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تولید؛ یک زخم خارجی، هزار درد داخلی

 بد عهدی دوباره ترک ها
یک هفته پس از سفر اردوغان

طبل بی صدای صادرات غیرنفتی 

بازار سرمایه به کدام سو می رود؟

750 کامیون ایرانی در مرز ترکیه به صف شدند

بررسی مشکالت داخلی استفاده از شرایط پساتحریم

 بانک ها در باتالق معوقات بانکی گرفتار شده اند

 خیز بلند شاخص کل
برای 86هزار واحد

بانک های دولتی در وضعیت هشدار
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ری��زش روزه��ای اخیر ب��ازار 
س��رمایه ای��ن دغدغ��ه را در 
س��هامداران به وجود آورده است 
که آیا روزهای تلخ سال 93 دوباره 

تکرار می شود.
حج��م عرضه ه��ا در چن��د 

روز گذش��ته ب��ه ان��دازه ای بوده 
ک��ه ت��ا کن��ون چن��د حمای��ت 
شکس��ته ش��ده و تع��ادل روز 
 گذش��ته ه��م رم��ق چندان��ی

 نداشته است. 
نیما آزادی و پشوتن مشهوری 

ن��ژاد دو اس��تاد تکنی��کال، در 
جداگان���ه ای  تحلیل ه����ای 
معتقدن��د ک��ه ش��اخص کل در 
آس��تانه خیزی بلند ق��رار دارد.
تحلیل این اساتید را در صفحه 12 

بخوانید.

نا|
یس

 | ا
ی 

رد
تج

دس
ضا 

در
حم

م
وزیر نفت:

وزارت نفت
به همه عالم

بدهکار است

 بیژن زنگنه روز گذش��ته درباره برنامه ها و عملکردهای 
وزارت نف��ت توضیحاتی را به خبرنگاران ارائه کرد . یکی از 
مهم ترین مواردی که در این نشس��ت عنوان شد، پرونده 

بابک زنجانی و میزان بدهی آن به وزارت بود . 
به گزارش خبرنگار »فرص��ت امروز« زنگنه در این باره 
اع��ام کرد: زنجانی بیش از 2 ه��زار و ٧٠٠ میلیون دالر 
بدهکار اس��ت و قوه قضاییه و دادس��تان کل کشور پیگیر 
موضوع هس��تند. اقدامات برای انتقال اموال بابک زنجانی 
آغاز ش��ده و به قیمت روز محاس��به و براساس قیمت روز 
بده��ی پرداخ��ت می ش��ود . دارایی وی به بی��ش از ٥٠٠ 
میلیون دالر هم نمی رس��د و مهم تری��ن آنها دو ملک در 
فرمانیه و الهیه اس��ت . این پرونده هنوز از دادس��را خارج 
نشده و دادستانی برای تسویه بدهی وی وکالت دارد البته 
عم��ده این اموال به اس��م افراد دیگر بوده ک��ه آنها به ما 

وکالت داده اند.
بیژن زنگنه شایعه اخراج رکن الدین جوادی، مدیر عامل 

شرکت ملی نفت ایران را تایید نکرد.
وی همچنی��ن فش��ار یارانه ه��ا را له کننده دانس��ت و 

گفت: ش��اید  برای نخس��تین بار باش��د ک��ه وزارت نفت 
حق��وق کارکنان خود را 2٨ اس��فندماه و با وام گرفتن از 
بانک مرکزی پرداخت کرده اس��ت . س��ال گذشته روزی 
12٥ میلیارد تومان بایت یارانه ها پرداخت کرده، هم اکنون 
وزارت نف��ت ب��ه همه عالم بدهکار اس��ت و نفت ثروتمند 
فقیر ش��ده اس��ت.از دیگر نکاتی که وزیر نفت در نشست 
خبری خود به آن اش��اره کرد، مس��ئله س��همیه ایران در 
اوپک بود . زنگنه در این باره گفت:  پیش بینی ما این است 
ک��ه پس از رفع تحریم ه��ا در چندماه ب��ه تولید پیش از 
تحریم برس��یم . اوپک نیز با بازگشت ایران به سهمیه قبل 
سهمیه ها را طوری تنظیم خواهد کرد که به بازار لطمه ای 
نخورد . وی با اش��اره به اینکه چینی ها نگران هس��تند آیا 
ای��ران بعد از لغو تحریم ها با آنها روابط اقتصادی و کاری را 
ادامه می دهد،  گفت: هیچ مطالبه نفتی از چینی ها نداشته 
و ب��ه هیچ وجه هم قصد حذف چین از بازار نفت را نداریم. 
 سفر اخیر برای پاسخ به این نگرانی بود که ما اعام کردیم 
روابط با چین و روس��یه به همان میزانی که با ما دوس��تی 
کرده اند، از یادمان نمی رود . چین شریک راهبردی ما است.

زنگنه درباره امضای تهاتر نفت ایران با کاالی روس��ی با 
صراحت اعام کرد: برای تهاتر کاال قراردادی امضا نکردیم 

اما درباره موضوع دیگر که محرمانه است،  امضا دادیم . 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را وزارت نفت در 
صنایع باالدس��تی به بخش خصوصی بی اعتماد اس��ت اما 
به ش��رکت های خارجی اعتماد دارد و حمایت های آن از 
بخش های دیگر نیز کامی اس��ت، گفت:  صنعت نفت در 
تملک دولت اس��ت . سیاس��ت کنونی ما نیز این است که 
مش��ارکت در تولید نفت نیز تنه��ا در انحصار دولت باقی 
بمان��د . در حال حاضر، هم از حض��ور بخش خصوصی در 
صنعت نفت و گاز استقبال می کنیم؛ البته اگر خصولتی ها 
اجازه دهند. رقیب بخش خصوصی دولتی ها نیستند، بلکه 
خصولتی ها هس��تند، هر جا مناقصه ای گذاش��ته می شود 
خصولتی ه��ا هم حض��ور دارند، ه��م پول دارن��د . بخش 
خصوصی واقعی ما بس��یار نحیف و توان مالی آنها بس��یار 

کم است.
زنگنه تاکیدک��رد که آمار دقیق��ی از درآمدهای بلوکه 

شده نفتی ایران ندارد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز نوشت: 
بی صبرانه مشتاق  س��رمایه گذاران خارجی 
بازگش��ت به ب��ازار پرس��ود اقتص��اد ایران 

هستند. 
ورود  هرچن��د  اف��زود:  روزنام��ه  ای��ن 
سرمایه گذاران خارجی به ایران پر سروصدا 
و با اش��تیاق اس��ت اما این ورود با در نظر 

گرفتن همه احتیاط های الزم خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در مطل��ب روزنامه 
واشنگتن تایمز به قلم »کریس وایت« آمده 
اس��ت: حصول توافق نهایی هسته ای ایران 
همچن��ان در هال��ه ای از ابهام ق��رار دارد و 
آمریکا و ایران بر سر لغو تحریم ها و کیفیت 
و زم��ان آن ب��ا یکدیگ��ر بحث و مش��اجره 
دارند... ب��ا وجود این ابهام مهم، بس��یاری 
از س��رمایه گذاران خارجی حتی منتظر باز 

شدن رسمی دروازه های ایران نمانده اند. 
واش��نگتن تایمز نوش��ت: هفته گذش��ته 
رییس جمه��وری ترکیه وارد تهران ش��د و 
در این س��فر یک روزه، هش��ت توافق نامه 
همکاری ه��ای تجاری و صنعت��ی با تهران 
امض��ا کرد. چین هم خ��ود را آماده امضای 
توافق نامه ساخت یک خط لوله گاز طبیعی 
میان ایران و پاکس��تان می کند که مدت ها 
ب��ه تاخی��ر افتاده اس��ت. هر زم��ان توافق 
به دست آید و تحریم های ایران تعدیل شود 

این توافق نامه عملیاتی خواهد شد. 
»هفته گذش��ته وزیر بازرگان��ی هند نیز 
وارد ته��ران ش��د و در ای��ن س��فر از نارندا 
مودی، نخست وزیر هند برای سفر به ایران 
و حضور در یک ضیافت ش��ام به افتخار وی 
به منظور گسترش مناسبات اقتصادی میان 

دو کشور دعوت به عمل آمد.«
در بحبوح��ه این ابراز اش��تیاق، روس��یه 
آخری��ن و بح��ث برانگیزتری��ن کش��ور در 

اقتص��ادی  توافق نامه ه��ای  جس��ت وجوی 
پوتی��ن،  والدیمی��ر  اس��ت.   ای��ران  ب��ا 
رییس جمهوری روس��یه روز دوشنبه اعام 
کرد ک��ه ممنوعیت فروش س��امانه پدافند 
هوایی ٨٠٠ میلی��ون دالری به ایران را که 
س��ال ها تحویل آن معطل مانده است، لغو 

می کند. 
پل س��ولیوان اقتصاددان دانش��گاه دفاع 
مل��ی آمری��کا هفت��ه گذش��ته در مجمعی 
در این دانش��گاه با موضوع بررس��ی هجوم 
صاحب��ان کس��ب و تج��ارت و س��رمایه به 
ای��ران در نتیج��ه حصول توافق هس��ته ای 
گفت: »هر زمان درهای صنایع نفتی ایران 
گشوده شود، به طور یقین بازار انرژی جهان 

دستخوش تحول خواهد شد.«
مس��کن س��ازان و بانک های سرمایه گذار 
دام��اک  »ام��اک  ش��رکت  مانن��د 
 Damac Properties Dubai»دوب��ی
  Islamic Bankو بان��ک اس��امیCo 
PJSC بی صبرانه مشتاق سرمایه گذاری در 

صنعت مسکن ایران هستند. 
در این ارتباط »حسنین مالک« موسسه 
  Exotixدوب��ی پارتن��رز«  »اگزاتیک��س 
Partners LLP in Dubai. می گوی��د: 
»لغ��و تحریم های ایران ٥ درصد به رش��د 

اقتصادی دوبی کمک خواهد کرد.«
این صاحب نظر اقتص��ادی می گوید: »با 
لغو تحریم های ایران، بانک ها و شرکت های 
مسکن ش��اهد رشدی متناس��ب در میزان 
ودیعه گ��ذاری و تج��ارت و خری��د مل��ک 

خواهند بود.«
واشنگتن تایمز در ادامه توضیح می دهد: 
ترکیه کشوری اس��ت که در دوران تحریم 
هرگز مناس��بات اقتصادی اش را با همسایه 
خ��ود قطع نکرد و ترجی��ح داد بهای گازی 

را ک��ه از ای��ران خری��داری می کند به طا 
پرداخ��ت کند تا به نح��وی بر تحریم ایران 
غلب��ه کند.  آنکارا تجارت ب��ا ایران را برای 
خ��روج کش��ورش از رک��ود موث��ر و مفید 

ارزیابی می کند. 
حج��م خالص صادرات ط��ای ترکیه به 
ایران در س��ال 2٠14 بالغ بر 39٨ میلیون 
دالر بود که در سال جاری میادی به دنبال 
افزایش وابس��تگی ترکیه به س��وخت ایران 
پیش بینی می ش��ود ب��ه 2.٥٨ میلیارد دالر 

افزایش یابد. 
براس��اس اع��ام موسس��ه اوراق به��ادار 
جهانیGlobal Securities ، پاالیش��گاه 
»توپ��راس ترکی��ه پت��رول رافینریل��ری«  
Tupras Turkiye Petrol Rafin-

erileri، تنها پاالیشگاه استخراج نفت خام 
ترکیه، نیز از محل لغو تحریم های ایران به 

نحو مطلوبی سود خواهد برد. 
ارزش س��هام ش��رکت توپراس امس��ال 
9.2درصد رشد کرد و شرکت های ترکیه ای 
فرصت های نابی را در بخش های عقب افتاده 
مصرف کننده و صنعت ایران کسب خواهند 
ک��رد.  ویس��ل یای��ان دبی��رکل موسس��ه 
تولیدکنن��دگان آه��ن و ف��والد ترکیه در 
مصاحبه با رورزنامه ترکیه ای »زمان« گفته 
است: »پیش از تحریم در بعضی از بخش ها 
6٠٠ هزار تن صادرات به ایران داش��تیم اما 
از هنگامی که تحریم ها به اجرا درآمد حجم 

صادرات ما به ایران به صفر رسید.«
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ب��ا ح��ذف 
تحریم ه��ای ایران، بازار ف��والد ترکیه احیا 

شود.«
بخش دیگر اقتصادی که با لغو تحریم های 
ایران ش��اهد رش��د خواهد بود، کشتیرانی 
و حمل کاال اس��ت.  به دنبال انتش��ار خبر 

به دس��ت آمدن چارچوب توافق هس��ته ای 
ای��ران، ارزش س��هام ش��رکت کش��تیرانی 
مالزیایی MISC Berhad در بازار بورس 

مالزی رشد نجومی کرد. 
صنای��ع نفتک��ش مالزی هم ب��ه تبع آن 
رش��دی تند را شاهد خواهند بود. هر زمان 
توافق هس��ته ای ای��ران امضا ش��ود، ایران 
میزان ص��ادرات نفت خام خ��ود را افزایش 

خواهد داد. 
واش��نگتن تایم��ز در ادام��ه نوش��ت: در 
نخس��تین س��ال ها پس از امض��ای توافق 
پیش بین��ی نمی ش��ود مناس��بات تج��اری 
آمریکا و ایران ش��اهد ترمیم و بهبود باشد، 
بلک��ه تج��ارت متقاب��ل و س��رمایه گذاری 
نویدبخ��ش اقتصادهای ب��زرگ اروپا روانه 

ایران خواهد شد. 
برمبنای برخی محاس��بات، حجم تجارت 
اروپ��ا با ایران که س��ال گذش��ته ب��ه 3. ٨ 
میلیارد دالر رس��ید می تواند در مدت س��ه 

سال، پنج برابر شود. 
»س��وزان مالونی« از کارشناسان موسسه 
»بروکینگ��ز« در این زمینه اظهار داش��ت: 
»آنچ��ه ایرانی ه��ا خواهان آنند، بازگش��ت 
س��رمایه گذاران بزرگ اروپایی ب��ه اقتصاد 
ایران و سرمایه گذاری پایدار و طوالنی مدت 
هم��ه ش��رکت های ب��زرگ نفت��ی و مالی 
اروپای��ی و س��رمایه گذاران س��ایر بخش ها 
مانند خودرو س��ازی از کشورهای انگلیس، 

فرانسه و آلمان است.«
مالونی افزود: »احس��اس ق��وی من این 
اس��ت که اغل��ب بازیگ��ران اصل��ی میدان 
س��رمایه گذاری در ایران هرچن��د ورود به 
ایران را فرصتی ناب می دانند اما ورودش��ان 
ب��ه ای��ران محتاطان��ه و ب��ا رعای��ت تمام 

ماحظات خواهد بود.« 

واشنگتن تایمز: سرمایه گذاران خارجی مشتاق بازگشت به بازار ایران هستند
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نوبخت در نشست خبری مطرح کرد 

بودجه سایه دولت برای لغو تحریم ها
 س��خنگوی دولت با اش��اره به دو س��قفه بودن 
بودج��ه 94 گفت: در س��ازمان مدیریت به گونه ای 
برنامه ریزی ش��ده است که اگر س��قف درآمدهای 
م��ا بی��ش از درآمده��ای تعیین ش��ده در بودجه 
94 باش��د، به ویژه ب��ا لغو تحریم ها ک��ه امیدواریم 
با مس��اعی همکاران مان این مهم به نتیجه برس��د 
و منابع بیش��تری در اختیار داش��ته باشیم، بودجه 
س��ایه ای در کنار بودجه فعلی در نظر گرفته ش��ود 
تا به نحو شایس��ته تری از این منابع استفاده کنیم.  
محمدباقر نوبخت در نخستین نشست خبری خود 
در س��ال 94 در جمع خبرن��گاران تاکید کرد: اگر 
حت��ی منابع مالی م��ا کمتر از رقمی باش��د که در 
بودجه 94 پیش بینی شده است، بودجه دیگری هم 
متناس��ب با آن خواهیم داشت.  وی با اشاره به نرخ 

رش��د اقتصادی در س��ال 
اقتصادی  رشد  گفت:   93
در س��ال 93 بیش از ٨.3 
درصد بود که در سال 94 
 به دنبال رش��د اقتصادی 
4 تا ٥ درصدی هستیم. 

س��خنگوی دول��ت ب��ا 
اش��اره به آمار نرخ رش��د 
اقتصادی در 9 ماهه سال 
93 اف��زود: 3.٨ درصد از 
س��وی بانک مرکزی رشد 

اقتصادی 9 ماهه سال 93 اعام شد. آنچه که برای 
سال 94 در نظر داریم، افزایش نرخ رشد اقتصادی 
بیش از رش��د اقتصادی سال 93 است یعنی از ٨.3 
درص��د که فعا 9 ماهه اس��ت و پیش بینی مان این 
است که ممکن است در همین حد 3.٥ تا 4 درصد 
باشد، در سال 94 بیش از این باشد و به دنبال رشد 
اقتصادی بین 4 تا ٥ درصد هستیم. نرخ تورم را هم 
برنامه ریزی کردیم که بتوانیم از متوس��ط نرخ تورم 
سال 93 که 14.٨ درصد بود، کمتر داشته باشیم و 

از سطح 14 درصد افزایش پیدا نکند. 
وی در ادامه با بیان اینکه برنامه شش��م توس��عه 
در دس��تور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار 
دارد، گف��ت: اجرای پن��ج برنامه قب��ل از پیروزی 
انقاب اسامی و پنج برنامه بعد از پیروزی انقاب 
اس��امی نشانگر این اس��ت که همواره بین اهداف 
مطرح شده و آنچه که در عملکرد داشته ایم، تفاوت 
معناداری وج��ود دارد و دول��ت یازدهم در تاش 
است که آسیب شناسی نسبت به اجرای برنامه های 
پنج ساله داشته باشد تا تحولی در کار برنامه ریزی 

آغاز شود. 
سخنگوی دولت ادامه داد: از فروردین ماه 93 در 
سازمان مدیریت، آسیب شناسی برنامه ششم توسعه 
را شروع کردیم و حتی پیش نویسی از سیاست های 
کلی آن را هم تهیه کرده ایم. لذا در این بررس��ی ها 
به این نتیجه رس��یدیم که داش��تن برنامه ضروری 

است اما باید تحولی در برنامه نویسی ایجاد شود. 
نوبخت با اشاره به ویژگی های برنامه ششم، گفت: 
برنامه شش��م با ش��کل و محتوای بهتر و مختصرتر 

نس��بت به گذش��ته در دس��تور کار ما قرار دارد و 
س��ازمان مدیریت نیز بر تهیه برنامه ششم متمرکز 

شده است. 
وی همچنین با اش��اره به جلسه معاونت حقوقی 
رییس جمه��ور برای تبیی��ن ابعاد حقوق��ی بیانیه 
لوزان و چگونگی رفع تحریم ها گفت: ابعاد حقوقی 
تحریم ه��ا و نحوه رفع آنان با حضور مس��ئوالنی از 
تیم ارش��د مذاکره کننده به بحث و بررسی گذاشته 
می شود.  سخنگوی دولت با بیان اینکه فکت شیت 
ایرانی در صورت نیاز منتش��ر خواهد شد، گفت: در 
مصاحبه ه��ا و مذاکره ها، مواضع مس��ئوالن وزارت 
خارج��ه در جهت تبیین فکت ش��یت بیان ش��ده و 
اگر الزم باش��د مکتوب آن منتش��ر می شود و قطعا 
مواضع تیم مذاکره کننده ما روش��ن و تبیین کننده 
ب��ه  پ�اس��خ  در  وی  اس���ت. 
س��والی در م��ورد قط��ع بیمه 
روزنامه ن��گاران، گف��ت: از این 
موضوع بی اطاعم، قطعا چنین 
موضوعی صحت ندارد چرا که 
منابع مال��ی آن در بودجه 94 
پیش بینی شده و شاید وزارت 
ارشاد خواسته با یک ساز و کار 
بهتر نسبت به بیمه خبرنگاران 

اقدام کند. 
همچنین  دولت  س��خنگوی 
درخص��وص ن��رخ س��ود بانک��ی، گف��ت: یک��ی از 
مس��ئولیت های ش��ورای پول و اعتبار، تعیین نرخ 
س��ود بانکی است و یک همبستگی معناداری میان 

این نرخ و نرخ تورم وجود دارد. 
نوبخت گفت: حال که نرخ تورم با سیاس��ت های 
دولت، روند کاهنده دارد، نرخ س��ود بانکی هم باید 
خودش را متناسب با این نرخ تعیین کند؛ لذا دولت 
با تعدیل نرخ س��ود بانکی موافق اس��ت و قطعا نرخ 

جدید از نرخ فعلی کمتر خواهد بود. 
وی همچنین با اشاره به بخشنامه جهانگیری برای 
کنت��رل قیمت ها، گفت: مع��اون اول رییس جمهور 
در راستای انضباط بخش��ی به دستگاه های دولتی، 
بخش��نامه ای را ب��ه همه واحدهایی ک��ه به نوعی با 
قیمت گذاری مواجه هس��تند، اباغ کردند. بنابراین 
بع��د از ارس��ال این بخش��نامه به تمام��ی واحدها، 
نظارت بر اجرای این بخشنامه از سوی دستگاه های 
ذی ربط پیگیری خواهد شد و دولت اجازه نمی دهد 
واحدها به افزایش قیمت کاال و خدمات خود اقدام 
کنند، چ��را که همچنان سیاس��ت مه��ار تورم در 

دستور کار دولت است. 
س��خنگوی دولت درخصوص دسترس��ی آزاد به 
اطاع��ات نیز گفت: س��امانه هایی در این خصوص 
فعال ش��ده و در حال به روزرس��انی است و هر نوع 
نقص��ی که در فرآیند دسترس��ی ب��ه اطاعات آزاد 

وجود دارد را برطرف خواهیم کرد. 
نوبخ��ت تاکید کرد: دسترس��ی آزاد به اطاعات، 
یک سیاست مس��تمر و در حال تکامل است که از 

سوی دولت یازدهم دنبال می شود. 



بخ��ش خصوصی ب��ه دلیل 
انباش��ت مطالباتش از وزارت 
نیرو، دیگر تمایلی به س��اخت 
نیروگاه ه��ای جدید و ورود به 
زیرس��اخت های  ایجاد  عرصه 
تامی��ن ب��رق کش��ور ن��دارد . 
عض��و  پارس��ا،  محم��د  ام��ا 
هیات مدیره سندیکای صنعت 
ب��رق خبر می ده��د که دولت 
قصد دارد با افزایش س��همیه 
ص��ادرات ب��رق نیروگاه ه��ای 
برای  الزم  انگی��زه  خصوصی، 
عرص��ه س��اخت  در  حض��ور 

نیروگاه را فراهم کند.
عض��و  پارس��ا،  محم��د 
س��ندیکای  هیات مدی��ره 
صنعت برق به »فرصت امروز« 
وزارت  اخی��را  می گوی��د: 
نیرو اع��ام ک��رده که بخش 
خصوص��ی می تواند ب��ا ایجاد 
نیروگاه جدید، 50 درصد برق 
تولیدی خود را به خارج صادر 

کند.
وی اضاف��ه می کند: اگرچه 
بخ��ش خصوص��ی تمایلی به 
عرص��ه س��اخت  در  حض��ور 
پیش��نهاد  اما  ن��دارد  نیروگاه 
اخیر وزارت نیرو مشوق خوبی 
برای فعاالن این بخش خواهد 

بود.
عضو هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق معتقد اس��ت که 
با ص��دور مجوز برای صادرات 
نیم��ی از برق تولید ش��ده در 
بخش  جدی��د،  نیروگاه ه��ای 
خصوص��ی 50 درص��د پ��ول 
خ��ود را از خارج وصول کرده 
و دیگ��ر دغدغه افزایش حجم 
مطالب��ات خود در وزارت نیرو 

را نخواهد داشت.
متاسفانه  بیان می کند:  وی 
دول��ت ب��ه دلی��ل اختصاص 
بخش��ی از پول ب��رق به یارانه 
نقدی و غیر واقعی بودن بهای 
مابه التفاوت  نیست  قادر  برق، 
هزینه تمام شده تولید و نرخ 
دریافت��ی از مش��ترکان را به 
کرده  پرداخت  تولیدکنندگان 
و به همی��ن دلیل وزارت نیرو 
تبدیل  ب��زرگ  بده��کاری  به 

شده است.
پارس��ا همچنین از تصمیم 
مشابه س��ازی  ب��رای  دول��ت 
ن��رخ س��وخت تحویل��ی ب��ه 
ب��ا  خصوص��ی  نیروگاه ه��ای 
می دهد .  خبر  پتروش��یمی ها 
وی اضاف��ه می کند: س��وخت 
یارانه ای  ه��م  پتروش��یمی ها 
نبوده و به��ای آن حدود 13 

سنت تعیین شده است.

ارسال دستورالعمل 
صادرات برق به سندیکا

هوش��نگ فاحتیان، معاون 
وزی��ر نی��رو در امور ب��رق نیز 
خب��ر اعام ش��ده از س��وی 
س��ندیکای  هیات مدیره  عضو 
صنعت ب��رق در زمینه صدور 
نیم��ی از برق تولید ش��ده در 
نیروگاه های خصوصی تازه ساز 

را تایید می کند.
وی ب��ه »فرص��ت  ام��روز« 
به  مرب��وط  نام��ه  می گوی��د: 
ص��ادرات برق، روز دوش��نبه 
تدوین و به سندیکای صنعت 
برق ارسال شد و به وزارتخانه 
هم این مسئله را اعام کردیم.

فاحتی��ان ایج��اد ام��کان 
صادرات نیم��ی از برق تولید 
شده در نیروگاه های خصوصی 
را مشوق مناسبی برای بخش 
خصوصی به منظ��ور ورود به 
عرصه س��اخت نیروگاه جدید 

می داند.
وی در پاسخ به این پرسش 
ک��ه ب��ا تصمیم��ات جدی��د، 
پیش بین��ی می کنی��د چن��د 
نی��روگاه در کش��ور س��اخته 
ش��ود، عنوان می کند: تصمیم  
گرفته ای��م ظ��رف دو تا س��ه 
س��ال آینده می��زان صادرات 
ب��رق کش��ور را تا س��ه برابر 
می��زان فعلی افزای��ش دهیم . 
برای دس��تیابی به این هدف 
باید برنامه ریزی درست انجام 
دهیم . فقط نبای��د در ارتباط 
با این مس��ائل صحبت کنیم ، 
باید زیرساخت های الزم  بلکه 

هم فراهم شود.

حل مشکل مطالبات بخش 
خصوصی در انتظار تصمیم 

دولت
پس از آنک��ه دولت تصمیم 

گرفت ساخت نیروگاه و تولید 
ب��رق را به بخ��ش خصوصی 
واگذار کند، ای��ن بخش وارد 
عم��ل ش��د . به گفت��ه محمد 
عل��ی وحدتی، عض��و انجمن 
بخش خصوصی  نیروگاه داران 
در ح��ال حاض��ر 50 درص��د 
کش��ور  در  تولی��دی  ب��رق 
تولید  بخش خصوصی  توسط 
می شود . زیرا عاوه بر ساخت 
ای��ن بخش،  نیروگاه توس��ط 
نیز  نیروگاه های دولتی  برخی 
در جریان خصوصی س��ازی به 

متقاضیان واگذار شد.
متاس��فانه 30 هزار میلیارد 
تومان بده��ی دولت به بخش 
خصوصی صنع��ت آب و برق، 
انگی��زه فعاالن ای��ن بخش را 
برای حضور بیش��تر در عرصه 
کاه��ش داد ام��ا وحدت��ی به 
»فرصت امروز« می گوید: برای 
حل مشکل عدم انجام به موقع 
تعهدات دولت، راهکارهایی در 

قانون پیش بینی شده است.
وی اضافه می کند: در قانون 
راهکاری  ه��م  پنجم  برنام��ه 
برای پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی پیش بینی شده بود . 
اواخر س��ال گذشته مصوبه ای 
در کمیسیون اقتصادی دولت 
به تصویب رسید . براساس این 
مصوب��ه مش��ترکانی که بیش 
از پن��ج مگاوات ب��رق مصرف 
می کنن��د یا باید مس��تقیما با 
نیروگاه ه��ای خصوص��ی وارد 
مذاکره ش��ده و ب��رق خود را 
خریداری کنند- که اصطاحا 
ب��ه آن قرارداده��ای دو جانبه 
می گوین��د- ی��ا اینک��ه خود 
اقدام به ساخت نیروگاه کنند . 
راهکار دیگر قانون، تامین برق 
مورد نی��از این مش��ترکان از 

طریق بورس انرژی است.

وی با اش��اره ب��ه اینکه در 
س��ال های اخیر بورس انرژی 
فعالی��ت خ��ود را آغ��از کرده 
گام  در  مجموع��ه  ای��ن  و 
نخس��ت اقدام به فروش برق 
بی��ان می کن��د:  کرده اس��ت، 
نیروگاه های خصوصی، بخشی 
از ب��رق خ��ود را ب��ه ب��ورس 
می دهن��د تا از ای��ن طریق به 

دست مصرف کننده برسد.
اس��ت  معتق��د  وحدت��ی 
ک��ه مصوب��ه دول��ت درب��اره 
مش��ترکانی که بی��ش از پنج 
مگاوات برق مصرف می کنند، 
ب��رای حضور  خوبی  مش��وق 
بخ��ش خصوص��ی در عرصه 
اس��ت اما متاس��فانه هنوز به 

مرحله اجرا نرسیده است.
این تصمیم  وی می گوی��د: 
فقط در حد مصوبه کمیسیون 
اقتصادی اس��ت، بنابراین باید 
تبدیل به مصوبه هیات دولت 
ش��ده و س��پس اباغ شود . با 
اجرایی ش��دن این تصمیم به 
دلیل آنکه دولت دیگر خریدار 
وضعیت  نیس��ت،  انحص��اری 

بهبود خواهد یافت .
 

گاز تحویلی به نیروگاه ها 
هم قیمت خوراک 
پتروشیمی باشد

نی��روگاه داران  انجمن  عضو 
بخش خصوصی تصمیم دولت 
درباره قیم��ت گاز تحویلی به 
نیروگاه ها را نیز در عزم بخش 
ب��رای مش��ارکت  خصوص��ی 
موثر  نیروگاه ه��ا  در س��اخت 

می داند.
وی عنوان می کند: براساس 
دولت  پنج��م،  برنامه  قان��ون 
می تواند بخش خصوصی را به 
تولید و صادرات برق تش��ویق 
کن��د  اما س��وخت تحویلی به 

نیروگاه ه��ا بای��د غیر یارانه ای 
باشد . این مسئله همواره بحث 
جدی بین وزارت نیرو و نفت 

بوده است.
وحدت��ی تاکی��د می کن��د: 
ب��رق ه��م مانن��د محصوالت 
پتروش��یمی، خروجی نیروگاه 
اس��ت . عملک��رد نیروگاه ها و 
پتروش��یمی ها از نظ��ر تولید 
محصول یکس��ان بوده و باید 
بهای سوختی که به نیروگاه ها 
تحویل داده می ش��ود، مشابه 
پتروشیمی ها  س��وخت  بهای 

باشد.
م�ی ده����د:  ادام����ه  وی 
وزارت نف��ت معتق��د اس��ت 
س��وخت  نیروگاه ها  ب��ه  باید 
داده  تحوی��ل  غیر یاران��ه ای 
ش��ود . تاکنون این وزارتخانه 
به��ای  به عن��وان  را  ع��ددی 
پیش��نهادی گاز تحویل��ی به 
نیروگاه ها مکت��وب نکرده اما 
گفته ش��ده بود رق��م 30 تا 
35 س��نت را برای س��وخت 
نیروگاه ها در نظر گرفته است . 
اختصاص چنین ارقامی برای 
س��وخت نیروگاه ه��ا، تولی��د 
قطع��ا  را  ب��رق  ص��ادرات  و 

غیر اقتص��ادی می کن��د.
نی��روگاه داران  انجمن  عضو 
بی��ان  خصوص��ی  بخ��ش 
سال  پتروش��یمی ها  می کند: 
گذش��ته رقم 13/5 س��نت را 
پرداخت  خ��ود  خوراک  برای 
کردند . البته قب��ل از افزایش 
قیمت ها ارقام بس��یار کمتری 
را ب��ه وزارت نف��ت پرداخت 
زیادی  مقاومت  و  می کردن��د 
در برابر تغییر قیمت ها از خود 

نشان دادند . 
وحدت��ی در پاس��خ به این 
پرس��ش ک��ه آی��ا براس��اس 
گذش��ته،  دس��تورالعمل های 
در  ب��رق  ص��دور  ظرفی��ت 
جدید التاس��یس  نیروگاه های 
می گوی��د:  یافت��ه،  افزای��ش 
براس��اس قان��ون نیروگاه های 
می توانند  خصوص��ی  بخ��ش 
بخشی از برق تولیدی خود را 

صادر کنند . 
م�س���ئله  ای���ن  ب����رای 
دستورالعمل هایی نوشته شده 
و طبیعی اس��ت ک��ه اولویت 
وزارت نی��رو تامی��ن نیازهای 

داخلی باشد.
وی ادام��ه می ده��د: ع��دد 
در  ب��رق  ص��ادرات  دقی��ق 
دس��تورالعمل های قبلی را به 
خاط��ر ندارم ام��ا می دانم که 
یک نیروگاه خصوصی هیچ گاه 
تولیدی  ب��رق  تمام  نمی تواند 

خود را صادر کند.

طلسم ایجاد ظرفیت جدید در کشور شکسته شد
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همزمان با افزایش بدبینی میان 
قانونگ��ذاران آمریکایی به امضای 
ی��ک توافق هس��ته ای ب��ا ایران 
نفت خام به روند رو به رشد پروسه 
بازیاب��ی قیمت خود ادامه داد چرا 
که جو روانی حاصل از این بدبینی 
موجب شده تا کارشناسان افزایش 
حج��م ص��ادرات نفت ای��ران در 
کوتاه مدت را دور از انتظار ارزیابی 

کنند. 
در راستای ادامه فرآیند بازیابی 
قیمت ها، قیمت نفت در معامات 
آت��ی پس از افزایش 5/1 درصدی 
در هفته گذش��ته شاهد تغییرات 
بس��یار محدودی در ای��ن زمینه 
بود. گفتن��ی اس��ت در ارتباط با 
کاهش بدبینی در میان نمایندگان 
آمریکایی نسبت به توافق هسته ای 
با ایران، باراک اوباما رییس جمهور 
ای��االت متحده همزم��ان با آماده 
شدن طرحی از سوی نمایندگان 
کنگره آمری��کا جهت تعیین یک 
فرص��ت 60 روزه ب��رای بازبینی 
توافق احتمالی با ایران س��ه نفر از 
اعضای کابین��ه خود را مامور ارائه 
توضیح به نماین��دگان کنگره در 
مورد چش��م انداز توافق هسته ای 
ک��رده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت 
که تنها تفاهم هس��ته ای با ایران 
و واکنش نمایندگان کنگره نسبت 
به آن تنه��ا دلیل ادام��ه افزایش 
قیم��ت نفت نب��وده و براس��اس 
اطاعات منتش��ر ش��ده از سوی 
ش��رکت ارائه کننده خدمات نفتی 

بیکر هیوز کاهش تعداد چاه های 
نفت فع��ال در ای��االت متحده و 
رس��یدن تعداد آنها به پایین ترین 
میزان آن از دس��امبر سال 2010 
می��ادی از جمل��ه دیگ��ر دالیل 
افزای��ش قیمت ای��ن محصول به 

شمار می رود. 
جمع��ه گذش��ته پ��س از آنکه 
مشخص شد افزایش حجم تولید 
نفت خ��ام ای��ران پ��س از تفاهم 
هسته ای در لوزان سوئیس زمان بر 
بوده و به زودی اتفاق نخواهد افتاد، 
نفت طوالنی تری��ن مدت افزایش 
هفتگ��ی قیمت را از فوریه س��ال 
2014 به این سو تجربه کرد. پس 
از تفاهم هسته ای شکل گرفته در 
لوزان سوئیس در تاریخ دوم آوریل 
س��ال جای، دولت ایران در قبال 
لغو کام��ل تحریم ها اعمال برخی 
محدودیت ها را بر برنامه هسته ای 
ای��ن کش��ور پذیرف��ت. گفتن��ی 
است براس��اس گزارش ها ایران و 

ش��ش قدرت جهانی سی ام ژوئن 
سال جاری میادی را زمان امضای 
موافقت نام��ه هس��ته ای تعیی��ن 
کردن��د. بازیابی قیم��ت نفت خام 
در بازاره��ای جهان��ی در حال��ی 
ادام��ه دارد که افزایش تولید نفت 
در آمریکا همچنان روی قیمت ها 

تاثیرگذار است. 
برخ��ی  انتش��ار  از  پ��س 
گزارش ها مبنی بر احتمال وقوع 
قریب الوقوع نفت خام ایران به بازار 
و تحلیل های متفاوت کارشناسان، 
ریک اس��پونر استراتژیست ارشد 
موسس��ه CMC Market که 
در زمین��ه انجام معامات آناین 
فعالی��ت دارد در مورد ورود نفت 
ایران به ب��ازار می گوید: در مورد 
مذاک��رات ب��ا ای��ران تردیدهایی 
وج��ود دارد. ب��ه عقیده اس��پونر 
افزای��ش موج��ودی نفت خام در 
آمریکا یک نگرانی جدی به شمار 
می آید، بازار به خوبی از این نکته 

آگاه اس��ت که احتم��ال کاهش 
تولید نیز وجود دارد. 

در ادام��ه روند صعودی نفت در 
بازار ش��اخص نفتی وست تگزاس 
اینترمدیت برای تحویل در ماه مه 
به قیمت 51 دالر و 79 سنت در 
هر بشکه معامله شد. این درحالی 
اس��ت که قیمت دیگر ش��اخص 
نفتی یعنی برنت در تاالر معامات 
آتی لندن 11 سنت افزایش یافت 
و به قیمت 57 دالر و 98 س��نت 
در هر بش��که معامله شد که این 
رقم ش��ش دالر و 17 سنت باالتر 
از ش��اخص نفتی آمریکایی وست 

تگزاس است. 
در راس��تای اخب��ار مرب��وط به 
تولید نفت خام  افزای��ش  احتمال 
ایران پس از توافق هسته ای میان 
ایران و شش قدرت جهانی، بیژن 
زنگنه، وزیر نفت این کشور پیش تر 
اعام کرده بود ک��ه ایران پس از 
لغو تحریم ها قادر خواهد بود حجم 

تولید نفت خام خ��ود را به میزان 
روزانه یک میلیون بشکه افزایش 
دهد. گفتنی اس��ت پس از اعمال 
تحریم های یک جانبه اروپا و آمریکا 
علی��ه ای��ران به دلی��ل اختافات 
هس��ته ای دو کشور در میانه سال 
2012 می��ادی می��زان صادرات 
نفت ای��ران به نصف کاهش یافت 
ط��وری که ایران در ماه گذش��ته 
موسس��ه  تحقیق��ات  براس��اس 
بلومبرگ به همراه کویت سومین 
س��ازمان  نفت خام  تولید کنن��ده 
همکاری کش��ورهای تولید کننده 

نفت اوپک به شمار می رود. 
در ارتب��اط ب��ا وضعی��ت تولید 
نفت خ��ام در آمریکا میزان ذخایر 
نفت خام در ایاالت متحده به عنوان 
بزرگ تری��ن مصرف کنن��ده نفت 
در جهان براس��اس اطاعات ارائه 
ش��ده توس��ط اداره کل اطاعات 
انرژی آمریکا که در هشتم آوریل 
منتش��ر ش��ده به 482 میلیون و 
400 هزار بش��که در تاریخ س��وم 
آوریل سال جاری میادی رسیده 
که این میزان از آگوس��ت س��ال 
1982 میادی تاکنون بیشترین 
حجم موجودی نفت خام در آمریکا 
به ش��مار م��ی رود. ای��ن افزایش 
موجودی در حالی صورت پذیرفته 
که تعداد چاه ه��ای نفت فعال در 
آمریکا ب��ه 760 حلق��ه در هفته 

گذشته کاهش یافته است. 
ترجمه : معراج آگاهی
منبع: بلومبرگ 
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با صرفه جویی 10 درصدی برق 
خاموشی نداریم

 معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی از کاهش 
هزینه های سرمایه گذاری با همدلی و همزبانی دولت 
و مل��ت خبر داد و گف��ت: در صورت همکاری مردم 
و کاه��ش 10 درصدی مصرف، خاموش��ی نخواهیم 

داشت. 
هوش��نگ فاحتی��ان در گفت وگ��و با ایس��نا، با 
تاکی��د بر اینکه ب��ا اتکا ب��ه ظرفیت ه��ای داخل و 
فن��اوری ش��رکت های دان��ش بنی��ان بس��یاری از 
مش��کات در بخ��ش توزی��ع، تولی��د و انتقال حل 
ش��د و خدم��ات وزارت نی��رو در ح��د قاب��ل قبول 
ص��ورت گرفت، گفت: در س��ال های گذش��ته که با 
تحریم های طوالنی کش��ورهای غربی مواجه بودیم 
محدودیت ه��ا را به فرص��ت  تبدیل کردیم و بیش از 
گذش��ته به ظرفیت های داخل اتکا کردیم، بنابراین 

تکنولوژی های بسیاری را به دست آوردیم. 
وی ب��ا تاکی��د بر نقش ب��رق در زندگ��ی مردم و 
وابس��تگی خدمات کش��ور به این انرژی اظهار کرد: 
در تابستان سال جاری با توجه به پیش بینی افزایش 
ش��دت گرما بیش از گرمای س��ال گذش��ته انتظار 
می رود مص��رف برق به ط��ور طبیعی ب��ا راه اندازی 
سیس��تم های سرمایشی افزایش پیدا کند، لذا تولید 

بیشتری در این صنعت باید صورت گیرد. 
مع��اون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی با اش��اره 
به اینکه گرمای ه��وا در راندمان نیروگاه ها و میزان 
تولی��د تاثی��ر دارد، گفت: عاوه ب��ر محدودیت های 
تولید، مش��کل آب نیز داریم، لذا همدلی و همزبانی 
در کاه��ش مصرف و مدیریت مص��رف انرژی و آب 
تاثیر گذار اس��ت. اگر مردم 10 درصد مصرف آب را 
در تابستان سال جاری کاهش دهند، قطعا خاموشی 

نخواهیم داشت. 
تاثیر توافق جامع بر صنعت برق

فاحتی��ان با بیان اینکه با وجود گش��ایش هایی 
که در سیاس��ت خارجی صورت گرفت��ه همچنان 
در ش��رایط تحریم به س��ر می بری��م، اظهار کرد: 
در ص��ورت نهای��ی ش��دن توافقات دسترس��ی به 
فناوری ه��ا و تکنولوژی های برتر دنی��ا امکان پذیر 
می ش��ود و زمین��ه ص��ادرات کااله��ای غیرنفتی 
به وی��ژه در بخش برق افزای��ش خواهد یافت. این 
مس��ئله بر تولید نیروگاه ها، تامین کابل ها، مقر ها، 
تجهی��زات برق و خدمات مهندس��ی نیز تاثیر گذار 

است. 
به گفته وی، نهایی ش��دن تفاه��م لوزان می تواند 
فضای کس��ب وکار ب��رای بخش خصوص��ی را بهبود 
ببخش��د و قطعا می توانیم با لغ��و تحریم ها کاالهای 

مورد نیاز را با قیمت مطلوب تری به دست آوریم. 

مدیرعامل توتال: 
 به دنبال بازگشت به ایران هستیم 

 مدیرعامل ش��رکت نفتی توتال فرانسه اعام کرد که 
پس از لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، این شرکت 

توسعه میادین گازی در ایران را بررسی خواهد کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری اس��پوتنیک، 
پاتریک پویان مدیرعامل ش��رکت نفتی توتال در جمع 
خبرنگاران گفت: این شرکت پس از لغو تحریم های ایران، 
توسعه میادین گاز ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.  
پویان در جریان سفر به روسیه در یک کنفرانس خبری 
افزود: ای��ران دومین ذخایر ب��زرگ گاز جهان را پس از 
روس��یه در اختیار دارد و هر زمان تحریم ها لغو شود ما 

بازگشت به این کشور را بررسی خواهیم کرد. 
مدیرعامل توتال گفت: این شرکت در سال های 1995 
تا 2000 به همراه ش��رکای روسی و آسیایی یک پروژه 
گازی را در ایران دنبال می کرد، اما در حال حاضر هرگونه 

برنامه برای بازگشت در مراحل اولیه قرار دارد. 
ایران و ش��ش قدرت جهان��ی، دوم آوری��ل در لوزان 
سوییس به یک تفاهم سیاسی دست یافتند که براساس 
آن در ازای لغو تحریم ها، فعالیت هسته ای ایران کاهش 

می یابد. 

 قیمت جهانی نفت اندکی باال رفت 

قیم��ت آتی نفت خ��ام روز دوش��نبه در بازارهای 
جهانی اندکی افزایش یافت. نگرانی ها در مورد ایران 
و ناآرامی در یمن به افزایش قیمت نفت در بازارهای 

جهانی کمک کرد. 
به گ��زارش ایرنا به نقل از رویت��رز، این در حالی 
اس��ت که عرض��ه نفت در بازاره��ا همچنان بیش از 

تقاضا است. 
خبر بسته شدن خط لوله تقطیر شرکت خط لوله 
کولنیال از تگزاس به شمال کارولینا نیز با باال بردن 
قیمت آت��ی گازوییل در آمریکا، ب��ه افزایش قیمت 

نفت خام در روز گذشته کمک کرد. 
قیمت نفت برنت دریای ش��مال ش��ب گذشته در 
پایان معامات بازار آیس فیوچرز اروپا واقع در لندن 
ش��ش سنت باال رفت و به 57.93 دالر در هر بشکه 
رس��ید. قیمت نفت خام در دامنه 57.46 تا 59.54 

دالر در هر بشکه در نوسان بود. 
قیم��ت نفت خام آمریکا دی��روز در پایان معامات 
بازار نیویورک با 27 س��نت افزایش به 51.91 دالر 
در هر بش��که رس��ید. قیمت پای��ان روزی نفت خام 
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا دیروز از میانگین 
متح��رک 100 روزه آن یعن��ی 53.18 دالر در هر 

بشکه، کمتر بود. 
تاکید ایران مبنی بر تش��کیل ی��ک دولت جدید 
در یمن ممکن اس��ت عربستان سعودی، بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده نفت اوپک را عصبانی کند. عربس��تان 
س��عودی از رییس جمهوری یم��ن در برابر مخالفان 

وی حمایت می کند. 

بیانیه کابینه عربستان: 
 تنها با مشارکت جمعی، قیمت 

نفت را باال خواهیم برد 

 کابینه دولت عربس��تان تاکید کرد که این کشور 
ب��ه تنهایی برای احی��ای ثبات بازار نف��ت و ارتقای 

قیمت ها اقدام نخواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز کابینه عربستان 
در بیانیه ای اعام کرد: دولت عربستان از این طریق 
تک��رار می کند ک��ه همچنان مایل به مش��ارکت در 
احیای ثبات بازار نفت و ارتقای قیمت ها به ش��کلی 

منطقی و پذیرفتنی است. 
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: اما ای��ن کار تنها با 
مش��ارکت تولید کنن��دگان و صادر کنن��دگان بزرگ 
نفت انجام شدنی است و این روند باید شفاف باشد. 
کابینه عربستان کنفرانس هفته گذشته در ریاض 
را که علی النعیمی، وزیر نفت این کش��ور در آن پیام 

مشابهی را اعام کرده بود، تحسین کرد. 
در این بیانیه همچنین اعام شده که عربستان از 
نفت برای اهداف سیاسی علیه هیچ کشوری استفاده 
نمی کند و در حال رقابت با نفت شیل یا دیگر منابع 

نفتی پرهزینه نیست.
کابینه عربس��تان افزود: برعکس عربستان از تمام 
منابع جدید انرژی که به عمق و ثبات بازار بینجامد 

استقبال می کند. 
 

وزیر نفت عمان: 
مذاکره ایران و عمان بر سر قیمت و 

مسیر گاز صادراتی

وزیر نفت عمان اعام کرد که تهران و مسقط هنوز 
درباره مس��یر خط لوله ترانزیت گاز میان دوکشور به 

توافق نرسیده اند.
به گ��زارش ایرنا به نق��ل از روزنامه گال��ف تایمز از 
مس��قط، محمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان اعام 
ک��رد: ایران و عم��ان هن��وز درباره مس��یر خط لوله 
زیردریایی 260کیلومتری ترانزیت گاز تهران به مسقط 

به توافق نرسیده اند. 
الرمحی گفت: بخش نخست، توافق درباره مسیر این 
خط لوله است و به محض اینکه ما در این باره به توافق 
برسیم، وارد دومین فاز که طراحی آن است، می شویم. 
وی همچنین با بیان اینکه مانع فراروی این خط لوله، 
قیمت گازی اس��ت که ایران به عمان خواهد فروخت، 
اعام کرد: دو کشور هنوز در حال مذاکره درباره قیمت 

گاز هستند. 
الرمح��ی اع��ام کرد: ه��دف نهایی ب��رای عمان، 
س��اخت و اجرای آن به عنوان یک پروژه زیرساختی 
اس��ت و فک��ر می کنم که ب��رای امنیت این کش��ور 

مناسب باشد. 
وی اف��زود: زمانی که درباره مس��یر این خط لوله 
به توافق برس��یم، درب��اره قیمت گاز نی��ز به توافق 

می رسیم. 
این مقام ارش��د با بیان اینکه عمان هنوز بازاریابی 
درب��اره گاز ایران را آغاز نکرده اس��ت، گفت: من بر 
ای��ن باور هس��تم که این پروژه آینده روش��نی دارد 
و اجرا می ش��ود.  ایران و عمان در ماه مارس س��ال 
2014 می��ادی در جریان س��فر حس��ن روحانی، 
رییس جمه��وری ای��ران به عمان ب��ه توافقی درباره 

ساخت این خط لوله دست یافتند. 
براساس توافق س��ال 2013 میان دو کشور، قرار 
است برای 25 سال روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز 
ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به 
عمان صادر ش��ود و ارزش این قرارداد نیز حدود 60 

میلیارد دالر است.
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تحریم ها  ش��دن  برداش��ته 
هیچ گاه تا ای��ن حد به تحقق 
نزدی��ک نب��وده اس��ت. حاال 
بس��یاری منتظرن��د ک��ه ب��ا 
ح��ذف تحریم ها علی��ه ایران، 
انقالب��ی صنعت��ی در کش��ور 
رخ ده��د، انتظ��اری که برای 
رس��یدن به آن باید بس��یاری 
از موان��ع داخلی ی��ا به گفته 
تحریم های  تولیدکنن��دگان، 

داخلی نیز برداشته شود. 
تحریم ه��ا  پی��کان  ن��وک 
در ط��ول چن��د س��ال اخیر، 
مس��تقیماً صنای��ع ای��ران را 
دسترس��ی  و  رفت��ه  نش��انه 
تولیدکنن��دگان به مواد اولیه، 
تجهی��زات و تکنول��وژی روز 
را بسته اس��ت. از سوی دیگر 
تحریم ه��ای بانکی نی��ز راه را 
ب��رای تجارت س��خت کرد. از 
همی��ن رو صنای��ع ای��ران در 
طول این چند س��ال روزهای 
بنابراین  نگذراندند.  را  خوشی 
نمی ت��وان این نکت��ه را انکار 
ک��رد ک��ه ح��ذف تحریم ه��ا 
می توان��د اث��رات مثبت��ی بر 

اقتصاد ایران به جا بگذارد. 
پورف�����رج،  عل��یرض�����ا 
 اقتصاددان در ای��ن زمینه به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»طبیعتا ح��ذف تحریم ها اثر 
مثبتی بر تح��والت اقتصادی 
اما مش��اهده  خواهد داش��ت 
ای��ن اثرات مثبت بس��تگی به 
ای��ن دارد که نظ��ام اقتصادی 
یک کشور چگونه از فرصت ها 

اس��تفاده ک��رده و معای��ب را 
برط��رف کن��د. ما بای��د نرخ 
خالقیت و ابتکار را با استفاده 
از نیروهای جوان باال ببریم تا 
بتوانیم اقتص��ادی با خالقیت 
و صاح��ب تکنولوژی داش��ته 

باشیم.«

تولیدات ایرانی توانایی 
رقابت ندارند

حاال خبر از نزدیک شدن به 
رسیدن توافق جامع مشترک 
می رس��د که طب��ق آن همه 
تحریم ها علیه ایران برداش��ته 
خواه��د ش��د. ام��ا پرس��ش 
اینجاس��ت که فقط برداشتن 
صرف ای��ن تحریم ها می تواند 
صنای��ع ایران را به قله رش��د 

برساند؟ 
دبیر  مرتض��وی،  محمدرضا 
خانه صنعت و معدن ایران در 
گفت وگو ب��ا  »فرصت  امروز« 
در ای��ن زمینه بی��ان می کند: 
ک��ه  عوامل��ی  از  »بس��یاری 
کااله��ای س��اخت داخ��ل را 
غی��ر رقابتی می کن��د همین 
هزینه هایی اس��ت که دس��ت 
مانند  نیس��ت  تولیدکنندگان 
ن��رخ به��ره بانک��ی و مالیات 
بر ارزش اف��زوده که از تولید 
گرفته می ش��ود و در جاهای 
دیگر دنی��ا از مصرف دریافت 
می شود، حقوق و دستمزد که 
ساالنه افزایش پیدا می کند اما 
در حقیقت به زندگی کارگران 
هم کمک نمی کن��د، نرخ دو 
رقمی تورم و... همه این موارد 
موجب می ش��ود که تولید در 

ایران غیر قابل رقابت با س��ایر 
نقاط دنیا باشد. مهم تر از همه 
قوانین دست و پاگیر در کشور 
اس��ت. مث��اًل ترکی��ه و عراق 
نزدیک��ی فک��ری سیاس��ی با 
یکدیگر ندارند اما در تجارت، 
ترک ه��ا مهم تری��ن ش��ریک 
تج��اری ع��راق هس��تند زیرا 
ترک ها همه قوانین را مطابق 
با صادرات تنظیم کردند ولی 
در ای��ران هم��ه قوانین برای 
نداشتن صادرات تنظیم شده 

است.«
در  »دول��ت  می افزای��د:  او 
تولید  برداش��تن موانع  جهت 
الیح��ه ای را ب��ه مجلس برده 
اما اکنون هفت ماه اس��ت این 
الیحه در مجلس مانده است. 
مجلس ش��ورای اس��المی که 
دیگ��ر مانند تحریم ها دس��ت 
چرا  بنابراین  نب��وده  آمری��کا 
نباید یک قان��ون برای کمک 
ب��ه تولید به تصویب برس��د؟  
ما با یک سیس��تم دس��توری 
می خواهی��م ن��رخ کااله��ا را 
کنترل کنیم. از س��وی دیگر 
بخش��نامه صادر می کنیم که 
حق��وق کارگ��ران 17 درصد 
افزای��ش پی��دا کن��د ی��ا نرخ 
بهره بانکی 24 درصد باشد و 
م��واردی از این قبیل که مانع 

بر سر راه تولید هستند.«
بیژن پناهی زاده، رییس خانه 
صنعت و معدن خوزستان نیز 
در پاس��خ به این پرس��ش در 
گفت وگو ب��ا  »فرصت امروز« 
اظه��ار می کن��د: »اینک��ه ما 
انتظار داشته باشیم با برداشته 

انقالب��ی  تحریم ه��ا،  ش��دن 
صنعت��ی در کش��ور ص��ورت 
است.  نادرس��ت  کاماًل  بگیرد، 
زی��را محص��والت م��ا قابلیت 
رقابت در بازاره��ای جهانی را 
به دلیل هزینه تمام ش��ده باال 
ندارن��د. در بازاره��ای جهانی 
تولیدکنندگان��ی  محص��والت 
ارائ��ه می ش��ود که ن��رخ بهره 
تسهیالت دریافتی شان یک یا 
2 درصد اس��ت و هزینه هایی 
نظیر مالیات ب��ر ارزش افزوده 

را ندارند.«
او ادام��ه می ده��د: »م��ا تا 
زمان��ی ک��ه ثب��ات مدیریت، 
برنامه ریزی و استراتژی مدون 
در داخل کشور نداشته باشیم 
نمی توانی��م وارد عرصه رقابت 
با کش��ورهای دیگر در زمینه 

تولید شویم.«

تسهیل قوانین راهی برای 
توسعه

طبیعتا با برداش��ته ش��دن 
تحریم ه��ا، درهای بازارهای از 
دس��ت رفته مج��ددا به روی 
محصوالت ایرانی باز می شود. 
از س��وی دیگر سرمایه گذاران 
خارجی نی��ز امکان حضور در 

ایران را پیدا می کنند.
اینجاس��ت  پرس��ش  حاال   
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه تولیدات 
ایرانی با داش��تن هزینه تمام 
ش��ده ب��اال، ق��درت رقابت با 
محص��والت خارج��ی ندارند، 
بای��د ب��رای  چ��ه اقدامات��ی 
رقابت پذیر شدن این تولیدات 

انجام شود؟ 

ب��ه  پاس��خ  در  مرتض��وی 
این پرس��ش می گوی��د: »اگر 
بهب��ود  تولی��د  می خواهی��م 
پی��دا کن��د باید به��ره وری را 
ب��ا برداش��تن موان��ع تولید و 
تسهیل قوانین افزایش دهیم. 
یک��ی از مهم ترین مواردی که 
موجب ن��زول ش��رایط تولید 
در کشور می ش��ود، رشد نرخ 
هزینه های تولید است که تابع 
نرخ رش��د تورم اس��ت. وقتی 
رتبه کس��ب وکار ما در جهان 
130 اس��ت، یعن��ی فض��ای 
کس��ب وکار مناس��ب نیست، 
برداش��تن  حت��ی  بنابرای��ن 
تحریم ها نی��ز نمی تواند تولید 
م��ا را رقابتی کن��د. عالوه بر 
برداشته ش��دن تحریم ها باید 
تصمیمات��ی گرفته ش��ود که 

تولید ما را سودآور کند.«
ای��ن  در  نی��ز  پناه��ی زاده 
می کن��د:  تصری��ح  زمین��ه 
بلوکه  ارزه��ای  باید  »دول��ت 
ش��ده که ب��ه داخل کش��ور 
کاالهای  ص��رف  را  می آین��د 
کند  ماشین آالت  و  واسطه ای 
و نه ص��رف واردات. همچنین 
کس��ب وکار  ش��رایط  تسهیل 
و تس��هیالت ک��م بهره جهت 
بازس��ازی صنای��ع در اختیار 

تولیدکنندگان قرار دهد.«
طبق آنچه گفته ش��د، تنها 
تحریم ه��ا  ش��دن  برداش��ته 
نمی توان��د عاملی برای جهش 
صنای��ع ای��ران باش��د، بلک��ه 
برطرف ک��ردن عوامل درونی 
نقش مهم تری را در این رشد 

بازی می کنند. 

بررسی مشکالت داخلی استفاده از شرایط پساتحریم

تولید؛ یک زخم خارجی هزار درد داخلی

معاون وزیر صنعت به ایسنا اعالم کرد

جذب 3 میلیارد دالر سرمایه  خارجی 
با  حمایت ستاد توسعه فناوری  آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی 
افتتاح نخستین  آزمایشگاه شبیه سازی بادی و ریزگرد در یزد 
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اهداف سرمایه گذاری اکتشاف مواد 
معدنی در ایران

 
قسمت سوم

سلس��له گفتارهای حاضر در ش��ش قسمت به چاپ 
خواهد رس��ید و ش��امل چهار بخش زیر اس��ت که به 
بررس��ی تاثیر لغو احتمالی تحریم ها بر فضای معدنی 

ایران می پردازد:
1-  توان معدنی موجود در کشور و بررسی زمینه های 

جذب سرمایه گذار خارجی درصورت حذف تحریم ها.
2-  اهداف س��رمایه گذاری اکتش��اف مواد معدنی در 

ایران و مسائل مرتبط با تحریم ها.
3-  تاثیرپذی��ری محصوالت ش��یمیایی برپایه مواد 

معدنی از لغو احتمالی تحریم ها.
4-  شرکت های معدنی ایرانی در تعامل با شرکت های 

سرمایه گذار خارجی.
در این قسمت گفتار را با عنوان زیر پیش می بریم:

2-  اهداف سرمایه گذاری اکتشاف مواد معدنی 
در ایران 

فرصت های اکتشافی- معدنی کشور از ظرفیت باالیی 
برخوردار بوده و فضای سرمایه گذاری فراوانی در زمینه 
اکتشاف مواد معدنی موجود است. مبنای این نظر تنها 
وسعت قابل توجه اکتشاف نشده کشور است. به دلیل 
انجام ندادن اکتش��اف معدنی پایه در سراس��ر کشور و 
مخدوش بودن داده های اکتشافی موجود، فرصتی برای 
س��رمایه گذاری اکتش��افی با نگرش 10ساله در کشور 
ایجاد ش��ده اس��ت. آنچه تنها توس��ط اقتصاددان های 
دورنگر می تواند دیده شود، نکته باریکی است که پس از 
پر شدن یا پرهزینه شدن در اختیارگیری ظرفیت های 
معدنی، یک ارزش افزوده نهانی ش��کل می گیرد که از 
محدودیت موارد س��رمایه گذاری اکتشافی مواد معدنی 
ناشی می ش��ود. اتفاقی که در سال های اخیر در زمینه 
معادن س��نگ آهن افتاد. ارزش در اختیارگیری معادن 
سنگ آهن بر س��ود س��االنه معادن می افزاید، چرا که 
دیگر معدن س��نگ آهن باقی نمانده است که بتوان در  
اختیار گرفت. ظرفیت های اکتشافی باقیمانده یک ماده 
معدنی عبارت است از وسعت جغرافیای باقیمانده از کل 
مساحتی از کشور که استعداد کانی زایی آن ماده معدنی 
را داش��ته و تاکنون شناس��ایی یا اکتشاف نشده است. 
تاکنون در ایران چنین بررسی آماری- اکتشافی انجام 
نشده که قابل اتکا باشد ولیکن براساس تحلیل تجربی 
صاحب نظ��ران، ظرفیت های اکتش��افی باقیمانده برای 
فلز طال، مس، پتاس س��نگی، س��نگ فسفات رسوبی، 
لیتیوم و س��نگ آهن مقدار باارزشی  است. این ظرفیت 
یکی از مهم ترین جاذبه های شرکت های سرمایه گذاری 
بین المللی اکتشافی است که درصورت تلطیف فضای 
سیاسی و تثبیت بیشتر قوانین حمایت از سرمایه های 
خارج��ی، ایران باتوجه به این ظرفی��ت می تواند مورد 
توجه قرار گیرد. ادامه کشف ذخایر بزرگ فلزی همچون 
سنگ آهن چادرملو و مس سرچشمه، از حیطه دانش، 
مدیری��ت و امکانات ابزاری داخلی به دور بوده و ش��اید 
در آینده با انج��ام تغییرات بنیادین در برخی عرصه ها 
بتوان به این مهم رس��ید ولیکن داش��تن نیم نگاهی به 
اقتص��اد ذخای��ر بزرگ معدن��ی و نیز داش��تن تحلیل 
انتقادی از شیوه های اکتشافی داخلی و یافتن روش های 
مدیریتی- اکتشافی کارآمد کشف ذخایر بزرگ کماکان 
ی��ک فرصت محس��وب می ش��ود. فرصتی ک��ه ارزانی 
طراحان سرمایه گذاری است که در مقیاس جهانی فکر 
می کنند. اهداف سرمایه گذاری اکتشاف مواد معدنی در 
ایران را می توان در شش دسته تقسیم بندی کرد که دو 
دسته در این شماره بررسی شده و چهار دسته دیگر به 

شماره بعد موکول شده است.
1-2-  سرمایه گذاری روی ایده های اکتشافی 

مواد معدنی
ایده های اکتشافی، موارد خاصی از دانش زمین شناسی 
و معدنی ایران را شامل می شود که در دسترس جامعه 
معدنی نبوده و در اختیار بخش خاصی از اهل فن است. 
ایده ها تاکنون در کش��ور تجربه نشده و خارج از میدان 
رقابت ش��رکت های معدنی موجود است. این ایده ها با 
اتکا به دانش متالوژنی شناسایی شده و غالب این ایده ها 
را نمی توان در آرشیو دانشگاه ها و متولیان رسمی معدن 
جست وجو کرد. دسترسی به ذخایر بزرگ فلزی، یافتن 
ذخایری که در س��طح زمین برون��زد ندارند و نیز مواد 
معدنی غیرفلزی که با توجه به مصرف و موقعیت خاص 
منطقه ای در آینده ارزش��مند خواهند ش��د، آن دسته 
هستند که توسط اهل فن معدودی در کشور پرورانده 
ش��ده است. ایده های معدنی بزرگ در ایران را می توان 
در بین مواد معدنی طال، پتاس، فسفات، لیتیوم و مس 

جست وجو کرد.
باتوجه به آگاهی و اشراف شرکت های بین المللی به 
این ایده ها، با لغو تحریم ها و ورود احتمالی شرکت های 
معدنی، پیش بینی می ش��ود این ایده ه��ا هدف اصلی 
س��رمایه گذاری ق��رار گی��رد، چرا که اه��داف کوچک 
اکتش��افی- معدنی برای شرکت های بزرگ بین المللی 
جذاب نبوده و این شرکت ها مواردی را دنبال می کنند 

که تاثیری بر اقتصاد منطقه داشته باشد.
2-2-  سرمایه گذاری روی اندیس های معدنی

اندیس های معدنی عبارتند از نشانه هایی از کانی زایی 
مواد معدنی که به عنوان ابتدایی ترین اطالعات اکتشافی 
محسوب شده و ثبت و گرفتن مجوز اکتشاف و اجرای 
عملیات اکتش��اف به منظور حص��ول اطمینان از کم و 
کیف ماده معدنی در آن، مستلزم صرف زمان و هزینه 
اس��ت. چنین نقاطی در کش��ور فراوان ب��وده و بخش 
وسیعی از کش��ور که دارای این نشانه های فلزی است 
تاکنون بررس��ی نش��ده اس��ت. با لغو تحریم ها و ورود 
احتمالی ش��رکت های معدن��ی بین المللی، پیش بینی 
می شود س��رمایه گذاری ش��رکت های خارجی به روی 
این اندیس ها به س��ختی صورت گی��رد، زیرا انجام این 
پی جویی مستلزم صرف زمان و وجود زیرساخت هایی  
اس��ت که تاکن��ون بخش ه��ای متولی مع��ادن موفق 
به آماده س��ازی آن نش��ده اند. این فرصتی اس��ت برای 
ش��رکت های معدنی ایرانی که با بررسی این اندیس ها 
و گرفتن نتایج مثبت اکتش��افی از این نقاط، مقدمات 

مشارکت شرکت های خارجی را فراهم آورند.

استقبال از سرمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی 

بخش معدن و صنایع معدنی در 11 ماه سال 93 بیش 
از 37درصد از س��رمایه گذاری پیش بینی شده را به خود 

اختصاص داد. 
به گزارش ایمیدرو، براس��اس گ��زارش وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت، تعداد مجوزهای صادر ش��ده از ابتدای 
س��ال 93 تا پایان بهمن ماه سال برای 32 گروه صنعتی 
و معدنی نشان می دهد از مجموع 97هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری پیش بینی ش��ده، افزون بر 37درصد برای 
تاسیس واحدهای جدید بخش های معدنی و صنایع معدنی 
است. این میزان معادل 36هزار میلیارد تومان از کل رقم 
س��رمایه گذاری پیش بینی ش��ده برای اجرای طرح های 

معدنی و صنایع معدنی است.
همچنین بخش معدن و صنایع معدنی بیش از 27درصد 
از مجوزهای تاس��یس صادر شده را در مدت 11 ماه سال 
قبل به خود اختصاص داد، به طوری که از مجموع 16هزار و 
363 فقره جواز، تاسیس 4510 جواز برای شروع طرح های 

معدنی و صنایع معدنی است.

تسهیالت بانک ها همان نوش داروی پس از 
مرگ سهراب شد

 کارخانه ها با 50 درصد ظرفیت کار 
می کنند

دبیر انجمن صنایع آبمیوه از تعطیلی 15 کارخانه این 
صنعت طی سال های گذشته خبر داد و گفت: تولید در 
ای��ن صنعت با 50 درصد ظرفی��ت کار می کند و عالوه 
بر این بانک ها هم به موقع به صنایع تسهیالت پرداخت 
نمی کنن��د.   ول��ی اهلل داودآب��ادی دبی��ر انجمن صنایع 
کنسانتره و آبمیوه در گفت وگو با فارس در مورد وضعیت 
تولید، میزان اشتغال، مشکالت صنعت و تاثیر قاچاق در 
تولید کش��ور توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در سال های 
گذش��ته وضعیت بسیار بدی در صنایع ما تجربه شد اما 

در ماه گذشته وضعیت رو به بهبودی بود. 
وی اف��زود: ش��رکت های ب��زرگ در ای��ن صنعت در 
بخش آبمیوه 11 ماه و کنس��انتره سه ماه کار می کنند، 

درحالی که ظرفیت کامل پوشش داده نمی شود. 
ای��ن تولید کنن��ده با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال های 
گذش��ته 15 کارخانه به دلیل کاه��ش فروش، قاچاق و 
عدم پرداخت تس��هیالت به موقع بانکی تعطیل شده اند، 
افزود: یکی از مهم ترین دالیل کاهش ظرفیت تولید در 
کارخانه ها و تعطیل شدن آنها عدم فروش به میزان کافی 

و گردش نقدینگی در جامعه است. 

پیشتازی آلومینیوم در صنعت سبز 

مدیرعام��ل و عض��و هیات مدیره ایرالکو  )ش��رکت 
آلومینی��وم ای��ران( از اقدامات موثر این ش��رکت در 
راستای بهبود مس��ائل زیست محیطی خبر داد و به 

تشریح این اقدامات پرداخت. 
به گزارش ایس��نا، حمیدرضا بادکوبه هزاوه با اشاره 
به اقدامات ش��رکت در راستای بهبود مسائل زیست 
محیطی گف��ت: راه اندازی اتوماس��یون خطوط قدیم 
تولید با مش��ارکت چینی ها جزو اقدام��ات موثر این 
طرح بوده اس��ت به طوری که در شش ماهه اول سال 
گذشته 75 دیگ اتوماسیون و 75 دیگ دیگر از مدار 

تولید خارج شدند.
وی ادام��ه داد: در مجم��وع 140 دی��گ ب��رای 
اتوماس��یون فعال ش��ده که به تولی��د 182 هزار تن 

آلومینیوم در سال گذشته منجر شده است. 
عض��و هیات مدیره ایرالکو می��زان تولید آلومینیوم 
المهدی را در س��ال گذش��ته 220 ه��زار تن عنوان 
و اظه��ار کرد: با توج��ه به اینکه ایرالک��و برنامه های 
زیس��ت محیطی را پیش��ه راه خود ق��رار داد، میزان 
تولید کمتری نس��بت به المهدی داشته است، اما با 
این وجود توانست سود 108 میلیاردی داشته باشد. 

بادکوب��ه اقدام��ات دیگ��ر ایرالک��و را درخص��وص 
مسائل زیست محیطی نصب س��ه دودکش مجهز به 
سنسورهای اطالع رسان به دستگاه غذا، محیط زیست 
و اس��تاندارد عنوان و اظهار کرد: از این طریق میزان 
آالیندگی کارخانه م��ورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد 
و اگر میزان آالیندگی خارج از حد معمول باش��د به 

سرعت مشکل ایجاد شده برطرف می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه میزان تولید آلومینیوم در س��ال 
1393 نس��بت به س��ال قبل خود 2000 تن افزایش 
داشته است، پیش بینی کرد: با نصب تجهیزات جدید 
تا س��ال 1396 این میزان ب��ه 220 هزار تن افزایش 

می یابد.
این عضو هیات مدیره ایرالکو با بیان اینکه آلومینا و 
کربن ماده اصلی تولید آلومینیوم است، گفت: با توجه 
به اینکه ما مجبور به واردات آلومینیوم از کش��ور های 
دیگر هس��تیم به تازگی ق��رار دادی 200 هزار تنی با 

یکی از شرکت های هندی بسته ایم. 

معدنیادداشت

صنعت

تـولیــد

 مع��اون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تش��ریح آخرین وضعیت 
الیحه »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور«، از جذب 3 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت در صورت لغو تحریم ها در سال جاری خبر داد. 
حسین ابویی مهریزی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این الیحه چهارشنبه هفته 
گذشته در دستور کار شورای نگهبان بوده است، گفت: قرار بود این الیحه روز دوشنبه 

در مجلس مطرح شود که این کار انجام نگرفت. 
به گفته وی، به احتمال قوی تکلیف این الیحه در هفته جاری مشخص خواهد شد.  
همچنین از صحبت های ابویی چنین بر می آید که با توجه به رفع اش��کال پیشین این 
الیحه توس��ط مجلس، احتمال تصویب آن در روزهای آتی بس��یار قوی اس��ت.  معاون 
برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره برنامه های این وزارتخانه برای 
سال جاری اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم ما جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت اس��ت که در صورت اجرای احتمالی توافق ایران و 1+5 و لغو تحریم ها جذب 3 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی به راحتی امکان پذیر است.  ابویی مهریزی افزود: ایران 
پتانسیل بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت دارد اما شرکت های خارجی 

نیز به هر حال به دلیل تحریم ها تحت فشارند و نمی توانند وارد قرارداد با ایران شوند. 
وی ب��ا بیان اینکه وزارت صنعت و همه دولت با تمام قوا تمامی حالت های ممکن را 
برای ادامه راه خود برنامه ریزی کرده اس��ت، گفت: اگر شرایط برای جذب سرمایه گذار 
به صورت مستقیم مهیا نباشد ما راهکارهای دیگری را برای ادامه مسیر سال جاری در 
برنامه داریم.  معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه نسبت به توافق 
میان ایران و 1+5 ابراز خوش��بینی کرد و افزود: با توانی که مس��ئوالن مملکت دارند و 
حقانیت جمهوری اس��المی ایران فکر می کنم که با حف��ظ حقوق و منافع ملت ایران 

توافق به خوبی انجام شود.

نخس��تین  آزمایشگاه شبیه سازی بادی و ریزگرد با حمایت ستاد توسعه فناوری آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یزد 

افتتاح شد.
ب��ه گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، دکتر حسینعلی بهرامی دبیر ستاد توسعه فناوری  آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست معاونت علمی با اشاره به سابقه بسیار طوالنی توفان های شن در مناطق 
کویری و مرکزی ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه استان یزد سال هاست که متاثر از 
این توفان ها بوده و به نحوی هم اکنون 13 کانون بحرانی  فرس��ایش باد در این اس��تان 
وجود دارد و از طرفی دانشگاه یزد، دانشکده ها و بخش های مرتبط با منابع طبیعی از 
بخش های فعال، با انگیزه و نمونه در کش��ور هستند، نخستین  آزمایشگاه شبیه سازی 
بادی و ریزگرد در این اس��تان افتتاح ش��د. وی درباره س��فر به استان یزد برای افتتاح 
این آزمایش��گاه خاطر نش��ان کرد: در این سفر و در جلس��ه ای که با حضور جمعی از 
مسئوالن اس��تان یزد، استادان، کارکنان و دانش��جویان دانشگاه های این استان انجام 
ش��د، بنده بر اقدامات خوب و موثر مسئوالن دانشکده منابع طبیعی و مرکز تحقیقات 
بیابان این دانشگاه تاکید و از تمامی فعالیت های علمی و اجرایی آنها تقدیر کردم. دبیر 
ستاد توسعه فناوری  آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی بر نقش 
این آزمایشگاه و توان خدمت رسانی آن به مرکز تحقیقات و اجرایی کشور تاکید کرد و 
گفت: باید به ابعاد مختلف بحران ریزگرد ها توجه ویژه داشت و ضرورت آن را درک کرد. 
وی همچنین با اش��اره به اینکه  در همه ابعاد باید به موضوع مدیریت منابع آب توجه 
داشت ،  تصریح کرد: مدیریت منابع آب فقط به تکنیک های توزیع آب در مزرعه خالصه 
نمی شود بلکه مدیریت خاک، مدیریت زراعی، مدیریت کاشت، داشت و برداشت همه 

در این بخش تاثیر گذار هستند .  

محمد ضرغامی
کارشناس ارشد زمین شناسی

عسل داداشلو



چرخ ه��ای تولید نمی چرخد. 
کارخانه ه��ا گاه ب��ا یک چه��ارم 
ظرفی��ت خ��ود کار می کنن��د. 
برخ��ی تولید کنن��دگان مدعی 
هس��تند که 80 درصد ظرفیت 
آنه��ا خوابیده و تنها 20 درصد 
فعال اس��ت، شبیه آدمی که به 
کما رفته و فقط قلب او می تپد. 
ای��ن وضعی��ت تولیدکنندگانی 
است که در خالل سال های اخیر 
با رکود بزرگی دست و پنجه نرم 

می کنند.
آنها چش��م به راه تس��هیالت 
بانکی هس��تند، تس��هیالتی که 
معلوم نیس��ت توان بازپرداخت 
اقس��اطش را داش��ته باشند اما 
امیدوارن��د ب��ه طریق��ی با نفوذ 
در سیس��تم بانکی و دس��ت و پا 
کردن آشنایی، پولی را به واحد 
تولی��دی خ��ود تزری��ق کنند و 
هنگام سررس��ید اقساطش هم 
بروند در لیست بدهکاران بانکی! 
در مقابل اما وضع بانک ها هم 
تعریف��ی ن��دارد. تحریم ها برای 
بانک ها نفس گیر ش��ده اس��ت. 
معامالت س��وئیفت،  ممنوعیت 
حج��م  و  دارایی ه��ا  توقی��ف 
مطالبات معوق و اس��ناد وام های 
بی بازگشتی که روی هم انباشته 
می ش��ود. همه اینها در شرایطی 
است که دولت فشار زیادی روی 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت 

به بخش تولید وارد می کند. 

احوال بد تولید
س��هراب حشمتی، کارشناس 
ب��ه  ب��اره  ای��ن  اقتص��ادی در 
»فرصت امروز« می گوید: وقتی 
دول��ت می گوی��د بانک ه��ا باید 
از بخ��ش تولی��د حمایت کنند 
از ک��دام بخ��ش تولید س��خن 
می گوی��د؟ در حال حاضر بخش 
مهمی از تولید کنندگان کش��ور 
اگرچ��ه  هس��تند.  ورشکس��ته 
چ��رخ کارخانه ش��ان می چرخد 
ام��ا ص��ورت وضعی��ت دارای��ی 
حسابرسی ش��ان  دفتره��ای  و 
نش��ان می دهد ورشکس��ته اند. 
ای��ن وضعیت را در بس��یاری از 
کارخانه ها می توان دید. علت آن 
هم این است که در شرایط رکود، 
مص��رف کاهش پیدا می کند و با 
کاه��ش، مص��رف خطوط تولید 
یک��ی پ��س از دیگ��ری تعطیل 
می ش��وند. دول��ت و وزارت کار 
آم��اری ارائ��ه نمی دهند اما این 
وضعیت موجب ش��ده بس��یاری 
از واحده��ای تولی��دی نی��روی 
کارش��ان را اخ��راج کنن��د. حق 
با کارفرماس��ت. وقتی یک واحد 
تولیدی توان تامین مواد اولیه را 
ندارد چگونه حقوق و دس��تمزد 
کارگر را بپردازد؟ این کارشناس 
تاکی��د ک��رد: البته ای��ن وضعیت 
کارفرماهای شریف است که بخش 
مهمی از کارفرماهای کشور را شامل 
می شود. در این بین برخی با فروش 
زمین و ام��وال واحدهای تولیدی، 

پ��ول حاص��ل از آن را وارد بازارهای 
داللی می کنند. سنوات نیروی کار 
را به صورت قسطی می پردازند اما به 

برج سازی روی آورده اند. 
وی افزود: آمارهای س��ازمان 
بانک ها  می گوی��د  حسابرس��ی 
93 هزار میلی��ارد تومان مطالبه 
مع��وق دارند و برخی نمایندگان 
مجلس می گویند رقم واقعی آن 
200 هزار میلیارد تومان است که 
به گفته مسئوالن، بخش مهمی 
از این میزان مطالبات متعلق به 
بخش تولید است. اخذ تسهیالت 
از بانک ها توسط تولید کنندگان 
نی��از به طرح توجیهی دارد، نیاز 
به حسابرسی اموال دارد، بانک ها 
ب��ه تولید کنن��ده ای که حداقل 
60 درص��د کارخانه اش خوابیده 
چ��ه وامی بدهن��د؟ چه امیدی 
به بازگشت تسهیالت پرداختی 
اس��ت؟ اگ��ر بنا ب��ود بانک ها با 
تولید کنندگان  ام��وال  ف��روش 
طلب ش��ان را وص��ول کنند پس 
ای��ن حج��م ب��زرگ مطالب��ات 
ب��رای چیس��ت؟ معلوم اس��ت 
ک��ه نقد ک��ردن دارایی های این 
واحدهای تولیدی کار س��اده ای 
نیس��ت و نمی ت��وان ب��ا چنین 
پش��توانه هایی، دارای��ی بانک را 

در وضعیت ریسک قرار داد. 
این کارش��ناس اظه��ار کرد: راه 
نجات تولیدکنندگان این نیس��ت 
ک��ه م��ا بانک ه��ا را تحت فش��ار 
بگذاری��م و منابع ش��ان را ضعیف 

کنیم. راه آن این است که اقتصاد 
را از وضعیت رکود بیرون بیاوریم. 
تولیدکنن��دگان اگر فروش خوبی 
داش��ته باشند می توانند با همین 
ظرفیت های خالی کارخانه هایشان 
ب��ه س��ود برس��ند و بانک ه��ا هم 
می توانند با چنین شرایطی به آنها 
تسهیالت بدهند و در طرح توسعه 

آنها مشارکت کنند. 

فاصله ما با استانداردهای 
جهانی

صم��د مخت��اری، کارش��ناس 
ب��ه  ب��اره  ای��ن  در  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« گف��ت: می��زان 
مطالب��ات مع��وق بانک ها در ایران 
بی��ش از پنج برابر اس��تانداردهای 
جهان��ی اس��ت. ب��ر اس��اس ای��ن 
اس��تانداردها ک��ه مورد قبول همه 
نهاده��ای بانکی جهان اس��ت اگر 
نظ��ام بانک��ی کش��وری بی��ش از 
5 درصد تس��هیالت پرداختی اش 
معوقه داشته باشد زنگ خطر برای 
آن به صدا در می آید. در نظام بانکی 
م��ا با ارقام دو رقمی بدهی معوق، 
کار از هشدار گذشته است و واقعا 
بانک ه��ای ما در معرض خطر قرار 
دارند و اگر نتوانند وضعیت اعطای 
تسهیالت خود را ساماندهی کنند 
با بحران بزرگی در کس��ری منابع 
مواجه می شوند. وی افزود: نسبت 
مطالب��ات معوق بانک های ایران 
ب��ه بی��ش از 18 درصد رس��یده 
اس��ت. البت��ه ن��رخ مطالب��ات 

مع��وق در هر بانک فرق می کند 
ول��ی در مجم��وع ای��ن نرخ در 
بانک ه��ای دولت��ی، به ش��دت 
باالت��ر از بانک ه��ای خصوص��ی 
اس��ت. در ابتدای سال 93 سهم 
متوس��ط مطالبات معوق بانکی 
از کل تس��هیالت بانکی نزدیک 
ب��ه 15 درص��د بوده اس��ت. این 
موضوع نش��ان می دهد س��رعت 
رش��د مطالبات مع��وق در ایران 
باالس��ت و اگر بان��ک مرکزی و 
دولت راه حلی برای کند ش��دن 
این روند پیدا نکنند ش��اید ما تا 
پایان س��ال با مطالبات معوق تا 

25درصد هم مواجه باشیم. 
ای��ن کارش��ناس تاکی��د کرد: 
گزارش های رسمی ای که تاکنون 
از وضعیت مطالبات معوق منتشر 
شده است نشان می دهد بانک ها 
نیاز به بازتعریف روابط سازمانی و 
پایش نیروی انس��انی خود دارند. 
وج��ود برخ��ی روابط ناس��الم در 
نظام بانکی موجب ش��ده اس��ت 
برخ��ی افراد با نفوذ در سیس��تم 
بانکی به تسهیالت کالنی برسند 
و در مقاب��ل برخی افراد دیگر که 
حائز ش��رایط واقعی هس��تند از 
دسترس��ی به مطالبات باز بمانند. 
آمارها نشان می دهد بخش مهمی 
از مطالبات معوق کشور به پرونده 
ح��دود 70 نفر مربوط اس��ت که 
نش��ان می دهد آنها توانسته اند از 
نف��وذ خ��ود در بانک ها برای اخذ 

تسهیالت استفاده کنند. 

 بانک ها در باتالق معوقات بانکی گرفتار شده اند

بانک های دولتی در وضعیت هشدار

عض��و ناظر مجلس در ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار با اش��اره به طرح 
دوفوریت��ی مجلس ب��رای تعیین 
س��قف س��ود تس��هیالت، گفت: 
نی��ازی به طرح ای��ن موضوع در 
مجلس نیست و در جلسه بعدی 
ش��ورای پول و اعتبار این موضوع 
را حل و جمع بندی خواهیم کرد. 
 ب��ه گزارش ایرن��ا، محمدرضا 
پورابراهیم��ی گف��ت: انتظ��ار ما 
در مجل��س ای��ن اس��ت که نرخ 
س��ود کاه��ش یابد ت��ا به تبع آن 
ن��رخ وام ه��ای بانک��ی نیز اصالح 
و ش��رایطی فراه��م ش��ود ک��ه 
تولیدگ��ران  و  س��رمایه گذاران 
نس��بت به سودآوری خود اعتماد 

داشته باشند. 
وی نظ��ام بانک��ی را رکن مهم 
اقتصاد دانست و افزود: بحث عدم 
انطب��اق فعالیت ه��ای فعلی نظام 
بانکی و پولی با رش��د و توس��عه 
اقتصادی، یکی از اشکاالت اصلی 
نظام اقتصادی محسوب می شود. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
خاطرنشان کرد: این عملکرد نظام 
بانکی هم به لحاظ محتوایی و هم 
ب��ه لح��اظ فرآینده��ای بیرونی با 
سازوکار نرخ رشد اقتصادی کشور 
هماهن��گ نیس��ت. ای��ن نماینده 
مجل��س ادام��ه داد: از نظ��ر بحث 
اجرای��ی و فرآیندهای بیرونی نیز 
باید ساختار نظام بانکی درخصوص 
موضوعاتی مانند نرخ تامین مالی، 
نرخ س��ود سپرده های بانکی، بحث 
جایگزینی جرایم اضافه برداشت ها 
توس��ط بانک ها و س��ایر جرایمی 
ک��ه در دنیا مدنظر قرار می دهند، 
اصالح شود. عضو ناظر مجلس در 
شورای پول و اعتبار گفت: موضوع 
تغییر در نرخ س��پرده قانونی بانک 
مرکزی، تحول در س��اختار نظارت 

بر بازار غیرمتشکل پولی کشور که 
به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی 
به یک چالش اساسی تبدیل شده 
و ب��ه رویکرد مخ��رب افزایش نرخ 
سودها دامن زده؛ موضوعاتی است 
که مجلس قصد دارد با هماهنگی 
دولت، اصالحاتی در آنها ایجاد کند. 
وی نظام بانکی را نیازمند توجه ویژه 
مس��ئوالن و مجلس دانست و افزود: 
رسالت شبکه بانکی نیز استفاده بهینه 
از مناب��ع محدود موجود در راس��تای 
اهداف توس��عه کشور با لحاظ کردن 
اولویت هاست، چرا که سیستم بانکی 
نقش تعیین کننده ای در خروج از رکود، 
افزایش توان و رشد اقتصادی کشور و نیز 

تامین منابع کشور برعهده دارد. 

کاهش نرخ سود بدون 
ایجاد تعادل در بازار ارز 

هزینه زاست
یک کارش��ناس پولی و بانکی 
معتقد اس��ت: کاهش نرخ س��ود 
بانکی بدون تک نرخی کردن ارز 
به عاملی برای سرازیر شدن پول 

به بازار سیاه و سوداگرای تبدیل 
می شود. 

هاشمی  حس��ینی  بهاءالدین 
در گفت و گ��و ب��ا اقتصادنیوز با 
از وظایف  یکی  براینک��ه  تاکید 
مه��م بان��ک مرک��زی تعیی��ن 
صحیح نرخ س��ود است، گفت: 
نرخ سود بانکی در سیاست های 
پولی و بانکی،  اقتصاد، جهت یابی 
در  رقاب��ت  و  س��رمایه گذاری 
بازاره��ای م��وازی همگ��ون و 
تاثیرگ��ذار  بس��یار  ناهمگ��ون 

اس��ت. 
او ادام��ه داد: در اقتصاده��ای 
در حال توس��عه نرخ پایین سود 
بانک��ی ب��ه افزای��ش جذابیت و 
تمای��ل ب��ه س��رمایه گذاری در 
پی کاه��ش هزینه نهایی پروژه ها 

کمک می کند. 
وی افزود: در شرایط تورم باال 
نرخ سودهای بانکی باال می تواند 
نقدینگ��ی را در بانک ها متمرکز 
کند و مانعی بر س��ر راه س��رازیر 
ش��دن نقدینگی به بازار باش��د، 

همچنی��ن در این ش��رایط باید 
نقدینگی به س��رمایه گذاری های 
س��ودآورتر و قابل اتکا اختصاص 

یابد. 
این کارش��ناس پولی و بانکی 
با اش��اره به اینک��ه منابع بازار 
پول و بان��ک و بازار س��رمایه، 
ش��د:  ی��ادآور  اس��ت،  پ��ول 
متاسفانه بازار سهام کشور بازار 
کارآم��دی نیس��ت و نمی تواند 
پروژه ه��ا و طرح  ه��ا را تامی��ن 
مال��ی کن��د و به همی��ن علت 
همیش��ه بار تامین نقدینگی را 

به دوش کش��یده اند. 
او بیان کرد: با این اوصاف نرخ 
سود بانکی حجم نقدینگی را به 
میزان واقع��ی در اقتصاد کنترل 
می کن��د، مان��ع از کاهش ارزش 
پ��ول و تامین کنن��ده ای ب��رای 
جبران کاه��ش ارزش پول افراد 

است. 
حسینی هاش��می با اش��اره به 
اینک��ه اگر تقاضا برای پول بیش 
از عرضه باشد، تنها نرخ و قیمت 

توانایی تعدی��ل منابع محدود را 
دارد، خاطرنش��ان کرد: کش��ور 
و اقتص��اد ب��ا چال��ش بزرگی به 
ن��ام نبود مناب��ع خارجی و عدم 
مواجه  داخلی  منابع  پاسخگویی 

است. 
این کارش��ناس پول��ی و بانکی 
با تاکید بر اینکه نرخ رش��د تورم 
کاهش پیدا می کند نه خود تورم، 
خاطرنش��ان ک��رد: ت��ورم یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر نرخ سود بانکی 
است اما تنها دلیل نیست. اگر در 
زمان باال بودن نرخ تورم، نرخ سود 
بانکی را باال اعالم می کردیم مانع 
از فرهنگ سازی غلط اتکا به تورم 
برای نرخ سود بانکی می شدیم که 
این موضوع باعث حذف تقاضاهای 

کاذب بود. 
حسینی هاشمی گفت: کشور و 
اقتصاد با دو مشکل بزرگ روبه رو 
است و تا زمانی که این دو موضوع 
حل نش��ود نمی توان کاری انجام 
داد. تک نرخ��ی ک��ردن ارز بدون 
تبعی��ت از نرخ ارز بازار آزاد و عدم 
توجه سود و بهره بانکی به تعادل 

بازار امکان پذیر نیست. 
ب��رای  ک��ه  ک��رد  تاکی��د  او 
تک نرخ��ی ک��ردن ارز نی��ز باید 
ن��رخ بازار آزاد مبن��ا قرار گرفته 
ش��ود چراکه اگر ای��ن نرخ مبنا 
نباش��د در این ش��رایط اگر نرخ 
س��ود بانکی کاهش یابد پول به 
بازارهای سیاه و سوداگرانه ورود 

خواهد کرد. 
او ادام��ه داد: تازمانی ک��ه نرخ 
جریم��ه بان��ک مرک��زی ب��رای 
بانک ها و ع��دم وصول مطالبات 
بانکی به سطح قابل قبولی نرسد 
ن��رخ س��ود بانک��ی را نمی توان 
کاهش داد زی��را بانک ها زیر بار 

نخواهند رفت. 

تعیین نرخ سود تسهیالت در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار
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خبرنــامه

رییس بانک مرکزی: 
 سیاست تک نرخی کردن ارز فعال 

اجرا نمی شود
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه 
اعضای این کمیسیون با رییس کل و هیأت عامل بانک 
مرکزی، گفت: در این جلس��ه رییس کل بانک مرکزی 
اعالم کرد فعال برنامه تک نرخی کردن ارز اجرا نمی شود. 
ناصر عاش��وری درگفت وگو با فارس، با اش��اره به 
جلس��ه روز دوش��نبه کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ب��ا ریی��س کل بان��ک مرکزی و اعض��ای هیأت عامل 
این بانک، اظهار داش��ت: در این جلس��ه س��امانه های 
الکترونیک��ی ک��ه بان��ک مرکزی راه ان��دازی کرده به 

اعضای کمیسیون معرفی شد. 
وی افزود: آقای سیف گزارشی درخصوص بازرسی، 
نظارت، کنترل شعب در بانک های خصوصی و دولتی، 
بح��ث جلوگی��ری از اضافه ش��دن ش��عب بانک ها و 

ساماندهی موسسات بدون مجوز را ارائه داد. 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس درخصوص بازار 
ارز گفت: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی اعالم 
کرد فعال برنامه تک نرخی کردن ارز اجرا نمی شود. 
عاش��وری با اش��اره به توضیحات رییس کل بانک 
مرک��زی گف��ت: با ای��ن توضیحات اجرای سیاس��ت 

تک نرخی کردن ارز در سال جاری بعید است. 

نابسامانی در بازار بانکی با اعطای 
نرخ باال به سپرده ها

مدیرعام��ل بان��ک ملت با تاکید بر اینکه این بانک در 
بحث نرخ های سود، تابع تصمیمات بانک مرکزی است، 
اف��زود: اعط��ای ن��رخ باال به س��پرده ها و به عبارت دیگر 
رقاب��ت ب��ا بانک های دیگر در این زمینه، عالوه بر اینکه 
قیمت تمام شده پول را در بانک افزایش می دهد، بازار 

سپرده های بانکی را نابسامان خواهد کرد. 
علی رستگار در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد: بانک ملت 
به هیچ وجه وارد مس��ابقه نرخ س��ود بانکی نخواهد شد و 
به ط��ور کامل با مق��ررات بانک مرکزی همراهی خواهد 
ک��رد. ب��ه گفت��ه وی، بانک ملت با مزیت ه��ا، امکانات و 
زیرس��اخت های قوی خود در پی جلب مش��تریان جدید 
و به تبع آن س��پرده های جدید اس��ت. رستگار با تحلیل 
آثار نامطلوب نرخ باالی سود سپرده ها در اقتصاد کشور 
اظهار داشت: در دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد کشور 
از نرخ سود بانکی باالتر بوده و شکاف منفی موجود بین 
نرخ سود بانکی و نرخ تورم تا سال 1393 ادامه داشت. 
در پی تورم 37 درصدی سال 1392و کاهش نرخ تورم 
به حدود 15 درصد در س��ال 1393، نرخ س��ود بانکی 
به دالیلی ازجمله رقابت برخی بانک ها در جذب سپرده ها 
و همچنین رکود در سایر بازارها کاهش نیافته است. 

وی یکی از دالیل عمده باالبودن نرخ س��ود س��پرده ها را 
رعایت نکردن استانداردهای مدیریت ریسک و توصیه های 
بانک مرکزی از سوی تعدادی از موسسات پولی و بانک های 
پرریسک عنوان کرد. رستگار خاطرنشان کرد: در شرایطی 
که برخی بانک ها نرخ سود سپرده خود را باالی 22 درصد 
تعیین کرده اند، با لحاظ کردن نرخ سپرده قانونی، هزینه های 
پرس��نلی و اداری و س��ایر هزینه ها، نرخ سود تسهیالت در 
حدود 30 درصد است که این نرخ، هزینه تمام شده کاال 
را ب��رای تولیدکنن��دگان افزایش می دهد و آنها نیز مجبور 
خواهند بود کاالهای خود را با قیمت باالتری بفروشند که 
این موضوع با سیاست کاهش تورم دولت سازگار نیست و 

آثار این دوگانگی در آینده ظاهر خواهد شد. 
وی اظهار امیدواری کرد: در س��الی که از س��وی مقام 
معظم رهبری به نام »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« 
نامگذاری ش��ده اس��ت، بانک ها بتوانند با اجرای کامل 
ضواب��ط و مق��ررات بانک مرک��زی به ویژه در زمینه نرخ 
س��ود، مقدمات رونق تولید و رش��د اقتصادی کش��ور را 

فراهم آورند. 

اقتصاد ایران امسال ۰.۶ درصد 
رشد می کند

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول ب��ا پیش بین��ی رش��د 
3.5 درصدی برای اقتصاد جهان و رشد 0.6 درصدی 
اقتصاد ایران در سال 2015 در مورد منطقه خاورمیانه 
اعالم کرد کاهش قیمت نفت فرصتی را برای اصالحات 

ساختاری و اصالح یارانه ها فراهم کرده است. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم به نق��ل از رویت��رز، صندوق 
بین الملل��ی پ��ول روز دوش��نبه به پاکس��تان و دیگر 
کشورهای منطقه توصیه کرد اصالحات ساختاری را 
برای منتفع شدن از کاهش قیمت نفت ادامه دهند. 
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصاد 
جهان��ی 2015 خ��ود که روز دوش��نبه منتش��ر ش��د، 
خاطرنشان کرد با توجه به چشم انداز نه چندان یکدست 
در بین کش��ورها و مناطق اصلی جهان، رش��د اقتصاد 
جهانی متوسط باقی می ماند. در این گزارش همچنین 
پیش بینی شده رشد اقتصاد جهانی در سال 2015 به 
3.5 درصد برس��د. این پیش بینی نس��بت به پیش بینی 
ماه ژانویه تغییری نداشته است. در فصل مجزایی از این 
گزارش با عنوان  »خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان 
و پاکس��تان: نفت، درگیری ها و گذارها« صندوق اظهار 
داشته رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2014 به 
دلی��ل کاهش قیمت نفت، تش��دید درگیری ها و ادامه 
بی ثباتی سیاس��ی پایین باقی مانده اس��ت.  این گزارش 
اضافه کرده: »در این منطقه کاهش قیمت نفت فرصتی را 
برای اصالحات ساختاری و اصالح یارانه ها فراهم ساخته 
که فضایی مالی را برای سرمایه گذاری های افزاینده رشد، 
بهبود رقابت پذیری و حمایت از فرصت های شغلی و رشد 

همه جانبه ایجاد می کند.«
صن��دوق بین الملل��ی پول همچنی��ن گفته در بین 
کش��ورهای وارد کننده نفت منطقه، ترمیم اقتصادی 
ضعیف در سال 2014 ادامه داشته است. فرصت ناشی 
از افزایش ثبات سیاس��ی و اصالحات اولیه، با تش��دید 
درگیری ه��ای منطقه ای و ادامه تنش های اجتماعی، 

سیاسی و امنیتی، تضعیف شده است. 
رش��د ضعیف در حوزه یورو و کاهش رقابت پذیری 
به دلیل تقویت ارزش دالر آمریکا نیز از دیگر عوامل 

تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی بوده اند. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,329 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,329تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 958,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 3,579توم��ان و هر پوند نیز 
4,898توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
514,000 توم��ان و ه��ر رب��ع س��که 281,000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 189,000 تومان 
18 عی��ار  ط��الی  گ��رم  ه��ر  و  ش��د  خریدوف��روش 
98,019توم��ان قیم��ت خورد. هر اون��س طال هم در 

بازارهای جهانی 11,941دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,329   دالر آمریکا

3,579یورو اروپا

4,898پوند انگلیس

912درهم امارات

1,284لیر ترکیه

560یوان چین

28ین ژاپن

2,713دالر کانادا

3,420فرانک سوییس

11,000دینار کویت

891ریال عربستان

2,000دینار عراق

57روپیه هند

950رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

957,500سکه بهار آزادی

958,000  سکه طرح جدید

514,000  سکه نیم بهار آزادی

281,000سکه ربع بهار آزادی

189,000سکه گرمی

11,941 اونس طال

425,000مثقال طال

98,019هر گرم طالی 18 عیار

 ISO دریافت گواهینامه کیفیت
شرکت عمران و مسکن آباد دی

ش��رکت عم��ران و مس��کن آباد دی )عم��اد( موفق 
ب��ه دریاف��ت گواهینام��ه کیفی��ت ISO در بخ��ش 

مشتری  مداری و ارائه خدمات باکیفیت شد. 
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عموم��ی بان��ک دی، 
 ش��رکت عمران و مس��کن آباد دی  )عماد( گواهینامه
 ISO9001: 2008  را در راس��تای بهبود سیس��تم 
مدیری��ت و مش��تری  مداری و ارائه خدم��ات باکیفیت 
 TUV(  ب��ه ذی نفع��ان از ش��رکت توف اینترنش��نال
International( دریاف��ت ک��رد.  ش��رکت عمران و 
مسکن آباد دی  )عماد( که هیات مدیره جدید آن از یک 
سال پیش شروع به فعالیت کرده است، از شرکت های 
پیش��رو در گروه مالی دی بوده و در زمره ش��رکت های 

معتبر در عرصه ساختمان محسوب می شود. 

اهمیت مدیریت هزینه، پیشبرد 
اهداف بانک شهر

مدیرعام��ل بانک ش��هر با تاکی��د بر اهمیت مدیریت 
هزین��ه تصری��ح کرد: در مدیری��ت هزینه باید عالوه بر 
ارتقای شاخص های بهره وری، به گونه ای عمل شود که 
همه مجموعه بانک، به ویژه نیروی انسانی بهترین بهره 

اقتصادی و معنوی را کسب کنند. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک ش��هر، حس��ین 
محمدپورزرن��دی ب��ا تاکید بر اهمی��ت توجه به نیروی 
انس��انی اظه��ار ک��رد: اعتقاد داریم اگ��ر بانک بخواهد 
ب��ا ش��تاب بیش��تر و با کیفیت بهتر ب��ه ارائه خدمات و 
همچنین به س��مت ارتقای بانکداری پیش رود، باید به 
منابع انس��انی توجه ویژه ای داش��ته باش��د و از این رو 
ای��ن موض��وع را به عنوان یکی از اس��تراتژی های بانک 

قرار دادیم. 

راه اندازی سامانه کارت شهروندی بانک 
انصار درشهرستان گنبد کاووس

همزم��ان ب��ا میالد با س��عادت بانوی دوعالم حضرت 
زهرا  )س( و با حضور پرشور جمعی از مسئوالن و مردم 
شهرستان گنبد کاووس، سامانه کارت شهروندی بانک 

انصار در این شهرستان افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک انصار، این مراس��م با 
حضور آقای دکتر عباسی نماینده مردم گنبد در مجلس 
ش��ورای اس��المی، مهندس حمیدی معاون استاندار و 
فرماندار ویژه گنبد کاووس، مهندس قزلجه ش��هردار، 
حجی زاده مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گنبد، فرمانده 
محترم س��پاه ناحیه گنبد، اعضای ش��ورای اسالمی این 
شهرس��تان، آق��ای میرش��اهی مدیریت ش��عب بانک 
انصار در اس��تان گلس��تان و نماینده اداره کل بازاریابی 
و تبلیغات برگزار ش��د و س��امانه کارت ش��هروندی در 

بخش اتوبوسرانی به بهره برداری رسید. 

نسیم نجفی
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دپوی تعداد محدودی خودروی 
باالی 2500 سی سی در گمرک

معاون امور گمرکی گم��رک ایران از دپوی تعداد 
محدودی خودروی باالی 2500 سی س��ی براساس 
مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: خودروی کمتر 

از 2500 سی سی از گمرک ترخیص می شود.
محمدرض��ا نادری در گفت و گو با ایرنا، در پاس��خ 
به پرسش��ی در خصوص دپوی خودروها در گمرک، 
افزود: خودروها در گمرک دپو نشده و اگر خودرویی 
هم وجود دارد این امکان اس��ت که در منطقه آزاد و 
ویژه اقتصادی باشد که از قلمرو گمرک خارج است.
وی ب��ا بیان آنکه هنوز تع��داد محدودی خودروی 
ب��االی2500 سی س��ی براس��اس مصوب��ه دول��ت 
از گم��رکات ترخی��ص نش��ده اس��ت، ادام��ه داد: 
در صورتی که این خودروها متروک ش��وند، س��ازمان 
اموال تملیکی هم نمی تواند آنها را به فروش برساند.

مع��اون ام��ور گمرک��ی گم��رک ای��ران تصریح 
 ک��رد: از آنجا ک��ه مراجعات ب��رای خ��ودروی باالی 
2500 سی سی بس��یار کم شده به نظر می رسد که 

صاحبان آنها دیگر تکلیف خود را می دانند.
از  کمت��ر  خودروه��ای  ترخی��ص  درب��اره   وی 
2500 سی س��ی نیز گفت: این خودروها در گمرک 

دپو نشده و کار ترخیص آنها در حال انجام است.

معرفی و بهره مندی از خدمات 
پستی روی تلفن همراه

برای نخس��تین بار امکان معرفی ش��رکت پست، 
تمامی خدمات و س��رویس های متنوع پس��تی روی 
تلفن ه��ای هم��راه از طریق نصب نرم اف��زار جامع و 

کاربردی »پستک« فراهم شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت پس��ت، ترابی 
مدی��رکل رواب��ط عمومی پس��ت با اع��ام این خبر 
گفت: در راس��تای ارائه خدمات اطاع رس��انی نوین 
به مشتریان، هوشمندس��ازی خدمات و پاسخگویی 
بهینه به نیازهای مخاطبان، نرم افزار »پس��تک« که 
نخس��تین نرم افزار قابل نص��ب روی تلفن همراه، از 
طریق اتصال به شبکه اینترنت است از سوی شرکت 

پست تهیه گردیده است.
وی اف��زود: ای��ن برنامه کارب��ردی روی تلفن های 
همراه مجهز به سیس��تم عام��ل اندروید قابل نصب 
اس��ت و کاربران می توانند با نص��ب آن از خدمات، 
فعالیت ه��ا و آنچه که از ش��بکه پس��تی می خواهند 

بدانند مطلع شوند.
ترابی با اش��اره به اینکه »پستک« اطاعات مفید 
و جامع پس��تی را به زبانی س��اده در اختیار کاربران 
می گذارد، خاطرنش��ان کرد: این برنامه از 9 قسمت 
اصلی تشکیل شده که شامل تلفن واحدهای پستی، 
س��رویس ها و خدمات پستی، کدپس��تی، روند سیر 
مرسوالت، مقررات پستی، تمبر، پیگیری مرسوالت 

پستی و روش های پرداخت هزینه پستی است.
وی درخصوص دسترس��ی به این نرم افزار پس��تی 
گفت: کاربران می توانند به منظور تهیه »پس��تک« 
آن را از آدرس الکترونیکی cafebazaar.ir به طور 

رایگان دریافت کنند.

مراودات اقتصادی مازندران با کشورهای 
حاشیه دریای خزر ضعیف است

استاندار مازندران گفت: هم اکنون مراودات تجاری 
و بازرگانی اس��تان مازندران با همس��ایگان مرز آبی 

خزر ضعیف است. 
ربیع فاح در نشس��ت با هیات رسانه ای جمهوری 
آذریابجان بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و سیاسی 

بین کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید کرد. 
وی با ارائه گزارش��ی از ظرفیت ها و پتانسیل های 
صنعتی، گردش��گری، کش��اورزی و خدمات فنی و 
مهندسی مازندران به سوابق تاریخی و فرهنگی باکو 
و مازندران اش��اره کرد و افزود: هرچند تفاهم نامه ها 
و قراردادهای مختلفی بین مازندران با اس��تان های 
مختل��ف کش��ورهای خزر وجود دارد ام��ا به مرحله 

عملیاتی مطلوب نرسیده است. 
وی در پاس��خ ب��ه پرس��ش خبرن��گار نووس��تی 
آذربایجان مبنی بر برنامه اس��تانداری مازندران برای 
گس��ترش روابط تجاری به ویژه گردشگری دریایی، 
اظه��ار داش��ت: این ای��راد ب��ر مازن��دران و تمامی 
استان های کشورهای حاشیه دریای خزر وارد است 
که هنوز تردد دریایی قوی در تمامی زمینه ها به ویژه 

گردشگری ایجاد نشده است. 
نماین��ده عال��ی دول��ت در مازن��دران تاکید کرد 
ک��ه آماده هم��کاری و حمای��ت از س��رمایه گذاران 
بخش های خصوصی ایران��ی و جمهوری آذربایجان 
برای راه اندازی کش��تی تفریحی و توریستی دریایی 

خزر هستیم. 
وی دری��ای خ��زر را م��رز صل��ح و دوس��تی بین 
کش��ورهای حاشیه این دریا دانس��ت و بیان داشت: 
توس��عه بین الملل��ی سیاس��ی و اقتص��ادی ام��روز 
جمهوری اسامی ایران زمینه همکاری های مختلف 
را با کشورها به ویژه کش��ورهای حاشیه دریای خزر 

ایجاد کرده است. 

بازار بیمه آماده ورود 
سرمایه گذاران خارجی می شود

مع��اون بیمه های اتکای��ی و بین الملل بیمه ایران با 
اشاره به آثار ناشی از مذاکرات ایران با کشورهای5+1، 
گفت: کش��ورهای خارج��ی درحال حاض��ر به دنبال 
س��رمایه گذاری و ورود به بازار بیمه ای کشور هستند 
و ما ب��رای افزایش قدرت رقابت پذی��ری در منطقه و 
سایر شرکت های بیمه ای نیاز به آموزش بیشتر داریم. 
به گزارش رواب��ط عمومی بیمه ایران، بهمن المعی 
درحاش��یه برگزاری نخس��تین کارگاه آموزشی بیمه 
کنت��رل چاه ها و ساخت و س��از دریایی، هدف اصلی از 
برگزاری این کارگاه را توسعه علمی و آموزشی عنوان 
ک��رد و افزود: آموزش دراین کارگاه ها به صورت علمی 
وکاربردی اس��ت.  وی افزود: برگ��زاری این کارگاه ها 
س��طح تعامات ما ب��ا بیمه گران خارج��ی را افزایش 
داده و ت��وان اتکایی ما را باال می برد، درهمین راس��تا 
بر برگ��زاری آنها تاکید داریم.  مع��اون اتکایی و امور 
بین المل��ل بیمه ایران گفت: به دنبال س��رآمدی بیمه 
ایران درغرب آسیا و خاورمیانه هستیم و دراین راستا 
برنامه های آموزش��ی ویژه ای ب��رای کارکنان طراحی 

کرده و اجرای آن را در دستورکار داریم. 

 واردات انحصاری نیس��ت، 
ش��رکت  مدیرعام��ل  پاس��خ 
»نهاده ه��ای دام��ی جاه��د« 
اس��ت  امروز«  ب��ه »فرص��ت 
در  نماین��دگان  که  ش��رکتی 
نامه ش��ان آن را ب��ه اش��تباه 
دامی«  »فرآورده های  شرکت 
نامیده ان��د و در روزهای اخیر 
م��ورد سوال ش��ان از دول��ت 
اس��ت. ن��ام این ش��رکت در 
کنار ش��رکت جهاد تحقیقات 
آب و ان��رژی، دیگر ش��رکت 
نمایندگان  نام��ه  در  دولت��ی 
آمده اس��ت. مجلس نش��ین ها 
معتقدند دولت 2 میلیارد دالر 
واردات را منحص��را به این دو 
ش��رکت اختصاص داده است. 
رقم��ی که حمی��د ورناصری، 
مدیرعامل شرکت »نهاده های 
دامی« آن را غیر واقعی عنوان 
می کند. به گفته وی، این رقم 
سقفی اس��ت که تعریف شده 
و تمام��ی آن اختصاص نیافته 

است. 
برنام��ه  عض��و کمیس��یون 
مجل��س  در  بودج��ه  و 
ش��ورای اس��امی که یکی از 
نیز هست  نامه  امضاکنندگان 
ب��ا بیان اینکه ام��کان واردات 
بای��د ب��رای هم��ه متقاضیان 
براب��ر باش��د و از طریق مرکز 
مبادالت ارزی در اختیار همه 
متقاضیان ق��رار گیرد، در این 
خصوص به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: دولت ب��رای اینکه 

بتواند مناب��ع ارزی طرح های 
آب��ی را به ری��ال تبدیل کند 
طب��ق متن مج��وزی که دارد 
باید از طری��ق مرکز مبادالت 
ارزی اق��دام کن��د. ب��ه گفته 
جعفر ق��ادری، دولت این کار 
را نک��رده اس��ت و در ع��وض 
دالرش را در اختی��ار این دو 
شرکت دولتی قرار داده است 
تا به واردات کاالهای اساسی 
اقدام کنن��د و از محل فروش 
این کاالها ریال به دست آورد 
و در اختی��ار وزارت نیرو قرار 

دهد. 
ق��ادری در پاس��خ ب��ه این 

س��وال که چه س��همی 
از این منب��ع اختصاص 
یافته می افزاید: بخش��ی 
اختص��اص  ارز  ای��ن  از 
یافته اس��ت. درحالی که 
ای��ن کار بای��د از طریق 
ارزی  مب��ادالت  مرک��ز 
اختی��ار متقاضی��ان  در 
واردات ق��رار ده��د و از 

این طریق واردات انجام شود 
و نباید منحصر به دو ش��رکت 

دولتی باشد. 
مدیرعامل  دیگ��ر  از طرفی 
دام��ی  نهاده ه��ای  ش��رکت 
جاهد تاکید دارد اقدام دولت 
منحصر به دو ش��رکت نیست 
و نزدیک به 10 شرکت دیگر 
از ای��ن طری��ق واردات انجام 

می دهند. 
بیان  ب��ا  ورناصری  حمی��د 
اینکه در کل 25 ش��رکت کار 
می دهن��د،  انج��ام  را  واردات 

ادام��ه می ده��د: ش��رکت ما 
ه��م بخش��ی از ای��ن کار را 
انج��ام می ده��د، ام��ا عددی 
ک��ه نمایندگان در نامه ش��ان 
اختصاص  کام��ا  نوش��ته اند، 
از  توکل��ی  دکت��ر  و  نیافت��ه 
این  به  نام��ه  امضا کنن��دگان 

مورد اشاره کرده اند. 
ش���رک��ت  م�دی�رع�ام��ل 
»نهاده های دامی جاهد« مبلغ 
تعلق گرفته به این ش��رکت را 
یعن��ی  دالر  میلی��ون   100 
3 درص��د از کل مبلغ عنوان 
ک��رده و ادامه می ده��د: این 
ارز از طری��ق مرک��ز مبادالت 

ارزی به ش��رکت ما اختصاص 
یافته چراک��ه قاعدتا از طریق 
کد ال سی که این مرکز به ما 
می ده��د می توانیم به واردات 

اقدام کنیم. 
حمید ورناصری در پاس��خ 
به چرای��ی نام ب��ردن از این 
دو شرکت در نامه نمایندگان 
به »فرص��ت امروز« می گوید: 
برای من هم این سوال مطرح 
اس��ت که چ��را نماین��دگان 
در نامه ش��ان فق��ط ن��ام دو 
 شرکت را آورده اند که حدود 

116 میلی��ون دالر ب��ه آنه��ا 
تعل��ق گرفته و چ��را از دیگر 
ش��رکت ها که از ای��ن طریق 
نامی  انجام می دهند،  واردات 
نیاورده اند. وی ادامه می دهد: 
امی��دوارم نماین��دگان دلیلی 
برای پررنگ کردن نام این دو 
شرکت داش��ته باشند. برخی 
خیل��ی  س��همی  ش��رکت ها 

بیش��تر از این دارند. 
ماج��را را از رییس مجمع 
اتاق  عال��ی واردات و عض��و 
ش��دیم.  جوی��ا  بازرگان��ی 
برخ��وردار  محمدحس��ین 
ب��ه  مح��دود  را  موض��وع 
همی��ن نام��ه و م��ورد 
و  مجلس  بی��ن  بح��ث 
دول��ت عن��وان کرده و 
ن�مایندگان  می گوی��د: 
مجل��س ادله ای در این 
نام��ه آورده ان��د و م��ا 
امیدواری��م دول��ت هم 
که من��ش قانون مداری 
پیش��ه کرده و به مردم 
ق��ول داده در تمام��ی موارد 
چنانچه  باش��د،  قانون م��دار 
انجام ش��ده  اقدامی  چنی��ن 
اس��ت ادل��ه الزم را داش��ته 
پاس��خگوی  قاعدتا  و  باش��د 

نمایندگان خواهد بود. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
ام��روز« و براس��اس گزارش 
نماین��ده   15 مل��ت،  خان��ه 
مجلس ش��ورای اس��امی در 
 نامه ای اذعان داش��تند دولت 
را  واردات  دالر  میلی��ارد   2
)ش��رکت  ش��رکت   دو  ب��ه 

فرآورده ه��ای دام��ی جاه��د 
و ش��رکت جه��اد تحقیق��ات 
ان��رژی( منحصر کرده  آب و 
اس��ت. آنها در بخشی از این 
ی��ادآوری کرده اند که  نام��ه 
در 26 بهمن س��ال گذش��ته 
نی��ز چنین نام��ه ای به دولت 
و خواهان  کرده ان��د  ارس��ال 
پاس��خگویی  و  رس��یدگی 
نامه  ای��ن  ب��ه آن ش��ده اند. 
ریاس��ت جمهوری  عاوه ب��ر 
دیوان  رییس  رحیم��ی  برای 
س��راج  کش��ور،  محاس��بات 
رییس بازرس��ی کل کش��ور، 
ش��ورای  رییس  ش��یوا  دکتر 
رقابت، نادر قاضی پور، محمد 
امام��ی و محمدعل��ی مددی 
ناظ��ران مجلس در ش��ورای 
رقابت نیز ارس��ال شده است. 
آنه��ا در این نام��ه از تبعات 
ای��ن کار و تاثیرات منفی آن 

ب��ر اقتص��اد گفته ان��د. 
رضا ش��یوا، رییس شورای 
ای��ن خصوص روز  رقابت در 
خبرگ��زاری  ب��ه  سه ش��نبه 
نامه در  اس��ت  دول��ت گفته 
به  ح��ال پیگی��ری اس��ت و 
محض اینکه کار کارشناس��ی 
نامه به پایان  این  درخصوص 
برس��د این موضوع در جلسه 
و  مط��رح  رقاب��ت  ش��ورای 
درخص��وص آن تصمیم گیری 
خواهد ش��د. به گفته وی، با 
نام��ه کارگروه  این  دریاف��ت 
ویژه رسیدگی به این موضوع 
در ش��ورای رقاب��ت تش��کیل 

شده است. 

واردات انحصاری موضوع نامه مجلس به دولت 

واردات منحصر به 
2 شرکت نیست 

وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات دولت 
یازدهم روز سه ش��نبه با حضور در صحن علنی 
مجلس ش��ورای اسامی به س��واالت دو نفر از 

نمایندگان مجلس شورای اسامی پاسخ داد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، محمود واعظ��ی با حضور 
در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اسامی به 
س��واالت مرتض��ی آقاتهرانی و نص��راهلل پژمان 
نمایندگان م��ردم تهران و مش��هد در مجلس 
درخص��وص عدم پیش��رفت الزم ش��بکه ملی 
اطاعات و تحمیل هزینه ه��ای گزاف اینترنت 

به مردم پاسخ داد. 
ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات در  وزی��ر 
س��خنانی درخص��وص س��وال نماین��ده مردم 
مش��هد در مجلس شورای اس��امی در ابتدا از 
وقت محدود به منظور پاس��خگویی به سواالت 
و ابهامات جدید مطروحه از س��وی نمایندگان 
انتق��اد کرد و گفت: هیات رییس��ه مجلس باید 

فکری در این خصوص کند. 
واعظی ب��ا بیان اینکه ش��بکه ملی اطاعات 
 مقول��ه جدی��دی در کش��ور نیس��ت و حداقل 
11 س��ال اس��ت که در کش��ور مطرح بوده اما 

اقدام��ی در این ح��وزه صورت نگرفته اس��ت، 
خطاب ب��ه پژم��ان، نماینده مردم مش��هد در 
مجلس ش��ورای اسامی گفت: ش��ما در طول 
س��ال های گذش��ته که اقدامی در حوزه شبکه 
ملی اطاع��ات صورت نگرفته چرا س��والی در 
آن مقط��ع نکردی��د و هم اکنون ک��ه در حال 
برنامه ری��زی و کار و کوش��ش به منظور اجرای 
طرح ش��بکه ملی اطاعات هستیم، سوال طرح 
کرده ای��د. وی اف��زود: هنگامی که مس��ئولیت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات را پذیرفتم 
متوجه ش��دم که از تم��ام تکالیف برنامه پنجم 
برعهده ای��ن وزارتخانه تنه��ا 14 درصد انجام 
شده اس��ت درصورتی که بنده متعهد شده ام تا 

پایان سال 94 این تکالیف را انجام دهم. 
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطاعات در ادامه 
گفت: از س��ویی برخ��ی انتق��اد می کنند چرا 
پهنای باند افزایش یافته است و از طرفی سوال 
می کنند چرا ش��بکه ملی اطاعات پیش��رفت 
کاری نداشته اس��ت، با این وجود آیا می توانیم 
ش��بکه ملی اطاع��ات را ب��دون اضافه کردن 
پهن��ای باند اج��را کنیم؟ وی اف��زود: اینترنت 
یک��ی از خدمات ش��بکه ملی اطاعات اس��ت 
درصورتی که ش��بکه ملی اطاعات دارای انواع 
و اقس��ام اطاعات اس��ت و ما در حال پیگیری 
همزمان تمامی مقوله های این شبکه هستیم. 

وزیر ارتباطات همچنین با انتقاد از واگذاری 
ش��رکت مخابرات ب��ه بخش خصوص��ی گفت: 
به طور حتم این ش��رکت به غلط واگذار ش��ده 
اس��ت و اگر این کار ص��ورت نگرفته بود بنده با 

قوت بیشتری به شما پاسخگو بودم. 

مجلس از سخنان وزیر قانع نشد

شبکه ملی اطالعات بدون افزایش پهنای باند اجرایی نخواهد شد

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران اعالم کرد 

گردشگری ناجی اقتصاد کشور 

گمرک

پست

تجارت

بیمه 

مینوگله

مدیرعامل ش��رکت توس��عه گردش��گری ای��ران با بی��ان اینکه صنعت 
گردش��گری به تبع مسائل سیاسی و اجتماعی در حال گذر از دورانی به 
دوران دیگر اس��ت، اظهار داشت: این صنعت می تواند ناجی اقتصاد کشور 
باشد و توانسته است در یکی دو سال اخیر یکی از صنایع شاخص و برتر 

با ارزش افزوده  باال محسوب شود. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توس��عه گردش��گری ایران، حسینی 
با بیان اینکه گردش��گری صنعتی بدون دود  )س��بز( و مبتنی بر اقتصاد 
مقاومتی اس��ت و فضاهای کس��ب وکار در کشور باید متناسب با تغییرات 
و افزای��ش تقاضا باش��د و امیدواریم اقتصاد مبتنی بر گردش��گری نیز با 
تکیه بر پتانسیل های فراوان کشورمان رونق بیشتری بگیرد، تصریح کرد: 
در حال حاضر 15 ش��رکت استانی داریم که مش��غول فعالیت هستند و 
تصمیم مان هم بر این است که به تدریج در سایر استان هایی که شرکت 
اس��تانی نداریم و دارای ظرفیت گردشگری بیش��تری نیز هستند، دفاتر 

شرکت های استانی را فعال کنیم. 
 مدیرعامل ش��رکت توس��عه گردش��گری ایران با بیان اینکه چند سال 
پیش تصمیم گرفته ش��د 60 هتل ساخته شود اما متاسفانه این پروژه ها 
هیچ گاه به انجام نرس��ید، یادآور شد: در س��ال های گذشته دو هتل الله 
کیش و یزد متعلق به این ش��رکت، به بخش خصوصی فروخته شده است 
و در حال حاضر پروژه های نیمه تمامی را داریم که به صورت مش��ارکت با 

بخش خصوصی برنامه اتمام آنها را داشتیم و برخی از آنها منتج به ایجاد 
پرونده های حقوقی نیز شده است. 

وی اضاف��ه کرد: در م��ورد طرح هایی که بدون ط��رح توجیه اقتصادی 
بودند ما خیلی س��ماجت بر انجام ش��ان نداریم ول��ی در مورد طرح های 
دارای توجیه اقتصادی به دنبال تکمیل آنها هس��تیم. پروژه های ما حدود 
هفت س��ال از عمرش��ان می گذرد اما حداکثر پیشرفت فیزیکی شان 7 تا 

10 درصد است. 
مدیرعامل ش��رکت توس��عه گردش��گری ایران ب��ا بیان اینکه کس��ی 
مخال��ف واگذاری ب��ه بخش خصوصی نیس��ت اما ارزش گذاری ش��رکت 
بس��یار ناصحیح بود و ما مصر بودیم تدبیر اساس��ی در این زمینه بشود، 
خاطرنش��ان کرد: یک��ی از برنامه های م��ا ثبت گروه های الله اس��ت که 
در حال انجام اس��ت و س��عی کردیم با وجود محدودیت ها، نگاه توس��عه 
خدمات و توس��عه خصوصی داشته باشیم که در همین راستا، در ابتدای 
 تابس��تان امس��ال بهره برداری از هتل تاریخی بیستون کرمانشاه را شاهد 

خواهیم بود. 
حس��ینی با بیان این توضیح که اوایل تابس��تان س��ال جاری نیز هتل 
تاریخی بیستون به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: تا سه ماه آینده 
تکمیل دو هتل چهار و پنج س��تاره که عملیات آن از حدود هفت س��ال 

پیش متوقف شده بود، از سر گرفته خواهد شد. 

چرا نمایندگان در نامه ش�ان فقط 
 نام دو شرکت را آورده اند که حدود 

116 میلی�ون دالر ب�ه آنه�ا تعل�ق 
گرفته و چرا از دیگر ش�رکت ها 
ک�ه از ای�ن طری�ق واردات انج�ام 

می دهند، نامی نیاورده اند



حض��ور در ته��ران، امضای 
چند تواف��ق اقتصادی، عکس 
ی��ادگاری در مقابل دوربین ها 
و بازگشت به آنکارا؛ این شاید 
بهترین خالصه از سفر یک روزه 
اردوغ����ان ریی��س جمهوری 

ترکیه به ایران باشد. 
از  بس��یاری  ک��ه  س��فری 
کارشناسان آن را آغاز دوره ای 
ج��دی���د در همک�اری ه��ای 
کش��ور  دو  بی��ن  اقتص��ادی 
می دانس��تند اما با وجود فراهم 
ب��ودن تم��ام مقدم��ات برای 
تحقق ای��ن انتظارات، ترک ها 
دوباره تصمی��م گرفتند زمین 
ب��ازی تجاری خ��ود را با ایران 

به هم بزنند. 
در ش����رایط��ی ک����ه در 
جریان س��فر ی��ک روزه هیات 
دیپلماتی��ک ترکیه به ایران در 
18 فروردین ماه امسال ترک ها 
با قید کردن کلمه حسن نیت 
در تم��ام توافق��ات خود اعالم 
کرده ان��د آمادگی کامل دارند 
ت��ا روابط اقتص��ادی بین خود 
و کش��ور همسایه شان ایران را 
به باالترین حد ممکن برسانند 
ام��ا باز ه��م در عرصه عمل در 
ط��ول س��اعات روز گذش��ته 
اقداماتی از سوی دولت ترکیه 
در مرز بازرگان انجام شده که 
به نظر می رس��د با آنچه وعده 
حس��ن نیت خوان��ده می ش��د 
تفاوت چشمگیر داشته باشد. 
این درحالی اس��ت که دولت 
ترکیه در اواس��ط سال گذشته 
نی��ز ی��ک بار دیگر نس��بت به 
تعه��دات خود که س��ابقه آنها 
ب��ه بیش از دو دهه می رس��د 
ب��د عهدی کرده بود و با به هم 
زدن نظم آمد و ش��دها در مرز 
ب��ازرگان صفی طوالن��ی را از 
کامیون ه��ای ترانزیت��ی برای 
مدت چن��د هفته ایجاد کرده 

بود. 
ترک ها  بهان��ه  اصلی تری��ن 
در مه��ر م��اه س��ال 93 بحث 
مابه التف��اوت قیمت س��وخت 

اعمالی در ایران و فشار مضاعف 
آن بر بازرگانان و کامیون داران 

ترکیه ای عنوان شد. 
ترک ها اعالم کردند با توجه 
ب��ه هزینه باالیی ک��ه ایران از 
آنها در محاس��به مابه التفاوت 
نرخ سود می گیرد دیگر امکان 
ادام��ه حرک��ت کامیون ه��ای 
ترک��ی وجود ندارد و باید برای 
آن چ��اره ای دیگر اندیش��یده 

شود. 
این درحالی بود که ایران در 
حوزه ترانزی��ت خود برمبنای 
قرارداد دوجانبه بس��ته ش��ده 
ب��ا ترکیه در طول س��ال های 
گذشته عمل می کرد و با توجه 
به ارزان بودن نرخ س��وخت در 
ای��ران تنها نرخ��ی را به عنوان 
مابه التف��اوت آنچ��ه در ترکیه 
گرفته می شود لحاظ می کرد. 
ای��ن اعت��راض ی��ک جانبه 
ترک ها باعث ش��د مرز بازرگان 
ب��رای م��دت چن��د هفته در 
ش��رایط هشدار و اضطرار قرار 
گیرد و کامیون های دو کش��ور 
برای س��اعات متمادی نتوانند 
از م��رز مش��ترک عب��ور کرده 
و کااله��ای خ��ود را به مقصد 

برسانند. 
ب����ا ب��رگ��زاری چن��دین 
جلس��ه مذاک��رات دوجانب��ه 
و س��رانجام حضور فرس��تاده 

وی��ژه رییس جمه��وری ایران 
در ترکیه بنا ش��د طرح پلمب 
مخازن سوخت کامیون ها که از 
ابتدا مدنظر دولت ترکیه بود و 
البته در دور نخستی بود که بنا 
بود اجرایی شود به دلیل نبود 
آمادگی در طرف ترکی متوقف 
شده بود بار دیگر اجرایی شود 
تا مرز بازرگان پس از چند ماه 
به روزهای عادی خود بازگردد. 
این ش��رایط که در روزهای 
نخس��تین س��ال 94 نیز ادامه 
یاف��ت و برمبن��ای توافق��ات 
ک�امیون ه�ا  ح��اص�ل ش��ده 
می توانستند از مرز عبور کنند، 
رییس جمهوری ترکیه به ایران 
آم��د تا پای��ه روابط دوجانبه را 
محکم تر از همیشه استوار کند. 
در جری��ان این س��فر حتی 
بن��ا ش��د دو طرف ب��ا امضای 
تفاهمات جدید راه ترانزیت را 
بی��ش از هر زم��ان دیگری باز 
کنند تا حجم تجارت مشترک 
از 14میلی��ارد دالر فعل��ی در 
آین��ده نزدی��ک به 30 میلیارد 

دالر برسد. 
مسئله ای که به نظر می رسد 
هرچند در ظاهر ترک ها نسبت 
ب��ه اجرای��ی ش��دن آن اعالم 
هم��کاری و همراهی می کنند 
ام��ا در عوض هیچ عالقه ای به 

تجارت مشترک ندارند. 

اوضاع بازرگان دوباره به هم 
ریخته است

مدی��رکل دفت��ر ترانزیت و 
پایانه ه��ای م��رزی س��ازمان 
راه��داری اعالم ک��رد:  با اقدام 
ی��ک جانب��ه ترک ه��ا دوباره 
پذیرش کامیون های ایرانی در 
مرز ترکیه به شکل قابل توجهی 
کاهش یافته است که این اقدام 
یک طرفه باعث تش��کیل صف 
750 کامیون��ی در مرز ایران با 

ترکیه شده است. 
محمد ج��واد عطرچیان در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
تصری��ح کرد: هرچند برمبنای 
توافق��ات انجام ش��ده در طول 
هفته های گذشته مرز بازرگان 
حالت عادی داشت و دو طرف 
برمبنای توافقات شکل گرفته 
نس��بت به پذیرش کامیون ها 
اقدام می کردند حتی در جریان 
هدف در نظر گرفته ش��ده بنا 
بود تعداد پذیرش کامیون ها به 
بیش از 700 دستگاه در طول 
روز برسد اما ترک ها در اقدامی 
یک جانب��ه بار دیگ��ر پذیرش 
کامیون ه��ای ایران��ی را کن��د 
کردن��د که این مس��ئله نه تنها 
به کاهش عبور و مرورها منجر 
ش��ده که صفی طوالنی نیز از 
س��وی کامیون های ایرانی در 

مرز ترکیه به وجود  آورده است. 
وی درب��اره عل��ت اصلی این 
حرک��ت از س��وی ترک ها نیز 
گفت: متاس��فانه تاکنون هیچ 
توضیح��ی از س��وی مقام��ات 
ترکی��ه درباره ای��ن اقدام داده 
نشده است و ما نمی دانیم چرا 
پذی��رش کامیون های ایرانی تا 
این میزان کاهش یافته است. 
مدی��رکل دفت��ر ترانزیت و 
پایانه ه��ای م��رزی س��ازمان 
راه��داری در پاس��خ ب��ه این 
س��وال ک��ه آی��ا ای��ران نی��ز 
برنام��ه ای ب��رای مقابله با مثل 
در مرز ترکیه دارد، اعالم کرد: 
 ه��دف ما به ه��م ریختن نظم 
ترانزیتی کش��ور نیست و قطعا 
نمی خواهی��م موضوع با به هم 
خوردن روابط تجاری با ترکیه 
ب��ه پایان برس��د. امیدواریم در 
روزه��ای آینده با نتیجه بخش 
بودن گفت وگوها و مذاکرات بار 
دیگ��ر مرز بازرگان به روزهای 

عادی خود بازگردد. 
هرچن��د در ط��ول ماه های 
گذشته اقدامات یک جانبه و به 
دور از عرف دیپلماتیک ترک ها 
باره��ا اهداف ترانزیتی ایران را 
ب��ر هم زده بود اما مس��ئوالن 
دولت ایران بار دیگر نسبت به 
قول حس��ن نیت ترک ها اعالم 
آمادگی کردند تا روابط تجاری 

دو طرف را افزایش دهند. 
هرچند هنوز ترکیه توضیحی 
در رابطه با هدف یا دالیل اقدام 
جدید خود ارائه نکرده است اما 
به نظر می رس��د این بار اقدام 
ترک ه��ا بیش از آنچه به ایران 
ضرب��ه بزند به رییس جمهوری 

ترکیه ضربه خواهد زد. 
رییس جمه��وری ک��ه هفته 
گذش��ته در رأس هیات��ی بلند 
ب��اال ب��ه ای��ران آمد ت��ا روابط 
تج��اری منطق��ه ای خ��ود ب��ا 
همس��ایه اش را گسترش دهد 
اما با گذشت کمتر از چند روز 
بار دیگ��ر اقداماتی انجام داده 
که با سخنانش در مراسم های 

رسمی هیچ سنخیتی ندارد. 

750 کامیون ایرانی در مرز ترکیه به صف شدند

بد عهدی دوباره ترک ها یک هفته پس از سفر اردوغان
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گزارش 2

حمل و نقلمسکن

 ایران رتبه سوم 
از لحاظ میانگین متراژ

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با بیان اینکه ساخت و ساز باید به سمت کوچک سازی 
برود، گفت: در حال حاضر میانگین متراژ مسکن در 
کشور بیش از 100 متر است و تقریبا بعد از آمریکا 

و کانادا، از این جنبه سومین کشور دنیا هستیم. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، حام��د مظاهریان ب��ا بیان 
اینک��ه پیش بینی ما این اس��ت رون��د کاهش متراژ 
س��اختمان ها ادام��ه پیدا خواهد کرد ت��ا به 90 متر 
برس��د، گفت: پیش بینی می ش��ود کاهش این عدد 
ت��ا 80 متر در واحدهای روس��تایی ک��ه فعال حدود 

90متر است ادامه یابد. 
مظاهریان هزینه س��اخت با قیمت های جاری روز 
را مت��ری 900 هزار تومان برای مس��کن ش��هری و 
630 هزار تومان برای مسکن روستایی اعالم کرد. 

وی با اش��اره به وضعیت و فضای کس��ب و کار در 
کش��ور گفت: برای رونق و بهبود اقتصاد کشور و به 
تبع آن بازار مسکن باید بهبود فضای کسب و کار در 

کشور در اولویت قرار گیرد. 

 اخذ مالیات از خانه های بیش از 
75 متر در قانون جدید مالیاتی

غالمرضا س��المی مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی 
گفت: قرار است در قانون جدید مالیاتی از خانه های 
بیش از 75 متر به نرخ مالیات بر کس��ب و کار مالیات 

اخذ شود. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
غالمرضا س��المی درب��اره نقش مالی��ات در صنعت 
س��اختمان گفت: در قانون جدید مالیات بر اجاره بها 
از واحدهای مس��کونی بیشتر از 75 مترمربع مالیات 
گرفته می ش��ود که ن��رخ مالیات درآم��د حاصل از 
اجاره بها مش��ابه نرخ مالیات ب��ر درآمدهای معمول 
و کس��ب و کارهای متعارف است و نرخ بسیار پایینی 

محسوب می شود. 
مشاور حس��ابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت 
شرکتی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات 
از خریدوفروش مس��کن که مع��ادل 5 درصد ارزش 
معامالتی است، افزود: از آنجایی که ارزش معامالتی 
در ایران بس��یار پایین اس��ت، در حال حاضر درآمد 

حاصل از این مالیات برای دولت کم اثر است. 
وی ادامه داد: باید ارزش معامالت مس��کن به رقم 
»ارزش واقعی« نزدیک ش��ود تا نرخ مالیات حاصل 
از معامالت مس��کن به عدد اثرگذاری در درآمدهای 

دولت تبدیل شود. 
عضو ش��ورای راهب��ردی نظام مالیاتی کش��ور به 
اصرار برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی بر 
تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره و 
تاکی��د کرد: این اقدام چندان با اصول علمی مالیات 
همس��و نیس��ت چراکه مالی��ات از خانه ه��ای خالی 
مفسده زاست و مردم به س��مت تهیه اجاره نامه های 
صوری یا پرکردن خانه های خالی خود با استفاده از 
اسباب و وس��ایل بالاستفاده خانه اقدام می کنند که 

هر کدام از اینها تالی فاسد دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: قرار اس��ت در قانون جدید 
مالیاتی، بسازوبفروش��ی نیز یک ش��غل محسوب و 
از فع��االن این حرفه، مالیات اخذ ش��ود که س��بب 
شناس��نامه دار ش��دن بس��ازوبفروش ها و در نتیجه 

هدفمند شدن فعالیت آنهاست. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی:  
 هیچ پروازی به عربستان

تا حج تمتع نخواهیم داشت
مش��اور وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی با 
بیان اینکه از 25 فروردین هیچ پروازی به عربستان 
انجام نمی ش��ود مگر سفر بازگش��ت زائران،  گفت:  
طبق برنامه پرواز، برگشت حاجی ها انجام می شود و 

از این پس پرواز رفت به عربستان نداریم.  
ب��ه گزارش ایلنا،  محمد عل��ی ایلخانی ادامه داد:  از 
25 فروردین هواپیماهایی که از ایران عازم عربس��تان 
می ش��وند،   خالی و بدون مس��افر هستند و تنها پرواز 
برگش��ت زائران را انجام می دهند. وی اف��زود:  با این 
تعلیقی که انج��ام داده ایم پروازهای این مس��یر تنها 
در ای��ام حج تمتع برقرار می ش��ود.  مش��اور وزیر راه 
و شهرس��ازی در ام��ور هوان��وردی با بی��ان اینکه  25 
درص��د پروازهای زیارتی به عربس��تان و کل عملیات 
عمره توس��ط ایران ایر، 25 درصد توس��ط ماهان ایر و 
50 درصد توسط ش��رکت هواپیمایی عربستان انجام 
می شود،  گفت:  این شرکت ها برای انتقال و جابه جایی 
770 هزار زائر به عربستان در طول مدت حج عمره با 
س��ازمان حج و زیارت قراردادی داش��تند که  در حال 
حاضر پروازهای دو ش��رکت ایرانی لغو شد و پروازهای 

عربستان به ایران هم قطع خواهد شد.  
ایلخانی با تاکید بر اینکه تعلیق پرواز به عربستان 
تصمیم حکومت بود،  گفت:  مسافرانی که سفرشان 
لغو ش��د برای اخذ هزینه سفر باید به سازمان حج و 
زیارت مراجعه کنند مگر اینکه با حل مش��کالت به 
وجود آمده این سفرها به حج عمره سال بعد موکول 
ش��ود. وی افزود:  عربستان هنوز نسبت به این اقدام 

کشورمان واکنشی نشان نداده است.  

میانگین تاخیر پروازهای نوروزی 
۱6 دقیقه اعالم شد

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه در 
س��ال 93 ایرالین ها نقدی پول س��وخت را پرداختند، 
گفت: نوروز امسال جابه جایی ها در صنعت هوایی تنها 

یک درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. 
به گزارش مهر، مقصود اس��عدی س��امانی با بیان 
اینکه ش��رکت های هواپیمایی با توافقات قبلی که با 
ش��رکت نفت داشتند، پول س��وخت را در سال 93 
نقدی پرداختند، افزود: بدهی های گذشته ایرالین ها 
به شرکت نفت هم قسط بندی شده است و شرکت ها 

درحال پرداخت بدهی های خود هستند. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی با تاکید بر 
اینکه االن مش��کلی بین ایرالین ها و ش��رکت نفت 
وجود ن��دارد، اظهار داش��ت: امیدواری��م که توافق 
میان ش��رکت ها و شرکت نفت به همین شیوه ادامه 
پیدا کند. س��امانی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ 
سوخت هواپیما 500تومان است و بدهی های قبلی 
ه��م به صورت متفاوت برای هر س��ال تعیین ش��ده 
اس��ت که ش��رکت ها در حال پرداخت آن هس��تند. 
بدهی شرکت ها به ش��رکت فرودگاه های کشور هم 
به دلیل افزایش تعرفه های فرودگاهی بود که س��ال 
گذش��ته با تدبیری که وزیر راه و شهرس��ازی انجام 
داد به یک نقطه تعادل رس��ید و ش��رکت ها هم در 
ح��ال پرداخت اقس��اطی بدهی های خود هس��تند. 
وی به کاه��ش میانگین تاخیرات در نوروز امس��ال 
اش��اره کرد و گفت: میانگین تاخیرات نسبت به کل 
پروازها امس��ال به عدد 16 دقیقه رسید، درحالی که 
سال گذش��ته این رقم 22 دقیقه بود و شرکت های 
هواپیمای��ی ب��ا مدیری��ت مناس��بی توانس��تند از 
هواپیماهای یکدیگر به عنوان بک آپ استفاده کنند. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی افزود: امس��ال 
مردم هم مدیریت س��فر داش��تند و فشار زیادی به 
صنعت هوایی وارد نشد و حتی در برخی مسیرها با 
صندلی خالی روبه رو بودیم که نشانگر توزیع سفر از 

سوی مسافران است. 
سامانی همچنین با اشاره به اینکه رشد جابه جایی 
مسافر امسال افزایش چندانی هم نداشت، بیان کرد: 
در نوروز امسال یک درصد افزایش جابه جایی مسافر 
نسبت به سال گذشته داشتیم که رقم زیادی نیست.

 حادثه فرود هواپیما در اهواز
به خیر گذشت

یک فروند هواپیما در مس��یر تهران- اهواز حوالی 
س��اعت 22 دوشنبه ش��ب که دچار نقص فنی شده 

بود با سالمت در فرودگاه اهواز به زمین نشست.  
ب��ه گزارش ایرنا،  یک منب��ع آگاه گفت:  یک فروند 
هواپیما از نوع بویینگ MD ک��ه از تهران عازم اهواز 
بود،  حوالی س��اعت 22 دوش��نبه هنگامی که خلبان 
قصد فرود در فرودگاه اهواز را داش��ت متوجه ش��د که 

چرخ جلوی هواپیما باز نشده است.
وی که خواس��ت نامش در خبر ذکر نش��ود،  افزود:  
البته به ظاهر اخط��اری از کامپیوتر هواپیما به خلبان 
داده شده است مبنی بر اینکه چرخ جلوی هواپیما باز 
نیس��ت. وی اظهار کرد:  پس از چند دور چرخیدن 
هواپیما در فضای آسمان اهواز مشکل یاد شده رفع 
ش��ده و هواپیما با سالمت در فرودگاه اهواز به زمین 

نشست.
ای��ن منب��ع آگاه گف��ت:  این هواپیم��ا مربوط به 
ش��رکت هواپیمای��ی ای��ران ایرتور ب��وده که 150 
مسافر داش��ته است. این مقام مس��ئول افزود:  این 
نخستین باری اس��ت که چنین اتفاقی در اهواز رخ 
می دهد.  ف��رودگاه بین المللی اهواز روزانه 50 پرواز 

در مسیرهای داخلی و خارجی دارد.  

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به برگزاری 
مناقصه پروژه خط آهن خرمش��هر به بصره به 
طول 20کیلومتر درهفته آینده تصریح کرد: با 
تکمیل این طرح کشورمان به کشورهای شرق 
مدیتران��ه متصل می ش��ود و تحولی بزرگی در 
زمین��ه ترانزیت و تبادل کاال و مس��افر صورت 

خواهد گرفت. 
و  عموم��ی  رواب��ط  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
اطالع رس��انی وزارت راه وشهرس��ازی، عباس 
آخوندی با بیان دس��تاوردهای س��فر یک روزه 
خود به بصره و دیدار با مسئوالن عراقی گفت: 
در این سفر، ساخت پل روی اروندرود و اتصال 
ش��بکه راه آهن ایران به عراق در دس��تور کار 

طرف ایرانی و عراقی قرار گرفت. 
وی اضافه کرد: در توافق های انجام شده، پل 
فنی از س��وی ایرانی ها به طول 700 متر روی 

اروندرود ساخته می شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور شد: از آنجا که 
خواس��ت عراقی ها در س��اخت این پل، فراهم 

ش��دن زمینه کش��تیرانی در آبراه��ه اروندرود 
است، الزم است که عرش��ه یک دهنه، به طور 
کام��ل روی ی��ک دهنه بچرخ��د، بنابراین کار 

بسیار فنی و مهم است. 
آخوندی حص��ول اطمینان از آمادگی طرف 
عراقی برای اجرای پ��روژه خط آهن در داخل 
این کش��ور پس از اجرای این پ��ل و پیگیری 
موضوع را دستور کار سفر خود به بصره خواند 

و اف��زود: با همکاری عراق طراحی این پل تک 
پایه تا پایان خرداد نهایی و تیر امسال عملیات 
اجرای��ی آن ک��ه متخصصان کش��ورمان آن را 

طراحی کرده اند، آغاز می شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی تصری��ح کرد: طرف 
عراقی نیز از س��فر پیش��ین وزی��ر حمل و نقل 
ع��راق به ای��ران تا ام��روز، کار طراحی احداث 
خط آهن را به انجام رسانده و محل ایستگاه ها 
را مش��خص کرده و بخش اعظمی از امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز ب��رای اجرای خط آهن را 

نیز فراهم کرده است. 
وی همچنی��ن از ع��راق به عن��وان ش��ریک 
تجاری ایران در مب��ادالت بین المللی یاد کرد 
و افزود: روزانه کاالهایی نظیر س��یمان، مصالح 
ساختمانی و محصوالت متنوع غذایی از ایران 
ب��ه عراق ص��ادر می ش��ود و امیدواری��م که با 
راه اندازی این خط آه��ن، مبادالت بین المللی 
دو ط��رف افزایش یاب��د. آخون��دی در بخش 
دیگ��ری از س��خنانش با بی��ان اینک��ه روزانه 
ح��دود 500 کامیون از مرز ش��لمچه به عراق 
تردد می کند، گفت: در روزهای معمولی روزانه 
حدود 2 هزار و بیش از 5 هزار نفر در روزهای 
اوج سفرها به عتبات عالیات عزیمت می کنند. 
آخون��دی همچنی��ن با بیان نب��ود ترمینال 
مس��افری در این منطقه، اظهار کرد: دس��تور 
شروع س��اخت ترمینال مس��افری صادر شد، 
طراحی ها به انجام رسید، مناقصه آن برگزار و 
از امروز نیز عملیات اجرایی ترمینال مس��افری 

در منطقه شلمچه آغاز شد. 

ساخت پل استراتژیک خط ریلی ایران 
به عراق 

وزیر راه و شهرسازی گفت: عراقی ها ساخت 
ح��دود 32 کیلومت��ر از این خط ریل��ی را بر 
عه��ده دارند و ش��رکت های ایرانی نیز موظف 
به ساختن پل استراتژیک و متصل کننده خط 

ریلی از ایران به عراق هستند. 
آخوندی با اش��اره به اینکه ش��رایط اجرای 
نهای��ی پروژه از س��وی طرف ایران��ی و عراقی 
کام��ال مهیاس��ت اف��زود: امی��دوارم مناقص��ه 
ای��ن طرح هفت��ه آینده از س��وی وزارت راه و 
شهرسازی اعالم شود و 20 ماه پس از آن خط 

ریلی شلمچه- بصره به بهره برداری برسد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی متصل ش��دن عراق 
به ش��بکه ریل��ی آس��یایی از طریق ای��ران را 
مه��م ارزیابی و تاکید کرد: این موضوع س��بب 
سودآوری برای دو کشور خواهد شد. آخوندی 
جابه جایی مس��افران و زائران عتبات عالیات از 
ایران به کربال را از دیگر مزیت های بهره برداری 
از این طرح عنوان کرد و اظهار داش��ت: روزانه 
حدود 20 هزار نفر از شلمچه به عراق مسافرت 
می کنن��د که این تع��داد در روزها و ش��رایط 
خ��اص به 50 ه��زار نفر در روز هم می رس��د 
که امیدواریم ب��ا بهره برداری از این خط ریلی 

شرایط بهتری برای مسافران ایجاد شود. 
وی افزود: ب��ا تکمیل این طرح کش��ورمان 
باکشورهای ش��رق مدیترانه متصل می شود و 
تحولی بزرگی در زمینه ترانزیت و تبادل کاال و 

مسافر صورت خواهد گرفت. 

اتصال جزیره سندباد با اروند رود
همچنی��ن باقر جب��ر الزبی��دی، وزیر حمل 
ونق��ل عراق در دیدار با عب��اس آخوندی وزیر 
راه و شهرس��ازی ایران در بص��ره گفت: درباره 
ایجاد خط آهن برای اتصال دو کشور از طریق 
گذرگاه مرزی ش��لمچه واقع در جنوب ش��رق 
اس��تان بص��ره و ایجاد پل خط آه��ن به طول 
700کیلومتر که جزیره س��ندباد را با اروندرود 

مرتبط می سازد، به توافق رسیدیم. 
وی افزود: دو کشور همچنین درباره الیروبی 
ارون��د رود از مواد منفجره باق��ی مانده های از 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برای اس��تفاده 
از نقش بندری و تجارت دریایی س��احل اروند 

رود توافق کردند. 
الزبی��دی ادامه داد: این پ��روژه در برقراری 
ارتب��اط میان عراق با دیگر کش��ورها از جمله 
چی��ن، آذربایجان و ارمنس��تان از طریق جاده 
ابریش��م به ای��ران می تواند نقش بس��زایی در 
توس��عه تجارت عراق و تسهیل در حمل ونقل 
کاال و هم��کاری ب��رای اج��رای پ��روژه بیرون 
کشیدن  )پاکس��ازی( اروند رود از کشتی ها و 
قایق های غرق شده براساس قرارداد امضا شده 

میان دو کشور بسیار موثر خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد 

اتصال ریلی ایران به شرق مدیترانه

جواد هاشمی



گفته می شود که مصرف روزانه 
یک تخم مرغ از س��وی هرکس، 
ب��رای حف��ظ س��امتی مفید و 
موثر اس��ت، اما تولیدکننده های 
ای��ن م��اده مغ��ذی، روزه��ای 
س��ختی را می گذرانن��د. اگرچه 
قیم��ت تخم م��رغ طی چند روز 
گذش��ته در خواربار فروش��ی ها 
و  نداش��ته  تغیی��ری  آنچن��ان 
کماکان بین 320 تا 350تومان 
برای هر عدد به فروش می رسد 
اما پش��ت ویترین آرامی که در 
بازار وجود دارد، توفانی در حال 

شکل گیری است. 
گوی��ا ق��رار نیس��ت واحدهای 
تولی��دی طی��ور، روی آرامش را 
ب��ه خود ببینن��د. در دولت قبلی، 
نوس��انات خوراک و کمبود آن در 
ب��ازار، گریبانگی��ر تولیدکننده ها  
شده بود و اکنون که این موضوع 
کم کم بهبود یافته و بازار خوراک 
و دان، ب��ه ی��ک تع��ادل نس��بی 
رس��یده، بحث فروش، بازاریابی و 
عرضه بیش از تقاضا دوباره پشت 

تولیدکننده را خم کرده است. 
ای��ن روزه��ا پرورش دهندگان 
م��رغ تخم گ��ذار ب��ا ضرره��ای 
جبران ناپذیری مواجه می ش��وند 
ک��ه اگر ای��ن روند ادامه داش��ته 
باش��د، قطع��ا بس��یاری از آنها از 
گردونه تولید خارج خواهند ش��د 
و موجب می شود که در شش ماه 
دوم س��ال، دولت برای جوابگویی 
ب��ه نیاز داخلی، مجبور به واردات 
تخم مرغ شود. این حرف چند نفر 
از فعاالن صنعت بود که با قاطعیت 
آن را تایی��د می کردن��د و نگ��ران 
بودند که هر طور شده جلوی این 

سوءمدیریت ها را بگیرند. 

تولید و فروش، متعادل 
نیست

ام��ا چرا ب��ازار تخم مرغ به این 
وضعیت دچار شد؟  طبق آمارهای 
موجود، 930هزارتن تولید س��ال 
گذش��ته بوده ک��ه 73هزارتن آن 
به کشورهای همسایه صادر شده 
است. متوسط مصرف سالیانه هر 
نفر 191 عدد اس��ت. درحالی که 
ب��ا توجه به جمعیت 20میلیونی 
کش��ور ک��ه زیر 20س��ال س��ن 
دارن��د، ای��ن عدد نبای��د کمتر از 
250 باش��د. از سویی دیگر، طبق 
گفته دبیر انجمن صنفی تخم مرغ 
ایران، پیش بینی  شناس��نامه دار 
می ش��ود که تا پای��ان ماه جاری، 
به ص��ورت روزانه حدود 2600تن 
تخم مرغ توس��ط واحدهای فعال 
تولید ش��ود. از این مقدار حداقل 
600تن آن به صورت روزانه مازاد 

مصرف است. 
در س��ال های اخیر، واحدهای 
تولی��دی جوجه ی��ک روزه بیش 
از حد افزایش یافته و گذشته از 
آن جوجه را به صورت اقس��اط و 
ش��رایطی در اختیار واحدها قرار 
می دهن��د. البته اگ��ر به صورت 
منحص��ر به ف��رد به این موضوع 
نگریسته شود، تحسین برانگیز و 
امیدوار کننده اس��ت. اما باید در 
نظر داش��ت که آن طرف قضیه، 
یعنی بازاریابی و فروش با مشکل 

مواجه نشود. 
دبیر انجم��ن صنفی تخم مرغ 

شناسنامه دار ایران در این ارتباط 
ب��ه  »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
در  جهادکش��اورزی  »وزارت 
برنامه ه��ای پنج س��اله چهارم و 
پنجم خود تمام انرژی و انگیزه اش 
را برای رونق و افزایش تولید صرف 

کرده است.«
ف��رزاد طاک��ش با اش��اره به 
اینک��ه وزارت مذکور تا حدودی 
در این راه موفق بوده، می افزاید: 
»اما متاس��فانه از توس��عه بازار و 
مدرن ک��ردن آن غفلت ورزیده 
و نتوانس��ت به تناس��ب تشویق 
تولی��د، موض��وع ف��روش را نیز 
توس��عه ده��د. بنابراین مجموع 
عوام��ل کن��ار هم جمع ش��د تا 
اینک��ه ام��روز چنی��ن وضعیتی 

برای صنعت طیور پیش آمد.«

صادرات را دریابید
به گفته طاکش، در این سال ها 
ن��ه بازاره��ای صادراتی مطلوبی 
داشتیم و نه تبلیغی برای افزایش 
مص��رف داخلی انجام ش��د. اما از 
آن طرف روزب��ه روز میزان تولید 

افزای��ش یافت و تع��ادل عرضه و 
تقاضا به هم ریخت. اکنون وضعیت 
به جایی رس��یده که تخم مرغ را 
درب مرغ��داری، کیلویی 2هزارو 
300تومان می خرند. این درحالی 
اس��ت ک��ه ت��ا 20روز پیش این 

قیمت، 3400تومان بود. 
در  تولیدکننده ه��ا  از  یک��ی 
گفت وگو با  »فرصت امروز« درباره 
قیم��ت تخم م��رغ اظهار می کند: 
»طب��ق گفت��ه جهادکش��اورزی 
هزین��ه تولید هر کیلوگرم از این 
محص��ول، 3ه��زارو 750تومان و 
قیم��ت ف��روش آن نی��ز 4هزار و 

500تومان تعیین شده است.«
حس��ن حقانی می افزاید: »در 
چنین ش��رایطی تنه��ا صادرات 
اس��ت ک��ه می توان��د ب��ه داد 
تولیدکننده برس��د، اما متاسفانه 
بازاره��ای صادرات��ی ما توس��ط 
رقب��ا گرفت��ه ش��ده و از ط��رف 
ش��رق، پاکستان و هندوستان و 
از ط��رف غرب، اوکراین و ترکیه 
جایگزین ایران در افغانس��تان و 

عراق شده اند.«

علیرضا باقری، دیگر فعالی است 
که با تایید گشایش راه صادرات 
 به عن��وان بهتری��ن راه ح��ل به 
 »فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
اکن��ون  ب��ازار  »وضعی��ت 
به گونه ای اس��ت ک��ه یک واحد 
20ه��زار قطعه ای حداقل ماهی 
35میلیون تومان ضرر می دهد.«
مدیرعام��ل ش��رکت عص��اره 
طای��ی تبری��ز، ص��ادرات این 
م��اده غذایی را واجب و ضروری 
می داند و می افزاید: »دولت باید 
مش��وق های صادراتی برای این 
محصول در نظر بگیرد تا صنعت 
تخم مرغ، از گرداب س��رگردانی 

بیرون بیاید.«
باق��ری ادامه می دهد: »وقتی 
نیم��ه اول س��ال، مصرف پایین 
می آی��د، دول��ت می تواند با ارائه 
تسهیات و یارانه، تولیدکننده ها 
را س��رپا نگه دارد. از آن طرف، 
نیمه دوم س��ال که تقاضا برای 
می یاب��د،  افزای��ش  ص��ادرات 
می تواند تس��هیات ارائه ش��ده 
را پ��س بگی��رد. ای��ن چرخه ای 

اس��ت ک��ه قطع��ا صنع��ت را از 
ورشکستگی نجات خواهد داد.«

ارزانی تخم مرغ تا هفته 
آینده، اگر. . . 

ش��اید برای مخاطب��ان، این 
موضوع جای سوال باشد که چرا 
ب��ا وجود کاهش قیمت تخم مرغ 
در مرغداری ه��ا ام��ا قیمت آن 
همچن��ان  مص��رف ،  ب��ازار  در 
ثابت اس��ت؟  ب��ه اعتقاد باقری، 
هن��وز کاهش قیم��ت تخم مرغ، 
به س��وپرمارکت ها و شبکه های 
مویرگی انتقال نیافته اس��ت اما 
به نظر می رس��د اگ��ر روند بازار 
ب��ه همین ترتی��ب ادامه یابد، تا 
هفته آینده مصرف کننده ارزانی 
تخم مرغ را احساس خواهد کرد؛ 
البته به ش��رطی که واسطه هایی 
که در فاصله بین تولید تا توزیع 
قرار دارند، انصاف را رعایت کنند! 
این دقیقا همان موردی اس��ت 
ک��ه دبیر انجمن صنفی تخم مرغ 
شناسنامه دار ایران، تا حدودی آن 
را تایی��د ک��رده و احتمال کاهش 
قیمت تخم مرغ تا هفته آینده در 

فروشگاه ها را باال می داند. 

اختصاص 50میلیارد به 
صنعت طیور چه شد؟ 

بحث سرمایه 50میلیارد تومانی 
ک��ه قرار ب��ود به صورت تنخواه به 
صنع��ت طی��ور اختص��اص یابد، 
یک��ی دیگر از مواردی اس��ت که 
بر ناکام��ی تولیدکننده ها افزوده 
اس��ت. طاکش در ارتباط با این 
تس��هیات، به ایس��نا گفته بود: 
»وزارت جهادکشاورزی برخاف 
قان��ون، اعتبار 50میلیارد تومانی 
مصوب س��تاد تنظی��م بازار را که 
بای��د به صورت تنخواه در صنعت 
طیور هزینه می شد، صرف خرید 
پرتقال ش��ب عید ک��رد که هیچ 

فایده ای نداشت.«
در  »مرغ��داران  اف��زود:  وی 
س��ال گذش��ته تولید هم��راه با 
زیان را پش��ت سر گذاشتند که 
چالش ه��ای مختلف��ی از جمله 
عدم کنترل تولید و جوجه ریزی 
بیش از حد داش��تند که همین 
س��بب می ش��ود بازار تخم مرغ 

همواره نامتعادل شود.«
البت��ه گویا قرار بوده که نیمی 
از این مبلغ برای مرغ گوشتی و 
نیمی دیگر برای تخم مرغ باش��د 
اما متاس��فانه بنا به دالیلی این 
اتف��اق نیفتاد و اکنون مرغدارها 
از قیم��ت پایی��ن تخم مرغی که 
درب مرغداری از آنها خریداری 
می ش��ود، گایه مندند. طاکش 
در بخشی از سخنان خود درباره 
قیمت مصرف کننده به  »فرصت 
امروز« می گوید: »مدت هاس��ت 
ک��ه انجم��ن اص��رار دارد ن��رخ 
تخم مرغ را روی آن چاپ کند اما 
بنا به دالیلی نامعلوم این موضوع 
از طرف وزارت جهادکشاورزی، 
ناتم��ام مان��ده و هن��وز موافقت 
خ��ود را در ای��ن زمین��ه اع��ام 
نکرده ان��د. اگر این اتفاق بیفتد، 
هم به نف��ع تولیدکننده خواهد 
ش��د و هم مصرف کنن��ده. زیرا 
این کار حاش��یه سود واسطه ها 
را نی��ز تنظی��م ک��رده و مانع از 
سودجویی های بی مورد می شود. 

قیمت تخم مرغ می شکند؟ 
این روزها تولیدکنند ه های تخم مرغ، از شرایط اقتصادی شان گالیه دارند

نتای��ج یک تحقیق نش��ان داد 
هزینه های��ی ک��ه ع��دم وج��ود 
امنی��ت آبی ب��ر اقتص��اد جهان 
می کند، س��االنه حدود  تحمیل 
و  اس��ت  دالر  میلی��ارد   500
خسارت وارده بر مناطق شهری 
در اث��ر وقوع س��یل س��االنه به 

120میلیارد دالر می رسد. 
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از 
پای��گاه اینترنت��ی اک��و بیزنس، 
براس��اس گ��زارش جدیدی که 
در زمین��ه امنی��ت آب منتش��ر 
ش��ده، س��یل و خشکس��الی در 
کنار تغییرات آب و هوایی و نبود 
سرمایه گذاری در منابع آبی قابل 
اتکا ساالنه ده ها میلیارد دالر به 

اقتصاد جهانی لطمه می زند. 
دیوید گری، اس��تاد دانش��گاه 
آکس��فورد در ای��ن ب��اره گفت: 
»آب مولد ثروت است و می تواند 

نابود کننده هم باشد.«
براساس این گزارش که توسط 
دانش��گاه آکس��فورد و در آغ��از 

نشس��ت مجمع جهان��ی آب در 
کره جنوبی منتش��ر شد، جنوب 
آس��یا دارای بیش��ترین تمرک��ز 
ریس��ک های مرتبط با آب است. 
ش��رق و جنوب شرق آسیا نیز با 
افزایش سریع تهدیدات ناشی از 
وقوع سیل مواجه اند، درحالی که 
آمریکا بیش از همه جای جهان 
در معرض خطر سیل قرار دارد. 
این گزارش در حالی منتش��ر 

می ش��ود ک��ه ش��هرهای ایالت 
کالیفرنی��ا به دلیل خشکس��الی 
بی س��ابقه با محدودیت مصرف 
آب مواج��ه هس��تند، منطق��ه 
آتاکام��ا در ش��یلی ب��ا تبع��ات 
س��ال   80 س��یل  ش��دیدترین 
اخیر مواجه است و بزرگ ترین 
شدیدترین  ش��اهد  برزیل  شهر 
خشکس��الی در 8 دهه گذشته 
اس��ت، ایران نیز ب��ا کمبود آب 

به طورکلی کمبود  است.  مواجه 
مناب��ع آب موج��ب ب��ه وجود 
آمدن مش��کاتی برای تولید از 
آفریقای جنوبی تا تایوان ش��ده 

است. 
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت، 
آفریقای زیر صحرا تنها منطقه ای 
اس��ت ک��ه در آن ریس��ک عدم 
وج��ود مناب��ع آب کافی در حال 
افزایش است. این در حالی است 

که شمال آفریقا دارای بیشترین 
جمعیت در معرض ریسک عدم 

امنیت آبی است. 
دانش��گاه  گ��زارش  براس��اس 
آکس��فورد هزینه های��ی که عدم 
وج��ود امنی��ت آبی ب��ر اقتصاد 
س��االنه  می کند،  تحمیل  جهان 
حدود 500 میلیارد دالر اس��ت. 
ب��ر  وارده  همچنی��ن خس��ارت 
مناطق شهری در اثر وقوع سیل 
س��االنه ب��ه 120 میلی��ارد دالر 

می رسد. 
گری، یکی از نویسندگان این 
گ��زارش گف��ت: »تحلیل های ما 
نش��ان می دهد کش��ورهایی که 
اقتصادشان به کشاورزی وابسته 
اس��ت اغل��ب بی��ش از هم��ه از 
س��یل ها و عدم امنیت آبی تاثیر 
کشورها  افزود:  وی  می پذیرند.« 
بای��د »در م��ورد نحوه  گ��ذار از 
اقتصادهای متمرکز بر کشاورزی 
به یک اقتصاد کمتر وابس��ته به 

آب بیندیشند.«

زیان ساالنه ۶۲0 میلیارد دالری اقتصاد جهان از سیل و خشکسالی
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کاهش نمک غذاهای فرآوری شده 
با تخلخل مواد غذایی

تخلخ��ل مواد غذایی در حین تولید، می تواند باعث 
کاهش نمک آن شود.

به گزارش ایانا، به نقل از ساینس، بیش از 70 درصد 
نمک مصرفی، همراه با غذاهای فرآوری شده وارد بدن 
می شود؛ بنابراین در راستای این مطالعه، بررسی خواص 
میکروساختاری غذاهای فرآوری شده الزم بود. به منظور 
طعم دار کردن غذا، به آن نمک اضافه می شود. تحقیقات 
نشان می دهد که بخش عمده نمک اضافه شده به غذا، 
در دهان آزاد نش��ده و به همراه غذا بلعیده می ش��ود. 
مطالعات نشان می دهد چنانچه میکروساختار مواد غذایی 
متخلخل باشد، تمام نمک اضافه شده به غذا در دهان 
آزاد می ش��ود و با صرف نمک کمتری می توان به غذا 

طعم مطلوبی بخشید.
به این منظور، یک س��اختار پروتئین- چربی خاص 
مورد مطالعه قرارگرفته که تخلخل مواد غذایی را افزایش 
می دهد. زمانی که تخلخل مواد غذایی زیاد باشد، هنگام 
جویدن، تمام اجزای آن به تکه های ریز تقسیم می شوند و 
سطح بیشتری با پرزهای چشایی در تماس قرار می گیرد 
و نمک بیش��تری در دهان احس��اس می شود. متخلخل 
کردن مواد غذایی به عهده تولیدکنندگان و نانوایان است 
و نقش مهمی در میزان نمک غذا برای طعم دار کردن 
دارد. از هر 10 فرد بالغ در آمریکا، ش��ش نفر به فش��ار 
خون باال مبتا هس��تند یا در مرز تش��خیص قرار دارند. 
مهم ترین دلیل افزایش فشار خون، مصرف بی اندازه نمک 

در رژیم غذایی است.

قارچ در تب و تاب تولید و قیمت

رییس انجمن صنف��ی پرورش دهندگان قارچ گفت: 
قیم��ت قارچ در ماه های مختلف دارای نوس��ان  زیادی 
بوده که همین امر موجب بی ثباتی در تولید شده است.

محمدحسین افشار در گفت وگو با ایسنا، قیمت قارچ 
را در حالت نوسان کیلویی 3 تا 6 هزار تومان عنوان 
و اظهار کرد: این مس��ئله باعث ش��ده که قارچ کاران 
نتوانند برنامه ریزی خوبی برای تولید داش��ته باش��ند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه پیامد های این موض��وع گفت: این 
امر موجب تعطیلی 28 واحد تولیدی قارچ در س��ال 
گذش��ته شد. رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان 
قارچ با بیان اینکه در س��ال 1392 معادل 105 هزار 
تن قارچ تولید ش��د، اظهار کرد: این در حالی اس��ت 
که میزان تولید قارچ در س��ال گذش��ته به 120 هزار 
تن افزایش یافت. افشار ادامه داد: با توجه به بی ثباتی 
در قیمت و کافی نبودن صادرات، پیش بینی می شود 
که میزان تولید در سال جاری با کاهش روبه رو شود.

وی س��رانه مص��رف قارچ در ای��ران را 90 هزار تن 
در س��ال عنوان کرد و افزود: طبق بررس��ی های انجام 
شده میزان مصرف روزانه قارچ در تهران 100 تن و 

در شهرستان ها 200 تن است.

صادرات 1۲00 یورویی هر کیلو خاویار

معاون آبزی پروری سازمان شیات ایران گفت: سال 
گذش��ته یک تن خاویار تولید ش��د که حدود 800 
کیلوگرم آن به کش��ورهای مختلف با قیمت متوس��ط 
کیلوی��ی 1200 ی��ورو  )4/4 میلی��ون تومان( صادر و 
بیش از 5/3میلیارد تومان ارزآوری از محل صادرات 

این محصول عاید کشور شد. 
حس��ین عبدالحی در گفت وگو با ایس��نا، از افزایش 
سه برابری تولید خاویار پرورشی در سال جاری خبر 
داد و اف��زود: در قال��ب برنام��ه اقتصاد مقاومتی و افق 
برنامه شش��م توس��عه طرحی را برای توسعه پرورش 
ماهی��ان خاویاری در کش��ور تهی��ه کردیم تا بتوانیم 
در پایان این برنامه به 10 هزار تن تولید گوش��ت و 
100 تن خاویار برسیم. وی اظهارکرد: در سال جاری 
ب��ا توج��ه به برنامه ها و طرح های توس��عه ای پرورش 
خاوی��ار، درصددی��م تولید این محص��ول را به حدود 
سه تن افزایش دهیم. البته رسیدن به تولید سه تن 
خاویار با توجه به رصد دقیق این ماهیان پرورش��ی 
در برنامه س��ال گذش��ته نیز بود اما امیدواریم امسال 
بتوانیم تولید خاویار را نسبت به سال گذشته سه برابر 

افزایش دهیم. 
عبدالحی با بیان اینکه پرورش ماهیان خاویاری در 
قفس نیز دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری 
اس��ت، گفت: سه طرح توس��عه ای پرورش خاویار در 
کش��ور در قالب مزرعه ه��ای بزرگ تهیه کرده ایم که 
امیدواری��م در س��ال جاری به بهره برداری رس��یده و 
فعالیت خود را آغاز کنند، چراکه این سه مزرعه بزرگ 
بستری برای فراهم کردن ظرفیت های توسعه  پرورش 

ماهی خاویاری در افق برنامه ششم توسعه است. 

 برندهای چیپس 
معروف تر از مرغ و تخم مرغ

فض��ای صنع��ت طیور، هم��واره فض��ای ملتهب 
و آس��یب پذیری ب��وده اس��ت و تش��کل ها باید با 
هم��کاری و تعامل بیش��تر این فض��ا را به آرامش 
برس��انند. تش��کل های م��ا ریش��ه در تعاونی های 
تولی��د دارند. تعاونی ه��ا به اتحادیه تبدیل ش��دند 
و اکن��ون اتحادیه ها و تش��کل ها رس��الت و وظایف 
اصلی خود را در بخش سروس��امان دادن به تولید 
فراموش کرده اند. شوربختانه این رخوت و دوری از 
اهداف همچنان به روال قبل در تش��کل های طیور 
وج��ود دارد. به بیان��ی دیگر هنوز تش��کل های ما 
منتظر س��همیه ای از سوی دولت هستند تا مبلغی 
اختصاص یابد و وظیفه تش��کل ها هم این است که 
مبلغ را میان اعضا تقس��یم کنند. این تمام ش��رح 
وظایفی است که تشکل های تولید اکنون برای خود 

می پندارند. 
قیمت مرغ و تخم مرغ نیز مانند س��ایر محصوالت 
بای��د در مکانی��زم عرض��ه و تقاض��ا تعیین ش��ود و 
سازوکارهای بازار، نرخ نهایی را تعیین کند. ما هنوز 
در بخش تولید مرغ و تخم مرغ به جز یکی دو مورد، 
برند معروف و شناخته شده ای نداریم. این در حالی 
اس��ت که در تولید چیپس و پفک برندها معروف تر 
هس��تند. برای نمونه، اگر کس��ی بخواهد یک بسته 
پفک یا چیپس بخرد با انواع برند، رنگ، طعم، اندازه 
و نوع محصول روبه رو می شود اما در مرغ و تخم مرغ 
اص��ا چنین نیس��ت. یعنی مصرف کنن��ده به جز در 
تخم م��رغ آن هم در ح��د محدود، انتخ��اب دیگری 
ندارد و هرچه فروشنده مقابلش بگذارد، باید بخرد. 
به هر روی، نوس��ان قیمت در بازار مرغ و تخم مرغ 
باید از باال و توس��ط تولید و تقاضا هماهنگ ش��ود. 
تا زمان��ی که در صنعت طیور فض��ای رقابتی ایجاد 
نش��ود و واحدهای بزرگ و کوچک در زنجیره تولید 
)اینتی گری شن( یکپارچه نش��وند، وضعیت صنعت 
همین گون��ه خواهد بود. برای نمونه، حدود 24 هزار 
واحد مرغداری گوش��تی در کشور وجود دارند و اگر 
این واحدها در زنجیره تولید قرار گیرند، ساماندهی 
تولی��د و همچنی��ن تقاضا نیز ش��کل می گیرد و هر 
مرغدار می داند که در هر فصل باید چه مقدار تولید 
کن��د و به چه قیمت بفروش��د. از س��وی دیگر بازار 
مصرف نیز دچار نوسان نمی شود و قیمت ها به ثبات 

می رسد. 
وظیفه دول��ت، تنها نظارت بر زنجیره های تولید 
اس��ت و باید بس��ترهای الزم را برای عملکرد بهتر 
آنه��ا فراهم آورد. این مس��ئله هنوز در کش��ور ما 
جانیفتاده و تش��کل های فش��ل ما هن��وز خود را 
عامل توزیع کننده دول��ت می دانند که باید از این 

فضا خارج شوند. 
ما در انجمن جوجه یک روزه، با کمک کارشناسان 
و متخصصان بخ��ش، رویکردهای نو و تازه ای ایجاد 
کرده ای��م و در تاش هس��تیم با جمع کردن س��ایر 
انجمن ه��ا و تش��کل های مربوط بتوانی��م به اهداف 
اصل��ی در صنعت ب��زرگ طی��ور ک��ه از آنها عقب 
افتاده ایم نزدیک تر شویم. نگرش ما به صنعت طیور، 
استفاده از اطاعات، داده ها، تحلیل های کارشناسان 
و فرهیختگان این بخش اس��ت که شکل تازه ای به 
صنع��ت خواه��د داد و امیدواریم همه تش��کل های 
صنعت طیور زی��ر چتر انجمن ملی طیور، به اهداف 

اصلی نزدیک تر شوند. 

تشدید نظارت بر حذف جوش شیرین 
از نان و برخورد با متخلفان

مدی��رکل خری��د داخل��ی و نظ��ارت ب��ر آرد 
و ن��ان ش��رکت بازرگان��ی دولتی ای��ران گفت: 
نظارت ه��ا ب��ر عملکرد نانوایی ها در س��ال جاری 
در تمام��ی مراحل تولی��د از کارخانه های آرد تا 
خبازی ها تش��دید می ش��ود و ب��ا نانوایانی که از 
جوش ش��یرین و نمک صنعتی اس��تفاده می کنند 

برخورد خواهیم کرد. 
س��یدمومن نیافر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
از س��ال های دور مس��ئله حذف جوش ش��یرین از 
خبازی ها و فرآیند تولید نان در دس��تور کار وزارت 
بهداش��ت قرار داشت و اس��تفاده آن ممنوع شد که 
درصددی��م در س��ال جاری نظارت ها برای حذف آن 
تشدید شود و شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان 
دس��تگاه اجرایی هم��کاری وزارت بهداش��ت دراین 

طرح مشارکت می کند. 
وی افزود: شناس��ایی واحده��ای خبازی متخلفی 
که از جوش ش��یرین در فرآیند تولید نان اس��تفاده 
می کنند از طریق آزمایش��گاه و پژوهش��کده شرکت 
بازرگانی دولتی ایران انجام ش��ده و برای برخورد به 

تعزیرات معرفی می شوند. 
نیاف��ر گف��ت: در گذش��ته در نانوایی ه��ا از نمک 
صنعتی اس��تفاده می ش��د که وزارت بهداش��ت آن 
را نیز به دلیل غیر اس��تاندارد ب��ودن ممنوع اعام و 
ب��ه جای آن نم��ک تصفیه ش��ده را توصیه کرد که 
در این زمینه نیز ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران با 
هماهنگی با خبازی های کش��ور نظ��ارت خود را بر 
نانوایی ها تشدید می کند. البته ماموریت این شرکت 
غالبا جنبه هماهنگی و اطاع رسانی دارد تا مصوبات 
دولت��ی از طریق خبازی ه��ا و کارخانه های آرد بهتر 

اجرایی شود. 

یادداشت خبـــر

دبیر انجمن ملی طیور

سعید اصغری فرد وحید زندی فخر

غذا

آب 

دبی��ر انجمن صنفی تخم مرغ شناس��نامه دار 
ایران، درباره مطالبه 50میلیارد تومانی صنعت 
طیور با رس��انه ها و از جمله روزنامه  »فرصت 
ام��روز« گفت وگ��و ک��رده بود. به گفت��ه فرزاد 
طاکش، این مبلغ اگرچه از اردیبهش��ت س��ال 
گذشته به تصویب رسیده و قرار بوده در اختیار 
ای��ن صنعت قرار بگی��رد اما ناگهان در روزهای 
پایانی س��ال، به تنظی��م بازار پرتقال اختصاص 
یافت و کل صنعت را ناامید کرد. از طرف دیگر، 
بازار تخم مرغ به دالیل مختلف، با کاهش شدید 
قیم��ت روبه رو ش��د که اگر مبل��غ موردنظر به 
صنعت طیور اختصاص می یافت، باری از دوش 
تولیدکننده ها برداش��ته می ش��د. اما متاسفانه 
ای��ن اتفاق نیفت��اد و هم اکنون تولیدکننده ها با 
مشکات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. 
وقتی این موضوع را با رییس دفتر طیور، زنبور 
عس��ل و کرم ابریش��م وزارت جهادکش��اورزی 
در میان گذاش��تیم، در ج��واب گفت: »تمامی 
کارهای کارشناس��ی و ضوابط اس��تفاده از این 
یارانه در جلس��ات کارشناس��ی صورت پذیرفته 
اس��ت.«حبیب امینی به  »فرصت امروز« اظهار 
ک��رد: »ب��ا پیگیری های ش��خص وزیر و معاون 
ایشان، آقای دکتر رکنی مبلغ فوق آماده شده 
ک��ه پس از ط��ی مراح��ل اداری جهت تنظیم 
ب��ازار م��رغ و تخم مرغ در اختی��ار بخش طیور 
قرار می گیرد.«به گفته امینی، این مبلغ جهت 
مشوق صادراتی است و باید بابت اختصاص آن 

به بخش طیور از دولت تشکر کرد. 
دومین موردی که طاکش با  »فرصت امروز« 
در میان گذاشته بود، بحث چاپ نرخ تخم مرغ 
روی آن اس��ت. گوی��ا هن��وز موافقتی از طرف 

وزارتخان��ه ب��ه کانون سراس��ری مرغ تخم گذار 
اباغ نش��ده و کماکان تولیدکننده ها سرگردان 

هستند. 
اما امینی در پاس��خ به این س��وال عنوان کرد: 
»به صورت کتبی و ش��فاهی، موافقت از س��وی 
اداره کل طی��ور اع��ام ش��ده که باعث ش��فاف 
ش��دن قیمت ها خواهد ش��د. ضمن اینکه این 
موض��وع را در کارگ��روه اقام م��واد پروتئینی 

مصوب کرده ایم.«
ای��ن پاس��خ ها را دوباره ب��ا طاکش در میان 
گذاشتیم. وی صراحتا گفت: »اگر این موافقت 
به صورت کتبی و شفاهی انجام شده، پس چرا 
تاکن��ون هیچ اباغیه ای به دس��ت ما نرس��یده 

است؟«
وی درباره اختصاص 50میلیاردتومان معتقد 
است: »این پول حتی اگر اول اردیبهشت هم به 
دست ما برسد فایده ای نخواهد داشت. وضعیت 
صنعت تخم مرغ این روزها بسیار آشفته است و 
ممکن اس��ت کوچک ترین تعلل آن را به ورطه 
نابودی بکش��د. گرس��نگی ما برای امشب است، 
آنگاه مسئوالن برای شام آخر هفته به ما وعده 
می دهند؟!  به هر حال اگر باز هم از قیمت فعلی  

)2هزارتومان( کاسته شود، کار تمام است.«
به خاطر جدیتی که در موضوع وجود داشت، 
باز هم با وزارتخانه تماس گرفتیم تا بلکه بتوانیم 
به نقطه مشترکی برسیم و راه حلی برای مشکل 
بیابی��م. طبق اعام مس��ئوالن وزارتخانه، برای 
تخصیص 50میلیارد تومان هیچ چاره ای نیست 
مگ��ر اینک��ه تا پایان مراح��ل قانونی صبر کرد. 
امینی ابراز امیدواری کرد که این مبلغ به زودی 

به صنعت طیور اختصاص یابد. 

دعوا بر سر تخم مرغ! 



عل��ی ش��مخانی، دبی��ر ش��ورای عالی امنی��ت ملی 
کش��ورمان که به روس��یه س��فر کرده، پس از دیدار با 
دبیران ش��ورای امنیت ملی کش��ورهای عض��و و ناظر 
س��ازمان هم��کاری ش��انگهای ب��ا والدیمی��ر پوتین با 
رییس جمهور فدراسیون روسیه دیدار و گفت وگو کرد. 
پوتین در جریان این دیدار با ابالغ سالم های گرم خود 
ب��ه رهبری و رییس جمهور کش��ورمان در خصوص لغو 
ممنوعیت فروش س��امانه پدافندی S-300 به ایران و 
تاثی��ر این اقدام در افزای��ش ثبات در منطقه گفت: این 
تصمیم که امروز گرفته ش��د، دارای پیامی مشخص در 
خصوص ضرورت پایبندی همه کشورها به تعهدات شان 
است. رییس جمهور روسیه با تمجید از سیاست اصولی 
جمه��وری اس��المی در زمینه تعامل س��ازنده با جهان 
افزود: همکاری نزدیک ایران با کش��ورهای 1+5 منش��ا 
شکل گیری اقدامات بزرگی ش��ده است. رییس جمهور 
روس��یه با اش��اره به اهمی��ت نقش و جایگاه س��ازمان 
همکاری شانگهای در ایجاد ثبات و امنیت پایدار اظهار 

داشت: منابع و ظرفیت های ارزنده کشورهای عضو این 
سازمان توانمندی قابل مالحظه ای را جهت ایفای نقش 

فعال در عرصه های مختلف ایجاد کرده است.
وی با ابراز نگرانی در مورد توسعه بحران های امنیتی 
در یمن، س��وریه، لیبی، شمال آفریقا و اوکراین از اراده 
برخی کشورها برای تثبیت س��اختار قدرت تک قطبی 
قطبی  در جهان انتقاد کرد و افزود: تغییر س��اختار تک 
روندی اجتناب ناپذیر و قابل توقف نیست. دبیر شورای 
عال��ی امنیت ملی کش��ورمان نی��ز در ای��ن مالقات با 
قدردانی از نقش سازنده روسیه در تحوالت سیاسی در 
سطح منطقه و بین الملل، تصمیم این کشور در موضوع 
لغو ممنوعیت واگذاری سامانه های پدافندی به ایران را 
اقدامی ارزش��مند در مسیر توس��عه همکاری های رو به 

توسعه دو کشور عنوان کرد.
 ش��مخانی ب��ا اب��راز نگران��ی نس��بت به توس��عه 
یکجانبه گرای��ی و دخالت غیر قانون��ی در امور داخلی 
کش��ورهای مستقل که در قالب تش��کیل ائتالف های 

تصنعی و نمایش��ی رو به تزاید اس��ت، اظهار داشت: 
امروز کشورهای مدعی امنیت سازی با زیر پا گذاردن 
کلیه قوانین و کنوانسیون های بین المللی منشا ایجاد 
ناامن��ی در جهان ش��ده اند. او تج��اوز و حمله نظامی 
به کش��ور یمن و به خ��اک و خون کش��یدن زنان و 
ک��ودکان بی پن��اه را نمونه ب��ارز بی توجهی به حقوق 
بین الملل و ارزش های انس��انی و اخالقی عنوان کرد 
و اف��زود: انجام این گونه اقدام��ات و جایگزین کردن 
خش��ونت و نظامی گری به ج��ای گفت وگو و مفاهمه، 
بدون ش��ک موجب ش��کل گیری تجربیات تلخ شکل 
گرفت��ه در عراق، س��وریه و افغانس��تان خواهد ش��د. 
شمخانی بستر سازی برای ایجاد و توسعه جریان های 
تروریس��تی افراط گرا را تنها نتیجه انجام اقداماتی از 
این دست عنوان کرد و اظهار داشت: تداوم اقداماتی 
از این دس��ت ش��ک و تردی��د موج��ود در خصوص 
همکاری برخ��ی قدرت ها و حامی��ان منطقه ای آنان 

از تروریس��م را تقویت خواهد کرد.

مذاکره کننده ارش��د آمریکا در دیدار با 
رس��انه های صهیونیستی عنوان داشت که 
با حمله نظامی نمی توان فعالیت هسته ای 
ایران را متوقف کرد و کش��ورهای 1+5 تا 
تاری��خ ۳۰ ژوئن به تواف��ق جامع با ایران 
می رس��ند. به گ��زارش جروزالیم پس��ت، 
»وندی ش��رمن« در این جلس��ه توجیهی 
با رس��انه های اس��راییلی همچنین گفت: 
تفاهم اخیر حاصل شده در لوزان سوییس 

تنها راهی اس��ت که می ت��وان ایران را از 
رسیدن به تسلیحات هسته ای بازداشت. 

مذاکره کننده ارش��د آمریکای��ی با بیان 
اینکه تفاهم به دس��ت آمده در لوزان تفاهم 
کاملی است، گفت: هیچ فرمول یا گزینه ای 
کارآمدتر از روند دیپلماتیک نیس��ت و این 
مس��یری اس��ت که م��ا ام��روز در آن قرار 
داریم. ش��رمن در بخش دیگر سخنان خود 
به موضوع گزینه نظامی که آمریکا همواره 

اعالم می کند روی میز اس��ت، اشاره کرد و 
گفت: گزینه نظامی فقط برنامه هس��ته ای 
ایران را به مدت دو س��ال به عقب می برد، 
ش��ما نمی توانی��د دان��ش آنه��ا را بمباران 
کنی��د زیرا آنه��ا )ایرانیان( هم��ه چیز را از 
نو می سازند. ش��رمن همچنین تاکید کرد 
که تفاهم ایجاد ش��ده در سوییس تا تاریخ 
۳۰ژوئن نهایی می شود و ما این درخواست 
تل آویو را مبنی بر اینکه ایران، اسراییل را به 

رس��میت بشناسد در آخرین مرحله مطرح 
می کنیم. ش��رمن در حال��ی این موضوع را 
)به رس��میت ش��ناختن اس��راییل از سوی 
ایران( مط��رح می کند که »ب��اراک اوباما« 
رییس جمهور آمریکا، پس از حصول تفاهم 
س��وییس گفته بود که درخواس��ت تل آویو 
برای به رسمیت شناختن اسراییل از سوی 
ایران هیچ ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد 

و درخواستی غیر منطقی است. 

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره 
ب��ه دس��تاوردهای دول��ت در حوزه های 
اب��راز  اقتص��ادی و سیاس��ت خارج��ی، 
امیدواری کرد در عم��ل به رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در آغاز سال همدلی 
و همزبانی دولت و ملت، همه دلس��وزان 
نظ��ام از جمل��ه گروه ه��ا و جریان ه��ای 
سیاس��ی، به گون��ه ای عمل کنن��د که به 
حف��ظ و ارتقای س��طح امی��د در جامعه 
کم��ک ش��ود. علی جنت��ی در دی��دار با 
هیات رییسه کانون جوانان حزب اعتدال 
و توس��عه، با تاکید ب��ر نقش فعالیت های 
س��الم فرهنگ��ی در ارتقای س��طح امید، 
تاکی��د ک��رد: وزارت فرهن��گ و ارش��اد 

اس��المی ب��ر تقوی��ت نش��اط در فضای 
فرهنگ��ی و حمای��ت از فعالیت هایی که 
در چارچوب قانون انجام می ش��ود، تاکید 
داشته و اجازه نخواهد داد آرامش محیط 
فرهن��گ و هن��ر، با فش��ارهای برآمده از 
اغراض جناحی و منافع گروهی خدشه دار 
ش��ود. از هم��ان ابتدا که به وزارت ارش��اد 
آمدم احس��اس کردم برخی از جریان هایی 
که دولت آقای روحانی را از خود نمی دانند، 
همه ت��وان خ��ود را ص��رف بهانه گیری و 
عیب جوی��ی از فعالیت ه��ای ای��ن دول��ت 
کرده ان��د که متاس��فانه عرصه فرهنگ نیز 
از این بهانه گیری ها بی نصیب نبوده است. 

جنتی با تاکید بر استقبال وزارت ارشاد 

از نقدهای س��ازنده و دلس��وزانه گفت: در 
س��ال گذش��ته بیش از 72 ه��زار عنوان 
کتاب منتش��ر ش��د. حاال برخی می آیند 
و مث��ال از می��ان این حجم انبوه، دو س��ه 
کتاب را پی��دا می کنند که چند پاراگراف 
مش��کل دار دارد. در اینکه ما باید مراقبت 
کنیم که حتی همین دو س��ه اشکال هم 
بر عملکردمان وارد نشود، شکی نیست اما 
آیا این عملی اخالقی است که با برجسته 
ک��ردن یکی دو خط��ای کوچک احتمالی 
و س��هوی، همه زحم��ات کارکن��ان این 

وزارتخانه را زیر سوال ببریم. 
وزی��ر ارش��اد ب��ه لغ��و اج��رای برخی 
کنس��رت های قانونی طی س��ال گذشته 

اش��اره کرد و افزود: پارسال به دروغ شایع 
کردند که وزارت ارش��اد مجوز تک خوانی 
به بانوان داده اس��ت و با پخش وسیع این 
ش��ایعه در س��طح کش��ور تالش داشتند 
دیدگاه علما و متدینی��ن را علیه دولت و 
وزارت ارش��اد منفی کنن��د. قطعا باید در 
دلسوزی این ش��ایعه پراکنان برای نظام و 
فرهنگ کش��ور تردید کرد، چ��را که اگر 
اینان دغدغه اس��الم و فرهنگ اسالمی را 
داش��تند اوال به دروغ متوسل نمی شدند و 
در ثانی همان س��ال های قبل از اس��تقرار 
دولت آق��ای روحانی که برخی کتاب های 
سراس��ر مش��کل دار مجوز چاپ گرفتند، 

واکنش نشان می دادند. 

وندیشرمن:تا۳۰ژوئنبهتوافقمیرسیم

وزیرفرهنگوارشاداسالمی:
اجازهنمیدهیماغراضجناحیمحیطفرهنگراخدشهدارکند

متنبیانیه۲۱۳نمایندهبرایانتشارفکتشیتایرانیمذاکراتلوزان
بیانیه 21۳ نماینده مجلس درباره ضرورت انتشار گزاره 
برگ )فکت ش��یت( ایرانی مذاکرات هس��ته ای در مجلس 
قرائت ش��د. به گزارش خبرن��گار مهر، در پایان جلس��ه 
علنی سه ش��نبه مجلس شورای اس��المی بیانیه 21۳ نفر 
از نماین��دگان خطاب به وزیر امور خارجه درباره ضرورت 
انتشار فکت شیت مذاکرات هس��ته ای قرائت شد. در این 

بیانیه آمده است: چنانچه مستحضرید وزارت امور خارجه 
آمریکا برداش��ت و تفس��یر خود را از مذاکرات هسته ای 
ایران و 1+5 به صورت فکت ش��یت )گزاره برگ( منتش��ر 
کرده اس��ت و س��پس مقام��ات آمریکای��ی برمبنای آن 
پیوس��ته مصاحب��ه و اظهارنظر می کنن��د. از آنجا که جز 
بیانیه مش��ترک، متن قابل اس��تنادی از طرف جمهوری 

اسالمی ایران در دس��ترس نیست توضیحات و تفاسیر و 
برداش��ت های وزارت امور خارجه می تواند در بررس��ی و 
تبدیل مواضع مفید باشد و نقدهای کارشناسان می تواند 
کمکی برای تنظیم و نگارش صحیح نهایی باشد، بنابراین 
از وزارت ام��ور خارجه می خواهیم فکت ش��یت ایرانی را 

منتشر کند. 

دیدارشمخانیوپوتین

تحویل S-300 به ایران تا 2015 
لغوممنوعیتفروشS-300دارایپیامیمشخصمبنیبرضرورتپایبندیهمهکشورهابهتعهداتشاناست

فرمان��ده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
گف��ت: توان دفاع��ی ارتش در مذاکرات هس��ته ای مطرح 
نمی ش��ود و قرار نیس��ت مراکز دفاعی ایران مورد بازدید 
قرار گیرد. امیر س��رتیپ احمدرضا پوردستان در صبحگاه 
مش��ترک یگان ه��ای نمونه ارت��ش در جم��ع خبرنگاران 
درب��اره اظهارات اخیر مقامات غربی درباره احتمال بازدید 
از مراک��ز نظامی و دفاعی کش��ورمان، گف��ت: تدابیر کلی 
نیروهای مس��لح توسط ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل 
می شود و براساس آخرین تدابیر ستاد کل، مسائل دفاعی 

در مذاکرات 1+5 مطرح نمی ش��ود. فرمانده نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اس��المی ای��ران در ادامه اف��زود: در این 
مذاکرات صرفا درباره مس��ائل هس��ته ای بحث می شود و 
قرار نیس��ت مراکز نظامی ایران م��ورد بازدید قرار گیرد. 
ارت��ش تحوالت منطق��ه را رصد کرده و متناس��ب با آن 
تاکتیک ه��ای خود را برنامه ریزی می کن��د. بنابراین هیچ 
جای نگرانی وجود ندارد و کسانی که خیال خام تجاوز به 
کش��ورمان را دارند باید بدانند با ارتش قدرتمندی روبه رو 

هستند. 

قرارنیستمراکزدفاعیایرانموردبازدیدقرارگیرد

درحالیک�هنیروهایعراقیباکمک

داوطلبانمردمیوجنگندههایائتالف
پسازحملهایغافلگیرانهبهداعشدر
رمادیتوانس�تندبهپیشرویهاییدر
اینشهردس�تیابند،منابععراقیاز
شدیدترینحملهداعشبهپاالیشگاه

بیجیخبردادند.
منابعسیاس�ییمنازطرحاحزاب
وشخصیتهایسیاس�یاینکشور
ب�همنظ�ورح�لبح�رانموج�ودو
مقدمهسازیبرایآغازمرحلهانتقالی

جدیددریمنخبردادند.

پروازهواپیماهایشناس�اییدرصعده،آوارگی۱۲۰هزاریمنیازآغازتجاوز
عربستانبهیمنوبمباراننیروگاهبرقدرالبیضاءآخریناخبارفاجعهحمله

بهیمناست

تیتر اخبار

رییس ش��ورای ش��هر تهران توضیحات��ی را درخصوص 
فعالیت همزمان رضازاده ارائ��ه کرد. مهدی چمران صبح 
سه ش��نبه در حاشیه جلس��ه صد و چهل و چهارم شورای 
ش��هر ته��ران در جمع خبرن��گاران درخص��وص آخرین 
وضعیت حضور همزمان حس��ین رضازاده در فدراس��یون 
وزنه برداری و ش��ورای ش��هر گفت: تا آنج��ا که بنده خبر 
دارم، حضور وی در انتخابات فدراسیون قطعی شده است. 
وی با بیان اینکه نامه ای اخیرا از س��وی رضازاده به وزارت 

ورزش ارسال شده است، گفت: رضازاده توضیحاتی در این 
خصوص ارائه کرد و ضمن اینکه س��ازمان بازرسی کشور 
نیز حضور وی را منوط به تاییدیه مراجع ذی ربط دانست. 
رییس ش��ورای ش��هر تهران افزود: کمیت��ه حل اختالف 
ش��ورا نیز حضور همزمان رضازاده در ش��ورا و فدراسیون 
وزنه برداری را بررسی و تایید کرد که حضور همزمان وی 
در شورا مغایرتی با فدراسیون ندارد، چراکه نه فدراسیون 

شغل است و نه شورا شغل محسوب می شود. 

چمران:نهفدراسیونشغلاستونهشورا

م�والوردیمعاونامورزن�انوخانواده
ریاس�تجمهوریگفت:بهنظرمیرس�د
دول�تراه�یج�زافزای�شوگس�ترش
موسس�اتحمایتیوحمایتازاینمراکز
برایکاهشآس�یبهادرکش�ورنداشته

باشد.
مس�جدجامعیرییسپیشینشورای
ش�هرتهراندرجلس�هسهش�نبهشورا
پیش�نهادبازسازیخانهخاندانثقفیرا

مطرحکرد.
بهگزارشمهرس�یالبدوروزپیشخساراتزیادیبهشبکهتصفیهخانه

آبالیگودرزواردکردهاست

تیتر اخبار

س��ازندگان 22 فیلم حاضر در جشنواره فیلم استانبول 
در اعت��راض ب��ه حذف یک فیلم مس��تند، از ش��رکت در 
چهارمین جش��نواره بین الملل��ی فیلم اس��تانبول  و  س��ی 
انص��راف دادند. پس از عدم نمایش مس��تندی با موضوع 
شبه نظامیان ُکرد در جشنواره فیلم استانبول، تعدادی از 
کارگردان��ان در اعتراض به این سانس��ور فیلم های خود را 
از جش��نواره بیرون کشیدند که این امر موجب لغو بخش 

رقابتی و مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی شد. 
تهیه کنندگان این فیلم ها و گروه دیگری از فیلم س��ازان 
در ترکی��ه ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای، ضم��ن مته��م کردن 
برگزارکنن��دگان این جش��نواره به سانس��ور اعالم کردند 
تا زمانی که فیلم مس��تند  »ش��مال« به نمایش گذاشته 
نشود، به این جش��نواره بازنخواهند گشت. در واکنش به 
این اقدام، مس��ئوالن برگزاری جش��نواره بین المللی فیلم 
اس��تانبول ب��ا برگزاری ی��ک کنفرانس خب��ری در صبح 
دوش��نبه، از لغو رقابت ها در بخش های س��ینمای داخلی، 
بین المللی و فیلم مس��تند و همین طور مراس��م اختتامیه 

فستیوال خبر دادند. جش��نواره فیلم استانبول از 1۰ روز 
پی��ش آغاز به کار کرده ب��ود و 49 فیلم داخلی و خارجی 
در بخش های پنج گانه آن رقابت می کردند. فیلم مس��تند  
»ش��مال« ب��ه کارگردان��ی  »چایان دمی��رل« و  »طغرل 
ماویوغل��و« در اردوگاه های ش��به نظامیان حزب کارگران 
کردستان فیلمبرداری شده اس��ت. این فیلم مستند قرار 
بود یکش��نبه اکران ش��ود، اما برگزارکنندگان جش��نواره 
ب��ه خاطر عدم ص��دور مجوز نمایش تج��اری این فیلم از 
اک��ران آن جلوگی��ری کردند. پیش از ای��ن، دریافت این 
مجوز تنها برای نمایش عمومی فیلم در سینماها ضرورت 
داش��ت اما از ابتدای امسال این مجوز برای هرگونه اکران 
فیلم الزامی ش��ده اس��ت. برگزارکنندگان جشنواره فیلم 
اس��تانبول معتقدند دریافت مج��وز نمایش تجاری از نظر 
آنه��ا برای ش��رکت در رقابت های این جش��نواره ضروری 
نیس��ت. به گفته آنها اداره کل س��ینمای وزارت فرهنگ و 
جهانگردی ترکیه در آخرین لحظات با هشدار به دبیرخانه 

جشنواره مانع از پخش این فیلم شده است. 

جشنوارهفیلماستانبولبهجنجالکشید

انجم�نبازیگ�رانخان�هتئات�ررفتار
مام�ورانرژیمس�عودیرانس�بتبهدو

نوجوانایرانیمحکومکرد.
چه�ارم و س�وم علی�زاده محم�د 

اردیبهشتماهدرس�النمیالدنمایشگاه
بینالمللیتهرانرویصحنهخواهدرفت.
ای�نکنس�رتدردوس�انس۱8و۲۱:۳۰

برگزارخواهدشد.
ب�اتوجهب�هروزه�ایپایانینمایش�گاهآثار
اتوپینههنرمن�دآلمانیدرموزههنرهایمعاصر
تهراناس�تقبالازای�ننمایش�گاهدرروزهای
پایانیآنبهاوجخودرسیدهاست،ایننمایشگاه

تاپایانروز۲8فروردینماهبرقراراست.

حس�ینقندی،استادباس�ابقهرش�تهروزنامهنگاریکهدرسالهایاخیربا
بیماریمش�کوکبهآلزایمردس�توپنجهنرممیکرد،چندروزاخیردچار

یکحملهمغزیشدهوبراثرآنبهکمارفتهاست

تیتر اخبار

سرمربی منچسترس��یتی با اینکه آمار بدتری نسبت به 
س��ایر مربیان اخراج ش��ده به جا گذاش��ته اما هنوز روی 
نیمکت این تیم می نشیند. آماری که مانوئل پیگرینی در 
این فصل از خود در باشگاه منچسترسیتی به جا گذاشته 
بس��یار بدتر از مربیان دیگری اس��ت که با وجود کس��ب 
نتیجه های بهتر، از باشگاه های ش��ان در لیگ برتر انگلیس 

اخراج شده اند. 
پس از آنکه منچسترسیتی در این هفته از رقابت های لیگ 
جزیره با نتیجه چهار بر دو در داربی ش��هر منچستر مقابل 
یونایتد شکس��ت خورد، فش��ارها روی این مربی شیلیایی 
بیش��تر از گذشته ش��د. شکست مقابل منچس��تریونایتد، 
ششمین باخت این تیم در هشت دیدار اخیر بود. آماری که 
پیگرینی در 15 دیدار اخیر از خود به جا گذاشته است، تنها 

چهار پیروزی در آن دیده می ش��ود. این در حالی است که 
دیوید مویس، سرمربی فصل گذشته منچستریونایتد موفق 
به کسب 6 پیروزی در 15 مسابقه شده بود. زمانی که آندره 
ویاس بواس سرمربی چلسی بود، در 16 دیدار پنج پیروزی 
کسب کرد و کنی دالگلیش هم در 12 دیدار، چهار پیروزی 

برای لیورپول به دست آورده بود. 
پیگرینی که خود جانشین روبرتو مانچینی در منچسترسیتی 
شده اس��ت حتی آمار بدتری نسبت به این مربی ایتالیایی از 
خود به جای گذاشته است. مانچینی در 14 دیدار آخری که 
هدایت سیتی را به دست داشت، موفق به کسب 1۰ پیروزی 
ش��ده بود.  مارک هیوز، دیگر سرمربی منچسترسیتی هم در 
سال 2۰۰9 پس از قبول تنها یک شکست در 15 دیدار پایانی، 

از مربیگری این تیم کنار گذاشته شد. 

آماراخراجمربیاندرلیگانگلیس

س�ایتاس�پورت۳6۰درگزارشی

بهآیندهنامش�خصتیمملیفوتبال
ای�راندرص�ورتخ�روجکیروش

پرداخت.
فاطمههاشمیباکسبتمامآرارییس
فدراسیونورزشبیمارانخاصوپیوند

وزارتام�ورخارج�هآمری�کاقهرمان�یآزادکارانای�رانرادررقابته�ایاعضاشد.
جامجهانیآمریکاتبریکگفت

تیتر اخبار
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واکنشسازمانمیراثفرهنگیبهورودخبرنگاراسراییلی
روابط عمومی س��ازمان میراث فرهنگی درباره ورود خبرنگار صهیونیس��تی به ایران 
گفت: مجوز ورود اتباع کش��ورهای خارجی را مراجع ذی ربط صادر می کنند، بنابراین 
س��ازمان میراث فرهنگی مس��ئولیتی در صدور روادید ندارد. در پی انتش��ار اخباری 
مبن��ی بر ورود یک خبرنگار خارجی وابس��ته به رژیم��ی غاصب و معاند طی روزهای 
اخی��ر، حمی��د ضیایی پرور، رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی و س��خنگوی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور به مهر گفت: هر یک 
از اتباع خارجی کش��ورهای مختل��ف که عالقه مند به بازدی��د از جاذبه های فرهنگی 
و تاریخی ایران هس��تند ب��ا دریافت روادید و مجوز ورود از مراجع ذی ربط و کنترل 
اس��ناد س��فر توس��ط ناجا در مرزهای مختلف وارد کشور می شوند. س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری هیچ گونه مس��ئولیت قانون��ی در قبال صدور 

روادید و مجوز ورود به کش��ور ندارد.

ملکهانگلیستوجهآمریکاییهاراجلبکرد
نمایش »مالقات رسمی« با بازی هلن میرن، در نقش ملکه الیزابت توانست طی پنج هفته 
به فروش ۳ میلیون و 4۰۰ هزار دالری در تئاتر برادوی دس��ت پیدا کند. به گزارش هالیوود 
ریپورتر، نمایش »مالقات رسمی« نوشته پیتر مورگان که با کارگردانی استفان دالدری در تئاتر 
برادوی نیویورک روی صحنه اس��ت، به لطف حضور هلن میرن بازیگر مطرح و شناخته شده 
تئاتر و سینمای انگلستان، توانست فروش قابل توجهی داشته باشد. هلن میرن که برای بازی 
در فیلم سینمایی »الیزابت« توانسته بود جایزه اسکار بهترین بازیگری زن را به خود اختصاص 
دهد، با حضور مجدد در نقش ملکه الیزابت اما این بار بر صحنه یک اثر نمایشی، توانست فروش 
قابل توجهی را برای نمایش »مالقات رسمی« رقم بزند. نمایش »مالقات رسمی« توانست طی 
هشت هفته بعد از اجراهای معرفی و پنج هفته بعد از آغاز اجرای رسمی این نمایش در تئاتر 
برادوی نیویورک، به فروش ۳ میلیون و 4۰۰ هزار دالری دست پیدا کند. این اثر نمایشی به 

مالقات های هفتگی و شخصی الیزابت دوم در کاخ باکینگهام می پردازد. 
 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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تبلیغات پزشکی

موقعیت ویژه امور پزشکی به لحاظ ارتباط مستقیم 
و موثر با مقوله ارزشمند سالمت شهروندان سبب شده 
اس��ت تا ضرورت واکنش خاص قانونگذار به مس��ائل 
مرتبط با این عرصه به وضوح احس��اس شود. از جمله 
این دسته امور می توان به بحث تبلیغات بازرگانی اشاره 
کرد که با ورود به جهان پزشکی سبب طرح مسائل و 
پرسش های متعددی در زمینه هایی چون جواز یا عدم 
ج��واز این گونه تبلیغات، نحوه نظارت بر آن، چگونگی 

حمایت از بیماران و مانند آن شده است. 
به همین سبب قانونگذاران هرکشورتالش می کنند تا 
با پاسخگویی به این قبیل پرسش ها گامی در نظام مند 

کردن فضای حاکم بر این تبلیغات پزشکی بردارند. 
حق س��المت و حق دسترسی به حامیان سالمت از 
اصول مهمی هس��تند که در قوانین ملی و بین المللی 
م��ورد تاکید ق��رار گرفته اند. اگر پزش��کان را حامیان 
س��المت مردم بدانیم و آنان را کسانی بنامیم که قرار 
است س��المت را از راه های مختلف در جامعه نهادینه 
کنند باید بپذیریم که ش��غلی بسیار خطیر و حساس 
را برعهده شان نهاده ایم. ماهیت این شغل می طلبد که 
نظارت و قواعد دقیقی نیز بر آنها حاکم باشد. تبلیغات 
عاملی است برای جذب مشتری. اگر پزشکان حامیان 
س��المت مردمند این ش��هروندان هستند که باید این 
پزش��کان را بیابند و به آنها مراجعه کنند و پزش��کان 
نبای��د با تبلیغاتی که در ذات خ��ود از بزرگنمایی نیز 
برخوردارند س��عی کنند مشتریان خود را اضافه کنند. 
هرچند تبلیغات در بعضی م��وارد می تواند مردم را به 
سمت و سوی درمانگاه ها کشانده و جان عده ای را هم 
نجات دهد. این دوگانگی س��بب بحث های فراوانی در 
میان پزشکان و حقوقدانان شده که تبلیغات در عرصه 

پزشکی را بپذیرند یا خیر؟ 

ماهیت تبلیغات
ام��روزه تبلیغات دیگر به یک صنعت تبدیل ش��ده 
اس��ت. غیر از اینکه تبلیغات راهی است برای استفاده 
از سایر مشاغل و حرف، خودش نیز به قدری پیشرفت 
داش��ته که گوی س��بقت را از آنها ربوده و به صنعتی 
پررونق تر تبدیل ش��ده است. نگاهی گذرا به شهرهای 
مختل��ف دنیا و روزنامه ها و مجالت این ادعا را بس��یار 
راحت اثب��ات خواهد ک��رد. با توجه ب��ه کارکردهای 
پیچیده و همچنی��ن نفوذ تدریج��ی، آرام، اما عمیق 
تبلیغ��ات بازرگانی بر اذهان عموم��ی، حضور پررنگ 
تبلیغات پزشکی در میان صفحات پر مخاطب نشریات 
بحث های متعدد و گسترده ای در زمینه های گوناگون 

حقوقی و اجتماعی مطرح می شود. 
برخورداری تبلیغات از عنصر قدرتمند اثربخش��ی 
بر اف��کار عمومی و تم��اس این پدیده رس��انه ای با 
طیف گسترده ای از اش��خاص جامعه سبب می شود 
تا ورود فعالیت های پزش��کی ب��ه عرصه آگهی های 
تبلیغاتی نگرانی های بسیاری را درخصوص احتمال 
گمراه کنن��ده یا دروغین بودن بعضی از این تبلیغات 
ایجاد کند و حتی در پاره ای موارد ش��ائبه ش��یادانه 
بودن بعضی از این آگهی ها را به وجود آید و س��بب 
ش��کل گیری این ذهنیت شود که ش��اید گروهی با 
اظه��ار ام��ور خالف واق��ع در حوزه های پزش��کی و 
درمان��ی، اقدام به اغفال م��ردم کنند یا با بی بهرگی 
از دانش های الزم درخصوص فعالیت پزشکی خاص، 
س��بب به مخاطره افتادن سالمت و جان شهروندان 
ش��وند. همان گونه که در کنار این امور ممکن است 
کس��انی با ط��رح ادعاهای خالف واق��ع درخصوص 
اعمال پزشکی و درمانی، اقدام به اخاذی از اشخاص 

بی اطالع و فریب خورده کنند. 

بررسی ممنوع بودن تبلیغات
ح��ال اگر بی اطالع��ی و فریب را اس��اس و ماهیت 
تبلیغ��ات بدانیم بای��د به طور کل قائل ب��ه این نظریه 
باشیم که تبلیغات باید منع شود. با وجود این قابلیت 
اطالع رسانی و سود تجاری که روانه جیب تبلیغ شونده 
می کند س��بب ش��ده تا اصل تبلیغ��ات در نظام های 
حقوقی م��ورد پذیرش قرار گیرد. باای��ن حال عده ای 
معتقدند اصوال باید تبلیغات پزش��کی را ممنوع کرد و 

حتی گاهی آن را مغایر با شأن پزشکان می دانند. 
در گذش��ته نیز در مجموعه قوانین کشور ما موادی 
در این باره وجود داشته است. از جمله اقدامات ابتدایی 
قانونگذار در مورد حمایت از اشخاص جامعه در مقابل 
نیرنگ های تبلیغاتی در حوزه پزشکی می توان به وضع 
ماده ۱۲ آیین نامه انتظامی پزش��کان اش��اره کرد که 
به صراحت هرگونه تبلیغ گمراه کننده از طریق وسایل 
تبلیغاتی مانند رادیو، تلویزیون، آگهی در جراید یا نصب 
آگهی در اماکن و معابر عمومی را ممنوع اعالم می کند. 
این اقدام که در جهت مقابله با تمام تبلیغات فریبکارانه 
و گمراه کننده پزشکی صورت گرفته است تنها به بیان 
امور ممنوعه اکتفا کرده و عالوه بر مس��کوت گذاشتن 
جواز یا عدم جواز تبلیغات پزش��کی غیرگمراه کننده، 
سخنی از چگونگی اعمال نظارت بر تبلیغات پزشکی و 
نیز نحوه نظام مند کردن این امور به میان نیاورده است. 
آیین نامه مربوط به فرم نسخه، تابلو و تبلیغات اعضای 
سازمان نظام پزشکی که ناظر به فعالیت های پزشکان، 
دندان پزش��کان، داروسازان، دارندگان مدرک دکترای 
حرفه ای و متخصصان علوم آزمایش��گاهی بود، به طور 
مطل��ق نصب و درج هرگونه آگهی تبلیغاتی مربوط به 
حرفه پزش��کی در رس��انه های گروهی و همچنین در 
معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهی درمانی 
را ممنوع و مغایر با شئون حرفه پزشکی تلقی می کرد. 
ای��ن آیین نامه توجه چندانی ب��ه بحث حمایت خاص 
و مس��تقیم از بیماران نداشت و صادقانه یا فریبکارانه 
بودن فعالیت های مذکور را مالک قرار نداده بود. با این 
اوصاف، مسئله نظارت بر امر تبلیغات پزشکی، با منع 

مطلق این قبیل فعالیت ها منتفی شد. 

تبلیغات خالق

آگهی:فرودگاه Lisbon - شعار: همه پروازها Lisbon را انتخاب می کنند!
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گاه��ی اتفاق��ات عجیب��ی در 
صنعت تبلیغات ایران رخ می دهد؛ 
اتفاقاتی که شاید مخصوص ایران 
باش��د و در کل دنیا نتوانید نمونه  
آن را بیابید. کپی برداری شاید در 
هیچ کش��ور دنیا به شکلی که در 
کشور ما رخ می دهد، اتفاق نیفتد. 
فعاالن این عرصه زمانی که از کپی 
بودن آگهی مطلع می ش��وند، به 
یک باره هلهله ها به پا می کنند اما 
با کمی گذشت زمان همه اتفاق 
رخ داده را فراموش می کنند و به 
فعالیت قبلی خود باز می گردند. 
ح��اال باز یک کپ��ی دیگر در این 
صنعت کشف ش��ده است. کپی 
مو به موی آگهی ش��امپو صحت 
از یک آگهی فرانسوی اتفاق تازه 
این صنعت اس��ت.  این آگهی از 
یک آگهی فرانس��وی که در مورد 
محصول دستمال توالت ساخته 
شده، کپی و در تلویزیون داخلی 
پخ��ش ش��ده اس��ت. در آگهی 
اصلی مرد دائما به همسرش لزوم 
اس��تفاده از آی پد را برای کاهش 
هزین��ه  کاغذ پیش��نهاد می دهد 
که در نهای��ت، زن که از عملکرد 
همس��رش عصبانی شده موقعی 
که مرد نیاز به دس��تمال کاغذی 
پیدا می کند به او آی پد می دهد. 
ح��اال برند صحت با وف��اداری به 
ایده آگهی اصلی، آن را برای تبلیغ 
ش��امپو حنای خود پی��اده کرده 
است. برای بررس��ی این موضوع 
به س��راغ دو نفر از کارشناس��ان 
این ح��وزه رفته ایم ک��ه در ادامه 
گفت وگوی »فرصت ام��روز« را با 

آنها می خوانید. 

کپی برداری یا سرقت؟ 
بازاریابی و  محمدسیار، مشاور 
کارشناس تبلیغات درباره آگهی 
شامپو  صحت می گوید: وضعیت 
روزبه روز وحش��تناک تر می شود. 
کپی کردن در کشور ما به اوج خود 
رسیده اس��ت. محص��والت کپی، 
آگهی ه��ای کپ��ی، کاراکتر های 
کپ��ی، س��ریال های کپ��ی. اگر 
بخواه��م مالحظ��ه کاری را کنار 
بگذارم، به نظرم آگهی ش��امپوی 
صحت دیگر کپی نیست، سرقت 
محض اس��ت. این کار را می توان 
از چن��د زاویه مورد بررس��ی قرار 
داد. یک: آگهی صحت؛ کپی عین 
به عین از آگهی فرانس��وی است، 
س��ازندگان حتی تالش نکرده اند 
زاوی��ه دوربی��ن را تغییر دهند تا 
مبادا از پس کار برنیایند. دو: جالب 
اس��ت، اگر هیچ فردی درجریان 
س��اخت ای��ن آگه��ی، اعتراضی 
نس��بت به کپی بودن آن نکرده  
باشد. آیا دست اندرکاران این کار 
که نمی دانس��تند کار کپی است، 
وقتی متوجه این موضوع شده اند، 
عکس العملی نش��ان داده اند؟ آیا 
صاحبان برن��د در ای��ران به این 
موضوع اهمیت می دهند یا اینکه 

برایشان مهم، ساختن یک آگهی 
و انتشار آن است؟ سیار می گوید: 
به طورکلی چند دسته کپی کاری 
در ایران داریم. دسته اول: گروهی 
هس��تند ک��ه فایل ه��ا را کپ��ی 
می کنن��د و بیش��تر در تبلیغات 
چاپی دیده می ش��وند. البته این 
روزه��ا در تبلیغات تلویزیونی نیز 
به برکت پیش��رفت تکنولوژی و 
نرم افزارهای کامپیوتری این گروه 
فعال شده اند. دسته دوم: گروهی 
هستند که از آگهی های خارجی 
اله��ام می گیرند که به نظرم روند 
حرکتی این گ��روه قابل قبول تر 
است. دسته سوم: گروهی هستند 
که بدون هیچ شناختی از آگهی 
خارجی، دس��ت به کپ��ی کردن 
می زنند. کپی شامپوی صحت در 
این دسته قرار می گیرد. این شامپو 
از آگهی ای کپی کرده که در زمان 
خ��ود جایزه گرفته و جزو یکی از 
پربیننده ترین آگهی های روز دنیا 
بوده اس��ت اما نکته اینجاست که 
صحت از آگهی دس��تمال توالت 
کپی ک��رده، اینکه چگونه این دو 
محصول را ب��ه هم مرتبط کرده، 
جای شگفتی دارد. مهم ترین نکته 
آگهی فرانسوی، تمرکز روی ایده 
استفاده از کاغذ و تمام شدن زمان 
به کار بردن کاغذ است، در حالی 
که این نکته در آگهی صحت گم 

شده است. 

تفاوت از زمین تا آسمان 
است

 این کارشناس با بررسی شیوه 
س��اخت آگهی از لحاظ تکنیکال 
می گوی��د: اگر بخواهی��د این دو 
آگهی را از لحاظ فنی و تکنیکال 
مقایسه کنید، باید بگویم پالن های 
فیلمب��رداری،  ش��ده،  گرفت��ه 
کادربندی، بازی بازیگر مرد و زن، 
در آگهی اصلی فوق العاده اس��ت 
ولی در آگهی کپی شده به جای 
صدای بازیگر مرد از دوبله استفاده 
شده است ولی باز صدا و لب های 
بازیگر هماهنگ نیستند و صدا با 
تاخیر به مخاطب می رسد. بازی 
بازیگر مرد بسیار مبتدیانه است. 
در آگه��ی صحت، بازیگ��ر زن از 
ابتدا گارد گرفته و عصبانی است 
درحالی که در آگهی اصلی بازیگر 
زن باتعجب صحبت های همسر را 
گ��وش می دهد و گاهی به او حق 
می ده��د ولی در نهای��ت با تکرار 
زیاد نسبت به عملکرد شوهرش 
عصبانی می شود. در آگهی کپی 
س��ازنده بی س��لیقگی را به انتها 
رس��انده اس��ت. برای مثال روی 
لوگ��وی آی پدی که در دس��تان 
مرد است، برچس��ب سیاه رنگی 
چس��بیده ش��ده ک��ه مخاطب 
به راحت��ی متوجه آن می ش��ود و 
مطمئنا ب��رای هیچ کس این کار 
خوشایند نیست. گاهی بازیگر مرد 
دستش را روی چسب می گذارد 
که دیده نشود. عالوه براین موارد 
در آگهی اصلی موسیقی نیز بجا 

استفاده شده است یعنی سازنده 
به زور موسیقی نخواسته آگهی را 
طنزآمیز کند. شاید برای مخاطب 
ایران��ی ک��ه صنع��ت تبلیغ��ات 
کشورش از تبلیغات روز دنیا عقب 
است، کپی کاری چندان اهمیت 
نداش��ته باش��د، ولی نکته مهم 
اینجاست که آگهی های کپی شده 
برای مخاطب داخلی بومی سازی 
نمی ش��وند و این کار باعث نافهم 
ب��ودن آگهی از ط��رف مخاطب 
می شود. اگر این آگهی در فرانسه 
ساخته شده، فضای آن نیز مهیا 
شده است، در آن فرهنگ استفاده 

از کاغذ روزبه روز کمرنگ 
ش��ده و این موضوع برای 
مخاطب فرانس��وی کامال 
جا افتاده است، درنتیجه 
ایده آگهی برایشان غربیه 
نیست، درحالی که هنوز 
کاغذ برای مخاطب ایرانی 
کاربردهای زیادی دارد. به 
نظرم حتی اگر این آگهی 
برای یک شرکت دستمال 
توال��ت داخل��ی نیز کپی 
می ش��د باز ایده مش��کل 
داش��ت. مخاطبان ایرانی 
هنوز روزانه بارها از کاغذ 

استفاده می کنند. وقتی فرهنگ 
ایده آگهی هنوز در ایران به وجود 
نیام��ده، آگه��ی ب��رای مخاطب 
خنده دار است و باعث تحریک او 

برای خرید نمی شود. 

وقتی آگهی کپی شود 
محصول هم کپی می شود

س��یار درباره آین��ده این برند 
بع��د از کپ��ی کاری می گوید: به 
نظرم برندی که اج��ازه می دهد 
تبلیغات کپی ش��ده از طرف آن 
در رسانه ها منتشر شود، مطمئنا 
به محصوالت کپ��ی نیز رضایت 
خواهد داد. چه خوب بود صحت 
به جای این همه هزینه، فکری به 

حال بسته بندی های خود می کرد 
یعنی با تغییر در بسته بندی، برای 
خود در بازار فضای رقابتی ایجاد 
می کرد. به نظرم برند های حوزه 
شوینده باید برای تحقیقات بازار 
خود بیش��تر هزینه کنند و روی 
ای��ن موضوع متمرکز ش��وند که 
چرا مش��تریان ایرانی به س��مت 
شوینده های خارجی تمایل دارند. 
برنده��ای ایرانی دائ��م درحالی 
تغیی��ر و تحول هس��تند، وقتی 
مدیربازاریابی یا کنترل کیفیت در 
سازمان تغییر می کند، محصول 
به طورکل��ی تغییر می کن��د. در 

واقع اعتمادس��ازی در هیچ کدام 
از محصوالت ایرانی وجود ندارد، 
برای مث��ال در صنع��ت خودرو 
ماش��ینی که س��ال گذش��ته به 
مشتری ارائه شده با ماشینی که 
امس��ال عرضه می ش��ود، تفاوت 
زی��ادی دارد. مش��تری به راحتی 
متوج��ه ای��ن تغییر می ش��ود با 
اینکه نه کارخان��ه تغییر کرده و 
نه طراحی آن ماشین. به طورکلی 
ب��رای  اعتمادس��ازی مش��تری 
برنده��ای ایرانی مفه��وم ندارد. 
عالوه برای��ن برنده��ای داخلی 
حوزه شوینده باید برحسب نیاز 
م��ردم محصوالتی را تولید کنند 
ب��رای مث��ال به واس��طه حجاب 

زن��ان ایرانی، موهای ش��ان کمتر 
در معرض آفتاب ق��رار می گیرد 
و بالطبع آسیب کمتری می بیند 
درحالی ک��ه موهای ای��ن گروه 
مخاطب ب��ه خاطر مصرف باالی 
رنگ آسیب می بیند. این بهترین 
فرصت برای شرکت های داخلی 
است که محصوالتی متناسب با 
این نیاز تولیدکنند. برحسب این 
نیاز محص��ول طراحی و برای آن 
برنامه ری��زی کنن��د. درحالی که 
ش��رکت های ایرانی فرموالسیون 
ش��امپوهای خ��ود را از خ��ارج 
کپی می کنند و ای��ن موضوع را 
درنظ��ر نمی گیرن��د که آن 
فرموالس��یون برای موهای 
مخاطبان کش��ورهای دیگر 
طراحی ش��ده است. چنین 
ش��رکت هایی باید اول بازار 
خ��ود را مش��خص کنن��د، 
بع��د به س��راغ اس��تفاده از 
تبلیغات  دس��ته بندی های 
بروند. تبلیغات در ساده ترین 
دس��ته بندی به چهار گروه 

تقسیم می شود.
1-Informational
2-Promotional
3-Emotional
4-Functional. 
م��رغ تبلیغات همیش��ه دو پا 
دارد و بای��د برندها در س��اخت 
آگهی از ترکیب ها استفاده کنند؛ 
برای مثال بازاری که سهم خرید 
م��ردم در آن روزب��ه روز کمت��ر 
می شود و فش��ار اقتصادی باعث 
می ش��ود که انتخاب ها براساس 
قیمت های درج شده اتفاق بیفتد، 
 Promotional, تبلیغ��ات   
Emotional بهتری��ن جواب را 
خواهد داد یعنی آگهی که هم در 
آن راهی برای ترویج فروش وجود 
دارد و ه��م در مخاطب هیجان و 
احس��اس به وجود م��ی آورد. این 
مشاور بازاریابی در پایان می گوید: 

برای تبلیغات درس��ت، برندها به 
چند نکت��ه باید دقت کنند؛ یک: 
محصوالت ش��ان در کدام مرحله 
از چرخ��ه عم��ر اس��ت. دو: نیاز 
مصرف کنندگان چیست. سه: بازار 
درچه وضعیتی اس��ت. تبلیغات 
صحت عالوه بر کپی بودن، تبلیغ 
خوبی هم نیست، چون به فروش 
کمکی نمی کند و فقط مشتری را 
می خنداند یعنی وقتی مشتری به 
فروشگاه می رود یاد آگهی می افتد 
و می خن��دد و به راحت��ی از کنار 
محصول عبور می کند. درتبلیغات 
ایران��ی بای��د از ب��ازار و مخاطب 
ایرانی الهام گرفت. بازاریابی برند 
باید یکپارچه باشد تا محصول با 
بسته بندی، تبلیغ و... یکی شود. 
درحالی که برنده��ای داخلی به 
ای��ن موضوع دقت نمی کنند و به 
همین دلیل دچار مشکل می شوند. 

آگهی کپی شده ضعیف است
کارگ��ردان  س��عیدی،   رض��ا 
آگهی ه��ای  س��ناریونویس  و 
تبلیغاتی درباره کپی بودن آگهی 
به  جدید ش��امپوی حنای صحت 
»فرصت امروز« می گوید: موضوع 
مهم تر از فیلمنام��ه کپی آگهی، 
کارگردان��ی ضعیف آن اس��ت. با 
توجه به داش��تن نمونه خارجی، 
این آگهی می توانست بسیار بهتر 
ساخته ش��ود. اگر آگهی اصلی را 
مالحظه کنید با اینکه سال ها از 
ساخت آن می گذرد باز باکیفیت 
و با نکته س��نجی باالیی ساخته 
بازیگران درآن  شده اس��ت. بازی 
آگهی فوق العاده حرفه ای و عالی 
است، درحالی که بازی بازیگران 
ایرانی بسیار بد است. الاقل می شد 
برای این آگهی از چند بازیگر بهتر 
یا یک بازیگردان حرفه ای استفاده 
کرد. هرکسی که کپی کردن این 
آگهی را پیش��نهاد کرده، باید به 
ای��ن موضوع دق��ت می کرده که 
پایان کار تبلیغ فرانس��وی یعنی 
نقط��ه عطف آگه��ی را به خاطر 
مغایرت با فرهنگ ایرانی و بی ربط 
بودن با ش��امپو نمی تواند عین به 
عین کپی کن��د. نقطه اوج آگهی 
فرانسوی، در آگهی ایرانی حذف 
شده اس��ت. همین موضوع باعث 
شده که کانسپت آگهی شامپوی 
حن��ا به خوبی درنیامده باش��د و 
پایان بسیار بی مزه و بی ربط شود. 
درتبلیغات داخلی از این دس��ت 
نمونه ها بسیار اس��ت ولی گاهی 
ش��اهد آگهی های کپی هستیم 
که خیلی عال��ی از آب درآمده اند 
و حداقل سازنده  آگهی تالشی در 
جهت نزدیکی ایده آگهی خارجی 
با آگهی ایرانی کرده است. حداقل 
به خاطر زحمتی که س��ازندگان 
آگهی کش��یده اند، ب��ه نظر باید 
با س��کوت از کنار آنها گذش��ت. 
گاهی آگهی های کپی شده بسیار 
پرهزینه  هستند و بسیار حرفه ای 
و درست س��اخته می شوند، ولی 
ب��ه دلی��ل مغایرت با کانس��پت 

اصلی نامفهوم و گنگ می ش��وند 
و به طورکل��ی تمامی تالش های 
ص��رف ش��ده ب��رای آن از بی��ن 
می رود. مطمئن��ا آگهی که برای 
یک نوشیدنی ساخته شده است 
را نمی توان برای تبلیغ یک بانک 
کپی کرد ولی متاسفانه در داخل 
ایران این اتفاق بسیار می افتد. در 
مورد آگهی صحت، همه اتفاقات 
بد یکجا افتاده اس��ت. نه کاسپت 
آگهی فرانسوی برای آگهی صحت 
مطابقت دارد و نه از نظر ساخت و 

اجرا خوب از آب در آمده است. 

مقصر کیست؟
سعیدی درباره اینکه چه کسی 
داده،  پیش��نهاد  را  کپی ک��ردن 
می گوی��د: درباره اینکه ش��رکت 
تبلیغاتی س��ازنده به صحت این 
پیشنهاد را کرده یا خود صاحبان 
برند این کار را کرده اند، اطالعات 
دقیقی ن��دارم ولی قب��ل از این 
دوآگهی اخی��ر؛ از صحت آگهی 
کپی شده ای ندیده بودیم. معموال 
سفارش دهندگان آگهی به دلیل 
اینکه کمت��ر آگهی های خارجی 
را می بینند، کپی کردن را نیز به 
ندرت پیشنهاد می دهند اما این 
موضوع بیشتر از طرف آژانس های 
می گی��رد.  ص��ورت  تبلیغات��ی 
بارها مش��اهده ش��ده که هنگام 
ارائ��ه آگهی به س��فارش دهنده 
چند نمونه خارج��ی را نیز به او 
نش��ان می دهند ت��ا تمایل اش را 
ب��رای این موض��وع جلب کنند. 
س��فارش دهنده نیز ت��ا بخواهد 
س��ناریو را بخوان��د و مراح��ل را 
س��پری کند، س��اده تر است که 
آگهی را آم��اده مالحظه کند. به 
هرحال این برند سبک تبلیغات 
خ��اص خ��ود را دارد و ب��ا تمام 
انتقادهایی که به آن سبک شده 
همچنان روی آن اصرار می شود. 
من فکر می کنم برندهای رقیب 
ایران��ی صحت در داخل از او جلو 
زده ان��د و این برند بای��د در این 
رابطه فکری کن��د. به نظرم االن 
دیگر وقت تغییر سبک تبلیغات 

صحت در رسانه هاست. 

بیلبوردهای پر کالم! 

مش��اهده برخی از بیلبوردهای سطح شهر، بیش از 
آنکه ذهن مخاطب را درگیر کنند، چش��م را خس��ته 
می کنن��د. الزاما اس��تفاده از واژه های بیش��تر در یک 
فض��ای محدود، مفی��د به فایده نیس��ت و تنها باعث 
نادیده گرفته ش��دن از س��وی بیننده ای می شود که 
ش��اید در کمت��ر از هفت ثانیه از کن��ار بیلبورد عبور 

می کند. 
وقت��ی به کوتاه بودن فرصت مان برای دیده ش��دن 
فک��ر کنیم، متوجه می ش��ویم که خوان��دن واژه های 
زیاد، چندان امکان پذیر نیس��ت یا به سرعت از ذهن 
مخاطب خارج می شود. با این حال جای خالی تصاویر 
گرافیکی خالقانه به ش��دت روی س��طح بیلبوردهای 
کشور احس��اس می ش��ود. گاهی اوقات بهره بردن از 
جذابیت بصری یک تصویر خالقانه )البته متناس��ب با 
فضای کس��ب و کار و جنس صنعت( توجه بیشتری را 

به سوی بیلبورد هدایت می کند. 
درگیر کردن ذهن مخاطب برای پی بردن به مفهوم 
تصویر ی��ا حت��ی بازآفرینی یک جذابی��ت تصویری، 

به مراتب تاثیرگذاری بیشتری دارد. 
خالی از لطف نیست به این نکته توجه داشته باشیم 
که اس��تفاده از طرح هایی با تعداد واژه زیاد، کمکی به 
بهتر ش��ناخته شدن محصول )یا خدمت( ما نمی کند 
و بای��د از زاویه دیگری ب��ه فعالیت های تبلیغاتی نگاه 
کنی��م. ش��اید برخی از مواق��ع از هدر رف��ت بودجه 

تبلیغاتی شرکت خود، جلوگیری کنیم. 

برندی که اجازه می دهد تبلیغات 
کپی شده از طرف آن در 

رسانه های منتشر شود، مطمئنا 
به محصوالت کپی نیز رضایت 

خواهد داد. چه خوب بود صحت 
به جای این همه هزینه، فکری به 
حال بسته بندی های خود می کرد 
یعنی با تغییر در بسته بندی، برای 
خود در بازار فضای رقابتی ایجاد 
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نقش تحقیقات بازار در فروش 
کاالها

مهم ترین اشتباه کارآفرینان این است که فکر می کنند 
بازاره��ای آماده ای ب��رای توزیع کااله��ا و خدمات آنان 
وجود دارد. اینکه آیا مش��تریان کاالها یا خدمات شما را 
خری��داری می کنند یا نه، قبل از صرف میلیون ها تومان 
پول برای راه اندازی ش��رکت موردنظر اس��ت. تحقیقات 
می تواند به کارآفرین بگوید تا چه میزان مش��تری کافی 
در بازار وجود دارد و تا چه اندازه مبادرت به خرید کاالها 
و خدمات ش��رکت می کنند. عالوه بر گردآوری و تجزیه 
و تحلیل داده های جمعیتی درب��اره مردم در یک حوزه 
جغرافیایی خاص و مقایسه نتایج با ویژگی های مشتریان، 
کارآفرینان می توانند با مشاهده رفتار مشتریان، بررسی 
دقیق مسائل آنها و مصاحبه با آنان هنگام خرید، اطالعات 

زیادی در این زمینه کسب کنند. 
یک تحقیق بازار مفید نباید زمانبر، پیچیده یا پرهزینه 
باش��د. با به کارگیری خالقیت در انج��ام تحقیقات بازار، 
کارآفرینان می توانند این تحقیقات را به ارزان ترین شکل 

ممکن انجام دهند. 
هنگامی ک��ه آقای چارنی در س��ال 1997 ش��رکت 
»اَمریکن اپارِل« را در لس آنجلس تاس��یس کرد، تمرکز 
او بر تولید تی ش��رت های س��اده و با کیفیتی بود که از 
کت��ان درجه یک و ب��دون هیچ گونه لوگو یا تزیین تهیه 
ش��ده بود. اگرچه ش��رکت مذکور خط محصول خود را 
توس��عه داده و محصوالتی مثل ج��وراب، لباس زیر، بلوز 
پش��می، لباس شنا، لباس بچه و حتی لباس سگ تولید 
می کند، تی ش��رت های مذکور هن��وز هم بخش اعظمی 
از فروش آن را تش��کیل می دهند. چون مشتریان هدف 
این شرکت جوانانی بین 15 تا 25 سال هستند، شرکت 
مذکور تی شرت هایی با رنگ های درخشان ارائه کرده ولی 
با تی ش��رت های اندامی که به نمایش ظاهر ماهیچه ها و 
پیچ و تاب بدن منجر می شود خود را از رقبا متمایز کرده 
اس��ت. در حقیقت، برای کس��ب اطالعات بیشتر درباره 
تناسب کافی تی شرت های مردانه با نیازهای بازار، چارنی 
در مکان های��ی مختل��ف که محل تجمع جوانان اس��ت 
حضور می یابد و س��پس تعداد زیادی تی ش��رت به آنها 
هدی��ه داده و از آنان می خواهد نظر خود را درباره بهبود 

تناسب این لباس ها با تن خود بیان کنند. 
تحقیق��ات بازار ارزان قیمت یکی از کلیدهای موفقیت 
ش��رکت »س��اترن کالیفرنی��ا« به عنوان یک فروش��گاه 
زنجیره ای است. امکان ندارد کسی یکی از 346 فروشگاه 
این ش��رکت را با گَپ یا اَمریکن ایگل اش��تباه بگیرد. در 
این فروش��گاه ها، لباس های جین و نظامی به جوانانی با 
ظاهری مشابه قهرمانان ورزشی عرضه می شود. از زمانی 
که آقای مدن در سال 1989 شرکت مذکور را در مونت 
کلر کالیفرنیا تاسیس کرد، تحقیقات بازار سبب شده که 
این ش��رکت جوانانی را هدف گیری کن��د که 17درصد 
تمام دانش آموزان دبیرستان را تشکیل داده و به سبک 

دیگری لباس می پوشند. 
در ش��رکت »هات تاپیک«، جوانان سراس��یمه برای 
خرید جوراب های ساقه بلند توری زنانه، رنگ موی آبی، 
پر قرمز، بال فرشته و لباس خز مراجعه می کنند. شرکت 
ه��ات تاپیک، برای اینکه همچنان در عرصه رقابت باقی 
بماند خریداران خود را به کنسرت های راك فرستاده، به 
بررسی مشتریان متفاوت خود پرداخته و تصاویری از آنها 
تهیه می کند تا بفهمد که بازیگران صحنه و هواداران مد 
روز چه لباس هایی را پوشیده اند. شرکت مذکور مبادرت 
به تحقی��ق درباره مش��تریان جوان ک��رده و گروه های 
موسیقی مورد عالقه، ترجیحات پوششی و ایده های آنها 

را بررسی می کند. 
همان گونه که این مثال ها نش��ان می دهد، تحقیقات 
معن��ی دار ب��ازار برای یک ش��رکت کوچ��ک را می توان 
به ص��ورت غیررس��می انج��ام داد. ارزش این تحقیقات 
منوط به پیچیدگی یا گران بودن آنها نیس��ت. بسیاری 
از کارآفرینان به قدرت، س��رعت، س��هولت و هزینه های 
کم انجام تحقیق��ات بازاریابی در اینترن��ت پی برده اند. 
اجرای تحقیقات اینترنتی، نظرسنجی از مشتریان و سایر 
پروژه های تحقیقاتی آس��ان بوده و تقریبا هیچ هزینه ای 
ندارد ولی به شرکت ها کمک می کند تا با مشتریان خود 
مرتبط شوند. در تحقیقات اینترنتی، شرکت ها می توانند 
بازخورد آنی از مش��تریان کسب کنند که غالبا این کار 
از طریق مطالعاتی انجام می ش��ود که توس��ط خود آنها 

طراحی شده است. 
یک شرکت مشاوره بازاریابی به نام »فیت پاپکورن«، 
مال��کان ش��رکت های کوچک را تش��ویق می کند یک 
کارآگاه تخصصی داش��ته باش��ند تا ب��ه ردیابی روندها 
مبادرت کنند. با مش��اهده نگرش ها و اعمال مشتریان، 
مالکان موسس��ات کوچک می توانند خطوط محصول و 
خدمات خود را به سمت تحقق ذائقه های در حال تغییر 
مش��تریان هدایت کنند. برای مشخص کردن روندهای 
 مهم، ش��رکت پاپکورن موارد زیر را پیش��نهاد می کند: 
1- حتی االمکان مطالعات زیادی درباره نشریات موجود، 
خصوصا نشریاتی که معموال نمی خوانید، داشته باشید. 
2- 10 برنامه مطرح تلویزیونی را مشاهده کنید چراکه 
ش��اخصی از نگرش ه��ا و ارزش ه��ای مصرف کنندگان 
 و محصوالت��ی اس��ت ک��ه در آین��ده خواهن��د خرید. 
3- 10 فیل��م برتر را ببینید. آنها بر رفتار مصرف کننده، 
از زب��ان گرفته تا مد تاثیر می گذارند. در دهه 30، آقای 
کالرك گابل، یکی از ستارگان هالیوود، تی شرت خود را 
در یک برنامه تلویزیونی از تن در آورد. در نتیجه، فروش 
زیر پیراهنی به سرعت افزایش یافت. پس از اینکه ویل 
اسمیت و تامی لی جونز، عینک های ریبن را در فیلمی 
تحت عنوان »مردی در تاریکی« به چشم زدند، فروش 
این عینک ها س��ه برابر شد. 4- دست کم در هر سال با 
150 مش��تری درباره محصوالت خریداری شده و علت 
خرید آنها صحبت کنید. ترجیحا به صورت غیررسمی، 
تالشی آگاهانه برای صرف زمان با تعدادی از مشتریان 
موردنظر خود انجام داده و درصدد پی بردن به تفکرات 
آنها باش��ید. 5- با 10 فرد باهوش��ی که می شناس��ید 
صحب��ت کنید. آنها می توانند دیدگاه های ارزش��مند و 
ت��ازه ای را به ش��ما ارائه دهند که ممکن اس��ت به آنها 
توجه نکرده باشید. 6- به حرف های کودکان خود گوش 

دهید، آنها می توانند راهنمایی عالی برای شما باشند. 
ش��رکت هایی ک��ه کاالها یا خدمات آنه��ا مغایر با 
روندهای عمده اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی است 
باید مس��یر خ��ود را تغییر داده یا خطر شکس��ت را 
بپذیرن��د چرا ک��ه بازارهای آنه��ا می توانند در پیش 

چشم آنها ناپدید شوند. 

مزایای بازاریابی شبکه  های 
اجتماعی

در دنیای پرش��تاب اطالعات امروز، برای س��بقت 
از رقیب��ان کاری فرص��ت زیادی نیس��ت به همین 
دلیل به بررس��ی برخی مزایای تبلیغات شبکه های 
ش��بکه های  می پردازی��م.  پرمخاط��ب  اجتماع��ی 
اجتماع��ی این روزها حرف اول را در محیط مجازی 
می زنند. شبکه هایی که حتی میزان بازدید و جذب 
کارب��ران جهان��ی از آنها ب��ه قدری زیاد اس��ت که 
رتبه ش��ان از نظر س��ایتی بعد از دو س��ایت معروف 
گوگل و یاهو قرار گرفته است. شبکه هایی که شاید 
در مجم��وع بالغ بر یک میلی��ارد نفر از مردم جهان 
هم اکنون از اعضای فعال آن هستند. ظهور و فراگیر 
ش��دن این شبکه ها طبعا باعث ش��ده تا بسیاری از 
قواعد و روش های مرسوم در محیط وب دستخوش 
تغییر ش��وند. تبلیغات و بازاریابی ه��ای اینترنتی با 
ظهور ش��بکه های اجتماعی خیلی سریع دستخوش 

تغییراتی شدید شده  است. 
ب��رای درك بهت��ر این بح��ث در اینج��ا برخی از 
مزای��ای تبلیغات با این ش��بکه ها به صورت مختصر 
بیان می ش��ود؛ به عنوان مثال برخ��ی از مزایای این 
نوع بازاریابی عبارتن��د از: اطمینان از اینکه کاربران 
بدون شک آنها را می خوانند، محدودیتی در ارسال 
تعداد کلمات و صفحات وجود ندارد، می توان لینک 
سایت یا صفحات اینترنتی را در آن قرار داد، امکان 
ارس��ال تصویر وجود دارد، هزینه آن بسیار مناسب 
اس��ت و تنه��ا هزینه اتص��ال به اینترنت را ش��امل 
می ش��ود، تمامی پیام های ارسال ش��ده و به دست 
مخاطبان شما می رسد و در این روش امکان ارسال 

منطقه ای و با پیش شماره خاص وجود دارد. 
در ای��ن مورد می توان به این نتیجه دس��ت یافت 
که اس��تفاده از بازاریابی از طریق پیام کوتاه با وجود 
بیشتر بودن تعداد مشترکانش نسبت به شبکه های 
اجتماع��ی، گاه تاثیرگذاری کمتری نس��بت به این 
س��رویس ها دارد. شبکه های اجتماعی شاید بهترین 
ی��ا کامل تری��ن راه حل ب��رای بازاریاب��ی در فضای 
مجازی نباش��د، اما هزینه س��االنه اس��تفاده از آنها 
تقریب��ا صفر اس��ت و هرگز نمی دانید ب��ا چه تعداد 
مش��تری جدید در ارتباط خواهید ب��ود. با برقراری 
کارکردهای پیام رس��انی بین کسب و کار و مشتریان 
احتمال��ی آین��ده، ای��ن ن��وع ارتباط��ات می توانند 
 حت��ی نزدیک ت��ر و همچنین فوری ت��ر از یک پیام 

کوتاه باشند. 
در بسیاری از کشورها، بعضی کسب و کارها شماره 
تماس با ش��بکه اجتماعی خ��ود را روی تبلیغات و 
وب سایت های ش��ان قرار داده اند و ب��ه عموم اطالع 
می دهند که می توانند با اس��تفاده از این نرم افزارها 
به آنها دسترس��ی داشته باش��ند. با توجه به شرایط 

اقتص��ادی در دنی��ای ام��روز و تخصص��ی ش��دن 
کسب و کارها در بسیاری از کشور ها آشنایی با کاربرد 
این نرم افزارها س��بب خوگرفتن به آن و تسهیل در 
ارائه امور محصوالت سفارش��ی به مش��تریان ش��ده 
اس��ت. موضوعی ک��ه در مباحث بازاریاب��ی رایگان 
حائز اهمیت است این که اغلب شبکه های اجتماعی 
تقریبا هیچ هزینه ای ندارند و در حقیقت شاهراهی 
هس��تند که از طری��ق آنها مش��تریان می توانند به 
صاحب��ان خدم��ات یا محصوالت م��ورد عالقه خود 
به صورت تمام وقت دسترسی داشته باشند و در این 
راه تنه��ا چیزی که این بازاریاب مجرب ما نیاز دارد 

یک شماره تلفن است. 
درباره ش��بکه های اجتماعی و میزان تاثیرگذاری 
آنه��ا ب��ر بازاریابی، مطال��ب متعددی وج��ود دارد، 
لک��ن ارزش واقع��ی ش��بکه های اجتماع��ی هن��وز 
به ط��ور کامل ش��ناخته نش��ده اس��ت. هرچند که 
همچنان کارشناس��ان و فعاالن این بخش معتقدند 
ش��بکه های اجتماع��ی الزاما روش ه��ای قبلی را به 
ش��کل کل��ی از بین نبرده اند اما ب��ا این حال عنوان 
می کنند که گس��ترش ضریب نفوذ این شبکه ها در 
 آینده می تواند ش��یوه های جدیدتری در این بخش 

به وجود آورد. 

امس��ال در هیاهوی تبلیغات 
و بازاریابی نوروزی ش��رکت ها، 
یکی از شرکت های تولیدکننده 
بستنی به نام دومینو در اقدامی 
ب��ا برگ��زاری مس��ابقه عکس 
و فیلم��ی ب��ا نام ه��ای جالب 
»میالدومین��و« و »عیدومینو« 
به 15 عکس خالقانه که بیشتر 
مورد پس��ند کاربران بود جایزه 
داد. کارب��ران برای ش��رکت در 
این مسابقه باید عکسی همراه 
با محصول این شرکت در کنار 
ب��رج می��الد یا عکس��ی را که 
مربوط به عید باشد روی صفحه 
اجتماعی خود با هشتگی خاص 
منتش��ر می کردند. برای اینکه 
بدانیم آیا این شیوه نامگذاری و 
بازاریابی مناسب بوده یا خیر با 
امیر غفاری، کارشناس بازاریابی 
به گفت وگو نشستیم که حاصل 

آن را در ادامه می خوانید. 

فرم خوب، اجرای نامناسب
اق��دام اخیر  غفاری درب��اره 
دومین��و ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: محص��والت و کاالها 
دو دسته هستند؛ خدماتی که 
مربوط به عموم اقش��ار جامعه 
اس��ت و محصوالتی ک��ه تنها 
برای بخش��ی از م��ردم تولید 
ش��ده اند. محصوالتی که برای 
عوام مردم تولید ش��ده اند باید 
در کانال های��ی تبلی��غ ش��وند 
که به س��مع و نظر کل جامعه 
برس��د. در صورتی که هدف از 
این ن��وع تبلیغات برند س��ازی 
باشد باید در کانال های تبلیغات 
انجام ش��ود که به عموم مردم 
اطالع رسانی ش��ود. فیس بوك 
ش��بکه های  اینس��تاگرام  و 
اجتماع��ی هس��تند ک��ه همه 
اشخاص با هر سن و سلیقه ای 
در آن عضوند. اگر اطالع رسانی 
عمومی باش��د، باید در س��طح 
کالن و مناسب تری انجام شود. 
ای��ن دو ابزار تبلیغاتی ش��رط 
الزم اند اما کافی نیستند. افراد 
عضو در ش��بکه های اجتماعی 
اینس��تاگرام در  فیس ب��وك و 
شهرس��تان ها به مرات��ب کمتر 
از تهران هس��تند و در نتیجه، 
 بخش زیادی از م��ردم جامعه 

از ای��ن تبلیغ بی اطالع خواهند 
ماند. در نتیجه از نظر من فرمت 
تبلیغ خوب است اما شیوه اجرا 

مناسب نیست. 

نمونه ای مشابه از تبلیغات 
سلفی

ب��ه گفت��ه غف��اری، ب��رای 
نخس��تین بار این نوع تبلیغات 
و استفاده از عکس های سلفی 
ارائه دهنده  شرکت های  توسط 
تلفن های همراه و دوربین های 
عکاس��ی مشاهده ش��ده است. 
برای مثال ش��رکت سامسونگ 
در  را  خالقان��ه ای  تبلی��غ 
دوربین ه��ای NX Mini ارائه 
کرد. ب��ه این ترتیب که در این 
تبلیغ س��ه نفر از مشهورترین 
چهره ه��ای نقاش��ی در دنیا با 
دوربین مذک��ور از خود عکس 
می گیرن��د و در کن��ار عک��س 
سلفی آنها نقاشی آنها قرار داده 
ش��ده اس��ت. در این تبلیغات 
پرتره ه��ای ش��خصی  ش��اهد 
ونس��ان  توس��ط  گرفته ش��ده 
ون گوگ )نقاش هلندی(، فریدا 
کالو )نقاش مکزیکی( و آلبرشت 

آلمانی(  )نق��اش  دورر 
دیگر  نمونه  هس��تیم. 
عجیب  ویدئوی  تبلیغ 
لومیا 735 برای گرفتن 
عکس های سلفی است. 
در این تبلیغ به ضعف 
اکثر گوشی های همراه 
برای گرفتن عکس های 
پرداخته شده  س��لفی 
اس��ت که در آن تمام 
اش��خاص ب��ا ص��ورت 

تلفن  نصفه مشاهده می شوند. 
لومی��ا 735 ب��ا صفحه نمایش 
ب��زرگ خ��ود ای��ن ضع��ف را 
پوش��انده و به این نیاز مشتری 

پاسخ داده است. 
از نمونه ه��ای داخل��ی ه��م 
شرکت س��ایپا در همین زمینه 
دس��ت به تبلیغ��ات زد که در 
ای��ن تبلیغ هر ف��رد با اتومبیل 
تیبا عکس سلفی گرفته و برای 
این ش��رکت ارسال می کند. به 
خالقانه تری��ن عک��س، خدمت 
ی��ا هدی��ه ای از طرف ش��رکت 
داده می ش��ود. تف��اوت آن ب��ا 
تبلیغ بس��تنی دومینو این بود 
که اطالع رس��انی این مسابقه از 

طریق بیلبوردهای بین جاده ای 
نی��ز انجام ش��ده ب��ود. بیلبورد 
به عن��وان یک تبلی��غ محیطی 
برای عموم افراد به شمار می رود. 
این گون��ه تبلیغ��ات و بازاریابی 
شیوه نوینی است، به شرطی که 
اطالع رسانی درستی انجام شود. 
اگر هدف ش��رکت این باشد که 
هیچ گونه هزین��ه ای جز هزینه 
هدیه به مشتری تحمیل نشود، 
استفاده از شبکه های اجتماعی 
بسیار مناسب است و کانال های 
انتخاب شده  ارتباطی مناسبی 
اس��ت. در صورتی که این شیوه 
تبلیغات خالقانه باشد می تواند 
از طری��ق مش��تریان دهان به 

دهان اطالع رسانی شود. 

اسم های ترکیبی و ایهام دار، 
کلید جذب مخاطب

 استفاده از اسم های ترکیبی 
مانند گذاش��تن میالد برگرفته 
از »ب��رج می��الد« در کنار نام 
محصول مانند »دومینو« کاری 
اس��ت ک��ه در سراس��ر جهان 
انجام می گیرد. مثال در ش��عار 
آگهی »ش��هر تعطیل نیست« 

ایه��ام وجود دارد و هم اش��اره 
به ش��هر ته��ران و ه��م بانک 
شهر دارد. حتی ممکن است از 
افعال معکوس هم در این راستا 
استفاده شود. این کار یک نوع 
مارکتینگ اس��ت ک��ه در همه 
جای دنیا انجام می گیرد. مثال 
در تبلیغات س��یگار به خصوص 
س��یگار مارلبرو همواره جمله 
سیگار کشنده است را می بینیم 
اما هنر ش��خص طراحی کننده 
تبلیغ این اس��ت که در نهایت 
ای��ن محصول مضر را به نحوی 
لذت بخ��ش جل��وه می دهد تا 
مش��تریان بازار هدف را جذب 
کند. در تمام دنیا اس��تفاده از 

افعال متض��اد و ایهام دار، کلید 
جذب مخاطب است. 

اینستاگرام، روش کم هزینه
غف��اری درباره ن��وع انتخاب 
بازار ه��دف می گوی��د: در این 
ب��ازار هدفی  بازاریاب��ی،  ن��وع 
انتخاب نشده است و اگر بحث 
شناسایی بازار مطرح باشد، این 
کار اش��تباه است، اما اگر هدف 
تنه��ا مارکتینگ بوده باش��د، 
چون مخاط��ب این محصوالت 
مش��خص اس��ت، این ش��یوه، 
شیوه مناس��بی بوده است. اما 
از لح��اظ خالقانه ب��ودن چون 
ش��بکه اجتماعی اینستاگرام و 
فیس بوك خرید و فروش تمام 
کاالها را شامل می شود خیلی 
خالقان��ه نیس��ت و صرفا یک 
اطالع رسانی است که نظر قشر 
خاصی از جامعه را به خود جلب 
می کند، این ن��وع تبلیغ از این 
منظر که هزینه ای برای شرکت 
در پی ندارد، بس��یار مناس��ب 
اس��ت. در ای��ن روش ب��دون 
اینکه ش��رکت ها هزینه خاصی 
انجام دهن��د می توانند حداقل 
برای چن��د دقیقه هم 
که شده نظر یک قشر 
خاص از اف��راد جامعه 
را ب��ه خود جلب کنند 
و نام خود را سر زبان ها 

بیندازند. 

خدمات ملموس و 
ناملموس

در ای��ام عی��د نوروز 
اوق��ات  دلی��ل  ب��ه 
فراغت، خیلی از مردم س��راغ 
ش��بکه های اجتماعی می روند 
و عکس های ش��ان را از طریق 
آن با دوستان شان به اشتراك 
می گذارند و مسلما با سر زدن 
به این شبکه ها احتمال اینکه 
تبلیغ دیده ش��ود بیشتر است. 
ای��ن نوع طرح ها بیش��تر برای 
محص��والت خدماتی اس��ت و 
در واق��ع ب��رای س��ازمان ها و 
نمی دهد.  زیاد ج��واب  نهادها 
محص��والت پابلیک��ی مانن��د 
خوراکی ها را می ت��وان از این 
طری��ق معرفی ک��رد اما برای 
خدمت��ی که ملموس نباش��د، 
ج��واب  طرح ه��ا  این گون��ه 

نمی ده��د و در جایگاه بعضی 
کمپین های  نیست.  شرکت ها 
خ��اص بای��د ب��ا دق��ت و ب��ا 
شناس��ایی بازار هدف، مکان و 
زمان انتخاب ش��وند. بازاریابی 
بای��د به صورت��ی باش��د ک��ه 
محصول برای م��دت طوالنی 
در ذه��ن مش��تری باش��د و 
ش��رکت بتوان��د از اطالع��ات 
جانبی استفاده کند. ما قسمت 
دوم یعن��ی گرد آوری اطالعات 
جانب��ی در این نوع ش��یوه را 
نداریم، یعنی اطالعاتی نداریم 
که برای شیوه های بعدی تبلیغ 
اس��تفاده کنیم و بتوانیم رفتار 

مشتری را آنالیز کنیم. 

بازار هدف را محدود نکنیم
اضاف��ه  پای��ان  در  غف��اری 
می کند: این ن��وع تبلیغ از این 
فاز ک��ه هیچ هزین��ه ای ندارد 
روشی نوین و کم هزینه است. 
ضعف این روش این اس��ت که 
مشتریان برای این گونه تبلیغات 
خیلی زمان نمی گذارند و عالقه 
نشان نمی دهند مگر آنکه شیوه 
اجرایی تبلی��غ در حدی نوین 
و جذاب باش��د ک��ه موجی از 
ش��ور و هیجان را در مشتریان 
بر انگی��زد. مش��خصا تبلیغ در 
ش��بکه اجتماعی فیس بوك و 
اینس��تاگرام به ص��ورت عکس 
»حت��ی ب��ا هدای��ای وی��ژه« 
انگی��زه ای جه��ت  نمی توان��د 
مشارکت ایجاد کند. به خصوص 
اینکه در کش��ور ای��ران مردم 
نس��بت به هدایای ارائه ش��ده 
خیل��ی  ش��رکت ها  توس��ط 
خوش��بین نیس��تند. تبلیغات 
باید به صورت عمومی به سمع 
و نظر عموم جامعه برسد تا همه 
اقشار بتوانند در طرح تبلیغاتی 

شرکت کنند. 
ب��رای مث��ال س��اخت تیزر 
تبلیغات��ی و دع��وت از تم��ام 
اقش��ار ب��رای ش��رکت در این 
رویداد بس��یار تاثیرگذار است. 
نمایش تعدادی عکس س��لفی 
از تمام اقش��ار و نمایش آن در 
قالب تبلیغ تلویزیونی می تواند 
موج��ی از هیجان را در جامعه 
ایجاد کن��د و به ای��ن ترتیب 
مش��ارکت مردمی را به همراه 

داشته باشد. 
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مسلم نوریعطیه عظیمی

برای نخستین بار تبلیغات با استفاده 
از عکس های سلفی توسط شرکت های 

ارائه دهنده تلفن های همراه و 
دوربین های عکاسی مشاهده شده 

است. برای مثال شرکت سامسونگ 
 تبلیغ خالقانه ای را در دوربین های 

NX Mini ارائه کرد

در روزهای خاص با گل به استقبال مشتریان بروید

بازاریابی به سبک ایرانی

مبنای قانون
 )Rule-base( آیا می دانس��تید مبن��ای قان��ون
دربرگیرن��ده قوانین تصمیم کارشناس��ی اس��ت که 
ترجم��ه و تبدی��ل متغیرهای ورودی ب��ه تنظیمات 

آمیخته بازاریابی را مدیریت می کند؟ 
کار طراح��ی و ترس��یم از متغیره��ای ورودی به 
س��مت مدل آمیخت��ه بازاریابی خروج��ی بر مبنای 
یک اس��تراتژی کامال انطباقی اس��ت ک��ه تغییرات 
دوره ای در آمیخت��ه بازاریاب��ی را در واکنش به همه 
پیشرفت های فعلی، ش��امل گذر زمان، تحوالت در 
فروش و س��ود خود و رقیب و تح��والت درآمیخته 
بازاریاب��ی رقیب ایج��اد می کند. به ع��الوه، چنین 
قوانی��ن تصمیمی برای حص��ول اطمینان از ثبات و 
دوام رابطه میان کیفیت محصول و قیمت و س��پس 
هزینه ه��ای توزی��ع باکیفیت و قیم��ت و همچنین 
هزینه ه��ای تبلیغ��ات باکیفی��ت، قیم��ت و توزیع 

ساختارمند شدند.

آیا می دانستید

نرگس فرجی

گاهی برندها س��عی می کنند 
ب��ا حرکت��ی س��اده مش��تریان 
خ��ود را ب��ه هیج��ان بیاورن��د . 
ای��ن کار به این علت اس��ت که 
مش��تریان حس کنند برندها به 
آنه��ا اهمیت می دهن��د و فقط 
ارائ��ه خدم��ات و خال��ی کردن 
جی��ب آنه��ا ب��رای برن��د مهم 
نیس��ت . در ایران معموال چنین 
س��ازمان های  از طرف  حرکاتی 
خصوص��ی رخ می ده��د و انگار 
برای مش��تریان بخ��ش دولتی 
از  نبای��د  ک��ه  ش��ده  تعری��ف 
 سازمان های بخش دولتی توقعی 
داشته باشند .  ولی به هرحال به 
نظر می رس��د این بخش نیز در 
روزه��ای اخیر به فکر به دس��ت 
آوردن دل مشتریان افتاده است . 
مترو وسیله ای است که روزانه 
هزاران مسافر را جابه جا می کند . 
درواق��ع همین مس��افران برای 
مدیران این وسیله نقلیه عمومی 
برندهای  مصرف کنندگان  حکم 

دیگر را دارن��د . مصرف کنندگان 
مترو ش��اید برای شان فقط ارائه 
خدمات درس��ت از این وس��یله 
نقلیه اهمیت داش��ته باش��د اما 
مطمئنا دی��دن حرکاتی تازه در 
جه��ت وفادار کردن مس��افران، 
لط��ف دیگ��ری دارد . دقیقا یک 

روز قب��ل از روز م��ادر ب��ه 
محض ورود به مترو متوجه 
از  زی��ادی  تع��داد  تجم��ع 
مس��افران ش��دم . تجمع در 
مت��رو اتفاق تازه ای نیس��ت 
ولی به نظرم این جمع شدن 
مردم با مابقی روزها متفاوت 
بود . به همین خاطر نزدیک 
جمعیت ش��دم ت��ا از ماجرا 

س��ردر بیاورم . ت��ا نزدیک جمع 
ش��دم به یکب��اره دختری جوان 
با یک ش��اخه گل به اس��تقبالم 
آم��د و با خوش��رویی گفت: روز 
زن مب��ارك . این دخت��ر جوان 
به همراه ش��اخه گل یک کتاب 
ش��عر را نیز به دستم داد . وقتی 
دختر نگاه متعج��ب مرا متوجه 
شد گفت: این هدیه و شاخه گل 

از طرف س��ازمان فرهنگی مترو 
برای شماس��ت . این شاخه گل ها 
توس��ط تع��دادی دختر و پس��ر 
جوان با لباس های متحدالشکلی 
میان بانوان حاضر در مترو توزیع 
می ش��دند . با اینکه کادوی گران 
قیمتی دریافت نکرده بودم ولی 

برای��م جالب ب��ود و این حرکت 
بس��یار به نظرم خوش��ایند آمد . 
تمام��ی خانم هایی  اینکه  جالب 
ک��ه در آن جم��ع گل دریاف��ت 
ک��رده بودن��د نیز مانن��د من از 
این حرکت خرسند بودند . یکی 
از آنها می گفت: هنوز کس��ی به 
من ای��ن روز را تبریک نگفته و 
بسیاری حرف او را تایید کردند . 

ای��ن کار برای  ش��اید ت��دارك 
مدی��ران مترو هزین��ه زیادی به 
همراه نداش��ته باشد ولی با این 
کار س��اده به راحت��ی توانس��ته 
بودند مش��تریان خ��ود را راضی 
کنند . چنین حرکات ساده ای به 
محبوبی��ت برندها کمک خواهد 
برنده��ای محب��وب  ک��رد . 
مش��تریان بیش��تری را ب��ه 
س��مت خود جلب خواهند 
کرد و از این طریق به راحتی 
بازار  سهم فروش شان را در 

باالتر خواهند برد . 
ش��اید ای��ن س��وال پیش 
بیاید که س��ازمان هایی مثل 
مترو چه ای��ن کار را بکنند 
چه نکنند باز مش��تریان خود را 
دارند، پس این مسئله جز اتالف 
هزینه چیز دیگری دربر نخواهد 
داش��ت . اما در ج��واب باید این 
نکت��ه را درنظر گرف��ت که فقط 
ارائ��ه خدمات به مش��تری مهم 
نیس��ت، مه��م ایجاد مش��تریان 
وفادار است . مشتریان با این کار 
احساس تعلق به این وسیله نقلیه 

می کنن��د و بالطبع در اس��تفاده 
از این وس��یله متمدنانه تر عمل 
می کنن��د، درس��ت مانن��د بقال 
محل که برای خوشحالی کودکی 
که ب��ه مغازه اش آمده ش��کالتی 
را به رایگان ب��ه او می دهد . بقال 
چ��ه ای��ن کار را بکند ی��ا نکند 
فرق��ی نمی کند چون مش��تری 
شاید به دلیل مسافت مجبور به 
خرید از او باشد ولی این حرکت 
س��اده در ذهن کودك می ماند و 
س��ال ها بعد هم اگ��ر چند مغازه 
دیگر اطراف بقالی باز ش��ود، باز 
کودك که حاال جوان ش��ده، به 
س��راغ خرید از آن خواهد رفت . 
پس بهتر است س��ازمان ها فقط 
به مش��تریان خود ن��گاه ابزاری 
نداش��ته باشند و برای راضی نگه 
داش��تن آنها کار خالقان��ه ای را 
انجام دهند . این فعالیت ها نباید 
در راس��تای نشان دادن محصول 
ی��ا خدمات ش��ان باش��د و باید 
کاری جدا از درآمدزایی طراحی 
 کنن��د، تا ب��ه دل مش��تری راه 

پیدا کنند.

هدی رضایی 

نگاهی به استراتژی بازاریابی تولیدکننده بستنی در نوروز امسال 

عکس سلفی با محصول، همین االن یهویی! 



برخی مشللاغل اصللا از نظر 
درآمدی بلله چشللم نمی آیند 
اما باید گفت که این مشللاغل 
از سود بسللیار باالیی برخوردار 
هسللتند ولی به دلیللل اینکه 
در حاشیه مشللاغل دیگر قرار 
دارند و باید شغلی پیش زمینه 
آنها باشللد، خیلی جدی گرفته 
نمی شللوند. امروز می خواهیم 
در مورد شللغلی صحبت کنیم 
که از حللاال بلله بعد بللازار آن 
داغ می شللود. در ایللن گزارش 
برای تان در مورد شغل فروش 
تللوری و سللاخت پنجره هللا و 
در هللای حفاظتللی می گوییم. 
شللغلی که عموما به آن توجه 
نمی شود اما دارای سود بسیار 
باالیللی اسللت. بللرای اینکلله 
کارتان پرسللود و متداوم باشد 
باید چنللد نکتلله ای را در نظر 

بگیرید. 

محافظ مشتری باشید
ابتدا باید بدانیللد که با توجه 
به شللغل تان نمی توانید خیلی 
در مغازه حاضر باشید و بیشتر 
وقت خللود را در منزل یا محل 
کار مللردم برای نصللب حفاظ 
یللا دیگللر اجللزای حفاظتللی 
به سللر می بریللد، چرا کلله این 
روزهللا امنیللت خانلله و محل 
کار بللرای افللراد بسللیار حائز 
اهمیت اسللت از ایللن رو عاوه 
بر نصب در های ضد سللرقت و 
همچنین دیوارهای مستحکم 
حفاظ هایی بللرای آنها در نظر 
می گیرند تا خیال شللان راحت 

شود. 

در ایللن صللورت بایللد آگاه 
باشللید که یک فرد را در مغازه 
بگذارید تا مغازه بسللته نباشد 
و بتوانللد دیگر سللفارش ها را 
دریافللت کند. همچنیللن باید 
شیشلله  روی  شللما  شللماره 
مغازه با انللدازه بسللیار بزرگ 
نصللب شللده باشللد تللا افراد 
در  بتواننللد  سللفارش دهنده 
صورت بسللته بودن مغللازه با 

شما تماس بگیرند.

مدیریت فصلی
فعالیت شللما فصللل دارد و 
بیشللترین تقاضای کار شما در 
پنج ماه نخست سللال خاصه 

اما می توانید  می شللود 
در کنللار نصللب توری 
کارهایی مانند سللاخت 
آکاردئللون، پنجللللره، 
و  حفاظتللی  در هللای 
سللاخلللت حفاظ های 
دیللوار حیللاط را انجام 
دهید تا کارتان سللاالنه 
شود. زمانی که سفارش 
کاری را در هللر زمان از 
سللال دریافت می کنید 
این پیشللنهاد را به فرد 
سللفارش دهنده بدهید 

کلله تللوری پنجللره ای برایش 
نصللب کنیللد و از مزایللای آن 
در فصللل گرما توضیللح دهید. 
همچنیللن بایللد از توری  های 
جدید که دارای آهن رباست در 
اختیار داشته باشید و استفاده 
کنید امللا توضیحات شللما به 
همراه محاسبه قیمتی آن برای 
خریدار باید به صرفه باشللد تا 
پنجره توری فلزی را سللفارش 

دهد. 

زمان بندی را فراموش 
نکنید

مهم ترین مسئله ای که شما 
باید در نظر بگیرید زمان بندی 
مناسللب و درست اسللت. اگر 
در زمان حضللور در منزل فرد 
یا زمللان تحویللل کاال قصوری 
انجام دهید مطمئن باشید که 
دیگر آن فرد سفارشللی به شما 
نخواهد داد. پس زمان تحویل 
کاال یا اندازه گیللری را دقیق و 
به قول معروف بلله وقت انجام 
دهید تا هیچ اعتراضی از سوی 

متقاضی به زبان نیاید. 
نکتلله ای کلله هیچ یللک از 
همللکاران شللما بلله آن توجه 

نمی کننللد و برایشللان به نظر 
بی اهمیت می آید آلبوم عکس 
و به قول معللروف نمونلله کار 
اسللت. این کار شللما می  تواند 
تاثیر بسللزایی در ثبت سفارش 
شما داشللته باشللد. اگر آلبوم 
خللود را بسللیار شللکیل و در 
قاب های گوناگللون قرار دهید 
حتما نظللر مراجعه کننللده را 
جلللب خواهیللد کللرد و حتی 
ممکن اسللت در زمان سفارش 
و  آلبللوم  مشللاهده  بللا  کاال 

عکس هللای گوناگون نظر خود 
را تغییللر دهد و مللدل دیگری 
را درخواسللت کنللد. ایللن کار 
را درخصللوص هملله تولیدات 
خود به تفکیک انجللام دهید، 
از توری هللای نصللب شللده تا 
حفاظ هایللی که بللرای امنیت 
سفارش داده می شود. از اسفند 
تا شللهریور بلله قللول معروف 
بره کشللان کار شماسللت. بلله 
این دلیل که بیشللترین حجم 
سفارشللات در ایللن زمللان به 
دلیللل افزایللش میزان سللفر 
خانوارهاست.همچنین افرادی 
کلله به سللفر نمی رونللد عاقه 
دارند از بللاد طبیعللی به جای 
باد کولر بهللره ببرند 
به همین دلیللل نیاز 
دارنللد تا تللوری روی 
پنجر ه هللای آنها برای 
ورود  از  جلوگیللری 
حشراتی مانند مگس 
و پشه و البته حشرات 
موذی مانند سوسک 

استفاده شود. 

پیشنهاد ویژه برای 
طبیعت گراها

اقدام دیگری که از 
طریق آن می توانید با استفاده 
از آن مشتریان زیادی را جذب 
کنید ساخت اتاقک های توری 
برای خوابیدن اسللت. با توجه 
به گرم شللدن هوا برخی افراد 
ترجیح می دهند در هوای آزاد 
خواب شان ببرد تا اینکه مقابل 
بللاد مصنوعللی عضات شللان 
بگیرد و بدنشللان خشک شود. 
ایللن کارتللان بسللیار متفاوت 
خواهد بللود. حتللی می توانید 

تبلیغات خود را با این مضمون 
ارائلله دهید کلله در تابسللتان 
راحللت و آسللوده بخوابید. این 
اندازه هللای  در  را  اتاقک هللا 
مختلف بسللازید. نکتلله ای که 
برای ایللن اتاقک ها باید در نظر 
بگیریللد جمللع کللردن راحت 
آن برای فصل سرماسللت. اگر 
این اتاقک هللا چنین قابلیتی را 
نداشته باشند همه زحمت شما 
بیهوده خواهد بود و مشللتری 
زیادی از این محصول سفارش 

نخواهد داد. 

حضور در فضای مجازی
برای اینکه متفاوت باشللید 
و از رقبای خود پیشللی بگیرید 
در  را   کار خللود  می توانیللد 
فضای مجللازی نمایش دهید. 
ایللن کار شللما در کوتاه مدت 
نمی تواند تاثیر بسزایی داشته 
باشللد امللا در بلند مدت شللما 
را به عنللوان یللک برنللد معتبر 
خواهنللد شللناخت. همچنین 
درج قیمت و محاسبه تخفیف 
برای مناسبت های گوناگون با 
درصدهای مشخص در سایت 
طراحی شللده، می تواند تا حد 
زیادی شللما را جلللو بیندازد. 
نمایش حتی چند عکس روی 
صفحه اصلی سایت و همچنین 
راهنمایی آنها برای کشللاندن 
مشللتری بلله مغللازه می تواند 
سللود باالیی را عاید شما کند. 
برای هر محصللول خود )حتی 
برای کارهای جزئللی که انجام 
می دهید( عکسللی تهیه کنید. 
ممکن است همان کار کوچک 
سللفارش های بللزرگ را برای 

شما به دنبال داشته باشد. 

تی موبایل؛ تجسم ارتباطات سیار 
به سبک آلمانی

شللرکت تی موبایللل، درعمل مالکیللت و مدیریت 
بر شللبکه تلفن همراه شللرکت دویچه تلللکام را در 
اختیار دارد و ارائه کننده خدمات شللبکه جی اس ام، 
سامانه جهانی مخابرات سللیار، پروژه مشارکتی نسل 
سوم شللبکه تلفن همراه و شبکه سلللولی در سراسر 
جهان اسللت. تی موبایل پس از شرکت های وودافون، 
بهارتی ایرتللل و تلفونیکا به عنللوان چهارمین اپراتور 
چندملیتللی موبایل جهان شللناخته می شللود. این 
شللرکت همچنین با در اختیار داشتن شللبکه ای از 
۲۵۰ میلیون مشللترک خطوط تلفن همراه، دهمین 

اپراتور بزرگ موبایل جهان به شمار می آید. 
دویچه باندز پسللت، شللرکت دولتی پست آلمان 
نخستین شللرکت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را 
با عنوان »سللی تل« در این کشور تاسللیس کرد. این 
شللرکت در مراحل اولیه کار خود از سیستم آنالوگ 
رادیوتلفن برای شبکه تلفن همراه خود استفاده کرد. 
سپس در سللال ۱۹۸۵ آن را به شبکه موبایل آنالوگ 
نسل اول تغییر داد که در واقع نخستین شبکه واقعی 

تلفن همراه در کشور آلمان محسوب می شد. 
در تاریللخ اول ژوییه ۱۹۸۹ آلمان غربللی بار دیگر 
شللرکت دویچه باندز پسللت را احیا کللرده و بخش 
جدیدی بللرای مدیریت بر فعالیت هللای تلفن همراه 
تحت نام دویچه باندز پسللت تلکام به آن اضافه کرد. 
در تاریخ اول ژوییه ۱۹۹۲ نخستین شبکه جی اس ام 
در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز در کشور آلمان راه اندازی 
شد. این شبکه به شللرکت تابعه دی یک سپرده شد 
)بعدها شرکت دی یک به وودافون آلمان و دی دو به 

تی موبایل تغییر نام دادند(. 
در سللال ۱۹۹۵ دویچلله بانللدز پسللت تلللکام به 
دویچه تلکام تغییر نام داد و یک سللال بعد در ۱۹۹۶ 
فرآیند خصوصی سللازی دویچه تلکام آغاز شد که در 
همان سللال بخش ارائه خدمات موبایللل آن ابتدا به 

دی تی موبایل و سپس به تی موبایل تغییر نام داد. 
شرکت تی موبایل امروزه با بیش از دو دهه فعالیت 
در عرصلله ارتباطات سللیار و بللا در اختیار داشللتن 
شللبکه ای از ۲۵۰ میلیون مشللترک خطللوط تلفن 
همراه در سرتاسللر جهان، به عنللوان دهمین اپراتور 
بزرگ تلفن همللراه جهان شللناخته می شللود. این 
شللرکت همچنین با دارا بودن بیللش از ۳۸ میلیون 
مشللترک تلفن همراه در آلمان، به عنوان بزرگ ترین 
ارائه کننده خدمات تلفن همراه این کشللور محسوب 

می شود. 
سللاختمان مرکزی شللرکت تی موبایل، در شللهر 
بن آلمان قرار دارد. شللرکت های فرعللی تی موبایل 
خدمات جی اس ام، یوتللی ام اس و ال تی ای، مبتنی بر 
شللبکه های تلفن همراه را در اروپا، ایللاالت متحده، 
پورتوریکللو و جزایر ویرجیللن ایاالت متحللده ارائه 
می کنند. این شرکت از سهامداران اپراتورهای تلفن 

همراه مستقر در اروپای مرکزی و شرقی نیز هست. 
تی موبایللل در حال حاضللر در کشللورهایی نظیر 
اتریش، اسلللواکی، آلمان، بریتانیللا، جمهوری چک، 
کرواسی، لهستان، مجارسللتان، مقدونیه، مونته نگرو 
و هلنللد در اروپا و در کشللورهایی همچللون ایاالت 
متحده آمریللکا و پورتوریکو در خللارج از اروپا دارای 

شعبه است. 
شللرکت تی موبایل، از نظر میزان درآمد سللاالنه، 
سللومین شللرکت بزرگ ارائه دهنده خدمللات تلفن 
همراه در جهان است. همچنین در میان اپراتورهای 
موبایللل چندملیتللی، پللس از شللرکت بریتانیایی 
وودافون، شرکت اسپانیایی تلفونیکا و اپراتور هندی 

بهارتی ایرتل، عنوان چهارم را داراست. 
تی موبایل یللواس اپراتور موبایل آلمانی اسللت که 
در زمینه ارائه خدمات خطوط تلفن همراه، مخابرات 
بی سیم، شبکه های سلللولی، شبکه تلفن همراه نسل 
سوم، شللبکه تلفن همراه نسللل چهارم و شبکه های 
بی سیم پهن باند فعالیت می کند. ریشه های تاسیس 

این شرکت به سال ۱۹۹۴ بازمی گردد. 
تلکام صربسللتان، شللرکت مخابراتی صربستانی 
اسللت کلله دفتللر مرکللزی آن در شللهر بلگللراد، 
قللرار دارد. ایللن شللرکت در زمینه ارائلله خدمات 
اینترنت، خطللوط تلفن ثابت و شللبکه تلفن همراه 
در کشللورهای صربسللتان، بوسللنی و هرزگویللن 
بزرگ تریللن  می کنللد.  فعالیللت  مونته نگللرو  و 
سهامداران شللرکت تلکام صربستان، شرکت تلکام 
ایتالیللا بللا ۵۱ درصد و شللرکت مخابللرات یونانی 

اوتی ای با ۲۹ درصد سهام هستند. 
اوتی ای، شللرکت مخابراتللی یونانی اسللت که در 
زمینه ارائه خدمللات اینترنت، خطللوط تلفن ثابت، 
تلویزیون دیجیتال، فناوری اطاعات و شللبکه تلفن 
همللراه فعالیللت می کند. شللمار کارکنان شللرکت 
اوتی ای بیش از ۳۰ هزار نفر بوده که در چهار کشللور 
اروپایللی فعالیت می کننللد، همچنین انحصللار بازار 
مخابرات را در کشللور یونللان، در دسللت دارد. دفتر 
مرکزی این شللرکت در شللهر ماروسللی قرار دارد و 
سللهام آن در بازار بورس آتن و بللورس لندن معامله 
می شللود. بزرگ ترین سهامدار این شللرکت، دویچه 

تلکام است. 
سللهام مگیار تلکام- بزرگ ترین شرکت مخابراتی 
مجارسللتان - تا پیللش از سللال ۱۹۹۳ که توسللط 
دویچه تلکام خریداری شللود به طور کامل در انحصار 
دولت مجارستان قرار داشللت. این شرکت هم اکنون 
زیرمجموعلله ای از شللرکت تی موبایللل محسللوب 

می شود. 

چهارشنبه
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مسلم نوری

پاس�خ کارش�ناس:  برای طراحی این برنامه باید بر 
حوزه هایی تمرکز کنید که کارمندان شللما برای انجام 

فروش به نحو احسن باید آن را بشناسند . 
با توجلله به دامنه وسللیع موضوعات مطرح شللده در 
این حللوزه، پیش از هر چیللز باید مباحث مللورد نظر را 
اولویت بنللدی کنیللد . برناملله آمللوزش فروشللندگان 
عموما مواردی چون دانش شللرکت، دانللش محصول، 
تکنیک های فروش، دانش مشللتری، دانللش رقابتی و 

مدیریت زمان و مکان را در برمی گیرد.
کارمندان شللما باید اطاعللات کافی را دربللاره ابعاد 
فعالیت شللرکت، تاریخچه و شللهرت آن داشته باشند 
تا در مواقع لللزوم، اطاعات کافی را به مشللتری منتقل 

کنند . 
ایللن مسللئله در مللورد کسللب و کارهای خدماتللی 
بیشللتر نمود پیدا می کنللد . مرحله بعدی شناسللاندن 
محصللول یللا خدمت بلله کارمنللدان اسللت . اطاعات 
 کارمنللدان در ایللن خصللوص بایللد دائمللا بلله روز 

شود . 
بخش بعللدی معرفللی تکنیک های فروش براسللاس 
نحوه رفتار مشللتریان اسللت . سللپس باید به کارمندان 

آموزش داده شللود که مشللتریان شللرکت چه کسانی 
هستند، کجا هستند و چقدر اهمیت دارند . مدیر فروش 
همچنین باید اطاعاتی را درباره سیاست های اعتباری، 
ضمانتنامه هللا، مزایا و معایب رقابتی و خط مشللی های 
کلی بلله کارمندان انتقال دهللد تا بدانند کلله برای چه 
رقابت می کنند . مرحله بعدی، برنامه ریزی برای فروش 
اسللت تا جلسلله های ناکارآمد و اقدامات بیهوده حذف 

شود . 
در پایللان تاکیللد می کنیم کلله برنامه هللای آموزش 
فروش باید به دست مربیان حرفه ای و ترجیحا در محل 
کار برگزار شود تا بهترین نتیجه را برای پیشبرد فروش 

به همراه داشته باشد.

طراحی برنامه آموزشی

پرسش: تصمیم دارم برای آموزش کارمندان بخش فروش شرکت، یک برنامه آموزش�ی طراحی کنم . به طور کلی چه نکاتی را باید 
مورد نظر قرار بدهم؟  شرکت های گرامی! با این 5 دستور کلینیک کسب و کار

مسیر ثروت را درست بپیمایید

شللرکت های گوناگون بللرای اینکلله بتوانند مسللیر 
رسللیدن به ثروت را سللالم بپیمایند، باید به پذیرش 
یکسری دستورات از همتایان با تجربه خود تن دهند . 
در ایللن گذرکوتللاه،  نگاهللی می اندازیم به »سلسللله 
ضروریات موفقیت« در شللرکت  st Global1 که به 
گفته مدیرعاملش آنها را به سللرمنزل مقصود رسانده 
اسللت . این پنج الزام بللرای موفقیت در ثروت سللازی 
عبارتنللد از: باورهللا، آمللوزش، ارتبللاط با مشللتری، 

سیستم ها و رهبری.
حاال بگذارید ریزتر وارد ماجرا شویم:

1-  باورها ریشه اقدامات هستند
ما همان چیزی هسللتیم که باورهای مان می گویند و 
اعمال و اقدامات ما را شللکل می دهند . موفقیت با یک 
فلسفه ساده آغاز می شود: شللناختن ارزشی که برای 
خللود در زندگی شللخصی قائل هسللتیم و انتقال این 
شناخت و در پی آن ارزش به زندگی کاری و حرفه ای . 
برای اینکه شرکت شما در مدیریت ثروت موفق باشد 
باید برای تامین و بهینه سللازی زندگی مشتریان خود 
ارزش قائل شللوید . اگر همه هللم و غم تللان را تنها بر 
شرکت خود بگذارید، دچار کوته نظری شده و ممکن 
اسللت از عناصر حیاتی موفقیت چشللم پوشی کنید، 

اجرای شان را عقب بیندازید یا کا ردشان کنید . 
اما می شود حرفه ای تر برخورد کرد . شرکت های موفق 
در ثروت سللازی بر مشللتریان خود متمرکز می شوند . 
وقتی اصل اساسی کسللب و کارتان خدمت به مشتری 
و ارائه خدمات پربار باشللد، تعهد شما به تغییر از پیش 

قوی تر می شود.

2-  آموزش، ضرورتی ضروری
بللرای تبدیللل کللردن شللرکت تان به یک شللرکت 
ثروت سللاز، باید نگاهللی جامع داشللته باشللید . این 
نللگاه جامللع در بخش هللای مشللاوره، برنامه ریزی و 
مهارت راه حللل یابی مالی مللورد نیاز اسللت . وقتی به 
باور مشللتری مداری متعهد شللوید و خللود را ملزم به 
فراهم سللازی خدمات مدیریت ثروت کنید، سرانجام 

دست به کار خواهید شد.
برای شروع کار، باید تعریفی از کمک برای خود داشته 
باشللید . روشللن تر اینکه برای کمک کردن باید دانش 
حرفه ای خود در طیف های گسللترده مالی را بیشللتر 
و بیشللتر کنید . کارشناسللان مدیریت ثللروت باید در 
هر حوزه ای از این عرصه حرفه ای و کارآمد باشللند تا 

بتوانند به زندگی مشتری ها کمک کنند . 
مسیر کمک به مشللتری از جاده آموزش رد می شود . 
بدون آموزش دیدن و ارتقای سللطح آگاهی نمی توان 

مشتری مداری کرد.

3-  ارتباطات نیاز به پروردن دارد
برای اینکه شللرکت تان در مدیریت ثروت بدرخشللد 
باید صاحللب یک دارایی ارزشللمند شللوید: ارتباط با 
مشللتری . اعتماد محصول ایجاد ارتباطات شخصی و 
کاری عمیق و پایدار با مشللتریان است . برای به دست 
آوردن دل مشللتری و جللذب حداکثللری اعتمللاد او 
می توانید با درک درسللت از شللرایط مالی او براساس 
اهداف، نیازهللا و منابعش چند پیشللنهاد کاربردی به 
وی ارائه کنید. شرکتی که می خواهد کارنامه مدیریت 
ثروتللش ۲۰ باشللد باید ابتللدا نیاز مشللتری هایش را 
بشناسد و سپس خود را به عنوان مشاوری امین به آنها 
بشناساند . این گونه مشتری ها و در نتیجه ثروت ها را از 

دیگران قاپ می زند . 

4-  سیستم، سرعت را تعیین می کند
هیچ شللرکتی بللدون داشللتن سیسللتم منسللجم و 
یکپارچلله نمی تواند ثروتش را مدیریللت کند . این نوع 
شللرکت ها هر چقللدر هم که مشللاوران حرفلله ای در 
مدیریت ثروت داشللته باشند و مشللتری جذب کنند 
تا وقتی یکسری امکانات در قالب یک سیستم نداشته 
باشللند، نمی توانند با قدرت به کار خللود ادامه دهند . 
سیستم هایی چون سیستم دیدار با مشتری، سیستم 
بازاریابی و سیسللتم مدیریت پرسنل از جمله امکانات 
مورد نیاز شرکت هاسللت . سیسللتم دیدار با مشللتری 
امکان دیللدار و گپ و گفللت کارکنان با مشللتری ها و 
شللناخت نیازهای آنان را فراهم می آورد . مشللتری ها 
دوسللت دارند و باید روی کارکنان شرکتی که دارند از 
آن خدمات می گیرند، حساب کنند . سیستم بازاریابی 
باید در دیدار با مشتری ها به شللدت فعال باشد و با به 
روزترین اطاعات مشتریان را از تازه ترین ها آگاه کند . 
سیستم مدیریت پرسللنل نیز با تعریف شفاف وظایف 
هر یللک از کارکنان آنهللا را در ارائه بهتللر خدمات به 

مشتری ها کمک می کند.

5-  رهبر، مسیر را نشان می دهد
هدایت سیسللتم مدیریت ثروت در یک شللرکت کار 
چندان آسللانی نیسللت . در واقللع در هملله نهادهای 
بزرگ، مدیریللت و هدایت مجموعه تنهللا عنوان یک 
شللغل نیسللت . وظایف رهبر یک سللازمان مسیریابی 
برای آینده سللازمان، باز کردن این مسللیر با روشللی 
منطقی و سللود آور برای همه نقش آفرینان این تیم، 
تبیین واقع گرایی و تعیین هدف های قابل دسترسی، 
ایجاد اسللتانداردهای قابل اندازه گیری برای سنجش 
عملکردها، مدیریللت تغییرات، گسللتراندن فرهنگ 
مشللارکت، کمک به همکار و به هم رسللانی دانسته ها 

میان کارکنان است.

شللرکت آمازون باالخره اجازه آزمایش پهپللاد )هواپیمای بدون سرنشللین( برای 
تحویل کاال در آمریکا را پیدا کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، تیللم تحقیقاتی آمازون باالخره بعللد از مدت ها انتظار اجازه 
آزمایش هواپیمای خود را از FAA )اداره هوانللوردی فدرال( گرفت. این اداره به طور 
رسللمی اجازه درخواسللت آمازون برای آزمایش پرواز را صادر کرد. درخواست قبلی 
آمازون شللش ماه به علت اجبار برای آزمایش در خارج از خاک آمریکا طول کشللید. 
مدل قبلی این پرنده به علت منسللوخ شللدن، دیگر اجازه پرواز ندارد ولی آمازون در 

پی به روزرسللانی این پرنده است.نسخه جدید نباید 
بیشتر از ۴۰۰ پا پرواز کند و بیشتر از ۱۰۰ مایل در 
ساعت سرعت داشته باشللد؛ این مجوز نه تنها برای 
آمازون، بلکه برای چند شللرکت دیگر صادر شللده 
است. پهپادها معموال توسط شرکت های تلویزیونی 

و فیلم سازی استفاده می شوند.

دو کارگردان معروف در روسللیه قصد دارند رسللتوران زنجیره ای را راه بیندازند که 
گفته می شود رقیب سرسختی برای مک دونالد خواهد بود.

به گزارش مارکتینللگ نیوز، نیکیتللا میخالکوف و آنللدره کنچالوسللکی، به دلیل 
افزایش خصومت روسللیه با غرب، به خصوص ایاالت متحده، بر سر جنگ در اوکراین 
به دنبال راه انللدازی رقیبی قدرتمند برای مک دونالد هسللتند. ایللن دو در نامه ای به 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسللیه، از طرح خود به نام »در خانه بخور« گفتند تا 
با تولید یک برند داخلی بزرگ در زمینه فسللت فود، حضور برندهای غربی را در کشور 

روسیه کمرنگ تر کنند. 
دولت روسللیه از این پروژه با اعطللای وامی ۶۸۰ 
میلیون روبلی )۱۳ میلیون دالری( حمایت خواهد 
کرد. کنچالسللوکی در این خصللوص می گوید: »ما 
قصد تخریللب هیچ برنللد غربی را نداریللم. جنگ با 

مک دونالد هم مانند جنگ با هالیوود است.«

حمایت پوتین از طرح رقابت با مک دونالدجدیدترین شیوه برای تحویل کاال به مشتری

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  .

حکایت برندها

باید بدانید که با توجه به شغل تان 
نمی توانید خیلی در مغازه حاضر 

باشید و بیشتر وقت خود را در منزل 
یا محل کار مردم برای نصب حفاظ یا 
دیگر اجزای حفاظتی به سر می برید، 
چرا که این روزها امنیت خانه و محل 

کار برای افراد بسیار حائز اهمیت 
است

غزال بابایی

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت فروشگاه محصوالت آهنی

محافظت از مشتری با حفاظ های آهنی! 

مسیر ثروت

stGlobal 1 تونی بتمن، مدیرعامل شرکت
مترجم: سارا گلچین

BRAND



 68,465,30شاخص کل
11,23میزان تغییر
B 3,064,468,221ارزش بازار

B 1,390,762ارزش معامالت
M 597,138حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)70,6(6,558پاالیش نفت بندرعباس

4,77165,56کشتیرانی ایران
2,42236,93پتروشیمی تامین

)32,8(2,940مخابرات ایران
)32(2,079ملی صنایع مس

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,694261,858پاالیش نفت اصفهان

B 2,99152,835س. صنعت نفت
B 1,28117,216سایپا دیزل

B 3,16613,346صنایع آذرآب
B 4,7757,162کشتیرانی ایران

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 6,51613,685پاالیش نفت بندرعباس
B 22,94210,320پتروشیمی فناوران

B 32,9495,997سیمان قائن
B 12,0765,777سیمان دورود
B 4,5605,191حفاری شمال

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,7883,95ح. خلیج فارس

5,8703,95صنایع ریخته گری
3,7203,94ماشین سازی اراک
15,2303,93مواد اولیه داروپخش
2,9893,93س. صنعت نفت

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4(7,062پگاه اصفهان
)3,98(1,883فنرسازی زر

)3,86(3,166پتروشیمی آبادان
)3,51(3,025نیروکلر

)3,45(616سرمایه گذاری ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M75,057 B 75,410بانک صادرات
M49,342 B 48,930پارس خودرو

M54,351 B 28,091ح. نفت و گاز پارسیان
M29,611 B 27,261بانک تجارت

M78,146 B 24,722نفت و گاز پارسیان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M143,928 B 17,404گروه مپنا

M99,954 B 15,243پاالیش بندرعباس
M78,146 B 24,722نفت و گاز پارسیان

M75,057 B 75,410بانک صادرات
M54,351 B 28,091ح. نفت و گاز پارسیان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
99516667بانک صادرات
10083296پارس خودرو

65583182پاالیش بندرعباس
25113079بانک ملت
82702558گروه مپنا

 756,70شاخص کل
8,90میزان تغییر

B 1,126,212ارزش معامالت
M 163,828حجم 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

ب��ازار بورس تهران ش��رایط 
بهتری نسبت به دو روز گذشته 
داشت و در حالی که اکثر سهام 
مهم بازار در قیمت های درصد 
مثبت معامله می ش��دند، اما با 
تاثی��ر منفی نمادهای پاالیش 
نف��ت بندرعب��اس، مخاب��رات 
ای��ران، ملی صنایع مس ایران، 
توس��عه معادن و فلزات، بانک 
پارسیان، بانک سینا، ارتباطات 
سیار ایران، پتروشیمی خارک 
و نفت بهران روی شاخص کل، 
رشد اولیه این شاخص متوقف 
و مجددا به نقطه ابتدایی خود 
بازگشت. موضوع تصمیم گیری 
کنگره آمریکا و تحت تاثیر قرار 
دادن مذاکرات هسته ای ایران 
باعث شد تا سهامداران احتیاط 
بیشتری را در دستور کار خود 
ق��رار دهن��د و ارزش معامالت 
رقم 137میلیارد تومان را روی 
تابلو ثبت کرد. بازار س��هام که 
دو روز منف��ی پیاپی را تحمل 
کرده بود از همان ابتدا، شاهد 
رنگ س��بز روی اکث��ر نمادها 
بود و ش��اخص کل رشد 118 
واح��دی را در 15 دقیق��ه اول 

معامالت ثبت کرد.
ای��ن رن��گ س��بز ب��ه دلیل 
از  برخ��ی  ش��دن  نزدی��ک 
س��هام های اصلی بازار س��هام 
ب��ه حمایت های معتبر اس��ت 
ک��ه در نهایت معامالت مثبت 

و متعادلی را برای بازار س��هام 
رقم زد. 

بازگشت تعادل به بازار سهام
ب��ازار ب��ورس ته��ران بعد از 
فروک��ش کردن ج��و هیجانی 
مثب��ت بع��د از تواف��ق اولیه، 
رفته رفت��ه در ح��ال رس��یدن 
ب��ه تعادلی اس��ت که می توان 
انتظ��ار رفت��ار منطق��ی را در 
روزه��ای آین��ده از آن ش��اهد 
باش��یم. بر این اس��اس، از آنجا 
 که با توافق اولیه، مقدار زیادی 
از ریس��ک سیاسی بازار کاسته 
شده و با توجه به افزایش ارزش 
معامالت در روزهای گذش��ته، 
می توانی��م انتظار ش��روع یک 
حرک��ت صع��ودی جدی��د را 
در آین��ده ای بس��یار نزدی��ک 
داشته باشیم. در عین حال در 
صورت دستیابی به توفق جامع 
هس��ته ای، وضعیت سودآوری 

صنایع فعال بورس��ی همچون 
بانک، فلزات اساسی، خودرو و 
پتروش��یمی رو به رشد خواهد 
ب��ود و طی بازه بلندمدت نمود 
پی��دا می کند. از س��وی دیگر 
صنایع��ی همچ��ون غذایی از 
جمل��ه گروه هایی هس��تند که 
متاث��ر از توافق ی��ا عدم توافق 
هس��ته ای نبوده و تاثیر منفی 
بر عملکرد آنها مس��تقل از این 

مولفه است. 

رشد 8 واحدی شاخص 
فرابورس

روز  ای��ران  فراب��ورس  در 
گذش��ته شاخص کل با هشت 
واح��د تقویت ب��ه 756 واحد 
و ارزش روز ب��ازار اول و دوم 
فراب��ورس به 62 هزار میلیارد 
توم��ان رس��ید. معامله گ��ران 
 163 از  بی��ش  فرابورس��ی 
میلیون و 828 برگه بهادار در 

قال��ب 23 ه��زار و 347 نوبت 
معامله و به ارزش 112 میلیارد 
کردن��د.  دادوس��تد  توم��ان 
نماده��ای پاالیش نفت تهران، 
پتروش��یمی زاگ��رس، ف��والد 
هرمزگان جنوب، پتروش��یمی 
پتروش��یمی  گ��روه  ج��م، 
س��رمایه گذاری ایرانیان و نفت 
پاس��ارگاد در تقویت ش��اخص 
فراب��ورس و نماد پاالیش نفت 
ش��اخص  کاه��ش  در  الوان 

فرابورس اثرگذار بودند. 

معامالت مثبت در گروه بانکی
معام��الت  گذش��ته  روز 
کم حجم��ی در کل بازار بورس 
انجام گرفت و ش��اهد نوسانات 
چندی��ن ب��اره ب��ازه قیمت در 
اکث��ر نماده��ای گ��روه بانک و 
موسسات اعتباری بودیم اما در 
پای��ان معامالت، اکثر نمادهای 
گ��روه در ب��ازه مثب��ت ق��رار 

گرفتن��د. با معامله 75 میلیون 
سهم، نماد بانک صادرات ایران 
پرحجم تری��ن نم��اد معامالتی 
گروه بود که این حجم معامله، 
کمترین حج��م معامله روزانه 
نماد بانک صادرات ایران از آغاز 
سال 94 است. در گروه خودرو 
و ساخت قطعات بیشتر نمادها 
در بازه مثبت معامله ش��دند. با 
شایعه احتمال افزایش سرمایه 
260 درصدی سایپا دیزل، این 
نم��اد دارای صف خرید ش��د و 
پس از معامله 8 میلیون سهم، 
ب��ا ص��ف خری��د 14 میلیونی 
معام��الت را ب��ه پایان رس��اند. 
با معامله 48,9میلیون س��هم، 
پارس خودرو پرحجم ترین نماد 

معامالتی گروه بود. 

تعادل در گروه سیمان
ب��رای  انبوه س��ازی  گ��روه 
پرپتانس��یل  حرکتی صعودی 
اس��ت و روز گذش��ته نیز روند 
صع��ودی بر این گ��روه حاکم 
بود و اکثر نمادها با صف خرید 
معامالت را به پایان رس��اندند. 
عمران و توسعه فارس و سخت 
آژند تنها نمادهای منفی گروه 
در پای��ان معام��الت بودن��د. 
در گ��روه فلزات اساس��ی اکثر 
نماده��ا در ب��ازه مثبت معامله 
شدند. نمادهای گروه سیمانی 
متعادل معامله شدند و بیشتر 

آنها در بازه مثبت قرار دارند.

تعادل شاخص کل پس از چند روز روند نزولی

فنرهایصعودبورسجمعمیشود

چهارشنبه
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انگلیس برای ورود به بازار سرمایه 
در انتظار رفع تحریم ها نمی ماند

یک شرکت مدیریت دارایی انگلیسی در حال تکمیل 
کادر سرمایه گذار خارجی خود برای راه اندازی صندوق 
س��رمایه گذاری برای ورود به بازار سرمایه ایران است. 
به گزارش دیلی اس��تار، این ش��رکت انگلیس��ی گفته 
ک��ه برای آغاز همکاری های اقتصادی با بازار س��رمایه 
ای��ران در انتظار رفع تحریم ها نخواهد بود و هم اکنون 
در ح��ال تدارک تیم اقتصادی برای راه اندازی صندوق 
س��رمایه گذاری بر پایه سهام شرکت های ایرانی است. 
این ش��رکت مدیریت سرمایه گذاری و دارایی که یکی 
از ش��رکت های معتبر در میان بازارهای نوظهور تلقی 
می ش��ود حدود 2,5 میلیارد دالر سرمایه  دارد. این در 
حالی اس��ت که شبکه سی ان بی سی آمریکا از هجوم 
سرمایه گذاران به بازار انرژی ایران خبر داده است. این 
منبع اظهار داش��ت: س��رمایه گذاران خارجی در صف 
انتظار برای ورود به بازار س��رمایه ایران و بخش انرژی 
این کش��ور هستند. با اینکه بازار سرمایه این کشور در 
سال گذشته، روزهای نوسانی را داشته است اما تمامی 
کارشناسان پیش بینی کردند که این بازار برای تیک آف 
)take off( آم��اده اس��ت. بر این اس��اس، آذربایجان 
به عنوان یکی از همس��ایگان ایران و شرکای اقتصادی 
ایران نی��ز آمادگی خود را برای ورود به بازار س��رمایه 
ایران اعالم کرده اس��ت. این کش��ور که برای ورود به 
بخش توریس��م و کش��اورزی اعالم آمادگی کرده بود، 
حال برای ورود به بازار س��رمایه ایران آماده می ش��ود. 
روسیه نیز طی اعالم آمادگی برای ورود به بازار سرمایه 
ایران، صنایع خودروس��ازی، هوایی و کش��تیرانی را از 
اهداف س��رمایه گذاری خود معرفی کرده است. در این 
بین، هند و قزاقس��تان هم برای صنعت فلزات آمادگی 

خود را اعالم کردند. 

رشد شاخص کل بورس پس از 3 روز افت
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز سه ش��نبه بازار س��هام با 11 واحد رش��د در ارتفاع 
68 هزار و 465 واحدی ایستاد. البته این رشد در حالی 
بود که بازار س��هام سه روز پی در پی با افت مواجه شده 
بود. درحالی که ش��اخص 30 شرکت بزرگ در معامالت 
ام��روز 5 واحد، ب��ازار اول 113 واحد و صنعت 8 واحد 
افت کردند. شاخص های آزاد شناور40 واحد و بازار دوم 

808 واحد رشد را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام خبر

عمق بازار

سیدمحمد صدرالغروی
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تحلیل

استقبال حقوقی ها از نمادهای بانکی

بازار بورس اوراق بهادار تهران در روز گذش��ته، با 
آغوش باز به اس��تقبال رنگ س��بز رفت. با گشایش 
بازار در جلس��ه معامالتی پیشین، شاهد قرار گرفتن 
عم��ده نمادها در محدوده مثبت ش��ان بودیم. بدین 
ترتیب ش��اخص کل توانس��ت در 15 دقیقه نخست 
رش��دی بی��ش از 110 واح��د را به ثبت برس��اند. 
بزرگ تری��ن معض��ل در این ب��ازه زمان��ی، ارزش و 
حجم کم معامالت ب��ود، در حالی که انتظار می رفت 
حضور خریدار به معامالت با حجم باال منجر ش��ود، 
این اتفاق در 15 دقیقه نخس��ت به وقوع نپیوس��ت 
و همین موضوع زمینه س��از پایدار بودن رنگ س��بز 
تا پایان جلس��ه گذش��ته ش��د. با عبور از 15 دقیقه 
نخس��ت و عدم مش��اهده هیج��ان خری��د در بازار، 
شاخص کل در مسیری نزولی قرار گرفته و در پایان 
وقت معامالت در رقم 68465.3 واحد بس��ته ش��د. 
بدین ترتیب ش��اخص کل توانس��ت با 11.23 واحد 
رش��د، ارتفاع خود را در ح��دود 0.02 درصد بهبود 
بخشد. ارزش کل معامالت این بازار در روز گذشته، 
در مقایسه با روز پیش��ین خود 33درصد کاهش را 
تجرب��ه کرده و رقم 138 میلی��ارد تومان را به ثبت 
رس��انید. در این بین بازار فرابورس ای��ران نیز با بازار 
بورس همراه ش��د و مس��یر صعودی را انتخاب کرد. 
شاخص کل این بازار با 8.9 واحد صعود ارتفاع خود 
را بیش از یک درصد بهبود بخشیده و به رقم 756.7 
واحد رس��ید. ارزش معامالت این بازار برخالف بازار 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران با رش��دی 40 درصدی 
مواجه ش��ده و رقم 113 میلی��ارد تومان را به ثبت 

رسانید.
در روز گذشته بازار س��رمایه دستخوش تقاضای 
نسبی ش��د. با گشایش بازار، نرخ تقاضا بر عرضه تا 
رق��م 7.5 پیش رفت و پس از آن با کاهش نس��بی 
تقاضا در نیمه نخس��ت ب��ازار، این نرخ به 5 کاهش 
یافت. با عبور از س��اعت 10:40 ب��اری دیگر تقاضا 
در بازار ش��کل گرفت��ه و در انتهای ب��ازار این نرخ 
در مح��دوده 6 قرار گرف��ت. در این بازار کم رونق، 
پنج گروه »بانک ها و موسسات اعتباری«، »خودرو 
و س��اخت قطع��ات«، »محص��والت ش��یمیایی«، 
»فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای« و 
»خدم��ات فنی مهندس��ی« عن��وان پرمعامله ترین 
گروه ه��ا را به خود اختصاص دادن��د، در این میان 
تنه��ا اس��تقبال حقوقی ها از نماده��ای بانکی قابل 

توجه است.
ب��ا در نظ��ر گرفتن ماوق��ع روزهای اخی��ر بازار 
س��رمایه، می توان به بحرانی بودن شرایط شاخص 
کل و ب��ه تبع آن بازار پی برد. در ش��رایط کنونی، 
اتفاق تش��کیل کن��دل کوچک برای روز گذش��ته 
ش��اخص می تواند زمینه س��از صعودی شدن بازار 
باشد. عدم مشاهده هیجان خرید نیز به خودی خود 
می تواند نویدبخش ش��روع روندی منطقی باش��د. 
با این وج��ود نمی توان احتمال بازگش��ت بازار به 
روند نزول��ی را نادیده گرفت.  نخس��تین پیش نیاز 
صعودی ش��دن بازار در آینده نزدیک، مثبت بسته 
شدن شاخص کل در پایان جلسه معاالتی پیش رو 
اس��ت. با در نظر داش��تن روند معام��الت در روز 
گذش��ته می توان به رخداد این اتفاق امیدوار بود. 
با این حال، توصیه اکید نویس��نده بر عدم دخالت 
هیجان در معامالت آتی معامله گران است، چرا که 
این موضوع در بازار مثبت یا منفی منبع و منش��أ 

متضرر ش��دن معامله گران اس��ت.

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

ش��اخص کل پ��س از ثب��ت رکورد 
تاریخ��ی 89723 واحد وارد یک رکود 
طوالنی مدت 16 ماهه شد. کل ساختار 
ریزشی شاخص به صورت ABC و در 
قالب ساختار ZigZg است از محدوده 
ک��ف پرق��درت 61500 واحد ش��اهد 
حمله به خ��ط روند نزول��ی پرقدرتی 
بودیم ک��ه پس از برخ��ورد قیمت به 
خ��ط موردنظر در مح��دوده 71500 
شاهد اصالح هس��تیم. از آنجا که گام 
افزایشی بازار از کف با قدرت و صالبت 
باالیی اس��ت، احتمال شکسته شدن 
خط روند نزولی بس��یار است. بنابراین 
در کوتاه م��دت انتظار یک اس��تراحت 

با حج��م معامالتی پایی��ن را داریم و 
پ��س از ط��ی دوره اس��تراحت انتظار 
می رود ش��اخص با رش��د همراه شود. 
در این دوره اس��تراحت ش��اخص کل 
می تواند ماکس��یمم تا 65 هزار و 305 
واح��د کاه��ش یابد ک��ه در این میان 
حمایت ه��ای دیگری ه��م وجود دارد 
که شاخص کل می تواند به آن واکنش 
نشان دهد و پس از آن به روند صعودی 
بازگردد. در صورت شکسته شدن خط 
روند نزول��ی بلند مدت، بازار س��رمایه 
در میان م��دت با هیج��ان خرید قابل 
توجهی همراه شود که هدف متعارفش 
محدوده 86 ه��زار واحد خواهد بود و 
در صورت رس��یدن ش��اخص به عدد 
موردنظ��ر پیش بینی ی��ک دوره رکود 

بیش از شش ماهه می شود. 

صعود و سپس یک دوره رکود 6 ماهه

موج نزولی چهارم الیوت پایان یافته است

نیما آزادی
تحلیلگر بازار سرمایه

پشوتن مشهوری نژاد
تحلیلگر بازار بورس

نمودار ش��اخص کل پ��س از یک دوره 
نزول��ی  بلندم��دت درون کان��ال  رک��ود 
یک س��اله، س��رانجام از ک��ف حوالی کف 
60هزار واحد آغ��از به صعود کرد و ظرف 
مدت زمان نسبتا کوتاه سه هفته ای موفق 
شد خودش را به س��قف کانال مذکور در 
71.410 واحد برساند. جنس صعود تند و 
ش��ارپ نمودار از 60هزار تا 71.400واحد 
و همچنین شکسته شدن خط روند نزولی 
ش��کل گرفته روی اندیکاتور مکدی هردو 

حاکی از احتمال شکسته 
کان��ال  س��قف  ش��دن 
نزول��ی و عبور ش��اخص 
و   71.410 مقاوم��ت  از 
حتی دستیابی به سطوح 
باالتری همچون 75 هزار 

واحد خواهد بود. 
موج ش��ماری  لحاظ  به 
امواج الیوت نیز همان طور 
که مالحظه می شود موج 
از  ک��ه  چه��ارم  نزول��ی 
دی ماه 92 آغاز شده بود 
 abc با یک اصالح نزولی
به پایان رس��یده است و 
هم اکنون در نقاط آغازین 

از م��وج صعودی پنج��م ق��رار داریم که 
مسلما این موج می تواند تارگت های خوب 
و بلندی را برای بورس ایران در س��ال 94 

به ارمغان بیاورد. 
درحال حاضر نخس��تین سطح مقاومت 
ش��اخص روی 71.410 واحد ق��رار دارد 
که متناظر با س��قف کانال نزولی یک ساله 
شاخص است و شکسته شدن آن می تواند 
درگام نخس��ت موجب صعود شاخص کل 
بورس ت��ا حوال��ی 74.600 واحد ش��ود. 
پس از آن نیز با محدوده مقاومتی بس��یار 
مهم 77.500 مواجه هس��تیم که متناظر 

با بس��ط 161.8 درصد فیبوناچی از موج 
صع��ودی اخیر و همچنی��ن آخرین قله ها 
از موج b خواه��د بود و بنابراین نمی توان 
انتظ��ار عبور آس��انی را از ای��ن محدوده 
مقاومتی داش��ت هرچند به وضعیت آتی 
بورس و می��زان تزریق نقدینگی به درون 

بازار نیز بستگی دارد. 
اندیکاتوره��ای میانگی��ن متح��رک نیز 
پ��س از ی��ک دوره ن��زول چندی��ن ماهه 
درحال تغییر جهت و س��وگیری به سمت 
باال هس��تند که درص��ورت تثبیت آرایش 
صعودی روی مووینگ ها می توانیم انتظار 

آغاز حمله مجدد شاخص به سمت سقف 
کانال نزولی و عب��ور از مقاومت 71.410 

واحد را داشته باشیم. 
محدوده حمایتی ش��اخص نیز در حال 
حاضر در منطقه 68.000 - 67.600 قرار 
دارد ک��ه تجمع میانگین ه��ای متحرک و 
همچنی��ن تناظر آنها با یکی از نخس��تین 
س��طوح اصالحی مهم فیبوناچی می تواند 
مانع از تداوم ریزش ش��اخص به س��مت 
س��طوح پایین ت��ر ش��ود. به طورکلی روند 
بلندم��دت ش��اخص را حداقل ب��رای دو 
ال��ی س��ه ماهه آت��ی به ص��ورت صعودی 
برمبن��ای  و  می بینی��م 
ش��رایط فعلی ایجاد شده 
پیامد توافق هسته ای نیز 
اینجانب  فعل��ی  توصی��ه 
س��هامداران،  تم��ام  ب��ه 
خرید و نگهداری س��هام 
قبل��ی به وی��ژه در صنایع 
پیش��رو مانن��د گروه های 
بانک��ی،  خودروی��ی، 
پیمان��کاری  لیزین��گ، 
یعن��ی  اس��ت  غی��ره  و 
صنعت هایی که بیشترین 
و سریع ترین منفعت را از 
احتمالی  هسته ای  توافق 

به دست خواهند آورد. 

ریزش روزهای اخیر بازار س�رمایه این دغدغه 
را در س�هامداران ب�ه وج�ود آورده اس�ت که آیا 

روزهای تلخ سال 93 دوباره تکرار می شود.
ب�ه  گذش�ته  روز  چن�د  در  عرضه ه�ا  حج�م 

اندازه ای بوده که تا کنون چند حمایت شکس�ته 
 ش�ده و تع�ادل روز گذش�ته ه�م رم�ق چندانی

 نداشته است.
دو  مش�هوری نژاد  پش�وتن  و  آزادی  نیم�ا 

اس�تاد تکنی�کال، در تحلیل ه�ای جداگانه ای 
معتقدن�د ک�ه ش�اخص کل در آس�تانه خیزی 

بلند قرار دارد.
در ادامه تحلیل این اساتید را می خوانید:

بازار سرمایه به کدام سو می رود؟

خیز بلند شاخص کل برای 86 هزار واحد



ه��ر س��اله در كش��ورهای مختل��ف جهان 
ش��ركت های متعددی خواه در مس��یر چرخه 
حیات اقتصادی و خواه از طریق برنامه خصوصی 
سازی شركت های دولتی، با عرضه عمومی اولیه 
سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شود. 
سالیان مدیدی است كه عملكرد سهام عرضه های 
عمومی اولیه توجه پژوهشگران و اندیشمندان 
مالی را به خود جلب كرده اس��ت. طبق تعریف 
فرضیه بازار سرمایه كارا، قیمت سهام در هر لحظه 
از زمان منعكس كننده ارزش ذاتی سهام با توجه 
ب��ه اطالع��ات موجود و مربوط در بازار اس��ت. با 
ای��ن وج��ود ادبیات مالی موید این اس��ت كه در 
عرضه عمومی اولیه سهام سه پدیده متمایز وجود 
دارد كه به نظر می رسد با مفروضات فرضیه بازار 
سرمایه كارا مغایرت دارد. این سه پدیده عبارتند از: 
1- قیمت گذاری كمتر از واقع یا به عبارتی ایجاد 

بازده غیرعادی مثبت در كوتاه مدت
2- ایجاد بازده منفی در بلند مدت در مقایسه 
با شاخص بازار یا بازده سهام شركت های مشابه 

در صنعت 
3- تناسب بازده غیرعادی مثبت اولیه با تعداد 
و حجم عرضه عمومی اولیه در بازار در دوره های 
خاص، به عبارت دیگر تناس��ب بازده غیرعادی 
مثبت اولیه با دوره های داغ یا سرد عرضه عمومی 

اولیه 
قیمت گذاری كمتر از واقع به این معنا ست كه 
شركت های عرضه كننده سهام، سهام خود را به 
قیمتی كمتر از ارزش ذاتی عرضه كرده و سبب 
می شوند خریداران این سهام در روزهای اول، به 
بازده نسبتا باالیی  )تقریباً بین 10 تا 30 درصد( 
دست پیدا كنند. شواهد تجربی فراوان در دست 
است كه نشان می دهد پدیده قیمت گذاری كمتر 
از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه پدیده های 
جهان شمول است و تقریبا در بورس اوراق بهادار 
همه كشورها عمومیت دارد. البته قیمت گذاری 
كمتر از واقع سهام در عرضه های اولیه در بازارهای 
س��رمایه در حال توسعه، در مقایسه با بازارهای 
سرمایه توسعه یافته، بیشتر است  )لیونكویست، 

2005؛  لوفران و ریتر، 2007(. 
در تبیین این دو پدیده، اندیش��مندان مالی 
تئوری ه��ا و فرضیه ه��ای متع��ددی را مط��رح 
كرده ان��د. به ط��ور كلی این تئوری ها و فرضیه ها 
مبن��ای اس��تدالل خود را بر مح��ور بین »عدم 
تقارن اطالعات« س��ه گ��روه ذی نفع در فرآیند 
عرضه عمومی اولیه یعنی شركت عرضه كننده 
سهم، بانك سرمایه گذار )موسسات تعهدكننده 
عرضه اوراق بهادار یا شركت های تامین سرمایه( 
و سرمایه گذاران بالقوه در بازار،  نهاده و هر پدیده 
را به عوامل و متغیرهای خاصی نسبت می دهند. 
عرضه اولیه سهام و موضوع ورود شركت های 
جدید یكی از كاركردهای اصلی بازار س��رمایه 
بوده كه نشانه ای از موفقیت و پویایی واحدهای 
اقتصادی در زمینه استفاده از فرصت تامین مالی 
مناسب است.  هر چند به لحاظ تجربه، عرضه های 
اولیه س��هام در دوره های رونق بورس، پر تعداد 
بوده و شركت ها ترجیح می دهند از قیمت باالتر 
سهام در این مقطع منافع بیشتری از عرضه اولیه 
سهام به دست آورند اما در شرایط ركود نیز این 
عرضه ها كم و بیش ادامه داش��ته ولی هیچ گاه 

متوقف نمی شوند  )ایمانی، 1384(. 

چالش های عرضه اولیه سهام
نگرانی از بابت زمان بندی عرضه های اولیه  یا 
مالحظات س��ازمان خصوصی س��ازی در زمینه 
كشف قیمت سهام باعث شده روش عرضه اولیه 
سهام در بازار سرمایه همچنان دچار ایراد باشد. 
درحالی كه با توس��عه همه جانبه بازار سرمایه 
در طول سال های اخیر، شركت های مشاوره ای 
مختلف��ی ایجاد ش��ده اما همچن��ان روش های 
عرضه اولیه سهام بدون انتشار قیمت كارشناسی 
و نرخ گذاری های مبتنی بر تحلیل استوار است كه 
این خود ایجاد فضای هیجانی و انحراف از اهداف 
اولیه در فرآیند عرضه ها را به دنبال خواهد داشت. 
بای��د پذیرف��ت س��ازمان خصوصی س��ازی 
بنابربودجه پیش بینی ش��ده خود دارای وظایف 
قانون��ی در زمین��ه واگذاری هاس��ت اما برای به 
ثمر نشس��تن اقدامات این نهاد  باید پیش از هر 
چی��ز فعالیت ه��ای خود را در قال��ب مقررات و 
استانداردهای بازار سرمایه و نیز شرایط و فضای 

حاكم بر آن هماهنگ كرد. 
گرچه نمی توان در مجموع معتقد بود كه عرضه 
اولیه سهام در شرایط ركودی بازار سهام اوضاع را 
بدتر می كند اما می توان با زمان بندی های بهتری 
به نتایج موثرتری دست یافت  )فرث، 1998(. 

بازده و عملكرد
یك بررسی ساده روی عرضه های انجام شده 
در چهار س��ال 88 تا91 حاكی از آن اس��ت كه 
به رغ��م وجود عرضه های ناموف��ق و زیان ده، در 
مجموع، خرید س��هام شركت ها در عرضه های 
اولیه بازده قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران 
می كند. به طور دقیق تر، در صورت خرید سهام 
در عرضه ه��ای اولی��ه در طی چهار س��ال اخیر، 
طی 10 روز معامالتی، به طور متوسط بازده 10 
درصدی و طی 30 روز معامالتی بازده متوسط 
16 درصدی نصیب س��رمایه گذاران می ش��ود. 
دقت كنید كه فرض كرده ایم سرمایه گذار بدون 
هیچ گونه مطالعه ای در تمامی عرضه های اولیه 
انجام ش��ده یك مبلغ مساوی را سرمایه گذاری 
كند. طبیعتا درصورتی  كه سرمایه گذار مبادرت 
به مطالعه دقیق ش��ركت ها و س��رمایه گذاری 
هوشمندانه تر كند، بازده باالتری را كسب خواهد 
ك��رد. تفكیك دقیق ت��ری از بازدهی عرضه های 
اولیه نش��ان می دهد كه طی 10 روز معامالتی 

پس از عرضه اولیه، 36درصد از عرضه های اولیه 
ب��ازده بی��ش از 10 درصد، 41 بازده بین صفر تا 
10 درص��د، و 23 درص��د عرضه های اولیه بازده 
منفی داشته اند. به این ترتیب به عنوان یك قاعده 
سرانگشتی می توان گفت در صورت شركت در 
عرضه های اولیه به احتمال تقریبا یك چهارم  )یا 
23درصد( زیان و به احتمال س��ه چهارم س��ود 

خواهید كرد  )تیان، 2007(. 
ح��ال ك��ه به نظر می رس��د به طور 
متوسط قیمت سهام شركت ها پس از 
عرضه اولیه رشد می كند، سوال بعدی 
این است كه چرا عرضه كنندگان سهام 
حاضرند سود قابل توجهی را در فاصله 
زمان��ی كوتاه نصیب س��رمایه گذاران 
كنند؟  این س��وال به خصوص از آنجا 
حائ��ز اهمیت اس��ت كه بس��یاری از 
عرضه های مهم در كشور ما از جنس 
خصوصی سازی بوده و بسیاری، سودی 
را ك��ه در عرض��ه اولیه ش��ركت های 
خصوصی سازی شده نصیب خریداران 
می ش��ود، به منزله چ��وب حراج زدن 
به بیت المال قلمداد كرده و س��ازمان 
خصوصی س��ازی نیز در مواردی ناچار 
به پاس��خگویی برای این به اصطالح 
»ارزان فروش��ی« شده است  )مارسلو 

و همكاران، 2006(. 
اوال الزم است بدانیم كه رشد قیمت 
سهام پس از عرضه اولیه پدیده ای تقریبا 
جهانی است كه در ادبیات مالی از آن 
اصطالحا به ارزان فروشی عرضه اولیه نام 
برده می شود. در بسیاری از كشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه نیز این 
پدیده با اندازه ای بسیار باالتر از آنچه در 
مورد بازار ایران گفته شد، وجود دارد. 
به عن��وان مثال، در بازار بورس آمریكا 
به عنوان توس��عه یافته ترین بازار سهام 
جهان، میزان بازده سهام در روز پس 
از عرضه بیش از 20 درصد یا دو برابر 
بازده در كشورمان است  )دقت كنید كه 
در محاسبات ایران بازده را در یك بازه 
10 روزه حساب كرده ایم، زیرا به دلیل 
محدودیت نوس��ان 4 درصدی، بازده 
عرض��ه اولیه در همان روز اول به طور 
كامل در قیمت منعكس نمی شود، اما 
در ب��ازار آمریكا این محدودیت وجود 
نداشته و قیمت سهام در نخستین روز 
معامالتی پس از عرضه می تواند بدون 
محدودیت رشد كند.(  )كلین، 1996(. 
مطالع��ات گس��ترده ای در ادبیات 
مال��ی ب��رای توضی��ح عل��ت رش��د 
قیم��ت عرضه ه��ای اولیه و اینكه چرا 
عرضه كنن��دگان س��هام حاض��ر به 
»ارزان فروش��ی« می شوند، انجام شده 

اس��ت. یكی از نخس��تین تئوری های ارائه شده  
)راك، 1986( با عنوان طلسم برندگان شناخته 
می شود. این تئوری به زبان ساده بیان می كند 
ك��ه در عرضه ه��ای اولیه همواره عده ای خریدار 
باتجربه و عده ای كم تجربه وجود دارند. با توجه 
به اینكه خریداران باتجربه  )عمدتا سرمایه گذاران 
حقوقی( قادرند ارزش ذاتی س��هم را شناس��ایی 
كنن��د، طبیعتا تنه��ا در عرضه هایی ش��ركت 
خواهند كرد كه سهام به قیمتی كمتر از ارزش 
ذاتی فروخته ش��ود. بنابراین خریداران باتجربه 
عرضه های جذاب و ارزش��مند را شناس��ایی و 
خریداری می كنند و خریداران كم تجربه  )عمدتا 
حقیقی ها( تنها در حالتی موفق به خرید عرضه 
اولیه خواهند شد كه مشتریان با تجربه تمایلی 
به خرید نداش��ته اند و به عبارت دیگر، س��هم با 
قیمت باالیی عرضه ش��ده اس��ت. به زبان دیگر، 
كم تجربه ها گویا طلسم شده اند و هرگاه برنده 
می شوند  )موفق به خرید سهام می شوند( سهام  
گران و كم بازدهی نصیب ش��ان خواهد ش��د.  به 
همین دلیل به این تئوری، طلسم برندگان گفته 
می شود. اما كم تجربه ها طبیعتا پس از چندبار 
كسب تجربه دیگر به خرید در عرضه های اولیه 
رغبتی نخواهند داشت، زیرا متوجه نابرابر بودن 
شرایط خود با خریداران باتجربه می شوند. بنابراین 
شركت های عرضه كننده سهام برای آنكه بتوانند 
تم��ام خری��داران  )اع��م از حقیقی و حقوقی( را 
ترغیب به مشاركت در عرضه اولیه كرده و سهام 
خود را به فروش برسانند، ناچارند همواره سهام را 
به قیمتی كمتر از قیمت ذاتی آن عرضه كنند تا 
حتی كم تجربه ها نیز از عرضه اولیه تاحدی كسب 
سود كرده و تمایل به شركت در آن داشته باشند. 
طبیعتا پس از اتمام عرضه اولیه و شروع معامالت، 
قیمت سهام به ارزش ذاتی آن نزدیك می شود كه 
نتیجه اش همان سودی است كه خریداران عرضه 
اولیه می برند و همان طور كه دیدیم، در بازار ایران 

در حدود 10 درصد است  )باقرزاده، 1386(. 
یك��ی دیگر از تئوری های ارائه ش��ده در مورد 
علت رش��د قیمت س��هام پ��س از عرضه اولیه 
ی��ا معادال ارزان فروش��ی س��هام در عرضه اولیه 
)چمان��ور، 1993( ب��ر این پایه اس��ت كه هرچه 
قیمت سهام در عرضه اولیه پایین تر باشد، تعداد 
سرمایه گذاران بیشتری تمایل به بررسی وضعیت 
شركت به منظور خرید سهام آن در عرضه اولیه 
خواهد داش��ت. هرچه تعداد این سرمایه گذاران 
بیشتر باش��د، میزان اطالعات تولیدشده درباره 
شركت بیشتر بوده و به عبارت دیگر، بازار سهم 
مذكور را بهتر خواهد شناخت. در نتیجه فاصله 
ارزش ذاتی و قیمت آن پس از عرضه اولیه كمتر 
خواه��د ب��ود، زیرا س��هامداران درك بهتری از 
وضعیت شركت پیدا خواهند كرد. طبعا شركت 
تنها بخش كوچكی از سهام خود را در عرضه اولیه 
به فروش می رساند  )در ایران معموالً بین 5 تا 
10 درصد سهام شركت(. بنابراین هرچه قیمت 

سهم در بازار ثانویه به ارزش ذاتی آن نزدیك تر 
باشد، ارزش شركت نیز باالتر خواهد بود. به این 
ترتیب، ش��ركت با ارائه نوعی تخفیف در عرضه 
اولیه، سرمایه گذاران را به تولید اطالعات در مورد 
شركت و نزدیك تر كردن ارزش سهام آن در بازار 
ثانویه ترغیب می كند كه به باالتر رفتن ارزش بازار 
آن منجر می شود )حجازی و حق بین، 1387(. 

عالوه بر دو تئوری ذكرشده، نظریه های دیگری 
نیز در مورد رشد قیمت پس از عرضه های اولیه 
وج��ود دارد كه هریك به جنبه های مختلفی از 
موضوع می پردازند. مثالً اینكه چرا هرچه شركت 
جوان تر و مدیران آن كم سابقه تر باشند، میزان 
رشد قیمت پس از عرضه اولیه  یا به عبارت بهتر، 
تخفیف ارائه شده به خریداران بیشتر است، یا چرا 
هرچه درصد عرضه سهام از كل سهام شركت در 
عرضه اولیه باالتر باشد، بازده آن كمتر خواهد بود. 
در این نوشتار جهت رعایت اختصار از مرور سایر 
بین،  موارد صرف نظر می كنیم  )حجازی و حق 

 .)1387
به عالوه، همان گونه كه توضیح داده شد، رشد 
قیمت پس از عرضه اولیه لزوما به معنای زیان 
سهامدار اولیه نیست و عالوه بر اینكه پدیده ای 
بین المللی است، دالیل موجهی نیز دارد. این امر 
به خص��وص از ای��ن بابت اهمیت دارد كه به نظر 
می رس��د، در برخی عرضه ه��ای اولیه همچون 
عرض��ه تاپیكو، رویكرد عرضه كنندگان س��هام، 
بهره برداری مالی حداكثری از عرضه اولیه از طریق 
فروش سهام به قیمتی نزدیك یا باالتر از ارزش 
ذاتی بوده است. با توجه به توضیحات ارائه شده، 
جای تعجب چندانی نیس��ت كه این استراتژی 
منطق تئوریك درستی نداشته و همان طور كه 
انتظار می رود، به شكست می انجامد  )یعقوب نژاد 

و تاجیك نیا، 1388(. 
عملكرد كوتاه مدت عرضه اولیه سهام یكی از 
مباحثی است كه همواره مورد بحث و تحقیق در 
ادبیات مالی بوده است. به دلیل بازده كوتاه مدت 
غیرعادی سهام اولیه و افت قیمت در بلند مدت، 
تئوری های متعددی شكل گرفته كه در ادبیات 
مالی شواهدی همسو یا مخالف این نظریه ها ارائه 
ش��ده است. در تحقیقات زیادی كه روی عرضه 
اولیه سهام صورت گرفته، پدیده بازده كوتاه مدت 
غیر عادی عرضه اولیه س��هام و افت قیمت در 
بلند مدت یا عملكرد بلند مدت عرضه اولیه سهام 
در اكثر كشورها مشاهده شده است. در ذیل به 

تشریح هر كدام از موارد فوق می پردازیم: 

بازده كوتاه مدت سهام عرضه های اولیه 
شواهد تجربی فراوانی بر این موضوع تاكید دارد 
كه سرمایه گذارانی كه سهام عرضه های اولیه را 
در روز اول عرضه خریداری كرده و پس از مدت 
كوتاهی آن را به فروش می رس��انند، به بازدهی 
غیرعادی قابل توجهی دست می یابند. در ادبیات 
مالی بازده كوتاه مدت غیرعادی سهام عرضه های 
اولیه همواره یك پدیده مالی جالب برای محققان 
و سرمایه گذاران بوده است. در این زمینه تحقیقات 
وسیعی نیز در سرتاسر دنیا انجام شده است به طور 
مثال لوگران و ریتر  )2002( در مطالعات خود 
درباره عملكرد كوتاه مدت عرضه اولیه سهام بیان 
كردن��د كه بازده كوتاه م��دت در ایاالت متحده 
آمریكا در سال 1980 حدود 7درصد و در سال 

1990 این بازده حدود 15 درصد اس��ت. ریتر و 
ولچ  )2002( میانگین بازده كوتاه مدت را در حد 
فاصل سال های 1980تا 2001 در بازار سرمایه 
آمریكا حدود 18.6 درصد لیوایز  )1993( و در 
بازار سرمایه انگلستان بازده كوتاه مدت عرضه اولیه 

سهام 8.6 تا 17 درصد بیان شده است. 

عوامل مالی و غیر مالی موثر بر 
عرضه اولیه سهام

در حقیقت این مس��ئله كه قیمت 
س��هام جدید در ح��دود 10 درصد تا 
15 درصد به طور میانگین بیش��تر از 
متوسط س��ایر س��هام ها در روزهای 
اول انتش��ار اس��ت توسط محققان و 
تحلیلگران سراس��ر جه��ان پذیرفته 

شده است. 
اولین مطالعات محققان در رابطه با 
عملكرد كوتاه مدت عرضه اولیه سهام 
به حدود 50 س��ال پیش برمی گردد، 
ایباتس��ون و س��یندالر  )1960( جزء 
اولین كس��انی بودند كه در این رابطه 
تحقیقات وسیعی انجام دادند، آنها بازده 
سهام جدید در روزهای اول معامله را 
بررسی كرده و به وجود بازده غیرعادی 
كوتاه مدت عرضه اولیه سهام پی بردند، 
بعد از آنها محققان گوناگونی از سراسر 
جه��ان این پدیده مالی را در بازار های 
س��رمایه كش��ور خود مورد بررس��ی 
ق��رار دادند. در مطالعات بعدی تقریبا 
محققان به وجود بازده كوتاه مدت غیر 
عادی در بیشتر بازار های سرمایه اذعان 
كردند و سعی در بررسی عوامل اثر گذار 
روی ای��ن پدی��ده مالی كردند. از آنجا 
كه تئوری های مالی رایج و همچنین 
نظریه بازار كارا در این رابطه نتوانستند 
توجیهات قابل قبولی ارائه كنند بررسی 
تاثیر سایر عوامل در اولویت قرار گرفت 
نظریه ها و فرضیه های گوناگونی در این 

باره مطرح شد. 
در سراس��ر جه��ان تاثی��ر عوام��ل 
گوناگونی بر ب��ازده كوتاه مدت عرضه 
اولیه س��هام مورد بررسی قرار گرفت. 
اولین بار ایبوتس��ون و جف  )1975( 
و س��یندالر و ریتر  )1988( با معرفی 
عوامل مالی و غیرمالی موثر بر عرضه 
اولی��ه س��هام به س��نجش تاثیر آنها 
پرداختن��د، در بیش��تر بازار های دنیا 
تاثیر عوامل مالی و غیر مالی هر ساله 
بر پدیده بازده كوتاه مدت عرضه اولیه 
سهام بررسی و مورد تجزیه و تحلیل 
واقع می ش��ود. البته شایان ذكر است 
ك��ه تاثی��ر این عوامل ع��الوه بر بازده 
كوتاه مدت عرضه اولیه سهام بر عملكرد 
بلند مدت عرضه اولیه سهام نیز تحت بررسی واقع 
شده است. در ذیل به چند نمونه از عوامل مالی 
و غیر مالی اش��اره ش��ده اس��ت  )یعقوب نژاد و 

تاجیك نیا، 1388(. 

عوامل مالی
تاثیر عوامل مالی متعددی بر بازده كوتاه مدت سهام 
جدید توسط محققان سرتاسر جهان مورد بررسی 
و آزمون واقع شده است، به طور مثال،  نسبت های 
مالی شركت، فروش شركت، ریسك، رشد فروش 
شركت، سرمایه شركت، نرخ تورم و عوامل اقتصادی، 
توان نقدشوندگی شركت، هزینه های انتشار و. . . 

)یعقوب نژاد و تاجیك نیا، 1388(. 

عوامل غیرمالی
عوامل غیرمالی موثر بر عملكرد كوتاه مدت یا 
پیشنهاد شده را می توان به دو گروه تقسیم كرد: 
گ��روه اول آنهایی كه جزء ویژگی های ش��ركت 
جدیدالورود است و گروه دوم آن عوامل غیرمالی 
كه شرایط بیرونی شركت را در برگرفته و شركت 
جدیدالورود تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرد 
كه در این تحقیق ش��هرت موسسه حسابرسی 
از عوامل غیرمالی است كه جزء شرایط بیرونی 
شركت است و نوع مالكیت دولتی و خصوصی 

نیز جزء ویژگی های خود شركت است. 
در ذیل به تعدادی از این عوامل اش��اره ش��ده 
اس��ت: سن شركت، س��اختار مالكیت  )میزان 
مالكیت تملك س��رمایه(، موسس��ه كارگزاری، 
ش��هرت موسسه حسابرسی رسیدگی كننده به 
 صورت های مالی، روش های انجام عرضه عمومی 

اولیه و... 
همواره محققان گوناگونی تاثیر این عوامل را بر 
عملكرد كوتاه مدت عرضه اولیه سهام در بازار های 
سرمایه مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

قرارداده اند  )یعقوب نژاد و تاجیك نیا، 1388(.

عرضه های اولیه در ایران
نكته ای كه گاه موجب اشتباه می شود تفاوت 
عرضه عمومی در بازار اولیه و عرضه عمومی در 
بازار ثانویه است. پذیره نویسی یا انتشار سهام در 
بازار اولیه تفاوت ماهوی با عرضه اولیه سهام دارد. 
در عرضه اولیه  )عرضه اولیه سهام( شركت های 
پذیرفته ش��ده در بازار به عرضه عمومی س��هام 
خود اقدام می كنند.  این اقدام می تواند توس��ط 
شركت های خصوصی بزرگ به منظور گسترش 
س��رمایه و عمومی ش��دن یا توسط شركت های 
دولتی در فرآیند تبدیل ش��دن به ش��ركت های 
عمومی و خصوصی صورت گیرد. در س��ه س��ال 
اخیر در كشور ما اغلب عرضه های اولیه در راستای 
فرآیند خصوصی سازی صورت پذیرفته است. در 
این فرآیند سهام متعلق به دولت در شركت های 
بزرگ عرضه عمومی می شوند. آغاز این فرآیند 
با عرضه س��هام جهت كش��ف قیمت آغاز شده، 

سپس به فراخور شرایط بازار و تصمیم دستگاه  
خصوصی س��ازی، سهام به صورت تدریجی و در 
قالب بلوك های مشخص عرضه می شود. عرضه 
اولیه سهام در بازار تهران براساس  »دستورالعمل 
عرضه اولیه« صورت می پذیرد  )تبریزی و دموری، 

 .)1382
براس��اس ج��زء 6 م��اده 1 آیین نامه اجرایی 
ش��یوه قیمت گذاری بنگاه های مربوط به قانون 
سیاست های كلی اصل 44،  »عرضه اولیه سهام 
در بازار بورس یا خارج از بورس تابع مقررات بازار 
بورس اوراق بهادار« اس��ت. بالطبع در هر كدام 
از بازارهای بورس رایج دنیا نیز عرضه های اولیه 
براساس قواعد خاص آن بازار صورت می پذیرد كه 
البته این مقاله قصد بررسی روش ها و محمل های 
قانونی عرضه های اولیه را ندارد  )ظریف و مهرجو، 

 .)1382
سهام شركت اگر اصل 44 باشد یا متعلق به 
بخش خصوصی فرقی نمی كند، فقط باید بازدهی 
مناسبی را طی یك مدت كوتاه برای خریداران 
خوش شانس، آنان كه با هزار التماس و خواهش 
از كارگزار به سهمیه اندكی دست یافته اند، داشته 

باشد. 
عرضه اولیه در ادبیات مالی تعریف دیگری دارد. 
عرضه اولیه یا عرضه اولیه عمومی به معنای فروش 
اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران است  )تبریزی 

و دموری، 1382(. 
واحده��ای اقتصادی كه پ��س از طی دوره ای 
همراه با فعالیت مستمر و سودآور  با تبدیل شدن 
به سهامی عام، برای نخستین بار سهام آنها به عامه 
مردم عرضه می شود كه در حقیقت شكل گیری 
عرضه اولیه عمومی را در پی دارد  )قائمی، 1385(. 
در فرآیند خصوصی سازی نیز هنگامی كه سهام 
به عامه سرمایه گذاران ارائه می شود ، به اصطالح از 
آن به عنوان عرضه عمومی یاد می كنند. این در 
حالی است كه عرضه عمومی به سهام محدود 
نب��وده و ف��روش ه��ر نوع اوراق به��ادار به عامه 

سرمایه گذاران را عرضه عمومی می نامند. 
از ی��ك ط��رف بازارگردان س��هام عرضه اولیه 
ب��ر عموم معامله گران معلوم نبوده و از س��ویی 
دیگر نگاه كاسب مآبانه سازمان خصوصی سازی 
برای ارضا ی انگیزه فروش خود در بازار سرمایه 
باع��ث ش��ده ت��ا حوادثی همچ��ون تجربه تلخ 
عرض��ه اولیه بیمه دان��ا، حمل و نقل بین المللی 
خلیج فارس، ذوب آهن اصفهان و شاید پاالیش 
نفت بندرعباس، برای سرمایه گذاران گران تمام 

شود  )مدرس و عسگری، 1388(.
همچنی��ن رعای��ت نكردن زیرس��اخت ها و 
اقتضائات بازار سرمایه باعث شده تا نحوه كشف 
قیم��ت و انگی��زه برای ایجاد جو روانی مثبت بر 
فضای كلی معامالت، ش��ائبه س��بز نگه داشتن 
شاخص در فضای ركودی برای فعاالن بازار سهام 
ایجاد شود كه در نهایت، به دلیل نتایج كوتاه مدت، 
ماندگاری چندانی نداشته و تنها اعتماد عمومی را 

بر باد می دهد  )قائمی، 1385(. 
عرضه های اولیه ای كه به دلیل فقدان بررسی 
و كن��كاش همه جانبه صورت ه��ای مالی، نبود 
ارزش گذاری دقیق از س��وی شركت های تامین 
س��رمایه، ریس��ك فزاینده و حاشیه سود ناچیز 
ناشران خود تنها برای ایجاد فضای هیجانی كاذب 
بر بازار س��رمایه تحمیل شوند، به جای حمایت، 
صدمه های س��نگینی را در بلند مدت به كلیت 
بورس خواهند زد  )مدرس و عسگری، 1388(. 
ح��ال آنكه اگر نوس��ان گیری مقطعی از این 
عرضه ه��ای اولی��ه هدف عده ای نب��ود، حداقل 
باید س��هام ش��ركت های هم گروه آنها را كه از 
ارزندگی باالتری برخوردار هس��تند، مورد توجه 
قرار می دادند كه چنین اتفاقی تاكنون رخ نداده 
اس��ت  )تبریزی و دموری، 1382(. )در جدول 

نشان داده شده است.(
با توجه به نتایج پژوهش اگر بازده سهام عرضه 
عمومی اولیه باالتر از بازده بورس نباشد به دلیل 
ناآشنا بودن مردم با سهم جدید تمایل زیادی برای 
خرید آن سهم به وجود نمی آید و چه بسا سهم 
جدید به فروش نرود. همچنین با قیمت گذاری 
پایین تر از واقع سهم جدید در واقع آن سهم در 
نزد مردم جذاب شده و گردش آن در بازار بیشتر 

می شود و بازار را به حركت در می آورد. 
در عرضه اولیه درصد كمی از سهام شركت به 
بازار عرضه می شود، درست است كه عرضه كننده 
با قیمت گذاری كمتر از واقع دچار زیان می شود، 
ولی این زیان به خاطر كم بودن حجم عرضه در 
مقایسه با سود های آتی كه در نتیجه بازده زیاد 
در روزهای اولیه اس��ت، ناچیز اس��ت و این عامل 
سبب ایجاد تمایل برای قیمت گذاری كمتر است. 
به عبارت دیگر، عرضه كننده سهام درصد كمی را 
در عرضه اولیه به قیمت كم عرضه می كند و به این 
طریق بازده این سهام در روزهای اولیه باال می رود 
و بعد از افزایش رضایت بخش قیمت سهام درصد 
بیشتری را با قیمت باالتر عرضه می كند و سودی 
كه از این طریق می برد، باالتر از زیان اولیه است. 
اگر خالف این موضوع اتفاق افتد ممكن است 
در عرضه اولیه سودی نصیب شركت عرضه كننده 
شود ولی بنا به تجربه و به احتمال زیاد قیمت 
س��هام در روزه��ای بعد كاهش پی��دا كند و در 
نهایت زیان بیشتری نسبت به سود عرضه اولیه 
نصیب شركت عرضه كننده می شود. دالیل فوق 
و همچنین دالیل دیگر امكان دارد باعث ش��ود 
كه عرضه اولیه س��هام همراه با بازده كوتاه مدت 
غیرعادی باشد. در رابطه با تاثیر درصد عرضه اولیه 
بیشتر محققان معتقد ند كه درصد سهام عرضه 
شده توسط ش��ركت های جدیدالورود می تواند 
یك��ی از عوام��ل تاثیر گذار بر ب��ازده كوتاه مدت 

عرضه عمومی اولیه باشد. 
در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش مشخص 
شد كه بازده عرضه عمومی اولیه مثبت و عموما 

از بازده بازار بیشتر است. 

مقایسه بازده عرضه اولیه و بازده بازار

چهارشنبه
2613 فروردین 1394 www.forsatnet.irشمــاره 200 مدیریت س�هام

سرنخ

بازده بازاربازده عرضه عمومی اولیهنماد

قاسم
شسپا

سیدكو
ولبهمن

بمپنا
حسینا
حخزر
پخش
شپاس
تاپیكو
ذوب

شرانل
ثغرب
فارس
سمگا

كی بی سی
ثرود

پاكشو
بیمه آسیا

میدكو
دی

خریخت
وپست
ركیش

حكشتی
كرازی

دانا
شبریز

بیمه پارسیان

%76/65
%4/74
%2/80
%30/66
%31/20
%125/85
%7/23
%21/76
%12/49
%3/17
%41/71
%10/05
%4/71
%31/81
%7/68
%56

%20/77
%25/33
%37/14
%-1/41
%-43/78
%4/53
%7/83
%27/55
%26/72
%28/75
%-33/40
%14/40
%15/54

%-7/24
%-5/19
%-8/32
%-7/38
%-1/46
%-2/30
%0/43
%8/84
%6/40
%6/61
%0/11
%-1/58
%1/79
%7/41

%2
%1/09
%-0/96
%-6/14
%3/10
%-2/98

%2
%-5/30
%1/77
%5/90
%11/86
%-1/52
%9/72
%2/05
%2/06

جدول مقایسه بازده یک ماهه عرضه اولیه برخی از 
سهم ها با بازده بازار 

ملیحه كریم شاهی 
معامله گر كارگزاری امین آوید شعبه آران و بیدگل

آسیب شناسی كمپین تحریم خرید 
عرضه اولیه 

امروز درس��ت یك هفته از راه اندازی كمپین تحریم 
خری��د عرضه اولیه در ش��بكه های اجتماعی می گذرد. 
این كمپین به واس��طه استفاده روز افزون از شبكه های 
اجتماعی و نش��ر س��ریع اخبار در گروه ه��ای مختلف 
خیلی زود فعاالن بازار را از وجود خود آگاه س��اخت و 
در اندك زمانی مدافعان بس��یاری برای خود پیدا كرد. 
هواداران ای��ن كمپین برای مخالفت با اقدام س��ازمان 
برای عرضه س��هام ش��ركت های جدید به بازار در این 
برهه زمانی، تصمیم گرفتند تا از خرید س��هام شركت 
فوالد هرمزگان كه در آن روز روانه میز عرضه می ش��د 
س��ر باز زنند. پایه و اس��اس چنی��ن مخالفت هایی نیز 
ب��ر این نگرش اس��توار بود كه عرضه اولیه  در ش��رایط 
فعلی بازار س��بب لطمه به جو مثبت بازار خواهد ش��د. 
موضوعی كه در یادداش��ت قبل��ی درباره پدیده تحریم 
درباره آن صحبت ش��د. اما در نهایت در فرآیند كشف 
قیمت، این س��هم با قیمت 120توم��ان به بازار عرضه 
ش��د. با توجه به اینكه جمع آوری این سهم از روی میز 
عرضه پس از كشف قیمت در قیاس با سایر عرضه های 
اولی��ه اخیر اندكی به طول انجامی��د، هیجان در میان 
ه��واداران كمپین راه اندازی ش��ده تقویت و مناس��ب 
نبودن قیمت بازگش��ایی نیز در تبلیغ��ات این كمپین 

گنجانده شد. 
در نهایت نوبت به خرید سهمیه های آنالین رسیدو از 
آنجا كه بسیاری از فعاالن كدهای آنالین افراد حقیقی 
هستند بخش قابل توجهی از آنها اسیر تبلیغات كمپین 
تحریم ش��دند و از خرید س��هم انص��راف دادند. اما در 
نهایت عرضه س��هم با موفقیت پایان پذیرفت و با توجه 
به تعطیالت پایان هفته همگان منتظر بازگش��ایی بازار 
در روز ش��نبه بودند تا نتیج��ه تصمیم خود را نظاره گر 
باش��ند. البته تبلیغ��ات تحریم كنن��دگان همچنان در 
روزهای تعطیلی بازار نیز ادامه داشت و دالیل مختلف 

را برای دفاع از تصمیم خود بیان می كردند. 
باالخره روز موعود فرا رسیدو تبلیغات منفی روزهای 
گذشته سبب شده بود كه خریداران چهارشنبه هرمز، 
س��هام خود را با ضرر برای فروش بگذارند. اما حمایت 
قاطع س��هامدار عمده سبب عقب نش��ینی فروشندگان 
ش��د و با انباش��ت خری��داران در صف خرید از فش��ار 
فروش��ندگان كاسته ش��د. حجم تقاضا برای خرید این 
سهم در محدوده 200 میلیون برگه سهم از روز شنبه 
تا پایان روز گذش��ته تقریبا در طول بازار ثابت می ماند 
و باوج��ود اینكه نزدیك به 120 میلی��ون برگه از این 
س��هم در این هفته به خریدار انتقال پیدا كرده بود اما 
همچنان از حجم تقاضای این س��هم در بازار كاس��ته 
نمی ش��د و این حدس را تقویت می كرد كه س��هامدار 
عم��ده بع��د از ان��دك معامالتی كه روی س��هم اتفاق 
می افت��اد به محض كاه��ش حجم تقاضا، ب��ر تقاضای 
خری��د در انتهای ص��ف می افزود تا مبادا جو ریزش��ی 
بر س��هم حاكم ش��ود. چنین فرضیه ای را شاید بتوان 
لجبازی سهامدار عمده با تحریم كنندگان قلمداد كرد. 
در اینج��ا الزم به ذكر اس��ت كه هدف این نوش��تار به 
هیچ عنوان دفاع از این فرضیه نیست، بلكه این متن با 
هدف آسیب شناسی و نقد پدیده »كمپین تحریم خرید 

عرضه اولیه« در بازار به رشته تحریر درآمده است. 
به واسطه حضور مستقیم بسیاری از افراد حقیقی در 
ب��ازار، رفتارهای هیجانی و ب��ه اصطالح رمه وار در بازار 
بس��یار به چشم می خورد و وجود عواملی مانند آستانه 
قیمت ثاب��ت روزانه كه خود زمینه س��از ش��كل گیری 
پدی��ده صف نش��ینی در بازار ش��ده اس��ت، در تقویت 
چنی��ن رفتارهای هیجانی نقش بس��زایی ایفا می كند. 
از طرفی گس��ترش اس��تفاده از ش��بكه های اجتماعی 
در میان فعاالن بازار س��بب ش��ده تا به  رغم سهولت در 
برقراری ارتباط میان افراد، ش��ایعات و اخبار بی پایه و 
اساس نیز در این شبكه ها منتشر شود و همان طور كه 
پیش از این بیان ش��د به خاطر حضور مس��تقیم افراد 
حقیق��ی در بازار، چنین اخبار و ش��ایعاتی می تواند در 

تصمیم گیری های هیجانی آنها تاثیرگذار باشد. 
نظیر چنین رفتارهای هیجانی، پیدایش كمپین اخیر 
بود. نخستین خروجی این كمپین شاید فرضیه لجبازی 
س��هامدار عمده با تحریم كنندگان باشد. فرضیه ای كه 
صحت آن به س��المت بازار لطمه وارد می كند. اگر این 
فرضی��ه صحیح باش��د و این لجبازی ب��ا اعالم تعدیل 
مثبت در س��هم تقویت ش��ود آنگاه دیگر حتی نیاز به 
حمایت سهامدار عمده برای رشد قیمت سهم نخواهد 
بود. بازاری كه یكبار تجربه س��هام های پاالیشگاهی را 
پشت سر گذاش��ته، برای راه اندازی كمپین هایی نظیر 
»هرمز، ش��ترانی دیگر« بس��یار پرپتانسیل خواهد بود. 
دومینوی��ی كه آغازگ��ر آن، كمپین تحری��م و هیجان 

ناشی از آن بوده است. 
خروج��ی احتمالی دیگر كمپی��ن تحریم این خواهد 
بود كه بس��یاری از افرادی كه تحت تاثیر چنین جوی 
تصمیم به كنار كش��یدن از خرید س��هم هرمز گرفتند 
اكنون با مش��اهده مثبت ماندن س��هم طی یك هفته 
اخیر )ولو با حمایت س��هامدار عم��ده( الگوی رفتاری 
خود را به این س��مت سوق می دهند كه در عرضه های 
اولی��ه بعدی هرگ��ز غفلت نكنند و حتما س��هم عرضه 
ش��ده را به هر قیمتی خریداری كنند. چه بسا با توجه 
ب��ه هیجانات بازار، ما برای عرضه بعدی كمپین »خرید 
عرضه اولیه به هر قیمتی« توسط افرادی كه در عرضه 
اخیر تحت تاثیر جو تحریم قرار گرفته بودند، راه اندازی 
ش��ود. چنین رخدادی سبب می شود كه در عرضه های 
اولی��ه بعدی قدرت چانه زنی عرضه كننده بیش از پیش 
تقویت شود و چه بسا این احتمال وجود خواهد داشت 
تا فروش��نده با سوء اس��تفاده از چنین جوی سهم خود 

را با قیمتی باالتر از ارزش واقعی به بازار عرضه كند. 
در پایان باز ه��م باید كمبود نهادهای حرفه ای برای 
سرمایه گذاری در بازار را به عنوان علت العلل بروز چنین 
پدیده های��ی معرفی كنیم. اما اكنون باید آگاه باش��یم 
ك��ه چنین پدیده های��ی می تواند در آین��ده، عوارض و 
رخدادهای دیگ��ری را گریبان گیر بازار كند. پس بهتر 
است به جای تشكیل چنین كمپین های بی سرانجامی، 
از مس��ئوالن امر بخواهیم در راس��تای غن��ای هر چه 
بیشتر بازار به تقویت زیرساخت های بازار اهتمام ورزند. 

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه
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سوار بر بالن سرمایه

کالف اول
ان��واع  ب��ه  توج��ه 
ج��ذب  روش ه����ای 
و  ایران  در  گردش��گر 
بسیار  کش��ورها  سایر 
اس��ت  توج��ه  م��ورد 
ما ه��م پی��ش از این 
راه های جذب گردش��گر از طریق گردشگری دریایی 
تا هوایی و زمینی را به ش��ما پیش��نهاد داده ایم. در 
این کالف می خواهیم اشاره ای بکنیم به گردشگری 

هوایی آن هم از نوع بالن سواری. 
در برخی کش��ورهای دنیا از بالن برای حمل و نقل 
در مکان هایی که شرایط پرواز هلی کوپتر وجود ندارد 
اس��تفاده می کنند و در برخی دیگر از کش��ورها هم، 
بالن س��واری نوعی تفریح جذاب برای افراد به شمار 
می آید، بالن جزو آن دس��ته وس��یله های حمل و نقل 
و تفریحی اس��ت که بس��یار پرهزینه و اما بسیار هم 

پردرآمد است. 
از مهم ترین مزیت های این س��رمایه گذاری، جاذبه 
آن برای اغلب افراد به عالوه عدم توس��عه و توجه به 
آن و درآمدهای باالی این کس��ب و کار اس��ت. البته 
پیش از این هم درخصوص شرایط ورود به این بازار 
و س��رمایه گذاری روی تاسیس یک سایت پرواز بالن 
سواری، گزارشی توس��ط تیم سرمایه گذاری روزنامه 
»فرصت امروز« ارائه شد و اما امروز با توجه به اعالم 
آمادگی های س��ازمان هواپیمایی کشوری و وضعیت 
مثبت شرکت آرام بانان آسمان که تنها شرکت فعال 
در این حوزه اس��ت، می خواهیم به ش��ما پیش��نهاد 
بدهیم که روی این س��رمایه گذاری مهیج و پردرآمد 
فکری بکنید و برای گرفتن اطالعات بیش��تر و حتی 
بهره مندی از راهنمایی ها و حمایت شرکت آرام بانان 

آسمان، با دفتر روزنامه تماس بگیرید. 

کالف دوم
از  یک��ی  اصفه��ان 
اس��تان هایی اس��ت که 
در زمین��ه گردش��گری 
ب��وده  موف��ق  هم��واره 
در  باالی��ی  ت��وان  و 
ج��ذب گردش�����گران 
دارد، اما مس��ئله اصلی اینجاس��ت ک��ه جاذبه های 
گردش��گری اصفه��ان غالبا از منابع پیش��ین بوده و 
به دلیل جاذبه س��ازی یا تقویت آنچنانی جاذبه های 
گذش��ته، در این استان نیس��ت که نخستین منطقه 
گردشگری ایران به شمار می آید. از این رو فرصت ها 
و پتانسیل های بس��یاری در این استان برای تقویت 
مسئله گردشگری و ساخت و توسعه جاذبه ها وجود 
دارد، همچنی��ن فرماندار اصفه��ان در خبری گفته 
اس��ت از سرمایه گذاران بخش گردشگری و توریست 

حمایت ویژه می کنیم. 
فضل اهلل کفیل اظهار داشته: رویکرد اصلی استان، 
توسعه گردشگری است و به همین جهت الزم است 
مس��ئوالن اس��تان پیگیر حضور س��رمایه گذاران در 

بخش گردشگری شوند. 
اصفهان جاذبه های گردش��گری بسیاری دارد و از 
آن جمل��ه بخش کوهپایه و جاذبه های گردش��گری 
آن، ش��رق اصفه��ان را مطلوب تری��ن م��کان برای 
سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و توسعه صنعت 

توریست کرده است. 
فرماندار اصفهان از تشکیل کمیته ای ویژه به منظور 
ساماندهی کوره های آجرپزی و معادن آالینده حاشیه 
اصفهان و خروج تدریجی آنها تا شعاع ۵۰ کیلومتری 
این کالن شهر خبر داد. وی اظهار کرد: نخستین گام 
برای س��اماندهی این واحدها، گ��ردآوری و مطالعه 
دقیق اطالع��ات و برنامه ریزی در جهت اصالح و در 
برخ��ی موارد انتقال تدریجی به خارج از ش��عاع ۵۰ 
کیلومتری ش��هر اصفهان اس��ت. با این کار ش��رایط 
ناهنجار کنونی کنترل و اصالح می ش��ود و س��ازمان 
صنعت و معدن نیز جلسات توجیهی و آموزشی برای 

صاحبان این مراکز برگزار می کند. 

خبر

سرمایه های آموختنی

تجربه ه�ای کارآفرین�ان و س�رمایه گذاران باس�ابقه و موفق همیش�ه 
می تواند چراغ روش�نی برای ش�روع راه پرتالطم س�رمایه گذاری باش�د، 
 از ای�ن رو از کارآفرین�ان موف�ق دنی�ا ای�ن س�وال مهم پرس�یده ش�ده 
»آرزو می کردید قبل از ش�روع 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...

 ایده پیش بینی اوضاع معمول کلید س�رمایه گذاری و تجارت اس�ت. شما 
نمی توانید منتظر یک فرصت باش�ید تا رویت ش�ود. بای�د فکر کنید اینجا 
همان جایی اس�ت که افراد و ش�رکت های دیگر در چنین ش�رایطی انجام 

دادند. حاال، در این شرایط جدید،این مدیریت چگونه رفتار خواهد کرد؟ 

اِدی لمپارد 
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شکوفه میرزایی

س��ال های زیادی اس��ت که دولت ایران 
ت��الش می کن��د تا ب��ا افزایش ص��ادرات 
غیرنفتی، وابستگی خود را به نفت کاهش 
دهد. در واقع دولت سیاست های خود را به 
سمت صادرات غیرنفتی سوق می دهد و با 
کمک سرمایه گذاران و تاجران بخش های 
مختلف، سعی بر آن دارد تا از تمام منابع 
خود بهره گرفته و در بازارهای بین المللی 
جایی برای خود باز کند. این سیاس��ت ها 
در دولت یازدهم هم به همین قوت دنبال 
می شود؛ چنانچه رییس جمهوری کشور در 
س��خنانش س��ه هدف اصلی دولت خود را 
»رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و 
ایجاد فرصت های جدید ش��غلی« معرفی 
می کند و بعد از گذشت نزدیک به دو سال 
همچنان به این سیاست ها پایبند است. 

البته در برخی موارد مانند فرش یا پسته 
و زعفران، ایران به عنوان تولیدکننده موفق 
در دنیا شناخته شده است، اما کارشناسان 
معتقدند سهم ایران از بازارهای بین المللی 
چندین برابر بیشتر از سهم ناچیزی است 

که امروز در اختیار دارد. 
»فرصت امروز« به سراغ یک کارشناس 
ب��ازار ص��ادرات رفته اس��ت تا درخصوص 
فرصت ه��ای صادرات��ی موج��ود در بازار 
خش��کبار ای��ران بررس��ی کند. ب��ه عالوه 
چگونگ��ی ورود ب��ه این عرص��ه با در نظر 
گرفتن ش��رایط تحریم ها و مشکالت بازار، 
از زب��ان یکی از فع��االن قدیمی در حوزه 

صادرات خشکبار بشنود. 

خشکبار، مزیت نسبی در اقلیم 
ایران

رض��ا محبی یکی از کارشناس��ان حوزه 
ص��ادرات و اقتصاد در ایران معتقد اس��ت 
ک��ه خش��کبار یکی از مزیت های نس��بی 
ج��دی در اقلیم ایران اس��ت که می تواند 
سودآوری بسیاری برای کشور داشته باشد 
و حتم��ا باید به صورت جدی روی تولید و 
فرآوری آن برنامه ریزی و س��رمایه گذاری 
ک��رد، برنامه ریزی های کارشناس��انه برای 
افزای��ش تولید برخ��ی محصوالت با توجه 
ب��ه اقلیم ای��ران و حمایت دولت به عالوه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی همه و همه 

الزمه پیشرفت در این عرصه است. 
وی می افزاید: اما چند مس��ئله و مشکل 
در این زمینه وجود دارد که غالبا ریش��ه 
در مدیریت های غلط پیشین داشته است، 
مثال در برهه ای از تاریِخ تولید ایران، برخی 
از محصوالت به صورت انحصاری در اختیار 
افراد معدودی بود. از این رو دولت توجه و 
پیگیری خاصی روی بهینه سازی، فرآوری، 
بس��ته بندی یا صادرات اصولی محصوالت 
خشکباری نداشت و سیر صادرات از ایران 
به س��مت صادرات فله ای این محصوالت 
پیش رفت تا بازرگانان ایرانی به سودهای 
زودگذر و پرریسک قانع شوند. در سال های 
اخی��ر همچنان اغلب محصوالت صادراتی 
ایران به رغم کیفیت خوب، به صورت فله ای 
صادر می شوند، برخی شرکت های واسطه 
این خش��کبار را می خرند و طی پروسه ای 

س��ورت و بس��ته بندی می کنند و با نام و 
نش��ان خود وارد بازار کرده و س��ود اصلی 
را از آِن خود می کنند، س��ودی که متعلق 
به کش��ور تولیدکننده است به جیب یک 

شرکت واسطه می ریزد. 

برند نباشد سود هم زودگذر است
محب��ی معتق��د اس��ت هی��چ برن��دی 
درخص��وص محص��والت ایرانی در دنیا به 
شکل معرفی شده نداریم و تنها یکی دوبرند 
نوپا درخص��وص زعفران در حال فعالیت 
هستند و متاسفانه به همین دالیل خشکبار 
ایران به راحتی هر سال مشتری های خود 
را از دس��ت می دهد، مثال ما در 1۰ س��ال 
اخی��ر، تولید و فروش پس��ته را به آمریکا 
باختیم، چرا که آمریکا روی برند س��ازی و 
ب��اال بردن کیفیت محصول خود موازی با 
تولید و صادرات هم فکر می کند. اما ایران 
محصول با کیفیت باال را بدون سورتینگ 
و حتی سم زدایی در گونی ریخته و صادر 
می کن��د که همین مس��ئله چهره پس��ته 
ایران��ی را در اذهان دنی��ا مخدوش کرده 

اس��ت. امروزه همان ط��ور که می دانید 
مسئله برندس��ازی و بسته بندی 

مناس��ب از مهم تری��ن دالیل 
بقای ش��رکت ها به حساب 

می آید. 
ای��ن کارش��ناس در 
پایان تصری��ح می کند: 
در حوزه تولید و صادرات 
خش��کبار، ما باید در دو 

بخش سرمایه گذاری های 
کالن انج��ام دهیم، ابتدا باید 

برخ��ی محص��والت که س��ازگاری 
بیش��تری با اقلیم ایران دارند مانند پسته، 
کش��مش، گ��ردو، زعفران، س��نجد و... را 
جایگزین برخی محصوالت با نیاز آبی باال 
کنیم تا میزان تولید را باال ببریم. در واقع 
ام��روز با مش��کالت آب و نهاده ها و خاک 
که در کشور هر روز هم بحرانی تر می شود، 
کشت و تولید یا صادرات برخی محصوالت 
ب��ا نیاز آبی ف��راوان واقعا توجیه اقتصادی 

ن��دارد و باید کش��ت برخی صیفی جات و 
میوه ها را به سمت پسته، زعفران و کشمش 
سوق دهیم.  سپس اصلی ترین بخش ماجرا 

تدارک برند و پرداختن به مباحث برندینگ 
محص��والت اس��ت. در واق��ع بخش دوم، 

س��رمایه گذاری های کالن 
روی صنای��ع تبدیلی 

ب��ه ش��مار 
م���ی آی����د، 
به گ���ون��ه ای ک��ه 
برای محص��ول از طریق 
نگهداری صحیح، بس��ته بندی مناس��ب و 
تعریف برند ق��وی، ارزش آفرینی کنیم تا 
ب��رای نبرد و رقاب��ت در بازارهای جهانی 

حرفی برای گفتن داشته باشیم. 

فعاالن بازار راضی اند
پس از اخذ نظرات این کارشناس، سراغ 
یک��ی از صادرکنندگان بزرگ خش��کبار 

رفتیم تا نظرات فعاالن بازار را هم بدانیم. 
محمد حسن شمس فرد که خود رییس 
اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هم هست 
معتقد اس��ت که سیاس��ت های صادراتی 
ایران مناسب است و از وضعیت صادراتی 
خش��کبار رضای��ت دارد. وی می گوید: در 
سال های گذشته به رغم تحریم ها و بسیاری 
مش��کالت بانکی و کاهش اعتبار ایران در 
بازاره��ای جهانی، م��ا میانگین 2 میلیارد 
و 3۰۰ میلی��ون دالر صادرات خش��کبار 
داش��ته ایم که مبلغ موجه و مناس��بی به 
نظر می رسد. این موفقیت می تواند حاصل 
تالش فعاالن ب��ازار به عالوه حمایت های 
دولت در بخش گمرک و تس��هیل شرایط 

صادراتی باشد. 
وی می گوید: صادرات انبوه خشکبار ایران 
در س��ه محصول پس��ته، خرما و کش��مش 
است. سایر محصوالت مانند قیسی، بادام و 
گردو هم پیش از این صادر می شدند اما در 
س��ال های اخیر به دلیل میزان پایین 
تولید و کاهش کیفیت و عدم 
توانایی رقابت، از گردونه 
صادرات خارج شدند 
و در ح��ال حاض��ر 
ن  ا ر یه گذا ما س��ر
بیش��ترین می��زان 
را  خ��ود  تمرک��ز 
س��ه  همی��ن  وی  ر
محصول گذاشته اند. البته 
گفته می ش��ود حتی برخی از 
محصوالتی که تا پیش از این صادر می کردیم 
مانند بادام و گردو، امروزه از س��ایر کشورها 

وارد می شود. 

ورود به باشگاه جهانی خشکبار
ش��مس فرد در پاس��خ به این س��وال که 
چگونه می ش��ود در این بازار سرمایه گذاری 
را آغ��از ک��رد، می گوید: ب��رای ورود به بازار 
جهانی صادرات خشکبار قبل از هر چیزی 
شما باید کارت بازرگانی را از وزارت بازرگانی 
اخ��ذ کنید. س��پس حوزه فعالی��ت خود و 
محصول��ی را که قرار اس��ت ص��ادر کنید با 

توجه به عالقه مندی ها و میزان سرمایه تان 
مش��خص کنید. برای مثال اگر بخواهید در 
زمینه صادرات کشمش یا خرما فعالیت کنید 
حداق��ل یک میلیارد تومان و برای صادرات 
پس��ته حدود 1۰میلیارد سرمایه اولیه نیاز 
داری��د تا بتوانید کار خ��ود را آغاز کنید. در 
ادامه تصمیم گیری ها باید به بررسی بازارهای 
جهانی و نیازسنجی کشورهای هدف بپردازید 
به این معنا که کدام کشور چه محصولی را 
نیاز دارد. برخی از اطالعات را هم می توانید 

از مرکز توسعه تجارت بگیرید. 
در نهایت با ش��رکت هدف ارتباط برقرار 
کرده و پیشنهاد های خود را ارسال می کنید 
و آنه��ا در ص��ورت نیاز با ش��ما ق��رارداد 
می بندند و شما محصول را از دالالن بازار 
یا کش��اورزان خریداری کرده و به کش��ور 

هدف صادر می کنید. 

مشکالت بسیارند و راه حل ها فراوان
وی درخص��وص مش��کالت ای��ن حوزه 
می گوی��د: یک��ی از مهم ترین مش��کالت 
ص��ادرات ام��روز ما پرداخت پول توس��ط 
خریدار است. در واقع طرف خارجی مبلغ 
تسویه حس��اب را به صورت ارز به حساب 
شخص یا شرکت واریز می کند اما در چند 
س��ال اخیر به دلیل تحریم ها هیچ ایرانی 
نمی توان��د حس��اب ارزی باز کن��د از این 
رو بای��د از روش های��ی برای دور زدن این 
تحریم ها بهره گرفت که اغلب با ریسک و 

خطر زیادی همراه است.
همچنین مش��کالت دیگری هم در این 
حوزه وجود دارد. مثال نوسانات ارز تاثیرات 
منفی بس��یاری در سال های اخیر بر بازار 
صادرات خشکبار به صورت جدی وارد کرد. 
با وجود همه این مس��ائل، صادرکنندگان 
این حوزه با تمام توان خود در حال فعالیت 
هس��تند و مش��کالت اینچنینی نتوانسته 

صادرات را مختل کند. 

سرمایه گذار نداریم
این فعال بازار در پایان می گوید: متاسفانه 
یا خوش��بختانه ما سال هاست که تولیدات 
داخلی را به صورت فله ای صادر می کنیم و این 
مسئله دالیل بسیاری دارد. نخستین مسئله 
این است که بسته بندی های داخلی ما مورد 
تایید کشورهای خارجی نیست و با سلیقه 
آنها مغایرت های بسیاری دارد و اغلب کاالی 
بسته بندی شده را از ما نمی خرند و ترجیح 
آنها خرید به صورت فله است.   مسئله بعدی 
برمی گردد به ماشین آالت و مواد اولیه برای 
بسته بندی که ضعیف است و تنوع بازارهای 
جهانی را ندارد. در نتیجه با ورود به گردونه 

رقابت به سرعت حذف می شوند. 
در نهای��ت اینک��ه س��رمایه گذاری ک��ه 
به ص��ورت جدی بخواهد و بتواند در حوزه 
صنای��ع تبدیل��ی ب��رای بخش ص��ادرات 
برنامه ری��زی کن��د و س��رمایه خ��ود را به 
می��دان بیاورد وجود ندارد و خرده پاهایی 
هم که ش��روع می کنن��د پس از مدتی در 
بازار حذف می شوند چرا که بازار صادراتی 
خش��کبار جهانی غول بزرگی اس��ت که با 
س��رمایه های چند میلیونی سیر نمی شود 

و نیاز به سرمایه گذاری های کالن دارد. 

گزارشی درخصوص وضعیت بازار صادراتی خشکبار ایران

طبل بی صدای صادرات غیرنفتی 

واگذاری زمین به سرمایه گذاران 
ایالمی در کمتر از 4۰ روز

معاون برنامه ریزی اس��تاندار ای��الم از واگذاری 
زمین به س��رمایه گذاران ایالم��ی در کمتر از ۴۰ 

روز خبر داد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، حش��مت اهلل عس��گری در 
نشس��ت ستاد س��رمایه گذاری ایالم اظهار داشت: 
هم اکنون فرآیند واگذاری زمین به سرمایه گذاران 
به عن��وان یک اولویت مهم در دس��تور کار س��تاد 

سرمایه گذاری استان قرار گرفته است.
وی بیان داش��ت: قب��ل از این نح��وه واگذاری 
زمین به س��رمایه گذاران مدت طوالنی را به خود 
اختص��اص م��ی داد که ای��ن کار باع��ث خلل در 
سرمایه گذاری های استان شده بود ولی هم اکنون 
ای��ن مدت واگ��ذاری به کمتر از ۴۰ روز رس��یده 

است.
س��تاد  هم اکن��ون  داش��ت:  اظه��ار  عس��گری 
تسهیل س��رمایه گذاری در استان ایالم طرح های 
خوب��ی در بخش ه��ای مختل��ف ب��رای اس��تان 
 تصویب ک��رده که مراح��ل اجرایی ای��ن طرح ها

 رضایت بخش است.
این مس��ئول عنوان کرد: اس��تان ای��الم یکی از 
مهم ترین استان های کش��ور در زمینه نفت و گاز 
اس��ت که ظرفیت های بزرگی برای سرمایه گذاری 

در این بخش ها در استان فراهم شده است.
وی افزود: سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری 
در این اس��تان را دارند بدون شک از حمایت های 
ستاد تسهیل سرمایه گذاری در استان برای زمین 
و دیگ��ر مجوزه��ای الزم و همچنین تس��هیالت 

برخوردار خواهند شد.

در حال حاضرهیچ برندی 
درخصوص محصوالت ایرانی در دنیا 
به شکل معرفی شده نداریم و تنها 

یکی دوبرند نوپا درخصوص زعفران 
در حال فعالیت هستند و متاسفانه به 
همین دلیل خشکبار ایران به راحتی 
هر سال مشتری های خود را از دست 

می دهد 

رشد 13 درصدی میزان سرمایه گذاری صنعتی در گیالن 
رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان گیالن با اش��اره به س��رمایه گذاری 
بی��ش از ۷ ه��زار و ۶۰۰ میلی��ارد ریالی در 
حوزه صنعت درس��ال ۹3 اعالم کرد: میزان 
س��رمایه گذاری صنعت��ی در اس��تان گیالن 

13درصد رشد داشته است.
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از روابط عمومی 
س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان 
گی��الن، علی منتظری با بیان رش��د میزان 
گی��الن  در  صنعت��ی  س��رمایه گذاری های 
گفت: طی س��ال گذش��ته 1۴۷ فقره پروانه 
بهره برداری صنعتی در استان صادر شد که 
مجموع س��رمایه گذاری آنها بیش از ۷ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد ری��ال بوده و ۴ هزار و ۸۰۸ 
نفر نیز به صورت مس��تقیم مش��غول به کار 

شده اند.
وی تصری��ح کرد: طی ای��ن مدت، صنایع 

آش��امیدنی ها،  و  غذای��ی 
و  فل��زی  محص��والت 
ماش��ین آالت و تجهیزات، 
و  محص��والت الس��تیکی 
پالستیکی و صنایع چوبی 
و سلولزی بیشترین تعداد 
پروانه ه��ای بهره برداری را 

به خود اختصاص دادند.
بیش��ترین  منتظ��ری 
س��رمایه گذاری های  سهم 
صنعتی را به ترتیب شامل 
فلزی  س��اخت محصوالت 
با بیش از 3 ه��زار میلیارد 
غذایی  محص��والت  ریال، 

و آش��امیدنی با بیش از ه��زار میلیارد ریال، 
تولید منسوجات با ۷۸۸میلیارد ریال، صنایع 
چوب با ۷۵3 میلیارد ریال و ماش��ین آالت و 

دس��تگاه های برقی را ب��ا ۷۵۰میلیارد ریال 
سرمایه گذاری عنوان کرد.

وی خاطرنش��ان ک��رد: از مجم��وع 1۴۷ 
فقره پروانه بهره ب��رداری، محصوالت غذایی 

و آش��امیدنی، ماشین آالت 
برق��ی  دس��تگاه های  و 
و محص��والت فل��زی ب��ه 
آم��ار  بیش��ترین  ترتی��ب 
ایج��اد اش��تغال را به خود 

اختصاص دادند.
این مس��ئول در ادامه با 
اش��اره به صدور 332 فقره 
جواز تاس��یس صنعتی در 
گذشته  س��ال  طی  استان 
تصری��ح کرد: ای��ن میزان 
با پیش بینی  جواز تاسیس 
از  بی��ش  س��رمایه گذاری 
13 ه��زار میلی��ارد ریال و 
ایجاد اشتغال برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر صادر 

شده است.
رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 

اس��تان گی��الن عمده تری��ن میزان س��هم 
جواز تاس��یس صنعتی را به ترتیب ش��امل 
محصوالت غذایی و آش��امیدنی، محصوالت 
الس��تیکی و پالس��تیکی، صنای��ع چوب��ی، 
محصوالت فلزی و س��اخت ماش��ین آالت و 

تجهیزات عنوان کرد.
منتظری در ادامه با اش��اره به رش��د 22 
درصدی در صدور جواز طرح توسعه صنعتی 
در س��ال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 
۹2، از صدور ۴۴ مجوز طرح توسعه صنعتی 
در استان طی سال ۹3 خبر داد و افزود: این 
در حالی اس��ت که در سال پیش تر 3۶ فقره 

جواز طرح توسعه صنعتی صادر شده بود.
وی افزود: انتظار می رود با سرمایه گذاری 
3 ه��زار میلی��ارد ریال��ی در اج��رای ای��ن 
طرح های صنعتی ب��رای بیش از 1۸۰۰ نفر 

اشتغال جدید ایجاد شود.
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توافقهستهای
فرصتیبرایاصالحاتداخلی

این تفاهمنامه و رف��ع تحریم ها به نوعی زمینه ای 
برای تعامل س��ازنده با جهان فراهم خواهد کرد ولی 
لزوما تحوالت سریع روی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. 
البته باید به این مسئله توجه کرد که ما در گذشته 
فرصت های زیادی را از دس��ت داده ایم و هزینه های 
زیادی را به جامعه تحمیل کرده ایم که این هزینه ها 
باید به مرور برداش��ته ش��ود و اقتصاد به ریل اصلی 
خود برگردد. بنابراین این تحول یک تحول زودگذر 
و معامل��ه ای نخواهد بود ک��ه بگوییم یک معامله ای 
صورت می گیرد و قضیه تمام اس��ت. ما اگر بعضی از 
امور را حتی در اقتصاد داخلی خودمان هم بخواهیم 
انجام دهیم، زمان می برد و طوالنی است اما اینکه از 
امکانات بین المللی که در نتیجه این توافق به دست 
می آید بخواهیم استفاده کنیم، فکر می کنم حداقل 
دوس��ال طول می کش��د تا اث��ر آن را در اقتصادمان 

ببینیم و زودتر از آن امکان پذیر نیست. 
 به طورکلی رفع تحریم ها فضایی را ایجاد می کند 
تا سیاس��ت های بلندمدت اقتصادی را دنبال کنیم و 
باید بدانیم آنچه اهمیت دارد سیاس��ت های داخلی 
است، زیرا سیاست خارجی تنها بخشی از مشکالت 
را ح��ل می کند. در بهترین حالت حداقل دو س��ال 
طول می کش��د ت��ا کش��ور از نتایج رف��ع تحریم ها 
اس��تفاده کن��د و نباید فرام��وش کنیم ک��ه توافق 
نهایی در تیرماه امضا خواهد ش��د. اینکه تصور کنیم 
بالفاصله س��رمایه های خارجی به کش��ور س��رازیر 
می شود تصور اشتباهی است. نباید انتظار داشت که 
از هم اکنون شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری 
وارد ایران شوند، بلکه باید منتظر اثرات سیاسی این 
توافق باش��یم و تمامی مس��ائل را بلندمدت بنگریم. 
البت��ه عالوه ب��ر توافق هس��ته ای و رف��ع تحریم ها 
اقتص��اد کش��ور نیازمن��د اصالح س��اختار اس��ت تا 
س��رمایه گذاران خارجی راغب به سرمایه گذاری در 
ایران ش��وند. مهم ترین آن برقراری حاکمیت قانون 
است. امنیت حقوق مالکیت، امنیت سرمایه گذاری و 
رعایت حقوق فردی و اجتماعی در حقیقت پیش نیاز 

هرگونه حرکت برای بهبود اقتصادی است.
 یک��ی از مهم ترین اثراتی که نهایی ش��دن توافق 
هسته ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت این است که 
دس��ت دولت برای این قبیل اصالحات داخلی بازتر 
خواهد بود. این توافق یک فضا و امکانات جدیدی را 
برای کشور به وجود می آورد و کشور را از تهدیدهای 

بین المللی مصون نگه می دارد.

رفعتدریجیآثارتحریمها

و  س��رمایه  ج��ذب  زمین��ه  در  تحریم ه��ا  رف��ع 
س��رمایه گذاری در ح��وزه نف��ت، گاز و به طورکل��ی 
انرژی تاثیر بس��زایی خواهد داشت. ما همیشه ناظر 
ای��ن مس��ئله بوده ایم که ش��رکت های خارجی برای 
س��رمایه گذاری در این حوزه در ایران بسیار مشتاق 
هس��تند و ت��الش می کنند، زیرا س��رمایه گذاری در 
حوزه نف��ت و گاز و انرژی در ایران همواره برای آنها 
منافع بسیاری به همراه خواهد داشت، اما این منافع 
در خارج از ایران اس��ت و به همین دلیل اس��ت که 
س��رمایه گذاران خارجی مشتاق س��رمایه گذاری در 
ایران هس��تند، البت��ه ما حتی در ای��ن زمینه هم با 
مش��کل روبه رو خواهیم شد، زیرا مشتریان ما جذب 
کشورهای نفت خیز دیگر شده اند و با توجه به شرایط 
نامناس��ب بازار نفت و رکود حاکم بر آن کار سختی 
را در پیش داریم. در بخش های داخلی مانند خودرو، 
لوازم خانگی و حوزه های دیگر صنعت، رفع تحریم ها 
به جذب س��رمایه گذار خارجی منجر نخواهد ش��د، 
زیرا فضای اقتصادی و همچنین زیربناهای اقتصادی 
داخلی کش��ور برای س��رمایه گذاران منفعتی در پی 
نخواهد داش��ت. در این زمینه باید زیرس��اخت های 
اقتص��ادی و همچنین سیاس��ت گذاری های ما تغییر 
کند تا س��رمایه گذاران بتوانن��د اطمینان کرده و در 
این حوزه ها س��رمایه گذاری کنند، آنه��ا باید بدانند 
که س��رمایه گذاری در ایران برای آنه��ا بازده دارد و 
این مس��ئله با حرف و خواهش و تمنا اتفاق نمی افتد 
مگر آنکه ما زیرس��اخت های خ��ود را اصالح کرده و 
یک فضای امن اقتصادی برای س��رمایه آنها به وجود 
بیاوریم. نباید انتظار داشت مشکالتی که برای اقتصاد 
ای��ران به وجود آمده، در عرض چند ماه با رفع برخی 
تحریم ها حل شود. این هیجانی که در بازار ارز و طال 
به وجود آمده کاذب است. مردم ایران در طول تاریخ 
نش��ان داده اند که در این حوزه شم اقتصادی خوبی 
ندارند. بعد از  قبول قطعنامه 598 هم ما این هجوم 
مردم را برای خرید س��که و دالر داش��تیم. نباید در 
حوزه هایی مثل قیمت ارز و کاهش سطح قیمت های 
کلیدی با وجود این توافق هیجان زده ش��ویم و بیش 

از حد خوشبین باشیم. 
بدون ش��ک یکی از آث��ار مهم وض��ع تحریم های 
گس��ترده، در بخ��ش تولی��د کش��ور ب��وده و برای 
تولیدکنن��دگان مش��کالتی از قبی��ل افزایش هزینه  
نهاده ه��ای تولی��د و همچنی��ن مش��کل در واردات 
کاالهای س��رمایه ای و واس��طه ای را به همراه داشته 
و در نتیج��ه یکی از آث��ار لغو این تحری��م قطعاً در 
این ح��وزه خواهد بود. تحت فش��ار تحریم و برخی 
موانع برای جابه جایی پول در نظام بانکی و بازکردن 
س��وئیفت ها فش��ار زیادی به بخش تولید کشور وارد 
ش��د. ولی با وجود رفع تحریم ها می توان امیدوار بود 
که بخ��ش قابل توجهی از ای��ن مخاطرات در بخش 
تولید کاس��ته خواهد  ش��د ام��ا با این ح��ال بخش  
عمده ای از مش��کالت و ضعف های ساختاری  اقتصاد 
ای��ران را نمی ت��وان به گردن تحریم های کش��ورهای 
اروپایی و آمریکا و همچنین شورای امنیت انداخت.

در بح��ث توافق و رس��یدن ب��ه مرحله 
برداش��تن تحریم ها، فکر می کنم در ابتدا 
تحریم ها در زمینه مالی و بانکی برداش��ته 
شود، کما اینکه االن اثرش را روی قیمت 
س��هام بانک های م��ورد تحریم گذاش��ته 
اس��ت، مناب��ع مال��ی بلوک��ه ش��ده آزاد 
می ش��ود و مراودات مالی که نداش��ته ایم 
برقرار می ش��ود، حاال اگر در این زمان تا 
برداشته ش��دن تحریم ها اقداماتی صورت 
گیرد و در حالت آماده ب��اش قرار بگیریم 
مس��لما آثار برداش��ته ش��دن تحریم ها با 
س��رعت بیش��تری مش��خص خواهد شد. 
ام��ا از نظ��ر اقتص��ادی، تولید و اش��تغال 
فک��ر می کن��م که  چه��ار تا پن��ج ماهی 
زم��ان الزم خواهد ب��ود تا لغ��و تحریم ها 
تاثی��رات واقع��ی خود را نش��ان دهد. اما 
از نظ��ر روانی مس��لما هم��ان موقع آثار 
انتظارات  را خواه��د گذاش��ت،  خ��ودش 

مربوط به افزایش قیمت ها از بین می رود 
و احتم��اال قیمت ها در یکس��ری کاالهای 
مصرفی کاهش خواهد یافت، از نظر بحث 
س��رمایه گذاری نیز س��رمایه گذارها وقتی 
مطمئ��ن ش��وند ای��ن تحریم ها برداش��ته 
خواهد شد آن زمان برای دریافت مجوز و 
پیمودن مس��یرها برای دریافت مجوزهای 
البته  کرد،  اقدام خواهند  س��رمایه گذاری 
اینها زمانبر اس��ت. بنابراین هرچه بیشتر 
این اطمینان را ایجاد کنیم که این توافق 
انجام می شود و مفاد آن هم در چارچوب 
همان انتظاراتی اس��ت که طرفین دارند و 
ب��ه برنامه زمان بندی برای اجرا می رس��د 
ممکن اس��ت از همی��ن االن این اقدامات 
را انجام دهند و آماده بش��وند برای بحث 
انتق��االت و س��رمایه گذاری. حتی  نقل و 
ممک��ن اس��ت درصورتی ک��ه از برط��رف 
ش��دن تحریم ه��ا اطمینان حاصل ش��ود، 
از همی��ن االن بعضی از محدودیت ها دور 
زده شود، زیرا در آینده برای آن مجازاتی 

وجود نخواهد داش��ت و شاید شرکت های 
خارج��ی یا ش��رکت هایی ک��ه در تحریم 
بودند از همین االن اقداماتی انجام دهند 
تا این مس��ئله زودتر به نتیجه برسد و بعد 
از لغو تحریم ها نتایج آن را زودتر ببینند. 
اما در بخش تولید و اش��تغال به نظر من 
حداقل پنج تا شش ماه زمان الزم دارد و این 
یک چیز طبیعی است و نباید انتظار داشته 
باش��یم که از همین فردا اش��تغال و تولید 
رونق گیرد و جبران کاس��تی های گذش��ته 
شود. بخشی از آن هم به خود ما بر می گردد 
و این مس��ئله که ما چقدر می توانیم از این 
ماج��را را به فرصت تبدی��ل و از این فرصت 
اس��تفاده کنیم، موانع داخل��ی خودمان در 
بحث فضای کسب وکار، انحصارات، مشخص 
ش��دن قیمت ه��ا و بح��ث ن��رخ ارز و. . . را 
برطرف کنیم که اینها دیگر در دس��ت خود 
ما اس��ت، البته آثار تحریم در آنها منعکس 
شده اما چیزی نیست که در بحث تحریم ها 
دیده ش��ده باشد و این توانایی خود ما است 

ک��ه بتوانیم از این فرصت ها اس��تفاده کنیم 
و ان شاءاهلل تا پایان سال به نتیجه برسیم. 

تحریم ها در بحث های مالی، لوازم یدکی 
و ف��روش اقالم نفتی تاثیر گ��ذار بوده و این 
مس��ئله قابل انکار نیس��ت اما در این دوران 
اقداماتی هم صورت گرفت که اینها تخفیف 
داده ش��ود، بعضی نیازها ساخت داخل شود 
یا راه های میانبری برای کاهش فشار ناشی 

از این تحریم ها پیدا شود.
اما در بحث تاثیر سریع رفع تحریم ها من 
معتقدم کماکان ای��ن بی اعتمادی با اندکی 
تخفیف وجود دارد، زی��را باید طرفین مفاد 
توافقنامه را بررس��ی کنند و اینکه آیا بر سر 
آن تفاهم دارند یا نه و بعد برس��یم به بحث 
تاثی��ر آن. بیش��ترین تاثی��ر آن تاثیر روانی 
خواهد بود و اینکه جنگی صورت نمی گیرد، 
درگی��ری نظام��ی نخواهد بود ک��ه بخواهد 
فضای س��رمایه گذاری را مخ��دوش کند یا 
تحت تاثیر قرار دهد و البته این مس��ئله که 
مشخص شد با مذاکره می شود هرچیزی را 

که بر س��ر آن اختالف وجود دارد، به نتیجه 
رساند.

همین باعث می ش��ود انتظ��ارات کاذب و 
تورمی برطرف شود و می ماند بحث واقعیت 
و اینک��ه چقدر ای��ن رفع تحریم ه��ا باعث 
می شود در یک فضای امن به سرمایه گذاری 

و تولید اقدام شود. 
افزایش  انتظار داشت که عدم  می توان 
قیمت ه��ا و ایجاد ثبات در بازار س��که و 
ارز و از بین رفت��ن این بازارهای کاذبی 
ک��ه در ای��ن م��دت ش��اهد آن بودیم و 
رفت��ن ای��ن مناب��ع ب��ه س��مت بانک ها، 
ب��ازار س��رمایه و بحث خصوصی س��ازی 
و خریدوف��روش س��هام و... بتواند نقش 

واقع��ی اقتص��اد را تحری��ک کن��د. 
البته این آثار به س��رعت پدیدار نخواهد 
شد اما به هر حال وضعیت مردم از زمانی 
که در آن فضای ناامن اقتصادی و فضایی 
که از نظ��ر نظامی تهدید می ش��دند قرار 

داش��تند،  بس��یار بهتر خواهد ش��د. 

پ��س از ماه ه��ا گفت وگ��وی نفس گی��ر 
باالخ��ره مذاکره کنندگان بر س��ر موضوع 
هس��ته ای ای��ران به یک راه حل مش��ترک 
دس��ت یافتند. مذاکراتی ک��ه عالوه بر تیم 
مذاکره کنن��ده برای مردم ایران نیز به یک 
ماراتن تبدیل شده بود؛ ماراتن بیم و امید؛ 
چه برای مخالفان این مذاکرات و چه برای 
موافق��ان. در طول ماه هایی که مذاکرات به 
مراحل حساس خود رسیده بود، مردم ایران 
همواره منتظر خبری بودند تا نتیجه کار را 
برای آنها مش��خص کند. خبری که بعد از 
هشت روز نفس گیر برای مذاکره کنندگان 
در لوزان و مردم در ایران رسید. خبری که 
عده ای با ش��ادمانی از آن استقبال کردند، 
ع��ده ای ه��م ناراحت ش��دند و عده ای هم 
هنوز نمی دانند باید ش��اد باشند یا مغموم. 
نتیج��ه مذاکرات هس��ته ای، به خصوص با 
توج��ه به تخصصی بودن موضوعات مربوط 
به آنچه در حوزه هس��ته ای و چه در حوزه 
دیپلماس��ی شاید از این رو برای مردم مهم 
و دارای اهمیت باالیی است که پیامدهای 
ناش��ی از تحریم ها را به صورت مستقیم بر 

زندگی خود حس کردند. 
نفیس��ه که 25 س��ال دارد و دانشجوی 
کارشناس��ی ارشد رش��ته MBA دانشگاه 
اصفهان اس��ت در این ب��اره می گوید: »من 
معموال اخبار را دنبال نمی کنم اما مذاکرات 
را دنبال می کردم، ابتدا به خاطر اینکه فکر 
می کردم ما نباید بر س��ر مسائل هسته ای 
تواف��ق کنیم، فکر می کردم تیم هس��ته ای 
ب��ه هر قیمتی به دنبال لغو تحریم هاس��ت 
اما به مرور متوجه ش��دم که توافق بر س��ر 
مس��ائل هس��ته ای برای ما ضرری نخواهد 
داش��ت و باعث نمی ش��ود از پیش��رفت در 
علوم هس��ته ای ب��از بمانیم و ه��ر چیزی 
هم که به تعویق بیفتد در نهایت 10س��ال 
خواهد ب��ود.« او حاال از نتیج��ه مذاکرات 
راضی است و درباره تاثیر آن بر زندگی اش 
می گوید: »در این 10س��ال پیشرفت های 
فردی زیادی به دست خواهیم آورد. از نظر 
کاری، مال��ی و البته تحصیل��ی. مخصوصا 
برای م��ن که رش��ته ام در ای��ران چندان 
شناخته شده نیست ولی از آن در خارج از 
کشور به خوبی استقبال می شود؛ هم برای 

ادامه تحصیل و هم کار.«
مرضیه یک کارش��ناس حقوق است و در 
یک شرکت خصوصی کار می کند. او معتقد 
است: تاثیر رفع تحریم ها روی کار او خیلی 

زیاد خواهد بود زیرا شرکتی که در آن کار 
می کند می تواند وارد پروژه های بین المللی 
هم ش��ود و او نیز می توان��د در حوزه های 
بین المللی مش��اوره های حقوقی بدهد که 
در نتیجه درآمد بیش��تری خواهد داش��ت. 
او می گوید: »بیش��ترین تاثیر لغو تحریم ها 
در زندگ��ی م��ن از نظر اقتص��ادی خواهد 
ب��ود. عالوه بر اینکه م��ن در حوزه کاری ام 
تجربه های جدیدی به دست خواهم آورد.« 
نظ��ر نرگس درب��اره به نتیجه رس��یدن 
مذاکرات کمی متفاوت اس��ت. او 33 سال 
دارد، گرافیس��ت اس��ت و در حوزه انتشار 
کت��اب فعالی��ت می کن��د. او می گوید: »از 
اینک��ه از ای��ن حالت که ان��گار در جنگیم 
در می آییم احساس خوبی دارم. قطعا با از 
بین رفتن تحریم ها آرامش بیشتری به بازار 
می آید و در نتیجه فش��ارها و استرس های 
مال��ی بر من و همس��رم ه��م خیلی کمتر 
خواهد ش��د و این برایم خوش��ایند است، 
ع��الوه بر اینک��ه در حوزه ش��غلی هم اگر 
قیمت کاغ��ذ پایین بیاید ما قطعا امس��ال 
کتاب های بیش��تر و ب��ا کیفیت تری چاپ 
خواهیم کرد.« حامد 23 س��اله هم نسبت 
ب��ه این تفاهم خوش��بین اس��ت. او بازیگر 

تئات��ر و معتق��د اس��ت رف��ع تحریم ها در 
حوزه ش��غلی او بس��یار تاثیر گذار اس��ت. 
حام��د در این باره می گوید: »بدون ش��ک، 
توافق هس��ته ای برای من و هم صنفان من 
در حوزه هنرهای نمایش��ی امیدوار کننده 
و تاثیرگ��ذار خواه��د ب��ود. هن��ر نمایش 
به عنوان پیشه، منفعت مالی چندانی برای 
م��ا تئاتری ها ن��دارد، کار در این حوزه نیاز 
ب��ه ذهنی آرام و دلی مطمئ��ن دارد و این 
مس��ئله در ش��رایطی که جنگ و تحریم و 
بحران بر سر کش��ور ما سایه افکنده باشد 
امکان پذیر نیس��ت. از س��وی دیگر بهترین 
نمایش ها نیز ب��دون مخاطب فاقد هرگونه 
ارزشی اس��ت و مخاطب نمایش بودن نیز 
نیاز ب��ه دل و ذهنی به دور از تش��ویش و 
البته شرایط اقتصادی به دور از بحران دارد 
و قطعا توافق هسته ای به ما نوید استقبال 
بیش از پیش مخاطب��ان از هنر نمایش را 
می ده��د.« ع��الوه براین او معتقد اس��ت، 
ح��ل معضل اقتصادی و لغ��و تحریم ها هم 
بر ش��غلش تاثیر می گذارد زیرا با مدیریت 
صحیح می ت��وان بودجه بیش��تری به این 
ح��وزه اختصاص داد، عالوه ب��ر این حامد 
برق��راری ارتباط با کش��ورهای دیگر را نیز 

بر کار خود تاثیرگذار می داند. 
محسن 33 س��اله اما نظر متفاوتی دارد. 
او یک تاجر خرد حبوبات اس��ت. محس��ن 
می گوی��د: »االن تواف��ق و رف��ع تحریم به 
درد من نمی خ��ورد مگر اینکه قیمت دالر 
پایین بیاید، اگرنه به حال من خیلی فرقی 
نخواهد کرد. توافق زمانی به کار من می آید 
که مردم ق��درت خرید پی��دا کنند. مردم 
امروز قدرت خرید ندارند و اگر قرار نباشد 
ق��درت خرید آنها ب��اال برود پ��س نتیجه 
مذاکرات برای من اهمیتی نخواهد داشت. 
ما در بین کشورهای همسایه که من با آنها 
خریدوفروش دارم وض��ع بدی نداریم ولی 
این به این معنا هم نیس��ت که وضع خوبی 
داری��م اما اگ��ر رفع تحریم ها باعث ش��ود 
قدرت خرید مردم باال برود اوضاع متفاوت 
خواه��د ب��ود و بر کس��ب وکار م��ن تاثیر 
زیادی می گذارد و حت��ی می توانم تجارتم 
را به کش��ورهای دیگر به غیر از کشورهای 
همسایه گس��ترش بدهم. باید منتظر ماند 

و دید چه اتفاقی می افتد.«
داوود 45 س��اله هم کاس��ب بازار است. 
او ک��ه ب��ه دلی��ل تحریم ها در س��ال 88 
اعالم ورشکس��تگی کرده، بعد از س��ال ها 

تولید ی��راق س��اختمانی حاال فروش��نده 
یراق س��اختمانی اس��ت. او می گوید: »ما 
نی��از داری��م ک��ه بازار ب��ه ثبات برس��د و 
قیمت ارز ثابت ش��ود. مس��ئوالن باید این 
کار را انج��ام دهند، اگرنه رف��ع تحریم ها 
ب��رای ما چه فایده ای خواهد داش��ت؟« او 
می گوید در س��ال های تحریم آنچه بیشتر 
از ورشکس��تگی آزارش داده است دروغ و 
کلکی بوده اس��ت ک��ه می دیده و آرزویش 
این اس��ت: »حاال که ممکن است به خاطر 
برداشتن تحریم ها فشار اقتصادی بر مردم 
کمتر ش��ود کاش فرهنگی به وجود بیاید 
که ما احس��اس کنیم یک خانواده هستیم 
و وقتی کسی دارد رعایت می کند و مراقب 
کارهایش است از خانه بیرون نرود و ببیند 
ک��ه دیگران دارن��د دزدی می کنند، دروغ 

می گویند و سر هم کاله می گذارند.«
ح��اال م��ردم ای��ران ب��ا تم��ام بی��م و 
لغ��و  نتای��ج  انتظ��ار  در  امیدهای ش��ان 
تحریم های��ی هس��تند ک��ه طی 9 س��ال 
صبرش��ان را در بوته آزمایش گذاشته و به 
مرور تاثیر خود را روی زندگی آنها آش��کار 
کردند. تحریم هایی که قرار اس��ت برداشته 

شود. 

ماراتنبیموامید
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اینستاگرام ساعتی در راه است
ــزارش گـاردین،  به گ
ــبکــه  ش مهنــدس 
ــتاگرام،  اینس موبایلی 
ــتاگرام جزو  ــت که اینس ــام کرده اس ــته ای اع در نوش
ــن های قابل نصب روی ساعت اپل  ــتین اپلیکیش نخس
خواهد بود و برنامه نویسان اینستاگرام تصمیم دارند راه 
ــه عاقه مند به طراحی  ــانی ک را برای دیگر برنامه نویس
ــوار کنند.  ــتند هم ــاعت اپل هس ــرای س ــن ب اپلیکیش
ــتاگرام این امکان را به  ــاعتی اپلیکیشن اینس نسخه س
ــران می دهد که صفحه کاربری و عکس های جدید  کارب
ــده را چک کنند، الیک بزنند و  ــتراک گذاشته ش به اش

کامنت بگذارند.
ــته این وب سایت، نسخه ساعتی اینستاگرام با  به نوش
نسخه طراحی شده آن برای سیستم عامل iOS متفاوت 
ــتاگرام، این اپلیکیشن در  خواهد بود و بنا به اعام اینس
نسخه ساعتی آن از ساختار ساده تری برخوردار خواهد 
بود. البته اینستاگرام تنها برنامه ای نیست که تا به حال 
ــقدم شده است،  ــاخت یک نسخه ساعتی پیش برای س
 Evernote، City Mapper، ــن های ــه اپلیکیش بلک
ــن روزنامه گاردین  Salesforce  و همچنین اپلیکیش
ــاعت های  نیز خود را برای ارائه یک برنامه مخصوص س

اپل آماده می کند. 

کاهش پیش بینی های بانک جهانی 
درباره رشد اقتصادی شرق آسیا

ــزارش بلومبرگ،  به گ
با  ــی  جهـان ــک  بــان
ـــار بیـــانیـه ای  انتش
ــد اقتصادی چین و  ــود را درباره رش پیش بینی های خ

تمام کشورهای شرق آسیا کاهش داد. 
کارشناسان بانک جهانی با توجه به خطرات بزرگی 
ــود  که افزایش ارزش دالر و همچنین افزایش نرخ س
ــورها به  ــد اقتصادی کش در آمریکا می تواند برای رش
ــود را درباره  ــد، پیش بینی های خ ــته باش دنبال داش
ــیا  ــرق آس ــورهای ش ــد اقتصادی چین و کل کش رش
ــد  ــک جهانی که در ماه اکتبر رش ــش دادند. بان کاه
ــرق  ــد اقتصادی منطقه ش ــدی را برای رش 6.9 درص
ــد 6.8 درصدی را برای  ــال 2015 و رش ــیا در س آس
ــال 2016 پیش بینی کرده  ــاد این منطقه در س اقتص
ــود، پیش بینی های خود را مورد بازبینی قرار داده و  ب
ــال و سال آینده رشد 6.7 درصدی را برای  برای امس

این منطقه پیش بینی می کند.
ــای خود را برای  ــک جهانی همچنین پیش بینی ه بان
ــد اقتصادی چین در سال 2015 و 2016 یک دهم  رش
ــرای اقتصاد چین در  ــش داد و اعام کرد ب درصد کاه
سال 2015 رشد 7.1 دهم درصدی و برای سال 2016 

رشد 7درصدی را پیش بینی می کند. 

تعیین قیمت نفت سنگین بصره
ــنگین  ــراق نفت س ع
بصره را با کیفیت تازه 
ــازار روانه می کند  به ب
ــتریان  ــوع نفت در ماه مه به مش ــرای تحویل این ن و ب

آسیایی، اروپایی و آمریکایی تخفیف می دهد. 
به گزارش رویترز، عراق در روزهای اخیر قیمت نفت 
ــرای تحویل در ماه مه 2015 تعیین  صادراتی خود را ب
ــنگین بصره با تخفیف به  ــاس آن نفت س کرد که براس
ــازمان  ــود. س ــیا و آمریکا ارائه می ش بازارهای اروپا، آس
ــام کرد که  ــومو( اع ــی و فروش نفت عراق )س بازاریاب
ــرای تحویل به  ــره ب ــنگین بص ــمی نفت س قیمت رس
ــنت تخفیف در  ــیایی با 6 دالر و 85 س ــتریان آس مش

مقایسه با شاخص نفت عمان و دوبی تعیین شد. 
ــل در  ــرای تحوی ــت ب ــن نف ــال، ای ــن ح در همی
ــنت پایین تر از قیمت  بازارهای اروپا 8 دالر و ٤5س
ــاخص نفت دریای شمال)برنت( عرضه می شود و  ش
ــمالی و جنوبی نیز یک دالر  در بازارهای آمریکای ش
ــاخص نفت ترش فروخته  ــنت پایین تر از ش و ٤0 س

ــد. خواهد ش
عراق در حالی به عرضه نفت سنگین بصره روی آورده 
است که مشتریان نفت عراق درخواست کرده بودند که 
ــبک بصره را برای تامین کیفیت آن به دو درجه  نفت س

نفتی مجزا تفکیک کند. 

رقابت پنهان برای 
بازار ایران

را می ت�وان  اخی�ر  ی�ک ده�ه 
ش�رکت های  یکه تازی  س�ال های 

شرقی در اقتصاد ایران دانست. 
برای  غربی  اکنون ش�رکت های 
افزایش مبادالت تج�اری با ایران 
آماده اند و بر س�ر بازار ایران یک 

رقابت پنهان را آغاز کرده اند. 
پیش بین�ی می ش�ود در صورت 
رف�ع تحریم ه�ا، فض�ای تج�ارت 
کش�ورهای  و  ش�ده  رقابتی ت�ر 
اروپایی همانند س�ال 2005 نقش 
پررنگ ت�ری در تجارت ب�ا ایران 

بازی کنند. 

سام خوانندگان عزیز. با شرکت کننده بعدی خودمان در خدمت شما خواهیم بود. 
بنده: شرکت کننده محترم خودتون رو معرفی بفرمایید. 

شرکت کننده: من نادر فشاریه هستم. 
بنده: آقای افشاریه با رونِد... 

شرکت کننده: افشاریه نه، فشاریه. 
بنده: بله عذر می خوام. آقای فشاریه با روند مسابقه آشنا شدید یا نیازه که توجیه تون کنیم؟ 
ــروع  ــرکت کننده: ما خودمون دیگران رو توجیه می کنیم داداش. تا توجیه ات نکردیم ش ش

کن. 
بنده: بسیار ممنونم از لطف شما. 

سوال اول: کدام یک از موارد زیر، تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد کشور دارد. 
الف( رشد اقتصادی منفی  
ب( رکود اقتصادی  

ج( تورم باال  
د( افزایش نقدینگی

شرکت کننده: به نام خدا؛ نادر فشاریه هستم، بحران اقتصادی اروپا و آمریکا. 
بنده: االن این چه ربطی به سوال داشت؟ 

شرکت کننده: نمی دونم، به من گفتن زنگ بزن به برنامه همین ها رو بگو. 
بنده: یعنی االن باید قطع کنید؟ 

شرکت کننده: نچ!  گفتن یه مشت محکمم بکوب. 
بنده: کجا؟ 

شرکت کننده: توی دهن عوامل داخلی و خارجی. 
بنده: عوامل داخلی و خارجِی چی؟ 

شرکت کننده: دیگه اونش رو خبر ندارم. 
بنده: خب، االن مشت تون رو اگه ممکنه بکوبید که ما بریم سراغ شرکت کننده بعدی. 

شرکت کننده: نچ!  من می خوام مسابقه بدم. 
بنده: باشه، پس سوال رو جواب بدید که مسابقه ادامه پیدا کنه. 

شرکت کننده: این سخت بود، بعدی رو بپرس. 
ــنا  ــابقه آش ــوال بعدی. مثل اینکه با روال مس ــه؛ باید جواب بدید، بعد بریم س بنده: نمی ش

نیستید. 
شرکت کننده: تو کی هستی که بگی آشنا هستم یا نیستم؟  بگو گنده ترت بیاد! 

بنده: آقای تهیه کننده؟  نظر شما چیه؟ . . . بله می گن ما خیلی بیجا می کنیم بخوایم شما 
رو آشنا کنیم. بریم سوال بعدی. 

سوال: کدامیک از موارد زیر، از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصاد جهانی به حساب نمی آید؟ 
الف( کاهش رشد بهره وری  
ب( مسن تر شدن جمعیت   

ج( کمبود سرمایه در بخش مولد 
د( تولید بالقوه

شرکت کننده: به نام خدا؛ نادر فشاریه هستم، اقتصاد نظام سلطه رو به فروپاشی است. 
بنده: بله، در واقع. . . عرض کنم که. . . چیزه. . . 

شرکت کننده: هان؟  چته؟  ِد حرف بزن! 
بنده: نه نه!  چیزی نیست. . . فقط زبانم بند اومده از پاسخ های قاطع و دقیق شما به سواالت. 

شرکت کننده: هومممم... آفرین... خوش مان آمد...
بنده: اگه اجازه بدید سوال سوم رو هم مطرح کنم. 

سوال: در چند روز گذشته، قیمت کدام یک از خودروهای زیر افزایش یافته است؟ 
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ــتم، می خوام بگم غرب به آخر خط رسیده و در  ــرکت کننده: به نام خدا؛ نادر فشاریه هس ش

نهایت مجبور می شه در مقابل جهان سوم زانو بزنه. 
بنده: احسنت. پاسخ شما کاما درست بود. شما برنده جایزه ویژه ما شدید. بپیچم یا همین جا 

میل می کنید. 
شرکت کننده: نخیر، همین جا میل می کنید! 

بنده: می کنم؟ 
شرکت کننده: می کنید. 

بنده: نه من چیزم. من رژیم دارم. جان شما نمی خوا... نم... نک... خفه... خفه شدم... اومممم... 
اوووومممم...  اومممممم... 

در بین 25 فینالیست رقابت طراحی الکترولوکس، طرح مفهومی یخچال ژله ای دیده می شود که موادغذایی را در یک پلیمر زیستی ژل مانند نگه داری می کند.یخچال پس از سیستم 
تهویه در رتبه دوم مصرف انرژی برق منازل قرار دارد. اما یک طراح روس به نام »یوری دیمیتریف«، طرح مفهومی یخچالی را ارائه کرده است که میزان مصرف انرژی را به صفر می رساند.

ب�ه تازگ�ی نش�ریه اینترنت�ی »گلوب�ال 
ریس�رچ« با انتشار گزارشی از درآمد و رونق 
ش�رکت های آمریکایی مدعی ش�ده، سود 
حاص�ل از جنگ افروزی در منطقه آس�یای 
غربی و تالش شرکت های اقتصادی و تعدادی 
از سرمایه داران بین المللی دلیل اصلی توسعه 
ناامنی در منطقه و همچنین مهم ترین دلیل 
حمایت آمریکا از عناصر تروریست در سوریه 

و حمالت سعودی به یمن بوده است. 
گزارش »پول های خونین« نوشته »لیلی دین«  
گزارشی از درآمدها و رونق روزافزون شرکت های 
ــود و درآمد این شرکت های  آمریکایی و میزان س
تولید ساح، نفتی، بازسازی اقتصاد، جاده، صنایع 

و... به دست می دهد. 
ــت  ــوال اینجاس به گزارش بولتن نیوز حال س
ــن میلیونرهای جنگی تفنگ بر  که چندنفر از ای
دوش گرفته اند؟ چند نفر از آنها گودال و خندق و 
استحکامات جنگی حفر کرده اند؟ چند نفر از آنان 
ــنگی و پناه گرفتن در گودالی پُر از موش را  گرس
تجربه کرده اند؟ چند نفر از آنها معنای شب های 
پی در پی بی خوابی و ترس و وحشت، پوکه و گلوله 

ــل را درک کرده اند؟! چند نفر از آنان تن  و مسلس
ــمن  ــرنیزه و مبارزه تن به تن با دش به جنگ س
داده اند؟ چند نفر از آنها زخمی یا در جنگ کشته 

شده اند؟ 
ــتری به  ــورها از قِبل جنگ قلمروی بیش کش
ــه درصورتی که در جنگ  ــت می آورند، البت دس
ــط قلمرو جدید را  ــوند. آنها فق پیروز میدان ش
ــرزمین تازه به دست  غصب می کنند. اما این س
ــدود مورد  ــط عده ای مع ــده، بی درنگ توس آم
ــتفاده قرار می گیرد و آنها درست همان  سوءاس
افرادی اند که از خون کشته شدگان جنگ پول 
ــت می آورند! و این درحالی است که این  به دس
واقعیت که بار اصلِی هزینه های جنگ بر دوش 

ــرجای خود  ــت، س ــردم کوچه و بازاراس م
محفوظ باقی است!  هزینه ها و تبعات مادی 
و معنوی جنگ ها سر به فلک می کشد. انتقال 
ــنگ قبرهای تازه،  ــاد لت و پار شده، س اجس
ــته، دل های سوخته و  ذهن های درهم شکس
خانه های ویران، بی ثباتی اقتصادی، افسردگی 
ــا و فاکت های پیامد آن و  و تمام بدبختی ه
ــه بر دوش  ــکنی ک البته مالیات های کمرش

نسل های بعدی آوار می شود. 
چند شرکت برتر سوداگر جنگی: 

ــال  ــلحه در س ــه(: فروش اس گروه تالس )فرانس
2013: 10.٤ میلیارد دالر- سود: 800 میلیون دالر

ــلحه  فینمکانیکا S. p. A )ایتالیا(: فروش اس
ــود  ــارد دالر - س ــال 2013: 10.6 میلی در س

100میلیون دالر 
ــاالت متحده(:  )ای ــده  ــای متح تکنولوژی ه
ــال 2013: 11.9 میلیارد  ــاح در س فروش س

دالر- سود: 5.7 میلیارد دالر
گروه ایرباسپ )فرانسه / هلند(: فروش اسلحه 
ــود  ــارد دالر- س ــال 2013: 15.7 میلی در س

خالص 2 میلیون دالر.

پول های خونین

پاسخ های دقیق آقای فشاریه

ــتی در جامعه وجود دارد،  زمانی که یک کاس
از میان برداشته شدن این کاستی، آرزوی اغلب 
ــت. چنین آرزویی، نیروی  اعضای آن جامعه اس
ــی در اجتماع فراهم می آورد که  ــیل باالی پتانس
ــن آرزو، این نیروی  ــدن ای ــه محض برآورده ش ب
ــیل به نفع برآورده کننده آن عمل کرده و  پتانس
ــی وی را ارتقا می دهد. حال اگر  ــار اجتماع اعتب
ــد، بسته  این مرجع برآورده کننده، یک برند باش
به میزان کاستی و نحوه عملکرد برند، درجه ای 
از آگاهی و نیز تعمیق جایگاه ذهنی در اجتماع 
به نفع آن برند حاصل می شود که بسیار مطلوب 
ــر، اغلب رفتارهایی که  ــت. از دیدگاهی دیگ اس
ــتای رفع کاستی های اجتماع الزم االجرا  در راس
ــتند، از دیدگاه شهروندان و اعضای جامعه،  هس
ــمار می آیند.  ــر به ش ــایان تقدی ــی ش رفتارهای
ــتن از آالم  به عنوان مثال، فعالیت در حوزه کاس
ــی افراد جامعه  ــاج، در ذهن تمام ــاران الع بیم
ارزشمند است و بی شک هر کس که اندک قدمی 
ــویق جامعه قرار  ــن حوزه بردارد مورد تش در ای
ــه برندی در  ــت. از این رو زمانی ک ــد گرف خواه
ــی دارد، مخاطب در  ــن حوزه هایی گام برم چنی
ــخ به وی و در اهدای جایزه اش، به گونه ای  پاس
ــمند و البته  ناخودآگاه وی را به جایگاهی ارزش
ــود منتقل می کند و این  ــر در ذهن خ ماندگار ت

یعنی ذات برندینگ. 
رعایت اخالقیات در این زمینه واجب است 
تمام مواردی که تا این مرحله از یادداشت 
ــی بود  ــی قرار گرفت، تاش حاضر مورد بررس
برای روشن سازی اهمیت و نقش این موضوع 
ــد فراموش کرد که  ــد. اما نبای ــای برن در ارتق
ــس اخاق در این فرآیند وجود  ــرزی از جن م
دارد که عدم آشنایی به اصول و بی بهره بودن 
ــاوره های تخصصی در این حوزه، منجر  از مش
ــده و نه تنها موجب از  ــور از این مرز ش ــه عب ب
ــود،  ــت رفتن تمامی نتایج مطلوب می ش دس
ــن مخاطب به جایگاهی  ــد را در ذه ــه برن بلک

نازل تر منتقل می کند. 
فراموش نکنیم که پیش از اهداف تجاری، ما در 
حال عمل به وظایف خود هستیم. اگر فراموش 
ــتیم  کنیم آنچه در این زمینه درحال انجام هس
ــته شده و  ــئولیت از پیش نوش یک وظیفه و مس
ــت، نوع برخوردمان با این موضوع از  واجب اس
جنس رفتارهای تبلیغاتی خواهد بود که بی شک 
مخاطب آن را توهین به شعور خود تلقی کرده 
ــان بر هم خواهد  ــادالت را به ضررم ــام مع و تم
ــل چنین ندانم کاری بزرگی، تنزل به  زد. ماحص
ــت.  جایگاه یک برند بی اخاق و فرصت طلب اس
درست است که در بخش قبل درخصوص رعایت 
اخاقیات صحبت کردیم، اما فراموش نکنیم که 
ــما در عمل  بی اطاعی جامعه هدف از آنچه ش
ــئولیت اجتماعی خود به عنوان یک برند  به مس

انجام می دهید، سبب خواهد شد که هیچ کدام از 
مکانیزم هایی که در حوزه تاثیر گذاری بر ارتقای 
ــتی عمل نکرده و  برند از آنها یاد کردیم به درس
هیچ برداشتی از آنها رخ ندهد. ازاین رو ضروری 
ــاب شده و ترجیحا زیر  ــت با یک برنامه حس اس
ــاوره کارآزموده، با نگاهی جامع و  نظر یک مش
ــت ها، آگاهی  مانع، ضمن ممانعت از سوء برداش
نسبت به آنچه انجام یافته را در جامعه باال برده 

و راه را برای ارتقای برند باز کرد. 
تکنیک های روابط عمومی بیشتر از 

تبلیغات جواب می دهد
در این حوزه و براساس آنچه در بخش پیشین 
ــا توجه به  ــد نگارنده ب ــنهاد اکی ــد، پیش آورده ش
تجربه ای که در مواجهه با کارفرمایان مختلف به 
ــت که به جای استفاده از  ــت آورده، بر این اس دس
تکنیک های تبلیغات، زیرساخت های الزم را برای 
اطاع رسانی در این زمینه براساس استراتژی های 
ــح و کارآمد روابط عمومی فراهم آورید. اگر  صحی
خود شما از عملکرد سازمان تان در حوزه ای که 
مربوط به عمل به مسئولیت های اجتماعی است 
بی پرده و مستقیم سخن بگویید، مخاطب آن را 
به گونه ای ظاهر سازی تلقی خواهد کرد. اما اگر 
ــتند، مانند مراکز  دیگرانی که مورد اعتماد هس
ــند،  ــانی و... تعریف کننده حکایت باش خبر رس
هم گوش شنوای بیشتری خواهند یافت و هم 
اینکه ارزش معنوی و اعتبار بیشتری به دست 

خواهد آمد. 

رعایت اصول اخالقی در زمینه برندینگ

سود میلیارددالری جنگ افروزی در منطقه به جیب چه کسانی می رود؟!

بهار مادرانه

ــل به یک عمر نگرانی  ــت تا 9 ماه انتظارت تبدی ــوی کافی اس همین که مادر می ش
ــود، مادر بودن خود به تنهایی بار سنگینی از مسئولیت و سختی را یدک می کشد.  ش
ــیرینی هایش یکجا در  ــوی گویا دنیا را با تمام دردها و تلخی ها و ش ــی مادر می ش وقت
ــود و از خودت و زندگیت رد می شوی  ــئولیتت صد برابر می ش آغوش گرفته ای. بار مس
ــالم به اجتماع هدیه دهی. اما مادر بودن برای بعضی ها طعم و  تا بتوانی فرزندانت را س
ــرد و تلخ تنهایی، بی همدمی و همراه با مادری کردن، پدر  رنگ دیگری دارد، رنگ س
ــت برای خیلی از زن ها دنیایی سخت تر از مادر بودن دارد، دنیایی که پر  بودن. سرنوش
ــت از کارکردن، زندگی را چرخاندن، بار تنهایی را بر دوش کشیدن و بی سرپرست  اس
ــان بار  ــروز، مادرها هم در کنار همسرانش ــت که در جامعه ام ــکی نیس نام گرفتن. ش
ــن مادران قصه  ــت برای ای ــند اما گاهی سرنوش ــادی خانواده را بر دوش می کش اقتص
ــان هم سایه مادر باشند و هم  ــد و آنها را وادار می کند برای بچه هایش دیگری می نویس
ــت که طعم تنهایی در زندگی این زنان پر رنگ تر می شود. حاال  ــتان پدر. اینجاس دس
یک زن بی سرپرست هم باید مادرانگی را فریاد بزند و هم برای بچه هایش پدری کند. 
ــهر پیدا می شود. زنی که همسرش  ــدن این زن ها در این ش هزاران دلیل برای تنها ش
ــوهر معتادش را  ــرده، زنی که از خانه مرد ناخلفش بیرون آمده، زنی که ش ــش ک رهای
ــان از دنیا رفته اند. آنها مانده اند با بچه های قد و نیم  ترک کرده و زنانی که همسرانش
قدشان و هزار بار سنگین بر دوش. اینها شاید زنانی هستند که روزی پا به پای مردها 
برای بقای زندگی می جنگیدند، حاال این همه سختی را در این کانشهر مرد ساالری 
ــت خانه در اجتماع آنقدر زیر بار  ــند و دم نزنند. زنان سرپرس باید تنهایی با خود بکش
فشار و تلخی ها و نگاه های سیاه و مزاحم له می شوند که گاهی از یاد می برند مادرانگی 

را در آغوش بگیرند و دست های مهربان مادرانه شان را بر سر فرزندانشان بکشند. 
گاهی از یاد می برند که دیگر این بچه ها مادر هم ندارند تا یک روز برای شان دیکته 
ــب ها با قصه های مادر بخوابند. تمام روزهای شان درگیر ساختن زندگی اند،  بگوید یا ش
ــت. اکثر این زن ها از قشر  ــخت اس در نقش مردانه. زندگی برای فرزندان آنها خیلی س
ــهر ساکنند و در کارخانه ها کارگرند، یا  ضعیف جامعه اند، آنها که در دورترین نقاط ش
در خانه های مردم نظافت می کنند. این زن ها هم حق مادرانگی دارند. شاید ما بتوانیم 
ــانیم، کافی است پیدای شان  ــاده یک روز آنها را در نقش مادرانه بنش با یک حرکت س
ــان را بزنیم و فقط پول یک روز کارشان را به  ــفید بهاری در خانه ش کنیم، یک روز س
ــان بمانند،  آنها هدیه دهیم و از آنان بخواهیم همین یک روز را در خانه کنار فرزندانش
ــان قصه بخوانند، بچه های شان را به پارک ببرند و یک شب  با آنها بازی کنند و برای ش
ــاید همین یک روز  ــیرین کودکی فروروند. ش ــان به خواب ش بچه ها در آغوش مادرش

بچه های شان لبخند بزنند. 

نگاه آخر

نمودار امروز
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مشاور برندینگ و سخنران حرفه ای حوزه کسب و کار
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فرصت سوزی
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