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بورس
عقب نشینی برای صعود؟ 

 نگرانی از
قراردادهای جدید نفتی 

خبر های خوش لوزان بر فروشگاه های کامپیوتری تاثیر نداشت

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت خارج از نوبت بررسی می شود

ریزش 1238 واحدی شاخص کل

وزارت راه و شهرسـازی تکذیب می کند، شـهردار حکم می زند 

بازار دیجیتال همچنان در رکود 

 دعوا این بار
بر سر ساخت مصالی تهران 
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بورس تهران که در هفته گذشته 
رکورده��ای ت��ازه ای زد و موجب 
افزایش بازدهی س��هامداران شد، 
از ابت��دای هفت��ه رون��د نزولی در 
پیش گرفت و با افت دسته جمعی 
متغیرهای خ��ود مواجه ش��د. در 
جری��ان معام��ات روز یکش��نبه، 
منفی ترین روز شاخص کل بورس 

با ثبت اف��ت ۱۲۳۸ واح��دی رقم 
خ��ورد. روز گذش��ته بازار س��هام 
نتوانس��ت در براب��ر عرضه ه��ای 
س��نگین مقاوم��ت کند و نس��بت 
به اصاح رون��د خود اق��دام کرد. 
تنه��ا موضوع مثب��ت، ارزش ۲06 
میلیارد تومانی معام��ات بود که 
همچنان نشان از خوش بینی برخی 

سرمایه گذاران به آینده بازار دارد و 
باوجود حمای��ت حقوقی ها از بازار 
و جمع آوری تع��دادی از صف های 
فروش ش��رکت های بورس��ی، با از 
دس��ت دادن کانال ه��ای 70 و 69 
هزار واحدی و اف��ت ۱.7 درصدی 
تا کانال 6۸ هزار واحد عقب نشینی 

کرد. 
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تبلیغات اتوبوسی زیر ذره بین »فرصت امروز«

اتوبوس های دل ربا

برندآفرینی
کار یک عمر است

 بررسی ضرورت برندینگ حرفه ای
در گفت وگو با دکتر بهنود اهلل وردی نیک
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پس از رکوردش��کنی های ب��ازار در اوایل 
هفته گذش��ته به مدد اخبار مثبت مخابره 
ش��ده از لوزان ، بازار در اواخر هفته گذش��ته چندان رمقی برای حرکت رو به جلو از خود 
نش��ان نداد. این بی رمقی بازار در هفته جاری نیز ادامه دار بود و س��بب ش��د روز گذشته با 
ثب��ت معامات در محدوده ه��ای قیمتی پایین تر از روز گذش��ته، نماگر بورس را نزدیک به 

۱۲40 واحد به عقب براند و آن را در ایستگاه 6۸۸00 واحدی متوقف کند. 
معامات س��نگین در قیمت های منفی گروه بانکی در عقبگرد ۱۲40 واحدی شاخص نقش 
بس��زایی داشت. گروه بانکی که در روزهای اخیر به سرکردگی بانک صادرات به عنوان لیدر بازار 
معرفی می ش��وند، روز گذشته در نیمه نخس��ت بازار با فشار شدید فروشندگان مواجه بودند تا 
جایی که بسیاری از نمادهای فعال این گروه مزه صف نشینی فروشندگان در آستانه قیمتی پایین 
را تجربه کردند. در اواسط بازار قریب به 75 میلیون از سهام پربیننده ترین نماد این گروه یعنی 
بانک صادرات در حداقل قیمتی یعنی در ۱00۲ ریال با هجمه فروشندگان در صف مواجه شد. 
در دیگر سهام مطرح این گروه نیز سهامداران بانک ملت، قریب به ۱6 میلیون از سهام این بانک 
را در قیمت ۲55۸ ریال برای فروش در صف قرار داده بودند. نظیر چنین صف نش��ینی هایی در 
آستانه قیمت حداقل روز در بسیاری از دیگر نمادهای مطرح بازار نظیر خودرو، خساپا، خپارس، 
خبهمن، پترول، تاپیکو، فاذر، رمپنا، ثباغ و بسیاری از نمادهای دیگر با شدت و ضعف متفاوت 

قابل مشاهده بود. اما در ادامه دوم بازار بسیاری از این صف های فروش جمع آوری شدند. 
اما دو نماد مطرح در گروه پر رمز و راز نفتی یعنی ش��تران و ش��پنا وضعیت را به گونه ای 
دیگر برای فعاالن بازار روایت می کردند. سهام این گروه در لحظات پایانی سال قبل با اصرار 
س��ازمان بورس برای بازگش��ایی و با ارائه گزارشاتی همراه با سناریوسازی های مختلف، بعد 
از توقف حدود 7 ماه، به بازار بازگش��تند. بازگشتی که در وهله نخست با فشار فروشندگان 
و با افت قیمتی حدود 50 درصدی آنها همراه بود. اما دیری نگذشت که در لحظات پایانی 
ب��ازار در همان روز بازگش��ایی تمامی این صفوف فروش جمع آوری ش��دند و از روز بعد از 
آن گو اینکه انقابی در آن صنعت رخ داده باش��د نمادهای این گروه مورد اس��تقبال شدید 
قرار گرفتند تا جایی که پر ماجراترین نماد این گروه یعنی ش��تران تاکنون با رش��د قیمتی 
خیره کننده نزدیک به ۱00 درصدی همراه بوده اس��ت. روز گذشته نیز در نماد این شرکت 
پس از جابه جایی ۱۳.۸ میلیون سهم همچنان برای خرید حدود ۸میلیون دیگر از سهام این 
شرکت در آستانه قیمتی مثبت کامل متقاضی وجود داشت. دیگر سهام پراستقبال این گروه 
یعنی ش��پنا که از روز بازگشایی با استقبال ش��دید خریداران و عرضه محدود فروشندگان 
تاکنون یک مرتبه و آن هم یکشنبه هفته گذشته مشمول قانون رفع گره معاماتی و با ادامه 
استقبال خریداران با رشد قیمتی ۱۲ درصدی مواجه شده بود، همچنان با تجمع خریداران 
در صف همراه اس��ت و دارندگان این س��هم به انتظار اجرای مجدد قانون رفع گره برای این 

سهم در روزهای آتی هستند. 
تازه وارد تحریم ش��ده نیز از ابتدای این هفته و با حمایت قاطع س��هامدار عمده سناریوهای 
تحریم کنندگان را نقش بر آب کرد. شرکت فوالد هرمزگان که در آخرین روز کاری هفته گذشته 
برای نخس��تین بار در فرابورس با قیمت ۱۲0 تومان عرضه ش��د، دو روز نخست این هفته را با 
صف خرید ۲00 میلیونی به پایان رساند. سهامی که ورودش انتقاد برخی فعاالن بازار را به دنبال 
داشت و ورود این سهم و دیگر سهم عرضه اولیه یعنی سخوز و همچنین مقدمه چینی سازمان 
برای عرضه اولیه چندین شرکت جدید را باعث و بانی ریزش بازار در این هفته عنوان می کنند. 
اما به راس��تی مقصر کیست؟  آیا تحریم کنندگان و افرادی که به برنامه سازمان مبنی بر 
عرضه اولیه سهام جدید برای کنترل هیجانات بازار خرده می گیرند به این امر اعتقاد ندارند 
که هنوز اتفاق خاصی در واقعیت رخ نداده اس��ت؟  به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
حتی اگر امروز تمامی تحریم ها لغو ش��وند، احیای اقتصاد ایران قریب به دو س��ال به طول 
می انجامد. بازار ایران س��ال 9۲ را صرفا بر بال امیدواری و خوش بینی و با تزریق منابع زیاد 
با انگیزه های مختلف، رش��د خیره کننده ای را تجربه کرد. امیدواری که تنها یک س��ال دوام 
داشت و در نهایت پس از رویت حال ناخوش اقتصاد از جانب بسیاری از فعاالن بازار، دیگر 
توجیهی برای قیمت های رش��د کرده وجود نداش��ت و همین امر س��بب شد سال 9۳، بازار 

برای همخوانی بیشتر با واقعیات، کاهش قیمت سهام را در پیش گرفت. 
اما اکنون و در سال جدید امیدواری ها با امضای تفاهم نامه سیاسی در لوزان بار دیگر شعله ور 
ش��د و چه بسا بهتر باش��د اکنون این شعله را در آتشدان منطق قرار داده و با واقع بینی بیشتر 
در بازار حرکت کنیم. رشد آرام و مداوم بازار برای سامت بلند مدت بازار بهتر است. اگر تنها به 
واسطه هیجان ناشی از صف های میلیونی به دنبال بازگشت اعتماد به بازار باشیم همان بهتر که 
اعتمادی به بازار شکل نگیرد. دیوار اعتمادی که مبتنی بر واقعیت نباشد خیلی زود فرومی ریزد. 
اما اگر تقاضای ایجاد ش��ده در بازار واقعی باش��د نه تنها نباید از هیچ عرضه ای هراسان بود بلکه 
باید از آن به عنوان فرصتی برای ورود و تقویت حضور در بازار بهره برد. پر واضح و مبرهن است 
بازاری که با ۱۳0 میلیارد تومان  )مجموع ارزش معامات عرضه های سخوز و هرمز( رنگ خود 
را عوض کند قابل اعتماد نیست. شکل گیری اعتماد نباید مبتنی بر تجمع خریداران در صف های 
میلیونی باشد بلکه باید مبتنی بر واقعیات اقتصادی باشد. بنابراین نخستین گزارش های شرکت ها 
در س��ال جدید برای بررس��ی واقعیات درون شرکت ها و تقویت با تضعیف اعتماد به بازار بسیار 

حائز اهمیت خواهد بود. 

مقصر ریزش بازار سهام کیست؟ 

سرمقاله

محمد صفانور 
تحلیلگر

س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها اع��ام کرد: با 
عنای��ت به تکلیف مصرح در بند »د« تبصره ۲0 
قانون بودجه س��ال 94 کل کشور، دولت موظف 
اس��ت از فروردین ماه س��ال ۱۳94، امکان ثبت 
نام تمام کسانی را که موفق به ثبت نام در طرح 
دریافت یارانه نقدی نشده اند در فرمانداری های 
شهرس��تان ها فراه��م و از ماه بع��د از ثبت نام، 

نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند.
ب��ه گزارش ایرن��ا، همچنین براس��اس تکلیف 
مص��رح در بن��د »ح« تبصره ۲0 قان��ون بودجه 
س��ال 94 کل کش��ور، دولت موظف است یارانه 
خانواره��ای پردرآم��د را قطع کن��د . خانوارهای 

پردرآمد به تش��خیص دولت و براس��اس شرایط 
اقلیم��ی، بع��د خانوار و محل س��کونت و میزان 

درآمد تعیین می شود.
براس��اس قان��ون بودجه س��ال ۱۳94 میزان 
درآم��د هدفمندس��ازی یارانه ه��ا از 4۲ به ۳9 
ه��زار میلیارد تومان ب��رای توزیع نقدی کاهش 
یافته و این در حالی است که حدود 76 میلیون 

متقاضی یارانه نقدی در کشور وجود دارد . 
یادآور می ش��ود ب��ا واری��ز پنجاهمین مرحله 
از یاران��ه نق��دی، تاکنون هر یاران��ه بگیر حدود 
۲ میلیون و ۲75 هزار تومان یارانه دریافت کرده 

است.

وزیر اقتصاد آلمان اخباری مبنی بر س��وددهی 
کان در تواف��ق آت��ی اقتص��ادی می��ان آمریکا و 
اتحادی��ه اروپ��ا را اغراق آمیز دانس��ت .   »زیگمار 
گابریل« وزیر اقتصاد آلمان روز گذشته با اعام این 
مطلب همچنین درباره افزایش انتظارها در زمینه 
گس��ترش روابط اقتصادی در پی توافق بازرگانی 
بین آمریکا و اتحادیه اروپا هش��دار داد اما در عین 
حال گفت که بس��ته ای برای وضع استانداردهای 
باال برای مصرف کنندگان ضروری اس��ت. براساس 
این گزارش،  کمیس��یون اروپایی تاش می کند تا 
قراردادی را در راستای مش��ارکت سرمایه گذاری 
و بازرگان��ی فراآتانتیک��ی با آمری��کا نهایی کند . 

کارشناسان معتقدند که این قرارداد می تواند ۱00 
میلیارد دالر در س��ال برای ۲ طرف س��ود مازاد به 
همراه داشته باشد ضمن اینکه همه موانع تعرفه ای 
بین اروپا و آمریکا را که در مجموع نیمی از اقتصاد 
جهانی را شامل می شوند، از میان برخواهد داشت. 
گابریل همچنین گفت: »من به محاسبات عجیبی 
ک��ه در زمینه رش��د اقتصادی ص��ورت می گیرد، 
اعتقادی ندارم و همه این پیش بینی ها برداش��تی 
توام با افس��ونگری از اقتصاد اس��ت.« با این حال 
گابریل ضمن اش��اره به بخش های��ی از این توافق 
که برای اروپا مفید است، بر لزوم دستیابی هر چه 

سریع تر به توافق تاکید کرد.

دول��ت یازدهم در ح��وزه اقتصاد کان می توان��د و می گوید که 
توانس��ته اس��ت تورم را مهار کند و نرخ رش��د آن را از 40 درصد 
س��ال ۱۳9۱ و ۳5 درصد سال ۱۳9۲ به حدود ۱6 درصد در سال 

۱۳9۳ کاهش دهد . 
به گزارش س��ایت تحلیلی س��اعت ۲4، این اتفاق و مهار تورم به 
دلیل سیاست های سختگیرانه پولی و اعتباری است که دولت آن را 
اجرا کرد و البته کاهش ش��دید قدرت خرید شهروندان و همچنین 
تثبیت قیمت مس��کن بوده اس��ت . با این همه، دولت یازدهم هنوز 
بی��م آن دارد ک��ه قیمت ها دوباره صعود کنند و دس��تاوردهای به 

دست آمده را بر باد دهند.
دستور شدید و سختگیرانه معاون اول به »مراجع قیمت گذاری« 
ک��ه نباید قیمت ها را افزایش دهند ناظر ب��ر همین ترس دولت از 
خیزش دوباره قیمت هاس��ت . دول��ت هنوز قیمت ه��ای تازه برای 
حامل ه��ای انرژی به وی��ژه بنزین و گازوییل تعیی��ن نکرده و البد 
برای کس��ب درآمد مورد نیاز پرداخت یارانه نقدی نیاز به افزایش 

قیمت ها دارد.
چند دلیل وجود دارد که راه تورم را برای عبور از مرزهای فعلی 
به سمت باال هموار خواهد کرد . کاهش درآمد نفت که عرضه ارز را 
با کاهش جدی مواجه کرده است و می تواند زمینه ساز افزایش نرخ 
ارزهای معتبر شود و دولت نیز از افزایش قیمت ها سود می برد زیرا 

هنوز انحصارگر بزرگ عرضه ارز به حساب می آید.

از ط��رف دیگ��ر دولت قصد دارد بهره بانک��ی را کاهش دهد و 
همی��ن اتفاق می توان��د موجب خ��روج پول ها از بانک ها ش��ده 
و آنها را به س��مت مس��کن و س��فته بازی های دیگر هدایت کند 
که زمینه س��از افزایش قیمت ها خواهد شد . براساس آمارهای در 
دسترس کاهش عرضه مواد غذایی در بازارهای جهانی ادامه ندارد 
و هزین��ه واردات این کاالها را که پارس��ال حدود 7 میلیارد دالر 

بوده افزایش می دهد و افرایش قیمت مواد غذایی را به سمت باال 
سوق می دهد.

دول��ت یازدهم تا امروز نیز به صورت پی��دا و پنهان برای برطرف 
کردن کس��ری بودجه نوعی اس��تقراض را در دستور کار قرار داده 
و باز هم انجام خواهد داد که زمینه س��از تورم باالتر اس��ت . دولت   
یازدهم در بهترین ش��رایط با چند چالش برای کنترل تورم مواجه 
اس��ت که یکی از مهم ترین آنها جلوگی��ری از ورود هزاران میلیارد 
توم��ان نقدینگ��ی موجود در بازارهای دارای��ی مرتبط با تورم مثل 

بازار ارز است.
هرگون��ه توق��ف احتمالی در رون��د گفت وگوهای هس��ته ای که 
انتظارات برای توافق جامع را به سمت ناامیدی پیش ببرد می تواند 
ورود نقدینگ��ی به این بازار را تس��هیل کن��د . از طرف دیگر دولت 
برای حفظ س��رعت افزایش سطح عمومی قیمت ها در سطح فعلی 
یا کاهش آن باید خظر افزایش رکود را بپذیرد که در شرایط فعلی 

دشواری های خاص خود را دارد.
دول��ت اگ��ر نتواند میان ت��ورم کااله��ای خوراک��ی از کاالهای 
غیرخوراک��ی توازن و تفکیک ایجاد کند و رش��د قیمت مواد غذایی 
به س��مت کاالهای غیرخوراکی حرکت کند روزگار سختی خواهد 
داش��ت . دو برابر شدن نرخ تورم خوراکی ها در سال ۱۳9۳ با وجود 
همه سختگیری ها می تواند به انتظارات تورمی در میان مردم دامن 

زده و این اتفاق به نوبه خود افزایش دهنده نرخ تورم خواهد بود.

اکن��ون ژاپن از نظر تولی��د ناخالص داخلی 
در جای��گاه س��وم اقتص��اد جهان ق��رار دارد 
و پیش بینی ش��ده اس��ت که تا سال ۲0۳0، 

 هندوستان جای آن را بگیرد. 
به گزارش صدای اقتصاد، به نظر می رس��د 
که تا ۱5 س��ال دیگر، نظ��م نوینی در اقتصاد 
جهان حکمفرما ش��ود و ان��گار باید به تدریج 
برای این کار آماده ش��د. در جهان ۱5 س��ال 
بعد، آمریکا تس��لط کمت��ری از نظر اقتصادی 
بر جهان خواهد داش��ت، تعدادی از بازارهای 
نوظهور احاطه خود را بر بازار افزایش خواهند 
داد و برخی از کشورهای اروپایی نیز زیر آنها 

جای خواهند گرف��ت.  خبرگزاری بلومبرگ، 
آم��ار جدیدی از پروژه انجام ش��ده از اقتصاد 
کان در وزارت کش��اورزی آمریکا را منتش��ر 
ک��رده اس��ت که ط��ی آن، پیش بینی ش��ده 
اس��ت ایاالت متحده همچنان در سال ۲0۳0 
میادی با تولید ناخالص داخلی ساالنه ۲4.۸ 
میلیارد دالر بزرگ ترین اقتصاد جهان باش��د. 
تولید ناخالص داخلی س��ال ۲0۱5 این کشور 
۱6.۸ میلیارد دالر تخمین زده ش��ده اس��ت. 
آمری��کا به تنهایی ۲5 درص��د تولید ناخالص 
داخلی جهان را در سال ۲006 انجام می داد؛ 
درصورتی ک��ه ای��ن رق��م در س��ال ۲0۱5 به 

۲۳ درص��د و در س��ال ۲0۳0 ب��ه ۲0 درصد 
خواهد رسید که عما به معنی کاهش تسلط 

آمریکا بر اقتصاد جهان خواهد بود. 
ت��ا آن زم��ان، تولید ناخال��ص داخلی چین 
نی��ز بی��ش از وضعیت فعلی خواه��د بود و به 
مشارکت بیشتر منطقه آسیا در اقتصاد جهان 
کمک خواهد کرد. اما مهم ترین تغییری که در 
اقتصاد جهان در س��ال ۲0۳0 رخ خواهد داد، 
این است که هندوستان جای ژاپن را به عنوان 

سومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد گرفت. 
رتب��ه هند از نظ��ر تولید ناخال��ص داخلی 
در زمان کنونی هش��تم اس��ت و این کشور تا 

۱5 سال دیگر، کش��ورهای برزیل، انگلستان، 
فرانس��ه، آلمان و ژاپن را به ترتیب پشت سر 
خواهد گذاشت. صندوق بین المللی پول، هند 
را نقطه روشنی در چشم انداز جهانی توصیف 
کرده اس��ت. ای��ن صندوق گفته اس��ت که تا 
۱5 سال دیگر، هند جوان ترین جمعیت جهان 

و بیشترین نیروی کار را خواهد داشت. 
در پیش بینی رتبه بندی کش��ورهای جهان 
در س��ال ۲0۳0 از نظر تولید ناخالص داخلی، 
ژاپن بس��یار عقب نش��ینی خواهد داش��ت و 
فرانسه سه پله و ایتالیا دو پله سقوط خواهند 

کرد. 
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 ابراز تردید آلمان درباره سوددهی کالن 
قرارداد اقتصادی آمریکا با اتحادیه اروپا

چاله ها و چالش های تورمی برای دولت

احتمال شعله ور شدن آتش تورم

هند از ژاپن سبقت می گیرد 



لغ��و تحریم ه��ای نفت��ی و 
امید به حضور سرمایه گذاران 
خارجی برای توس��عه میادین 
نفتی بهانه ای ش��ده اس��ت تا 
ان��رژی  اعض��ای کمیس��یون 
نهایی  تصویب  ب��رای  مجلس 
اساس��نامه ش��رکت ملی نفت 
عزم جدی تری داش��ته باشند 
ت��ا این بار ب��ا ابهام��ات مالی 
این ش��رکت مواجه نشوند به 
همین منظور درصدد استفاده 
از م��اده 85 ب��رای تصوی��ب 

اساسنامه هستند. 
صدور بیانیه  لوزان در تمامی 
موجب  اقتص��ادی  حوزه های 
ایجاد جن��ب و جوش خاصی 
ش��ده اس��ت و این مسئله در 
ح��وزه نفت به دلی��ل اهمیت 
درآمده��ای  در  آن  ب��االی 
نفتی کشور بیشتر خودنمایی 
می کند. شاید به همین دلیل 
مردم  نماین��دگان  که  اس��ت 
در مجل��س نیز بی��ش از هر 
زمان به دنبال ش��فاف کردن 
مل��ی  ش��رکت  قرارداده��ای 
نفت و مباحث م��ادی آن در 
قالب تصویب هرچه س��ریع تر 
اساس��نامه ش��رکت ملی نفت 

هستند. 
اساسنامه شرکت ملی نفت 
27 س��ال است در دستور کار 
جدی وزارت نفت قرار دارد تا 
با تدوی��ن آن وظایف و دایره 
اختی��ارات ش��رکت ملی نفت 
اما  ش��ود  مش��خص  به خوبی 
تاکن��ون اراده  ج��دی برای به 
س��رانجام رس��یدن آن وجود 
نداش��ته اس��ت با ای��ن وجود 
گذشته  س��ال  اردیبهشت ماه 
ب��ود که با امضای ۴۴ نماینده 
مجلس طرح اساسنامه شرکت 
ملی نفت ایران در صحن علنی 
قوه مقننه کش��ور اعالم وصول 
ش��د. این طرح در کمیسیون 
کمیس��یون  به عنوان  ان��رژی 
اصل��ی و در ۱۴ کمیس��یون 
به عنوان کمیسیون های فرعی 
بررس��ی ش��د که پس از ارائه 
پیش��نهادات و بررسی آنها در 
شد  مقرر  انرژی،  کمیس��یون 
این کمیسیون گزارش خود را 
در صحن علنی مجلس قرائت 
کند، ام��ا به دالی��ل مختلف 

تاکنون این امر محقق نش��ده 
است. 

ضرورت بررسی طرح 
اساسنامه شرکت ملی نفت

عض��و  جعف��ری،  جلی��ل 
کمیس��یون ان��رژی مجل��س 
درباره تالش نمایندگان برای 
آوردن طرح اساسنامه شرکت 
ملی نفت ب��ه صحن علنی به 
می گوید:  » با  امروز«  »فرصت 
تالش های بس��یار اساس��نامه 
شرکت ملی نفت در 88 ماده 
تهیه شده اس��ت، اما به دلیل 
وجود مباحث ب��ا اولویت باال، 
بررس��ی آن در صح��ن علنی 
باق��ی مان��ده اس��ت. اعضای 
کمیس��یون ان��رژی ب��ا توجه 
به ش��رایط کنونی در کش��ور 
و امید برای لغ��و تحریم های 
نفت��ی در دی��دار با ریاس��ت 
بررس��ی  خواس��تار  مجل��س 
هرچ��ه س��ریع تر اساس��نامه 
شرکت ملی نفت شدند و قرار 
شده است با امضای 50 نفر از 
نماین��دگان مجلس این طرح 
در قال��ب م��اده 85 بررس��ی 

شود.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
اساس��نامه  دارد  اهمی��ت 
ش��رکت ملی نفت خ��ارج از 
بررسی شود،  می افزاید:  نوبت 
»اگر بخواهی��م منتظر بمانیم 
که طرح به ص��ورت عادی در 
صحن بررس��ی ش��ود زمان را 
از دست می دهیم. بدون شک 
در چن��د ماه آین��ده با آمدن 

قان��ون برنامه شش��م فرصتی 
برای طرح هایی از این دس��ت 
نمی مان��د اما باتوج��ه به امید 
ب��ه توافق هس��ته ای در چند 
ماه آینده باید هر چه سریع تر 
مش��کالتی که در اساس��نامه 
ش��رکت ملی نفت وجود دارد 

برطرف شود.«
بیشترین  هس��ته ای  توافق 
تاثی��ر خ��ود را در بخش نفت 
خواهد داش��ت. این روزها در 
تحلیل ها و اخبار س��ایت های 
تمایل شرکت های  از  خارجی 
خارجی برای س��رمایه گذاری 
در صنعت نفت ایران صحبت 
نمونه روزنامه  برای  می ش��ود 
در  دیلی تلگ��راف  انگلیس��ی 
یک��ی از گزارش ه��ای خ��ود 
تاثیر  »بیشترین  است:  نوشته 
برداش��ته ش��دن تحریم ها به 
صنع��ت نفت مرب��وط خواهد 
ش��د و در درازمدت، افزایش 
قابل توجه تولی��د نفت ایران 
پای��دار، مس��تلزم  به ص��ورت 
نفتی  ورود شرکت های بزرگ 
است؛ شرکت هایی  بین المللی 
نظی��ر رویال داچ ش��ل و توتال 
قب��ال در ایران فع��ال بودند و 
در ص��ورت برداش��ته ش��دن 
تحریم ها و ارائ��ه قراردادهای 
توس��عه ای ج��ذاب از س��وی 
ایران، بدون ش��ک به میادین 
نفتی این کش��ور باز خواهند 
گش��ت.« با این وج��ود لزوم 
تعیی��ن ضوابط جدی��د برای 
ش��رکت ملی نفت احس��اس 

می شود. 

عالقه مندی شرکت های 
نفتی آمریکایی و اروپایی

ای��ن نماینده مجلس درباره 
این موض��وع نیز می گوید: »با 
لغ��و تحریم های نفت��ی برای 
افزای��ش تولی��د و ص��ادرات، 
خواهد  تسریع  سرمایه گذاری 
شد، بدون ش��ک شرکت های 
آمریکای��ی و اروپای��ی زیادی 
عالقه من��د هس��تند در ایران 
س��رمایه گذاری کنند ازاین رو 
باید در کنار برنامه ریزی برای 
بهره برداری بیشتر از میادین، 
م��وارد مبهمی ک��ه در نحوه 
همکاری وزارت نفت و شرکت 
مل��ی نف��ت ب��ا ش��رکت های 
خارجی وج��ود دارد در قالب 
اساس��نامه جدید شفاف شود. 
این مس��ئله موجب ش��ده تا 
رس��یدگی ب��ه این ط��رح در 
قرار  انرژی  اولویت کمیسیون 

گیرد.«
براس��اس اساس��نامه جدید 
ش��رکت ملی نفت، اعمال حق 
حاکمی��ت و مالکی��ت عمومی 
بر منابع نفت ب��ه نمایندگی از 
طرف حکومت اسالمی بر عهده 
وزارت نفت است، این درحالی 
اس��ت که در اساس��نامه قبلی 
موضوع فعالیت شرکت  »اعمال 
حق مالکیت ملت ایران نسبت 
به منابع نفتی و گازی سرتاسر 
کش��ور و فالت قاره و اش��تغال 
به عملی��ات  صنعت نفت و گاز 
و پتروش��یمی و صنایع وابسته 
در داخل و خارج کش��ور جزو 
وظایف شرکت ملی نفت« بوده 

است. 
شرکت ملی نفت، از این پس 
به عنوان یک شرکت تخصصی 
تجارت��ی، صرف��ا ب��ه عملیات 
باالدستی نفت در داخل و خارج 
کشور اشتغال خواهد داشت و 
موضوع فعالیت ش��رکت، انجام 
عملیات باالدستی نفت و صنایع 
وابسته در داخل و خارج کشور 
خواهد بود. همچنین اش��تغال 
ش��رکت به عملیات باالدستی 
انحصاری نب��وده و وزارت نفت 
خ��ود،  وظای��ف  راس��تای  در 
می تواند بهره ب��رداری از منابع 
نفتی را به س��ایر ش��رکت های 

داخلی یا خارجی بسپارد. 
از شفاف  جعفری همچنین 
هیات مدیره  اعض��ای  ش��دن 
ش��رکت مل��ی نف��ت، نح��وه 
مالی  ش��فافیت  عضوگی��ری، 
و نح��وه فعالی��ت آن صرف��ا 
در عملی��ات باالدس��تی نفت 
به عنوان موارد دیگر اساسنامه 
و  می کن��د  اش��اره  جدی��د 
می گوید:  » در این اساس��نامه 
موارد زیادی به روز شده است 
و امیدواریم تا س��ه ماه آینده 

این طرح به تصویب برسد.«
در همی��ن ارتب��اط ناص��ر 
سودانی نیز با تایید گفته های 
همت��ای خود در کمیس��یون 
ان��رژی ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د:  »باتوجه به اهمیت 
داش��تن اساس��نامه ش��رکت 
کنون��ی،  ش��رایط  در  مل��ی 
تصویب  دنب��ال  به طور جدی 
اساس��نامه هس��تیم چراک��ه 
عم��ده نگران��ی م��ا در بخش 
فعالیت ه��ای این ش��رکت در 
بخش قراردادهاس��ت و تالش 
می کنیم تا ش��فافیت ها ایجاد 

شود.«
بازرگان��ی،  ش����جاع الدین 
معاون وزی��ر در امور حقوقی 
و مجل��س وزارت نف��ت نی��ز 
درباره اساس��نامه شرکت ملی 
نف��ت می گوی��د: »درتعام��ل 
س��ازنده میان مجلس و دولت 
از س��وی  تمامی موارد مبهم 
نمایندگان بررس��ی شده و به 
تصویب رسیده است. امیدوارم 
با تصویب هر چه سریع تر این 
نمایندگان  نگران��ی   موض��وع 
 در بخش ه��ای مختل��ف حل 

شود.«

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس خارج از نوبت بررسی می شود

نگرانی از قراردادهای جدید نفتی 

رییس کمیته بازنگری 
قرارداده��ای نفتی ایران 
با اش��اره به هزینه پایین 
تولی��د نف��ت در ای��ران، 
قیمت  کاه��ش  گف��ت: 
جهان��ی نف��ت، جذابیت 
سرمایه گذاری در صنعت 
نفت ایران را افزایش داده 

است. 
حسینی  س��یدمهدی 

در گفت وگو با ایرنا با اشاره به تاثیر مثبت 
کاهش قیمت نفت بر س��رمایه گذاری در 
مناطق پربازده نفتی، اظهار داشت: کاهش 
قیمت نفت به س��ود س��رمایه گذاری در 
صنعت نفت ایران اس��ت و باعث افزایش 
تمای��ل س��رمایه گذاران ب��رای ورود ب��ه 

پروژه های نفتی ایران می شود. 
وی با بیان اینکه فرصت های بس��یاری 
برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: هزینه تولید 
نف��ت در ایران نس��بت به آمری��کا و اکثر 

کشورهای دیگر بسیار پایین تر است. 
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی 
ایران افزود: در آمریکا و برخی کش��ورها، 
س��رمایه گذاری در صنع��ت نف��ت دارای 
ریسک بس��یار زیادی اس��ت، اما در ایران 
ریس��ک های باالیی در ای��ن بخش وجود 

ندارد. 
از تابس��تان سال گذش��ته، عربستان با 
ه��دف تثبیت جایگاه خود در بازار جهانی 
نفت و اعمال فشار سیاسی به کشورهایی 
مانند ایران و روسیه، از کاهش قیمت نفت 

حمایت کرد. 
اگرچه این اقدام عربستان در کوتاه مدت 
باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران ش��د، 
اما در بلندمدت جذابیت س��رمایه گذاری 
در صنعت نفت ایران را افزایش داده است. 
کارشناس��ان می گویند که هزینه تولید 
نفت از برخی چاه های نفتی ایران، بین سه 
تا ۱0 دالر است، اما هزینه تولید هر بشکه 
نف��ت از چاه های واق��ع در آب های عمیق 
یا ش��یل های نفتی آمریکا، بین ۴0 تا 80 

دالر هزینه دارد. با توجه 
ب��ه پیش��رفت مذاکرات 
هس��ته ای و احتمال لغو 
ماه ه��ای  در  تحریم ه��ا 
آینده، کاهش قیمت نفت 
جذابیت س��رمایه گذاری 
در پروژه های نفتی ایران 

را افزایش داده است. 
رییس کمیته بازنگری 
نفت��ی  قرارداده��ای 
ای��ران پیش از این نیز ب��ه ایرنا گفته بود: 
شرکت های بین المللی ازجمله شرکت های 
اروپای��ی و آمریکایی از تحریم نفتی ایران 
ضرر زیادی کرده ان��د، بنابراین در صورت 
لغو تحریم ها و برداشته شدن زنجیر از پای 
آنها، این شرکت ها برای سرمایه گذاری وارد 

ایران خواهند شد. 
حس��ینی ب��ا بی��ان اینک��ه کنفرانس 
بین المللی رونمای��ی از قراردادهای جدید 
نفتی ایران در سپتامبر  )اواخر شهریورماه( 
سال جاری در لندن برگزار می شود، اظهار 
داشته بود: ش��رکت های خارجی به دلیل 
تحری��م برای حضور در صنعت نفت ایران 
با موانعی مواجه هستند، بنابراین تصمیم 
گرفته شده که رونمایی از این قراردادها به 

دوران پس از رفع تحریم ها موکول شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ه دلیل فنی و 
اقتصادی س��رمایه گذاری در صنعت نفت 
ایران جذابیت های بسیاری دارد و بنابراین 
شرکت های بین المللی از سرمایه گذاری در 

صنعت نفت ایران استقبال می کنند. 
حسینی درخصوص حضور شرکت های 
نفت��ی آمریکایی نیز گفت: ش��رکت های 
آمریکایی برای س��الیان طوالنی از حضور 
در صنعت نفت ای��ران محروم بوده اند، لذا 
با توجه به فضای مثبت بین المللی ایجاد 
شده، خواستار حضور در ایران خواهند بود. 
وی اضافه ک��رد: در صورت دس��تیابی 
به توافق نهای��ی در تیرم��اه، تحریم های 
یکجانب��ه ای ک��ه آمریکا در ده��ه ۱990 
میالدی علیه صنعت نفت ایران وضع کرده 

بود، تضعیف خواهد شد. 

علیرض��ا کاملی، مدیرعامل ش��رکت 
ملی صادرات گاز با تشریح توافق جدید 
گازی ای��ران و عمان از تبدیل گاز ایران 
ب��ه LNG در عمان و حض��ور در بازار 

خرده فروشی گاز جهان خبر داد. 
به گ��زارش مهر، با وجود پیش��رفت 
الک پش��تی مذاک��رات گازی ای��ران و 
عم��ان به منظور تعیین قیمت و فرمول 
قیمت گذاری فروش گاز توسط ایران به 
این کش��ور عربی، اما تهران و مسقط به 
یک توافق جدید در بازار خرده فروش��ی 
گاز دس��ت یافته اند. بر این اساس، قرار 
است پس از توافق نهایی دو طرف روی 
فرمول قیمت گذاری فروش گاز، بخشی 
از گازه��ای صادرات��ی ای��ران در عمان 
ب��رای تامین خوراک کارخانه های تولید 
LNG اختصاص یابد تا امکان مشارکت 
بیش��تر ایران در بازار خرده فروشی گاز 
فراهم ش��ود. علیرضا کاملی، مدیرعامل 
ش��رکت ملی صادرات گاز ای��ران درباره 
آخرین تحوالت مذاکرات گازی ایران و 
عمان، گفت: مشاور برای انجام مطالعات 
مهندسی پایه و مسائل دریایی صادرات 
گاز به عمان در آینده نزدیک انتخاب و 
معرفی خواهد شد.  این مقام مسئول با 
اعالم اینکه صادرات گاز به عمان نیازمند 
مذاکره بیشتر دو کش��ور در این زمینه 
اس��ت، تصریح ک��رد: هم اکنون کارهای 
مربوط به مطالعات مهندسی و پایه خط 
لول��ه دریایی برای صادرات گاز به عمان 
در حال انجام است و با پایان یافتن این 
بحث، دو کشور بر سر چگونگی صادرات 
گاز و نح��وه خرید گاز عم��ان از ایران با 

یکدیگر مذاکره می کنند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات گاز 
ایران با بیان اینکه قرار اس��ت بخشی از 
گاز ای��ران در عمان ب��ه LNG تبدیل 
و س��پس از س��وی ایران صادر ش��ود، 
تاکی��د ک��رد: بر ای��ن اس��اس، بحث و 
مذاکرات گازی بین دو کشور پیچیده و 

طوالنی مدت خواهد بود. 
در همی��ن حال، حمیدرض��ا عراقی، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز هفته گذشته 
درباره آخرین وضعیت صادرات گاز ایران 
به عمان، گفته بود: مذاکرات صادرات گاز 
به عمان هن��وز در وزارت نفت در حال 
پیگی��ری بوده و ای��ن مذاکرات هنوز به 

مرحله انجام نرسیده است. 
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه شرکت 
ملی گاز تاکنون عملیات اجرایی ساخت 
خط لوله انتق��ال گاز به عم��ان را آغاز 
نکرده است، تصریح کرد: به محض نهایی 
شدن مذاکرات در وزارت نفت و تحویل 
کار به ش��رکت گاز اح��داث خط لوله و 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. 
به گزارش مهر، براساس این یادداشت 
تفاهمی ک��ه حدود دو س��ال قبل بین 
وزرای نف��ت و انرژی ایران و عمان امضا 
ش��ده بود، دو طرف توافق کردند که در 
مدت بسیار کوتاهی عملیات احداث خط 
لوله گاز ایران به عمان آغاز شود. حجم 
این قرارداد ۱0 میلی��ارد مترمکعب در 
سال بوده و قرار است خط لوله صادراتی 
گاز ای��ران از طری��ق رودان در اس��تان 
هرمزگان به س��هار در عمان وارد و بعد 

به شبکه داخلی گاز عمان متصل شود.

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران: 
افزایش جذابیت سرمایه گذاری در نفت با کاهش قیمت نفت 

رونمایی از توافق جدید گازی تهران- مسقط 
ورود ایران به بازار خرده فروشی گاز جهان
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وزیر نیرو اعالم کرد 
موفقیت شرکت مهندسی آب و 
فاضالب در جذب بخش خصوصی

وزیر نیرو گفت: ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور هم اکنون به عنوان یک الگوی موفق در جذب 
مش��ارکت و س��رمایه گذاری بخش خصوصی مطرح 

است. 
به گ��زارش پ��اون، حمی��د چیت چیان ب��ا تاکید 
ب��ر ل��زوم هموارس��ازی حض��ور بخش خصوصی در 
طرح ه��ای اجرایی صنعت آب و برق، اظهار داش��ت: 
بخش خصوص��ی هن��گام مراجع��ه ب��ه ش��رکت ها 
باید احس��اس کند فض��ای هموار و مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری وجود دارد و هر کس از در وارد شد، 

می تواند با سرعت کارش را انجام دهد. 
بخش خصوص��ی  س��رمایه گذاران  وی،  به گفت��ه 
برای س��رمایه گذاری در صنع��ت آب و برق نباید با 
کارشناس��ان و مقررات ما درگیر باش��ند و هر لحظه 

باید کارشان شتاب بگیرد. 
وزی��ر نیرو ب��ا بیان اینک��ه رعایت ای��ن روند یک 
تحول مهم به ش��مار می رود، ادام��ه داد: برای نمونه 
هر سرمایه گذاری به شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور مراجعه کرده و من با ایشان صحبت کرده ام، 
گفته اند که دلس��وزی مسئوالن ذی ربط این شرکت 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در آب و فاضالب 

از خود ما بیشتر است و بیشتر دنبال می کنند. 
وی ادامه داد: تاکنون در بخش آب و فاضالب کشور 
۱00 طرح ازطریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
  BOT و BOO آب و فاضالب در قالب قراردادهای
ب��ه ارزش بیش از 3 هزار میلیارد تومان کلید خورده 
است و همین موضوع نشان دهنده این است که افراد 
باانگیزه ای در آنجا هس��تند و ای��ن موضوع را دنبال 

کرده اند. 
وزی��ر نیرو ب��ا تاکید بر جوان گرایی و اس��تفاده از 
خالقی��ت جوانان در صنعت آب و برق، گفت: اعتقاد 
من این اس��ت که ما در کل سازمان و واحدهای مان 
ب��ه جوان گرای��ی نی��از داری��م و هم اکن��ون جوانان 
مس��تعدی از دانش��گاه بیرون می آیند که از سواد و 

نوگرایی ارزشمندی برخوردار هستند. 
وی تصریح ک��رد: اگر خودم��ان را از جوانان تازه 
فارغ التحصیل شده بی نیاز کنیم، واقعا به صنعت آب 

و برق ظلم کرده ایم. 

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی های نو  اعالم کرد
افزایش سقف نصب انرژی خورشیدی 

برای مشترکان غیرخانگی 
مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی های نو 
ایران )سانا( از افزایش سقف نصب انرژی خورشیدی 

برای مشترکان غیرخانگی خبر داد. 
»س��امان میره��ادی« در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه 
اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، اظهار داش��ت: در 
راس��تای اجرای بند »و« تبصره ۱۱ و همچنین بند 
»ز« تبصره 9 قانون بودجه س��ال 93، دستورالعمل 
نصب و اجرای س��امانه های نیروگاه��ی فتوولتاییک 
کوچک متصل به شبکه با توان بیش از یک کیلووات 

تهیه شده است. 
وی افزود: بر این اس��اس، امکان نصب سامانه های 
خورشیدی برای مش��ترکان غیرخانگی تا سقف 50 

کیلووات فراهم شده است. 
وی اظهار داشت: مشترکان غیرخانگی می توانند از 
این پس نس��بت به نصب س��امانه های فتوولتاییک تا 
سقف 50 کیلووات اقدام کنند و از 50 درصد تسهیالت 

بالعوض از محل عوارض برق برخوردار شوند. 
میرهادی تصریح کرد: س��قف نصب س��امانه های 
خورش��یدی برای مش��ترکان خانگی همچنان یک 
کیلووات اس��ت اما انش��عاب های مش��اع آنها از این 
قانون پی��روی نمی کنند و مش��ترکان خانگی برای 
انش��عاب های مش��اع خ��ود می توانند بی��ش از یک 

کیلووات سامانه خورشیدی نصب کنند. 

نماینده سابق ایران در اوپک: 
 بازگشت مشتریان نفتی زمان بر است 
 نماینده س��ابق ایران در اوپک با اش��اره به اینکه 
پ��س از لغ��و تحریم ها، بازگش��ت مش��تریان نفتی 
 ایران زمان بر اس��ت گفت: بازار اروپا می تواند حدود

تا 600 هزار بشکه نفت ما را جذب کند.   500
محمدعل��ی خطیب��ی طباطبای��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، در پاس��خ به اینکه آیا ایران ب��رای افزایش 
صادرات با مشکل مشتری روبه رو نخواهد شد، گفت: 
مش��تریان یکباره باز نمی گردن��د و افزایش صادرات 

یک روزه محقق نخواهد شد. 
نماین��ده س��ابق ای��ران در اوپک ادام��ه داد: برخی 
مشتریان سابق ایران که با اعمال تحریم، خرید از ایران 
را متوقف کردند اکنون دارای قرارداد ساالنه خرید نفت 
هس��تند و نمی توانند به مح��ض رفع تحریم ها مجددا 
مشتری ایران شوند، بنابراین بازگشت مشتریان زمان بر 
است و احتماال ابتدا خرید به صورت تک محموله خواهد 
بود تا در سررس��ید س��ال مالی بتوانند با ایران قرارداد 
س��االنه منعقد کنند. وی با اشاره به اینکه بازگشت ما 
به ب��ازار به صورت تدریجی خواهد ب��ود، تصریح کرد: 
به طور قطع ایران مشتریان خود را خواهد داشت، زیرا 

رضایتمندی از نفت ایران وجود دارد. 

پیش بینی قیمت نفت و سهم ایران 
از بازار جهانی 

 رییس کمیس��یون ان��رژی اتاق بازرگان��ی ایران 
پیش بینی کرد که در کوتاه مدت و میان مدت امکان 
افزای��ش س��هم ایران از ب��ازار نفت خ��ام امکان پذیر 

نیست. 
علی ش��مس اردکانی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تاثیرات نتایج مذاکرات ایران و ۱+5 بر آینده قیمت 
نف��ت و وضعیت تولید و صادرات نف��ت ایران اظهار 
ک��رد: بعی��د می دان��م در کوتاه مدت بتوانیم س��هم 
بیش��تری را از بازار نفت به دس��ت بیاوریم، بنابراین 
افزایش تولید ایران در بازار بس��یار مش��کل اس��ت 
مگر آنکه بتوان ذخایری را که در مخازن ش��ناور یا 

غیر شناور وجود دارند، فروخت. 
وی ادامه داد: افزایش تولی��د در کوتاه مدت برای 
ایران ممکن نیس��ت، بنابراین افزای��ش نقش ایران 
در ب��ازار نفت خام در این فاصله امکان پذیر نیس��ت، 
تحریم ها و محدودیت های قبلی نش��ان داده اس��ت 
که هیچ کش��وری بعد از تحریم ها نتوانس��ته اس��ت 
به صورت فوری سهم خود را از بازار به دست آورد. 

ریی��س کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگان��ی ایران 
تصری��ح کرد: این افزایش س��هم در ب��ازار حتی در 
میان مدت هم امکان پذیر نیس��ت ل��ذا اگر بخواهیم 
درب��اره تغییرات مرحل��ه ای صحبت کنی��م باید به 
وضعی��ت بازار نفت در س��ال 20۱6 نگاه کنیم اما از 
نظر جهانی افزون بودن ظرفیت تولید موجود نسبت 
به تقاضا و همچنین عدم رشد تقاضا موجب خواهد 
شد قیمت نفت در وضعیت فعلی با اندکی تغییر در 

کوتاه مدت و میان مدت باقی بماند.
وی همچنی��ن درب��اره نقش اوپ��ک در تغییرات 
قیمت نفت در آینده عنوان کرد: تصمیم گیری ها در 
اوپک براس��اس وزن ظرفیت تولید کشورهای عضو 
ص��ورت می گیرد، بنابراین وزن ظرفیت کش��ورهای 
عض��و از نظر آماری به نفع اعضایی اس��ت که تولید 
بیش��تری دارند. این پیش بینی که فکر کنیم اوپک 
می توان��د در افزایش قیمت نفت نق��ش مهمی ایفا 
کند اش��تباه اس��ت. حداقل از س��ال ۱973 به بعد 
 وضعیت بازار نفت اینچنین ب��وده لذا چنین توقعی 

اشتباه است. 

نشست برقی جهانگیری و چیت چیان برگزار شد 
۳ سناریوی مدیریت بحران برقی

نشس��ت ویژه دول��ت ب��رای تعیی��ن راهکارهای 
مدیریت کاهش پیش روی تراز تولید برق در کش��ور 
ب��ا حضور معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک 
مرکزی، وزیر نیرو و مشاوران رییس جمهوری برگزار 

شد. 
به گزارش مهر، نشست ویژه برقی دولت با حضور 
اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول رییس جمهوری، 
ول��ی اهلل س��یف ریی��س کل بانک مرک��زی، حمید 
چیت چیان وزیر نیرو، س��یدصفدر حس��ینی رییس 
هی��ات عامل صن��دوق توس��عه ملی و تع��دادی از 
مش��اوران اقتص��ادی رییس جمه��وری ب��ا موضوع 
تعیین تکلیف تامین منابع مالی طرح های اولویت دار 

صنایع آب و برق کشور برگزار شد. 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در 
این نشس��ت با اش��اره به ضرورت تامین منابع مالی 
و اعتب��اری طرح های کلی��دی وزارت نیرو و صنعت 
برق کش��ور، خواس��تار بررس��ی راهکارهای تامین 
اعتبارات مورد نیاز و حل مش��کل بدهی های وزارت 
 نیرو توس��ط س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 شد. 
این عض��و کابینه دولت تدبیر و امید با اش��اره به 
گزارش های ارائه شده مبنی بر کاهش تراز تولید برق 
در س��ال های پیش رو، تصریح کرد: باید تدابیر ویژه 
در دولت به منظور مدیریت مصرف برق در دس��تور 

کار قرار بگیرد. 
جهانگیری با بیان اینکه اس��تفاده از ظرفیت های 
موج��ود و اعم��ال برنامه ریزی دقیق برای توس��عه 
صنع��ت برق در ص��در اولویت های دول��ت و وزارت 
نیرو ق��رار دارد، اظهار داش��ت: راهکارهای جدیدی 
به منظور تامین مناب��ع مالی طرح های صنعت آب و 

برق باید تعریف شود. 
در این نشست چندساعته سپس مسئوالن وزارت 
نیرو با تش��ریح وضعیت س��رمایه گذاری و پیشرفت 
س��اخت طرح ه��ای اولوی��ت دار صنای��ع آب و برق، 
مشکالت و چالش های پیش روی اجرای این طرح ها 

را تشریح و تبیین کردند. 
بر این اس��اس افزایش تولید، انتقال و توزیع برق، 
تولید همزمان آب و برق در سواحل جنوب و کاهش 
مص��رف س��وخت در نیروگاه های ب��رق از مهم ترین 
پروژه های برقی بود که در این نشس��ت نس��بت به 

تامین منابع مالی آن تصمیم گیری شد. 

2

الهه ابراهیمی



افزای��ش احتمال رس��یدن 
ب��ه تفاهم مش��ترک با 1+5 و 
امی��دواری برای رس��یدن به 
برنامه جامع اقدام مش��ترک، 
در  خ��وب  اتفاق��ات  انتظ��ار 
بخش ه��ای مختلف صنعت و 

معدن را ایجاد کرده است. 
با  طبیعتا  صنع��ت  بخ��ش 
برداشته شدن تحریم ها دچار 
خواهد  تحوالت��ی چش��مگیر 
ش��د ام��ا آی��ا بخ��ش معدن 
که یک��ی از پرپتانس��یل ترین 
ایران است  اقتصاد  بخش های 
 نیز همین سرنوشت را خواهد 

داشت؟ 
را  مع��دن  ح��وزه  ش��اید 
بت��وان از معدود بخش هایی 
دانست که در اوج تحریم ها 
نیز توانس��ت رون��ق خود را 
افزوده  ارزش  و  کرده  حفظ 
نی��ز ب��رای کش��ور داش��ته 
ه��ر صورت  در  ام��ا  باش��د 
نمی ت��وان اثرات تحریم های 
س��ختگیرانه را بر این بخش 

نادی��ده گرف��ت. 

بازارهای جهانی را از دست 
دادیم

دبیر  بهرام��ن،  محمدرض��ا 
خانه معدن ایران در گفت وگو 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« درباره 
اثرات منفی تحریم ها بر بخش 
مع��دن، بیان می کن��د:  »اثر 
برداشته شدن تحریم ها را باید 
بازار موادمعدنی  در دو بخش 
و تجهی��زات معدنی بررس��ی 
ک��رد. در اث��ر تحریم ه��ا م��ا 
هدف  بازارهای  نمی توانستیم 
و  کنی��م  تعری��ف  خ��وب  را 
بازارهای کشورهای اروپایی را 

از دست داده بودیم. 
مش��کل اساس��ی ما بر سر 
نق��ل و انتق��ال پول ب��ود. در 
بخ��ش تجهی��زات معدنی نیز 
م��ا نمی توانس��تیم تجهیزات 
را از کش��ورهای صاح��ب نام 
خری��داری کنیم و ب��ه ناچار 

باید س��راغ کشورهای آسیای 
ش��رقی می رفتیم که کیفیت 
آنه��ا در ح��د مطل��وب نبود. 
همچنی��ن در این بخش ما با 
مش��کل اس��تفاده از خدمات 
پ��س از فروش ب��ه تجهیزات 
روب��ه رو  نامنظ��م  به ص��ورت 
بودیم ک��ه این موضوع هزینه 
تمام شده را 20 تا 25 درصد 

افزایش می داد.«
معدن  »بخش  می افزاید:  او 
یک��ی از بخش ه��ای ج��ذاب 
برای س��رمایه گذاران خارجی 
اس��ت اما با وج��ود تحریم ها، 
س���رمایه گ��ذاران خ�ارج��ی 
نمی توانس��تند ب��ه این بخش 
ورود کنن��د و آن دس��ته هم 
که ورود کرده بودند با چالش 

مواجه بودند.«
رضا خیام، مدیرعامل شرکت 
 خیام سپنتا نیز در این زمینه به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  
»تحریم ه��ا موج��ب ش��د ت��ا 
هزینه ه��ای بخش مع��دن باال 
برود و منافع ما در بس��یاری از 

مواقع از دست برود. 
از س��وی دیگر م��ا بازارهای 
جهان��ی را نیز از دس��ت دادیم 
و فقط بازار چین برای ما باقی 

ماند.«

کاهش هزینه ها مهم ترین 
اثر برداشته شدن تحریم ها

ح��اال که امید به برداش��ته 
رنگی جدی  تحریم ها  ش��دن 
به خ��ود گرفته این پرس��ش 
مطرح می شود که چه تحولی 
در انتظار بخش معدن است؟ 
س���جاد غ��رق��ی، ع�ض��و 
هیات مدیره انجمن سنگ آهن 
ایران نی��ز در ای��ن زمینه به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»در بخ��ش مع��دن بای��د دو 
بخ��ش را ج��دا کنی��م. یکی 
حوزه ه��ای تخصص��ی بخش 
مع��دن مث��ل فل��زات پای��ه، 
س��نگ های  رنگ��ی،  فل��زات 
تزیین��ی و... و بخ��ش دیگ��ر 
کسب وکار  عمومی  موضوعات 
نظی��ر امکان س��رمایه گذاری 
و...  اعتبار  خارجی، گش��ایش 
اس��ت. برداش��تن تحریم ه��ا، 
کاهش هزینه های حمل و نقل، 
خارجی  سرمایه گذاری  امکان 
و مواردی از این دس��ت است 
ک��ه هم��ه بنگاه ها را ش��امل 

می شود.«
 خیام هم با بیان اینکه طبیعتا 
وقتی م��راوده ما ب��ا بانک های 
جهانی عادی شود از هزینه های 
بخش معدن کاسته خواهد شد، 
اظه��ار می کند:  »با برداش��ته 

شدن تحریم ها، سرمایه گذاران 
و شرکت های اکتشافی خارجی 
ب��ه ایران خواهند آم��د و ما به 
اقتص��اد دنی��ا وص��ل خواهیم 
ش��د. طبیعتا تبادالت ما با دنیا 
نیز بیشتر ش��ده و شرکت های 
معدنی دیگر ناچار نیس��تند از 
ش��رکت های درجه دو و س��ه 

آسیایی تجهیزات تهیه کنند.«

سیاست های ضدتوسعه ای 
مساوی تحریم داخلی 

بخش معدن
با اینک��ه طبیعتا برداش��ته 
اتفاق��ات  تحریم ه��ا،  ش��دن 
مثبت��ی را برای ح��وزه معدن 
در پ��ی دارد اما فع��االن این 
بخش معتقدند آزاردهنده تر از 
تحریم ها سیاس��ت هایی است 
که داخل کش��ور برای حوزه 

معدن انجام می گیرد. 
زمین��ه  ای��ن  در  غرق��ی 
اظهار می کن��د: »بدون وجود 
نی��ز  خارج��ی  تحریم ه��ای 
سیاس��ت گذاری هایی ک��ه در 
دولت و مجلس اتفاق می افتد، 
به مراتب اثرات منفی بیشتری 
به تحریم های خارجی  نسبت 
دارد. اما فشارهایی که از بابت 
به��ره مالکانه، حق��وق دولتی 
و تس��هیالتی ک��ه در اختیار 

قرار می گیرد،  بخش خصوصی 
حتی ب��ا برداش��تن تحریم ها 
ش��رایط  در  پابرجاس��ت.  نیز 
موج��ود وقت��ی ب��ازار جهانی 
در رک��ود به س��ر می برد، این 
سوءتدبیر اس��ت که دولت از 
طریق افزای��ش حقوق دولتی 
هزینه های معدن��کاری را باال 
بب��رد. ای��ن موض��وع موجب 
 ش��ود که بدنه معدنی بیش از 
پیش آسیب پذیر می شود و با 
افزایش هزینه ها مجموعه های 
معدنی به ویژه بخش خصوصی 
واقعی از گردونه رقابت خارج 
ش��وند و ای��ن ضرب��ه مهلکی 

است.«
او ادام��ه می ده��د: »ما در 
بخ��ش  در  تصمیم س��ازی ها 
مع��دن در ری��ل توس��عه ای 
بلند مدت  در  نداری��م.  ق��رار 
س��رمایه گذاری  امکان  وقتی 
خارج��ی فراهم ش��ود، بازار 
خصوصی  بنگاه های  از  خالی 
دلیل  همی��ن  ب��ه  می ش��ود 
در  ام��روز  اصل��ی  موض��وع 
ح��وزه معدن، سیاس��ت های 
و  دول��ت  در  ضدتوس��عه ای 
مجل��س در این حوزه اس��ت 
اینک��ه  از  بی��ش  بنابرای��ن 
از تحریم ه��ای  نگران��ی م��ا 
خارجی باش��د از تحریم های 
داخلی اس��ت. اولویت باید با 
تقوی��ت نهاده��ای خصوصی 
برداش���ته  این�ک��ه  باش���د. 
موان��ع  و  تحریم ه��ا  ش��دن 
امکان  پ��ول،  انتقال  و  نق��ل 
را  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
فراهم می کند خوب است اما 
وقت��ی بخش خصوصی وجود 
نداش��ته باش��د، هم��ه ای��ن 
اتفاقات بیهوده اس��ت. کمک 
بخش خصوص��ی  بق��ای  ب��ه 
س��رمایه گذاری  مهم تری��ن 
آینده  ب��رای  باید  اس��ت که 
ص��ورت بگی��رد در غیر ای��ن 
صورت کش��ور ب��ه جوالنگاه 
ش��رکت های خارج��ی بدون 
مل��ی  بخش ه��ای  دخال��ت 

تبدیل خواهد ش��د.«

بررسی نتیجه برداشته شدن تحریم ها در بخش معدن

بازارهایازدسترفتهبازمیگردند

افزای��ش قیم��ت خ��ودرو، یک��ی از 
نخس��تین بحث هایی بود که از ابتدای 
سال جاری مطرح شد و در حالی که بازار 
در انتظار مشخص شدن میزان افزایش 
قیمت خودرو به سر می برد هنوز تصمیم 

تازه ای درباره آن گرفته نشده است. 
به گزارش خبرنگار »فرصت امروز«، با 
توجه ب��ه افزایش میزان مالیات، در نظر 
گرفته ش��دن تورم 15 تا 18 درصد در 
الیحه بودجه 94 و افزایش 200تومانی 
ن��رخ ارز، خودروس��ازان می گوین��د که 
هزینه تولید آنها باالت��ر خواهد رفت از 
همی��ن رو درخواس��ت افزایش قیمت 

خودرو را دارند. 
احم��د نعمت بخ��ش، دبی��ر انجمن 
خودروسازان، در این زمینه به ایسنا گفته 
است: »به دلیل افزایش هزینه های تولید 
خودرو در س��ال جدید، خودروس��ازان 
به زودی درخواست افزایش قیمت را به 
شورای رقابت ارائه خواهند کرد. در سال 
جدید هزینه های مختلف تولید خودرو و 
تعرف��ه واردات برخی از مواد اولیه فوالد 
ب��ر صنعت خ��ودرو بین 3 ت��ا 5 درصد 
افزایش یافته است، عالوه بر آن مالیات 
ب��ر ارزش افزوده یک درص��د و حقوق و 
دستمزد حدود 17 درصد نسبت به سال 

گذشته رشد داشته است.«
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزوده 
است: »همچنین قیمت ارز مبادله ای که 
مورد استفاده خودروسازان و قطعه سازان 
قرار می گیرد نیز در سال جدید افزایش 
یافت��ه و در مجموع هزینه ه��ای تولید 

خودرو در کشور رشد داشته است.«
همچنین حس��ن فروزان مهر، معاون 
ف��روش و بازاریابی گروه خودروس��ازی 
س��ایپا اعالم کرده اس��ت: »ما خواهان 
افزایش قیمت محصوالت مان هستیم با 
این حال هرگونه افزایش قیمتی منوط 

به تایید شورای رقابت خواهد بود.«
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه ش��ورای رقابت 

تعیین کننده نهایی میزان افزایش قیمت 
خ��ودرو اس��ت و در حالی ک��ه صحبت 
از ارائه درخواس��ت خودروس��ازان برای 
افزایش قیمت خودرو می ش��ود، رییس 
ش��ورای رقابت می گوید که این ش��ورا 
منتظر آمار بان��ک مرکزی برای تعیین 

میزان این افزایش است. 
رضا ش��یوا در گفت وگو با فارس بیان 
کرده است: »خودروسازان برای افزایش 
قیمت خودرو، درخواست های خود را به 
شورای رقابت ارائه کردند تا قیمت های 
جدی��د براس��اس تورم بخش��ی خودرو 
تعیین ش��ود. درخواس��ت خودروسازان 
به صورت کلی مطرح ش��ده و هنوز عدد 
و رقم مشخصی بابت افزایش قیمت به 

شورای رقابت ارائه نشده است.«
ش��یوا گفته اس��ت: »منتظر هستیم 
ت��ا بان��ک مرکزی ن��رخ تورم بخش��ی 
خودرو را به ش��ورای رقابت ارائه کند و 
بر این اس��اس و با توج��ه به نمره کیفی 
خودروها که از س��وی ش��رکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد اعالم خواهد شد، 
برای قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری 
کنیم. هنوز اطالعاتی در مورد کیفیت و 
تورم بخشی خودرو به ما ارائه نشده است 
ولی امیدواریم نرخ تورم بخشی تا هفته 
آینده از س��وی بانک مرکزی به شورای 

رقابت ارائه شود.«
با توجه ب��ه انجام تفاهم میان ایران و 
گروه 1+5 برای افکار عمومی این انتظار 
به وجود آم��د که قیمت خودرو کاهش 
پی��دا کند، اما از آنجایی که هنوز اقدامی 
برای برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا انجام 
نشده و در بهترین حالت، نتیجه صورت 
گرفتن اقدام جامع مشترک در سه ماهه 
پایان سال مشخص می شود، طبیعتا این 
انتظ��ار برآورده نخواهد ش��د. حاال بازار 
منتظر میزان افزایش قیمت خودرو است 
که به گفته رییس شورای رقابت بستگی 

به نرخ تورم بخشی خودرو دارد.

وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت از راه اندازی معدن 
خبر  ب��ه زودی  بهرام گور 
داد و گف��ت: در بودج��ه 
س��ال جاری پیش بین��ی 
ش��ده از مح��ل یارانه ها 
5200 میلی��ارد توم��ان 
ب��ه بخش ه��ای مختلف 
تولی��دی از جمله معدن 

اختصاص یابد. 
به گ��زارش ایس��نا در 

فارس، محمدرضا نعم��ت زاده در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان فارس، اظهار 
ک��رد: انعق��اد تفاهم نامه با س��ازمان های 
محیط زیست و انرژی اتمی، توسعه معادن 
را در کش��ور به هم��راه دارد که به تبع آن 
در استان فارس نیز همین گونه است. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 
بح��ث انرژی اتمی نیز از دیگر مش��کالت 
اکتش��اف معدن ب��وده که ب��ا انعقاد یک 
تفاهم نامه قرار بر این شد مراحل مطالعات 
و اکتشاف انجام شود، اگر منابع زیر زمین 
به بخش اتمی مربوط ب��ود به آنان واگذار 
شود و در غیراین صورت متعلق به صنعت و 
معدن خواهد بود.  نعمت زاده با بیان اینکه 
امروز راه آهن یکی از زیرساخت های مهم 
در استان فارس به ش��مار می آید، عنوان 
کرد: فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری و 
س��خنان رییس جمهور تاکید بر توس��عه 
صنعت و تولید در س��ال جاری اس��ت که 

امیدواریم تحقق یابد. 

لزوم تکمیل زنجیره سرمایه گذاری با 
هدف رونق اقتصادی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
در بازدی��د از برخ��ی واحده��ای صنعتی 
و معدنی اس��تان فارس گف��ت: در برخی 
به خوبی  حوزه ها زنجیره س��رمایه گذاری 
رعایت و تکمیل نش��ده و یکی از راه های 
دس��تیابی ب��ه ه��دف رونق اقتص��ادی، 
تکمی��ل زنجیره های س��رمایه گذاری در 
بخش هایی نظیر صنعت و معدن اس��ت.  
نعم��ت زاده اف��زود: ورود بخش خصوصی 
به زنجیره سرمایه گذاری ها راه حل مقابله 
با خام فروش��ی اس��ت.   وی با بیان اینکه 
تولیدات معدنی، محصول خام محس��وب 
می ش��ود لزوم ایجاد صنایع  تبدیلی برای 
ف��رآوری این محصوالت را یادآور و متذکر 
ش��د: تکمیل زنجیره س��رمایه گذاری به 
فرآوری محصوالت خام در بخش معدن و 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر و رونق اقتصادی 

منجر خواهد شد. 
 نعمت زاده با اش��اره به 
مش��وق های  پیش بینی  
قانونی در مس��یر جذب 
در  س��رمایه گذاری ها 
بخ��ش مع��دن، اعم��ال 
معافیت ه��ای قانون��ی را 
از جمل��ه این مش��وق ها 
خصوصا برای معادن واقع 
در مناطق محروم عنوان 
و اضافه ک��رد: در بودجه 
سال جاری پیش بینی شده از محل یارانه ها 
5200 میلیارد تومان به بخش های مختلف 

تولیدی از جمله معدن اختصاص یابد. 
 وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان 
اینکه مشکل اصلی این واحدهای صنعتی 
فوالد اس��تان فارس نداش��تن مواد اولیه 
است، گفت: علت اصلی این مشکل، نبود 
س��رمایه گذاری منظ��م در زنجیره تولید 
فوالد اس��ت.   نعمت زاده با اشاره به وجود 
س��نگ آهن خام در کش��ور تصریح کرد: 
تکمیل این زنجیره ممکن است تا یک سال 
و نیم آین��ده ادامه پیدا کند، چرا که مواد 
اولی��ه همه واحدها باید از محصول ماقبل 
خود تامین شوند.   وی همچنین به بازدید 
از خ��ود فوالد نی ریز اش��اره و اضافه کرد: 
ب��ه دلیل محدودیت منابع عمومی س��ال 
گذش��ته 65درصد این واح��د را از طریق 
مزایده به بخش خصوصی واگذار کردیم و 
اخیرا شرکتی تاسیس شده که امید است 
ب��ه زودی راه اندازی ش��ود.   وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت ظرفیت ف��والد نی ریز را 
تا 800 هزار تن اعالم و خاطرنش��ان کرد: 
گشایش اعتبار آن سال گذشته انجام شده 
و به زودی تجهیزات آن هم در داخل و هم 

خارج ساخته و تجهیز خواهد شد. 
 نعمت زاده همچنی��ن به بازدید خود از 
بخش تولیدات گروه فاتح صنعت اش��اره 
و اضاف��ه ک��رد: در حال حاض��ر در بخش 
تولیدات این گروه که تجهیزات نفت، گاز و 
پتروشیمی را تولید می کند انواع تجهیزات 
ثاب��ت مانند مبدل ه��ای حرارتی، مخازن 
تحت فشار، رآکتورها و. . . ساخته می شود. 
 وی با بیان اینکه هم اینک بیش از 5هزار 
نف��ر در واحدهای مختل��ف این مجموعه 
مش��غول به کار هس��تند، گفت: این امر 
نش��انگر این مهم است که اگر کارآفرینان 
و سرمایه گذاران مسلط به کار باشند و هم 
با عالقه آن را دنبال کنند، می توانند موتور 
حرکتی بسیاری از واحدهای صنعتی ما را 

به حرکت درآورند. 

اختصاص 5200 میلیارد به تولید از محل یارانه هاتورم بخشی خودرو؛ تعیین کننده افزایش قیمت

دوشنبه
243 فروردین 1394 www.forsatnet.irشمــاره 198 کار و تولید

نقدی بر موقعیت کنونی معدن و صنایع معدنی ایران 
امکان سنجی تاثیرپذیری معدن از 

لغو احتمالی تحریم ها

نزدی��ک  از  ناش��ی  خوش بینان��ه  ش��تاب زدگی 
ش��دن ب��ه توافق هس��ته ای، افکار عموم��ی را برآن 
می دارد که چش��م انتظار گشایشی نو در زمینه های 
اقتص��ادی باش��د. زمینه مع��دن و صنای��ع معدنی 
نی��ز یک��ی از مهم ترین میدان های اقتصادی اس��ت 
 ک��ه انتظ��ار م��ی رود تح��ت تاثی��ر ای��ن دگرگونی 
سیاس��ی - اقتص��ادی قرار گی��رد، غاف��ل از اینکه 
زیرس��اخت ها و پیش نیازه��ای الزم ب��رای حصول 
چنین تحولی آماده نبوده و نه امروز که در 30س��ال 
گذشته اندیشه و سرمایه گذاری الزم در آماده سازی 
زیرساخت های اکتشافی و معدنی صرف نشده است. 
نبای��د فراموش کرد که وضعی��ت ارتباط بین المللی 
اقتصاد معدن ایران در بهترین شرایط نیز به وضعیت 
موجود در 15 س��ال گذش��ته نخواهد رسید چراکه 
جبران زمان از دس��ت رفته همیش��ه ممکن نیست 
و فرصت های��ی که قابل اس��تفاده ب��وده در صورت 
اش��غال ش��دن، از دست رفته محس��وب می شود. با 
ن��گاه گذرایی به دانش زمین شناس��ی اکتش��افی به 
س��رزمین مان، خواهیم دید ک��ه نه تنها به دانش مان 
افزوده نش��ده که قوانین دس��ت وپا گیری در زمینه 
تعامل مع��دن کاری با منابع طبیعی، محدودیت های 
بدون مطالعه زیس��ت محیطی، سنگین شدن حقوق 
دولتی و اعمال نابجای بهره مالکانه را نیز افزوده ایم. 
به ه��ر روی تح��والت اخیر می تواند ش��روع دیگری 
باش��د و می بایس��ت با ش��ناخت واقع بینانه شرایط 
موجود، حرکت های اقتصادی معدن و صنایع معدنی 
را مدیری��ت ک��رد. دیدگاه های اغراق آمیز گذش��ته 
همواره ایران را به عنوان یکی از پتانسیل های بزرگ 
معدنی در افکار عمومی داخلی معرفی کرده اس��ت 
درصورتی که واقعیت همیشه خارج از ذهن ما جاری 
است و میزان پتانس��یل معدنی یک کشور را سطح 
مطالعات اکتش��افی تعیین می کن��د. با توجه به آمار 
اقتص��اد معدن��ی جهان، ای��ران در بین کش��ورهای 
معدن��ی، مح��ل قاب��ل توجهی ن��دارد که بت��وان با 
ح��ذف تحریم ه��ا به تغیی��رات اساس��ی دل خوش 

داش��ت. امیدهایی ک��ه از تغیی��رات محتمل روابط 
بین المللی مطرح می ش��ود تنها یک تغییر نسبت به 
گذش��ته و آن هم در صورت مساعد کردن قوانین و 
شرایط اس��ت. به عبارت روشن تر، برخالف ادعاها و 
نگاره هایی که با دیدگاه اغراق آمیز طرح می ش��وند و 
هرگز آمار مستندی برای این ادعا ها ارائه نمی شود، 
ایران در مقایسه با کش��ورهای معدنی، نه سرزمین 
معدن خیزی اس��ت که جایگاهی در میان کشورهای 
معدنی دنیا داشته باشد و نه پتانسیلی دارد که بتواند 
جزو رتبه های برتر جهانی قرار گیرد. آنچه هست در 
حدی اس��ت که اقتصاد معدنی داخلی را گرم کند و 
در بهترین ش��رایط بر اقتصاد کشورهای منطقه اثر 
گذارد. توان و پتانس��یل های معدنی یک کشور تنها 
با داده های اکتش��افی آن س��نجیده می شود. دراین 
زمینه در سه دهه گذشته سرمایه گذاری شایسته ای 
صورت نگرفته و ام��روز در واقع نمی دانیم از ذخایر 
معدنی چه چیز و چه مقدار داریم و طبیعی است که 

در رتبه بندی جهانی جایی نداشته باشیم. 
 در اقتصاد جهانی هر 20 تا 30 س��ال یک جهش 
اقتص��ادی چند س��اله ایجاد می ش��ود ک��ه در بازه 
قبل��ی، ایران درگیر تحریم بوده و برخی فرصت های 
توس��عه معدنی را از دس��ت داده اس��ت. به منظور 
انج��ام حرکت های بزرگ در زمین��ه معدن وصنایع 
معدنی، گشایش های اقتصادی ناشی از لغو احتمالی 
تحریم ها به طور موثر می تواند زمینه ای را ایجاد کند 
که ما با درس گرفتن از عدم توس��عه دانش معدنی، 
خود را برای 15 سال آینده آماده کنیم و این توهم 
را از خود دور کنیم که دنیای س��رمایه گذاری پشت 
درهای تحریم مترصد اس��ت که ورود خود به فضای 
معدنی ایران را جشن بگیرد و در واقع این ما هستیم 
که زمانی موفق به جلب ورود س��رمایه گذار خارجی 
خواهیم ش��د که با بازسازی س��اختارهای قانونی و 
مهندس��ی اکتش��اف، فض��ا را برای توجی��ه و ورود 

سرمایه گذار خارجی آماده کنیم. 
سلس��له مباحث تاثیر لغو تحریم ه��ای اقتصادی 
بر مس��ائل مرتبط با اقتصاد معدن در شش قسمت 
نگاش��ته ش��ده اس��ت. در ش��ماره های آینده تاثیر 
مستقیم و غیرمس��تقیم توافق احتمالی هسته ای بر 
زوایای مختلف معدن و صنایع معدنی با عناوین زیر 

بررسی خواهد شد: 
1- توان معدنی موجود کشور و بررسی زمینه های 
جذب سرمایه گذار خارجی درصورت حذف تحریم ها. 
2- اهداف سرمایه گذاری اکتشاف مواد معدنی در 

ایران و مسائل مرتبط با تحریم ها شامل: 
اکتش��افی  ایده ه��ای  روی  س��رمایه گذاری   -

موادمعدنی. 
- سرمایه گذاری روی اندیس های معدنی. 

- سرمایه گذاری روی محدوده های اکتشافی. 
- س��رمایه گذاری روی گواه��ی کش��ف و پروان��ه 

بهره برداری معدن. 
- سرمایه گذاری روی پهنه های اکتشافی. 

- سرمایه گذاری روی صنایع معدنی. 
3- تاثیرپذیری محصوالت ش��یمیایی برپایه مواد 

معدنی از لغو احتمالی تحریم ها. 
4- ش��رکت های معدن��ی ایران��ی در تعام��ل ب��ا 

شرکت های سرمایه گذار خارجی. 

برنامه 7 ساله »توسعه محصول« 
ایران خودرو ابالغ شد 

 مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ای��ران خ��ودرو برنامه 
هفت س��اله توس��عه محصول در این گروه صنعتی از 
طراحی تا تولید برمبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از بخش خصوصی را تدوین و ابالغ کرد. هاشم 
یکه زارع برنامه راهبردی توسعه محصول گروه صنعتی 
ای��ران خ��ودرو را در بخش های طراحی بدن��ه خودرو، 
قالب س��ازی، مجموعه های تعلیق، ق��وای محرکه، تریم 
داخلی خودرو و بخش الکترونیک را تدوین و ابالغ کرد. 
ایجاد و تقویت پتانس��یل های داخلی در فرآیند توسعه 
محصول، از طراحی تا تولید محصول جدید، هم راس��تا 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از محورهای موثر 
در آینده صنعت خودروی کش��ور اس��ت. گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو، حمایت از بخش خصوص��ی در طراحی، 
تولید خودرو و مجموعه ها و قطعات را به منظور ارتقای 
فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید در سرلوحه امور 
خود قرار داده اس��ت. براساس این گزارش، در استراتژی 
هفت ساله توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو، 
حمایت از تاس��یس سه ش��رکت طراحی بدنه خودرو، 
پش��تیبانی از تاسیس پنج ش��رکت جدید قالب سازی و 
حمایت از تاس��یس پنج شرکت برای طراحی مجموعه 
تعلیق و اکس��ل و 10 ش��رکت جدید یا توس��عه فعلی 

تولید کننده قطعات مجموعه تعلیق به چشم می خورد. 

ارائه خدمات مهارتی به زنان جویای 
کار در حوزه های صنعت و کشاورزی

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
از ارائ��ه خدمات مهارتی به متقاضیان زن جویای کار در 
حوزه های صنعت و کشاورزی در راستای افزایش حضور 
موث��ر زن��ان در بخش های مختلف اقتص��ادی در محور 
فعالیت های س��ازمان آموزش فنی و حرف��ه ای خبر داد. 
پوراندخت نیرومند در گفت وگو ب��ا ایرنا، افزود: تجزیه و 
تحلیل آمارهای آموزشی سازمان نشان می دهد رشته های 
آموزشی شده در مراکز آموزشی که برای زنان ارائه می شود 
و نیز بیشتر رشته های ایجاد شده در آموزشگاه های آزاد 

خدماتی هستند. 
وی اظهار داش��ت: همچنین شاهد افزایش سهم زنان 
در بخش های صنعتی هس��تیم و برهمین اس��اس بین 
نی��از بازار کار و آموزش های س��ازمان از بعد جنس��یتی 
انطب��اق کمتری وجود دارد. وی از برنامه ریزی س��ازمان 
جهت ارائ��ه آموزش های مهارتی در رش��ته های فنی از 
جمله طراح سیستم های انرژی خورشیدی، تعمیر لوازم 
خانگی، خودرو )تون آپ و برق خودرو(، اسپارک، تعمیر 
المپ های الکتریکی، تکنسین تجهیزات شبکه و کنترلر 
مدارهای پنوماتیک خبر داد. نیرومند گفت: قرار اس��ت 
تعدادی از دوره های آموزش��ی یادشده در هفته کارگر و 
هفته مهارت و کارآفرینی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و همچنین معاونان ریاست جمهوری، رونمایی 
ش��ود. وی بر اهمیت بخش های صنعت و کش��اورزی و 
همچنین وجود نیمی از جامعه فعال اقتصادی به عنوان 
زن از یکسو و شرایط خاص اقتصادی که حضور زنان را در 

این عرصه الزامی کرده است، تاکید کرد. 
وی گفت: ارائه آموزش های مرتبط به توسعه اجتماعی 
فرهنگی، ارائه آموزش های مرتبط به مدیریت مصرف آب و 
حفاظت از محیط زیست، تجلیل از زنان سرپرست مهارت 
آموخته، تجلیل از مادران شاغل موفق در عرصه سازمانی 
و خانوادگ��ی، زنان معلول موفق در عرصه های اجتماعی 
و اقتص��ادی، زن��ان کارآفرین، مدیران زن ش��رکت های 
دانش بنیان که دوره های مهارتی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای را گذرانده اند، از جمله برنامه هایی اس��ت که در 
سال جاری مورد توجه س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور قرار دارد. 

سرپرست مرکز ملی فرش عنوان کرد
 فرش های چند هزار متری ایرانی 

در کشورهای عربی 
 سرپرس��ت مرک��ز ملی ف��رش گف��ت: بزرگ ترین 
فرش ه��ای دس��تباف ایران��ی در ابع��اد 2500 متری، 
4500مت��ری و 6500 مت��ری برای کش��ورهای عربی 
بافته شده که در رکورد های گینس نیز به ثبت رسیده 
و در حال حاضر در ابوظبی مورد استفاده قرار می گیرد. 
حمید کارگر در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: س��االنه 
حدود 3میلیون مترمربع فرش دستباف در کشور تولید 
می شود که حدود دو سوم از این میزان به 80 کشور دنیا 
صادر می شود. وی گفت: بعضی کشورهای اروپایی مانند 
آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانس��ه، سوییس و کشور های 
عرب��ی منطقه جنوب��ی خلیج فارس و لبن��ان و بعضی 
کشور های آسیای شرقی مثل ژاپن و چین از مشتریان 
فرش دستباف ایرانی هستند. کارگر با بیان اینکه فرش 
دستباف دو دسته بازار اصلی دارد که یکی بازار داخلی و 
دیگری بازار خارجی است، گفت: یک دسته از بازارهای ما 
 جدید هستند که به تازگی با فرش دستباف آشنا شدند و 
یک دسته از بازارها قدیمی هستند که هر کدام به اقتضای 
سالیق مردم، آب و هوا و اقلیم مناطق، نگاه متفاوتی به 
فرش دستباف دارند و نمی توان نسخه واحدی را در این 
زمینه برای همه کشورها در نظر گرفت. سرپرست مرکز 
ملی فرش با بیان اینکه فرش دستباف تنوع باالیی دارد 
و در اندازه های کوچک تا بزرگ، رنگ های گرم و س��رد 
و طرح های ش��لوغ و پرکار ت��ا طرح های خلوت عرضه 
می شود، اظهار کرد: همه فرش ها مخاطبان خاص خود 
را دارند و فرش دستباف ایرانی قابلیت پاسخگویی به نیاز 
مخاطبان را دارد اما به طور معمول بعضی کشور ها نوع 

خاصی از فرش ها را می پسندند.

خودرو

صنعت

یادداشت

عسل داداشلو
محمد ضرغامی
کارشناس ارشد زمین شناسی



س��ال 1311 ب��ود ک��ه ب��ا 
تح��والت رضاخان��ی به واحد 
پ��ول ای��ران رس��ید و واحد 
قران را که س��ال های درازی 
با ایرانی ها خ��و گرفته بود به 
تبدیل کرد.  اس��پانیایی  ریال 
هم��ان س��ال، توم��ان نیز به 
عنوان واحد غیررس��می پول 
ایران، مورد توجه قرار گرفت. 
بع��د وین گش��ت و گذش��ت 
س��ال ها از عمر ریال در بازار 
پولی و مالی ایران هم گذشت 
اما تومان همچنان واحد پول 
محب��وب و پر کاربرد در میان 
ایرانی ه��ا باق��ی مان��د و تنها 
و  برگه ه��ای حس��ابداری  در 

اسکناس ها، رسمیت دارد. 
تاکن��ون هیچ نظر س��نجی 
رس��می در این ب��اره انجام 
نش��ده اس��ت ت��ا بت��وان از 
در  ریال  مش��روعیت  میزان 
می��ان مردم کوچ��ه و بازار 
تردید  اما بدون  سخن گفت 
می توان گفت تومان پس از 
اصالحات  اجرای  از  86 سال 
همچنان  رضاخ��ان،  پول��ی 
ایرانی هاس��ت  محبوب  پول 
ایرانی هر روز  و میلیون ه��ا 
و س��اعت رن��ج مضاعفی را 
تحم��ل می کنند تا در ذهن 
خ��ود ری��ال را ب��ه توم��ان 
تبدی��ل کنن��د چراکه بدون 
»پول«  نمی توانن��د  توم��ان 

را بفهمند. 

دردسر محاسبه ریال به 
تومان

مظفری��ان،  حس��ین 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
امروز«  »فرصت  ب��ه  این باره 
گف��ت: بر این اس��اس حذف 
صف��ر پ��ول مل��ی باره��ا در 
دستور کار بانک مرکزی قرار 
گرفته اما به دلیل مش��کالت 

اجرای��ی ای��ن ط��رح و نبود 
انگیزه کافی از دس��تورالعمل 
ش��ده  خارج  مرکزی  بان��ک 
اس��ت. آخرین بار در س��ال 
90 ب��ود ک��ه بان��ک مرکزی 
س��ایت  یک  راه ان��دازی  ب��ا 
اسامی  مورد  در  نظر س��نجی 
م��ردم  از  ری��ال  جایگزی��ن 
کم��ک خواس��ت و اس��امی 
و  پارس��ی  دری��ک،  ایران��ی 
از همه گزینه ها  بیش  ایرانی 
رأی آورد. ب��ا این وجود پس 
از مدت��ی اعالم ش��د که این 
طرح در حالی حاضر به اجرا 
گذاش��ته نمی ش��ود. با روی 
کار آمدن دولت یازدهم یک 
بار دیگ��ر این ط��رح مطرح 
ش��د اما دوباره از دستور کار 

خارج شده است. 
وی افزود: بانک مرکزی باید 
تکلیف  برای همیش��ه  یک بار 
خود را ب��ا این وصل��ه ناجور 
ب��ازار پولی و مالی مش��خص 
کن��د. ری��ال در می��ان مردم 
ندارد  کارب��رد  و  مش��روعیت 
اما م��ردم مجبورند دربانک ها 
در لیس��ت حقوق ه��ا و در هر 

جایی ک��ه مجبور ب��ه تبادل 
س��ند مالی هس��تند تومان را 
ب��ه ریال تبدی��ل کنند که در 
بس��یاری از موارد با اش��تباه 
محاس��باتی مواجه می ش��وند 
و گاه��ی اوق��ات وقت��ی رقم 
مبادل��ه درش��ت باش��د برای 
آنها دردسر ساز می شود. مثال 
ریی��س یکی از ش��عب بانکی 
به من می گفت بر اثر اش��تباه 
محاس��باتی فرد صاحب چک 
که تجربه کافی در اس��تفاده 
از چ��ک نداش��ته اس��ت، وی 
 10000000 مبل��غ  جای  به 
ریال )10 میلیون ریال( مبلغ 
 100( 100000000ری��ال 
میلیون ریال( را در چک درج 
کرده و فرد مقابل هم چک را 
وصول ک��رده و حاضر به پس 
دادن مبلغ اضافی نشده است 
و مش��کل به مراج��ع قضایی 
کش��یده است. مش��کالتی از 
این دست در مبادالت روزانه 
مردم و تبدیل ریال به تومان 
در  و  می ده��د  روی  ف��راوان 
برخی موارد هم خسارت وارد 

شده قابل جبران نیست. 

توسعه نیافتگی بازار پولی
کارشناس  محمد حسن نژاد، 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرصت امروز« تاکید کرد: در 
تمام سال های گذشته ریال به 
دلیل حجم درش��ت آن هزینه 
گزاف��ی را به بانک های مرکزی 
برای چ��اپ، انتش��ار و امحای 
آن تحمی��ل کرده اس��ت. پول 
درش��ت دردس��رهای خ��اص 
خودش را دارد و بانک مرکزی 
برای حل این مش��کل بود که 
اق��دام به انتش��ار ایران چک ها 
کرد و نام��ه رییس مجلس در 
س��ال 91 مبنی ب��ر غیر قانونی 
بودن انتشار ایران چک جنجال 

زیادی را در پی داشت. 
برخ��ی  ک��رد:  اظه��ار  وی 
غیر کارشناس��ی  تحلیل ه��ای 
وجود دارد که اگر صفرها از پول 
ملی حذف شود اثرات روانی در 

میان مردم خواهد داشت. 
ریش��ه های  تحلیل ها  ای��ن 
اقتص��ادی ت��ورم را در نظ��ر 
نمی گیرن��د. ب��ا ح��ذف چند 
صفر، ریشه های تورم از میان 
نم��ی رود. به هر ح��ال وجود 

ای��ن نقطه ضع��ف در ب��ازار 
پول��ی و مال��ی و این اش��کال 
اساس��ی در واحد پولی کشور 
نش��ان می دهد که ای��ن بازار 
ب��ه درس��تی مدیریت نش��ده 
است. پول در جهان درآستانه 
تح��والت بزرگ��ی ق��رار دارد 
و پ��ول الکترونی��ک در حال 
تغییر چهره بازار پولی و مالی 
جه��ان اس��ت و ب��ا روی کار 
آمدن credit card  و روش 
پول اعتب��اری، مفهوم پول در 
حال دگرگون ش��دن است اما 
بازار پول��ی و مالی ما هنوز از 
مش��کالت ابتدایی رنج می برد 
و نیاز به توسعه یافتگی دارد. 
این کارش��ناس گفت: بانک 
مرکزی هزین��ه گزافی را برای 
انتشار اسکناس ها و مسکوکات 
می کن��د  پرداخ��ت  فعل��ی 
برنامه ریزی  بایک  درصورتی که 
منس��جم و اختص��اص بودجه 
می تواند هزینه های خود را یک 
بار برای همیش��ه کاهش دهد. 
متاسفانه در این مورد می بینیم 
که مجلس هم حساسیت الزم 
را ن��دارد درصورتی که مجلس 
می تواند با تصویب قوانین الزام 
آور بانک مرک��زی را به اجرای 
طرح در مدت زمان مش��خصی 
متعهد کند و توسعه بازار پولی 
و مالی را شدت ببخشد. تعویق 
دوباره اجرای این طرح در بانک 
مرکزی می توان��د اجرای آن را 
حداقل برای یک دوره پنج ساله 
دیگر عقب بیندازد و الزم است 
مجلس در این مورد اقدام کند. 
وی اف��زود: نبای��د انتظ��ار 
زی��ادی از ح��ذف صفره��ا از 
پ��ول مل��ی داش��ت، این یک 
بازار پولی اس��ت  اش��کال در 
ک��ه رف��ع آن می توان��د ب��ه 
روان س��ازی معامالت در بازار 
منجر ش��ود و قرار نیس��ت با 
 حذف صفرها ارزش پول ملی

 افزایش یابد. 

حذف صفرها دوباره به تعویق افتاد

با وجودی که تغییر نرخ س��ود 
بانک��ی هم��واره یک��ی از موارد 
حاشیه س��از در اقتص��اد بوده اما 
زمزمه های کاهش نرخ س��ود از 
سوی شبکه بانکی در هفته های 
اخیر به دلی��ل افت نرخ تورم به 
م��رز 16درصد به موضوعی مهم 
در سیاس��ت گذاری نظام پولی و 
مالی کش��ور تبدیل ش��ده و این 
در حالی اس��ت که ع��ده زیادی 
از کارشناسان معتقدند با تعدیل 
نرخ سود، اقتصاد کشور از منافع 

آن بیشتر منتفع خواهد شد. 
به گ��زارش ایرن��ا، از آنجا که 
ن��رخ ت��ورم براس��اس آمارهای 
بانک مرک��زی و مرکز آمار ایران 
به حدود 15.5 درصد رس��یده و 
چشم انداز ثبات اقتصادی را برای 
کش��ور فراهم ک��رده، همین امر 
سبب شده تا از اواخر اسفند ماه 
سال گذش��ته و در آستانه نوروز 
دولتم��ردان اقتص��ادی از ع��زم 
دولت برای متناس��ب کردن نرخ 

سود بانکی با تورم خبر دهند. 
به هر حال تعیین نرخ س��ود 
بانک��ی در حال حاض��ر به بروز 
تناقض برای اقتصاد کشور منجر 
شده و درحالی که در کشورهای 
دارای اقتصاد تثبیت ش��ده نرخ 
سود بانکی متناسب با نرخ تورم 
افزایش می یاب��د، در اقتصاد ما 
افزای��ش ن��رخ س��ود بانکی به 
و  تولی��د  تش��دید هزینه ه��ای 
باالرفتن نرخ تورم و کاهش نرخ 
بازارهای  سود سبب گس��ترش 
سوداگرانه و به نفع رانت جویان 

منجر خواهد شد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
کارشناس��ان معتقدند هم اکنون 
موضوع کاهش ی��ا افزایش نرخ 
ندارد،  بانکی موضوعیتی  س��ود 
بلکه پیش��نهاد می ش��ود دولت 
توان خ��ود را صرف کنترل نرخ 

تورم کند. 
ع��زم دول��ت برای متناس��ب 
کردن نرخ سود بانکی با تورم به 

میزانی اس��ت که ولی اهلل سیف، 
ریی��س کل بانک مرک��زی نیز 
از ارائه پیش��نهاد تعیین س��قف 
سود تسهیالت بانکی خبر داده 
و گفته اس��ت: این پیشنهاد در 
جلس��ه ش��ورای پ��ول و اعتبار 
در س��ال 94 مطرح می شود تا 
سقف سود تس��هیالت بانکی با 
حفظ ویژگی های عقود اسالمی 

تعیین شود. 
از  وس��یعی  طی��ف  البت��ه 
اقتصادی  و  بانکی  کارشناس��ان 
نیز چنین استدالل می کنند که 
نرخ سود بانکی باید متناسب با 

نرخ تورم کشور تعیین شود. 
در این میان اما برخی کارشناسان 
بر این باورند که کاهش نرخ سود، 
پس اندازکنن��دگان کم بضاعت را 
تحت فش��ار ق��رار خواهد داد لذا 
هرگون��ه تصمیمی در این زمینه 
باید با در نظر گرفتن تمام جوانب 

باشد. 
از  گ��روه  ای��ن  ب��اور  ب��ه 
از طریق  دول��ت  کارشناس��ان، 
کاه��ش دس��تمزدهای واقع��ی 
آن  ب��ر  س��عی  حقوق بگی��ران 
دارد ت��ورم را کاه��ش دهد و با 
کاهش س��ودهای بانکی کشور، 
اندک مردم  یعنی پس اندازهای 
را ارزان در اختی��ار بخش مولد 

اقتص��اد قرار دهند تا این بخش 
از رکود خارج ش��ود. رس��یدن 
ن��رخ ت��ورم ب��ه 15 درص��د و 
لمس نش��دن آن توسط بخش 
و همچنین مصرف کننده  تولید 
نهای��ی ای��ن ش��ائبه را که نرخ 
ت��ورم غیرواقعی اعالم ش��ده تا 
ش��اهد دس��تمزد کمت��ر برای 
حق��وق بگی��ران و پرداخت وام 
با س��ود های پایی��ن در اقتصاد 

باشیم تقویت می کند. 
البت��ه هم��واره ب��ا تغیی��ر و 
کاهش نرخ سود بانکی انتظارات 
متفاوتی از س��وی کارشناس��ان 
مط��رح می ش��ود، موافق��ان بر 
ای��ن عقیده اند ک��ه کاهش نرخ 
س��ود س��رمایه های جامع��ه را 
متمرک��ز ک��رده و راه��ی بازار 
س��رمایه می کند و این درحالی 
است که مخالفان معتقدند این 
کاهش سبب سرازیر شدن پول 
ب��ه دیگر بازارها و ش��کل گیری 
حب��اب قیمت��ی در آن بخش ها 

خواهد شد. 
ناگفته نماند از س��ال گذشته 
تاکنون این دومین بار اس��ت که 
موضوع کاهش نرخ س��ود بانکی 
م��ورد تاکید ق��رار می گیرد، در 
س��ال گذشته و با افزایش رقابت 
بانکی ها برای افزایش نرخ س��ود 

بانکی که از زمس��تان س��ال 92 
آغاز ش��ده ب��ود، بانک��داران به 
توافق  مرک��زی  بانک  خواس��ت 
نام��ه ای را امض��ا کردن��د ک��ه 
براس��اس آن، نرخ س��ود بانکی 
از نرخ های نجوم��ی بازار رقابتی 

کمتر می شد. 
ای��ن تواف��ق البته چن��د ماه 
بیش��تر دوام نیاورد و بعد از آن 
ش��ورای پول و اعتبار وارد عمل 
ش��د و مصوب کرد تا بانکی ها از 
نرخ واحدی در سیس��تم بانکی 

تبعیت کنند. 
حال با گذش��ت ح��دود یک 
س��ال از این تغیی��رات، دوباره 
زمزمه ه��ای کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی به یک��ی از مباحث داغ 
محاف��ل اقتصادی تبدیل ش��ده 

است. 
آلب��رت بغزی��ان، کارش��ناس 
مس��ائل اقتص��ادی در تش��ریح 
افزایش  به  دالیل عالقه من��دان 
نرخ سود گفت: استدالل کسانی 
ک��ه با افزایش نرخ س��ود بانکی 
مواف��ق هس��تند این اس��ت که 
رش��د نرخ س��ود بانکی موجب 
جمع آوری نقدینگی س��رگردان 
و باع��ث تامی��ن مال��ی ب��رای 
اما  تولید می ش��ود  پروژه ه��ای 
بانکی موجب  افزایش نرخ سود 

تش��دید هزین��ه تولیدکننده و 
متعاق��ب آن نرخ ت��ورم خواهد 
ش��د. تورم حاص��ل در یک دور 
نقدینگی  خ��روج  موجب  باطل 
از بانک ها و س��رمایه گذاری در 
دیگر بازارهای سودده می شود. 

ای��ن اس��تاد دانش��گاه ادامه 
داد: از س��وی دیگر ب��ا افزایش 
نرخ س��ود بانکی تنها کس��انی 
ق��ادر ب��ه دریافت تس��هیالت و 
ک��ه  هس��تند  آن  بازپرداخ��ت 
تس��هیالت دریافت��ی را ص��رف 
معامالت داللی و واس��طه گری 
می کنند. در این شرایط نظارت 
بانک ها باید افزایش یابد چرا که 
بازپرداخ��ت چنین تس��هیالتی 
مطمئنا ب��ا فعالیت های تولیدی 

امکان پذیر نخواهد بود. 
بغزیان اظهار داش��ت: کاهش 
س��ود بانکی نی��ز می تواند باعث 
بانکی  بسته شدن حس��اب های 
به خصوص س��رمایه های کوچک 
بازاره��ای  و جابه جای��ی آن در 
س��ودآور دیگ��ری از جمله طال، 
دالر و خودرو شود چرا که چشم 
پوش��ی از س��ود بانک��ی در این 

شرایط آسان خواهد بود. 
عبدالناص��ر همت��ی، ریی��س 
ش��ورای هماهنگ��ی بانک ه��ای 
دولت��ی درخص��وص تغییر نرخ 
سود بانکی گفت: شخصا معتقدم 
نرخ سود سپرده های بانکی باید 
10درص��د )دو واح��د( کاه��ش 
یابد و برهمین اس��اس نرخ سود 
سپرده یک ساله باید حداکثر 20 
درصد شود. از آنجا که نرخ تورم 
هم اکن��ون در دامن��ه 16درصد 
قرار دارد، منطقی است نرخ سود 
س��پرده ها 4درصد باال تر از تورم 

تعیین شود. 
وی همچنی��ن گفت��ه اس��ت، 
هم اکنون نرخ س��ود تس��هیالت 
مبادل��ه ای 22 درصد اس��ت که 
قاعدتا بعد از کاهش نرخ س��ود 
بای��د این ن��رخ ب��ه 20 درصد 

کاهش یابد. 

منافع اقتصاد ایران از کاهش نرخ سود بانکی

دوشنبه
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خبرنــامه

رییس کل بانک مرکزی به آمریکا 
می رود

رییس کل بانک مرکزی به هم��راه معاونان خود برای 
شرکت در اجالس بهاره صندوق بین المللی پول به آمریکا 

سفر می کند. 
به گزارش تس��نیم، ولی اهلل سیف به همراه قائم مقام و 
معاون اقتصادی بانک مرکزی 26 فروردین ماه به منظور 
شرکت در اجالس بهاره صندوق بین المللی پول به آمریکا 

سفر خواهد کرد. 
نشست مش��ترک صندوق بین المللی پول  )IMF( و 
گروه بانک جهانی  )World Bank Group(، همه ساله 
در دو نوبت برگزار می ش��ود که طی آن از تمامی رؤسای 
کل بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی و کشورهای عضو 

دعوت به عمل می آید. 
اج��الس بهاره در اواخر فروردین م��اه و اجالس پاییزه  
)س��االنه( به طور معمول در اواس��ط مهرماه در واشنگتن 
برگزار و هر س��ه سال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو 

به عنوان میزبان اجالس ساالنه تعیین می شود. 
از مهم ترین نشس��ت های ای��ن اج��الس، می توان به 
میزگرده��ای اقتصادی با حضور مقامات ارش��د صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی، نشست وزرا و رؤسای کل 
گروه 24، نشست معاونان گروه 24، اجالس کمیته پولی 
 )DC(  و کمیته توس��عه )IMFC(  و مال��ی بین المللی

اشاره کرد. 

 مراودات 25 میلیارد  دالری  ایران با  بانک های
44  کشور

بانک تسویه حساب های بین المللی اعالم کرد: مراودات 
بانکی ایران با بانک های 44 کشور در پایان سپتامبر 2014 
به حدود 25 میلیارد دالر رسید که این رقم از اول 2014 

بیش از 3.2 میلیارد دالر افزایش داشته است. 
بانک تس��ویه حس��اب های بین المللی در جدیدترین 
گ��زارش خود اعالم ک��رد: میزان س��پرده های ایران نزد 
بانک ه��ای خارجی در پایان س��پتامبر 2014، با 4.229 
میلیارد دالر افزایش نس��بت به پایان سال 2013 مواجه 
شده است. میزان سپرده های ایران نزد بانک های خارجی 
در پایان س��ال 2013 بالغ بر 16.049 میلیارد دالر اعالم 
ش��ده بود که این رقم 9 ماه بعد یعنی در پایان سپتامبر 

2014 به 20.278 میلیارد دالر افزایش یافته است. 
س��پرده های ایران نزد بانک های خارجی در پایان سال 
2011 به 14.352 میلیارد دالر و در پایان سال 2012 نیز 

به 16.529 میلیارد دالر رسیده بود. 
اختالف میان سپرده ها و تعهدات ایران در برابر 44 بانک 
بررسی ش��ده در این گزارش در پایان سپتامبر 2014 به 

15.759 میلیارد دالر رسیده است. 
براساس این گزارش، تعهدات ایران نسبت به این بانک ها 
در پایان س��پتامبر 2014 با 971 میلی��ون دالر کاهش 
نس��بت به پایان س��ال 2013 مواجه شده است. تعهدات 
ایران نس��بت به این بانک ها در پایان سال 2013 بالغ بر 
5.49 میلیارد دالر بود که در پایان س��پتامبر 2014 این 
رقم به 4.519 میلیارد دالر رس��یده است. تعهدات ایران 
نزد بانک های خارجی در دسامبر 2011 بالغ بر 10.747 
میلیارد دالر و در دسامبر 2012 نیز 7.133 میلیارد دالر 

بوده است. 
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تس��نیم، حجم کل 
م��راودات بانکی ایران با بانک های 44 کش��ور خارجی در 
پایان س��ه ماهه س��وم 2014 با افزای��ش 3.258 میلیارد 
دالری نس��بت به پایان 2013 ب��ه 24.797 میلیارد دالر 
رسیده است. این رقم در پایان سال 2013 بالغ بر 21.539 

میلیارد دالر گزارش شده بود. 
مق��ر اصلی بانک تس��ویه حس��اب های بین المللی در 
ش��هر  )بازل( در سوییس اس��ت و گزارش های آن تحت 
عنوان  »بانکداری بین المللی و تحوالت بازار مالی« چهار 
بار در س��ال منتشر می ش��ود. در این گزارش ها سپرده ها 
و تعهده��ای مجموعه ای از بانک ها و موسس��ه های مالی 
غیربانکی متعلق به 44 کش��ور دنیا ک��ه عمدتا اروپایی 

هستند عرضه می شود. 

نظرات ضد و نقیض در بانک مرکزی آمریکا درباره 
زمان افزایش نرخ بهره بانکی

در حال��ی رییس بانک مرکزی آمریکا، اخیرا از افزایش 
زودهنگام نرخ بهره در این کشور خبر داده بود که نظرات 
متفاوت دیگر رؤس��ای فدرال رزرو ایالتی به تشتت آرا در 

این بخش مالی مهم دامن زده است. 
به گزارش فارس، مدت هاست که بانک مرکزی ایاالت 
متح��ده از افزایش نرخ س��ود بانکی در این کش��ور طی 
ماه های آینده خبر داده اس��ت ام��ا زمان اجرای این اقدام 

همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
کاخ س��فید با استناد به بهبود ش��رایط اقتصادی این 
کشور در سال گذش��ته میالدی از مناسب بودن شرایط 
برای افزایش نرخ سود بانکی در این کشور خبر داد و بانک 
مرکزی این کشور نیز اعالم کرد که در تابستان سال جاری 

نرخ سود بانکی در این کشور افزایش خواهد یافت. 
یکی از اصلی ترین ش��اخص هایی که کاخ سفید برای 
نشان دادن بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا به آن استناد 
می کرد افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این کشور 

در ماه های آینده بود. 
اما این شاخص نیز در ماه گذشته میالدی بسیار متزلزل 
جلوه کرد به گونه ای که تعداد مش��اغل ایجاد شده در این 
ماه نسبت به ماه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته 
اس��ت.  همین امر نگرانی ها را نسبت به آینده روند رشد 
اقتصادی در این کش��ور افزایش داده اس��ت و ابهاماتی را 
نسبت به زمان دقیق افزایش سود بانکی در آمریکا ایجاد 
کرده است.  به گزارش فرانس24، در آخرین جلسه بانک 
مرکزی آمریکا برخی شرکت کنندگان معتقد بودند که در 
شرایط فعلی و هفته های آتی ش��رایط برای افزایش نرخ 
سود بانکی در این کشور مهیاس��ت و این اقدام می تواند 
بدون نگرانی انجام گیرد.  برخی دیگر از شرکت کنندگان 
در این جلسه اعالم کرده اند که شرایط کنونی برای افزایش 
نرخ س��ود در این کشور مناسب نیس��ت اما این تصمیم 

می تواند طی ماه های آتی در سال جاری عملی شود. 
افزایش نرخ سود بانکی در آمریکا می تواند به تقویت دالر 
در بازارهای جهانی منجر ش��ده و بر بسیاری از مناسبات 
اقتصادی و همچنین قیمت های محصوالت مهم جهانی 
تاثیرگذار باش��د. به ط��ور مثال افزای��ش ارزش دالر طی 
هفته های گذش��ته از افزایش بیشتر قیمت نفت در بازار 
جهانی باوجود شاخص های فزاینده جلوگیری کرده است. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالرآمریکا3,373 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.373تومان و 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 980.000 تومان 
تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3.632 تومان و هر پوند نیز 
با 4.951تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 525.500 
تومان و هر ربع سکه 285.500 تومان فروخته شد. هر سکه 
یک گرمی 189.000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طالی 

18 عیار 100.325تومان قیمت خورد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 12.083 دالر بود.

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

برنده خوش شانس یک دستگاه 
خودروی تیبا مشخص شد

دومین قرعه کشی جایزه بزرگ طرح ریتون بانک پاسارگاد، 
روز پنجشنبه مورخ 20 فروردین 1394 و به مناسبت میالد 
پربرکت بانوی اسالم، حضرت فاطمه زهرا  )س( برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این قرعه کشی که 
با نظارت مدیران امور حقوقی و امور بازرسی بانک و در حضور 
جمعی از مدیران، بانکداران، مش��تریان و س��هامداران این 
بانک انجام شد، برنده جایزه ویژه این طرح که یک دستگاه 
خودروی تیبا اس��ت، همچنین 30 برنده دستگاه های تبلت 

مشخص شدند. 
گفتنی اس��ت در ای��ن ط��رح مش��تریان دارای حداقل 
150امتیاز حائز شرکت در قرعه کشی بودند. طرح ریتون با 
هدف گسترش خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد 
راه اندازی و اسامی برندگان در سایت بانک پاسارگاد منتشر 

شده است. 

قدردانی از هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک کشاورزی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و نماینده 
مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان از دکتر شهیدزاده 

قدردانی کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، ابراهیم نکو 
با ارس��ال لوح سپاس، قدرشناس��ی خود را از همکاری های 
صمیمانه و خدمات صادقانه رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک کش��اورزی و کلیه کارکنان متعهد و دلسوز این بانک 

ابراز کرد. 

شفاف سازی اطالعات ازمهم ترین اهداف 
بانک مهر اقتصاد

در پی درج اشتباه محاسبات اطالعات و صورت های مالی 
می��ان دوره ای 9 ماهه منتهی ب��ه 1393/09/30 بانک مهر 
اقتصاد در سیستم کدال در روز سه شنبه 1394/01/18، برای 
دقایقی اعداد مربوط به صورت های مالی این بانک با مغایرت 
نشان داده شد که بالفاصله و به محض آگاهی از این موضوع 
با هماهنگی و همکاری سازمان بورس نسبت به درج اعداد 

صحیح و رفع اشکاالت موجود اقدام الزم اعمال شد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، محس��ن 
داوودآب��ادی، مع��اون مال��ی و بودجه بان��ک درباره علت 
مغایرت به وجود آمده در سیس��تم کدال گفت: در تماسی 
که با مس��ئوالن شرکت مزبور گرفته شد اعالم کردند که 
م��اژول تبدیل اطالعات بانک در بخش پش��تیبانی کدال 
دچار ایراد فنی شده بود و اشکال در ارائه اطالعات ارسال 
ش��ده از سوی بانک مهر اقتصاد نبوده است و ارتباطی به 
محتوای اطالعات ندارد و بنا بر اطالعات واصله از س��وی 
مس��ئوالن ذی ربط به دلیل اینکه اطالعات ارسالی بانک 
 PDF به فرمت EXCEL و HDMLدر فرم��ت ه��ای
تبدیل ش��ده بود متاسفانه اش��کال فنی مذکور ایجاد شد 
و این اش��کال به هیچ وجه در اطالعات ارسالی بانک مهر 

اقتصاد وجود نداشته است. 
وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین اهداف این بانک شفافیت 
و ارائ��ه اطالع��ات صحیح ب��ه س��هامداران و ذی نفعان این 
بانک اس��ت و عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات 
 دقی��ق و ش��فاف از صورت ه��ای مالی این بان��ک به آدرس

 WWW. CODAL. IR مراجعه کنند. 

نسیم نجفی

قیمتنوع ارز 

3.373   دالر آمریکا

3.632یورو اروپا

4.951پوند انگلیس

924درهم امارات

1.305لیر ترکیه

565یوان چین

28ین ژاپن

2.733دالر کانادا

3.455فرانک سوییس

11.100دینار کویت

900      ریال عربستان

2.000دینار عراق

57روپیه هند

955رینگت مالزی

قیمتعنوان

981.500سکه  بهار آزادی

980.000  سکه طرح جدید

525.500  سکه نیم  بهار آزادی

285.500سکه ربع بهار آزادی

189.000سکه گرمی

12.083اونس طال

435.000مثقال طال

100.325هر گرم طالی 18 عیار
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 جمع آوری اطالعات برای بررسی های بیشتر 
آغاز شد

پیگیری واردات انحصاری 2میلیارد 
دالری 2شرکت دولتی

رییس ش��ورای رقابت از آغاز جمع آوری اطالعات 
ب��رای واردات انحص��اری 2 میلی��ارد دالری کاالی 

اساسی توسط دو شرکت دولتی خبر داد. 
رضا ش��یوا در گفت وگ��و با ف��ارس، در مورد نامه 
15 نماین��ده مجل��س ب��رای توقف انحص��ار واردات 
کاالهای اساس��ی توس��ط دو ش��رکت دولتی اظهار 
داش��ت: اگرچه رونوش��ت این نامه هنوز به دست ما 
نرسیده اس��ت، اما کپی این نامه را در دست دارم و 
دس��تور داده ام تا کارشناسان جمع آوری اطالعات را 
برای آنکه بدانیم چه کاالیی با چه مش��خصاتی وارد 
ش��ده، انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه جمع آوری 
اطالعات از س��ازمان های مختلف ص��ورت می گیرد 
که چندان آس��ان نیس��ت، افزود: از آنجایی که هیچ 
پرون��ده ای در ای��ن زمینه وج��ود ن��دارد، باید ابتدا 
کارهای کارشناس��ی در این زمین��ه صورت گیرد تا 
بت��وان اظهارنظر کرد. رییس ش��ورای رقابت اظهار 
امیدواری کرد در آینده نزدیک وضعیت این موضوع 

مشخص شده تا نتیجه آن اعالم شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس، طی دو روز گذش��ته 15 نفر از 
نمایندگان مجلس در نامه ای به رییس جمهور خواستار 
توقف انحصار واردات 2 میلیارد دالری کاالی اساس��ی 
که در اختیار دو ش��رکت دولت��ی قرار گرفته و ممکن 
اس��ت سبب ایجاد رانت و فس��اد در بدنه دولت شود و 
از طرف دیگر بازار کاالهای اساسی را با مشکل مواجه 
کند، شدند. آنها در این نامه اعالم کردند، منابع این 
واردات از محل برداشت از صندوق توسعه ملی برای 
مه��ار آب های م��رزی بوده که ب��رای واردات کاالی 
اساس��ی اختصاص یافت تا بعدا از محل ریال آن به 

مهار آب های مرزی اقدام شود. 

بیش از 4 میلیون بازرسی از واحدهای 
صنفی سراسر کشور در سال 93

مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: 
بیش از 4 میلیون بازرس��ی از واحدهای صنفی سراسر 

کشور در سال 93 صورت گرفته است. 
حس��ین فرجی در گفت وگو با اصناف ای��ران افزود: 
براساس آمار و اطالعات انجام شده تعداد کل بازرسی ها 
از صنوف خرده فروشی در سراسر کشور، طی 12 ماهه 
س��ال 93، 4 میلیون و 366 هزار و 187 فقره بوده که 

توسط بازرسان اصناف انجام شده است. 
وی اضاف��ه کرد: از این تع��داد 241 هزار و 575 فقره 
پرونده به ارزش ریالی 416 میلیارد و 684 میلیون و 37 
هزار و 965 ریال تش��کیل و برای رس��یدگی به سازمان 
تعزیرات حکومتی و س��ایر ادارات ذی ربط ارس��ال شده 
اس��ت. فرجی تصریح ک��رد: بعد از بررس��ی ها و ارزیابی 
کارشناسان 175 هزار و 217 فقره شکایت قابل پیگیری 
تش��خیص داده شد و از کل ش��کایات قابل پیگیری 15 
درصد به رضایت ش��اکی منجر شده، 29درصد متخلف، 
44 درصد غیر متخلف و 12درصد دردست بررسی است. 
مدیر واحد بازرس��ی و نظارت اتاق اصن��اف ایران اظهار 
کرد: طی دوره مذکور از مجموع 182 هزار و 110 فقره 
شکایت توسط واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور 
61 درص��د در بخش کاال و 39 درصد در بخش خدمات 
است که از مجموع شکایات دریافتی 20 درصد به صورت 
حض��وری، 64درصد تلفنی و 16 درصد به صورت کتبی 
دریافت و رسیدگی شده اس��ت. فرجی تصریح کرد: در 
س��ال93 قیمت برخی از اقالم ازجمله میوه و مرکبات، 
ن��ان، حبوب��ات، ماکارونی، م��واد لبنی، گوش��ت مرغ، 
قندوش��کر و سیمان خاکستری با افزایش چند درصدی 
روبه رو بود. وی گفت: همچنین بیشترین تخلفات صورت 
گرفته در مدت یاد شده، مربوط به نان، میوه ومرکبات، 
تخم مرغ، گوش��ت م��رغ، صیفی جات، گوش��ت قرمز و 

قندوشکر گزارش شد. 
مدیر واحد بازرس��ی و نظارت افزود: بیشترین موارد 
تخل��ف مربوط ب��ه درج نکردن قیمت ب��ا 104 هزار و 
332 فقره تخلف، گران فروشی با 79 هزار و 288 مورد 
تخل��ف و صادر نکردن صورتحس��اب با 28هزار و 835 

فقره تخلف بود. 

برخورد با دفاتر پیشخوان متخلف 
 در راستای ساماندهی سیم کارت های تلفن همراه 
بر عملکرد دفاتر پیش��خوان خدم��ات دولت در ارائه 

سیم کارت به مشترکان نظارت می شود. 
به گزارش ایس��نا، در حال حاضر دفاتر پیش��خوان 
خدم��ات دول��ت، از نظ��ر قانون��ی فق��ط می توانن��د 
10 سیم کارت تلفن همراه را برای یک مشترک ثبت نام 
و فعال کرده و اطالعات هویتی مالکان س��یم کارت را 

به طور دقیق در سامانه مربوط به اپراتور ثبت کنند. 
ب��ه گفته معاون نظ��ارت و اعمال مقررات س��ازمان 
تنظی��م مق��ررات و ارتباطات رادیویی ای��ن موضوع از 
طریق اپراتورهای تلفن همراه  )شرکت ارتباطات سیار 
ایران، ش��رکت خدمات ارتباطی ایرانس��ل و ش��رکت 
رایتل( هم به کارگروه های استانی و هم به تمامی دفاتر 
فروش و دفاتر پیشخوان خدمات دولت ابالغ شده است. 
داداش زاده درب��اره نحوه برخورد ب��ا دفاتر تاکید کرده 
اس��ت: با دفاتر پیش��خوان متخلف در دو ماه گذشته، 
متناس��ب با نوع تخلف، در قالب قطع س��رویس تا لغو 
پروانه و پرداخت جریمه و خسارت برخورد شده است. 

افزایش 21 درصدی صادرات کاالهای 
غیرنفتی از بندرلنگه هرمزگان

مدیرکل گمرک بندرلنگه در استان هرمزگان گفت: 
344 هزار تن کاالی غیرنفتی پارسال از این گمرک به 
خارج کشور صادر شد که این میزان 21 درصد بیشتر 
از س��ال 92 بود.  به گزارش ایرنا، صفر شیبانی ارزش 
این میزان کاالهای غیرنفتی صادراتی را 3 هزار و 308 

میلیارد ریال اعالم کرد. 
صفر شیبانی افزود: محصوالت کشاورزی، خشکبار، 
میوه و تر بار و موادمعدنی بیشترین کاالهای صادراتی 
به امارات متحده عربی است. وی بیان داشت: همچنین 
سال گذشته 189هزار تن کاال به ارزش حدود 13هزار 
میلیارد ریال از این گمرک وارد کش��ور شد که از نظر 

وزنی 3 درصد کمتر از سال 92 بود. 
مدی��رکل گم��رک بندرلنگه اظهارک��رد: مهم ترین 
کاالهای وارداتی ش��امل خ��ودرو، لوازم رایان��ه، لوازم 
خانگ��ی، پارچه، تخته چندال، فیب��ر، حبوبات و ادویه 
اس��ت. ش��یبانی گفت: این کاالها از کشورهای چین، 
هند، کره، تایلند، مالزی و امارات متحده عربی وارد شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: سال گذشته همچنین 6 هزار 
و 266 ت��ن کاال از گمرک بندرلنگه ترانزیت ش��د که 

4درصد بیشتر از سال ماقبل آن بود. 
وی اضاف��ه کرد: مهم تری��ن کاالی ترانزیتی خودرو 
است که به کشورهای ترکمنستان، عراق و افغانستان 

ترانزیت شد. 

 صادرات محصوالت فوالدی
تمدید شد

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم کرد: وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا تمدی��د آزادی صادرات 
محصوالت فوالدی بدون تعیین مدت مشخص موافقت 
کرد.س��یدعباس حس��ینی، مدیرکل دفت��ر مقررات 
واردات و ص��ادرات وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با 
صدور ابالغی��ه ای از تمدید آزادی صادرات محصوالت 
فوالدی خبرداد و اضافه کرد: صادرات با رعایت مقررات 

تعرفه ای آزاد است.
ص��ادرات تولیدات فوالدی از دی ماه 1392 تا پایان 
خرداد 93 مورد موافقت قرار گرفته بود و س��پس این 

مهلت تا پایان 1393 تمدید شد.
پی��ش از این انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی 
نامه ای خط��اب به معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تمدید مهلت 

آزادی صادرات فوالد برای سال 1394 شده بود.
آمارهای منتش��ر شده حاکی اس��ت صادرات فوالد 
کش��ور سال گذش��ته به بیش از 2 میلیون تن رسید، 
درحالی که س��ال های 92 - 1391 در مجموع حدود 

200 هزار تن تولیدات فوالدی صادر شده بود. 
حسینی در ابالغیه خود آورده است: براساس تصمیم 
جدی��د دولت، صادرات محصوالت فوالدی آزاد ش��ده 
و برپای��ه آن تمام فعاالن اقتصادی می توانند با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه، صادرات محصوالت فوالدی 
را انجام دهند.مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ای��ن موضوع را طی 
نامه ای رس��می ب��ه دفتر صادرات گم��رک جمهوری 
اس��المی ای��ران نیز ابالغ ک��رده اس��ت.ایران به عنوان 
نخستین تولیدکننده فوالد در خاورمیانه و چهاردهمین 

فوالدساز جهان محسوب می شود.
قرار است براساس سند چش��م انداز 1404 ظرفیت 
تولید فوالد کشور به 55 میلیون تن برسد و اکنون این 

رقم بالغ بر 22 میلیون تن اعالم شده است.

تفاه��م سیاس��ی اخی��ر که 
باب��ت  را  ت��ازه ای  امیده��ای 
کاه��ش کااله��ای وارداتی به 
وجود آورده، تاکن��ون و بعد از 
گذشت یک هفته از انتشار این 
تفاهم نامه نتوانسته مشتریان را 
به بازارهای کامپیوتری بکشاند 
و فعاالن این صنف همچنان از 
وجود س��ایه رکود در این بازار 

خبر می دهند. 
 البته هر س��ال با گذش��ت 
تعطیالت نوروز کمبود نس��بی 
بازارهای دیجیتال  مشتری در 
مشاهده می شود، این روز ها در 
بین فروش��ندگان و فعاالن این 
صنف به »س��یاه بازار« معروف 
است و فروشندگان انتظار رونق 
در بازار را ندارند. اما امس��ال با 
خبرهای خوشی که از سوییس 
مبن��ی ب��ر احتم��ال امض��ای 
توافقنام��ه هس��ته ای به گوش 
رس��ید، این انتظار می رفت که 
در این بازه زمانی بازار ش��اهد 
رکود سال های گذشته نباشد. 

ایرج فتحی پور، یکی از فعاالن 
بازار کامپیوتر درباره علت رکود 
در بازار بع��د از بیانیه لوزان، به 
»فرصت امروز« گفت: متاسفانه 
برخالف انتظار ها در یک هفته 
گذش��ته قیمت ارز در کش��ور 
رون��د صعودی به خود گرفت و 
چون نرخ ارز در بازار کامپیوتر 
تاثی��ر زی��ادی ب��ر قیمت ه��ا 
می گذارد، همین امر از کاهش 
قیمت ها جلوگیری کرده است. 
وی افزود: البته تجربه نشان 
داده ک��ه ه��ر وق��ت قیمت ها 
کاهشی می شود مردم به امید 

کاهش بیشتر قیمت ها از خرید 
دس��ت نگه می دارند و بالعکس 
افزایش��ی  قیمت ه��ا  ه��رگاه 
می شود، مشتریان از ترس باال 
رفتن بیشتر قیمت ها به خرید 
رو می آورن��د که باعث رونق در 

بازار می شود. 
درب��اره  واردکنن��ده  ای��ن 
پیش بین��ی خود از آینده بازار 
اظه��ار ک��رد: هم��ه چی��ز به 
نرخ دالر بس��تگی دارد و اگر 
نرخ دالر روند کاهش��ی را در 
پی��ش بگیرد، به م��رور زمان 
دس��تگاه های دیجیتال��ی نیز 

ارزان تر می شود. 
وی افزود: اما باید این مسئله 
را در نظر داشت که ثبات قیمت 
ارز تاثیر زی��ادی در رونق بازار 
دارد و مهم ترین موضوعی که بر 
رکود ب��ازار تاثیر دارد، بی ثباتی 

نرخ ارز است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 

پیش از این مهدی میرمهدی، 
رییس اتحادیه فن��اوران رایانه 
ته��ران، درباره عل��ت رکود در 
بازار دیجیت��ال در گفت وگو با  
»فرصت امروز« اظهار کرده بود: 
در حقیقت توافقات هس��ته ای 
باعث نمی ش��ود که قیمت در 
بازار ب��ه یک باره کاهش یابد و 
اگ��ر قیمت ارز نیز کاهش یابد، 
مدت��ی ط��ول خواهد کش��ید 
ت��ا قیمت ها در بازار شکس��ته 
ش��ود.  وی اف��زود: در هم��ه 
ج��ای دنیا این رویه وجود دارد 
که ه��رگاه قیم��ت  کاال ها باال 
می رود مدت ها طول می کشد 

تا قیمت ها پایین بیاید. 
میرمهدی با اش��اره به قدرت 
خری��د م��ردم گف��ت: در حال 
حاض��ر در اکثر مواقع ش��اهد 
آن هس��تیم که مردم تا زمانی 
ک��ه احتیاج مبرم ب��ه کاالهای  
آی تی نداش��ته باش��ند به بازار 

نمی آین��د و باتوجه ب��ه اینکه 
خرید های اساسی تری در سبد 
کاالی خانواده ها وجود دارد، در 
نتیجه کمتر به سمت بازارهای 
کامپیوت��ر می آیند که س��بب 

رکود بازار شده است. 
وی اف��زود: بازار دیجیتال در 
زمینه تامی��ن محصوالت خود 
هیچ مش��کلی ندارد و با وجود 
فش��ارهای خارج��ی و افزایش 
تحریم ه��ا در س��ال های اخیر، 
واردکنندگان توانستند به خوبی 
تحریم ه��ا را دور بزنن��د تا نیاز 
کش��ور برآورده شود و هیچ گاه 
کمبود کاال باعث افزایش قیمت 

نشده است. 

نمودار نرخ دالر نزولی 
می شود؟  

به��روز میران��ی، اقتصاددان 
ارز ب��ه  درب��اره آین��ده ن��رخ 
»فرصت ام��روز« گف��ت: بعد از 

بیانی��ه مطبوعاتی که منتش��ر 
ش��د، امید بر این ب��ود افرادی 
ک��ه دالر ذخی��ره کرده اند، به 
دلیل احتم��ال کاهش قیمت، 
دالرهای خود را به بازار تزریق 
کنند و این باعث شود تا قیمت 
دالر در ی��ک زم��ان کوتاه��ی 
کاهش یابد و دوباره ثابت شود. 
وی افزود: ای��ن نکته را باید 
به خاطر داش��ت که هنوز هیچ 
توافقی امضا نشده و هیچ دلیلی 
برای کاهش قیمت دالر وجود 
ندارد و اگ��ر در روزهای آینده 
شاهد کاهش قیمت ارز باشیم، 
هیچ دلیلی جز سیاس��ت های 
 بانک مرکزی و جو روانی در بازار 

ندارد. 
درباره  دانش��گاه  استاد  این 
نق��ش قیم��ت ارز ب��ر ب��ازار 
کاال ه��ای وارداتی نی��ز اظهار 
واردات��ی  کاال ه��ای  ک��رد: 
وابس��تگی ش��دیدی ب��ه نرخ 
ارز به وی��ژه دالر دارن��د ام��ا 
هرگاه قیمت دالر با اطمینان 
خاطر روند کاهش��ی به خود 
قیمت  بگیرد، ش��اهد کاهش 
اقالم واردات��ی خواهیم بود و 
واردکنن��دگان اجن��اس خود 
را ارزان ت��ر ب��ه ب��ازار عرضه 

می کنند. 
وی در پای��ان خاطر نش��ان 
ک��رد: در کل می ت��وان گف��ت 
مرکزی  بان��ک  سیاس��ت های 
مهم تری��ن تاثی��ر را در کاهش 
نرخ ارز بعد از توافق هس��ته ای 
ایف��ا می کند و اگر ش��یب نرخ 
ارز مالی��م باش��د اقتص��اد ب��ا 
رون��ق مواج��ه می ش��ود و در 
 بلند مدت تاثیر خوبی بر اقتصاد 

دارد. 

خبر های خوش لوزان بر فروشگاه های کامپیوتری تاثیر نداشت

بازار دیجیتال همچنان در رکود 

 شبکه هوشمند نظارت بر کلیه 
خدمات قابل ارائه در شبکه سیار 

در کشور راه اندازی می شود.
به گزارش ایس��نا، ایجاد سامانه 
دریافت پیش��نهادات مش��ترکان 
برای تکمیل نقاط فاقد پوشش یا 
پوشش نامطلوب در شبکه سیار، 
تجهیز حوزه نظ��ارت به ابزارهای 
تست پیش��رفته جهت نظارت بر 
کیفی��ت ارائه خدمات در س��طح 
شهرها، جاده ها و روستاها، فراهم 
کردن شرایط مشارکت دانشگاه ها 
و شرکت های بخش خصوصی برای 
ارتقای امر نظارت بر کیفیت ارائه 
خدمات اپراتورها به خصوص در امر 
افزوده شبکه  سرویس های ارزش 
موبایل، ساماندهی و نظارت دقیق 
بر مبادی فروش س��یم کارت ها به 
اف��راد حقیقی و حقوقی در جهت 
جلوگیری از هرگونه سوء استفاده 

و تضیی��ع حقوق مش��ترکان، در 
سال 1394 مدنظر سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیوی��ی 
ق��رار دارد.  به گفت��ه معاون وزیر 
پروانه ه��ای  ص��دور  ارتباط��ات، 
مختل��ف ازجمله ارائ��ه ارتباطات 
هم ج��زو برنامه های س��ال جاری 
است.  همچنین پیاده  سازی مرکز 

مدیریت ترابرد ش��ماره  های تلفن 
هم��راه، طراحی م��دل عملیاتی 
تعرفه  گ��ذاری در بخش ارتباطات 
تدوی��ن  اطالع��ات،  فن��اوری  و 
مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای 
دارای ق��درت مس��لط در ب��ازار 
)SMP(، تدوین مقررات حاکم بر 
خدمت  دهن��دگانOTT، مطالعه 

و بررس��ی ویژگی ه��ای فن��اوری 
نس��ل پنجم تلفن همراه، مطالعه 
و بررس��ی اینترنت اشیا و توسعه 
خدم��ات M2M در حوزه تلفن 
هم��راه، از دیگ��ر برنامه های این 
سازمان عنوان شده است.  برنامه 
دیگ��ر س��ازمان تنظی��م مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی نظارت بر 

س��رویس های فن��اوری اطالعات 
از راه دور و نزدی��ک خواهد بود و 
در این راس��تا، بی��ش از 11 هزار 
فقره نظارت از راه نزدیک و انجام 
بازرس��ی های فن��ی و تخصص��ی 
و7171 فقره نظ��ارت از راه دور و 
کنترل عملکرد اپرات��ور از طریق 
دسترس��ی برخط در کل کش��ور 

صورت خواهد گرفت. 
برخ��ط  اتص��ال  همچنی��ن   
داشبورد،  به  اینترنتی  اپراتورهای 
آغاز فاز اجرایی و عملیاتی جهت 
هوشمند  س��امانه های  اس��تقرار 
س��امانه  راه ان��دازی  نظارت��ی، 
سنجش رضایت کاربران، ارزیابی 
و رتبه بن��دی اپراتورها، اس��تفاده 
از ظرفیت های س��ایر دستگاه ها و 
ایجاد دفاتر نمایندگی در 31استان 
دیگر برنامه سال 1394 را تشکیل 

می دهد. 

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران 
گفت: از ابتدای آغ��از کار دولت تدبیر 
و امید بیش از 4 هزار روس��تای کشور 
در کمتر از ش��ش م��اه دارای اینترنت 
پرس��رعت ش��دند و ت��ا پایان امس��ال 
نیز 2هزار و 500 روس��تا ب��ه اینترنت 

پرسرعت مجهز می شوند. 
به گزارش ایرنا از مخابرات لرس��تان، 
عل��ی کارگزار عصر ش��نبه در جلس��ه 
معارف��ه مدیرعامل مخابرات لرس��تان 
افزود: در حال حاضر 8 هزار روس��تا در 
کشور دارای اینترنت پرسرعت هستند. 
وی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران 
خدمات گس��ترده ای را از روس��تاهای 
دورافتاده تا کالن شهرها و شرکت های 
بزرگ با سرعت بیشتر و زمان و هزینه 
کمتری به همه آح��اد مردم ارائه داده 

است. 
وی تصری��ح ک��رد: ان��واع خدم��ات 
مانند س��رویس های  مخاب��رات  جدید 
نوین ارتباطی شامل اینترنت، اینترنت 
پرس��رعت و ارتباط��ات س��یار و روند 
خدم��ات روزآم��د ارزش اف��زوده آن، 
خدمت مس��تقیم به مردم در تمام امور 
ازجمله تس��ریع در ام��ور بانکی، تحول 

آموزش��ی کش��ور و بهینه سازی بخش 
درمانی و پزشکی جامعه است. 

کارگ��زار در ادام��ه به پروژه توس��عه 
 »وای ف��ای« و نی��ز اینترنت پرس��رعت

10 و 20 مگابایت در سطح کشور اشاره 
کرد و بر جدیت تداوم گس��ترش آن در 

سطح شهری و روستایی تاکید کرد. 
وی با اش��اره به راه ان��دازی اینترنت 
وای ف��ای ش��هری گف��ت: طرح��ی در 
ش��ش ماه گذش��ته با عن��وان وای فای 
ش��هری آغ��از ش��ده و در مش��هد در 
خیابان ه��ای منته��ی به ح��رم مطهر 
امام رض��ا)ع( به عنوان پایلوت در نوروز 

امسال راه اندازی شده است. 
وی گفت: آی س��ی تی موتور توسعه 
کش��ور است و در س��ال جاری وای فای 
شهری در کل کشور راه اندازی می شود 
و مش��ترکان می توانند به وس��یله تلفن 
همراه خ��ود در هر کجا ک��ه بخواهند 
ب��ا ن��ام کارب��ری و رم��ز عبوراینترنت 
پرسرعت خانگی خود به شبکه اینترنت 

متصل شوند. 
در ای��ن مراس��م هوم��ان محمودی 
به عن��وان مدیرعامل جدی��د مخابرات 

لرستان معرفی شد. 

نظارت هوشمند بر خدمات تلفن همراه کشور 

2500 روستای کشور امسال به اینترنت پرسرعت مجهز می شوند

خدمات

واردات

اصناف

ارتباطات

صادرات

محمد ممتازپور 



انتقاد وزیر راه و شهرس��ازی 
از انضباط شهری جرقه ای بود 
ت��ا کش��مکش بین ای��ن نهاد 
دولتی و ش��هرداری باال بگیرد 
ت��ا جایی که عب��اس آخوندی 
موضوع فس��اد در شهرداری ها 
ب��ا فروش ش��هر را عنوان کرد 
و از وزارت کش��ور خواس��ت 
ش��هرداری را از ص��دور مجوز 
من��ع کند و ای��ن نهاد عمومی 
دخالت��ی در صدور مجوزهای 
شهرس��ازی نداشته باشد البته 
ش��هردار تهران هم چندین بار 
صراحت��ا اع��ام کرده که تمام 
اقدامات انجام ش��ده در حوزه 
ش��هری در چارچ��وب قوانین 

بوده است. 
اما وزیر راه و شهرس��ازی از 
طریق بازنویس��ی قانون اقدام 
ب��ه مح��دود ک��ردن عملکرد 
شهرداری ها کرد و تدوین سند 
طرح جامع مسکن را در دستور 
کار خود قرار داد؛ سندی که اگر 
ب��ه تصویب نمایندگان مجلس 
برسد ش��هرداری ها پس از آن 
مجوز  به راحت��ی  نمی توانن��د 
ساخت و س��از و تراکم فروش��ی 
و تغیی��ر کارب��ری صادر کنند، 
در ای��ن ص��ورت مهم تری��ن 
منب��ع درآم��د ش��هرداری که 
همی��ن ع��وارض س��اختمانی 
اس��ت به شدت کاهش می یابد. 
بیشتر به نظر می رسد، اختاف 
ای��ن دو نهاد دولتی و عمومی 
نه بر س��ر انضباط شهری بلکه 
بر س��ر حاکمیت بر شهر است. 
اما تنها انضباط ش��هری نیست 
ک��ه باع��ث تنش بی��ن این دو 
نه��اد ش��ده اس��ت. اینکه چه 
کسی مصای تهران را بسازد، 
موضوع جدیدی است که باعث 
تنش بین ش��هرداری و وزارت 

راه و شهرسازی شده است. 
فروردین م��اه،   22 ش��نبه 
محمدباق��ر قالیباف، ش��هردار 
تهران در جمع اعضای شورای 
ش��هر اعام کرد: پیش از پایان 
س��ال گذش��ته با مقام معظم 

رهب��ری به منظور ارائه گزارش 
و کس��ب رهنم��ود از ایش��ان 
دیدار داشته است. رهبر معظم 
انقاب در این دیدار دو مطالبه 
از ش��هردار را بی��ان کردند که 
یکی از آنها درباره بوستان یاس 
و دیگری درباره ساخت مصلی 
بوده اس��ت. ایشان فرموده اند: 
»کار مصای تهران را به عهده 
پای��ان  ب��ه  را  بگیری��د و آن 
برس��انید، زیرا روند ساخت آن 

طوالنی شده است.«
پس از اینکه خبر توضیحات 
قالیباف درباره ساخت مصای 
تهران منتش��ر شد، وزارت راه 
و شهرس��ازی درباره اظهارات 
به ش��دت  ته��ران  ش��هردار 
واکنش داد و واگذاری ساخت 
ای��ن پ��روژه به ش��هرداری را 

تکذیب کرد. 

حکم شهردار مهم نیست 
وزارت  درح���ال��ی ک����ه 
راه و شهرس��ازی نس��بت ب��ه 
صحبت های قالیباف به ش��دت 

واکنش نشان داد و مدیرعامل 
س��اختمان ها  مجری  سازمان 
و تاسیس��ات دولتی و عمومی 
واگذاری س��اخت پروژه مصلی 
ب��ه ش��هرداری را تکذیب کرد 
و صحبت  های ش��هردار تهران 
اخ��اق  و  ادب  خ��اف  را 
حرفه ای دانست، در این سوی 
ماجرا ش��هردار ته��ران مازیار 
حس��ینی را به س��مت مسئول 
پ��روژه مصای تهران منصوب 
علیزاده،  محمدجعف��ر  ک��رد. 
مجری  س��ازمان  مدیرعام��ل 
تاسیس��ات  و  س��اختمان ها 
دولت��ی و عمومی در گفت وگو 
با »فرصت امروز« با بیان اینکه 
پروژه مصای تهران همچنان 
زیرمجموع��ه  پروژه ه��ای  از 
وزارت راه و شهرس��ازی است، 
گف��ت: واگ��ذاری این پروژه به 
شهرداری را تکذیب می کنم. 

وی با بیان اینکه بودجه این 
پروژه نیمه تمام را به شش برابر 
افزای��ش داده ای��م، اظهار کرد: 
ب��رای  وی��ژه ای  برنامه ه��ای 

سرعت بخش��یدن به س��اخت 
پ��روژه مصل��ی داریم و بودجه 
را ب��ه 100 میلی��ارد توم��ان 
رسانده ایم. علیزاده درخصوص 
اینکه شهردار تهران حسینی را 
به سمت مسئول پروژه مصلی 
منصوب کرده است، گفت: این 
حکم ش��هردار اهمیتی ندارد و 
معلوم نیس��ت در ش��هرداری 
تهران چه خبر است اما وزارت 
راه و شهرسازی برنامه ویژه ای 

برای ساخت مصلی دارد. 

واگذاری مصلی یک 
پیشنهاد بود 

هرچن��د س��اخت مص��ای 
ته��ران در منطق��ه عباس آباد 
از س��ال 67 ش��روع ش��د اما 
تاکن��ون س��اخت این پروژه به 
اتمام نرس��یده است و مصای 
تهران از پروژه هایی اس��ت که 
به افتتاح نرسیده و چندین بار 
بازسازی و مرمت شده و البته 
بارها هم مس��ئوالن کش��ور در 
سطوح مختلف از روند ساخت 

آن انتقاد کردند و قالیباف هم 
در صحبت ه��ای اخی��ر خ��ود 
طوالنی ش��دن دوره ساخت را 
م��ورد نقد ق��رار داد و گفت ما 
قول دادیم که این پروژه را که 
س��اخت آن 30 س��ال به طول 
انجامیده است تکمیل کنیم. 

رییس  هاشمی،  سیدمهدی 
کمیس��یون عمران مجلس هم 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درباره واگ��ذاری این پروژه به 
ش��هرداری گف��ت: واگ��ذاری 
پروژه مصلی به شهرداری یک 
پیش��نهاد بود ک��ه البته هنوز 
مراح��ل اداری آن طی نش��ده 

است. 
وی ب��ا بیان اینکه پروژه زیر 
نظر هر مجموعه ای که باش��د، 
مهم سرعت بخش��یدن به روند 
س��اخت است، اظهار کرد: اگر 
ای��ن تغیی��ر و تحوالت صحت 
داش��ته باش��د و وزارت راه و 
شهرس��ازی و شهرداری بر سر 
س��اخت آن به توافق رس��یده 
باش��ند، معتقدم این توافق به 
نفع وزارت راه و شهرس��ازی و 

پروژه مصلی است. 
هاشمی تاکید کرد: مصای 
ته��ران باید با مدیریت جهادی 
و با یک بودجه مناسب ساخته 
شود. رییس کمیسیون عمران 
با اشاره به اختافات وزارت راه 
و شهرسازی و شهرداری تهران 
در حوزه شهری گفت: با توجه 
به اینکه حوزه های مشترک بین 
این دو نهاد بس��یار زیاد اس��ت 
طبیعی است که اختافاتی هم 
ب��ه وجود بیای��د که البته قابل 

رفع است. 
با توجه به اختافات این نهاد 
در حوزه های مختلف ش��هری 
بای��د دید پ��س از این کنش و 
واکنش ها چه کسی چه حکمی 
برای پروژه مصلی صادر می کند 
اما حتی اگر مصلی به شهرداری 
واگذار نشود این جریان می تواند 
تذکری باش��د ب��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی برای کاهش زمان 

ساخت پروژه ها. 

وزارت راه و شهرسازی تکذیب می کند، شهردار حکم می زند 

دعوا این بار بر سر ساخت مصالی تهران 
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وام خرید مسکن به تولید برسد 
 دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه 
معتقدیم باید وام به تولید پرداخت شود، گفت: برای 
جلوگی��ری از اثرات تورم زای تس��هیات خرید، باید 

این وام به تولید پرداخت شود. 
به گزارش مهر، فرش��ید پورحاجت با بیان اینکه 
اگر وام به تولید به نتیجه نرسد، ما موافق پرداخت 
ب��ه خریدار هم هس��تیم، بیان ک��رد: به هر جهت 
پرداخت تس��هیات در بازار مسکن ضرورت دارد، 
زیرا وضعی��ت تولید س��اختمانی و عرضه و تقاضا 
در بازار نش��ان می دهد باید تحرکی در این بخش 

ایجاد شود. 
وی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید برای تحرک 
در تمامی س��طوح اقتصاد، راهکاری بیندیشند، افزود: 
رفتارهای بانکی کش��ور هم باید تغییر کند، زیرا بانک 
تخصصی حوزه مسکن هم از بابت تسهیات 2۸درصد 
سود می گیرد، درحالی که به گفته رییس جمهور، نرخ 

تورم کمتر از 16 درصد است. 
پورحاج��ت بیان کرد: یکی از دالیل کاهش صدور 
پروانه های ساختمانی موضوع سود تسهیات بانکی 
اس��ت. دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: 
 معتق��دم پیگیری س��ودهای بانک��ی از پرداخت وام 
۸0 میلی��ون تومان��ی برای بخش مس��کن واجب تر 

است. 

قیمت نهایی مسکن مهر پرند 
فاز به فاز در حال محاسبه است

معین ویژه ش��هر پرند با اعام اینکه قیمت نهایی 
واحدهای مس��کن مهر این ش��هر فاز به فاز در حال 
محاس��به است، گفت: با توجه به وضعیت قرارگیری 
پروژه ه��ای مس��کن مه��ر در فازها، بی��ن 2 تا ۵.۵ 
میلیون تومان در هزینه های آماده سازی مسکن مهر 

کاهش قیمت داریم. 
به گزارش تس��نیم میرمحمد غ��راوی اظهار کرد: 
بخشی از هزینه  تمام شده مسکن مهر به آماده سازی 
و هزینه های محوطه سازی، تامین آب و برق و گاز و 

فاضاب مربوط است. 
وی با بیان اینکه قیمت ابنیه س��اختمان مشخص 
اس��ت، تصریح کرد: ق��راردادی در این زمینه وجود 
دارد ک��ه در آن مترمرب��ع واح��د مش��خص ش��ده 
اس��ت. در این قرارداد افزای��ش قیمتی بابت افزایش 
تورم براس��اس دستورالعمل ش��ماره 3 وزارت راه و 
شهرس��ازی محاسبه شده است. وی ادامه داد: عاوه 
بر این هزینه های محوطه سازی و آماده سازی نیز به 
این رقم افزوده می شود که با توجه به اینکه سایت ها 

در کدام زون قرار دارد، متفاوت است. 
عضو هیات مدیره ش��رکت عمران شهرهای جدید 
ایران در ادامه با بیان اینکه مکانیس��می برای کمک 
به متقاضیان مس��کن مهر پرند طراحی شده است، 
افزود: بر این اس��اس متناسب با اراضی دولتی واقع 
در س��ایت های مس��کن مهر به نوع��ی ارزش افزوده 
پیدا می کنند و بخشی از س��هم آماده سازی مرتبط 
با مس��کن مه��ر را که اراضی دولتی در آن مس��تقر 
اس��ت، ش��رکت عمران متقب��ل می ش��ود. در واقع 
به نوعی هزینه های قابل پرداخت برای آماده س��ازی و 
محوطه سازی متقاضیان مسکن مهر کاهش می یابد. 
غراوی با بیان اینکه به همین محاسبه قیمت نهایی 
پروژه ه��ا ف��از به فاز در ح��ال انجام اس��ت، بیان کرد: 
قیمت ه��ای نهای��ی را از طریق پیام��ک به متقاضیان 
اع��ام می کنیم تا برای امضای ق��رارداد مراجعه کنند 
و مابه التفاوت پرداختی از س��وی متقاضیان مشخص 
می ش��ود. وی گفت: براس��اس آورده ای که متقاضیان 
پرداخت می کنن��د واحدها تکمیل و ب��ه آنها تحویل 
می ش��ود. غ��راوی اف��زود: به عنوان مث��ال هزینه های 
آماده س��ازی در سایت هس��ا باالی 11 میلیون تومان 
می شد که در جهت کمک به آورده متقاضیان این مبلغ 
را به ۵. ۵ میلیون تومان به ازای هر واحد کاهش دادیم. 

زیان دهی شرکت هما مهار شد
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��امی 
ایران، تسعیر نرخ ارز، دو فرودگاهی بودن و صندوق 
بازنشس��تگی هما را برخ��ی از دالیل زیان دهی برای 
این ایرالین عنوان کرد و گفت: از سال 92 به تدریج 
زیان انباش��ته این ش��رکت کاهش یافت و زیان دهی 

هما مهار شد. 
به گزارش فارس، فرهاد پرورش در تش��ریح جزییات 
زیان دهی شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران بیان 
کرد: هما از قبل زیان دهی داشته، این زیان انباشته دالیل 
متعددی دارد که شاید بتوان 1۵ دلیل برای آن عنوان 
کرد . وی با تاکید بر اینکه  مسائل تحریم در زیان دهی هما 
 بی تاثیر نبوده است، افزود: البته شرکت های هواپیمایی 
دیگر کم وبیش مشکل زیان دارند اما چون هما ساختار 
دولتی و ش��رایط متفاوتی دارد تاش کرده درآمدزایی 
کند، در این راستا حدود 30 شرکت هواپیمایی داخلی 
و خارج��ی خدمات فرودگاهی و خدمات کترینگ ارائه 
می دهیم که نوعی درآمدزایی است. مدیرعامل ایران ایر 
بیان کرد: س��ال 92 حدود 130 میلیارد تومان درآمد 
خارج از شرکت، از محل خدمات داشتیم که این از درون 
شرکت به وجود آمد و در صورت های مالی هما آمده و 

حسابرسی نیز تایید کرده است. 
مدیرعامل ایران ایر افزود: هما یک زیان انباشته دارد و 
یک زیان که نوساناتی دارد، اما خود جلوی زیان را نسبت 
به سال های قبل گرفته ایم، اما موضوع ارز، تسعیر ارز و 
تس��هیاتی که از قبل دریافت کرده ایم موجب افزایش 
زیان هما شده است. پرورش افزود: به عنوان مثال اگر هما 
هشت سال پیش تسهیاتی از صندوق توسعه ملی دریافت 
کرده است آن زمان دالر حدود 900 تومان بود اما االن در 
صورت های مالی ما باید طبق دالر مبادله ای حدود 2۸00 
تومانی محاس��به ش��ود که این هم موجب بروز بخشی از 
زیان  هما شده است. وی با بیان اینکه زیان هما مهار شده 
و افزایش نیافته است، بیان کرد: طبق صورت های مالی سال 
92 حدود 120 میلیارد تومان زیان انباشته داشتیم و در 

سال 91 این رقم 1۸0 میلیارد تومان بود. 
مدیرعام��ل ای��ران ایر گفت: در س��ال 92 با وجود 
مش��کات تس��عیر ارز این رقم به 120 میلیارد تومان 
رس��ید، اگر نظارت و کنترل انجام ش��ده و درآمدهای 
بیرونی هما ارتقا یابد، این رقم بیشتر کاهش می یابد. 
پرورش یادآور ش��د: اگر بتوان تعدادی هواپیمای نو 
خریداری کرد تا با هواپیماهای قدیمی تر جایگزین شود 
قطعا زیان هما کاهش می یابد، مثا ایرباس 320 که از 
جوان ترین هواپیماهاست متعلق به هماست، اگر بتوانیم 
نوس��ازی ناوگان را انج��ام دهیم، هزینه های تعمیراتی 
کاهش می یابد و می توانیم زیان را بیشتر کاهش دهیم. 

تخصیص سوخت براساس پیمایش 
از اردیبهشت ماه

مدی��رکل حمل و نق��ل کاالی س��ازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای نحوه اجرای طرح توزیع س��همیه 
س��وخت ناوگان عمومی جاده ای براساس پیمایش را 
دو مرحله ای خواند و گفت: مرحله نخست طرح قطعا 

از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می شود. 
به گزارش ایسنا، غامحسین دغاغله با بیان اینکه 
براساس مصوبه هیات وزیران اختصاص سوخت ناوگان 
حمل و نقل عمومی جاده ای کش��ور از طریق پیمایش 
محاسبه می شود، گفت: جلسات کارگروه اجرای طرح 
طبق برنامه برگزار می شود و براساس تصمیمات این 
ط��رح در دو مرحل��ه به اجرا درخواهد آمد. وی افزود: 
قطعا مرحله نخس��ت طرح اختصاص سهمیه سوخت 
ناوگان عمومی جاده ای براس��اس پیمایش از ابتدای 

اردیبهشت ماه امسال عملیاتی می شود. 
مدیرکل حمل و نقل کاال سازمان راهداری و حمل و نقل 
ج��اده ای در توضی��ح مرحله اول اجرای این طرح گفت: 
مرحله اول براس��اس اس��ناد حمل و بارنامه اس��ت که از 
اردیبهشت ماه اجرا می شود و با ثبت لحظه ای بارنامه و 
صورت وضعیت در بانک های اطاعاتی سازمان، میزان 
پیمایش وسیله نقلیه در پایان هر ماه به صورت مکانیزه 
محاسبه می شود و براساس آن، از سوی شرکت پخش 
فرآورده ه��ای نفتی س��وخت مورد نی��از اختصاص داده 
می ش��ود. وی ادامه داد: مرحله دوم اختصاص س��همیه 
س��وخت ناوگان عمومی جاده ای نیز از ش��هریور س��ال 
9۵ آغاز می شود. این مرحله براساس اطاعات سامانه 
موقعیت یاب جغرافیایی یا GPS است، تا آن زمان تمامی 
ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای کش��ور به سیس��تم 
GPS مجهز و میزان پیمایش  آنها براساس این سیستم 

محاسبه خواهد شد. 

گزارش 2

مدی��رکل اقتصاد و برنامه ریزی 
مسکن وزارت راه و شهرسازی از 
ت��اش این وزارتخانه برای ایجاد 
ش��رکت های اجاره دهنده مسکن 

خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی عل��ی چگن��ی 
گف��ت: مولفه های رکود مس��کن 
ش��امل ش��اخص های  »تولید«، 
»معامات« و  »قیمت« مس��کن 
اس��ت ک��ه هم��ه ای��ن فاکتورها 
کاما با یکدیگر مرتبط هس��تند 
و مجموع��ه فرآین��د اقتصادی را 
پوش��ش می دهن��د. ب��ا توجه به 
آمارهای دولت مبنی بر خروج از 
رک��ود می توان گفت که مجموعه 
اقتصاد کشور از رکود خارج شده 
اس��ت. براس��اس آمارهای بانک 
مرک��زی در فص��ل پایی��ز رش��د 
اقتصادی حدودا س��ه درصدی را 

تجربه کردیم که نش��ان می دهد 
اقتصادی که رش��د منفی داشته، 
االن مثبت شده است؛ پیش بینی 
کارشناس��ان اقتص��ادی نیز این 
اس��ت که اقتصاد کان کش��ور با 
رش��د کم به فعالی��ت خود ادامه 
ده��د. مدی��رکل دفت��ر اقتصاد و 
برنامه ریزی مس��کن وزارت راه و 
شهرس��ازی ادامه داد: از س��ویی 
نیز مسکن بخشی از اقتصاد کان 
کشور است و به صورت مجزا عمل 
نمی کن��د و تابعی از اقتصاد کان 
و اقتصاد خانوار اس��ت. زمانی که 
اقتصاد کش��ور وارد رکود می شود 
مس��کن ه��م ب��ا فاصل��ه زمانی 
کوتاه��ی وارد رک��ود و در صورت 
بازگش��ت رونق به اقتصاد، بخش 
مس��کن نیز با همان فاصله زمانی 

از رکود خارج می شود. 
وی گفت: پیش بینی این است 

که با رشد اقتصاد، GDP  )تولید 
ناخال��ص داخل��ی(، ارزش ه��ای 
اف��زوده اقتصادهای خرد و س��ایر 
مس��کن   بخ��ش  ش��اخص های 
)به عنوان ی��ک اقتصاد خرد( هم 
رش��د یابد. ویژگی بخش مسکن 
برخورد با دوره های مختلف رونق 
و رکود است که در دهه های اخیر 
بس��یاری از م��ردم این دوره ها را 
تجرب��ه کرده ان��د. در س��ال های 
اخیر بارها ش��اهد بوده ایم که در 
ی��ک مقطع خ��اص زمانی قیمت 
مس��کن اوج می گی��رد و ب��ه تبع 
آن ساخت و س��از افزایش می یابد، 
تعداد صدور پروانه های ساختمانی 
بیش��تر شده و س��رمایه داران به 
س��مت س��رمایه گذاری در ای��ن 
بخ��ش س��رازیر می ش��وند. ام��ا 
دوب��اره بع��د از اینک��ه قیمت به 
ی��ک نقطه  رس��ید و ثاب��ت ماند، 

ب��ه تدریج س��رمایه گذاری ها نیز 
از بخش مسکن خارج می شود. 

قیمت مسکن از ابتدای 92 
ثابت ماند 

به گفت��ه چگنی، طبق آخرین 
از  مس��کن  قیم��ت  بررس��ی ها، 
زمس��تان 91 رش��د یافت��ه و این 
افزای��ش قیمت ت��ا پایان بهار 92 
ادامه یافت. از ابتدای تابستان 92 
تا به حال که حدود دو سال از آن 
زمان می گذرد، قیمت مسکن روند 
نس��بتا ثابت یا نزول نسبی داشته 
است. به عبارت دیگر، در تهران اگر 
قیمت مسکن را در اسفند ماه 93 
با قیمت های خرداد ماه 92 که 21 
ماه از آن تاریخ می گذرد، بررسی 
کنیم، حدود 200 هزار تومان در 
ه��ر مترمربع  )به صورت اس��می( 
کاه��ش قیمت داش��ته ایم. حال 

اگر براساس قیمت های واقعی که 
ش��امل لحاظ کردن شاخص هایی 
چون تورم در آن اس��ت بخواهیم 
بس��نجیم، چی��زی ح��دود 2۵ تا 
30درصد کاهش قیمت مس��کن 
در اس��فند 93 را نسبت به خرداد 
92 ش��اهد هستیم. وی ادامه داد: 
نزول قیمت مس��کن ممکن است 
برای مصرف کننده مناسب باشد، 
ام��ا در نگرش کان برای اقتصاد 
کش��ور و اقتصاد مس��کن بس��یار 
مض��ر اس��ت. چون س��رمایه گذار 
و مسکن س��از دیگ��ر وارد بخ��ش 
مسکن نمی شوند که این موضوع 
در بلندم��دت ب��ه کاهش عرضه 
مس��کن و در پی آن، ایجاد شوک 
قیمتی در این بخش می انجامد. ما 
در وزارت راه و شهرسازی همیشه 
ب��ه دنبال تعادل در بازار مس��کن 

هستیم. 

شرکت های اجاره ای مسکن ایجاد می شود

نازیال مهدیانی 



ت��ا  ای��ران  چ��ای   صنع��ت 
چه��ار  دهه پیش در ش��کوفایی 
به س��ر می برد و دوران رش��د و 
توسعه را طی می کرد. از دهه 70 
این روند با چای سنواتی و انباری 
و همچنین واردات بی رویه انواع 
چای خارجی تغییر کرد و کم کم 
رو به نابودی گذاش��ت. هر سال 
باغ های چای در ش��مال کش��ور 
کوچک ت��ر ش��دند و ویالهایی با 
کالهخوده��ای آهنین رنگارنگ 
در دل چای زارها سربرآوردند. در 
برخی موارد نیز باغداران شمالی 
باغ ه��ای خود را رها کردند و نه 
حاضر به فروش شدند و نه توان 
احیای باغ ها را داشتند. هر سال 
خب��ر مطالبات چایکاران نیز در 
ص��در اخب��ار کش��اورزی ق��رار 
داش��ت و گالیه های کشاورزان و 
کارخانه داران چای نیز همچنان 

ادامه داشت. 

تسهیالت به چایکاران در 
صورت کف بری

تغیی��ر و تحول��ی که از س��ال 
گذش��ته و در دول��ت یازده��م 
برای چایکاران اتفاق افتاد، روی 
م��دار مثبت می چرخید. تمامی 
مطالبات چایکاران پرداخت شد 
و دولت قول داد تسهیالتی را در 
اختیار باغداران برای به زراعی و 
احی��ای باغ های چای قرار دهد. 
این تس��هیالت گرچه در س��ال 
گذشته پرداخت نشد اما امسال 
به تصویب رسیده است. براساس 
ای��ن مصوبه، دول��ت از صندوق 
حمای��ت از صنع��ت چای، مبلغ 
5میلیون تومان تسهیالت برای 
کف بری و 2 میلیون و 500هزار 
تومان ب��رای کمربری بوته های 
چ��ای ب��ه چای��کاران پرداخت 
می کن��د. این موضوع با مخالفت 
ش��دید ع��ده ای از جمل��ه ابوذر 
ندیمی نایب رییس کمیس��یون 
اقتصادی و نماینده الهیجان در 

مجلس مواجه شد. 

کف بری بوته های چای 
توطئه ای برای واردات 

بیشتر
ندیم���ی در گفت وگ���و ب��ا 
»فرصت امروز«، ارائه تسهیالت 
بیش��تر برای کف بری بوته های 
چ��ای را خیان��ت ب��ه چایکاران 
و همس��ویی ب��ا واردکنندگان و 
تاج��ران چای می داند و تصریح 
راه  تنه��ا  کف ب��ری  می کن��د: 
به زراعی باغ های چای نیس��ت. 
کمربری، سربری، شخم، آبیاری 
و کودپاش��ی مناسب نیز سهمی 
در به زراع��ی دارن��د. درحالی که 
دولت تنها برای کف بری بوته ها 
تس��هیالت قائل شده است. این 
ی��ک توطئه اس��ت برای تجارت 
و واردات بیشتر چای به کشور. 
وی ادام��ه می دهد: به عقیده 
م��ن ای��ن کار نوعی مباش��رت 
دولت با تجارت و واردات اس��ت. 
بوته هایی که کف بر می شوند تا 
چند سال برداشت چای ندارند و 
نیاز کشور به واردات چای بیشتر 
می شود. ما نسبت به این موضوع 

شدیدا معترض هستیم. 

به زراعی تنها کف بری 
نیست

مهرداد بائوج الهوتی، نماینده 
لنگ��رود در مجلس در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« هرچند با 
کف ب��ری بوته ها مخالفتی ندارد 
ام��ا وی نیز می گوی��د: به زراعی 
ک��ه تنها کف بری نیس��ت بلکه 
مراحل ش��خم، آبیاری، تغذیه و 

کوددهی را نیز ش��امل می شود. 
در این زمینه با رییس س��ازمان 
چای نشس��ت ها و صحبت هایی 
داش��تیم. قرار است این موضوع 
در هیات مدیره صندوق حمایت 
از صنعت چای کش��ور مطرح و 
مش��کل حل شود. به این ترتیب 
هم��ه چای��کاران از تس��هیالت 
صندوق برخ�وردار خواهند شد. 
وی م���ی اف��زاید:کف ب��ری 
بوته های چ��ای موضوع تازه ای 
نیس��ت و در گذش��ته هم وجود 
داش��ت اما اختصاص تسهیالت 
تنها به این بخش کار درس��تی 
نیس��ت و بای��د در ای��ن تصمیم 
تجدیدنظر ش��ود. در مذاکراتی 
ک��ه ب��ا ریی��س س��ازمان چای 
داش��تیم قرار اس��ت برای سایر 
مراحل به زراعی نیز تس��هیالت 
ارائه ش��ود و مختص به کف بری 

بوته های چای نباشد. 

برنامه های دولت کارشناسی 
نشده و بدون مطالعه

زوبی��ن امی��ری، مدیرعام��ل 
کارخانه چای زوبین، به »فرصت 
کف ب��ری  می گوی��د:  ام��روز« 
بوته ه��ای چای خوب اس��ت اما 
یکی دو س��الی زم��ان می برد تا 
بوته ه��ا به بهره برداری برس��ند. 

کشاورز حدود دو سال نمی تواند 
محصول برداشت کند. در این دو 
س��ال چگونه امرار معاش کند؟  
موض��وع دیگ��ر اینک��ه برخی از 
باغداران در س��ال های گذشته با 
سرمایه اندک خودشان اقدام به 
کف ب��ری کرده اند. چرا این افراد 
پیش��گام نباید حمایت و تشویق 

شوند؟ 
ای��ن باغ��دار چ��ای تصریح 
می کن��د: برنامه ه��ای دول��ت 
ب��دون  و  نش��ده  کارشناس��ی 
مطالع��ه اس��ت. دول��ت ب��رای 
اج��رای چنی��ن طرح��ی باید 
دس��ت ک��م 3تا5 س��ال زمان 
تعیی��ن می ک��رد و باغ��داران 
در ای��ن مدت ب��ه نوبت در هر 
س��ال بخش��ی از باغ را کف بر 
می کردن��د. نه اینکه به یک باره 
تم��ام بوته ه��ا را ک��ف بر کنند 
تا تس��هیالت بگیرن��د! در این 
از  ه��م  کش��اورزان  ص��ورت 
هزینه ه��ای زندگ��ی و مع��اش 
خانواده ش��ان عقب نمی ماندند. 
وی می افزای��د: باغ ها باید آباد 
شوند اما تصمیم ها و بخشنامه ها 
به گونه ای هستند که کمکی به 
ای��ن کار نمی کنند و زمانبندی 
درستی ندارند. دولت برای کمک 
به چای��کاران و تصمیم گیری ها 

ب��رای بخ��ش باید از چایکاران و 
کشاورزان کمک بگیرد. این افراد 
بهترین کارشناس��ان هستند که 
تجربی��ات زیادی دارند و باید از 

آنها استفاده کرد. 

ورشکستگی صنعت چای و 
قاچاق 100 هزارتنی در سال

امیری، صنعت چای کش��ور را 
ورشکس��ته می داند و می گوید: 
ک��ه  نادرس��تی  سیاس��ت های 
دول��ت از دهه ه��ای پیش اتخاذ 
ک��رده مانن��د واردات بی رویه و 
بدون کنترل، بازکردن انبارهای 
چای س��نواتی، ورود چای های 
س��می و آل��وده و کاهش تعرفه 
ورشکس��تگی  ب��ه  واردات��ی، 
صنعت چای کش��ور منجر شده 
 اس��ت. واردات چ��ای به قدری 
بی سر وس��امان است که ساالنه 
80 ت��ا 100 ه��زار ت��ن چای به 

کشور قاچاق می شود. 
ای��ن باغ��دار و کارخان��ه دار 
چ��ای کش��ور تاکی��د می کند: 
چای وارداتی که در فروش��گاه ها 
ب��ه وف��ور یافت می ش��ود با نام 
صددرصد خارج��ی، 60 درصد 
چ��ای س��نواتی ایرانی اس��ت و 
40 درص��د آن نیز چای خارجی 
آلوده به باقیمانده های س��موم و 

آغش��ته به رنگ و اس��انس های 
شیمیایی است. اگر به قوری های 
چ��ای نگاهی بیندازیم لردی که 
رنگ ه��ای  می بن��دد  آن  دور 
شیمیایی است درحالی که چای 

ایرانی این گونه نیست. 
وی اظهار می کند: شوربختانه 
ذائقه مردم را با رنگ و اسانس های 
غیرطبیعی تغییر داده اند و مردم 
ب��ه عطری بودن و دم کش��یدن 
ثانی��ه ای چای ع��ادت کرده اند 
درحالی که چای باید طعم و مزه 
خودش را داشته باشد و هر چه 
بماند سیاه نمی شود. چای ایرانی 
بهترین چای در جهان است اما 
سال هاست که چای ایرانی را به 
قیمت کود حیوانی می فروشند و 

صنعت را نابود کرده اند. 

بی ارادگی مسئوالن در 
پرونده تحقیق و تفحص چای

الهوت��ی، نماینده لنگرود نیز 
درخصوص چای سنواتی، اظهار 
می کن��د: منافع ع��ده ای خاص 
به چای س��نواتی گره خورده و 
بالی جان کشاورزان شده است. 
بی ارادگی مسئوالن وزارت جهاد 
کش��اورزی و نفوذ هم��ان افراد 
خ��اص در ای��ن وزارتخان��ه نیز 
عامل دیگری اس��ت که تحقیق 
و تفح��ص از صنع��ت چ��ای را 
به جایی نرس��انده اس��ت. البته 
قرار اس��ت نتای��ج طرح تحقیق 
و تفح��ص ب��ه زودی در صح��ن 
علن��ی مجلس قرائت ش��ود. وی 
می افزاید: شبکه وحشتناکی در 
صنعت چای کشور شکل گرفته 
که کسی تاکنون نتوانسته با آن 
مقابله کند. دس��ت کم متولیان 
س��المت جامعه باید نس��بت به 
مصرف این چای ها که س��المت 
و بهداش��ت م��ردم را ب��ه خطر 

انداخته، واکنش نشان دهند. 

اختیارات سازمان چای در 
حد یک تابلو! 

ریی��س  نای��ب  ندیم��ی، 
مجلس،  اقتصادی  کمیس��یون 
ب��ا انتق��اد از وضعیت نامطلوب 
صنع��ت چای کش��ور می گوید: 
ای��ن صنع��ت ب��ه هیچ وجه در 
حد و اندازه کنونی نیس��ت. در 
س��ال های اخیر دست هایی در 
کار بوده که با اغوای کشاورزان 
و پیش��نهادهای فریبکاران��ه به 
چ��ای  باغ ه��ای  کش��اورزان، 
و  دادن��د  کارب��ری  تغیی��ر  را 
شهرک سازی کردند. همچنین 
بی انگیزگ����ی کش����اورزان و 
حمای��ت نک��ردن دولت از این 
بخش، پرداخت های دیرهنگام 
در خری��د تضمینی برگ س��بز 
چ��ای، مدیریت های ناکارآمد، 
قیمت گذاری ه��ای نامتناس��ب 
)غیراز س��ال های اخیر(، چای 
س��نواتی و برخ��ی عوامل دیگر 
س��ردرگمی در صنع��ت چای 

ایجاد کرده اس��ت. 
وی ادام��ه می دهد: س��ازمان 
چ��ای نی��ز تنها در حد یک تابلو 
اس��ت و اختی��ارات آن در ح��د 
یک س��ازمان اس��ت که باید به 
ی��ک معاونت وزی��ر ارتقا یابد و 
تصمیم گیری های  در  جایگاهی 
مربوط به بخش داش��ته باش��د. 
البت��ه رویکرد دولت در یکی، دو 
سال اخیر در این زمینه خوب و 
قابل دفاع است. نمی توانیم اصل 
حمایت دولت یازدهم در بخش 
قیمت گ��ذاری چ��ای را نادیده 
بگیریم. توقع ما از دولت بیش��تر 
اس��ت و انتظار داریم پرداخت ها 
در خرید تضمینی و تس��هیالت 

به زراعی بهتر شود. 

اختالف نظر کارشناسان در پیش بینی نتایج وام به چایکاران

مزرعه های چای احیا می شوند؟ 
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 ساماندهی آب های مرزی
تا 5 سال آینده

از  کش��اورزی  وزارت جه��اد  بودج��ه  مدی��رکل 
س��اماندهی آب های مرزی کشور با همکاری وزارت 
نی��رو تا پنج س��ال آینده خب��ر داد و گفت: تاکنون 
265 میلیارد توم��ان از اعتبار 2 میلیارد دالری این 
طرح تخصیص یافته و اجرای آن شروع شده است. 
حس��ن قاسمی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
طرح س��اماندهی آب های مرزی ب��ا همکاری وزارت 
نیرو در دس��تور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن 
آغاز ش��ده است؛ به گونه ای که وزارت نیرو موظف به 
راه اندازی ش��بکه های اصلی آبی��اری برای هدایت و 
کنترل آب های مرزی بوده و وزارت جهاد کشاورزی 
پس از آن شبکه های فرعی آن را راه اندازی می کند. 
وی افزود: اعتب��ار این طرح حدود 2 میلیارد دالر 
بوده که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا 
می کن��د و تاکنون 265 میلیارد تومان آن تخصیص 

یافته است. 
مدی��رکل بودجه وزارت جهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه مراحل اجرایی این طرح با اختصاص بخش��ی 
از اعتبار آن آغاز ش��ده اس��ت، گف��ت: وزارت جهاد 
کشاورزی می تواند تا حدود سه سال و شاید کمتر از 
آن شبکه های فرعی برای ساماندهی آب های مرزی 
را راه ان��دازی کند اما از آنج��ا که پیش از آن وزارت 
نیرو باید ش��بکه های اصل��ی آن را راه اندازی کند به 
نظر می رس��د اجرای این طرح حدود پنج سال زمان 

نیاز داشته باشد. 

امضای تفاهم نامه وزارتخانه های 
جهادکشاورزی و دفاع

تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه فعالیت های 
دریایی و ش��یالتی بی��ن وزارت جهادکش��اورزی و 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منعقد شد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شیالت ایران، 
ای��ن تفاهم نام��ه در راس��تای تعام��ل و هماهنگی 
موث��ر فعالیت های مش��ترک دریای��ی مابین وزارت 
جه��اد کش��اورزی و وزارت دفاع و توزیع مناس��ب 
مس��ئولیت های حوزه دریایی شیالت در سطح ملی، 

به امضای دو طرف رسید. 
ای��ن تفاهم نامه عالوه بر امضای وزرای مربوطه، به 
امضای معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران و 
معاون مهندس��ی و پدافند غیرعام��ل وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رسید. 
از ظرفیت ه��ای  اس��تفاده  تفاهم نام��ه،  ای��ن  در 
عملیاتی وزارت دفاع در زمینه های توس��عه و تجهیز 
یگان حفاظت منابع آبزی س��ازمان شیالت ایران به 
منظ��ور حفاظت از ذخایر ب��ا ارزش آبزیان در خلیج 
فارس، دری��ای عمان و دریای خ��زر، بهره مندی از 
فناوری ه��ای نوین در ارتق��ای امنیت بهره برداری از 
منابع آبزیان و دریانوردی، توس��عه مناطق س��احلی 
و بهس��ازی زیرس��اخت های بن��ادر ماهیگی��ری و 
توس��عه صنایع دریایی و صنایع ش��یالتی به منظور 
بهره برداری پای��دار و بهین��ه از ظرفیت های آبزیان 
دریایی مورد تصویب ق��رار گرفت. همچنین در این 
تفاهم نامه پیرامون س��اماندهی و اس��تفاده بهینه از 
ظرفیت های بن��ادر ماهیگیری امیرآباد و بابلس��ر و 
اراضی مجاور آنها برای فعالیت های شیالتی و تامین 

امنیت دریایی بین دو طرف توافق حاصل شد. 

تولید 70 درصد کلزای مورد نیاز 
کشور تا 10 سال دیگر

معاون زراعت وزارت جهاد کش��اورزی گفت: طبق 
برنامه  وزارت جهاد کش��اورزی تا 10 سال آینده 25 
تا 30 درص��د غالت دیم مناطق گرمس��یر باید زیر 

کشت کلزا برود. 
به گزارش ایس��نا، عباس کشاورز در بازدید از مزارع 
کش��ت کلزای این اس��تان، هدف از افزایش سطح زیر 
کش��ت کلزا را پایداری، کم��ک به حاصلخیزی خاک، 
افزایش تولید در غالت و تامین روغن کلزا در کش��ور 
برش��مرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 
92 درصد نیاز کش��ور به دانه های روغنی از کشورهای 
دیگ��ر تامین می ش��ود، گف��ت: واردات کل��زا یکی از 
ضعف هایی است که باید برطرف شود و به همین دلیل 
وزارت جهاد کش��اورزی یک طرح 10 س��اله را  تدوین 
ک��رده که با اجرای این طرح نزدیک به 70 درصد نیاز 

کشور به کلزا در داخل تولید خواهد شد. 
کش��اورز یکی از اقدامات اجرای��ی مهم را افزایش 
سطح زیر کشت و عملکرد کلزا با استفاده از فناوری 
روز دنی��ا و بهره من��دی از بذور هیبرید کش��ورهای 
پیشرفته خصوصا فرانسه اعالم کرد و گفت: با اجرای 
ای��ن طرح در مصرف آب، کود، بذر و س��ایر نهاده ها 
صرفه جویی می ش��ود. وی با برشمردن سیاست های 
وزارت جهاد کش��اورزی درخص��وص مدیریت منابع 
آب��ی بخش کش��اورزی اظهارکرد: برنام��ه دیگر این 
وزارتخان��ه ب��رای اص��الح روش تولی��د محصوالت 
کش��اورزی این اس��ت که از تولید محصول برنج به 
غی��ر از مناطق گی��الن و مازندران در س��ایر مناطق 

حمایت نمی کنیم. 

صنعت چای ایران

چای نوش��یدنی خوش��مزه با عطری مطبوع پای 
ثابت س��فره صبحانه ایرانی اس��ت. البت��ه روی میز 
کار و رس��توران و قهوه خانه، پشت فرمان ماشین یا 
در کابین خلبان هواپیماهای غول پیکر هم نوش��یده 

می شود.
گفت��ه می ش��ود حدود 5 هزار س��ال قب��ل وقتی 
امپرات��ور چی��ن با یک فنجان آب داغ در دس��ت به 
همراه تعدادی از همراهان روی تپه ای ایستاده بود، 
باد مالیمی وزی��د و چند برگ چای داخل فنجانش 
افتاد. همین امر آب س��اده و بی طعم را متحول کرد؛ 

یک فنجان چای درست شده بود. 
تاری��خ دقیقی ب��رای آغاز مصرف چ��ای در ایران 
روشن نیست اما گفته می شود پیشینه مصرف چای 

به حدود 400 سال قبل بازمی گردد. 
در س��ال 1261 ه�. ش، ش��خصی ب��ه نام حاج 
محمد اصفهانی کش��ت چای در ایران را آغاز کرد 
ول��ی موف��ق نبود تا اینکه کش��ت چای در س��ال 
1279 ه��� .ش، ب��ا تالش محمد می��رزای چایکار 
ملق��ب ب��ه کاشف الس��لطنه که کنس��ول ایران در 
هندوس��تان ب��ود در منطقه الهیج��ان و کالرآباد 

آغاز شد. 

در ح��ال حاضر س��طح زیر کش��ت چ��ای حدود 
32 هزار هکتار اس��ت. اس��تان گیالن ب��ا حدود 28 
هزار هکتار مقام اول س��طح زیر کشت و تولید چای 
کش��ور را در اختیار دارد و حدود 60 هزار خانوار در 

کشت و کار این محصول اشتغال دارند.
برداش��ت برگ سبز در باغ های چای کشور در سه 
فصل بهار، تابس��تان و پاییز انجام می گیرد. در بهار 
برداش��ت برگ معموال از نیمه دوم فروردین شروع و 
تا پای��ان خرداد ادامه دارد و به آن چین بهاره گفته 
می شود و حدودا 42-38 درصد مقدار تولید سال را 

به خود اختصاص می دهد.
چی��ن تابس��تانه از تیرم��اه ش��روع و ت��ا پایان 
ش��هریور ادامه دارد. مق��دار محصول در این چین 
حدود 47-42 درصد اس��ت. چین پاییزه ازابتدای 
مهر ش��روع و تا انتهای مهر ماه به پایان می رسد. 
مقدار برگ س��بز در این چی��ن به حدود 13-17 

درصد می رسد.
براس��اس آمارهای موجود، متوس��ط تولید برگ 
س��بز باغ های چ��ای حدود 7 تن در هکتار اس��ت 
که ای��ن رقم با توج��ه به ش��رایط آب و هوایی و 
س��ایر عوام��ل مرتبط در مناطق چای��کاری متغیر 
اس��ت. میزان مصرف چای خش��ک کش��ور ساالنه 
105 هزار تن اس��ت و میزان کنون��ی تولید چای 
خش��ک در داخل بین 25 تا 30 هزار تن در سال 
اس��ت این در حالی اس��ت که زمانی، تولید چای 

حدود 70 هزار تن بوده اس��ت.
می��زان واردات چای خش��ک س��االنه بین 75 
ت��ا 80 ه��زار ت��ن و به ط��ور عمده از کش��ورهای 
تولیدکننده ب��زرگ دنیا همچون س��ریالنکا، کنیا 

و هند اس��ت.
در ص��ورت حمایت از صنعت چ��ای داخلی این 
قابلیت در کشور وجود دارد که در مدت 10 سال 
آین��ده بتوان کش��ور را از واردات چ��ای خارجی 

بی نیاز کرد. 
چایی که هم اکنون در ایران تولید می ش��ود در 
مقایس��ه با چای ه��ای خارج��ی و وارداتی حاوی 
مواد افزودنی مضر و س��رطان زا، چ��ای طبیعی و 

باکیفیت اس��ت  )ارگانیک(. 
کاه��ش حاصلخیزی خاک ناش��ی از فرس��ایش 
فیزیک��ی ب��ه علت وجود ش��یب ب��االی اراضی و 
کوهپای��ه ب��ودن باغ های چای، اس��یدی ش��دن 
خاک، کوچک ش��دن اراضی زیرکش��ت به سبب 
تقس��یم بین وراث، پیری بوته های چای  )حدود 
40 درص��د بوته ها باالی 50 س��ال س��ن دارند و 
حمای��ت مال��ی و برنامه ریزی برای جوان س��ازی 
آنها ص��ورت نمی گیرد(، آلودگی حدود 20درصد 
باغ ه��ای چای ب��ه نماتد )گره ناش��ی از کرم های 
نخ��ی( مولد زخ��م ریش��ه و ع��دم مدیریت این 
مش��کل، عدم وجود سیس��تم های آبیاری  )بیش 
از 80 درصد باغ های چای کش��ور فاقد سیس��تم 
آبیاری هس��تند و آن مقداری هم که در گذشته 
به سیس��تم آبیاری تجهیز ش��ده اند هم اکنون رها 
ش��ده اند( و همی��ن موضوع س��بب ایجاد تنش و 
کاهش عملکرد تولیدی می شود، مدیریت ضعیف 
پس از برداش��ت و مش��کل حمل و نقل برگ سبز 
چای، تراکم و فش��ردگی برگ سبز در زنبیل ها و 
دور ب��ودن فاصله کارخانه های فرآوری از باغ های 
چای، عدم اطمین��ان چایکاران به آینده و انگیزه 
کم آنها برای ادامه پرورش چای، فرس��وده بودن 
کارخانه ه��ای فرآوری چ��ای و نب��ود امکانات و 
آزمایش��گاه کنترل کیفیت از عمده ترین مشکالت 

صنعت چای ایران اس��ت.
ب��ا توجه ب��ه اینکه صنع��ت چای توانای��ی باالیی 
ب��رای اش��تغال زایی دارد  )ح��دود 400 نفر در هر 
هکت��ار چای آبی در مقایس��ه ب��ا 120 نفر برای هر 
هکت��ار مزرعه برنج( همچنین توجه به این نکته که 
فرس��ایش خاکی مزرع��ه چای کمت��ر از برنجکاری 
اس��ت و ارزش نهایی یک کیلو چ��ای تولیدی برای 
واردات حدود 4 تا 6 کیلو برنج کفایت می کند توجه 
بس��یار بیشتر و مدیریت قوی تر به این صنعت بسیار 

ضروری به نظر می رسد. 

یادداشت خبـــر

کارشناس کشاورزی

دکتر بابک جمالی

رییس مرکز توس��عه مکانیزاسیون وزارت 
جهاد کش��اورزی گف��ت: از 620 هزار هکتار 
ش��الیزار کش��ور 25درصد کش��ت به صورت 
مکانیزه و 50 درصد برداشت ها هم به صورت 
مکانیزه انجام می ش��ود. کامبیز عباس��ی در 
گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: در دو س��ال 
گذش��ته تسهیالت چش��مگیری به بخش 
مکانیزاسیون استان های شمالی تخصیص 
داده شده است. به گفته وی، در سال جاری 
10 ه��زار میلی��ارد ریال تس��هیالت برای 
توسعه مکانیزاس��یون بخش کشاورزی در 
کش��ور در نظر گرفته ش��ده که 700 هزار 
میلیارد ریال آن برای مکانیزاسیون کشت 
برنج هزینه خواهد شد. عباسی با بیان اینکه 

هدف ما توسعه عملیات نشاکاری به صورت 
مکانیزه است، افزود: انجام مکانیزه در بخش 
کش��اورزی کاه��ش هزین��ه تولید، کاهش 
سختی کار و سالمت کشاورزان را به دنبال 
دارد. وی اظهار کرد: برنامه جامع 12 ساله 
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برنامه ریزی 
ش��ده ک��ه در این برنامه توج��ه ویژه ای به 
بخش مکانیزاسیون کشاورزی شده است. 

مدی��رکل نظارت ب��ر فرآورده های غذایی، 
آرایش��ی و بهداش��تی، ب��ه تش��ریح کاهش 
2 درصدی اس��یدهای تران��س در روغن های 
مصرف��ی و ه��م راس��تایی س��ازمان مل��ی 
اس��تاندارد با س��ازمان غذا و دارو پرداخت. 
دکتر هدایت حس��ینی، با بی��ان این مطلب 
به پایگاه خبری س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: 
یکی از برنامه های سازمان غذا و دارو ارتقای 
س��المت روغن های خوراکی اس��ت، چرا که 
اس��یدهای چرب و تران��س از جمله عوامل 
نگران کننده و جدی سالمت به شمار می آید 
و از آسیب رس��انان بس��یار ج��دی ب��ه بدن 

محسوب می شوند. 
وی افزود: اسیدهای چرب ترانس در واقع 

ماحصل هیدراس��یون روغن هستند، به این 
صورت که روغن مای��ع در حالت طبیعی را 
جه��ت تبدیل به روغن جام��د تحت فرآیند 
هیدراس��یون قرار می دهند. دکتر حسینی، 
عنوان کرد: اعداد مورد قبول سازمان جهانی 
بهداش��ت و مراجع بین المللی هم نیز همین 
اس��ت، لذا روغن با این درصد اس��یدترانس 

خطر محسوب نمی شود. 

مولود غالمی

به زراعی  مانن��د تس��هیالت  حمایت های��ی 
باغ های چای از صندوق حمایت از صنعت چای 
کشور به باغداران و کشاورزان ارائه می شود. این 
صندوق پس از 110 سال که صنعت چای در 
کشور ش��کل گرفته، تشکیل شده و در تاریخ 

چای کشور اقدام بی سابقه ای بوده است. 
یکی از مش��کالت اصلی ما در صنعت چای 
کشور، فرسوده بودن باغ هاست. بوته های چای 
کهنه و قدیمی شده اند و نیاز به هرس از کف 
دارن��د. وقتی باغ های چای به عمر 40 س��اله 
می رسند از عمر مفید و اقتصادی شان کاسته 
می شود و گره هایی روی درخت شکل می گیرند 
که مانع از رس��یدن آب و مواد غذایی به سایر 
قسمت های گیاه می شوند. این موضوع تراکم 
بوته را نیز ضعیف می کند و بر کمیت و کیفیت 

محصول تاثیر می گذارد. 
یکی از اقدامات مناسب در به زراعی باغ های 
چای، هرس کردن است، به ویژه هرس از کف 
که در سال های بعد محصول بوته ها را افزایش 
می ده��د و کیفی��ت را باال می ب��رد. کف بری 
بوته های چای تا 10 س��ال کیفیت محصول را 
تضمین می کند. البته کارشناس��ان می گویند 
تنه��ا کف بری این مش��کل را ح��ل نمی کند 
و تغذی��ه و آبی��اری نیز بر کمی��ت و کیفیت 

محصول تاثیر دارد. 
م��ا در صن��دوق حمایت از صنع��ت چای، 

تسهیالتی را برای کف بری و کمربری بوته ها 
اختصاص داده ای��م. در حال حاضر صندوق با 
32میلیارد تومان سرمایه که قرار است به 45 
میلیارد تومان افزایش یابد، تسهیالت چایکاران 
را پرداخت می کند. سود این تسهیالت از یک 
تا 4 درصد اس��ت و چایکاران تا دو سال دوره 
تنفس دارند و تا پنج سال زمان بازپرداخت به 
آنها داده می شود.  با این تسهیالت و حمایت ها، 
پیش بینی می کنیم برگ س��بز چای امسال تا 
50 درصد افزایش یابد و اگر شرایط آب و هوا 
نیز مناسب باشد، افزایش محصول چای امسال 

بیش از این هم خواهد بود. 
یکی از چالش های دیگر صنعت چای باغ های 
رها ش��ده بود که ب��ا حمایت ه��ای دولت در 
سال های اخیر حدود 1000 تا1500 هکتار از 
این باغ ها دوباره احیا شدند. همچنین مراجعه 
چایکاران برای احیای باغ های چای ادامه دارد. 
از جمله اقدامات حمایتی دیگر دولت، اعالم 
قیم��ت خری��د تضمینی برگ س��بز چای در 
اسفندماه است. افزایش نرخ قیمت برگ سبز 
نی��ز از اقدامات حمایتی دولت در س��ال های 
اخیر اس��ت و امیدواریم ادامه داش��ته باش��د. 
ب��رای کف بری بوته های چای هم تس��هیالت 
مناس��بی ارائه می ش��ود و با توجه ب��ه اینکه 
بیش��تر کشاورزان خودش��ان این کار را انجام 
می دهن��د و هزینه زیادی متقبل نمی ش��وند، 
بنابراین مقداری از تسهیالت برای کمک هزینه 

زندگی شان اختصاص می یابد. 

 تامین بخشی از هزینه زندگی چایکاران 
با تسهیالت 5میلیونی به زراعی 

کاهش اسیدهای ترانس روغن های مصرفیفقط 25 درصد از کشت برنج مکانیزه است

محمدولی روزبهان
رییس سازمان چای کشور



و  فرهن��گ  وزی��ر  ب��ه  نام��ه ای  در  رییس جمه��ور 
ارش��اد اس��امی تاکید کرد: س��ازمان ح��ج و زیارت با 
هم��کاری وزارت ام��ور خارجه، پیگیری ه��ای خود را 
ادام��ه داده و نس��بت ب��ه مج��ازات مجرم��ان و تامین 
امنی��ت زائ��ران اطمین��ان حاص��ل ک��رده و گ��زارش 
دقی��ق و جامع��ی ب��رای تصمیم گی��ری ارائ��ه کنن��د. 
متن نام��ه حجت االسام والمس��لمین حس��ن روحانی 
 به وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی به این ش��رح است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، جناب آقای دکتر علی جنتی، 
وزیر محترم فرهنگ و ارش��اد اسامی باتوجه به حادثه 
تع��رض ب��ه دو نوجوان زائ��ر ایرانی در ف��رودگاه جده، 
اگرچ��ه احترام به عایق مذهبی مردم و تامین امکانات 
زیارتی برای عاقه مندان جزو سیاس��ت ها و برنامه های 
دولت اس��ت، لیکن درصورتی که امنیت و کرامت زائران 
تامین نش��ود اس��تحباب این امر در مقابل گناه بزرگ 
توهین به زائ��ران و صدمه به عزت ملی رنگ می بازد و 
در ش��رایطی ممکن است به حرام تبدیل شود. ازاین رو 
ضروری است س��ازمان حج و زیارت با همکاری وزارت 
ام��ور خارجه، پیگیری های خود را با مقامات س��عودی 

به ط��ور جدی ادامه داده و نس��بت به مجازات در مورد 
مجرمان و تامین امنیت زائران اطمینان حاصل کرده و 
گزارش دقی��ق و جامعی جهت تصمیم گیری ارائه کند. 

حسن روحانی، رییس جمهوری اسامی ایران.« 
این نامه در حالی اس��ت که معاون پارلمانی، کنسولی 
و ام��ور ایرانیان خارج از کش��ور وزارت خارجه با اش��اره 
به آخری��ن وضعیت دو مامور س��عودی عامل تعرض به 
دو نوج��وان عمره گزار گفته اس��ت: در این رابطه انتظار 
موضع گی��ری علنی از طرف عربس��تان س��عودی داریم. 
حس��ن قش��قاوی در گفت وگو با مهر، نیز گفت: آخرین 
خب��ری که از پرون��ده داریم مربوط به دیروز اس��ت و از 
آن به بعد تاکنون تحول جدیدی رخ نداده اس��ت. بر این 
اس��اس، این دو مامور بازداشت هستند و پرونده آنها در 
دس��ت دادس��تان بوده و در مرحله صدور کیفرخواست 
ق��رار دارد و مقام ذی ربط س��عودی نی��ز اعام کرده که 
به اش��د مجازات خواهند رسید و حتی موعد مجازات را 
هم اعام خواهند کرد که خانواده شاکیان نیز در جریان 

قرار بگیرند. 
او در پاس��خ به این پرسش که آیا نماینده کنسولگری 

جمهوری اس��امی در محل و زم��ان اجرای حکم حضور 
خواهد داش��ت یا خی��ر تصریح کرد: حداق��ل در رابطه با 
خانواده ش��اکیان چنین خواسته ای داش��ته اند و احتماال 
نماینده کنس��ولی هم خواهد بود، اما بای��د جلوتر برویم 
تا ببینیم ماجرا به کجا می رس��د. مقامات عربس��تانی در 
ماقات ها ابراز تاس��ف عمیق کرده اند اما افکار عمومی ما 

خواستار موضع گیری علنی است. 
معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان در رابطه با وضعیت 
عذرخواهی رس��می دولت عربستان بابت این اتفاق اظهار 
داشت: ممکن است برداشت ها درباره عذرخواهی رسمی 
متفاوت باش��د. آنه��ا در س��طوح مختل��ف ماقات های 
دیپلماتیک ابراز شرمس��اری و تاسف عمیق کرده اند و در 
ماقات های دیپلماتیک هر موضعی که به سفیر ما اعام 
کنند، یک موضع رسمی از طرف دولت آنها تلقی می شود 
و این یک عرف جاری اس��ت. البته شدت واقعه به گونه ای 
است که افکار عمومی ما انتظار موضع گیری علنی و رسمی 
را از طرف دولت سعودی دارند و ما نیز امیدواریم که طرف 
سعودی با درک ش��رایط افکار عمومی ما چنین کاری را 

انجام دهد. 

ب��ه گزارش رویترز، رییس جمه��وری آمریکا با انتقاد از 
برخی اعضای مجلس س��نا ازجمله س��ناتور جمهوریخواه 
ایال��ت آریزونا »جان مک کین« به دلیل مخالفت با بیانیه 
سوییس گفت: این شیوه اداره سیاست خارجی صرف نظر 
از اینکه چه کسی از چه حزبی رییس جمهور یا وزیر امور 
خارجه کش��ور باشد، درست نیست. براساس این گزارش، 
مک کین هفته گذش��ته ط��ی مصاحبه ای با یک ش��بکه 

رادیوی��ی محافظه کار گفته بود: تعبی��ر مقامات ایرانی از 
بیانیه سوییس از تفس��یر »جان کری« وزیر امور خارجه 

آمریکا از این بیانیه، درست تر و منطقی تر است. 
اوباما که برای ش��رکت در اجاس سران قاره آمریکا به 
پاناما س��فر کرده، در نشست خبری گفت: با سناتورهای 
جمهوریخواه و دموکرات کمیسیون روابط خارجی مجلس 
س��نا در م��ورد نقش کنگره آمریکا در کمک به رس��یدن 

به تواف��ق نهایی رایزنی کرده و قرار اس��ت »جان کری« 
وزیر امور خارجه آمریکا نیز طی هفته جاری در نشس��تی 
توجیهی با اعضای کنگره ش��رکت کند. اوباما یادآور شد: 
می خواهم مطمئن شوم که در مورد رسیدن به توافق، ما 
پی��ش داوری نمی کنیم، افرادی که به کلی با رس��یدن به 
توافق با ایران مخالفند نمی توانند با توسل به روند قانونی 

و حقوقی، احتمال رسیدن به توافق را کاهش دهند. 

رییس س��ازمان سینمایی اولویت اصلی 
س��ینمای ایران در س��ال جاری را شبکه 
نمای��ش خانگی دانس��ت و عن��وان کرد: 
در ح��ال حاض��ر هم��ه چیز ب��رای ایجاد 
بیمه بی��کاری وجود دارد ب��ه غیر از پول. 
حجت اهلل ایوبی، رییس سازمان سینمایی 
شب ش��نبه ۲۲ فروردین ماه بعد از دیدار 
ن��وروزی ب��ا اهالی خانه س��ینما در جمع 
خبرن��گاران گفت: مدرس��ه ملی س��ینما 
هویت مس��تقل پی��دا ک��رده و مکانش را 
نیز تقریبا مشخص کرده ایم. هیات امنای 
این مدرس��ه مش��خص ش��ده و به زودی 
کارگاه های آموزش��ی این مدرسه فعالیت 
خ��ود را آغاز کرده و مانن��د همه مدارس 
مل��ی در دنیا به کار خ��ود ادامه می دهد. 
ساختار مدرس��ه ملی سینما، کارگاه محور 
اس��ت و تفاوت آن با دانشگاه در این است 
که ترم، واحد و هی��ات علمی به آن معنا 
وجود ندارد و مانند استاد و شاگردی همه 
م��دارس ملی دنیاس��ت، البته ب��رای این 

مدرسه گزینش های س��ختی وجود دارد، 
چراکه بزرگان س��ینما قرار اس��ت به این 

افراد آموزش دهند. 
ریی��س س��ازمان س��ینمایی با اش��اره 
ب��ه اولویت ه��ای س��ازمان س��ینمایی در 
س��ال جاری بیان کرد: اولویت ما این است 
که امسال هم بتوانیم کارها را خوب انجام 
دهیم، سال گذش��ته یک سری اولویت ها 
در حوزه س��ینما داشتیم که به بخشی از 
آنها دست یافتیم. امسال هم فکر می کنم 
رسیدگی به وضعیت س��ینمای خانگی و 
مقابله با قاچاق فیلم از جمله اولویت های 
سینمای ایران در سال جدید خواهد بود. 
او با اش��اره ب��ه برگزاری جش��نواره فیلم 
کودک و نوج��وان ادامه داد: در جش��نواره 
فیلم ک��ودک و نوجوان که در س��ال جاری 
برگزار می شود برای نخستین بار یک شورای 
راهبردی س��ینمای کودک و نوجوان داریم 
که متشکل از بزرگان سینمای کودک ایران 
اس��ت. این شورا در نحوه برگزاری جشنواره 

نظارت می کند، به همین دلیل سعی شده تا 
از حضور همه کسانی که دارای دانش و تجربه 
هستند در این شورا استفاده شود. نخستین 
جلسه گروه سینمای کودک نیز برگزار شده 
و دومین جلسه آن نیز به زودی برپا می شود 
ت��ا برنامه های مختلف��ی را در ای��ن زمینه 
اجرایی کنند. رییس س��ازمان سینمایی با 
بی��ان اینکه آیین نامه بیمه بیکاری تنظیم 
و تدوین شده است و صحبت هایی با آقای 
جنتی در این زمینه داشته ایم، گفت: خانه 
سینما یک پای این قضیه است و سازمان 
س��ینمایی نی��ز پای دیگر ای��ن قضیه، اما 
ب��رای انجام چنی��ن کاری نیازمند بودجه 
بس��یار زیادی هس��تیم. تصور می کردیم 
که بودجه اندک س��ینما س��ال گذش��ته 
صددرصد ب��ه ما تخصیص پی��دا می کند 
که متاس��فانه این اتفاق رخ نداده اس��ت. 
اگر این بودج��ه صددرصد اختصاص پیدا 
می کرد بخشی از آن را برای صندوق واریز 
می کردیم که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. 

باید با کمک خانه س��ینما این مس��ئله را 
برط��رف کنیم. در ح��ال حاضر همه چیز 
برای ایج��اد بیمه بیکاری وج��ود دارد به 
غیر از پ��ول. بخش بین الملل س��ینما کار 
خود را به خوبی شروع کرده و در جشنواره 
بین المللی امس��ال نیز تعدادی از مدیران 
سازمان های سینمایی کشورهای مختلف 
حضور دارند که می ت��وان با آنها تولیدات 
مش��ترکی داش��ت. تعدادی از پروژه های 
مش��ترک س��ینمایی در حال انجام است 
و در زمین��ه هم��کاری با ترکی��ه نیز باید 
بگویم توافق های اولیه در این زمینه انجام 
ش��ده است. سامان دهی به وضعیت شبکه 
نمایش خانگ��ی و توجه به گردش مالی و 
اثرگذاری متفاوت آن، جزو اولویت های ما 
قرار گرفته است. در این زمینه تاش های 
الزم را انجام می دهیم و البته موسس��ات 
نیز باید در این زمینه با ما همکاری کنند 
تا بتوانیم در زمینه ش��بکه نمایش خانگی 

ساماندهی الزم را انجام دهیم. 

اوباما: خوش بین هستیم

رییس جمهور مشخص کرد

وزیر ارشاد، سازمان حج و وزارت خارجه 
مسئول پیگیری موضوع جده 

قشقاوی: انتظار موضع گیری علنی عربستان را داریم

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��امی گفت: 
ب��رای نخس��تین بار در روز ۲۶ فروردی��ن روبات مس��لح 
»۴×۴« رونمای��ی می ش��ود که قابلیت حمل دو موش��ک 
و ۶۰۰ کیلو محموله را داراس��ت. امیرس��رتیپ احمدرضا 
پوردستان در نشس��ت خبری که روز گذشته برگزار شد، 
روز ۲۹ فروردین، روز ارتش را روزی بزرگ و سرنوشت ساز 

در تاریخ انقاب خواند. 
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��امی، امیر 
پوردس��تان با اشاره به رونمایی برخی دستاوردهای جدید 
نی��روی زمینی ارتش در ۲۶ فروردین ماه، گفت: ما در این 
روز برخی از دستاوردهای جدید نزاجا را رونمایی می کنیم. 
این دستاوردها برای نخستین بار در کشور رونمایی خواهد 
ش��د. فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به برخی از این 
رونمایی ه��ا گفت: یکی از این دس��تاوردها تانک چرخدار 

اس��ت، مجهز به توپی ۹۰ میلی مت��ری و چهار کاربر. وی 
به رونمایی از روبات مس��لح نیز اش��اره ک��رد و گفت: این 
روبات مس��لح نیز برای نخس��تین بار رونمایی می شود که 
قابلی��ت حمل دو موش��ک و ۶۰۰ کیل��و محموله را دارد. 
این روبات قابلیت کنترل از راه دور را دارد و دو موش��ک 
پدافن��دی و ضد زره نیز می تواند روی آن نصب ش��ود. ما 
در این روز همچنین از خودروی شنی دار تاکتیکی با توان 
سرعت ۱۳۰ کیلومتر در جاده های شوسه و ۱۰۰ کیلومتر 
در جاده های صعب العبور رونمایی خواهیم کرد. ما در این 
روز همچنی��ن رونمایی از تفنگ ۲۳ م. م که دارای قدرت 
و توانمندی باالس��ت و نمونه دیگری از تک تیرانداز شاهر 
را نیز خواهیم داشت. امیر پوردستان همچنین از رزمایش 
جنگال نزاج��ا در نصرآباد اصفهان خب��ر داد و گفت: این 

رزمایش خردادماه امسال برگزار خواهد شد. 

ساخت روبات مسلح با قابلیت شلیک موشک

 آیت اهلل هاش�می رفسنجانی با بیان 
اینکه ام�روز بیت ام�ام )ره( می تواند 
محور امید مردم ما باش�د، گفت: بیت 
امام کانون مناس�بی اس�ت که باید بر 
محور ش�مع امام )ره( نگهداری ش�ود 
و نگذاری�م افراد حس�ود و ن�ادان این 
کانون را در نظ�ر مردم تضعیف کنند. 
همان طور که تا به حال نتوانس�ته اند و 
هرچه کرده اند نتیجه عکس گرفته اند. 
 صدها نفر از غواصان مالدیوی در تظاهرات 
زیرآبی خود خواستار آزادی رییس جمهوری 

سابق و محبوس خود شدند. 

اس�تقرار تانک های س�عودی در مرز یمن، تخریب زیرس�اخت ها در شبوه و 
الضالع و تکذیب ادعای رسانه های سعودی از سوی حزب اهلل ازجمله خبرهای 

مربوط به یمن به شمار می رود

تیتر اخبار

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با اشاره 
ب��ه آغاز ط��رح تحول س��امت دهان اظهار داش��ت: 
من خیل��ی موافق اعام آغاز این ط��رح نبودم. دکتر 
سیدحس��ن هاش��می که در مراس��م آغاز به کار طرح 
تح��ول س��امت دهان و دن��دان که صب��ح دیروز در 
تاالر امام جواد)ع( س��اختمان وزارت بهداشت برگزار 
ش��د، گف��ت: من خیل��ی موافق اعام آغ��از این طرح 
نب��ودم و ترجیح می دهم کار ش��روع ش��ود و بعد آن 

را اعام کنیم. 
وی ب��ا بیان این مطلب که از فردا نگران این هس��تم 
که بگویند طرح تحول س��امت دهان چه ش��د، افزود: 

آنچه قرار است در این طرح اتفاق بیفتد، عمدتا موضوع 
پیش��گیری اس��ت. وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی با تاکید بر همراهی بیمه های پایه برای اجرای 
موفق طرح تحول س��امت دهان توضیح داد: امیدوارم 
کاری که دوستان ما شروع کرده اند، باعث روسیاهی ما 
نش��ود و بقیه زحماتی که از یک س��ال گذشته در طرح 
تحول نظام س��امت آغاز شده است، از بین نرود. وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی تاکید کرد: ما باید 
ب��ه اص��ل کار توجه کنی��م و از حاش��یه ها دور بمانیم. 
تصمیم س��ازی ب��ه کاهش مش��کات م��ردم در بخش 

سامت دهان و دندان منجر خواهد شد. 

موافق اعالم آغاز طرح تحول سالمت دهان نبودم

 ریی�س دفتر مقام معظ�م رهبری گفت: 

رسالت ذاتی کمیته امداد، فقرزدایی است؛ 
به طوری که باید مسئوالن گرد فقر و نداری 

را از چهره مردم بزدایند. 
 رییس سابق سازمان فرهنگی - هنری 
ش�هرداری ته�ران گفت: ش�ایعاتی را که 
درخص�وص اس�تعفای من از این س�مت 
برای حضور در انتخابات مجلس است، رد 

در پی بارش های اخیر و افزایش س�طح آب دریاچه ارومیه نزدیک ۵ هزار قطعه می کنم. 
فالمینگو در سواحل این تاالب بین المللی فرود آمده و سکنی گزیده اند

تیتر اخبار

نمایش عروس��کی »اپرای سعدی« مجوز نگرفت. بهروز 
غریب پور با اعام این خبر به ایسنا گفت: قرار بود با توجه 
به حاش��یه هایی که برای اجرای »اپرای سعدی« در تاریخ 
اول اردیبهشت در شیراز ایجاد شده است، بازبینی صورت 
گیرد که شب گذشته این کار انجام شد، اما مجوز اجرا را 
صادر نکردند. اداره کل ارشاد شیراز اجرای نمایش در این 
ش��هر را منوط به صدور مجوز از ارشاد تهران دانسته بود 

که این اتفاق نیفتاد. 
به گزارش ایس��نا، نمایش عروس��کی »اپرای سعدی« 

ب��ه کارگردانی بهروز غریب پ��ور پس از آنکه امکان اجرا 
در جش��نواره های تئاتر و موس��یقی فج��ر را پیدا نکرد، 
قرار بود اول اردیبهش��ت ماه همزمان با روز بزرگداشت 
س��عدی در ش��یراز روی صحنه رود، اما این کارگردان 
روز گذش��ته خب��ر داد ک��ه اخی��را در اقدام��ی ن��ادر، 
گروه های��ی تهدی��د کرده اند که اگر قرار باش��د »اپرای 
سعدی« در شیراز اجرا ش��ود مشابه برخوردی را که با 
یکی از نمایندگان مجلس )علی مطهری( صورت گرفت 

با این گروه انجام می دهند. 

»اپرای سعدی« مجوز نگرفت

 س�هراب پورناظ�ری با ه�دف کمک به 
س�اخت س�رپناهی برای بی خانمان ها در 
برنامه خیری�ه ای با دیگر هنرمندان همراه 

شد. 
 با دس�تگیری ی�ک مظن�ون به عنوان 
عامل اصلی نش�ت فیلم استالونه و دانلود 
غیرقانون�ی آن، ای�ن بازیگ�ر اکش�ن از 

بازرسان بریتانیایی تشکر کرد.

در فیلمی که کارگردانی آن را جیمز وان، کارگردان »س�ریع و خش�ن ۷« برعهده 
خواهد داشت، جیسون موموآ قرار است نقش ابرقهرمانی دریایی را ایفا کند.

تیتر اخبار

باشگاه لیگ برتری منچستریونایتد با پرداخت 5 میلیون 
پوند به »رابین فن پرس��ی« ش��رایط جدای��ی این مهاجم 
هلن��دی را تا پیش از پای��ان ق��راردادش فراهم می کند. 
از مدت زمان قرارداد رابین فن پرس��ی با منچس��تریونایتد 
۱۴ ماه باق��ی مانده و این در حالی اس��ت که این بازیکن 
حق��وق هفتگ��ی ۲5۰ ه��زار پون��دی دریاف��ت می کند. 
رسانه های انگلیسی از جست وجو برای یک مهاجم جدید 

از س��وی باشگاه منچس��تریونایتد خبر داده اند. دو باشگاه 
یوونتوس و اینترمیان برای جذب این مهاجم ابراز تمایل 
کرده ان��د. التزیو ه��م برای جذب فن پرس��ی عاقه مندی 
نش��ان داده است. رادامل فالکائو و خاویر هرناندس هم به 
احتمال فراوان در فصل تابس��تان از منچستریونایتد جدا 
می شوند. من یونایتد به جذب مهاجم اروگوئه ای پاری سن 

ژرمن، ادینسون کاوانی، تمایل نشان داده است. 

منچستریونایتد عذر »رابین فن پرسی« را می خواهد

 نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای بررسی امکانات ایران برای میزبانی 
مس�ابقات فوتسال جام باشگاه ها هفتم 
اردیبهش�ت ماه به ایران می آیند. ایران 
در مجموع پنج س�الن مسابقه و تمرین 

به AFC  معرفی کرده است. 
 نشست مشترک رییس آکادمی ملی 
فوتبال با سرپرس�ت کمیته جوانان در 

آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. 
 به نوشته س�ایت BBC سرمربی تیم 
مل�ی فوتبال ای�ران ب�رای خداحافظی 

چاره ای جز توافق دوجانبه ندارد. 
 »ری تریسی«، بازیکن اسطوره ای فوتبال ایرلند، در سن ۶۸ سالگی درگذشت

تیتر اخبار
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ورزش

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: یکی 
از دس��تورکارهای جلسه امروز کمیسیون اجتماعی دولت 
بررسی راه اندازی مراکز نگهداری فرزندان زنان شاغل در 
جوار یا داخل ادارات اس��ت. ش��هیندخت م��والوردی در 
برنامه گفت وگوی ویژه خب��ری در این باره اظهارکرد: ما 
در حال پیگیری راه اندازی مهدکودک در زندان های زنان 
هستیم تا زنان زندانی دارای فرزندان زیر دو سال بتوانند 

از آن استفاده کنند. 
وی درباره آخرین وضعیت الیحه کاهش س��اعت کاری 
زنان گفت: ای��ن الیحه در کمیس��یون اجتماعی مجلس 
تصویب شده و منتظر تصویب آن در صحن علنی مجلس 
هس��تیم. معاون رییس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
درباره تخصیص بودجه از سوی دولت برای حل مشکات 
زن��ان اظهار ک��رد: دولت از نظر مالی در مضیقه اس��ت و 
معموال مس��ائل زنان آخرین اولویت دس��تگاه های متولی 

است. 
وی در زمین��ه اقدام��ات دولت برای تحق��ق بیمه زنان 
خان��ه دار گفت: هنوز بیش از یک س��ال از نظر ش��ورای 
نگهبان در زمینه بیمه زنان خانه دار نگذشته است. هنگام 
تصویب بودجه س��ال ۹۳ ش��ورای نگهبان اظهار کرد که 
بیم��ه زنان خانه دار باید به صورت یک الیحه مس��تقل به 
مجلس ارائه شود و ما اقداماتی در این زمینه انجام داده و 
تاش کردیم این کار با مشارکت سازمان تامین اجتماعی 
انجام ش��ود اما زمانی که این بیمه در کنار س��ایر بیمه ها 
قرار می گیرد، لوکس تلقی می ش��ود درحالی که این گونه 
نیس��ت. ما در الیحه خود چهار قال��ب را برای بیمه زنان 
خانه دار ارائه داده ایم. این الیحه به دفتر اول رییس جمهور 
ارسال ش��د و به کمیس��یون اجتماعی دولت ارجاع داده 

شده است و به زودی در نوبت رسیدگی قرار می گیرد. 
وی درب��اره آخرین وضعیت تش��کیل س��تاد ملی زن و 

خانواده اظهار کرد: دو موضوع مش��خص ش��ده اس��ت و 
از دفت��ر رییس جمه��ور برای حضور در این جلس��ه وقت 
درخواس��ت کرده ایم. معاون رییس جمه��ور در امور زنان 
و خان��واده درب��اره اقدام��ات دول��ت در زمین��ه عفاف و 
حج��اب گفت: ما و کمیس��یون فرهنگ��ی دولت عملکرد 
دستگاه ها درباره مصوبه عفاف و حجاب را بررسی کردیم. 
رییس جمهور نیز دستور داده است که با اقدامات ایجابی 
به ای��ن مقوله بپردازیم. در همین راس��تا نیز با همکاری 
برخی دستگاه ها اقداماتی در جهت تولید پوشاک اسامی 
انجام ش��ده اس��ت چراکه آنچه به عنوان پوشش اسامی 
عرض��ه می ش��ود، گران اس��ت و قابل اس��تفاده در محل 
عمومی مانند محل کار نیست. با شورای فرهنگ عمومی 
و ش��ورای اجتماعی کشور در جهت بررسی مصوبه عفاف 
و حجاب جلس��اتی داشته ایم تا در صورت نیاز این مصوبه 

بازنگری شود. 

معاون رییس جمهور در امور زنان خبر داد
تاسیس مراکز نگهداری فرزندان زنان شاغل در ادارات

رییس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران:
سازمان سینمایی پول بیمه بیکاری را ندارد
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گام های ساخت آگهی تبلیغاتی
آیا می دانس��تید نخس��تین قدم برای تهیه آگهی، 
جم��ع آوری اطالعات الزم برای نوش��تن متن آگهی 

است؟ 
اطالعات��ی را که تهیه کننده آگه��ی باید در مورد 
کاال به دست آورد با پاسخ دادن به هفت پرسش زیر 

می توان کسب کرد:
 ۱- چ��ه لوازم و مواد و عوامل��ی در جنس به کار 

رفته است؟ 
۲- به چه خوبی ساخته شده است؟

 ۳- چه استفاده ای دارد؟ 
۴- چگونه با کاالی رقبا مقایسه می شود؟ 

۵- وسیله شناسایی کاال در فروشگاه چیست؟ 
۶ - قیمت کاال چقدر است؟

 ۷- حقایق مهم درباره خریداران احتمالی. 
دومی��ن ق��دم نی��ز کس��ب اطالعات��ی درب��اره 

مصرف کنندگان کاالی موردنظر است. 

تبلیغات چه بود و چه شد

تبلیغات گاهی تبدیل به سیستم عصبی جهان کار 
و تجارت می ش��ود و همچون سیستم عصبی ما که 
ساخته ش��ده تا بتوانیم همه چیز را در اطرافمان به 
خوبی حس کنیم، تبلیغات هم باید در درون کس��ی 
که با آن مواجه می ش��ود حس��ی را بی��دار و وی را 

تحریك پذیر کند. 
در عه��د باس��تان تنها ش��كلی از تبلیغات که نزد 
همگان ش��ناخته شده بود، تبلیغات شفاهی و دهان 
ب��ه دهان بود. در آن زم��ان تاجران محصوالت خود 
را مقاب��ل دروازه ش��هر پهن می کردن��د و با صدای 
بس��یار بلند به معرف��ی آن محصول و جلب و جذب 
مش��تریانی می پرداختند که تازه به ش��هر وارد شده 

بودند. 
سادگی که در تبلیغات محصوالت در عهد باستان 
وجود داش��ت برای دنیای امروز چندان راضی کننده 
نیس��ت و آنچه مردم دنیای امروز را ش��گفت زده و 
البت��ه هیجان زده می کند، سیس��تم تبلیغات مدرن 

است. 
در طول چند س��ال گذش��ته می��زان تبلیغات در 
مجالت مختلف افزایش پیدا کرده اس��ت. البته باید 
گفت که عالوه بر باال رفتن تعداد تبلیغات در مجالت 
هزین��ه آنها هم افزایش یافته اس��ت. ش��رکت هایی 
ک��ه تا پی��ش از این حاضر بودند برای داش��تن یك 
صفحه کام��ل تبلیغاتی در یك مجل��ه حدود ۱00 
دالر هزینه کنند، ام��روزه برای همان میزان صفحه 
 هزین��ه ای بالغ بر ۲۵0 دالر را با کمال میل پرداخت 

می کنند. 
این فقط هزینه یك صفحه تبلیغات است و گاهی 
برخی ش��رکت ها صفحه ای در یك مجله را از پیش 
برای س��ه سال رزرو می کنند و هزینه های آن  را هم 
از قبل پرداخت می کنند. می دانید آن ش��رکت چه 
ریس��كی را می پذیرد تا مبلغی بس��یار ب��اال را برای 
داشتن یك صفحه تبلیغاتی در یك نشریه برای سه 

سال رزرو کند؟ 
رهب��ران این حرف��ه گمان می کنند ک��ه تبلیغات 
چن��ان پیش��رفت کرده اس��ت ک��ه دیگر خ��ارج از 
کنت��رل و درك ق��رار می گی��رد. حت��ی آنهایی که 
ب��ه موفقیت های بس��یار خوبی دس��ت یافته اند هم 
 ب��ه تمام��ی نمی دانند رم��ز موفقیت  آن��ان در چه 

بوده است. 

ام��ا باید گفت کس��انی ک��ه بی��ش از دیگران در 
حرفه تبلیغات به موفقیت رس��یده اند همان کسانی 
هس��تند ک��ه در رویارویی با اتفاق��ات اضطراری در 
خود احساس ناتوانی می کنند، چراکه معتقدند برای 
تجزیه و تحلیل مس��ائل مختلف حاضر در تبلیغات 

نیاز به زمان مورد نیازشان دارند. 
روش هایی که معموال توس��ط روان شناسان برای 
تبلیغ��ات ارائه می ش��ود بیش��تر به مناب��ع نظری و 
تئوریك نزدیك اس��ت و همین موج��ب یكنواخت 
ش��دن شیوه ها می ش��ود. در ش��یوه های عملی ابتدا 
ذهن اش��خاص براس��اس فعالیت هایی ک��ه به طور 
معم��ول انج��ام می دهند آنالیز می ش��ود و س��پس 
محصوالتی که برای آن اشخاص در نظر گرفته شده 
اس��ت مورد آنالیز قرار می گیرد تا به یك اش��تراك 

برسند. 
زنان خان��ه دار معموال نگاهی گذرا به اخبار روزانه 
روزنامه ها می اندازند اما زمانی که به بخش آگهی ها 
می رسند تامل بیشتری بر این بخش می کنند. کسی 
که شغلش تجارت است نمی تواند از خیابان رد شود 
بی آنك��ه نیم نگاهی هم که ش��ده ب��ه بیلبورد های 

تبلیغاتی اطراف خود نیندازد. 
حت��ی کارمنده��ا ه��م در مس��یر از خان��ه ت��ا 
مح��ل کارش��ان همیش��ه نگاه��ی ب��ه تراکت های 
تبلیغات��ی می اندازن��د. امروزه اعضای ی��ك خانواده 
آگهی ه��ای تبلیغات��ی را ک��ه ب��ه آنه��ا عالقه مند 
باش��ند بس��ته ب��ه س��لیقه و س��ن و سال ش��ان از 
 صفح��ات روزنامه ه��ا و مج��الت جدا ک��رده و نگه 

می دارند. 
تبلیغات دیگ��ر یك عامل ضروری ب��رای تجارت 
در دنی��ای ام��روز اس��ت و ب��رای اینك��ه صاحبان 
کار و تج��ارت بتوانن��د به خوبی به تبلیغ کس��ب و 
کارش��ان بپردازند باید بتوانند درك کنند که ذهن 
مصرف کنندگان شان کجاست و به چه فكر می کنند 
و بی��ش از هر چی��ز بدانند که چگون��ه می توانند بر 

ذهن مصرف کنندگان شان تاثیر گذار باشند. 

تبلیغات خالق

آگهی: خودرو Mercedes Benz - شعار: شما نمی دانید که چه چیزی ممکن است از مسیر شما عبور کند. هنگام رانندگی پیامک نزنید!
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ایستگاه تبلیغات

روی  تبلیغ��ات  ک��ه  ب��ود  س��ال 90  در 
بدن��ه اتوبوس ه��ا به بخش خصوص��ی واگذار 
ش��د. قب��ل از این ش��رکت ها باید به س��راغ 
شرکت واحد اتوبوس��رانی می رفتند و از این 
ارگان تقاض��ای اکران آگهی های ش��ان روی 
این بیلب��ورد متح��رك می کردن��د. معموال 
ش��رکت های متقاضی بعد از تعیین مسیر و 
تعداد اتوبوس ها، طرح تبلیغاتی خود را به طور 
آزمایشی روی بدنه چند اتوبوس نصب و بعد 
از دریافت بازخورد از طرف مشتریان، اقدام به 
نصب و چسباندن مابقی طرح های خود روی 
بدنه اتوبوس ها می کنند. البته کار چسباندن 
آگهی نی��ز روی بدنه اتوبوس کار هرکس��ی 
نیس��ت و باید ف��ردی متخصص ای��ن کار را 
انجام دهد تا اس��تیكر تبلیغاتی به درس��تی 
روی بدنه چسبانده شود و کامال فرورفتگی  و 

برجستگی های بدنه اتوبوس را بپوشاند. 
ورود اتوبوس ه��ا ب��ه عرص��ه رس��انه های 
تبلیغاتی تحولی بود که بسیاری از کارشناسان 
حوزه تبلیغات را به اجرای طرح های گرافیكی 
خالق ب��رای آگهی ها واداش��ت. این رس��انه 
مانند رس��انه های دیگر نبود و امكان داش��ت 
ط��رح تبلیغات��ی را در ی��ك روز میلیون ه��ا 
مخاطب از گروه ها و س��الیق مختلف از نظر 
بگذرانند. البته فقط اتوبوس ها نبودند که وارد 
رسانه های محیطی شهری شدند، مدتی نیز 
شرکت تاکس��یرانی می خواست تابلویی روی 
تاکسی های گردش��ی در سطح شهر نصب و 
از آن طریق کسب درآمدی کرده و آن تابلوها 
را به ش��رکت های تبلیغاتی واگذار کند. این 
ش��یوه ای بود که بسیاری از کشور های جهان 
آن را اجرا کردند و طرح های تبلیغاتی جالبی 
نی��ز در این راس��تا وجود دارن��د. حال اینكه 
ش��رکت تاکس��یرانی نتوانس��ت این طرح را 
به خوب��ی اجرا کند یا اینكه مورد اس��تقبال 
رانندگان تاکس��ی قرار نگرف��ت، بماند. به هر 
ح��ال این اقدام با مش��كالتی روبه رو ش��د و 
بعد از م��دت کوتاهی این ط��رح به طورکلی 
جمع ش��د اما اتوبوس ها همچن��ان به عنوان 
رس��انه ای ق��وی به حی��ات خ��ود در عرصه 
رس��انه ای تبلیغاتی ادامه دادند. اتوبوس ها از 
قابلیت ه��ای باالیی برای تبلیغ��ات برخوردار 
هس��تند و به خاطر هزینه پایین تر به نسبت 
مابقی رس��انه های محیطی مورد توجه اکثر 

شرکت های تبلیغاتی قرار گرفته اند. به همین 
دلیل شاید این رسانه  یكی از بهترین رسانه ها 
برای تبلیغات در جهت اطالع رس��انی باش��د 
چون به خاطر گردش��ی بودن آنها به سرعت 
تمامی مش��تریان از اتفاقات جدید ش��رکت 
تبلیغ کننده مطلع می شوند. به همین دلیل 
اکثر شرکت ها زمانی که می خواهند محصول 
ی��ا برند جدیدی را به ب��ازار معرفی کنند، به 

سراغ این رسانه قوی می روند. 

مخاطبی عام برای رسانه ای گردان 
مخاطب شناس��ی در تبلیغات همیش��ه از 
حیاتی تری��ن اج��زای طراحی ی��ك کمپین 
موفق اس��ت. در واقع کارشناسان تبلیغاتی 
برای ش��روع طراحی یك کمپین به س��راغ 
ای��ن نكت��ه می رون��د که چ��ه گروه��ی از 

مخاطبان قرار اس��ت پی��ام تبلیغاتی 
آنه��ا را دریافت کنند. ب��ه نظر اکثر 
کارشناس��ان، خانواده ه��ا به خصوص 
مادران گروه هدف اصلی این رس��انه 
تبلیغاتی متحرك هس��تند. شاید به 
همی��ن دلیل باش��د که بس��یاری از 
ش��رکت های مواد غذایی و ش��وینده 
به س��راغ بدن��ه اتوبوس ه��ا می روند. 
به نظر می رس��د این سبك تبلیغاتی 
روی افزای��ش فروش آنها نیز بی تاثیر 

نیس��ت، این موضوع را برخ��ی از آنها تایید 
کرده اند. پس رنگین کردن آگهی ها و اجرای 
خالقانه آنه��ا بر جذب این گ��روه مخاطب 
تاثیرگذار خواهد بود. به هرحال ش��رکت ها 
باید درنظر بگیرند که این رس��انه  به خاطر 
متح��رك بودنش فضای محیطی را اش��غال 
نمی کن��د و همین موض��وع فرصت و زمانی 
کافی برای دیده شدن به طرح تبلیغاتی آنها 
خواهد داد. البته باید گفت تبلیغات اتوبوسی 
مختص بدنه آن نیست و شرکت ها به راحتی 
می توانند به سراغ دستگیره ها و صندلی های 
آن نیز بروند؛ اتفاقی که کمتر در کش��ور ما 
رخ داده اس��ت و ش��رکت ها بیشتر به سراغ 

بدن��ه می روند تا بخش ه��ای دیگر اتوبوس. 
به عنوان  می توانن��د  صندلی ها  درحالی ک��ه 
جز ی��ی از رس��انه تبلیغات��ی ب��ه آنها کمك 
کنن��د. صندلی ها برای تبلیغ��ات گروه های 
غیرانتفاعی و فعاالن حوزه های محیط زیست 
و... نق��ش مهم تری را می توانند ایفا کنند. از 
نمونه ه��ای این موضوع در خارج از کش��ور 
بس��یار دیده شده  اس��ت. حال شرکت های 
داخل��ی ب��ا بهره ب��رداری از ای��ن طرح ه��ا 
می توانن��د آگهی های جالب��ی را اجرا کنند. 
به خصوص با گرم شدن هوا و بحث کم آبی، 
جالب می شود که س��ازمان محیط زیست و 
س��ازمان آب و فاضالب به جای هزینه های 
زیاد تبلیغات محیطی به س��راغ دستگیره ها 
و صندلی ها بروند چون مسافران این رسانه  
عام ترن��د و از این طریق پیام های آنها مانند 

وایبر و اس ام اس به راحتی منتقل می شوند. 
امكان دارد تبلیغات ده��ان به دهان، پیامد 
این س��بك تبلیغاتی باش��د و آن وقت است 
که این س��ازمان ها به راحتی توانس��ته اند به 
اهداف خود برس��ند. البته نكته مهم دیگری 
ک��ه در این می��ان مطرح اس��ت اینكه این 
رس��انه به خاطر نوع مخاطب��ان هدف خود 
برای شرکت هایی که تولیدکننده محصوالت 
لوک��س هس��تند، نمی تواند کارایی داش��ته 
باشد و چنین ش��رکت هایی به خاطر قیمت 
محصوالت خود بهتر اس��ت سراغ این رسانه 
محیطی نرون��د چون با این کار اثربخش��ی 

تبلیغات خود را کاهش خواهند داد. 

مراقب بدنه اتوبوس ها باشید! 
هر رسانه تبلیغاتی اگر مزایایی داشته باشد، 
مطمئن باش��ید معایبی نی��ز در پس خود به 
هم��راه خواهد داش��ت. اتوبوس  ه��ا به خاطر 
گردشی بودن ش��ان، امكان دارد در روزهای 
باران��ی یا حتی غیربارانی بدنه ش��ان گل آلود 
و کثیف شود. به خصوص در شهر های بزرگ 
که ع��الوه بر باران، آلودگی  ه��وا نیز هر روز 
سال، موجب آزار شهروندان است. حال تصور 
کنید روی بدنه اتوبوسی که کثیف شده، پودر 
لباس شویی یا یك ماکارونی تبلیغ شده باشد، 
در این مواقع نه تنها آگهی  تبلیغاتی اثرگذاری 
ن��دارد، بلكه باع��ث دلزدگ��ی مخاطبان نیز 
می ش��ود. اینكه در بشقابی که تن ماهی روی 
آن قرار گرفته، دود کثیفی از آلودگی نشسته 
باش��د، نه تنها از لحاظ بص��ری بلكه از لحاظ 
حس��ی نیز از دی��د مخاطبان جالب 
نخواهد بود. این موضوع شاید بیشتر 
از ش��رکت های غذایی، ش��رکت های 
ش��وینده را آزار دهد. چون اکثر آنها 
در ش��عارهای تبلیغاتی خود صحبت 
از تمیزکنن��ده و پاك کنن��ده ق��وی 
می کنند. ش��وینده  ای ک��ه گردی از 
کثیفی روی آن را پوشانده به راحتی 
نمی توان��د این پیام را ب��ه مخاطبان 
منتق��ل کند. ش��رکت های تبلیغاتی 
باید فكری به حال این موضوع کنند. ش��اید 
راحت ترین راهكار این باش��د که هر روز بدنه 
این اتوبوس ها تمیز ش��ود. ع��الوه برکثیفی 
همان طور که عنوان شد، چسباندن آگهی ها 
نیز روی بدنه از نكات مهم دیگر این رس��انه 
تبلیغاتی اس��ت. اگ��ر به تبلیغات اتوبوس��ی 
خارج از کش��ور دقت کنید، خواهید دید که 
آگهی ه��ای آنها قابل لمس هس��تند و آنقدر 
واقعی طراحی ش��ده اند که ه��ر مخاطبی را 
شوکه می کنند. آنها معموال خود را به بخشی 
از بدنه اتوبوس محدود نمی کنند و از تمامی 
فضای آن به خوب��ی بهره برداری می کنند اما 
آگهی های داخلی اکثر تخت و بی روح هستند 

و فقط چند المان کنار یكدیگر قرار گرفته اند. 
آگهی هایی که اگر به درس��تی نصب نش��وند 
جلوه ب��دی پیدا می کنند؛ برای مثال چندی 
پیش یكی از شرکت های اپراتور برای تبلیغات 
خود از بدنه اتوبوس ها استفاده کرده بود. طرح 
آگهی س��اده بود و در آن پس��ر نوجوانی یك 
گوش��ی همراه که نماد س��یم کارت هدیه ای 
بود در دست داشت که از این شرکت دریافت 
ک��رده بود و تصویر آگه��ی کل بدنه اتوبوس 
را پوش��انده بود، به صورتی که وقتی مسافری 
پنجره ای از اتوبوس را باز می کرد سرآن پسر 
نوجوان از بدنش جدا می ش��د و تصویر آگهی 
به طورکلی به هم می خ��ورد. وقتی این اتفاق 
می افت��اد آگهی نه تنها پیام��ی را به مخاطب 
نمی رس��اند، بلكه موجب تفری��ح یا خنده او 
نیز می ش��د. پس به نظر اگر ش��رکت ها بعد 
از چس��باندن از دور اتوبوس را یك بار هم که 
شده نظاره گر شوند، شاید بتوانند به راحتی از 

این اتفاقات جلوگیری کنند. 

تبلیغاتی ماندگار در ذهن مشتریان 
با اینكه اوضاع رسانه تبلیغات اتوبوسی در 
داخل کش��ور روزبه روز بهتر می ش��ود، ولی 
هن��وز جای کار زی��ادی دارد تا به خالقیتی 
ک��ه از آن انتظ��ار م��ی رود، برس��د اما این 
خالقی��ت در داخل کش��ور هن��وز از نظرها 
دور مان��ده اس��ت و ش��رکت های تبلیغاتی 
نتوانس��ته اند نگاهی متفاوت به این رس��انه 
داش��ته باش��ند. همان ط��ور که گفته ش��د 
چرخ ها، شیش��ه ها، س��قف و غیره همچنان 
از ن��گاه طراحان تبلیغاتی ب��ه دور مانده اند. 
این درحالی اس��ت که وقتی رس��انه ای وارد 
می ش��ود کاش علوم و فن��ون تبلیغاتی آن 
نی��ز وارد ش��ود ت��ا ش��رکت های تبلیغاتی 
بتوانن��د از آن بهره ب��رداری زیادتری کنند. 
به هرحال ش��رکت ها بای��د رنگ خالقیت را 
در ای��ن رس��انه، پررنگ تر کنند ت��ا بتوانند 
مخاطبان بیشتری را جذب کنند وگرنه این 
رسانه نیز مانند رسانه های محیطی دیگر از 
قابلی��ت اصلی خود خ��ارج و به جمع مابقی 
می پیون��دد. به نظ��ر در این مورد بررس��ی 
نمونه ه��ای خارج��ی و الهام گرفت��ن از آن 
بتواند به طراح��ان داخلی کمك کند. البته 
فرام��وش نكنی��م اله��ام گرفتن ب��ه معنای 
کپی عی��ن به عین نیس��ت و الگوبرداری با 

کپی برداری زمین تا آسمان فرق می کند. 

ورود اتوبوس ها به عرصه رسانه های تبلیغاتی 
تحولی بود که بسیاری از کارشناسان حوزه 

تبلیغات را به اجرای طرح های گرافیکی خالق 
برای آگهی ها واداشت. این رسانه مانند 

رسانه های دیگر نبود و امکان داشت طرح 
تبلیغاتی را در یک روز میلیون ها مخاطب از 

گروه ها و سالیق مختلف از نظر بگذرانند

آیا می دانستید

وقتی یک پاك کننده آرایش چشم 
خشونت علیه زنان را آشکار می کند

در برزی��ل، 9۶درص��د از زنان هن��گام مواجهه با 
خشونت خانگی ترجیح می دهند به جای معرفی فرد 
مهاجم به س��ازمان های مسئول، کبودی های خود را 
بپوش��انند. ب��رای تغییر این ش��رایط، مرک��ز مدافع 
حق��وق زنان Casa Sofia، یك آگه��ی تبلیغاتی را 
پخش کرده اس��ت که قربانیان خشونت خانگی را به 
پاك ک��ردن آرایش خ��ود و در حقیقت تالش برای 
از بین بردن خش��ونت وا می دارد. یك عكس از زنی 
که در حال آرایش اس��ت، از حذف نقش موثر لوازم 
آرایشی در پوشاندن کبودی ها و پاك کردن نوآورانه 
آرای��ش خبر می ده��د. در این آگه��ی تبلیغاتی یك 
نمونه از محصول آرایش��ی و دع��وت از یك خواننده 
به انجام یك آزمایش به چشم می خورد که محصول 
پاك کنن��ده آرای��ش را روی تصویر چه��ره یك زن 
حرک��ت می دهد. با پاك ک��ردن آرایش، کبودی ها و 
تورم چش��م زن مشخص خواهد ش��د. در ادامه این 
عب��ارت روی تصوی��ر نق��ش می بندد: »خش��ونت را 
پنه��ان نكنید. با ش��ماره ... تم��اس بگیرید و موارد 

خش��ونت آمیز را گزارش دهید.«

نرگس فرجی

زهره زاهدی کرمانی

تبلیغات اتوبوسی زیر ذره بین »فرصت امروز«

اتوبوسهایدلربا
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برند و ثبات قدم مشتری 

وف��اداری از ط��رف مش��تری ب��ه س��رعت ناپدید 
می ش��ود . مصرف کنندگان اعتماد خ��ود را در مورد 
برند از دس��ت می دهند و به س��رعت به تغییر برند 

تمایل پیدا می کنند.
قان��ون مش��هور 20/80 )20 درص��د از حس��اب 
مش��تری برای 80 درصد از گ��ردش مالی( به قاعده 
40/60 تبدی��ل می ش��ود )40 درص��د از حس��اب 
مش��تریان ب��ه ازای60 درصد از گ��ردش مالی( و به 
آرامی به س��مت 50/50 پیش می رود . در مورد دوم، 
مش��تریان وفادار و بی وفا به تولید مقدار یکس��انی از 
درآمد را می پردازند . بدون ش��ک این تغییر به آرامی 
سبب ایجاد چند تاکتیک در به وجود آمدن بازاریابی 

می شود.

پارادوکس برندینگ
ج��دا از عجیب ب��ودن این مس��ئله، برندهای برتر 
به عن��وان رهبران بازار به مدت طوالنی قادر به حفظ 
وضعیت نیستند. پایگاهی از مشتریان وفادار می تواند 
در کمتر از 12 ماه از بین برود . بسیاری از مشتریان 
وفادار نوکیا به سمت اپل یا سامسونگ کشیده شدند 

بدون اینکه فکر دومی به ذهن خطور کند.
از س��وی دیگ��ر، مصرف کنندگان به س��مت برند 
خاص��ی تمایل دارن��د . تحقیقات نش��ان می دهد که 
مصرف کنندگان آماده هس��تند به پنج مارک وفادار 

باشند و ثبات قدم داشته باشند.
مصرف کنندگان به این برند های تجاری دلبستگی 
دارن��د . به عنوان ی��ک نتیجه، وفاداری ب��ه برندهای 
تجاری خاص تقریبا بدیهی اس��ت . به عبارت دیگر، 
ی��ک پارادوکس ب��رای برند خاص در جه��ان امروز 
وجود دارد . مردم به ی��ک برند خاص عالقه دارند تا 
زمانی که اعتماد خود را به طور کلی از دست ندهند.

چرا وفاداری مشتری پایین می آید
انتظ��ارات  افزای��ش  نمی توان��د  ش��رکت    -1
مصرف کنن��ده را ب��ر آورده کن��د . کاه��ش وفاداری 
مش��تری به عنوان یک مس��ئله برای اکثر شرکت ها 
باوجود سرمایه گذاری های سنگین در بهبود خدمات 
به وجود می آید . البته ش��رکت هایی ک��ه در بهترین 
رده هستند در مقایس��ه قرار نمی گیرند . اگر آمازون 
نتواند تحویل مناس��بی داشته باش��د و مشکالت را 
پاسخ ندهند مصرف کنندگان همان سوپرمارکت های 

محلی را ترجیح خواهند داد . 
2-  برنامه وفاداری که مارک ها از دست می دهند . 
اگر چه بس��یاری از شرکت ها تصور می کنند که یک 
میانب��ر برای ثبات ق��دم و ایجاد وفاداری مش��تری 
وج��ود دارد که آن هم کارت وفاداری اس��ت ، با این 
حال، آخرین مطالعات نش��ان داد که کارت وفاداری 
س��بب سود مشتریان موجود می شود . یعنی به جای 

ایجاد وفاداری شما واقعا پول از دست می دهید.

Digitisation -3  ی��ا ش��بکه های اینترنت��ی و 
دیجیتال��ی همه چیز را ش��فاف می کند . س��ازگاری 
س��ریع گوشی های هوشمند و تبلت ها سبب افزایش 
بیشتر ش��فافیت می ش��ود . امروزه، بیش از نیمی از 
مصرف کنندگان با دس��تگاه های تلفن همراه خود به 
مقایس��ه قیمت ها در فروشگاه های خرید می پردازند . 
شبکه اینترنت جهانی ساخته شده است تا قیمت ها 
را ش��فاف کن��د و رن��ج قیمت ه��ا برای هم��ه قابل 
دس��ترس است، این یک روند است که خطر را برای 

هر شرکتی به وجود می آورد.
4-  تمرکز بر نقاط قابل دسترس به جای آنکه یک 
تجربه کلی برای مش��تری به وجود بیاورد . شرکت ها 
به بخش های مختلف تقس��یم می ش��وند و هر بخش 
مس��ئول است که تجربه خاصی از ارتباط با مشتری 
را ایجاد کند. رابطه س��ختی بی��ن فروش و خدمات 

پس از فروش و صورتحساب وجود دارد.
5-   هیچ ارتباط منحصر به فردی با مصرف کنندگان 
وجود ندارد . هنگامی که مش��تریان بی وفا باش��ند به 
آنه��ا به طور واقعی گفته می ش��ود که یک محصول 
یا خدمات��ی را به طور کلی ب��رای آنها به عنوان یک 
مش��تری به وجود می آورند . تصور می شود که نقش 
ی��ک برن��د را مصرف کنندگان همیش��گی آن بازی 
می کنن��د . ارتباط های طبیعی بی��ش از حد منطقی 

هستند به جای آنکه عاطفی باشند.

اشتراک گذاری محتوای مناسب

مدی��ران کس��ب وکار در دوران تن��وع محصوالت 
و خدم��ات بای��د با راهکا ره��ای خالقان��ه و نو وارد 
عرصه رقابت ش��وند. در بازارهای��ی که هر محصول 
ی��ا هر تولید کنن��ده در حال تالش برای پیش��روی 
و کس��ب سهم بیشتری از بازار اس��ت و هزینه های 
بازاریاب��ی گاهی بیش��تر از هزینه های تولید اس��ت 
 یادگیری روش ه��ای کم هزینه و موثر بس��یار حائز 

اهمیت است. 
در این راس��تا بدون آم��وزش بازاریابی اینترنتی، 
کاالی خ��وب  وج��ود خارج��ی نخواهد داش��ت و 
نمی ت��وان پا به عرص��ه  رقابت گذاش��ت. قابل ذکر 
است که اینترنت یا بازاریابی آنالین به سرعت برای 
صاحبان کسب وکار و مشتریان نجات بخش خواهد 
بود و در این زمینه تکنیک اشتراک گذاری محتوای 
مناس��ب در مکان و زمان مناس��ب یکی از مواردی 
اس��ت که پرداختن ب��ه آن از ضروریات آموزش��ی 
بازاریابان و مدیران است.  پس از طراحی وب سایت 
یا وبالگ می توان در س��ایر س��ایت های همکاران و 
همچنین انجمن های گفت وگو جس��ت وجو کرده و 
محتواهای مناسب و مربوط به حرفه خود را انتخاب 
و در فواصل مناسب در شبکه های اجتماعی بازنشر 
کرد. انج��ام این کار دو مزی��ت دارد؛ اول اینکه هر 
کسب وکار در صنعت خود به تدریج شناخته می شود 
و دوم اینکه با جست وجو در منابع اطالعاتی مربوط 
به کس��ب وکار خود، ایده ها و الهامات جدیدی برای 
خلق محتواهای س��ودمند به ذهن خطور می کند و 
می توانید با تهیه و انتشار آنها در وب سایت یا وبالگ 
خود، هم رتبه وب س��ایت را ارتقا دهید و هم از این 

محتواها در جهت بازاریابی محتوایی بهره ببرید. 
در حال حاضر افرادی بس��یار زیادی برای اتصال 
به اینترنت از دستگاه های تلفن همراه خود استفاده 
و در اینترن��ت ارتب��اط برق��رار می کنن��د، بنابراین 
مدیران و صاحبان کس��ب وکاری ک��ه هنوز هم در 
حال ارزیابی شایس��تگی و لزوم اش��تراک گذاری در 
وب س��ایت یا وبالگ یا شبکه های اجتماعی هستند، 
زمان آن فرا رسیده که شک و تردید را کنار گذاشته 
و اطمین��ان حاصل کنند که این راه یکی از بهترین 
راه ها برای کسب موفقیت است و آنها مسیر درستی 

را انتخاب کرده اند. 
با توج��ه به ارزش ارتباط��ات می دانیم همان طور 
ک��ه هیچ فردی تنها در یک جزی��ره نمی تواند دوام 
بیاورد، یک وب س��ایت یا وبالگ هم بدون ارتباطات 
ای��ن جه��ت ش��بکه های  در  آورد.  نخواه��د  دوام 
اجتماع��ی پرطرف��دار نیز اقدام ب��ه معرفی خدمات 
اش��تراک گذاری جدید خود می کنند که بدون هیچ 

دردسر و اصطکاکی خواهد بود. 
خدم��ت اش��تراک گذاری ب��ه این ص��ورت عمل 
می کند که هنگامی که بازدیدکنندگان به وب سایت 
یا وبالگ شما وارد می شوند، اگر دسترسی آنها فعال 

باشد، به صورت اتوماتیک مطالب وب سایت تان روی 
صفحه کاربر ارسال خواهد شد. این خدمت می تواند 
فرصت بزرگی باشد که بازاریابانی که آن را نشناخته 
و از آن اس��تفاده نمی کنن��د یک فرص��ت بزرگ در 

جهت بازاریابی کم هزینه را از دست داده اند. 
میلیون ه��ا نف��ر از م��ردم از هر ش��کل و  ن��ژاد با 
س��ن و عقاید مختلف و تمای��الت متفاوت هر روزه 
از فض��ای اینترنت اس��تفاده می کنند و هنگامی که 
اش��تراک گذاری برای افراد آسان تر می شود، مسلما 

بسیار بیشتر دوست خواهند داشت. 
در واق��ع اش��تراک گذاری در بازاریاب��ی اینترنتی 
مانند یک پل، ش��کاف می��ان خدمات و محصوالت 
ارائ��ه ش��ده ت��ا مش��تریان و مصرف کنن��دگان را 
پ��ر می کن��د. ام��روزه داش��تن ی��ک وب س��ایت و 
اس��تفاده از تکنیک ه��ای اش��تراک گذاری تبدی��ل 
 ب��ه یک اب��زار مهم ب��ه جه��ت بازاریاب��ی اینترنتی 

شده است. 

گفته می ش�ود دنیا از عصر 
و  ک�رده  عب�ور  بازاریاب�ی 
اکنون دوره برندینگ است . 
به نظر ش�ما وجه تمایز این 
عص�ر با عص�ر بازاریابی در 
چه چیزی است و اینکه چه 
ضرورتی وجود داشته وارد 
این عصر ش�ویم و موضوع 
این ش�کل  ب�ه  برندین�گ 

مطرح شود؟ 
برندین��گ چند 10 س��الی 
اس��ت در دنیا ش��روع ش��ده و 
در ایران حدود 10 س��ال است 
که حرف از برند زده می ش��ود 
و معنی کلی اش این اس��ت که 
ما کمی عقب هستیم . اما بحث 
این اس��ت که چرا مارکتینگ 
و چرا برندین��گ و این تفاوت 
از کج��ا آمده اس��ت و آیا این 
دو در تقاب��ل ه��م هس��تند؟ 
کما اینکه بعضا می ش��نویم که 
و  می گوین��د »مارکتینگی ها« 
»برندینگی ه��ا«. موض��وع این 
است که مارکتینگ و برندینگ 
در ادام��ه همدیگ��ر هس��تند 
و ب��ه عبارت��ی می ش��ود گفت 
برندینگ نس��خه تکامل یافته 
مارکتینگ اس��ت و نمی ش��ود 
گفت در براب��ر آن قرار گرفته 
اس��ت ، یعنی اگر تا 40 س��ال 
پیش ش��ما می توانستید همه 
مس��ائل کس��ب و کارتان را ب��ا 
اص��ول و فن��ون بازاریابی حل 
کنی��د و در آن موفق ش��وید، 
امروز مارکتینگ کافی نیست . 
همان طور که 100 سال پیش 
فق��ط اگ��ر تنه��ا می فروختی 
موفق ب��ودی و بعد گفتند این 
کافی نیس��ت و مباحث اصولی 
مارکتین��گ مث��ل ارتب��اط با 
مش��تری و خدم��ات پ��س از 
فروش و رضایت مشتری مهم 
شد . االن هم گفته می شود که 
مثال ارزش ویژه برند، شخصیت 
و هوی��ت برن��د وج��ود دارد و 
اگر اینها را نداش��ته و نساخته 
باش��ید صرف��ا ب��ا مارکتینگ 
نمی توانید موفق ش��وید . امروز 
مباح��ث مارکتین��گ کافی و 
کامل نیس��ت و باید چیزهای 
دیگری هم داش��ته باشید که 
این چیزهای دیگ��ر، عموما از 
جن��س عوامل »نامش��هود« و 
مفاهیمی مثل حس و ادراک و 
تصویرسازی و ماهیت و جوهره 
و این موارد اس��ت . اصوال برند 
یک مفهوم و موجود نامش��هود 
و همین فلس��فه و وجه تمایز 
نقطه عطف می��ان مارکتینگ 
و برندین��گ اس��ت . جالب این 
است افرادی هم که نمی توانند 
ی��ا نمی خواهند ای��ن مفاهیم 
را درک کنن��د، همچنان برند 
را هم با واژه هایی که مش��هود 
و قاب��ل لمس تر اس��ت تعریف 
برند،  می کنند . مثال می گویند 
نام تجاری اس��ت ی��ا تعاریف 
تفاس��یر غیرصحیح دیگری  و 
از برند می ش��ود ، بنابراین اگر 
قرار اس��ت این ط��وری برند و 
برندین��گ را تعری��ف کنیم و 
آن را به مفاهیمی ناقص تنزل 
بدهی��م، بهتر اس��ت که به آن 
همان مارکتینگ گفته ش��ود . 
ق��رار نیس��ت برندین��گ فقط 
یک اس��م جدی��د روی همان 
فرآیندها و مفاهیم سابق باشد . 
در ای��ران دقیقا همی��ن اتفاق 

افتاده ، یعن��ی می گویند دیگر 
مارکتینگ مد نیس��ت، بگویید 
برندینگ  اما در عمل به همان 
می کنند .  اش��اره  مارکتین��گ 
نکته ای که م��ا در ایران داریم 
این است که در بخش عمده ای 
عص��ر  در  هن��وز  صنع��ت  از 
مارکتینگ هس��تیم و احتماال 
همان پیش��گامان که حدود 3 
تا 5 درصد از جامعه را تشکیل 
می دهن��د، به ص��ورت جدی و 
واقعی وارد این مباحث شده اند 
و وقت��ی صحب��ت از برندینگ 
برندینگ  منظورشان  می کنند 
به معنی واقع��ی آن و متفاوت 
از مارکتینگ است و بقیه افراد 
)چ��ه به عنوان مش��تری و چه 
به عن��وان عرضه کننده خدمات 
برندینگ( تنها از نام برندینگ 
اس��تفاده می کنن��د، ول��ی در 
عمل همان مارکتینگ را اجرا 
می کنند . مثال ش��خصی مدیر 
بازاریاب��ی بوده، حاال اس��مش 

شده مدیر برند.
به ظاهر برندینگ در کشور 
ما به مفاهی�م دیگری مثل 
بازاریابی ی�ا حتی تبلیغات 
تن�زل پی�دا ک�رده و مثل 
خیل�ی از واژه ه�ا و مفاهیم 
ک�ه فقط صورت ظاهری آن 
به ما رسیده و در آن عمیق 
نشده ایم، واژه برندینگ هم 
بیشتر به یک مد و تب بازار 

تبدیل شده است .
حال س�وال مهم این است، 
با توج�ه به وضعیت اقتصاد 
و کس�ب و کار ایران اساس�ا 
چق�در ض�رورت دارد ک�ه 

برندین�گ توجه  به 
شود؟ 

اس��ت  این  طبیعی 
که م��ن به عنوان یک 
در  ک��ه  فع��ال  ف��رد 
ذی نفع  مباح��ث  این 
ه��م هس��تم، بگوی��م 
ک��ه برندین��گ خیلی 
و حتما  اس��ت  مه��م 
دهید  انجام  برندینگ 
وگرنه بیچاره می شوید 
ای��ن  ول��ی حقیق��ت 
خیلی  م��ا  که  اس��ت 
از مباح��ث اصول��ی و 

کالس��یک همان مارکتینگ را 
کامل نخوان��ده و تجربه و اجرا 
نکرده ای��م . مهم تری��ن مباحث 
اس��تراتژی های  درب��اره  کاتلر 
بازاریابی در یک ب��ازار رقابتی 
مطرح می ش��ود . به عبارتی اگر 
ب��ازاری که ش��ما در آن فعال 
انحصاری اس��ت که  هس��تید 
دیگر اس��تراتژی رقابتی در آن 
معنا ندارد . بی��ش از 90 درصد 
ب��ازار ای��ران یک ن��وع انحصار 
چندجانبه اس��ت . اگر داریم در 
این فضا صحبت می کنیم، هنوز 
نیست .  خیلی جدی  برندینگ 
ول��ی اگر بخواهی��م نیم نگاهی 
به آینده داش��ته باش��یم و اگر 
فرض کنیم که ما 40-30 سال 
هم از دنیا عقب هس��تیم، پس 
حتما 40-30 س��ال آینده به 
کما  رسیده ایم .  این ضرورت ها 
اینک��ه تجربه ثابت ک��رده آنها 
که عقب هستند، رسیدن شان 
به همان اندازه زمان نمی برد و 
زودتر می رسند . پس احتماال تا 
10 سال آینده ما به جایی که 
جه��ان ام��روز در آن قرار دارد 

می رس��یم که برندینگ کامال 
بالغ ش��ده و جا افتاده اس��ت و 
برندها به صورت جدی در حال 
رقاب��ت به خصوص در س��طح 
وجوه نامشهودش��ان هستند و 
اگر م��ن می خواهم 10 س��ال 
دیگر را ببین��م، باید از االن به 

فکر باشم.
موضوع دیگر این اس��ت که 
اگر شما همین حاال اقدام کنید 
و بخواهی��د فرآین��د برندینگ 
را آغاز کنید ف��ردا و پس فردا 
برن��د نمی ش��وید . این خودش 
یک فرآیند طوالنی است . پس 
الزم اس��ت که از االن ش��روع 
کنید ت��ا آن موقع صاحب یک 
برن��د ق��وی باش��ید . در حال 
حاض��ر ت��ا ح��دودی در ایران 
دارد ای��ن اتف��اق می افتد و به 
راحتی می شود پیش بینی کرد 
آنهایی که االن شروع کرده اند 
تا 10 سال دیگر جزو پیشروها 
هستند و با فاصله خیلی زیادی 
نس��بت ب��ه رقبای ش��ان جلو 

خواهند بود.
فک�ر می کنی�د در وضعیت 
موج�ود مهم ترین کاری که 
باید توسط صاحبان برندها 
و کس�ب و کارها انجام شود، 

چیست؟ 
شاید یک پاسخ کلیشه ای به 
این سوال همین باشد که از االن 
ب��ه فکر برند خود باش��ید  اما به 
نظرم می رسد که اول باید بازار را 
خوب بسنجیم و به واسطه اینکه 
االن برندینگ مد ش��ده، خیلی 
عجوالنه و س��طحی به سراغش 
نیاییم . واقعا اول باید آن را خوب 

درک کنیم و بعد مهم ترین چیز 
هم��ان کارایی کس��ب و کارمان 
اس��ت و اگ��ر می خواهی��م وارد 
ابت��دا وارد  برندین��گ ش��ویم، 
 Internal Branding
)برندین��گ داخل��ی س��ازمان( 
ش��ویم . یعنی زیرس��اخت ها را 
فراهم کنیم . چون هر بیزینسی 
نیاز و گاه شرایط الزم برای اینکه 
بخواهد فرآیند برندینگ را شروع 
کند، ن��دارد . م��ن می گویم اگر 
کس��ب و کاری در شرایط فروش 
و رش��د خوبی اس��ت و نگرانی 
ح��ادی از تغییرات ب��ازار ندارد، 
فعال بیش��تر پول جم��ع کند و 
در کوتاه مدت به فکر سودآوری 
باش��د ولی در کن��ار آن به فکر 
باشد که برندینگ را طبق اصول 
و روال منطق��ی و غیرعجوالن��ه 
ش��روع کند . چ��ون باید هفت، 
هش��ت س��ال زمان گذاشت و 
کار ک��رد تا در ذهن مخاطبان و 
جامعه یک هویت قوی و مطلوب 
از خود س��اخت . این موضوع در 
ظاهر ب��ا بح��ث یکپارچگی در 
برندین��گ که مش��اوران برند و 

از جمل��ه خود من به ش��دت بر 
آن تاکی��د داریم مغای��رت دارد . 
مدیری��ت ای��ن دو وج��ه ماجرا 
سخت است . به نظر من می توان 
یک مدیریت دوگانه تحت عنوان 
مدیری��ت خ��رد و کالن  تعریف 
کرد. مدیریت خرد پول دربیاورد 
و اهداف کوتاه م��دت را برآورده 
کند ک��ه بتواند زن��ده بماند  اما 
مدیریت کالن به صورت اصولی 
و طی یک روال بهبود مس��تمر 
پایه ها و زمینه ه��ای الزم برای 
برندینگ را پی ریزی و مدیریت 
کند . توصیه مش��خص من این 
اس��ت که چون فعال در بازار ما 
برندینگ آنقدرها جدی نش��ده 
است )البته نه در همه حوزه ها( 
و در خیل��ی جاه��ا ب��ا فراه��م 
کردن شرایط و عوامل موفقیت 
طبق اص��ول بازاریابی و فروش 
)مثل کیفیت تولید، بخش های 
و...( می توان  لجستیکی، پخش 
موفق و رو به رشد بود، به قوی تر 
شدن آن بخش ها پرداخته شود  
اما هر کس��ب و کاری کم کم باید 
به این فکر باش��د که برندینگ 
را به صورت موازی ش��روع کند 
و چ��ون برندینگ قرار نیس��ت 
در زمان��ی کوتاه ف��روش را زیاد 
کند و بای��د در درازمدت تداوم 
فروش را تضمین و تثبیت کند، 
بنابراین اگر به فکر آینده باشیم، 
باید درباره برندینگ کاری انجام 
شود . من خیلی وقت ها نخستین 
سوالی که از متقاضیان خدمات 
برندینگ می پرس��م این اس��ت 
که ش��ما پن��ج س��ال دیگر چه 
برنامه و هدفی دارید؟ اگر بگوید 
نمی دانم و معلوم نیست 
و االن می خواهم بیشتر 
بفروش��م و بس��تگی به 
بازار دارد، به او می گویم 
که کار شما با برندینگ 
بای��د  نمی افت��د .  راه 
تکنیک های  یکس��ری 
اس��تفاده  را  ف��روش 
کنید و جل��و بروید! در 
واق��ع می خواهم بگویم 
و  دالل ه��ا  و  تاجره��ا 
کس��ب و کارهایی با این 
ویژگی ه��ا که هر لحظه 
در ح��ال رص��د ب��ازار 
هس��تند که ببینند چه چیزی 
بهتر فروش می رود و س��ود آنی 
بیش��تر در کجاس��ت، نیازی به 
برندینگ ندارند . چون نگاه شان 
کوتاه م��دت اس��ت . برندین��گ 
مفهومی ب��ا نگرش ه��ای عصر 
کشاورزی است. باید االن بکاری 
و مراقب باش��ی تا بعدها بتوانی 
برداش��ت کنی ، یعنی اگر کسی 
ارزش��مند  که یک چش��م انداز 
و ن��گاه بلند م��دت دارد به این 
س��مت برود . پس الزم است که 
اول استراتژی داشته باشد، قواعد 
اولیه اس��تراتژی های کسب و کار 
و بازاریاب��ی را رعای��ت و اج��را 
کند، از برندینگ داخلی ش��روع 
کند و بعد به س��مت برندینگ  
بیاید. البته در یک برنامه جامع 
برندینگ همه ای��ن موارد دیده 
شده و تحلیل و تدوین می شود  
ام��ا متاس��فانه االن در ایران به 
اس��م برندینگ خیل��ی کارهای 
دیگر انجام می ش��ود . اینجا باید 
این هش��دار را بدهم که گاهی 
به ن��ام برندینگ خیل��ی کارها 
انجام می شود و نتیجه ای حاصل 

نمی ش��ود و کارفرماها بعدها از 
ن��ام برندینگ زده می ش��وند و 
می گویند برندین��گ چیز بدی 

است.
از فض�ای تبلیغی  بخش�ی 
ای�ن روزها به گونه ای ش�ده 
صاحب�ان  از  خیل�ی  ک�ه 
کس�ب و کارها فکر می کنند 
اگر االن شروع به برندینگ 
افتاده ان�د .  عق�ب  نکنن�د 
می خواهن�د خیلی س�ریع 
با تص�ور اش�تباهی ک�ه از 
برندینگ دارن�د، آنرا انجام 
بدهن�د و چ�ون درک�ی هم 
از چگونگ�ی انج�ام و نحوه 
ندارن�د،  آن  اثربخش�ی 
می خواهند یک نتیجه و اثر 
ملم�وس را در کوتاه م�دت 
ببینند . عده ای هم با دیدهای 
منفعت طلبانه، برندینگ را 
به آنها معرفی می کنند و به 
این ترتیب ب�ازار مکاره ای از 
ارائه خدمات اشتباه و تقلبی 
برندینگ در جامعه ش�کل 
می گیرد و در نتیجه شیوه ها 
و برداش�ت های س�طحی از 
برندینگ در قالب برنامه های 
تبلیغاتی، به نام برندینگ در 
اذهان جا می افتد و متاسفانه 
مشاهده می کنیم که خدمات 
برندینگ ه�م به عنوان یک 
کاال و خدم�ت »مد ش�ده« 
ارائه و فروخته می شود . نظر 
ش�ما راجع ب�ه این وضعیت 

چیست؟ 
درست است و یکی از دالیل 
هم همین اس��ت که بس��یاری 
 Event Base را   برندین��گ 
می بینن��د،  مح��ور(  )روی��داد 
در حالی که برندین��گ کار یک 
عم��ر و در واق��ع یک پروس��ه 
اس��ت و این ترجمه اش��تباهی 
از برندینگ اس��ت که با عنوان 
برندس��ازی از آن یاد می ش��ود . 
برندسازی به معنی هویت سازی 
برن��د و م��واردی از این دس��ت 
ظرف دوهفته قابل انجام است. 
اما برندینگ که معنی درس��ت 
آن می تواند برندآفرینی باشد کار 
یک عمر است . برندسازی یعنی 
تولد و برای کس��ی است که در 
آغاز کار اس��ت و باید یک برند 
را بس��ازد  اما حتی فراتر از نام و 
لوگو و مباحث اولیه، اگر به خلق 
هوی��ت برند ه��م به عنوان یک 
رویداد ساختن نگاه کنیم و آن 
را کوتاه مدت بدانیم، القا کردن 
و تثبی��ت آن هوی��ت در ذهن 
مخاطب قطعا یک روند طوالنی 
مدت است . پس این طور نیست 
ک��ه یک اتفاق بیفت��د و برندی 
ساخته و تمام ش��ود . متاسفانه 
در جهان سوم معموال فرهنگ ها 
دی��ر جا می افتد چ��ون معموال 
اف��رادی ک��ه در حاش��یه یک 
پدیده و موضوع وارد می ش��وند 
و سوءاس��تفاده می کنند بیشتر 
از دیگران وارد می ش��وند . االن 
بیشتر از اینکه بگوییم برندینگ 
چه چیزی اس��ت بای��د بگوییم 
برندینگ چه چیزهایی نیست و 
ذهنیت افراد را از مفاهیمی که 
به اشتباه تحت عنوان برندینگ 
ش��کل گرفته پاک کنیم، چون 
متاسفانه مش��اورنماها و رقبای 
کارنابل��د فضا را آلوده کرده اند و 
برای شفاف سازی کمی زمان و 

هزینه الزم است . 
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عطیه عظیمی

کارشناس ارشد برندینگ

برندینگ که معنی درست آن می تواند 
برندآفرینی باشد کار یک عمر است . 

برندسازی یعنی تولد و برای کسی است 
که در آغاز کار است و باید یک برند 

را بسازد  اما حتی فراتر از نام و لوگو و 
مباحث اولیه، اگر به خلق هویت برند هم 
به عنوان یک رویداد ساختن نگاه کنیم 
و آن را کوتاه مدت بدانیم، القا کردن و 
تثبیت آن هویت در ذهن مخاطب قطعا 

یک روند طوالنی مدت است

بخش بندی بازار
آیا می دانس��تید به دالیل مختلف، نقش بخش بندي 
بازار افزایش یافته اس��ت؟ اوال روند رشد جمعیت کند 
ش��ده و بیش��تر بازار محصول ها رو به بلوغ اس��ت. که 
این امر موجب افزایش رقابت ش��ده چراکه ش��رکت ها 
رش��د خود را در کسب س��هم بازار بیشتر و همچنین 
در افزای��ش انواع محص��والت مختلف تح��ت یک نام 
تجاري جس��ت وجو مي کنن��د.  ثانیا عوامل اجتماعي 
و اقتصادي مانند افزایش س��طح درآمدهاي خالص، 
ارتقاي س��طح تحصیالت و افزای��ش آگاهي مردم، 
موجب ش��ده اس��ت نیازها، خواس��ته ها، س��الیق و 
سبک هاي زندگي مشتریان نسبت به قبل متنوع تر 
و پیچیده تر ش��ود. این امر موج��ب افزایش تعداد و 
تنوع کاالها و خدماتي ش��ده است که با یکدیگر بر 
سر جلب گروهي از مشتریان رقابت مي کنند.بخش 
بندي بازار، فرآیندي است که بر اساس آن یک بازار 
ب��ه زیربخش هاي متمایزي از مش��تریاني که نیازها 
و مشخصاتش��ان یکسان است تقسیم بندي مي شود. 
از آنجاکه مش��تریان هر بخش نیازها و خواسته هاي 
یکساني دارند، به یک طرح بازاریابي و یک محصول 
خاص به شیوه اي مشابه پاسخ مي دهند. بخش بندي 
ب��ازار کمک مي کند با تقس��یم یک ب��ازار بزرگ به 
بخش هاي کوچک تر، منابع س��ازمان به طور بهینه 

صرف مشتریان اصلي شود.

از بزرگ ترین همبرگر مک دونالد 
رونمایی شد

بزرگ تری��ن  دارد  تصمی��م  دونال��د  م��ک 
 همبرگ��ر جدی��د خود را ک��ه بزرگ ت��ر از همبرگر 
Quarter Pounder است، در رستوران های خود 

عرضه کند.
به گزارش مارکتینگ نیوز، این رستوران همبرگر 
Sirloin Third Pounder را ب��ه من��وی خ��ود 
اضافه کرده  اس��ت که وزن نان آن 1.3 اونس بیشتر 
از Quarter Pounder اس��ت. ق��رار اس��ت این 
همبرگر با قیمت 4.99 دالر در اکثر رس��توران های 

مک دونالد عرضه شود. 
کاهو، گوجه، پنیر، گوش��ت، قارچ، پیاز، به همراه 
پنیر چدار سفید و س��س فلفل مواد تشکیل دهنده  
این همبرگر بزرگ اس��ت. ای��ن همبرگر بزرگ ترین 
همبرگر در منوی مک دونالد از سال 2013 تاکنون 

به شمار می رود.

آیا می دانستید

از میان خبرها

پژمان پاکدامن

محمد زرین

بررسی ضرورت برندینگ حرفه ای در گفت وگو با دکتر بهنود اهلل وردی نیک

برندآفرینی کار یک عمر است
دنیا س�ه عصر تولید، ف�روش و بازاریابی را در 
عرصه کسب و کار پشت سر گذاشته و اکنون در 
عصر برندینگ هستیم . در عصر تولید، همه چیز 
ب�ه تولید انبوه و باکیفیت برمی گش�ت . در دوره 

ف�روش، مهم نبود ک�ه کاال یا خدمت چیس�ت، 
بای�د به هر روش�ی که ش�ده آن را می فروختی.  
اما در عص�ر بازاریاب�ی موضوع بس�یار فراتر از 
تولی�د یا فروش رف�ت و تمام�ی ارکان و مراحل 
 کس�ب و کار به نیاز مش�تری و اهمیت دادن به او 

وابسته شد . 

اینک�ه تفاوت برندینگ با بازاریابی چیس�ت و 
چه ضرورتی موجب گس�ترش مفاهیم برندینگ 
در عصر حاضر ش�ده، موض�وع گفت وگوی ما با 
آقای دکتر بهنود اهلل وردی نیک، بنیان گذار مدل 
جام�ع برندینگ در ایران و مدرس و مش�اور در 

این حوزه است . 

BRAND



مس��ائل و مش��کالت کاری 
مواردی ناخواس��ته هستند که 
هیچ یک از مدی��ران و صاحبان 
کسب و کار دوس��ت ندارند با آن 
مواجه ش��وند . داش��تن مهارت 
مناس��ب در حل مس��ئله یکی 
از وظایف مه��م مدی��ران برای 
رس��یدن ب��ه موفقیت اس��ت . 
رس��یدگی به مسائل س��ازمانی 
وقت گی��ر ب��وده و ب��ه زم��ان و 
برنامه ری��زی نی��از دارد . هم��ه 
مدیران هنگامی که با مسئله ای 
مواجه می ش��وند، در نخستین 
فرصت و به س��ریع ترین ش��کل 
ممکن خواهان رفع آن هستند . 
اما آیا تاکنون س��اده ترین روش 
حل آنها را انتخ��اب کرده اید؟ یا 
تنها برای اینک��ه وضعیت بدتر 
نشود، نش��انه ها و عالئم آنها را از 

بین برده اید؟ 
برای اینکه فرآیند حل مسئله 
را به طور موث��ر انجام دهید، نیاز 
ب��ه رویکردی منطق��ی و منظم 
دارید . آزمون زیر به ش��ما کمک 
می کند که رویک��رد جاری تان 
در حل مس��ئله را ارزیابی کنید . 
با بهب��ود رویکرد حل مس��ئله 
می توانید تصمیمات کلی بهتری 
بگیرید و اعتماد به نفس تان را در 
فرآیند حل یک مشکل افزایش 

بخشید . 
این مسئله را هم در نظر داشته 
باشید که مسلما نخستین راه حل 
همیشه بهترین راه حل موجود 

نخواهد بود . 

نحوه تکمیل:
لطفا به سواالت آنگونه پاسخ 
دهید که هس��تید نه آنگونه که 
می خواهید باشید . با استفاده از 
مقیاس مورد نظر، گزینه ای که 
ویژگی های مهارتی شما را بهتر 
تشریح می کند، عالمت بزنید و 

در انتها امتیازات را جمع بزنید.
1-  ابدا 

2-  به ندرت 
3-  گاهی اوقات 
4-  بیشتر مواقع 

5-  همیشه
سواالت

1-  هنگامی که ی��ک راه حل 
انتخ��اب می کنم، ی��ک برنامه 
اجرایی با توالی مراحل ضروری 

برای تکمیل آن به کار می گیرم.
2-  پ��س از اجرای��ی ش��دن 

ی��ک راه ح��ل، ف��ورا در 
روش هایی  جست وجوی 
و  ای��ده  بهب��ود  ب��رای 
جلوگیری از مس��ائل آتی 

هستم . 
3- قب��ل از ح��ل ه��ر 
مس��ئله به خوب��ی آن را 
تشریح و تعریف می کنم. 

4-  ت��الش می کنم که 
هر مسئله را از جنبه های 
و  بررس��ی  مختل��ف 
چندگان��ه  راه حل ه��ای 

ایجاد کنم. 
می کن��م  س��عی    -5

مسائل محیطی و جانبی دخیل 
در به وجود آمدن مس��ئله را هم 

درک کنم .
6-  راه حل ه��ای بالقوه را طی 

چارچوبی اس��تاندارد ب��ا دقت 
ارزیابی می کنم. 

7-  به طور منظ��م به مواردی 
توجه می کنم که ممکن است در 

آینده تبدیل به مسئله شود.  
8-  هنگامی ک��ه در مورد یک 
راه حل تصمیم می گیرم، به ر غم 
موانع��ی ک��ه دارد آن را عمل��ی 

می کنم . 
9-  دریافت��ه ام ک��ه مس��ائل 
کوچک به م��رور بزرگ تر و حل 

آنها مشکل تر می شود . 
س��واالت  خ��ودم  از    -10
مختلفی درباره ماهیت مس��ئله 

می پرسم. 
11-  پ��س از اینکه روش حلم 
ر اجرا می کن��م، دیگر به آن فکر 
نکرده و بر وظایف دیگرم تمرکز 

می کنم.

12-  ب��ر عملی��ات ج��اری 
ش��رکتم تمرکز دارم و امید دارم 

که مسئله ای پیش نیاید.
13-  راه حل های بالقوه که به 

فکرم می رسد ارزیابی می کنم.
نی��از  ک��ه  هنگام��ی    -14
ب��ه یافتن ی��ک راه ح��ل برای 
مس��ئله ای دارم، معموال همه 
اطالعاتی را که ب��رای حل آن 

نیاز است در اختیار دارم .
15-  هنگامی که راه حل ها را 
ارزیابی ک��ردم، زمانی را به تفکر 
درباره بهتری��ن گزینه میان آنها 

اختصاص می دهم. 
16-  اتخاذ تصمیم آخرین مرحله 

فرآیند حل مسئله من است . 

نتایج
اگر امتیاز شما 36-16 است:

شما احتماال مسائل را فقط از 
جنبه منفی و مخرب می بینید، 
به ج��ای اینکه آنه��ا را فرصتی 
ب��رای تغیی��ر ض��روری و الزم 
بدانید . رویکرد ش��ما 
ب��رای حل مس��ئله 
بیشتر از آنکه منطقی 
باشد، حس��ی است و 
ممکن اس��ت منجر 
به تجربی��ات ضعیف 
در این زمینه ش��ود . 
ب��ا کم��ی تمری��ن و 
به کارگیری رویکردی 
 ، فته تر یا ر ختا س��ا
بود  ق��ادر خواهی��د 
ای��ن مه��ارت مه��م 
و  داده  پ��رورش  را 
فرآیند حل مس��ئله 
تاثیرگذار تری را در پیش بگیرید . 

اگر امتیاز شما 58-37  است:
رویکرد شما برای حل مسئله 
گاهی موف��ق و گاه��ی مغلوب 

اس��ت . گاهی اوقات راه حل های 
شما به درس��تی به کار می آید و 
زمانی دیگر این گونه نیست . اما 
می دانید که چه کاری باید انجام 
دهید و تش��خیص می دهید که 
داشتن یک فرآیند ساختارمند 
برای حل مسئله اهمیت دارد . با 
تمرین روی ثبات و تعهد به این 
فرآیند، پیش��رفت قابل توجهی 

در این مهارت شاهد باشید . 
اگر امتیاز شما 80-59  است:

ش��ما یک مدیر ب��ا باالترین 
مهارت حل مس��ئله هس��تید . 
ش��ما زم��ان کافی ب��رای درک 
مس��ئله، فه��م معیاره��ا برای 
اتخاذ تصمی��م خ��وب و ایجاد 
انتخاب ه��ای مناس��ب داری��د . 
رویک��رد ش��ما در حل مس��ئله 
منطقی و سیستماتیک است و 
همه اصول را حی��ن اجرا اعمال 
می کنی��د . تصمیم��ات اتخ��اذ 
شده تان به خوبی برنامه ریزی و 
اجرا می شود . می توانید به همین 
صورت ب��ه پ��رورش مهارت تان 
ادامه داده و از آن در جهت بهبود 
روندها در س��ازمان تان استفاده 

کنید . 

نکته آخر
مه��ارت ح��ل مس��ئله یک 
مهارت بس��یار مه��م در محیط 
کاری شماست . برای سازمان تان 
یک مدیر ب��ا اعتماد ب��ه نفس و 
شایس��ته در این زمینه باشید؛ 
مدیری که از ماهی��ت غیر قابل 
پیش بینی مسائل آگاه است و از 

آنها فرصت می سازد . 

 خرس بزرگ وال استریت 
چه کسی بود؟  

جس لیورمور در سن 14 سالگی به عنوان پادو در یکی 
از کارگزاری های بوستون شروع به کار کرد. او با استفاده 
از ریاضیات به وجود  »الگوهایی« در نوس��انات قیمت ها 
پی برد و این در حالی بود که اکثر مردم نوس��انات قیمت 
را تصادفی می پنداش��تند و روی س��هام قمار می کردند. 
قبال مغازه هایی برای قمار روی نوسانات زنده بازار وجود 
داش��ت و جس با سیس��تم آن به قدری در این مغازه ها 
موفق عمل کرد که تم��ام این مغازه ه��ا ورود جس را به 
مکان هایی که محل درآمد آنها بود ممنوع اعالم کردند. 
جس با 10 هزار دالر پول نقد در س��ن 20 سالگی برای 
معامله کردن به وال اس��تریت رفت. یک��ی از مهم ترین 
نکته هایی که او در این بازارها ب��ه آن پی برد، این بود که 
وقتی شروع به استفاده از یک سیستم مطمئن با رعایت 
کامل دیسیپلین می کنید، هرگز خارج از سیگنال های 
سیس��تم ترید نکنید، درس��ی که برای او به قیمت چند 
هزار دالر تمام شده بود. جس به سرعت در وال استریت 
ورشکست ش��د و به بوستون بازگش��ت. جس شروع به 
بررسی دالیل شکست خود در وال استریت کرد و متوجه 
شد که سیس��تم او یک سیس��تم بی نقص اسکالپینگ  
)ناخنک زنی( است که بر مبنای قیمت زنده عمل می کند 
و به سرعت و با چند پوینت سود خارج می شود. در حالی 
که در وال استریت تا رس��ید خرید شما از کارگزار نرسد، 
شما نمی توانید متوجه شوید که نماد موردنظر را به چه 

قیمتی خریده اید. 
جس به س��رعت و با چند ترید موفق در مغازه ها پول 
خود را به دست آورد و ش��روع به تدوین سیستمی برای 
خرید در وال استریت کرد. بازگشت جس به وال استریت 
در 1901 با پنج برابر شدن سرمایه او همراه بود: 50 هزار 
دالر نقد. پولی که بازهم با درس��ی دیگر از دس��ت رفت. 
درس 50 ه��زاردالری که جس را بار دیگر ورشکس��ت 
کرد، این بود: »به توصیه های دیگران توجه نکن«. روزی 
لیورمور با یکی از دوس��تان قدیمی خ��ود در کارگزاری 
صحب��ت می کردند که ش��خصی ب��ه دوس��ت لیورمور 
گفت: سهم فالن را بفروش، پایین می آید. دوست جس 
می گوید: ام��ا ب��ازار گاوی  )صعودی( اس��ت و اینجا بود 
که جس در می یابد که او در تمام این س��ال ها بیشتر به 
نوس��انات کوچک نظر داش��ته تا حرکت ه��ای بزرگ. با 
تمرکز بیشتر روی حرکات بزرگ و طراحی یک سیستم 
خوب، لیورمور شروع به کسب درآمد از بورس می کند. او 
اظهار می کند: »فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن 

برایم سودآور بود.« 
لیورمور زمان س��قوط بزرگ 1907 را درست تشخیص 
داد و توانست در روز 24 اکتبر 1907، 3 میلیون دالر سود 
کند. این فروش های او چنان موثر عمل کردند که مورگان  
)از کسانی که چند س��ال قبل از این س��قوط با دادن 20 
میلیون دالر به وال اس��تریت آن را از ورشکس��تگی نجات 
داد( شخصا از جس می خواهد که فروش را متوقف کند، در 
غیر این صورت به تنهایی بازار را نابود می کند. بعد از این روز 

او به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد. 
اصل دیگری که تقریبا همه بزرگان ب��ازار بعد از او نیز 
رعایت می کنند، خرید پله ای اس��ت. لیورمور همیش��ه 
به صورت پله ای ب��ه معامالت وارد می ش��د؛ ب��ا رعایت 
این نکته که در خرید همیش��ه قیمت در پله دوم باالتر 
از اول است، قیمت خرید در پله س��وم باالتر از دوم است 
و...  در فروش نیز به عکس. او همیشه قبل از ورود به یک 
ترید محاس��به می کرد که چه تعداد سهم خواهد خرید 
و همیشه حدود 20درصد س��رمایه ای که برای این ترید 
را کنار گذاش��ته بود درگیر می کرد. اگر قیمت در جهت 
میل او پیش می رف��ت در پله های بعدی بقیه س��رمایه 
را رد می ک��رد، در غیر این ص��ورت با ض��رر کمی خارج 
می شد. لیورمور معتقد بود که اصطالح »پایین بخر و باال 

بفروش« غلط است و باید باال خرید و باالتر فروخت. 
زمانی او 10میلیون پیمان��ه  )واحد آتیه غالت( ذرت و 
10 میلیون پیمانه جو فروخته بود. ناگهان یکی از بزرگان 
بازار  )آقای الف( شروع به خرید ذرت و جو می کند. جس 
می دانست که اگر بخواهد پوزیش��ن های فروش خود را 
به قیمت بازار ببندد، خودکش��ی کرده است. او به دنبال 
راهی گشت که بتواند با حداقل ضرر پوزیشن های زیان ده 
خود را ببندد. او فکر کرد حاال ک��ه نمی تواند از آقای الف 
ذرت و جو با قیمت کم بخرد، بهتر است از دیگران بخرد. 
از آنجایی که می دانست آقای الف کمتر به جو نظر دارد، 
از طمع و احساس��ات تریدرها بهترین اس��تفاده را کرد 
و در یک روز 4 دس��تور خرید 500 هزار پیمانه ای ذرت 
به 4 کارگزار ب��زرگ آتیه می دهد و همزمان 4 دس��تور 
فروش 50 هزار پیمانه ای جو. با فعال ش��دن 4 دس��تور 
فروش جو، قیمت جو شروع به افت می کند و تریدرهای 
بازار احساس می کنند که اتفاقی برای آقای الف افتاده و 
چون می دانستند او مقدار زیادی ذرت دارد، پیش بینی 
می کنند که افت بعدی متعلق به ذرت است. پس ناگهان 
بازار ش��روع به فروش ذرت کرده و لیورم��ور در فرصت 
مناس��ب تمام 10 میلیون پیمانه ذرت خود را خریده و 
سپس به سرعت پوزیش��ن های جو را هم با تنها 3 هزار 
دالر ضرر می بندد. جالب اینجاست که قیمت به سرعت 
به روند صعودی خود برگشته و 25 سنت باال می رود که 

می توانست به معنای ورشکستگی دیگری برای او باشد. 
زمانی که او می خواست حجم باالیی از س��رمایه را وارد 
کند، ابتدا با مقدار کم در جهت عکس وارد می شد و براساس 
توانایی بازار در جذب این سرمایه، وارد ترید می شد. او بازهم 
سقوط بزرگ 1929 بازار را درست پیش بینی کرد و در زمان 
سقوط او فقط پوزیشن فروش داشت. این بار نام او تیتر اول 
نیویورک تایمز شد. بسیاری او را مقصر این سقوط قلمداد 
کردند و س��یل نامه های تهدیدآمیز به س��وی او روان شد. 
لیورمور در سال 1940 کتابی چاپ کرد که رکود شدید بازار 

مانع از فروش خوب آن شد. 
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پاس�خ کارش�ناس: زمانی که کارمندی در کار ترفیع 
می یابد و مدیر او را تش��ویق می کند، در اکث��ر موارد حس 
حس��ادت دیگر کارمندان قلقلک داده می ش��ود . حسادت 
س��ازمانی هیوالی مخربی است که س��ازمانتان را از درون 
می بلعد . شما به عنوان مدیر برای کاهش حسادت سازمانی 
وظایف خطیری بر عهده دارید که از زمان جذب و استخدام 
آغاز می ش��ود و گستره وس��یعی از فعالیت ها، نحوه ترفیع، 
پاداش و تسهیالت را در بر می گیرد . قدرت مدیریت در این 

است که بتوانید این حس��ادت را به رقابت تبدیل کنید . به 
این ترتیب بخشی از ویژگی های ش��خصی مانند حسادت 
به عزم جمعی کارکنان س��ازمان برای پیش��رفت های آتی 
ش��رکت به ویژه برای پیش��ی گرفتن از رقبا تغییر مس��یر 
خواهد داد . ب��ا مدیریت صحیح و تروی��ج ارتباطات صحیح 
می توان از بروز چنین مش��کالتی در محیط کاری تا حدی 
جلوگیری کرد . مدی��ران باید با تمام��ی کارمندان رفتاری 
یکس��ان داش��ته باش��ند و از تبعیض میان آنها بپرهیزند . 
ارزیابی بلوغ عاطفی کارمندان در زمان استخدام، می تواند 
به شناس��ایی کارمندان مخ��رب کمک کند . در جلس��ات 
مصاحبه اس��تخدامی س��واالتی مربوط به رفتار کارمندان 

ازآنها بپرس��ید، مانند: »لطفا توضیح دهید که در ش��رایط 
کاری سخت، چه کار می کنید؟« حتی می توانید تست های 
روانشناس��ی از آنها بگیرید . یک روش دیگر برای به حداقل 
رساندن حس��ادت در محیط کاری این اس��ت که از توجه 
زیاد به کارمندان مورد عالقه تان خودداری کنید . اگر یکی 
از کارمندانتان را بیش��تر از بقیه دوس��ت داری��د، نباید این 
حس تان را در رفتارنشان دهید . برای انجام یک پروژه مهم 
نظر تمامی آنها را بپرس��ید نه فقط عده ای خ��اص و با این 
کار به آنها نشان می دهید که نظر تک تک شان برایتان مهم 
اس��ت و از این طریق از بروز حس��ادت میان آنها جلوگیری 

می کنید و بهره وری را افزایش می دهید . 

حسادت سازمانی

پرسش: اخیرا در س�ازمان خود با پدیده حسادت سازمانی مواجه ش�ده ام . رفتارهایی را از کارکنانم می بینم که ناشی از این پدیده 
است . چه توصیه ای برای اصالح این رفتار مخرب دارید؟  کلینیککسبوکار

اشتباه نهم: مدیرانی که بدون 
همفکری اظهار نظر می کنند

گاهی اوقات م��دت کوتاهی پ��س از انتصاب تان، 
مدیرکل از شما به عنوان مدیر یک بخش می خواهد 
برنامه کاری تان را به او ارائه دهی��د که با روند کاری 
فعلی بخش متف��اوت باش��د و تغییرات��ی در برنامه 
جدید اعمال کنید که بتوانید مثال درخواس��ت های 
ارباب رجوعی را که از جاهای مختلف به شما مراجعه 
می کنند به ص��ورت گروهی به نح��و بهتری کنترل و 

مدیریت کنید. 
این نقطه یکی از دام هایی اس��ت که اغلب مدیران 
تازه کار در آن گرفتار می ش��وند. کافی اس��ت ش��ما 
به عنوان مدیر تصور کنید چ��ون بهتر از بقیه بوده اید 
برای تص��دی ای��ن بخش انتخ��اب ش��ده اید. چون 
به تازگی ارتقا گرفته اید پس بهت��ر از دیگر کارکنان 
می دانید چه تغییراتی باید در برنامه بدهید و چگونه 
آن را مجددا طراحی کنید که حاصل کار بهتر ش��ود. 
به ع��الوه اص��ال به خاط��ر قابلیت ه��ا و تخصصی که 

داشته اید برای این پست انتخاب شده اید.
 از آنجایی که مس��ئولیت کار با شماست لذا نیازی 
به همفک��ری نیس��ت. به راحتی برنامه را مس��تقال و 
به تنهایی طراحی می کنید و درواقع گروه را در عمل 
انجام ش��ده قرار می دهید و به یکباره برنامه جدید را 
به آنان ارائه می دهید. الزم به گفتن نیست که نتیجه 
چنین برنامه ای چه خواهد ش��د؛ احتم��ال قریب به 
یقین این برنامه محکوم به شکس��ت اس��ت و موفق 
نخواهد شد. اما آیا مس��ئولیت شکست را نیز همانند 

طراحی برنامه به تنهایی برعهده می گیرید؟ 
هر قدر ه��م که اف��راد گ��روه کاری س��عی کنند 
نظرت��ان را تغییر دهند و ش��ما را متوجه اش��کاالت 
عمل��ی کار کنن��د قطع��ا گ��وش ش��نوایی پی��دا 
نمی کنن��د و ل��ذا با اینک��ه قلب��ا راضی به ای��ن کار 
نیس��تند به ناچ��ار ب��ا ش��ما هم��کاری و همراهی 
می کنند و دس��تورات تان را می پذیرن��د. با این همه 
از آنجای��ی ک��ه برنامه مال آنها نیس��ت و اش��کاالت 
 آن را می دانن��د مطمئ��ن هس��تند موفقیت آمی��ز 

نخواهد بود. 

برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 
در وهل��ه اول به عن��وان ی��ک مدیر بهتر اس��ت به 
تجارب و تخص��ص گ��روه کاری اطمین��ان کنید و 
از آنان مش��ورت بگیرید. یک مدیر باید بداند به این 
دلیل مدیر نشده که در همه چیز متخصص و متبحر 
بوده اس��ت، در واقع این امر ناش��ی از س��وءتفاهمی 
است که اتفاقا می تواند او را بیش��تر تحت فشار قرار 
دهد و دای��ره عم��ل او را مح��دود و محدودتر کند. 
ترس اغلب چنی��ن مدیران تازه کاری این اس��ت که 
اگر آنان با تیم کاری مش��ورت کنن��د و به آنان اجازه 
دهند مش��کل را حل کنند ممکن است کار این گروه 
مشکالت جدیدی ایجاد کند، به عبارت دیگر درگیر 
دردس��ر جدیدی ش��وند. اما به این مدیران می گویم 
اگر تی��م کاری بتواند راه حلی قابل قب��ول ارائه دهد 

چه می شود؟ 
بهتر اس��ت روحی��ه کار گروهی را حف��ظ کنید و 
دس��ت از قهرمان بازی برداری��د و به خاطر داش��ته 
باش��ید این مدیریت در واقع فرصتی مناس��ب است 
ت��ا به واس��طه آن تخص��ص و تج��ارب را از دل افراد 
متخصص گروه پیدا کنید و بیرون بکش��ید تا از این 
طریق نه تنها یک پروژه را به نحو احسن مدیریت و با 
همکاری افراد گروه به درستی اجرا کنید بلکه امکان 
حمایت ه��ای بعدی تی��م کاری را -تا ح��د ممکن- 
برای تصمیم گیری های بع��دی فراهم کنید. تصورم 
این اس��ت در چنین ش��رایطی بهتر اس��ت شرایط و 
وضعیت موج��ود را برای افراد گروه ش��رح دهید و از 
آنان بخواهید با هم��کاری و همفکری خود، اختالل 
در جریان کار را به حداقل برس��انند. به عبارت دیگر 
بهتر اس��ت ح��وزه کاری را به تفصیل ب��رای اعضای 
گروه شرح دهید و اجازه دهید در این زمینه هرکدام 
بخشی از کار را که به آنان مربوط می شود به درستی 

دنبال کنند. 

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  .

اخبار برندها

حکایت برندها

رسیدگی به مسائل سازمانی وقت گیر 
بوده و به زمان و برنامه ریزی نیاز 

دارد . همه مدیران هنگامی که 
با مسئله ای مواجه می شوند، در 

نخستین فرصت و به سریع ترین 
شکل ممکن خواهان رفع آن هستند . 
اما آیا تاکنون ساده ترین روش حل 

آنها را انتخاب کرده اید؟ یا تنها برای 
اینکه وضعیت بدتر نشود، نشانه ها و 

عالئم آنها را از بین برده اید؟ 

آیا می دانستید

مدیر به عنوان یک مربی
آیا می دانستید رهبران س��ازمانی که می خواهند 
یک فرهنگ همکاری را بنیان نهند باید از خودشان 
ش��روع کنند؟ آنها باید رفتار صحی��ح را با همکاری 
در پروژه های مش��تریان دیگر و به اش��تراک گذاری 
اعتب��ار ب��ا آن��ان ک��ه ش��ریکند، مدلس��ازی کنند. 
رهب��ران س��ازمانی می توانند چند قدم س��اده برای 
 کمک به ش��رکا برای س��اختن روابط توام با اعتماد 

بسازند.
مدیران باید وقتی اف��راد را به خاط��ر نتایج بزرگ 
س��تایش می کنن��د، در م��ورد س��یگنال هایی ک��ه 
می فرس��تند، مراق��ب باش��ند. اگ��ر ش��ریکی یک 
ف��روش ب��زرگ انج��ام داد ام��ا توس��ط س��ایرین 
پذیرفته نش��د، مدیر نبای��د مانع از جش��ن گرفتن 
ب��رای ای��ن موفقیت ش��ود، اما بای��د با ش��ریک در 
 مورد راه های بهتر برای دس��تیابی ب��ه همان نتیجه 

صحبت کند.

هدی رضایی

فرشته طاهری نیا

اشتباهات ماندگار

آزمونی برای سنجش مهارت حل مسئله در سازمان خود 

چقدر در حل مسائل سازمانی خود مهارت دارید؟ 

BRAND

تی��م ک��وک، مدیرعام��ل اپل با ارس��ال 
یادداشتی به کارمندان ش��رکت، اعالم کرد 
که اپل به تمامی کارمندانش بابت خرید اپل 
واچ یا اپ��ل واچ اس��پرت، 50 درصد تخفیف 

خواهد داد.
البته این خرید باید صرفا برای اس��تفاده 
شخصی باشد و تخفیف مذکور نیز همزمان 
با آغاز پیش س��فارش این محص��ول، یعنی 
10 آوریل، آغ��از خواهد ش��د. این تخفیف 
تنها ب��رای 90 روز ابتدایی که اپل واچ عرضه 
می شود معتبر خواهد بود. در این یادداشت 
نوش��ته ش��ده»محصوالت م��ا به گون��ه ای 
منحصر به ف��رد زندگ��ی م��ردم را کامل ت��ر 
می س��ازند و ما اعتقاد داریم اپ��ل واچ لذتی 
مافوق تصور افراد را به آنه��ا ارائه خواهد داد. 
به همی��ن منظ��ور می خواهیم ش��ما نیز به 
همراه س��ایرین از این تجربه ش��گفت انگیز 

بهره مند شوید.«
به گزارش فارنت، این تخفیف در مقایسه 

با اقدامات سامس��ونگ و یا حتی تخفیفاتی 
که هنگام عرضه آیپد ارائه ش��ده بود، بسیار 
س��خاوتمندانه به نظر می رس��د. سامسونگ 
درصد بس��یار کمی تخفیف را در نظر گرفت 
و اپل نی��ز هیچ گون��ه قیمت وی��ژه ای برای 
کارمندانش هنگام عرضه آیپ��د ارائه نکرده 
بود. البت��ه اپ��ل در س��ال 2007 وقتی که 

نخستین آیفون خود را عرضه کرد، به تمامی 
کارمندانش یک آیف��ون هدیه داد که در نوع 

خود کم سابقه است.
در پای��ان س��ال مال��ی 2007 کمپان��ی 
اپ��ل 21600 کارمن��د تمام وقت داش��ت 
که این رق��م در پایان س��ال مالی 2014 به 
92600 نفر رس��ید. ح��دود 46200 نفر از 

کارمندانی که در س��ال 2014 به استخدام 
اپل درآمدند، در فروش��گاه های این شرکت 
در نقاط مختلف مش��غول به کار شدند. این 
موض��وع نش��ان دهنده افزایش چش��مگیر 
ف��روش محص��والت اپ��ل در کش��ورهای 

مختلف است.
م��دل می��ان رده اپ��ل واچ قیمت��ی 549 
ال��ی 1099 دالری دارد و نس��خه پرمی��وم 
و گران قیمت نی��ز از آلیاژ طال به��ره برده و 
قیمتی 10ه��زار دالری دارد ک��ه تا 17هزار 
دالر نیز ب��اال م��ی رود! برای خرید س��اعت 
هوش��مند اپ��ل، برخ��الف آیفون ی��ا آیپد، 
نمی توان در فروشگاه های این شرکت به طور 
مستقیم اقدام کرد. فروش این محصول صرفا 
بر اساس یک سیستم رزرو مخصوص انجام 
خواهد شد. به نظر می رسد اپل هیچ برنامه ای 
برای خرید حضوری در فروشگاه های خود، 
حداقل برای چند ماه پ��س از عرضه اپل واچ 

ندارد.

اپل »اپل واچ« را به کارمندان خود به نصف قیمت می فروشد



 68,783,90شاخص کل
(1238,91)میزان تغییر
B 3,078,623,963ارزش بازار

B 2,062,695ارزش معامالت
B 1,136حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(94,22)2,447پتروشیمی تامین

(89,31)2,564بانک ملت
(86,81)2,715سرمایه گذاری غدیر
(82,62)2,068فوالد مبارکه اصفهان

(74,09)2,015بانک پاسارگاد

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,180257,093پاالیش نفت اصفهان

B 2,50533,013بانک کارآفرین
B 12,1146,114خدمات انفورماتیک

B 4,4104,410کشتیرانی ایران
B 3,1443,144نفت و گاز پارسیان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,03626,237پارس خودرو
B 1,3308,144بیمه آسیا

B 12,0767,576سیمان دورود
B 1,6706,980بانک سینا

B 2,4436,829پتروشیمی تامین

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,3544مارگارین

5,9583,82پتروشیمی شازند
3,5603,79الکترونیک پارسیان

1,5163,76پلی اکریل
1,8593,74تکنوتار

درصدقیمتنام کامل شرکت
(6,15)1,710قند قزوین

(3,99)13,584کاغذسازی کاوه
(3,99)19,093قند لرستان

(3,99)1,179کمک فنر ایندامین
(3,98)3,306پتروشیمی آبادان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M305,849 B 304,267بانک صادرات
M201,466 B 185,673بانک تجارت
M126,743 B 49,428بانک ملت

M46,768 B 45,048پارس خودرو
M76,664 B 41,894زامیاد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M305,849 B 304,267بانک صادرات
M201,466 B 185,673بانک تجارت

M128,169 B 18,238نفت بندرعباس
M126,743 B 49,428بانک ملت
M94,993 B 32,269ایران خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
100529335بانک صادرات
108512490بانک تجارت

44467412سیمان خوزستان
70284593پاالیش نفت بندرعباس

18303723زامیاد

 750,40شاخص کل
(13,50)میزان تغییر

B 1,082,179ارزش معامالت
M 196,710حجم معامالت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

بورس ته��ران ک��ه در هفته 
ت��ازه ای  رکورده��ای  گذش��ته 
زد و موج��ب افزای��ش بازدهی 
س��هامداران شد، از ابتدای هفته 
روند نزول��ی در پیش گرفت و با 
افت دسته جمعی متغیرهای خود 
مواجه ش��د. در جریان معامالت 
روز یکش��نبه، منفی تری��ن روز 
ش��اخص کل بورس با ثبت افت 
1238 واحدی رقم خ��ورد. روز 
گذش��ته بازار سهام نتوانست در 
برابر عرضه های سنگین مقاومت 
کند و نسبت به اصالح روند خود 
اقدام ک��رد. تنها موضوع مثبت، 
تومان��ی  میلی��ارد  ارزش 206 
معامالت بود که همچنان نشان از 
خوشبینی برخی سرمایه گذاران 
ب��ه آین��ده ب��ازار دارد و باوجود 
حمای��ت حقوقی ه��ا از ب��ازار و 
جمع آوری تعدادی از صف های 
فروش ش��رکت های بورسی، با 
از دس��ت دادن کانال ه��ای 70 
و 69 ه��زار واح��دی و افت 1,7 
درص��دی تا کانال 68 هزار واحد 

عقب نشینی کرد. 

عوامل ریزش شاخص 
کل در روزهای اخیر

برخی کارشناسان ریزش دور 
از انتظار قیمت ها و شاخص کل 

در روزه��ای اخیر را ناش��ی از 
عواملی چون حاکم بودن نگاه 
کوتاه مدت اکثر سرمایه گذاران، 
نامعل��وم ب��ودن آین��ده لغ��و 
اظهارنظره��ای  و  تحریم ه��ا 
اولی��ه  متف��اوت، عرضه ه��ای 
اخیر و روش��ن نش��دن زمان و 
شرایط کاهش نرخ سود بانکی 
اع��الم کرده ان��د. در عین حال 
نقش روزهای گذش��ته برخی 
حقوقی ه��ا با عرضه س��نگین 
س��هام و با هدف پایین آوردن 
قیمت ها و س��پس جمع آوری 
س��هام ش��رکت های بورسی را 
می توان در شکل گیری شرایط 
دو روز اخیر بورس موثر دانست. 

کاهش 13 واحدی 
شاخص فرابورس

روز گذشته در فرابورس هم 
شاخص کل افت داشت و با 13 
واحد کاهش ب��ه 750 واحد و 
ارزش بازار اول و دوم فرابورس 
ب��ه 61 ه��زار میلی��ارد تومان 
رس��ید. معامله گران فرابورسی 
196 میلیون و 768 هزار برگه 
بهادار در قالب 23 هزار و 794 
نوبت معامله و ب��ه ارزش 108 
میلیارد تومان دادوستد کردند. 
مارون،  پتروش��یمی  نمادهای 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 

ایرانی��ان، پتروش��یمی زاگرس 
و ش��رکت پتروشیمی خراسان 
در کاه��ش ش��اخص فرابورس 
اثرگذار بوده و نمادهای پاالیش 
نفت ته��ران، ف��والد هرمزگان 
پاالی��ش  ش��رکت  و  جن��وب 
نفت الوان در تقویت ش��اخص 

فرابورس اثرگذار بوده اند. 

با گروه های بازار سهام
معامالت نمادهای گروه بانک 
و موسس��ات اعتب��اری در بازه 
منفی انجام گرف��ت، به طوری 
که ب��ا صف ه��ای ف��روش در 
نماده��ای بان��ک مل��ت، بانک 
صادرات ایران، بانک سینا، بانک 
و  بانک گردشگری  پارس��یان، 
سایر نمادها طی روز معامالتی 
روبه رو ش��دیم. بانک کارآفرین 
تنها نماد مثبت گروه در پایان 
معامالت بود. همچنین در اکثر 
نماد های گروه شاهد خریدهای 
بودیم.  افراد حقوقی  س��نگین 
بانک ص��ادرات ای��ران و بانک 
تجارت به ترتیب پرحجم ترین 
نمادهای گروه بودند. نمادهای 
گروه خودرو و س��اخت قطعات 
همس��و با روند منفی حاکم بر 
ب��ازار س��هام، معامالتی منفی 
داش��تند و اکثرا با صف فروش 
هرچند کم حجم همراه بودند. 

زامی��اد، صنای��ع ریخته گ��ری 
ای��ران و لنت ترمز ای��ران تنها 
نمادهای مثبت گروه در پایان 
 معام��الت بودن��د. ب��ا معامله 
45 میلیون سهم، پارس خودرو 
پرحجم تری��ن نم��اد معامالتی 

گروه بود. 

صف خرید فوالد 
هرمزگان جنوب در 

سومین روز از عرضه اولیه
در گروه س��رمایه گذاری در 
پای��ان معامالت تم��ام نماد ها 
در ب��ازه منفی ق��رار گرفتند. 
میلی��ون   28,6 معامل��ه  ب��ا 
س��رمایه گذاری  نماد  س��هم، 
خوارزم��ی ک��ه تقریب��ا تمام 
ط��ول روز را در حوال��ی کف 
قیم��ت روزان��ه معامله ش��د، 
گروه  معامالت  پرحجم تری��ن 
را داش��ت و در عی��ن ح��ال 
ش��اهد خریدهای حقوقی در 
ای��ن نم��اد بودی��م. معامالت 
گروه انبوه س��ازی مانند سایر 
گروه ها، در ب��ازه منفی انجام 
گرفت. ب��ا معامله 10 میلیون 
س��هم، س��رمایه گذاری شاهد 
بود  گروه  نم��اد  پرحجم ترین 
با رون��دی نزول��ی همراه  که 
و معام��الت را در ب��ازه مثبت 
آغاز ک��رده و با ص��ف فروش 

ب��ه اتم��ام رس��اند. در گروه 
سیمان، سیمان خوزستان در 
چهارمی��ن روز از عرضه اولیه، 
روز گذشته پایین تر از قیمت 
عرض��ه اولیه معامله ش��د اما 
س��هامداران حقوقی این نماد 
مانند آنچه ماه ه��ا برای نماد 
س��رمایه گذاری توسعه صنایع 
س��یمان اتف��اق افت��اد رفتار 
ک��رده و با تش��کیل صف های 
خری��د در قیمت عرضه اولیه، 
از افت بیش��تر آن جلوگیری 
می کنند اما در نهایت با تمام 
سرمایه گذاری  حمایت ها  این 
س��یمان  صنای��ع  توس��عه 
باالخره در روزه��ای اخیر به 
قیمت ه��ای پایین تر از عرضه 
اولی��ه خود افت کرده اس��ت. 
ب��ا وجود معام��الت پرهیجان 
ط��ی دو هفته اخیر در س��ایر 
گروه ها، سرمایه گذاران رغبت 
چندانی به این گروه نداشتند. 
در گ��روه فل��زات اساس��ی و 
عرض��ه  از  روز  س��ومین  در 
اولی��ه نماد فرابورس��ی فوالد 
شاهد صف  جنوب،  هرمزگان 
خرید سنگین این نماد بودیم. 
س��ایر نمادهای گروه تماما در 
بازه منف��ی معامله ش��دند و 
اکثر آنها با صف فروش همراه 

بودند. 

ریزش 1238 واحدی شاخص کل

بورس؛ عقب نشینی برای صعود؟

سنا - س��ال 93 سال سختی 
ب��رای کارگزاران و س��ایر نهادها 
بوده اس��ت. در این سال بسیاری 
متحمل  نی��ز  از س��رمایه گذاران 
آن  دالی��ل  ک��ه  ش��دند  زی��ان 
مذاکرات هسته ای، کاهش قیمت 
نف��ت و افزایش نرخ س��ود بانکی 

بوده است. تبعات کاهش و نزول 
قیمت ه��ا در ب��ازار تمام��ا منفی 
نبوده اس��ت. از آث��ار مثبت این 
اتفاق سنت ش��کنی بود، آنچنان 
که حجم مبنا، دامنه نوس��ان در 
بازار سهام تغییر کرده و شاخص 
قیم��ت در این بازار ایجاد ش��د. 
سال گذشته کاهش حجم مبنا و 
انتشار انواع شاخص ها را در بازار 

ش��اهد بودیم درحالی ک��ه بازار با 
کمبود آنها مواجه بود. بازار منفی 
یک س��ال و نیم گذشته موجب 
ش��د بس��یاری از تصمیم گیران و 
دس��ت اندرکاران کش��ور تبعات 
تصمیمات خود را در بازار ببینند. 
امید است در آینده، تصمیمات با 
در نظر گرفتن چنین مالحظاتی 
ص��ورت بگیرد. در ابتدای س��ال 

از  مثب��ت  94ش��اهد خبره��ای 
مذاکرات هسته ای بودیم که روند 
بازار را تغیی��ر داد و امیدواریم با 
انجام سایر اقدامات مانند کاهش 
ادامه دار  خ��وراک  ن��رخ  منطقی 
باش��د. اما با توجه به تجربه سال 
قب��ل و فرصت پی��ش روی بازار، 
کان��ون  س��وی  از  پیش��نهاداتی 
کارگزاران مطرح می شود که این 

پیشنهادات در راس��تای افزایش 
نقدش��وندگی، افزایش تحلیل در 
بازار و سوق دادن غیر حرفه ای ها 
به استفاده از توان افراد حرفه ای 
اس��ت. در این رابطه بازار برتر با 
حذف حجم مبنا و دامنه نوس��ان 
و باز بودن دائم��ی نمادها تجربه 
را پیش روی سهامداران  جدیدی 

قرار می دهد. 

تبعات مثبت بازار در روزهای منفی
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دریچه

خبر

بازدید سفیر نروژ از شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

خانم »اودیس��ه نورهیم«، س��فیر جدی��د نروژ از 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 
(س��مات) بازدی��د و با مدیرعامل این ش��رکت برای 
افزای��ش همکاری ها به گفت وگو پرداخت. نورهیم با 
اشاره به افزایش تعامالت نروژ با ایران در بخش های 
مختلف اظه��ار امیدواری کرد که همکاری بازارهای 
س��رمایه دو کشور گس��ترش یابد. وی خاطر نشان 
کرد: سفارتخانه نروژ در تهران برنامه هایی را طراحی 
خواهد کرد تا فع��االن و نهادهای مالی ایران و نروژ 
بتوانن��د با مزیت ه��ای س��رمایه گذاری در بازارهای 

سرمایه دو کشور بیشتر آشنا شوند. 

بازار در انتظار کاهش نرخ سود 
بانکی است

محم��د فطانت فرد، رییس س��ازمان بورس اوراق 
بهادار گفت: بازار با ریس��ک اساس��ی روبه رو بود که 
نخس��تین ریس��ک بازار بحث های سیاسی خارجی 
و بین المللی و دومین ریس��ک دغدغ��ه فعاالن بازار 
س��رمایه درخصوص صنعت پاالیشگاه ها بود. رییس 
س��ازمان ب��ورس ادامه داد: س��ومین ریس��ک بازار 
س��رمایه که هنوز س��ایه آن بر بازار س��رمایه است 
نرخ س��ود بانکی اس��ت که باید تمام فع��االن بازار 
س��رمایه و رس��انه ها تالش کنند این موضوع نیز با 
توجه به کاهش نرخ تورم برطرف ش��ود. وی تصریح 
کرد: مسئوالن اقتصادی و تصمیم گیران درخصوص 
کاهش نرخ بهره بانکی متفق القول هس��تند و ما هم 
در این برهه زمانی ت��الش می کنیم که کاهش نرخ 
سود سپرده بانکی سریع تر با مصوبات مطابقت داده 

شود. 

پرداخت بیش از 8400 میلیارد 
ریال سود به سرمایه گذاران

مدیری��ت ام��ور ارتباط ب��ا مش��تریان و خدمات 
الکترونیکی ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه (س��مات) از پرداخت بیش از 
8400 میلیارد ریال سود انواع اوراق در سال 93 به 
سرمایه گذاران از طریق این شرکت خبر داد. در حال 
حاضر 17 ورق اجاره (مپنا، امید، رایتل، بانک سامان، 
چادرمل��و، جوپار، س��رمایه گذاری مس��کن، ماهان، 
لیزینگ رایان سایپا، صینا، واسپاری سپهرصادرات، 
بوتان، ش��رکت نفت پ��ارس، دان��ا پتروریگ کیش، 
کاش��ی پرسپولیس یزد، تولید پتروشیمی قائد بصیر 
و فوالد کاوه جنوب کیش)، سه گواهی سپرده (بانک 
انصار، سعدی و رایان سایپا)، دو اوراق مرابحه (بوتان 
و گلوکوزان) و 21 اوراق مش��ارکت در بازار سرمایه 

منتشر شده اند. 

 اعالم نتایج آزمون دوره 
بیست و چهارم حرفه ای بازار سرمایه

نتایج آزمون دوره بیس��ت و چهارم، از س��اعت 8 
صبح روز دوش��نبه م��ورخ 24 فروردی��ن 94 روی 
س��ایت اداره آموزش و گواهی نامه های حرفه ای قرار 
خواه��د گرفت. حیدر فروغ نژاد، رییس اداره آموزش 
و امور گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس اوراق 
به��ادار اعالم ک��رد: در مجموع 696 نفر در بیس��ت 
چهارمین دوره آزمون های حرفه ای بازار س��رمایه  و 
پذیرفت��ه ش��ده اند. وی با اش��اره به اینک��ه در این 
دوره، تع��داد 4270 نفر در آزمون های حرفه ای بازار 
سرمایه ش��رکت کرده اند، افزود: از این تعداد حدود 

17 درصد آنان در آزمون  ها پذیرفته شده اند. 

انتشار 40 هزار میلیارد ریالی اوراق 
صکوک در سال 94

سیدحسین حسینی، مدیرعامل شرکت مدیریت 
دارایی مرکزی بازار سرمایه از آمادگی این شرکت 
برای همکاری مش��ترک فکری و مالی در تبیین و 
طراحی ابزاره��ای کاربردی حوزه  صکوک و اوراق 
بده��ی خب��ر داد. وی گفت: برای س��ال 94 بالغ 
بر 40 ه��زار میلیارد ریال انتش��ار اوراق صکوک، 
بدون در نظ��ر گرفتن اوراق مش��ارکت پیش بینی 
ش��ده  است. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های 
موجود در بازار س��رمایه از یک طرف و نیاز جامعه 
ب��ه تامی��ن مالی، ضروری  اس��ت ک��ه از ابزارهای 
مختلف��ی در حوزه صکوک بهره  جس��ت و در این 
راس��تا باید اس��اتید این حوزه همت  کنند و برای 
طراح��ی اوراق با توجه به بازار ه��ای هدف، اقدام 

الزم را صورت دهند. 

برای نخستین بار، اوراق سلف نفت 
کوره در بازار سرمایه

س��یدعلی حس��ینی، مدیرعام��ل ب��ورس انرژی 
ای��ران اعالم ک��رد: به زودی و برای نخس��تین بار، 
نخس��تین مرحله از اوراق س��لف موازی استاندارد 
نفت کوره شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 
عرض��ه می ش��ود. وی افزود: اندازه ه��ر قرارداد از 
ای��ن اوراق معادل یک تن نفت کوره بوده و عرضه 
به صورت ریالی انجام خواهد شد. انتشار این اوراق 
با مجوز صادره توس��ط سازمان بورس اوراق بهادار 
و براس��اس درخواس��ت ش��رکت ملی نف��ت ایران 

صورت می گیرد. 

افت هزار و 238 واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت روز 
 یکشنبه بازار س��هام با هزار و 238 واحد افت در ایستگاه 
68 هزار و 783 واحدی ایس��تاد. همچنین ش��اخص 30 
شرکت بزرگ 76واحد، آزاد شناور هزار و 711 واحد، بازار 
اول 966 واح��د، ش��اخص بازار دوم 2 ه��زار و 86 واحد و 
صنعت 890 واحد افت کردن��د. معامله گران بورس اوراق 
بهادار تهران بیش از یک میلیارد و 136 میلیون برگ سهم 
را در بی��ش از 109 ه��زار دفعه و ب��ه ارزش 201 میلیارد 

تومان دادوستد کردند. 

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

عجوالن بورس، سرمایه از دست خواهند داد

ایرن�ا - معم��وال افراد غیرحرفه ای دچار هیجان می ش��وند. بنابراین اگر در خرید 
س��هم عجله کنند بخش��ی از سرمایه خود را از دس��ت خواهند داد. رشد بازار سهام 
درهفته های گذش��ته به امیدواری ناش��ی از انتش��ار بیانیه س��وییس مربوط اس��ت 
زی��را پیش تر تبع��ات نامطلوب تحریم ها بر بخش های مختلف فش��ارهایی را بر بدنه 
اقتصادی کش��ور وارد کرده و به تبع آن بورس دچار نزول ش��ده بود. سرمایه گذاران 
پس از بیانیه س��وییس به امید برچیده ش��دن تحریم ها و رونق فضای کسب و پیشه 
کش��ور به س��رمایه گذاری در بازار سهام اقدام کردند. س��رمایه گذاری در بورس در 
ش��رایط رونق در اصل کار درس��تی اس��ت، البته ورود بدون مطالع��ه و هیجانی به 
بورس همواره با نزول مواجه می شود که این فراز و فرود فعاالن با سابقه بازار سهام 
را دچ��ار نگرانی نمی کند و معموال افراد غیرحرفه ای دچار هیجان می ش��وند که در 
صورت عجول بودن بخش��ی از س��رمایه خود را از دس��ت خواهند داد. آنچه مهم و 
درس��ت به نظر می رس��د یک گام به جلو برای برچیده شدن تحریم ها است که این 
موضوع موجب تغییر در انتظارات س��رمایه گذاران از بازار بورس شده و همین تغییر 
در انتظ��ارات، قیمت های ذاتی جدید را ب��رای اوراق بهادار ایجاد خواهد کرد. اینکه 
بورس بعد از بیانیه سوییس باید وارد فرآیند صعودی می شد امری درست و بدیهی 
ب��ود و از طرف��ی هیجانات پس از آن نیز به نوعی قاب��ل پیش بینی بوده به طوری که 
مس��ئوالن بازار سهام نیز برای کنترل این هیجانات به عرضه های اولیه اقدام کردند 
که اتفاقی درس��ت قلمداد می ش��ود. در ص��ورت توافق نهایی در موضوع هس��ته ای 
می توان با درصد اطمینان باالیی بازار صعودی برای س��ال 94 متصور بود، با توافق 
نهای��ی وضعیت بنیادی ش��رکت ها تغییر خواهد کرد و از طرف��ی با توجه به کنترل 
تورم در س��ال گذش��ته قانون گذاران می توانند نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش 
داده و همین امر موجب ورود نقدینگی بزرگ به بورس می ش��ود. در چند ماه آینده 
اثرات رفع تحریم ها در گزارش��ات تولید و عملیات شرکت ها متبلور می شود و همین 
امر فضای خوش بینی درخصوص باالرفتن سود شرکت ها را در پی دارد و در نهایت 
نیز قیمت ذاتی س��هام باالتر محاسبه می شود. توصیه می شود سرمایه گذاران بورسی 

با دید چهار تا پنج ماهه وارد بازار س��هام ش��وند. 

روند مثبت به بورس باز می گردد

ایسنا - شرایط فعلی بازار سهام طبیعی بوده و نوسان جزو اجتناب ناپذیر بورس است، زیرا 
از ابتدای سال تاکنون بازار سهام در 10 روز کاری بازدهی 13درصدی را نصیب سهامداران 
کرده که این میزان در مقایس��ه با زیان 20 درصدی بورس در سال گذشته بسیار مطلوب 
است. اگر انتظار داشته باشیم که بورس تهران با شیب تندی به مسیر خود ادامه دهد، به 
جایی می رسیم که نگرانی در بازار ایجاد می شود، بنابراین با رعایت موازین و اصولی که در 
فضای بورس تجربه ش��ده است، اگر روزانه با افزایش 2000 واحدی شاخص بورس مواجه 
هستیم طبیعی اس��ت که روزانه با کاهش 500 واحدی نیز مواجه شویم. در شرایط فعلی 
جای نگرانی در بورس وجود ندارد و در حال حاضر بازار سهام به جایگاه واقعی خود نزدیک 
می ش��ود و جای نگرانی در بازار وجود ندارد. حرکت بورس باید با شیب مالیم همراه باشد 
و قضاوت برخی فعاالن بازار س��هام مبنی بر اینکه با بیانیه هسته ای شرایط بهبود می یابد، 
خوش بینانه  اس��ت. به طوری که به گفته وزیر اقتصاد حتی با لغو کامل تحریم ها نیز نباید 
انتظار داش��ت که مشکالت اقتصادی کش��ور به سرعت برطرف شود. چشم انداز رسیدن به 
توافق نهایی و رفع تحریم ها در فضای بورس تاثیر گذار است ولی سرعت شکل گیری شیب 
مثبت بورس، هر از گاهی به اصالح نیاز دارد بنابراین رفتارهای بس��یار هیجانی سهامداران 
در روزهای اولیه س��ال، در حال اصالح شدن است. بعد از مشخص شدن موازین کشور در 
پرونده هسته ای، الزم است فعاالن بازار سهام با تعمق بیشتر به فعل و انفعاالت وزن دهند و 
نباید انتظار داشته باشند که بورس تهران در کوتاه مدت از رکود خارج  شود. وضعیت فعلی 
بورس بهبود پیدا می کند و مطمئنا روند مثبت به بورس تهران بر می گردد اما نه با شیب 
تند ابتدای سال. بنابراین سهامداران هیچ دغدغه و اصراری برای فروش سهام خود نداشته 
باش��ند. افزایش عرضه های اولیه در ابتدای س��ال واکنش مثبت و رسمی سازمان بورس به 
افزایش تقاضا در بازار سهام بود. به طوری که تاکنون سابقه نداشته که در روزهای ابتدایی 
س��ال با این سرعت سهام ش��رکت ها عرضه ش��ود. بنابراین این تصمیم نشان می دهد که 
س��ازمان بورس قصد دارد عرضه و تقاضای موجود در بازار را کنترل کرده و از جو هیجانی 
بورس جلوگیری کند. این در حالی است که برخی از سهامداران از عرضه های اولیه ناراضی 
بودند اما سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر تصمیم گرفته که به تقاضای موجود در بازار پاسخ 

دهد که این تصمیم بسیار مناسبی در وضعیت بورس بود. 

سیدمحمد صدرالغروی
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بررسی گزارش پیش بینی 
اخیر شرکت

مپن��ا  عس��لویه  نی��روگاه 
جدیدتری��ن گزارش خود را با دو 
تعدیل مثبت سود نسبت به سود 
قبلی اعالمی به بازار ارسال کرد. 
این شرکت که پیش از این سود 
س��ال 93 خود را 1735 ریال به 
ازای هر س��هم برآورد کرده بود، 
با 20درصد افزایش این س��ود را 
به 2086ریال افزایش داد.شایان 
ذک��ر اس��ت، ش��رکت در 9ماهه 
ابتدایی س��ال جاری 1575ریال، 
یعن��ی 75 درصد از س��ود جدید 
اعالمی را برای س��ال 93 پوشش 
داده است. این شرکت پیش بینی 
سود سال 94 خود را با 10درصد 
افزای��ش نس��بت ب��ه پیش بینی 
قبلی ارسالی به بازار، 1925ریال 
ب��ه ازای هر س��هم اع��الم کرده 
اس��ت. در این پیش بینی نس��بت 
به پیش بینی س��ال مالی قبل به  
ترتیب فروش پنج درصد افزایش، 
به��ای تمام ش��ده کاالی فروش 
رفت��ه چهار درصد افزایش، س��ود 
عملیات��ی پنج درص��د افزایش و 
س��ود خالص هشت درصد کاهش 
را نش��ان می دهد.ظرفیت ه��ای 
پیش بین��ی  و  عمل��ی  اس��می، 
ش��ده س��ال 94 هر س��ه برابر و 
ب��ا کاهش س��ه درصدی نس��بت 
به ظرفیت های س��ال 93 برآورد 

شده است.
درخص��وص تس��هیالت مالی 
اخ��ذ ش��ده از مح��ل حس��اب 
ذخیره ارزی، با عنایت به احداث 
نیروگاه ش��رکت در منطقه کمتر 
توسعه یافته عس��لویه و براساس 
 1039/60 ش��ماره  بخش��نامه 
بان��ك   1386/7/05 م��ورخ 
مرک��زی، نرخ س��ود تس��هیالت 
مال��ی دریافت��ی ب��ا مبن��ای نرخ 
LIBOR از پایان م��دت قرارداد 
مش��ارکت مدن��ی، محاس��به و با 
در نظ��ر گرفتن میانگین نرخ ارز 
مبادل��ه ای در پیش بینی ها لحاظ 
شده اس��ت.نرخ LIBOR برای 
س��ال م��ورد گ��زارش دو درصد 

پیش بینی شده است.
تس��عیر دارایی ها و بدهی های 
پیش بینی ه��ا،  در  ارزی  پول��ی 
براس��اس نرخ ارز مبادله ای برای 
1393/12/29 مع��ادل 31.388 
ریال )نرخ پایان بهمن ماه( و برای 
1393/12/29 مع��ادل 32 هزار 
ری��ال برمبنای نرخ برابری پایان 
بهم��ن م��اه 1393 یورو به دالر و 
نرخ دالر براساس پیش بینی نرخ 
مزب��ور در قان��ون بودجه معادل 
لح��اظ ش��ده،  ری��ال   28.500
پیش بینی ش��ده است. با عنایت 
ب��ه تاثیر قابل توجه تغییرات نرخ 
ارز روی محاسبات سود هر سهم 
پیش بین��ی ش��ده، بنابرای��ن در 
ص��ورت هرگونه تغییر نس��بت به 
نرخ های پیش بینی ش��ده، س��ود 
هر س��هم نی��ز متعاقبا تحت تاثیر 
تغییرات مزبور قرار خواهد گرفت.

نظ��ر  در  ع��دم  درخص��وص 
گرفت��ن مالیات برای س��ال مالی 
94 و 93، ش��رکت اع��الم ک��رده 
اس��ت: »ب��ا عنای��ت ب��ه اینک��ه 
منطق��ه  در  عس��لویه  نی��روگاه 
کمتر توسعه یافته )استان بوشهر 

شهرستان کنگان حومه روستای 
بوستانو( قرار گرفته براساس ماده 
132 اصالحی قانون مالیات های 
مس��تقیم 100 درص��د درآم��د 
شرکت به مدت 10سال از مالیات 
معاف اس��ت و مجوز اس��تفاده از 
معافی��ت مزب��ور ب��رای عملکرد 
ش��رکت از خردادماه س��ال مالی 
1387 الی خرداد ماه س��ال مالی 
1397 از س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کشور اخذ شده است. بنابراین در 
رس��یدگی به حساب های سنوات 
1391 و 1392، مقامات مالیاتی 
برگ تش��خیص مالیاتی بدون در 
نظر گرفتن معافیت فوق الذکر به 
مبل��غ 561 میلی��ارد ریال صادر 
ک��رده که متعاقبا ش��رکت ضمن 
اعت��راض به برگ��ه، مالی 1389 
تش��خیص مالیات مزبور، تقاضای 
تجدید رس��یدگی توس��ط هیات 
ح��ل اختالف مالیات��ی نزد اداره 

مربوط را به ثبت رسانده است.

بررسی شایعه افزایش 
سرمایه

ب��دو  در  ش��رکت  س��رمایه 
تاس��یس مبلغ 100میلیون ریال 
بوده که طی یك مرحله به مبلغ 
728.000 میلی��ون ریال افزایش 
یافته اس��ت. ش��ایعاتی مبنی بر 
افزای��ش س��رمایه 200درصدی 
بمپن��ا در بازار ش��نیده می ش��ود 
ک��ه ب��ا توج��ه به اینکه ش��رکت 
در نظ��ر دارد در س��ال 1393 به 
منظور افزای��ش ظرفیت تولید و 
راندمان نیروگاه و بالطبع افزایش 
درآمدهای ش��رکت طرح توسعه 
نیروگاه از س��یکل ساده )گازی( 
ب��ه س��یکل ترکیب��ی )گازی و 
بخ��ار( را ش��روع کن��د، منطقی 
و مطاب��ق ب��ا واقعی��ات می کند. 
ب��ا اجرای طرح توس��عه نیروگاه 
ب��ه س��یکل ترکیبی، س��ه واحد 
بخاری )س��یکل ترکیبی( هریك 
ب��ه ظرفیت اس��می 160مگاوات 
)جمع��ا 480 مگاوات( به مجموع 
ظرفی��ت نیروگاه اف��زوده خواهد 
شد. همچنین با اجرای این طرح 
راندمان نی��روگاه از 32به حدود 
49درصد خواهد رسید. عملیات 
اجرای��ی این پ��روژه از زمان آغاز 
حدود س��ه س��ال برآورد ش��ده 
و هزین��ه اح��داث طرح توس��عه 
س��یکل ترکیبی نی��روگاه حدود 
400 میلی��ون یورو برآورد ش��ده 
که بخشی از تامین مالی از محل 
آورده ه��ای نقدی س��هامداران و 

بخ��ش دیگ��ر از مح��ل مطالبات 
این ش��رکت از گ��روه مپنا انجام 
خواه��د ش��د.پس از اتم��ام دوره 
ف��وق، با توجه به افزایش ظرفیت 
نیروگاه به میزان 480 مگاوات که 
مع��ادل حدود 50 درصد افزایش 
خواهد ب��ود، فروش برق نیروگاه 
نیز متناسب افزایش خواهد یافت.

ضمن��ا به دلی��ل افزایش راندمان 
نی��روگاه پ��س از اج��رای طرح، 
میزان در مدار بودن و تولید برق 
نی��روگاه به درخواس��ت مدیریت 
ش��بکه برق کشور افزایش خواهد 
یاف��ت که درآمد ش��رکت از این 
طریق نیز افزایش خواهد داشت.

نرخ برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی طی مصاحبه ای اعالم کرده 
قیم��ت برق خانگی و کش��اورزی 
10 درص��د و قیمت برق تجاری، 
صنعتی و عمومی 20درصد از اول 
اسفندماه افزایش یافت. قرار بود، 
براساس قانون 30 درصد به قیمت 
برق افزوده شود که با آن موافقت 
نش��د و به طور میانگین با افزایش 
قیمت 17درصدی موافقت ش��ده 
اس��ت که ب��ا پیش بینی نرخ برق 
توس��ط ش��رکت ک��ه در ادام��ه 
مشاهده می کنید، همخوانی دارد.

نیروگاه عس��لویه طبق قرارداد 
تبدی��ل ان��رژی با ش��رکت توانیر 
در ازای می��زان آمادگ��ی ب��رای 
تولی��د و همچنی��ن تحویل برق 
به ش��بکه، بنابر درخواست مرکز 
دیس��پاچینگ، مبالغی را از بابت 
تبدی��ل گاز )ی��ا گازوئیل( به برق 
به عن��وان درآمد دریافت می کند 
که چگونگی محاس��به نرخ برق و 
ضرایب متف��اوت میزان آمادگی 
)ظرفی��ت تعه��د ش��ده( و ب��رق 

تحویلی در ادامه آمده است: 
ن��رخ پای��ه = نرخ تعدیل  - نرخ 

برق
که نرخ پایه برق مبلغ 154.11 
ری��ال اس��ت و نرخ ف��روش برق 
ش��رکت ب��ا اوزان مش��خصی از 
ن��رخ ارز و تورم رابطه مس��تقیم 
دارد و در عم��ل می ت��وان گف��ت 
ریس��ك شرکت در برابر نوسانات 
غیر متعارف این دو آیتم با ضریب 
تعدیلی که فرمول آن )فرمول 1( 
در ادامه آمده، پوشش داده شده 

است.
 با توجه به پیش بینی 17درصد 
ت��ورم در ش��اخص ترکیبی بهای 
مص��رف کننده در س��ال 1394 

نس��بت ب��ه س��ال 1393 و فرض 
ثبات قیمت ارز در س��ال 1394، 
نرخ فروش برق برای سال 1394 
مع��ادل مبلغ 523.08 ریال برای 
ه��ر کیلو وات س��اعت پیش بینی 

می شود.

درآمد عملیاتی شرکت
فروش کل نیروگاه برابر حاصل 
جم��ع درآم��د ظرفی��ت و درآمد 
انرژی اس��ت. ب��ه موجب قرارداد 
تبدیل انرژی منعقده با ش��رکت 
مدیری��ت تولی��د، توزیع و انتقال 
نیروی برق ایران )توانیر(، شرکت 
تولی��د برق عس��لویه مپنا متعهد 
شده، به ازای ضرایب تعیین شده 
در قرارداد و با توجه به س��نوات 
بهره ب��رداری تج��اری از نیروگاه، 
ت��وان تبدیل ان��رژی )ظرفیت( از 
سوخت دریافتی )گاز یا گازوئیل( 
و تحویل آن به ش��بکه سراسری 
برق را تامین کند. درآمد حاصل 
از ت��وان ظرفی��ت ایج��اد ش��ده 
مع��ادل 90درصد بهای تبدیل و 
درآمد حاص��ل از انرژی تحویلی 
به ش��بکه معادل 10 درصد بهای 
تبدیل انرژی، صورت حساب و در 

حساب ها شناسایی می شود.

درآمد ظرفیت
درآمد ظرفیت براساس فرمول 

2 محاسبه می شود.
به موجب قرارداد تبدیل انرژی 
منعقده با ش��رکت توانیر، شرکت 
تولید برق عسلویه متعهد به ایجاد 
ظرفیت تولید انرژی در ش��رایط 
جدول ه��ای  براس��اس  واقع��ی 
من��درج در قرارداد تبدیل انرژی 
اس��ت. می��زان تعهد ش��ده برای 
ایج��اد ظرفیت تولی��د انرژی در 
س��ال 1394 طبق قرارداد معادل 
س��اعت  وات  کیل��و   834.903

)835 مگاوات ساعت( است.

درآمد انرژی
در قال��ب  قرارداد تبدیل انرژی 
و مصوب��ه ش��ماره 240/98474 
مورخ 11 اسفند ماه1386 وزارت 
نی��رو در صورت آمادگی نیروگاه 
برای تولید برق و انتقال به شبکه 
سراس��ری ب��رق، ش��رکت توانیر 
متعه��د ب��ه خرید ب��رق تولیدی 
نی��روگاه اس��ت. چنانچه به دلیل 
عدم نیاز ش��بکه سراسری به برق 
تولی��دی نیروگاه، ش��رکت توانیر 
موظ��ف به محاس��به و پرداخت 
90 درص��د از به��ای مص��وب هر 

کیلو وات س��اعت برق قابل تولید 
در چارچوب ظرفیت قابل انتقال 
به ش��بکه )ظرفیت تعهد ش��ده و 
ایجاد ش��ده توسط شرکت تولید 
ب��رق عس��لویه مپنا جهت تبدیل 
ان��رژی( در قال��ب درآمد ظرفیت 
اس��ت. در ص��ورت تولی��د برق و 
تحویل آن به ش��بکه سراس��ری 
برق کش��ور، مع��ادل 10 درصد از 
به��ای انرژی تحویلی به ش��بکه 
به عن��وان درآم��د ان��رژی به این 

شرکت پرداخت می شود.
ب��ا عنایت به موارد ذکر ش��ده، 
درآمد انرژی به شرح زیر و مطابق 

فرمول3 محاسبه می شود. 
با توجه به میزان انرژی تولیدی 
نیروگاه در س��نوات مالی 1390 
ال��ی 1393، پیش بین��ی تولی��د 
ان��رژی برای س��ال مالی 1394 
ب��ه مق��دار 4.226.000 مگاوات 

ساعت برآورد شده است.

چند نکته مهم و نتیجه گیری
1- قیمت ب��رق داخلی حدود 
1.5 س��نت و در منطقه بین 10 
الی 13 س��نت اس��ت و حتی با 
ب��رق تولی��دی ب��ا ن��رخ گاز 13 
سنتی، باز هم صادرات برق برای 
این ش��رکت به صرفه تر از فروش 
داخل یا فروش تضمینی به توانیر 
اس��ت. این مس��ئله یك پتانسیل 
بالقوه برای نیروگاه عس��لویه مپنا 
با توجه به نزدیکی به کش��ور های 

عربی حوزه خلیج فارس است.
2- دیرکرد مطالبات چند سال 
اخیر شرکت از توانیر بابت فروش 
برق تا آخر سال 92 حدود 108 
میلیارد تومان بوده است.شرکت 
در سال مالی 93 به شفاف سازی 
از طری��ق ک��دال اقدام ک��رد اما 
س��ازمان بورس درخواست تاثیر 
درآمد موردنظر را در صورت های 
مالی 93 کرد ولی شرکت به دلیل 
ع��دم دریافت مبلغ تا این لحظه 
تاثی��رات درآم��دی دیرک��رد را 
لحاظ نکرده اس��ت. ش��ایان ذکر 
اس��ت بعد از کسر مالیات درآمد 
مذکور حدود 100تومان به سود 
هر سهم شرکت خواهد افزود و هر 
زمانی که این مبلغ از طرف توانیر 
پرداخت شود، سود آن شناسایی 

خواهد شد.
3- ارزش جایگزین��ی نیروگاه 
ب��ا نرخ ی��ورو مبادالت��ی بالغ بر 
3750توم��ان به ازای هر س��هم 
و ب��ا ن��رخ ی��وروی آزاد ح��دود 
4600توم��ان به ازای هر س��هم 
ب��رآورد  کارشناس��ان  توس��ط 
می ش��ود ک��ه فاصل��ه زی��ادی با 

قیمت فعلی سهم در بازار دارد.
4- ب��ا توج��ه ب��ه قیمت فعلی 
س��هم در مح��دوده بی��ن 1100 
تا 1200تومان در هفته گذش��ته 
و س��ود 208 تومانی س��ال 93 و 
192تومانی که برای نخستین بار 
برای س��ال 94 شرکت پیش بینی 
ک��رده و قابلی��ت تعدیل نیز قطعا 
خواهد داش��ت و همچنین طرح 
توس��عه افزایش سرمایه احتماال 
200درصدی در پیش ش��رکت، 
س��رمایه گذاری در س��هام ای��ن 
ش��رکت با دید  میان و بلند مدت 
با ریس��ك کم و بازده مناس��بی 

همراه خواهد بود.

بررسی بودجه سال 94

پتانسیل های تولید برق عسلویه بمپنا
شرکت تولید برق عس�لویه مپنا )سهامی عام( 
که با نماد بمپنا در فرابورس شناخته می شود، در 

22 مرداد 1384 تاس�یس و در بورس عرضه شده 
است.عرضه ای که با وجود اینکه تقریبا در ابتدای 
ش�روع نزول و رکود بازار سرمایه رخ داد ولی در 
آن زمان با اس�تقبال خوبی از سوی فعاالن بورس 
روب�ه رو ش�د.  قیمت عرضه س�هم در س�ال 92، 

1110تومان بود، بیش�ترین قیمتی که در یک سال 
گذشته س�هم به خود دید 1564 تومان و کمترین 
قیم�ت آن در مدت اخیر 990 تومان بوده اس�ت. 
ش�رکت در آخرین مجم�ع 97.5تومان س�ود به 

سهامداران به صورت نقدی پرداخت کرده است.
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بهبود روند بازار در روزهای آتی

روز گذشته شاخص کل بورس با کاهش 1238.9 
واحدی به عدد 68783 واحد رس��ید . با این کاهش 
بیشترین افت شاخص کل در سال جدید رقم خورد . 
ب��ه نظر می رس��د، دلیل اصلی نزول ب��ازار در ابتدای 
هفته به حجم باالی عرضه حقوقی ها در هفته گذشته 
ب��از می گردد . اما همچن��ان خبرهای مثبت پیرامون 
مذاک��رات هس��ته ای و همچنین خبره��ای پیرامون 
کاهش س��ود بانکی می تواند روند بازار را در روزهای 

آتی بهبود بخشد . 
در صنعت خودرو، ش��اهد خبرهایی از افزایش نرخ 
خ��ودرو در نمایندگی ها هس��تیم . ام��ا هنوز از طرف 
ش��رکت های تولید کنن��ده ای��ن افزایش ن��رخ به طور 
رس��می اعالم نش��ده اس��ت . با توجه به درخواس��ت 
خودروس��ازها مبن��ی ب��ه افزایش نرخ بی��ن 5 تا 10 
درص��دی، انتظ��ار م��ی رود افزایش خ��ودرو با میزان 
کمتری نس��بت به درخواس��ت خودروس��ازها مورد 
تایی��د ق��رار بگی��رد . معاون ف��روش و بازاریابی گروه 
خودروس��ازی س��ایپا در این رابطه گفته اس��ت که ما 
خواهان افزایش قیمت محصوالت مان هستیم. با این 
حال هرگونه افزایش قیمتی منوط به تایید ش��ورای 

رقابت خواهد بود.
در صنع��ت ف��والد، وزیر صنع��ت اعالم کرد: زنجیره 
تولید فوالد کشور بین یك سال تا 18 ماه آینده کامل 
می ش��ود . همچنین او از حل مش��کل نبود مواد اولیه 
برخی از واحدهای تولید محصوالت فوالدی در کشور 
خبر داد . اگرچه ایران به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
فوالد در خاورمیانه و چهاردهمین تولید کننده بزرگ 
دنیا محس��وب می ش��ود و قرار اس��ت براس��اس سند 
چش��م انداز 1404 ظرفیت تولید کش��ور به بیش از دو 
برابر مقدار کنونی برس��د، اما طبق گفته دبیر انجمن 
تولید کنن��دگان فوالد، زیرس��اخت های برون بخش��ی 
همچون ش��بکه ریلی، بخش حمل و نقل، اس��کله های 
تخصصی و سایر امکانات حمل و نقل دریایی نتوانسته 
اس��ت متناس��ب با رشد فوالد کش��ور گسترش یابد و 
ایرادهای آن برطرف شود . در این گروه، شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب که این روزها یکی از سهام پرحاشیه 
بازار ش��ده اس��ت، کماکان از حمایت س��هامدار عمده 
برخوردار اس��ت . شرکت فوالد هرمزگان در پیش بینی 
سال 94، تولید 1.5میلیون تن اسلب و 1.65میلیون تن 
آهن اسفنجی را در نظر دارد . طبق گفته مدیرعامل این 
شرکت، فوالد هرمزگان توانایی تبدیل شدن به قطب 
فوالد کش��ور را دارد و برنامه ریزی های انجام ش��ده و 
تالش مجموعه آن است که تا سال 1404 تولید خود 

را به 10 میلیون تن برساند.
در گ��روه بانک��ی، خبرهای جدی تری برای کاهش 
سود بانکی در حال انتشار است . طبق اعالم برخی از 
اعضای شورای پول و اعتبار احتماال در دومین جلسه 
این شورا که ممکن است در هفته جاری برگزار شود 
سود بانکی یکی از محورهای آن خواهد بود. برخی از 
مدی��ران بانک��ی عنوان می کنند که با توجه به کاهش 
نرخ تورم به حدود 15 درصد، احتماالت برای کاهش 
نرخ سود سپرده تا 20 درصد مطرح شده است . به نظر 
می رسد کاهش تدریجی سود بانکی اعم از سپرده و 

تسهیالت، سیاست مدنظر بانك مرکزی باشد . 
ب��ه نظر می رس��د، همچنان ب��ازار تحت تاثیر اخبار 
مذاکرات و همچنین نرخ سود بانکی قرار داشته باشد . 
انتظار می رود بازار به سمت تحلیل و واکنش متناسب 
ب��ا اخب��ار پیش برود . اگرچه در ح��ال حاضر فعاالن 
بازار س��رمایه با اطمینان و اعتماد بیش��تری در بازار 
س��رمایه گذاری می کنند، اما بهتر اس��ت مدیران بازار 
س��رمایه با تعامالت بیش��تری با فعاالن بازار اقدامات 
کنترلی را در بازار انجام دهند تا این اطمینان و اعتماد 

مورد خدشه واقع نشود.

 صعود شاخص بورس به مدار
85 هزار واحدی طی 4 ماه آینده

در معامالت روز گذش��ته بازار س��هام، ایجاد روندی 
تعادلی میان عرضه و تقاضای سهام شرکت ها، به رغم 
روند پرش��تاب دو روز ابتدایی معامالت هفته جاری، 

قابل پیش بینی بود. 
یك کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بورس نیوز 
ضمن بیان مطلب فوق با اش��اره به اینکه تداوم روند 
صعودی بازار س��هام نیازمند افزایش حجم معامالت 
است، اظهار داشت: در حال حاضر، سرازیر شدن حجم 
زیادی از نقدینگی بانك ها به سوی بازار سهام، به بیمه 
ش��دن بازار از ش��رایط نامطلوب گذش��ته و همچنین 
رویکردی مثبت نس��بت به آینده بورس منجر ش��ده 
اس��ت. شهرام عجمی درخصوص صحبت هایی مبنی 
بر اجرای عرضه اولیه س��هام ش��رکت ها در بازار سهام 
گفت: اکنون حصول تفاهم سیاسی میان ایران و گروه 
1+5 به بازگشت اعتماد فعاالن بازار منجر شده و در 
ش��رایط فوق باید عرضه اولیه س��هام شرکت ها اندکی 
کنترل شده تر و با توجه به شرایط بازار صورت پذیرد. 
وی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار سهام را تا آخرین 
روز معامالت هفته جاری به صورت تعادلی پیش بینی 
ک��رد و اف��زود: انتظار می رود از ابتدای معامالت هفته 
آینده بازار س��هام با روند صعودی دیگری در رش��د 
سهام شرکت ها مواجه شود که ازجمله آن گروه بانکی، 
خودرو، کش��تیرانی و همچنین حمل و نقل می توانند 

بیش از بقیه گروه ها مورد توجه قرار گیرند. 
این کارش��ناس بازار س��هام، بزرگ ترین اقدام سال 
گذشته مسئوالن بورس را در بازگشایی نماد معامالتی 
ش��رکت های پاالیش��ی عنوان کرد و یادآور ش��د: در 
حال حاضر، ریسك دیگر بازار سهام میزان نرخ سود 
سپرده های بانکی است که با کاهش این نرخ تاثیرات 

بلندمدت مثبتی در بازار سهام ایجاد خواهد شد. 
وی برآورد خود از رقم شاخص بورس طی چهار ماه 
آینده را محدوده 85 هزار واحدی دانست و خاطرنشان 
ک��رد: نزدیك تری��ن مقاومت نماگر بازار س��هام در مدار 
71ه��زار و 600 واح��دی پیش بینی می ش��ود و به نظر 

می رسد گذر از این مدار به راحتی صورت پذیرد. 

بازار سبز  پوش می شود

در پایان جلس��ه معامالتی روز یکش��نبه، شاخص 
کل از کانال 68 هزارواحد س��ر در آورد. طی جلس��ه 
معامالتی روز گذش��ته، بیش از 1.7 درصد از ارتفاع 
خود را از دس��ت داد و با کاهش 1238.9 واحد به 
رق��م 68783.9 واح��د رس��ید. با گش��ایش بازار در 
جلس��ه گذش��ته، رنگ قرمز زمام امور را در دس��ت 
گرفته و ش��اخص کل را در سراش��یبی تندی قرار 
داد. این روند به مدت یك س��اعت ادامه یافت و تا 
جایی پیش رفت که طی این بازه زمانی، شاخص کل 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران نیمی از تغییرات خود را 
احساس کرد. پس از آن با به وجود آمدن تقاضایی 
نس��بی و کاهش خفیف عرضه ها از س��رعت کاهش 
شاخص نیز کاسته شد و در ادامه کار، شاخص کل 
کمتر از 500واحدکاهش یافت. ارزش کل معامالت 
ای��ن ب��ازار نی��ز از 200 میلیارد تومان فراتر رفت که 
بیش از 35درصد از آن، بین ساعت های 9 و 10 اتفاق 
افتاد. شرایط فرابورس نیز آن قدرها با بورس تفاوت 
نداش��ت. در جلس��ه گذشته، ش��اخص کل فرابورس 
ای��ران ب��ا 13.5 واحد کاهش ب��ه رقم 750.4 واحد 
رسید و به این ترتیب این شاخص نیز بیش از 1.7 
درصد از ارتفاع خود را از دس��ت داد. توزیع کاهش 
در این شاخص نیز شباهت زیادی به توزیع کاهش 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران داشت.
در جلس��ه گذش��ته، پر معامله ترین گروه »بانك ها 
و موسس��ات اعتب��اری« ب��ود و گروه ه��ای »خودرو 
و س��اخت قطع��ات« و »فرآورده ه��ای نفت��ی، کك و 
س��وخت هس��ته ای« با اختالف زیادی در رتبه های 
دوم و س��وم قرار داش��تند. این مهم در حالی رخ داد 
ک��ه پرتقاضا تری��ن گروه ب��ازار، »فرآورده های نفتی، 
کك و س��وخت هس��ته ای« بود. این بدان معناس��ت 
که می توان براساس تعریف، از این گروه انتظار ادامه 
صعود در جلسه پیش رو را داشت. اما حقیقت تلخی 
در مورد این گروه وجود دارد و آن نیز ارائه شدن این 
تقاضا از سوی معامله گران حقیقی است. این واقعیت 
می تواند به خودی خود تهدیدی جدی برای این گروه 
تلقی شود و به زودی به روند صعودی این گروه پایان 
دهد. اما در س��وی دیگر بازار، »بانك ها و موسس��ات 
اعتباری« و »خودرو و ساخت قطعات« قرار داشتند که 
خریداران اصلی آنها حقوقی های بازار بودند. در جلسه 
گذش��ته بیش از 75درصد فروشندگان، حقوقی های 
بازار بودند که می توان ردپای فروش شان را به آسانی 
در بی��ن نماده��ای نفتی یافت. در طرف مقابل، خرید 
این معامله گران حدود 65درصد خریدها را تش��کیل 
داد. خریده��ای حقوق��ی در گروه های قرمز رنگ بازار 
می تواند نویدبخش کوتاه بودن عمر این نزول باشد.

در جلس��ه معامالت��ی پی��ش رو، مهم ترین حمایت 
پیش روی شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران، 
در رق��م 67822 واح��د قرار گرفته اس��ت که انتظار 
می رود بتواند جلوی روند نزولی به وجود آمده در بازار 
)حتی به صورت مقطعی( ایستادگی کرده و تقاضایی 
نسبی را در بازار سرمایه به وجود آورد. در ادامه باید 
به این نکته اش��اره کرد که ادامه یافتن روند نزولی و 
کاهش عمیق شاخص می تواند بار دیگر بازار سرمایه 
را روان��ه خواب زمس��تانی کن��د. اما از آنجا که جو به 
وجود آمده در کشور، حکایت از امید به برقراری صلح 
در منطقه و توافق در مناقشه هسته ای ایران و 5+1 
دارد، این س��ناریو محتمل به نظر نمی رس��د. بنابراین 
انتظار می رود طی دو روز معامالتی پیش رو از شدت 
عرضه ها کاس��ته ش��ود و بار دیگر، بازار و شاخص کل 

سبز  پوش شوند.

شنیده ها و شایعات بازار

- اخبار بسیار خوبی از نماد بیمه دانا شنیده می شود، 
از جمله این اخبارافزایش سرمایه 300 درصدی بیمه 
دانا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، رش��د پرتفوی 
بی��ش از 50 درص��دی بیم��ه دانا و هدف گذاری برای 
دس��تیابی به درآمدی مناسب از محل بیمه نامه های 

صادره در سال جدید است.
-شنیده ها حکایت از افزایش قیمت هرمز و حمایت 
آن توسط حقوقی ها تا مرز 200 تومان دارد. همچنین 
شنیده ها حاکی از عرضه بلوکی سهم هرمز است. شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان به عنوان تنها سهامدارعمده شرکت 
فوالد هرمزگان )هرمز( اعالم کرد که این سهم؛ دیگر در 
بازار عرضه نمی شود و قصد دارد به صورت یکجا و نقد 
واگذار کند. شنیده می شود این بلوک با قیمت پایه هر 

سهم 2000 ریال عرضه می شود.
-گفت��ه می ش��ود نیرو محرکه تعدی��ل 50+درصد 

عایدی را در برنامه دارد.
- باتوجه به اخباری که از تحریم مجدد بانك تجارت 
به گوش رس��یدانتظار می رفت این سهم در روز شنبه 
با نزول مواجه ش��ود اما گفته می ش��ود بانك س��په و 
آس��تان ق��دس رض��وی در صورت جو مثبت در گروه 
بانک��ی ب��ه طور کامل س��هام بانکی خ��ود را خواهند 
فروخت و گویا این تصمیم را با عرضه در نماد بانك 

تجارت آغاز کرده اند.
- ش��ایعه ش��ده که کدهای هوشمندی که خپارس 
را در مح��دوده 65 ت��ا 70 توم��ان خریدند در دو روز 

گذشته به طور کامل خارج شدند.
-شنیده ها از آغاز صادرات قطعات خودرو به کشور 
ترکیه توسط گروه خودرو سازی سایپا حکایت دارد. با 
توجه به توافقات حاصله نخس��تین محموله صادراتی 
قطعات خودرو تا پایان فروردین ماه به ترکیه ارسال 

خواهد شد.
-در حالی که خاهن سود 240 ریالی اعالم کرده، 
شنیده ها از سود 650 ریالی خبر می دهند. بر همین 
اس��اس می گویند سهامداران عمده حقیقی و حقوقی 
زیر یك درصد جهت خرید سهام در قیمت های پایین 

با هم هماهنگ شدند.
-ش��ایعات از قیمت 200 تومانی خکاوه تا پیش از 

مجمع عادی حکایت دارند.

عمق بازار

دنیای مجازی

دریچه ای به بازار

نگاه کارشناس

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

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

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

محمدمهدی جمشیدیان
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

ضریب تعدیل نرخ فروش برق × نرخ پایه معادل 154.11 ریال = نرخ فروش برق در سال 1394

فرمول 1

فرمول 2

)90%(  × پیش بیني نرخ فروش برق × تعداد ساعات سال × مگا وات ظرفیت تعهد شده در سال 1394 طبق جداول قرارداد تبدیل انرژي = درآمد ظرفیت

3.443.148 = 834.9 × )24 × 365( × 523/08 × )%90(

فرمول 3

)10%(   × پیش بیني نرخ فروش برق × پیش بیني میزان انرژي برق تولیدي و تحویلي به شبکه سراسري برق به مگا وات ساعت = درآمد انرژي

221.056 = 4.226.000 × 523/08 × )%10(
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سرنخ

گردشگری از دریا تا آسمان

کالف اول
گردشگری دریا یکی 
از ش��اخه های صنع��ت 
گردشگری است که در 
دنی��ا توجه بس��یاری به 
آن می ش��ود و ب��ا توجه 
به تن��وع و قابلیت هایی 
ک��ه این ش��اخه از گردش��گری دارد یک��ی از مهم ترین 
راه های جذب توریس��ت برای کش��ورهایی اس��ت که در 
مج��اورت دری��ا ق��رار دارند. پیش از ای��ن هم در همین 
صفح��ه س��رمایه گذاری »فرصت ام��روز« گزارش هایی 
ب��ه تفصیل درخص��وص قابلیت های ای��ران درخصوص 
گردش��گری دریایی ارائه ش��ده است اما در بین اخبار به 
خبری برخوردیم که در آن مدیرعامل س��ازمان بنادر و 
دریانوردی گفته بود: جزیره هرمز با توجه به پتانس��یل 
باال در جذب گردشگر دریایی و طبیعی می تواند زمینه 

توسعه صنعت گردشگری دریایی را فراهم سازد. 
محم��د س��عیدنژاد معتقد اس��ت: جزیره هرم��ز دارای 
ظرفیت های خوبی از لحاظ گردشگری، اقتصادی، فرهنگی، 
توریس��تی و آب و هوای��ی اس��ت، لذا ب��ا بهره گیری از این 
پتانس��یل های موجود می تواند جایگاه باالیی در توس��عه 
صنعت گردشگری دریایی داشته باشد. الزم است دولت و 
ارگان های دولتی برای سرمایه گذاری و توسعه این جزیره 
همت خودشان را افزایش دهند. مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در 
سیاست عمومی خودش در جهت توسعه گردشگری دریایی 
بندری،  این جزیره را تجهیز کرده و زمینه پهلوگیری همزمان 
چند شناور در این بندر وجود دارد. وی می افزاید: در جهت 
تقویت حمل و نقل دریایی سازمان بنادر از سرمایه گذارانی که 
در حوزه گردشگری دریایی، سرمایه گذاری کنند حمایت 
می کند و شناورانی که اقدام به جابه جایی مسافر می کنند، 
می توانند از حمایت های دولتی بهره ببرند، همچنین مصوبه 
الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم در توسعه و رونق 
اقتصادی و گردشگری این جزیره تاثیر مثبتی دارد. ما هم در 
این کالف با توجه به اعالم آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی 
جهت ارائه حمایت های تس��هیالتی از س��رمایه گذاران در 
بخش حمل و نقل مس��افرت های دریایی به سرمایه گذاران 
و عالقه مندان به گردشگری دریایی پیشنهاد می دهیم در 
این خصوص وارد عمل ش��ده و عالوه بر رونق گردش��گری 

هرمزگان، کسب و کاری پردرآمد را راه اندازی کنند. 

 کالف دوم
یک��ی دیگ��ر از راه های 
توسعه گردشگری، توجه 
ب��ه حمل و نق��ل هوایی و 
هوانوردی عمومی اس��ت 
ک��ه مورد توجه بس��یاری 
قرار می گی��رد. راه اندازی 
مراکز هوانوردی عمومی و نهادینه کردن آن در صنعت 
هوایی ایران هم یکی از پروژه هایی است که چند سالی 
است مرکز هوانوردی عمومی روی آن تمرکز کرده است. 
ب��ه تازگ��ی ه��م در خب��ری آمده اس��ت ک��ه یعقوب 
انتصاری، مس��ئول کمیته هوانوردی عمومی درخصوص 
آخرین وضعیت این طرح اعالم کرده، این پروژه ملی از 
تیرماه سال ۹۰ از سوی شرکت خصوصی سرمایه گذاری 
گس��ترش هوان��وردی پارس_ پادیک��و و با حمایت موثر 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در راس��تای 
گس��ترش فضانوردی در کش��ور آغاز ش��ده و به مرحله 
اجرا رس��یده اس��ت.  در واقع طرح کالن ملی راه اندازی 
مرک��ز هوانوردی عمومی ب��رای از بین بردن محدودیت 
مس��افرت های ش��هری هوایی اجرایی شده است؛ در این 
راس��تا تاکنون ۱۵مرکز راه اندازی ش��ده و قرار است ۱۵ 
مرکز دیگر در کش��ور راه اندازی ش��ود.  وی با بیان اینکه 
این طرح کالن ملی دو فاز دارد که فاز اول آن در سال 
۹۳ به پایان رس��ید و فاز دوم آن امس��ال آغاز می ش��ود، 
افزود: این ش��رکت از طریق تس��هیالت معاونت توانسته 
ب��ه مراکز هوانوردی عموم��ی خدمات لیزینگ هواپیما، 

خدمات دریافت گواهینامه و تجهیزات ارائه کند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه این طرح برای گس��ترش و ترویج 
فرهن��گ هوانوردی عمومی کش��ور اس��ت، عنوان کرد: 
مراکز هوانوردی عمومی برای حمل و نقل بین شهری با 
استفاده از هواپیماهای کوچک طراحی شده اند که اکنون 
زیرساخت های مورد نیاز در ۱۵ استان احداث شده است. 
همچنین انتصاری در آخر درخصوص ایجاد ۱۵ مرکز 
هوانوردی دیگر در کشور اعالم برنامه ریزی و آمادگی کرد 
و گفت: کاربرد این طرح در آموزش خلبانی، تفریحی و 
گردشگری است و از این طریق محدودیت های مسافرت 
از شهری به شهر دیگر نیز برداشته می شود. ما هم در این 
کالف به فعاالن حوزه گردش��گری پیش��نهاد می دهیم با 
همکاری این شرکت برای اجرایی شدن این طرح کالن 
ملی در راس��تای حل مش��کالت مراکز آموزش خلبانی 
و مراک��ز تعمی��ر و نگه��داری هواپیما به عالوه توس��عه 

حمل و نقل و گردشگری هوایی ورود پیدا کنند. 

خبر

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...

بی�ش از هرچیزی، فرقی که بین ی�ک فردی که از 
بیش�ترین ظرفیت�ش اس�تفاده می کند با کس�ی که 
هیچوقت این کار را انجام نمی دهد، در میل به دیدن 

خود و دیگران به طور منفعل است.

ری دالیو
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شکوفه میرزایی

آلمان آماده  سرمایه گذاری 
گردشگری در ایران

اعض��ای هی��ات پارلمانی آلمان به ریاس��ت هایکه 
بریم��ر، رییس کمیس��یون گردش��گری پارلمان این 
کشور با رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری ایران دیدار کردند. 
به گزارش ایس��نا، مس��عود سلطانی فر در این دیدار 
با اشاره به رویکرد دولت و رییس جمهوری در زمینه 
گردش��گری مبنی بر اس��تفاده از تمامی ظرفیت های 
کش��ور برای تعامل گس��ترده با س��ایر کشورها گفت: 
ایران در بخش گردشگری فرهنگی، تاریخی، زیارتی، 
طبیعت گ��ردی و س��المت دارای جاذبه های منحصر 
به فردی است و با رویکرد دولت تدبیر و امید، شاهد 
افزایش ورود گردش��گران خارجی در س��ال گذش��ته 

بودیم. 
او سیاست دولت جمهوری اسالمی را افزایش ورود 
گردش��گران خارجی به کش��ور اعالم کرد و گفت: در 
همین راس��تا تالش کرده ایم اگر موانعی وجود دارد 
رفع کنیم. ایجاد تسهیالتی برای سرعت بخشیدن به 
صدور ویزا، لغو روادید با برخی کشورها و مهیا کردن 
زمینه صدور ویزای الکترونیک در آینده ای نزدیک از 

جمله اقداماتی است که به آنها پرداخته ایم. 
س��لطانی فر اف��زود: از دیگ��ر برنامه ه��ای م��ا رفع 
مش��کالت موج��ود در بخ��ش اماک��ن اقامتی و هتل 
است که با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی 

درصدد مرتفع کردن آن هستیم. 
س��اماندهی ش��بکه حمل و نقل هوایی، گس��ترش 
امکانات فرودگاهی مناسب و همکاری با وزارت علوم 
برای آموزش نیروی انس��انی متخصص در رشته های 
مرتبط با گردش��گری از دیگر مواردی بود که رییس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به آنها اشاره و تاکید کرد: می خواهیم شرایطی فراهم 
کنیم که در کوتاه ترین فرصت به این اهداف دس��ت 

پیدا کنیم. 
او در ادامه به حل مسائل ایران و گروه ۱+۵ اشاره 
کرد و گفت: باور داریم که صنعت توریسم بعد از این 
جریان در کش��ور روند رو به توس��عه ای خواهد داشت 
و ما خود را برای شوک جدیدی که با ورود گسترده 

گردشگر ایجاد خواهد شد، آماده می کنیم. 

او س��پس ب��ه عالقه من��دی گردش��گران اروپایی، 
کانادای��ی، آمریکای��ی و اس��ترالیایی به دیدن کویر و 
جاذبه های طبیعی و حضور اتباع کشورهای همسایه 

برای استفاده از ظرفیت های درمانی اشاره کرد. 
مع��اون رییس جمه��وری در ادام��ه ب��ا تش��کر از 
تالش های س��فیر کش��ورمان در برلین در پاس��خ به 
س��واالت اعض��ای هیات پارلمانی آلم��ان در رابطه با 
حضور س��رمایه گذاران آلمانی در بخش هتل س��ازی 
گفت: مش��کلی برای صدور مجوز وجود ندارد، تالش 
ما این اس��ت که برای کوتاه ش��دن روند صدور مجوز، 
س��ازمان میراث فرهنگی رابط میان سرمایه گذاران و 
سایر بخش ها باشد و بسته به میزان سرمایه گذاری و 
تاسیساتی که ایجاد می شود، مجوزها کمتر از سه ماه 

صادر شود. 
او تاکی��د ک��رد: موافقت و تفاهم اولیه مهم اس��ت 
ک��ه ت��الش می کنیم این موافقتنامه کمتر از یک ماه 
با دس��تگاه ذی ربط ش��کل بگیرد. در طول یک س��ال 
گذشته کشورهای اروپایی و عربی برای سرمایه گذاری 
در ب��ازار ایران اع��الم آمادگی کرده اند، چراکه اذعان 
دارند صنعت توریسم در کشور ما رو به توسعه است. 
او افزود: برای جذب گردشگر از کشورهای فرانسه، 
آلمان، چین، ایتالیا، روس��یه، کش��ورهای عرب زبان و 
تُرک زبان دانشجویان زیادی را آموزش می دهیم، در 
زمینه آموزش زبان آلمانی و فرانس��وی وضع بهتری 
داری��م، ام��ا برای آموزش س��ایر زبان ه��ای خارجی 
کار وی��ژه ای آغ��از کرده ایم. س��لطانی فر درباره تعداد 
گردشگران نیز به اعضای هیات پارلمانی آلمان گفت: 
پس از یک دوره افت با روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید با وجود تحریم های ناعادالنه، تعداد گردشگران 
ورودی در دو س��ال اخیر به ۵ میلیون نفر در س��ال 

رسید. 
مع��اون رییس جمه��وری ظرفیت ای��ران را برای 
ج��ذب گردش��گر خارج��ی بی��ش از می��زان فعلی 
دانس��ت و اظه��ار ک��رد: برنامه ری��زی بلند مدت ما 
ب��رای س��ال 2۰2۵ می��الدی افزایش گردش��گران 
ورودی از ۵ میلیون به 2۰ میلیون نفر اس��ت و با 
توجه به ظرفیت های گردش��گری فرهنگی، تاریخی 
و مذهبی ایران این هدف دور از دسترس نیست. او 
س��پس به رش��د 7۵ درصدی صدور ویزا برای اتباع 
ایرانی در سال 2۰۱4 میالدی نسبت به سال 2۰۱۳ 
اش��اره کرد. س��لطانی فر س��فر هایکه بریمر، رییس 
کمیس��یون گردش��گری و اعضای هی��ات پارلمانی 
آلم��ان ب��ه ای��ران را فرصتی برای معرفی مناس��ب 
ایران دانست و گفت: امیدوارم با سفر شما، واقعیت 

جامعه ایران معرفی ش��ود. 
وی با بیان اینکه در زمینه سرمایه گذاری خارجی 
قان��ون ش��فاف و روش��نی داری��م ک��ه ب��ه زبان های 
مختلف ترجمه ش��ده اس��ت، اظهار امی��دواری کرد 
در فضای جدیدی که پیش روی صنعت گردش��گری 
ایران اس��ت و بس��یاری از س��رمایه گذاران خارجی را 
ترغیب به س��رمایه گذاری در کش��ورمان کرده است، 

سرمایه گذاران آلمانی نیز حضور داشته باشند. 
هایکه بریمر، رییس کمیسیون گردشگری پارلمان 
آلمان نیز عالقه مندی س��رمایه گذاران این کش��ور در 
بخش گردش��گری را اعالم کرد و گفت: گردش��گری 
انسان ها را به یکدیگر نزدیک کرده و موجب برقراری 

ارتباط دوستانه می شود. 

خبـر

از  س��ال   2۵۰ از  بی��ش 
س��اخت نخستین یخچال های 
به اصط��الح مصنوعی در دنیا 
می گ��ذرد، پی��ش از آن بش��ر 
ب��رای نگه��داری مواد غذایی از 
چش��مه ها، چاه ها ی��ا غارهای 
زیرزمینی ک��ه به یخچال های 
طبیعی معروف بودند، استفاده 
می ک��رد تا آب و مواد غذایی را 
خنک نگه داش��ته و خود را از 
مس��مومیت های غذای��ی دور 
نگه دارد، اما امروزه وجود یک 
یخچ��ال نه تنها در منازل بلکه 
در اکثر کارخانه ها و ش��رکت ها 
مخصوص��ا کارخانه های تولید 
مواد غذای��ی از ملزوم��ات ب��ه 

شمار می آید. 
ی��ا  مکان ه��ا  س��ردخانه ها 
اتاقک های س��اکن یا س��یاری 
ب��رای نگه��داری مواد غذای��ی 
هستند که مکانیزم آنها مشابه 
یخچال اس��ت و موجب برودت 
ه��وا می ش��وند. در یک نگرش 
کل��ی ب��ه محدوده وس��یعی از 
دستگاه هایی که توانایی ایجاد 
فض��ای س��رد مناس��ب جهت 
نگه��داری کااله��ای مختلف 
به ویژه مواد غذایی را دارا باشند 
یخچال یا س��ردخانه می گویند 
که در دس��ته بندی ها به چهار 
قس��مت تقس��یم می ش��وند: 
۱-یخچال فری��زر خانگی، 2- 
یخچ��ال فریزره��ای ویترینی 
فروش��گاه ها،  مخص��وص 
۳-س��ردخانه های تجاری قابل 
کاربرد در فروشگاه های بزرگ 
و رستوران ها، 4-سردخانه های 
صنعت��ی درحجم ه��ای بزرگ 
ب��رای فریز ک��ردن و نگهداری 

مواد. 
و اما مهم ترین ش��اخصی که 
باع��ث جدای��ی مجموعه های 
و  ظرفی��ت  می ش��ود،  ف��وق 
مصرف انرژی این دس��تگاه ها 
از  دوم  و  اول  اس��ت. دس��ته 
لحاظ ظرفیت و میزان مصرف 
انرژی تقریبا یکسانند. مصرف 
انرژی این دس��تگاه ها زیر یک 
کیلووات ب��وده و تفاوت عمده 
آنان در شکل ظاهری شان است 

و ای��ن نوع محص��والت عموما 
به ص��ورت پکی��ج از کارخان��ه 

خارج می شوند. 
اما سردخانه های گروه ۳ و 4 
از لحاظ کمپرسور، کندانسور، 
تبخیر کنن��ده و انبس��اط ب��ا 
متفاوتن��د.  اول  گ��روه  دو 
عموما  ویترینی  یخچال ه��ای 
دارای ابعاد ش��ناخته ش��ده و 
اس��تاندارد هس��تند اما دسته 
۳ و 4 هیچ گون��ه اس��تاندارد و 
ابع��ادی ندارند و بس��ته به نوع 
کاربرد و نیاز مشتری طراحی و 
تولید می شوند. این سردخانه ها 
با حجم های چند مترمکعب تا 
چندین هزار مترمکعب ساخته 

می شوند. 
در این گ��زارش قصد داریم 
بخش آخر این دس��ته بندی را 
بررسی کنیم. انواع سیستم های 
برودتی و سردخانه های صنعتی 
ام��روزه در تم��ام کارخانه های 
مواد غذایی ب��رای نگهداری به 
ع��الوه برای نقل و انتقال مورد 

اس��تفاده ق��رار می گیرد 
ک��ه به دو دس��ته عمده 
س��ردخانه های زمینی و 
س��ردخانه های متحرک 

تقسیم می شوند. 
از  دس��ته  آن  ب��ه 
س��ردخانه هایی ک��ه در 
محل موردنظ��ر یا غالبا 
کارخانه ه��ا  انب��ار  در 
به ص��ورت ثاب��ت تعبیه 
می ش��وند و بیشتر برای 
مواد غذای��ی  نگه��داری 

اس��تفاده  اولی��ه  م��واد  و 
س���ردخانه های  می ش����وند 
زمینی می گویند و دس��ته دوم 
سردخانه های متحرک یا سیار 
هس��تند که برای جابه جایی و 
حمل ونق��ل از آنها بهره گرفته 
می ش��ود و در پشت کامیون ها 
و برخی ماشین های مخصوص 

حمل و نقل نصب می شوند. 
شرکت های تولید کننده این 
س��ردخانه ها از صف��ر تا ۱۰۰ 
تولید شامل مشاوره به مشتری، 
طراحی سردخانه، تولید و نصب 
 و خدمات پس از فروش را ارائه 
می دهن��د. »فرص��ت ام��روز« 

به س��راغ مدیر ش��رکت ایران 
ِس��ور رفته اس��ت تا ش��رایط 
س��رمایه گذاری و ورود ب��ه این 

حوزه را بررسی کند. 

زندگی بدون یخچال 
غیرممکن است

فرشید گودرزی، تولیدکننده 
جوان��ی که ورود خ��ود به این 
حوزه را براس��اس شغل پدرش 
معرف��ی می کند ب��ه »فرصت 
اهمی��ت  می گوی��د:  ام��روز« 
در  یخچال س��ازی  صنع��ت 
دنیای امروز انکار ناپذیر اس��ت 
و تقریبا در هر جایی که باشید 
نی��از به این وس��یله پرکاربرد 
احس��اس می شود، درخصوص 
یخچال ه��ای صنعتی هم این 
اهمی��ت صدق می کن��د. غالبا 
تولید کنن��ده  ش��رکت های 
مواد غذای��ی در بخ��ش تولید 
از  کارخان��ه  محی��ط  در  و 
س��ردخانه های زمین��ی و در 
بخش فروش از س��ردخانه های 

متحرک اس��تفاده می کنند که 
حجم و ظرفیت این سردخانه ها 
با توجه به نیاز شرکت از دو تا 

۳۰ تن متفاوت است. 
وضعی��ت  درخص��وص  وی 
تولیدکننده های سردخانه های 
صنعت��ی در ای��ران می گوی��د: 
حدود ۵۰ کارخانه تولید کننده 
یخچال ه��ای زمین��ی و حدود 
تولیدکنن��ده  کارخان��ه   ۱2
یخچال ه��ای متحرک در ایران 
فعال هستند که بخش اعظمی 
از تولیدات آنها در داخل کشور 
اس��تفاده می شود و برخی هم 
براس��اس س��فارش مشتریان 

خارج��ی، طراح��ی، تولید و به 
خارج از کشور صادر می شود. 

 نقش محیط زیست 
در تولید سردخانه ها

درخص��وص  گ��ودرزی 
چگونگ��ی ورود به این حوزه و 
اخ��ذ مجوزهای الزم می گوید: 
ب��رای گرفت��ن مج��وز در این 
صنع��ت باید ب��ه وزارت صنایع 
مراجعه و مجوزهای الزم را اخذ 
کرد. اما مهم تر از وزارت صنعت، 
نقش سازمان محیط زیست در 
راه ان��دازی کارخانه های تولید 
واق��ع  در  اس��ت.  س��ردخانه 
ب��ه دلی��ل اینکه ب��رای عایق 
ک��ردن یخچال ه��ا از ماده ای 
ب��ه ن��ام پلی یورتان اس��تفاده 
می ش��ود و ب��ه ع��الوه برخی 
م��واد دورریختنی این صنعت 
ب��ه محیط زیس��ت  به ش��دت 
آس��یب می رس��اند باید مکان 
کارخان��ه و ش��رایط ایمنی آن 
برای محیط زیست مورد تایید 
محیط زیست  س��ازمان 
باش��د تا بت��وان در ادامه 
وزارت  از  را  مجوزه��ا 

صنعت گرفت. 
وی درخصوص سرمایه 
مورد نیاز برای تاس��یس 
ی��ک کارخان��ه تولیدی 
ماش��ین آالت  می گوید: 
مربوط ب��ه این حوزه در 
دو بخ��ش ماش��ین آالت 
دس��تی و ماش��ین های 
اتوماتی��ک دس��ته بندی 
می ش��ود که غالب��ا کارگاه ها یا 
کارخانه های��ی ک��ه کوچک تر 
هس��تند از ماشین های دستی 
ب��ا هزینه کمتر بهره می گیرند، 
ام��ا نی��روی کار مورد نیاز چند 
براب��ر بیش��تر اس��ت. در واقع 
ب��رای راه ان��دازی خط تولید با 
ماش��ین آالت دستی به حدود 
ی��ک میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان سرمایه اولیه و حدود ۵۰ 
نف��ر نیروی کار نیاز داریم. این 
مبلغ درخصوص کارخانه هایی 
ک��ه از دس��تگاه های اتوم��ات 
اس��تفاده می کنن��د حدود ۱۰ 
میلیارد تومان اس��ت که بیشتر 

کارها به ص��ورت اتومات انجام 
می ش��ود و تنها نیاز به چهار تا 
پن��ج کارگر در بخش خروجی 
برای مونتاژ است. همچنین در 
هر دو صورت نیاز به یک طراح 
و ی��ک مهندس مکانیک دارید 
ب��ه عالوه برای گرفتن ایزوها و 
نش��ان های استاندارد باید چند 
مهن��دس آزمایش��گاهی ه��م 

داشته باشید. 
درخصوص فض��ای مورد نیاز 
برای تاسیس کارخانه با توجه به 
حجم تولید و میزان س��فارش ها 
در کمین��ه مت��راژ ۱۰هزار متر 
زمی��ن برای س��الن تولید، انبار 
مواد، دفتر اداری و سفارشات نیاز 
است. همچنین در کوچک ترین 
حال��ت یک کارخان��ه به حدود 
۵۰۰ میلیون تومان س��رمایه در 

گردش نیاز دارد. 

قیمت دالر، گره کور 
سردخانه سازان

ای��ن فعال ب��ازار درخصوص 
م��واد اولی��ه مورد نی��از برای 
تولید س��ردخانه های صنعتی 
می گوید: بخش��ی از مواد اولیه 
م��ورد اس��تفاده ای��ن کار از 
داخل کش��ور تامین می ش��ود 
اما بخ��ش زیادی از مواد اولیه 
مانن��د عایق کننده ه��ا و گاهی 
موتورها از کش��ورهای خارجی 
تامین می ش��ود ک��ه با افزایش 
قیمت دالر آس��یب های جدی 
به تولیدکننده های این صنعت 
طی این چند س��ال وارد ش��د، 
البت��ه امیدواری��م ب��ا اتفاقات 
سیاسی اخیر و امید به کاهش 
قیم��ت دالر بتوان وضعیت این 
صنعت را سروس��امان بخشید، 
چرا که مصرف این سردخانه ها 
بیشتر جنبه داخلی دارد و بحث 
صادرات مطرح نیست از این رو 
ما با دالر باال مواد اولیه را تهیه 
می کنیم که هزینه تمام شده را 
به همان نسبت افزایش می دهد 
و س��پس ب��ا ری��ال در داخ��ل 
کش��ور می فروشیم، به هر روی 
این صنعت  تولید کننده ه��ای 
منتظرن��د گره کور قیمت دالر 

هرچه سریع تر باز شود. 

گزارشی درخصوص احداث یک کارخانه تولید سردخانه های صنعتی

سرمایه ای در سرما

گف��ت:  کرم��ان  اس��تاندار 
2 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
بخش برق اس��تان کرمان توسط 
ش��رکت های کاربل��د و باتجربه 

انجام می شود. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، علیرضا 
رزم حس��ینی در حاشیه بازدید 
از نیروگاه سیکل ترکیبی باغین 
اظهار داش��ت: در س��ال گذشته 

تفاهمنامه های��ی ب��رای تولی��د 
4ه��زار و ۵۰۰ م��گاوات برق در 

استان کرمان امضا شد. 
وی بی��ان داش��ت: ی��ک هزار 
مجم��وع  از  م��گاوات   6۰۰ و 
تفاهمنامه ه��ای ح��وزه برق در 
اس��تان کرم��ان در حال اجرایی 
ش��دن ب��وده و س��رمایه گذار و 
پیمانکار نیز مشخص شده است. 

استان کرمان با توجه به اجرای 
پروژه ه��ای صنعتی و معدنی در 
ای��ن خطه ب��ه انرژی نیاز دارد و 
این خطه نیازمند ۵ هزار مگاوات 

برق است. 
ش��د:  ی��ادآور  رزم حس��ینی 
که  تفاهمنامه های��ی  براس��اس 
در ح��وزه ب��رق اس��تان کرمان 
امض��ا کرده ای��م، 2 میلیارد دالر 

س��رمایه گذاری در بخ��ش برق 
توس��ط ش��رکت های کاربلد و با 

تجربه انجام می شود. 
از  رضای��ت  اع��الم  ب��ا  وی 
دستگاه های زیرمجموعه وزارت 
نی��رو در اس��تان کرم��ان افزود: 
ش��اهد وضعیت مطلوبی در سال 
گذشته در بخش های آب، برق و 
فاضالب در استان کرمان نسبت 

به سال های گذشته بودیم. 
اس��تاندار کرمان یادآور ش��د: 
پروژه اجرای شبکه فاضالب شهر 
کرم��ان حدود ۱8 س��ال معطل 
مانده اس��ت و در تالش هستیم 
در سال جاری س��رمایه گذارانی 
را ب��رای اجرای ای��ن پروژه پای 
کار بیاوری��م و پیش فروش آب و 
فاضالب کرمان را انجام دهیم. 

سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری در بخش برق کرمان

 کاهش سرمایه گذاری بومیان
در جزیره قشم آسیب شناسی شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: باید دالیل 
کاهش سرمایه گذاری فعاالن بومی منطقه در طرح های 

اقتصادی جزیره قشم آسیب شناسی شود. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان منطقه آزاد قش��م، 
حمیدرضا مومنی در نشست مشترک با مدیران بانک های 
قش��م اف��زود: حرکت م��ا باید هم��گام با مس��ائل روز و 
درخواست مشتریان باشد تا ضمن توسعه کشور، بتوانیم 
رضایت همه جانبه را بین مشتریان و سرمایه گذاران ایجاد 
کنی��م. وی اظهار کرد: در این عرصه داش��تن تخصص و 
اعتبارسنجی متقاضیان سرمایه گذاری به همراه برنامه ریزی 
زمان ساخت از مولفه هایی است که می تواند طرح ها را در 
جهت رسیدن به اهداف تولید و جلوگیری از خارج شدن 
از توجیه اقتصادی یاری کند. مومنی ادامه داد: بانک های 
مناطق آزاد از جمله قش��م با این تغییر رویکرد می توانند 
در زمینه جذب سرمایه گذاران از طریق ارائه تسهیالت و 

کیفیت خدمات رسانی، مشارکت کنند. 

بخش عمده ای از مواد اولیه 
سردخانه های صنعتی مانند 

عایق کننده ها و گاهی موتورها از 
کشورهای خارجی تامین می شود که 
با افزایش قیمت ارز آسیب های جدی 

به فعاالن این صنعت وارد می شود 
اما با اتفاقات سیاسی اخیر و امید به 
کاهش قیمت دالر می توان وضعیت 

خوبی برای این صنعت متصور بود
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شرایط سخت اقتصادی 
گالری ها و نگارخانه ها

اصوال در ابتدا که هر کس��ی تصمیم می گیرد یک 
گالری یا نگارخانه تاس��یس کند، اولین جمله ای که 
می ش��نود این اس��ت که گالری اص��ا درآمد ندارد، 
بنابرای��ن یک مدیر گالری با ای��ن فرض کار خود را 

آغاز می کند.
طب��ق مباحث من��درج در اساس��نامه گالری ها و 
نگارخانه ها، هر درآمدی که مدیر یک گالری کس��ب 
می کند از محل فروش آثار اس��ت و این موضوع که 
هر مدیری تا چه اندازه به دنبال مباحث اقتصادی و 

سودآوری باشد، بستگی به خود او دارد.
 اینک��ه صرف��ا یک مدی��ر گال��ری جهت گیری و 
برنامه ری��زی برای برگزاری نمایش��گاه ها را معطوف 
مسائل اقتصادی و س��ودآوری کند، موجب می شود 
ب��ه اجبار فقط ب��ا هنرمندان خاصی ک��ه تعداد آنها 
نی��ز معدود اس��ت، کار کن��د.  به ای��ن ترتیب فقط 
هنرمندانی که در مورد آنها این اطمینان وجود دارد 
که حداقل 50 درصد آثارش��ان به فروش می رس��د، 
می توانن��د اق��دام به برگ��زاری نمایش��گاه کنند اما 
هنرمندانی که در ابتدای کار هس��تند و می خواهند 
یا کس��ب تجربه کنند ی��ا جایگاهی در این وادی به 
دست بیاورند، حذف می ش��وند. کمااینکه متاسفانه 
برخی گالری داران شروط سنگینی را برای برگزاری 
نمایش��گاه قرار می دهند و مث��ا می گویند که باید 
یک هنرمند قبا دو یا س��ه نمایش��گاه برگزار کرده 
باش��د تا در گالری خود برای وی نمایشگاه بگذارند. 
اش��کال این موضوع آن اس��ت که اگر تمام مدیران 
گالری ه��ا و نگارخانه ها بخواهند این گونه معطوف به 
مس��ائل اقتصادی باشند، آثار هنری تعداد محدودی 
از هنرمندان به نمایش گذاش��ته ش��ده و به فروش 
می رس��د و هیچ هنرمن��د جوان و بی نام و نش��انی 

نمی تواند جایگاهی در این عرصه بیابد.
ب��رای رفع مش��کل مذکور بهترین راه این اس��ت 
ک��ه مدیران گالری ها و نگارخانه ها عملکرد بینابینی 
داش��ته باشند، یعنی بخشی از نمایشگاه ها را به آثار 
هنرمن��دان صاحبن��ام و بزرگ اختص��اص دهند و 
بخش��ی دیگر را به آثار هنرمن��دان کوچک و جوان 
اختص��اص دهند اما در عین ح��ال باید این موضوع 
را بپذیرند که ممکن اس��ت آث��ار هنرمندان جوان و 

بی نام و نشان فروش چندانی نداشته باشد.
ول��ی از آنجا که یکی از وظایف و مس��ئولیت های 
گالری داران، حمای��ت از هنرمندان جوان و بی نام و 
نشان و معرفی آنها به عرصه هنر است، باید این کار 

را انجام دهند.

از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که 
با وضعی��ت اقتصادی پیش آمده در س��طح جامعه، 
بسیار سخت است این موضوع را به مردم بقبوالنیم 
که در س��بد خرید خود، آثار هنری را نیز بگنجانند 
ام��ا از می��ان مخاطبان آثار هنری به طور متوس��ط 
80 درص��د آنها به دنب��ال خرید آثار دارای برند و از 

هنرمندان بزرگ و صاحبنام هستند.
 البت��ه ت��ا حدود دو س��ال قبل چنی��ن وضعیتی 
حاکم نب��ود و بحث زیبایی ش��ناختی و هنری آثار 
نی��ز اهمیت داش��ت اما همان طور که گفته ش��د در 
ح��ال حاضر اغل��ب مخاطبان آثار هن��ری به دنبال 
برند هس��تند و در چنین ش��رایطی اگر گالری ها و 
نگارخانه ها طبق س��لیقه مردم عمل کنند، کارها و 

نمایشگاه های آنها بسیار محدود می شود.
 اگر مدی��ران گالری ه��ا و نگارخانه ه��ا بتوانند روی 
س��ایق و انتخاب های مردم کار کنند و فضا را از خرید 
صرف آثار هنرمندان دارای برند و صاحبنام خارج کنند، 
می  تواند اقدام بسیار مناس��بی باشد. زیرا طبیعی است 
که به دلیل تبلیغات گسترده ای که در مورد هنرمندان 
معروف و صاحبنام انجام شده، اغلب مخاطبان به خرید 
آثار این دس��ته از هنرمندان بیشتر تمایل دارند اما یک 
مدیر گالری یا نگارخانه زمانی می تواند ادعای حرفه ای 
بودن را داشته باشد که بتواند با معرفی آثار هنری خوب 
متعلق به هنرمندان جوان و جویای نام، سلیقه و انتخاب 

مردم را تا حدودی تغییر دهد.
ام��ا در م��ورد حمایت ه��ای دول��ت از گالری ها و 
نگارخانه ه��ا بای��د به این موضوع اش��اره کنم که در 
زم��ان دول��ت قبلی مقرر ش��د یک درص��د بودجه 
ارگان ها و س��ازمان های دولت��ی به خرید آثار هنری 
اختصاص یابد، این در حالی اس��ت که از میان تمام 
وزارتخانه ها تنه��ا یک وزارتخانه و آن هم به صورت 
آزم��ون و خط��ا اقدام ب��ه خرید آثار هن��ری کرد و 
باوج��ود اینکه این قانون برای رونق نس��بی در این 

بخش بود اما عما کمکی به این موضوع نکرد.
نکت��ه دیگ��ر این اس��ت که ت��ا پی��ش از اعمال 
تحریم های س��نگین علیه ایران، اس��تقبال خوبی از 
آثار هنری کش��ور ما می ش��د اما به دلیل مشکات 
ناش��ی از تحریم ها در دو س��ال اخیر حتی ارس��ال 
آث��ار هنری به خارج از کش��ور نیازمن��د هزینه های 
سنگینی اس��ت و گاهی اوقات هم امکانپذیر نیست، 
این در حالی اس��ت که از دو س��ال پیش گالری ها و 
نگارخانه ها ش��رایط اقتصادی سختی داشتند زیرا از 
یک س��و فروش آث��ار فقط محدود ب��ه داخل بود و 
از س��وی دیگر بانک ها، سازمان ها و بخش خصوصی 
که در گذشته سرمایه گذاری هایی را انجام می دادند، 
دیگر حاضر به سرمایه گذاری در این عرصه نیستند.

گالری داری پرسود خواهد بود، اگر

 از قرن ه��ای گذش��ته تاکنون گالری ه��ا به عنوان 
معرف بخشی از فرهنگ، هنر و تاریخ هر ملت وجود 

داشته اند.
 س��ال ها پی��ش، گالری ه��ا تعری��ف محدود تری 
داشتند، به عبارت دیگر گالری مکانی برای ارائه آثار 
عمدتا هن��ری بود، اما در فرهن��گ معاصر نمی توان 
گالری را به همین س��ادگی تعریف و بررس��ی کرد. 
این روزها گالری ها تقس��یم بندی های بسیار گسترده 
و کاربردهای متنوع تری دارند؛ گالری های خصوصی 
و دولت��ی، گالری های هن��ری و صنعتی، گالری های 
تاریخ��ی و معاص��ر و... نمونه هایی از ان��واع گالری ها 
هس��تند. اما هر چه کثرت و تنوع گالری ها افزون تر 
می شود، بحث اقتصادی و بعد تجاری آنها نیز اهمیت 
بیش��تری پیدا می کند. تاجایی که گاهی گالری داران 
به داشتن دید تجاری صرف و عدم وفاداری به هنر و 

هنرمندان متهم می شوند. 
گرچه این اتهام همیش��ه صحیح نیس��ت، اما باید 
پذیرفت کم تعداد نیس��تند آثاری ک��ه با قیمت های 
پایی��ن خریداری ش��ده و با قیمت ه��ای نجومی در 
گالری ه��ای مش��هور به ف��روش می رس��ند. عبارت 
کنایه آمیزی که بین هنرمندان بریتانیایی رواج دارد 
اشاره به همین مسئله دارد، »هرچه اثرت را ارزان تر 

بفروشی، گران تر می فروشندش.«

گالری- موزه
 رشد همزمان صنعت توریسم و اقتصاد 

گالری- موزه، یکی از اصیل ترین صور گالری داری 
در سراسر دنیاس��ت. برخی کشورها به سبب قدمت 
فرهنگ��ی و تاریخ��ی، گالری- موزه های مش��هوری 
دارند. کش��ور ایتالیا یکی از کش��ورهایی است که با 
داش��تن گالری- موزه های متع��دد، از لحاظ هنری، 
جایگاهی ارزش��مند در بین کش��ورهای جهان دارد. 
تعدادی از مشهورترین گالری- موزه های دنیا شامل 
گالری- موزه های فلورانس، اومبریا، ونیز و رم در این 
کش��ور قرار دارد. اما ف��ارغ از بعد هنری و ارزش آثار 
هنری کاس��یک و باشکوهی که در این گالری ها در 
معرض دید عاقه مندان قرار دارد، بعد اقتصادی این 

گالری ها بسیار پراهمیت است. 
صنعت توریس��م ایتالیا، بخش نسبتا قابل توجهی 
از درآمده��ای خ��ود را مدی��ون همی��ن گال��ری- 
موزه هاس��ت. بسیاری از گردش��گران خارجی که به 
ایتالیا س��فر می کنند، عاقه مندند که از گالری های 
ایتالی��ا بازدید کنند، براین اس��اس گالری- موزه ها از 
مقاصد اصلی بازدید گردش��گران خارجی است. با در 
نظ��ر گرفتن ای��ن نکته که ایتالی��ا از لحاظ هنرهای 
معاصر نیز کشوری پویا است و گالری های شهرهایی 
مث��ل رم به طور مرتب میزبان آثار هنرمندان جوان و 
معاصر هستند، می توان گالری های کهن و معاصر را 
یکی از پولس��ازترین ارکان اقتصادی ایتالیا در بخش 

گردشگری دانست. 

گالری داری مدرن؛ ادغام هنر و صادرات 
نش��ریه اکونومیس��ت اخی��را گزارش��ی مفصل در 
م��ورد گالری های لن��دن و به طورکلی ب��ازار پررونق 
گالری داری در بریتانیا منتش��ر کرده است. اما یکی 
از ن��کات مهمی که در این گ��زارش مورد توجه قرار 
گرفته، ایجاد بازار تجاری یا بنا بر تعریف گزارش��گر 
اکونومیس��ت »صادرات هنر« اس��ت. تا پیش از دهه 
90 می��ادی لن��دن با وج��ود داش��تن گالری های 
هنری از لحاظ اقتصادی چندان س��ودی از گالری ها 
نمی برد. اما طی سال های اخیر، گالری داران بریتانیا، 
روش کاری خ��ود را تغیی��ر دادن��د و ت��اش کردند 
به جای خری��داران داخلی روی خری��داران خارجی 
س��رمایه گذاری کنند، ارسال بروش��ورهای تبلیغاتی 
به کلکسیونرهای خارجی، معرفی هنرمندان معاصر 
بریتانیایی به بازارهای جهانی و برگزاری گالری های 
خاص و ف��روش آناین ب��رای مخاطب��ان غیر بومی 
ازجمله همی��ن تاش ها بود. تاش های��ی که باعث 
ش��ده اند بازار هن��ری لندن مورد توجه و اس��تقبال 
خریداران ثروتمندی از روس��یه، چین و بس��یاری از 
کش��ورهای خاورمیانه قرار گیرد.  سارا رایب، یکی از 
گالری داران لندنی معتقد است فروش آثار هنری در 
لندن مانند ماهیگیری در حوضچه ای کوچک است، 
اما فروش آثار به سایر کشورها شما را به ماهیگیری 
در دریایی بی کران س��وق می دهد، به تعبیری دیگر 
گالری داری معاصر در لندن ترکیبی اس��ت از هنر و 

صادرات هنری. 

برندهای که گالری دارند
 گالری هایی که برند دارند 

نوع��ی از گالری ه��ا که از لحاظ اقتصادی س��ودی 
درخور توجه دارند، گالری هایی هستند که یا توسط 
یک برن��د خاص ایجاد ش��ده اند یا از س��وی برندی 
خاص حمایت می ش��وند. برای ش��رح بهتر این نوع 
از گال��ری داری، »برند خودروس��ازی فراری«، مثالی 

مناسب است. 
این کارخانه مشهور خودروسازی در سراسر ایتالیا 
و حتی جهان ش��ناخته شده است. بنابراین شاید به 
نظر بس��یاری، بازدید از یک گال��ری که تاش دارد 
محصوالت این ش��رکت را به مخاط��ب معرفی کند 
چندان جذاب نباش��د. اما نکته اینجاس��ت که قضیه 
برعکس اس��ت. نه تنها خ��ود ایتالیایی ها، حتی اغلب 
گردش��گران خارج��ی تمایل دارن��د از گالری فراری 

بازدید کنند. 
گالری فراری یک گالری وسیع با شش سالن اصلی 
است که کلکسیونی از جوایز اتومبیلرانی تیم فراری، 
ان��واع مدل های برتر اتومبیل این ش��رکت، تصاویر و 
ویدیوهای مربوط به تاریخ این شرکت خودروسازی و 
حتی قابلیت اتومبیل سواری دیجیتال و نیمه مجازی 
را برای بازدیدکنندگان خود امکان پذیر کرده است. 

درواقع برند فراری نه تنه��ا صنعت گالری داری در 
ایتالیا را رونق بخش��یده بلک��ه محبوبیت خود را در 
بین سایر شرکت های اتومبیل سازی دوچندان کرده 

است. 

آزموده

به گفته مژگان  والی پور، مدیر نگارخانه 
»والی« در سال های نه چندان دور بیشتر 
کار فرهنگی مدنظر صاحبان گالری ها و 
نگارخانه ها بوده است تا کار اقتصادی اما 
در سال های اخیر اقتصاد گالری ها بسیار 

پررنگ  شده است.
انتخ�اب آثار هن�ری ب�رای ارائه در 
نمایش�گاه ها بر چه مبنای�ی انجام 
می ش�ود؟ انتخاب این آثار براساس 
و  اقتص�ادی  مس�ائل  ب�ه  توج�ه 
سودآوری است یا بیشتر جنبه های 
هن�ری و فرهنگ�ی مدنظ�ر ق�رار 

می گیرد؟
ه��ر اثری که خوب باش��د ب��رای ارائه 
در نمایش��گاه انتخاب می شود، اما گاهی 
اوقات برخ��ی آثار فروش ندارند و ما این 
موضوع را با هنرمند در میان می گذاریم. 
گاهی اوقات نیز در برخی زمینه ها فعالیت 
نداریم و به همین دلی��ل از ارائه آنها در 
نمایشگاه معذور هستیم. درواقع نگاه مان 
نه صرفا معطوف به سایق کلکسیونرها 
اس��ت و نه جنبه های اقتص��ادی. اما اگر 
اثری از ویژگی های الزم برخوردار باشد، 

در نمایشگاه ها به نمایش درمی آید.
خریداران آثار هنری براساس توجه 
به برند و نام هنرمند اقدام به انتخاب 

می کنند یا بر مبنای جذابیت اثر؟
خریداران مختلفی وجود دارند، برخی 
از خریداران هی��چ اطاعی از وادی هنر 
ندارن��د ام��ا بهتری��ن آث��ار را خریداری 
می کنند و دید بصری بسیار خوبی دارند 

و نگاه آنها اثر خوب را انتخاب می کند. 
برای برخی از مخاطبان، برند و جنبه 
اقتصادی آثار بس��یار مهم است. بعضی 
از مخاطبان هم عاش��ق هنر هس��تند و 
عاقه مندند که تابلوی��ی را خریداری و 
روی دیوار خانه خود نصب کنند و حتی 
گاهی اوقات پول اثر خریداری ش��ده را 

نیز به صورت اقساطی پرداخت می کنند.
برگزاری نمایشگاه ها بر مبنای توجه 
به بازار هدف یعنی سالیق مخاطبان 
انجام می شود یا گالری داران خود در 

این زمینه هدفگذاری می کنند؟
اعتقاد ما این اس��ت که اگر آثار هنری 
خوب باشد و مخاطب داشته باشد، اقتصاد 
آن هم در جریان خواهد بود. گاهی اوقات 
برخی آثار هنری بس��یار خوب است اما 
اص��ا به فروش نمی رود. در بعضی موارد 
نیز هنرمندانی از شهرستان ها می آیند که 
آثار بسیار خوبی دارند اما کسی آثار آنها را 
خریداری نمی کند ولی ما این آثار را هم 
به نمایش می گذاریم. بنابراین نمی توانیم 
معیار انتخ��اب خود را بر موضوع خاصی 

معطوف کنیم.
پ�س در چنی�ن ش�رایطی اقتصاد 
گالری چه می ش�ود؟ چ�ه راهکاری 
دارید که به لحاظ اقتصادی مشکلی 

برای گالری بروز نکند؟
من 22 س��ال پیش که گال��ری داری 
را آغاز ک��ردم، انجام ی��ک کار فرهنگی 
مدنظ��رم ب��ود و نه کار اقتص��ادی اما در 
چند سال اخیر اقتصاد گالری ها پررنگ تر 
شده است. گاهی اوقات در یک نمایشگاه 
فروش خوبی داریم ولی در یک نمایشگاه 
دیگر فروش چش��مگیر نیس��ت و گاهی 
اوقات هم خارج از نمایشگاه ها فروش آثار 

هنری انجام می شود.
و  تحریم ه�ا  اخی�ر  س�ال های  در 
مشکالت اقتصادی ناش�ی از آن به 
چه میزان بر فعالیت های گالری ها و 

نگارخانه ها تاثیر گذاشت؟
به طورکل��ی تحریم ه��ا موجب ش��ده 
قش��ر متوس��طی که گاهی اوقات اقدام 
به خرید آث��ار هن��ری می کردند، دیگر 
ق��ادر به انجام این کار نباش��ند و تعداد 
این دس��ته از خریداران بسیار کم شود.  
یک تاثیر دیگر تحریم ها این بود افرادی 
که در سایر کش��ورها نمایشگاه برگزار 
می کردند، با مش��کات بسیاری روبه رو 
بودن��د. در عین ح��ال در حراجی های 
بین المللی برای خریداران بسیار دشوار 
بود ک��ه اث��ری را بخرند و پ��ول آن را 

پرداخت کنند.

مجید رحیمی جعف��ری، مدیر گالری 
»رج« معتق��د اس��ت ک��ه 90 درص��د 
مدیران گالری ها و نگارخانه ها آش��نایی 
الزم را ب��ا عرصه های تجس��می ندارند 
و فقدان تحصی��ات مرتبط و تخصص 
موج��ب ش��ده ک��ه در اکث��ر گالری ها 
پیش��رفتی در عرصه هنرهای تجسمی 

شکل نگیرد. 
انتخ�اب آثار هنری ب�رای برگزاری 
نمایشگاه ها براساس درنظر گرفتن 
موضوع�ات اقتصادی و س�ودآوری 
اس�ت یا اینکه جنبه ه�ای هنری و 

فرهنگی در نظر گرفته می شود؟
در زمان دولت قبلی، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��امی گزارشی منتشر کرد 
مبنی ب��ر اینک��ه 60 گال��ری در تهران 
ورشکسته هس��تند و حتی نمی توانند 
مخ��ارج خ��ود را تامی��ن کنن��د. این 
گ��زارش کاما درس��ت اس��ت زی��را از 
ح��دود 68 گالری فع��ال در تهران، 60 
گال��ری اصا فروش��ی ندارن��د. این در 
حالی اس��ت که در یکی دو س��ال اخیر 
فروش گالری ها و نگارخانه ها بسیار افت 
کرده و گال��ری داران نمی توانند بگویند 
که بنا به س��لیقه مش��تریان آثار هنری 
را ب��رای نمایش��گاه ها انتخاب می کنند 
زیرا اساسا دیگر مشتری چندانی وجود 
ندارد. به نظر می رس��د دیوارهای خانه و 
محل کار اف��راد متمولی که آثار هنری 
خری��داری می کردند، پر ش��ده و بازار 
کشورهای عربی هم اشباع شده است. 

بنابراین در این ش�رایط برای اغلب 
مدیران گالری ها و نگارخانه ها توجه 
به ب�ازار هدف و س�الیق مخاطبان 

نمی تواند مهم باشد؟
دقیقا همین طور است. شما باید یک 
موضوع را در نظر بگیرید که حدود 90 
درص��د مدیران گالری ه��ا و نگارخانه ها 
هیچ گون��ه آش��نایی با عرص��ه هنرهای 
تجس��می ندارند و نه تحصیات مرتبط 
در ای��ن زمینه و نه س��ابقه مدیریت در 
این بخش را دارند. به عنوان مثال اجاره 
ماهان��ه یک گالری در یک��ی از بهترین 
نقاط تهران 60 میلیون تومان اس��ت و 
یک فرد متمول برای همسر خود چنین 

گالری ای را اجاره کرده اس��ت. این افراد 
بسیار س��رمایه دار هستند و اصا نیازی 
ندارند که در گالری ش��ان آثار هنری به 
فروش برسد و به همین دلیل است که 
در اکثر گالری ها پیشرفتی در عرصه های 
تجس��می ش��کل نمی گیرد. به عبارت 
دیگر هیچ نگاه درس��تی در گالری  داری 
وج��ود ندارد زیرا افراد متخصص در این 

عرصه حضور ندارند. 
نبود مدی�ران گالری دارای تخصص 
چه مس�ائل و مشکالتی را به همراه 

آورده است؟
مدی��ران گالری ه��ا و نگارخانه ها باید 
به ای��ن موضوع توجه داش��ته باش��ند 
ک��ه مخاطبان آنها اغل��ب افراد متمولی 
هس��تند که برخی اوقات واقف به خرید 
آثار هنری هستند و برخی اوقات واقف 
ب��ه این موضوع نیس��تند. در عین حال 
مخاطبان گالری ه��ا و نگارخانه ها تعداد 
محدودی هس��تند و در چنین شرایطی 
اگر برنامه ریزی وجود نداشته باشد، بازار 
اشباع می شود. برای رفع این مشکل به 
یک برنامه ریزی قوی نیاز است تا مردم 

به خرید آثار هنری ترغیب شوند. 
گالری »رج« زیرمجموعه آکادمی هنر 
است و این مجموعه پژوهش هایی را در 
زمینه مخاطبان آث��ار هنری انجام داده 
و در جری��ان این پژوهش ها مش��خص 
ش��د که مردم اصا راغب نیس��تند که 
آثار هنری را خریداری کنند. دلیل این 
بی رغبتی نیز آن اس��ت ک��ه اکثر مردم 
نمی دانند ی��ک اثر هنری نیز مانند یک 
تابلوفرش در آین��ده دارای ارزش مادی 

خواهد بود یا خیر. 
برای ح��ل این مش��کل باید ذهنیت 
م��ردم تغییر کند و در عی��ن حال باید 
گالری داران نسبت به فروش آثار هنری 

دغدغه داشته باشند. 

به گفته محمد حس��ین سعلبی فرد، 
مدی��ر نگارخانه الله در ص��ورت بهبود 
شرایط اقتصادی و ارتباطات بین المللی 
تعام��ل بین هنر ایران و جهان بیش��تر 
اتف��اق می افت��د و ج��ان دوب��اره ای به 
گالری ها و نگارخانه ها بخشیده می شود. 
در  ک�ه  آث�اری  انتخ�اب  ن�وع 
نمایش�گاه ها ارائه می ش�ود بر چه 

اساسی است؟  
البته ب��رای انتخاب آث��اری که قرار 
اس��ت در نمایش��گاه ها ارائه ش��ود، هم 
جنب��ه فرهنگ��ی و هنری آث��ار و هم 
جنبه اقتص��ادی مدنظر قرار می گیرد و 
در عین حال تاش بر این اس��ت که با 
هنرمندان حرفه ای و فعال تعامل داشته 
باش��یم. ما برای دستیابی به این هدف 
برنامه ه��ای مختلفی را اج��را می کنیم 
که برگزاری نمایشگاه فروش آثار چند 
نس��ل از هنرمندان معاصر از جمله این 
برنامه هاس��ت. ما جامع��ه هدف خود را 

م��ردم عادی قرار داده ای��م و عاقه مند 
هس��تیم افرادی با درآمد متوس��ط هم 
بتوانند آثار هن��ری را خریداری کنند. 
در همین راس��تا از هنرمندان شاخص 
دع��وت می کنیم تا آثار خ��ود را کمتر 
از قیم��ت واقعی عرض��ه کنند. هرچند 
هنرمندان در این نگارخانه آثار خود را 
پایین ت��ر از قیمت واقعی ارائه می دهند 
اما به هر حال بس��تری است تا بتوانند 
فعالیت های حرفه ای خود را در جاهای 

دیگر ادامه دهند. 
در زمان برنامه ریزی برای برگزاری 
نمایش�گاه ها تا چه اندازه مس�ائل 
اقتصادی و سودآوری مهم است؟  

البته سودآوری برای خودمان چندان 
مه��م نیس��ت و س��ود ب��ردن هنرمند 
اولویت بیش��تری برای ما دارد. زیرا در 
این ش��رایط اقتصادی، فروش آثار برای 
هنرمندان بسیار مهم است و اگر مردم 
ع��ادی هم بتوانند آث��ار فاخر هنری را 

خریداری کنن��د و این آثار را در منازل 
خود داشته باشند، اتفاق خوبی است. 

بیش�تر  هن�ری  آث�ار  خری�داران 
براساس توجه به برند و نام هنرمند 
اقدام به خرید می کنند یا برمبنای 

سلیقه و جذابیت یک اثر؟ 
چند دسته خریدار آثار هنری وجود 
دارد. یک گروه مجموعه داران هستند 
که به دنبال تابلوهای بزرگ هستند و 
خط فک��ری خاصی ب��رای خرید تابلو 
دارن��د. ی��ک گ��روه هم م��ردم عادی 
هس��تند که درآمد متوسطی دارند که 
اینها هم دو دسته می شوند؛ یک گروه 
به دنب��ال برند و نام هنرمند هس��تند 
و بیش��تر به خرید آث��ار به عنوان یک 

سرمایه گذاری نگاه می کنند. 
گروه دیگر دومنظوره خرید می کنند 
و بیشتر هم آثار کوچک را می خرند و 
شاید در ته ذهن خود به سرمایه گذاری 

هم فکر کنند. 

مش�کالت  اخی�ر  س�ال های  در 
اقتصادی و تحریم ها چه تاثیری بر 
نگارخانه ها  و  گالری ها  فعالیت های 
داش�ته و در صورت بهبود ش�رایط 
و  گالری ه�ا  آین�ده  در  اقتص�ادی 
نگارخانه ه�ا چ�ه تاثی�ری از ای�ن 

موضوع خواهند پذیرفت؟  
ب��ه هر ح��ال مش��کات اقتصادی و 
تحریم ه��ا تاثیر زیادی ب��ر فعالیت های 
گالری ه��ا و نگارخانه ها داش��ت و برای 
دغدغه ه��ای  خصوص��ی  گالری ه��ای 
بیشتری به وجود آمد. در صورت بهبود 
شرایط اقتصادی و ارتباطات بین المللی، 
هنرمندان در سطوح بین المللی بیشتر 
معرفی می شوند. در این شرایط تعامل 
بین الملل��ی هنر ایران و جهان بیش��تر 
اتفاق می افتد، توریس��ت های بیشتری 
وارد ای��ران می ش��وند و آث��ار هنری را 
خری��داری می کنند و جان دوباره ای به 
گالری ها و نگارخانه ها بخشیده می شود. 

مژگان والی پور:

اقتصاد گالری ها پررنگ  شده است
مجید رحیمی جعفری:

نگاه درستی در گالری داری وجود ندارد

محمدحسین سعلبی فرد: 

بهبود اقتصادی جان دوباره ای به گالری ها می دهد

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

دیدگاه

مدیران گالری ها و نگارخانه ها معتقدند که در س�بد خرید اغلب مردم، آثار 
هنری هیچ جایگاهی ندارد و بسیاری رغبت و تمایلی ندارند که پول خود را صرف 
خرید آثار هنری کنند. در عین حال خریداران محدود آثار هنری نیز چند گروه 
هستند؛ عده ای از آنها باوجود آنکه هیچ اطالعی از وادی هنر ندارند اما بهترین 
آثار را انتخاب می کنند. برای برخی از مخاطبان ،برند کار بس�یار مهم اس�ت و 
بعضی از مخاطبان هم عاشق هنر هستند و عالقه مندند که تحت هر شرایطی 

ی�ک اث�ر هنری را خریداری کنن�د. در این میان مدیران گالری ها عدم حمایت 
بخش خصوصی و بخش دولتی را از دیگر مشکالت خود برمی شمرند و معتقدند 
در شرایطی که تحریم ها و مشکالت اقتصادی ناشی از آن فشار مضاعفی را به 
گالری داران وارد کرد و موجب افت قابل توجه فروش آثار هنری شد، عدم حمایت 
از این عرصه نیز مشکالت و معضالت این عرصه را دوچندان کرده است. »فرصت 
ام�روز« در گفت وگ�و با چند ت�ن از مدیران گالری ها و نگارخانه ها موضوعات و 

مسائل مرتبط با این عرصه را مورد بررسی قرار داده است. 

اقتصاد گالری ها و نگارخانه ها بررسی می شود

آثارهنریرانمیخرند...
احسان کتابچی

مدیر نگارخانه »احسان«

المیرا اکرمی



معرفی مدل جدید لکسوس
تویوت��ا م��اه جاری 
س��دان  نمای��ش  ب��ا 
 ES ش��ده  بازطراحی 
در شانگهای، برای دومین سال متوالی یک مدل جدید 
لکس��وس را در ب��ازار چین معرفی می کن��د. به گزارش 
بلومب��رگ، بزرگ ترین خودروس��از جه��ان تصویری از 
ES جدید را در وب س��ایت خود منتشر کرد. با این همه 
جزیی��ات بیش��تر در زمان رونمایی ای��ن خودرو در 20 
آوریل در نمایش��گاه خودروی ش��انگهای اعالم خواهد 
ش��د. انتخاب مج��دد چین ب��رای رونمای��ی یک مدل 
جدی��د گویای بلندپروازی جهانی فزاین��ده تویوتا برای 
این برند لوکس اس��ت که همچنان بیش��ترین فروشش 
در بازار آمریکاس��ت. لکسوس فروش 85 هزار خودرو را 
س��ال گذشته برای بازار چین هدف گذاری کرده بود که 
حدود یک چهارم فروش این برند به مشتریان آمریکایی 
اس��ت. براساس گزارش بلومبرگ، با بازطراحی ES، این 
خودروساز به فاصله کوتاهی اقدام به بهسازی دو مدل از 
میان پرفروش ترین مدل هایش کرده است. نسل چهارم 
شاس��ی بلند آرایکس که پرفروش ترین مدل لکس��وس 
اس��ت، ماه جاری در نمایش��گاه خ��ودروی بین المللی 
نیویورک به نمایش درآم��د و از پاییز روانه بازار فروش 
می ش��ود و ES هم پرفروش ترین س��دان لکس��وس در 

آمریکا به شمار می رود. 

تغییر مرکزیت اقتصاد جهان از 
آمریکا به چین

لری سامرز اخیرا در 
مقاله ای ک��ه به عنوان 
زاوی�����ه مخال��ف در 
روزنامه واش��نگتن پست منتشر کرده، می گوید: آمریکا 
یکسری قدم اش��تباه جدی درباره بانک سرمایه گذاری 
در زمینه زیرس��اخت های آس��یایی که به وس��یله چین 

رهبری می شود، برداشته است. 
تعدادی از کش��ورها که متحد جدی ایاالت متحده به 
حس��اب می آیند، به این بانک پیوس��ته اند و سامرز این 
اتفاق را به عنوان تغییری در نظم اقتصاد جهانی تفس��یر 
کرده اس��ت. تحلیلگران بیزینس اینسایدر بحث سامرز 
را چنی��ن خالصه کرده اند: »موج ه��ای اقتصادی جهان 
از آمریکا به س��وی چین ش��روع به حرکت کرده است. 
موسس��ه جهانی مک کینزی اخیرا نقشه اقتصادی تهیه 
ک��رده که در آن، اطالعات توس��عه اقتصادی به وس��یله 
ی��ک مورخ ب��ه نام آنگوس مدیس��ون، در 2هزار س��ال 
اخیر به ص��ورت تصویری آمده اس��ت. مدیس��ون برای 
هر س��ال، اطالعات تولید ناخالص داخلی هر کش��ور را 
نوش��ته و مرکزیت هر گروه کش��ور را روی نقشه جهان 
بررسی کرده است. محققان از این روش برای اطالعات 
اقتصادی کش��ورهای جهان در دهه آینده نیز اس��تفاده 
کرده اند تا بتوانند مرکزیت اقتصادی جهان را پیش بینی 
کنند. آنها می خواهند بدانند در س��ال 2025 میالدی، 

چه کشوری مرکزیت جهان را داراست. 

موتورهای فیات  برای آلفا رومئو
رویترز،  گزارش   به 
کرایس����لر  فی���ات 
اتومب���ی��ل بی���ش 
از 500 میلی��ون ی��ورو )540 میلی��ون دالر( ب��رای 
تولی��د دو موتور جدید برای خودروه��ای آلفا رومئو 
س��رمایه گذاری خواهد ک��رد. آلفا رومئ��و در برنامه 
س��رمایه گذاری 48 میلیارد یورویی پنج س��اله فیات 
کرایس��لر جای��گاه کلی��دی دارد. ای��ن خودروس��از 
قص��د دارد 5 میلی��ارد ی��ورو در برن��د آلف��ا رومئو 
س��رمایه گذاری کند و با افزودن هش��ت مدل جدید 
و افزایش تولید، میزان فروش را تا س��ال 2018 پنج 
برابر ک��رده و به 400 هزار دس��تگاه برس��اند. طبق 
اعالم فیات کرایس��لر، این موتورها ش��امل یک موتور 
چهار س��یلندر پیش��رفته و یک موتور ش��ش سیلندر 
در کارخانه ترمولی در جنوب ایتالیا تولید می ش��ود. 
فیات، آلفا را از ش��رکت دولتی  »ای آر ای« در س��ال 
1986 خری��داری ک��رد ام��ا تالش های بس��یار برای 
احی��ای این برند راه به جایی نب��رده و این برند تنها 
به س��ه مدل محدود شده اس��ت و تنها 74 هزار آلفا 

رومئو در سال 2013 فروخته شد. 

براساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک، سال گذشته بیش از 14میلیارد دالری میعانات گازی 
توس��ط ایران به بازارهای چهار گوشه جهان صادر شده است که یک رکورد جدید در بخش صادرات 
میعانات گازی کش��ور به ش��مار می رود. با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی ظرفیت تولید 
میعانات گازی ایران سال گذشته با افزایش همراه شد که این موضوع به افزایش حجم و ارزش صادرات 
میعانات گازی به عنوان نفت سبک کشور منجر شده است. سال 93 بیش از 8 میلیارد و 5 میلیون دالر 
میعانات گازی صادر شد که صادرات این محصول استراتژیک گازی رشدی حدود 36 درصدی را ثبت 
کرده است. به عبارت دیگر، با توجه به محدود شدن حجم صادرات نفت ایران در محدوده یک میلیون 
بشکه در روز، ایران به جای نفت خام، حجم صادرات میعانات گازی خود را در بازار افزایش داده است. 
عالوه بر این، با وجود آنکه هنوز هیچ توافق جامع هسته ای بین ایران و غرب به وقوع نپیوسته است، 
رویترز با انتشار گزارشی از توافق بزرگ گازی تهران–پکن خبر داده و گفته است: مطابق با این قرارداد 
جدید گازی بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت پاالیشگر چینی از مردادماه سال جاری حجم 
صادرات میعانات گازی ایران به چین با افزایش قابل توجهی  مواجه می شود. همزمان با افزایش صادرات 
میعانات گازی، حجم صادرات محصوالت پتروش��یمی، شیمیایی و پلیمری ایران هم سال گذشته با 
افزایش روبه رو شد به طوری که 14 میلیارد و 241 میلیون دالر انواع محصوالت پتروشیمی به بازارهای 
جهانی صادر شده است. حجم صادرات محصوالت پتروشیمی ایران هم متاثر از میعانات گازی، سال 

گذشته بیش از 32 درصد در مقایسه با سال 92 رشد نشان می دهد. 

نوبرانه های گران قیمت
نوبرانه های گوجه س�بز و چغاله بادام امسال با 
قیمت های بسیار باال به بازار آمده، گرچه قیمت 
سایر میوه ها متعادل است و سیب زمینی و پیاز 
نیز ارزان ش�ده اس�ت. از میوه فروشی های بازار 
شهرس�تانی میدان امام حس�ین )ع(، دو میوه 
بهاری گوجه سبز و چغاله بادام که به دلیل طعم، 
تقاضا نیز دارد، امس�ال با قیمتی  بس�یار گزاف 
راهی بازار ش�ده اس�ت. براس�اس این گزارش، 
ه�ر کیلوگ�رم نوبرانه گوجه س�بز و چغاله بادام 
به ترتیب با قیم�ت ۷۰ و ۶۰ هزار تومان در بازار 

شهرستانی عرضه می شود. 

س��الم خوانندگان محترم. با قس��مت دوم مسابقه اقتصادی خودمان در خدمت شما 
هستیم. برای شرکت در مسابقه کافی است عدد 1.453+1024/567.43 را به شماره 

پیامک 6985 ارسال کنید اما برویم سراغ شرکت کننده امروز. 
بنده: خودتون رو معرفی بفرمایید لطفا. 

شرکت کننده: به نام خدا؛ با سالم، محمدجواد عراقی روانچی هستم. 
بنده: خیلی خوش آمدید به مسابقه ما. با روال مسابقه که آشنا هستید؟ 

شرکت کننده: بله آشنایی دارم. 
بنده: پس وارد مسابقه بشیم؟ 

شرکت کننده: با پیش شرط تکریم و احترام متقابل بنده آماده ورود به مسابقه هستم. 
بنده: بسیار عالی. 

س��وال اول: نخس��تین گام دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کدام یک از گزینه های 
زیر خواهد بود؟ 

الف( وضع سیاست های انبساطی در نظام پولی
ب( افزایش نقدینگی در حوزه صنعت  
ج( ایجاد رونق در بازار مسکن  

د( تسویه بدهی های معوقه صنایع و واحدهای تولیدی از سازمان ها و شرکت های دولتی
شرکت کننده: ... 

بنده: صدای ما به شما می رسه؟ 
شرکت کننده: بله. 

بنده: پاسخ نمی دید؟ 
شرکت کننده:... 

بنده: دارید فکر می کنید؟  خیلی زمان نداریما. 
ش��رکت کننده: اجازه بدید برای اینکه به روند مس��ابقات آسیبی نرسه، من در ارائه 

پاسخ به شما، به کلیات بسنده بکنم و وارد جزییات نشم. 
بنده: جزییات نمی خواد. فقط گزینه موردنظرتون رو بفرمایید کافیه. 

شرکت کننده: برای ما همه گزینه ها روی میزه. 
بنده: یعنی همه پاسخ ها درسته؟ 

ش��رکت کننده: خب، البته اختالفات��ی هم بین گزینه ها وج��ود داره که ما در صدد 
نزدیک کردن مواضع همه گزینه ها به یکدیگر هستیم. 

بنده: خب االن یعنی چی می شه؟  
ش��رکت کننده: هنوز چیزی قطعی نیست. پیشرفت هایی حاصل شده، ولی اختالفات 

همچنان باقی  است. 
بنده:  ای بابا!  آقا جان خب االن وقت پاسخگویی ا ست. 

شرکت کننده: بنده موضع خودم رو شفاف بیان کردم. اراده جدی هم برای حضور در 
مسابقه دارم. االن شما و تهیه کننده باید تصمیمات اقتصادی سختی بگیرید. 

بنده: خب بابا اول جواب رو بدید، چشم، بعدش تصمیم می گیریم. 
شرکت کننده: خیر؛ ما انعطاف الزم رو به خرج دادیم. حاال نوبت شماست که امتیاز بدید. 

بنده: بابا بی انصاف هنوز سوال رو جواب ندادی! 
شرکت کننده: ما آماده ایم به تک تک سواالت پاسخ شفاف بدیم ولی باید پیش از اون 

از حسن نیت طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم. 
بنده:  ای بابا. . . عجب  گیری افتادیم. آقا ما زیاد وقت نداریم ها!  وقت برنامه رو به اتمامه. 
شرکت کننده: ولی ما زمان زیاد داریم، از ابتدا هم گفتیم که اراده جدی برای شرکت 
در مس��ابقه خواهیم داش��ت. اگر اراده الزم رو هم از طرف ش��ما و تهیه کننده محترم 

ببینیم، مسابقه رو ترک نمی کنیم. 
بنده: آقا جان از جون ما چی می خواین؟! 

شرکت کننده: تضمین. اول پول جایزه رو به حساب بنده واریز کنید، بعد پاسخ شما رو می دم. 
بنده: آخه نمی شه که بابا! 

شرکت کننده: خب اگه پول رو واریز کردید و تا چند ثانیه جواب رو ندادم، می تونید 
با استفاده از امکانات و نظارت های بانکی، جهت استرداد پول اقدام کنید. ولی اگه من 
جواب درس��ت بدم و ش��ما پول ندید، ما دیگه دس��تمون به جایی بند نیست. در واقع 

اقدامات ما برگشت پذیر نیست، ولی برای شما هست. 
بنده:  ای بابا. . . باشه پول رو ریختیم. . . 

شرکت کننده: الف. 
بنده: درسته!  جون به سرمون کردید ولی!  خدا کنه یه روز با کسی پای میز معامله ننشینید! 

یک ش�رکت آمریکایی از طرح های س�اخت یک برج به ش�کل گردباد رونمایی کرد که شامل یک رستوران گردان و ایس�تگاه تحقیقات آب و هوا است. این طرح توسط شرکت آمریکایی 
Kinslow, Keith & Todd ارائه شده است. این برج ایستاست اما ظاهر آن مانند گردباد متحرک است و رستوران گردان در بخش فوقانی آن، بر میزان ظاهر متحرک برج می افزاید. 

موج کتاب خوان��ی در میان بانوان در حال 
افزایش اس��ت و ب��ه س��رعت از آقایان جلو 

زده اند.  
روزنام��ه گاردی��ن در ای��ن ب��اره نوش��ت: 
تحقیقی در مورد میزان کتاب خوانی و نسبت 
آن بین آقایان و بانوان نشان می دهد خانم ها 

بیشتر کتاب می خوانند.
 ویدا نام سازمانی است که در حوزه کتاب 
و ادبیات تحقیق کرده و از میزان گسترده ای 
از موسسه های حوزه کتاب و ادبیات دو سوی 
اقیانوس اطل��س همچ��ون نیویورکر، الندن 
رویو بوکس، تایمز لترری ساپلیمنت و گرانتا 

در مطالعه خود بهره برده است. 
در  نش��ان می ده��د ک��ه  تحقی��ق  ای��ن 
س��ال 2014 باوجود س��هم ب��االی زنان در 
کتاب خوان��ی، هنوز اکثریت پوش��ش حوزه 
ادبیات و نقد و بررس��ی کت��ب در محوریت 

مردان اس��ت.  یکی از بدتری��ن متهمان این 
 london review of  تحقی��ق موسس��ه
books«« )موسس��ه بررس��ی کتب لندن( 
اس��ت ک��ه در س��ال 2014 می��الدی 527 
نویس��نده و منتقد م��رد در مقابل تنها 151 

زن داشته است. 

 »newyork review of books« موسسه

)موسسه بررسی کتب نیویورک( نیز با 677 مرد 
در مقاب��ل 242 زن، این عدم تعادل و نابرابری را 

نشان می دهد. 
با این حال پرفروش ترین کتاب های س��ال 
2014 متعلق به بان��وان هیالری منتل، دونا 

ترات و کیت موس است.
 زنان همچنین خریدار دوس��وم کتاب های 
به ف��روش رفت��ه بریتانیا هس��تند. تحقیقی 
در س��ال 2009 نیز نش��ان داد ک��ه خانم ها 
ب��ا 52 درص��د در مقابل 26 درص��د مردان، 
به مراتب کتاب خوان تر بوده اند و باید در حوزه 
نقد و بررسی کتاب، س��هم و نقش بیشتری 

داشته باشند. 
زنان دوس��وم کتاب های فروخته ش��ده را 
می خرند اما منتقدان مرد درصد بیشتری در 
نقد و بررسی کتاب ها دارند، هرچند این روند 

در حال تغییر است. 

پرفروش ترین کتاب های سال 2۰14 برای زنان نویسنده

زنان، خریدار دوسوم کتاب های بازار نشر

اراده جدی سیاسی در دادن جایزه

قبل از هر چیز، باید به خاطر داشته باشیم 
که هر ش��کلی از رابطه سیاسی در بلندمدت، 
زیرس��اخت های اقتصادی منطبق با ش��رایط 
خ��ود را پدی��د م��ی آورد. ش��یوه ای از تعامل 
ش��رکت های اروپای��ی و آمریکایی با ایران که 
در س��ال های اخیر از موض��ع نابرابر و دوگانه 
اقتصادی ش��کل گرفت��ه بود، تا ح��د زیادی 
ناش��ی از س��اختارقبلی بود. منظور از موضع 
دوگانه این اس��ت که از یک س��و شرکت های 
غرب��ی خود را به حضور دربازار ایران بی عالقه 
نشان می دادند و از سوی دیگر با به کارگیری 
واس��طه ها ی مختلف، حضوردر این بازار را به 
شکلی جدی تعقیب می کردند. موضع نابرابر 
هم ب��ه این معنا اس��ت که هن��گام تعامالت 
اقتص��ادی با ای��ران، به جای اینکه به ش��کل 
رایج بر سر جزییات توافقات و تعهدات مذاکره 
ک��رده و امتی��از دهند، وانم��ود می کردند که 
»صرف حضور در بازار ایران« خود یک امتیاز 
تلقی می شود. ش��اید مهم ترین محصول این 
 رابطه   که به تعبیر حافظ می توان آن را از نوع

 »دی��دار و پرهی��ز« دانس��ت، ش��کل گیری 
واسطه های متعدد در زنجیره ارزش اقتصادی 
بوده است. نفوذ این واسطه ها و قدرت گرفتن 
آنها – که عمال امروز آنها را به ذی ضرر اصلی 
ش��رایط جدید تبدیل کرده اس��ت – چیزی 
نیست که در کوتاه مدت تغییر کند. بسیاری از 
این واسطه ها در طول سالیان گذشته با هدف 
تثبیت موقعیت خ��ود، تصویری چنان تیره و 

کامال به دور از واقعیت از ش��رایط اجتماعی و 
اقتصادی ایران برای شرکای غربی خود ایجاد 
کرده اند که مدت ها طول می کش��د ش��رکای 
غربی متوجه ش��وند واقعیت امروز ایران، چیز 

دیگری است. 
همچنی��ن در کن��ار عدم حضور بس��یاری 
از ش��رکت های بین الملل��ی در ب��ازار جذاب 
ای��ران – که به نوع��ی یک باخ��ت اقتصادی 
برای آنها محس��وب می ش��د و عم��ال هزینه 
س��نگین اقتصادی بود که غرب برای تحمیل 
محدودیت های سیاسی می پرداخت – فرصتی 
برای حضور گسترده  و تثبیت موقعیت برندها 
و ش��رکت های دست دوم و س��وم اقتصادی 
جه��ان در بازار ایران فراهم ش��د که طبیعی 
اس��ت امروز، در برابر پذیرش ش��رایط جدید 

مقاومت خواهند کرد. 
به عبارت��ی در مذاکره های ب��زرگ در این 
مقیاس، همیش��ه ذی نفعانی وجود دارند که 
به صورت صریح و صحیح پش��ت میز مذاکره 
می نشینند و صحبت می کنند و ذی ضررهایی 
وجود دارند که شاید به ظاهر دیده نشوند اما 
تمام تالش خود را برای کارشکنی و جلوگیری 

از تغییر وضعیت موجود به کار می گیرند. 
بنابراین چه مطلوب ما باش��د و چه نباشد 
زمان��ی طوالن��ی الزم اس��ت ت��ا ب��ه تدریج، 
زنجیره ه��ای  و  اقتص��ادی  زیرس��اخت های 
استراتژیک کسب و کار، شکل جدیدی به خود 
بگیرند و خ��ود را با چارچوب های جدید وفق 
دهند. انتظار هر نوع تغییرات س��ریع، دور از 
واقعی��ت بوده و کس��انی که بکوش��ند چنین 
انتظاراتی را ایجاد یا القا کنند، عمدا یا س��هوا 

ش��رایط نارضایتی م��ردم را در کوتاه مدت و 
میان مدت فراهم خواهند کرد. مش��خصا باید 
مانند گذش��ته به دولت و مس��ئوالن اعتماد 
کنی��م و منتظر بمانیم آنها، با اش��راف کاملی 
که بر شرایط دارند و با مالحظه تمام اصول و 
چارچوب های موجود و حفظ همه جانبه منافع 
ملی، به تدریج هندس��ه سیاس��ی- اقتصادی 
جهان را به سمت ش��رایطی بهتر برای ایران 

و ایرانیان تغییر دهند. 
مشخصا وضعیتی که امروز در جهان شکل 
گرفته گامی به س��وی عزت و قدرت بیش��تر 
ایران در عرصه های بین المللی اس��ت. دنیای 
غرب رس��ما نش��ان داده برخ��الف ادعاهای 
قبلی ش��ان، آموخته اند ایران قدرتی نیس��ت 
ک��ه از معادالت سیاس��ی و اقتص��ادی جهان 
قابل حذف باش��د. این دس��تاورد کمی برای 
ما و دولت مان نیست اما باید به خاطر داشته 
باشیم که در هر تغییری، آنها که تا آن لحظه 
ذی نفع بوده و دستاوردی داشته اند، دلواپس 
و نگران می شوند. این شرایطی بوده که ما در 

سال های اخیر به وضوح تجربه کرده ایم. 
اکن��ون ک��ه مل��ت و مس��ئوالن ای��ران، 
دس��تاوردهای ارزش��مندی را در مذاکره های 
خود کس��ب ک��رده و گامی دیگر به س��وی 
جایگاه واقعی خود برداش��ته اند، طبیعی است 
ک��ه دلواپس��ان واقع��ی جدید، بای��د همه ما 
باش��یم و مراقب باشیم که هیچ ترفندی، چه 
کوچک نمایی دستاوردهای کسب شده و چه 
ایجاد انتظارات ش��تابزده برای تغییرات سریع 
در کوتاه م��دت و میان م��دت، دس��تاوردهای 

امروزمان را از ما نگیرد. 

مذاکرات هسته ای ایران و نقش ما در آن )2(

در بحث توافق و رسیدن به مرحله برداشتن تحریم ها، فکر می کنم در ابتدا تحریم ها در زمینه 
مالی و بانکی برداش��ته ش��ود کما اینکه االن اثرش را روی قیمت سهام بانک های مورد تحریم 
گذاشته است، منابع مالی بلوکه شده آزاد و مراودات مالی که نداشته ایم برقرار می شود، حاال اگر 
در این زمان تا برداشته شدن تحریم ها اقداماتی صورت بگیرد و در حالت آماده باش قرار بگیرند 
مسلما آثار برداشته شدن تحریم ها با سرعت بیشتری مشخص خواهد شد اما از نظر اقتصادی، 
تولید و اشتغال من فکر می کنم که چهار، پنج ماهی زمان الزم خواهد بود تا لغو تحریم ها تاثیرات 
واقعی خود را نش��ان دهد اما از نظر روانی مس��لما همان موقع آثار خودش را خواهد گذاشت، 
انتظ��ارات مربوط ب��ه افزایش قیمت ها از بین می رود و احتماال قیمت ها در یکس��ری کاالهای 
مصرفی کاهش خواهد یافت، از نظر بحث سرمایه گذاری نیز سرمایه گذارها وقتی مطمئن شوند 
که این تحریم ها برداش��ته خواهد ش��د آن زمان برای دریافت مجوز و پیمودن مس��یرها برای 
دریافت مجوزهای سرمایه گذاری اقدام خواهند کرد، البته اینها زمانبر است، بنابراین هرچه ما 
االن بیشتر این اطمینان را ایجاد کنیم که این توافق انجام می شود و مفاد آن هم در چارچوب 
همان انتظاراتی است که طرفین دارند و به برنامه زمان بندی برای اجرا می رسد ممکن است از 
همین حاال این اقدامات را انجام دهند و برای بحث نقل و انتقاالت و سرمایه گذاری آماده شوند. 
حتی ممکن اس��ت درصورتی که از برطرف شدن تحریم ها اطمینان حاصل شود از همین االن 
بعضی از محدودیت ها دور زده شود زیرا در آینده برای آن مجازاتی وجود نخواهد داشت و شاید 
شرکت های خارجی یا شرکت هایی که در تحریم بودند از همین االن اقداماتی انجام دهند تا این 

مسئله زودتر به نتیجه برسد و بعد از لغو تحریم ها نتایج آن را زودتر ببینند. 

منطقه آزاد

جدول امروز

360

نگاه آخر

فرصت سوزی

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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احسان ابراهیمی
طنزنویس

آثار روانی، مهم ترین اثر لغو تحریم ها 

محمدرضا شعبانعلی
کارشناس مدیریت

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

قیمت در بازار شهرستانی میدان امام حسین)ع(انواع میوه

70 هزار تومانگوجه سبز

60 هزار تومانچغاله بادام

10 هزار تومانتوت فرنگی

7500 تومانآناناس

3000 تومانطالبی تو سبز
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