��رد. تصمی��م عاقالنه و در نظ��ر گرفتن 
جمیع موارد برای سرمایه گذاری در بورس 
نکته مهمی اس��ت و تصمیمات لحظه ای و 
احساس��ی نمی تواند منجر به کسب بازده 
مطلوب ش��ود. همزمان با رشد مولفه های 
اقتصادی رش��د قابل توجهی شامل بورس 
می ش��ود و در کنار آن ورود نقدینگی تازه 
به بازار سهام فرصت مناسبی برای افزایش 
س��رمایه منطق��ی ش��رکت ها و همچنین 
عرضه سهام شرکت هایی است که تاکنون 
در بورس و فرابورس پذیرش ش��ده اند. آزاد 
شدن پول های بلوکه ش��ده به واسطه رفع 
تحریم و برآیند سیاس��ت های پولی بانک 
مرکزی نش��ان از تالش ب��رای کاهش نرخ 
سود بانکی با توجه به کاهش تورم دارد که 
این موضوع نیز می تواند مولفه ای برای رشد 
اقتصادی در کشور باشد. با توجه به برآیند 
تاثیرات رفع تحریم ها و ش��رایط اقتصادی 
کشور ممکن اس��ت بازارهایی مانند دالر، 
مس��کن، طال و همچنین سپرده گذاری در 
بانک نتواند توقع سرمایه گذاران از بازدهی 
را پاس��خ دهد و این موضوع عاملی خواهد 
شد تا این نقدینگی س��رازیر کسب وکار و 

تولید شود. 

سیدمحمد صدرالغروی
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دس��تیابی به تفاهم مشترک 
می��ان ای��ران و گ��روه 1+5 بر 
س��ر موضوع هس��ته ای ایران و 
اعالم حذف یکباره تحریم های 
ای��ران  بین الملل��ی  مختل��ف 
بالفاصله بع��د از اجرای توافق، 
هیجان و التهاب زیادی را برای 
خری��د وارد بورس اوراق بهادار 
ک��رد. هیجان��ی که حضور خود 
را ب��ا ثب��ت رکوردهای مختلف 
برای همیش��ه جاودانه ساخت. 
بیش��ترین تجمع خریداران در 
صف ه��ای گروه بانکی به وجود 
آمد و در میان نمادهای مختلف 
این گروه، بانک صادرات با حجم 
خریداران بس��یار زی��اد مواجه 
بود. ب��ه طوری ک��ه برای  ش��ده 
ح��دود 1.4 میلی��ارد از س��هام 
آن در روز شنبه و برای نزدیک 
به یک میلیارد از س��هام آن در 
روز یکشنبه تقاضای خرید وارد 
سیس��تم معامالت شده بود که 
این حجم از صف نشینی یکی از 
رکوردهای بازار در این چند روز 
به ش��مار می آید. بانک صادرات 
همچنین عناوین پربازدیدترین 
و پرحجم تری��ن نم��اد ب��ازار را 
ب��رای چه��ار روز متوالی با خود 
ب��ه ی��دک کش��ید. ام��ا عرضه 
100میلیون��ی در روز ش��نبه و 
عرضه 200 میلیونی این س��هم 
در روز یکش��نبه از هیج��ان و 
اش��تیاق بازار ب��رای خرید این 
سهم کم نکرد و این سهم برای 
س��ومین روز متوالی در ابتدای 
ب��ازار روز دوش��نبه ب��ا حج��م 
خری��د ح��دود 600 میلیون��ی 
مواج��ه ش��د و تا پای��ان بازار با 
ثب��ت یک رکورد ت��ازه در نماد 
این سهم، با جا به جایی حدود 2 
درصد از سهام این بانک در بازار 
معام��الت خرد، حجم معامالت 
بس��یار ب��االی یک میلی��ارد و 
130میلیون سهمی را با ارزشی 
در ح��دود 116میلی��ارد تومان 
ب��ه هم��راه داش��ت و در نهایت 
ب��ا صف خرید 24میلیونی بازار 
روز دوش��نبه را ترک کرد.  روز 
گذش��ته نیز بالغ بر 245میلیون 
برگه از س��هام این ش��رکت در 
قیمت های ب��االی 100 تومان 
در بازار مورد معامله قرار گرفت. 
این اشتیاق برای خرید سبب 
ش��د تا در این نوشتار با بررسی 
اطالع��ات صورت ه��ای مال��ی 
گذش��ته بانک ص��ادرات میزان 
تاثیرپذی��ری ای��ن بانک از رفع 
تحریم ه��ای بین المللی را مورد 
کاوش قرار دهیم. بانک صادرات 
با دارا بودن 21 شعبه در خارج 
از کش��ور بیشترین تعداد شعبه 
خارج��ی را در می��ان بانک های 
خصوص��ی کش��ور در اختی��ار 

دارد. بدین س��ان نسبت به رفع 
تحریم ه��ای بین الملل��ی بانکی 
در قی��اس ب��ا س��ایر بانک ها  از 
حساس��یت باالت��ری برخوردار 
است. از طرفی با توجه به منابع 
درآمدی بانک ها و دس��ته بندی 
منابع درآمدی مختلف بانک ها 
به درآمدهای مشاع و غیرمشاع، 
در بانک های امروزی درآمدهای 
غیرمش��اع نق��ش بس��زایی در 
سودسازی بانک ها ایفا می کند. 
درآمده��ای غیرمش��اع بانک ها 
دریاف��ت  طری��ق  از  معم��وال 
کارمزدهای مبادالتی، مبادالت 
ارزی، درآمدهای شعب خارجی 
و ف��روش س��رمایه گذاری ها به 

دست می آید. 
ج��دول ش��ماره 1 اهمی��ت 
در  را  غیرمش��اع  درآمده��ای 
بانک صادرات ایران از سال 87 

به بعد را نشان می دهد. 
مش��خص  ک��ه  همان ط��ور 
اس��ت به طور متوس��ط حدود 
40  درص��د از درآمده��ای کل 
بان��ک را درآمدهای غیرمش��اع 

تشکیل می دهد. 
آنچه در بررس��ی فعالیت یک 
بان��ک بای��د مدنظر ق��رار گیرد 
کیفی��ت و تداوم این درآمدهای 
مش��اع اس��ت. از اق��الم ف��وق، 
فروش س��رمایه گذاری ها تداوم 
و تکرار پذی��ری زی��ادی ن��دارد 
و بنابرای��ن از اهمی��ت کمتری 
برخوردار است. با توجه به تعداد 
ش��عب خارج��ی بانک صادرات 
ایران، درآمدهای این ش��عب از 
اقالم بس��یار با اهمیت در میان 
درآمدهای غیرمش��اع این بانک 
به ش��مار می آید. جدول شماره 
2 نیز نس��بت درآمدهای شعب 
خارجی این بانک را نس��بت به 
درآمدهای غیرمش��اع این بانک 

نشان می دهد. 
با بررس��ی جداول شماره 1 و 
2، این نکته مش��هود اس��ت که 
با توجه به ثبات نس��بی درصد 
درآمدهای غیرمش��اع نسبت به 
کل درآمده��ای بان��ک، به  رغم 
کاهش درصد درآمدهای شعب 
خارجی از درآمدهای غیرمشاع 
ب��ا افزای��ش در س��ایر اق��الم 

درآمده��ای مش��اع این کاهش 
جبران شده است. 

ام��ا آنچ��ه ه��دف اصلی این 
نوش��تار ب��ود، بررس��ی میزان 
تاثیرپذی��ری بان��ک ص��ادرات 
در ص��ورت لغ��و تحریم ه��ای 
بین الملل��ی بود. به همین دلیل 
در ج��دول ش��ماره 3 و نمودار 
شماره 1 روند سودآوری شعب 
خارج��ی این بانک نش��ان داده 

شده است. 
همان ط��ور ک��ه در جدول و 
نمودار مش��خص اس��ت میزان 
درآم��د و س��ودآوری ش��عب 
خارج��ی ای��ن بان��ک بع��د از 
س��ال های اعم��ال تحریم های 
بین الملل��ی بانک��ی و تحری��م 
س��وئیفت )88 و 89( کاه��ش 
و  اس��ت  داش��ته  معن��اداری 
س��ودآوری این بانک از ش��عب 
خارجی خود در س��ال های 91 
تا 93 تقریبا رویه ثابتی را دنبال 
کرده است اما با بررسی گزارش 
پیش بینی سودآوری این بانک 
ک��ه در س��امانه کدال منتش��ر 
ش��ده است و با مقایسه درآمد 
پیش بینی ش��ده برای ش��عب 
خارج��ی ای��ن بانک درس��ال 
پی��ش رو با س��ال های قبل، به 
وضوح مش��خص است که بانک 
در س��ال جدید انتظار افزایش 
قاب��ل توجهی در میزان درآمد 

شعب خارجی خود دارد.
براساس گزارش های منتشر 
ش��ده، بانک صادرات در س��ال 
1394 درآمد ش��عب خارجی 
خود را در قیاس با س��ال مالی 
قبل ب��ا افزایش 120 درصدی 
پیش بین��ی ک��رده اس��ت. این 
بان��ک پیش بین��ی کرده که در 
س��ال جدی��د ش��عب خارجی 
ب��رای بان��ک درآم��دی بالغ بر 
700 میلی��ارد توم��ان ایج��اد 
نتیج��ه  در  ک��رد.  خواهن��د 
چنین درآمدی و پس از کس��ر 
هزینه ه��ای مرتب��ط با ش��عب 
خارجی که میزان آن در حدود 
450 میلی��ارد تومان اس��ت )با 
توج��ه به گ��زارش پیش بینی 
بانک( در نهایت س��ود حاصل 
از فعالیت های ش��عب خارجی 

بان��ک مبلغ��ی در حدود 248 
میلی��ارد تومان خواهد بود. این 
رق��م در قیاس با س��ود خالص 
837 میلیارد تومانی بانک، رقم 

قابل توجهی به شمار می آید.
بنابراین با بررسی صورت های 
مالی بانک و گزارش پیش بینی 
مش��خص   94 س��ال  س��ود 
می ش��ود ک��ه ای��ن بان��ک در 
فعالیت های  مورد پیش بین��ی 
بین الملل��ی خ��ود خوش بینی 
الزم را انج��ام داده اس��ت و به 
نوعی حتی تا پیش از دستیابی 
به تفاهم مشترک در مذاکرات 
هسته ای نیز اثر رفع تحریم ها را 
در فعالیت های ش��عب خارجی 
خ��ود لحاظ کرده اس��ت. البته 
ش��ایان ذکر است که تفاهمی 
ک��ه در س��یزدهم فروردین ماه 
ب��ه دس��ت آمد تنها ب��ه منزله 
دس��تیابی طرفی��ن ب��ه رئوس 
کلی راه حل ه��ای ممکن بوده 
و در واق��ع مذاک��رات همچنان 
ت��ا 10 تیرم��اه ادام��ه خواهد 
داشت. به عالوه تا زمان اجرای 
تواف��ق نهایی تحریم های ایران 
همچن��ان به قوت خ��ود باقی 
خواهد ماند و زمان رفع یکباره 
تحریم ها که از رئوس مشخص 
ش��ده در بیانیه س��وییس بود، 
همچنان نامش��خص اس��ت و 
این مورد در متن توافق نهایی 

مشخص خواهد شد.
بنابرای��ن با توج��ه به موارد 
مط��رح ش��ده و ب��ا عنای��ت به 
آخری��ن گ��زارش پیش بین��ی 
بانک صادرات، احتمال تعدیل 
مثبت این بانک از محل درآمد 
ش��عب خارجی در صورت رفع 
تحریم ه��ا ب��رای س��ال جدید 
اندکی دور از ذهن اس��ت چرا 
که به نظر می رسد خوش بینی 
مرب��وط ب��ه ای��ن موض��وع در 
گ��زارش ارس��الی بانک لحاظ 
ش��ده باش��د. ام��ا نبای��د این 
نکت��ه را فرام��وش کرد که رفع 
چنین تحریم هایی سبب رونق 
فعالی��ت خارج��ی ای��ن بانک 
در آین��ده خواهد ش��د اما این 
موضوع نیز مس��تلزم گذش��ت 
زمان اس��ت و به نظر می رس��د 

تاثی��رات ای��ن ام��ر حداقل در 
سال جدید بیشتر از پیش بینی 

فعلی خود بانک نباش��د.
البته آنچه که در این نوشتار 
به آن پرداخته شد تنها بررسی 
رف��ع تحریم های بین المللی بر 
س��ودآوری بان��ک صادرات آن 
هم فقط برای س��ودآوری سال 
جاری ب��ود. نکته مهم دیگری 
ک��ه در رابطه ب��ا گروه بانکی و 
از جمله بانک صادرات باید در 
نظر گرفته شود، موضوع مرتبط 
ب��ا کاهش س��ود بانکی اس��ت. 
ای��ن موضوع از اه��داف اصلی 
این نوش��تار به ش��مار نمی آید 
ام��ا چنانچه مختصر بررس��ی 
درباره این موضوع نیز داش��ته 
باش��یم به ای��ن نتیجه خواهیم 
رسید که در کوتاه مدت کاهش 
س��ود بانکی سبب خواهد شد 
که منابع س��پرده گذاری شده 
در بانک ه��ا کاه��ش پیدا کند 
و ب��ا توجه ب��ه مطالبات معوق 
سیستم بانکی درنهایت کاهش 
قدرت تسهیالت دهی بانک ها را 
در پیش خواهیم داش��ت. اما با 
بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد 
رون��ق در کس��ب و کاره��ای 
مختل��ف، احتم��ال بازگش��ت 
مطالبات معوق بانک ها تقویت 
خواهد شد و این امر با تقویت 
ت��وان وام ده��ی بان��ک نیز به 
افزایش توان سودآوری بانک ها 
از محل اعطای تس��هیالت نیز 
منجر خواهد شد. اما همان طور 
که مش��خص است این موضوع 
نی��ز حداق��ل در کوت��اه مدت 
ام��ری بعی��د و دور از ذهن به 

نظر خواهد رسید.
در نهایت و با در نظر گرفتن 
قیمت های فعلی بانک صادرات 
در مقایس��ه با س��ود پیش بینی 
  P/E ش��ده ای��ن بانک، معی��ار
ب��رای ای��ن بان��ک در محدوده 
بی��ش از 7 واح��د قرار می گیرد 
و ح��ال آنک��ه در بازار برای این 
س��هم اهداف قیمتی باالیی در 
محدوده ه��ای 140 تومان زبان 
ب��ه زب��ان می چرخ��د. بنابراین 
خری��د در قیمت ه��ای فعلی با 
هدف دستیابی به چنین اهداف 
قیمتی، از نظر بنیادی با ریسک 
هم��راه خواهد ب��ود. مضاف بر 
اینکه این سهم در حدود یک ماه 
اخی��ر با بازدهی 40 درصدی از 
محدوده های قیمتی 72 تومان 
با رشدی سریع به محدوده های 
100 توم��ان رس��یده اس��ت و 
بنابرای��ن اس��تراحت و اص��الح 
قیمت س��هم ب��رای یک مدت 
پتانس��یل الزم  و جم��ع آوری 
برای دس��تیابی ب��ه قیمت های 
منطقی ت��ر در آین��ده از دی��د 
بنیادین برای س��هم مناسب تر 

خواهد بود.

تاثیر لغو تحریم ها بر بانک صادرات 
تحلیل بنیادی یک سهم
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صندوق بازنشستگی نفت یکه تاز 
عرضه های سنگین بورس

امیدقائمی: تعهدی برای توضیح نداریم 
یک س��ال و س��ه م��اه از آغاز س��یر نزولی بورس 
گذش��ت و پس از 15 ماه تداوم روند فرسایش��ی در 
بازار س��رمایه ک��ه عایدی آن خ��روج بخش زیادی 
از نقدینگ��ی س��رمایه گذاران از بازار س��هام و ذوب 
سرمایه های سهامداران ش��د، چند روزی است بازار 
با ص��دور بیانیه مش��ترک بین ای��ران و گروه 5+1 
تغییر نگرش داده تا س��هامداران صف های پرحجم و 
سنگین خرید سهام خود را در حالی نظاره گر باشند 

که تمایل چندانی به عرضه ندارند. 
به گزارش بورس نی��وز، این روزها با امیدواری به 
افزایش احتمال دس��تیابی به توافق نهایی هسته ای، 
بورس همانند بیماری است که دوران نقاهت خود را 
برای بازیابی تدریجی توان گذش��ته خود آغاز کرده 
و نیاز دارد حداقل در ابتدای این دوره آس��یب پذیر 

مورد حمایت قرار گیرد. 
ای��ن نی��از در حالی احس��اس می ش��ود که طی 
روزه��ای اخیر رفت��ار برخی بازیگ��ران حقوقی بازار 
سهام انتقادات سایر فعاالن بورس به ویژه حقیقی ها 

را در پی داشته است. 
یک��ی از ای��ن بازیگ��ران حقوق��ی ب��ازار، صندوق 
بازنشستگی نفت است که این روزها و در زمانی که به 
نظر می رسد روند فرسایشی قیمت ها خاتمه یافته، در 
عرضه های سنگین و میلیونی سهام آن هم در نمادهای 
مختلف و ب��زرگ ب��ازار به عنوان فروش��نده پرقدرت 
یکه تازی می کند.  به گونه ای که شاید بتوان با قاطعیت 
تمام گفت ای��ن مجموعه تنها حقوق��ی عرضه کننده 

پرحجم سهام در روزهای گذشته به شمار می آید. 
عرضه 90 میلیون سهمی در 10 فروردین ماه جاری 
و 95 میلیون س��همی در دو روز گذش��ته و در نهایت 
200 میلیون سهمی در معامالت دیروز همگی در نماد 
»وبصادر« یا فروش پرحجم سهام در نمادهایی همچون 
»وغدیر« و نیز »وسینا« از جمله این عرضه ها بوده که 

این امر با انتقادات زیادی مواجه شده است. 
برخ��ی گمان��ه زنی ها عل��ت این عرضه ه��ا را برای 
پرداخت اقس��اط بدهی ه��ای حاصل از خرید س��هام 
هلدین��گ خلیج فارس عنوان می کنند ت��ا با این اقدام 
نقدینگی های الزم این حقوقی بزرگ بازار تامین شود. 
در همین ارتباط مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
آینده نگ��ر درخص��وص این عرضه ها ب��ه بورس نیوز 
گفت: مدیریت پرتفوی صندوق بازنشستگی نفت در 
حالی به عهده ما است که سیاست عرضه و تقاضای 
آن براساس اس��تراتژی های هیات مدیره و شناختی 
که اعضای آن از بازار سرمایه  دارند، تشکیل می شود. 
مصطفی امیدقائم��ی افزود: ای��ن روزها عرضه های 
زی��ادی نداش��تیم و دیگر بازیگران نی��ز در این زمینه 
فعال بودند.  ما نیز به عنوان یکی از بازیگران نه مجبور 
هس��تیم و نه موظف که استراتژی های سرمایه گذاری 

خود را برای فعاالن بازار توضیح دهیم. 
وی ادامه داد: اما می توان گفت برحس��ب تقاضای 
بازار برخی س��هامی را که ب��ه اعتقاد ما برای فروش 
مناسب هستند، عرضه می کنیم، با این وجود تاکید 
می کنم که وظیفه ای در قبال توضیح دالیل اقدامات 
خود در بازار نداریم و این موضوع در حوزه اختیارات 
هر مجموعه ای است که بس��ته به شرایط نسبت به 

خرید یا فروش سهام اقدام کند. 
این مقام مس��ئول تصریح ک��رد: اینکه ما به عنوان 
یک��ی از بازیگران بازار چ��ه تصمیمی می گیریم، در 
حوزه اختیارات س��ایر فعاالن بازار نیس��ت و باید در 
نظر داش��ت ک��ه در هر اقدامی نمی ت��وان نظر همه 
را تامی��ن کرد؛  به طوری که در هر ش��رایطی منافع 
برخی افراد با دیگران س��ازگار نیست. وی گفت: اما 
این رفتار شایسته نیس��ت که نسبت به هر حرکتی 
تهمتی را به یک مجموعه وارد دانس��ت؛  چراکه اگر 
ما به عنوان یک س��هامدار در شرایطی خریدار سهم 
باش��یم برخی اعتراض می کنند و هنگام فروش نیز 
برخی دیگر انتقاداتی را به عملکرد ما وارد می دانند. 
امیدقائمی با بیان اینکه آیا وقتی س��ایر شرکت های 
سرمایه گذاری و نیز صندوق های سرمایه گذاری سهم 
خود را می فروش��ند، دلیل عملکرد خ��ود را به فعاالن 
بازار س��رمایه توضیح می دهند؟ گف��ت: در مدتی که 
بازار ش��رایط مساعدی نداش��ت، ما به عنوان سهامدار 
عمده دورنگری که در ب��ورس دیدگاه بلندمدت دارد، 
نزدیک به 400 میلیارد تومان نقدینگی تزریق کردیم 
که عمدتا از محل دریافت تسهیالت بانکی با نرخ سود 
حدود 28 درصد بوده اس��ت، اکنون نیز باید بتوان این 
بدهی ها را پرداخت کرد و این ما هس��تیم که به عنوان 
یک حقوقی فعال در ش��رایطی که الزم باش��د، دوباره 
مناب��ع مالی خود را به بازار تزریق خواهیم کرد.  اما در 
تمام این حاالت عملکرد ما با منافع همه بازیگران بازار 
سازگار نیس��ت و کسی این حق را ندارد که نسبت به 

این موضوع اعتراض کند. 
وی در پاسخ به اینکه آیا منابع حاصل از فروش های 
اخیر صن��دوق مذکور بابت تامی��ن منابع مالی جهت 
پرداخت اقس��اط خرید س��هام هلدینگ خلیج فارس 
صرف خواهد شد، گفت: ارقامی که در روزهای گذشته 
از بابت فروش س��هام حاصل شده، چندان قابل توجه 
نیس��ت که بتوان اقس��اط این مجموعه را تامین کرد 
و فروش ه��ای اخیر س��هام ارتباطی ب��ه این موضوع و 
قسط خرید س��هام »فارس« ندارد. مدیرعامل شرکت 
س��رمایه گذاری آینده نگر درخصوص دورنم��ای بازار 
س��رمایه اظهار داش��ت: بنده دورنمای بورس را مثبت 
ارزیابی می کنم و معتقدم افرادی که دیدگاه بلندمدت 
دارند، با توجه به برنامه رفع تحریم ها با سرمایه گذاری 

در بورس می توانند بازدهی مناسبی کسب کنند. 
این مق��ام مس��ئول درخصوص برنامه ه��ای جدید 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت و نیز تصمیم 
برای ورود زیرمجموعه های غیر بورسی به بازار سرمایه 
گفت: در نظر داریم در برخی نمادها برای خرید فعال 
ش��ویم؛  ام��ا نمی توان تم��ام صنایع یا س��هام مدنظر 
مجموعه را اعالم کرد.  عالوه بر این، حسب شرایط برای 
ورود سهام برخی شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه 
هلدینگ خلیج ف��ارس و نیز زیرمجموعه های صندوق 
به بازار س��رمایه پیگیری هایی صورت گرفته که تا این 

لحظه به نتیجه نهایی نرسیده است. 

رسیدن قیمت ها به سطحی جذاب

ب��ازار اوراق به��ادار ته��ران در جلس��ه معامالتی روز 
گذشته، با عرضه های نسبتا شدید همراه بود. شاخص کل 
این بازار با 684 واحد نزول به رقم 70.59.9 واحد رسید 
و طی این فرآیند یک درصد از ارتفاع خود را از دس��ت 
داد. روند کاهش شاخص کل در جلسه گذشته برخالف 
پیش بینی برخی از تحلیلگران با شیب زیادی همراه نبود 
و دلیل این مهم نیز می تواند حضور سهم هایی تاثیرگذار، 
پرتقاضا و مثبت در بازار روز گذشته باشد. از جمله این 
نمادها می توان به »وتجارت«، »حکش��تی« و »وبملت« 
اشاره کرد که در مجموع، تاثیر مثبتی حدود 200 واحد 
را در شاخص کل اعمال کردند. اگر کمی دقیق تر به بازار 
روز گذشته نگاه کنیم، درمی یابیم که تعداد نمادهایی که 
در منفی تابلوی خود معامله می شدند به مراتب بیشتر از 
نمادهای مثبت بود، اما با این وجود، حدود 40درصد از 
معامالت روز گذشته در نمادهای مثبت رخ داد. ارزش 
معامالت جلس��ه معامالتی روز س��ه شنبه نیز در حدود 
273 میلیارد تومان بود که در مقایسه با روز پیشین آن 
65درصد کاهش داشت. همچنین در روز گذشته، بازار 
فرابورس ایران با عرضه های ش��دید دس��ت و پنجه نرم 
کرد و ش��اخص این بازار نیز با کاهش��ی 13.29 واحدی 
به رقم 771 واحد رس��ید. ارزش معامالت منجر به این 
کاه��ش 1.7 درص��دی در حدود 126 میلیارد تومان به 
ثبت رسید. نرخ تقاضا بر عرضه با گشایش بازار سرمایه در 
روز گذشته حدود 7 بود که با گذشت زمان دچار کاهش 
شدید شده و درانتهای زمان معامالت به رقم 4 رسید. 
کرنش ه��ای دو روز ابتدای��ی هفته در قیمت ها و ارتفاع 
شاخص، با مدنظر داشتن صعودی بودن دو هفته منتهی 
به این بازه زمانی، می توانست به راحتی دلیلی مناسب برای 
استراحت موقت و اصالح نسبی قیمت ها محسوب شود، اما 
متاسفانه برخی از اهالی بازار، عرضه اولیه نماد »سخوز« را 
بی��ش از ح��د ب��زرگ جلوه دادند. این نماد که پس از پایان 
جلس��ه معامالت انجام ش��د نتوانست ارزشی چشمگیر را 
ب��ه خ��ود اختصاص ده��د و ارزش کل معامالت آن حدود 
31 میلیارد تومان به ثبت رسید. فرصت طلبی سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران برای به انجام رساندن این عرضه اولیه 
و عرضه ه��ای اولی��ه آتی، تنها نکته قابل توجه در این باب 
محسوب می شود. سازمان بورس بارها نشان داده که میل 
چندانی به عرضه اولیه در ش��رایط نزولی بازار ندارد و این 
موضوع آن قدرها عجیب و نامفهوم نیست، اما قرینه شدن 
عرض��ه اولی��ه با موج عظیم فروش حقیقی ها پس از ایجاد 
جو منفی در بازار، صرفا نش��ان از ترس س��ازمان از کمبود 

نقدینگی و بی میلی معامله گران دارد. 
دست آورد این پدیده، هیچ گاه نمی تواند تضمین حضور 

نقدینگی در سهم باشد. 
نگاهی عمیق تر به تنش های بازار نشان از این دارد که منفی 
شدن بازار را می توان به راحتی سایه ای از رشد اخیر آن دانست 
و محتمل ترین واقعه در آینده یک هفتگی بازار نیز، بازگشت آن 
به مسیر صعودی به نظر می رسد، اما با گذشت زمان و وقوع 
رخدادهای جدید باید بررسی ها را به روز رسانی کرد تا بتوان 
حکمی دقیق تر در این باره صادر کرد. لذا پیش��نهاد نگارنده 
بررسی پیوسته نمادهای مستعد و خرید در محدوده کم ریسک 
با دید مبتنی بر این سناریو است و این مهم را باید فارغ از زمان، 
رقم و جهت شاخص انجام داد. در جلسه معامالتی پیش رو، رقم 
69450 حمایتی منطقی برای شاخص کل محسوب می شود 
که انتظار می رود ش��اخص کل به س��مت آن حرکت کرده و 
حتی به زیر آن رسوخ کند و در این صورت رقم 69100 واحد 
حمایت بعدی برای شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار است. 
منطقی ترین رخداد برای اکثریت نمادها در جلسه معامالتی 
پیش رو کاهش قیمت و نزدیک ش��دن به محدوده جذاب تر 
برای خرید است که در این صورت می توان با بررسی دقیق و 
رفتاری معقول و مبتنی بر آرامش، از معامالت هفته پیش رو 

سود جذابی شناسایی کرد. 

شایعات و شنیده های بازار

- از سهم ددام خبرهایی حاکی از افزایش تولید و فروش، 
تغییر در ترکیب تولیدات و افزایش حاش��یه س��ود، توانایی 
تعدیل مثبت بیش از 18 درصدی سود هر سهم در گزارش 
3 ماهه و انتظارات از رشد قیمتی سهم به گوش می رسد.

-از نماد جذاب این روزهای بازار، وبملت به گوش می رسد 
امکان افزایش سودآوری 20 درصدی سال جاری نسبت به 
س��ال قبل، قابلیت رش��د قیمتی سهم و بازدهی مطلوب در 
صورت امضای توافق هسته ای در 3 ماه آینده وجود دارد.
-قب��ال ش��نیده هایی در م��ورد وآذر در خص��وص فروش 
زمین های آبرس��ان توس��ط این شرکت به گوش می رسید 
که مس��ئول امور س��هام ش��رکت اعالم کرده، هیچ زمینی 
توس��ط شرکت سرمایه گذاری آذربایجان به فروش نرسیده 

و این ادعا بی اساس است.
-خبر های خوشی برای سهامداران این سهم در راه است. از 
ثغرب خبر از کسب درآمد بیش از 40 میلیارد تومانی از محل 
فروش واحدهای مسکونی پروژه های در حال ساخت »ثغرب« 
را دارد و احتمال اعالم تعدیل مثبت قابل توجه سود برآوردی 
از این محل در کنار پوشش بیش از 100 درصدی بودجه سال 
مالی جاری از جمله مهم ترین شایعاتی است که پیرامون این 

شرکت انبوه سازی و مستغالت منتشر شده است.
-رییس کل بیمه مرکزی گفت: در همین دو سه روز اخیر 
و پس از بیانیه سوییس، با تقاضاها و مراجعه های حضوری 
متعددی از س��وی ش��رکت های معتبر اروپایی برای فعالیت 

در صنعت بیمه کشور مواجه شد.
- شایعات پیرامون افزایش سرمایه کماسه در بازار شنیده 
می شود. به ظاهر یکی از مدیران شرکت از افزایش سرمایه 
400 درص��دی ش��رکت از محل تجدی��د ارزیابی خبر داده 
است. گویا این افزایش سرمایه در مرحله کارشناسی است.

-شنیده می شود از جمله فروشنده های پر حجم معامالت 
این روزها صندوق نفت و بانک قوامین است.

-ش��نیده می ش��ود در نماد »سیدکو« گروه برنامه خرید 
سنگین و رشد تا 1800 ریال را دارند.

- از دکوثر نیز خبرهای خوشی به گوش می رسد. افزایش 
تولید و فروش، تغییر در ترکیب تولیدات و افزایش حاشیه 
س��ود، توانایی تعدیل مثبت بیش از 16 درصدی س��ود هر 
س��هم در گزارش 3 ماهه و انتظارات از رش��د قیمتی س��هم 

از جمله این اخبار است.

عمق بازار

دنیای مجازی

دریچه

سال 87سال 88سال 89سال 90سال 91سال 92سال 93پیش بینی 94شرح 

107.98179.00564.68153.62335.14039.92513.5099.550درآمد مشاع 

48.82052.59641.43830.02824.21016.6669.88511.104درآمد غیرمشاع 

156.801131.601106.11983.65159.35056.59123.39420.654جمع درآمدها 

54%42%29%41%36%39%40%31%نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمد

پیش بینی شرح 
سال 87سال 88سال 89سال 90سال 91سال 92سال 9493

48.82052.59641.43830.02824.21016.6669.88511.104درآمد غیرمشاع 

7.0293.2025.1435.1596.7825.4525.1165.235درآمد شعب خارجی 
47%52%33%28%17%12%6%14%نسبت درآمد شعب خارجی به درآمدهای غیرمشاع

جدول شماره 3

جدول شماره 2

جدول شماره 1

سال 87سال 88سال 89سال 90سال 91سال 92سال 93پیش بینی 94شرح 

تعداد شعب 
2121212121212121خارجی

7.0293.2025.1435.1596.7825.4525.1165.235درآمد 

4.5431.8153.7853.8774.6273.4643.4093.715هزینه

سود / زیان شعب 
2.4861.3871.3581.2822.1551.9881.7071.520خارجی

سود هر سهم ناشی 
از فعالیت شعب 
خارجی )ریال( 

4324232237343026

درصد تغییر سودآوری 
12%16%8%41-%6%2%79%شعب خارجی 

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

ارقام به میلیارد ریال

ملیحه کریم شاهی 
معامله گر کارگزاری امین آوید شعبه آران و بیدگل

نمودار شماره 1 – روند تغییرات سودآوری شعب خارجی
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سرنخ

بانک های خصوصی وارد کار شوند

کالف اول
در س��الی که گذشت با 
توجه به پتانس��یل های 
گردشگری در جای جای 
از  بس��یاری  ای��ران 
بالق��وه،  ظرفیت ه��ای 
ام��ا  ش��د  بالفع��ل 
کارشناس��ان همچنان معتقدند ایران تنها از 20درصد 
ظرفیت های گردشگری خود بهره مند شده و هنوز هم 
فرصت ها و موقعیت های فراوانی برای کس��ب درآمد و 
جذب گردشگر در کش��ور وجود دارد. از طرفی دولت 
یازدهم نگاه و توجه ویژه ای به موضوع گردشگری دارد 
که ب��ا توجه به ظرفیت هایی ک��ه در این زمینه وجود 
دارد الزم است مسئوالن امر در کشور به صورت جدی تر 
وارد عمل ش��وند چراکه امنیت پایدار موجود در ایران، 
مهم ترین پتانسیل و ظرفیتی است که برای گردشگران 

وجود دارد. 
در روزهای اخیر هم سرپرس��ت استانداری مرکزی 
اعالم کرد: اس��تان مرک��زی دارای ظرفیت های بالقوه 
خوبی در حوزه گردش��گری و جذب توریسم است که 
نیاز داریم با برنامه ریزی و جذب س��رمایه گذار راه های 

عملی بهره برداری از این ظرفیت ها را فراهم آوریم. 
شکراهلل حسن بیگی، سرپرست استانداری مرکزی با 
اشاره به ارزیابی از وضعیت ستاد تسهیالت سفر استان 
مرک��زی اظهار داش��ت: یکی از مهم تری��ن برنامه های 
این س��تاد معرف��ی فرهنگ و آداب و رس��وم مردم به 
گردش��گران نوروزی و معرفی جاذبه های گردش��گری 
اس��تان به مس��افران نوروزی بود که در همین راس��تا 
ستاد تسهیالت همه تالش خود را برای این مهم به کار 
گرف��ت.  وی افزود: ظرفیت ه��ای تاریخی، فرهنگی و 
گردشگری استان مرکزی نباید مورد غفلت قرار گیرد و 
مسئوالن متولی باید با برنامه ریزی دقیق و منسجمی در 
این باره برنامه های منسجمی برای توسعه ظرفیت های 
گردشگری استان مرکزی که دارای ظرفیت های خوبی 

در این حوزه هاست انجام پذیرد. 
م��ا هم در ای��ن کالف به فعاالن حوزه گردش��گری 
و جذب توریس��ت پیش��نهاد می دهیم که با توجه به 
گفته های مسئوالن این استان دال بر وجود پتانسیل های 
گردشگری استان مرکزی، سرمایه گذاری های الزم در 

این استان را در نظر داشته باشند. 

کالف دوم
امروزه بخش عمده ای 
موج��ود  نقدینگ��ی  از 
اختی��ار  در  جامع��ه  در 
خصوص��ی  بانک ه��ای 
ق��رار دارد که در صورت 
تمای��ل ای��ن بخ��ش به 
سرمایه گذاری، بسیاری از پروژه های اقتصادی می تواند 
رونق پیدا کند و به سرانجام برسد به عالوه میزان تولید 
افزای��ش یابد اما به گفته کارشناس��ان غالبا بانک های 
خصوصی تمایل��ی به س��رمایه گذاری در زمینه تولید 

ندارند. 
در همی��ن خصوص هم خبرگزاری تس��نیم خبری 
منتش��ر کرده اس��ت که مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی قزوین می گوید: برای رونق چرخه اقتصادی، 
بانک های خصوصی باید در حوزه تولید سرمایه گذاری 
کنند.  بابایی با بیان اینکه برای رونق چرخه اقتصادی، 
بانک های خصوصی باید در حوزه تولید سرمایه گذاری 
کنن��د، عنوان می کند: نرخ عرض��ه و تقاضا هماهنگی 
مناس��بی با یکدیگر ن��دارد و این یک��ی از چالش های 

موجود در بازار کار است که باید رفع شود. 
صرفا داش��تن نیروی کار مناس��ب یا فقط داش��تن 
مناب��ع مال��ی ب��ه تنهای��ی نمی تواند موج��ب رونق و 
س��رمایه گذاری های موفق ش��ود ما هم در این کالف 
می خواهیم به بانک های خصوصی پیشنهاد مشارکت 
در پروژه های تولی��د و عمرانی را بدهیم به گونه ای که 
در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، بتوان با منابع 
مالی بیشتر و حضور مش��ترک طیف های مختلف در 
حوزه اقتصاد، س��رمایه گذاری های مناس��ب و بزرگ را 

انجام داد و به سرانجام رساند. 

خبر

سرمایه گذاری در بافت تاریخی 
کرمان توجیه اقتصادی دارد

اس��تاندار کرم��ان گف��ت: س��رمایه گذاری در بافت 
تاریخی کرمان دارای توجیه اقتصادی است.به گزارش 
فارس، علیرضا رزم حس��ینی در نشست بررسی محور 
گردش��گری بافت قدیمی ش��هر کرمان اظهار داشت: 
محور گردش��گری بافت قدیمی و تاریخی شهر کرمان 

طی سه فاز بازسازی و نوسازی می شود.
رزم حس��ینی ادام��ه داد: گردش��گر در واق��ع ی��ک 
سرمایه گذار حوزه گردش��گری است، زیرا با حضور در 
یک منطقه هزینه انجام می دهد و این امر موجب رونق 
کسب و کار می ش��ود. وی از بازدید 141 هزار گردشگر 
از بازار تاریخی کرمان طی ایام نوروز س��ال جاری خبر 
داد و یادآور ش��د: طی سال گذشته عملیات کف سازی 
و بهس��ازی بازار کرمان انجام شد و این امر بر افزایش 

تعداد گردشگران در نوروز تاثیر مثبتی داشت.
اس��تاندار کرم��ان اضافه ک��رد: برآورد ما اس��ت که 
گردشگران در ایام نوروز در استان کرمان 140 میلیارد 
تومان هزین��ه کرده اند. رزم حس��ینی از اختصاص 10 
میلیارد تومان اعتبار از س��وی استانداری و شهرداری 
کرمان برای ایجاد زیرساخت های الزم در بافت قدیمی 
کرمان خبر داد و عنوان کرد: تالش می کنیم، مس��یر 
حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در بافت تاریخی 

و قدیمی کرمان هموار شود.
وی همچنین کاروانس��راها و بازار قلعه محمود بافت 
تاریخی ش��هر کرمان را مکان های مناسبی برای ایجاد 
اقامت��گاه و بازارچ��ه صنایع دس��تی دانس��ت و گفت: 
س��رمایه گذاری در بافت تاریخی کرمان دارای توجیه 
اقتصادی اس��ت و س��رمایه گذاران با خیال راحت وارد 

پروژه های این محدوده شوند.

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...

م�ن فقط به این دلیل ثروتمن�دم چون می دانم چه 
وقت�ی در اش�تباهم… من فقط از طریق شناس�ایی 

اشتباهاتم نجات یافتم..  

جورج سوروس 
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عباس نعیم امینی 

یک گام جلوتر از روند عادی بازار

کوچ��ک  ش��انس ش��کل گیری کس��ب وکار های 
ب��رای تعداد بیش��تری از افراد وج��ود دارد و طیف 
ام��کان  بالق��وه  س��رمایه گذاران  از  گس��ترده تری 
سرمایه گذاری در کسب وکار های کوچک را دارند. با 
این وجود بیش��تر افراد در راه اندازی یک کسب وکار 
موفق نخواهند بود که می تواند دالیل زیادی داشته 

باشد. 
اغلب ش��روع کنن��دگان کس��ب وکار های کوچک 
مصم��م به اجرای ایده کس��ب وکاری خود هس��تند 
و بس��یار دوس��ت دارند در فضای رقابتی بازار پیروز 
میدان باش��ند. با ای��ن حال از ه��ر 10نفری که در 
کس��ب وکار های کوچ��ک س��رمایه گذاری می کنند 
هشت تای آنها به شکست منجر می شود. دلیل این 

امر چیست؟ 
با بررسی مش��کالت در کس��ب وکار های کوچک 
این حقیقت روش��ن می ش��ود که فعاالن این بخش 
همه چیز را حق خود و آس��ان تر از آنچه باید، تصور 
می کنن��د. ع��الوه براین مانند مدیران ش��رکت های 
ب��زرگ ایده های بلن��د پروازانه ای برای رس��یدن به 
موفقیت در ذهن ندارن��د. در ادامه چهار دلیل عدم 
موفقی��ت کس��ب وکار های کوچک و چهار اش��تباه 
مرس��وم افراد در این زمینه آورده ش��ده که باید از 

آنها اجتناب کرد. 
1- عدم توجه به بازارهای آنالین

س��رعت تحرک و توس��عه کس��ب وکار در فضای 
اقتص��ادی به گون��ه ای اس��ت ک��ه بای��د از هم��ه 
پتانس��یل های موج��ود برای پیش��رفت اهداف خود 
استفاده کرد. بیشتر صاحبان کسب وکار های کوچک 
تصور می کنند که فعالیت آنها ارزش سرمایه گذاری 
در ش��یوه های جدی��د به ویژه بازاریاب��ی اینترنتی را 
ندارد. اگر ش��ما به عنوان یکی از صاحبان کسب وکار 
فک��ر می کنید ک��ه نباید به دنبال این ش��یوه بروید 

کاماًل در اشتباهید. 
امروزه در اغلب کشور های دنیا بازاریابی اینترنتی 
و خرید ه��ای آنالین یک ش��یوه مرس��وم و متداول 
محس��وب می ش��ود. در ایران هم در سال های اخیر 
توجه به این موضوع و سرمایه گذاری در آن به شدت 
رو ب��ه رش��د اس��ت. بنابرای��ن ارزش آن را دارد به 
منظورتوس��عه کس��ب وکار خود از ابزار های نوین و 
بازاریابی آنالین و تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی 
ه��م اس��تفاده کنید. این اش��تباه رای��ج در اهمیت 
ندادن به کسب وکار نخستین گام در فراهم ساختن 
زمینه های شکست در سرمایه گذاری های خرد است. 

2- عدم توجه به نیاز های مشتریان 
موفقی��ت کس��ب وکار های کوچک ت��ا حد زیادی 
به ارتباط مثبت و موثر میان ش��ما و مش��تریان تان 
وابسته اس��ت. از این رو توجه به نیاز های مشتریان 
و حتی برق��راری ارتباط صمیمی و عاطفی با میزان 

فروش و اعتبار کسب وکارتان موثر است. 
 ش��ما بازخ��ورد ش��یوه های ف��روش محص��ول، 
ن��گاه  رادر  خ��ود  کس��ب وکار  و  قیمت گ��ذاری 
مش��تریان تان مش��اهده می کنی��د. توج��ه ب��ه این 
بازخورد ها و داش��تن واکنش های به موقع و موثر در 
تحت تاثیر قرار دادن مشتریان تان برای تبدیل شدن 
به یک مش��تری دائمی بسیار تاثیر گذار است. میزان 
اعتبار کس��ب وکار های کوچک به تعداد مش��تریان 

ثابت و دائمی آنها وابسته است. 

3- عدم استفاده از اهرم رشد بلند مدت 
صاحب��ان  تالش ه��ای  از  بس��یاری  درحالی ک��ه 
کس��ب وکار های کوچ��ک ب��ه دنب��ال اس��تفاده از 
روش هایی برای به جای گذاشتن تاثیرات کوتاه مدت 
روی مشتریان خود هس��تند و تالش های بازاریابی 
خود را نیز در همین راس��تا برنامه ریزی می کنند اما 
عموما این فرآیند به درازا می کشد و همین امر یکی 
از مهم ترین عوامل شکس��ت در بازار تلقی می شود. 
این در حالی است که توجه به نام تجاری و انتخاب 
اهداف بلند مدت از همان ابتدا می تواند رش��دنمایی 
کسب وکارتان را در بر داشته باشد. اطمینان حاصل 
کنی��د که حضور ش��ما در ب��ازار اعم از وب س��ایت 
ش��رکت، نام، لوگو، بس��ته بندی، ش��یوه برخورد با 
مخاط��ب، تبلیغ��ات و... همه و هم��ه در هماهنگی 
ب��ا یکدیگر در پی��ام، لحن و نگاه کلی و احساس��ی 
ک��ه به مخاطب القا می کند ی��ک تصویر را در ذهن 
مخاط��ب ایجاد کند. مش��تریان بالق��وه به خوبی به 
وب س��ایت های زیبا و دل انگیز پاسخ خواهند داد و 
به احتمال زیاد این هماهنگی در یک نگاه بلند مدت 

در موفقیت شما موثر خواهد بود. 
4-  عدم انطباق زمانی با تغییرات بازار

 ش��اید مدل کسب وکار اولیه ش��ما سطح معینی 
از فعالی��ت و تولی��د را در بر داش��ته باش��د اما اگر 
ش��ما دائماً به مطالع��ات بازار خود توج��ه نکنید یا 
از تصمیم گیری به موقع در زمان موثر غافل ش��وید 
اکثر صاحبان کس��ب وکار به ویژه افراد ریس��ک گریز 
تمایل به حفظ وضعیت فعلی کسب وکار خود دارند، 
بنابرای��ن معموالً با ی��ک تاخیر زمانی ب��ه تغییرات 
بازار ت��ن می دهند و این پدیده یک آس��یب جدی 
در مواجه��ه با تحوالت س��ریع بازار اس��ت. دریابید 
که ش��ما می توانید پیش از روند ع��ادی بازار تحوالت 
را درک کنی��د و ی��ک قدم جلوت��ر از دیگران تصمیم 
بگیرید؛ بنابراین هرگز از شرایط موجود راضی نباشید 
و هم��واره به دنبال یافتن راه های جدید و ش��یوه های 
نوآورانه باشید. مطالعه و بررسی چگونگی رفتار موفق ها 
در بازار این نکته را آشکار می سازد که صاحبان موفق 
کس��ب وکارهای کوچک و به طورکلی س��رمایه گذاران 

همواره یک گام جلوتر از روند بازار ایستاده اند. 

یادداشت

مشکالت اقتصاد از 
ساختارهاست

از  پژوی��ان  دکتر جمش��ید 
کارشناس��ان ح��وزه اقتص��اد 
کالن و اس��تاد دانش��گاه علوم 
تحقیق��ات درخص��وص آینده 
س��رمایه گذاری در ای��ران ب��ا 
وجود بیانیه لوزان،  به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د:  وضعی��ت 
اقتصادی ایران مدتی اس��ت به 
دلیل تحریم ها و سپس کاهش 
قیمت نفت در شرایط مناسبی 
نیس��ت به گونه ای ک��ه منابع 
الزم و کاف��ی در اختیار دولت 
و حت��ی بخش خصوصی وجود 
ن��دارد که همین ام��ر با توجه 
به بررس��ی آمارها و شاخص ها 
موجب اوضاع نابسامان کنونی 

شده است. 
بدون ش��ک بعد از برداشته 
شدن تحریم ها البته با در نظر 
گرفتن سرعت عملکرد برداشته 
شدن تحریم ها،  به عالوه میزان 
پرداخ��ت مطالبات  وس��رعت 
بلوکه ش��ده،  موجبات تامین 
منابع الزم برای دولت و متعاقبا 
کمک به بخش خصوصی فراهم 
می ش��ود  که اثرات مثبتی در 
زمین��ه تامین مناب��ع مالی از 
طریق اعتبارات بانکی یا اجرای 
پروژه ها توسط بخش خصوصی 
بهب��ود  موج��ب  می توان��د 
وضعی��ت اقتص��ادی کنون��ی 
کشور و سرمایه گذاری و تولید 

بخش خصوصی بشود. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
معتقد است:  نکته اساسی که 
اقتصاد ما دهه ها درگیر آن بود 
مشکالت س��اختاری و جدی 
اس��ت؛ مش��کالتی که چندان 
ربطی به تحریم و توافق ندارد 
و ناکارآم��دی در اقتصاد ایران 

چندین دهه اس��ت که موجب 
هدررف��ت منابع عظیم ش��ده 

است. 
اگر سیاس��ت های مناس��ب 
در جه��ت ایج��اد کارای��ی در 
اقتص��اد، افزای��ش رقاب��ت در 
بازاره��ا،  باال ب��ردن بهره وری 
عام��ل کار و س��رمایه، اصالح 
برقراری  و  قیمت های نس��بی 
مالیات مجموع به درآمد اتخاذ 
ش��ود می تواند اوضاع کنونی را 
بهبود بخشد. همچنین اجرای 
این فاکتورها می تواند به عنوان 
اب��زاری،  بازاره��ای مختل��ف 
س��رمایه گذاری را ک��ه ب��ا هم 
اخت��الف فاح��ش دارند به هم 
نزدی��ک کند و مناب��ع دایم و 
مستمر برای دولت تامین کند 
و نه به عنوان یک مسکن موقت 

بلک��ه به عن��وان راهی 
اساس��ی  درمان  برای 

اقتصاد کشور باشد. 
این یک برنامه ریزی 
بلند م��دت اس��ت که 
پیش��ین  دولت ه��ای 
باید ش��روع می کردند 
و س��اختارها را اصالح 
می کردن��د ت��ا دولت 
ام��روز ادامه دهنده آن 
می بود،  درحالی که نه 

برنامه ریزی  دولت های پیشین 
مش��خص و صحیح��ی ب��رای 
اصالح داشتند و نه حتی دولت 
کنونی عالمت��ی دال بر اجرای 
برنامه های مش��خص و صحیح 
برای اصالح س��اختارهای غلط 

و ایجاد کارایی دارد. 
متاسفانه اقتصاد بیمار امروز 
با رف��ع تحریم و انج��ام توافق 
درمان نمی شود و باید به صورت 
کارشناسی و اساسی ساختارها 

را درمان کرد. 

فرش قرمز هم جواب نداد
ادام��ه  در  پژوی��ان  دکت��ر 
وض�عی���ت  درخ��ص����وص 
س��رمایه گذاری های خارج��ی 
می گوید:  ما پیش از این فرش 
قرمز هم پهن کردیم،  خواهش 
و تمنا هم کردیم،  پیشنهاد و 
دع��وت به س��رمایه گذاری هم 
کردیم ام��ا به رغ��م بازده های 
مناس��بی که در ای��ران وجود 
دارد به دلیل مش��کالت وعدم 
کارایی،  سرمایه گذاران خارجی 
به سمت ما نمی آیند.  همچنان 
به دلی��ل پایین بودن ش��دید 
بهره وری،  وجود قوانین دست 
و پاگیر و پیچیده،  دخالت های 
انحصاری  بازاره��ای  دول��ت،  
و...  جذابیت های��ی که ذاتا هم 
در  س��رمایه گذاری  ب��ازده  در 

اقتصاد ایران وجود دارد خنثی 
می ش��ود و موج��ب ش��ده که 
سرمایه گذاران خارجی و حتی 
بعض��ا س��رمایه گذاران داخلی 
رغبت به یک س��رمایه گذاری 
بلند مدت را ندارند و به سمت 
تجارت های بی دردسر می روند. 

رونقی در بازار 
سرمایه گذاری در راه است

ام��ا در ای��ن بین ع��ده ای 
معتقدن��د  کارشناس��ان  از 

ب��ا لغ��و تحریم ها موسس��ات 
پول��ی و مال��ی وارد مرحل��ه 
و  فعالیت ه��ا  از  جدی��دی 
خ��ود  س��رمایه گذاری های 
می ش��وند،  مثال به واس��طه 
و  تج��ارت  تحریم ه��ا  لغ��و 
ارتباط با کش��ورهای خارجی 
تس��هیل می یابد و ب��ه دنبال 
آن اعتب��ارات بانک ها افزایش 
خواه��د یاف��ت در نهایت این 
افزای��ش و تقوی��ت منابع اگر 
وارد بنگاه داری نشود می تواند 
پیامده��ای بس��یار مثبتی در 

حوزه تولید داشته باشد. 
دوانی   دکت��ر محمدرض��ا 
یک��ی دیگ��ر از کارشناس��ان 
اقتصادی معتقد اس��ت با لغو 
تحریم ه��ا رونقی در بازارهای 
س��رمایه گذاری ای��ران در راه 
اس��ت.  وی می گوید:  
اکنون  ک��ه  وضعیتی 
پیش آمده با برداشته 
شدن تحریم ها ارتباط 
مس��تقیمی دارد.  در 
شدن  برداش��ته  واقع 
موجب  تحریم ها  این 
بخ��ش  دو  رون��ق 
حالت  در  می ش��ود،  
تحریم ه��ا  لغ��و  اول 
می توان��د برای دولت 
درآمدزا باش��د یعن��ی مثال با 
فروش بیش��تر نفت دولت از 
ای��ن درآمد ها ب��رای تکمیل 
طرح ه��ا و پروژه ه��ای دولتی 
اس��تفاده می کند و در حالت 
دوم ممکن اس��ت لغو برخی 
موج��ب  تحریم ه��ا  ای��ن  از 
ش��ود مق��داری از درآمد های 
ذخیره  صن��دوق  برای  دولت 
ب��رود و دول��ت بتوان��د ب��ه 
اعط��ا  وام  بخش خصوص��ی 
کن��د و قدرت اعط��ای وام و 

افزایش  را  خ��ود  تس��هیالت 
ده��د ت��ا در نهای��ت موجب 
س��رمایه گذاری های  رون��ق 

بخش خصوصی شود. 
دوانی تصری��ح می کند:  به 
نظرم یک��ی از تاثیرگذارترین 
موضوع��ات اقتص��ادی پ��س 
از رس��یدن ب��ه تواف��ق جامع 
ایران با گ��روه 1+5 در اقتصاد 
کالن و خرد کش��ورمان،  لغو 
تحریم ه��ای بانک��ی و نقل و 
انتق��االت وجوه اس��ت.  قطعا 
پس از لغو تحریم ها و تسهیل 
ارتباطات  بانک��ی،   تب��ادالت 
اقتصادی و تجاری با کشورهای 
مختل��ف افزای��ش می یاب��د و 
همکاری ه��ای بین الملل��ی با 
ایران می توان��د تغییر و بهبود 
پیدا کند و موجب مش��ارکت 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ا 
ش��ود  داخلی  مجموعه ه��ای 
وضعی��ت  بهب��ود  موج��ب  و 
در  ش��ود.  س��رمایه گذاری 
مجموع چون س��رمایه گذاری 
هم نیاز ب��ه ارز داخل��ی دارد 
لغ��و  خارج��ی،   ارز  ه��م  و 
تحریم ها موجب می ش��ود هم 
ی��ا همان  دولت  درآمده��ای 
ارز داخل��ی افزایش یابد و هم 
 ورود ارز خارج��ی به کش��ور 

افزایش یابد. 
وی در آخر می افزاید:  یکی 
از موارد دیگ��ر که پیش بینی 
می ش��ود رونق یاب��د توجه به 
ص��ادرات غیرنفت��ی اس��ت و 
چون غالباتولی��دات غیر نفتی 
بخش خصوص��ی  دس��ت  در 
اس���ت ب��ا افزای��ش حج��م 
کس����ب وکارهای  ص�ادرات 
بخش خصوص����ی و می��زان 
آنه��ا  س��رمایه گذاری های 

افزایش خواهد داشت. 

بررسی آینده بازارهای سرمایه گذاری بعد از بیانیه لوزان توسط کارشناسان اقتصادی

توافق موفقیت نمی آورد 
شکوفه میرزایی

اگر سیاست های مناسب در جهت 
ایجاد کارایی در اقتصاد، افزایش 

رقابت در بازارها،  باال بردن بهره وری 
عامل کار و سرمایه، اصالح قیمت های 

نسبی و برقراری مالیات مجموع به 
درآمد اتخاذ شود می تواند اوضاع 

کنونی را بهبود بخشد

براساس آخرین مصوبه هیات امنای صندوق 
توسعه ملی، در سال ۹4 بیش از ۳2میلیارد 
و ۷00میلی��ون دالر از مناب��ع این صندوق 
باید به س��رمایه گذاری در هشت بخش مهم 
اقتصادی کش��ور در امور زیربنایی اختصاص 
یاب��د.  به گزارش تس��نیم، برنام��ه و اولویت 
صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در 

بخش های زیربنایی طی سال ۹4 در زمینه 
آب، 5  میلی��ارد و 400میلی��ون دالر، نف��ت 
و گاز ح��دود 10میلیارد دالر، پتروش��یمی 
و پاالیش��گاه 6 میلی��ارد و 200میلیون دالر، 
کشاورزی و تصفیه و انتقال آب یک میلیارد 
دالر، طرح های ریلی 2میلیارد و 600میلیون 
دالر، نیروگاه ها ۳ میلیارد و ۳00میلیون دالر و 

برای چرخه فوالد نیز ۳ میلیارد و 200میلیون 
دالر در آخرین جلس��ه هیات امنای صندوق 
توس��عه ملی به تصویب رس��ید.  همچنین 
یک میلیارد دالر نیز به صورت ریالی در بخش 
صنع��ت و معدن، گردش��گری، کش��اورزی 
و به��ره وری آب اختصاص یاف��ت.  بنابراین 
گزارش، صندوق توس��عه ملی در س��ال ۹۳ 

جمعا ۳120 طرح ریالی را تامین مالی کرده 
که ۳100میلیارد تومان آن پرداخت ش��ده 
و مابق��ی نیز در حال انجام اس��ت.  مجموع 
گشایش های اعتباری صندوق از ابتدا تا پایان 
س��ال ۹۳ نیز 10میلیارد و 500میلیون دالر 
بوده اس��ت که 2میلیارد و 500میلیون دالر 

آن مربوط به سال ۹۳ است. 

اعتبار ویژه 32میلیارد دالری صندوق توسعه ملی برای ۸ بخش اقتصادی در سال ۹4

ای�ن روزها جن�ب و جوش عجیب�ی بین مردم 
و حتی رس�انه ها و دولت جری�ان گرفته که همه 
ناشی از اخبار سیاس�ی روز است،  برخی منتظر 
انفج�ار آین�ده ای روش�ن در هم�ه زمینه ه�ای 
سیاس�ی و اقتصادی با لغو تحریم ها و آزاد شدن 
دارایی ه�ای بلوکه ش�ده ای�ران در کش�ورهای 
خارجی هس�تند و برخی دیگر با نگاهی بدبینانه 
معتقدند  جریانات سیاس�ی چندان تاثیری روی 
زندگی و اقتصاد مردم نخواهد داش�ت و توافقات 
تنها بر س�ر مسائل هسته ای است.  اما پیامد این 
توافقات که براساس گفته ها قرار است تا چند ماه 
آینده ب�ه تایید و امضای دوطرف برس�د بالطبع 
موج�ب تاثیر بر بس�یاری بازارها خواهد ش�د و 

لغو تحریم های اقتصادی و آس�ان شدن تبادالت 
پولی و تجاری و رونق برخی فضاهای کسب وکار 
به عالوه افزایش فضا برای رش�د سرمایه گذاری 
را ب�ه دنبال خواهد داش�ت.  اجرا ش�دن برنامه 
جام�ع موجب لغ�و تحریم ه�ا و برطرف ش�دن 
قطعنامه های شورای امنیت خواهد شد که در پی 
آن تحریم های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا،  
تحریم های مالی،  بانکی،  بیمه،  سرمایه گذاری و 
س�ایر خدمات مرتبط با آنها در حوزه هایی مانند 
نفت،  گاز،  پتروشیمی و خودرو سازی لغو خواهد 
ش�د.  تا اینجا همه چیز به نظ�ر مثبت می آید و 
مردم عادی منتظر همان انفجار آینده ای پرکار و 
پرتولید هستند، ازطرفی بسیاری از کارشناسان 
و اقتصاددانان هم در این بین تحلیل هایی بر انواع 
بازارها و آینده اقتصادی ایران ارائه می کنند.  در 

این بین »فرصت امروز« بدون نگاه جانبدارانه به 
سراغ برخی کارشناسان این حوزه رفته و وضعیت 
بازارهای اقتصادی و رشد یا افت سرمایه گذاری ها 
را با در نظر گرفتن ش�رایط پیش رو  بررسی کرده 
است.  نخس�تین بازارهایی که به سرعت پس از 
اعالم نتایج مذاکرات دستخوش تغییرات شدند 
بازار سرمایه،  ارز و طال بود.  تاثیر آنی تفاهمات،  
قبل از ه�ر چیزی هیجانات حاکم بر بازار موجب 
ن�زول قیمت ارز و طال و افزایش ش�اخص کل در 
بازار سهام شد و اما بازارهای مستعد تغییر مانند 
بازار مسکن و خودرو که در صف انتظار مانده اند 
ب�ا وجود بیانیه لوزان همچنان در حالت س�کون 
هستند و س�ایر بازارهای خرد و کالن هم گویی 
ب�ا احتیاط منتظر اع�الم نتایج قطع�ی توافقات 

هستند. 



  »واگ��ون اس��بی از خیاب��ان ناصری��ه و 
می��دان توپخانه و خیابان برق و سرچش��مه 
رد می شد و می رس��ید به سه راه امین حضور 
و خیابان ماش��ین و در مقابل ایس��تگاه خط 
آهن عبدالعظیم که گارد آهن خوانده می شد 
می ایس��تاد.« محمدعلی جمالزاده ایستگاه 
خط آه��ن عبدالعظیم را س��ال ها پیش این 
طور توصیف کرده ب��ود. این را کلیک ماوس 
روی نش��انه این ایس��تگاه روی نقشه ادبی 
تهران می گوید. نقشه ادبی طرحی است که 
بر یک نشانی اینترنتی اجرا شده و شاعران و 
نویسندگان را روی نقشه تهران گرد هم آورده 
است تا هر کدام را با بخشی از اثر خودشان و 
آنچه درباره آن نقطه از نقش��ه شهر گفته اند 
معرفی کند. با چرخیدن در این نقشه و خواندن 
توضیحاتش می توانید کش��ف کنید که هر 
نقطه ای از شهر به چه کس��ی حال و هوایی 
عرفانی داده و به شعر سرودن وادارش کرده یا 
باعث شده دست به قلم ببرد و چیزی بنویسد. 
آن طور که تهیه کنندگان این نقشه می گویند، 
تهیه نقشه فرهنگی–ادبی برای یک شهر، به 
منزله گره زدن جغرافیای ش��هر به ادبیات و 
فرهنگ آن است. گسترش نقشه های ادبی، 
روش��ی ثمربخش برای رواج دانش عمومی 
مخاطبان و نیز راه تازه ای برای جذب گردشگر 
داخلی و خارجی به حساب می آید و تهیه این  
نقشه ها چند سالی اس��ت که به شدت مورد 
توجه مراکز گردش��گری جهانی قرار گرفته 
اس��ت. نمونه موفق آن، نقش��ه ادبی منطقه 

منهتن نیویورک آمریکاست که نظر بسیاری 
از گردش��گران و اهل ادبیات را به خود جلب 
کرده  است. طرحی که می تواند به گردشگران 
عالقه مند به ادبیات انگیزه بیشتری برای سفر 
کردن به نقاطی که دوست دارند بدهد. لیال 
سیدقاسم و حمیده نوح پیشه که سال گذشته 
دکترای ادبیات فارس��ی را در دانشگاه تهران 
به پایان برده اند، با کم��ک ابوالفضل آهنی، 
مهندس صنایع که در اجرای نقشه مجازی به 
آنها کمک کرده، نقشه ادبی تهران را راه اندازی 
کرده اند و قصد دارند آن را برای شهرهای دیگر 
هم طراحی کنند. این نقشه را می توانید در این 
 http://litmap.ir  :نشانی اینترنتی ببینید

از کجا آمد؟ 
طراحان نقشه گردش��گری ادبی ایران در 
توصیف کارشان می گویند: »ما پروژه  »نقشه 
ادب��ی ایران« را ب��ا هدف گس��ترش رویکرد 
کاربردی و اقتص��ادی در پژوهش های ادبی 
آغاز کرده ای��م. تصور می کنی��م که طرح ها 
و پروژه ه��ای میان رش��ته ای در زمینه های 
مختل��ف مث��ل ادبی��ات و تاری��خ، ادبیات و 
گردش��گری یا ادبی��ات و عل��وم اجتماعی 

و به نوعی کارب��ردی کردن ادبی��ات، مجال 
مناسبی اس��ت برای عالقه مند کردن عموم 

مردم به فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی.« 
لیال سیدقاس��م از طراحان این نقش��ه در 
توضیح بیش��تر درباره ایده ش��کل گیری آن 
می گوید: »من و دوس��تم از فارغ التحصیالن 
دکترای ادبیات دانشگاه تهران هستیم. مدتی 
قبل به ذهن مان رسید که در مورد گردشگری 
کاری انجام بدهیم و پیون��دی بین ادبیات و 
جغرافیا ایجاد کنیم. تصورم��ان این بود که 
ادبیات می تواند به گردش��گری کمک کند. 
همان طور که خیلی از کش��ورها ای��ن کار را 

کرده اند و از منافع آن استفاده کرده اند.«
به گفته او عالقه م��ردم ایران به ادبیات در 
این تصمیم بی تاثیر نبوده اس��ت: »ش��روع 
کردیم به تحقی��ق درباره موارد مش��ابه در 
کش��ورهای دیگر. دیدیم که در کشورهایی 
مثل چین و روس��یه و آمریکا به این موضوع 
اهمیت خاصی داده ش��ده و بعضی کشورها 
تجربه های خوب��ی دارند ک��ه می تواند به ما 
کمک کن��د. مث��ال در لندن خان��ه دیکنز و 
شرلوک هلمز، بعضی لغت نویسان یا لوکیشن 
داس��تان ها برای مردم قابل بازدید هستند. 
همچنین لوکیشن داس��تان دوبلینی ها که 
مردم انگلس��تان عالقه زیادی ب��ه آن دارند 
قابل رویت اس��ت. در پاریس از ویکتور هوگو 
و الکس��اندر دوما و نویسندگان مشهور دیگر 
استفاده کرده اند و مثال کتابفروشی هایی به 
آثار آنها اختصاص داده اند و کتاب هایشان را 
می فروشند. حتی محل هایی که افراد مشهور 
رفت و آمد می کردند در بعضی شهرها مشخص 
شده اس��ت. در چین هر بازدیدکننده ای که 

بتواند چند بیت از شاعر حماسه سرای چینی 
از حفظ بخواند می تواند از قلعه باستانی بدون 
خرید بلیت دیدن کند. در تمام دنیا تدابیری 
می اندیش��ند که ادبیات و گردشگری به هم 
کمک کنند. کسانی به واس��طه ادبیات اهل 
گردشگری می شوند و بر عکس. ما هم تصمیم 

گرفتیم چنین کاری بکنیم.«
او دلیل طراحی یک نقش��ه برای رسیدن 
به این ه��دف را این طور توضی��ح می دهد: 
»روی نقشه می توانیم نقل قول های شعرا و 
نویس��ندگان ایرانی درباره نقاط و مکان های 
خاص را ثبت کنیم. برای اینکه کارمان کمی 
راحت تر باشد از تهران شروع کردیم. گرچه 
عالقه داشتیم از خراسان شروع کنیم. البته 
فعال کار را به نویسندگان و شاعران دانه درشت 
بعد از مشروطه محدود کرده ایم. آثارشان را 
خواندیم و نقل قول هایشان را درباره مکان ها 
پیدا کردیم. می ش��د این کار را در قالب یک 
کتاب و مقاله انجام داد اما از آنجایی که جهان 
امروز برای جوانان یک جهان اینترنتی است، 
به کم��ک یک��ی از همکاران م��ان در فضای 
مجازی نقش��ه را اجرا کردیم. البته دوس��ت 
داریم بعدها اگر کس��ی بتواند به اپلیکیشن 
تبدیلش کند هر کس بتواند آن را دانلود کند و 
مثال ببیند در چه فاصله ای از میدان دربند قرار 
گرفته که احمدرضا احمدی درباره اش فالن 
صحبت را کرده. فعال کار ما فقط روی تهران 
انجام شده و در ارتباط با چند شاعر و نویسنده 
بزرگ از جمله شاملو، اخوان، صادق هدایت 

و. . . است.«
سیدقاس��م درباره اقدامات مش��ابه با این 
نقشه ادبی ایرانی در سایر کشورها می گوید: 
»در جست وجوهای مان تصادفی به نمونه ای 
برخوردیم که شبیه کار ماست. البته خیلی 
کلی تر درباره منهتن در نیویورک. گرچه این 
شهر گذشته خیلی طوالنی ای هم ندارد و در 
مقیاس خیلی کوچک تری انجام شده است.« 
به گفته سیدقاسم، شاعر و نویسنده ای که 
در تهران به دنیا آمده شانس بیشتری دارد که 
عمرش را در تهران گذرانده باشد و درباره نقاط 
این شهر چیزی گفته باشد. بنابراین این افراد 
بیشتر در نقشه ادبی تهران حضور دارند، اما 
دیگرانی هم هستند که درباره تهران نظراتی 
داش��ته اند: »مثال سیمین دانش��ور شیرازی 
است اما مدتی در تهران بوده و ارجاعاتی دارد 
که ما از آن اس��تفاده کرده ایم. صمد بهرنگی 
هیچ وقت در تهران نب��وده و انگار فقط یک 
سفر کوتاه داشته، اما در داستانش به خیابان 
منوچهری اش��اره دارد و ما آن را اس��تخراج 
کردیم. با این حال کس��انی مثل احمدرضا 
احمدی ی��ا صادق هدایت ک��ه ارادتی هم به 
تهران دارند به ما بیشتر کمک کردند. عالوه 
بر این نویسندگان و شاعرانی که واقع گرایانه 

و رئال کار می کنند بیش��تر به م��کان ارجاع 
می دهند. در مجموع گفته ش��ده ادبیات ما 
خیلی مکان مند نیست. انگار خیلی از شاعران 
و نویس��ندگان عالقه ای ندارند که به مکان 

خاصی اشاره کنند.«
این محقق ادبی درباره دلیل دوری بعضی 
نویس��ندگان ایران��ی از ارجاع ب��ه مکان ها 
می گوید: »من احساس می کنم نویسندگان 
ما ترجی��ح می دهند درباره جه��ان و مکانی 
بنویسند که درآن زندگی نمی کنند. جهان 
واقعی خیلی برایشان جذابیت ندارد. بخش 
زیادی از میراث ادبیات ما س��وررئال اس��ت. 
مثال ادبی��ات تصوف م��ا ارتباط زی��ادی با 
واقع گرایی ندارد و در نوشته های عارفانه ای 
مثل اسرارالتوحید ثبت مکان چندان معنایی 

ندارد و بیشتر المکان است.«
اما هویت شهری چگونه در آثار ادبی تجلی 
پیدا می کند؟  به گفته سیدقاسم شهر و محله 
به معنای امروزی انگار برای ما مفاهیم تازه ای 
هس��تند و به تازگی اهمیت پی��دا کرده اند. 
درحالی که ادبیات قدیمی تر ما المکان بوده، 
حاال آثار جدید به مکان های ش��هری توجه 
نشان می دهند: »مثال در رمان  »روز حلزون« 
که کاندیدای  جایزه آل احمد شده دیدم که 
چقدر روی محله دریان نو تاکید ش��ده. همه 
اتفاقات آنجا می افتد و نسبت به ساختمان های 
قدیمی که تخریب می شود و سنتی که از بین 
می رود موضع وجود دارد. در  »یوس��ف آباد 
خیابان سی وس��وم« می بینیم که اسم رمان 
یک مکان اس��ت و در آن ارجاعات معناداری 
وجود دارد. همه اینها انگار االن برای ما مهم 
شده. در گذشته انگار نویسندگان و شعرای 

ما رویکرد رئالیس��تی نداش��تند و مکان مند 
نبودند.«

به نظر می رس��د با چنین ش��رایطی کار 
برای تهیه یک نقش��ه ادبی چندان س��اده 
نباشد. آن طور که پژوهش��گران این پروژه 
توضیح می دهند، کار بیش از هر کس روی 
نویسندگان و شاعران پس از مشروطه انجام 
شده است. دوره ای که ایده وطن پررنگ تر 
شد و شاعران و نویس��ندگان آن آغازگران 
مسئله هویت شهری هستند. لیال سیدقاسم 
در تشریح این مسئله می گوید: »جمالزاده 

ش��روع می کند ب��ه گش��تن در ته��ران و 
داستان هایی می نویسد که خیلی واقعی اند. 
مثال می گوید رفتم رستم آباد، شروع کردم 
به گش��تن، از تپه های فرحزاد باال رفتم و... 
فضایی از تهران ترسیم می کند که االن برای 
ما شگفت انگیز اس��ت. بعضی ویژگی های 
فرهنگی ش��هر هم در این داستان ها دیده 
می شود. مثل دعواهای محلی که انگار دارد 
شکل می گیرد. جمالزاده روایت می کند که 
کس��ی را در تجریش می بیند و با او درباره 
اینکه فرق بچه سنگلج بودن با رستم آبادی 

بودن چیست بحث می کند. یکی از بچه های 
سنگلج را در قهوه خانه تجریش می بیند و با 
او حرف می زند. تف��اوت هویت های محلی 
در ای��ن زمان دارد ش��کل می گی��رد و این 
برای جمالزاده جالب اس��ت. ملک الشعرای 
بهار به دامنه های الب��رز و دماوند و بعضی 
از محله های تهران عالقه من��د بود. بزرگ 
علوی مدت ها در زن��دان قصر بوده و درباره 
آن می نویس��د. در واقع ما روی دوره ای کار 
کردی��م که ای��ن مکان مندی دارد ش��کل 
می گی��رد و دس��ت کم ثبتش ب��ه این درد 
می خورد که ببینیم ش��هر از نظر اینها چه 
معنایی داشته و اینکه االن در گذر تاریخ این 

معنا چقدر تغییر کرده است.«
طراحی نقشه گردشگری ایران داوطلبانه 
بوده و سود اقتصادی برای دست اندرکارانش 
نداشته اما آنها امیدوارند با این کار در نهایت به 
اقتصاد گردشگری سود برسانند. البته ادامه 
کار نیازمند وجود حامیانی است که به آن بها 
می دهند: »ما شش ماه زمان گذاشتیم برای 
اینکه طرح به اینجا برس��د. خواندن کتاب ها 
و استخراج نقل قول ها خیلی طول می کشد 
و گاهی فقط ی��ک ارج��اع از کل کتاب پیدا 
می کنیم. مثال کت��اب غزاله علی��زاده به نام  
»ش��ب های تهران« کال درباره تهران است، 
اما ارجاعات خیلی کمی به مکان های خاص 
دارد. برای توسعه طرح دوست داریم به سراغ 
اصفهان، خراسان و شیراز که بیشتر گردشگر 
دارند برویم، اما بدون حام��ی کار نمی تواند 
جلوتر برود. امیدواریم بتوانیم افراد بیشتری 
را به ط��رح دعوت کنیم که وق��ت بگذارند و 

کتاب های حوزه خودشان را بخوانند.«

گزارشی از پروژه نقشه گردشگری ادبی ایران 

رویکردی اقتصادی به پژوهش های ادبی
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این  نقشه ها چند سالی است که 
به شدت مورد توجه مراکز گردشگری 

جهانی قرار گرفته است. نمونه 
موفق آن، نقشه ادبی منطقه منهتن 

نیویورک آمریکاست که نظر بسیاری 
از گردشگران و اهل ادبیات را به خود 

جلب کرده  است

طراحی نقشه گردشگری ایران 
داوطلبانه بوده و سود اقتصادی 

برای دست اندرکارانش نداشته اما 
آنها امیدوارند با این کار در نهایت 

به اقتصاد گردشگری سود برسانند. 
البته ادامه کار نیازمند وجود حامیانی 

است که به آن بها می دهند

روزنامه نگار
مینا عینی فر

تنش های سیاس��ی ش��کل گرفته در س��ال های اخیر 
پیرامون پرونده هس��ته ای ایران باعث ش��د تا کشورهای 
غربی با اس��تفاده از ابزار تحریم س��عی در متقاعد کردن 

ایران برای متوقف کردن فعالیت هسته ای کنند .
 در ای��ن می��ان ام��ا این کش��ورها پا فراتر گذاش��ته و 
عالوه بر قطعنامه های صادر ش��ده توسط شورای امنیت 
س��ازمان ملل ب��ه تحریم بعضی از نهاده��ای مالی اصلی 
کشور پرداختند که همین موضوع باعث ترس بسیاری از 
شرکت های خصوصی و قطع رابطه تجاری با شرکت های 
ایرانی ش��د . بس��یاری از تاجران و فعاالن بخش خصوصی 
خوش��نام ایرانی که سال ها با ش��رکت های غربی در حال 
دادوستد بودند به دلیل ترس طرف های معامله از مجازات 
ش��دن یا تعلق جریمه س��نگین توس��ط دولت آمریکا از 
تجارت با آنها محروم ش��دند . در این میان اما صنعت نشر 
و به طور کلی فعاالن بین المللی عرصه فرهنگ بیش��تر از 
دیگر قش��رهای تجاری مورد ظلم واقع شدند و ضررهای 

هنگفتی را متحمل شدند . 
کتاب از دیرباز در س��بد خرید ایرانیان بوده و بیش��تر 
مردم کش��ور عالوه بر کتاب های آموزش��ی در زمینه های 
م��ورد عالقه خود به خرید کت��اب و مطالعه در آن حوزه 
می پردازند . با وجود فشارهای اقتصادی سال های اخیر تا 
سال 90 هم مردم همچنان به خرید محصوالت نشری در 
کش��ور اقدام می کردند ولی به ن��اگاه و همزمان با تحریم 
بانک مرکزی ایران توس��ط آمریکا فعاالن صنعت نشر به 

یک باره دچار بحران تهیه کاغذ شدند . 
قبل از این تاجران کاغذ یا ناشران به راحتی و با استفاده 
از ضمانت نامه های بانکی به واردات کاغذ دس��ت می زدند 
و به همین دلیل کش��ور مش��کلی از باب��ت تامین کاغذ 
ناش��ران نداش��ت و حتی اگر یارانه ای هم از طرف دولت 
به این بخش اختصاص داده نمی ش��د باز هم کاغذ مورد 
نی��از ناش��ران در انبارهای کاغذ تاجران دپو ش��ده بود یا 
همیش��ه در حال واردات کاغذ بودند . ولی ناگهان با قطع 
ش��دن ارتباط بانک های داخلی با نهادهای مالی خارج از 
ایران تاجران کاغذ هم برای قبول ضمانت نامه های بانکی 
خود دچار مشکل ش��دند و واردات کاغذ به ناگاه کاهش 
قابل توجهی یافت . در نتیجه ناشران هم با مشکل کمبود 
کاغذ برای چاپ و نش��ر محصوالت خود مواجه شدند . در 
این میان سودجویان که دسترسی به امکانات زیرزمینی 
در عرصه بین المللی برای دور زدن تحریم ها را داش��تند 

در این عرصه وارد ش��دند و ب��ا وارد کردن کاغذ با قیمت 
چند برابر قبل بازار کاغذ را دچار نوس��ان ش��دید کردند 
و ناش��ران به اجبار برای تهیه کاغذ به این افراد متوس��ل 
ش��دند و به دلیل باال رفتن قیمت کاغذ تهیه شده توسط 
ناشران قیمت تمام شده کتاب هم افزایش یافت و شاهد 
برون رفت این محصول فرهنگی از س��بد خانوار بسیاری 
از م��ردم از روی ناچاری بودیم .  ب��ه راحتی می توان ادعا 
کرد تحریم بانکی ایران بعد از ضربه زدن به س��بد غذایی 
مردم ایران در مرحله بعد سبد فرهنگی مردم را هم دچار 
آس��یب کرد و بس��یاری از مردم باوجود عالقه نتواستند 
کتاب های مورد نظر خود را تهیه کنند ، بنابراین ناش��ران 
 در ف��روش محصوالت خود در داخل ایران دچار مش��کل

 شدند.
تحریم ها و اثرات آن بر ارائه کتاب 

در عرصه بین الملل
اما عالوه بر اثرات داخلی، تحریم ها ضربه بزرگ دیگری 

هم بر پیکره صنعت نش��ر و به ویژه ناشرانی که در عرصه 
بین الملل��ی فعال بودن��د، زد . بس��یاری از ایرانیان مقیم 
کش��ورهای دیگر هس��تند و همچنان مشتاق به پیگیری 
و مطالعه بس��یاری از کتاب های چاپ داخل . در سال های 
گذشته ناش��ران داخلی با بس��تن قرارداد با شرکت های 
توزی��ع بین المللی اقدام به ارائه کتاب ب��ه ایرانیان خارج 
از کش��ور می کردند ول��ی با آغاز دور جدی��د تحریم ها و 
به خصوص در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت سال گذشته 
بسیاری از ناشران نتواستند مانند گذشته به فروش کتاب 
خود به توزیع کننده های بین المللی بپردازند . بس��یاری از 
فعاالن نشر خارجی به دلیل همان مبهم بودن قانون های 
تحریم از معامله با ناش��ران ایرانی س��رباز زدند و بسیاری 
از ایرانیان مش��تاق از خرید کتاب ه��ای مورد عالقه خود 

محروم ماندند . 
ب��ه نظر می رس��د در س��ال گذش��ته ایران توانس��ته در 
نمایشگاه فرانکفورت خودی نش��ان دهد گرچه پس از آن 

ناش��ران برای پیگیری قراردادهای خود با توزیع کننده ها به 
دلیل بهانه آوردن توزیع کنندگان برای انتقال پول به ایران 
دچار مش��کل ش��دند؛ موضوعی که بیم آن می رود باز هم 

تکرار شود.

اشکال های قانونی عدم تعامل ناشران بین المللی
 با فعاالن نشر ایران

تمامی قطعنامه های صادر ش��ده توسط سازمان ملل از 
جمل��ه قطعنامه ه��ای 1929 و 1984 در ارتباط با صنایع 
مربوط به برنامه های هس��ته ای و نظامی ای��ران بوده و در 
قطعنامه 2049 کشتیرانی ایران هم به آن اضافه شده و در 
همه این قطعنامه ها که در سایت سازمان ملل هم موجود 
اس��ت، فعالیت های دیگر از جمله فعالیت های فرهنگی در 
بنده��ای جداگان��ه از این تحریم ها به صورت ش��فاف جدا 
شده اس��ت و بهانه گیری توزیع کنندگان بین المللی برای 
در تحریم بودن ایران کامال غیرقانونی اس��ت . حتی اگر به 

س��ایت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا هم مراجعه شود 
نام شرکت های مورد تحریم و همچنین موارد تجارت آزاد 
به صورت کامل بیان شده که می توان با مراجعه به آن موارد 
ابهامی را برای ناشران بین المللی توضیح داد . البته بسیاری 
از توزیع کنندگان کتاب از در تحریم بودن بانک مرکزی و 
عدم وجود امکان سوئیفت پول به داخل کشور صحبت به 
میان می آورند که اگر به سایت خزانه داری آمریکا مراجعه 
شود به  بندی بر می خوریم که در آن هرگونه نقل و انتقال 
مربوط ب��ه صنایع دارویی و همچنین محصوالت فرهنگی 
آزاد اعالم شده و بنابراین می توان این اطمینان را به ناشران 
خارجی داد که می توانند به راحتی و بدون ترس به توزیع 

محصوالت ناشران ایرانی در دنیا اقدام کنند.
البت��ه بس��یاری از انتش��ارات غرب��ی ب��ه دلی��ل اقدام 
دوس��ال گذش��ته انتش��ارات الزویر )ELSEVIER( در 
تحریم انتش��ار و ف��روش کتاب ه��ای علمی ب��ه ایران و 
چاپ مقاالت علمی دانش��مندان ایران��ی دنباله رو این راه 
هستند که ناش��ران ایرانی به دلیل سابقه فرهنگی سعی 
را بر آن داش��ته اند که در مقابل ای��ن اقدام ها از کارهای 
تالفی جویانه دوری و س��عی کنند ب��ا اقدام های فرهنگی 
برای قانع کردن توزیع کننده های طرف قرارداد خود اقدام 
کنند . در ضم��ن طبق اعالمیه حقوق بش��ر ماده 17بند 
هیچ کس خودس��رانه نمی تواند کس��ی را از حق مالکیت 
و تجارت محروم کن��د . در ماده 26 همین اعالمیه آورده 
ش��ده که فرهنگ باید به گسترش تفاهم و دوستی میان 
ملت ها کمک کند و بی ش��ک کتاب یک��ی از محصوالت 
فرهنگی مورد عالقه در اکثر کش��ورهای جهان است که 
اگر جلوی توزیع آن گرفته ش��ود شاید باعث عناد و عدم 
درک متقابل م��ردم دنیا از مردمان کش��ورهای مختلف 

شود.
ناش��ران ایرانی ه��م می توانند با مذاک��ره و تفهیم آنان 
سوءتفاهم های موجود را از بین برده و به فعالیت های خود 
مانند گذش��ته ادامه دهند . در این میان نش��ر الکترونیک 
هم می تواند در بس��یاری از موارد به داد ناش��ران برس��د . 
ب��ه دلیل اینکه در حال حاضر ه��م هزینه کمتری دارد و 
ه��م در عرصه بین الملل به دلیل قانون کپی رایت می توان 
به راحتی از آن کسب درآمد کرد . چاره کار در این شرایط 
کم کردن وابستگی شدید صنعت نشر ایران، به روز کردن 
آن و آشنا کردن نویسندگان و مترجمان ایرانی با فرهنگ 

نشر الکترونیک و بدون کاغذ است.

اثرات تحریم بر صنعت نشر در داخل کشور 

تحریم و تعامل نشر ایران در عرصه بین الملل



جهش قیمت طال و یک گزارش 
ب��ه گ��زارش رویترز، 
پس از اینکه گزارش 
آمری��کا  مش����اغل 
کمترین رش��د در بیش از یک سال گذشته را نشان 
داد و س��بب تقویت گمانه زنی ه��ا در مورد به تعویق 
افتادن افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا شد، قیمت طال 
برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت و در نزدیکی 

باالترین رقم در سه هفته گذشته معامله شد.
وزارت کار آمری��کا اعالم کرد، فرصت های ش��غلی 
آمری��کا در بخش غیرکش��اورزی در ماه مارس 126 
هزار مورد افزایش یافت که از رش��د ماه فوریه کمتر 
اس��ت و کمترین رش��د از دس��امبر 2013 به شمار 

می رود.
 ای��ن افزای��ش نه چن��دان زی��اد، ب��ه پیش بین��ی 
افزایش ه��ای باالی 200 ه��زار مورد ب��رای 12 ماه 

متوالی پایان داد.
گزارش ناامیدکننده مشاغل می تواند بانک مرکزی 
آمریکا را ترغیب کند تا افزایش نرخ بهره بانکی را به 

تعویق بیندازد. 
تحلیلگران انتظار داش��تند ک��ه این افزایش در ماه 

ژوئن یا سپتامبر صورت گیرد.

افزایش قیمت نفت عربستان
ب������ه گ�����زارش   
عربس��تان  بلومبرگ، 
فروش��ی  نفت  قیمت 
خود برای بازار آس��یا، بزرگ ترین بازار نفت این کش��ور 
را در ماه می  افزایش داد. ش��رکت ملی نفت عربس��تان، 
آرامکو، قیمت رس��می نف��ت خود برای آس��یا را برای 

دومین ماه متوالی افزایش داد. 
عصام المارزوک، تحلیلگ��ر کویتی در این باره گفت، 
دلیل افزایش قیمت از سوی آرامکو، بهبود سود ناخالص 
پاالیشگاه ها برای بنزین و گازوییل بوده است. عربستان 
سهم خوبی در بازار آس��یا برای خود کسب کرده است 
و نگرانی کمتری در مورد رقابت با دیگر تولیدکنندگان 

دارد. 
آرامکو تخفیف برای نفت سبک فروشی خود در آسیا 
را به کمترین رقم از ماه دسامبر رسانده است و تخفیف 

خود را 30 سنت به ازای هر بشکه کمتر کرده است.

سهام آمریکاو افزایش بیکاری
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
بازارهای سهام ایاالت متحده پس 
از تعطیلی چند روزه، کار خود را 
با کاهش ارزش آغاز خواهند کرد. 
طی روزهای گذش��ته، وزارت کار آمریکا گزارش��ی را 
منتشر کرد که براساس آن، روند رشد اشتغال طی ماه 
گذشته میالدی در آمریکا به پایین ترین سطح خود در 

16 ماه گذشته رسیده است. 
رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ازجمله مهم ترین 
شاخص های نش��ان دهنده بهبود شرایط اقتصادی در 
آمریکا طی ماه های گذش��ته ب��ود، اما کاهش ناگهانی 
این شاخص طی ماه گذشته میالدی نگرانی ها نسبت 
به آینده رش��د اقتص��ادی این کش��ور را افزایش داده 

است. 
از س��وی دیگ��ر کاه��ش رش��د اش��تغال در ای��ن 
کش��ور این احتم��ال را به وجود آورده اس��ت که کاخ 
س��فید افزایش نرخ س��ود بانکی در این کش��ور را به 
تاخی��ر انداخت��ه و همین امر نیز بر نگرانی ها نس��بت 
 ب��ه رون��د بهب��ود اقتص��ادی در ای��ن کش��ور افزوده 

است. 
بازاره��ای س��هام ای��ن کش��ور در روز جمعه هفته 
گذش��ته به دلیل فرا رس��یدن عید پاک تعطیل بودند 
اما گزارش روند رش��د اش��تغال انتظارات را نسبت به 
 کاهش ارزش س��هام در این کش��ور با آغاز کار بازارها

 تقویت کرد. 
با انتشار این گزارش، بازارهای سهام فیوچرز آمریکا 
 S&P کاهش ارزش را تجربه کردند به گونه ای که بازار
آمریکا کاهش ارزش داشت و انتظار می رود بازار سهام 
وال استریت این کشور نیز با آغاز فعالیت در روز جاری 

افت ارزش را در پیش گیرد.

براس��اس داده ها و آمارهای رس��می، در یک س��ال منتهی به پایان شهریورماه سال 
1392 لبنی��ات 25.2 درصد، تخم مرغ 25.5 درص��د، برنج 69.9 درصد، حبوب 85.6 
درصد، میوه تازه 99.7 درصد، س��بزی  تازه 102.7 درصد، گوشت قرمز 37.9 درصد، 
گوش��ت مرغ 26.7 درصد، قند و ش��کر 41.3 درصد، چای 58.5 درصد و روغن نباتی 
57.8 درصد گران ش��ده بوده است. برای مثال، متوس��ط قیمت هر کیلو گوشت مرغ 
در هفته پایانی ش��هریورماه 1392 در س��طح ش��هر 6 هزار و 340 تومان بود؛ این در 
حالی است که در هفته پایانی شهریور 1391 هر کیلو گوشت مرغ 5 هزار تومان بود. 
همچنین یک حلب روغن نباتی جامد در حالی که در شهریور سال 1391 با قیمت 14 
هزار و 700 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت، در ش��هریور سال 1392 
بی��ش از 21 هزار و 500 تومان قیمت پیدا کرد. از س��وی دیگ��ر، برنج که جزو اقالم 
پرمصرف خانوارهای ایرانی است، در شهریورماه سال 1392 هر کیلو 7300 تومان بود 
اما یک سال قبل از آن با قیمت حدود 4400 تومان عرضه می شد. اینها مقایسه ای از 
تفاوت قیمت برخی کاالها در دورانی است که نرخ تورم از 24 درصد در شهریور سال 

1391 به 40 درصد در شهریور سال 1392 رسید.
اما یک س��ال بعد از این ماجرا، یعنی در ش��هریور س��ال 1393 برای این کاالها چه 
اتفاقی افتاد؟ براس��اس داده های رس��می دولت، نرخ تورم در شهریور 1393 به حدود 
21.1 درصد کاهش یافته و گزارش های خرده فروش��ی نش��ان می دهد تقریبا همه این 
کاالها به جز دو گروه-   حبوب و برنج- افزایش قیمت داش��ته اند اما شیب رشد قیمتی 
آنه��ا کند ش��ده بوده اس��ت به طوری که لبنی��ات در طول یک س��ال منتهی به پایان 
ش��هریورماه سال 1393 حدود 13.3 درصد، تخم مرغ 2.9 درصد، میوه های تازه 24.6 
درصد، س��بزی های تازه 10.6 درصد، گوش��ت قرمز 6.6 درصد، گوشت مرغ 4 درصد، 
قند و شکر 8.5 درصد، چای 10.5 درصد و روغن نباتی 3.8 افزایش قیمت داشته اند.

افت سرعت توسعه 
 CNG جایگاه های

با مقایس�ه تع�داد جایگاه ه�ای جدید 
CNG به�ره برداری ش�ده در هر س�ال 
به وضوح می توان افت س�رعت توس�عه 
جایگاه های عرضه س�وخت CNG را در 
کش�ور مش�اهده کرد در حالی که هنوز 
به اح�داث حدود یکه�زار جایگاه جدید 

CNG در کشور نیاز داریم.

خودپ��رداز امروز به پرتق��ال اختصاص دارد، این میوه تاکنون از جهات مختلف مورد 
بی مهری قرار گرفته اس��ت. اینکه می گوییم این میوه منظورمان همه میوه  هایی است 
که با نژاد های مختلف در دس��ته پرتقال سانان قرار می گیرند، از پرتقال تامسون گرفته 

تا آبگیری، خونی و...
رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران با بیان اینکه قیمت موز و پرتقال 
همچن��ان باالس��ت، گفت: ب��ا توجه به اینکه هن��وز میوه های بهاره و تابس��تانی آماده 
برداش��ت نیس��تند، مردم باید با قیمت کنونی پرتقال ت��ا 40 روز آینده کنار بیایند تا 

میوه های جایگزین وارد شود.
ای��ن صحبت های جناب رییس از دو جنبه جای بحث و بررس��ی دارد. اینکه قیمت 
موز هنوز باالست خیلی جای بحث و آنالیز ندارد، ما سال هاست که با قیمت موز کنار 
آمدیم، حتی اگر روزی قیمت موز به کیلویی 125 تومان هم برسد باز هم موز برای ما 
موز اس��ت، ولی اینکه ایشان می فرمایند باید با قیمت پرتقال کنار بیاییم نکته ای است 
که جای تفکر بیش��تر دارد! چطور می ش��ود با قیمت یک میوه کنار آمد؟ کارشناسان 
خب��ره خودپ��رداز راه هایی را پیش بینی کردند که می ت��وان از آن طریق با قیمت یک 

میوه کنار آمد! 
جایگزینی پرتقال با خیار

ضمن عذرخواهی از تامس��ون و خونی عزیز باید عرض کنیم که یکی از راه های کنار 
آم��دن با قیمت باالی میوه ای مانند پرتقال این اس��ت که آن را با میوه ای دیگر مانند 
خیار جایگزین کنیم. کارشناسان بعد از بررسی کف بازار متوجه شدند که میوه ای که 
کمترین میزان نوس��ان را در چند س��ال اخیر داش��ته، خیار است! خیار عزیز با نوسان 
پایین و بدون حاش��یه و با بزرگواری و مناعت طبعی که از خودش نشان داده همیشه 
در صدر میوه های خوش قیمت و پرتقاضا قرار داشته و دارد. همان طور که می دانید با 
توجه به رنگ سبز، خیار تنها میوه ای است که می تواند طیف رنگی را در سبد میوه ای 
خانوار ها حفظ کند، عده ای می خواستند با جایگزینی بروکلی به جای آن این موفقیت 

را از او سلب کنند که با شکست روبه رو شدند.
قرص جوشان

یکی از دالیل استقبال مردم از میوه ای مانند پرتقال ویتامین C موجود در آن است، 
همان طور که می دانید راه های دیگری نیز برای جذب ویتامین C وجود دارد که یکی 
از آنها استفاده از قرص جوشان است! می توان به راحتی و با صرف هزینه بسیار پایین 

قرص جوشان تهیه کرد و با قیمت پرتقال به راحتی کنار آمد.
راه پایانی

این راه حل آخرین راه حلی است که کارشناسان پیشنهاد می کنند و آن این است که 
پرتقال نخورید! نمی میرید که! ها؟ این همه میوه خوش قد و باال و خوش رنگ! مانند 

کیوی! یا خیار! یا حتی هندوانه! این 40 روز را سپری کنید بعدش خدا بزرگ است.
خبرنگار خودپرداز/کف بازار

یک ش�رکت دانمارکی یک لوح دو طرفه و هوش�مند ارائه داده که آهنگ موردعالقه کاربر را می نوازد. ابزار BeoSound Moment با گذر زمان عادات ش�نیداری فرد را یاد 
می گیرد و از میان س�رویس پخش موس�یقی Deezer و پایگاه داده ش�امل 35 میلیون آهنگ و همچنین فایل های شنیداری موجود در شبکه خانگی فرد، آهنگی را انتخاب 

می کند.

در این مطلب توجه خود را به قلمرو آس��مان 
معطوف کرده ایم، جایی که ب��از هم ثروت، رفاه 
به ارمغان می آورد. هلیکوپت��ری که در ادامه به 
معرفی آن خواهیم پرداخت با امکاناتی قابل توجه، 
س��فری راحت و خاطره انگیز را برای مس��افران 
 رق��م می زند. این هلیکوپت��ر لوکس و مجلل که

 Bell 525 Relentless ن��ام دارد، مجه��ز به 
کابینی 88 فوت مربعی و بسیار شیک و تماشایی 
بوده و ظرفیت پذیرایی از 20 مسافر را داراست. 
امکان��ات و فضایی جالب توج��ه که راحتی یک 
گردهمایی باش��کوه در آسمان را برای مسافران 
خوش ش��انس فراهم م��ی آورد. س��ازنده این اثر 
هنری، صنایع تکسترون )Textron(  است که 
یک مجموعه صنعتی آمریکایی با زیرمجموعه های 

متعددی 
س��ت  ا

ک��ه 
هلیکوپت��ر ب��ل نیز 

یکی از آنهاست. اگرچه قیمت رسمی 
این محصول اعالم نشده ولی بنا به نظر کارخانه 

س��ازنده رقم 15 میلیون دالر، کامال منصفانه به 
نظر می رسد. آن هم برای یک اتاق نشیمن مجلل 
ب��ا قابلیت پرواز که به راحتی می ت��وان آن را به 
هر نقط��ه از جهان منتقل ک��رد. فضای داخلی 
این هلیکوپتر بنا بر خواست خریدار تغییر حالت 
داده و می توان از آن به عنوان یک س��الن باشکوه 
یا یک اتاق گردهمایی مجلل اس��تفاده کرد. در 
نخستین آزمون پروازی صورت گرفته، بل 525 
موفق شد با حداکثر سرعت 178 مایل بر ساعت 
پرواز کند. با توجه به ظرفیت مخزن سوخت این 
هلیکوپتر که 2.400 لیتر است، بل می تواند 575 
مایل را بدون توقف طی کند. اگرچه در نگاه اول 
این هلیکوپتر بیشتر شبیه یک لیموزین باشکوه 

طراحی  ش��ده، ام��ا کاربردهای هوای��ی 

دیگری نیز برای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
از بل می توان در عملیات های س��خت اکتشافی، 
بررسی خطوط س��احلی، ماموریت های نفتی و 
بررس��ی س��کوهای نفت و گاز، اطفای حریق و 
حتی با توجه به ظرفیت باالی مسافر، در عملیات 

امداد و نجات نیز استفاده کرد.
به گزارش دیل��ی میل ، به نقل از خبر آنالین 
در ش��کل مس��افربری، کابی��ن ای��ن هلیکوپتر 
هی��س ف��رد  دارد.  ارتف��اع  س��انتی متر   137 

 )Fred Hees(، مدیرعام��ل BBM، یک��ی از 
نخس��تین خریداران این هلیکوپتر گفته که این 
محصول اعجاز تکنول��وژی مدرن را به خوبی به 
تصویر کش��یده است. این ش��رکت از هلیکوپتر 
خریداری ش��ده خود برای جابه جایی مشتریان 
مهم استفاده می کند، در حالی که دیگر شرکت 
خریدار بل 

 KAircraft« 525
 525 هلیکوپت��ر  دو   ،»Leasing
خری��داری ش��ده خ��ود را ب��ه 
ش��رکت های نفت و گاز فعال 
در خاورمیانه اج��اره خواهد 

داد. 

آشنایی با بِل 525، هلیکوپتر لوکس 15 میلیون دالری

آقا پرتقال نخورید، نمی میرید که! 

هرآنچه ما ام��روز از جه��ان اطراف مان تجربه 
می کنیم، فق��ط ماحصل تصمیم��ات و اقدامات 
حکومت ها و گردانندگان کشورها نیست که اگر 
قرار بود مردمان جهان دست روی دست بگذارند 
و بنش��ینند تا همه چیز به دس��ت مدیران ارشد 
کشورها تامین، تس��هیل، تصحیح و بهینه شود، 
بی ش��ک درصد اندکی از زیبایی های مختلف در 
این دنیا را شاهد می بودیم . از دیدگاه نگارنده، این 
نگرش نهادینه شده در اغلب شهروندان ایران که 
دولت را متولی و مسئول رسیدن به هرآنچه دوست 
دارند می دانند، از پایه و بن ناصحیح اس��ت و تنها 

بهانه ای است برای توجیه تنبلی و یکجانشینی . 
اما در کش��ورهای کمی پی��ش رفته و در حال 
توسعه، موضوع این گونه که در ایران به آن عادت 
داریم در جریان نیست . در آنجا، مردمان پا به پای 
دولتم��ردان، در رهایی از هرآنچه آن را دوس��ت 
نمی دارند و حرکت به سمت هر آنچه می پسندند 
ایفای نق��ش می کنند و معم��وال در این صحنه 
دوست داش��تنی، نقش های مهم تر و حساس تر را 
م��ردان و زنان صاحب کس��ب و کارهای بزرگ بر 
عهده می گیرند . این چیزی نیس��ت جز عمل به 
مس��ئولیت های اجتماعی . آنچه در این مقاله در 
دست مطالعه دارید، نگاهی است به ارتباط میان 

برندینگ و مسئولیت های اجتماعی.

*مسئولیت اجتماعی چیست؟ 
در جست وجوی مراجع و منابع مختلف، تعاریف 
به ظاهر متفاوتی برای مسئولیت اجتماعی دیده 
می ش��ود، اما تمام تفاوت ها در ظاهر است . عمق 
کالم تم��ام آنها این اس��ت که انس��ان در مقابل 
جامعه ای که در آن متولد ش��ده و در آن زندگی 
می کند، عالوه بر روزمرگی خود، مسئولیت هایی 
دارد که باید آنها را به درس��تی به ج��ای آورد . از 
این دیدگاه، تمام افراد جامعه، ش��انه خود را زیر 
بار چنین مسئولیتی احساس می کنند، اما همانند 
تمام حوزه ها، انتظار از افراد خاص و ویژه بیش��تر 
اس��ت .  در کل می توان فلس��فه ب��ه وجود آمدن 
 NGO ها یا س��ازمان های مردم نهاد را که اصوال 
فعالیت شان بدون وابستگی به دولت ها در جریان 
اس��ت، در همین تالش گروهی از انسان ها برای 
عمل به مس��ئولیت های اجتماعی جس��ت وجو 
ک��رد . حوزه ه��ای مختلفی مانند ارتقای س��طح 
س��واد و دانش، ارتقای ش��اخصه های بهداشتی، 
محیط زیست، هنر، فقرزدایی، مبارزه با بیماری ها 
و تسهیل شرایط زیستی بیماران و...، همه و همه 
در زمره موضوعاتی هس��تند که ابنای بشر در آن 
حوزه ها مس��ئولند و برای عملکرد صحیح به آن، 
برنامه ری��زی می کنند . اما نکته مهم و اساس��ی 
این اس��ت که در حوزه عمل به مس��ئولیت های 
اجتماعی، رفتارها را می ت��وان به دو گروه عمده 
تقس��یم ک��رد؛ گ��روه اول ش��امل برنامه ریزی و 

اجراس��ت، ام��ا گ��روه دوم از رفتارها که بس��یار 
مهم تر و حیاتی تر است، تامین پول برای پیشبرد 
برنامه هاس��ت . در اغلب جوامع، نیروهای فکری و 
مجریان توانایی که در این مسیر گام برمی دارند به 
وفور یافت می شوند . اما آنچه در اغلب کشورهای 
جهان کمیاب و در کش��ور ما ت��ا حدودی نایاب 
است، تامین کنندگان پول برای عملکرد صحیح 

به مسئولیت های اجتماعی است . 
*چ�ه رابطه ای می�ان برندینگ و عمل به 

مسئولیت های اجتماعی وجود دارد؟
ای��ن نوش��تار در  نکت��ه اساس��ی ک��ه در 
جس��ت وجوی آن هستیم، یافتن رابطه معنادار 
می��ان برندین��گ و عم��ل به مس��ئولیت های 
اجتماعی اس��ت . ب��رای آن دس��ته کوچک از 
خوانندگانی که امکان دارد عمق و اهمیت واژه 
برندینگ هنوز برایش��ان به اندازه کافی روشن 
نشده باشد، این ایضاح الزم است که برندینگ 
فقط خل��ق یک هویت مس��تقل و قابل تمییز 
برای یک کاال، خدمت یا کس��ب و کار نیس��ت، 
بلکه هدف نهایی در فرآیند برندینگ، دستیابی 
به یک جایگاه ذهنی اصیل، مستحکم و نامیرا 
در ذهن مخاطب اس��ت تا به واسطه کسب این 
جای��گاه، انگیزه خری��د و اس��تفاده از خدمات 
بیش��تر ش��ود . از این رو، رابطه میان برندینگ و 
عمل به مس��ئولیت های اجتماع��ی را با چنین 

رویکردی جست وجو  می کنیم.

رابطه میان مسئولیت های اجتماعی و برندینگ

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که آنها قادر به پرداخت بدهی های 
خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن 
تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، 

اصطالحا به آنان »معسر« گفته می شود.
معس��ر کس��ی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترس��ی به اموال خود قادر به 

پرداخت بدهی اش نیست.
همچنین قانون، مقررات مخصوصی برای تسویه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است 
و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند، در حالی که درباره 
معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام کند به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه 
داشت و آن اینکه شرکت های تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی 

می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند مسئول این مقررات نخواهند شد.
سه نوع ورشکستگی در قانون تجارت وجود دارد: 1- ورشکستگی عادی که تاجر بر اثر عوامل 

خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
2-  ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می شود و از جمله جرایم 

غیرعمدی است.
مطابق قانون مجازات اسالمی، مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

قانون تجارت برای ورشکستگی به تقصیر دو حالت تعیین کرده است؛ در حالت اول، دادگاه 
برای صدور حکم جزایی و تعیین مجازات برای ورشکسته به تقصیر مختار است، ولی در حالت 

دوم صدور حکم جزایی الزامی است.
3-  ورشکستگی به تقلب به خاطر سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده مجرم شناخته 
شده و  جهت تعیین مجازات ورشکسته به تقلب باید به قانون جزا مراجعه کنیم. )قانون مجازات 

اسالمی، مجازات ورشکسته به تقلب را یک تا پنج سال حبس مقرر کرده است(.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعالم شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی 
را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صالحیت 
رس��یدگی به این موضوع را دارد. اعالم ورشکس��تگی بر حس��ب تقاضای یک یا چند نفر از 
طلب��کاران یا به تقاضای دادس��تان یا حتی اظهار خود تاجر ص��ورت می گیرد. موضوعی که 
بای��د دادگاه در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر اس��ت. چه بس��ا حکم 
ورشکستگی تاجر در سال 1394 صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی اش در سال 
1393 باشد از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم 
معین نشده باشد، تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف 

حق مداخله در اموال خود را ندارد.
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