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مذاکرات ایران و افغانستان برای احیای سهم ایران از آب هیرمند آغاز شد

مشوق مالیاتیانتقال آب به هامون از کانال دیپلماسی
گل یا پوچ؟

 پای شاخص کل
در چاله افت ارزش معامالت

نخستین قطعه از پازل تحرک در بازار مسکن

شاید 10 سال دیگر از دریا انرژی استحصال کنیم

گروه های پیشرو عقب نشستند

 بررسی بخشودگی مالیاتی
برای ساکنان شهرک های صنعتی

پیش فروش ساختمان سامان می گیرد

استفاده از انرژی جزر و مدی
در مرحله تحقیقات

پایگاه اینترنتی »سوییس اینفو« نوشت: به زودی 
 هیات��ی از نماین��دگان اقتص��ادی ب��ه سرپرس��تی
»لیویا لوی« س��فیر پیشین س��وییس در ایران، به 
منظور بررس��ی فرصت های اقتصادی به ایران سفر 

خواهد کرد. 
این پای��گاه خب��ری، با اش��اره به انتش��ار بیانیه 
س��وییس به دنبال مذاکرات هسته ای ایران و گروه 
1+5 در2 آوری��ل  )13 فروردین( افزود: توافق اولیه 
ک��ه امکان لغو تحریم های ای��ران را فراهم می آورد، 
قرار اس��ت تا 30 ژوئن  )9 تیر( به عنوان بخش��ی از 

توافق جامع تر اجرایی شود. 
پای��گاه اینترنت��ی »س��وییس اینف��و« نوش��ت: 
درحالی ک��ه هنوز توافق هس��ته ای با ای��ران نهایی 
نش��ده اس��ت، نمایندگان تجاری س��وییس بررسی 
ظرفیت ه��ای همکاری اقتص��ادی با ای��ران را آغاز 

کرده اند. 
به نوشته این پایگاه خبری، امیدها برای دستیابی 
به نتیجه ای مثبت در خ��ارج از محافل دیپلماتیک 
در ح��ال افزایش اس��ت. نماین��دگان تجاری غرب 
تاکنون از طریق کانال های رس��می تالش کرده اند 

با ایران ارتباط برقرار کنند. 
حتی دبیرخان��ه دولتی امور اقتصادی س��وییس  
)س��کو( عالقه مند به توس��عه روابط با این کش��ور 

اسالمی اس��ت. یکش��نبه آتی هیاتی از نمایندگان 
اقتصادی به سرپرس��تی »لیویا لوی« سفیر پیشین 
س��وییس در ایران، به منظور بررس��ی فرصت های 

اقتصادی به ایران سفر خواهد کرد. 
نماینده کابینه س��وییس در امور توافقات تجاری 
که تا س��ال 2013 به عنوان س��فیر این کش��ور در 
تهران فعالیت می کرد، از اش��اره به اسامی شرکت ها 
خودداری کرد، اما فاش کرد که غیر از اعضای س��کو 
و فدراسیون تجاری سوییس، نمایندگان بخش های 
مختلف تجاری این کشور نیز به ایران سفر خواهند 

کرد. 
وی افزود: هیات تجاری سوییسی در سفر به ایران 
با وزیران، مسئوالن و دست اندرکاران اقتصادی این 

کشور دیدار خواهند کرد. 
این گزارش با اشاره به فعالیت برخی از شرکت های 
سوییس��ی فعال در ایران از جمله بخش های صنایع 
دارویی و مواد غذایی، ساعت س��ازی و سایر صنایعی 
که به طور مس��تقیم در معرض تحریم ه��ا نبوده اند 
نوشت: فقط شرکت های کوچک و متوسط سوییس 
نیستند که در ایران فعال هستند. شرکت های چند 
ملیتی سوییسی از جمله شرکت بزرگ مواد غذایی، 
ش��رکت تولید سیمان یا ش��رکت داروسازی نیز در 

ایران حضور داشته اند. 

 ح��ذف یاران��ه پن��ج گ��روه در آم��دی از جمله 
پزش��کان، مالکان خودروه��ای گران قیمت لوکس، 
صاحب��ان صرافی ها، اعض��ای هیات مدیره بانک ها و 
هیات مدیره شرکت های خصوصی انجام شده است. 
سرپرس��ت دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت 

رف��اه  و  کار  تع��اون، 
اجتماع��ی با تایید حذف 
یارانه برخی سرپرس��تان 
پردرآمد از ابتدای س��ال 
9۴، درب��اره نحوه تعیین 
افراد گف��ت: این فرمول 
دس��تگاه ها  مش��ورت  با 
ب��رای  و  ش��ده  نهای��ی 
حذف تدریج��ی افراد به 
 دولت ارسال خواهد شد. 
احد رستمی در گفت وگو 

با فارس، با اش��اره به اینکه کارگروه بررسی حذف 
یارانه اقش��ار پردرآمد ب��ا محوری��ت وزارت رفاه، 
جلس��ات نهای��ی خ��ود را برگزار می کن��د، اظهار 
داش��ت: نتیجه دقیق این نشست ها به زودی اعالم 

خواهد شد. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که تاکن��ون چه 
گروه هایی به طور کامل حذف شده اند، گفت: تاکنون 
هیچ گروهی حذف نش��ده است، اما برخی افراد که 
میزان دارایی و درآمدش��ان مشخص بود، از ابتدای 
س��ال 9۴ حذف ش��دند، به طورکلی پیشنهاد حذف 

تمام اقشار پردرآمد در فرمولی معین خواهد شد. 

سرپرس��ت اداره کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی 
از  تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گف��ت:  وزارت 
اردیبهشت ماه سعی داریم یارانه افراد قطعی شده را 

برای حذف به دولت پیشنهاد کنیم. 
وی اف��زود: در حال تکمی��ل بانک های اطالعاتی 
خانوار با هماهنگی دیگر 
دس��تگاه ها هس��تیم که 
براساس این هماهنگی ها، 
خانوار  دارای��ی  فرم��ول 
دریافت  حدنص��اب  ک��ه 
یاران��ه خواهد بود، معین 

می شود. 
الزم به ذکر اس��ت که 
ح��ذف یاران��ه ایرانی��ان 
س��ال  از  خ��ارج  مقی��م 

گذشته آغاز شده بود. 
براس��اس تکلیف مصرح در بن��د »ح« تبصره 20 
قان��ون بودجه س��ال 9۴ کل کش��ور، دولت موظف 
اس��ت یاران��ه خانواره��ای پردرآمد را قط��ع کند. 
خانوارهای پردرآمد به تش��خیص دولت و براس��اس 
شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان 

درآمد تعیین می شود. 
براس��اس قانون بودجه سال 139۴ میزان درآمد 
هدفمندس��ازی یارانه ها از ۴2 ب��ه 39 هزار میلیارد 
توم��ان برای توزی��ع نقدی کاهش یافت��ه و این در 
حالی اس��ت که حدود ۷۶ میلی��ون متقاضی یارانه 

نقدی در کشور وجود دارد. 

یارانه نقدی 5 گروه درآمدی حذف شد

سوییس اینفو: 
به زودی هیات اقتصادی سوییس به تهران سفر می کند
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بخش��ودگی مالیات��ی یک��ی از 
سیاس��ت هایی ب��ود ک��ه دول��ت 
برای تش��ویق صنعتگ��ران به کوچ 
به ش��هرک های صنعت��ی در پیش 
گرفت؛ سیاس��تی ک��ه نتیجه عمل 
ب��ه آن تاکن��ون ب��رای صنعتگران 

رضایت بخش نبوده  اس��ت.  انتقال 
یا ایج��اد یک واح��د تولی��دی در 
ش��هرک های صنعت��ی ک��ه فاصله 
زی��ادی با ش��هرهای اصل��ی دارند 
و اص��وال ه��م از نظر دسترس��ی به 
امکانات در شرایط مناسبی نیستند، 

 کاری دش��وار ب��ه نظ��ر می رس��د. 
سیاس��ت گذاران  رو  همی��ن  از 
برای اینک��ه تولیدکنن��دگان را به 
جای گرفت��ن در ای��ن ش��هرک ها 
تش��ویق کنند، اقدام ب��ه برقراری 

سیاست هایی تشویقی کردند. 

ع��دم رعای��ت معاه��دات بین ای��ران و 
افغانس��تان و به رسمیت نشناختن حق آبه 
ایران از هیرمند از س��وی همسایه شرقی، 
هامون  بین الملل��ی  تاالب ه��ای  مجموعه 
را خش��کانده  اس��ت. حضور رییس جمهور 
افغانس��تان در ایران فضای��ی ایجاد کرده 
ک��ه درهای جدیدی را ب��ه منظور مذاکره 
برای احیای این تاالب به روی وزارت امور 
خارجه ایران می گش��اید. به اعتقاد رییس 
مرکز ام��ور بین الملل و کنوانس��یون های 
س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت، قدرت 
دستگاه دیپلماس��ی تضمین کننده احیای 

هامون است. 
مجی��د ش��فیع پور، رییس مرک��ز امور 
س��ازمان  کنوانس��یون های  و  بین المل��ل 
حفاظت محیط زیس��ت مدعی اس��ت که 
در دولت یازدهم موضوع محیط زیست به 
دستور کار دس��تگاه دیپلماسی ایران وارد 

شده  است. 
تاالب ه��ای بین الملل��ی هامون ش��امل 
هامون پ��وزک، هامون صاب��ری و هامون 
هیرمند در اس��تان سیستان و بلوچستان 
واقع ش��ده و در زمان پرآب��ی، یک تاالب 
واحد را تش��کیل می دهن��د. بخش عمده 
این تاالب در ایران واقع ش��ده و رودخانه 
هیرمن��د ک��ه از افغانس��تان سرچش��مه 
می گیرد، مهم ترین منبع تامین کننده آب 
این تاالب است. اما متاسفانه مصرف بیش 
از حد آب در باالدس��ت، بیش از سه دهه 
اس��ت که هامون را از آب هیرمند محروم 
ک��رده و این تاالب را به کانونی برای وقوع 
پدیده گردوغبار در جنوب ش��رق کش��ور 

تبدیل کرده  است. 
محم��د اش��رف غن��ی، رییس جمه��ور 
افغانس��تان یکش��نبه وارد ای��ران ش��د و 
امیدهای زی��ادی وجود دارد تا دس��تگاه 
دیپلماسی ایران در این سفر، نظر مساعد 
رییس جمهور همسایه جنوب شرقی ایران 

را برای به رسمیت شناختن حق آبه ایران 
از رود هیرمن��د جلب کن��د. رییس مرکز 
بین الملل س��ازمان محیط زیس��ت  ام��ور 
نقش وزارت امور خارجه را در رایزنی بین 
کشورها بس��یار پراهمیت توصیف و تاکید 
می کند که پ��س از اتم��ام مذاکرات بین 
دولت ایران و افغانس��تان در زمینه حق آبه 
ای��ران از هیرمند، جزیی��ات را در اختیار 

رسانه ها قرار خواهد داد. 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز«  ب��ه   وی 
روابط بین کش��ورها توس��ط دستگاه های 
دیپلماسی در عرصه های گوناگون تنظیم 
می ش��ود. سیاست های وزارت امور خارجه 
بدون ش��ک برگرفته از راهبردهای تدوین 
شده در سطوح کالن کشور بوده و مدنظر 
همکاری بین گروه کش��ورها یا دو کشور، 

به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود. 
شفیع پور با اش��اره به اینکه وزارت امور 
خارج��ه یک��ی از اجزای اصل��ی و کلیدی 
محقق کردن تم��ام زمینه های کاری بین 
دو کش��ور ایران و افغانس��تان است، بیان 
می کند: نقش س��فیران و سفارتخانه ها در 
کش��ورهای مختلف، در ب��ر گرفتن همین 

محورها و زمینه های کاری است. 
وی معتقد اس��ت دس��تگاه دیپلماس��ی 
کم��ک می کن��د ت��ا ب��ا اس��تفاده از ابزار 
گفت وگوی سیاسی، همکاری ها و مراودات 
در زمینه ه��ای مختلف ک��ه در برگیرنده 

منافع ملی دو کشور است، تنظیم شود. 

احیای تاالب بین المللی هامون 
مهم ترین محور همکاری ها

ب��ه اعتقاد رییس مرکز ام��ور بین الملل 
سازمان محیط زیس��ت، ایران و افغانستان 
در زمینه ه��ای مختلفی مانن��د مهاجرت، 
نیازهای ترانزی��ت کاال، مباحث اقتصادی، 
غی��ره  و  عمران��ی  طرح ه��ای  توس��عه 
همکاری های مشترکی از گذشته داشته و 
از دو سال قبل، مسئله محیط زیست هم به 
سرفصل های همکاری دوجانبه آنها افزوده 

ش��ده  اس��ت.  وی اضافه می کند: موضوع 
احی��ای تاالب ه��ای بین الملل��ی هام��ون 
یک��ی از اصلی ترین اج��زای همکاری های 

محیط زیستی بین دو کشور است. 
ش��فیع پور در پاس��خ به این پرسش که 
آیا قدرت دس��تگاه دیپلماسی یک کشور 
می توان��د عامل��ی ب��رای رعای��ت نکردن 
حق آبه ها از سوی آن کشور شود، می گوید: 
قدرت دیپلماسی می تواند متضمن منافع 
ملی کش��ورها و قدرت دستگاه دیپلماسی 
ای��ران می توان��د تضمین کنن��ده وص��ول 
حق آبه های کش��اورزی و محیط زیس��تی 

کشور شود. 
وی اضاف��ه می کن��د: اگر از ای��ن زاویه 
ب��ه مس��ائل ن��گاه کنی��م، یقین��ا محقق 
ک��ردن مناف��ع مل��ی کش��ور در زمین��ه 
محیط زیس��ت -با توجه ب��ه اینکه ماهیت 
مفاهیم زیس��ت محیطی مقید به مرزهای 
سیاسی نیستند- با تالش های دیپلماسی 
فعالیت های  زی��را  امکان پذی��ر می ش��ود. 
وزارت امور خارج��ه می تواند متضمن بقا 

و احیای این کارکردها شود. 

استمرار فعالیت ها، ضروری برای 
احیای هامون

تر ش��دن لب های خش��ک هام��ون به 
یک مطالبه اجتماعی تبدیل ش��ده  است. 
امض��ای  ب��ا  دوس��تداران محیط زیس��ت 
تومارهایی خواس��تار احی��ای این دریاچه 
ش��ده اند. نتیجه این تالش های اجتماعی 
هم تصوی��ب 5 میلیارد تومان اعتبار برای 
احیای تاالب های بین المللی هامون است 
که آذرماه سال گذشته از زبان محمدعلی 
کیخ��ا، مع��اون محیط زیس��ت طبیع��ی 
سازمان حفاظت محیط زیست در رسانه ها 
منتشر ش��د. اما عباس��قلی جهانی، عضو 
س��ابق شورای جهانی آب بر این باور است 
که ب��رای احیای هامون، ع��الوه بر اینکه 
باید به دیپلماس��ی آب پرداخته شود، باید 
دکترین بلند مدتی هم برای نحوه همکاری 

و مدیریت منابع آب مشترک به عنوان یک 
مسئله حساس و مهم داشته باشیم. 

وی ب��ه  »فرصت ام��روز« می گوید: باید 
برای احیای هامون به صورت هوش��مندانه 

برنامه ریزی شود. 
جهانی با اش��اره به اقدامات��ی که اخیرا 
انجام ش��ده، بیان می کند: ای��ن اقدامات 
باید تقویت و یک برنامه ریزی منس��جم با 
در نظر گرفت��ن افق های بلند مدت منظور 

شود. 
جهان��ی برخ��الف ریی��س مرک��ز امور 
بین الملل سازمان محیط زیست که مدعی 
است مس��ئله هامون و حق آبه هیرمند در 
دولت یازدهم در دس��تور کار دولت ایران 
و افغانس��تان قرار گرفته است، از تصویب 
قراردادهایی در این رابطه، قبل از پیروزی 

انقالب اسالمی خبر می دهد. 
وی در پاس��خ به این پرسش که چرا با 
گذش��ت چهار دهه این قراردادها اجرایی 
نش��ده  اس��ت، می گوید: ای��ن معاهده در 
برهه های زمانی مختلف بر حس��ب روابط 
دو طرف و مش��کالت منطقه دچار افت و 
خیزهای فراوانی بوده  اس��ت. اما قاعدتا در 
ش��رایط کنونی باید مفاد آن زنده ش��ود و 
مکانیزم هایی ب��رای اجرای دقیق بندهای 

آن تعریف شود. 
تش��کیل  بای��د  می کن��د:  تاکی��د  وی 
به صورت  کمیس��یون رودخانه های مرزی 
مس��تمر درآمده و موس��می نباش��د. زیرا 
ض��رورت دارد ب��ه این مس��ئله به صورت 

دائمی توجه شود. 
جهان��ی با اش��اره به اینکه سال هاس��ت 
حق آبه  ایران از هیرمند براس��اس قرارداد 
بین دو کشور رعایت نشده، تاکید می کند: 
در شرایط کنونی که منطقه تا حدودی به 
ثبات رسیده  است، زنده کردن این سهمیه 
مس��ئله اصلی اس��ت. با توجه به تحوالتی 
که رخ داده، می ت��وان بحث های جدیدی 
را مطرح کرد که مستلزم یک کار مستمر 

و دائم است. 

معاون اول رییس جمه��ور با اعالم اینکه 
کشور به ش��دت با کمبود منابع آب روبه رو 
است، گفت: سال 9۴ یکی از درخشان  ترین 

سال  ها در بخش آب و خاک خواهد بود. 
اسحاق جهانگیری در آیین بهره برداری از 
پروژه آبیاری، زهکش��ی و ترمیم سد انحرافی 
دوی��رج اظهارداش��ت: دولت ب��ر موضوع آب 
به عنوان یک��ی از تنگناهای بزرگ پیش روی 
توسعه ایران تمرکز کرد و برای همین تاکید 
داشت که برخی طرح  های مهم در حوزه آب و 
خاک که سال  هاست به صورت نیمه تمام باقی 

مانده باید به سرعت به بهره برداری برسند. 
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
س��ال 9۴ یکی از درخش��ان  ترین سال  ها در 
بخ��ش آب و خاک خواه��د بود گفت: میزان 

بارش ها در س��ال های اخی��ر کاهش یافته و 
دمای کش��ور نیز قدری باالت��ر رفته که این 
موضوع ایجاب می کن��د در زمینه تامین آب 
و مدیریت مصرف تالش بیش��تری داش��ته 
باش��یم.  وی با بیان اینکه کش��ور به شدت با 
کمبود منابع آب روبه رو اس��ت و برای جبران 
آن نیازمند اقدام های بزرگی هس��تیم، گفت: 
میزان بارش ها در سال  های اخیر کاهش یافته 
و دمای کش��ور نیز قدری باالتر رفته که این 
موضوع ایجاب می کند در زمینه تامین آب و 
مدیریت مصرف تالش بیشتری داشته باشیم. 
جهانگی��ری ادامه داد: دکتر روحانی طی 
نام��ه  ای به رهبر معظم انقالب درخواس��ت 
کرد ت��ا برای اجرای طرح ه��ای مهم آب و 
خاک کشور حدود ۸ میلیارد دالر از صندوق 

توس��عه ملی به عن��وان وام در اختیار دولت 
قرار گیرد و مق��ام معظم رهبری نیز با این 
درخواست که یک ضرورت برای کشور بود، 
موافقت کردند.  مع��اون اول رییس جمهور 
افزود: یک محدودیت پیش روی دولت برای 
اس��تفاده از این منابع ای��ن بود که باید آن 
را ب��ه ریال تبدیل می ک��رد و برای این کار 
دو راه پیش رو داش��ت. وی ب��ا بیان اینکه 
س��اده  ترین راه پیش روی دولت این بود که 
ای��ن میزان ارز را به بان��ک مرکزی بدهد و 
مع��ادل آن ریال دریافت کن��د اما این کار 
باعث می ش��د که تورم در کش��ور افزایش 

یافته و بر ملت ایران فشار وارد شود. 
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه مدیریت 
فعل��ی دول��ت، مدیریت��ی مج��رب، آگاه و 

صاحب نظر اس��ت تصریح ک��رد: دولت برای 
تبدیل ارز به ریال روش��ی را انتخاب کرد که 
خود قدری به زحمت افتاد، اما مانع از ایجاد 

زحمت برای مردم و افزایش تورم شد. 
جهانگیری تاکید کرد: باید این میزان ارز به 
بهترین روش ممکن که هیچ تحمیلی بر تورم 
نداشته و فشاری بر مردم وارد نکند در اسرع 
وقت به ریال تبدیل شود و وزارتخانه های نیرو 
و جهاد کشاورزی نیز باید پیمانکاران خود را 
تجهیز کنند تا با استفاده از این منابع بتوانند 
طرح های مرتبط با آب و خاک در استان  های 
مختلف را به اجرا برس��انند ک��ه امیدوارم با 
تحقق این امر سال 9۴ یکی از درخشان  ترین 
س��ال  ها در بخش آب و خاک بوده و ش��اهد 
اجرای پروژه  های متعدد در این زمینه باشیم. 

به گزارش ایلنا به نق��ل از نیویورک تایمز، 
2۴ مدی��ر اجرای��ی ش��رکت های بازرگان��ی 
آمریکایی هفته گذشته با ویزای توریستی به 
ایران آمدند و در جریان بازدید از این کش��ور 
فرصت های جدید تجاری را بررس��ی کردند.    

»دیک سیمون« یکی از بنیان گذاران شرکت  
»یان��گ پرزیدنتز«، گف��ت:  »در حال بازدید 
توریس��تی از ایران هستیم اما مشخص است 
که بس��یاری از اعضای ش��رکت تمایل دارند 
تا در فرصت ه��ای بازرگانی موج��ود در این 

کشور سهمی داشته باشند.« وی افزود: عده 
زی��ادی برای بازدید از ای��ران در صف انتظار 
ق��رار گرفته ان��د.    »ن��د المون��ت« یکی از 
مدیران اجرایی آمریکایی در حوزه خدمات 
دیجیتالی با اش��اره به مهمان نوازی ایرانیان 

گفت که برای دی��دار از مکان های مختلف 
در ای��ران با مش��کل خاصی مواجه نش��ده 
اس��ت.  ش��رکت های بازدیدکننده ش��امل 
حوزه های امالک و مسکن، لوازم بهداشتی 

و بیمه بودند. 

معاون اول رییس جمهور:  به شدت کمبود آب داریم

نیویورک تایمز مدعی شد 
 24مدیر بازرگانی آمریکایی برای بررسی فرصت های تجاری به ایران آمدند

لیال مرگن



ان��رژی جزر و م��د یکی از 
اشکال انرژی  پاک است اما با 
وجود مرزهای دریایی طوالنی 
در ای��ران، هنوز از آن بهره ای 
س��اتکین،  محمد  نمی بری��م. 
مدیر دفتر ان��رژی باد و امواج 
س��ازمان انرژی های نو ایران، 
نبود دس��تگاهی را که بتواند 
از ج��زر و م��د دریاهای ایران 
دلیل  کند  اس��تحصال  انرژی 
اصل��ی ع��دم ورود ای��ن نوع 
انرژی به سبد تامین نیازهای 
این  بر  کش��ور می دان��د. وی 
باور اس��ت که 10 سال دیگر 
سیس��تم هایی ب��ه بازاره��ای 
ک��ه  می ش��وند  وارد  جه��ان 
اس��تحصال انرژی از دریاهای 
کش��ور را مق��رون ب��ه صرفه 
می کن��د. محم��د س��اتکین، 
ریی��س انجمن ان��رژی ایران 
می گوید:  »فرصت ام��روز«  به 
کش��ورهای پیش��رو در زمینه 
اس��تفاده از انرژی امواج نظیر 
از  بی��ش  ام��واج  انگلس��تان، 
10 متری دارند اما طول امواج 
در ای��ران حتی در چابهار هم 

به 2/5 متر نمی رسد. 
ب��ه گفت��ه وی کش��ورهای 
پیش��رو در زمینه اس��تفاده از 
امواج نظی��ر دانمارک،  انرژی  
انگلس��تان یا کانادا در تالش 
سرمایه گذاری  میزان  هستند 
از  اس��تفاده  ب��رای  را  اولی��ه 
تکنولوژی استحصال انرژی از 
دریا کاهش دهند تا این شیوه 

اقتصادی شود. 
س��اتکین بر این باور اس��ت 
که ت��ا زمان اقتصادی ش��دن 
تولید ب��رق از ان��رژی جزر و 
مدی باید در ایران در این باره 
فعالیت ه��ای تحقیقاتی انجام 

شود. 
تاکنون  بیان می کن��د:  وی 
پ��روژه ای ج��دی در زمین��ه 
استفاده از انرژی جزر و مدی 
در سازمان انرژی های نو انجام 

نش��ده و قراردادی هم در این 
رابطه منعقد نشده است. فقط 
مرکز ملی اقیانوس شناسی به 
ش��ناخت مناطق مس��تعد در 
خلیج ف��ارس و دریای عمان 

اقدام کرده است. 

انرژی جزر و مدی 
چیست؟

امواج  ان��رژی  از  اس��تفاده 
از راهکارهای پاک  دریا یکی 
تامین انرژی است. این شیوه 
کش��ورهایی  در  انرژی  تولید 
با مرزهای دریایی گس��ترده، 
روش  می ش��ود. سه  استفاده 
اس��تحصال  ب��رای  مختل��ف 
از دریا وج��ود دارد.  ان��رژی 
س��رعت باد در دری��ا معموال 
نس��بت ب��ه خش��کی باالت��ر 
اس��ت. بنابرای��ن می ت��وان با 
ب��ادی  توربین ه��ای  نص��ب 
یا  متحرک  روی ش��ناورهای 
ثابت، ان��رژی بادهای دریایی 
را مثل انرژی باد در خش��کی 
استحصال کرد. موج دریا نیز 
ب��ا خود ان��رژی دارد. معموال 
یکس��ری  نص��ب  طری��ق  از 
امواج  ب��ا  که  پیس��تون هایی 
باال و پایی��ن می روند، انرژی 
ایج��اد ش��ده و  در مولده��ا 

الکتریسته تولید می شود. 
ان��رژی جزرومد هم معموال 
توس��ط س��امانه هایی ش��بیه 
معمولی  هیدرولیکی  سد های 
مهار می ش��ود. به این ترتیب 
ک��ه هنگام ب��اال آم��دن آب، 
مخازنی در س��احل پر شده و 
آب��ی که در آن ب��ه دام افتاده 
اس��ت هنگام پایین رفتن تراز 
آب از دریچه ه��ای س��د عبور 
داده می ش��ود و توربین ه��ای 
آب��ی را ب��رای تولی��د ب��رق 
در  می توان  البته  می چرخاند. 
صورت وجود ش��رایط مناسب 
تاسیس��ات الزم،  و  منطقه ای 
هن��گام باال ب��ودن ت��راز آب 
هم عکس ای��ن عمل را انجام 

داد و از ی��ک جزرومد، دو بار 
برای  کرد.  اس��تحصال  انرژی 
بهره ب��رداری اقتصادی از این 
س��امانه ها، اخت��الف تراز آب 
در حال��ت ج��زر و حالت مد 
باید متوس��طی معادل حداقل 
پن��ج متر داش��ته باش��د که 
طب��ق مطالعات انجام ش��ده، 
نقط��ه در دنیا چنین  تنها 40 
تجرب��ه  را  ت��رازی  اخت��الف 

می کنند. 

انرژی جزر و مدی در 
ایران غیر اقتصادی است

زمین  کره  دم��ای  افزایش 
بشر را به سمت فعالیت هایی 
س��وق داده که طی آن کمتر 
ج��و  وارد  دی اکس��یدکربن 
ش��ود. نیروگاه ه��ای حرارتی 
یک��ی از منابع تولید گازهای 
گلخانه ای در زمین هس��تند 
جایگزینی  پاک  انرژی های  و 
ب��رای این نیروگاه ها اس��ت. 
کاه��ش  دیگ��ر،  س��وی  از 
فسیلی،  ذخایر س��وخت های 
تالش ها را برای اس��تفاده از 
انرژی های پ��اک و اقتصادی 
انرژی ها  ای��ن  تولید  ک��ردن 
در  داده اس��ت.  افزای��ش 
این مس��ئله  ب��ه  ای��ران هم 
توج��ه شده اس��ت ام��ا به جز 
خورش��یدی  انرژی ه��ای 
اش��کال  س��ایر  ب��ادی،  و 
انرژی ه��ای پ��اک طرفداری 
ندارند. وحی��د چگینی، عضو 
پژوهش��گاه  علم��ی  هی��ات 
ملی اقیانوس شناس��ی درباره 
ان��رژی  ورود  ع��دم  دالی��ل 
جزر و مد ب��ه مدار تولید در 
به گستردگی  با توجه  ایران، 
جن��وب  در  آب��ی  مرزه��ای 
امروز«  »فرص��ت  به  کش��ور 
می گوی��د: مطالع��ات انج��ام 
ایران نشان می دهد  شده در 
که ارتفاع امواج و دامنه جزر 
و مد در سواحل ایران، قابل 
مقایس��ه با کشورهای پیشرو 

در این زمینه نیست. 
در  می کن��د:  اضاف��ه  وی 
س��واحل کان��ادا ارتفاع جزر و 
مد به 14 تا 15 متر می رس��د 
اما چنین دامن��ه ای در ایران 

مشاهده نمی شود. 
به اعتق��اد چگینی به عنوان 
یکی از اعضای تیم تحقیقاتی 
شناس��ایی مناط��ق مناس��ب 
ب��رای اس��تحصال ان��رژی از 
دریا، خور موس��ی در نزدیکی 
بندر امام، س��واحل خوزستان 
و منطق��ه خ��وران حدفاصل 
جزیره قشم و سرزمین اصلی، 
مناس��ب ترین س��ایت ها برای 
آزمایش��ی  اج��رای طرح های 
دری��ا  از  ان��رژی  اس��تحصال 

هستند. 
وی ادامه می دهد: به دلیل 
آن که آب ه��ای منطقه چابهار 
به اقیانوس هند راه داش��ته و 
بادهایی با سرعت مناسب در 
این ناحیه می وزد، برای تولید 
انرژی از دریا وضعیت مطلوبی 

دارد. 
چگین��ی عن��وان می کن��د: 
می��زان انرژی تولید ش��ده در 
آب ه��ای ای��ران از میانگی��ن 
جهانی کمتر اس��ت، بنابراین 
از  ای��ن عرص��ه  فعالی��ت در 
نظر اقتص��ادی مقرون به صرفه 
نیس��ت اما از آنج��ا که منابع 
نف��ت و گاز روزی ب��ه پای��ان 
می رس��د، بای��د ب��ه س��مت 
ن��و  انرژی ه��ای  از  اس��تفاده 

حرکت کنیم. 

آغاز مطالعه برای 
شناخت دستگاه مناسب

اگرچه مدیر دفتر انرژی باد 
و امواج سازمان انرژی های نو 
معتقد اس��ت که ای��ران باید 
10 س��ال به انتظار بنش��یند 
تا کشورهای پیشرو در زمینه 
استفاده از انرژی جزر و مدی، 
سیس��تم های مناسب را برای 
امواجی  از  انرژی  اس��تحصال 

ضعیف ت��ر و مش��ابه ش��رایط 
ایران تولی��د کنند اما محمود 
اخیان��ی، عضو هی��ات علمی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
قائمش��هر از آغ��از پ��روژه ای 
ش��ناخت  ب��رای  مطالعات��ی 
منظور  ب��ه  بهترین دس��تگاه 
اس��تحصال ان��رژی از ام��واج 

دریاهای ایران خبر می دهد. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: ت��الش می کنی��م 
با شرایط  متناسب  دستگاهی 
خلیج فارس و دریای عمان در 

کشور طراحی کنیم. 
می کن��د:  تاکی��د  اخیان��ی 
نبای��د هزینه تولی��د انرژی به 
روش پ��اک را ب��ا روش ه��ای 
س��نتی آن مقایس��ه کرد زیرا 
این یک مقایس��ه غلط بوده و 
زیرس��اخت های  ایجاد  هزینه 
نیروگاه ه��ای حرارت��ی در آن 
لحاظ نشده اس��ت. ب��ه اعتقاد 
وی در م��ورد انرژی ه��ای نو 
باید پذیرفت که ایران به دنبال 
دس��تیابی به دانش تولید این 
نوع انرژی اس��ت و براس��اس 
سخنانی که از زبان وزیر نیرو 
نقل می ش��ود، برای رفتن به 
س��راغ این نوع ان��رژی، نباید 
به قیمت تمام شده تولید آن 

توجه کنیم. 
عضو هیات علمی دانش��گاه 
قائمش��هر بر این باور اس��ت 
جنوب��ی  س��واحل  در  ک��ه 
ایران به وی��ژه آب های دریای 
عمان ب��ه دلیل وجود جوامع 
گسس��ته انس��انی در جنوب 
شرق کشور، ایجاد پایگاه های 
تولید انرژی دریایی به منظور 
بهره ب��رداری هرچن��د کم از 
ان��رژی جزر و م��دی مقرون 
به صرفه است، زیرا هزینه های 
اج��رای یک نی��روگاه جزر و 
م��دی به مراتب کمتر از ایجاد 
شبکه برق برای تک تک مراکز 
جمعیتی اس��تان سیس��تان و 

بلوچستان است. 

شاید 10 سال دیگر از دریا انرژی استحصال کنیم

استفاده از انرژی جزر و مدی در مرحله تحقیقات

روند روبه رشد قیمت نفت خام 
در روز دوش��نبه گذشته پس از 
اظه��ارات عل��ی النعیم��ی وزیر 
نفت عربس��تان سعودی مبنی بر 
بدون تغییر مان��دن حجم تولید 
صادر کننده  بزرگ ترین  نفت خام 
نفت خام در جهان متوقف ش��د. 
وی در این رابطه اظهار داش��ت: 
»حجم تولید روزانه 10 میلیون 
بش��که نفت خام توسط ریاض در 
ماه آوریل ادامه خواهد داشت و 
تغییری در آن رخ نخواهد داد.«

در همین راستا شاخص نفتی 
برنت به قیمت هر بشکه 63 دالر 
و 73 س��نت معامله شد که این 
میزان در مقایس��ه با قیمت این 
محص��ول در نقط��ه اوج روزانه 
خود ک��ه 64 دالر و 34 س��نت 
در هر بشکه بود، یک دالر و 39 
س��نت کاهش را نشان می دهد. 
در ای��ن بی��ن نفت خ��ام ایاالت 
متحده آمریکا ب��رای تحویل در 
م��اه مه  به قیمت هر بش��که 56 
دالر و 14 س��نت معامله شد که 
نس��بت به قیمت 56 دالر و 65 
س��نتی این محصول 51 س��نت 

کاهش یافته است. 
وزیر نفت عربستان درحالی که 
در س��ئول پایتخ��ت کره جنوبی 
جلس��ه  در  ش��رکت  ب��رای 
هیات مدی��ره ش��رکت ملی نفت 
عربس��تان، آرامکو آماده می شد 
به رویت��رز گفت: »بارها اش��اره 
ک��ردم که ما از تامی��ن نیازهای 

مش��تریان مان و ب��رآورده کردن 
خواس��ته های آن��ان خوش��حال 
هس��تیم، در ح��ال حاض��ر آنها 
10 میلی��ون بش��که نفت خ��ام 

می خواهند.«
نعیم��ی پیش تر اع��الم کرده 
بود عربس��تان س��عودی در ماه 
م��ارس 10 میلیون و 300 هزار 
بش��که نفت خام تولید کرده که 
این میزان با پش��ت سرگذاشتن 
رک��ورد قبل��ی تولی��د نف��ت در 
ای��ن کش��ور ک��ه 10 میلیون و 
200 ه��زار بش��که ب��ود، رکورد 
جدی��دی را در زمین��ه تولی��د 
نفت ب��رای این کش��ور به ثبت 
به عقیده کارشناس��ان  رس��اند. 
دلیل اصل��ی تولید ای��ن میزان 
نفت خ��ام از س��وی ریاض حفظ 

س��هم خود از بازار و دفاع از آن 
در مقاب��ل س��ایر تولید کنندگان 
به خصوص کش��ورهای  نفت خام 
تولید کننده غیر عضو اوپک مانند 

ایاالت متحده است. 
براس��اس  و  بی��ن  ای��ن  در 
اطالعات منتش��ر ش��ده از سوی 
موسس��ه بیک��ر هیوز ک��ه یک 
در  خدم��ات  ارائ��ه  موسس��ه 
اس��ت، چاه های  نفتی  میادی��ن 
فع��ال نفت خ��ام در آمریکا برای 
نوزدهمی��ن هفته متوالی کاهش 
یافت و به پایین ترین میزان خود 
از س��ال 2010 میالدی رس��ید. 
این موضوع دلیل اصلی افزایش 
قیمت نفت خام اس��ت که درماه 
ژانویه به پایین ترین قیمت خود 
در شش سال اخیر رسیده بود. 

از ابتدای ماه آوریل و براساس 
گزارش ه��ای منتش��ر ش��ده در 
زمین��ه احتم��ال کاه��ش تولید 
نفت خ��ام آمری��کا قیم��ت نفت 
افزایش��ی  بازاره��ای جهانی  در 
ب��ود.  ش��اهد  را  درص��دی   17
اما موسس��ه م��ورگان اس��تنلی 
که یک موسس��ه ارائ��ه خدمات 
مالی چندملیتی اس��ت، در روز 
دوش��نبه هش��دار داد که میزان 
تولید عربستان سعودی در حال 
حاض��ر از تحوالتی که در آمریکا 
رخ می ده��د می توان��د مهم تر و 

تاثیرگذار تر باشد. 
در  اس���ت�ن�ل�ی  م�ورگ���ان 
یادداش��تی اظهار داش��ت: »از 
نفت  تولی��د  و  آمری��کا  اینک��ه 
ق��رار  آن در مرک��ز توجه��ات 

نظر  به  متاس��فیم.  گرفته است 
می رس��د، حجم تولید اوپک که 
از ماه مارس روزانه یک میلیون 
بس��یار  یافته  افزای��ش  بش��که 
مهم تر اس��ت. در ح��ال حاضر 
به تنهایی  س��عودی  عربس��تان 
مع��ادل نیمی از می��دان نفتی 
Bakken )بزرگ تری��ن میدان 
نفت��ی تولید نفت ِش��یل( را در 
کمت��ر از یک م��اه تولید کرده 
اس��ت که از هرگون��ه کاهش و 
رک��ود در تولی��د نف��ت آمریکا 

مهم تر است.«
از  برخ��ی  اس��ت  گفتن��ی 
تحلیلگران پیش تر اش��اره کرده 
بودن��د که ای��ن بازیاب��ی قیمت 
نفت ممکن است موقتی و برای 

کوتاه مدت باشد. 
در همین راس��تا بانک بارکلیز 
اعالم ک��رد: احتمال آغاز فرآیند 
ورود نفت خ��ام به رون��د نزولی 
محس��وس تر از هر زمان دیگری 
اس��ت، به عقیده ما این موضوع 
تنه��ا در صورتی اتف��اق خواهد 
افت��اد ک��ه وضعی��ت تقاض��ا در 
بازار بدون تغییر بوده و ش��رایط 
فعلی حفظ ش��ود ک��ه با در نظر 
گرفتن اوضاع فعلی بازار، به نظر 
نمی رسد تا س��ه ماهه دوم سال 
2015 می��الدی بازار در مس��یر 
تنظی��م عرض��ه و تقاضا حرکت 

کند. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز 

رکوردشکنی عربستان در تولید، روند رو به رشد قیمت نفت را متوقف کرد

سهشنبه
اولاردیبهشت1394

شمــاره205 www.forsatnet.irنفت و نیرو

نفت

برقپاالیشگاه

نفت

پتروشیمی

فاز اول پاالیشگاه بیدبلند 2 تا 
2 سال آینده به بهره برداری می رسد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با اشاره به ابالغیه 
احداث پاالیشگاه گازی بید بلند 2 گفت: فاز اول این 
پاالیش��گاه براس��اس برنامه ریزی حداکثر تا دو سال 

آینده راه اندازی خواهد شد. 
به گ��زارش ف��ارس، ع��ادل  نژاد س��لیم در جمع 
خبرنگاران با اش��اره ب��ه ابالغیه احداث پاالیش��گاه 
گازی بی��د بلند 2 گفت: این ابالغیه روز گذش��ته به 
دست من رس��ید که بر این اساس ما کار احداث را 

به زودی آغاز خواهیم کرد. 
وی در پاسخ به س��وال خبرنگار فارس مبنی بر 
اینکه احداث این پاالیش��گاه تاکنون مدت بس��یار 
زیادی ب��ه دالیل مختلف طول کش��یده اس��ت و 
ش��رکت هلدین��گ خلیج فارس این پاالیش��گاه را 
چند س��اله راه اندازی خواهد کرد، گفت: ما س��عی 
خواهی��م ک��رد در س��ریع ترین زم��ان ممکن این 
پاالیش��گاه را که به آن نیازمند هستیم، راه اندازی 
کنی��م ک��ه براس��اس برنامه ریزی ص��ورت گرفته، 
حداکثر تا دو س��ال آینده فاز اول این پاالیش��گاه 

راه اندازی خواهد شد. 
مدیرعام��ل هلدین��گ خلیج فارس با اش��اره به 
اح��داث پتروش��یمی ونیران-آپادان��ا گف��ت: به 
دلیل مش��کالت مالی که این پتروش��یمی داشت 
ونزوئال از این پتروش��یمی منفک ش��د و شرکت 
هلدین��گ خلیج ف��ارس جایگزین آن ش��د و ما 
کار اح��داث را نیز در این پتروش��یمی به زودی 

آغاز خواهیم کرد. 
نژادس��لیم با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزی 
ص��ورت گرفته در هلدینگ، س��االنه 6 تا 7 درصد 
ب��ه تولی��دات خود اضاف��ه می کن��د، تصریح کرد: 
پیش بین��ی ما این اس��ت که امس��ال ب��ه ظرفیت 

اسمی برسیم. 
وی ب��ا اش��اره به نوس��ان بورس و تاثیر س��هام 
هلدینگ خلیج فارس در این نوس��ان خاطرنش��ان 
کرد: وقتی س��هامدار عمده س��هام خود را کنترل 
می کن��د، در این صورت ش��رایط ب��ورس طبیعی 
خواهد بود، اما وقتی این ش��رایط از بازار خارج و 
بحث روانی مطرح ش��د و همه منتظرند تا مسائل 
سیاس��ی را به بورس نسبت دهند، در این صورت 

کنترل از دست ما خارج است. 
نژادس��لیم خاطرنش��ان کرد: بورس م��ا هم اکنون 
تحت تاثیر جو روانی قرار گرفته است و من امیدوارم 

هرچه زودتر از این شرایط خارج شویم. 

رییس کانون کارفرمایی 
جایگاه داران سوخت کشور: 
 درآمد جایگاه داران 

غیراستاندارد نصف می شود 

کمتر از 20 درصد مجموع جایگاه های اختصاصی 
سراس��ر کش��ور به نوس��ازی نیاز دارن��د و در مورد 
جایگاه های ش��رکتی نیز کار بازسازی در حال انجام 

است. 
ناص��ر رییس��ی فرد، ریی��س کان��ون کارفرمایی 
جایگاه داران س��وخت کش��ور در گفت وگو با ایلنا 
در خصوص بهینه و نوس��ازی جایگاه های س��وخت 
گف��ت: با تدوین طرح درجه بندی از س��ال 1387 
اکثر جایگاه های اختصاصی بازس��ازی و نوس��ازی 
ش��ده و به استانداردهای قابل قبول رسیدند حتی 
برخی جایگاه ها در خاورمیان��ه منحصر و کم نظیر 

هستند. 
وی افزود: به لحاظ زیرزمینی، روزمینی، سقف، 
زیباس��ازی و محوطه س��ازی استانداردسازی الزم 
ص��ورت گرفته البت��ه درتع��دادی از جایگاه ها نیز 
ب��ه خاطر مش��کالت مالی و برخ��ی موانع حقوقی 
اقدامات مربوط به استانداردس��ازی صورت نگرفته 

است. 
رییس��ی فرد تصری��ح کرد: در گذش��ته بانک ها 
ب��ه جایگاه داران در قالب تس��هیالت ارزان قیمت 
کم��ک می کردن��د ول��ی االن هیچ ن��وع کمکی 
نمی ش��ود و جایگاه های��ی ک��ه مش��کل حقوقی 
داش��ته و بین ش��رکا درگیری داش��تند هنوز به 

بازس��ازی و نوس��ازی اقدام نکرده اند. 
وی اف��زود: در حال حاض��ر اکثریت جایگاه های 
سراس��ر کش��ور ب��ا توجه ب��ه ط��رح درجه بندی، 
بازس��ازی شده اند و استاندارد های الزم هم رعایت 

شده است. 
رییس��ی فرد توضیح داد: کارم��زد جایگاه درجه 
ممتاز برای هر لیتر بنزین به صورت ناخالص ناچیز 
اس��ت و جوابگوی هزینه ها و س��رمایه گذاری های 
جایگاه داران نیس��ت و مورد اعتراض جایگاه داران 
است. بنابراین اگر یک جایگاه ممتاز برای هر لیتر 
بنزی��ن 30 توم��ان بگیرد برای جای��گاه غیرممتاز 
15 توم��ان اس��ت که باع��ث ورشکس��تگی برخی 

جایگاه داران شده است. 

مذاکرات برقی ایران- ژاپن
در تهران آغاز شد

دور جدی��د مذاک��رات ش��رکت های توزیع برق و 
موسس��ه جایکای ژاپن به منظور تدوین طرح جامع 
بومی س��ازی فن��اوری و تکنولوژی ه��ای س��ازگار با 
محیط زیس��ت در صنعت برق ایران در تهران برگزار 

شد. 
به گزارش مهر، با س��فر مدیران موسسه جایکای 
ژاپ��ن به ته��ران، دور جدید مذاک��رات برقی با این 
موسسه ژاپنی و برخی از مدیران شرکت های توزیع 

برق کشور در تهران آغاز شده است. 
مهم ترین برنامه پیشنهادی وزارت نیروی ایران به 
موسسه جایکای ژاپن، تدوین طرح جامع شناسایی، 
به کارگی��ری و بومی س��ازی فناوری های س��ازگار با 
محیط زیس��ت در صنعت برق است که تاکنون بحث 
و بررسی مراحل تصویب اولیه این طرح جامع برقی 

به پایان رسیده است. 
در ح��ال حاضر با س��فر هی��ات ژاپنی ب��ه تهران 
مراح��ل نهایی تهیه چارچوب ق��رارداد و تدوین این 
ط��رح جام��ع برقی آغاز ش��ده و همزمان ب��ا انجام 
مذاکرات این هیات ژاپنی از برخی تاسیسات صنعت 

برق کشور در حاشیه تهران بازدید کرده است. 
سیدعلی بربند، مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی 
برق نواحی استان تهران در حاشیه مذاکراتی برقی با 
مسئوالن موسسه جایکای ژاپن با بیان اینکه نیازها و 
دغدغه های شرکت های توزیع برق ایران، تکنولوژی 
روز جهان اس��ت که بسیاری از کشورهای بزرگ هم 
درگیر آن هس��تند، گفت: مباحثی همچون توس��عه 
ظرفی��ت تولی��د از انرژی های نو و هوشمندس��ازی 
شبکه برق ازجمله فعالیت هایی بوده که صنعت برق 
ایران همگام با کشورهای بزرگ جهان همچون ژاپن 

آغاز کرده است. 
این مقام مس��ئول با اعالم اینکه در شرایط فعلی 
زیرس��اخت های الزم ب��رای س��رعت بخش��یدن به 
فعالیت ها وجود ن��دارد، تصریح کرد: ازاین رو همگام 
با انجام مطالعات و تحقیقات الزم برای پیاده س��ازی 
آنها برای توس��عه زیرس��اخت های الزم فعالیت های 

گسترده ای انجام داده ایم. 

انی به دنبال بازگشت به ایران است 

 ش��رکت نفتی انی ایتالیا که یک��ی از بزرگ ترین 
گروه های انرژی در اروپا است، اعالم کرد که مایل به 

بازگشت به ایران پس از لغو تحریم هاست. 
کلودی��و دس��کالزی، مدیرعام��ل انی ب��ه روزنامه 
فایننش��نال تایمز گفت: در این صورت راه بازگشت 
ما به ایران س��ریع خواهد بود. این شرکت همچنین 
اعالم کرد، تغییرات احتمال��ی در قراردادهای نفتی 
ایران که س��هم ش��رکت های تولید کننده از پروژه ها 
را تضمین می کند، می تواند بازگشت این شرکت به 

ایران را تسریع کند. 

تاکید بر هماهنگی میان ایران و 
ونزوئال در ثبات بازار نفت 

 محمدجواد ظریف، رییس دس��تگاه دیپلماس��ی 
کش��ورمان گفت: روابط دو کش��ور ای��ران و ونزوئال 
بسیار عمیق، گسترده و مبتنی بر دیدگاه ها، منافع و 

مواضع مشترک بین دو کشور است. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اشاره به سفر وزیر 
نف��ت ونزوئال به هم��راه وزیر خارجه ش��ان به ایران، 
اظه��ار کرد: در این دیدار در مورد ضرورت همکاری 
دو کش��ور در موض��وع نفت، سیاس��ت های نفتی و 
حضور فعال در تصمیم گیری های بین المللی صحبت 
کردیم. ظریف با اشاره به دیدار وزرای نفت و خارجه 
ونزوئال ب��ا بیژن زنگنه وزیر نفت کش��ورمان، گفت: 
هماهنگی میان ایران و ونزوئال و س��ایر کش��ورهای 
عض��و اوپک برای حفظ ثبات ب��ازار نفت امری مهم 

است. 

دلیل توقف رشد 
صنعت پتروشیمی در کشور 

محمدحس��ن پیوندی، معاون مدیرعامل ش��رکت 
ملی صنایع پتروش��یمی نبود رگوالت��وری قانونمند 
و دارای ش��أن دولت��ی از ط��رف نظ��ام در صنعت 
پتروشیمی را از دالیل توقف این صنعت عنوان کرد. 
او افزود: ق��درت اعمال حاکمیت برای رگوالتوری 
وزارت نفت اس��ت، اما با توجه به تاثیرگذاری باالی 
صنعت پتروش��یمی روی دیگر صنایع ما خواس��تار 
هس��تیم.  پتروش��یمی  در  قانونمن��د  اختیاره��ای 
پتروشیمی امیرکبیر در شش ماه گذشته مدیرعامل 
نداش��ته اس��ت و با سرپرست اداره می ش��ود و این 
موضوع س��بب شده که این مجتمع در این مدت دو 

بار به تعمیرات اساسی برود. 
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سوخت

لیال مرگن



بخش��ودگی مالیاتی یکی از 
سیاس��ت هایی ب��ود که دولت 
ب��رای تش��ویق صنعتگران به 
کوچ به ش��هرک های صنعتی 
سیاس��تی  گرفت؛  پی��ش  در 
که نتیجه عمل به آن تاکنون 
برای صنعتگران رضایت بخش 

نبوده  است. 
انتق��ال یا ایج��اد یک واحد 
ش��هرک های  در  تولی��دی 
صنعت��ی ک��ه فاصل��ه زیادی 
ب��ا ش��هرهای اصل��ی دارند و 
اص��وال هم از نظر دسترس��ی 
ش��رایط  در  امکان��ات  ب��ه 
کاری  نیس��تند،  مناس��بی 
دش��وار ب��ه نظر می رس��د. از 
سیاس��ت گذاران  رو  همی��ن 
تولیدکنندگان  اینک��ه  ب��رای 
را ب��ه ج��ای گرفت��ن در این 
شهرک ها تشویق کنند، اقدام 
ب��ه برق��راری سیاس��ت هایی 
تش��ویقی کردند. یکی از این 
سیاس��ت ها، در نظ��ر گرفتن 

معافیت های مالیاتی بود. 
در  مالی��ات  از  معافی��ت 
مناطق کمتر توس��عه یافته به 
مدت 10 س��ال و ب��ه میزان 
100 درصد و در س��ایر نقاط 
کش��ور به مدت چهار سال و 
به میزان 80 درصد و در نظر 
گرفت��ن معافیت مالیاتی برای 
کارخانج��ات واقع در ش��عاع 
120 کیلومتری تهران و حوزه 
ش��هرهای ب��زرگ  )اصفهان، 
مش��هد، تبریز، شیراز، اراک و 
اهواز( که تاسیس��ات خود را 
به شهرک های صنعتی انتقال 
دهن��د از تاری��خ بهره برداری 
به م��دت پنج س��ال از جمله 
این سیاست هاس��ت. حاال اما 
ساکنان ش��هرک های صنعتی 
از عملیات��ی ش��دن این وعده 
و تاثیر تشویقی آن می گویند. 

هیات  رییس  کران��ی،  علی 
امنای شهرک صنعتی شماره 
یک اه��واز در ای��ن زمینه به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  
»در خوزس��تان 31 ش��هرک 
فعال وج��ود دارد. از مدت ها 
پی��ش ق��ول داده بودن��د که 
برای  مالیات��ی  معافیت ه��ای 
برقرار  راندم��ان  ب��ردن  ب��اال 
خواهد ش��د اما متاسفانه این 
صحبت ها بیشتر در حد شعار 
ب��وده و م��ن فک��ر نمی کنم 
هیچ ی��ک از واحده��ا از این 
ک��رده  اس��تفاده  معافیت ه��ا 
باش��ند. در ش��هرک ش��ماره 
یک اهواز 158 واحد صنعتی 
وج��ود دارد ک��ه همگ��ی در 
پتروش��یمی  و  نف��ت  صنعت 
تاکنون  اما  فعالیت می کنن��د 
ندی��دم ک��ه امتی��ازی به این 

واحدها داده شود.«
او می افزای��د:  »اتفاقا یکی 
از مش��کالت اصلی صنایع ما 
این اس��ت که مالیات ها واقعا 

کمرشکن هستند مثال مالیات 
بر ارزش افزوده بدون حساب 
و کت��اب گرفت��ه می ش��ود و 
اجازه  تولیدکنندگان  به  حتی 
مطالبات ش��ان  که  نمی دهند 
وصول شود و سپس مالیات را 
پرداخت کنند. یکی از دالیل 
رشد نکردن واحدهای تولیدی 
سختگیری هاس��ت  همی��ن 
که ب��ه تولیدکنن��دگان اجازه 
تنف��س نمی ده��د. م��ن ب��ه 
ج��رات می گویم که هیچ یک 
از واحدهای تولیدی مس��تقر 
در شهرک ش��ماره یک اهواز 
امتیازه��ا  ای��ن  از  تاکن��ون 

برخوردار نشده اند.«
جلگه،  حسن زاده  حمیدرضا 
مدیرعام��ل بیس��کویت فرزانه 
مس��تقر در ش��هرک صنعتی 
گفت وگ��و  در  نی��ز  اش��تهارد 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« درباره 
ای��ن معافیت اظه��ار می کند:  
»معافی��ت مالیاتی ک��ه گفته 
می شود فقط معافیت از مالیات 

بردرآم��د اس��ت و عم��ال یک 
واحد تولی��دی زمان��ی که در 
ش��هرک صنعتی قرار می گیرد 
در چهارس��ال نخست درآمدی 
ندارد که بخواه��د مالیاتش را 
پرداخ��ت کن��د و مالیات های 

تکلیفی دریافت می شود.«
تش��ویق  از  خب��ر  ح��اال 
کارخانه ه��ای جاده مخصوص 
کرج برای انتقال به ش��هرک 
صنعت��ی ش��هریار ب��ا همین 
مشوق می رس��د؛ مشوقی که 
تاکن��ون نتیجه دلچس��بی را 
برای صنعتگران نداشته است. 
مدیرعامل  س��لیمانی،  علی 
شرکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان تهران، در پاس��خ به 
اینک��ه چقدر ای��ن معافیت ها 
تحقق پی��دا کرده اس��ت، به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  
»معافیت مالیاتی اجرایی شده 
است. شهرک های صنعتی در 
مناطق برخوردار تا چهارسال 
و در مناط��ق مح��روم تا 20 

س��ال از معافیت مالیاتی برای 
برخوردار  تولی��دی  واحدهای 

است.«
اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  او 
تولیدکنن��دگان  از  بس��یاری 
مس��تقر در ای��ن ش��هرک ها 
مدعی هس��تند که از معافیت 
مالیات��ی برخ��وردار نبوده اند، 
تصری��ح می کن��د:  »هر قدر 
که ش��هرک صنعتی به مرکز 
این  باش��د  نزدیک تر  اس��تان 
می ش��ود.  کمرنگ تر  معافیت 
منطق��ه ش��هریار در دس��ته 
مناط��ق محروم اس��ت که ما 
امیدواریم ب��ا معافیت مالیاتی 
تولیدی  واحدهای  20 س��اله 
در این شهرک موافقت شود.«
نکت��ه ای که در ای��ن میان 
اینکه  اس��ت  بررس��ی  قاب��ل 
اصوال در نظر گرفتن مش��وق 
مالیاتی چق��در می تواند برای 
تولیدکنن��دگان  ایجاد جاذبه 

کند؟ 
س���اسان قرب���انی، عض�و 
ان�ج�م��ن  ه��ی�ات م�دی���ره 
ای��ن  در  قطع��ه س�����ازان، 
زمین���ه به  »فرص��ت امروز« 
می گوی��د:  »مالیات به س��ود 
تعل��ق می گی��رد، ام��ا اکث��ر 
ش��رکت های ما امروز زیان ده 
دلیل��ی  بنابرای��ن  هس��تند، 
وج��ود ن��دارد که ب��ا چنین 
مش��وقی بخواهند ش��رکت ها 
را ب��ه ک��وچ به ش��هرک های 
صنعتی تش��ویق کنند. اگر ما 
ش��هرک های صنعتی داش��ته 
باش��یم ک��ه امکان��ات رفاهی 
و زیرس��اختی خوبی داش��ته 
باش��ند و معافی��ت مالیات��ی 
هم که متاس��فانه به درستی 
پیگیری نمی شود، برقرار شود 
می توان��د ایجاد مش��وق هایی 
کند که سرمایه های سرگردان 

به سمت تولید بیاید.«

بررسی بخشودگی مالیاتی برای ساکنان شهرک های صنعتی

مشوق مالیاتی، گل یا پوچ؟

سهشنبه
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الیحه حمایت از تولید امروز در 
صحن علنی قرائت و ابالغ می شود

 نایب رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی از قرائت الیحه حمایت از تولید در صحن علنی 
مجلس خبر داد و افزود: روز یکش��نبه آخرین ایرادات 
ش��ورای نگهبان به این طرح بررس��ی و رفع ابهام ش��د 

و روز سه شنبه در صورت نهایی شدن ابالغ می شود. 
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایرنا، افزود: 
این الیحه در پایان سال 93 تصویب شد و برای رفع 
ایرادات شرعی و قانونی دو بار به شورای نگهبان رفته 
و برگشته است. وی ادامه داد: روز یکشنبه، جلسه ای 
با حضور علیزاده نماینده ش��ورای نگهبان در مجلس 
داشتیم و دو ایراد شورای نگهبان به این الیحه مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. 
وی ادام��ه داد: ی��ک ایراد به دلیل مغایرت ش��رعی 
و ایراد دیگر به علت مش��کل قانونی وارد ش��ده بود 
که توانس��تیم نظر ش��ورای نگهبان را جلب کنیم و 
با اصالحی که صورت گرفت، هر دو اش��کال ش��ورای 
نگهبان برطرف شد و روز سه شنبه در مجلس نهایی 
و ابالغ می ش��ود. وی با بیان اینکه حساس��یت مجلس 
روی این الیحه در راس��تای پیش��برد قانون حمایت 
از تولی��د مل��ی ارزیابی می ش��ود، اف��زود: با ابالغ این 
الیحه و اجرا از س��وی دولت، گش��ایش های بسیاری 
در اقتصاد حاصل ش��ده و گره های بخش خصوصی تا 
ح��دود زی��ادی باز خواهد ش��د. عضو ناظر مجلس در 
ش��ورای پول و اعتبار با اش��اره به امتیازات این الیحه 
برای بخش تولید گفت: در این الیحه راه های تامین 
منابع متعددی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته 
شده، افزایش سرمایه بانک ها دیده شده، بدهی ها به 
صندوق حس��اب ذخیره ارزی، بحث اس��ناد خزانه و 
مطالب��ات کاران��ه از دولت تعیین تکلیف ش��ده و در 
بس��یاری از حوزه ها از احکام خوبی برخوردار اس��ت 
که به حل بسیاری از مشکالت اقتصادی و واحدهای 
تولی��دی کم��ک می کند.  این نماینده مجلس یادآور 
ش��د: پ��س از اع��الم وصول این الیحه در س��ال 93، 
مجلس در سریع ترین زمان ممکن آن را مورد برسی 
قرار داد اما پس از ارائه به شورای نگهبان با ایراداتی 
مواجه شد و حال این الیحه از شورای نگهبان برگشته 

و ایرادات آن نیز برطرف شده است. 

جلسه مجلس با وزیر صنعت درباره قرارداد 
جدید پژو

خسارت ایران بررسی می شود

س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس از برگزاری 
جلسه مشترک این کمیسیون با وزیر صنعت در مورد 
برنامه های وزارت صنعت در س��ال جاری و همچنین 

قرارداد جدید ایران خودرو با پژو خبر داد. 
روح اهلل عباسپور در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
کمیسیون صنایع مجلس در هفته جاری جلسه ای با 
وزیر صنعت خواهد داشت و در این جلسه موضوعات 
مه��م صنعتی از جمل��ه جزییات قرارداد جدید ایران 
خودرو و پژو فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
وی تصریح کرد: در این جلسه، برنامه وزارت صنعت 
درخصوص بخش صنعت و بازرگانی در س��ال جاری 
مورد بحث قرار می گیرد. عباسپور ادامه داد: در جلسه 
مشترک با وزیر صنعت، موضوع قرارداد جدید پژو و 
چگونگی جبران خسارت وارد شده به ایران از محل 
خروج یک ش��به کارشناس��ان این شرکت فرانسوی از 

ایران مورد بررسی قرار می گیرد. 

توانمندسازی مهارتی روستاییان 
 مع��اون وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
توانمندس��ازی مهارتی روس��تاییان و عشایر از جمله 

اولویت های این سازمان در سال جاری است. 
به گزارش ایس��نا، کورش پرند در بازدید از امکانات 
آموزشی فنی وحرفه ای شهرستان آباده در شمال استان 
ف��ارس گف��ت: پرداخت��ن به کس��ب وکارهای کوچک، 
متوس��ط، مش��اغل خ��رد و خانگی نی��ز از جمله موارد 
موردنظر سازمان فنی وحرفه ای کشور است. پرند تاکید 
کرد: باید تفکر ایجاد مراکز رشد در سطح مراکز آموزشی 
به منظور تبدیل ایده ها به عمل در سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای نهادینه شود. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در 
آموزش های فنی وحرفه ای در آینده، کشور را به نتایج بسیار 
خوبی خواهد رس��اند، درباره اجرای طرح توانمندس��ازی 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز گفت: حاضریم 
این طرح به صورت پایلوت با همکاری یکی از دانشگاه ها در 
آباده با توجه به پتانسیل موجود به سرعت اجرایی شود.  

صنعت

تعاون

تولید

عسل داداشلو



ریی��س کل بان��ک مرکزی 
در س��فر به آمریکا و در دیدار 
ب��ا ریی��س اداره خاورمیان��ه 
و آفریق��ای جنوب��ی صندوق 
بین الملل��ی پ��ول با اش��اره به 
صدمات پولش��ویی به اقتصاد 
جهان��ی تاکید کرد: جمهوری 
اس��امی ای��ران پیش از این با 
چنین مش��کاتی مواجه بوده 

است. 
وی راه حل مناسب برای این 
ام��ر را تقوی��ت همکاری های 
ایج��اد  و  منطق��ه ای  بانک��ی 
خط��وط اعتباری ب��ه ارزهای 
محل��ی ب��ه منظ��ور تصفی��ه 
مب��ادالت تجاری تحت نظارت 
بانک های مرکزی عنوان کرد. 
تاکی����د ول��ی اهلل س����یف 
درب��اره مب��ارزه با پولش��ویی 
در مح��ور اقتصادداخل��ی توام 
ب��ا همکاری ه��ای بین المللی 
ای��ن  اس��ت ک��ه  در حال��ی 
روزه��ا موضوع پولش��ویی در 
محاف��ل سیاس��ی ب��ه موضوع 
مناقش��ه برانگیزی تبدیل شده 
اس��ت. نخستین بار وزیر کشور 
در کنفرانس��ی اع��ام کرد که 
از ارتب��اط پول ه��ای کثی��ف 
ب��ا انتخاب��ات خب��ر دارد، این 
اظهارنظر وزیر کشور با تحلیل 
و تفسیرهای دامنه داری همراه 
بود و موضوع پولش��ویی را در 
کان��ون توج��ه اف��کار عمومی 
ق��رار داد. پرس��ش این اس��ت 
ک��ه پول ه��ای کثی��ف از کجا 
می آین��د؟ در چ��ه مج��اری 
شست وشو می شوند؟ و چگونه 
به عرصه سیاسی پا می گذارند؟ 

تجارت های کثیف، خالق 
پول های کثیف

جلیل قهرمانی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 

گفت: پول های کثیف در همه 
جای دنیا در جریان هس��تند. 
از ایاالت متحده آمریکا گرفته 
تا کش��ورهای اروپایی، آسیایی 
و... پ��ول کثی��ف وجود دارد به 
این دلیل که عملیات  اقتصادی 
ناسالم وجود دارد. تجارت مواد 
مخ��در یکی از سودس��ازترین 
تجارت ه��ای دنیاس��ت. ب��ازار 
مص��رف مواد مخ��در صنعتی 
با توجه به ش��دت اعتیادآوری 
آنه�����ا و نی�����از روز اف��زون 
بس��یار  مصرف کنندگان��ش، 
گس��ترده اس��ت و هی��چ آمار 
قاب��ل قبول��ی در م��ورد حجم 
مال��ی تجارت م��واد مخدر در 
دنی��ا وجود ن��دارد. آمارهایی 
در این مورد منتش��ر می ش��ود 
اما با توجه به زیرزمینی بودن 
تجارت موادمخدر، این آمارها 
به ش��دت غیر قابل اطمینان به 

نظر می رسند. 
وی اف��زود: ان��واع دیگ��ری 
از تجارت ه��ای ناس��الم مانند 
تج��ارت انس��ان ک��ه نوع��ی 
ب��رده داری م��درن اس��ت در 
جه��ان جری��ان دارد. زن��ان و 

دخترانی ک��ه در دام باندهای 
کثی��ف گرفتار و خریدوفروش 
می ش��وند. اما مهم ت��ر از همه 
اینه��ا ب��ازار تج��ارت اس��لحه 
اس��ت. ش��اید هیچ تجارتی به 
اندازه تجارت اسلحه در جهان 
پولساز نباشد. دنیا روزبه روز در 
تخاصم بیش��تری فرومی رود و 
نی��از ب��ه س��اح هم بیش��تر 
می ش��ود که در این میان بازار 
قاچ��اق نقش مهمی در تامین 
نیازهای اس��لحه دارد. در ایران 
ان��واع فعالیت ه��ای اقتصادی 
نامشروع را شاهد هستیم مثل 
تجارت مواد مخدر، قاچاق کاال، 
 دزدی آث��ار باس��تانی و امثال 

آن. 
ای��ن کارش��ناس تاکید کرد: 
س��ود حاصل از این فعالیت ها 
در نهای��ت بای��د وارد چرخ��ه 
اقتصاد شود و به مصرف برسد 
ام��ا از آنجا که این پول ها فاقد 
شناسنامه و نامشروع هستند، 
در مجاری مشروع جریان پیدا 
می کنن��د تا به اصطاح رد گم 
کنند و به ناچار بانک ها یکی از 
اهداف مهم این پول ها هستند. 

البته در کنار بانک ها موسسات 
دیگری هم در موضوع پولشویی 
دخیل هستند و به همین خاطر 
کار ردیاب��ی ای��ن پول ها کاری 

پرخرج و فرسایشی است.
هم��ه  ک��ه  آنج��ا  از  ام��ا 
س��ازمان ها درگیر امر هستند 
نیاز به برنامه ریزی جداگانه در 
س��ازمان ها دارد. از سوی دیگر 
به دلیل گستردگی تجارت های 
نامش��روع بین کشورها، گاهی 
ب��رای ردیابی و برخورد با یک 
پ��ول کثیف، نیاز به هماهنگی 
چند کش��ور است که ضرورت 
دارد در این مورد بانک مرکزی 
رایزنی ه��ای الزم را ب��ا دیگ��ر 

کشورها به عمل آورد. 

مشکل پولشویی باید از 
ریشه برطرف شود

س��یروس کرمی، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
گف��ت:  ام��روز«  »فرص��ت 
مط��رح ش��دن ورود پول های 
کثی��ف ب��ه انتخاب��ات نش��انه 
در  نظ��ام  خ��وب  دیده بان��ی 
عرص��ه سیاس��ی اس��ت. چند 

مقام معظم رهبری  قبل  س��ال 
هم در س��خنانی به کاندیداها 
درباره منابع مالی تبلیغات آنها 
و اف��رادی ک��ه در ای��ن باره به 
آنها پیشنهاد می دهند، هشدار 
دادند. البته به خاطر ندارم که 
ب��ه صراحت در مورد پول های 
کثی��ف هش��دار دادند یا نه اما 
به طورکلی تذکر دادند که دقت 
ش��ود چه کسانی این پول ها را 
برای کاندیداها خرج می کنند. 
ای��ن کارش��ناس اف��زود: یکی 
از ن��کات مهمی ک��ه به آن دقت 
نمی ش��ود آثار زیان بار اقتصادی 
پول های کثیف اس��ت. پول های 
کثیف که با هدف تطهیر ش��دن 
وارد چرخ��ه اقتصادی می ش��وند 
گاه��ی اهالی ب��ازار و یک صنف 
را دچ��ار دردس��ر می کنن��د. این 
پول ها هر از گاهی روی یک کاال 
تمرک��ز می کنن��د و با عرضه زیر 
قیمت تمام ش��ده، تجار را دچار 
دردس��ر می کنن��د چون کس��ی 
در ب��ازار ق��درت رقابت با قیمت 
پیشنهادی آنها را ندارد. از طرف 
دیگ��ر بانک ه��ا بای��د هزینه های 
هنگفت��ی را ب��رای شناس��ایی و 
برخ��ورد با پول های کثیف تامین 
کنند. این کار کارشناسان زبده و 
تیم عملیاتی مشخصی می خواهد 
 ک��ه ب��رای بانک ه��ا هزین��ه ب��ر 

است. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تصری��ح کرد: البت��ه نباید این 
ط��ور تص��ور ک��رد ک��ه وضع 
ای��ران از نظر پولش��ویی وخیم 
است. آمارها نشان می دهد که 
حجم پولش��ویی در کشورهای 
دیگر بس��یار ش��دیدتر از ایران 
اس��ت. ب��ا این وج��ود به دلیل 
ناممک��ن ب��ودن مبارزه با همه 
پول ه��ای کثی��ف بهترین راه 
مب��ارزه با تجارت ه��ای خالق 
این پول هاس��ت و این مشکل 

را باید ریشه ای حل کرد. 

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« بررسی کردند 

پولشویی روی بند رخت بانک های جهان

عض��و ش��ورای پ��ول و اعتب��ار 
گفت: جلسه شورای پول و اعتبار 
در این هفته برگزار نخواهد شد و 
در جلسه بعدی شورا که سه شنبه 
هفته آین��ده خواهد بود، موضوع 
نرخ سود حتما در دستور کار قرار 

خواهد گرفت. 
در  پورابراهیم��ی  محمدرض��ا 
پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره 
اقدام پیش دس��تانه مدیران عامل 
بانک های دولتی و خصوصی برای 
کاهش نرخ های سود بانکی گفت: 
همراهی و همکاری بانک ها در این 
زمین��ه جای تقدی��ر دارد، اینکه 
بانک ه��ا برای همراه��ی با مردم 
و تولید کش��ور دست به برگزاری 
جلس��ه و تعیین نرخ سود زده اند، 

جای تشکر و قدردانی دارد. 
عض��و ش��ورای پ��ول و اعتب��ار 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بانک ه��ا با 
توجه به س��خنان رییس جمهور، 
نماین��دگان مجلس، وزیر اقتصاد 
و رییس کل بانک مرکزی و سایر 
مسئوالن کش��ور ساماندهی نرخ 
س��ود و کاهش آن را مورد توجه 
ق��رار دادن��د، گفت این امر مثبت 
ارزیابی می شود و کار خوبی است، 
اما تعیین نرخ، اعداد و ارقام برای 
سپرده های علی الحساب یک ساله 
و س��ود تسهیات مشارکتی رایج 
نیازمن��د کار  بانک ه��ا و غی��ره 
کارشناس��ی است که توسط بانک 
مرکزی در حال انجام است و نتایج 
آن برای تصویب به شورای پول و 

اعتبار ارائه خواهد شد. 
پورابراهیم��ی نس��بت به اینکه 
تعیی��ن ن��رخ س��ود به ص��ورت 
توافق��ی توس��ط بانک ها که برای 
چندمین ب��ار انجام ش��ده اس��ت، 
انتق��اد ک��رد و اف��زود: این کار در 
حال تبدیل شدن به یک رویکرد 
توس��ط نظام بانکی است اما بانک 
مرکزی در این زمینه تصمیم گیر 

است. 
عضو ش��ورای پ��ول و اعتبار در 
مورد اینکه آیا ممکن اس��ت بانک 
مرکزی همان نرخ های تعیین شده 
توسط بانک ها را برای تصویب به 
شورای پول و اعتبار ببرد، تصریح 
ک��رد: خیر. ش��ورای پول و اعتبار 
کاری ب��ا نرخ های توافقی بانک ها 
ندارد و نرخ هایی که بانک مرکزی 

براساس گزارش کارشناسی خود 
به شورا ارائه کند، مورد بررسی و 
تصویب قرار می گیرد، البته ممکن 
است که اعداد تعیین شده توسط 
بانک مرکزی ش��بیه اعداد و ارقام 
توافق��ی بانک ها باش��د یا ممکن 
است که کمتر یا بیشتر هم باشد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: اما مهم 
این است که بانک ها برای کاهش 
و س��اماندهی نرخ س��ود بانکی در 
سال ۹۴ آمادگی داشته باشند تا 
پ��س از تصمیم گیری و تصویب و 

اباغ شورا آن را اجرایی کنند. 
به گ��زارش مهر، مدیران عامل 
بانک ه��ای دولت��ی و خصوص��ی 
روز ش��نبه ب��رای کاه��ش س��ود 
بانکی به تفاهم رس��یدند و توافق 
کردند در نخس��تین مرحله سود 
علی الحساب سپرده های یک ساله 
را ب��ه ۲۰ درص��د کاه��ش داده و 
س��ود تسهیات مش��ارکتی رایج 
بانک ها را بس��ته ب��ه نوع فعالیت 
۲ ت��ا ۳ درص��د کاه��ش دهن��د. 
البت��ه در این جلس��ه مقرر ش��د 
در ص��ورت تایی��د بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار این پیشنهاد 
از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری 

عملیاتی شود. 
ام��ا اکبر کمیجان��ی، قائم مقام 
بان��ک مرک��زی در ای��ن زمین��ه 
خاطرنش��ان ک��رد: بانک مرکزی 
از نرخ های س��ود بانکی و تحوالت 
بازار پول غافل نبوده و از ماه های 
پایانی سال گذشته موضوع اصاح 
نرخ های س��ود بانکی را در دستور 
بررس��ی های خ��ود ق��رار داده و 

نتیجه ای��ن مطالعات به زودی در 
دس��تور کار ش��ورای پول و اعتبار 

قرار خواهد گرفت. 

دالیل بانک مرکزی برای 
کاهش نرخ سود 

ش��ورای پول و اعتبار در حالی 
نرخ س��ود بانکی را بررسی خواهد 
کرد که قائم مقام بانک مرکزی با 
بیان اینکه بهتر است سایر نهادها 
در سیاس��ت گذاری های بازار پول 
مداخل��ه نکنن��د گف��ت: به زودی 
نتیج��ه مطالعات اصاح نرخ های 
سود بانکی به شورای پول و اعتبار 

ارائه می شود. 
ب��ه گزارش مهر، اکبر کمیجانی 
ب��ا اع��ام اینک��ه تصمیم  گی��ری 
درخص��وص نرخ  س��ود بانکی در 
دس��تور کار ش��ورای پول و اعتبار 
ق��رار دارد گفت: رابطه میان نرخ 
س��ود بانکی و تحوالت نرخ  تورم 
یکی از اصول مسلم سیاست گذاری 
پولی به حساب می آید و امروزه در 
اغل��ب اقتصادهای دنیا، بانک های 
مرک��زی ضمن تامین نرخ س��ود 
واقعی مثبت، متناسب با تحوالت 
نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ های 

سود  بانکی اقدام می کنند. 
مرک��زی  بان��ک  قائم مق��ام 
اظهارداش��ت: نرخ ت��ورم با ۱۹/۱ 
واح��د درص��د کاه��ش از ۳۴/7 
درص��د در س��ال ۱۳۹۲ به ۱۵/6 
درص��د در س��ال ۱۳۹۳ رس��یده 
اس��ت. با احتس��اب نرخ های سود 
عملکردی بانک ها، در حال حاضر 
نرخ س��ود واقعی در سطح باالیی 

ق��رار دارد که این نرخ با ش��رایط 
اقتص��اد کان کش��ور و بازده��ی 
فعالیت ه��ای بخش واقعی اقتصاد 

همخوانی چندانی ندارد. 
کمیجان��ی ادام��ه داد: چنی��ن 
نرخ ه��ای س��ود باالی��ی، تنه��ا با 
فعالیت های غیرمولد و پُرریس��ک 
همخوان��ی دارد ک��ه تامین مالی 
آنها می تواند در آینده مخاطراتی 
مطالب��ات  افزای��ش  به لح��اظ 
غیرج��اری را ب��رای بانک ه��ا به 
همراه داش��ته باشد. عاوه بر این، 
بازده��ی س��پرده گذاری در بازار 
پ��ول نیز با اخت��اف معنی داری 
در س��طحی باالتر از نرخ بازدهی 
س��ایر بازارها قرار دارد و می تواند 
زمینه س��از اخت��ال در کارک��رد 
ب��ازار س��ایر دارایی ه��ا باش��د. بر 
این اس��اس، به منظور هماهنگی 
بیش��تر با تح��والت بخش واقعی 
اقتصاد و همچنین بازدهی س��ایر 
دارایی ها، الزم است نرخ های سود 
بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم 

تعدیل شود. 
وی با تاکید بر اینکه بروز رقابت 
ناس��الم در ش��بکه بانکی یکی از 
اش��کاالت موج��ود در این بخش 
اس��ت افزود: ریش��ه آن را بیش از 
ه��ر چی��ز باید در عملکرد مخرب 
موسس��ات اعتب��اری غیرمج��از 
جست وجو کرد. در شرایط رقابت 
نابراب��ر در ب��ازار پ��ول، بانک ه��ا 
مج��از  اعتب��اری  موسس��ات  و 
ناچ��ار بوده ان��د ب��ه منظور حفظ 
س��پرده های خ��ود و جلوگیری از 
خروج آنها به س��مت موسس��ات 

اعتباری غیرمجاز، نرخ های س��ود 
س��پرده خ��ود را افزای��ش دهند. 
متاس��فانه این رقابت ناس��الم در 
مواردی به رقابت میان بانک های 
مجاز نیز سرایت کرده و در مجموع 
به افزایش هزینه تجهیز پول و در 
نهایت نرخ س��ود تسهیات بانکی 

منجر شده است. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در بانک 
مرک��زی گف��ت: عاوه ب��ر این، 
با توج��ه ب��ه م��دت  دار ب��ودن 
س��پرده گذاری،  قرارداده��ای 
هزین��ه تجهیز مناب��ع بانک ها از 
یک چس��بندگی برخوردار است 
و ل��ذا ام��کان تعدیل ناگهانی آن 
وجود ندارد. این در حالی اس��ت 
که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ 
با وضع ممنوعیت س��پرده پذیری 
بانک ه��ا در سررس��یدهای باالتر 
از یک س��ال، چس��بندگی هزینه 
تجهیز پول در بانک ها را به میزان 
زی��ادی کاه��ش داده اس��ت. در 
شرایط چسبندگی هزینه تجهیز 
پ��ول در بانک ها، کاهش ناگهانی 
نرخ ه��ای س��ود بانک��ی می تواند 
زمینه س��از عدم تعادل جدی در 
جریان مناب��ع و مصارف بانک ها 
باش��د. بنابراین، کاهش نرخ سود 
بانکی بای��د به صورت تدریجی و 
ب��ا توجه به ش��رایط تجهیز پول 
و قراردادهای س��پرده ای بانک ها 
ص��ورت پذیرد ت��ا به عدم تعادل 
در جریان منابع - مصارف بانک ها 

منجر نشود. 
قائ��م مقام بانک مرکزی درباره 
نقش مخرب موسس��ات اعتباری 
غیرمجاز در زمینه اخال در بازار 
پول و افزایش نرخ های سود بانکی 
بیان داشت: تشدید سرکوب مالی 
در نیم��ه دوم ده��ه ۱۳۸۰ زمینه 
مناس��بی را برای ایجاد و توس��عه 
موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم 
ساخت. کاهش دستوری نرخ های 
س��ود بانک��ی ف��ارغ از تح��والت 
و  اقتص��ادی  کان  متغیره��ای 
به ویژه نرخ تورم، باعث شد بخشی 
از تقاض��ای فعاالن اقتصادی )اعم 
دریاف��ت  ی��ا  س��پرده گذاری  از 
تس��هیات( ب��ه این موسس��ات 
منتق��ل ش��ود و زمین��ه را ب��رای 
افزایش س��هم این موسس��ات از 

بازار پول فراهم آورد. 

نرخ سود بانکی هفته آینده در دستور شورای پول و اعتبار
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گزارش 2

خبرنــامه

 بانک مرکزی به بانک ها 
ارز مبادله ای می دهد

به گزارش تس��نیم، اس��حاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمه��ور در بخش��نامه ای تصویب نام��ه هیات 
وزیران درخصوص ایجاد ش��رایط الزم توس��ط بانک 
مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور 
بازپرداخت تس��هیات ارزی دریافتی تولیدکنندگان 
ب��رق بخش خصوص��ی در مواردی که ق��رارداد خرید 
به ص��ورت ریالی منعقد می ش��ود را ب��ه وزارت نیرو، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و صندوق توس��عه ملی 

اباغ کرد. 
براس��اس این گزارش، هیات وزیران در جلس��ه 
۹۴/۰۱/۱۹ به پیش��نهاد وزارت نیرو به اس��تناد 
اصل یکصد و سی و هش��تم قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران تصویب کرد: در مواردی که قرارداد 
خری��د برق بی��ن تولیدکنن��دگان بخش خصوصی 
برق و وزارت نیرو و ش��رکت های تابعه به صورت 
بازپرداخ��ت  به منظ��ور  ش��ود،  منعق��د  ریال��ی 
تس��هیات ارزی دریافت��ی ای��ن تولیدکنن��دگان 
از مناب��ع صن��دوق توس��عه مل��ی، بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران موظف اس��ت براس��اس 
درخواس��ت بانک ه��ای عام��ل طرف ق��رارداد با 
صندوق یادش��ده طبق ج��دول بازپرداخت ارزی 
تس��هیات مذکور، شرایط الزم برای تبدیل ریال 
ب��ه ارز با نرخ رس��می  )مبادل��ه ای( مورد معامله 
را فراه��م ک��رده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر 
قس��ط، مع��ادل ارزی آن را  )ب��ه دالر آمریکا( به 
حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. 

افول سهم کشاورزی از تسهیالت بانکی
با وجود رشد بیش از ۴۴ درصدی تسهیات بانکی 
در س��ال گذشته، س��هم بخش کشاورزی حدود ۱.۸ 

درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، از مجموع ۳۴۱ ه��زار میلیارد 
تومان��ی ک��ه بانک ها در ۱۲ ماهه س��ال گذش��ته به 
بخش های مختلف اقتصادی پرداختند حدود ۲۵هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش کش��اورزی اختصاص 

داشته است. 
این بخش در حالی در سال ۱۳۹۳ حدود 7.۵ درصد 
منابع بانکی پرداختی شده را جذب کرده که این رقم 
کمترین میزان جذب در چهار سال گذشته بوده است. 
به اس��تناد آمارهای بانک مرکزی نس��بت دریافتی 
بخش کش��اورزی از تس��هیات بانکی از سال ۱۳۹۰ 
 ت��ا ۱۳۹۳ از ۸.6 ب��ه ۹، ۹.۳ و 7.۵ درص��د تغیی��ر 

کرده است. 
اگرچه بانک مرکزی در این رابطه توضیح داده که 
با لحاظ کردن سهم تسهیات پرداختی در صنعت و 
معدن و بازرگانی و خدمات بانک کش��اورزی به دلیل 
مرتبط بودن با بخش کش��اورزی، مبلغ و س��هم این 
حوزه در س��ال قبل به ترتیب به ۳۲.6 هزار میلیارد 
تومان و ۹.6 درصد افزایش می یابد ولی در این حالت 

سهم بخش های دیگر کاسته خواهد شد. 
اما از ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان تسهیات دریافتی 
کش��اورزی در س��ال قبل، 6۲.۵ درصد برای تامین 

سرمایه در گردش این بخش صرف شده است. 

قیمت طال به ۱۲۰۵ دالر رسید
قیمت طا در معامات دیروز اندکی افزایش یافت 

و هر اونس طا در برابر ۱۲۰۵ دالر معامله شد. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، به رغم افزایش 
نرخ تورم در آمریکا که می تواند فدرال رزرو را تشویق 
ب��ه افزای��ش زودهنگام نرخ بهره کند، به دلیل کاهش 
ارزش دالر، طا روز دوشنبه افزایش قیمت های اخیر 
خود را ادامه داد. براساس این گزارش، قیمت هر اونس 
طا پس از رش��د ۰.6درصدی در روز جمعه، دیروز 
نی��ز ب��ا ۰.۱ درصد برابر ب��ا ۲ دالر افزایش به ۱۲۰۵ 

دالر و ۵۱ سنت رسید. 
آماره��ای روز جمع��ه نش��ان داد ک��ه قیمت های 
مصرف کنن��ده در آمری��کا برای دومی��ن ماه متوالی 
در م��اه م��ارس افزای��ش یافته که ناش��ی از افزایش 
قیم��ت بنزی��ن و هزینه های س��اخت مس��کن بوده 
اس��ت. ای��ن آمار می تواند ف��درال رزرو را در تصمیم 
 خود مبنی بر افزایش نرخ بهره در سال جاری مصمم 

سازد. 
نشانه های حاکی از افزایش زودهنگام نرخ بهره در 
آمریکا معموال به کاهش قیمت طا منجر می شود. 

ام��ا تضعی��ف ارزش دالر موجب تقویت قیمت طا 
شد. ارزش دالر در برابر سبد ارزهای مهم جهانی پس 
از کاه��ش حدود ۲درصدی در هفته گذش��ته، اوایل 

دیروز نیز افت کرد. 

منابع بانک ها با کاهش نرخ سود 
بانکی کاهش نمی یابد

مدیرعام��ل بان��ک مل��ت گفت: کاهش نرخ س��ود 
س��پرده ها درصورتی ک��ه با ارائه خدمات مناس��ب به 
مش��تریان همراه باش��د سبب خروج منابع از بانک ها 
نخواهد ش��د. علی رس��تگار در پاس��خ به پرسش��ی 
درخص��وص تأثی��ر کاهش نرخ س��ود بانکی بر میزان 
س��پرده گذاری و تس��هیات ده��ی بانک ه��ا اف��زود: 
درصورتی که نرخ سود بانکی در تمام بانک ها به صورت 
یکسان اجرایی شود و بانک ها با امکاناتی که در اختیار 
دارند، به مش��تریان خدمات ارائه دهند، س��پرده های 

بانکی کاهش نخواهد یافت. 
وی ادام��ه داد: البت��ه اگر بانک ها ب��ه تعهداتی که 
می دهن��د عمل نکنن��د، وضعیت ب��ازار دوباره برهم 
خواه��د خ��ورد که در آن صورت، کاهش نرخ س��ود 
 بانک��ی ب��ر وضعی��ت س��پرده گذاری تأثی��ر خواهد 

گذاشت. 
رس��تگار ب��ا تاکید بر اینک��ه بانک ملت تابع نظرات 
بانک مرکزی اس��ت، اظهار داش��ت: هر نرخی را که 
بانک مرکزی برای نرخ س��ود بانکی اعام کند بانک 

ملت آن را اجرایی خواهد کرد. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,339 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳.۳۳۹تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را ۹66.۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۳.6۱۲ توم��ان و هر پوند نیز 
۴.۹۹6توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۰۲.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲7۹.۰۰۰تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱۸۹.۰۰۰تومان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��ای ۱۸ عی��ار 
۹۸.۹۴۲تومان قیمت خورد. هر اونس طا در بازارهای 

جهانی ۱۲.۰۳۵ دالر بود.

قیمتنوع ارز 

۳.۳۳۹   دالر آمریکا

۳.6۱۲یورو اروپا

۴.۹۹6پوند انگلیس

۹۱۴درهم امارات

۱.۲6۹لیر ترکیه

۵6۰یوان چین

۲۸ین ژاپن

۲.7۸۰دالر کانادا

۳.۵۱۵فرانک سوییس

۱۱.۰7۰دینار کویت

۸۹۱ریال عربستان

۲.۰۰۰دینار عراق

۵6روپیه هند

۹۴۵رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۹66.۵۰۰سکه  بهار آزادی

۹66.۰۰۰  سکه طرح جدید

۵۰۲.۰۰۰  سکه نیم  بهار آزادی

۲7۹.۰۰۰سکه ربع بهار آزادی

۱۸۹.۰۰۰سکه گرمی

۱۲.۰۳۵اونس طا

۴۲۹.۰۰۰مثقال طا

۹۸.۹۴۲هر گرم طای ۱۸ عیار

راه اندازی نسخه ویندوزفون سامانه 
پرداخت همراه پاسارگاد

بانک پاسارگاد در خدمتی دیگر، نسخه ویندوز فون سامانه 
پرداخ��ت هم��راه پاس��ارگاد را راه اندازی ک��رد. به گزارش 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این نس��خه با امکان دریافت 
موجودی و صورتحساب کارت، انتقال وجه کارت به کارت، 
پرداخ��ت قب��ض و خرید ش��ارژ تلفن همراه در فروش��گاه 
الکترونیکی  )Store( مایکروسافت قرارگرفته است. سامانه 
موبای��ل بانک پاس��ارگاد نیز که عاوه ب��ر خدمات مذکور، 
شامل خدمات مبتنی بر حساب است، به زودی در فروشگاه 

الکترونیکی  )Store( مایکروسافت قرار خواهد گرفت. 
براس��اس ای��ن خب��ر، ب��ه دلی��ل محدودیت ه��ای 
اعمال ش��ده از ط��رف ش��رکت مایکروس��افت، نرم افزار 
 مربوط��ه تنها از طریق س��ایت آن ش��رکت ب��ه آدرس

 www.windowsphone.com قابل دریافت است. 
از این رو مشتریان گرامی  می توانند از طریق لینک ورود به 
سایت شرکت مایکروسافت در سایت بانک پاسارگاد، منوی 
خدمات الکترونیکی، زیر منوی پرداخت  همراه  پاسارگاد یا 
جه��ت   http: //bpi. ir/mobilePayment آدرس 

نصب نرم افزار اقدام کنند. 

نخستین صندوق امانات بانک 
پارسیان راه اندازی شد

در راس��تای تکریم مش��تریان و تحقق مشتری مداری 
و با هدف توس��عه و تس��هیل در ارائه خدم��ات بانکی به 
مش��تریان، نخس��تین صندوق امانات بانک پارس��یان در 

شعبه چهارراه تختی تهران افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، نخستین صندوق 
امانات بانک پارس��یان با حضور دکتر پرویزیان مدیرعامل، 
اعضای هیات عامل، مدیران و مش��تریان بانک پارسیان در 
تاریخ ۹۴/۱/۳۰ در محل شعبه چهارراه تختی تهران افتتاح 
ش��د و مورد بهره برداری ق��رار گرفت.  صندوق امانات بانک 
پارسیان در شعبه چهارراه تختی درتعداد ۱۲۴۸ عدد و در 
ابعاد کوچک، متوس��ط و بزرگ طراحی ش��ده است و این 
امکان را به مش��تریان می دهد تا اس��ناد و اشیای ارزشمند 
خ��ود را که نگهداری آنها در محیط کار یا منزل با خطرات 
احتمال��ی از جمل��ه حریق، س��رقت و. . . مواجه اس��ت، با 
آسودگی خاطر و امنیت کامل در این صندوق ها حفظ کنند.

 اینترنت بانک نسل سوم تجارت
آغاز به کار کرد

بانک تجارت با افزودن خدمات متنوعی همچون پرداخت 
مستمر و گروهی پایا، پرداخت گروهی قبوض، دسته بندی 
حساب ها، انواع خدمات اینترنتی کارت، ویرایش چک و چند 
خدمت جدید دیگر به اینترنت بانک خود از ابتدای اردیبهشت 
نسل سوم اینترنت بانک تجارت خود را به مشتریان ارائه کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک تجارت، بانکداری اینترنتی 
نس��ل س��وم بانک تجارت که از طریق سایت اینترنتی این 
بان��ک ب��ه آدرس www.tejaratbank.ir  در دس��ترس 
مش��تریان قرار دارد با نمایی متفاوت و دسترس��ی آسان و 

متناسب با نیاز مشتریان کار خود را آغاز کرد. 

نسیم نجفی
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 تشکیل اتاق مشترک تجاری 
افغانستان و ایران 

محمد اش��رف غنی، رییس جمهوری افغانستان از 
تشکیل اتاق مشترک تجاری افغانستان و ایران خبر 
داد و بر تسهیل روابط تجاری دو کشور تاکید کرد. 
او ب��ا تاکی��د بر توس��عه رواب��ط تج��اری ایران و 
افغانس��تان اظهار کرد: ب��ه دنبال این هس��تیم که 
رواب��ط تجاری مان با ایران به صورت دو طرفه باش��د 
و هر شش ماه یک بار برنامه های مختلف برای آینده 
تجارت مان در اتاق مشترک مورد بررسی قرار گیرد. 
اش��رف غنی همچنی��ن از بخش خصوص��ی ایران 
دعوت ک��رد ک��ه در ایج��اد زنجیره ه��ای ارزش با 

افغانستان وارد همکاری شود. 

ایران، گاز و فرآورده های نفتی 
ترکمنستان را ترانزیت می کند

محمد موس��ی هاش��می گلپایگانی، س��فیر ایران 
در ترکمنس��تان گفت: ایران آماده اس��ت تا سوآپ 
فرآورده های نفتی را با ترکمنس��تان از س��ر بگیرد و 

گاز تولیدی این کشور را نیز ترانزیت کند. 
او ب��ا تاکی��د بر آمادگ��ی ایران ب��رای همکاری با 
همس��ایگان ش��مالی خود در حوزه ان��رژی، گفت: 
ای��ران آماده ش��روع س��وآپ فرآورده ه��ای نفتی با 
ترکمنستان اس��ت و قصد دارد گاز این کشور را نیز 
ترانزیت کند. وی تصریح کرد: در پی فروپاشی اتحاد 
جماهیرشوروی، ترکمنستان نخستین خط لوله گاز 
خود را به س��مت ایران س��اخت و بعد از آن نیز دو 

خط لوله دیگر به مرز ایران ساخته شد. 

فصل جدید تجارت با سفر 
رییس جمهوری افغانستان به ایران 
غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت: سفر رییس جمهوری 
افغانستان به ایران، فصل جدیدی از روابط اقتصادی 
را ایجاد و زمینه های همکاری بیش از پیش بین دو 

کشور را فراهم خواهد کرد. 
او اف��زود: دو کش��ور در زمینه ه��ای فرهنگ��ی، 
تمدن��ی، دین، زبان، مفاخر و پیوندهای قومی دارای 
اش��تراک های فراوان هس��تند. بخش ه��ای بالقوه و 
بالفعل تجاری، صنعتی و س��رمایه گذاری بین تهران 
و کابل زمینه های هم��کاری را بیش از پیش فراهم 

کرده و امکان توسعه آن را به دنبال دارد. 

سفرا برای خروج از رکود به کمک 
دولت بیایند

اسداهلل عسگراوالدی، رییس اتاق مشترک ایران و 
چین گفت: بسته دولت برای خروج از رکود با ارزش 
است و سفرای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 

مختلف باید در این باره به کمک دولت بیایند. 
او افزود: مس��ئله صدور روادی��د به هیات هایی که 
قصد س��فر به ای��ران را دارند، باید م��ورد توجه و با 
س��رعت عمل بیشتری صورت گیرد، شاید آنها برای 
صدور روادید به هیات های تجاری ایران سختگیری 
کنند، اما از سوی نمایندگی های کشورمان نباید این 

مسئله به وجود آید. 
عس��گراوالدی توجه س��فرای جمهوری اس��المی 
ایران به مس��ائل ایرانیان محل ماموریت آنان که به 
س��فارتخانه مراجعه می کنند را خواستار شد و لزوم 

ارتقای نگاه اقتصادی آنها را مورد تاکید قرار داد. 

ایران 50 درصد از مبادالت خود را 
با کشورهای پیرامون انجام می دهد

ابراهی��م رحیم پ��ور، مع��اون آس��یا، اقیانوس��یه و 
مش��ترک المنافع وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: 
کشورهای پیرامون ایران 50 درصد از حجم 140 میلیارد 
دالری مب��ادالت تجاری را به خود اختصاص داده اند و 

در عین حال جای کار بیشتری وجود دارد. 
او تاکی��د ک��رد: راهبرد دولت یازده��م نه تنها در 
بحث هس��ته ای، بلکه در همه عرصه ها و در مباحث 
اقتصادی، برد- برد اس��ت و در تعامالت با کشور ها، 

نگاه توسعه ای را مدنظر داریم. 
و  اقیانوس��یه  آس��یا،  مع��اون  اعتق��اد  ب��ه 
مش��ترک المنافع وزارت ام��ور خارج��ه، ایران در 
ارتباط با کش��ورهای فقیر اطراف خود، نباید فقط 
س��ود را مالک حرکت خ��ود قرار ده��د، هرچند 
مبادالت با افغانس��تان نیز با نگاه سود محور نیست 
و اکن��ون بی��ش از 3 میلی��ارد دالر با این کش��ور 

همکاری اقتصادی وجود دارد. 

نرخنامه مشورتی بیمه های اشخاص 
تدوین شد 

نرخنام��ه مش��ورتی بیمه های اش��خاص در قالب طرح 
پژوهش��ی و به منظور جلوگیری از نرخ ش��کنی در صنعت 
بیمه کشور تدوین شد.  به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه مرکزی، نرخنامه مشورتی بیمه های 
اشخاص در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نرخ شکنی 
در صنعت بیمه تدوین شده و برای ارزیابی ریسک و تعیین 
حق بیمه در اختیار محاسبان فنی، کارشناسان و اکچوئران 
قرار می گیرد تا از تزلزل و هرج و مرج موجود در بازار نرخ ها 
به دلیل حذف نظارت تعرفه ای طی سال های اخیر کاسته 
شود. پژوهشکده بیمه نرخنامه مشورتی بیمه های اشخاص 
را براساس آیین نامه های موجود، مصوبات شورای عالی بیمه 
و استفاده از تجارب سایر کشورها به منظور دریافت حق 
بیمه عادالنه تر از بیمه گذاران و تامین منافع ش��رکت های 
بیمه تدوین کرده اس��ت. در نرخنامه مذکور با موضوعات 
محاسبه نرخ سنین ۷0 تا ۸۹  سال برای نخستین بار، نرخ 
بیمه عمر گروهی به شرط حیات در بیمه های عمر، اصالح 
جدول گروه های ش��غلی و ارائه تفصیلی برخی از طبقات 
مانند سایر موسسات در بیمه های حوادث و تقسیم بندی 
تفصیلی طبقات پوشش های درمانی و نرخ های آن و ارائه 
برخی از خدمات درمانی که در نرخ های قبلی مغفول مانده 
بود ارائه شده است. گفتنی است با شروع به کار دولت تدبیر 
و امی��د، اجرای طرح های پژوهش��ی ب��ا نظر بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران در دس��تورکار پژوهشکده بیمه 
ق��رار گرف��ت. این پژوهش ها ب��ا محورهای کلی »بازنگری 
شرایط عمومی رشته های بیمه ای«، »عوامل موثر بر ریسک 
رشته های مختلف«، »تدوین استانداردهای آموزشی شبکه 
فروش« و »مطالعه ذخایر بیمه ای« به منظور گام برداشتن 
در مسیر توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه 

طراحی شده است. 

 پیام رس��ان وایب��ر ک��ه در 
س��ال گذشته خبرس��ازترین 
اپلیکیش��ن تلفن هم��راه بود 
در سال جدید نیز با مشکالت 
و اخت��الالت زی��ادی روب��ه رو 
ش��ده اس��ت تا ای��ن نرم افزار 
تنه��ا ب��ا گذش��ت یک م��اه از 
س��ال ۹4 همچن��ان خبر ها و 
ش��ایعات زی��ادی را ب��ه دنبال 
داش��ته باشد. در سال گذشته 
خبرهای زیادی مبنی بر فیلتر 
ش��دن وایبر به گوش می رسید 
ک��ه وزارت ارتباط��ات همواره 
اع��الم می کرد »دولت با فیلتر 
مخالف اس��ت و قصد مس��دود 
کردن هیچ سایت و اپلیکیشنی 
را ک��ه با قوانین کش��ور مغایر 

نباشد، ندارد.«
ام��ا اختالالت دوب��اره وایبر 
نگرانی های��ی را به وجود آورد 
ک��ه ش��اید ای��ن اپلیکیش��ن 
ب��ار دیگ��ر بر پرت��گاه نرم افزار 
و  اس��ت  رفت��ه  فیلترین��گ 
مس��ئوالن قصد محدود کردن 
آن را دارن��د و مث��ل همیش��ه 
انگش��ت اتهام مستقیما وزارت 
ارتباطات را نشانه رفت که وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
ای��ن خب��ر را کامال رد کرده و 
بیان داش��ت: »درباره ش��بکه 
کامنت هایی  وایب��ر  اجتماعی 
را در ش��بکه اجتماع��ی خ��ود 
دی��دم و الزم اس��ت بگویم که 
این ش��بکه نه فیلتر ش��ده و نه 
تغییری در ش��رایط س��رعت و 

کیفیت آن رخ داده اس��ت. در 
واقع اختالل احتمالی وایبر به 

ما مربوط نمی شود.«
احمد ش��یخی، کارش��ناس 
ارتباطات در پاسخ به این سوال 
که آیا این امکان وجود دارد که 
اختالالت به وجود آمده مربوط 
به س��رور های وایبر باش��د؟  به 
»فرصت امروز« گفت: قطعا این 
احتمال وجود دارد که اختاللی 
در خدمت رسانی اپلیکیشن یا 
نرم اف��زاری ب��ه وجود بیاید که 
پس از آن شرکت سازنده فورا 
در پ��ی رف��ع آن برخواهد آمد 
و در نهای��ت با ارائه نس��خه به 
روز ش��ده، مشکالت را برطرف 
می کن��د. ام��ا کندی هایی که 
اخی��را در وایبر به وجود آمده 
در همه نس��خه های آن وجود 
دارد و نمی توان��د مرب��وط ب��ه 
سازندگان این اپلیکیشن باشد. 

وی اف��زود: ع��الوه ب��ر این 
چند روز پیش متوجه ش��دم 
که بعضی کاربران با ش��رکت 
وایبر تماس گرفتند و علت را 
جویا شده بودند که مسئوالن 
وایب��ر اختالل در ش��بکه این 
نرم افزار را رد کردند و مشکل 
را مرب��وط ب��ه ش��بکه دیتای 

ایران دانس��تند. 
این اس��تاد دانش��گاه با بیان 
اینکه ش��رکت های ارائه دهنده 
اختاللی  نمی توانند  اینترن��ت 
در ارتباط رس��انی وایبر ایجاد 
کنن��د، گف��ت: از نظ��ر قانونی 
اگر کس��ی ب��دون مجوز خللی 
در ش��بکه دیتای کشور ایجاد 
کند مجرم ش��ناخته می شود. 
اگر ش��رکتی اقدام به این کار 
کرده باش��د با ش��کایات مردم 

قطعا با آن برخورد می شود. 
وی افزود: مش��کالتی که در 

وایبر به وجود آمده سراس��ری 
اس��ت و کاربران همه اپراتور ها 

این مشکل را دارند. 
این کارش��ناس درباره مقدار 
همچون  اپلیکیشن هایی  تاثیر 
وایبر روی درآمدزایی اپراتور ها 
گفت: شاید در ابتدا این مسئله 
مطرح ش��ود ک��ه اپراتور های 
ارتباطی وجود پیام رس��ان ها را 
تهدی��دی برای خود ببینند اما 
اگر کمی عمیق تر به قضیه نگاه 
کنی��م در می یابیم که در حال 
حاض��ر همه اپراتور ها خدماتی 
ب��ه غی��ر  از مکالمه را نیز برای 
مش��ترکان خود فعال کرده اند 
که درآمد زیادی از آنها کسب 

می کنند. 
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر این، 
اپلیکیش��ن هایی مثل وایبر در 
هم��ه جای جهان وجود دارند 
و فک��ر نمی کنم هیچ اپراتوری 

با آنها مش��کلی داشته باشد و 
آنها را رقیب خود بداند. 

ش��یخی با اش��اره ب��ه اینکه 
وایب��ر برترین پیام رس��ان دنیا 
نیس��ت، گف��ت: درحال حاضر 
پیام رسان های بسیار بهتری در 
دنیا از جمله تلگرام، واتس آپ 
و الی��ن وجود دارند که از نظر 
برنامه نویس��ی قوی تر از وایبر 
هس��تند اما متاسفانه وایبر در 
کشور ما فراگیر شده که از نظر 
امنیتی ضعف های زیادی دارد. 

مقصر زیرساخت های 
مخابراتی است؟  

پی��ش از ای��ن نی��ز داوود 
زارعیان، س��خنگوی مخابرات 
ایران به »فرصت امروز« گفته 
بود: مخابرات هیچ محدودیتی 
در برقراری ارتباط وایبر انجام 
نداده اس��ت و مش��کالتی که 
برخ��ی مواق��ع در نرم اف��زار یا 
س��ایتی ب��ه وج��ود می آید از 
جای دیگری نشأت می گیرد. 

وی افزود: هیچ گاه مخابرات 
در مسدود س��ازی وب سایت ها 
نقشی نداشته و هرگز به خودی 
خود ش��بکه یا سایتی را فیلتر 

نکرده است. 
نق��ش  درب��اره  زارعی��ان 
پیام رسان ها بر درآمد مخابرات 
نیز گف��ت: فعالیت ما منحصر 
ب��ه بخ��ش ص��وت نیس��ت و 
اپلیکیش��ن هایی مث��ل وایب��ر 
نمی توانن��د نقش زیادی روی 
درآمدزایی مخابرات ایفا کنند. 

علل اختالالت وایبر همچنان بین نهاد های مختلف پاس کاری می شود

گرفتاری مشترکان و شانه خالی کردن مسئوالن

براس��اس آماری که گمرک کش��ور از اوضاع 
تجارت ایران در س��ال ۹3 داده اس��ت، چین، 
ام��ارات متح��ده عرب��ی و هن��د عمده تری��ن 
کش��ورهای طرف تجاری ایران هستند. همین 
گ��زارش گوش��زد می کند، بیش��ترین مراودات 
تجاری ایران با کش��ورهای آس��یایی اس��ت که 
در ص��ادرات بی��ش از ۹0 درص��د و در واردات 
نزدیک به ۸0 درصد را به خود اختصاص داده اند. 
محدوده جغرافیایی تجارت ایران تنها مربوط به 
س��ال های اخیر نیست، گرچه جدی و سخت تر 
ش��دن تحریم ها در یک دهه اخیر این محدوده 
جغرافیایی را تنگ تر کرده اس��ت؛ مسئله ای که 
یک مش��اور اقتصادی و بازرگانی اگرچه اعتقاد 
دارد مزایای��ی دارد ام��ا آن را ایجاد کننده برخی 
اث��رات مخرب در تجارت خارجی ایران می داند 
که تداوم آن به مراتب این حوزه را با مش��کالت 
بیش��تری روبه رو خواهد کرد. به گفته علیرضا 
راش��دی اش��رفی، پایین ماندن س��طح کیفی 
ص��ادرات یک��ی از آثار محدود ب��ودن مراودات 

تجاری با چند کشور است. 

صادرات غافل از توسعه و مدرن سازی 
این پژوهشگر امور بازرگانی به »فرصت امروز« 
می گوید: صادرکنندگان به مرور از توسعه کیفی 
و مدرن سازی و شیوه های صادرات جهانی سازی 
محصوالت بی نیاز خواهند شد. به گفته وی، آثار 
مخرب آن هنگامی ظاهر می شود که به دالیل 
مختلف و با ظهور مسائل ومشکالت و اختالفات 
سیاس��ی و قومی نس��بتا دایمی این کش��ورها، 
بازار صادراتی کش��ورمان دس��تخوش تغییرات 

ناگهانی ش��ده و ضربه های 
جبران ناپذیری به صادرات 
و صادرکنن��دگان کش��ور 
وارد ش��ود و در مواقع��ی 
کل ص��ادرات م��ا ب��ه این 

کشورها منتفی شود. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه 
و  س��الیق  همخوان��ی 
خواس��ته های م��ردم این 
به خص��وص  و  کش��ورها 
کشورهای همس��ایه را از 
محاس��ن مراودات تجاری 
با کشورهای منطقه عنوان 
ک��رده و می افزاید: به ویژه 
آنک��ه کیفیت کاالهای ما، 

نوع بسته بندی، ساده بودن ارسال و نحوه وصول 
بهای آنها باعث ترغیب و تحریک صادرکنندگان 
می شود که طبعا افزایش صادرات را با خود به 

همراه دارد. 
راش��دی اشرفی معتقد اس��ت عالوه بر موانع 
خارجی و تحریم ها، مش��کالت و کاس��تی های 
متعددی نیز در این حوزه باعث شده که صادرات 
محدود و تنها به برخی کشورها انجام شود. وی 
در بیان دالیل متعددی در این خصوص توضیح 
می ده��د: بی ثبات��ی و تغییرات مکرر در قوانین 
و بخش��نامه ها و مق��ررات صادرات، تش��ریفات 
اداری زائ��د و وقت گی��ر، نارس��ایی سیس��تم 
حمل ونق��ل بین الملل��ی، ضع��ف در بازاریابی، 
تبلیغ��ات و بس��ته بندی، فق��دان ش��رکت های 
ب��زرگ صادراتی که ت��وان پرداخت هزینه های 
بازاریابی و تبلیغات بس��یار گران بین المللی را 

دارا باشند و کمبود اطالعات تجاری و اقتصادی 
درخصوص بازارهای مختلف صادراتی می تواند 
از معض��الت در ص��ادرات باش��د. کیفیت پایین 
برخی از محصوالت صادراتی، عدم تداوم در ارائه 
محص��والت کیفی، تقلب در کاالها، عدم توجه 
به ارائه خدمات پس از فروش، فقدان یا کمبود 
تس��هیالت اعتباری مناس��ب ب��رای خریداران 
خارج��ی، ش��رایط بازرگان��ان و صادرکنندگان 
ایرانی از جهت سطح سواد و تحصیالت و آگاهی 
از ضواب��ط و مق��ررات تجارت بین الملل از دیگر 
دالیلی است که وی آنها را مانعی برسر گسترش 

و توسعه مراودات تجاری معرفی می کند. 

دور شدن از روند تجارت جهانی 
اما یک استاد مدیریت استراتژیک در دانشگاه 
کمت��ر ب��ر مزایای این کار اش��اره دارد و معتقد 

اس��ت محدود ش��دن تجارت به 
چن��د کش��ور منطق��ه، تجارت 
خارجی ایران را منزوی و از روند 
روبه رشد آن در جهان دور کرده 
اس��ت. رهام قلیچی معتقد است 
آنچه دائم تجار و تولیدکنندگان 
را محدود و محدودتر کرده است 
روند دیپلماس��ی در کشور است. 
وی توضیح می دهد: اگرچه بحث 
توافق��ات و پایان یافتن تحریم ها 
مطرح است اما باید بپذیریم که 
مح��دوده تجاری م��ا به زودی از 
این فرات��ر نخواهد رفت، چراکه 
ظرفیت ها و استعداد های تجاری 
م��ا برای ورود به تجارت جهانی 
به خصوص کش��ورهای پیش��رفته کافی نیست. 
به گفته این اس��تاد دانش��گاه، ایران برای رش��د 
در ح��وزه تج��ارت بهتر اس��ت با ترکیه و برخی 
کشورهای  CIA مانند قزاقستان و آذربایجان 
تمری��ن تج��ارت کند، چرا که این کش��ورها از 
ما جلوتر هس��تند. وی می افزاید: محدود کردن 
مراودات تجاری ما با امارات، چین و هند عواقب 
زی��ادی ب��رای تجار و تولید کنندگان داش��ت، 
کوچک تری��ن اخت��الف یا تنش در دیپلماس��ی 
می��ان م��ا و این کش��ورها منجر به قطع ارتباط 
تجاری و به دنبال آن مشکالت دیگری برای این 
فع��االن اقتص��ادی بود. آنچه این صاحب نظر در 
مدیریت استراتژیک بر آن انتقاد دارد و معتقد 
اس��ت دایره تجارت ایران را روزبه روز محدودتر 
کرده، تنظیم گفتمان تجاری براساس گفتمان 
سیاس��ی اس��ت. قلیچی ادامه می دهد: در اغلب 

کش��ورها اتاق های بازرگانی مش��ترک، تجار و 
تولیدکنندگان دائما در حال مش��اوره دادن به 
سیاسیون هستند تا آنها را با خود همگام کنند. 
این چیزی است که تولید ناخالص داخلی آنها 
را باال برده است. وی می افزاید: در این کشورها 
تولیدکنندگان و تجار هس��تند که سیاسیون را 
مج��اب می کنند برپایه مولفه های این بخش با 
چه کش��وری روابط شان را رشد و توسعه دهند 
یعن��ی روابط سیاس��ی با رواب��ط تجاری همگام 
می ش��ود. به گفته وی، در ایران وضعیت عکس 
اس��ت و تجار باید با همان کش��ورهایی معامله 
کنن��د ک��ه سیاس��یون تعیین می کنن��د و این 
وضعی��ت تجارت عمده ایران را محدود به چند 

کشور کرده است. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز« و ب��ه نقل از 
س��امانه اطالع رس��انی گمرک ایران در 11 ماه 
منتهی به بهمن در سال گذشته، چین 26/1۷ 
درصد، عراق 1۷/5۸درصد، امارات متحده عربی 
10/۷5درص��د، افغانس��تان 6۹/ 6درصد و هند 
6/6۹درصد  از کل صادرات غیر نفتی ایران را به 
خود اختصاص دادند. در واردات امارات متحده 
عربی با  23/32 درصد، چین1۹/2 درصد، هند 
با ۸/4۸درصد، جمهوری کره با ۷/5۹ درصد و 
ترکی��ه با ۸/1۸درصد در صدر مراودات تجاری 
ای��ران هس��تند. پس از به س��رانجام رس��یدن 
مذاک��رات و رس��یدن به توافقنامه بس��یاری از 
کارشناس��ان پیش بین��ی می کنند با برداش��تن 
تحری��م، تجارت ایران دگرگون خواهد ش��د. از 
طرفی برخی دیگر معتقدند ایران هنوز ظرفیت 
الزم را برای تغییر و تحوالت کالن تجاری ندارد 

و این تحول زمانبر است.

2 صاحب نظر از اثرات محدود کردن تجارت به کشورهای منطقه گفتند 

مراودات تجاری عصابه دست در سایه دیپلماسی 

گزارش 2

بیمــه تجارت
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ن��گاه خ��اص ایرانی ه��ا به مس��کن 
به عنوان اصلی ترین ش��اخصه س��رمایه 
خانوار سال هاست نوعی محافظه کاری 
موج��ود  جنب و جوش ه��ای  در  را 
 در ب��ازار مس��کن ب��ه وج��ود آورده 

است. 
بررسی روند حرکتی مردم ایران در 
بازار مسکن نشان از آن دارد که درصد 
قابل توجهی از معامالت تا نرس��یدن 
ب��ه اعتمادی دوجانبه و ثبت رس��می 
صحبت ها از س��وی مرجعی س��وم به 

نتیجه نرسیده اند. 
قرار گرفتن یک بازار در این شرایط 
قطعا امکان برنامه ریزی های بلندمدت 
را محدود می کند و این موضوع بیش 
از هر چیز در بازار پیش فروش مسکن 

در ایران اثر گذاشته است. 
در ش��رایطی ک��ه قرار گرفت��ن نام 
انبوه س��ازی  ب����زرگ  ش���رکت های 
بازیگ��ران  اصلی تری��ن  به عن��وان 
ساخت و س��از مس��کن در کش��ورهای 
اروپایی، امکان توافق س��ر قراردادهای 
بلندم��دت، چند جانب��ه و متنوع را به 
وج��ود آورده اس��ت فعالیت بس��از و 
بفروش ه��ا در ای��ران به عنوان گروهی 
که حتی جمع کردن آنها ذیل نام یک 
صنف با دشواری روبه رو است، اعتماد 
واحدهای  ب��رای پیش خری��د  م��ردم 
مسکونی را به شکل قابل توجهی پایین 

آورده است. 
البته به این موضوع می توان عملکرد 
نه چندان قدرتمند اهرم های نظارتی و 
اقدام به کالهبرداری های چندگانه در 

قراردادهای پیش ف��روش را نیز اضافه 
کرد ک��ه برقراری ان��دک قراردادهای 
پیش فروش در ایران را نیز در هاله ای 

از ابهام فروبرده است. 
ای��ن نگاه منفی به پیش فروش خانه 
ک��ه اج��رای صحی��ح آن می تواند به 
مثاب��ه یک پس انداز چن��د ماهه برای 
صاحبخانه ش��دن در نظر گرفته شود، 
باعث ش��د مجلس شورای اسالمی نیز 
به این ماجرا ورود کند تا شاید تصویب 

قانونی رسمی گره از کار باز کند. 
قانون پیش فروش ساختمان مشتمل 
بر 25 م��اده و 4 تبص��ره درحالی در 
جلسه 12 دی ماه سال 1389 از سوی 
مجلس ش��ورای اس��المی به تصویب 
رس��ید که هدف اصلی این قانون ارائه 
طرحی اس��ت که تمام ابعاد مربوط به 

این موضوع را بررسی کند. 
از تعری��ف دقیق مال��ک و خریدار، 
مف��اد قرارداد، تعه��دات، موارد تخلف 
و فس��خ ق��رارداد ش��روع ک��رده و در 
بنده��ای پایان��ی ب��ه نق��ش بانک ها، 
تعیین اقس��اط، صدور پروانه از سوی 
 ش��هرداری و نحوه تبلیغ��ات پرداخته 

است. 
هرچن��د ای��ن قانون جام��ع تالش 
ابع��اد مختل��ف پیش ف��روش  ک��رده 
خی��ال  و  در بر بگی��رد  را  س��اختمان 
خری��داران و فروش��ندگان از نظارت 
قانون��ی را راحت کند، اما دیوار دفاعی 
ب��ازار مس��کن ای��ران قطورت��ر از آن 
اس��ت که با تصویب یک قانون بتوان 
 تم��ام چالش ه��ای موج��ود در آن را 

رفع کرد. 
این موضوع باعث شده وزارت راه که 

حاال دومین س��ال کار خود در دولت 
روحان��ی ب��ا چهارمین س��ال از رکود 
مس��کن هم راس��تا می بیند نسبت به 
حرک��ت دادن یک��ی از محورهایی که 
می تواند بازار را متحول کند راسا وارد 
شود. آخوندی روز شنبه دستورالعمل 
صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش 
آن  در  و  ک��رد  اب��الغ  را  س��اختمان 
فروش��نده را ملزم کرد قب��ل از تبلیغ 
مل��ک خود، م��وارد الزم را از اداره راه 
و شهرسازی محل وقوع پروژه دریافت 
کرده و با تکمیل آنها ارائه کند و برای 
تضمین آن تصوی��ر برابر اصل گواهی 
افتتاح حس��اب امانی در بانک عامل را 

مهمور به مهر شعبه کند. 
در ش��رایطی که آخوندی این قانون 
را ب��ه این منظور اب��الغ کرده که نگاه 
مردم نس��بت ب��ه یک��ی از بخش های 
مغفول مانده بازار مس��کن جذب شده 
و بار دیگر تحرکی در این حوزه باعث 
ش��ود بازار رکود گرفته مسکن پس از 
سال ها به حالت عادی برگردد اما نگاه 
کارشناس��ان این حوزه نسبت به طرح 
پیش فروش بس��یار جزئی تر بوده و با 
هدف کاهش تنگناها و مراحل دشوار 

و طوالنی مدت آن ارائه می شود. 
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« با بیان این مطلب 
تصریح کرد: هرچند دستور جدید وزیر 
راه و شهرس��ازی حاکی از دلس��وزی 
ایشان برای مردم و متقاضیان پرشمار 
ق��رار گرفت��ه در صف خرید مس��کن 
اس��ت، اما به نظر می رس��د برای برپا 
کردن موجی جدید در این بازار، بیش 
از هرچیز نیاز به فراهم کردن مقدمات 
قانون��ی کار، حی��ن کاهش س��دها و 
موانعی است که کار را دشوار می کند. 
ب��ه گفته وی ت��ا زمانی ک��ه نتوان 
اعتماد خریدار را نسبت به وارد کردن 
س��رمایه اش به طرح های پیش فروش 
خان��ه جذب کرد و ه��م خریدار و هم 
فروش��نده را وارد دای��ره ای از اعتماد 
قانون��ی کرد که باعث ش��ود توان آنها 
ب��رای معامله در بخش ه��ای مختلف 
بازار افزایش پیدا کند، نمی توان انتظار 

داش��ت وضعیت پیش فروش خانه در 
ایران دگرگون شود. 

قلی خسروی با اشاره به لزوم متعهد 
ش��دن مالک خانه به جای سازنده در 
طرح ه��ای پیش فروش مس��کن اظهار 
ک��رد: وقتی که در چارچوب قراردادی 
که از س��وی بانک یا یک منبع قانونی 
رسمی بخش��ی از اختیار ساختمان از 
سوی مالک به خریدار واگذار می شود، 
این موضوع اعتماد دوجانبه را تقویت 
کرده و می توان��د در جریان قراردادی 
ک��ه بان��ک آن را تنظی��م می کند به 
ش��کل مرحل��ه ای در اختی��ار خریدار 
قطع��ی قرار گی��رد، اما اگر بنا باش��د 
سازنده در پروژه ای متعهد شود، قطعا 
با جابه جا ک��ردن بندهایی می تواند از 
زیر بار مس��ئولیت فرار کرده و نتایجی 

نامطلوب به بار آورد. 
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که 
بتوان طرح ارائه شده ازسوی وزیر راه 
را به منظ��ور کاهش موانع پیش رو در 
طرح های قانونی موجود به کار بست، 
می توان به آینده پیش فروش خانه در 
ایران امیدوار بود، اما در صورتی که این 
قانون نیز به عنوان سدی جدید سر راه 
مراحل مختلف قانونی انتقال خانه قرار 
بگیرد، نه تنها کمکی نخواهد کرد که 
حتی مش��کالت موجود را نیز افزایش 

می دهد. 
هرچند به نظر می رسد دستور وزیر 
راه و شهرس��ازی برای روش��ن کردن 
تکلی��ف تبلیغات در حوزه پیش فروش 
خانه ارائه ش��ده باش��د، اما قطعا این 
نخس��تین حرکت دولت در این حوزه 
ب��رای اس��تفاده از ش��یوه ای دیگر در 
صاحبخانه کردن اقش��ار مختلف مردم 
اس��ت. اگر این اعتم��اد در بین مردم 
به وج��ود   آید که س��رمایه های خود 
را ب��رای چند م��اه در پروژه های نیمه 
کاره گذاشته و پس از آن صاحب خانه 
شوند، هم گره از کار بخش قابل  توجهی 
از م��ردم باز می ش��ود و هم س��رمایه 
الزم ب��رای تکمی��ل پروژه های بزرگ 
 س��اختمانی در کش��ور فراهم خواهد 

شد. 

نخستین قطعه از پازل تحرک در بازار مسکن
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رشته های مهندسی که بازار کار ندارند 
عضو س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
با انتقاد از دخالت دولتی ها در س��ازمان نظام مهندسی 
گف��ت: باید گواهی صالحیت برای گودبرداری و تخریب 
ساختمان صادر شود.  به گزارش مهر، فرشاد امیرخانی 
ب��ا بیان اینکه س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان تهران 
1۰۰ ه��زار عضو ب��ا مدرک تحصیلی باالتر از لیس��انس 
دارد، اظهار داش��ت: با توجه به افزایش فارغ التحصیالن 
و مشکل کمبود کار، فارغ التحصیالن تمایل بسیار زیادی 
به عضویت در س��ازمان نظام مهندس��ی دارند تا بتوانند 
شغل مناسبی پیدا کنند، به همین دلیل هر سال تعداد 
زیادی عضو این سازمان می شوند.  وی با اشاره به فعالیت 
هفت رشته عمران، معماری، تاسیسات برق، تاسیسات 
مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک در سازمان 
نظام مهندس��ی گفت: در حال حاضر در س��ازمان نظام 
مهندسی برای مهندسان شهرسازی و ترافیک شغلی در 
نظرگرفته نشده است، ضمن آنکه تا دو سال پیش برای 
مهندسان نقشه بردار نیز در سازمان نظام مهندسی شغلی 
وجود نداش��ت تا آنکه براساس یک تفاهم نامه با سازمان 
ثبت اسناد برای آنها هم شغلی در نظرگرفته شد.  عضو 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید 
بر ضرورت صالحیت های الزم در کار ساخت و ساز، افزود: 
باید برای مهندسان، صالحیت گودبرداری یا صالحیت 
تخریب تعریف شود تا افراد مشخصی برای این کارها در 
س��ازمان فعالیت کنند زیرا بسیاری از مشکالت به وجود 
آمده در ساختمان به این دلیل است که صالحیت افرادی 
که ساخت و س��از می کنند، مشخص نیس��ت. امیرخانی 
با اش��اره به اینکه در س��اختمان های باالی 15۰۰ متر 
ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی انحصارا 
انجام می شود که خالف عرف است، بیان کرد: براساس 
تفاهم نامه ش��هرداری تهران و س��ازمان نظام مهندسی 
اس��تان تهران، چهار ناظر معمار، عمران، تاسیسات برق 
و مکانیک بر ساختمان های باالی 15۰۰ مترمربع نظارت 
می کنند در حالی که ساختمان های کمتر از 15۰۰ متر 

یک مهندس ناظر دارد.

تخریب عالءالدین نیمه تمام ماند
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر درخصوص 
تخریب پاساژ عالءالدین گفت: چند بار به صورت جدی 
به شهرداری تهران برای تخریب این پاساژ تذکر داده ایم 
ولی تاکنون طبقه هفتم این پاساژ تخریب نشده است.  
به گزارش فارس، محمد ساالری با تاکید بر این موضوع 
که برداشتن یک تیغه به معنای تخریب نیست، گفت: 
شهرداری باید کل طبقه را تخریب کند، این طبقه بدون 
مجوز س��اخته شده است.  س��االری با بیان اینکه کار 
ش��هرداری برای عالءالدین بسیار خوب بود و یک کار 
جهادی انجام شد، گفت: ولی کار نیمه تمام باقی مانده 
است و باید هرچه سریع تر این طبقه تخریب شود. وی 
با اش��اره به اینکه تخریب طبق��ه هفتم عالءالدین رای 
کمیس��یون ماده 1۰۰ را دارد، گف��ت: با توجه به آرای 
موج��ود باید تخریب صورت گیرد و هنوز این امر انجام 
نشده است.  رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر 
افزود: البته ما هم ش��نیده ایم ولی س��ندی ندیده ایم، 
گفته اند که شهردار قبلی منطقه توافقات نصفه نیمه ای 
با مالک انجام داده است.  وی ادامه داد: در توافق اولیه 
شروطی بین ش��هرداری و مالک انجام شده ولی مالک 
ش��روط را که یکی از آنها تامی��ن پارکینگ بوده انجام 
نداده اس��ت. ساالری افزود: شورا به دنبال این است که 

هرچه سریع تر این طبقه تخریب شود. 

مهرآباد، جایگزین پروازهای 
فرودگاه امام)ره( می شود

مدیرکل فرودگاه بین الملل��ی مهرآباد با بیان اینکه 
س��الن پروازه��ای ورودی ترمینال یک ای��ن فرودگاه 
ت��ا پای��ان خردادماه ب��ه بهره برداری می رس��د، گفت: 
بعد از تکمیل س��الن پروازه��ای ورودی ترمینال یک، 
گیت ه��ای گذرنامه و پلی��س در این س��الن نصب و 
مهرآب��اد فرودگاه جایگزی��ن پروازهای ف��رودگاه امام 
خمینی )ره( می شود.  به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی علی رس��تمی با بی��ان اینکه بخش 
پروازهای ورودی ترمینال یک فرودگاه مهرآباد تا پایان 
خردادماه تکمیل می ش��ود، اظهار ک��رد: بعد از افتتاح 
بخش پروازهای خروجی ترمینال یک -که مدت ها به 
دلی��ل انتقال پروازهای حج به فرودگاه بین المللی امام 
خمین��ی )ره( غیرفعال بود- طب��ق برنامه ریزی انجام 
شده کار عملیات اجرایی آماده سازی بخش پروازهای 
 ورودی ای��ن ترمینال نیز تا پایان فص��ل بهار به اتمام 

می رسد.  
وی با بیان اینکه س��هم ترمینال ی��ک از پروازهای 
فرودگاه مهرآباد در حال حاضر 1۷ درصد است، گفت: 
با راه اندازی بخش پروازهای ورودی این ترمینال، سهم 
پروازه��ای ترمین��ال یک از کل پروازه��ای مهرآباد به 
3۰ درصد افزایش می یابد و سهم ترمینال دو و ترمینال 
چهار این ف��رودگاه به ترتی��ب 3۰ و 4۰درصد از کل 
پروازهای فرودگاه بین المللی مهرآباد می شود.  مدیرکل 
فرودگاه بین المللی مهرآباد با بیان اینکه در حال حاضر 
ف��رودگاه اصفهان جایگزین ف��رودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( است، افزود: با راه اندازی بخش پروازهای 
ورودی ترمین��ال ی��ک، مهرآب��اد ف��رودگاه جایگزین 
)آلترناتیو( فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( می شود 
و گیت های گذرنامه و پلیس در این بخش نصب خواهد 
ش��د تا درصورتی که فرودگاه امام به دالیلی نتوانست 
پروازهای خارج��ی را پذیرش کند پروازها در فرودگاه 

مهرآباد پذیرش شوند. 

اجرای مرحله اول طرح توزیع سهمیه 
سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی

از اول اردیبهش��ت ماه س��ال جاری عملک��رد ناوگان 
حمل و نق��ل عموم��ی ج��اده ای )کامی��ون، اتوب��وس و 
مینی بوس( براس��اس اطالعات بارنامه و صورت وضعیت 
ثب��ت و در اج��رای طرح تخصیص س��وخت براس��اس 
پیمایش محاس��به می ش��ود.  به گزارش روابط عمومی 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرام  آدم نژاد 
معاون برنامه ریزی این س��ازمان و س��خنگوی کارگروه 
س��امانه نظارت و پایش هوشمند قرارداد ناوگان عمومی 
کش��ور، افزود: طرح تخصیص س��وخت ناوگان عمومی 
کشور براس��اس پیمایش براساس مصوبه هیات محترم 
وزیران در 14 بهمن ماه س��ال 93 در دو مرحله به اجرا 
درمی آید که مرحله نخست آن از اول خرداد ماه سال94 
براساس اس��ناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت یا 
"CMR بارنام��ه بین الملل��ی برای ن��اوگان ترانزیت کاال 

آغاز می شود.  
آدم نژاد اف��زود: مرحله دوم ط��رح از اول مهرماه 95 
آغاز می ش��ود و میزان س��وخت برای همه ناوگان اعم 
از درون ش��هری و برون شهری و تردد براساس سامانه 
موقعیت ی��اب جغرافیای��ی )GPS( محاس��به و ارائ��ه 
می ش��ود.  معاون برنامه ریزی س��ازمان هدف از اجرای 
این طرح را توزیع عادالنه س��وخت، جلوگیری از قاچاق 
س��وخت و نظم بیش��تر اعالم کرد و افزود: از امروز اول 
اردیبهشت ماه هیچ گونه تغییری در ارائه سوخت ناوگان 
به وجود نمی آید، بلکه عملکرد آنها براس��اس پیمایش 
ثبت می ش��ود و این پیمای��ش در خردادماه مالک ارائه 

سوخت خواهد شد. 
وی گفت: توزیع سوخت در آغاز طرح به طور عملکرد 
ماهانه و براساس بارنامه و صورت وضعیت است یعنی آخر 
ماه آمار کارکرد هر خودرو حمل و نقل عمومی استخراج و 
کیلومتر پیمایش آن در هر 1۰۰کیلومتر به لیتر تبدیل 
می شود. سپس اطالعات براساس بارنامه و پالک خودرو به 
شرکت پخش داده می شود و تا زمانی که عملکرد وسیله  
نقلیه مشخص نشده است شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی با هماهنگی سازمان میزان مناسبی سوخت برای هر 

وسیله نقلیه در کارت سوخت شارژ می کند.

تعیین تعرفه ثابت مبدا-مقصدی 
در راه آهن

مدیرکل بازرگانی و بازاریابی راه آهن به کاهش تعرفه 
و ارائه خدمات الزم برای جذب بار اش��اره کرد و گفت: 
نرخ تعرفه حمل بار راه آهن ایران درمقایسه با کشورهایی 
مانند ترکمنستان و ازبکستان منطقی است.  به گزارش 
روابط عمومی راه آهن، سیدمرتضی علی احمدی با اشاره 
به اینکه هدف از مذاکرات برگزار شده با روسای راه آهن 
تاجیکستان گسترش همکاری های ریلی دو کشور بود، 
گفت: موضوعات مهمی در جلس��ه با معاون اول رییس 
راه آه��ن تاجیکس��تان و هی��ات هم��راه وی در حضور 
مدیرعام��ل راه آهن مطرح ش��د ک��ه از جمله آن بحث 
تعرفه حمل و نقل میان کش��ورهای ایران، ترکمنستان، 

تاجیکستان و ازبکستان بود.  
مدی��رکل بازرگان��ی و بازاریاب��ی راه آهن اف��زود: در 
بررس��ی های به عمل آمده نرخ تعرفه حمل بار راه آهن 
ایران در مقایس��ه با سایر کشورها از جمله ازبکستان و 
ترکمنس��تان و حتی تاجیکستان منطقی تر است.  وی 
با اش��اره به سیاس��ت راه آهن به منظ��ور کاهش تعرفه 
و ارائ��ه خدمات الزم برای جذب ب��ار گفت: نرخ تعرفه 
ایران نش��ان می دهد که سیاس��ت تعرفه ای تخفیفات 
برای جذب بار در حال انجام اس��ت و در تالش هستیم 
تا ب��ا مطالعه تعرفه های بازار منطقه به یک تعرفه ثابت 
مبدا - مقصدی به منظور ترغیب مش��تریان از کریدور 
شمال به جنوب مهیا ش��ود.  به گفته علی احمدی در 
این نشس��ت مقرر شد جلسه ای مش��ترک همزمان با 
جلسه کش��ورهای عضو CIS با حضور روسای راه آهن 
ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان در بال روس برگزار 
شود و ضمن تشریح تعرفه از مبدا تاجیکستان به مقصد 
ایران، درخواست تخفیفات از کشورهای ترکمنستان و 
ازبکستان ارائه و توسط روسای راه آهن این کشورها مورد 

بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شود. 

جواد هاشمی

المانیتور با اشاره به افت 14.3 درصدی 
قیمت مس��کن در ایران طی سال گذشته 
نوش��ت: این کاه��ش تا حدی ناش��ی از 
ترکی��دن حباب��ی بود که بین س��ال های 
2۰۰5 تا 2۰12 ایجاد ش��ده بود و س��وال 
اینجاست که آیا امسال نیز قیمت مسکن 

کاهش می یابد؟ 
به گزارش تسنیم، المانیتور طی گزارشی 
نوشت: بخش های خانه سازی و ساخت و ساز 
هم از نظر ایجاد فرصت های ش��غلی و هم 
از جه��ت ترکی��ب حضور س��رمایه، برای 
اقتص��اد ای��ران از اهمی��ت قاب��ل توجهی 
برخوردارند.  س��المت بخش ساخت و ساز 
که حدود 5درصد تولی��د ناخالص داخلی 
کشور را به خود اختصاص می دهد، یکی از 
شاخص های چشم انداز کلی اقتصاد کشور 
به شمار می رود. اما تغییرات اخیر در قیمت 
امالک موجب افت س��رمایه گذاری در این 
بخش مهم شده و به خصوص با توجه به این 
واقعیت که توافق احتمالی هسته ای می تواند 
مس��یر را برای یک حرکت اقتصادی نو در 
ایران هموار س��ازد، تردیدهایی را در مورد 
آینده چنین سرمایه گذاری هایی به وجود 
آورده است.  از نظر تاریخی، سرمایه گذاری 
در بخش مسکن یک استراتژی بدون خطر 
در اقتصاد ایران محس��وب می شده است. 
به دلیل افزایش تقاضا و گرایش به س��مت 
س��رمایه گذاری در دارایی های قابل لمس، 
بازار امالک در ایران تا سال 2۰12، یک سود 
تضمین شده را برای سرمایه گذاران ترسیم 
می کرد. با این حال، از تابستان 2۰13، یک 
کاهش واقعی بی س��ابقه در قیمت مسکن 
تجربه شد. براساس آمارهای رسمی، قیمت 
مس��کن در 12 ماه منتهی ب��ه 2۰ مارس، 

14.3 درصد کاهش داشت.  تحلیل دقیق 
این پدیده نش��ان می دهد که بیش��ترین 
کاهش در تهران اتفاق افتاده است. در بین 
مناطق بیرون از اس��تان تهران، 14 استان 
ش��اهد کاهش قیمت ها بودند، درحالی که 
15 استان افزایش قیمت را تجربه کردند. 
در داخل اس��تان تهران، پایتخت ش��اهد 
کاهش کل��ی قیمت بود، اما برخی مناطق 
اطراف تهران ش��اهد افزای��ش بودند. این 
نش��ان دهنده موث��ر ب��ودن مهاجرت های 
داخلی در این تغییر قیمت هاست.  کاهش 
قیمت فعلی ت��ا حدی ناش��ی از ترکیدن 
حبابی اس��ت ک��ه بین س��ال های 2۰۰5 
ت��ا 2۰12 ایجاد ش��ده ب��ود. مهم ترین و 
تنها عاملی که می توانس��ت موجب تغییر 
معادالت در بخش مس��کن ایران ش��ود، 
کلید خوردن پروژه مسکن مهر بود. اما به 
گفته حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و 
مدیرکل سابق بورس تهران، پروژه مسکن 
مهر نتوانست فش��ار بر واحدهای ساخت 
مس��کن ارزان قیم��ت را کاه��ش دهد و 
موجب ایجاد یک طبقه بندی کامال جدید 
در بازار مسکن ایران شد. سایر کارشناسان 
معتقدند پروژه مسکن مهر بیش از آنکه به 
سود اقشار کم درآمد باشد به سود دالالن 
تمام ش��د.  اوج تورم در بازار امالک ایران 
در تابستان 2۰12 اتفاق افتاد و از آن موقع 
ب��ه بعد تحوالت قیمت در ب��ازار امالک و 
مس��کن پایین تر از نرخ تورم ساالنه بوده 
است. در سال 2۰13، در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری، مصطفی قلی خسروی، 
ریی��س اتحادیه مش��اوران امالک گفت، 
2۰درصد حباب در ارزش امالک در تهران 

وجود دارد. 

حباب بازار مسکن ایران تخلیه شد؟ 



نام بوفالو را که می ش��نویم 
ب��ه ی��اد مس��تندهای راز بق��ا 
می افتیم که به صورت گله ای از 
کنار باتالق ها گذر می کنند. اما 
نوعی از این گونه وجود دارد که 
قابلیت پرورش داشته و می توان 
مانند گاو یا گوسفند از آن بهره 
برد. چند روزی است که واردات 
گوش��ت بوفالو)گاومی��ش( در 
رس��انه ها منتشر شده و هر روز 
که از ماج��را می گذرد، زوایای 
جدیدی از آن بازگو می ش��ود. 
البت��ه آن طور که آمارها نش��ان 
می دهد واردات این گوش��ت بنا 
به دالیل نامعلومی متوقف شده 
و قرار اس��ت دوب��اره به صورت 

»محدود« وارد شود.
همی��ن کلم��ه »مح��دود« 
ش��ک و ش��بهه عجیبی در دل 
برخ��ی از کارشناس��ان و حتی 
مردم عادی ایجاد کرده اس��ت. 
بعضی ه��ا معتقدند که اگر این 
گوشت مشکلی ندارد، چرا قرار 
اس��ت به صورت مح��دود وارد 
ش��ود؟ از طرف دیگ��ر، رییس 
س��ازمان دامپزش��کی در همه 
مصاحبه های��ش با رس��انه ها بر 
این نکته تاکید کرده که گوشت 
بوفال��وی وارداتی، فقط باید در 
گوش��تی  فرآورده های  تولی��د 
گرمادی��ده مانند سوس��یس و 
کالب��اس مصرف ش��ود و نباید 
بدون فرآوری، سفره های مردم 
را رنگی��ن کند. همین موضوع 
مزی��د بر علت ش��د تا بر جمع 
مخالفان واردات این گوش��ت، 
آن ه��م از کش��وری مانند هند 
افزوده شود؛ کشوری که برخی 
محص��والت غذایی اش در ذهن 
مردم ایران با آرسنیک و سرب، 
همس��و ش��ده و خاطره خوشی 

برای آنها نداشته است.

سوسیس و کالباس های 
بوفالویی

اگ��ر ن��گاه بازاری ب��ه موضوع 
داش��ته باش��یم، احتم��ال این 
می رود که طرح ماجرای مصرف 
گوش��ت بوفال��و در فرآورده های 
گرمادیده، به همراه شبهاتی که 
در مصارف خانگی آن وجود دارد، 
موجب کناره گیری اکثر مردم از 
محصوالت��ی مانند سوس��یس و 
کالباس ش��ود و از این سو ضربه 
دیگری به این صنعت بزرگ وارد 
آید؛ صنعتی که هنوز نتوانسته از 
چنگال خمیر مرغ و حاشیه های 

خبری آن رهایی یابد.
دبی��ر انجم��ن فرآورده های 
گوش��تی درباره مصرف گوشت 
بوفال��و در تولی��د سوس��یس و 
کالب��اس ب��ه »فرص��ت امروز« 

می گوی��د: »این 
گ���وش��ت توس��ط 

سازمان دامپزشکی تایید 
می ش��ود، پ��س جای��ی ب��رای 

نگرانی وجود ندارد.«
مجی��د افالک��ی ضمن اعالم 
ای��ن  بی طرف��ی در اس��تفاده 
گوشت برای تولید فرآورده های 
گرمادیده می افزاید: »گوش��ت 
واردات��ی چ��ه برزیل��ی باش��د 
چ��ه هندی، از گوش��ت داخلی 
ارزان تر تمام می ش��ود. بنابراین 
شاید این موضوع، توجیه خوبی 
برای اقتصادی بودن آن باشد.« 

افالک��ی ب��ا تاکی��د دوباره بر 
س��المت گوش��ت های وارداتی 
که به تایید سازمان دامپزشکی 
می رسند، اظهار می کند: »به هر 
ح��ال، نهاده��ای نظارتی مانند 
س��ازمان  و  بهداش��ت  وزارت 
دامپزشکی، طبق استانداردهای 
تعریف شده فعالیت می کنند و 
ای��ن اس��تانداردها  از  ع��دول 
یعن��ی تخل��ف. بنابراین وقتی 
س��ازمان دامپزش��کی، مصرف 
ف��رآورده  نوع��ی گوش��ت در 
را بالمان��ع می دان��د، ای��ن ب��ه 
معنای س��المت محصول است. 
کارخانه ه��ای مربوط��ه هم که 
در ای��ن زمین��ه فعالیت دارند، 
بای��د طبق دس��تورالعمل ابالغ 
ش��ده عمل کنند؛ درست مانند 
وقتی که با ممنوعیت اس��تفاده 
خمیرمرغ، دس��تگاه مربوطه را 

پلمب کردیم.«
این درس��ت هم��ان چیزی 
اس��ت که مسئول کنترل کیفی 
فرآورده های گوشتی رباط، آن 
را تایید می کند. پریس��ا فالحی 
معتقد اس��ت گوش��تی که قرار 
اس��ت به مصرف سوس��یس و 
کالباس برسد، بیش از چهار یا 
پن��ج نوب��ت در مراحل مختلف 

مورد بازرسی قرار می گیرد.
فالح��ی به »فرص��ت امروز« 
می گوید: »کش��ور هند ش��اید 
بیش از 100کشتارگاه صنعتی 
مدرن داش��ته باشد که از طرف 
س��ازمان دامپزش��کی ایران به 
طور دقیق مورد بازرس��ی قرار 
گرفته و از بین آنها ش��اید 10 
کش��تارگاه مورد تایید ناظران 
باش��د. البته از ای��ن تعداد هم 
پ��س از گذران��دن تس��ت های 
مختل��ف، در نهای��ت خطوطی 

مشخص انتخاب می شوند.«
وی در پایان از مس��ئله مهمی 
پرده برمی دارد که به نوع نظارت ها 

برمی گردد. به 
گفته فالحی، به 

نظ��ر می رس��د که 
نظارت ه��ای هندی ها 

از ایرانی ها افزون تر باشد. 
زیرا محصول تولید ش��ده در 

آن کشور از فیلترهای بیشتری 
عبور می کند تا به مرحله توزیع 

برسد.
 

»نه« به مصرف خانگی
اما طرف دیگر ماجرا کس��انی 
هس��تند ک��ه با مط��رح کردن 
س��والی از سازمان دامپزشکی، 
واردات گوش��ت بوفال��و را ب��ه 
چال��ش کش��یده اند. این گروه 
معتقدند که اگر مصرف خانگی 
چنین گوش��تی محل اش��کال 
اس��ت، پس چگونه می توان آن 
را ب��ه کارخانه های سوس��یس 
و کالب��اس ب��رد؟ اگر هم که از 
س��المت آن اطمین��ان دارید، 
چ��را مص��رف خانگی را ممنوع 

کرده اید؟ 
بن��ا بر نظر منتقدان، گوش��ت 
بوفالویی که از هند وارد می شود 
مشکوک به داشتن انگلی به نام 
سارکوسیس��ت است که یکی از 
گونه ه��ای این ان��گل می تواند با 
خوردن گوش��ت آلوده توس��ط 
انسان، وارد بدن شده و مشکالتی 
را برای مصرف کننده ایجاد کند.

برخ��ی از متخصصان تغذیه 
اعتق��اد دارند که اگر س��ازمان 
اصل��ی  متول��ی  دامپزش��کی، 
اس��ت پس باید ب��ه آن اعتماد 
کرد. ک��وروش جعفریان، عضو 
هی��ات علم��ی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ته��ران یکی از همین 
کارشناس��ان است. او می گوید: 
»مردم که درون خانه های شان 
ندارند،  آزمایشگاهی  تجهیزات 
بنابرای��ن ب��ه ناچ��ار بای��د به 
نهاده��ای متول��ی اعتماد کرد. 
البته سازمانی مانند دامپزشکی 
در مجم��وع، کارنامه مطلوبی از 

خود به جا گذاشته است.«
اگرچه گروهی از دامپزشکان بر 
این عقیده اند که حتی در صورت 
وجود شبهه آلودگی، نباید حتی 
یک گرم از آن وارد کش��ور شده 

و س��المتی مردم را 
ب��ه خطر بیندازد اما 
واقعی�ت اینجاس��ت 
گوش��ت های  ک��ه 
ت���ولی��د داخ��ل 
ص��ورت  در  نی��ز 
آلودگی ب��ه انگل 
سارکوسیست، به جرگه مصارف 
مشروط می پیوندند و می توان از 
آن در تولید سوسیس و کالباس 

استفاده کرد.

ما تنها واردکننده نیستیم
یک��ی از مقام��ات بلن��د پایه 
س��ازمان دامپزش��کی، با بیان 
اینکه گوش��ت بوفالو از هند به 
بیش از 50 کش��ور دیگر صادر 
می ش��ود، به »فرص��ت امروز« 
س��ازمان  »اینک��ه  می گوی��د: 
دامپزش��کی، مص��رف خانگی 
را فاکت��ور گرفت��ه، ب��ه دلی��ل 
رعای��ت احتیاط و ب��ه عبارتی 

محکم کاری است.«
ک��ه  مس��ئول  مق��ام  ای��ن 
نمی خواس��ت نام��ش منتش��ر 
ش��ود، می افزاید: »گوشت های 
کش��تار ش��ده وقتی در معرض 
دم��ای منف��ی 18درج��ه قرار 
می گیرند، انگل احتمالی ش��ان 
از بی��ن می رود. از طرف دیگر، 
گرماده��ی  ک��ه  صورت��ی  در 
ب��االی 60درجه باش��د، باز هم 
موجب نابودی سارکوسیس��ت 
خواهد ش��د. بنابراین س��ازمان 
دامپزش��کی، محض اطمینان، 
مص��رف آن را تنه��ا در صنعت 
سوس��یس و کالب��اس مج��از 
می دان��د ک��ه در دمای بین 70 
تا 80 درجه سانتی گراد حرارت 

می بیند.«
ب��ه گفته دامپزش��کان، ورود 
ان��گل سارکوسیس��ت به بدن 
انسان، حساسیت و تهوع ایجاد 
خواهد کرد و مش��کل حادی تا 
به حال از این نوع انگل گزارش 
نشده اس��ت. ضمن اینکه تنها 
سارکوسیس��ت  گون��ه  ی��ک 

قاب��ل انتقال به 
انس��ان بوده و 
ممکن اس��ت 
س��یت  حسا

ایجاد کند.
البته مدیر 

کل دفتر نظارت 
بهداش��ت  ب��ر 

عموم��ی و م��واد غذای��ی در 
ای��ن باره ب��ه  »فرصت امروز« 
می گوی��د: »برن���ام��ه واردات 
گوش��ت قرم��ز اع��م از گاو و 
بوفالو به طورکلی تحت ضوابط 
 )IHR(  و الزام��ات بهداش��تی
ب��رای کش��ورهای موردنظ��ر 
توس��ط سازمان با لحاظ کردن 
س��المت و بهداش��ت جمعیت 
دام��ی و تکی��ه ب��ر یافته های 
ابالغی سازمان جهانی بهداشت 

دام تدوین می شود.«
عباس عباس��ی ادامه می دهد: 
واحده��ای  تایی��د  از  »پ��س 
کش��تارگاهی در کش��ور مقصد 
توسط دامپزشکی کشور و تولید 
ب��ا حضور بازرس��ان بهداش��تی 
ش��رعی،  ناظ��ران  و  اعزام��ی 
استحصال، بسته بندی، انجماد، 
حم��ل و در مبادی ورودی پس 
از اطمینان از سالمت محموله و 
انطباق با ویژگی های الزم اجازه 

مصرف داده خواهد شد.«
گذش��ته از نظ��رات مواف��ق 
و مخالف��ی ک��ه ب��رای واردات 
گوشت بوفالو وجود دارد، طبق 
آماره��ای موجود، هند بیش از 
100میلی��ون رأس گاومی��ش 
دارد و می توان��د منب��ع خوبی 
واردکننده  ب��رای کش��ورهای 
قلمداد ش��ود. اما در این میان، 
رعای��ت مس��ائل بهداش��تی و 
اس��تانداردهای مورد نظر برای 
تجارت، بس��یار مهم و ضروری 
است. زیرا در واردات محصوالت 
غذایی، س��المت افراد بر منافع 
اقتص����ادی ع��ده ای خ��اص 
ارجحی��ت دارد و نباید در هیچ 
زمانی این مهم را فراموش کرد.

سهشنبه
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 افزایش خطر ابتال به سرطان
در چیپس و سیب زمینی سوخاری

س��رخ کردن بیش از حد ف��رآورده غذایی غنی از 
پروتئین، م��واد قندی و کربوهی��درات باعث ایجاد 

سرطان می شود. 
به گزارش ایفدونا، مدیرکل غذا، دارو و اس��تاندارد 
قش��م با اعالم این خبر گفت: فرآورده غذایی غنی از 
پروتئی��ن مواد قندی و کربوهی��درات که در فرآیند 
تولید آنها از روش برشته کردن، سرخ کردن و پختن 
با حرارت باال اس��تفاده یا به مدت طوالنی در دمای 
معین پخته می شود مانند انواع چیپس، سیب زمینی 
س��رخ ک��رده و مواد غذایی س��وخاری ح��اوی ماده 

سرطان زای اکریالمید است. 
کاظم قربانی در ادامه افزود: این ماده از اسیدآمینه 
آسپاراژین که در غالت، نان و سیب زمینی به مقدار 

بیشتری وجود دارد، تولید می شود. 
وی تصریح کرد: به ش��هروندان توصیه می شود از 
س��رخ کردن یا برشته کردن بیش از حد مواد غذایی 
که خطر تولید ماده س��رطان زای اکریالمید در آنها 
باالست مانند سیب زمینی، غالت و... پرهیز کنند. 

فائو خواستار جلوگیری فوری از 
کاهش آب زیرزمینی در ایران 

فائو خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از کاهش 
جبران ناپذیر مناب��ع آب زیرزمینی در ایران، اروپا و 
شش کش��ور ش��امل چین، هندوس��تان، پاکستان، 

بنگالدش، ایاالت متحده آمریکا و مکزیک شد. 
و  خوارب��ار  س��ازمان  تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه   
هم��گام  )فائ��و(  متح��د   مل��ل  جهادکش��اورزی 
ب��ا یونس��کو، بان��ک جهان��ی، تس��هیالت جهانی 
بین الملل��ی  انجم��ن  و  )ج��ف(  محیط زیس��ت  
اقدام  متخصص��ان آب ه��ای زیرزمینی خواس��تار 
جامع��ه جهانی ب��رای مدیریت کاه��ش و تخریب 

فزاینده منابع محدود آب های زیرزمینی ش��د. 
پن��ج س��ازمان مذک��ور مجموع��ه ای از اصول و 
ضواب��ط را با عنوان  »چش��م انداز س��ال 2030 و 
چارچوب جهانی برای اقدام« پیشنهاد داده اند که 
امکان مدیریت بهت��ر منابع آب زیرزمینی را برای 

دولت ها فراهم می آورد. 
طبق بررس��ی های فائو، شدت برداش��ت از منابع 
آب زیرزمین��ی در قس��مت های وس��یعی از چین، 
ایاالت  ای��ران،  هندوس��تان، پاکس��تان، بنگالدش، 
متح��ده آمریکا، مکزیک و اروپ��ا در باالترین میزان 
قرار دارد. چنین فرآیندی می تواند به از دست رفتن 
منابع آب شیرین در زمانی که ذخیره آب زیرزمینی 
ب��رای تامین امنیت آبی و س��ازش با تغییرات اقلیم 

بسیار حیاتی است، منجر شود. 
گمانه زنی های فائو نش��ان می دهد که در 40سال 
گذش��ته سرانه دسترسی به آب ش��یرین در منطقه 
خ��اور نزدی��ک به میزان دو س��وم کاه��ش یافته و 
ای��ن روند نزول��ی احتماال تا س��ال 2050 به میزان 

50درصد دیگر ادامه خواهد داشت. 
ایران نیز همچون سایر کشورهای منطقه، بیش 
از 90درصد منابع آب خود را در بخش کشاورزی 
مص��رف می کند و بی��ش از 55 درصد اراضی زیر 
کش��ت در این کش��ور ب��ا آب زیرزمین��ی آبیاری 

می شوند. 
مجموعه ضوابط یاد شده که در برگزاری هفتمین 
نشس��ت  »مجم��ع جهانی آب« در ک��ره جنوبی در 
هفته گذشته اعالم شد، بیانگر فراخوان آشکار برای 
اقدام جمعی و مسئوالنه دولت ها و جامعه جهانی با 
هدف اطمینان از اس��تفاده پایدار آب های زیرزمینی 

محسوب می شود. 
برای مدت طوالن��ی تصدی آب های زیرزمینی در 
حوزه سیاست گذاری مورد توجه قرار نگرفته بود که 

منجر به تخریب و کاهش این منابع شده است. 
ب��ه گ��زارش فائ��و، برداش��ت جهان��ی از آب های 
زیرزمین��ی در نیم قرن گذش��ته س��ه برابر افزایش 
یافته و بیش از یک چهارم برداش��ت های کنونی به 
ش��یوه غیر پایدار انجام می پذیرد. این در حالی است 
که آلودگی گسترده آب های زیرزمینی، زندگی بشر 
و محیط زیست را با تهدید جدی روبه رو کرده است. 
بس��یاری از س��فره های آب زیرزمینی شهری در 
جهان به دلیل سیستم تخلیه فاضالب آلوده شده اند 
و سفره های آب زیرمینی ساحلی نیز در معرض نفوذ 
آب های ش��ور قرار گرفته اند. همچنین آالینده های 
صنعتی، آفت کش ها و کودهای شیمیایی نیز به این 

مخازن آب راه پیدا کرده اند. 
می��زان توزیع آب های زیرزمین��ی تجدیدپذیر در 
مناطق مختلف یکسان نیس��ت، برخی از مناطق به 
خصوص نواحی کم بارش، بیش از س��ایر مناطق در 

معرض خطر قرار گرفته اند. 
آب ه��ای زیرزمین��ی نق��ش انکارناپذی��ری را در 
کاه��ش فقر و ایجاد رفاه عمومی ایفا می کنند. بیش 
از یک س��وم از آب های شهری و صنعتی و همچنین 
بیش از 40 درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی 

جهان از آب های زیرزمینی تامین می شود. 

صنعت گوشت بوفالو

گوش��ت بوفالو مزه ای کامال مش��ابه گوش��ت گاو 
اهلی دارد. گوش��ت بوفالو دارای می��زان باالتری از 
چربی های غیراش��باع نس��بت به گوشت گوسفند و 
گاو اهلی اس��ت، 43 درصد کلس��ترول کمتر و 58 
درصد کلس��یم بیش��تر دارد. همچنین مقدار زیادی 
امگا3 دارد.  )امگا 3 یکی از اسیدهای چرب ضروری 
ب��رای ادامه حیات بدن اس��ت و چون توس��ط بدن 
انسان قابل تولید نیس��ت، حتما باید از طریق رژیم 
غذایی با مکمل ها تامین ش��ود. امگا 3 سبب کاهش  

تری گلیسرید می شود(. 
یک پژوهش نش��ان می دهد ک��ه مصرف کنندگان 
گوش��ت بوفال��و می��زان کلس��ترول و چرب��ی خون 
کمت��ری دارند و همچنین ضربان قلب آهس��ته تر. 
هر 100 گرم گوشت بوفالو 146 کالری انرژی تولید 
می کن��د درحالی که برای همین میزان گوش��ت گاو 
اهلی 176کالری انرژی تولید می شود که 30 کالری 
کمتر اس��ت. گوش��ت بوفالو مانند گوشت گاو اهلی 
منبع خوب پروتئین است و همچنین آلرژی کمتری 
در افراد حس��اس ایجاد می کن��د و آهن باال و روی 

قابل توجهی دارد. 
ای��ن گوش��ت می تواند جایگزین خوب و س��المی 
ب��رای گوش��ت گاو باش��د زی��را هم منبع مناس��ب 
پروتئینی برای بدن است و هم دردسر های کمتری 
برای سالمت بدن دارد. شیر بوفالو حدود 5/6 درصد 
از کل ش��یر جهان را تامین می کند. ش��یر بوفالو از 
نظر چربی از ش��یر گاو غنی تر و دارای ماده خشک 
کمتر و نس��بت امالح ش��یر بوفالو و پروتئین آن از 
شیر گاو بیش��تر است. هزینه پرورش بوفالو پایین تر 
اس��ت و این سبب کاهش یک دالری قیمت گوشت 

آن نسبت به گاو اهلی می شود. 

همچنی��ن ای��ن حیوان در مقایس��ه با ن��وع اهلی 
مقاوم تر اس��ت. نقاط پرورش بوفال��و معموالً اطراف 
روده��ا و نهره��ای پ��ر آب اس��ت و همچنی��ن در 
زمین های پس��ت ک��ه دارای رطوبت زی��اد و اغلب 
باتالقی هس��تند. بوفالو باتالقی بیشتر در کشورهای 
برن��ج خیز خاور دور پرورش داده ش��ده و در اروپا و 
آمریکای التین نیز از این نوع دیده می شود. براساس 
آمار س��ازمان کشاورزی ایاالت متحده، هند با پشت 
سر گذاشتن رقیب قدری مثل برزیل در سال 2012 
بزرگ تری��ن صادر کننده گوش��ت گوس��اله  )بوفالو( 

شناخته شد. 
25درص��د تولید گوش��ت قرم��ز دنی��ا متعلق به 
کش��ور هند اس��ت. بین س��ال های 2010 تا 2013 
تولی��د گوش��ت هن��د دو براب��ر ش��ده و دولت هند 
س��رمایه گذاری های سنگینی در توسعه کشتارگاه ها 

داشته است.
خبر خ��وب دیگر برای صنعت گوش��ت بوفالو در 
هن��د، افزایش تمای��ل رقبای آنها یعنی کش��اورزان 
برزیلی به پرورش س��ویا اس��ت. از دیدگاه هندی ها، 
بوفال��و نس��بت ب��ه گاو اهلی تقدس کمت��ری دارد، 
همین موضوع به توس��عه صنعت گوشت بوفالو هند 
بسیار کمک کرده و تخمین زده می شود که صنعت 
گوش��ت بوفالو هند در حدود 3/5 میلیارد دالر برای 

این کشور منفعت ایجاد می کند. 
بوفالو یک��ی از دام های بومی ایران بوده و پرورش 
آن ب��رای بی��ش از 25 قرن در ایران وجود داش��ته 
اس��ت؛ البته به ص��ورت محلی و نه صنعت��ی. بوفالو 
هم اکنون در مناطق جنوب، ش��مال و ش��مال غرب 
کش��ور با جمعیتی حدود 500 ه��زار رأس پراکنده 
اس��ت. پرورش بوفالو در مقایسه با گاو اهلی ساده تر 
به نظر می رس��د چون نیاز غذایی این حیوان مانند 
گاو نیس��ت و ای��ن حی��وان از هر علوف��ه ای تغذیه 
می کند، ولی گاوهای ش��یری توان هضم علوفه های 

مختلف را ندارند.
در واق��ع بوفالو با گاو اهلی در چرا رقیب نیس��ت 
چون گاو انتخاب��ی عمل می کند درصورتی که بوفالو 
همه ن��وع علفی را می خورد، پس ای��ن دو نوع دام، 

تکمیل کننده یکدیگرند. 
در گزارش��ی که تسنیم منتش��ر کرده، مازندران 
به عن��وان یک��ی از قطب های تولید دام در کش��ور و 
تولی��د فرآورده ه��ای دامی، چند س��الی اس��ت که 
پرورش بوفالو را به واسطه مزایای منحصر به فردش 
در دس��تور کار دارد و تولید کنندگان صنعت دام و 
مس��ئوالن اجرایی کش��اورزی از این ظرفیت جدید 
تولیدی استقبال کردند. برای نخستین بار در کشور 
در س��ال 91، به نژادی بوفالو شمال کشور در جزیره 
میانکاله انجام و تلقیح مصنوعی برای افزایش تولید 

شیر صورت گرفت.
100 بهره ب��ردار بوفالو در مازندران به پرورش این 
دام می پردازن��د. برای توس��عه این صنعت تش��کیل 
انجمن پرورش دهندگان بوفالو، راه اندازی خط تولید 
و فرآورده های این دام، ایجاد خط به نژادی، توس��عه 
ش��بکه تلقیح مصنوع��ی، شناس��نامه دار کردن این 
حرفه، بهینه کردن و س��اماندهی، پوشش بیمه ای و 
ایجاد زنجیره تولید باید در دستور کار پرورش بوفالو 
قرار گی��رد. همچنین واردات گوش��ت این دام باید 
به صورت مدیریت شده انجام شود تا تولیدکنندگان 

داخلی متضرر نشوند. 

یادداشت خبـــر

کارشناس کشاورزی

دکتر بابک جمالی

رییس سازمان چای کشور گفت: 
این س��ازمان از اول اردیبهشت ماه 
آم��اده انعقاد ق��رارداد با واحدهای 
چای س��ازی ب��رای خرید تضمینی 

برگ سبز چای است.
محمدولی روزبهان در گفت وگو 
ب��ا ایرنا افزود: مدی��ران واحدهای 
چای س��ازی از ام��روز می توانن��د 
به تدری��ج ب��رای بس��تن ق��رارداد 
ب��ه واحده��ای س��ازمان چای در 
شهرس��تان ها و ش��هر الهیج��ان 

مراجعه کنند . 
وی خاطرنش��ان ک��رد: خری��د 
تضمین��ی ب��رگ س��بز چ��ای نیز 

امسال به روال سال های 
گذشته ادامه دارد و هیچ 
مش��کلی در این زمینه 

نیست . 
وی یادآور ش��د: سال 
گذش��ته از 186 واح��د 
چای س��ازی در ش��مال 
کش��ور، 154واحد فعال 
مبادرت به انعقاد قرارداد 

با س��ازمان چای درخصوص خرید 
برگ س��بز چ��ای کردن��د . رییس 
س��ازمان چای کش��ور با اش��اره به 
اجرای عملیات به زراعی و استقبال 
چای��کاران از آن پیش بین��ی کرد: 

امس��ال برداش��ت برگ سبز چای 
از نظ��ر برداش��ت کیف��ی و کم��ی 
وضعیت بهتری نسبت به سال های 

قبل داشته باشد . 
گفتنی است فصل برداشت برگ 
سبز چای در سال جاری با توجه به 

بارندگی های من�اسب و 
وجود شرایط جوی خوب 
از اواس��ط اردیبهش��ت 
م��اه آغ��از می ش��ود که 
ای��ن برداش��ت در چهار 
چی��ن تا مهر م��اه ادامه 
می یاب��د . ظرفیت تولید 
چای خش��ک از باغ های 
داخلی در سال، بیش از 
70 هزار تن است که سال گذشته 
ای��ن می��زان به کمت��ر از 15 هزار 
ت��ن کاهش یاف��ت . دولت همزمان 
ب��ا آغاز فص��ل برداش��ت چای در 
س��ال زراعی گذشته، قیمت خرید 

تضمینی برگ س��بز را افزایش داد، 
ول��ی گرمای بی س��ابقه و طوالنی 
تابس��تان، ب��ه بس��یاری از باغ های 

چای آسیب وارد کرد . 
قیم��ت خری��د تضمین��ی برگ 
س��بز چای در س��ال زراعی پیش 
رو با افزایش 21 درصدی نس��بت 
به س��ال زراعی گذشته برای برگ 
سبز درجه یک 21 هزار و 800 ریال 
و درج��ه دو 12 ه��زار و 100ریال 
تعیین ش��د و قیمت فروش آنها به 
خریداران برگ س��بز چای، معادل 
33درص��د قیم��ت خرید تضمینی 

خواهد بود . 

سازمان چای آماده عقد قرارداد با کارخانه های چای سازی 

وحید زندی فخر

 گوشت گاومیش و گاو در شرایط یكسان سني- تغذیه اي 
در مقایسه با هم داراي ویژگي هاي فیزیكي زیر است:

منبع: سازمان دامپزشكی کشور

مقایسه شیمیایي گوشت گاو و گاومیش
 در شرایط سني و تغذیه یكسان

گاومیشگاومشخصات

زیادکمقطر الیاف عضله

کمزیادتراکم الیاف عضله

تیره ترروشن تررنگ گوشت خام

زیادکمظرفیت نگهداري آب

تیره ترروشن تررنگ گوشت پخته

زیادکمتردي و آبداري

گاومیشگاوویژگي
71درصد72درصدآب

20/8 درصد 21/3 درصدپروتئین
7/1 درصد3/1 درصدچربي

Kj 473615انرژي
7/5 درصد14 درصدکلسیم
214213فسفر
2/7 درصد2/3 درصد آهن

100111سدیم
350324پتاسیم

واردات محموله های جدید گوشت از هند حاشیه ساز شد

سوسیس و کالباس با طعم بوفالو!



درحالی ک��ه تج��اوز جنگنده های ائتالف موس��وم به 
»توفان قاطع« همچنان به مناطق مختلف یمن از جمله 
صنعا ادامه دارد و ش��بکه العربیه از استقرار هفت فروند 
کش��تی جنگی آمریکایی در نزدیکی تنگه باب المندب 
خبر داده اس��ت، س��خنگوی ارتش یمن که مورد تایید 
انصاراهلل است اعالم کرد: پیشرفت هایی در مناطق تحت 
کنت��رل القاعده حاصل و مس��یر ارتباطی مأرب و صنعا 

امن شده است. 
به گزارش المیادین، ش��رف غالب لقمان، س��خنگوی 
ارتش یمن با اعالم این خبر عنوان داش��ت که عملیات 
نظام��ی مداوم در مأرب اهداف خود را در تامین امنیت 
مس��یر ارتباطی صنعا با مأرب محقق س��اخته است. او 
اضافه کرد: نفت کش ها و تجهیزات انتقال گاز به سمت 
صنعا در حرکت هس��تند و این اقدام پس از آن صورت 
گرفت که ارتش و کمیته های مردمی تعدادی از مناطق 
و پایگاه های استراتژیک را تحت کنترل خود درآوردند. 
لقمان تاکید ک��رد که عملیات پاکس��ازی مناطق از 
تروریس��ت ها در ش��هر »رداع« ادام��ه دارد و ده ها نفر 
از تروریس��ت ها کش��ته ش��ده و افراد فراری نیز تحت 
تعقیب هستند و تسلیحات و مهماتی که در اختیار آنها 
بود در حال حاضر تحت کنترل درآمده اس��ت. ش��بکه 

المیادی��ن در ادامه گ��زارش خود آورده 
است، حمالت عربستان بر تعز، مقرهای 
گردان سی و سوم در ضالع متمرکز بود 
و همچنین کش��تی های جنگی ائتالف 
توفان قاطع مقره��ای ارتش یمن را در 
ش��مال عدن هدف قرار داد و نیروهای 
طرف��دار منصور ه��ادی، رییس جمهور 
مستعفی یمن مسیر ساحلی در منطقه 
خور مکس��ر منتهی به کاخ معاشیق در 

ع��دن را تحت کنترل گرفته اند. در همین حال ش��بکه 
العربی��ه به نقل از مقامات نظامی آمریکایی گزارش داد 
که هفت فروند کش��تی جنگی آمریکای��ی از جمله دو 
ناوش��کن در حال حاضر در نزدیکی آب های منطقه ای 
یم��ن و بیشترش��ان در »باب المندب« مس��تقرند. این 
مقام��ات عنوان داش��تند ک��ه کش��تی ها وارد آب های 
منطق��ه ای یمن ک��ه ائتالف عرب��ی آن را ممنوع اعالم 
کرده، نش��ده اند و آماده هس��تند تا هر ماموریتی که از 

آنها در آینده خواسته می شود، انجام دهند. 
از س��وی دیگر، احمد عس��یری، س��خنگوی نیروهای 
ائتالف عربی موس��وم به »توفان قاطع« عنوان داشت که 
این ائتالف به اجرای اهداف خود براس��اس جدول توافق 
شده ادامه می دهد. همچنین احمد عسیری اعالم کرد که 
عملیات این ائتالف روز یکشنبه بر شهر صنعا متمرکز بود 
و انبار موشک های بالستیک هدف قرار گرفته شد. عسیری 
تصریح کرد که پروازهای هوایی ظرف 24 ساعت گذشته 
بیش از 100 پرواز بوده و به 106 پرواز رس��یده اس��ت. او 
ادامه داد که اوضاع ش��هر عدن بهتر شده و وضعیت اکثر 
مناطق تقریبا ثابت شده است. سخنگوی نیروهای ائتالف 
عنوان داشت که این ائتالف حدود 95 درصد از بخش های 
دفاع هوایی نیروهای انصاراهلل را هدف قرار داده و ظرف 25 

روز 2300 پرواز صورت گرفته که حمالتی را علیه اهداف 
مشخص انجام داده است. 

همچنین روز یکش��نبه خبرنگار شبکه العالم، اعالم 
ک��رد در پی حمله جنگنده های س��عودی به مناطقی 
در یم��ن، س��موم و گازه��ای غیرطبیع��ی از بمب ها 
متصاعد ش��د و در نتیجه آن صدها نفر از مردم دچار 
خفگی ش��دند. جنگنده های سعودی حمالت خود را 
به مناطق جنوب صنعا و ش��هر تع��ز افزایش داده اند 
و کاخ ریاس��ت جمه��وری و پ��ادگان گارد ملی را در 
نزدیک آن هدف قرار دادند که ش��مار زیادی از مردم 

به قتل رسیدند. 
»حس��ن مجلی« تحلیلگر یمنی، ب��ه خبرنگار العالم 
گفت: عربستان سعودی به این علت به دامنه حمالت 
اخیرش افزوده که احساس شکست می کند و دریافته 
اس��ت که مردم یمن انس��جام خ��ود را حفظ کرده اند 
و در نتیج��ه رژیم س��عودی هیچ امی��دی برای تحقق 
خواس��ته ها و اه��داف خ��ود ن��دارد. به همی��ن دلیل 
عربس��تان س��عودی برای انتقام از ملت یمن به دامنه 
حمالت��ش افزوده اس��ت و هم��ه تاسیس��ات و مراکز 
زیربنایی یمن را هدف حمالت ش��دید قرار داده است 
درحالی ک��ه در س��طح بین الملل��ی هدف ق��رار دادن 
چنین تاسیساتی ممنوع است. به گفته 
پزشکان، آل س��عود در این حمالت از 
س��الح های ممن��وع اس��تفاده می کند، 
به گون��ه ای ک��ه از مناطق ه��دف قرار 
داده ش��ده گازهای سمی بلند می شود 
که کامال غیرطبیعی اس��ت و در نتیجه 
آن صدها نف��ر از یمنی ها دچار خفگی 
ای��ن گمانه زنی ها  از  العال��م  ش��ده اند. 

تصاویری را نیز منتشر کرده است. 

بخش بین الملل سی و سومین جشنواره 
فیلم فجر میزبان س��ینماگران و بازیگران 
 خارج��ی خواه��د ب��ود. حض��ور بیش از 
30 فیلمس��از و بازیگ��ر خارجی در بخش 
مس��ابقه جش��نواره فیل��م فج��ر قطع��ی 
ش��ده اس��ت. به گزارش خبرآنالین برای 
نخس��تین بار نمایندگان��ی اع��م از بازیگر، 
کارگردان ی��ا تهیه کننده تمامی فیلم های 
بین المل��ل  مس��ابقه  بخ��ش  در  حاض��ر 

جش��نواره فیل��م فج��ر ب��ه تهران س��فر 
می کنند. طبق برنامه ریزی های انجام شده 
30 نفر از فیلمسازان، بازیگران و صاحبان 
آثار خارجی حاضر در دو بخش مس��ابقه 
س��ینمای جهان و جلوه گاه شرق با حضور 
در جش��نواره فیلم فجر در جلسات نقد و 

بررسی آثارشان شرکت خواهند کرد. 
فیلمس��ازان خارج��ی عالوه ب��ر حضور 
در نشس��ت های نقد و بررس��ی آثار خود، 

در نشس��ت ها و جلس��ه های مش��ترک با 
فیلمس��ازان ایرانی، به بح��ث و تبادل نظر 
خواهن��د پرداخت. این برای نخس��تین بار 
اس��ت ک��ه تمام��ی فیلم ه��ای حاضر در 
بخش های رقابتی بین الملل جشنواره فیلم 
فجر نماینده ای را به تهران می فرس��تند. 
حضور ای��ن تعداد از فیلمس��ازان موجب 
خواهد ش��د که منتقدان و اصحاب رسانه 
ایرانی و خارجی مهمان جش��نواره بتوانند 

ع��الوه ب��ر ایجاد بس��تر گفت وگ��و با این 
فیلمسازان، هر چه دقیق تر آثار حاضر در 
بخش بین الملل جشنواره را بررسی کنند. 
در بخ��ش فیلم های ایرانی جش��نواره نیز 
صاحب��ان آثار از انتخاب ها اس��تقبال کرده و 
حضور فعال در جشنواره خواهند داشت. بخش 
بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر از 
پنجم تا 12 اردیبهشت ماه برای نخستین بار 

به صورت مستقل برگزار می شود. 

معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج 
و زی��ارت با بی��ان اینکه اکن��ون 10 هزار 
عمره گ��زار ایرانی در مکه هس��تند، گفت: 
تا س��وم اردیبهشت ماه عربستان از زائران 
ایرانی خالی می ش��ود. به گزارش سازمان 
ح��ج و زیارت، ناصر خدرن��ژاد در این باره 
گفت: پس از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی مبنی بر تعلیق سفر عمره مفرده، 
24 فروردی��ن م��اه آخری��ن کاروان های 
زائران ایرانی به عمره مفرده اعزام ش��دند 
ک��ه این گروه از زائران روز ش��نبه به مکه 
مکرمه رهس��پار ش��دند. آخری��ن گروه از 
زائ��ران اعزامی پ��س از پن��ج روز اقامت 
در مدین��ه منوره عصر روز یکش��نبه پس 

از محرم ش��دن در مسجد ش��جره، راهی 
مکه مکرمه شدند و پس از انجام مناسک 
عمره و اقامت پن��ج روزه در مکه به ایران 
بازمی گردن��د. خدرنژاد گف��ت: زائرانی که 
به دلی��ل تعلی��ق اعزام های عم��ره از 24 
فروردین م��اه تا زمان ادام��ه روند تعلیق 
اعزام های عمره، سفرش��ان لغو می ش��ود، 

می توانن��د ب��ا مراجعه به دفات��ر خدمات 
زیارتی که مراحل ثبت نام نهایی خود را در 
آنجا انجام داده اند، نس��بت به طی مراحل 
دریافت هزینه ما به التفاوت واریزی س��فر 
عمره اقدام کنند و تش��رف ای��ن گروه از 
زائران به عمره در آینده حس��ب فراخوان 

مجدد امکان پذیر خواهد بود. 

سینماگران خارجی در بخش بین الملل جشنواره فجر

خالی شدن کامل مکه از زائران ایرانی

انتقاد رییس پلیس مبارزه با موادمخدر از مجلس

در ادامه درگیری پیشمرگ های اقلیم کردستان 
عقب نشینی داعش در االنبار

ریی��س پلیس مبارزه با مواد مخ��در نیروی انتظامی از 
عملکرد مجلس شورای اس��المی در بحث قوانین مربوط 
ب��ه مبارزه با مواد مخدر و دخان��ی انتقاد کرد. به گزارش 
ایسنا، سردار علی مویدی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: 
م��ا نمی توانیم بحث ترانزیت مواد مخدر را نادیده بگیریم 
چرا که نه با آرمان ما و نه با قوانین ما سازگار نیست و باید 
با ترانزیت یک گرم ت��ا ده ها تن مواد مخدر مبارزه کنیم 

حتی شده به قیمت از دست دادن جان مان. اگر مبارزه با 
ترانزیت، ورود و خریدوفروش مواد مخدر را بیشتر نکنیم 

قطعا آسیب های اجتماعی بیشتری به ما خواهد خورد. 
موی��دی ب��ا بی��ان اینکه بهتر اس��ت کارنامه ه��ر یک از 
دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور جداگانه 
بررس��ی ش��ود گفت: در مجموع باید گفت در سال 93 چه 
به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی نس��بت به دو سه دهه 

گذش��ته عملکرد بهتری داش��ته ایم. رییس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی باید قوانین 
مربوط به مبارزه با مواد مخدر را تشدید کند افزود: متاسفانه 
سال گذشته در مجلس قوانینی مصوب شد که در مجالس 
گذش��ته تصویب نشده بود. مش��کالت مختلف اقتصادی از 
جمله فقر و بیکاری در مصرف مواد مخدر موثر اس��ت و تا 
این مشکالت حل نشود معضل مواد مخدر حل نخواهد شد. 

همزم��ان با پیش��روی نیروهای عراقی در ش��رق ش��هر 
رمادی و عقب نش��ینی تروریست های داعش از مناطقی در 
این ش��هر، پیشمرگ های اقلیم کردس��تان عراق نیز موفق 
شدند به پیش��روی هایی در جنوب اس��تان کرکوک دست 
یابن��د. به گزارش پایگاه اینترنتی ش��بکه خب��ری الجزیره، 
پیشمرگ های اقلیم کردستان عراق که از روز شنبه حمالتی 
را از دو جبهه در جنوب کرکوک علیه داعش آغاز کرده اند، 
توانس��تند دست کم 35 تن از تروریست ها را از پای درآورند 
و افراد مس��لح را از منطقه ای به مساحت 84 کیلومترمربع 

بیرون برانند و به این ترتیب پیش��مرگ ها منطقه حائل در 
اطراف استان نفت خیز کرکوک را گسترش دادند. در بیانیه 
مس��ئوالن امنیتی اقلیم کردس��تان عراق آمده اس��ت که 
پیشمرگ ها در حال حاضر زمام امور را در دست گرفته و در 
عمق منطقه ای که تحت کنترل داعش بوده، نفوذ کرده اند. 
استان کرکوک یکی از استان های مورد مناقشه میان اربیل 
و بغداد است که تروریست های داعش پس از تصرف مناطق 
شمالی عراق به بخش هایی از آن نفوذ کردند اما در ادامه با 
مقاومت پیش��مرگ ها مواجه شده اند. از رمادی مرکز استان 

االنبار نیز خبر می رس��د که نیروهای عراقی موفق شدند به 
پیش��روی هایی در شرق این شهر دس��ت یابند و داعش را 
مجبور به عقب نشینی کنند. به گفته خلف الطرموز، عضو 
شورای استانداری االنبار ش��مار زیادی از تروریست های 
داعش در درگیری با نیروهای عراقی کش��ته ش��ده اند و 
تعداد زیادی از تجهیزات آنها منهدم ش��ده اس��ت. کاظم 
الفه��داوی، رییس پلیس االنبار اع��الم کرده که نیروهای 
عراقی با کمک جنگنده های ائتالف مانع حمله ای از سوی 

داعش به مناطقی در شهر رمادی شدند. 

استقرار 7 کشتی جنگی آمریکا در »باب المندب«

احتمال استفاده سعودی ها از سالح های ممنوعه

زنان لبنان برای نخس��تین بار با تشکیل حزب ویژه زنان 
قصد دارند در راس��تای ارتقای جایگاه خود در تصمیمات 
سیاسی و در س��طوح قانونگذاری و اجرایی فعالیت کنند. 
به گزارش ش��بکه خبری اس��کای نیوز، روال المراد، رییس 
ح��زب 10452 لبنان که نخس��تین حزب وی��ژه زنان در 
این کش��ور اس��ت، اعالم کرد: این حزب توس��ط جمعی 
از فع��االن زن رهبری می ش��ود و فعاالن م��رد لبنان نیز 

می توانن��د به این حزب بپیوندند. ه��دف ما در این حزب 
تالش برای ممانعت از مخالفت ها با فعالیت زنان در برخی 
مس��ئولیت های حزبی تحت رهبری مردان اس��ت. زاهیه 
ح��واط، یکی از اعضای این حزب نیز گفت: ما قصد داریم 
در کنار اص��الح برخی قوانین، قوانین��ی را تصویب کنیم 
که ضامن مش��ارکت قانونی زنان و تقوی��ت نقش آنها در 

فعالیت های سیاسی باشد. 

تشکیل نخستین حزب زنان در لبنان

  س�یدعباس عراقچ�ی، در همایش 
مذاک�رات هس�ته ای ل�وزان از دیدگاه 
علوم سیاس�ی در پاسخ به موضوعات 
مطرح ش�ده از سوی منتقدان گفت: ما 
اصوال هنوز هیچ توافقی نداریم و تنها 
ی�ک تواف�ق در یک مرحل�ه خواهیم 
داش�ت که حدود ۱۰ تیر یا آخر ژوئن یا 

شاید هم زودتر، خواهد بود. 
  ی�ک گ�روه عراقی اع�ام کرد که 
آزمایش  دی ان ای انجام ش�ده کشته 
ش�دن عزت الدوری، مع�اون صدام، 

دیکتاتور مخلوع عراق را تایید کرد. 

وب س�ایت اش�پیگل عربی، خبری را درباره رهبر داعش و مغز متفکر این 
گروه در خاورمیانه افش�ا کرد و اما امروز رس�انه ها مغز متفکر را جاسوس 

سابق صدام نامیدند 

تیتر اخبار

فرماندار تهران از ارس��ال طرحی به وزارت کش��ور برای 
تش��کیل 9 بخش��داری در ش��هر تهران خبر داد. عیسی 
فره��ادی در گفت وگ��و با ایس��نا گفت: براس��اس قانون 
بخش��داری زیرمجموعه فرمانداری اس��ت برهمین اساس 
پیش بینی کردیم هر دو یا سه منطقه تهران در قالب یک 
بخش��داری قرار بگیرند. این طرح توس��ط استاندار تهران 
تایید و در وزارت کش��ور ارسال شده است، البته به قانون 
تبدیل ش��دن چنین طرحی نیازمند مصوبه دولت است و 
در ص��ورت تصویب و ابالغ می تواند به لحاظ اداره امورات 
ش��هر تهران کارس��از باش��د. قطعا اجرای چنین طرحی 
نیازمند هزینه های س��نگین نیس��ت و ب��ا حداقل هزینه 

می توان آن را اجرایی کرد. 
فره��ادی درخصوص موضوع جدای��ی ری از تهران نیز 
تاکید کرد: این موضوع به کلی منتفی ش��ده اس��ت و در 
زمان اخیر انتخابات شورا هم انتخابات ری با تهران انجام 
ش��د. البته در زمان انتخاباتی غیر از ش��وراها، عالوه بر ری 
و ش��میرانات، شهرس��تان های پردیس و اسالمش��هر نیز 
جزو تهران محس��وب می ش��وند. در حقیقت در انتخابات  
سیاس��ی پنج فرمانداری تهران، ری، شمیرانات، پردیس و 
اسالمش��هر با مرکزیت تهران با هم هستند و در انتخابات 
ش��وراهای ش��هر و روس��تا س��ه فرمانداری تهران، ری و 
شمیرانات به مرکزیت فرمانداری تهران با هم خواهند بود. 

جدایی ری از تهران منتفی است

  دینارون�د، رییس س�ازمان غذا و دارو 
در خص�وص آم�ار داروه�ای پرمصرف، 
ادام�ه حمای�ت از بیم�اران صعب العاج 
و ع�دم افزای�ش قیمت داروه�ای تولید 

داخل توضیح داد. 
ش�هر  آموزش وپ�رورش  س�خنگوی   
تهران از ممنوعیت  برگزاری کاس های 
به ص�ورت  خارج�ه  زب�ان  آم�وزش 
برنام�ه در م�دارس دوره ابتدای�ی  فوق 

ش�هر تهران خبر داد. 
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از نزاع خونین پنج نفر در جنوب پایتخت خبر 

داد و گفت: عوامل پلیس در حال رسیدگی به این پرونده هستند

تیتر اخبار

س��یدعباس صالح��ی، رییس نمایش��گاه کت��اب تهران 
ب��ر اس��تفاده از تجربی��ات میهمان��ان خارجی نمایش��گاه 
کت��اب تاکید کرد. شش��مین جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی 
بیست و هش��تمین نمایش��گاه بین المللی کتاب ته��ران روز 
یکش��نبه )30 فروردین م��اه( با حضور س��یدعباس صالحی، 
رییس بیست و هشتمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
و اعضای ش��ورای برنامه ریزی در محل برگزاری این رویداد 
فرهنگی برگزار شد. سیدعباس صالحی در توضیحی درباره 
میهمانان خارجی این دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
گفت: امس��ال با حجم زیادی از میهمان��ان خارجی روبه رو 
هس��تیم و باید از تجربیات این افراد استفاده کنیم تا حضور 

آنها در نمایش��گاه کتاب تهران به صورت نمایش��ی نباش��د. 
بنابراین باید برنامه های ویژه ای را برای میهمانان خارجی در 
نظر بگیریم. رییس بیست وهشتمین نمایشگاه کتاب تهران 
همچنین درباره آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران گفت: روند 
اجرایی نمایشگاه طبق برنامه در حال اجراست و خوشبختانه 

از جدول زمان بندی نمایشگاه عقب نیستیم. 
وی در ادامه با اشاره به وظایف کمیته ارزیابی و نظارت 
گفت: کمیته ارزیابی و نظارت با نگاه انتقال و اس��تفاده از 
تجربیات گذش��ته پایه گذاری شده است، به همین منظور 
بر مس��ئوالن کمیته ها واجب است که همکاری الزم را با 

این کمیته داشته باشند. 

لزوم استفاده از تجربیات میهمانان خارجی نمایشگاه کتاب

  برنام�ه »جمع�ه ایرانی« قرار اس�ت 
شش ماه توقف داش�ته باشد؛ برنامه ای 
که ب�ا احتس�اب س�ال هایی ک�ه تحت 
عن�وان »صب�ح جمع�ه با ش�ما« پخش 
ش�د، حدود سه دهه می ش�ود که روی 

آنتن است. 
  س�خنگوی ش�ورای صنف�ی نمای�ش 
تاکی�د کرد ک�ه آیین نامه اکران س�ال 
ج�اری در روزه�ای آتی قطع�ا تکمیل 

می شود. 
رییس سازمان سینمایی ظهر دیروز با حضور در پشت صحنه فیلم »النتوری« 
به کارگردانی »رضا درمیشیان« با عوامل این اثر سینمایی دیدار و گفت وگو کرد

تیتر اخبار

مدیرعامل مس��تعفی باشگاه پرس��پولیس با بیان اینکه 
اس��تعفایش از این پُس��ت صوری نبوده است، گفت: فعال 
برنامه خاصی ندارم به جز اینکه باشگاه را تا زمان واگذاری 
هدایت کنم. حمیدرضا سیاسی در گفت وگو با مهر، درباره 
اس��تعفایش در هیات مدیره پرس��پولیس ب��ا بیان مطلب 
ف��وق اظهار ک��رد: من روز یکش��نبه اس��تعفایم را تقدیم 
هیات مدی��ره ک��ردم ولی چون چیز زی��ادی از فصل باقی 
نمانده و از طرف دیگر باش��گاه هم یک مقدار مش��کالت 
مال��ی دارد، قرار ش��د فع��ال در کنار نژادف��الح )قائم مقام 
باشگاه( باش��م تا اگر مشکل مالی بود، کمک کنم. مجمع 
باید درباره استعفای من تصمیم بگیرد ولی در این فاصله 
کوتاه باقیمانده تا پایان فصل، هیچ مدیری نمی تواند برای 
باشگاه برنامه ریزی کند. باید اجازه داد این چند بازی هم 
بگذرد. ضمن اینکه باش��گاه مش��کالتی هم دارد که باید 

رفع شود. 
مدیرعامل مستعفی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این 
س��وال که نظر امیررضا خادم و مجمع باشگاه پرسپولیس 
درباره اس��تعفایش چیست، گفت: خادم که از نظر مجمع 
خبر ندارد. با این حال ایش��ان خودش معتقد است وقتی 
یک مدیر با بودنش در یک مجموعه حواشی و حساسیت 
ایجاد می کند، باید تجدید نظر کرد. قبول استعفایم دست 
خودم نیس��ت و سیس��تم در این باره تصمی��م می گیرد. 
در ه��ر صورت من تا زمانی که در پرس��پولیس هس��تم، 
کم��ک می کنم. مدیرعامل پرس��پولیس در خصوص اینکه 
گفته می ش��ود اس��تعفایش صوری بوده و ت��ا پایان فصل 
در پرس��پولیس ماندنی است، یادآور شد: من روز گذشته 
رسما اس��تعفا دادم و منظورتان را از صوری بودن متوجه 

نمی شوم. 

استعفای سیاسی

باش�گاه  هیات مدی�ره  اعض�ای    
اس�تقال قص�د دارند با حض�ور در 
تمرین آبی پوش�ان حمایت خود را از 
کادر فنی و بازیکن�ان این تیم اعام 

کنند. 
س�خنگوی کمیت�ه فن�ی و توس�عه 
فدراس�یون فوتب�ال از حض�ور تی�م 
فوتب�ال امی�د ایران به ج�ای تیم ملی 
بزرگساالن در مسابقات غرب آسیا که 

در قطر برگزار می شود، خبر داد. 

عبدولی فرنگی کار خوزس�تانی با رد شایعه حضورش در تیم ملی آذربایجان، 
گفت: خاک ایران را با هزار کش�ور درجه یک دنیا که از نظر امکانات هم از ما 

بهتر باشند، عوض نمی کنم.

تیتر اخبار
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پوستر
آیا می دانستید پوس��تر تلفیقی از هنر گرافیک و 
هنر تبلیغات است؟ هرچند که این دو در موازات و 
کنار ه��م، همواره حرکت کرده اند و مکمل یکدیگر 
هس��تند. پوس��ترها طراحی های گرافیکی هستند 
که جهت تبلیغات، طراحی و منتش��ر می شوند. در 
تعریف جزئی تر پوس��تر برای اطالع رسانی مطلب، 
رویداد ی��ا موضوع خاصی به کار برده می ش��ود و 
چون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی 
در هم��ان زمان و مکان طراحی می ش��ود، اثر گذرا 

و ناماندگاری است. 
مخاطبان پوستر عامه مردم هستند و هر پوستر 
طیف و گس��تره فراوان��ی از جمعی��ت را مخاطب 
ق��رار می دهد. اولین پوس��ترها روی چوب طراحی 
می ش��دند و تاریخ ش��روع و ابداع پوستر به اواخر 
قرن 19میالدی در انگلس��تان باز می گردد و سیر 
تحوالت آن، در همان سال ها در فرانسه جایی که 
ژول ش��ره، پدر هنر پوستر در آن زندگی می کرد، 

ادامه پیداکرد.

 تداوم تبلیغات دردسرساز 
در صداوسیما

پ��س از انتقادهای��ی که چندی پیش نس��بت به 
عملک��رد تلویزی��ون درخصوص تبلی��غ کرم حلزون 
صورت گرفت، این بار تبلیغ نوعی چای س��بز مضر، 
بار دیگر انگش��ت انتقادها را به سمت صداوسیمایی 
ب��رده که این روزه��ا چاره ای جز تامین بخش��ی از 

بودجه خود از طریق تبلیغات بازرگانی ندارد. 
تلویزیون��ی گس��ترده ای  پی��ش آگه��ی  مدت��ی 
ب��رای مدتی طوالنی در صداوس��یمای ای��ران برای 
تبلی��غ ف��روش ک��رم حل��زون پخش ش��د. پس از 
مدت��ی که پخش ای��ن آگهی ادامه داش��ت، ناگهان 
وزارت بهداش��ت اعالم کرد کرم حل��زون غیرواقعی 
اس��ت، اص��وال خب��ری از حل��زون نیس��ت و آنچه 
 ب��ه ای��ن ن��ام تولی��د و فروخته می ش��د نامس��تند 

بوده است. 
پس از این اعالم، صداوسیما هم پخش این آگهی 
را متوقف کرد. مسئوالن سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداش��ت با انتقاد از محصولی دیگر که در تلویزیون 
تبلیغ می ش��ود، اعالم کردند: محصولی که به عنوان 
چای الغری در یکی از برنامه های سیما تبلیغ شده 
نه تنها موجب الغری نمی ش��ود بلک��ه بیماری های 
گوارشی و کبدی را نیز در پی داشته است!  در حالی 
س��ریال تبلیغ کاالهای مض��ر در تلویزیون همچنان 
ادامه دار اس��ت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی پیش از این قانون ممنوعیت تبلیغ کاالهای 
مضر را به صداوس��یما ابالغ کرده اس��ت؛ قانونی که 
سال هاس��ت وج��ود دارد، اما چندان ج��دی گرفته 

نمی شود. 
تبلیغ کاالهای مضر در رادیو و تلویزیون براساس 
م��اده 37 قانون برنام��ه پنجم توس��عه و آیین نامه 
تبلیغات س��ازمان صداوس��یما، ممنوع است، اما این 
قانون که در بس��یاری از موارد نادیده گرفته ش��ده 
و ضمان��ت اجرایی ندارد، به نظر می رس��د بار دیگر 
نی��از به یادآوری دارد. منع تبلیغات  »کاالهای مضر 
برای س��المتی« مثل انواع چیپس و پفک، در حالی 
در رس��انه ای که عنوان  »ملی« را یدک می کش��د، 
همچنان مورد مناقشه است که بیشتر تلویزیون های 
دنیا این ممنوعیت را به عنوان امری پذیرفته ش��ده 
 ک��ه س��المتی جامع��ه را تضمی��ن می کن��د، قبول 

کرده اند. 
مال��زی، تایوان، اس��ترالیا، انگلی��س و. . . از جمله 
کش��ورهایی هس��تند که پی��ش از ای��ن تبلیغ مواد 
خوراک��ی مضر را ممنوع اع��الم کرده اند. همواره به 
پخ��ش آگهی ه��ای بازرگانی به عن��وان منبعی مهم 
ب��رای درآمدزای��ی در رادیو و تلویزی��ون ایران نگاه 
 شده اس��ت. با این حال خود مس��ئوالن صداوسیما 
ه��م این گون��ه نش��ان می دهن��د ک��ه ب��ه پخ��ش 
 حج��م ب��االی تبلیغات رادی��و و تلویزیون��ی رغبت 

ندارند. 
با این ح��ال تبلیغات بازرگان��ی همچنان منبعی 
مهم برای درآمدزایی در صداوسیماست و این روزها 
پ��ا را از پخش در میان برنامه ها فراتر گذاش��ته و به 
بهانه مقوله ای به نام اسپانس��ر، به داخل برنامه های 
تلویزیونی هم راه پیدا کرده  اس��ت. بنابراین اگر قرار 
باش��د همکاری دوجانبه ای از سوی وزارت بهداشت 
و س��ازمان صداوس��یما برای منع پخ��ش تبلیغات 
کاالهای مضر صورت گیرد، نیاز به تزریق بودجه ای 
به صداوسیماس��ت تا دست  کم بهانه نیاز مالی از این 
سازمان گرفته ش��ود. اتفاقی که در بودجه سال 93 
در نظر گرفته ش��ده بود اما انتق��اد برخی را در پی 

داشته است. 
عملکرد تلویزی��ون در تبلیغ کاالهای مضر صدای 
نمایندگان مجلس را هم درآورد. یک عضو کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 93 می گوید: صداوسیما جریمه 
تبلی��غ مواد غذایی زیان آور را پرداخت نکرده اس��ت. 
صداوس��یما به دلیل تبلیغ مواد غذایی زیان آور برای 
س��المتی باید طب��ق قانون برنامه پنج��م به وزارت 
بهداشت جریمه می داد که این کار انجام نشده است 
اما حاال کمک به س��یما از سوی وزارت بهداشت در 
بودجه دیده ش��ده است. با این حال به نظر می رسد 
این راهکار جدید می تواند صداوسیما را که به گفته 
مس��ئوالنش با مش��کل جدی کمبود بودجه روبه رو 
اس��ت، از تبلیغ کاالهای مض��ر و حتی غیرضروری 

بی نیاز کند. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

کمپین ه��ا معم��والً ب��ا اه��داف مختلف 
برنامه ری��زی و اج��را می ش��ود. برخ��ی این 
اه��داف را ب��ه س��ه دس��ته و برخ��ی دیگر 
آنه��ا را به چهار دس��ته کلی تقس��یم بندی 
می کنن��د. اطالع رس��انی اقناع��ی، معرف��ی 
محصول و یادآوری برند را می توان جزو این 
دس��ته بندی ها قرار داد. از میان این اهداف، 
کمپین هایی هستند که با محوریت برندینگ 
یا معرف��ی محصول تعریف می ش��ود. حال 
اینکه می ش��ود این دسته بندی را با یکدیگر 
ادغام و در یک کمپین پیاده سازی کرد، نیاز 
به بررس��ی دارد. اکثر کارشناسان معتقدند 
که ترکیب ای��ن اهداف مهم در یک کمپین 
شیوه درستی نیست و پیچیدگی های زیادی 
دارد. با این حال هرروزه ش��اهد کمپین های 
زیادی هس��تیم که در س��طح کش��ور اجرا 
می ش��ود. کمپین هایی مانن��د کمپین اخیر 
برن��د بیژن که با توجه به اطالعاتی که روی 
سایت شرکت تبلیغاتی اجرا کننده آن وجود 
دارد، با هدف برندینگ و معرفی محصوالت 
تازه این ش��رکت برنامه ریزی ش��ده اس��ت. 
برای بررس��ی این کمپین ش��هاب ماحوزی 
طراح و کارشناس تبلیغات و مهدی علی فرد 
کارگردان آگهی های تلویزیونی و کارشناس 
تبلیغات به س��واالت »فرصت امروز« پاسخ 

می دهند. 

حس آگهی تلویزیونی با آگهی محیطی 
باید یکی باشد

ش��هاب ماح��وزی، ط��راح و کارش��ناس 
تبلیغات درباره کمپین ش��رکت مواد غذایی 
بیژن می گوی��د: برای بررس��ی این کمپین 
از آگه��ی تلویزیون��ی آن ش��روع می کن��م، 
ضرباهن��گ موس��یقی و ضربات��ی ک��ه ب��ا 
س��س های مختل��ف ای��ن برن��د در آگهی 
تلویزیونی ایجاد ش��ده، باعث ماندگاری پیام 
تبلیغات��ی در ذهن مخاطب خواهد ش��د. به 
نظرم ب��ا ای��ن ضرباهنگ می ت��وان فعالیت 
برن��د را دوباره در ذه��ن مخاطب ثبت کرد. 
در آگه��ی محیطی نیز طراح رنگ بک گراند 
بیلب��ورد را با لیبل محص��ول یکی کرده که 
به نظ��رم ایده موثری اس��ت. نتیجه اجرای 
این ش��یوه مطمئناً در ف��روش این محصول 
خودش را نش��ان خواهد داد، مخاطب وقتی 
محصول را در قفسه فروشگاه می بیند با این 
روش بهتر می تواند آن را از محصوالت دیگر 
تشخیص دهد و راحت تر به یاد خواهد آورد 
اما در بخش گرافیک��ی آگهی های محیطی 
ب��ه نظرم طراح می توانس��ت قوی ت��ر از این 
عم��ل کن��د. در واقع کاری کند حس��ی که 
مخاط��ب از آگهی تلویزیون��ی می گیرد نیز 
از ای��ن طرح ه��ا به او منتقل ش��ود. هرچند 
شاید این شیوه سخت باشد، چون در آگهی 
تلویزیونی فاکتورهایی مانند موسیقی، صدا، 
حرک��ت و. . . به انتقال پیام به بیننده کمک 
می کنن��د ولی در آگهی محیطی تمامی این 
کارها بای��د با یک تصویر به مخاطب منتقل 
ش��ود و این کار را سخت می کند. به همین 
دلیل شاید تنها حس��ن آگهی های محیطی 
کمپین بیژن همان رنگ هماهنگ بک گراند 
و لیبل ها باش��د و بقیه طرح، شوکی را برای 
درگیر کردن مخاطب در آن ایجاد نمی کرد. 
ع��الوه بر م��وارد گفت��ه ش��ده، در طراحی 

آگهی محیطی اطراف بش��قاب وس��ط طرح 
فض��ای خالی زیادی به چش��م می خورد یا 
نام بیژن که در وس��ط بش��قاب نوشته شده 
با تصوی��ری که در آگه��ی تلویزیونی دیده 
می شود، متفاوت است. به نظرم طراح آگهی 
محیطی می توانست نام بیژن را خوشمزه تر 
و اشتها برانگیز تر طراحی کند. اگر بشقاب را 
زاویه دارتر و واقعی تر نشان می داد، به نظر با 
کانسپت آگهی تلویزیونی همخوانی بهتری 
داشت و مخاطب راحت تر می توانست با آن 
ارتب��اط برقرار کند. در ط��رح این آگهی از 
یکس��ری المان استفاده ش��ده که به نظرم 

ربط��ی به ای��ده ندارند. ب��رای مثال در 
یکی از طرح ها از کاهو استفاده شده که 
این الم��ان را می توان در تمامی طرح ها 
و س��س ها به کار برد. طراح می توانست 
از المان های��ی اس��تفاده کن��د که حس 
س��س ها در مخاطب منتقل ش��ود. مثاًل 
تندی س��س یا سس هزارجزیره و سس 
کچ��اپ را به گونه ای با المان های مرتبط 
به کارم��ی برد. المان های��ی که عالوه بر 
حس، طعم س��س ها را هم در مخاطب 
تداعی کنند، در واقع با یک تصویر ساده 
کاری که آگهی تلویزیونی برای مخاطب 

می کند را ایجاد کند. 
این کارشناس تاکید می کند: به نظرم 

به خاط��ر نوع اجرای آگهی ه��ای محیطی، 
هماهنگی که باید میان رسانه ها و کانسپت 
اصلی آنها ایجاد شود از بین رفته اند که اگر 
نواقص کار برطرف می شد این هماهنگی به 

خوبی به مخاطب منتقل خواهد شد. 

کانسپتی قوی در پس طرحی قوی 
 ماح��وزی می گوی��د: ب��رای خل��ق یک 
ط��رح تبلیغاتی خوب باید کانس��پتی قوی 
در کن��ار اجرایی قوی ق��رار بگیرد. به نظرم 
درح��ال حاضر مش��کل کانس��پت در بازار 
تبلیغات نداش��ته باش��یم، مشکل اینجاست 
که نمی توانیم کانس��پت ها را به خوبی اجرا 
کنیم. ش��اید به دالیل مختلفی این موضوع 
رخ می ده��د. کمبود وقت، اجرای س��ریع و 
بی دق��ت گاه��ی باعث این اتفاق می ش��ود. 
طرح��ی قوی اس��ت که وقت��ی مخاطب از 
کنارش عبور می کند، توجه اش به آن جلب 

شود یا به نوعی طرح نگاه مخاطب را بدزدد. 
ماحوزی درباره اینکه آیا ش��یوه مناس��بی 
اس��ت که در یک کمپین دو هدف برندینگ 
و معرفی محصول باهم دنبال شود، می گوید: 
به نظرم درست نیست که در یک کمپین هم 
برندینگ و هم محصوالت تازه یک شرکت به 
مخاطب معرفی شود. چون برنامه ریزی برای 
هرک��دام از این موارد بایکدیگر فرق می کند. 
وقت��ی کمپین درجهت معرف��ی محصوالت 
ت��ازه برنامه ریزی می ش��ود، محصوالت برند 
در آگهی ها به طور برجسته باید نمایش داده 
ش��وند. درچنین کمپین هایی بس��ته بندی و 

محص��والت بزرگ نمایی می ش��وند ولی در 
کمپین هایی با ه��دف برندینگ نیاز به یک 
کانس��پت قوی و خالقانه وج��ود دارد تا نام 
برن��د در ذهن مخاطب باق��ی بماند. در این 
ش��یوه باید برند خود را به گونه ای متمایز از 
برنده��ای رقی��ب نش��ان داد و باید طراحان 
تبلیغات��ی تم��ام تمرک��ز خ��ود را روی این 
موضوع بگذارند که چگونه این تمایزات برند 
را به مخاط��ب انتقال دهن��د. وقتی این دو 
ش��یوه با یکدیگر ادغام می شوند، خواه ناخواه 
بخش فروش روی برندینگ سنگینی می کند 
و باعث می شود برندینگ رسالت صحیح خود 
را انجام ندهد. کمپی��ن بیژن به دلیل اینکه 
دو ه��دف برندینگ وف��روش را باهم دنبال 
می کن��د، اگر دو کمپین مج��زا برای فروش 
و برندینگ خود تعریف می کرد می توانس��ت 
ب��رای خ��ود رق��م   حض��وری پررنگ ت��ررا 

بزند. 

پردازش تصویری خوب 
مه��دی علیف��رد، کارش��ناس تبلیغات و 
کارگردان آگهی های تلویزیونی در گفت وگو 
با »فرصت امروز« درب��اره آگهی تلویزیونی 
و گرافی��ک محیط��ی کمپی��ن برن��د بیژن 
می گوی��د: البته من اطالع دقیقی از کمپین 
و اس��تراتژی برند بیژن و زمانبندی و نحوه 
اج��رای آن ندارم. با این حال به نظرم تولید 
آگه��ی تلویزیونی و گرافی��ک محیطی این 
کمپی��ن با فک��ر جلو رفته اس��ت و در واقع 
سازندگان آن سرسری از کنار موضوع عبور 
نکرده ان��د. این آگه��ی تلویزیون��ی از لحاظ 
پردازش تصویری خوب اجرا ش��ده اس��ت. 
ش��اید بتوان گفت در این اواخر این آگهی 
از معدود آگهی های تلویزیونی است که به 
دلم نشسته است. حتی در این آگهی بازی 
بازیگران و فضایی که به کار رفته، نیز قابل 
قبول بود. سازنده س��عی کرده با توجه به 
مخاطب این محص��ول که تک تک اعضای 
خانواده را ش��امل می ش��ود، ی��ک فضای 
خانواده ش��اد  )Happy Family( را به 
تصویر بکشد که در این ارتباط خوب عمل 
کرده اس��ت. عالوه بر این ب��ا توجه به تم 
موزیکال آگهی تلویزیون��ی، از محصوالت 
به عنوان ابزارآالت موس��یقی استفاده شده 
اس��ت ک��ه این موض��وع نیز ب��ه تحرک و 
انرژیک بودن این اثر افزوده است. همچنین 
اس��تفاده از رنگ های شاد و جذاب به انتقال 
پی��ام کمک کرده و در تبلیغات محیطی نیز 
اس��تفاده از رنگ محصوالت و س��ادگی فرم 
برای تاثیر بیشتر در ذهن مخاطب به خوبی 
صورت گرفته است. حتی با فرض اینکه اگر 
ای��ن آگهی، کپی یا اقتباس از آگهی دیگری 
هم باشد باز به خوبی و به جا اجرا شده است. 
برخی موارد کپی آگهی های تلویزیونی آنقدر 
بد از آب درمی آیند که نه تنها هیچ پیامی به 
مخاطب منتقل نمی شود بلکه سوژه ای طنز 
نیز برای رس��انه های دیگر و رقبا می ش��وند. 
این موضوع به این خاطر است که سازندگان 
آگهی، بدون در نظر گرفتن محتوای نس��خه 
اصل��ی و ب��دون درنظر گرفت��ن مخاطب و 
گروه هدف و صرف��اً به خاطر زیبایی بصری 
ی��ا ش��نیداری آن اق��دام به کپ��ی از آگهی 
موردنظ��ر می کنند.  )البت��ه دالیل دیگری 

هم در این بین دخیل است، مثل بها ندادن 
آژانس های تبلیغاتی ب��ه گروه های خالقیت 
یا عدم خالقی��ت در بین بعضی از همین به 
اصطالح گروه های خالقی��ت و موارد دیگر(

ک��ه البته بهترین نامی که روی این س��بک 
کپی می توان گذاشت، کپی کورکورانه است. 

برندی که با سس شناخته می شود
علیفرد در ادامه می گوی��د: تمامی مواردی 
ک��ه گفتم جزو نکات مثبت کار اس��ت اما اگر 
بخواهم از زوایای دیگری این کمپین را مورد 
بررسی قرار دهم باید بگویم بیژن نامی قدیمی 
درحوزه موادغذایی است ولی به نظرم با توجه 
به سهم بازارش، برای مخاطب آنچنان شناخته 
ش��ده نیس��ت و باید روی نام خ��ود و معرفی 
محصوالتش بیشتر وقت و هزینه صرف کند. 
ب��ا در نظر گرفتن این موض��وع که برند بیژن 
مدتی از فضای تبلیغات تلویزیونی به دور بوده 
به نظر می آید این کمپین با دو هدف برندینگ 
و معرفی محصوالت جدید برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت، اما با این حال برندینگ شرکت در این 
تیزر به طور محسوس قابل مشاهده نیست. به 
ای��ن معنا که بیژن می توانس��ت به عنوان یک 
س��بد کاالی غذایی کامل خود را معرفی کند 
ام��ا ورود خود را ب��ه صنعت غذایی بعد از این 
وقفه اش در تبلیغ��ات تلویزیونی تنها محدود 
به معرفی انواع س��س کرده است، درحالی که 
این ش��رکت هم اکنون مواد غذایی متنوعی را 
تولید می کند. کمپین با محوریت برندینگ یا 
ب��ا محوریت معرفی و فروش محصول تعاریف 
مش��خصی دارند و برند قبل از ورود به عرصه 
تبلیغات باید آنها را مورد بررسی قرار دهد. اگر 
مخاطب در نگاه اول بیژن را با سس بشناسد، 
دیگ��ر به راحتی نمی توان��د در ذهنش مابقی 
محصوالت این برند را تداعی کند. عالوه براین 
چ��ون این برند ورود تازه ای به عرصه تبلیغات 
دارد، باید به نحوه پخش آگهی های تلویزیونی 
خود نیز دقت بیشتری کند. وجود یک برنامه 
اس��تراتژیک حساب ش��ده و نیز اس��تراتژی 
تبلیغاتی متناس��ب با آن از ضروریات مهمی 
است که این ش��رکت باید به آن توجه داشته 

باشد. 
این کارشناس در پایان می گوید: به هرحال 
بی��ژن همنام ی��ک برند ب��زرگ و صاحب نام 
ایرانی در صنعت پوش��اک اس��ت و اگر ش��ما 
جست وجویی ساده از این نام در اینترنت کنید 
به جای نام برند بیژن در حوزه مواد غذایی نام 
برند معروف بیژن درحوزه پوشاک می آید. به 
همی��ن دلیل بیژن باید هزینه های بیش��تری 
صرف کند ت��ا بتواند خ��ود را به صورت نامی 
معتب��ر در صنع��ت مواد غذایی و مس��تقل از 
برند همنام در صنعت پوش��اک به مخاطبان 
بشناس��اند. البت��ه در کوتاه م��دت می تواند از 
وجهه خوشنامی این تشابه اسمی به نفع خود 
اس��تفاده ببرد اما در درازمدت این موضوع به 

اعتبار این برند لطمه خواهد زد. 

کمپین بیژن با دو هدف برندینگ و معرفی 
محصوالت جدید برنامه ریزی شده است، 

اما با این حال برندینگ شرکت در این تیزر 
به طور محسوس قابل مشاهده نیست. به این 
معنا که بیژن می توانست به عنوان یک سبد 

کاالی غذایی کامل خود را معرفی کند اما ورود 
خود را به صنعت غذایی بعد از این وقفه اش 
در تبلیغات تلویزیونی تنها محدود به معرفی 

انواع سس کرده است

آیا می دانستید

 وقتی راهروهای فرودگاه
پیست دو و میدانی می شود

در راس��تای آماده س��ازی توکیو برای بازی های المپیک 
2020، در ف��رودگاه اصلی پایتخ��ت ژاپن اخیرا دکور یک 
ش��رکت ژاپنی ارائه دهنده محصوالت اساس��ی با طراحی 
بسته بندی ساده به نام Muji و یک سری راهنما با کد های 
رنگی اجرا ش��ده است.  به این ترتیب دکوراسیون ترمینال 
شماره س��ه فرودگاه بین المللی Narita به درستی تغییر 
کرده و به ادغام یک تم المپیک کالس��یک با یک سیستم 
رهیاب جدید هوشمند منجر شده است.  آژانس خالقیت 
ژاپنی » PARTY « مسئولیت طراحی مجدد این ترمینال 
را پذیرفت و به ج��ای پیاده رو های متحرک و عالمت های 
روشن، پیست دوومیدانی جدیدی را تعبیه کرد که مسافران 
را در سرتاس��ر ترمینال به سوی مقصد صحیح راهنمایی 
می کند. این مسیر کد گذاری ش��ده با رنگ شامل راه های 
باریک آبی برای نمای��ش راه منتهی به مناطق خروجی و 
راه های باری��ک قرمز برای نمای��ش راه منتهی به مناطق 
ورودی می ش��ود. در مسیر نشانه ها و فلش های چاپ شده، 
مس��افران را به سوی بخش دریافت بار، حمل و نقل و دیگر 
بخش های اصلی فرودگاه هدایت خواهد کرد. عالمت های 
موج��ود روی دیوار، بزرگ و واضح هس��تند و آیکون های 
بزرگ با طراحی های هوش��مندانه و دقیق مورد اس��تفاده 
قرار گرفته اند. مثل دکور، اسباب و اثاثیه ترمینال نیز توسط 
ش��رکت Muji طراحی شده  اس��ت که به کاربردی بودن 
فضا می انجامد. در کنار همه اینها با وجود طراحی پیچیده 
ترمینال، گم شدن در آن تقریبا غیر ممکن است. به عالوه، 
گش��ت و گذار در این جا می تواند راهی عال��ی برای ورزش 

کردن طی توقفی طوالنی به شمار رود. 
www.fastcodesign.com
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کمپین های چندهدفی؛ فرصت یا تهدید؟ 

محمد نفر
کارشناس حقوق



نقش برند ملی در تحوالت 
اقتصادی کشورها

در قرن اخیر بیشتر کشورهای توسعه یافته برای 
نش��ان دادن توانایی های خود در حوزه های صنعت، 
تکنول��وژی و تولی��د و مخصوصا معرف��ی برندهای 
ملی، اولویت هایی را برای س��اخت محصوالت خود 
در نظ��ر می گیرند ک��ه از هر نظر برت��ری ویژه ای 
 نسبت به محصوالت مشابه در سایر کشورها داشته 

باشد. 
فعالیت های��ی نظی��ر ص��ادرات، س��رمایه گذاری 
خارج��ی، فرهنگ و میراث فرهنگی و گردش��گری 
می توان��د نم��اد برند ملی یک کش��ور باش��د. برند 
 مل��ی، تمامی ابعاد هویت یک کش��ور را به نمایش 

می گذارد. 
در ایران و س��ایر کشورهایی که تالش هایی را در 
جهت توس��عه و بهبود محصوالت تولیدی خود در 
بازار ه��ای رقابتی تجاری در داخل و خارج کش��ور 
انجام می دهن��د آیا به این نکت��ه آگاهی دارند که 
فن��اوری آنها توان رقابت پذیری گس��ترده را دارد؟ 
توان جذب توریسم، جذب سرمایه گذاری خارجی 
و صادرات محصوالت کیفیتی این کش��ورها در چه 

حدی است؟ 
بس��یاری از کارشناسان این حوزه معتقد هستند 
عالوه ب��ر اه��داف و انگیزه های کلی��دی همچون 
جذب گردشگران، تشویق سرمایه گذاری خارجی و 
تقویت صادرات امکان تحقق مجموعه گسترده تری 
از مزای��ای بالقوه به کمک فرآیند برندس��ازی ملی 
وج��ود دارد. از جمل��ه ای��ن نتایج بالق��وه می توان 
ب��ه ثب��ات ارز، تجدید اعتب��ار بین الملل��ی، ایجاد 
محیطی امن برای س��رمایه گذاری خارجی، ارتقای 
جایگاه بین المللی، افزایش نفوذ سیاس��ی در عرصه 
بین الملل��ی، تش��ویق مش��ارکت بین المللی قوی و 

تقویت نماد ملی اشاره کرد. 
برن��د ملی می تواند افکار غلطی را که نس��بت به 
یک کش��ور وجود دارد به س��مت دیگری هدایت و 
جایگاه آن کشور را در بازارهای هدف پررنگ کند. 
نقش برندسازی در توس��عه همه جانبه کشورها به 

حدی است که یکی از نهادهای وابسته به سازمان 
ملل متحد به نام س��ازمان دارایی های معنوی دنیا 
ماموریت دارد در برندس��ازی به کشورهای در حال 

توسعه و فقیر کمک کند. 
در انگلستان و آمریکا تالش های زیادی در زمینه 
برندس��ازی ملی انجام شده  اس��ت؛ تا جایی که از 
آن به عنوان دیپلماس��ی عمومی یاد می ش��ود. در 
کش��ورهایی همچون ترکیه ک��ه خواهان عضویت 
در اتحادیه اروپا هس��تند رقابتی س��خت در جهت 
مورد پذی��رش واقع ش��دن و جذب س��رمایه ها در 

جریان است. 
اس��پانیا که همواره به عن��وان یک مورد موفق در 
برندسازی ملی مطرح اس��ت، با میزبانی بازی های 
المپی��ک س��ال ۱۹۹۲ در بارس��لون و در ادامه با 
برگزاری نمایش��گاه بین المللی سویل، نقش بسیار 
عمده ای در اجرای راهبردهای ملی برندسازی ایفا 

کرد. 
دول��ت کرواس��ی پ��س از وقایعی چ��ون پایگاه 
جن��گ  در  ن��ازی  ح��زب  ب��رای  قرارگرفت��ن 
جهان��ی دوم و جنگ ه��ای خونی��ن ده��ه۱۹۹۰، 
فعالیت��ی همه جانب��ه را ب��رای جاانداخت��ن ن��ام 
 کرواس��ی در دنی��ا و تغیی��ر نگرش جهانی��ان آغاز 

کرده است. 
هدف کرواسی ارائه سیمایی به عنوان یک کشور 
عادی ب��ا اقتصادی ب��ازاری، دموکراتی��ک، دارای 
ش��هرهای زیب��ا و نیروی کار ارزان اس��ت. کش��ور 
فنالن��د فعالیت های گس��ترده ای را آغ��از کرده تا 
خود را به عنوان قلب ابداع و نوآوری اروپا در تولید 
محصوالت با تکنولوژی باال مطرح کند، به این امید 
که کسب و کار ش��رکت های فنالندی فعال در بازار 

آمریکا رونق یابد. 
با اس��تفاده از رویکردی مشابه، دولت چین نیز با 
تقلید از اسپانیا، میزبانی المپیک ۲۰۰۸ را به دست 
آورد و برگزاری نمایش��گاه بین المللی شانگهای در 
س��ال ۲۰۱۰ نیز در راس��تای ارتقای برند ملی این 

کشور بود. 
ش��رکت های آفریقای��ی ک��ه معم��وال کمت��ر از 
خارجی  مس��تقیم  س��رمایه گذاری های  ۵ درص��د 
در دنیا را کس��ب می کنن��د نیز به فک��ر افتاده اند 
در جه��ت از بین بردن س��یمای منف��ی آفریقا که 
همواره با بیماری، مرگ و گرس��نگی پیوند خورده 
 اس��ت، فعالیت هایی را آغاز کنن��د که از آن جمله 
می توان ب��ه برگ��زاری کنفران��س دو روزه تدوین 
استراتژی های برندسازی ملی در دارالسالم تانزانیا 
 و همچنین تدوین طرح ملی برندسازی در بوتسوانا 

اشاره کرد. 
دول��ت نیوزیلند ب��ا آغاز فعالیت ه��ای مربوط به 
برندس��ازی ملی خود در اوایل دهه ۹۰ و س��پس 
با مطرح سازی شعار »نیوزیلند ۱۰۰درصد خالص« 
در س��ال ۱۹۹۹ قبل از ژاپن و س��نگاپور با تدوین 
سندی ملی گام در راه برندسازی ملی گذاشت که 
نتیجه فعالیت های آن در س��ال های بعد با افزایش 
چشمگیر صادرات و جذب گردشگران خارجی بروز 

یافت. 

روش عملی تکنیک گروه اسمی 
برای خلق ایده های بازاریابی 

کم هزینه

در فرآین��د تصمیم گی��ری برای ایج��اد روش های 
بازاریاب��ی رایگان با اس��تفاده از تکنیک گروه اس��می 
ابتدا رهبر یا سرپرست گروه، مسئله انگیزشی را برای 
ش��رکت کنندگان مطرح می کند و آن را روی سطوح 
نوش��تاری می نویسد. اعضای گروه معموال چند دقیقه 
فرصت خواهند داشت تا راه حل های پیشنهادی خود 
را روی کارت های یادداش��ت بنویسند سپس ایده های 
خلق ش��ده در مرحل��ه  اول به روش ن��گارش ایده ها، 
روی تخته نوش��ته می شود. سرپرست گروه از تک تک 
اشخاص می پرسد که نخستین ایده در لیست آنها که 
هنوز به وسیله شخص دیگری ارائه نشده، چیست. این 
فرآین��د آنقدر ادامه می یابد تا همه ش��رکت کنندگان 
لیس��ت خود را تکمیل کنند و همه ایده ها روی تخته 
ثبت ش��ده  باشد. شخص پس از تکمیل لیست خود و 
هنگام��ی که راه حل های��ش را از او می خواهند، آنها را 
ارائه می کن��د و به این ترتیب این روش تا آخرین نفر 

ادامه می یابد. 
این فرآیند روی برابری ایده ها تاکید می ورزد و حس 
هواخواهی و اشتیاق را در شرکت کنندگان برمی انگیزد. 
ایده  های ارائه شده نیز از حالت شخصی خارج می شود 
و ای��ن امر به جلوگیری از ایجاد فش��ار گروهی کمک 
می کند. همچنین اطمینان حاصل می ش��ود که هیچ 
ایده ای نادیده گرفته نش��ده باش��د. در مرحله  بعد هر 
ایده ای در لیس��ت تهیه ش��ده، به ترتیبی که نوش��ته 
شده است مورد بحث قرار می گیرد. به این ترتیب که 
سرپرس��ت گروه با اش��اره به هر یک از ایده های مورد 
بحث، از اعضا می پرسد آیا همه آن را کامال فهمیده اند 
و اگر سوالی نباشد سرپرست به ایده بعدی می پردازد. 
هر گاه عض��وی درباره موضوع��ی توضیحی بخواهد، 
ارائه کننده ایده، مدت کوتاهی فرصت خواهد داش��ت 
ت��ا در مورد ای��ده  خود توضیح ده��د. در صورت لزوم 
می ت��وان وقت بیش��تری به او داد اما سرپرس��ت باید 
مطمئن شود که این گفت وگوها مختصر است و اینکه 
پاس��خ دهندگان قصد ندارند ایده های خود را به سایر 
اعضا بقبوالنن��د. این فرآیند تا زمانی ادامه می یابد که 

اعضا همه ایده ها را فهمیده باشند. 

هدف از این مرحله این نیس��ت ک��ه درباره بهترین 
راهکارها توافق به عمل آید بلکه درک این نکته است 
که این راهکارها به طور واقعی، مس��تلزم چه هستند. 
ی��ک گروه اس��می اغلب اوق��ات، فهرس��تی از ایده ها 
تهیه می کند. این لیس��ت باید به نحوی خالصه شده 
و براس��اس تصمیم  گروه، به انتخ��اب بهترین راهکار 
بینجام��د. چندی��ن روش در این مرحل��ه وجود دارد 
که همگی براس��اس اصل رأی گی��ری مخفی به اجرا 
درمی آیند. رایج ترین ش��یوه رأی گیری این اس��ت که 
رهب��ر از یکایک اعضا بخواهد پنج ای��ده را که به نظر 
آنها بهترین اس��ت روی کارت بنویسند و سپس برای 
جدول بندی و اعالم امتیازها به رهبر ارائه کنند. به طور 
معمول ۵ تا ۱۰ راهکار براس��اس رأی مخفی به عنوان 
بهترین  تعیین می ش��وند. بار دیگر رأی گیری و از بین 
آنها یک، دو یا س��ه راهکار به عن��وان بهترین برگزیده 
می ش��ود. در جدول  بن��دی امتیازه��ا بای��د مهم ترین 
موضوع، باالتری��ن امتی��از و کم اهمیت ترین موضوع، 
پایین  تری��ن امتیاز را دریافت کند. در این مرحله تمام 
آرا و امتیازها باید برای مقایس��ه  های بعدی، به صورت 

مستند درآیند. 
هنگام��ی که مس��ئله پیچی��ده یا رس��یدن به یک 
راه حل دش��وار باشد، تکنیک های تعاملی ممکن است 
سودمندتر از این روش واقع شوند. مشاهدات به عمل 
آم��ده روی این تکنیک ثابت کرده اس��ت که تکنیک 
گروه اس��می روش موثری برای پیش��گیری از نفوذ و 
تاثیرگ��ذاری افراد مقت��در روی نتیج��ه فرآیندهای 
تصمیم گروهی به شمار می رود. این تکنیک افراد گروه 
را وادار به خالقیت و ایده پردازی می کند و برای خلق 
راهکاره��ای نوی بازاریابی کم هزینه که با ش��رایط هر 

کسب و کار هماهنگی دارد بسیار موثر است. 
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کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی

بانک آینده در حوزه مارکتینگ طرح های 
متفاوتی ندارد و فقط در حوزه تبلیغات 

طرح های مختلف دارد و در حال 
پیاده سازی این طرح هاست . این یعنی 
اینکه به نظر می رسد پازل بانک آینده 

برای کسب سهم بازار کامل نیست

بازاریابی محتوایی
در زمان کنونی، بازاریابی سنتی دیگر جایی ندارد و 
افراد دیگر کمتر توجهی به تبلیغات تلویزیون می کنند 
ی��ا تبلیغات یک مجله را به س��ختی نگاه می کنند. با 
رش��د روزافزون کاربران اینترنتی، بازاریابی و تبلیغات 
آنالین توانس��ته سهمی بزرگ داشته باشد. با توجه به 
اینک��ه زمان بودن کاربران در اینترن��ت رو به افزایش 
است تبلیغات و بازاریابی هدفمند در اینترنت راحت تر 
می تواند صورت گیرد چون ش��ما می توانید بازارهای 
هدف را به درس��تی انتخاب کنید و با تولید محتوای 
مناسب به این کار سرعت ببخشید و افراد را به سمت 
خود جذب کنید. بازاریاب��ی محتوایی یک تکنیک از 
بازاریابی اس��ت که می توانیم جامعه هدف مناسبی را 
از طریق تولید محتوای هدفمند و مرتبط و مناس��ب 
جذب کنیم و به سودآوری برسیم. بازاریابی محتوایی 
از طری��ق تولید محتوای مناس��ب و مفیدی که تولید 
می شود، می تواند بر بهبود یا تغییر رفتار مشتریان تاثیر 
بگذارد. این فرآیند باید یک فرآیند پیوس��ته و منظم 
باش��د و از طریق خود ش��رکت و با توجه به تخصص 
 های افراد داخل ش��رکت انج��ام گیرد. اینکه محتوای 
تخصصی را از جای دیگر اجاره کنیم  یا برداریم امری 

اشتباه است.

آیا می دانستید

امیر کاکایی

نگاهی به طرح تشویقی برگشت نقدی بانک آینده 

پول رفته به جیب  بر می گرده؟ 

از جمل��ه مس��ائل تاثیرگ��ذار 
بازاریاب��ی  در  تعیین کنن��ده  و 
موضوع رنگ اس��ت ک��ه کاویدن 
آن مالحظات��ی را در زمینه های 
فیزی��ک، فیزیول��وژی و هن��ر و 
روان شناسی پیش می آورد . رنگ 
نخستین نمادی است که موجب 
جلب توجه، جذب یا دفع مشتری 
می شود . بعد از رنگ، شکل و پس 
از آن نیز مارک و لوگو تاثیرگذارند . 
خام��وش  فروش��نده  را  رن��گ 
می نامن��د که بای��د به گونه ای به 

کار گرفته ش��ود که در نگاه اول، 
مش��تری را به خود جذب کند و 
در راستای فرایند خرید به خدمت 
درآی��د . اما در ح��ال حاضر توجه 
به رنگ ها مح��دود به موضوعات 
زیبایی شناس��ی، مس��ائل فنی و 
هارمونی است و درباره تاثیرهای 
روان��ی و بازاریابی آن دقت اندکی 

صورت می پذیرد . 
کتاب روانشناس��ی رنگ ها در 
بازاریابی و فروش نوشته یوسف 
محمدی ف��ر از نخس��تین آثاری 

اس��ت که در ح��وزه بازاریابی و 
رنگ منتشر می شود و کوششی 
آغازین برای بررسی جایگاه رنگ 
و تاثی��ر آن در بازاریابی و فروش 
است . مفاهیم مطرح شده در این 
مجموعه براس��اس پژوهش های 
علمی تدوین شده و در خصوص 
چگونگی بهره گی��ری از رنگ ها 
به عن��وان ابزاری برای پیش��برد 
اهداف بازاریابی است . در قسمتی 
از ای��ن کت��اب می خوانی��م: از 
تصمیمات مهمی که در بازاریابی 

اتخاذ می شود، استفاده درست از 
رنگ اس��ت . برای این مهم باید 
به مسائل مختلفی توجه داشت 
و با در نظر داش��تن آنها تصمیم 
مناسبی را اتخاذ کرد . مهم ترین 
این متغیرها عبارتند از شناخت 
کارکرده��ای فیزیولوژیک رنگ، 
ادراکی  کارکرده��ای  ش��ناخت 
رنگ، رعایت اصول زیبایی شناسی 
رنگ، شناسایی مفاهیم بازاریابی 
تاثیرگذار بر انتخاب رنگ، بررسی 
محدودیت های رنگ و پیش بینی 

تغیی��رات . این کت��اب در ۱46 
صفحه به قیم��ت 3۵۰۰ تومان 
توسط انتشارات موسسه خدمات 
فرهنگی رس��ا به چاپ رس��یده 

است.

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و فروش

کتابخانه

مسلم نوری

به تازگی بان��ک آینده طرحی 
تش��ویقی را تحت عنوان »پول 
رفته، به جی��ب برمی گرده« به 
مشتریان ارائه می دهد . این بانک 
ی��ک کارت خری��د بانکی عضو 
شتاب را به مش��تریان می دهد 
که مشتریان می توانند با استفاده 
از ای��ن کارت از تمام پایانه های 
خرید ی��ا درگاه ه��ای اینترنتی 
خری��د کنند اما مزی��ت آن این 
است که همواره مشتریان بخشی 
از مبلغ خری��د خود را به صورت 
دریاف��ت  نق��دی«  »برگش��ت 
می کنند و عالوه بر این برای هر 
امتیاز تشویقی می گیرند  خرید 
و امتیاز بیشتر به معنای درصد 

بیشتر برگشت پول است . 
به گفته بانک آینده برگش��ت 
نق��دی از ۰.7۵ ت��ا ۱.۵ درصد 
از مبلغ خرید ش��ما و بس��ته به 
امتیاز شماست . عالوه بر درصد 
مستقیمی که خود کارت به شما 
بازمی گرداند، فروشگاه های طرف 
قرارداد ب��ا بانک آین��ده هنگام 
خرید به ش��ما تخفیف مجزایی 
خواهند داد . این موضوع تا حدی 
پیش رفته که طرح بازاریابی که 
بان��ک آینده پیاده کرده بر س��ر 
زبان ه��ا افتاده و در ش��بکه های 
اجتماعی پیام هایی در مورد این 
بانک و طرح »برگش��ت نقدی« 
ردوب��دل می ش��ود . دکتر میثم 
بازاریابی در  شفیعی، کارشناس 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« در 
رابطه با این طرح می گوید: »ارائه 
چنین طرح هایی در نظام بانکی 
حرفی جدید نیست و پیش تر نیز 
سابقه داشته و توسط بانک هایی 
مانن��د بان��ک ملی و پاس��ارگاد 
اجراشده اس��ت اما این بانک ها 
طرح را با استفاده از شرکت های 
عامل پیاده کرده اند . لذا این طرح 
تنها از حیث اجرا نوآوری داشته 
و این دلیل هجمه به پا شده در 
جامعه اس��ت . در  واقع این طرح 
ی��ک ایده خوب تبلیغ��ات برای 
بانک با هیاهوی رسانه ای خوب 
اس��ت . چرا که در معرفی آن از 
رس��انه های در اختی��ار بانک به 
بهترین ش��کل اس��تفاده  ش��ده 
اس��ت . کاری ک��ه در بانک های 
رقی��ب اتفاق نیفت��اد . پس ازاین 
حیث بانک آینده پیش��رو بوده 
 و به��ره خوب��ی از ای��ن ط��رح 

برده است.«

مشکالت ساختاری یک 
طرح پرهیاهو

می کن��د:  اظه��ار  ش��فیعی 
»با توج��ه به تجرب��ه برندهای 
مش��ابه در این حوزه باید اذعان 
داش��ت این ط��رح و طرح های 
این چنینی بیش��تر با مشکالت 
اجرایی و ساختاری مواجه است 
البته به اس��تثنای بعد تبلیغات. 
در ارکان بازاریاب��ی ط��رح نی��ز 
مشکالتی وجود دارد . در این باب 
می توان به بانک پاسارگاد اشاره 
کرد که باوجود اینکه در طرحی 
مشابه همین طرح تخفیف های 
در  را  مناس��ب تری  و  بیش��تر 
اختیار مشتریان گذاشته است، 
اما کماکان با مش��کالتی مواجه 
بوده و حتی در برخی از شهرها 
طرح را متوقف کرده است . جالب 
است بدانیم این بانک در برخی 
از حوزه ها با استفاده از قراردادی 
که با فروش��ندگان بس��ته است 
توانس��ته ت��ا 3۰ درص��د نیز به 
مش��تریان تخفیف ده��د . حال 
این در ش��رایطی است که بانک 
آینده برگشت نقدی حداکثری 

۱.۵ درص��د را ب��رای تراکن��ش 
مش��تری لحاظ ک��رده که عدد 

قابل توجهی نیست.« 
او همچنین ادامه می دهد: »در 
عرف ب��ازار و کس��ب و کارهای 
از هایپرمارکت ها  مختلف اع��م 
یا برخی فروش��گاه ها، مش��تری 
هن��گام خری��د تخفیف��ی ک��ه 
به صورت مس��تقیم از فروشنده 
می گیرد به طور معمول بیش��تر 
از ای��ن ۱.۵ درص��د اس��ت و از 
این جهت ممکن است این طرح 
نباش��د .  برای مش��تری جذاب 
براس��اس هدف اصلی این طرح 
انتقال پول به حساب بانک آینده 
مشتریان است تا بانک از منافع 

آن بهره مند شود . 
پس ط��رح باید آن قدر جذاب 
باش��د که مش��تری پول س��ایر 
کارت ه��ای خ��ود را ب��ه کارت 
ای��ن بانک انتقال دهد . مس��ئله 
مه��م اینجا این اس��ت ک��ه آیا 

عدد ی��ک یا ۱.۵ درصد 
آن ق��در جذاب هس��ت 
که مش��تری ای��ن کار 
را انج��ام ده��د و اینکه 
صاحب ی��ک عابر بانک 
در ماه چه مبلغی کارت 
می کشد که برای او این 

طرح جذاب باشد؟ 
ای��ن م��ورد را با یک 
می کنیم :  بررسی  مثال 

تصور کنید به ش��کل متوس��ط 
خانواره��ای ایران��ی در ماه یک 
میلیون تا 3 میلیون تومان خرید 
می کنند که مع��ادل ۱.۵ درصد 
آن ۱۵ تا 4۵ هزار تومان می شود 
که اصال مبلغ چشمگیر و جذابی 
برای مشتری به حساب نمی آید 
که مش��تری بخواهد تمام پولی 
که در کارت ه��ای مختلف دارد 
را به حس��اب کارت بان��ک آینده 
واریز کن��د و در هنگام خرید از 

آن استفاده کند.«

یک طرح مبهم
ش��فیعی همچنی��ن تاکی��د 
می کن��د: »م��ن ط��رح بان��ک 
آینده را کامل نمی شناس��م اما 
در راس��تای کارآمدت��ر ش��دن 
طرح توصی��ه می کنم این بانک 
مزیت مغفول در سیستم مشابه 
بانک ه��ای دیگ��ر را در خ��ود 
ایجاد کند . چراکه در بانک های 
دیگر ش��ما محدود به اس��تفاده 
بان��ک  آن  کارت خوان ه��ای  از 
می شوید چون سیستم عامل این 
ط��رح روی کارت خوان های آنها 
مس��تقر بوده و کارت خوان های 
دیگر نسبت به این نظام تخفیف 
پاسخگو نیس��تند . بر این اساس 
بان��ک آینده می توان��د با اصالح 
ای��ن نقیصه از این مزیت رقابتی 
نهایت بهره را به نفع طرح خود 

ببرد.«
با  بازاریابی  ای��ن کارش��ناس 
اش��اره به اینکه »طرح تشویقی 

بان��ک آینده ابهام��ات زیادی را 
دارد« می افزاید:  برای مشتریان 
»در توضی��ح ای��ن کارت درباره 
مث��ل  کارت ه��ا  ای��ن  اینک��ه 
کارت های هدیه هستند یا مانند 
کارت های عابربانک که می توان 
از طریق ش��تاب پول را جابه جا 
کرد، ابهامات زیادی وجود دارد . 
همچنین از مش��کالت احتمالی 
دیگر این ط��رح جابه جایی پول 
اس��ت چراکه معموال مشتری یا 
تمای��ل ندارد یا وق��ت نمی کند 

هنگام خرید، پول خود را به این 
کارت جابه جا کن��د و به خاطر 
۱.۵ درص��د ج��ذب ای��ن طرح 
ش��ود . همچنین اگر قرار باش��د 
این تخفیف را فروش��نده بدهد 
در فرآین��د اجرا نیز مش��کالتی 
داش��ت . چراکه  وجود خواه��د 
اگر فروش��نده، مشتری نداشته 
باشد ممکن اس��ت از این طرح 
استقبال کند اما اگر در مواقعی 
که مش��تری زیادی داشته باشد 
ترجیح می ده��د کارت آینده را 
اس��تفاده نکرده و این تخفیف را 
نداده و تن ب��ه این طرح ندهد، 
چون با توجه به اینکه بخشی از 
این تخفیف را باید فروش��نده به 
مش��تری بدهد فروشنده خیلی 
راح��ت می تواند این طرح را دور 
بزن��د و با بهان��ه ای از این طرح 

استفاده نکند.«
دکتر میثم ش��فیعی پیشنهاد 
می کن��د: »اگ��ر بان��ک آین��ده 
به وس��یله  می خواه��د 
این طرح س��رمایه ای را 
جذب کن��د و در طرح 
برگش��ت نق��دی موفق 
باش��د باید می��زان ۱.۵ 
درصد برگشت نقدی را 
افزایش دهد که مشتری 
ب��ه افتتاح حس��اب در 
بان��ک رغبت کند .  این 
همچنین این کارت بانک 
بای��د تمهیدات��ی بیندیش��د که 
توس��ط آنها مشتری رغبت پیدا 
کند تا پول خ��ود را در هر زمان 

به این کارت انتقال دهد.«

پازلی که هنوز کامل نشده 
است

این م��درس دانش��گاه درباره 
موف��ق ب��ودن ان��واع طرح های 
بازاریابی بان��ک آینده می گوید: 
»ارائ��ه الگوهای تخفی��ف برای 
مشتری جذابیت خاص خودش 

را دارد و به نظر می رس��د طرح 
جدید بانک آین��ده از طرح های 
قبل��ی س��ینما کارت و حمایت 
از مب��ارزه ب��ا س��رطان بهتر و 

قابل اجراتر است.« 
او در ادام��ه می افزاید: »بانک 
آین��ده چون خ��ودش این طرح 
را پیاده می کند و از شرکت های 
عامل  اس��تفاده نمی کند نسبت 
ب��ه س��ایر بانک ه��ای دیگر که 
ای��ن ط��رح را خودش��ان پیاده 
نمی کنن��د امکان بهت��ری برای 
موفقی��ت ط��رح دارد . چراک��ه 
ابزار رس��انه ای بانک نس��بت به 
ش��رکت های عامل قوی تر است 
و از نظ��ر رس��انه ای و تبلیغات، 
بانک آینده بیشتر می تواند این 
ط��رح را به م��ردم معرفی کند . 
ضمن اینکه بانک های دیگر این 
طرح را استانی پیاده کرده اند . در 
شرایطی که بانک آینده می تواند 
این طرح را ملی اجرا و پیگیری 

کند.«
این کارشناس بازاریابی درباره 
عملکرد تبلیغاتی و بازاریابی بانک 
آینده معتقد است: »بانک آینده 
در ح��وزه مارکتینگ طرح های 
متفاوتی ن��دارد و فقط در حوزه 
تبلیغ��ات طرح ه��ای مختل��ف 
دارد و در حال پیاده س��ازی این 
طرح هاس��ت . این یعنی اینکه به 
نظر می رس��د پ��ازل بانک آینده 
برای کس��ب س��هم بازار کامل 
نیس��ت . فراموش نکنیم ازلحاظ 
مارکتینگ ایده پردازی مس��ئله 
پیچیده ای نیس��ت . مسئله، اجرا 
و ت��داوم ط��رح اس��ت . اینکه ما 
هرروز ایده های جدید مارکتینگ 
پیش��نهاد کنی��م و نتوانی��م به 
بیندیش��یم  آنها  کیفیت اجرای 
در بلندم��دت ما را با مش��کالت 
نارضایتی  همچ��ون  متع��ددی 
مش��تری مواجه می کند . به نظر 
من سینما کارت به  رغم قوت های 
خ��وب ایده ای ک��ه دارد در اجرا 
این چنین نیس��ت. لذا پیشنهاد 
می کن��م بان��ک ابت��دا ایده های 
پخته و تست ش��ده را اجرا کند 
و پ��س از بهره گی��ری کامل به 
س��راغ ایده های بعدی ب��رود . با 
این وجود درمجم��وع باید اذعان 
داشت ایده های تبلیغاتی و بعضا 
آینده بس��یار  بانک  مارکتینگی 
جالب و خالقانه است و به خاطر 
همی��ن موضوع در ش��بکه های 
بهتری  اس��تقبال  ب��ا  اجتماعی 

مواجه شده است.«
شفیعی درباره توجیه اقتصادی 
طرح برگش��ت نقدی برای بانک 
می کن��د:  خاطرنش��ان  آین��ده 
»خواب زمانی پولی که در حساب 
مش��تریان در یک م��اه می ماند 
ب��رای بانک س��ود خوب��ی دارد 
چون به طورمعمول مشتریان در 
ابتدای ماه پول خود را به حساب 
واری��ز ک��رده و طی م��اه از آن 
خ��رج می کنند و همین موضوع 
باعث می شود همواره مبلغی در 
حساب مشتریان بانک بماند . اگر 
نرخ س��ود بانکی را ۲۲ درصد در 
سال فرض کنیم حدود کمتر از 
۲ درصد در ماه نرخ س��ود بانکی 
است که اگر مشتریان پول خود 
را در بانک بگذارند سودی حدود 
۲ درص��د در یک م��اه به همراه 
دارد اما بانک آینده حداکثر سود 
طرح برگشت نقدی را ۱.۵ درصد 
برای مشتری در نظر گرفته است 
پ��س نرخ خواب پول از س��ودی 
که بانک بابت برگشت نقدی به 
مشتری می دهد بیشتر است و با 
توجه به ای��ن موضوع در اقتصاد 
کالن توجی��ه اقتص��ادی خوبی 

برای بانک دارد.« 



خواه ی��ك مدیر تم��ام وقت 
را ب��رای انج��ام ام��ور اجرای��ی 
کسب و کار خود استخدام کنید، 
خواه یك مدیر اجرایی موقت را، 
قوانین ثابتی وجود دارند که پایه 
و اس��اس گزینش مسئول رشد 
شرکت شما را تشكیل می دهند. 
شاید او دارای سابقه موردنظر و 
معرف های بسیار معتبر باشد اما 
مناسب ش��رکت شما تشخیص 
داده نش��ود. در ای��ن می��ان چه 

اتفاقی افتاده است؟ 
احتماال ای��ن جمل��ه را بارها 
ش��نیده اید ک��ه انتخ��اب یك 
مدی��ر اجرای��ی مناس��ب یكی 
از س��خت ترین تصمیم های��ی 
ش��رکت  ی��ك  ک��ه  اس��ت 
می توان��د بگیرد. کارشناس��ان 
 ش��رکت مش��اوره کس��ب وکار 
 »Human resource«
هزین��ه انج��ام جایگزینی مدیر 
اجرای��ی ب��رای ش��رکت ها را تا 
م��رز 400درص��د حق��وق یك 
مدیر اجرایی متوس��ط تخمین 
می زنن��د. این هزینه ها ش��امل 
اس��تخدام، انج��ام مصاحب��ه، 
آم��وزش و کاه��ش به��ره وری 
خواهند ش��د. این مبل��غ باالیی 
است که شما با هر بار استخدام 
یك مدیر اجرایی بد می پردازید. 

صده��ا ه��زار مدی��ر اجرایی 
مجرب در ایاالت متحده آمریكا 
س��االنه انتخاب می شوند، پس 
به ای��ن ترتیب چرا پی��دا کردن 
یك مدیر اجرایی مناسب حتی 
در آمریكا به این اندازه س��خت 

اس��ت؟ یك دلیل وجود دارد که 
چرا جست وجو برای کشف یك 
مدیر اجرایی صنعتی 9 میلیارد 
دالری در این کشور یك چالش 
بزرگ به ش��مار م��ی رود؛ تعداد 
مدی��ران اجرایی مناس��ب برای 
کسب و کار شما بسیار کم است. 
در ادام��ه توصیه های��ی دقی��ق 
برای مصاحبه با مدیران اجرایی 
قراردادها به منظور ایفای نقش 
به عنوان یك مدیر اجرایی موقت، 
پاره وقت یا مشاور ذکر می شود. 

1- براساس نیاز خود تصمیم 
بگیرید

آیا به کس��ی نیاز دارید 
ک��ه بتوان��د ب��ه معرفی 
مجدد شما یا فرهنگ تان 
بپردازد یا محت��اج هوای 
تازه ب��رای کمك به تغییر 
مدیر ش��رکت هس��تید؟ 
س��بك کار مدیر اجرایی 
جدید شما باید همچنان 
با آنچه تیم تان به آن پاسخ 
خواهند داد، مطابق باشد. 
ب��رای مث��ال، در صورتی 

که بدانید تیم شما پاسخ خوبی 
به ی��ك س��بك کاری قاطعانه و 
تهاجمی نخواهند داد، مس��لما 

شما نیز آن را   نمی پسندید. 
به جل��و نگاه کنید. همیش��ه 
اس��تخدام ی��ك مدی��ر اجرایی 
متناس��ب ب��ا اه��داف س��االنه 
توصیه می شود. با توجه به طرح 
اس��تراتژیك خود، به چشم انداز 
و اهداف بلند مدت ش��رکت تان 
بیندیشید. اخیرا جای خالی چه 
نوع مهارت هایی را در ش��رکت 

خود احس��اس می کنید؟ خواه 
یك نفر را ب��رای مدیریت موقت 
خ��واه بلند مدت ت��ر اس��تخدام 
کنی��د، مجموع��ه مهارت ه��ا و 
او  گذش��ته  دس��تاورد های 
باید س��ازگار با خواس��ته ش��ما 
کنونی ت��ان جای��گاه  ن��ه   و 

 باشد. 
با مهارت رفت��ار کنید. فراتر از 
توضیحات ش��غلی یا محدوده، 
پ��روژه را در نظ��ر بگیری��د و 
مشخص کنید که فرد منتخب 
برای نیل ب��ه این ه��دف به چه 
تخصص��ی نی��از دارد، س��پس 

اشخاص را   اولویت بندی کنید. 

2- فرد مناسب را پیدا كنید
فرهن��گ مناس��ب در مقابل 
مجموعه مهارت ها قرار می گیرد. 
اس��تخدام ش��خصی با فرهنگ 
و ش��خصیت مناس��ب، آموزش 
مهارت ها به او را آسان تر می کند. 
این راهی نیست که شما باید در 
س��طح اجرایی در پیش بگیرید. 
یك مدی��ر اجرایی بای��د از قبل 

آموزش دیده باشد. 

مرغ ی�ا تخ�م م�رغ: ابتدا 
توانایی های بالقوه فرد موردنظر را 
شناسایی کرده و مشخص کنید 
او در چ��ه زمینه ای بیش��ترین 
مهارت را دارد و در آینده چگونه 
در یك سازمان کار خواهد کرد. 
پس از شناسایی این ویژگی ها او 
را آماده انجام وظایف خود کنید. 

تجرب�ه در مقابل تخصص: 
بیش��تر مدی��ران اجرای��ی در 
سابقه خود نقاط قوت متعددی 
دارند. با در نظ��ر گرفتن مدیران 
اجرایی بالقوه، شناس��ایی کنید 
که چه کس��ی از ای��ن تخصص 
برخوردار ب��وده و آن 
را در سوابقش نشان 
داده است. در مقابل 
کس��انی نیز هستند 
که فقط دارای تجربه 
در این زمینه هستند. 
کس��ی  چ��ه  ب��ا 
مصاحب��ه می کنید؟ 
چه نوع س��واالتی را 
فرد داوطلب از ش��ما 
می پرس��د؟ پ��س از 
مالق��ات با ش��ما، آیا 
او می توان��د برنام��ه ای از نحوه 
کمك رس��انی خود در مس��یر 
نیل ب��ه اهداف تان )ی��ا اهداف 
تنظیم شده از سوی شما( تهیه 
کند. از آنجا ک��ه او در این زمینه 
متخصص است، باید بتواند پس 
از نخس��تین مالق��ات برنامه ای 
تنظیم و در چند هفت��ه اول آن 
را تصحیح کن��د. او در ادامه باید 
قادر ب��ه تخصیص مناب��ع برای 
 نیل ب��ه اه��داف موردنظ��ر نیز 

باشد. 

3- از افتادن در دام 
استخدام مدیران اجرایی 

اجتناب كنید
پیش از اس��تخدام ی��ك نفر 
باید مواظب باش��ید ت��ا نام ها و 
ش��رکت های بزرگ ب��ه تنهایی 
ش��ما را نفریبند. در ادامه باید به 
نتایج و پروژه هایی که او شخصا 
مس��ئول اجرای آنها بوده است، 
نیز نگاه��ی بیندازی��د. نام های 
ب��زرگ حتم��ا نتای��ج موفقی 
را برای ش��ما در پ��ی نخواهند 
داشت. مطمئن شوید که نیروی 
استخدامی جدید شما می تواند 
در اغلب ساختار ش��رکت تان و 

منابع موجود کار کند. 
از او بپرس��ید ک��ه چگون��ه 
توانسته یك پروژه را در شرکت 
قبلی به انج��ام برس��اند و آیا در 
موقعیت ه��ای دیگر نی��ز به این 

موفقیت دست خواهد یافت؟ 
اف��راد از صنای��ع مش��ابه را 
در نظ��ر بگیرید. چ��ه صنایعی 
از خصوصی��ات مش��ترك ب��ا 
صنعت ش��ما برخوردار هستند 
و می توانن��د ضم��ن ارائه درك 
خوب از صنعت شما به فرد مورد 
نظر، چش��م اندازی تازه را نیز در 
او بیافرینند. خ��واه درصدد طی 
یك فرآیند داخلی یا استفاده از 
منابع خارجی باشید، این اصول 
اولیه باید روشن و واضح باشند: 
دی��دگاه، ماموری��ت و اه��داف 
ش��ما. این موارد پایه و اس��اس 
فعالیت های ف��رد متقاضی برای 
کمك به رش��د ش��رکت شما را 

تشكیل می دهد. 
 fastcompany.com

لنوو؛ تقسیم كار، تجمیع ایده

در س��ال 1984 با س��رمایه اولیه 25 ه��زار دالری 
توس��ط لیوچوانژی و 10 نف��ر از همكالس��ی هایش، 
ش��رکت لنوو با نام اصلی لجند )Legend( تاس��یس 
ش��د. این ش��رکت ی��ك ش��رکت رایان��ه ای چینی و 
چندملیتی است که از بزرگ ترین شرکت های تولید و 
توزیع کننده لپ تاپ، رایانه شخصی، تجهیزات جانبی 
و دیجیتالی در دنیاست. شرکت لجند در سال 199۳ 
با پیش��ی گرفتن از دو ش��رکت اِی اِس تی و کامپك به 
بزرگ ترین تولیدکننده داخل��ی رایانه در چین تبدیل 
ش��د و در س��ال 1999 به مقام بزرگ ترین فروشنده 
رایانه ش��خصی در منطقه آسیا-اقیانوس��یه )به غیر از 
کشور ژاپن( دست یافت. س��پس به منظور نوآوری در 
تولید رایانه و تامین نیازهای مش��تریان خود، اقدام به 

ایجاد چند مرکز تحقیق و توسعه کرد. 
در ده��ه 80 ف��روش لنوو تنه��ا محدود ب��ه فروش 
کامپیوترهای ش��خصی و چن��د ابزار دیگ��ر از جمله 
تلفن همراه ب��ود اما ام��روزه تمام وس��ایل ارتباطی و 
کامپیوت��ری و ابزارهایی که با اینترنت س��روکار دارد 
را به بازار عرض��ه می کند. دفاتر مرکزی ش��رکت لنوو 
در ش��هرهای پكن و موریزویِل کارولینای شمالی قرار 
دارند. این ش��رکت اوایل کار ادغام های��ی را نیز تجربه 
کرده است، چرا که چین قبل از آن هیچ گونه تجربه ای 
در زمینه اینترنت و کامپیوتر نداشت. تیم توسعه، تیم 
خود لنوو بود اما مواد اولیه توس��ط شرکت های دیگر 
تامین می ش��د. امروزه لن��وو کامپیوت��ر و قطعاتش را 

خودش تولید کرده و به مشتریان می فروشد. 
این شرکت، نام »لنوو« را در سال 200۳ برای خود 
برگزید که برگرفت��ه از  »Le« ابتدای »Legend« و 
»novo« به معنای »نُوین« در زبان التین اس��ت که 
به معنای »تداعی ایده ها« یا »خالقیت« اس��ت. لنوو 
دو سال بعد از این تاریخ با واحد مربوط به تولید رایانه 
شخصی ش��رکت آی بی ام ادغام ش��د و میزان فروش 
آن در س��طح جهان افزایش یافت. طب��ق برآوردهای 
دو ش��رکت تحقیقاتی و مش��اوره ای فناوری اطالعات 
گارتنر و آی دی سی در ماه اکتبر سال 2010، شرکت 
لنوو چهارمین ش��رکت بزرگ فروش رایانه ش��خصی 
در دنیا اعالم شد. )سه ش��رکت دیگر به ترتیب اچ پی، 
ایس��ر و دل بودند( گارتنر همچنین میزان رایانه های 
فرستاده ش��ده به نقاط مختلف جهان توسط شرکت 

لنوو را 9,14 میلیون واحد تخمین زد. 
در س��ال 2012 لن��وو ب��ا ارس��ال 1۳,8 میلی��ون 
دس��تگاه رایان��ه، پ��س از اچ پ��ی، در رتب��ه دوم قرار 
گرفت. محصوالت لنوو در س��طح جهانی، لپ تاپ های 
تینك پد و رایانه های رومیزی تینك ِسنتر که به همراه 
بسته های نرم افزاری تینك َونِتج ارائه شده و همچنین 
نمایش��گرهای تینك ویژن و انواع لوازم جانبی رایانه را 
شامل می ش��ود. این ش��رکت برای بازار داخلی چین، 
رایانه س��رور و س��ایر ابزارهای دیجیتال��ی را نیز ارائه 
می دهد. لن��وو محصوالت خ��ود را با تولی��د دوربین 
دیجیتال، تلفن همراه و تجهیزات ش��بكه نیز توس��عه 
بخشیده اس��ت. لنوو دارای یك تقس��یم کار موازی و 
هفت مرکز مختلف تولید در نق��اط مختلف جهان در 
چین، هند، آمریكا و... اس��ت. این ش��رکت در بیش از 
60 کش��ور بیش از 26 ه��زار کارمن��د دارد. از رقبای 
شرکت لنوو در بازار رایانه می توان به اچ پی، دل، ایسر، 
ایسوس، اپل و توشیبا اشاره کرد. در 20 سال گذشته، 
ش��رکت های لنوو معیارها و تیم ش��ان را تغییر دادند 
اما هرگز محص��والت اصلی اش را تغییر ن��داد و این را 

می توان یكی از دالیل موفقیت این برند دانست. 
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پاس�خ كارش�ناس: هرجا که یك گروه انسانی شكل 
بگیرد، فرهنگ نیز به موازات آن شكل می گیرد. البته این 
گروه باید تجربیات مش��ترکی نیز با یكدیگر داشته باشند 
تا بتوانند آن فرهنگ را بسازند. در نتیجه گروه های کاری 
نیز به خاطر عالیق مش��ترك می توانند فرهنگ کاری یا 
به نوعی فرهنگ کس��ب وکار میان خودشان ایجاد کنند. 
پس توجه به فرهن��گ کس��ب وکار در مباحث مدیریتی 

یكی از مقوالت مهم ارزیابی می شود. 
چ��ون اگ��ر فرهن��گ کس��ب و کار در ی��ك س��ازمان 

عملك��رد ضعیف داش��ته باش��د، ای��ن بدین معنا اس��ت 
ک��ه کارکنان آن س��ازمان به انج��ام کار مفی��د، تولیدی 
و خالقانه تمای��ل ندارن��د و در نتیجه فعالیت ه��ای آنها 
از بازده��ی و اثربخش��ی کمت��ری برخوردار اس��ت و در 
 آن س��ازمان از مناب��ع ب��ه کار رفت��ه حداکثر اس��تفاده 

نشده است. 
اکثر کارشناس��ان معتقدند ک��ه باید تعری��ف دقیق و 
مش��خصی از این موضوع وجود داشته باش��د ولی به طور 
عام، فرهنِگ کس��ب وکار مجموعه ای آمیخته از دانش ها، 
باوره��ا، ارزش ه��ا، قوانی��ن، موازین و حت��ی اخالقیات، 
آداب، رس��م ها و عادت های��ی در پیوند ب��ا تولید، مصرف 
و خدمت در هر جامعه اس��ت که بالطبع در هر کش��وری 

می تواند تفاوت هایی با دیگری داشته باشد. در کشورهای 
توسعه یافته به دلیل پیشرفت و رشد ساختارهای تجاری 
و کس��ب و کار، تعری��ف جام��ع  و دقیق تری از ای��ن واژه 
وجود دارد. چون آنها بنیان گذار این س��اختارها هس��تند 
و در بنیان و ریش��ه نیز با یكدیگر همس��و و هم سنگ اند. 
به هرحال کس��ب وکاره��ا باید بدانن��د که برن��د در هر 
صنعتی که باشد، ورای نام و نشان تجاری و شكل و ظاهر 
و آب و رنگ، بیانگر ش��خصیت و تعهد یك کسب و کار به 
گروه هدف و مخاطبان خود اس��ت و ارزش های جاری در 
آن کسب و کار را تبیین می کند. پس داشتن یك فرهنگ 
یكدس��ت می تواند به جایگاهش در جامع��ه و میان گروه 

مخاطبان کمك کند. 

ایجاد فرهنگ كسب و كار

پرس�ش: مدیركس�ب وكاری هس�تم كه كارمندان زیادی را مدیریت می كن�م. در این زمینه ت�اش زیادی می كنم ك�ه فرهنگی 
یک دس�ت در میان كارمندان ش�کل بگیرد ولی تابه حال در این باره موفق نبوده ام. آیا ایجاد این فرهنگ باعث ارتقای كیفیت كار 

سازمان خواهد شد. لطفا در این زمینه من را راهنمایی كنید؟ 
3 پرسش برای اینکه بدانید در کلینیککسبوکار

مسیر ثروت چند مرده حاجید! 

خ��ودروی پ��رزرق و برق، س��اعت مچ��ی فانتزی، 
خانه ای ویالیی در پاریس یا با چش��م اندازی به سوی 
اقیانوس و پرواز فرس��ت کالس به هر کجای دنیا. اینها 
تنها بخشی از آرزوهایی هس��تند که هر آدمی از مرور 

آنها در ذهنش سر ذوق می آید. 
زندگی ی��ك کارآفری��ن می تواند به ش��یرینی تمام 
آرزوهای باال باشد. توجه داش��ته باشید، زندگی اش نه 

رویاهایش! 
ای��ن روزه��ا ب��ا آم��دن اینترن��ت هم��ه می توانند 
کسب و کار راه بیندازند اما حتی اینترنت هم نمی تواند 
ی��ك اراده همیش��گی و یك موفقی��ت پای��دار برای 

آرزومندان پولدارشدن رقم بزند. 
اگر دوس��ت دارید بدانید واقعا چقدر در مسیر ثروت 
ثابت قدم هس��تید، پرس��ش های پی��ش رو را از خود 

بپرسید: 
پرس��ش یك. آیا از اینكه بتوان��م کارم را به بهترین 

نحو انجام دهم، اطمینان دارم؟ 
فوق العاده ب��ودن در ه��ر موقعی��ت و جایگاهی که 
هستید، بس��یار مهم است، اما داش��تن »اطمینان« از 
فوق العاده ب��ودن از آن هم مهم تر اس��ت. کارآفرینان 
موف��ق تقریبا همگ��ی ب��ه توانایی های خ��ود در ارائه 
محصوالت و خدم��ات باکیفیت و نی��ز ایده های عالی 

برای کسب و کار اطمینان دارند. 
پرس��ش 2. نظر من درباره شبكه س��ازی و داش��تن 

ارتباطات چیست؟ 
منظور از شبكه س��ازی و ایجاد ارتباطات تنها پخش 
کردن کارت ویزیت در نشست های محلی و خصوصی 
و در میان دوستان نیس��ت، هرچند این هم بخشی از 
شبكه سازی است. کارآفرینان دوس��ت دارند راه های 
ارتباط گرفتن ب��ا دیگ��ران را بدانند،  ح��ال چه برای 
خودشان و چه برای کمك به دیگران. ایجاد تونل هایی 
برای ارتباط با دیگران قطعا گام بزرگی در مس��یر آغاز 

یك کسب و کار و البته ثروت سازی است. 
پرسش ۳. داشتن حقوق ثابت چقدر ضروری است؟ 
وقتی کس��ب و کاری آغاز می ش��ود، داشتن حقوق 
ثابت تضمین شده نیست. کس��انی که یك کسب و کار 
را آغاز می کنند کمربندهای خ��ود را برای بی جیره و 
مواجب کار کردن، انجام کار به خاطر خود کار یا س��ر 
را جلوی دیگران بلندکردن سفت می کنند. نخستین 
و مهم تری��ن دلیل ای��ن کار این اس��ت که ب��ه ایده یا 
محصول خ��ود عالقه بس��یار دارند. اگر ب��ه کاری که 
می خواهید انجام دهید عالقه نداشته باشید، کالهتان 

پس معرکه است. 

بزرگ ترین موزه اپل در ایتالیا 
تاسیس شد

هر فردی که می خواهد بزرگ ترین مجموعه از آنچه 
اپل تاکنون در تاری��خ فعالیت های خ��ود تولید کرده 
اس��ت را از نزدیك ببیند، باید به شهر ساونا ایتالیا سفر 

کند.
این ش��هر س��احلی که تنها 600 هزار نفر جمعیت 
دارد و در ش��مال غربی کش��ور ایتالیا واقع شده است، 
به واس��طه راه ان��دازی بزرگ ترین موزه ش��رکت اپل 
از پایی��ز آین��ده میزب��ان چن��د برابر جمعی��ت خود 
خواهد بود. بنیان گ��ذاران این موزه می گویند س��اونا 
میزبان بزرگ ترین موزه اپل در سراس��ر جهان است و 
فناوری های مختلف شرکت »اس��تیو جابز« را از ابتدا 
تاکنون بدون هرگونه نق��ص در معرض دید عموم قرار 
می دهد. در ای��ن مجموعه بی��ش از 10 هزار محصول 
مختلف ارائه ش��ده اس��ت ک��ه از جمله آنه��ا می توان 
ب��ه 1000 دس��تگاه رایان��ه، 244 دس��تگاه مانیتور، 
152 چاپگ��ر و 1۳۳0 دس��تگاه انواع هارددیس��ك، 
صفحه کلی��د و سیس��تم های دس��تی اش��اره ک��رد. 
س��خت افزارها و نرم افزارهای عرضه ش��ده مربوط به 
فعالیت های اپ��ل در دوره ه��ای مختلف می ش��وند و 
حتی محصوالتی پیش از آنك��ه iPod روی کار بیاید 
هم وجود دارند. ب��ه گزارش رای��ورز، بازدیدکنندگان 
در این موزه ش��انس آن را خواهند داش��ت ت��ا رایانه 
Apple I را هم ببینند و البت��ه در کنار آن مدل های 
Apple II و Apple III هم گذاش��ته شده است. از 
جالب ترین محصوالت به نمای��ش درآمده می توان به 
eMate 300 اش��اره کرد که مبتنی بر سیستم عامل 
Newton کار می کن��د و ب��رای ب��ازار آموزش��ی 
س��اخته ش��ده و البته در مدت کوتاهی حذف شده و 
کارشناس��ان می گویند این محصول بیشترین تاثیر را 

در ساخت iBook داشته است.

  :HP اعتراف
توان رقابت با آمازون و گوگل را نداریم

مدیر واحد توسعه خدمات پردازش ابری HP اعالم 
کرد که این ش��رکت ب��ه زودی رقابت با ش��رکت های 
آم��ازون و گ��وگل را در زمینه خدمات اب��ری عمومی 

متوقف می کند.
او ضمن مصاحبه با روزنام��ه نیویورك تایمز توضیح 
داد: »م��ا تصور می کردی��م کاربران جهان��ی خدمات 
پردازش اب��ری را از ما خریداری یا اج��اره می کنند اما 
سرانجام به این نتیجه رس��یدیم که رقابت تنگاتنگ با 

بزرگان این عرصه هیچ منفعتی برای ما ندارد.«
به گ��زارش رای��ورز، طرح های اولی��ه HP در حوزه 
خدمات اب��ری عمومی بر مدل هایی تاکید داش��ت که 
مشابه آن را شرکت های گوگل، آمازون و مایكروسافت 
مورد اس��تفاده قرار می دهند. این ش��رکت ها خدمات 
ابری عموم��ی را ب��ه کس��ب  و کارهای آنالی��ن اجاره 
می دهند و از این طریق توانس��ته اند محبوبیت جهانی 

کسب کنند.
به ه��ر ح��ال، HP  هم اکن��ون تصمی��م گرفته که 
فعالیت در این زمینه را متوقف کند و توس��عه خدمات 

پردازش ابری عمومی را کنار بگذارد.
 روزنامه نیویورك تایمز در گزارش خود توضیح داد 
که مدیران ارشد HP به طور واقع اعتراف کرده اند که 
توان رقابت با شرکت های بزرگی چون گوگل، آمازون 
و مایكروسافت را ندارند و بهتر است از این عرصه خارج 

شوند.
شرکت HP در مقابل تصمیم گرفته، سیستم عامل 
کوچك تر ابری تولید کند و مش��تریان ش��رکت هایی 
مانند فیس ب��وك و Netflix را متقاعد کند تا در کنار 
خدمات ابری گسترده ای که از مایكروسافت و آمازون 
می گیرند، سرویس های HP را هم مورد استفاده قرار 

دهند.

اگر شما هم د  ر كس�ب و كار 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 كنید  .

از میان خبرها

حکایت برندها

خواه درصدد طی یك فرآیند داخلی 
یا استفاده از منابع خارجی باشید، 

این اصول اولیه باید روشن و واضح 
باشند: دیدگاه، ماموریت و اهداف 

شما. این موارد پایه و اساس 
فعالیت های فرد متقاضی برای كمك 

به رشد شركت شما را تشکیل 
می دهد

مرضیه فروتن

از میان خبرها

3 گام اصلی در مسیر پیدا كردن یک مدیر كسب و كار مناسب

یکبارانتخاب،یکعمرکسبوکار

اخبار برندها

نویسنده: برنارد مار
ترجمه: سارا گلچین

مسیر ثروت

با اس��تفاده از فن��اوری واقعیت 
اف��زوده هن��گام رانندگ��ی، برند 
MINI متعلق به بی ام دبلیو همه 
حد و مرز های گذشته را پشت سر 

می گذارد. 
ای��ن خودروس��از عینك مجهز 
ب��ه تكنول��وژی واقعی��ت افزوده 
خ��ود را در نمایش��گاه خودروی 
ش��انگهای )ک��ه روز 22 آوری��ل 
افتتاح می ش��ود( ارائه خواهد داد 
ک��ه ام��كان اس��تفاده از آن برای 
رانندگان و مش��اهده نق��اط کور 
در خ��ودرو، به کارگیری داده های 
اطالعات��ی کالن ب��رای هدای��ت 
بهتر، پ��ارك و مدیریت ارتباطات 

را به وجود می آورد. 
رهب��ری ب��ه  پ��روژه   ای��ن 
 BMW Group Designworks 

با هم��كاری یك ش��رکت طراح 
و بازاری��اب ابزار ه��ای مخصوص 
ارتباط��ات راه دور وایرلس به نام 

»Qualcomn « اجرا شد. 
فن��اوری ف��وق ب��ه رانن��دگان 
فرص��ت ب��اال نگه داش��تن س��ر 
خود هنگام رانندگی و مش��اهده 
یكسری داده های اطالعاتی نظیر 

مس��یر ها، پارك ک��ردن افزوده و 
کیلومتر های طی شده در صفحه 
نمایش عینك بدون پرت ش��دن 

حواس شان را می دهد. 
جالب ترین ویژگ��ی این عینك 
ش��اید تماش��ای جزییات خیابان 
ب��ا اش��عه ایك��س باش��د ک��ه به 
رانندگان اجازه مش��اهده اشیای 

موجود در س��مت دیگر نقاط کور 
را می ده��د. دوربین ه��ای نصب 
ش��ده روی خودرو ب��ه رانندگان 
در زمینه مش��اهده عابران، موانع 
و دیگ��ر خودرو ه��ای موجود در 
 مس��یری کام��ال جدی��د کم��ك 

خواهد کرد. 
ای��ن عینك به ضب��ط و نظارت 

روی اطالعات داده ش��ده از سوی 
راننده، ش��امل اطالع��ات مربوط 
به هدای��ت و رانندگی، س��رعت، 
محدودیت ه��ای س��رعت، نقاط 
مورد عالقه، هش��دار های ارسال 
پیام از س��وی یك تلف��ن آنالین 
و البت��ه پ��ارك ک��ردن خواه��د 

پرداخت. 
به گفته دکتر یورگ پریبینگر، 
یكی از اعض��ای واح��د تحقیق و 
فن��اوری گ��روه بی ام دبلی��و، این 
تصوی��ر چش��م اندازی به س��وی 
نحوه هم��كاری احتمال��ی میان 
یك ارتباط اینترنتی هوش��مند، 
 MINI بین یك خ��ودروی مدل
و عینك واقعی��ت افزوده در آینده 

ارائه می دهد. 
brandchannel.com

عینک مدرن MINI نقاط كور را به راننده نشان می دهد

BRAND
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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

گروه های پیشرو عقب نشستند

پای شاخص کل در چاله افت ارزش معامالت

سنا – بعد از اعالم بیانیه لوزان 
بخ��ش قابل توجه��ی از تردیدها 
برای انج��ام توافق نهایی و جامع 
و کل��ی از بی��ن رف��ت و همین 
مس��ئله موجب س��رازیر ش��دن 
خریداران س��نگین ب��ه این بازار 
ش��د. ش��رایط کنونی بازار در پی 
کاه��ش عرضه های ش��رکت های 
حقوقی یا نیاز ب��ه نقدینگی بازار 
ایجاد شده و بازار را تا حدودی با 
افت روبه رو کرده اس��ت. با وجود 
شرایط کنونی پیش بینی می شود 

با توجه به رون��د متغیرهایی که 
برآیند وج��ودی آنها به نفع روند 
حرکت��ی بازار و ش��اخص اس��ت 
صعودی  رون��د  ش��اهد  مج��ددا 
بازار و مثبت ش��دن آن باش��یم. 
آنچ��ه مس��لم اس��ت هرچ��ه به 
تاریخ مذاکرات نهایی هس��ته ای 
در تیرماه نزدیک می ش��ویم این 
روند بهب��ود بازار ش��دت گرفته 
و در کن��ار این موض��وع کاهش 
ن��رخ س��ود بانکی به رش��د بازار 
کمک بیشتری خواهد کرد. اقدام 
متولی��ان درخصوص کاهش نرخ 
س��ود بانک��ی و همچنی��ن رکود 

حاک��م بر س��ایر بازارهای موازی 
ازجمل��ه عوامل��ی اس��ت ک��ه به 
رش��د بازار س��رمایه کمک کرده 
و ام��کان مثبت ش��دن ب��ازار در 
آینده را تقویت می کند. بی ش��ک 
صنایع��ی که بیش��ترین آس��یب 
را از تحریم ه��ا دچار ش��ده اند با 
رف��ع و حذف تحریم به واس��طه 
توانایی در اس��تفاده از ظرفیت ها 
و همچنین کاه��ش هزینه تمام 
شده محصوالت تولیدی خود در 
اولویت رشد قرار خواهند گرفت. 
از سوی دیگر صنایعی که کاهش 
نرخ سود بانکی روی فعالیت آنها 

اثر گذار است مانند گروه لیزینگ، 
بانک ه��ا و خودرویی ه��ا ه��م در 
بود  خواهن��د  صنایع��ی  جرگ��ه 
که با رش��د مواجه خواهند ش��د. 
س��رمایه گذاران خارج��ی عمدتا 
به دو گ��روه ایرانیان مقیم خارج 
و خ��ود خارجی ها تقس��یم بندی 
نقدینگ��ی  ورود  می ش��وند ک��ه 
محدود توسط گروه اول از طریق 
واس��طه ب��ه کش��ور را نمی توان 
سرمایه گذاری خارجی تلقی کرد. 
بحث سرمایه گذاری خارجی ورود 
نقدینگ��ی قاب��ل توجه از س��وی 
خارجی ها را ش��امل می شود که 

چنین رخدادی در کشور نیاز به 
کار ریشه ای و اساسی و همچنین 
بستر سازی در زمینه های مختلف 
ازجمله قوانین مالیاتی، تک نرخی 
شدن ارز و همچنین ثبات قوانین 
و مقررات در کشور دارد. در حال 
حاض��ر ظرفی��ت بالق��وه ای برای 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی در 
بازار س��رمایه کش��ور وجود دارد 
اما اگر بنا باش��د ای��ن نقدینگی 
وارد بازار ش��ود اوال باید ظرفیت 
جذب آن وجود داش��ته باش��د و 
ثانیا زیرساخت های الزم برای آن 

مهیا شود. 

تس�نیم - در ش��رایطی که 
قیمت سهام شرکت ها در بورس 
ب��ه حد پایین خود رس��یده اند و 
خبره��ای خوبی نی��ز از موضوع 

هسته ای و چش��م انداز مذاکرات 
منتش��ر شده اس��ت با این حال 
کلیت بازار در مسیر کاهشی قرار 
دارد. تردید نقدینگی برای ورود 
ب��ه بورس یکی از دالیل اس��ت، 
به ع��الوه اینکه ن��گاه کوتاه مدت 

حقوقی ها  به وی��ژه  س��هامداران 
در کس��ب س��ود را بای��د به این 
دالیل اضافه کرد. بازار سهام این 
روزه��ا رفته رفت��ه به تدریج خود 
را ب��رای ورود به فص��ل مجامع 
آماده می کند که اعالم نرخ سود 

سهام ش��رکت ها در این مجامع 
می تواند پتانس��یلی برای رش��د 
س��هام برخی شرکت ها و صنایع 
مجامع  فص��ل  باش��د.  بورس��ی 
یکی از موقعیت هایی اس��ت که 
بازار برای تغیی��ر و بهینه کردن 

پرتفوی سهامداران مهیا می کند. 
بر این اساس سهامداران باید به 
توسعه ای  برنامه های  سودآوری، 
و افزایش س��رمایه ش��رکت ها و 
مسائلی از این دست برای تغییر 

پرتفوی خود توجه کنند. 

بازار روند صعودی را از سر می گیرد

۲ دلیل عمده رکود بورس

سهشنبه
اولاردیبهشت1394 1۲

از نگاه کارشناسان

دریچه

فرابورس

وضعیت نمادهای متوقف در 
فرابورس اعالم شد

اداره نظ��ارت ب��ر ناش��ران فرابورس��ی وضعیت 
نمادهای��ی ک��ه بیش از 7 روز در ب��ازار فرابورس 
متوقف بوده اند را تش��ریح کرد. ش��رکت صنعتی 
و معدنی شمالشرق ش��اهرود با نماد »کشرق« از 
تاریخ اول بهمن ماه 93 به دلیل تعدیل با اهمیت 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم س��ال مال��ی 93 به 
موجب ارائه اطالعات ش��رکت متوقف ش��ده است 
و با ارائه پیش بینی تعدیل ش��ده س��ود هر س��هم 
س��ال مالی 93 و نخس��تین پیش بینی سال مالی 
94 مجددا بازگش��ایی خواهد شد. شرکت توسعه 
فن��اوری اطالعات خوارزمی با نم��اد »مفاخر«، از 
اهمیت  تاریخ 13 اسفند ماه 93 به دلیل تعدیل با 
پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 93 متوقف 
شده است که با ارائه پیش بینی تعدیل شده سود 
هر س��هم س��ال مالی 93 و نخس��تین پیش بینی 
س��ال مالی 94 بازگشایی خواهد شد. شرکت قند 
ش��یروان، قوچ��ان و بجنورد با نماد »قش��یر«، از 
تاریخ 26 اس��فند م��اه 1393 به عل��ت تعدیل با 
اهمیت پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 93 
متوقف ش��ده اس��ت و با ارائه پیش بین��ی تعدیل 
ش��ده سال مالی 93 فعالیت خود را در بازار ادامه 
خواهد داد. ش��رکت عمران و توسعه شاهد با نماد 
»ثعم��را« که از تاریخ 8 فروردین ماه 94 به علت 
تعدیل با اهمیت پیش بینی درآمد هر س��هم سال 
مال��ی 93 متوقف ش��ده اس��ت با ارائ��ه اطالعات 
واقعی س��ال مالی 93 بازگش��ایی می ش��ود. بیمه 
سامان، با نماد »بس��اما« از روز 18 فروردین ماه 
94 به عل��ت تعدیل با اهمی��ت پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی 93 متوقف ش��ده است، با 
ارائ��ه اطالعات واقعی س��ال مال��ی 93 مجددا به 

بازار بازمی گردد. 

درج یکصد و دوازدهمین نماد در 
فرابورس ایران

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا پس از 
احراز شرایط پذیرش، به عنوان یکصد و دوازدهمین 
نماد معامالتی در فهرس��ت نرخ های فرابورس ایران 
درج ش��د. این شرکت تامین مواد و کاالی نسوز که 
در تاریخ 24 آبان 93 پذیرش شده است در زیرگروه 
تولی��د محص��والت س��رامیکی ق��رار دارد و آخرین 

سرمایه ثبت شده آن 72 میلیارد ریال است. 

عرضه کاالهای کشاورزی 16 استان 
کشور در بورس کاال

در آخری��ن روز فروردی��ن ماه، ت��االر محصوالت 
کش��اورزی بورس کاالی ایران شاهد عرضه کاالهای 
کش��اورزی 16 استان کشور بود. در تاالر محصوالت 
کش��اورزی، 18 ه��زار و 970 ت��ن نخود متوس��ط 
اس��تان های آذربایجان غربی، لرس��تان، کرمانش��اه، 
همدان، ایالم و کردس��تان عرضه شد. گندم دوروم 
استان های فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد 
و کرمان نیز با حجم 4 هزار تن راهی تاالر معامالت 
ش��د. همچنی��ن، 10 هزار و 370 ت��ن ذرت دانه ای 
استان های چهارمحال و بختیاری و سمنان به همراه 
3065 ت��ن برنج اس��تان های گلس��تان، مازندران و 
گی��الن روی تابلوی عرضه رفت. گ��روه کنجاله نیز 
شاهد عرضه یک هزار تن کنجاله سویا پرک شرکت 
اکس��دانه، 500 تن کنجاله سویا پرک شرکت پنبه 
و دانه های روغنی خراس��ان و 20 تن کنجاله س��ویا 
پلیت برزیل بود. کشور برزیل عالوه بر کنجاله سویا، 
15 ت��ن ذرت دانه ای را روان��ه تاالر معامالتی بورس 
کاالی ایران کرد. دیگر کاالی عرضه ش��ده در تاالر 
محصوالت کش��اورزی، 200 تن قن��د کارخانه قند 

بردسیر کرمان است. 

مجوز ۲ کد سهامدار خارجی در 
بورس انرژی صادر شد

دو ش��رکت هندی و ارمنس��تانی پس از پش��ت 
سر گذاش��تن مراحل قانونی، کد معامالتی فعالیت 
خود در بورس ان��رژی ایران را دریافت کردند. در 
حال حاضر، ش��رکت هایی از روس��یه، انگلس��تان، 
هن��گ کن��گ، اندونزی، گرجس��تان، پاکس��تان، 
ارمنس��تان، امارات و هند کد س��هامداری بورس 
ان��رژی ای��ران خود را از ش��رکت س��پرده گذاری 

مرکزی دریافت کرده اند. 

رکورد ارزش معامالت روزانه بورس 
انرژی شکسته شد

60 هزار تن نفتای س��بک پاالی��ش نفت الوان 
در رینگ بین الملل عرضه ش��د که 15 هزار تن از 
ای��ن عرضه 60 هزار تنی در قالب قرارداد کش��ف 
پریمیوم ب��ه ارزش 6 میلیون و 508 هزار و 200 
دالر (مع��ادل 217 میلی��ارد و 28 میلیون و 945 
ه��زار و 400 ریال) مورد معامله قرار گرفت. بابک 
باقری، رییس اداره نظارت بر بازار بورس انرژی با 
اع��الم این خبر گفت: با انجام ای��ن معامله و ثبت 
ارزش 335 میلیارد ریال معامله در بازار فیزیکی، 
رکورد ارزش معامالت روزانه بورس انرژی در سال 

1394 شکسته شد. 

شاخص کل بورس
 در ارتفاع 67 هزار واحد باقی ماند

ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار در پای��ان معامالت روز 
دوش��نبه بازار سهام با 362 واحد افت در ارتفاع 67 هزار و16 
واحدی ایس��تاد. شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 156 واحد، 
شاخص کل (هم وزن) 92 واحد و شاخص قیمت (هم وزن) 
44 واحد افت داشتند. شاخص 30 شرکت بزرگ 17 واحد، 
آزاد شناور 490 واحد، بازار اول 323 واحد، شاخص بازار دوم 
343 واحد و شاخص صنعت 192 واحد افت را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

عملکرد 6 ماهه 
سرمایه گذاری صنعت بیمه

بیمه  شرکت س��رمایه گذاری صنعت 
با انتش��ار صورت های مالی شش ماهه 
منته��ی ب��ه 29 اس��فندماه 93 اعالم 
ک��رد در دوره ش��ش ماهه یاد ش��ده 
مبل��غ 9 میلیارد و 223 میلیون ریال 
از س��رمایه گذاری و  درآم��د حاص��ل 

فروش س��رمایه گذاری ها داش��ت.
در دوره ش��ش ماهه نخس��ت سال 
مال��ی 94 مبلغ 130 میلیارد و 811 
میلی��ون ری��ال س��ود انباش��ته پایان 
ای��ن ش��رکت  دوره در حس��اب های 

منظور شد. 

رفت و آمدهای 
بازار سهام

نم��اد معامالت��ی ش��رکت پاالی��ش نفت 
بندرعباس با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد 
هر سهم، متوقف شد. نماد معامالتی شرکت 
صنایع جوش��کاب یزد نیز با توجه به تعدیل 
پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد. نماد 
معامالتی حق تقدم ش��رکت سرمایه گذاری 
ملی ایران با توجه به عدم کش��ف قیمت در 
روز معامالتی قبل بدون محدودیت نوس��ان 
قیمت آماده انجام معامله شد. نماد معامالتی 
ش��رکت های تولی��دی گرانی��ت بهس��رام و 
داروسازی ابوریحان نیز مشمول دستورالعمل 

رفع گره معامالتی شدند. 

نگاهی بر عملکرد 
شهرسازی باغمیشه

خانه س��ازی  و  شهرس��ازی  ش��رکت 
جدیدتری��ن  انتش��ار  ب��ا  باغمیش��ه 
پیش بینی ه��ای س��ال مال��ی 94 اعالم 
کرد در دوره ش��ش ماه��ه منتهی به 29 
اس��فندماه 93 با اختص��اص 133 ریال 
س��ود به ازای هر سهم معادل 24 درصد 
از پیش بینی هایش را پوشش داد. »ثباغ« 
پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را 
در نخس��تین پیش بینی مبلغ 545 ریال 
اعالم ک��رده بود که مطاب��ق صورت های 
مالی حسابرسی شده سال مالی 93 مبلغ 

548 میلیون ریال محقق شده است. 
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بورس انرژی

پیش بینی 840 ریالی سود 
هر سهم »پارسان«

ش��رکت گ��روه گس��ترش نف��ت و گاز 
پارسیان جدیدترین پیش بینی سال مالی 
94 را مبل��غ 840 ریال اعالم کرده اس��ت. 
هیات مدیره این شرکت در نظر دارد معادل 
90 درصد از س��ود خالص س��ال مالی 94 
را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع 
عمومی عادی ساالنه پیش��نهاد کند. این 
ش��رکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی 
گروه را با س��رمایه 51 ه��زار میلیارد ریال 
مبلغ یک هزار و 654 ریال اعالم کرده بود، 
در حالی که در این تاریخ پیش بینی سود 

هر سهم تلفیقی گروه اعالم نشده است.

فرزام ابوعلی
مدیرعامل کارگزاری کارآمد

محمد قصری
کارشناس بازار سهام

ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
پس از یک روز اس��تراحت در 
آخرین روز فروردین ماه با افت 
مواجه شد و هفتمین روز منفی 
ش��اخص کل در س��ال 1394 
به ثبت رس��ید. در این شرایط 
گروه ه��ای بانک��ی و خودرویی 
ک��ه به عن��وان گروه ه��ای برتر 
بازار س��هام در روزهای گذشته 
بودند، با افت مواجه ش��دند. از 
مهم ترین اتفاق های بازار توقف 
نماد پاالی��ش نفت بندرعباس 
ب��ود که با تعدیل منفی س��ود 
در  را  نارضایت��ی  از  موج��ی 
بین س��هامداران این ش��رکت 
 ایجاد ک��رد. این توقف با توجه 
به ارزش بازار این س��هم باعث 

تشدید روند بازار سهام شد. 

افت ارزش روزانه بازار، 
چالش جدید بورس

روز گذشته س��رمایه گذاران 
حقیقی به فروش س��هام خود 
اق��دام کردند و ارزش با افت به 
کمت��ر از 100 میلی��ارد تومان 
رس��ید. برخی از کارشناس��ان، 
کاهش روزان��ه ارزش معامالت 
را شبیه چالش های قبل از سال 
94 می دانند ک��ه ارزش روزانه 

بازار سهام در اکثر روزها به زیر 
100 میلیارد تومان می رسید. 
در وضعیت موجود بس��یاری از 
س��هامداران از س��رمایه گذاری 
بلند مدت خودداری کرده و به 

نوسان گیری رو آورده اند. 

کاهش 7 واحدی 
شاخص فرابورس

شاخص  ایران  فرابورس  در 
کل با هف��ت واحد کاهش به 
750 واح��د و ارزش روز بازار 
اول و دوم فراب��ورس ب��ه 61 
ه��زار میلیارد تومان رس��ید. 
فراب��ورس  در  معامله گ��ران 
359 میلی��ون برگ��ه به��ادار 
در قال��ب 23 ه��زار و 885 
نوب��ت معامل��ه و ب��ه ارزش 
171 میلیارد تومان دادوستد 
فرابورس��ی  نمادهای  کردند. 
پتروش��یمی م��ارون، پاالیش 
نفت تهران، گروه پتروشیمی 
و  ایرانی��ان  س��رمایه گذاری 
افت  در  زاگرس  پتروش��یمی 
اثر گذار  فراب��ورس  ش��اخص 
ف��والد  نماده��ای  و  ب��وده 
پتروشیمی  جنوب،  هرمزگان 
جم  و ذوب آه��ن اصفهان در 
تقوی��ت ش��اخص فراب��ورس 

اثر گ��ذار بوده ان��د. 

عقب نشینی گروه های 
پیشروی بازار سهام

روز گذشته ش��اهد حاکمیت 
روند نزولی بر کل بازار و همس��و 
با آن در گروه بانک و موسس��ات 
اعتب��اری بودی��م. بانک حکمت 
ایرانیان و بان��ک کارآفرین تنها 
نماد های مثبت گ��روه در پایان 
با  بودن��د. همچنین  معام��الت 
معامله 72 میلیون س��هم نماد 
بانک صادرات ایران پرحجم ترین 
معام��الت گ��روه را ب��ه خ��ود 
اختص��اص داد. در گروه خودرو 
و س��اخت قطعات طی روزهای 
اخی��ر ش��اهد معام��الت منفی 
هستیم. روز گذشته نیز معامالت 
ای��ن گ��روه نزول��ی و در ب��ازه 
منفی انج��ام گرفت. ریخته گری 
سایپاآذین،  ایران،  تراکتورسازی 
مهندسی نصیر ماشین و صنایع 
ریخته گری ایران نمادهای مثبت 
گروه در پای��ان معامالت بودند. 
با معامله 60,7 میلیون س��هم، 
پارس خ��ودرو پرحجم ترین نماد 

معامالتی گروه بود. 

معامالت کم حجم در 
گروه های انبوه سازی و 

سرمایه گذاری
در گروه انبوه سازی معامالتی 

کامال نزولی را شاهد بودیم و در 
پایان معام��الت تمام نماد ها در 
ب��ازه منفی قرار گرفتند. در این 
کم حجمی  معام��الت  ش��رایط 
در ای��ن گ��روه انج��ام گرفت و 
ب��ا معامل��ه 3 میلیون س��هم، 
خ�ان�ه س���ازی  و  شهرس��ازی 
باغمیشه، سرمایه گذاری مسکن 
ش��مال شرق و س��رمایه گذاری 
مس��کن ته��ران پرحجم تری��ن 

نمادهای گروه بودند. 
در گروه س��رمایه گذاری نیز 
معام��الت منف��ی را نظاره گ��ر 
س���رمایه گذاری  ب�ودی����م. 
و  ای��ران  صنعت��ی  توس��عه 
ای��ران  مل��ی  س��رمایه گذاری 
نماده��ای مثبت گ��روه بودند. 
به طورکلی معامالت کم حجمی 
در گ�روه س�رمایه گذاری انجام 
گرفت به طوری که با معامله 6,6 
میلیون سهم، س�رم�ای�ه گذاری 
خوارزم��ی بیش��ترین حج��م 
معامله را به خود اختصاص داد. 

اقبال سرمایه گذاران به 
گروه حمل و نقل

در گروه فلزات اساس��ی و 
در نهمین روز پس از عرضه 
فوالد  فرابورس��ی  نماد  اولیه 
همچنان  جن��وب،  هرمزگان 

ص��ف خری��د بی��ش از 200 
میلیون س��همی وجود دارد. 
اکث��ر نمادهای گ��روه فلزات 
منف��ی  ب��ازه  در  اساس��ی 
معامله ش��دند. در این میان، 
اصفه��ان حرکت  ذوب آه��ن 
صع��ودی خ��ود را از دو روز 
قبل آغ��از ک��رده و با وجود 
عرضه ش��دن صف خرید، در 
روزانه  نزدیک س��قف  قیمت 
معامالت را به پایان رس��اند. 
در گ��روه فرآورده های نفتی 
به جز پاالیش نفت اصفهان و 
نفت بهران س��ایر نمادها در 

بازه منفی معامله شدند.
نماد معامالتی پاالیش نفت 
بندرعب��اس که روز گذش��ته 
بس��ته ش��د، به احتمال زیاد 
ام��روز ی��ا ف��ردا ب��ه تابلوی 
می گ��ردد.  ب��از  معام��الت 
حمل و نقل  گ��روه  نماده��ای 
برخ��الف ج��و منف��ی حاکم 
ب��ر ب��ازار س��هام، ب��ا اقب��ال 
شدند  مواجه  س��رمایه گذاران 
و از میان��ه معام��الت روندی 
صع��ودی با ش��یبی تند را در 
پی��ش گرفتن��د و در پای��ان 
معامالت تم��ام نمادهای این 
گ��روه در ب��ازه مثب��ت ق��رار 

گرفتند.

سیدمحمد صدرالغروی



کارخانه س��یمان خوزستان 
و  ای��ران  غرب��ی  در جن��وب 
ش��رق اس��تان خوزس��تان در 
زمین��ی ب��ه مس��احت یکصد 
واق��ع  منطق��ه ای  هکت��اردر 
دردش��ت دن��ا، 22 کیلومتری 
ج��اده رامهرمز به هفتگل و به 
فاصله112کیلومت��ری ازمرکز 
اس��تان )اه��واز( و در ارتف��اع 
387 ت��ا 394 مت��ر از س��طح 

دریا احداث شده است. 
تاریخچه

تاری��خ  در  ش��رکت  ثب��ت 
1368/9/2 و تح��ت ش��ماره 
ثب��ت  کل  اداره  در   77801
ش��رکت ها و مالکی��ت صنعتی 
ته��ران و به ص��ورت س��هامی 
خ��اص انج��ام ش��د و با هدف 
تامین سیمان مورد نیاز استان 
در س��ال 1372 ش��روع و این 
پروژه در تاریخ 1367/12/15 
با ظرفیت اسمی روزانه 3000 
ت��ن کلینک��ر ب��ه بهره برداری 

رسید. 
سال 1383 در راستای اجرای 
سیاست های اصل 44 و با اعمال 
خصوصی س��ازی،  سیاس��ت 

96 درصد س��هام این ش��رکت 
توس��ط هلدین��گ ف��ارس و 
خوزس��تان از ش��رکت احداث 
صنع��ت خری��داری ش��د که 
به عن��وان بزرگ تری��ن معامله 
خصوصی س��ازی در آن زم��ان 

محسوب می شود.
اس��تان  وی��ژه  موقعی��ت 
خوزس��تان به لحاظ طرح های 
عمران��ی به خص��وص س��دها 
و طرح ه��ای صنای��ع نف��ت، 
پتروش��یمی و صنعتی منطقه 
که حدود 15 درصد پروژه های 
ش��امل  را  کش��ور  عمران��ی 
می ش��ود و مج��اورت آبه��ای 
کش��ورهای  به خص��وص  آزاد 
حاش��یه خلیج فارس و حضور 
در بازارهای جهانی، ش��رایط را 
برای اخذ مجوز تولید خط دو 
به ظرفیت تولید روزانه 5000 
ت��ن کلینکر در س��ال 1380 

فراه��م کرد و عملیات اجرایی 
طرح توس��عه در ابتدای س��ال 
1384 آغ��از ش��د و این پروژه 
در اس��فند س��ال 1388 ب��ه 

بهره برداری رسید. 
هم اکنون سیمان خوزستان 
2.500.000ت��ن  تولی��د  ب��ا 
س��یمان در سال از بزرگ ترین 
کش��ور  س��یمان  کارخانجات 

محسوب می شود. 
ترکیب سهامداران عمده

س��رمایه ش��رکت در ح��ال 
حاضر 650 میلیارد ریال است 
ک��ه 41.4 درصد آن متعلق به 
س��یمان فارس وخوزس��تان، 
15.6 درص��د س��یمان آبیک، 
13 درصد س��یمان س��پاهان، 
7درصد سیمان شرق، 5درصد 
توسعه سرمایه و صنعت غدیر، 
5درصد شرکت عمران و توسعه 
ش��اهد و 14 درصد متعلق به 

سایر سهامداران است. 
 ظرفیت تولید

اس��می  تولی��د  ظرفی��ت 
2.400.000 تن انواع سیمان و 
تولید 2.400.000 تن کلینکر 
را داراست. ظرفیت پیش بینی 
ش��ده تولی��د در ج��دول ذیل 

نشان داده شده است. 
مقدار و مبلغ فروش

ش��رکت ب��رای س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 1393/12/29، 
را  خ��ود  ف��روش  مق��دار 
1.913.600 ت��ن س��یمان و 
650.000 ت��ن کلینکر بیان 
کرده است. همچنین شرکت 
ب��رای همین دوره مالی مبلغ 
ف��روش خود را 2.652.462 
میلی��ون ری��ال در نظر گرفته 
اس��ت. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت 
ح��دود 60 درص��د ترکی��ب 
ف��روش مرب��وط ب��ه فروش 
خارج��ی و 40 درصد فروش 
داخلی است. براساس جدول 
فوق بیش از 40 درصد مقدار 
فروش داخلی را سیمان تیپ 
5 پاکتی و سیمان تیپ 2 فله 
تشکیل می دهد. در خصوص 
مق��دار ف��روش خارج��ی، دو 
محص��ول س��یمان 5 پاکتی 

و فل��ه و کلینک��ر 5 و 2 نی��ز 
بیش��ترین وزن مقدار فروش 
صادرات��ی را برای س��ال 94 
تش��کیل می ده��د. در م��ورد 
مبلغ فروش، س��یمان تیپ 5 
پاکتی و س��یمان تیپ 2 فله 
ه��ر کدام در حدود 40 درصد 
از مبل��غ ف��روش داخلی را به 
خ��ود اختص��اص می دهد. در 
مورد فروش خارجی محصول 
س��یمان 5 پاکتی با 38 درصد 
بیش��ترین وزن مبل��غ فروش 
خارجی را تش��کیل می دهد. 

در م��ورد ن��رخ محصوالت، 
س��ال 94 نس��بت به سال 93 
تغیی��رات چندان��ی نداش��ته 
اس��ت. نرخ تسعیر درآمد های 
ارزی حاص��ل از صادرات برابر 
ن��رخ بازار آزاد و بر مبنای دالر 
34000 ریال است. نرخ فروش 
محصوالت داخلی نیز براساس 
ن��رخ مص��وب انجم��ن صنفی 
کارفرمای��ان صنعت س��یمان 

تعیین می شود. 
تحلی��ل،  پیش بین��ی  در 
نرخ های فروش سه ماهه سوم 
93 را برای سه ماهه چهارم در 
نظر گرفتی��م. نرخ های فروش 
س��ال 94 را نیز بدون افزایش 
و ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه نرخ ها 
تقریب��ا مع��ادل ب��ا س��ه ماهه 
س��وم و بدون افزایش توس��ط 
ش��رکت پیش بینی شده است 
و ب��ه نظر منطق��ی می آید. در 
مورد نرخ های فروش صادراتی، 
نرخ های س��ه ماهه سوم 93 را 

در نظر گرفتیم. 
بهای تمام شده کاالی 

فروش رفته 
بی��ش از 70 درص��د به��ای 
تم��ام ش��ده را س��ربار تولی��د 
تشکیل می دهد. چرا که هزینه 
س��وخت شرکت ش��امل برق، 
گاز و م��ازوت در این قس��مت 
ق��رار می گیرد. مواد مس��تقیم 
مصرف��ی ح��دودا 20 درص��د 
از بهای تمام ش��ده هس��تند و 
شامل: گچ، مارل، آلوبوم، سنگ 
آهن، سیلیس، آهک، سرباره و 

پاکت می شود. 

مواد مستقیم مصرفی
برای س��ال مال��ی منتهی به 
1393/12/29، مهم تری��ن مواد 
اولیه مصرفی ش��رکت عبارتند 
از: پاک��ت، آلوبوم، س��نگ آهن، 
س��یلیس و گچ اس��ت که مبلغ 
مص��رف آن 448.373 میلیون 
ریال پیش بینی ش��ده است که 
در عملک��رد 6 ماهه 226.253 
 میلی��ون ری��ال و در عملک��رد 
9 ماهه خود 75 درصد معادل با 
333.227 میلیون ریال مصرف 
کرده است. الزم به ذکر است که 
ش��رکت در پیش بینی اولیه 94 
خود بیان کرده تمامی مواداولیه 
مصرفی از بازار داخل تهیه شده 
اس��ت و مبلغ آن 399 میلیارد 
ریال پیش بینی ش��ده است. در 
تحلیل برای س��ه ماهه چهارم، 
نرخ های س��ه ماهه س��وم 93 و 
برای 94 نیز نرخ های س��ه ماهه 
س��وم 93 در نظر گرفته ش��ده 

است. 
هزینه سربار شرکت

برای س��ال مال��ی منتهی به 
1393/12/29 هزینه سربار خود 
را 1.341.918 میلیون ریال در 
نظر گرفته است که 187. 642. 
400 مت��ر مکع��ب گاز ب��ه نرخ 
1. 040 ری��ال ب��ه ازای هر متر 
مکع��ب و 27. 600. 000 لیت��ر 
م��ازوت به نرخ هر لیتر 2. 600 
ریال و 227.982.293 کیلووات 
س��اعت برق به ن��رخ 675 ریال 
مص��رف خواهد کرد. همچنین 
شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 
هزینه س��ربار خود را 679.113 
میلیون ریال بیان کرده اس��ت. 
هزین��ه س��ربار برای س��ال 94 
مع��ادل با 1.523.244 میلیون 
ریال پیش بینی ش��ده است که 
از ای��ن مق��دار 263.082.972 
کیلووات س��اعت ب��رق به نرخ 
و200.080.000  ری��ال   620
مترمکع��ب گاز با ن��رخ 1340 
لیت��ر  و 24.400.000  ری��ال 
مازوت با نرخ 2797 ریال مصرف 

پیش بینی شده است. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه نرخ های 
فروش شرکت افزایشی نداشته 

اس��ت و به نظر نمی رس��د که 
افزای��ش در آینده برای آن در 
نظ��ر گرفته ش��ود بنابراین در 
برآورد هزینه های س��ربار نرخ 
گاز برابر با 1040 ریال به ازای 
ه��ر مترمکعب، نرخ مازوت نیز 
2600 ریال به ازای هر لیتر در 

نظر گرفته شده است. 
سود و زیان شرکت

س��یمان خوزس��تان درآمد 
هر س��هم خ��ود را برای س��ال 
مال��ی منتهی ب��ه 93/12/29، 
با س��رمایه 650 میلیارد ریالی، 
مبلغ 1002ریال به طور خالص 
ب��ه ازای ه��ر س��هم اعالم کرده 
اس��ت و ش��رکت توانسته در 6 
ماهه ابتدایی سال 66 درصد آن 
و در عملک��رد 9 ماهه 84 درصد 
از آن را پوش��ش دهد. ش��رکت 
سود هر سهم خود را برای سال 
مال��ی منتهی ب��ه 94/12/29، 
896 ری��ال پیش بین��ی ک��رده 
اس��ت. همچنین ش��رکت سود 
عملیاتی خود را برای دوره مالی 
93 مع��ادل 690.081 میلیون 
ریال اعالم کرده که نس��بت به 
سال مالی قبل 10 درصد کاهش 
داش��ته و ش��رکت توانسته در 6 
ماهه ابتدایی س��ال، بیش از 65 
درصد و در عملکرد 9ماهه خود 
84 درصد آن را پوش��ش دهد. 
س��ود عملیاتی برای س��ال 94 
مبل��غ 674.175 میلیون ریال 
پیش بینی شده است که نسبت 
ب��ه س��ال 93، 2 درصد کاهش 

نشان می دهد. 
مقایسه عملکرد سال های 

گذشته
 پیش بین��ی س��ود و زی��ان 

شرکت
در جدول ذیل، صورت سود 
و زیان سیمان خوزستان نشان 
داده ش��ده است. همان طور که 
مش��اهده می ش��ود برای سال 
94 ب��ه ازای هر س��هم س��ود 
849 ریالی پیش بینی می شود. 
نس��بت P/E ب��ر ای گ��روه در 
حال حاضر 4.6 است بنابراین 
قیمت هر س��هم حدود 3800 

تا 4300 ریال است. 

تحلیل بنیادی یک سهم 

برآورد ارزش هر سهم »سخوز«
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هیجان در بازار بیداد می کند 

استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام موجب 
سهولت نشر اخبار و اطالعات می شود اما همین فضاها 
و مزی��ت س��رعت باالی نش��ر در آنه��ا، در عین حال 
گاهی بس��تر بروز و ترویج انواع ش��ایعاتی می شود که 
ب��ه تحری��ک رفتارهای هیجانی و آش��فتگی در بازار 
دامن می زند. نمونه چنین رخدادی روز گذش��ته در 
میان��ه ب��ازار خودنمایی ک��رد و پیامی مبنی بر عرضه 
اولیه شرکت بهمن دیزل در روز چهارشنبه این هفته 
ب��ه س��رعت در گروه های مختلف می��ان فعاالن بازار 
دست به دس��ت چرخید. پیامی که با ش��یطنت فرد یا 
گروهی و با اعمال تغییراتی جزئی در پیغام ناظر عرضه 
اولیه هرمز، با ظاهری رسمی روانه گروه های تلگرامی 
ش��د و به س��رعت در گروه های مختلف دست به دست 
چرخی��د. اگرچه پس از گذش��ت زم��ان کوتاهی و با 
واکنش س��ریع برخی فعاالن آگاه بازار، دالیل کذب 
بودن این خبر ارائه ش��د اما ش��دت تاثیرگذاری این 
پیام به حدی بود که واکنش مقام مس��ئول ش��رکت 

فرابورس را نیز به همراه داشت. 
امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در 
رابطه با شایعه عرضه اولیه 5 درصد سهام بهمن دیزل 
که به صورت پیغام ناظر فرابورس و توس��ط برخی در 
فضای مجازی منتشر شده بود اعالم کرد این شایعه 
هیچ صحتی ندارد و تکذیب می ش��ود. وی همچنین 
عن��وان ک��رد به دلی��ل اهمیت پیغام ناظ��ر که جزو 
اطالعیه های رس��می فرابورس بوده و مورد اس��تناد 
بسیاری از فعاالن بازار سرمایه قرار می گیرد، با افرادی 
که اقدام به دستکاری پیغام های ناظر کرده اند برخورد 

قانونی خواهد شد و این موضوع پیگیری می شود. 
بررس��ی چنی��ن رخدادی باز ه��م ضعف و هیجان 
موجود در بازار را به رخ فعاالن می کشاند. این رخداد 
تنها به خاطر فضای ملتهب موجود در بازار ما اهمیت 
پیدا کرد. اینکه برخی از افراد برای بازنشرکردن چنین 
مطالب��ی نه تنها هی��چ الزامی به ذکر منبع برای خود 
قائل نیس��تند بلکه حتی قبل از انتش��ار چنین پیامی، 
زحمت مراجعه به س��ایت رسمی شرکت فرابورس را 
ب��ه خ��ود نمی دهند. چنی��ن رفتاری باز هم مؤید این 
موضوع اس��ت که در بازار ما ش��نیده ها خیلی بیشتر 
از مستندات اعتبار دارند و این موضوع نیز باز ریشه 
در حضور مستقیم تعداد بسیار زیاد بازیگران حقیقی 

در بازار دارد. 
اما بررسی واکنش مدیرعامل فرابورس هم به نوعی 
تامل برانگیز اس��ت. اگرچه س��رعت عمل این مقام در 
پاس��خگویی در برابر این ش��ایعه بسیار ستودنی است 
اما واکنش ایش��ان مبنی بر برخورد قانونی با افرادی 
که این پیام را تهیه کرده بوده اند امری محال به نظر 
می رس��د. در واق��ع این پی��ام هیچ گونه وجهه قانونی 
و معتبری نداش��ته اس��ت و نمی توان از آن به عنوان 
دس��تکاری پیغام ناظر بازار یاد کرد. در حقیقت این 
رخداد با حمله هکرها به سیس��تم ناظر رخ نداده تا 
پیغامی رس��می مورد دس��تکاری و جعل قرار بگیرد، 
بلک��ه صرف��ا یک پیام عادی البته با ظاهری آراس��ته، 
به واس��طه دست به دس��ت ش��دن میان افراد مختلف 
همه گیر شده است. درواقع چنین واکنشی این انتظار 
را ایج��اد خواه��د ک��رد که در آین��ده باید در برابر هر 
ش��ایعه ای برخوردی قانونی صورت گیرد!  امری که 
به نظر محال می رس��د. بررس��ی رخداد روز گذش��ته 
تلنگری اس��ت مبنی بر اینکه مش��کل بازار فقط با نقد 
رفتار مس��ئوالن، حل نخواهد ش��د. باید بپذیریم که 
هیجان در بازار ما بیداد می کند. گروهی به عرضه های 
اولی��ه هفته ه��ای قبل ایراد می گیرند و چنین اقدامی 
را باع��ث ب��ر هم خ��وردن روند ب��ازار می دانند اما به 
نظر می رسد توقف روندی که چندان پشتوانه واقعی 
نداشت  )هنوز در بخش واقعی اقتصاد تحول ملموسی 
شکل نگرفته است( اگرچه در کوتاه مدت ناخوشایند 
اس��ت اما برای س��المت بازاری که هیجان و التهاب، 
گردانن��دگان اصل��ی آن هس��تند مفیدتر خواهد بود. 

پس، از ماست که بر ماست. 

30 میلیارد دالر نقدینگی در انتظار 
توافق هسته ای 

در شرایط کنونی عدم اطمینان خاطر سهامداران 
در خصوص آینده اقتصادی و سیاسی کشور یکی از 
عوامل اثرگذار در عدم بازگش��ت نقدینگی به بورس 

به شمار می رود. 
مع��اون س��رمایه گذاری ش��رکت ارزش آفرین��ان 
پاس��ارگاد با بیان این مطل��ب در گفت وگو با بورس 
نیوز عنوان کرد: انتش��ار اخبار منفی پیرامون توافق 
هسته ای و ریسک عدم دستیابی به این امر در حالی 
موجب شده تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه جذب 
نشود که به نظر می رسد نقدینگی در این بازار وجود 
دارد اما به دلیل ترس از عدم دستیابی به این پدیده 
سیاس��ی، س��هامداران اقدام به س��رمایه گذاری در 
بورس نمی کنند و س��رمایه های سرگردان جامعه در 

این بازار پارک شده اند. 
خ��دام در خصوص صنایع پرپتانس��یل بورس طی 
سال جاری ابراز داشت: در صورت دستیابی به توافق 
هس��ته ای نس��بت P/E بازار س��رمایه رشد مناسبی 
خواه��د یاف��ت چراکه در پی تحقق این امر نقدینگی 
30 تا 40 میلیارد دالری آزاد می شود که آثار مثبت 
آن می تواند طی بازه کوتاه مدت و بلندمدت بر وضعیت 

اقتصادی نمود پیدا می کند. 
وی اف��زود: صنایع��ی همچ��ون خ��ودرو، بان��ک و 
حمل و نقل در کنار ش��رکت های فعال در حوزه بیمه 
به طور مستقیم از کاهش یا لغو تحریم ها تاثیر مثبت 

می پذیرند. 
عالوه بر این، گروه هایی که از نس��بت P/E پایینی 
برخوردارند همچون پتروش��یمی ها از پتانس��یل رشد 
س��ودآوری برخوردارن��د و در ص��ورت تواف��ق نهایی 
افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروش��یمی تهدیدی 

برای آنها به شمار نمی رود.

چشم انداز نزول بازار

در پایان جلسه معامالتی روز دوشنبه، شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران، با کاهش��ی بیش از 362 
واحد روبه رو ش��د و به رقم 67016.7 واحد رس��ید 
در این جلس��ه معامالتی که ب��ا کاهش ارتفاع بیش 
از نیم درصدی ش��اخص کل هم��راه بود، ارزش کل 
معامالت حدود 114 میلیارد تومان به ثبت رس��ید 
که این رقم در مقایس��ه با روز پیش��ین خود حدود 
25 درص��د کاهش داش��ت. اما رون��د توزیع کاهش 
شاخص کل در روز گذشته چشمگیرترین مسئله به 
نظر می رس��ید. در جلسه معامالتی پیشین، شاخص 
کل در تم��ام طول روز با رون��دی ثابت  )1.6 واحد 
در دقیقه( از ارتفاع خود کاست و این شیب تنها در 
15 دقیقه پایانی بازار اندکی شدت گرفت. نمادهای 
»رمپنا« و »وبملت« بیشترین تاثیر منفی و »شپنا« 
و »فملی« بیش��ترین تاثیر مثبت را در شاخص کل 
اعمال کردند. شاخص کل فرابورس ایران نیز دیروز 
با کاهشی 7.2 واحدی مواجه شد و به این ترتیب به 
رقم 750 واحد رسید. توزیع کاهش 9 دهم درصدی 
این ش��اخص، منحصر به فرد بود و شباهت چندانی 
به توزیع کاهش ش��اخص کل بازار بورس نداشت. با 
گشایش این بازار، شاخص کل آن در مسیر صعودی 
قرار گرفته و یک ساعت نخست خود را بدین منوال 
گذران��د. اما با عبور از س��اعت 10 این ش��اخص نیز 
درگیر روند نزولی شد و در انتها به خط میانی کانال 
700 واحد رس��ید. ارزش معامالت این بازار در روز 
گذش��ته حدود 171 میلیارد تومان گزارش شد که 
13 درصد بیشتر از ارزش کل معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران بود. الزم به ذکر است که در این جلسه 
معامالتی، گروه »حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« 
ستاره های بازار بودند و توانستند در تمام طول روز، 

از رنگ سبز خود نگهداری کنند. 
از آنج��ا ک��ه معام��الت روز گذش��ته قرین��ه ای 
از مثبت ش��دن ب��ازار نش��ان ن��داد، در روز جاری 
محتمل تری��ن س��ناریو قرمز بودن ب��ازار و کاهش 
ش��اخص به نظر می رس��د. اما ش��رایط این نزول 
تاثیر شدیدی را در ش��رایط بازار روز پایانی هفته 
اعمال خواهد کرد. به این ترتیب، دو س��ناریو مهم 
برای جلس��ه معامالت��ی پیش رو مطرح می ش��ود. 
در س��ناریو نخس��ت، کاهش تقریب��ا یکنواخت و 
محدود ش��اخص کل  )ب��ا بیش��ینه 500 واحد(، 
ب��ا ارزش معامالتی کمت��ر از 150 میلیارد تومان 
همراه خواهد ب��ود. در نتیجه این س��ناریو انتظار 
می رود که در روز پایانی هفته نیز، س��مت و سوی 
منف��ی به خود بگیرد. در صورت وقوع این رخداد، 
توصیه می ش��ود که معامله گران از خرید در جلسه 
معامالتی جاری پرهیز کنند. اما در س��ناریو دوم و 
محتمل تر  )براس��اس آنچه بازار در روزهای اخیر 
به نمایش گذاش��ته اس��ت(، در نیمه نخست بازار 
ش��اهد معامالتی ب��ا حجم بی��ش از 150 میلیارد 
تومان خواهیم بود و کاهش ش��اخص در این بازه 
زمانی نیز ش��دید خواهد بود. با عبور از نیمه بازار، 
می توان ش��اهد اختالف میان خریدار و فروش��نده 
بود ک��ه این امر موجب��ات پیش��ی گرفتن قیمت 
آخرین معامل��ه از قیمت پایان��ی نمادها را فراهم 
خواهد آورد. بنا بر این، توصیه می ش��ود اگر قصد 
خری��د در ب��ازار جاری را دارید، در نیمه نخس��ت 
بازار دقت بیش��تری ب��ه عمومی��ت معامالت بازار 
داش��ته و در صورت حصول اطمین��ان از احتمال 
صعودی شدن بازار، خرید خود را در محدوده زیر 
قیم��ت پایانی یا قیمت پایان��ی و ترجیحا در نیمه 

نخست بازار انجام دهید. 

شنیده ها و شایعات بازار

- ش��نیده می ش��ود با توجه به اطالعیه س��ازمان 
ب��ورس منوط بر افزایش س��رمایه گروه های بیمه ای 
ب��ه میزان ه��زار میلیارد ریال، ش��رکت بیمه میهن 
ش��ایعات مربوط به فروش امالک و س��اختمان های 
شرکت را تکذیب کرده و افزایش سرمایه را از محل 
تجدید ارزیابی دارایی های خود در دس��تور کار داده 

است. 
-ش��نیده می شود ش��ایعات مبنی بر قرارداد بیمه 
دی با گمرک تکذیب شده و بیمه دی این قرارداد را 

در دستور کار خود ندارد. 
- با توجه به مشکل فروش و احتمال تعدیل منفی 
برای صنعت س��یمان در سال 94 سیمان خوزستان 
برای س��هامداران جذاب اس��ت که دلیل آن انتظار 
تقس��یم س��ود 100 تومانی در مجمع این ش��رکت 

است. 
-ش��نیده ها حکای��ت از افزای��ش قیم��ت هرمز و 
حمایت آن توس��ط حقوقی تا مرز 200 تومان دارد. 
همچنی��ن ش��نیده ها حاکی از عرضه بلوکی س��هم 
هرمز است. ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان 
تنها س��هامدار عمده شرکت فوالد هرمزگان )هرمز( 
اعالم کرد که در بازار دیگر س��هم عرضه نمی شود و 
قصد دارد به صورت یکجا و نقد واگذار کند. ش��نیده 
می ش��ود این بلوک با قیمت پایه هر س��هم 2000 

ریال عرضه می شود. 
- از ونفت خبرهایی حاکی از به مزایده گذاش��تن 
قس��متی از پروژه قش��م به گ��وش می رس��د. گفته 

می شود این مزایده به زودی صورت می گیرد. 
-خبره��ا حاک��ی از افزایش تعرف��ه واردات فوالد 

است. 
- از بیمه دانا ش��نیده می ش��ود که شرکت برنامه 
افزای��ش س��رمایه 300 درص��دی از مح��ل تجدید 

ارزیابی ها را در دستور کار خود دارد. 
-ش��نیده می ش��ود صن��دوق توس��عه ب��ازار در 
س��هام بانکی و خودروی��ی در مح��دوده صفر تابلو 

حمایت کننده خواهد بود. 

عمق بازار

دنیای مجازی

نگاه کارشناس

دریچه 

آتوسا حسینی
کارشناس پاسارگاد تحلیل

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

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

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه
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سرنخ

پتروشیمیخصوصیمیشود

کالفاول
صنای��ع  از  برخ��ی 
پتروش��یمی ها  مانند 
اختی��ار  در  همیش��ه 
و  ب�����وده  دول���ت 
اغل��ب  فعالیت ه��ا در            
ای��ن ح��وزه توس��ط 
بخش ه��ای دولت��ی انجام می گی��رد. درحالی که در 
س��ایر کشورها، بس��یاری از فعالیت های این چنینی 
به طور کامل در دست سرمایه گذاران بخش خصوصی 
اس��ت، همچنی��ن ب��ه تازگی یک عضو کمیس��یون 
انرژی مجلس ش��ورای اس��امی با بیان اینکه باید 
به جای ورود دولت در صنایعی مانند پتروشیمی از 
سرمایه گذاران خصوصی استفاده کرد، گفت: وزارت 
نفت باید برنامه هایی برای اعتماد سازی داشته باشد 
تا س��رمایه گذاران خصوصی وارد کار ش��وند. موسی 
احم��دی ب��ا بیان اینکه صنعت پتروش��یمی یکی از 
صنایع مهم و اثرگذار اس��ت، تأکید کرد: می توانیم 
ازف��روش فرآورده ه��ا، میعان��ات و نفتی و نفت خام 
ب��رای اینک��ه صنعت توس��عه پیدا کن��د جلوگیری 
کنیم، اقدامی که طی چند س��ال گذش��ته در کشور 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت. وی با بی��ان اینکه اخیرا در 
پ��ارس جنوب��ی پاالیش��گاه ها و پتروش��یمی هایی 
در دس��تور کار راه ان��دازی ق��رار دارد، اظه��ار کرد: 
مهم تری��ن مش��کلی که در کش��ور وج��ود دارد این 
اس��ت که به س��مت خصوصی سازی حرکت نکردیم 
درحالی که ما باید به سمت و سوی خصوصی سازی 
و دعوت از سرمایه گذاران حقیقی حرکت کنیم تا با 
سرمایه گذاری در مقوله پتروشیمی ها بتوانیم موانع 

موجود را برطرف کنیم. 
ای��ن عض��و کمیس��یون ان��رژی مجلس ب��ا بیان 
اینک��ه در ح��ال حاض��ر در پ��ارس جنوب��ی فضای 
خوب��ی ب��رای توس��عه ای��ن صنع��ت فراهم ش��ده 
اس��ت، اف��زود: ورود دول��ت در این گونه موضوعات 
بس��یار مضر اس��ت درحالی که بس��یاری از صنایع 
کش��ور خصوص��ی – دولت��ی بوده و س��ازمان هایی 
که زیرمجموعه دس��تگاه های مختلف هس��تند، در 
ای��ن عرصه ه��ا ورود پیدا می کنند و همین مس��ئله 
موجب می شود که سرمایه گذاران خصوصی تمایلی 
برای س��رمایه گذاری در این بخش نداش��ته باشند. 
با وجود این مس��ائل،  کارشناس��ان معتقدند موانع 
زیادی درخصوصی سازی فعالیت های پتروشیمی ها 
مش��اهده نمی ش��ود و با توجه به فضای مناسبی که 
در این عرصه وجود دارد خوراک پتروش��یمی ها در 
کش��ور تأمین و آماده می ش��ود و تنها نیاز به جذب 
سرمایه گذاران برای توسعه این گونه سرمایه ها حس 
می ش��ود که  خوشبختانه در کشور هم سرمایه گذار 
وج��ود دارد و ه��م زمینه برای فعالیت که در پارس 
جنوبی یا حتی در ماهش��هر پتروشیمی های مهمی 
وج��ود دارد تا ب��ا حمای��ت بخش خصوصی موجب 

گسترش و پیشرفت این صنعت شد. 

کالفدوم
صنعتی  ش��هرک های 
همواره یکی از مکان های 
بالق��وه مطمئ��ن ب��رای 
س��رمایه گذاران به شمار 
می آیند، از طرفی س��عی 
در ج��ذب س��رمایه گذار 
هم از دغدغه های مدیران 
شهرک های صنعتی است، به همین دلیل از روش های 
مختلفی برای جذب س��رمایه گذاران استفاده می کنند، 
مثا به تازگی مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
چهارمح��ال و بختی��اری از واگذاری ۵۵ هکتار زمین به 
سرمایه گذاران در استان خبر داد. رضا گنجی بیان کرد: 
س��ال گذش��ته بخش قابل توجهی از ظرفیت های مورد 
نیاز برای توسعه شهرک های صنعتی استان ایجاد شده، 
به همین دلیل امسال ایجاد شهرک جدید صنعتی در 
استان در دستور کار نیست و برنامه شرکت شهرک های 
صنعتی استان بر توسعه زیرساخت ها و جذب سرمایه گذار 
برای ش��هرک های صنعتی موجود اس��ت.  سال گذشته 
18۵ فق��ره قرارداد منعقد ش��د ک��ه ۵۵هکتار زمین به 
سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی در استان واگذار 
شود که نسبت به برنامه مصوب پیش بینی شده تعداد 
16۵ درصد و از نظر مساحت ۵7 درصد رشد داشته است. 
پس ش��ما هم اگر از س��اکنان این اس��تان هستید 
یا به س��رمایه گذاری در این اس��تان عاقه دارید فعا 
ش��هرک های صنعتی اس��تان توانایی پذیرش و جذب 

سرمایه گذاری را به خوبی مهیا کرده اند. 

خبر

سرمایه های آموختنی

همیش�ه موف�ق و باس�ابقه س�رمایهگذاران و کارآفرین�ان تجربهه�ای
باش�د، س�رمایهگذاری پرتالط�م راه ش�روع ب�رای روش�نی چ�راغ میتوان�د
ش�ده پرس�یده مه�م س�وال ای�ن دنی�ا موف�ق کارآفرین�ان از رو ای�ن از

»آرزومیکردیدقبلازشروعکسبوکارتانچهتجربههاییکسبکردهبودید؟«
دراینبخشهرروزپاسخیکیازاینکارآفرینانرانقلمیکنیمتاسرمشقراهتان
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توس��عه کس��ب و کار ها و افزایش 
در  س��رمایه گذاری  فضا ه��ای 
س��ال های اخی��ر باع��ث ش��ده ت��ا 
کس��ب و کار های  صاحبان  هم��واره 
مختلف و شروع کنندگان یک مدل 
سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در 
فرآیند ش��روع و ادامه کسب و کار و 
سرمایه گذاری خود با دشواری هایی 
مواج��ه باش��ند. بنابراین ای��ن افراد 
فرآیند های تصمیم گیری  عموما در 
و تصمیم سازی در حوزه های کاری 
مختل��ف و انتخ��اب بهتری��ن حوزه 
برای فعالیت های کاری خود نیازمند 
اس��تفاده از روش های��ی در جه��ت 

تسهیل این فرآیند ها هستند. 
در عرص��ه  به وی��ژه  مه��م  ای��ن 
تحقیقات ب��ازار، تبلیغات، بازاریابی، 
فروش و ارائه ی��ک محصول جدید 
اهمیت بیش��تری می یابد. از این رو 
روش های مختلفی برای ساده سازی 
فرآین��د تصمیم گی��ری در دنی��ای 
کس��ب و کار و سرمایه گذاری وجود 
دارد اما در فض��ای اقتصادی مدرن 
تنه��ا انتخاب یک تصمیم درس��ت 
نیاز ه��ای  پاس��خگوی  نمی توان��د 
کسب و کاری و سرمایه گذاری باشد، 
آنچه مهم تر اس��ت اتخ��اذ بهترین 
تصمی��م در کوتاه ترین زمان ممکن 
اس��ت. با ورود فناوری های نوین در 
زندگی تحوالت  عرصه های مختلف 
گس��ترده ای در تمامی فعالیت های 
بش��ر رخ داده که اقتص��اد و به ویژه 
حوزه کس��ب و کار و س��رمایه گذاری 
نیز از این قاعده مستثنا نبوده است، 
از ای��ن رو ب��ا ورود تکنولوژی ه��ای 
جدی��د و فناوری اطاع��ات به این 
فضا زمینه های ش��کل گیری هوش 
تجاری در عرصه های کس��ب و کاری 
و س��رمایه گذاری به وج��ود آمد که 
از یک سو موجب تسهیل در فرآیند 
تصمیم گیری ها شده و از سوی دیگر 
به افزایش بهره وری و اثر بخش��ی و 
بهبود فرآین��د تصمیم گیری کمک 
اس��ت. گروه س��رمایه گذاری  کرده 
»فرص��ت ام��روز« در ت��اش برای 
یافتن راهکارهای��ی در جهت بهبود 
و توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف است. از این رو 
در این مطلب به جنبه های مختلف 
س��رمایه گذاری در ه��وش تج��اری 
و ضرورت ه��ای اس��تفاده از آن در 
دنیای س��رمایه گذاری و کسب و کار 

می پردازیم. 

ضرورتهایبهرهگیریازهوش
تجاریدرسرمایهگذاری

پیدای��ش تکنولوژی های جدید و 
گستردگی ارتباطات اینترنتی انبوهی 
از اطاع��ات را ب��ه س��وی صاحبان 
کس��ب و کار، س��ازمان ها و نهاد های 
س��رمایه گذاری روانه ک��رده که در 
فرآیند های تصمیم گیری بسیار موثر 
است اما مش��کل اینجاست که این 
اطاعات عموم��ا در ابتدا داده هایی 
بی محتوا، خام و غیر قابل اس��تفاده 
از تراکنش ه��ای تجاری، اقتصادی و 

اداری اس��ت که قابلیت استفاده در 
امور س��رمایه گذاری و کسب و کاری 
را ندارد. تجزیه و تحلیل واس��تخراج 
اطاعات و داده های قابل استفاده در 
فرآیند س��رمایه گذاری، فرصت های 
ت��ازه ای را در اختی��ار تصمیم گیران 
اقتص��ادی و مال��ی ق��رار می ده��د 
که ب��ه افزایش اثر بخش��ی و بهبود 
عملکرد بن��گاه اقتصادی یا صاحبان 

کسب و کار کمک خواهد کرد.
هم��ه ای��ن فرآیند ه��ا و تجزیه و 
تحلیل ه��ا در قال��ب یک س��اختار 
منظ��م تحت عنوان ه��وش تجاری 
 )BusinessIntelligence (
ج��ای می گی��رد. در واق��ع ه��وش 
تجاری یکس��ری مدل ه��ای ریاضی 
و روش ه��ای تحلیلی اس��ت که به 
اس��تخراج اطاع��ات کارب��ردی از 
داده ه��ای موجود کم��ک می کند و 
فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی 
در س��ازمان را در کوتاه تری��ن زمان 
ممکن میسر می سازد و به عنوان یک 
عامل مه��م و تاثیر گذار در بهره وری 
و ایج��اد مزیت های رقابتی در بنگاه 
اقتصادی مطرح می ش��ود. از این رو 
با پرورش کارمندان دانشی می توان 
با اس��تفاده از ای��ن ابزار ها و روش ها 
در بهبود روند تصمیم گیری و اتخاذ 
تصمیمات موثر گام برداشت. از این 
حیث هوش تجاری مشابهت هایی با 
مدیریت دانش دارد و ش��اید بتوان 
آن را یکی از زیر شاخه های مدیریت 

دانش دانست. 
از  اس��تفاده  ض��رورت  آنچ��ه 
در  تج��اری  ه��وش  سیس��تم های 
و  کس��ب و کاری  فعالیت ه��ای 
س��رمایه گذاری را به وجود می آورد 
در قال��ب چند اصل کلی��دی قابل 
طرح اس��ت. نخس��ت آنکه بسیاری 
ازاطاع��ات و دیتا ه��ای موج��ود از 
مناب��ع مختلفی جم��ع آوری و ارائه 
می ش��وند که یکپارچه سازی و تهیه 
گزارش ه��ای تحلیل��ی ک��ه قابلیت 
استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری 
باش��د  داش��ته  را  کس��ب و کاری  و 

عملیاتی هزینه بر و زمان بر است.
دلی��ل دوم این اس��ت ک��ه اکثر 
ای��ن دیتا ه��ا و اطاع��ات به صورت 
توس��ط  عموم��ی  گزارش ه��ای 
نرم افزار های عملیاتی انجام شده که 
در قالب صورت های مالی و اطاعات 
غیر تحلیل��ی  و  س��اده  اقتص��ادی 
گرد آوری می شوند و نمی تواند حامل 
اطاعات تحلیلی و چند بعدی باشد 
ک��ه در فرآین��د تصمیم گیری موثر 

است.
دلیل س��وم محدودیت های زمانی 
در شرایط بحرانی است. عامل زمان 
و اتخاذ بهترین تصمیم در کوتاه ترین 

زمان ممکن حتی در ش��رایط عادی 
ه��م مهم تری��ن عام��ل موفقیت در 
است.  س��رمایه گذاری  و  کسب و کار 
از این حیث استفاده از سیستم های 
ه��وش تجاری می توان��د در غلبه بر 
محدودیت های زمانی بس��یار مفید 

باشد. 
 دلیل چهارم انبوه اطاعاتی است 
که از منابع مختلف برای استفاده در 
اتخاذ سیاست ها و  تصمیم گیری ها، 
اس��تراتژی های یک بنگاه اقتصادی 
جم��ع آوری می ش��ود. حجیم بودن 
دیتا ها عموما ش��رایط س��ردرگمی 
تصمیم گی��ری  فرآیند ه��ای  در  را 
موج��ب می ش��ود. ع��اوه ب��ر این 
اس��تفاده از هوش تج��اری می تواند 
فاصله اطاعاتی بین مدیران میانی 
و مدیران ارشد را کاهش دهد که از 
این حیث در روند بهبود فرآیند های 
تصمیم گی��ری در بنگاه یا س��ازمان 

اقتصادی بسیار موثر خواهد بود. 
دلی��ل پنج��م در ل��زوم داش��تن 
فرآیند ه��ای  در  عمی��ق  بینش��ی 
کسب و کاری و سرمایه گذاری است. 
از این جهت صاحبان کس��ب و کار و 
س��رمایه گذاران بالقوه ن��ه تنها باید 
تصوی��ر جامع��ی از اوض��اع موجود 
در اختی��ار داش��ته باش��ند، بلکه از 
روند های گذش��ته حرکت متغیر ها 
و کلی��ت صنع��ت و بازار نی��ز باید 
مطلع باشند. از س��وی دیگر هوش 
تج��اری امکان تصویر س��ازی و ارائه 
پیش بینی ها از آینده بازار و صنعت 

را فراهم می کند. 

روندحرکتی
استفادهازهوشتجاری

در سال های اخیر سرمایه گذاری های 
گس��ترده ای در زمینه بهره گیری از 
از سیستم های  استفاده  قابلیت های 
هوش تجاری در بنگاه های اقتصادی 
و نهاد ه��ای مالی و س��رمایه گذاری 
انج��ام ش��ده به ط��وری که رش��د 
ای��ن سیس��تم ها تقریب��ا در تمامی 
و  س��رمایه گذاری  فعالیت ه��ای 
کس��ب و کاری اتفاق افتاده است. در 
ای��ران ام��ا همواره ای��ن بحث مورد 
غفلت واقع شده و کمترین اثر گذاری 
و کارب��رد را در اتخاذ سیاس��ت ها و 
تصمیم گیری در بنگاه های اقتصادی 
داشته و تنها در مواردی در نهاد های 
مالی و س��رمایه گذاری در س��طحی 

محدود اجرایی شده است. 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش 

ن��ه تنه��ا در موفقی��ت بنگاه ه��ای 
اقتص��ادی بزرگ موثر اس��ت، بلکه 
متوس��ط  و  کوچ��ک  بنگاه ه��ای 
اقتصادی  SME ه��ا نیز می توانند با 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری اصولی 
از آن اس��تفاده کنن��د. مهم تری��ن 
ویژگی اس��تفاده از این سیس��تم ها 
تصمیم گیری  فرآین��د  کردن  کوتاه 
و بهب��ود رون��د حرکتی بن��گاه در 
گره های تصمیم گیری موجود است. 
بنابراین انتخاب بهترین تصمیم در 
کوتاه تری��ن زمان ک��ه در موفقیت 
یک کس��ب و کار و س��رمایه گذاری 
به وی��ژه در ش��رایط بحرانی بس��یار 
موثر اس��ت می تواند نتیجه استفاده 
از قابلیت ه��ای سیس��تم های هوش 

تجاری باشد. 
شرایط ویژه اقتصادی فعلی ایجاب 
می کن��د اطاعات دقی��ق و عمیقی 
از ش��رایط بازار و فضای کسب و کار 
و س��رمایه گذاری در دس��ت باشد؛ 
ازای��ن رو می توان ریس��ک موجود 
در ب��ازار را تا حد زیادی کاهش داد. 
عاوه بر این BI همچنین در بهبود 
بازده عملیاتی و کاهش مقدار زمان 
جس��ت وجوی صرف برای اطاعات 

نیز موثر است. 
آمار ها حاکی از آن است که نه تنها 
س��ازمان های زیادی از سیستم های 
هوش تجاری و اطاعات کسب و کار 
بهره می برند، بلکه حدود 60 درصد 
از س��ازمان ها و بنگاه ه��ا روی ای��ن 
مس��ئله س��رمایه گذاری کرده اند و 
همی��ن امر به خوب��ی روند حرکتی 
اهمیت یافتن جریان های اطاعاتی 
تجزیه ش��ده در بنگاه های اقتصادی 
را مش��خص تر می کند. عاوه بر این 
سرمایه گذاری در مدیریت اطاعات 
)IM( به عنوان یک راه حل پذیرفته 
ش��ده در افزایش بازدهی سرمایه در 

سازمان مطرح است. 

مزایایاستفادهازهوشتجاری
ل��زوم  و  اطاع��ات  از  اس��تفاده 
بهره گی��ری از آن در س��اختار های 

جه��ت  در  مال��ی  و  اقتص��ادی 
تصمیم گیری و پیش بینی روند های 
آینده بر کس��ی پوش��یده نیس��ت. 
درس��ت  اطاع��ات  از  اس��تفاده 
می توان��د مبنای ش��روع ی��ک روند 
موف��ق در فرآیند س��رمایه گذاری و 
کس��ب و کار باش��د اما آنچه استفاده 
از سیس��تم های ه��وش تج��اری و 
را گریزناپذیر  اطاعات کس��ب و کار 
می نمایان��د ل��زوم اس��تفاده از این 
سیستم نیس��ت بلکه مزایایی است 
که اس��تفاده از ه��وش تجاری برای 

مجموعه به همراه دارد .
ب�ر مبتن�ی 1-تصمیمگی�ری

حقیقت
هنگامی که یک سیستم اطاعاتی 
کسب و کار گسترده در شرکت شکل 
اطاعات  مال��ی،  اطاعات  می گیرد 
تولید و داده های مش��تری، مدیران 
را قادر به دیدن فضا های موجود در 
می کند.  جنبه های کسب و کار  تمام 
آنها می توانند بر مبنای گزارش هایی 
ک��ه از ترکیب این اطاع��ات تهیه 
می ش��ود ب��رای تولی��د محصوالت 
منحصر ب��ه فرد یا خط��وط تولید، 
سیس��تم انبار داری و. . . برنامه ریزی 
کنند. ای��ن اطاعات کمک می کند 
تا تصمیم گیری مبتنی بر حقیقت و 
با تمرکز ب��ر واقعیت های موجود در 

بازار باشد. 
2-بهبودفروشومذاکرات

اطاعاتی کسب و کار  سیستم های 
می تواند یک دارای��ی با ارزش برای 
سیس��تم فروش شرکت فراهم کند. 
دسترسی به این گزارش ها و اطاعات 
می تواند در برنامه ریزی مناسب برای 
سیس��تم فروش و بهینه س��ازی آن 
راهگشا باشد. شناسایی روند فروش، 
ارتقای محصول، اضافات، ترجیحات 
مشتری فعلی و بازارهای ناشناخته 
از عواملی اس��ت ک��ه در این فرآیند 
حاصل می ش��ود. عاوه ب��ر این در 
فرآیند مذاکرات تخصصی داش��تن 
اطاعات کسب و کاری و بازار به شما 
ای��ن امکان را می ده��د که یک گام 

جلوتر حرکت کنید. 
3-شناساییفرصتهایموجود
می توان��د  کس��ب و کار  ه��وش 
در ارزیاب��ی قابلیت ه��ای خ��اص و 
فرصت های پی��ش روی بازار به یک 
شرکت یا بنگاه اقتصادی کمک کند. 
مقایسه نقاط قوت و ضعف مجموعه 
در برابر رقبا و داشتن بینشی وسیع 
از بازار این امکان را به ش��ما خواهد 
داد تا در اس��تفاده از فضاهای خالی 
بازار ب��ه بهترین وج��ه عمل کنید. 
شناس��ایی رونده��ا و ش��رایط بازار 
پاس��خ س��ریع به تغییرات در حال 
ش��کل گیری و اتخ��اذ تصمیم��ات 
درس��ت همه و همه برای به دست 
آوردن ی��ک مزیت رقابت��ی با توجه 
ب��ه کاربرد فناوری اطاعات میس��ر 
اس��ت. این موضوع کم��ک می کند 
ت��ا تصمیم گیرندگان به س��رعت و 
به درس��تی در پاسخ به فرصت  های 
پیش آمده در بازار عمل کنند که در 
نهایت به افزایش سود و رفتار بهینه 

شما در بازار منجر خواهد شد. 

مهمترینعاملدرتصمیمگیریوتصمیمسازیدرفرآیندکسبوکار

هوشتجاریوایجادمزیتهاینسبیدرسرمایهگذاری

فرارسرمایهگذارانبهدلیل
بوروکراسیهایپیچیده

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: بوروکراسی 
پیچیده اداری سرمایه گذاران، تولید کنندگان و صنعتگران 
بومی را از استان تبریز که تامین کننده نیمی از محصوالت 
چرمی مورد نیاز کشور اس��ت فراری می دهد. به گزارش 
ایسنا، محمدعلی صدیقی با اشاره به تحریم های ظالمانه 
اتحادیه اروپا و برخی کشورها در سال های اخیر گفت: در 
صورت رفع تمامی تحریم ها، شاهد هجوم تعداد زیادی از 
سرمایه گذاران کشورهای اروپایی و به خصوص کشورهای 
همس��ایه در ایران خواهیم ب��ود. نایب رییس اتاق اصناف 
تبریز، خودکفایی کامل یک کش��ور بدون تعامل سازنده 
با کشورهای دیگر را یک تفکر سنتی قلمداد کرد و گفت: 
حضور برندهای معتبر بین المللی در حوزه های تولیدی و 
صنعتی یک کشور زمینه شکوفایی و توسعه اقتصادی را 
تسهیل و میسرتر می کند. وی بسترسازی های الزم برای 
رقاب��ت در عرصه تولیدی و صنعت��ی را یکی از مهم ترین 
عوامل شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: با 
به روز کردن تکنولوژی های موجود در کش��ور به راحتی 
می توانی��م در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم و س��هم 

صادراتی خود را افزایش دهیم.

هوش تجاری  می تواند در ارزیابی قابلیت های 
خاص و فرصت های پیش روی بازار به یک شرکت 
یا بنگاه اقتصادی کمک کند. مقایسه نقاط قوت و 

ضعف مجموعه در برابر رقبا و داشتن بینشی وسیع 
از بازار این امکان را به شما خواهد داد تا در استفاده 

از فضاهای خالی بازار به بهترین وجه عمل کنید

عباسنعیمامینی

مترجم:ساراگلچین
beginnersinvest.about.com:منبع

سرمایه گذاری در کسب وکارهای 
کوچک این روزها بس��یار پرطرفدار 
است. اما طرفداران زیاد و محبوبیت 
این نوع سرمایه گذاری باعث نشده 
ای��ن  از س��ختی های  ت��ا چی��زی 
کار کم ش��ود. درباره س��ختی ها و 
کوچک  کس��ب وکارهای  مشکات 
و س��رمایه گذاری در آنها حرف های 
زی��ادی گفت��ه و تجربی��ات زیادی 

نوشته شده است. 
از این حرف ها و نوش��ته ها چنین 
برمی آی��د ک��ه س��رمایه گذاری در 
هر ن��وع کس��ب وکار در عین همه 
خوبی ه��ا و لذت های��ش می توان��د 

بی رحم، سخت و پرزحمت باشد. 
ام��ا هرچق��در ی��ک کس��ب وکار 
بی رحم و پرزحمت باشد، می توان با 
روش هایی آن را مهربان تر و آسان تر 
از گذشته کرد. وقتی کسب وکار شما 
سودی بیشتر از آنچه فکر می کردید 
داشته باشد، طبعا روی مهربان خود 
را به ش��ما نش��ان داده اس��ت. برای 
مهربان شدن کسب وکار و دستیابی 
به سود بیشتر می توان چند کار انجام 
داد. این اقدامات در چند دس��ته قرار 

می گیرند: 
1( س��ود خود را از راه باال بردن 
بیش��تر کنید.  تع��داد مش��تری ها 
رس��یدن به این هدف با روش های 

زیر امکان پذیر است: 
• تاش کنید با اس��تفاده از ابزار 

تبلیغ��ات و بازاریابی مش��تری های 
بیش��تری را جذب کسب وکار خود 

کنید. 
• ب��ا ارائه خدم��ات جذب کننده 
کس��انی را که جس��ته و گریخته و 
هرازگاهی از ش��ما خرید می کنند 
به مشتری همیشگی تبدیل کنید.

• روی مش��تری هایی که یکبار از 
ش��ما خرید کرده اند، تمرکز کنید. 
با خدم��ات یا محص��والت مطلوب 
دوب��اره س��راغ  کنی��د  وادارش��ان 

کسب وکار شما بیایند. 
اس��تراتژی  از  اس��تفاده  ب��ا   )2
کاهش هزینه ه��ای غیرضروری در 
کس��ب وکار س��ود خود را افزایش 

دهید.
3( س��ود خ��ود را ب��ا اس��تفاده 

از افزای��ش قیمت متوس��ط س��بد 
مصرفی هر خانوار افزایش دهید.

4( س��ود خ��ود را با اس��تفاده از 
روش کاه��ش س��رمایه م��ورد نیاز 
افزایش دهید. وقتی س��رمایه اولیه 
ی��ک کس��ب وکار با قیچ��ی کردن 
هزینه های اضافی کم شود، طبیعتا 
سرمایه اولیه بازگشت بهتری را نوید 
می ده��د. در این ش��رایط، به ازای 
هر ریالی که ش��ما س��رمایه گذاری 
کرده ای��د، کس��ب وکار ه��م بهتر با 
ش��ما راه آمده و س��ود بیشتری را 
نصیب ت��ان می کند. به عنوان نمونه، 
هزینه های مربوط به چرخه تبدیل 
پول نق��د را کاهش دهید. راه دیگر 
این است که بر فهرست دارایی های 
دقیق ت��ر  و  بهت��ر  موج��ود خ��ود 

مدیری��ت کنید. به این ترتیب، نرخ 
بازگشت سرمایه به جیب تان بیشتر 
از گذش��ته خواهد ش��د.  تقریبا هر 
چیزی ک��ه ب��ه س��رمایه گذاری و 
کس��ب وکار مربوط ش��ود در چهار 
دس��ته  باال ج��ای می گی��رد. البته 
در این مقوله ه��م مثل هر مبحث 
دیگ��ری اس��تثناهایی وج��ود دارد 
ام��ا این اس��تثناها کمرنگ تر از آن 
هس��تند که به روند سرمایه گذاری 
یا کس��ب وکار خدشه ای وارد کنند. 
ب��رای 99 درصد کس��ب وکارها یا 
فعالیت های اقتص��ادی قصه همین 
است. برای موفقیت در آنها باید به 
چهار دس��ته باال حمله ور شد!  گام 
بعدی اما یافتن خطوط اصلی برای 
پیمودن این مس��یر اس��ت. یافتن 

خط��وط اصل��ی کم��ک بزرگی در 
راه پ��ول درآوردن و نتیجه گرفتن 
از سرمایه گذاری است. برای یافتن 
خطوط اصلی مش��ورت با اهل فن، 
خواندن تجربیات دیگران و آگاهی 
از ج��و موج��ود در ب��ازار موردنظر 

پیشنهاد می شود. 
آنچه در باال گفته شد به نظر کمی 
غیرعادی و فرات��ر از قوانین رایج در 
سرمایه گذاری می آید،  حتی می توان 
اس��م طمع را نیز بر آن گذاشت. اما 
از آنجای��ی که عاقه مردمان امروزی 
به س��رمایه گذاری و آوردن پول خود 
در کسب وکارهای گوناگون زیاد شده، 
مناسب دیدیدم تا از شما هم دعوت 
کنیم بیشتر به باال بردن سود خود در 

سرمایه گذاری فکر کنید. 

نقطه شروع

چهکنیمکهسودسرمایهگذاریدرکسبوکارهایکوچکبیشترشود؟
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بازار بورس در انتظار توافق هسته ای

چندی پیش مذاکرات هس��ته ای می��ان ایران و گروه 
1+5 منج��ر به صدور بیانیه لوزان ش��د. به دنبال صدور 
این بیانیه از روز پانزدهم فروردین ماه به مدت س��ه روز 
افزایش ش��اخص ها در بازار بورس اتف��اق افتاد که علت 
آن هم فضای انتظاری حاکم بر بازار س��رمایه است. بازار 
س��رمایه تنها بازاری است که در آن آینده را می خریم و 
آینده هم جزو انتظارات نیست. زمانی که انتظارات کوتاه 
مدت است، بالفاصله اگر با عرضه پاسخ داده شود چندان 
جای رشد نخواهد داشت. در سه روز پس از بیانیه لوزان 
نیز ش��وکی به بازار بورس وارد آمد که مرتفع ش��د زیرا 
پارامتره��ای واقعی هنوز اثر نکرده بود و قاعدتا در مدت 
س��ه روز پارامتر سود ش��رکت ها تغییر نمی کند. در این 
میان در نهایت سود شرکت ها تعیین کننده قیمت آینده 
س��هام در میان مدت و بلندمدت است. اما در کوتاه مدت 
انتظارات، فضاهای سفته بازی و هجوم پول می تواند بازار 

بورس را تکان دهد. 
ب��ه عنوان مث��ال در بازار ارز، پولی ک��ه در کوتاه مدت 
وارد بازار می ش��ود یا عرضه هایی که بانک مرکزی انجام 
می ده��د، می تواند خیلی بازار را تحت تاثیر قرار دهد اما 
در بلندمدت، بازار ارز به س��مت نرخ واقعی خود حرکت 

می کند. 
اما اگر در نهایت بیانیه لوزان به توافق جامع هسته ای 
میان ایران و گروه 1+5 منجر ش��ود، اثر اولیه آن در بازار 
بورس این است که یک خوشبینی به وجود می آورد و این 
انتظار به وجود می آید که حداقل رشد کوتاه مدت 10 تا 

15 درصدی در بازار سرمایه اتفاق بیفتد.
اث��ر دوم این اس��ت که اگر تحریم ها لغو ش��ود، بهای 
تم��ام ش��ده کاالها، حم��ل و نقل بین الملل��ی و قیمت 
تم��ام ش��ده واردات کاه��ش یافت��ه و حاش��یه س��ود 
ش��رکت ها بهبود می یابد. ضمن اینک��ه احتماال تقاضای 
مصرف��ی هم با وج��ود انتظارات مقداری بهتر می ش��ود 
و فروش ش��رکت ها رش��د پیدا می کند. اگر در کنار این 
موارد مق��داری از منابع ایران آزاد ش��ود، س��رمایه گذار 
خارجی به کش��ورمان خواهد آمد، تقاضا بهبود می یابد 
و س��رمایه  گذاری هایی که دولت می توان��د با پول بلوکه 
ش��ده انجام دهد، رون��ق پیدا می کند. این م��وارد اثرات 
 ثانویه است که از شش ماه تا سه سال بعد می تواند ادامه 

داشته باشد. 
به نظر می رس��د اگر بیانیه ل��وزان منجر به یک توافق 
هس��ته ای شود، در نهایت احتمال این موضوع هست که 
رشد شتابانی در ش��اخص ها صورت بگیرد اما چون بازار 
بورس همیشه در فضای انتظاری به سر می برد، تا زمان 

حصول توافق هسته ای منتظر می ماند. 
البت��ه به نظر می رس��د بع��د از حص��ول توافق جامع 
هس��ته ای تمام بازار به یک میزان باال نرود. ممکن است 
یکسری از سهم ها از این موضوع اثر خیلی خوب و مثبتی 
بگیرند و رشد چشمگیری داشته باشند اما ممکن است 
برخی از س��هام هم اثرات مالیم بگیرند و رش��د چندانی 
نداش��ته باشند. به عبارت دیگر نباید تصور کنیم که کل 

بازار رشد مستمری داشته باشد. 
بنابراین مهم ترین عاملی که زمینه رشد شاخص ها را 
پس از توافق نهایی هس��ته ای میس��ر خواهد کرد، رشد 
اقتصادی مستمر است. اگر مقایسه ای میان میزان رشد 
اقتصادی در دولت های مختلف داش��ته باش��یم، متوجه 
می شویم در زمان دولت اصالحات رشد اقتصادی حدود 
4/7 درصد بود اما رش��د بازار سرمایه هشت برابر شد. در 
دولت نهم و دهم، رش��د اقتصادی خیلی معنادار نبود اما 
رشد بازار سرمایه 2/5 برابر شد. این موضوع نشان می دهد 
در میان مدت و بلندمدت رشد اقتصادی در بازار سرمایه و 

بورس بسیار اثرگذار است.
نکته دیگر این اس��ت که در مواردی عنوان می ش��ود 
که ممکن اس��ت پس از حصول توافق جامع هس��ته ای، 
مقاومت هایی در داخل وجود داش��ته باشد تا مانع رونق 
و رش��د بازار س��رمایه ش��ود اما واقعیت این اس��ت که 
چن��دان مقاومت خاصی برای رونق ب��ورس وجود ندارد. 
نکت��ه ای که وجود دارد این اس��ت که در بازار س��رمایه 
یکسری عرضه کننده س��هام وجود دارند که تحت فشار 
نقدینگی هستند و می توانند فش��ار عرضه را زیاد کنند 
و باعث شوند بازار س��رمایه مقداری با مانع روبه رو شود. 
این فشارهای عرضه سهام می تواند سهام ها را روان کند 
و به نقدش��وندگی بازار س��رمایه کمک کند. در واقع اگر 
مقاومت هایی هم وجود داشته باشد به این سمت است که 

فروشندگان را بیشتر به سمت بازار روان کند. 
در مجموع می توان گفت تنها اگر مذاکرات هسته ای به 
نتیجه ای قطعی و نهایی نرسد، ممکن است رشد و جهش 
چش��مگیر و پایدار در بازار بورس اتف��اق نیفتد، زیرا در 
حال حاضر فضای حاکم بر بورس انتظاری است و تقریبا 
تمام پارامترهای اقتصاد کالن هم به این موضوع متصل 
اس��ت، به عبارت دیگر در بازار ارز و بازار پول هم همین 
 شرایط انتظاری برای حصول نتیجه در مذاکرات هسته ای 

حاکم است.

تنها نوشداروی بازار بورس ایران 
لغو تحریم ها است؟ 

تحریم های بین المللی تاثیر گس��ترده ای بر اقتصاد 
کش��ورهایی که تحت تحریم قرار دارند می گذارد. از 
تورم و محدودیت تجارت در س��طح بین الملل گرفته 
تا تاثیر بر بازار بورس و ارز. ایران یکی از کشورهایی 
اس��ت که طی س��ال های گذش��ته به دالیل مختلف 
تح��ت تحریم های بین المللی متعددی قرار داش��ت. 
مذاکرات هس��ته ای و صادر شدن بیانیه لوزان، نقطه 
عط��ف و امیدی برای کاهش ی��ا لغو برخی تحریم ها 
و اثربخش��ی مثبت در روند اقتصاد ای��ران را در پی 
داش��ت. براین اس��اس، بازار بورس ای��ران، به عنوان 
یک��ی از ارکان و نماده��ای اقتص��ادی ای��ران مورد 
توجه بس��یاری از متخصصان و تفس��یرگران اقتصاد 
جهانی قرار گرفت. برخی از این بررسی ها، تاثیر این 
لغ��و تحریم ها را کامال مش��هود تلقی کردند و برخی 
معتقدند این تغییر ش��رایط، ناپایدار و حتی متزلزل 

است.
ورورد بازار بورس ایران به رالی اقتصاد جهانی 

نش��ریه »بلومبرگ« با تیتر ورود بازار بورس ایران 
ب��ه رالی اقتصاد جهانی، با دی��دی مثبت به وضعیت 
بازار بورس ای��ران پس از تحریم ه��ا پرداخت. طبق 
گ��زارش بلومب��رگ، ش��اخص اصلی ب��ورس اوراق 
بهادار بازار تهران یک روز پس از اعالم بیانیه، رش��د 
چش��مگیری داش��ت. یکی از علت های این رش��د از 
دید نش��ریه بلومبرگ به وضعیت شرکت های بزرگ 
س��هامدار در بازار بورس باز می گردد، ش��رکت هایی 
که ت��ا پیش از ای��ن روابط تجاری مح��دود و کمتر 
جهانی داش��تند و از این پس می توانند با کشورهای 
دیگر روابط گس��ترده تری داشته باشند، همین رونق 
بازار تجارت در ش��رکت ها، س��رآغازی خواهد بود بر 
رونق بازار بورس. البت��ه تاثیر بازار ارز بر بازار بورس 
و توس��عه میزان صادرات نفت ایران به کش��ورهای 
دیگر از عوامل دیگری هستند که می توانند به شکل 

مشخص بازار بورس را تحت تاثیر قرار دهند. 
رشد صنایع گوناگون و بازار بورس 

رشد صنایع گوناگون، تاثیری مستقیم بر وضعیت 
این صنایع در بازار بورس و به طورکلی در نوس��انات 
بازار بورس خواهد داش��ت. این هم��ان زاویه دیدی 
اس��ت که نشریه»فیوچر« برای بررس��ی بازار بورس 
ای��ران انتخ��اب کرده اس��ت. طبق گ��زارش فیوچر، 
صنایع خودروسازی ایران به طور مستقیم تحت تاثیر 
لغو تحریم ها توانایی رش��د خواهند داشت که همین 
امر بر بهبود شاخص بورس شرکت های خودروسازی 
ای��ران اثرگ��ذار خواه��د بود. ای��ن توس��عه صنایع 
خودروس��ازی به ویژه در توس��عه روابط شرکت های 
خودروساز ایرانی با ش��رکت های خودروساز اتحادیه 
اروپا مهم اس��ت. مسئله دیگر، لغو تحریم های بانکی 
است که خواه ناخواه بازار بورس و ارز ایران را متحول 

خواهد کرد.
افزایش قدرت مانور بانک ه��ای ایران در مبادالت 
بین الملل��ی و توس��عه فعالیت ه��ای بانک��ی از دیگر 
ن��کات مثبت لغو تحریم ها تلقی می ش��ود. در نهایت 
پیش بینی شده که رش��د 2درصد اقتصادی ایران تا 
پی��ش از تحریم ها ب��ه بیش از 5درصد پ��س از لغو 

تحریم ها افزایش یابد. 
بازار بورس و نوسانات ناخواسته 

نگاه فاکس نیوز به مذاکرات هس��ته ای و اثربخشی 
آن ب��ر بازار بورس و اقتصاد ایران در حد وس��ط یک 
پیوستار منطقی قرار دارد. به عبارت دیگر، منتقدان 
فاکس نیوز به دو قطب منفی و مثبت مذاکرات اشاره 
کرده ان��د، اظهارات تن��د و مکرر بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر اس��راییل، وجود مخالفان سیاست های 
اوبام��ا در کنگ��ره آمری��کا و البته مخالف��ان متعدد 
مذاک��رات در بی��ن اح��زاب مختل��ف آمری��کا، عدم 
اعتماد برخی سیاس��تمداران کهنه کار ایران و غرب 
به پیش��رفت مذاک��رات و حس��ن نیت های دو طرف 
مذاکره کنن��ده و... در قطب منف��ی و بهبود صادرات 
ایران در بخش نفت، تغییر ساختار اقتصادی ایران و 
بهبود زیرس��اخت های تجاری و مالی در قطب مثبت 

این پیوستار قرار دارند. 
همچنین با اش��اره به نوسانات بازار بورس ایران در 
پی توافق هس��ته ای و تزریق موج خوش بینی به بازار 
بورس این کش��ور، فاکس نیوز این شادی را تا حدی 
متزل��زل ارزیابی کرد گرچه از س��وی دیگر وضعیت 
فعلی بازار بورس ایران را عالمتی خوب برای ش��روع 

پیشرفت اقتصادی ایران تلقی کرده است. 
آیا همه تقصیر ها به گردن تحریم هاست؟ 

 »شورای سیاس��ت های بین المللی گت استون« 
در مقاله ای به بررس��ی همه جانبه اقتصاد ایران در 
ش��رایط قبل و پ��س از تحریم پرداخته اس��ت، در 
این مقاله سعی ش��ده با دیدی منطقی، به بررسی 
وضعی��ت اقتصادی ای��ران پرداخته و نقاط ضعف و 
قوت اقتص��ادی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. فارغ 
از برخی مباحث تکراری و بیش��تر دیده ش��ده در 
مقاالت مش��ابه، این مقاله به نکته و سوالی درخور 
توجه اش��اره می کند، آیا تمام��ی بحران های مالی 
ای��ران با لغو تحریم ها قابل حل و اساس��ا تحریم ها 

عامل تمامی مش��کالت اقتصادی ایران اس��ت؟
از دی��د ای��ن مقال��ه، گرچ��ه لغ��و تحریم ها به 
وضعی��ت کلی اقتصاد ایران جانی تازه می بخش��د، 
اما تا زمانی که مش��کالت بانکی، مثل موارد فساد 
و اختالس کاه��ش نیابد، س��وء مدیریت در برخی 
ارکان رده میان��ی کنترل نش��ود، بازار ارز و بورس 
تح��ت نظارت های اس��تاندارد تری ق��رار نگیرند و 
ارزش ریال بهبود محس��وس پی��دا نکند، نمی توان 
ب��ه تاثیر همه جانبه تحریم بر اقتصاد و به ویژه بازار 

بورس خوش بینی کامل داشت. 

آزموده

مدیرعام��ل کارگ��زاران آتیه س��از با 
اشاره به کاهش موانع بین المللی ایران 
پ��س از تفاهم ل��وزان اظهار ک��رد:  از 
آنجایی که یکی از ریس��ک های بورس 
مباحث سیاس��ی و بین المللی اس��ت، 
تفاهم لوزان کمک کرد بخش��ی از این 
موانع برطرف ش��ود و س��رمایه گذاران 
چش��م انداز روش��نی از صنع��ت خود 
داش��ته باش��ند. حال با توجه به اینکه 
چارچوب تفاهم در لوزان تعیین ش��ده 
است و از سوی دیگر مسائلی همچون 
کاهش س��ود بانکی و بحث گش��ایش 
را  پاالیشگاه ها جذابیت سرمایه گذاری 
باال برده، پیش بینی می ش��ود حاش��یه 
سود شرکت های بورسی معقول تر شود 
و این چشم انداز مثبت تا حصول توافق 

نهایی تداوم یابد. 
هاش��م باروتی با نگاهی به اهمیت 
هدای��ت  در  کارگزاری ه��ا  نق��ش 
س��رمایه ها اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
بزرگ  غایب��ان  حقوقی  ش��رکت های 
ب��ورس هس��تند. در ش��رایط کنونی 
ممکن اس��ت اف��راد ک��م تجربه وارد 
س��رمایه گذاری ب��ورس ش��وند ک��ه 
ای��ن حال��ت نق��ش کارگزاری ها  در 
اس��ت.  در هدای��ت س��رمایه ها مهم 
به گونه ای ک��ه س��رمایه گذاران را به 
س��مت س��هام های پایدار که ریسک 
کمتر و سود خوبی دارند سوق دهند. 
در حال حاضر بانک ها، ش��رکت های 
خودروی��ی و ش��رکت های  آی ت��ی از 

هستند.  برخوردار  مناس��بی  وضعیت 
از طرف دیگر با ورود س��رمایه جدید 
به بورس، سهام های ناشناخته شانس 
بزرگ شدن پیدا می کنند. سهام هایی 
که از س��وی صندوق های مالی، بانک 
و... حمای��ت می ش��وند درصورتی که 
به درس��تی وارد بورس شوند شرایط 
مس��اعدی در انتظ��ار آنه��ا خواه��د 
ب��ود. او با نگاهی به چش��م انداز توافق 
ایران ب��ا کش��ورهای 1+5 اضافه کرد: 
چش��م انداز این تفاهم، در بلند مدت و 
با کمترین نوس��ان  حداقل یک س��اله 
دیده می ش��ود، با این حال پیش بینی 
می شود پس از تفاهم شاخص مرز 90 
هزار را پش��ت س��ربگذارد، اما اگر این 
توافق ص��ورت نگیرد حداق��ل 5 هزار 
واحد سقوط خواهیم داشت. به گونه ای 
که ش��اخص ها به م��رز 56 هزار واحد 

کاهش می یابد. 
باروت��ی با بی��ان اینکه هن��وز ورود 
از  پ��س  را  س��رمایه گذاران خارج��ی 
تفاه��م تجربه نکرده ای��م، تصریح کرد: 
ب��ازار هم اکن��ون روند طبیع��ی خود 
را طی می کن��د و هنوز س��رمایه های 
خارج��ی را جذب نکرده اس��ت. حال 
اگر سهام های بورس به صورت پیله ای 
افزایش یابد بعد از آن افت ش��اخص ها 
را ش��اهد خواهیم بود. در مقابل، سهام  
پروژه های بزرگ و مورد حمایت دولت 
از ثبات باالتری برخوردارند و می تواند 

مقصد سرمایه گذاران جدید باشد. 

سرمایه گذاری  شرکت  مالی  معاون 
فل��زات در رابطه ب��ا وضعیت بورس 
پ��س از تواف��ق احتمال��ی ای��ران با 
گف��ت:  ژن��و  در   5+1 کش��ورهای 
در فضای  تغییرات��ی ک��ه  برمبن��ای 
کس��ب وکار کش��ور به وجود می آید 
ش��رکت ها نیز ش��رایط مساعدی در 
بورس به دست می آورند، حال بخشی 
از ای��ن قضیه ب��ه جنبه روانی پس از 
تواف��ق بازمی گ��ردد، اما ب��ا توجه به 
ش��رایطی که پس از تفاهم لوزان به 
وجود آمده است بانک ها، شرکت های 
رون��د  پتروش��یمی ها  و  خودروس��از 
مثبتی را در بورس در پیش گرفتند. 
حال اگر تواف��ق صورت نگیرد همین 
ش��رکت ها که روند مثبت��ی را تجربه 

کرده اند نس��بت به سایر شرکت های 
بورسی بیش��تر ضربه خواهند خورد. 

به  نگاهی  ب��ا  علی اکبری  مرتض��ی 
عواملی که زمینه رش��د ش��اخص ها 
زی��اد می کن��د،  را  تفاه��م  از  پ��س 
از مهم تری��ن  یک��ی  تصری��ح ک��رد: 
مس��ائل اقتصادی ک��ه روی وضعیت 
ش��رکت های بورس��ی اث��ر می گذارد 
بحث نقل و انتقال پول است. بانک ها 
پیش از آغاز تحریم ها بیشترین سود 
را از طری��ق فاینانس، یوزانس و نقل 
و انتق��االت مالی می برن��د اما اکنون 
ای��ن درآمده��ا ب��ه حداقل رس��یده 
اس��ت. از ای��ن رو اگ��ر توافق حاصل 
ش��ود بار دیگر بانک ه��ا از این منافع 
بهره مند خواهند ش��د. از سوی دیگر 

در حال حاضر شرکت ها تبادل مالی 
و ضمانت نامه ها را از طریق صرافی ها 
ب��ا هزین��ه باالتری انج��ام می دهند، 
بنابراین با رفع تحریم ها این ش��رایط 
اقتص��ادی  وضعی��ت  روی  بهین��ه 
ش��رکت ها و در نهای��ت وضعیت آنها 

در بورس اثر گذار خواهد بود. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه بهب��ود وضعیت 
اقتصادی، ش��رکت های بیشتری را به 
س��وی بورس فرا می خوان��د ادامه داد: 
ش��رکت هایی ک��ه در ب��ورس حضور 
دارن��د تحت تاثی��ر دو مقوله واردات و 
صادرات هستند، حال در شرایطی که 
توافق صورت گیرد قیمت دالر کاهش 
می یاب��د و ش��رکت های وارد کننده با 
هزین��ه کمتری روبه رو می ش��وند، در 

نتیجه ش��رایط بهتری خواهند یافت. 
صادر کننده ه��ا نی��ز گرچ��ه در ن��گاه 
نخست با کاهش دالر متضرر می شوند 
ام��ا ب��ا در نظر گرفتن کاه��ش هزینه 
حمل و نقل��ی، اس��تفاده از فاینانس و... 
وضعیت درآمدی آنه��ا جبران خواهد 

شد. 
علی اکبری با تاکی��د بر تاثیرپذیری 
ب��ورس از ش��رایط اقتص��ادی کش��ور 
افزود: بورس از فضای اقتصادی کشور 
تاثی��ر می پذیرد. چراکه با توافق و رفع 
تحریم ها شاهد از بین رفتن کمبودها 
و اجرای پروژه ه��ای صنعتی خواهیم 
ب��ود و این موضوعی اس��ت ک��ه روند 
ش��اخص های ب��ورس را مثبت خواهد 

کرد. 

یک کارش��ناس ب��ورس در رابطه با 
چگونگ��ی تاثی��ر توافق ژن��و بر بورس 
گف��ت: پ��س از مثبت ش��دن توافقات 
ایران با کشورهای 1+5 شاهد دو تاثیر 
آن��ی و موقت و ی��ک تاثیر بلندمدت و 
مان��دگار خواهی��م ب��ود. به گونه ای که 
هفته ابتدایی پس از تفاهم لوزان شاهد 
رشد 7/5 درصدی شاخص های بورس 
بودیم. ب��ه عبارت دیگر ش��اخص های 
ب��ورس از 61758 در 29 اس��فند ماه 
س��ال 93 به 70684 در 20 فروردین 
94 پس از تفاهم لوزان رسید، اما پس 
از آن کم کم ش��اهد تخلی��ه جو روانی 
بودیم و فضا در حال تثبیت شدن بود. 
محمدحس��ین بابال��و ب��ا نگاهی به 
تجربه بیانیه سال گذشته ژنو و اثر آن 
روی بورس کشور افزود: بعد از نشست 
ژنو در پاییز س��ال 93 ش��اهد کاهش 
قیم��ت دالر از 3700 تومان به 2900 
تومان بودیم که شاخص های سهام در 
بورس نیز رشد قابل مالحظه ای داشت. 
گرچه پ��س از آن افت کرد و اقدامات 
سیس��تماتیک دول��ت مانن��د کاهش 
قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی 
نتوانس��ت ش��اخص ها را باال نگه دارد. 
ب��ا این حال این مس��ئله به عنوان یک 
تجربه نش��ان می دهد که پس از توافق 
در تیر ماه امسال دوباره شاهد افزایش 

شاخص های بورس خواهیم بود. 
او با اش��اره به مقوله ه��ای اثر گذار در 
افزایش شاخص های بورس کشور ادامه 

داد: ارزش س��هام و شاخص ها برمبنای 
ورود نقدینگی سنجیده می شود، یعنی 
زمانی که سرمایه جدید وارد بازار سرمایه 
شود ش��اخص ها ارتقا خواهند یافت. به 
همین دلیل افزایش شاخص های بورس 
پس از تفاه��م لوزان را می توان ناش��ی 
از فض��ای روانی دانس��ت، زیرا س��رمایه 

جدیدی وارد این بازار نشده است.
بابالو اظهار داشت: درباره ورود سرمایه 
جدید به ب��ورس پس از توافق اتفاق نظر 
وجود دارد اما میزان آن قابل پیش بینی 
نیست. حال اگر این نقدینگی وارد شود 
و کاهش نرخ س��ود بانک��ی نیز رخ دهد 
شرکت ها سودده خواهد شد. با این حال 
باید این مس��ئله را نیز م��ورد توجه قرار 
داد که پ��س از افزای��ش تحریم ها دالر 
گ��ران ش��د و واردات کاه��ش یافت. در 
مقابل شاهد رش��د صادرات بوده ایم که 
در کنار آن رشد ش��رکت های صادراتی 
رخ داد. بنابراین اگر تحریم ها رفع ش��ود 
ش��رکت های وارد کننده رشد می کنند. 
در مقابل شرکت های صادراتی با کاهش 
درآمد روبه رو می ش��وند ک��ه آنها تنها با 
جذب سرمایه های جدید می توانند این 

کاهش قیمت دالر را جبران کنند. 
او در مورد پیش بینی رشد شاخص ها 
پ��س از توافق ژنو تصری��ح کرد: اگر ما 
اوج ش��اخص های بورس ای��ران را 90 
ه��زار فرض کنیم به ط��ور قطع پس از 
توافق تیر ماه انتظار افزایش آن تا مرز 

100 هزار واحد را خواهیم داشت. 

بابالو اظهار داشت: 
توافق هسته ای در بلندمدت تاثیر واقعی خواهد داشت

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

دیدگاه

دریچه

رشد شاخص های بورس پس از تفاهم لوزان نویدبخش رشدی پایدار پس از توافق 
احتمالی لوزان است. کارشناسان در این زمینه معتقدند ورود سرمایه های جدید به 
بورس و رفع محدودیت انتقال پول و کاهش هزینه تبادالت مالی، رشد اقتصادی 
را برای کشور به ارمغان می آورد که برمبنای آن انتظار می رود بورس ایران پس از 

توافق ژنو رکورد شاخص 90 هزار را بشکند. 
بازار سرمایه عالوه بر تاثیرپذیری از تغییرات تولید در بخش های مختلف اقتصادی، 
متاثر از روابط سیاسی و بین المللی نیز است، چراکه جریان واردات و صادرات روند 
تامین مواد اولیه و در نهایت سوددهی شرکت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این 

موضوع ارزش سهم این شرکت ها را در بورس ارتقا خواهد داد. 

نگاهی به چشم انداز بورس پس از توافق احتمالی ژنو

آیا بورس رکورد شاخص 90 هزار را خواهد شکست؟! 
وداد حسینی

کارشناس بازار سرمایه
حامد شایگان

مرتضی علی اکبری: 
تسهیل انتقال پول رشد شاخص ها را به دنبال دارد

بورس نیازی به عصا ندارد
ی��ک فعال ب��ازار س��رمایه با بی��ان اینکه ریس��ک 
سیستماتیک از بازار خارج شده است، گفت: در شرایط 
فعلی بورس از بحران خارج شده و نیازی به عصا ندارد، 
لذا نباید دستکاری و دخالت در روند بازار صورت گیرد.
علیرض��ا عس��کری ماران��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
س��رمایه گذاری مل��ی ای��ران  در گفت وگ��و با ایس��نا 
درخصوص شرایط فعلی بورس گفت: موفقیت دولت در 
کنترل تورم و تفاهمنامه سیاس��ی موجب خارج شدن 
ریس��ک سیستماتیک از بازار ش��ده است به طوری که 
بازار سرمایه از رسیدن به توافق جامع هسته ای و رفع 

تحریم ها بیشترین منفعت را می برد. 
وی افزود: لذا زمانی که پیش بینی می ش��ود اوضاع 
ب��ورس و روند تقاضا بهبود پی��دا می کند، باید زمینه 
مناسب فراهم شده و با انجام عرضه های مناسب، روند 
بازار مدیریت ش��ود، بنابراین س��ازمان بورس نباید در 
شرایط فعلی در روند بازار و عرضه و تقاضا دخالت کند 
زیرا سازمان بورس یک دستگاه نظارتی است و وظایف 

نظارتی دارد. 



کشف منابع تازه نفت و گاز از میادین 
نفتی در چین

به گزارش وال اس��تریت ژورنال، وزارت 
خ��اک و مناب��ع چین اعالم ک��رد: این 
کشور در سال گذشته میالدی )2014( 
موفق به کشف منابع جدید و وسیعی از 

نفت و گاز در نقاط مختلف نفت خیز خود شده است.
بنا بر این گزارش، دولت چین در س��ال 2014 در حدود 
1.06 میلیارد تن نفت خام از میادین مختلف نفتی کش��ف 
کرده که این میزان بیش��تر از حجم منابع کش��ف شده در 
سال 2013 اس��ت. چین در این س��ال حدود 1.1 میلیارد 
تن نفت خام کش��ف کرده بود. براساس گزارش های منتشر 
شده، این برای هشتمین سال متوالی است که دولت چین 
توانسته بیش از یک میلیارد تن نفت خام از میادین مختلف 
نفتی کشف کند. همچنین میزان منابع جدید گاز طبیعی 
کشف شده در سال 2014 میالدی 1.1 تریلیون مترمکعب 

بوده است.
وزارت خ��اک و مناب��ع چین در عین ح��ال اعالم کرد از 
مجموع میزان نفت و گاز کش��ف ش��ده، تنها 187 میلیون 
ت��ن نفت خام و 474.9 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، قابل 
برداش��ت با تکنولوژی ها موجود است. همچنین میزان گاز 
ش��یل کشف ش��ده، 106.75 میلیارد مترمکعب بوده که از 
این میزان 26.69 میلیارد آن قابل برداش��ت است.گاز شیل 
)Shale gas( نوعی گاز طبیعی اس��ت که در ساختارهای 

زمین شناسی شیل به صورت درگیر یافت می شود.

بیشترین افزایش تولید
 نفت عربستان در 30 سال گذشته

عربس��تان اعالم کرد 
ماه مه  سال جاری  در 
تولید نفت خود را به 

بیش از 10.2 میلیون بشکه در روز افزایش داده است.
به گزارش بلومبرگ، بنا به آمار ارائه ش��ده از سوی دولت 
عربستان به سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( این 
کش��ور در ماه مه  سال جاری تولید نفت خود را 658.8 هزار 

بشکه در روز افزایش داده است.
این میزان افزایش در تولید نفت عربس��تان در 30 س��ال 
گذشته بی س��ابقه بوده است. براساس این آمارها عربستان، 
به عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت اوپک، در ماه مه  به طور 
متوسط روزانه 10.294 میلیون بشکه نفت تولید کرده است 
که از 10.2 میلیون بش��که نفت روزانه تولیدی این کش��ور 
در آگوس��ت سال 2013 نیز فراتر رفته است. بنا به گزارش 
بلومب��رگ، این افزای��ش در میزان تولید، مع��ادل نیمی از 
ظرفیت روزانه تولید نفت ش��یل )نفت از صخره های رس��ی 
و شنی( در تاسیسات اس��تخراج نفت شیل بیکن در ایالت 
داکوتای شمالی آمریکاس��ت. میادین نفت شیل، بیشترین 

حجم ذخایر نفتی آمریکا را تشکیل می دهند.

چرا نباید روی ایمیل
 شاهزاده نایروبی کلیک کنیم؟ 

 به گزارش واش��نگتن 
پست، شما نباید روی 
ارسال ش��ده  ایمی��ل 
با موضوع ش��اهزاده نایروبی کلیک کنی��د، چراکه بعد از 
 کلیک و در اختیار گرفته شدن سیستم تان توسط باج افزار 
)Ransomware( تعریف ش��ده بای��د ب��ه حمله کننده 
یا نویس��نده برنام��ه پول بدهی��د تا سیس��تم تان را رها 
کند. باج افزارها در دنیای هک بس��یار پیش��رفته ش��ده و 
حمله کنن��دگان پ��س از در اختیار گرفتن کل سیس��تم 
وین��دوز، از مالک سیس��تم طل��ب پول می کنن��د. حاال 
کسپراس��کای ابزاری ساخته تا کلیدهای رمزگذاری شده 
توسط باج افزارنویسان را باز  کند و بدین ترتیب می توان با 
 آنها دست به مبارزه زد. اما دیگر اینکه هکر بنگالدشی به نام

 TiGER-M@TE توانس��ت با ارجاع اجباری کاربرانی 
که وارد س��ایت گوگل مالزی می شدند، به سایتی جعلی، 
خودی نش��ان دهد. این هکر در س��ال 2011 با استفاده 
از روش مش��ابه، گوگل بنگالدش را نی��ز هک کرده بود. 
روش ارجاع آدرس دهی باعث لو رفتن اطالعات نمی شود 
و گ��وگل مالزی پ��س از اطالع یافت��ن از ماجرا بالفاصله 
مشکل را حل کرد! به ظاهر این هکر با رخنه به دیتابیس 
MYNIC به ادمین های مالزیایی دسترس��ی غیرقانونی 
 NIC پیداکرده و ای��ن کار را انجام داده اس��ت. مدیران
به خصوص nic.ir باید مواظب رعایت نکات امنیتی برای 

سرورهای مرکزی خود باشند! 

قیمت برخی 
خودرو های 
ارزان قیمت

در بازار تهران 
اگ�ر قص�د خری�د خ�ودروی 
ارزان قیم�ت داری�د در ج�دول 
ام�روز لیس�ت خودرو های�ی را 
می بینی�د که می توانید آنها را با 
حدود 20میلیون سرمایه یا کمتر 

خریداری کنید.

در خبرها داش��تیم که س��یب های داخلی را در ظاهری ش��کیل تر به اسم سیب 
خارجی و سیب فرانسوی به مردم می فروشند! 

خبرن��گاران خودپ��رداز ب��ه کف بازار رفتند ت��ا چند و چون این ماج��را را جویا 
ش��وند. در میوه فروشی سر محل ما که گوجه را نیز بسیار ارزان می فروشد، سیبی 
ب��ا ظاه��ری زیبا و براق برای فروش بود که میوه فروش تأکید داش��ت این س��یب 

فرانسوی است. در صحبت با این میوه فروش محترم به نتایج جالبی رسیدیم. 
- تو خبرها داشتیم اینها همش ایرانین، ماجرا چیه؟ 

میوه ف��روش: چ��ی ایرانیه؟  میوه ها؟  همش خارجیه!  همش!  س��یب رو از قلب 
فرانسه واسم مسافری آوردن، اصاًل تو به قیافه سیبه نگاه کن، باهات حرف می زنه. 

- چی میگی آقا!  حرف میزنه؟  چی میگه؟ 
Je suis français, je ne discute pas avec :میوه فروش

- جااان؟  یعنی چی؟ 
میوه فروش: گفت با من بحث نکنید من فرانس��وی هستم. شما به این سیب که 

ایرانیه توجه کن، ببین چی میگه؟ 
- چی میگه؟ 

میوه فروش: به زبان شیرین فارسی داره میگه من ایرانی ام. 
- یعنی شما این سیب ها رو از فرانسه وارد می کنین؟ 

میوه فروش: بله دیگه، پس چی؟ 
- از کجای فرانسه؟ 

میوه فروش: س��یب فرانس��وی اصاًل طعمش معلومه، من نمی دونم چطور ش��ما 
نفهمیدید، مزه موز میده بی شرف، یک گاز بزن می فهمی. سیب ایرانی نه تنها مزه 

سیب میده بلکه فواید سیب رو هم داره! 
- خب این سیب های فرانسوی در کجا تولید میشه؟ 

میوه فروش: طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم، این سیب ها در منطقه لویدماوند 
تولید و پس از بررسی های کارشناسی به تهران آورده شده. 

- این لویدماوند که می گید کجاست؟ 
میوه فروش: یکی از ش��هرهای مهم فرانس��ه هست که س��االنه کلی توریست به 

اونجا میره. 
- بعد تولید کننده و باغدارشو می شناسین؟ 

میوه ف��روش: بله بله! یکی از تولیدکنندگان عمده این س��یب، آقای ژوس��یروس 
دوس��یب هستند که چندین هکتار باغ سیب در فرانسه و در شهر لویدماوند دارند 

که بخش اعظم سیب فرانسوی مارو ایشون تولید می کنند. 
- حمل و نقلش به ایران از چه طریقی انجام میشه؟ 

میوه فروش: فرانس��ه وس��یله مخصوصی برای حمل و نقل سیب طراحی کرده که 
اسمش ژونیسان لوگاوی هست که رنگش هم آبیه که حالت وانت داره، این وسیله 

رو از سیب پر می کنن و از راه زمینی به تهران می فرستن. 
- عجب!  چه جالب!  شما می دونید که گمرکی سیب چقدره؟ 

میوه ف��روش: گمرکی؟!  گمرکی نمی خواد که. ش��رق تهران و جاده فیروزکوه رو 
که تش��ریف ببرید، کیلومتر 60 وارد فرانسه می شید، چقدر مردمان فهمیم، چقدر 

آب و هوای خوب!  عالیه واقعا!  نرفتید تا االن؟! 
بن��ده بعد از ای��ن مصاحبه تالش زیادی کردم دو بچه خرس را به فرزندی قبول 

کنم و در سلسه جبال آلپ زندگی ام را ادامه دهم که متأسفانه میسر نشد. 

اسپکتری ایکس360 لپ تاپ، اولترابوک و تبلت جدید اچ پی است که اول مارس 2015 راهی بازار شده است و با مشخصات فنی- حرفه ای با لپ تاپ هایی مانند مک بوک 
پرو اپل و سرفیس پرو مایکروسافت رقابت می کند و این در حالی است که 900 دالر قیمت خورده است.

هم�ه می دانند پ�س از اس�تیو جابز فقید، 
تیم کوک اکنون مهم ترین شخصیت در شرکت 
اپل اس�ت ام�ا وی تنها ش�خصیت مهم این 
شرکت نیس�ت و در کنار وی ده ها شخصیت 
مهم و بااس�تعداد هس�تند که اپل را به یکی 
از ثروتمند ترین و قدرتمند ترین شرکت های 

فعال در حوزه تکنولوژی تبدیل کرده اند. 
هر س�نگ بزرگی نیازمند بازویی توانا برای 
برداشتن و زدن است. ایجاد و خلق شگفتی و 
رقابت با شرکت های بزرگی که هر روزه، تمامی 
تالش خود را برای جلب مشتریان بیشتر و به 
در کردن رقبا از صحنه دارند، در دنیای امروز 

کاری بسیار دشواری است.
به گزارش تابناک، هرچند در شرکتی مانند اپل، 
اغلب تنها چند نام را بیش از همه می شنویم، واقعیت 
این است که انبوهی از استعدادها به دور هم جمع 
ش��ده اند تا یک چنین غولی را در دنیای تکنولوژی 
هدای��ت کنن��د. بگذارید نگاهی به برجس��ته ترین 

شخصیت های فعال در شرکت اپل داشته باشیم.
 »استیو زادسکی«

کسی که سرپرستی تیم طراحی آیفون و  آی پد 
را در اپل عهده دار است و همچنین گفته می شود، 
پروژه س��اخت اتومبیل اپ��ل را نیز هدایت می کند. 

وی 16 س��ال اس��ت در این ش��رکت فعالیت دارد. 
وال اس��تریت ژورنال گزارش داده که قرار است وی 
تیمی هزار نفری را برای پروژه تیتان � که مربوط به 

ساخت اتومبیل اپل است � هدایت کند.
 »جانی آیو« نقاش اپل

جان��ی آیو، قائم مق��ام تیم طراحی اپل اس��ت و 
مسئولیت اصلی طراحی گجت های معروف شرکت 
اپل همچون آیفون را بر عهده دارد. وی مغز متفکر 
جزییات دقیق و ش��گفتی است که در طراحی های 
اپل ش��اهد آنیم. وی کس��ی اس��ت که تا آنجا که 
می شود از رسانه ای ش��دن و حضور در مراسم های 

مختلف سر باز می زند.
 »جف ویلیامز«

وی کسی است که اپل را قادر به تولید میلیون ها 
نسخه از آیفون می کند؛ قائم مقام تیم عملیات اپل 
که مسئولیت زنجیره تامین قطعات اپل را عهده دار 
اس��ت. وی را باید دلیل اصلی پ��ول پارو کردن اپل 
دانس��ت، زیرا مس��ئولیت تامین قطعات الزم برای 
آیفون یعن��ی درآمدزا ترین گجت اپل بر عهده وی 

است.
 »فیل شیلر« داستان سرای اپل

مدیر اصلی بازاریابی اپل، یکی از س��نگین ترین 
مس��ئولیت ها را در این ش��رکت بر عهده دارد. وی 

کسی است که باید همواره دیدگاه عمومی را راجع 
به محصوالت اپل خوش بینانه نگاه دارد. وی از سال 
1997 در این ش��رکت مش��غول اس��ت و در اغلب 
مراس��م اپل، نقش بازگو کننده داستان محصوالت 

جدید را دارد.
iTunes  ادی کیو« خالق« 

قائم مقام بخش اینترنت و خدمات نرم افزاری اپل، 
نرم افزار اصلی این شرکت یعنی iTunes را طراحی 
کرده و آن را به جایی رسانده که امروز می بینیم. از 
سوی دیگر، یکی از نقاط قوت اپل در برابر سایر رقبا 
Store  است که ادی کیو مستقیم مسئول توسعه 
آن است. وی همچنین مسئولیت حفاظت و صیانت 

از iCloud  را نیز عهده دار است.
 »آنگال آرنت«

بخش خرده فروش��ی اپل، یکی از س��ودآور ترین 
بخش های این ش��رکت در سیاست گذاری است و 
یکی از نقاط دیگر قوت اپل را در برابر رقبا تشکیل 
می دهد. به همین دلیل، اپل بیش از یک س��ال به 
دنبال فرد مناسب برای سرپرستی این بخش گشت 
تا سرانجام در اکتبر 2013 آنگال آرنت را به این مقام 
منصوب کرد. حال آرنت باید نخستین آزمون سخت 
خود را در خصوص س��اعت هوش��مند اپل در سال 

جاری پشت سر بگذارد. 

استراتژیست های »اپل« چه کسانی هستند؟ 

سیب بی پدر و مادر! 
یکی از مس��ائل مبتالب��ه در قرارداده��ا و حتی 
قراردادهای خرد در بین اف��راد جامعه، وجود وجه 
التزام یا پیش بینی آن در قراردادها بوده اس��ت؛ به 
این نحو که در معامله به  منظور جبران خس��ارتی 
که از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد برای 
طرفین ایجاد می شود، مبلغی را در قرارداد پیش بینی 
کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد یا تاخیر در اجرای آن 
صورت گرفت؛ مبلغ پیش بینی شده به زیان دیده، 
پرداخت شود.  به طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری 
بین طرفین مقرر می ش��ود که چنانچ��ه پیمانکار 
موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن 
تاریخ به بعد باید روزانه فالن مقدار یا اینکه کال فالن 
مبلغ را به عنوان خس��ارت بپردازد لذا با درج چنین 
شرطی در قرارداد ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی 
مجاز و برای طرفین الزام آور است، در صورت تخلف، 
پیمانکار باید مبلغ مذک��ور را به عنوان وجه التزام یا 
خسارت بپردازد که با اطالع و آگاهی افراد از چنین 
امری به نوعی به اس��تحکام و رعایت مفاد قرارداد ها 
بین م��ردم می انجامد.  با توجه ب��ه قانون مدنی که 
این گونه عنوان کرده است که: »اگر در ضمن معامله 
شرط شده باشد در صورت تخلف، متخلف مبلغی را 
به عنوان خسارت تادیه کند حاکم نمی تواند او را به 

بیش��تر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم 
کند.« چیزی که از طرف قانون گذار برای افراد مجاز 
شمرده شده اس��ت تعیین کردن وجه التزام برای 

تخلف هر یک از طرفین قرارداد است. 
 پس با تعیین خس��ارت در قرارداد خصوصی یا 
ضمن عقد، می توان میزان خس��ارت را معین کرد 
یعنی هم احتمال افزایش خس��ارت و ه��م احیانا 
موجب کاهش خس��ارت از میزان واقعی آن باشد و 
حتی گاهی به چش��م می خورد که با شرط کردن 
عدم مسئولیت؛ خسارت را کال منتفی کنند.  مزیتی 
که این نوع تعیین خس��ارت در قراردادها دارد این 
است که این خسارت مقطوع است یعنی اگر یکی از 
طرفین معامله تخلفی اعمال کنند هنگام مراجعه به 
دادگاه قاضی نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از 
آنچه در قرارداد پیش بینی شده محکوم کند، حتی 
اگر میزان وجه التزام از خسارت که واقعا به شخص 
وارد شده اس��ت خیلی گزاف تر و بیشتر از خسارت 
واقعی باشد و هدف از جبران خسارت در معامالت 
بهبود و التیام وضعیت اقتصادی زیان دیده از نقض 
قرارداد است؛ وقتی خسارتی از فسخ قرارداد به وجود 
می آید بحث مطالبه خس��ارت عنوان می شود و در 
اینجاس��ت که دادگاه باید ارزش پولی ضرر و زیان 
را ارزیابی کند. طرفین نیز می توانند از قبل در مورد 
میزان خسارت ناش��ی از نقض قرارداد توافق کنند. 

این توافق عالوه براینکه موجب تسهیل کار دادگاه ها 
و دادرسان می شود از بروز اختالفات میان طرفین 
قرارداد جلوگیری کند. حتی باعث زائل شدن ترس 
طرفین از مسئولیت های احتمالی و نا مشخص آینده 
و ش��اید موجب کاهش هزینه ه��ای تولید به علت 
حذف حق بیمه و. . . می ش��ود. در این جاست که به 
معنای واقعی وجه التزام می توان پی برد و اهمیت 
آن را دریافت.  در واقع فایده مهم این ش��رط معاف 
کردن زیان دیده، از اثبات ورود خس��ارت و تعیین 
میزان آن است زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه 
التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است؛ 
درحالی که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، 
در صورت عدم پیش بینی چنین ش��رطی، مدعی 
خسارت باید ورود خسارت و رابطه میان عدم انجام 
تعهد و زیان به بار آمده را نیز ثابت کند. برای رسیدن 
به همین فایده است که قانون، دادرس را از تعدیل 
یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام منع می کند تا از 
شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری 
شود.  بنابراین با گذاشتن ش��رط وجه التزام یعنی 
خس��ارت در قرارداد ها، می توان روند دادرس��ی در 
محاکم را کوتاه تر کرده و ضمن آنکه کمک به تثبیت 
و استحکام قرارداد ها در این مورد کرد حتی ترس و 
نگرانی را از طرفین معامله در م��ورد تخلف از مفاد 

قرارداد کاهش داد. 

خسارت قراردادی یا وجه التزام 

 آمال و آرزوی هر فردی آن چیزهایی است که جامعه برای او تعیین کرده است 
و الگو قرار داده است. خواسته های هر فرد مبتنی بر آن چیزی است که به اصطالح 

ایده آل تیپ یا الگوی نوعی خوانده می شود.
 درب��اره هرچی��زی یک ایده آل تیپ وج��ود دارد. مبل خوب ی��ک ایده آل تیپ 
دارد. پیرهن خوب یک ایده آل تیپ دارد. خواسته ها و امیال هر فردی از بدو تولد 
توس��ط جامعه در او نهادینه می شود. فرد به مردم نگاه می کند، اطالعات می گیرد 
و بعد الگوس��ازی می کند. حاال باید پرس��یدکه آیا این الگ��و عینا در جامعه واقعی 
وجود دارد؟ پاس��خ نه اس��ت. مثال ایده آل تیپ یک ش��وهر در جامعه ما این است 
که آن مرد خوش��تیپ باش��د، قوی باشد، مهربان باش��د، پولدار باشد، تحصیلکرده 
باش��د، خانواده خوبی داشته باش��د و... . اصال آیا این چنین فردی وجود دارد؟ اما 
این ایده آل س��اخته و پرداخته ذهن فرد و برداشت ذهن فرد از جامعه ای است که 

در آن زندگی می کند.
 نظام اقتصادی و اجتماعی در جوامع در تالش اس��ت تا مردم به خواس��ته ها 
و آمال خود دس��ت یابند اما از آن جایی که ایده آل تیپ های افراد دقیقا مانند 
هم نیس��ت در جوامع، این امر ممکن نیست که همه به آمال خود دست یابند. 
بنابراین در این میان افرادی برای دس��تیابی ب��ه آنچه می خواهند مرتکب جرم 
می ش��وند زیرا هرگاه بین هدف و امکان رس��یدن به هدف فاصله بیفتد، جرم و 

خودکشی اتفاق می افتد. 
ف��رد وقتی نمی تواند چیزهایی که می خواهد به دس��ت بی��اورد رو به دزدی و... 
می آورد یا دست به خودکشی می زند. برای کمتر شدن این قبیل بزه ها و جرم هایی 
که از عدم توفیق در دس��تیابی به اهداف ش��کل می گیرد باید تالش ش��ود تا افراد 

بیاموزند که اهداف و آرزوهای شان را با واقعیت موجود تطبیق دهند.

تطبیق واقعیت و آرزوهای انسان

نگاه آخر

جدول امروز

360

منطقه آزاد

خود پرداز

قــاب

کیوسـک
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امان اهلل قرایی مقدم
جامعه شناس

قیمت ) تومان(مدل خودرو

19,600,000سایپا 141

SE -111 20,600,000پراید

 SE -132 20,600,000پراید

22,000,000پراید SE -131 گاز سوز

TL 151 15,600,000پراید

21,000,000ام وی ام - چهار سیلندر

24,400,000تیبا SX یورو 4

SX 27,200,000تیبا 2 - هاچ بک

 SE 27,700,000سمند

GLX 405 27,500,000پژو

14,500,000وانت باردو

مرک��ز آمار اعالم کرد:  متوس��ط قیمت خریدوفروش ه��ر مترمربع زمین یا زمین 
س��اختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی برای 
نیمه نخست سال 93 در کشور 7 هزار و 248 ریال بوده که این رقم نسبت به دوره 

قبل یک درصد کاهش یافته است.
 مرکز آمار ایران اطالعات قیمت و اجاره مس��کن در نقاط ش��هری کشور در نیمه 
اول س��ال 93 را منتش��ر کرد،  این در حالی است که متوس��ط قیمت خریدوفروش 
یک مترمربع زمین معامله ش��ده در تهران در این بازه زمانی 38 هزار و 771 ریال و 
متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران در همین مدت 

33 هزار و 690 ریال بوده است. 
متوس��ط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زمین یا زمین س��اختمان های مسکونی 
کلنگی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در کل کشور درنیمه ابتدایی 
س��ال 93،  7 ه��زار و 248 ری��ال بوده اس��ت که نس��بت به دوره قب��ل یک درصد 
کاهش و نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل 6/9 درصد افزایش داشته است.  در میان 
استان های کشور،  بیشترین متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زمین یا زمین 
ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده 38 هزار و 771 ریال در استان تهران و 

کمترین آن 583 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. 

سودوکو

سعید هوشیار
طنزنویس

نیلوفرمومنی بروجنی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق
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