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سرنوشت شرکای تجاری ایران در پساتحریم

 رشد سپرده گذاری در بانک ها
نصف شد

پایان پیمانکاری تهاتری چین و روسیه 

رقابت موسسات مالی غیر مجاز با بازار سرمایه برای جذب نقدینگی

بررسی تاثیر منافع اقتصادی بر مذاکرات هسته ای

درخواست فعاالن بخش خصوصی

راهسازان جهان در راه ایران 

 دولت تصدی گری در تعیین قیمت 
محصوالت پتروشیمی  را کنار بگذارد
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هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور آیین نامه های 
اجرایـی رفـع موانع تولیـد رقابت پذیـر را به وزارت امـور اقتصادی و 
دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری 
اسـالمی ایران ابالغ کرد. این هفت آیین نامه شامل مواد مختلف قانون 

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است 
که چندی پیش به تصویب هیات وزیران رسید. 

بررسی ابالغیه دولت در مورد رفع موانع تولید رقابت پذیر 

آیین نامه کافی نیست

آمادگی برای استفاده از شرایط بهبود احتمالی، در گفت وگو با دکتر احمد روستا

اصول بازاریابی در شرایط رفع تحریم

علی طیب نیا، طی نامه ه��ای جداگانه خطاب به معاونان 
وزارت اقتصاد و رؤسای سازمان های تابعه، نکاتی را در جهت 
بهبود فعالیت های دستگاه های تابعه خواستار شد. این نامه ها 
که پ��س از ارائه گزارش عملکرد معاونت ها و س��ازمان های 
تابعه در چارچوب سند راهبردی ابالغی از سوی وزیر اقتصاد 
ارسال شده، به مثابه نقشه راه برای وزارت اقتصاد و واحدهای 
تابعه محسوب می شود.  این گزارش حاکی است، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی طی نامه ای خطاب به رییس کل سازمان 
امور مالیاتی خواستار تسهیل و سادگی بیش از پیِش فرآیند 
تش��خیص و دریافت مالیات شد.  وزیر اقتصاد طی این نامه 
با بیان اینکه ضروری اس��ت با استقرار نظام جامع مالیاتی، 
اهداف مرتبط با سرعت بخشی و سهولت بخشی فرآیندهای 
مالیاتی نیز محقق شود، افزود: براساس اولویت بهبود محیط 
کسب وکار که مورد تاکید رییس جمهور محترم نیز هست، 
باید فرآیندهایی که کسب وکارها با آن سروکار دارند ساده تر 

و سریع تر شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه همزم��ان الکترونیکی ک��ردن امور و 
استقرار نرم افزار اطالعات مالیاتی، باید نسبت به ساده سازی 
و مهندسی مجدد فرآیندها نیز، اهتمام ویژه ای شود، افزود: 
بدیهی اس��ت، مهندس��ی مجدد فرآینده��ا نیازمند نگرش 
خالقانه و جسورانه است و همراه با مقاومت سازمانی افرادی 
است که به وضعیت جاری خو گرفته اند و الزم است مقدمات 
روانی و سازمانی مهندس��ی مجدد فرآیندها به خوبی دیده 
ش��ود.  طیب نیا تصری��ح کرد: در نهای��ت از دید مراجعان و 
مودیان س��ازمان امور مالیاتی، باید انج��ام امور مالیاتی کم 
هزینه تر، س��ریع تر و ساده تر و ش��فاف تر شود. براساس این 
گزارش، مشارکت در تدوین و تنقیح قوانین به عنوان یکی از 
زیرساخت های نرم رشد و رونق اقتصادی از دیگر دستورات 

وزیر اقتصاد به این معاونت بود. 
همچنین وزیر اقتصاد طی نامه ای به رییس سازمان بورس 
اوراق بهادار، ضمن تقدیر و تشکر از تالش مجموعه کارکنان 
این شرکت در سال ۱۳۹۳ تصریح کرد: سازمان بورس اوراق 
بهادار باید توسعه بازار بورس را اولویت خود قرار دهد و بازار 
سرمایه باید به نقطه ای برسد که هم تراز نظام بانکی در تامین 

مالی کشور موثر باشد. 
طیب نیا خاطر نش��ان کرد: تالطم ها و مسائل کوتاه مدت 
نباید خدش��ه ای در مسیر بلندمدت بازار سرمایه ایجاد کند 
و بازار س��رمایه باید به نقطه ای برسد که هم تراز نظام بانکی 
در تامین مالی کش��ور موثر باش��د و همان گونه که در سند 
راهبردی آمده است رشد نس��بت تامین مالی بازار سرمایه 
)اولیه و ثانویه( به تسهیالت بانکی باید به مقدار مطلوب در 
سال های آینده دست پیدا کند و عقب ماندگی ها جبران شود. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی همچنی��ن ضمن تقدیر از 
معاون��ت امور اقتص��ادی، ایجاد دفتر پای��ش بهبود محیط  
کس��ب و کار و آغاز مناس��ب فعالیت ه��ای آن را گام مهم و 
ارزش��مندی برش��مرده و تصریح کرده است: الزم است این 
اقدام��ات که ش��اکله اصلی یکی از هش��ت ابرپروژه کلیدی 
وزارتخانه و راهبرد اصلی دولت در توسعه بخش خصوصی را 

تشکیل می دهد، باید با جدیت و سرعت ادامه یابد. 
طیب نیا یادآور شد: همکاران آن معاونت، تالش ارزنده ای 
در افزای��ش مش��ارکت دانش��گاهیان و نخب��گان اقتصادی 
داش��ته اند که ضرورت دارد این تالش ها گسترش بیشتری 
یابد و نظام مند شود و فرآیندهایی طراحی شود که اطمینان 
یابیم در طراحی سیاست ها، قوانین و مقررات و ارزیابی آثار 
آنها از ذخیره دانش نظری و کاربردی و تجربیات موجود در 

کشور بیشترین استفاده به عمل آمده است. 

وزی��ر اقتصاد همچنین طی نامه ای به رییس کل گمرک، 
در زمینه اس��تفاده مبتکرانه و خالقانه از فناوری اطالعات و 
ارتباطات و دستیابی به دستاوردهای ملموس در فرآیندهای 
گمرک��ی همچنین افزایش تعام��الت الکترونیکی و کاهش 

مراجعات حضوری تقدیر و تشکر کرد. 
وی افزایش س��رعت، سهولت و ش��فافیت در امور تجارت 
فرامرزی به عن��وان یکی از ۸ اَبَر پروژه کلی��دی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی را خواس��تار ش��د. طیب نیا تصریح کرد: 
انتظار می رود با استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و پنجره 
واحد تجاری فرامرزی، س��رعت، س��هولت و ش��فافیت امور 
تج��ارت فرام��رزی در رویه های مختلف بهب��ود یابد و این 
ام��ر نیازمند تعامل موثر، فعاالنه و همدالنه با س��ازمان های 
همجوار و همکار اس��ت و ضرورت دارد این مهم در دس��تور 
کار ویژه گمرک قرار گیرد به گونه ای که شاهد تداوم و توسعه 

دستاوردهای گمرک در این زمینه باشیم. 
طیب نیا تصریح کرد: پیش��رفت طرح توس��عه و تسهیل 
تج��ارت فرامرزی، به عنوان یکی از هش��ت ابرپروژه کلیدی 
وزارت اقتصاد باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد 
و موانع درون و برون س��ازمانی در کریدور سبز به اینجانب 
گزارش داده ش��ود.  وی طی نامه ای به رییس کل س��ازمان 
خصوصی سازی آورده اس��ت: آن سازمان تالش ارزشمند و 
قاب��ل تقدیری را برای تحقق جهت گی��ری دولت در زمینه 
واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی داش��ته 

است و تداوم این کوشش ضرورت دارد. 
وی اف��زود: دوران پس��اتحریم می توان��د برای س��ازمان 
سرمایه گذاری یک دوره طالیی باشد به شرط آنکه آمادگی 
سازمانی، کارشناس��ی و مدیریتی در مجموعه وجود داشته 
باش��د وانتظار می رود برنامه ای برای احیای سازمان در این 
زمینه تدوین، ارائه و عملیاتی شود و انتظار می رود با تشکیل 
کار گروه های مشترک با سازمان خصوصی سازی و سازمان 
بورس اوراق بهادار زمینه های جذب سرمایه گذاران خارجی 

در این دو عرصه مهم فراهم شود. 
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در نامه ای خطاب به رییس 
سازمان حسابرسی نیز از تالش آن سازمان در زمینه گسترش 
پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارش مالی و توسعه 
و تدوین مفاهیم نظری و اس��تانداردهای حسابداری بخش 
عمومی تقدیر کرد.  وی تاکید کرد: ضروری است ترتیباتی 
اتخاذ شود تا در دوران پساتحریم، استانداردهای بین المللِی 
ترجمه و تصویب شده، پیاده سازی شوند و اقدام شرکت در 
زمینه استقرار سامانه حسابرس��ی رایانه ای، مطلوب است و 
انتظ��ار می رود این پ��روژه فقط محدود به توس��عه نرم افزار 
نباشد و بسترهای فرهنگی، سازمانی، قانونی و اطالعاتی الزم 
برای استقرار س��امانه حسابرسی رایانه ای نیز در دستور کار 
قرار گیرد، به گونه ای که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر 
نرم افزاری برای اجرای آن هیچ مانع فرهنگی و قانونی وجود 
نداشته باشد.  گفتنی اس��ت، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از مع��دود وزارتخانه هایی اس��ت که از روز آغازین اس��تقرار 
دولت، برای تمام معاونت ها و سازمان های زیرمجموعه خود 
کار تدوین اس��ناد راهبردی منس��جم و معطوف به عمل را 
آغاز کرد. این اس��ناد در پایان س��ال ۱۳۹۲ ابالغ شد و تمام 
زیرمجموعه ه��ای وزارت اقتصاد، براس��اس س��ند راهبردی 
مصوب اختصاصی، اقدامات خود را سامان دادند.  بنا بر این 
گزارش، کلیه ۲۲ زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در طول س��ال به صورت منظم و در انتهای هر فصل گزارش 
عملکرد خ��ود را در نرم افزار برخطی که برای همین منظور 

تهیه شده بود، بارگذاری کردند. 

دستورهای جدید وزیر اقتصاد برای تحول اقتصادی

درحالی ک��ه گفته می ش��ود احتم��اال یک بار دیگر 
ش��ورای پول و اعتبار کاهش نرخ س��ود بانکی را در 
دس��تور کار خ��ود ق��رار خواه��د داد، آمارهای بانک 
مرکزی نشان می دهد که در فاصله یک سال گذشته 
رش��د س��پرده گذاری مردم در بانک ها به حدود نصف 
کاهش یافته اس��ت. حجم س��پرده گذاری در بانک ها 
و موسس��ات اعتباری حاکی از کاهش سپرده گذاری 
حدود یک سال گذشته حتی تا نصف دوره های قبلی 
است؛ موضوعی که نمی تواند چندان هم با کاهش نرخ 

س��ود سپرده و فعالیت موسسات غیر مجاز بی ارتباط 
باشد. 

خبرگزاری ایس��نا با بازنش��ر گزارش بانک مرکزی 
نوش��ت: در حال��ی بانک مرکزی ب��ه فاصله اندکی از 
انتش��ار ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری در سال 
گذش��ته اقدام به اعالم این صورت مالی در دو ماهه 
ابتدایی امسال کرد که قیاس عملکرد بانک ها در این 
دو دوره، ح��اوی ارقامی تامل برانگیز در س��پرده های 

جذب شده بانک هاست. 



دولت رس��ما اعالم می کند 
ک��ه در صنع��ت پتروش��یمی 
حض��ور ن��دارد ام��ا ب��ه ه��ر 
س��مت و س��ویی که می رویم 
صنع��ت  ای��ن  در  ردپای��ش 
قابل مش��اهده اس��ت، این بار 
فع��االن پتروش��یمی از دولت 
می خواهند که تصدی گری در 
تعیین قیمت اولیه محصوالت 
را کن��ار بگذارد  پتروش��یمی 
اقتص��ادی  آزاد  فض��ای  ت��ا 
رقابت ساز شده و رونق به بازار 

بازگردانده شود. 
دولت ب��ا تعیین قیمت پایه 
در ب��ازار پتروش��یمی دخالت 
ک��رده و اع��الم می کن��د ت��ا 
امکان  پایه  10 درصد قیم��ت 
دارد.  وج��ود  قیمتی  رقاب��ت 
این سیاس��ت دولت در تعیین 
قیم��ت پایه به دنب��ال برخی 
از ش��بهات در ایج��اد ران��ت 

برخ��ی  توس��ط 
ص��ورت  اف��راد 
اقدام  این  گرفت. 
رقابت��ی  فض��ای 
صنعت  ب��رای  را 
ش��یمی  و پتر
ب��رده  بی��ن  از 
اس��ت؛ صنعت��ی 
سال هاس��ت  که 
راس��تای  در 
اص��ل  اج��رای 
خصوصی س��ازی 

دیگر دولتی نیست. 
سیاس��ت گذاری دول��ت در 
تعیی��ن قیم��ت محص��والت 
پتروش��یمی نه تنه��ا موج��ب 
نارضایت��ی فعاالن باالدس��تی 
بلک��ه  ش��ده  پتروش��یمی 
صنای��ع  ب��رای  ناخواس��ته 
پایین دس��تی نیز مشکل س��از 
ش��ده اس��ت. از دید بسیاری 
اقتص��ادی  کارشناس��ان  از 
ورود دول��ت در تعیی��ن مواد 
اولی��ه موج��ب رک��ود ش��ده 
اس��ت. از این رو خواستار عدم 

دخالت دول��ت در این زمینه 
براس��اس  اگرچ��ه  هس��تند. 
این  این کارشناسان  استدالل 
بازار را  موضوع در کوتاه مدت 

دچار نوس��ان می کن��د اما در 
بازار  ثبات  درازمدت موج��ب 

خواهد شد. 

تعیین قیمت توسط دولت 
عرف شده است

موسوی،  شریف  سیدرحیم 
پتروش��یمی  مدیرعام��ل 
ب��ه  ب��اره  ای��ن  در  م��ارون 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»دولت به دلی��ل کنترل بازار 
ب��ا  پتروش��یمی  محص��والت 
نس��بت  کارگروهی  تش��کیل 

ب��ه ارزش گ��ذاری اولی��ه این 
محص��والت ورود کرد که این 
قیمت گ��ذاری ب��ا وجود حل 
مش��کل همچن��ان ادامه دارد 
به طوری که امروز تعیین کننده 

اولیه شده است.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
و  تج��ارت  قان��ون  براس��اس 
قیمت  تعیین  منطقی  اقتصاد 
پتروش��یمی  محصوالت  اولیه 
توسط دولت جایگاهی ندارد، 
می افزای��د: »متاس��فانه ای��ن 
اقدام دولت عرفی است که جا 
افتاده و گریزی از آن نیس��ت. 
متاس��فانه فضای کنونی بازار 
رقابتی را نش��انه گرفته است. 
البت��ه ما برای حذف دولت در 
تعیین قیمت اولیه محصوالت 
تالش هایی را آغاز کرده ایم که 

امیدواریم به نتیجه برسد.«
بر این اساس می توان گفت 
براس��اس  اولیه  تعیین قیمت 
نظر دولت در پتروشیمی نگاه 
علمی و تخصص��ی ندارد زیرا 
کیفیت محصوالت تولید شده 
در هر پتروشیمی متغیر است. 
شریف موس��وی ب��ا تایید این 
مطلب می گوید: »وقتی دولت 
تعیین کننده قیمت پایه است 

کیفیت محصوالت مورد توجه 
نیس��ت و حت��ی نمی توانی��م 
فضای رقابتی داش��ته باشیم. 
حرف کلی این است که دولت 

تصدی گ��ری در تعیین قیمت 
نکند و بگ��ذارد اقتصاد آزاد و 
منط��ق ب��ورس تعیین کننده 

قیمت محصوالت باشد.«
مدیرعام��ل  گفت��ه  ب��ه 
آزاد  م��ارون،  پتروش��یمی 
ک��ردن اقتص��اد پتروش��یمی 
زمان بر اس��ت اما اگ��ر رقابت 
آزاد ش��ود فروش��ندگان این 
اگر  که  می دانن��د  محصوالت 
یا  بورس  در  محصوالت ش��ان 
خارج بورس عرضه شود آنچه 
اقتصاد  اس��ت  تعیین کنن��ده 

حاکم در بازار و منطق بورس 
اس��ت، از این رو فاصله نرخ در 
بورس و خارج آن زیاد نخواهد 
بود و رانت و حاش��یه های آن 

نیز کمتر خواهد بود. 

مبنای تعیین قیمت دولت 
چیست؟ 

ام��ا در ای��ن ب��اره کیانوش 
کاظمی، مدیرعامل پتروشیمی 
شیراز با اش��اره به اینکه باید 
دول��ت مبن��ای تعیین قیمت 
اولیه را اع��الم کند، می گوید: 
»ش��ش س��ال پیش به دلیل 
پایین بودن ن��رخ گاز، تعیین 
قیمت اولیه محصوالت توسط 
دول��ت قابل پذی��رش بود اما 
قیم��ت خ��وراک  هم اکن��ون 
بس��یار باالست از س��ویی به 
مجتمع ه��ای  اینک��ه  دلی��ل 
فعالیت شان  برای  پتروشیمی 
دریاف��ت  فاینان��س  و  وام 
بای��د  کرده ان��د 
تم��ام  هزین��ه 
ش��ده محص��ول 
که  ش��ود  لحاظ 
ای��ن کار صورت 

نمی گیرد.«
وی ب��ا تاکی��د 
بر اینک��ه مبنایی 
هم اکن��ون  ک��ه 
دول��ت براس��اس 
قیمت گذاری  آن 
می کن��د،  اولی��ه 
مبن��ای قانونی ن��دارد و حتی 
مجل��س تصوی��ب ک��رده باید 
قیم��ت آزاد ش��ود، می افزاید: 
»اگر پتروش��یمی  ها براس��اس 
ش��رایط قیمت را تعیین کنند 
بازار رقابتی خواهد شد. از این رو 
درخواستی را از طریق انجمن 
کارفرمایان پتروشیمی و سازمان 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت 
حذف  ب��رای  تولیدکنن��دگان 
تعیین قیمت اولیه محصوالت 
ک��ه  داده ای��م  پتروش��یمی 

امیدواریم نتیجه بخش باشد.«

درخواست فعاالن بخش خصوصی

 دولت تصدی گری در تعیین قیمت 
محصوالت پتروشیمی  را کنار بگذارد

با توجه به قراردادهای منعقد 
کنفران��س  اول  روز  در  ش��ده 
اقتصادی س��ن پترزبورگ به نظر 
می رس��د ک��ه اس��تراتژی گازی 
روسیه متکی به آلمان و منطقه 
بال��کان اس��ت. در این راس��تا و 
ب��ا توجه ب��ه تمایل کمیس��یون 
تمدی��د  ب��ه  اروپ��ا  اتحادی��ه 
ش��ش ماهه تحریم های روس��یه، 
اس��تراتژی گازی جدید روس��یه 
و قراردادهای��ی که در این زمینه 
منعقد شده است، غیر منطقی به 

نظر می رسد. 
همکاری ه��ای  زمین��ه  در 
آلمان و روس��یه در حوزه انرژی 
ناتوانی  تنه��ا پاس��خ احتمال��ی 
م��رکل صدراعظ��م آلمان  آنجال 
در اعمال سیاس��ت های خود بر 
ش��رکت های آلمانی است. نشانه 
بارز این امر مانورهای فریبکارانه 
تبلیغات��ی آلمان ه��ا در زمین��ه 
همراهی با سیاست های اتحادیه 
اروپاس��ت. برلی��ن در حال��ی از 
سیاس��ت ها و تصمیمات اتحادیه 
اروپا در رابطه با روس��یه حمایت 
می کند که این حمایت در عمل 
برخالف منافع ملی آلمان است. 
امضای موافقت نامه همکاری 

 Shell، میان شرکت های
E.on  و OMV با شرکت 

Gazprom روسیه
 Wintershall ش��رکت 
شریک گازپروم روسیه در پروژه 
Nord Stream  در یادداشتی 
اعالم کرد اغل��ب آلمانی ها مایل 
به ادام��ه همکاری های دوجانبه 
در ح��وزه انرژی با روس��یه بوده 
و از لغو تحریم های اعمال ش��ده 
علیه این کشور حمایت می کنند 
و معتقدند لغ��و این تحریم ها به 
حل بحران سیاس��ی ایجاد شده 

کمک شایانی خواهد کرد. 
در رابط��ه با تمای��ل آلمان به 

ادام��ه رواب��ط مبتنی ب��ر انرژی 
خود با روس��یه، شرکت گازپروم 
روس��یه قراردادی با شرکت های 
و   SHELL آلم��ان،    E.on
ب��ه  اتری��ش   OMV ش��رکت 
منظور احداث خ��ط لوله انتقال 
گاز از طریق دری��ای بالتیک به 

امضا رساند. 
در ارتب��اط ب��ا ای��ن ق��رارداد 
الکسی میلر، مدیر اجرایی شرکت 
گازپ��روم روس��یه در بیانی��ه ای 
اعالم کرد: »از زم��ان راه اندازی 
  NordStream لول��ه  خ��ط 

ب��ه تحقیقات  ش��رکت گازپروم 
خود در زمینه امکان گس��ترش 
این مس��یر انتقال ان��رژی ادامه 
داد. هم اکن��ون و پ��س از پایان 
تحقیق��ات ما آم��اده همکاری با 
ش��رکای خود در زمینه احداث 
و راه ان��دازی خ��ط لول��ه جدید 
به منظور انتقال گاز روس��یه به 

آلمان هستیم.«
این در حالی اس��ت که شرکت 
گازپ��روم مدعی اس��ت ک��ه این 
ش��رکت ب��ا ش��رکای آلمان��ی و 
اتریش��ی و همچنی��ن ش��رکت 
موافقت نامه ای   SHELL نفت��ی 
به منظ��ور ص��ادرات 55 میلیارد 
مترمکع��ب گاز طبیع��ی به امضا 
رس��انده که ای��ن مق��دار اندکی 
کمت��ر از حجم گازی اس��ت که 

قرار است به پروژه ترکیش استریم 
  OMVتزریق شود. شرکت نفتی
اتریش نیز در بیانیه ای ضمن تایید 
هم��کاری ب��ا گازپ��روم در زمینه 
احداث این خ��ط لوله، از موافقت 
دو شرکت برای همکاری در سایر 

زمینه ها خبر داد. 
فعالیت ش��رکت گازپروم تنها 
در مش��ارکت با ش��رکای آلمانی 
و اتریش��ی محدود نش��ده و این 
غول انرژی روسیه در حال حاضر 
مش��غول مذاک��ره و گفت وگو با 
یون��ان و لهس��تان نی��ز هس��ت. 

وال اس��تریت ژورنال  گ��زارش  به 
آماده  یون��ان  دول��ت چپگ��رای 
امض��ای موافقت نام��ه اولی��ه در 
زمینه مش��ارکت در پ��روژه خط 
لوله ترکیش اس��تریم ب��ه منظور 
انتقال گاز روس��یه ب��ه بازارهای 
الکسیس  اروپاست. گفتنی است 
س��یپراس نخس��ت وزیر یونان و 
رییس جمه��ور  والدیمیرپوتی��ن 
روسیه قرار است تا گفت وگوهای 
همکاری های  زمینه  در  بیشتری 
انرژی بین دو کشور داشته باشند. 
در ارتباط با مذاکرات روس��یه 
و یون��ان، گازپ��روم در بیانیه ای 
اع��الم کرد مذاک��رات به منظور 
حل مش��کالت و مسائل موجود 
و همچنین بررس��ی چش��م انداز 
همکاری های دوجانبه در بخش 

انرژی ادامه خواهد یافت. گفتنی 
اس��ت ه��دف دو ط��رف از این 
مذاکرات هم��کاری میان مدت و 
بلند م��دت در زمین��ه تامین گاز 
م��ورد نی��از صربس��تان و دیگر 
اروپایی و همچنین  کش��ورهای 
مش��ارکت در پ��روژه مش��ترک  

UGS است. 

Rosneft  برنده دیگر 
کنفرانس اقتصادی 

سن پترزبورگ
گازپروم در راهیابی به سرخط 

خبره��ا تنه��ا نب��ود و ش��رکت 
قدیم��ی Rosneft نی��ز موفق 
ش��د تا در روز نخست کنفرانس 
ب��ه  س��ن پترزبورگ  اقتص��ادی 
س��هم خ��ود قرارداده��ای قابل 
توجه��ی را ب��ه امض��ا برس��اند. 
انعق��اد قرارداده��ای مش��ارکت 
ش��رکت هایی  ب��ا  هم��کاری  و 
Alltech Group  در  نظی��ر 
زمین��ه توس��عه و بهره برداری از 
میادین گازی و همچنین انعقاد 
با ش��رکت های روس��ی  قرارداد 
و خارج��ی در زمین��ه تحقیق و 
توس��عه مش��ترک و در نهای��ت 
همکاری با شرکت E.on روسیه 
و  تامی��ن 4 میلی��ارد  در زمین��ه 
400 میلیون متر مکعب گاز مورد 
نی��از این ش��رکت ازجمله دیگر 

قراردادهایی اس��ت که ش��رکت 
Rosneft به امضا رساند. 

پیام مهم شرکت های انرژی 
آلمانی 

امض��ای قرارداده��ای متع��دد 
و متن��وع ب��ا ش��رکت های انرژی 
روس��یه پیام واضحی را از س��وی 
شرکت های آلمانی ارسال می کند 
و آن پیام این اس��ت: تحریم های 
روسیه را متوقف کنید. در این بین 
ش��رکت Wintershall  اع��الم 
کرد که شرکت های صنعتی آلمان 
خواهان یک رابطه قوی با روسیه 

هستند. 
در این رابطه پروفس��ور مانفرد 
گولن��ر، بنیانگ��ذار و مدیرعام��ل 
موسس��ه Forsa معتقد اس��ت: 
»در حالی که  بس��یاری از آلمانی ها 
با بدبینی نس��بت ب��ه اثرگذاری 
علیه  تحریم ه��ای وض��ع ش��ده 
روسیه نگاه می کنند، اعتقاد دارند 
که گس��ترش رواب��ط اقتصادی با 
روس��یه تاثیر بسیار عمیق تری بر 
حل بحران سیاسی ایجاد شده در 

اوکراین خواهد داشت.«
ش��رکت  گ��زارش  ب��ه 
از  56درص��د   ،Wintershall
روس��یه  معتقدند  آلم��ان  مردم 
ش��ریک قابل اعتمادی در زمینه 
تامی��ن انرژی مورد نی��از آلمان 
ب��وده و 40 درصد از م��ردم این 
کش��ور نس��بت به تامین انرژی 
مورد نیاز آلمان توس��ط روسیه 

بدبین هستند. 
به عقی��ده کارشناس��ان برای 
قضاوت در مورد میزان اثرگذاری 
از س��وی  پی��ام ارس��ال ش��ده 
ش��رکت های آلمان��ی ب��ه زمان 
بیشتری نیاز اس��ت اما آنچه در 
این می��ان خودنمای��ی می کند 
موضع کامال متفاوت شرکت های 
ان��رژی آلمانی ب��ا مواضع آنجال 
کش��ور  این  صدراعظم  م��رکل، 

است. 

در پی امضای قرارداد های جدید آلمان و روسیه در حوزه انرژی

آیا آلمان برنده اصلی تحریم های روسیه است؟ 
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دبیرکل اوپک: 
 امنیت عرضه نفت

باید در کنار امنیت تقاضا باشد 

 باتوج��ه ب��ه اینک��ه ب��رای حف��ظ عرضه ان��رژی به 
سرمایه گذاری هنگفت نیاز است، یک پیش بینی شفاف 
درباره تقاضا برای تامین نیاز مصرف کنندگان در آینده 

حیاتی به نظر می رسد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، عب��داهلل البدری، دبی��رکل اوپک 
در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی اوپک منتش��ر ش��د، 
می نویس��د: دنیا نس��بت به زمانی ک��ه نمایندگان گروه 
کوچکی از کش��ورهای در حال توس��عه در س��ال 1960 
در بغداد گردهم آمدند و سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( را تاسیس کردند تفاوت زیادی کرده است. 
جهان در آن زمان هنوز شاهد سفر انسان به فضا نبود، 
مس��افرت های هوایی در ابتدای راه بود و بش��ر هنوز از 
رایانه ه��ای ش��خصی و گوش��ی های موبایل هیچ درکی 

نداشت. 
سال های پس از آن تغییرات زیادی حاصل شد. این امر 
به ویژه در مورد شخصیت و ماهیت بخش انرژی جهان 
بس��یار ص��دق می کند، به طوری ک��ه فناوری های جدید 
گس��ترش مرزهای این صنعت و فراوانی انرژی، توس��عه 
مسافرت ها و تجارت بین المللی، افزایش سرمایه گذاری 
در بازارهای انرژی و دنیای انرژی مستقل تر را به همراه 

داشت. 
اما یک مس��ئله اساس��ی همچنان برای صنعت نفت، 
تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان محوری باقی مانده و 

آن اهمیت امنیت انرژی است. 
بح��ث درب��اره موض��وع امنی��ت انرژی ممکن اس��ت 
پاس��خ های مختلفی را به دنبال داش��ته باشد، اما در کل 
چندین ویژگی کلیدی همیش��ه وجود دارد. اگرچه این 
یک فهرست خسته کننده نیست اما اصول پایه ای امنیت 

انرژی براساس موارد زیر است: 
1-  متقاب�ل ب�ودن: همان طور که امنیت عرضه برای 
مصرف کنن��دگان اهمی��ت دارد، امنی��ت تقاضا نیز برای 

تولیدکنندگان مهم است. 
2-  پوش�ش تمام افق های زمانی قابل پیش بینی: 
امنیت انرژی در فردا به اندازه امنیت آن در امروز اهمیت دارد. 
3-  جهان�ی ب�ودن و مش�تمل ب�ودن ب�ر تم�ام 
کش�ورهای فقی�ر و ثروتمند ب�ه یک اندازه: امنیت 
انرژی بر س��ه محور توس��عه پایدار و به ویژه حذف فقر 
انرژی و ارائه خدمات مدرن در زمینه انرژی استوار است. 
4-  امنیت انرژی: باید از گفت وگو و همکاری بیشتر 

بین کشورهای تاثیرگذار در انرژی جهان بهره ببرد. 
اوپ��ک اهمیت امنیت عرضه برای مصرف کنندگان را 
می دان��د و ای��ن امر را می توان در اقدامات این س��ازمان 
طی سال های گذشته مشاهده کرد. سازمان اوپک بازار 
را همیش��ه به خوب��ی تامی��ن ک��رده و به ای��ن کار ادامه 
می ده��د. اوپک ذخایر م��ازاد کافی برای متعادل کردن 
بازار در صورت کمبود عرضه ناش��ی از مس��ائلی همچون 
رخداده��ای ژئوپلیتی��ک یا جوی را دارد. در کنار ذخایر 
نفتی، ظرفیت مازاد نیز انعطاف سرنوشت س��ازی را در 
دوران رخداده��ای غیرقابل پیش بین��ی در اختیار بازار 

قرار می دهد. 
اما بس��یار مهم اس��ت که بر مسئله امنیت تقاضا برای 
تولیدکنندگان نفت تاکید شود. بسیار مهم است که در 
ارتب��اط ب��ا آینده تقاضای نفت به ویژه در صنعتی که در 
معرض دوران طوالنی تولید و دوران بازپرداخت  اس��ت، 

شفاف ترین تصویر ممکن را داشته باشیم. 
م��ا در اوپ��ک اهمیت اقدام��ات در رابطه با بهره وری 
انرژی را می دانیم و تمام کش��ورها این حق را دارند که 
سیاس��ت های خود را در زمینه انرژی و محیط زیس��ت 
در پیش بگیرند. اما در عین حال مهم اس��ت که بدانیم 
برخی از سیاس��ت ها در ارتباط با س��طح مصرف نفت در 
آینده و تقاضای کلی انرژی باعث ایجاد ابهام می شوند. 
ب��ه بیان بهتر تولیدکنندگان نمی خواهند منابع مالی 
باارزش را روی زیرساخت هایی که ممکن است موردنیاز 
نباش��ند، هدر دهند. در عین حال اگر س��رمایه گذاری 
به موق��ع و کافی ص��ورت نگیرد نیاز مصرف کنندگان در 

آینده احتماال تامین نخواهد شد. 
اهمی��ت ای��ن موض��وع زمان��ی بیش��تر می ش��ود که 
س��رمایه گذاری های مرتب��ط ب��ا نف��ت را ارزیابی کنیم. 
چش��م انداز جهانی نفت اوپک در س��ال 2014 نش��ان 
می دهد که نیاز به سرمایه گذاری های نفتی در سال های 
2014 تا 2040 به 10 تریلیون دالر نزدیک خواهد شد.
تم��ام ای��ن موارد بیانگر این حقیقت اس��ت که امنیت 
عرضه و امنیت تقاضا را نمی توان از هم جدا کرد و یک 
نگرش جامع بر امنیت انرژی برای کوتاه مدت، میان مدت 

و بلند مدت مورد نیاز است. 
اوپ��ک همچنی��ن اهمیت این موضوع را امنیت انرژی 
ب��رای اف��راد مختلف به ویژه 1.3 میلیارد نفری که به برق 
دسترسی ندارند و 2.7 میلیارد انسانی که برای نیازهای 
اولیه خود به سوخت های زیستی متکی هستند، می داند. 
بس��یار مثبت اس��ت که هدف هفتم پیش��نهاد شده در 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل از کشورها می خواهد 
که دسترس��ی به منابع انرژی ارزان، قابل اتکا، پایدار و 

مدرن را برای تمام مردم کره زمین فراهم کنند. 
همچنین چندین چالش و ابهام دیگر درباره مس��ئله 
امنی��ت ان��رژی در آین��ده وجود دارد. این موارد ش��امل 
مذاکرات تغییرات جوی س��ازمان و اهمیت دس��تیابی 
ب��ه یک توافق جامع، متع��ادل، منصفانه و عادالنه برای 
هم��گان و همچنی��ن نقش و تاثیرگذاری گمانه زنی های 
بازارهای مالی روی بازار نفت، احتیاجات منابع انس��انی 
و کمب��ود احتمال��ی نیروی کار و نی��از به ارتقای مداوم 

شفافیت اطالعات است. 
برای کمک به حل این چالش ها، اوپک معتقد است که 
اکتشاف راه های جدید برای توسعه و گسترش همکاری 
و گفت وگ��و ب��ا دیگر بازیگران عرصه انرژی حائز اهمیت 

است. 

در هفته منتهی به 3 ژوئیه 
 افزایش قیمت گاز در بازارهای جهانی

قیمت گاز در بازار آس��یا، اروپای شمالی و آمریکا 
افزایش یافت. 

ب��ه گزارش ایرنا، قیمت تک محموله گاز طبیعی در 
بازار ش��مال شرقی آس��یا در هفته منتهی به 3 ژوئیه 
نس��بت به هفته گذشته 10س��نت افزایش یافت و به 
هفت دالر و 30 س��نت برای هر یک میلیون بی. تی. یو 
رسید. قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار اروپای 
جنوب غربی، نسبت به هفته گذشته 10 سنت کاهش 
یاف��ت و هر ی��ک میلیون بی. تی. یو ب��ا قیمت 6 دالر و 
55 س��نت معامله شد. در بازار NBP انگلستان قیمت 
هر یک میلیون بی. تی. یو گاز به ش��ش  دالر و 56 سنت 
رس��ید که نسبت به هفته گذش��ته 34 سنت افزایش 
یافت. به گ��زارش اداره امور اوپ��ک و روابط با مجامع 
انرژی، قیم��ت گاز در بازار هنری ه��اب آمریکا نیز با 
دو سنت افزایش همراه شد و به دو دالر و ٨0 سنت برای 
هر یک میلیون بی. تی. یو رسید. بازار جهانی گاز، پس از 
افت قیمت نفت در تابستان سال گذشته، نوسانات شدیدی 

را تجربه کرده است. 
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 کیانوش کاظمی: 
دولت برای تعیین قیمت اولیه محصوالت 
پتروشیمی مبنای قانونی ندارد و مجلس 

مخالفت خود را اعالم کرده است

 رحیم شریف موسوی: 
وقتی دولت تعیین کننده قیمت پایه است 

کیفیت محصوالت مورد توجه نیست و حتی 
نمی توانیم فضای رقابتی داشته باشیم 

ترجمه: معراج آگاهی
www.naturalgaseurope.com

الهه ابراهیمی

رونق بازار صادرات برق با ورود 
بخش خصوصی 

در ح��ال حاضر 95 پروژه آب و برق به ارزش حدود 
6میلیارد و 61٨ میلیون دالر توسط شرکت های ایرانی 

در خارج کشور در دست اجرا است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی 
و مهندس��ی وزارت نیرو گفت: با ورود بخش خصوصی 
ب��ه صادرات ب��رق، بازار ص��ادرات برق و ان��رژی رونق 
بیش��تری می گیرد. ب��ه گ��زارش وزارت نیرو مهندس 
»بهرام نظام الملکی« با بی��ان اینکه در حال حاضر 95 
پ��روژه آب و برق ب��ه ارزش حدود 6 میلی��ارد و 61٨ 
میلیون دالر توسط شرکت های ایرانی در خارج کشور 
در دس��ت اجرا است، اظهار داش��ت: از این تعداد، 40 
پ��روژه در بخش آب و آبف��ا و 55 پروژه در بخش برق 
در دست اجرا است. وی با اشاره به سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و نقش 
ص��ادرات برق در متغیرهای اقتصادی نظیر اش��تغال، 
رش��د اقتصادی، جذب س��رمایه گذاری و تأثیراتی که 
بر سایر بخش های کشور خواهد گذاشت، گفت: شیوه 
قیمت گ��ذاری گاز مورد نیاز نیروگاه ه��ا برای صادرات 
برق، یک مقوله ملی اس��ت و الزم است از نگاه اقتصاد 
کالن به مسائل صنعت برق توجه شود، زیرا دستیابی 
به این هدف مستلزم واگذاری وظیفه قیمت گذاری، به 
کمیته ای متش��کل از وزارتخانه های حوزه اقتصادی و 

صنعت و معدن است. 
ب��رق توس��ط  وی درخص��وص س��هم ص��ادرات 
بخش خصوصی اظهار داش��ت: ش��رکت توانیر متولی 
خرید تضمینی برق از نیروگاه ها اس��ت و شرکت های 
خصوص��ی موظفن��د برق تولی��دی خود را ب��ه توانیر 
بفروش��ند. وی ادامه داد: صادرات برق کشور به عهده 
شرکت توانیر بوده و به دلیل وجود مشکالتی همچون 
مس��ائل مالی و کمبود امکانات و بسترهای فنی صدور 
برق، صادرات توس��ط بخش خصوصی انجام نمی شود، 
لذا سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه صادرات برق 

هزینه ای انجام نمی دهد. 
نظام الملک��ی میزان ص��ادرات برق به کش��ورهای 
همسایه را 2درصد ذکر کرده و با توجه به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی افزود: باید به مقوله صادرات برق توجه 
بیش��تری شود و هر س��اله نیز به میزان صادرات برق 
افزوده ش��ود. وی نقش بخش خصوص��ی را در صنعت 
برق بس��یار حس��اس دانس��ت و اضافه کرد: چنانچه 
بخش خصوص��ی وارد کار ص��ادرات برق ش��ود، چون 
این بخش به دنبال منافع بیش��تر است، لذا با احداث 
نیروگاه های با راندمان باال و ایجاد ش��بکه های جدید 
مش��تریان خوبی را یافته و به رونق بازار صادرات برق 

کمک شایانی خواهد کرد. 
وی ادام��ه داد: درحال حاضر هم��ه چیز در انحصار 
دولت ب��وده و به همین خاطر کاره��ا به کندی انجام 
می شود، بنابراین وزارت نیرو باید بستری را فراهم کند 

تا بخش خصوصی وارد کار صادرات برق شود. 
مدی��رکل دفتر توس��عه و ص��ادرات و خدمات فنی 
و مهندس��ی وزارت نی��رو ب��ا اش��اره به اینک��ه وجود 
بخش خصوصی در کارها یکی از عوامل مؤثر موفقیت 
است، اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، 
هدف از ابالغ سیاس��ت های کلی اصل 44 اس��تفاده از 
ظرفیت ها و امکانات مردمی در اقتصاد کش��ور بود که 

متأسفانه حق این سیاست ها به خوبی ادا نشد. 
نظام الملکی با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی 
به حوزه صادرات برق افزود: در پایان سال 93 وزیرنیرو 
طی ابالغیه ای اعالم کردند که از توان بخش خصوصی 
برای احداث نیروگاه به منظور صادرات برق اس��تفاده 
ش��ود و زمانی که بخش خصوصی مب��ادرت به احداث 
نیروگاه کرد مجوز داش��ته باش��د ت��ا 50 درصد برق 
تولیدی خود را صادر کند. وی در ادامه بیان داشت: از 
زمان صدور ابالغیه مذکور یعنی از اسفند 93 تاکنون 
17 ه��زار و 500 م��گاوات تقاضای اح��داث ظرفیت 
نیروگاهی توسط بخش خصوصی ثبت شده و چنانچه 
بخش خصوصی وارد این کار شود، میزان صادرات برق 

به طور چشمگیری افزایش می یابد. 
مدیرکل دفتر توس��عه و ص��ادرات و خدمات فنی و 
مهندس��ی وزارت نیرو تأکی��د ک��رد: در زمان حاضر 
کش��ورهای ع��راق، ترکیه، پاکس��تان، افغانس��تان و 

کشورهای حاشیه خلیج فارس به برق ما نیاز دارند. 



رفع احتمالی تحریم ها گرچه 
می توان��د فرصت های اقتصادی 
زی��ادی را در کش��ور ایجاد کند 
و روحی تازه به کالبد نیمه جان 
بخش ه��ای تولی��دی و صنایع 
ببخشد؛ اما کارشناسان معتقدند 
برداشته شدن تحریم ها از سویی 
می توان��د ضربه س��نگینی را به 
کارخانه ه��ای کوچ��ک و نوپای 

ایرانی وارد کند. 
تولی��د ان��واع دس��تگاه های 
دیجیتال��ی از صنای��ع نوپای��ی 
محس��وب می ش��وند ک��ه طی 
س��ال های گذش��ته توانسته اند 
ک��م و بی��ش روی پ��ای خ��ود 
بایس��تند و حرف های��ی را برای 
گفت��ن داش��ته باش��ند. گرچه 
اغل��ب این محصوالت به صورت 
مونتاژ شده راهی بازار می شوند 
اما کارشناسان و تولیدکنندگان 
زی��ادی این روند را پله ای برای 
صع��ود این صنعت می دانند که 
لغو تحریم ها می تواند این جایگاه 

را متزلزل کند. 
ش��یرمحمدی  مرتض��ی 
تولیدکنن��دگان  از  یک��ی 
م��دارات الکترونیک��ی درب��اره 
اث��ر لغ��و تحریم ها ب��ر وضعیت 
تولیدکنن��دگان لوازم دیجیتال 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گف��ت: 
برداشته ش��دن محدودیت ها و 
هجوم انواع برند های خارجی به 
ای��ران در صورت عدم مدیریت 
مناس��ب می تواند آسیب جدی 
به تولیدکنندگان این صنف وارد 
کند. به دلیل آنکه اس��تقبال از 
محصوالت خارجی با برند معتبر 
بیشتر خواهد بود و عرصه برای 
فعالیت نمونه های ایرانی تنگ تر 

خواهد شد. 
وی اف��زود: لغ��و تحریم برای 
بخش تولید هم می تواند مثبت 
و هم منفی باشد، مثبت از جهت 
اینک��ه می توانیم از علم و دانش 
روز اس��تفاده کنی��م و منفی از 

ای��ن جه��ت که فض��ای رقابت 
بس��یار نفس گیر خواهد ش��د و 
فکر نمی کنم محصوالت ایرانی 
ت��وان رقابت با بهترین برند های 

دنیا را داشته باشند. 
ش��یرمحمدی اظه��ار ک��رد: 
در ش��رایط تحری��م، ب��ه دلیل 
فشارهایی که بر کشور ما وجود 
داشت، بسیاری از تولیدکنندگان 
خارجی امکان فعالیت رسمی در 
کش��ور را نداشتند و در بهترین 
حالت می توانستند به روش های 
نامتعارف بین المللی فعالیت های 
اقتص��ادی پراکنده خ��ود را در 
ای��ران پ��ی بگیرند. از س��ویی، 
بس��یاری از کمپانی های بزرگ 
و معتب��ر اروپایی که س��ابقه ای 
طوالنی در بازار ایران داش��تند، 
مجبور ش��دند ب��رای پیروی از 
قوانی��ن بین المللی ب��ازار ایران 
را ت��رک کنن��د که باعث ش��د 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
زی��ادی برای رفع نی��از داخلی 
تالش کنند و واحد های تولیدی 

زیادی را رونق ببخشند. 
ای��ن تولید کنن��ده م��دارات 
الکترونیکی درباره اثرات مثبت 
لغ��و تحریم ه��ا گف��ت: البته با 

برداشته ش��دن تحریم ها دست 
تولیدکنندکان نیز باز خواهد شد 
و می توانند از فناوری روز دنیا در 
ارتقای محصوالت خود استفاده 
کنن��د که ای��ن امر باعث بهبود 
کیفیت خروج��ی کارخانه های 

ایرانی می شود. 
وی اف��زود: در صورت��ی ک��ه 
شرکت های اروپایی و آمریکایی 
ب��ه ب��ازار ایران بیاین��د و مجوز 
داخل��ی فعالیت آنه��ا نیز صادر 
ش��ود، س��رمایه زی��ادی به این 
صنع��ت تزری��ق می ش��ود که 
متاس��فانه به س��ود خارجی ها 
خواه��د ب��ود و ارز زیادی از این 
طریق به خارج از کشور منتقل 

خواهد شد. 
ش��یرمحمدی ادامه داد: تاثیر 
تولی��د آنقدر کم رنگ اس��ت در 
زمانی که درآمدها و سرمایه های 
کش��ورافزایش می یابد، توجه به 
تولید و تولیدکننده کم می شود 
و متاسفانه زمانی متوجه تولید 
می ش��ویم که مناب��ع دیگرمان 

ضعیف شود. 
ای��ن تولیدکنن��ده م��دارات 
الکترونیکی گفت: بس��یاری از 
تولیدکنندگان نقش تحریم ها را 

بیش از آن چه واقعیت داش��ت 
جدی می گرفتند که این موضوع 
به مس��ئله عدم وج��ود امنیت 
اقتصادی در کشور دامن می زد 
اما واقعیت این است که تحریم ها 
فرصتی برای ارتقای صنعتگران و 
توان داخلی محسوب می شود. 

شیرمحمدی در پایان اظهار 
ک��رد: امی��دوارم با باز ش��دن 
دس��ت دول��ت در منابع ارزی 
مق��دار زی��ادی  در صنع��ت 
داخلی س��رمایه گذاری ش��ود 
و مناب��ع مورد نی��از آن تزریق 
ش��ود تا بتوانند سرپا بایستند 
و نق��ش خ��ود را در تامی��ن 
نیازه��ای داخل��ی و صادراتی 

بهبود بخشند. 
اما از طرف دیگر وارد کنندگان 
دستگاه های دیجیتال معتقدند 
با برداش��ته شدن تحریم ها بازار 
عادالن��ه ای برای رقابت به وجود 
می آی��د که می توان��د کیفیت 
محص��والت ایرانی را نیز بهبود 

ببخشد. 
حس��ین فرجامی، واردکننده 
تبل��ت و تلفن همراه در این باره 
ب��ه  »فرصت ام��روز« گفت: در 
ح��ال حاض��ر، تعرف��ه واردات 

محصوالت آی تی در کش��ور باال 
است و این امر می تواند امتیازی 
باشد برای تولیدکنندگان داخلی 
تا محصوالت با کیفیت و با قیمت 

پایین تری را روانه بازار کنند. 
وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر، 
وجود برند های خارجی و ایرانی 
در بازار می تواند به مصرف کننده 
حق انتخاب بیشتری دهد و بازار 

رقابت را گرم تر کند. 
فرجام��ی ب��ا انتقاد از کیفیت 
برخ��ی از اجن��اس ایرانی گفت: 
تا وقتی که رقبای سرس��خت پا 
به عرصه نگذارند هیچ پیشرفتی 
در صنعت داخلی نخواهد ش��د 
و باع��ث درج��ا زدن کیفی��ت 

محصوالت خواهیم بود. 
وی افزود: امکان فعالیت های 
ش��رکت های مع��روف دنی��ا به 
بهب��ود وضعیت خدمات پس از 
فروش نیز منجر خواهد شد. در 
صورتی که شرکت های اروپایی 
و آمریکایی در کشور فعال شوند، 
ب��ه دلیل مدل تجاری که دارند، 
تاکید بیش��تری بر خدمات پس 
از ف��روش خواهند ک��رد و این 
موض��وع می تواند حتی س��ایر 
کمپانی های��ی را ک��ه هم اکنون 
در بازار کش��ور فعال هس��تند، 
اعم از داخلی و خارجی نیز وارد 
رقاب��ت در ارائه خدمات بهتر به 

مشتریان کند. 
ای��ن واردکننده با اش��اره به 
اینک��ه قیمت اجن��اس وارداتی 
در ص��ورت لغ��و تحریم ه��ا به 
سرعت کاهش نمی یابد، گفت: 
نبای��د انتظ��ار کاه��ش قیمت 
فوری کاالها را داش��ته باش��یم، 
چون قیمت کااله��ای وارداتی 
بی��ش از هر چی��ز به قیمت ارز 
وابسته است و باید ببینیم توافق 
احتمال��ی چقدر روی قیمت ارز 
تاثیر خواهد گذاشت. اما با حذف 
واس��طه ها و رونق بازار در مدت 
زمان چند ماهه ش��اهد کاهش 

قیمت در بازار خواهیم بود. 

بررسی تاثیر توافقات هسته ای بر صنعت آی تی کشور

مدیریت؛ الزمه بازار پسا تحریم

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: 
توسعه صنعت، تولید، اشتغال، افزایش 
درآم��د ملی و س��رانه کش��ور، نیازمند 
داش��تن افق��ی بلند با رویک��رد نگاه به 

بازارهای جهانی است. 
به گزارش شاتا، محمد رضا نعمت زاده 
در مراس��م تودیع و معارفه مدیر عامل 
و اعض��ای هیات مدیره صندوق ضمانت 
صادرات ایران، با بیان این مطلب افزود: 
م��ا بای��د در تعریف طرح ه��ای جدید 
صنعت��ی و معدن��ی فقط ب��ه بازارهای 

داخلی اکتفا نکنیم.
وی گف��ت: بنا ب��ه فرمای��ش مقام 
توس��عه  ض��رورت  رهب��ری،  معظ��م 
صادرات غیر نفتی امروز در س��رلوحه 
کارهای مان باش��د و در این میان باید 
آسیب شناس��ی کنی��م، کش��وری که 
پتانس��یل ها و ظرفیت های فراوان در 
پتروش��یمی، فوالد و غی��ره دارد چرا 
نبای��د بازارهای ه��دف صادراتی خود 

را افزای��ش ده��د.
وزیرصنعت، مع��دن و تجارت یادآور 
ش��د: الزم��ه اینکه م��ا بتوانیم کش��ور 
خ��ود را در ردیف کش��ورهای صنعتی 
ق��رار دهیم، توجه ب��ه بازارهای جهانی 
و اختص��اص س��هم در بازارهای مطرح 

کشورهای قدرتمند است. 
وی تاکی��د کرد: تولی��د و صادرات 
مکم��ل یکدیگ��ر ب��وده و ه��ر چ��ه 
واحدهای صنعتی و معدنی طرح های 
توس��عه بیشتری داش��ته و بزرگ فکر 

کنن��د، به هم��ان میزان نی��ز ارزش 
صادرات خ��ود را ارتق��ا خواهن��د داد. 

به گفته نعمت زاده، مدیران بنگاه ها، 
صندوق های حمایت��ی و حتی مدیران 
س��تادی و صف��ی باید هم��واره دقت، 
جرات ریس��ک پذیری، نوآوری و ابتکار 

داشته باشند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ارزش یک مدیر 
صادرات مح��ور و صندوق های مربوط 
به ساختمان و تجهیزات اداری نیست، 
افزود: ارزش ش��ما ب��ه تغییرات فکری 
و دیدگاه��ی، تش��کیل اتاق ه��ای فکر، 
تقوی��ت ارتباطات بین الملل��ی و نحوه 
برخ��ورد عاقالنه با مس��ائل پیش روی 

است. 
نعم��ت زاده با بی��ان اینکه س��رمایه 
اصلی، صن��دوق ضمانت صادرات ایران 
اجرای تعهدات داده ش��ده به مشتریان 
که همان صادر کنندگان هستند، گفت: 
تعام��ل با بانک ه��ای داخلی و خارجی 
و افزای��ش س��رمایه این صن��دوق را با 
جدی��ت در کمیس��یون های مختل��ف 
مجلس، دولت و بانک مرکزی پی گیری 

می کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینک��ه م��ا به عنوان مس��ئول صنعت و 
معدن و تج��ارت نمی توانیم بگوییم که 
با ع��دم حمایت فالن دس��تگاه، ما هم 
کار را نیمه تم��ام ره��ا می کنیم؛ افزود: 
خوداتکایی و ریس��ک پذیری مهم ترین 

ویژگی های مدیران صادراتی است. 

توسعه صنعتی در گرو توجه به 
بازارهای جهانی

یکشنبه
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مگر سنگ آهن فاسد شده که 
مجبوریم خام فروشی کنیم؟ 

مدی��رکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ب��ا تاکید بر اینکه خام فروش��ی مواد معدنی 
از بعد ملی خیانت به ملت اس��ت ، اظهار کرد: ناتمام 
ماندن زنجیره تولید و ارزش افزوده در س��نگ آهن، 
دلیلی برای صادرات ماده خام نیس��ت. مگر س��نگ 
آهن که میلیون ها س��ال در زمین مانده، فاسد شده 
که باید به ای��ن بهانه ثروت ملی را از زمین خارج و 

صادر کنیم؟ 
ب��ه گزارش ماین نی��وز، محمد فاطمیان با اش��اره 
به رش��د متفاوت بخش های تولید در کش��ور گفت: 
در ح��وزه ه��ر کاالیی زنجیره تولی��د و ارزش وجود 
دارد و ممکن اس��ت در بخش��ی ای��ن زنجیره توازن 
نداش��ته باش��د. وی با اش��اره به برنامه ریزی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از دو س��ال پیش برای 
پرکردن خألهای موج��ود در صنایع معدنی تصریح 
کرد: درصدد تراز زنجیره ارزش هستیم تا از ابتدای 
خ��ط تولید، ظرفیت  پروس��ه های مختل��ف را با هم 
تطبیق دهی��م و در جایی که ظرفی��ت وجود دارد ، 
امکان تولید را ایجاد کنیم.  مدیر کل صنایع معدنی 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به طرح های 
نیمه تمام گفت: در برخی بخش ها شاهد نیمه تمام 
ماندن طرح ها هس��تیم و گاه با ظرفیت مازاد مواجه 
می ش��ویم که در این حوزه الزم اس��ت دیگر مجوز 
جدید صادر نش��ود تا ت��راز زنجیره اصالح ش��ود و 

سرمایه گذاری به انحراف کشیده نشود. 
فاطمی��ان با اش��اره ب��ه تکمی��ل زنجی��ره تولید 
محصوالت در حوزه س��نگ آه��ن اظهار کرد: ناتمام 
مان��دن زنجیره در این بخ��ش، دلیلی برای صادرات 
مواد خام نیست. مگر سنگ آهن که میلیون ها سال 
در زمین مانده فاسد شده که باید به این بهانه ثروت 

ملی را از زمین خارج و صادر کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: باید کمک کنیم در جاهایی 
که کس��ری وج��ود دارد نواقص برطرف ش��وند. در 
سیاست های کالن برنامه های چهارم ، پنجم  و ششم  
در م��اده 104 با صراحت گفته ش��ده خام فروش��ی 
ممنوع اس��ت و دولت ه��ا می توانند ص��ادرات مواد 
خ��ام را ممنوع کنند. این در حالی اس��ت که اکنون 
صادرکنن��دگان نس��بت به وضع ع��وارض صادراتی 
گله مند هس��تند.  فاطمیان با تاکید بر اینکه زمانی 
می توان توس��عه اقتصادی داش��ت ک��ه تولید ثروت 
صورت گیرد، گفت: زمانی تولید انجام می ش��ود که 
زنجیره ارزش کامل باشد . با صادرات مواد خام فقط 
با اس��تفاده از لودر، مواد معدنی اس��تخراج می شود 
که اش��تغال این امر محدود است و کارخانه هایی که 
حدود 20 پروسه بعد می توانند ایجاد و فعال شوند ، 

 مسکوت می مانند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه فروش خاک ب��ا نگاه ملی 
خیانت اس��ت، گفت: باید در م��ورد تمام کانی های 
معدنی با پای��ه فلزی و غیر فلزی ب��ه دنبال فناوری 
باش��یم اگر زنجیره ارزش تکمیل ش��ود، تکنولوژی ، 
اشتغال ، تولید، دانش ، انتقال تکنولوژی و... رشد پیدا 
می کند و زنجیره ای از عوامل توس��عه یافتگی شکل 
می گیرد. مدی��رکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��ا تاکید براینک��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در مس��یر تکمی��ل زنجیره ارزش 
گام برمی دارد، اظهار کرد: در صورتی که در گذش��ته 
ناهنجاری هایی در صدور بی رویه مجوز وجود داشته 
و تولید به صورت گس��یخته شکل گرفته، از این پس 
این ش��رایط نظم بخشیده می ش��ود و باید درصدد 

تکمیل زنجیره تولید باشیم. 

 فهرست کاالهای تولید داخل هر 
6 ماه یک بار به روز رسانی می شود 

مدیر کل صنایع ماشین س��ازی و تجهیزات وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت گفت: فهرس��ت کاالهای 
تولی��د داخل با هم��کاری انجمن ه��ای تولیدی هر 

شش ماه یک بار به روز رسانی می شود. 
به گزارش »ش��اتا«، کیومرث فروتنی افزود: طبق 
م��اده 3 قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و 
خدماتی کش��ور، فهرس��ت کاالهای تولید داخل در 
پورت��ال وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت به عنوان 
فهرست توانمندی های ساخت داخل قرار داده شده 

و قابل مشاهده است. 
فروتن��ی اضافه ک��رد: طبق قوانین کش��ور موانع 
غیر تعرف��ه ای ب��رای تجارت خارجی وج��ود ندارد و 
واردات کاالها منوط به اخذ مجوز نیس��ت و تنها در 
صورتی که شرکت ها یا دستگاه های دولتی بخواهند 
اقدام به واردات کنند باید از وارد کردن کاالهایی که 
تولید مش��ابه داخل دارد و فهرس��ت آن اعالم شده، 

خودداری کنند.
به گفته وی حتی یکپارچه کردن سفارشات خرید 
توس��ط واحدهای دولتی هم مانع��ی برای رجوع به 
تولید کنن��ده نخواه��د ب��ود و اتفاق��ا در این صورت 
مزیتی برای تولید کننده محصوالت در داخل کشور 

است.  
فروتنی با اشاره به استفاده از پول های بلوکه شده 
ایران در برخی کش��ورها ادام��ه داد: اجرای طرح ها 
منوط ب��ه رعایت قوانی��ن از جمله قان��ون حداکثر 
اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور است و 
ط��رح برخی از اخبار مبنی بر اختصاص بخش��ی از 
منابع بلوکه شده به واردات محصوالت مشابه تولید 

داخل صحیح نیست. 

معاون سازمان صنایع کوچک اعالم کرد
شهرک صنعتی تعطیل نداریم 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی با بیان اینکه اصوال شهرک صنعتی 
تعطیل نداریم، از در نظر گرفتن تخفیف و تسهیالت مناسب 
برای توسعه شهرک های صنعتی در مناطق محروم خبر داد. 
فرشاد مقیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه شهرک های 
صنعتی محدوده ای صنعتی است که تعدادی صنعتگر در آن 
در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: شهرک زمانی تعطیل 
می شود که تمام واحد های حاضر در آن تعطیل شده باشد 

که در حال حاضر، چنین شهرکی نداریم. 
وی با اش��اره به 754 ش��هرک و ناحیه صنعتی فعال در 
کشور ادامه داد: از این تعداد 159 مورد در مرحله ای است 
که سرمایه گذار در آن در حال فعالیت بوده و هنوز به مرحله  

بهره برداری نرسیده است. 
به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی این نواحی صنعتی بیشتر 
در مناطق کمتر توس��عه یافته ایجاد ش��ده اند اما به هرحال 
نمی توانیم مس��ائل اقتصادی مان را در چند نقطه صنعتی 
کشور متمرکز کنیم. مقیمی با بیان اینکه در بحث توسعه 
بای��د ت��وازن منطقه ای رعایت ش��ود، گفت: بحث ما فقط 
اقتصادی نیست و توسعه مناطق هم برایمان مهم است. از 
سوی دیگر همین شهرک هایی که در حال حاضر به خوبی 
فعالیت می کنند روزهایی بوده که هیچ واحد صنعتی در 
آنها فعال نبوده و در طول زمان توسعه پیدا کرده اند. وی 
با اشاره به یکی از ماموریت های سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی برای ایجاد اشتغال در کشور اظهار کرد: 
نمی توانیم اشتغال را در چند نقطه بزرگ کشور متمرکز 
کنیم، چراکه در این صورت تمام جمعیت کشور در این نقاط 
متمرکز خواهند شد.  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با اشاره به 
اهمیت ایجاد زیرساخت در مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی 
ادامه داد: در عین حال باید تالش کنیم مردم را از طریق 
دلگرمی ها و تسهیالت برای سرمایه گذاری در این مناطق 
ترغیب کنیم، چراکه اگر اقتصاد آنها در این مناطق به چرخه 
بیفتد میل برای مهاجرت به وجود نخواهد آمد.  مقیمی 
با بیان اینکه افراد مختلف در این مناطق به اش��تغال نیاز 
دارند، گفت: در این ش��هرک ها س��عی می کنیم شرایط را 
مساعد تر کنیم. مثال برای ایجاد زیرساخت در شهرک های 
مناطق محروم تا 50 درصد تخفیف برای زمین ها می دهیم. 
وی افزود: از سوی دیگر، در پایان سال گذشته وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دستور داد عالوه بر این تخفیف ها، در مناطق 
کمتر توسعه یافته 10 درصد و در مناطق توسعه یافته به جز 
تهران 5درصد تخفیف داده شود.  معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با 
بیان اینکه در بازپرداخت این نواحی نیز یک س��ال تنفس 
ایجاد کرده ایم، اظهار کرد: س��عی می کنیم به جای آنکه 
منابع مالی س��رمایه گذار صرف پرداخت ما ش��ود در زمینه  

توسعه ناحیه صنعتی هزینه شود. 

سیمان آهن

تــولید

محمد ممتازپور



درحالی ک��ه گفته می ش��ود 
احتماال یک بار دیگر ش��ورای 
پول و اعتبار کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی را در دس��تور کار خود 
قرار خواهد داد، آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان می دهد که در 
فاصله یک س��ال گذشته رشد 
سپرده گذاری مردم در بانک ها 
ب��ه حدود نص��ف کاهش یافته 
اس��ت. حجم سپرده گذاری در 
بانک ها و موسس��ات اعتباری 
حاکی از کاهش سپرده گذاری 
حدود یک س��ال گذشته حتی 
تا نصف دوره های قبلی اس��ت؛ 
موضوعی که نمی تواند چندان 
هم با کاهش نرخ سود سپرده 
و فعالیت موسس��ات غیر مجاز 

بی ارتباط باشد. 
خبرگزاری ایس��نا با بازنشر 
گزارش بانک مرکزی نوش��ت: 
مرک��زی  بان��ک  حال��ی  در 
ب��ه فاصل��ه اندکی از انتش��ار 
ترازنام��ه بانک ها و موسس��ات 
اعتباری در سال گذشته اقدام 
ب��ه اعالم ای��ن صورت مالی در 
دو ماه��ه ابتدایی امس��ال کرد 
ک��ه قیاس عملکرد بانک ها در 
ای��ن دو دوره، ح��اوی ارقامی 
تامل برانگی��ز در س��پرده های 

جذب شده بانک هاست. 
تا اردیبهشت امسال بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری بال��غ 
ب��ر 770هزار میلی��ارد تومان 
غیردولت��ی  بخش ه��ای  از 
س��پرده جذب کردند و میزان 
بدهی های خود را در این بخش 
نس��بت به پایان س��ال گذشته  
)در اس��فند م��اه( 3.1 درص��د 

افزایش دادند. 
این در حالی است که میزان 
جذب سپرده در اردیبهشت ماه 
امس��ال در مقایس��ه با همین 
م��اه در س��ال 1393 ح��دود 

24درصد رشد دارد. 

770هزار میلیارد تومان 
سپرده

رشد 24درصدی سپرده گذاری 
در بانک ها در فاصله اردیبهشت 
1393 ت��ا 1394 در حالی رخ 
داده که این نسبت برای دوره 
قبل��ی یعن��ی از اردیبهش��ت 
ب��ر  بال��غ  ت��ا 1393   1392
41 درصد بوده اس��ت؛ تغییری 
که نشان می دهد میزان جذب 
سپرده در این دو دوره به حدود 

نصف کاهش یافته است. 
بررس��ی ها بیانگر این اس��ت 
که میزان سپرده ها در بانک ها 
و موسس��ات اعتباری از حدود 
440 ه��زار میلی��ارد تومان در 
ب��ا  اردیبهش��ت م��اه 1392 
رش��د ح��دود 41.3درص��دی 
ب��ه بی��ش از 620هزار میلیارد 
تومان در اردیبهش��ت پارسال 
رس��یده اس��ت. اما این رشد از 
این دوره تا اردیبهشت 1394 
ب��ه 24 درصد کاه��ش یافته و 
میزان سپرده ها نیز تأییدی بر 

این موضوع است. 
بر این اساس حجم سپرده های 
نزد بانک ها از 620هزار میلیارد 
تومان در دومین ماه سال قبل با 
افزایش حدود 150 هزار میلیارد 
تومان��ی به 770 ه��زار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت. از سوی 
دیگ��ر گرچه س��رمایه گذاری 

س��پرده های  بی��ن  م��دت دار 
دی��داری و قرض الحس��نه تنها 
موردی اس��ت که با رشد همراه 
ب��وده ولی نس��بت به دوره های 
قبل��ی تن��زل دارد؛ به گونه ای 
ک��ه ای��ن س��پرده گذاری ها در 
اردیبهش��ت امس��ال نسبت به 
ماه مش��ابه س��ال قب��ل حدود 
29.4 درصد رش��د داشته است، 
ول��ی از اردیبهش��ت 1392 تا 
1393 حدود 55 درصد افزایش 
برای سپرده گذاری مدت دار در 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 

ثبت شده بود. 

پول های فراری از بانک ها 
به کجا رفتند؟ 

حال پرس��ش مهم این است 
که با نصف شدن سرعت رشد 
سپرده گذاری مردم در بانک ها، 
ای��ن نقدینگ��ی به کدام بخش 

رفته است؟ 
کارشناس  علی اکبر خلیلی، 
اقتص��ادی در پاس��خ ب��ه این 
پرسش »فرصت امروز«، گفت: 
یکی از مهم ترین دالیل کاهش 
سرعت رشد سپرده گذاری در 
بانک ه��ا، کاه��ش نرخ س��ود 
بانکی اس��ت. ماهیت پول های 
س��رگردان به گونه ای است که 
به دنبال کس��ب سود هستند 
و در بازار های موازی به صورت 

دوره ای چرخش می کنند. 
درس��ت است که میزان نرخ 
س��ود بانک��ی 2 درصد کاهش 
یافت، اما همین مقدار کاهش، 
انگیزه پول های س��رگردان را 
ب��رای باقی مان��دن در بانک ها 

کم کرد. 

وی افزود: سوالی که بالفاصله 
در ذه��ن ایجاد می ش��ود این 
اس��ت که ای��ن پول ها به کدام 
بخش رفته اند؟ در حال حاضر 
بازاره��ای م��وازی تحت تأثیر 
اخبار مذاکرات هس��ته ای قرار 
دارند و تصمیم رفتن یا نرفتن 
نقدینگی به این بازارها بستگی 
ب��ه چش��م انداز آنه��ا دارد. در 
ح��ال حاضر بازار طال به خاطر 
شرایط بحرانی یونان در مسیر 
ناهمواری قرار دارد. از س��وی 
دیگ��ر مذاکرات هس��ته ای به 
احس��اس امنیت در بازار دامن 
می زند و طال در وضعیت ثبات 
اقتصادی مجال رش��د آنچنانی 

ندارد. 
این کارشناس تأکید کرد: بر 
این اس��اس طال هیچ شانس��ی 
ب��رای ج��ذب نقدینگی ندارد. 
در بازار ارز هم توافق هسته ای 
اثر کاهش��ی بر جای می گذارد. 
عالوه بر اینکه اجرای سیاست 
ت��ک نرخ��ی ش��دن ارز، راه 
س��فته بازی و ب��ازی با قیمت 
ب��رای کس��ب س��ود را در این 
بازار می بندد، پس نقدینگی به 
ای��ن بازار هم نمی تواند امیدی 
داشته باشد. بازار مسکن هم با 
حباب قیمتی چند س��ال قبل 
دس��ت و پنج��ه ن��رم می کند. 
ت��ا زمان��ی که دول��ت اقدام به 
تس��هیالت  ج��دی  افزای��ش 
مسکن نکند نمی توان امیدوار 
بود که بازار مس��کن به شرایط 
گزارش های  برگ��ردد.  رون��ق 
بان��ک مرکزی نش��ان می دهد 
که قیمت مسکن در خردادماه 

کاهش یافته است. 

در  گف��ت:  ادام��ه  در  وی 
ب��ازار س��رمایه، موضوع کمی 
متفاوت اس��ت. بازار سرمایه از 
اخبار مثبت هس��ته ای منتفع 
می ش��ود و باتوج��ه ب��ه قوت 
گرفتن احتمال توافق، بخشی 
از نقدینگی به س��وی این بازار 
آمده است اما ورود سرمایه به 
این بازار ورودی قوی نیس��ت 
و ت��ا این زم��ان نمی توان بازار 
س��رمایه را برنده کاهش رشد 
س��پرده گذاری بانک ه��ا تلقی 

کرد. 
ای��ن کارش��ناس در پای��ان 
هش��دار داد: به نظر من برنده 
اصل��ی کاهش س��پرده گذاری 
در بانک ه��ا، موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز هس��تند. 
ب��ا وجود فش��ارهایی که بانک 
مرک��زی ب��ه این موسس��ات 
وارد ک��رده اس��ت هن��وز در 
و  هس��تند  فعالی��ت  ح��ال 
به رغم هش��دارهای مسئوالن 
و خط��رات س��پرده گذاری در 
موسس��اتی مانند می��زان، به 
دلیل س��ودهای کالنی که این 
موسس��ات می پردازن��د، مردم 
همچن��ان ترجیح می دهند در 
این موسسات س��پرده داشته 
باش��ند. وزی��ر اقتص��اد هم در 
ای��ن باره هش��دار داده بود که 
ممکن است با کاهش نرخ سود 
موسسات غیر مجاز نقدینگی را 

جذب کنند. 
بنابرای��ن رقابت اصلی برای 
نقدینگی خارج شده از بانک ها، 
میان موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز و بازار سرمایه جریان 

دارد. 

رقابت موسسات مالی غیر مجاز با بازار سرمایه برای جذب نقدینگی

رشد سپرده گذاری در بانک ها نصف شد

با اعالم اجرای طرح ساماندهی 
و اص��الح نظ��ام بانک��ی توس��ط 
دول��ت و ورود ضربت��ی مجل��س 
ش��ورای اسالمی به اصالح قانون 
بانکداری، زنگ اصالح نظام بانکی 

به صدا درآمد. 
به گزارش ایرنا، هرچند اصالح 
نظ��ام بانکی یک��ی از محورهای 
هفتگان��ه دولت ه��ای نهم و دهم 
ب��رای بهبود وضعی��ت اقتصادی 
کش��ور ب��ود و دول��ت دهم طرح 
130 ماده ای را برای اصالح نظام 
بانکی تدوین و در سال 91 اقدام 
به تهیه الیحه بانکداری بدون ربا 
کرد اما با گسترش فعالیت تعداد 
زیادی مؤسس��ه مال��ی- اعتباری 
غیرمج��از در ای��ن دول��ت نه تنها 
فس��اد در نظ��ام بانک��ی و در پی 
آن بخش ه��ای عم��ده ای از اندام 
اقتصاد کشور گسترش یافت بلکه 
یک��ی از بزرگ ترین اختالس های 

معروف به 3 هزار میلیارد تومانی 
در این بخش رخ داد. 

البت��ه داس��تان اص��الح نظام 
بانک��ی به دولت های نهم و دهم 
برنمی گردد و ریش��ه آن مربوط 
ب��ه زمان پس از پیروزی انقالب 
اسالمی است که در راستای آن 
برای تطهیر نظام بانکی کش��ور 
متع��ددی  تالش ه��ای  رب��ا  از 
صورت پذیرف��ت. آخرین اقدام 
قانون��ی در ای��ن زمینه، تصویب 
قان��ون عملی��ات بانکی بدون ربا  
)به��ره( در س��ال 1362 ب��ود. 
به رغ��م دقت ه��ای قانونگذار در 
تدوین قانون مزبور، فرآیندهای 
اعط��ای  و  س��پرده گذاری 
تس��هیالت در عمل با مشکالتی 
مواجه شد و مجددا شائبه ربوی 
ش��دن معامالت بانکی در اذهان 

عمومی ش��کل گرفت. 
با گذش��ت 30 س��ال از اجرای 

قان��ون عملیات بانک��ی بدون ربا  
)به��ره(، اکنون الزم اس��ت قانون 
مزبور براس��اس تجارب به دست 
آم��ده م��ورد بازنگری عمیق قرار 

گیرد. 
ض��رورت توجه به اصالح نظام 
بانک��ی به میزانی اس��ت که علی 
طیب نی��ا، وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی هفته گذش��ته در صحن 
علن��ی مجل��س از در حال انجام 
بودن پروژه س��امان دهی و اصالح 

نظام بانکی سخن گفت. 
در همی��ن ح��ال نمایندگان 
مجل��س ش��ورای اس��المی نیز 
ب��ا تهی��ه طرح��ی جام��ع زنگ 
اص��الح نظ��ام بانکی و حذف ربا 
از فعالیت ه��ای بانکی را به صدا 
درآوردن��د و ط��رح تحول نظام 
بانک��ی ی��ا بانکداری ب��دون ربا 
باالخره بعد از سال ها کشمکش 
دولت و مجلس برای ارائه الیحه 

یا طرح با پیشقدمی اقتصاددانان 
مجلس حل ش��د. برای بررس��ی 
ای��ن ط��رح دو کمیت��ه فقهی و 
اقتص��ادی توس��ط اقتصاددانان 

مجلس تش��کیل ش��ده بود. 
ط��رح  ای��ن  موج��ب  ب��ه 
س��رمایه گذاری در فعالیت های 
تولی��دی ب��ا اس��تفاده از عقود 
مش��ارکتی توس��ط موسس��ات 
می شود،  انجام  س��رمایه گذاری 
بانک ه��ا در ای��ن روند نقش��ی 
ندارند و می توانند در موسس��ات 
س��رمایه گذاری س��هام داش��ته 
باش��ند در نتیجه کار بنگاه داری 
از فعالیت ه��ای بانک��ی ج��دا و 
تأمین سرمایه برای فعالیت های 
موسس��ات  توس��ط  تولی��دی 

س��رمایه گذاری انجام می ش��ود. 
به عبارت دیگر تولیدکنندگان 
به جای بانک ها درصورت تصویب 
نهای��ی ای��ن طرح به موسس��ات 

تأمین س��رمایه مراجعه می کنند 
و ب��ا اس��تفاده از عقود اس��المی 
این موسس��ات سرمایه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی به صورت وام یا 

تسهیالت پرداخت می شود. 
در همی��ن زمین��ه غالمرض��ا 
عض��و  مق��دم،  مصباح��ی 
اقتص��ادی مجلس  کمیس��یون 
31خرداد  شورای اسالمی روز 
م��اه س��ال جاری در نطق میان 
دس��تور بر ض��رورت همکاری 
وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی 
ب��رای اصالح نظام بانکی تأکید 
کرد و گفت: طرح اصالح نظام 
بانکی اکنون در دس��ت بررسی 
کمیس��یون اقتص��ادی و مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س بوده و 
شایس��ته اس��ت وزارت اقتصاد 
و بان��ک مرک��زی در این زمینه 
هم��کاری کنن��د ت��ا ای��ن کار 
هرچه زودتر به پایان برس��د. 

زنگ اصالح نظام بانکی به صدا درآمد
با تهیه طرحی در مجلس

قیمت جهانی طال در معامالت 
روز گذش��ته اندکی افزایش یافت 
و در پایان معامالت هر اونس طال 
در برابر 1160 دالر و 33 س��نت 

معامله شد. 
 ب��ه گ��زارش رویت��رز، پس از 
اینک��ه رییس فدرال رزرو آمریکا 
اع��الم ک��رد بانک مرک��زی این 
کشور امسال نرخ بهره را افزایش 
خواه��د داد، اما ب��ه نگرانی ها در 
مورد ضعیف باقی ماندن بازار کار 
آمریکا نیز اشاره کرد، طال بخشی 

از افزایش قیمت اولیه خود را در 
روز جمعه از دست داد. 

جانت یلن در س��خنانی که در 
مورد کارگران و برخی ریسک های 
بین الملل��ی با احتیاط همراه بود، 
نگفت که آیا او انتظار دارد بیش 
از ی��ک افزای��ش ن��رخ بهره در 4 
نشس��ت باقیمانده فدرال رزرو در 

سال 2015 انجام شود یا نه. 
گئورگ گرو، تحلیلگر بازار طال 
در این باره گفت:  »به نظر می رسد 
که با یا بدون موضوع یونان، یک 

افزای��ش نرخ بهره احتمالی برای 
امسال پیش بینی شده است.«

براس��اس این گ��زارش، قیمت 
ه��ر اون��س ط��ال روز جمع��ه با 
0.1درصد افزایش به 1160 دالر 
و 33 س��نت رس��ید. قیمت ها در 
نزدیک��ی پایین تری��ن رقم 4 ماه 
اخیر  )1146 دالر و 75 س��نت( 
که روز چهارشنبه به ثبت رسیده 

بود، باقی ماند. 
تای ونگ، تاجر طال در نیویورک 
گف��ت:  »لح��ن تهاجمی تر از حد 

انتظ��ار یلن موجب کاهش اندک 
قیمت طال شده است.«

دالر آمریکا کاهش ارزش خود 
را در براب��ر س��بد ارزهای معتبر 
جهانی خنثی کرد و یورو بخشی 
از افزای��ش ارزش خود را در برابر 

دالر از دست داد. 
روبین بهار، تحلیلگر سوش��یت 
جنرال��ه در این باره گفت:  »طال 
در حال گرفتن اندکی حمایت از 
تقویت ارزش یورو اس��ت، اما اگر 
ما شاهد توافق بر سر بحران یونان 

در روز یکشنبه باشیم، به دلیل از 
بین رفتن ریس��ک ها، قیمت طال 

افت خواهد کرد.«
تقاض��ای فیزیکی این هفته در 
چی��ن و هن��د ضعیف بود. قیمت 
ط��ال در هند همچنان پایین تر از 

شاخص جهانی است. 
دیگ��ر عام��ل تقوی��ت ارزش 
طال کاه��ش پیش بینی صندوق 
بین الملل��ی پول از رش��د اقتصاد 
جهان��ی به دلی��ل ضعف اخیر در 

اقتصاد آمریکا بود. 

قیمت طال به ۱۱۶0 دالر رسید
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خبرنــامه

پول نقد در بازار کم شد
جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد 
نقدینگی کش��ور تا اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر 
۸00 هزار میلیارد تومان و حجم اسکناس و مسکوک 
در دست اشخاص در اردیبهشت ماه سال جاری بالغ 

بر 297 هزار میلیارد تومان بوده است. 
 به گزارش تس��نیم، جدیدترین برآوردهای بانک 
مرکزی نشان می دهد نقدینگی کشور تا اردیبهشت 
ماه سال جاری بالغ بر ۸00 هزار میلیارد تومان شده 

است. 
رشد نقدینگی اردیبهشت ماه 94 به اردیبهشت ماه 
93 معادل 23.2 درصد و اردیبهش��ت 94 به اسفند 

93 معادل 2.3 درصد اعالم شده است. 
گفتنی اس��ت که حجم نقدینگی اردیبهش��ت 92 
بال��غ ب��ر 466 هزار میلیارد تومان ب��وده که طی دو 
س��ال این حجم به بیش از ۸00 هزار میلیارد تومان 

رسیده است. 
آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد حجم اسکناس 
و مس��کوک در دس��ت اش��خاص در اردیبهشت ماه 
سال جاری بالغ بر 297 هزار میلیارد تومان بوده که 
این میزان طی یک سال گذشته 14.2 درصد کاهش 

را نشان می دهد. 

 اعالم اسامی
بانک های متصل به سوییفت

معاون ارزی بان��ک مرکزی گفت: هم اکنون عالوه 
بر بانک  دی، بانک های س��امان، پاسارگاد، پارسیان، 
خاورمیانه و دو بانک دولتی مس��کن و کشاورزی به 

سامانه سوئیفت متصل هستند. 
 غالمعلی کامیاب در گفت وگو با فارس، درخصوص 
اتصال اخیر یک بانک خصوصی به س��امانه سوئیفت 
جهانی، اظهار داش��ت: بانک ه��ای خصوصی تحریم 
نیس��تند، از جمله بانک سامان، پاسارگاد، پارسیان، 
خاورمیانه و دو بانک دولتی مس��کن و کشاورزی هم 

به سامانه سوئیفت متصل هستند. 
وی افزود: اتحادی��ه اروپا برخی بانک های ایران را 
تحری��م ک��رد و فقط این بانک های تحریم ش��ده به 

سوئیفت متصل نیستند. 
س��وئیفت، شبکه پیام رس��ان بین المللی ارتباطات 
مال��ی بین بانکی اس��ت ک��ه ارائه خدم��ات بهتر به 
مش��تریان و تس��هیل در ام��ر مبادالت تج��اری با 
س��رعت و امکانات بیش��تر و دسترس��ی مستقیم به 
س��امانه های بانکی و کارگزاران مربوط را در سراسر 
جهان با س��رعت بسیار باال ممکن می سازد و امکان 
انجام عملیات حسابداری مربوط را به یاری پیام های 

استاندارد با همان سرعت فراهم می کند. 

 دوشنبه روز ورشکستگی 
نظام بانکی یونان

در صورت عدم توافق یونان با طلبکاران اروپایی و 
با وجود رس��یدن میزان برداشت روزانه مردم یونان 
از حساب ها به مبلغ 100 میلیون یورو، روز دوشنبه 

بانک های یونان ورشکست خواهند شد. 
ب��ه گ��زارش اخب��ار بان��ک، برداش��ت وج��ه از 
به رغ��م سیاس��ت کنترل  یون��ان  خودپردازه��ای 
س��رمایه مبال��غ هنگفتی اس��ت و چنانچ��ه بانک 
مرک��زی اروپا با تمدی��د برنامه کم��ک اضطراری 
نقدینگ��ی تواف��ق نکند مش��تریان بانک��ی بی پول 

خواهند شد. 
روز پنجش��نبه یکی از رؤس��ای بانکی یونان اعالم 
ک��رد، نظام بانکی این کش��ور فقط تا روز دوش��نبه 
تضمی��ن مال��ی دارد اما در م��ورد اتفاق��ات بعد از 

دوشنبه چیزی نگفت. 
بانک های یونان با تشدید فشار در روزهای اخیر به 
مبادله وج��ه بین بانکی پرداختند و بانک مرکزی از 
بانک های سالم تر خواست کمی از نقدینگی را برای 

توزیع در میان بانک های ضعیف تر بازگردانند. 
به تازگی کنترل س��رمایه در حال اجراس��ت و در 
عی��ن حال بانک ه��ا تعطیل هس��تند. بانک مرکزی 
اروپا بر س��ر وعده کمک اضطراری نقدینگی حدود 

۸9میلیارد یورو پا برجاست. 
از طرف��ی مذاک��رات بین آت��ن و اروپ��ا پیرامون 
اصالحات این کش��ور و طرح نجات مالی در جریان 
اس��ت. روز پنجش��نبه نی��ز ط��رح جدید از س��وی 
نخس��ت وزیر یونان ارائه ش��د. این در شرایطی است 
که آلمان نس��بت به فرصت اندک کاهش بار بدهی 

یونان هشدار داد. 
آمری��کا و صن��دوق بین المللی پ��ول از رهبران 
اروپای��ی خواس��تند مانع خ��روج یون��ان از حوزه 
یورو ش��وند. هفته گذشته آتن نتوانست مبلغ 1.6 
میلیارد یورو بدهی را ب��ه صندوق بین المللی پول 
پرداخت کند و نخس��تین کش��ور توس��عه یافته ای 
است که در پرداخت بدهی بین المللی خود ناتوان 

است. 

 بدهی خارجی ایران
۵ میلیارد دالر شد

ب��ه گزارش فرهنگ نی��وز، جدیدترین برآوردهای 
بان��ک مرکزی نش��ان می دهد بدهی ه��ای خارجی 
کش��ور  )تعهدات بالفعل( در پایان اردیبهش��ت ماه 

سال جاری بالغ بر5215 میلیون دالر بوده است. 
گفتنی است از مجموع بدهی های خارجی معادل 
42۸ میلیون دالر مربوط به بدهی های کوتاه مدت و 
47۸7 میلیون دالر مربوط به بدهی های میان مدت 

و بلند مدت بوده است. 
همچنی��ن در بخ��ش دیگری از محاس��بات بانک 
مرکزی و در قس��مت آمار ماهانه صادرات و واردات 
گمرکی کش��ور اش��اره ش��ده که واردات کشور در 
اردیبهش��ت ماه امس��ال 6353 میلیون دالر معادل 
5617 تن بوده اس��ت. ضمن آنکه صادرات کش��ور 
در این مدت با 12435 تن با ارزش��ی معادل 5547 

میلیون دالر بوده است. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر32۵9 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,259تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۸7۸,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر  و  توم��ان  آزاد3,630  ب��ازار  در  ی��ورو  ه��ر 
پون��د نی��ز5,030 توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین 
 ه��ر نی��م س��که 450,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که

252,000 توم��ان فروخت��ه ش��د. ه��ر س��که ی��ک 
گرم��ی167,000 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم 
ط��الی 1۸ عیار ۸9,۸09تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازارهای جهانی 11,63۸دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,259دالر آمریکا

3,630یورو اروپا

5,030پوند انگلیس

۸۸4درهم امارات

1,260لیر ترکیه

535یوآن چین

27ین ژاین

2,605دالر کانادا

3,470فرانک سوئیس

10,۸00دینار کویت

۸65ریال عربستان

2,700دینار عراق

53روپیه هند

910رینگیت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,63۸اونس طال

3۸9,400مثقال طال

۸9,۸09هر گرم طالی 1۸ عیار

۸7۸,000سکه بهار آزادی

۸7۸,000سکه طرح جدید

450,000نیم سکه

252,000ربع سکه

167,000سکه گرمی

بانک سینا در فهرست ۵0 شرکت 
فعال تر بورس

بانک س��ینا در فهرست 50 شرکت فعال تر بورس 
و اوراق بهادار تهران در س��ه ماه اول س��ال 94 قرار 

گرفت. 
به گزارش رواب��ط عمومی بانک س��ینا، در گزارش 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران ک��ه به معرفی 
ش��رکت های فعال تر بورس در س��ه ماه اول سال 94 
اختصاص دارد، این بانک به عنوان یکی از 50 ش��رکت 

فعال تر بورس معرفی شده است. 
با توج��ه به تجربی��ات بورس ه��ای اوراق بهادار در 
سطح بین الملل، شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای 
موقعی��ت برتر اغل��ب بر پایه معیارهای نقدش��وندگی 
س��هام، میزان تأثیر گذاری ش��رکت بر ب��ازار و برتری 

نسبت های مالی انجام می شود. 
بر این اساس، شرکت های فعال تر بورس، شرکت هایی 
هستند که از وضعیت نقدشوندگی بهتری برخوردارند 
و براساس معیارهای سه گانه میزان دادوستد سهام در 
تاالر معامالت، تناوب دادوستد سهام در تاالر معامالت 
شامل تعداد روزها و دفعات دادوستد شده و نیز معیار 
تأثیرگذاری ش��رکت بر بازار ک��ه دربرگیرنده میانگین 
تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام 
ش��رکت در دوره بررسی است، انتخاب می شوند. بانک 
س��ینا پیش تر نیز به دفعات در فهرس��ت شرکت های 

فعال تر بورس قرار گرفته بود. 

 ارائه تسهیالت ویژه بانک شهر
به فعاالن صنعتی در آینده نزدیک

مدیرعام��ل بانک ش��هر با تأکید بر ل��زوم حمایت 
بانک ه��ا از فعاالن اقتص��ادی تصریح کرد: به منظور 
خ��روج از رک��ود در بخ��ش تولید، بای��د طرح های 
تس��هیالتی وی��ژه توس��ط بانک ه��ا به ای��ن بخش 

اختصاص یابد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر، دکتر حس��ین 
محمدپورزرندی با اشاره به راهکارهای اصالح ساختار 
تأمین س��رمایه بنگاه های اقتصادی گفت: اس��تفاده از 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری وی��ژه و دارای مجوز از 
سازمان بورس و اوراق بهادار که به جمع آوری سرمایه 
از عموم و تخصیص آن به س��رمایه گذاری در س��اخت 
و تکمی��ل پروژه های معین اق��دام می کنند، از جمله 
راهکارهای اصالح س��اختار تأمین س��رمایه بنگاه های 

اقتصادی است. 
وی اف��زود: همچنین بهره گیری از اوراق مش��ارکت 
طرح های بزرگ عمران��ی و ملی و تمرکز روی اعطای 
تس��هیالت در بخش های خاص تولیدی شامل سرمایه 
در گ��ردش و مواد اولیه توس��ط بانک ها و تأمین مالی 
سایر بنگاه های اقتصادی توسط بازار سرمایه از طریق 
بازار اولیه یا بازار ثانویه را می توان از دیگر راهکارهای 
اصالح س��اختار تأمین س��رمایه بنگاه ه��ای اقتصادی 

دانست. 

نسیم نجفی
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ما هم بخشی از تاریخ شوش 
هستیم

»دیروز گاو سنگی بزرگی را که در روزهای اخیر پیدا 
شده  است، با تاسف تماشا می کردم، حدود 12 هزار کیلو 
وزن دارد! ت��کان دادن چنین توده عظیمی غیرممکن 
است. باالخره نتوانستم به خشم خود مسلط شوم، پتکی 
به دست گرفتم و به جان حیوان سنگی افتادم. ضرباتی 
وحشیانه به او زدم. سرستون در نتیجه ضربات پتک مثل 

میوه رسیده از هم شکافت...«
اینها گفته های یک گردشگر بی مالحظه که روی آثار 
تاریخی یادگاری می نویسد یا حتی یک وندال )مخرب 

آثار تاریخی( نیست. 
ای��ن جمله ها حت��ی از یک قاچاقچی آث��ار تاریخی 
هم بعید به نظر می رس��د. عبارت بی��ن گیومه را مادام 
ژان دیوالفوا در »گزارش کاوش ش��وش« نوشته است؛ 
محوطه ای که هرچند بسیار دیرتر از آنچه شایسته بود، 
اخیرا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. 
ژان دیوالفوا یک فمنیست مردانه پوش فرانسوی بود 
که همراه با همسرش مارسل اوگوست دیوالفوا مهندس 
راه و س��اختمان فرانسوی نخستین بار مجوز حفاری در 
خاک ایران را در 12 اردیبهش��ت 1274 خورش��یدی از 

ناصرالدین شاه قاجار گرفتند. 
اگرچ��ه امروز خود فرانس��وی ها از هفت دهه حفاری 
برای جست وجوی عتیقه در ایران با عنوان »کاوش های 
باستان شناس��ی« یاد می کنند، اما در آن روز قراردادی 
که با ش��اه قاجار بسته شد عنوان »خاکشویی« داشت. 
از میزان آنچه با این قرارداد از خاک ایران شس��ته شده، 
آمار دقیقی در دست نیست اما نقل قول های غیررسمی 
تاریخی از آگاهان بین المللی درباره حفاری های شوش 
نش��ان می دهد که هیأت دیوالفوآ تنها در سال 1275 
خورشیدی، 500 تن شئ باستانی کشف شده را از ایران 

به فرانسه منتقل کردند. 
گفته می شود که در قرارداد شوش، ناصرالدین شاه هم 
چن��دان راضی نبود و به دالیل نامعلومی آن را پذیرفته 
اس��ت. از شاه نیم قرنی قجر نقل ش��ده که گفته است: 
»فرنگی ها تا به حال به باالی مملکت کار داشتند حاال به 

زیر مملکت هم کار دارند.«
فرانسویان بدون در نظر گرفتن مفاد قرارداد بسته شده 
با دولت ایران، با روش های غیرقانونی، اشیای مکشوفه و 
حتی اجزای معماری را که جابه جایی آنها در توافق نامه 
ممنوع شده بود، به موزه  لوور پاریس منتقل کردند. این 
تخلف بعد از مدت ها به آگاهی دولتمردان ایرانی رسید و 
باعث شکایت درباریان شد تا اینکه این قرارداد به واسطه 

مرگ ناصرالدین شاه به حالت تعلیق درآمد. 
به دنبال اعتراض دولت ایران و گفت وگوهای بین دو 
دولت در نهایت در سوم مه 1895 مطابق با 16ذی القعده 
1312 قراردادی بین ایران و فرانسه در 8فصل تنظیم و 

به امضای دو طرف رسید. 
در فصل هش��تم این ق��رارداد آمده اس��ت: »در برابر 
ای��ن التفات مخصوص ملوکانه که دولت قوی ش��وکت 
اعلیحضرت اقدس همایون شاهنش��اهی دام سلطانه به 
خواهش دولت فرانسه نموده اند، دولت فرانسه 10 هزار 
تومان حضور مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس معظم 

تقدیم خواهد نمود.«
براس��اس این قرارداد انحصار کش��ف آث��ار عتیقه در 
سرتاسر خاک ایران به فرانسه اعطا شد با این قید که آثار 
ساخته شده از جنس طال و نقره متعلق به دولت ایران 
و نصف آثار حجاری، مجس��مه ها و خطوط )کتیبه های 
خطی( متعلق به ایران باشد. همچنین هیأت فرانسوی 
حق جابه جایی آثار غیر منقول را نداشتند. اما مفاد این 
قرارداد هرگز از طرف حفاران فرانسوی محترم شمرده 

نشد. 
ژاک دم��ورگان ک��ه در دوره مظفرالدین ش��اه برای 
حفاری راهی شوش شده بود، با استخدام تعداد زیادی 
کارگر به س��رعت و بدون توجه ب��ه ضرورت الیه نگاری 
باستان شناس��ی، اطالعات زیادی را از بین برد و اشیای 

مکشوفه را به فرانسه منتقل کرد. 
 »لوح حمورابی« نخستین قانون نوشته شده  بشری و 
مجسمه »ناپیراسو« ملکه آشور متعلق به 40قرن پیش 
که سه تن وزن داشت و در زمان خود نیم میلیون تومان 
قیمت گذاری ش��ده بود فقط دو مورد از اشیای تاریخی 

است که در 1904 از ایران به پاریس فرستاده شد. 
اگرچه حال اش��یای ایرانی و به ویژه شوشی موزه لوور 
و مراکز تحقیقاتی دیگر در فرانسه و آمریکا خیلی بهتر 
از اشیایی است که در قلعه و موزه شهر شوش نگهداری 
می ش��ود، اما بد نیست حال گردشگران شوش واقعی و 
شوش لوور را هم با هم مقایسه کنیم. گردشگران شوش 
واقعی وقت��ی روی تابلو نام کاخ آپادان��ا را می خوانند و 
پس از باالرفتن از تپه با پالنی خش��تی از بنایی فرضی 
مواجه می شوند، هرگز نخواهند دانست که به کجا پای 
گذارده اند و سرخورده و نادانسته شوش را ترک می کنند. 
و  واقع��ی  ش��وش  گردش��گران  تع��داد  مقایس��ه 
بازدیدکنندگان س��الن ش��وش در موزه ل��وور هم کار 
دش��واری نیست و البته نتیجه افتخارآمیزی هم در پی 

ندارد. 
شوش به عنوان نخستین سکونت گاه شناخته شده بشر 
حاال بیش از هر چیز به خاطر نام بلندش و البته با همت 
متخصصان کارشناس��ان بومی و غیربومی ثبت جهانی 
ش��ده، اما تا وقتی در گیر و دار دعواهایی چون عرصه و 
حریم و بازارگرمی مدیران کوتاه و بلند محلی و غیرمحلی 
گرفتار باشد، راهش تا خروج از فهرست میراث جهانی 
هم راه دش��واری نیست و ادامه نگاه تبلیغاتی و مصرفی 
به این میراث مردمان جهان، کمتر از بی کفایتی شاهان 
قاجار یا تاراج مستشاران فرانسوی در تاریخ نخواهد ماند. 

عسگراوالدی: 
پول های آزاد شده هزینه امور 

زیربنایی شود

اسداهلل عسگراوالدی در گفت وگو با ایلنا در پاسخ 
به این پرس��ش که به نظر ش��ما 120 میلیارد دالر 
پ��ول آزاد ش��ده ایران باید صرف چه اموری ش��ود؟ 
اظهار داش��ت: مس��لماً باید صرف ام��ور زیربنایی و 
زیرساخت ها نظیر توسعه راه آهن و گسترش جاده ها 
و ساخت پاالیش��گاه ها و نیروگاه های جدید شود تا 

درتوسعه کشور مؤثر باشد. 
وی با بیان اینکه این رقم ظرف چهار تا پنج سال 
آزاد خواهد شد، گفت: به نظر نمی رسد که این رقم 

کمتر از این مدت آزاد شود! 
رییس اتاق های بازرگانی روسیه و چین همچنین 
در مورد روند تجارت خارجی طی ماه های گذش��ته 
و ارزیابی اش از تجارت خارجی تا پایان س��ال، گفت: 
ای��ن رون��د راضی کننده نیس��ت و می��زان صادرات 
کاس��ته ش��ده و واردات نیز کاهش داش��ته اس��ت 
 ک��ه آن هم ب��ه دلیل کاهش بنیه مال��ی و تحریم ها 

بوده است. 
وی گف��ت: توقع ما از میزان تج��ارت خارجی در 
چهار ماه گذش��ته محقق نشد و به نظر نمی رسد تا 

پایان سال نیز به برنامه ها دست یابیم. 

برای شرکت در اجالس مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز 

 دعوت ایران از رییس جمهوری 
روسیه برای سفر به تهران

جمهوری اسالمی ایران از رییس جمهوری روسیه 
و س��ران پنج کشور دیگر برای ش��رکت در اجالس 
مجم��ع کش��ورهای صادرکننده گاز ک��ه در تهران 

برگزار خواهد شد، دعوت کرد. 
ب��ه گزارش ایرنا، س��ومین اجالس س��ران مجمع 
صادرکنندگان گاز قرار است در دهه سوم ماه نوامبر 

2015 )آذرماه( در تهران برگزار شود. 
مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز دارای 18 عضو 
اصل��ی و ناظر اس��ت و دبیرخانه دائ��م آن در دوحه 
قطر قرار دارد. ایران، روس��یه، قطر، الجزایر، بولیوی، 
مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، 
ونزوئ��ال، پرو، امارات متحده عرب��ی و عمان از اعضای 
اصل��ی ای��ن مجم��ع هس��تند و کش��ورهای هلند، 
قزاقستان، عراق و نروژ به عنوان عضو ناظر در مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند. 
وزارت نف��ت پیش از این اعالم کرده بود که ایران 
به عنوان میزبان س��ومین دوره اجالس سران مجمع 
کش��ورهای صادرکنن��ده گاز )GECF( تاکنون از 
سران کش��ورهای روس��یه، الجزایر، امارات، ونزوئال، 
ع��راق و عمان برای ش��رکت در این اجالس دعوت 
کرده و قرار است دعوتنامه سران 12عضو دیگر این 

مجمع نیز در آینده نزدیک ارسال شود. 
کش��ورهای عض��و مجم��ع صادرکنن��دگان گاز، 
42 درص��د از تولید گاز جه��ان، 70 درصد از ذخایر 
گازی جه��ان، 40 درص��د از انتق��ال گاز با خط لوله 
و 65 درص��د از تج��ارت گاز طبیع��ی مای��ع ش��ده 

)ال ان جی( را در اختیار دارند. 
سیدمحمدحس��ین عادلی در آبان ماه سال 1392 
با رأی وزرای انرژی کش��ورهای عضو مجمع جهانی 
کش��ورهای صادرکننده گاز به عنوان دومین دبیرکل 
ای��ن مجمع برگزیده ش��د. عادلی نخس��تین ایرانی 
است که پس از پنج دهه توانسته بر مسند ریاست و 
دبیرکلی یک سازمان مهم اقتصادی در جهان تکیه 

بزند. 
پیش از وی، فواد روحانی در سال 1960 میالدی 
به عنوان نخس��تین دبیرکل اوپک انتخاب شده بود و 
از آن زمان تا س��ال 2013 جای ایرانیان در ریاست 

سازمان های اقتصادی جهانی خالی بود. 
در پانزدهمین نشس��ت وزارتی مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز در آبان سال 1392 در تهران، نامزد 
ایران به عن��وان دبیرکل این مجمع برگزیده ش��د و 
بدین ترتیب محمدحس��ین عادل��ی از ایران فعالیت 
خ��ود را در دبیرخان��ه این مجم��ع از اول ماه ژانویه 

سال 2014 آغاز کرد. 

مذاکرات ادام��ه دار ایران با 
1+5 همچن��ان جری��ان دارد. 
روی��دادی تاریخی ک��ه به نام 
فعالی��ت هس��ته ای ای��ران و 
کلید  تحریم هایی  برای ح��ل 
خ��ورد ک��ه هم��ه بخش های 
تجاری، اقتص��ادی، صنعتی و 
تولیدی را در کش��ور متاثر و 
به دنب��ال آن ارتباطات ایران 
با کش��ورهای دور و نزدیک را 
محدود کرده اس��ت. آمریکا و 
بسیاری از کشورهای اروپایی 
درهای تجارت شان را به ایران 
بستند و شرکای تجاری ایران 
از مناطق دیگری سر درآورد. 
چی��ن، امارات، هن��د و ترکیه 
به صف ش��دند تا جای خالی 
کش��ورهایی را پ��ر کنند که 
تحریم ها به آنها اجازه تجارت 
ب��ا ایران نم��ی داد و حاال این 
شرکای بزرگ آنقدر جا خوش 
کرده ان��د که ش��اید دش��وار 
بت��وان تصور ک��رد چین پس 
از تحریم ه��ا چط��ور می تواند 
به از دس��ت دادن بازار بزرگ 
ای��ران رضایت دهد ی��ا اینکه 
ام��ارات ک��ه کان��ون ترانزیت 
کاال و مسافر برای ایران است 
چه برنامه ای در پیش خواهد 

گرفت. 
س��وال هایی ک��ه ب��ه گفته 
قلیچی سخت می توان  روهام 
ب��ه آنه��ا پاس��خ داد، چرا که 
مذاکرات همچن��ان به نتیجه 
چنانچ��ه  و  اس��ت  نرس��یده 
تحریم ها برداش��ته شود زمان 

آن هم مطرح است. 
این استاد دانش��گاه معتقد 
یافتن تحریم ها  پایان  اس��ت، 
از آن جه��ت کش��دار ش��ده 
اس��ت چون منافع بسیاری از 
کش��ورها را به خط��ر خواهد 
پیش بین��ی  وی  انداخ��ت. 
وضعی��ت تجارت ای��ران پس 
از تحریم ه��ا را به مناس��بات 
ب��ه خصوص  میان کش��ورها 
کش��ورهای در ح��ال مذاکره 
مرتبط دانس��ته و به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: تجارت ما 
پ��س از تحریم با کش��ورهای 

دیگر بدون واسطه خواهد بود 
و الزم است که ما کشورهایی 
حس��اب مان  ط��رف  ک��ه  را 
چرا  کنی��م،  رص��د  هس��تند 
ک��ه پایان یافت��ن تحریم های 
زی��ادی  مخالف��ان   ای��ران 

دارد. 
ای��ن متخص��ص مدیری��ت 
اس��تراتژیک ب��ا بی��ان اینکه 
چین و ایران دو ش��ریک مهم 
برای یکدیگر هستند،  تجاری 
ح��ذف تحریم ها را اختالل در 
تجارت میان دو کشور عنوان 
کرده و می گوید: طبیعتا ایران 
کشورهای دیگری را جایگزین 
چین خواه��د کرد. قلیچی در 
ادامه می افزاید: از طرفی دیگر 
چین یکی از قدرت هایی است 
ک��ه در ش��ورای امنیت رأی 
دارد و ای��ن رأی ه��م بس��یار 
مهم اس��ت حاال بای��د به این 
فکر کند چ��ه منافعی پس از 
تحریم ها ب��رای خودش تصور 

کند. 
همه کش��ورها اگ��ر هم به 
پای��ان یافت��ن تحریم ها رأی 
دهند، منافع ش��ان را فراموش 
مسئله  فقط  ماجرا  نمی کنند، 
هسته ای نیست و اتفاق بسیار 
بزرگی برای ایران در حال رقم 

خوردن است. 

اختالل در تجارت ایران با 
چین و هند

قلیچی می گوی��د: باید دید 
ی��ا دیگ��ر قدرت های  آمریکا 
بزرگ برای اختالل در تجارت 
کشورهایی مانند، چین یا هند 
که بازار ب��زرگ ایران را مانند 
گذش��ته نخواهند داشت، چه 
خواهد  جایگزین  راهکارهایی 
ک��رد. ای��ن اس��تاد دانش��گاه 
معتقد اس��ت، مناس��بت هایی 
ص��ورت  کش��ورها  بی��ن 
خواهدگرف��ت ک��ه تواف��ق با 
 برداشتن تحریم ها به ضررشان 
نباش��د. وی وضعیت صادرات 
ای��ران ب��ه کش��ورهای عراق، 
همس��ایه های  و  افغانس��تان 
از تحری��م  ش��مالی را پ��س 
مثب��ت ارزیابی ک��رده و ادامه 
می ده��د: کیفی��ت و قیم��ت 
کاالهای صادراتی از آن جهت 
ک��ه واردات مواد اولیه و رونق 
تولی��د و صنع��ت را خواهیم 
داش��ت افزایش پی��دا کرده و 
ایران باال خواهد  توان رقابتی 
رف��ت. عض��و هی��ات مدی��ره 
انجمن علم��ی بازرگانی ایران 
با تأکید ب��ر اینکه زمان پایان 
یافتن تحریم ها هنوز مشخص 
ایران  تجاری  نیست، وضعیت 
با چین را در دوران پساتحریم 

پ��ر چال��ش عن��وان می کند. 
قلیچی معتقد است پیش بینی 
نتایج پس��اتحریم کار سختی 
اس��ت چون هنوز از مناسبات 
اطالعاتی  بین کشورها  جدید 
بای��د  و  نیس��ت  دس��ت  در 
ش��رایط داخلی و روابط شان 
را با یکدیگر و ب��ا ایران رصد 
کرد. به گفته وی، برای ایران 
بهت��ر اس��ت همه مس��ائل را 
درمذاکرات مطرح و حل کند. 
این اس��تاد دانش��گاه، تجارت 
پنهان را عامل ایجاد اختالس، 
نادرست،  پول های  جابه جایی 
دور زدن تحریم ه��ا از طریق 
و... می داند  ثالث  کش��ورهای 
و معتق��د اس��ت با برداش��تن 
ایران شفاف  تجارت  تحریم ها 

خواهد شد. 

روابط شرکای تجاری 
کم تأثیر از چرخش 

مراودات ایران 
اگرچه این اس��تاد دانشگاه 
رواب��ط تج��اری را دگرگ��ون 
و دیگ��ر روابط می��ان ایران و 
ش��رکای تج��اری اش را تحت 
تأثیر آن می داند، یک مش��اور 
و پژوهش��گر اقتصادی معتقد 
تجاری  رواب��ط  تنه��ا  اس��ت 
و  ش��د  خواه��د  دگرگ��ون 

تأثی��رش در طوالنی م��دت بر 
دیگر روابط مان��دگار نخواهد 
اش��رفی راشدی  شد. علیرضا 
در این باره به »فرصت امروز« 
می گوید: کشورهای واسطه ای 
ح��ذف خواهند ش��د و ایران 
ش��فافی  و  مس��تقیم  تجارت 
را در جه��ان تجرب��ه خواهد 
کرد، اما از آنجا که مناس��بات 
رقم  میان کشورها  جدیدتری 
خواهد خ��ورد روابط آنها تنها 
با تغیی��ر روابط تجاری مختل 

نخواهد شد. 
دانش��گاه  م��درس  ای��ن 
بیش��ترین تأثیر را در تجارت 
میان ایران با کشورهای چین، 
هن��د و ام��ارات می دان��د که 
روند کاهش��ی خواهد داشت. 
کاه��ش  و  واردات  افزای��ش 
هزینه ها، قیمت ها و به دنبال 
آن باال رفتن کیفیت کاالهای 
وارداتی دیگر مولفه هایی است 
که این مش��اور اقتصادی آنها 
را پس از برداش��تن تحریم ها 
راش��دی  می دان��د.  ممک��ن 
م��راودات  افزای��ش  اش��رفی 
تج��اری ب��ا آمری��کا و اروپا، 
همچنی��ن افزای��ش کیفی��ت 
تولی��دات داخل��ی را از دیگر 
تحریم ها  برداش��تن  مزای��ای 
گ��زارش  ب��ه  ک��رد.  عن��وان 
»فرص��ت ام��روز« مذاک��رات 
برای برداشتن تحریم ها تا روز 
دوش��نبه 22 تیر ادامه خواهد 
داش��ت. هنوز خبری مبنی بر 
تحریم ها  برداش��تن  چگونگی 
برخی  اس��ت.  نش��ده  منتشر 
ایران در  معتقدند تحریم های 
طوالنی م��دت و برخ��ی آن را 
همزم��ان پیش بینی کرده اند. 
اگرچ��ه از آغ��از دور جدی��د 
مذاک��رات تاکن��ون نزدی��ک 
ب��ه دو س��ال می گ��ذرد ام��ا 
تاکنون س��ازمان، وزارتخانه و 
نهادهای مرتبط با این موضوع 
برنام��ه ای ب��رای پس��اتحریم 
منتش��ر نکرده ان��د. تنها اتاق 
ته��ران ب��ا تش��کیل کمیت��ه 
مشورتی پس��اتحریم در حال 
تدوی��ن برنامه ای ب��رای عبور 
از چالش های پ��س از تحریم 

است. 

بررسی تاثیر منافع اقتصادی بر مذاکرات هسته ای 

سرنوشت شرکای تجاری ایران در پساتحریم

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی 
از برنامه دول��ت برای اختصاص 
یک فصل ویژه در برنامه شش��م 
توس��عه به منظور ارتقای جایگاه 
و توس��عه صنعت بیمه با اتکا به 
خبر  بخش خصوصی  مش��ارکت 

داد. 
به گزارش شادا، علی طیب نیا 
طی س��خنانی در جلسه »طرح 
مس��ائل و مش��کالت مربوط به 
صنع��ت بیم��ه« در محل وزارت 
اقتصاد، افزود: سیاست های اصل 
44 قانون اساسی فضای مناسبی 
را برای توس��عه و ارتقای کارآیی 
صنع��ت بیم��ه کش��ور از طریق 
آورده  فراهم  آن  خصوصی سازی 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دول��ت 
اعتقاد جدی به توس��عه صنعت 
بیم��ه از طریق مش��ارکت فعال 
اظه��ار  دارد،  بخش خصوص��ی 
داش��ت: در همین راستا، دولت 
خ��ود را ملزم به تهیه ش��رایط و 

لوازم این توسعه می داند. 
طیب نیا ادامه داد: خوشبختانه 
ام��روز جایگاه صنع��ت بیمه به 
خوبی در کش��ور تثبیت ش��ده 
که این امر را می ت��وان از توجه 
جدی برنامه ششم توسعه به این 

صنعت دریافت. 
وی گف��ت: نگاه ما ب��ه برنامه 
ششم توس��عه این است که این 
برنام��ه نبای��د مث��ل برنامه های 
پیش��ین، صرفاً مجموعه قوانینی 

باش��د که ب��رای اص��الح قوانین 
دائمی تهیه شده اند، زیرا اگر شما 
دقت کنی��د، در تمام برنامه های 
توس��عه تاکنون، یکسری احکام، 
به طور م��داوم تکرار می ش��وند، 
آنها،  واقعی  جای��گاه  درحالی که 

قوانین مادر کشور است. 
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال 
حاضر تیمی در سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی در حال کار روی 
این موضوع اس��ت که ما احکام 
دائمی موج��ود در قوانین برنامه 
را شناس��ایی و مشخص کنیم و 
سپس آنها را در قالب یک قانون 

جداگانه به تصویب برسانیم. 
طی��ب نیا با بی��ان اینکه بنای 
دولت بر این است که یک فصل 
ویژه و جایگاه خ��اص در برنامه 

شش��م، برای توس��عه و ارتقای 
جای��گاه صنع��ت بیم��ه در نظر 
بگیرد، افزود: در ارتباط با توسعه 
صنعت بیمه نیز م��ا باید بدانیم 
در بلندمدت به کجا می خواهیم 
برس��یم و در اف��ق پن��ج س��اله 
برنامه شش��م، اهداف، برنامه ها و 
اقدامات موردنظر برای رس��یدن 

به این برنامه ها چیست؟ 
ای��ن  مجموع��ه  اف��زود:  وی 
مطال��ب باید در قالب یک برنامه 
منس��جم تنظیم و آن بخش که 
نیازمند مجوز مجلس اس��ت نیز 
در قانون برنامه شش��م توس��عه 

گنجانده شود. 
طیب نی��ا گف��ت: بنابراین در 
وهل��ه اول، باید برنامه توس��عه 
صنع��ت بیم��ه، در ی��ک اف��ق 

پنج ساله تهیه و بخش احکامش 
نی��ز در برنام��ه شش��م توس��عه 
اقتصاد  گنجان��ده ش��ود. وزی��ر 
ش��رکت های  مدیران  به  خطاب 
بیمه ای حاضر در جلسه، یادآور 
ش��د: این، کاری است که از قبل 
ش��روع ش��ده و انتظارم��ان هم 
این اس��ت که با مش��ارکت شما 
به عن��وان فع��االن اصلی صنعت 
بیم��ه، بتوانی��م برنامه توس��عه 
صنع��ت بیم��ه را در فرآین��دی 

کاماًل مشارکتی تنظیم کنیم. 
طی��ب نی��ا تأکید ک��رد: بیمه 
ای��ران بای��د ب��ه س��مت انجام 
فعالیت هایی برود که شرکت های 
دیگر بیمه ای، انگیزه ورود به آن 
را ندارن��د، چرا ک��ه ما در برخی 
حوزه ه��ا عماًل پوش��ش بیمه ای 

نداری��م و در حقیقت بیمه ایران 
بای��د مکمل دیگ��ر بیمه ها و نه 

رقیب آنها باشد. 
و  اقتص��ادی  ام��ور  وزی��ر 
تأیی��د دغدغه های  ب��ا  دارای��ی 
بیم��ه ای  ش��رکت های  برخ��ی 
بخش خصوص��ی مبنی ب��ر رفع 
تبعیض بین آنها با بخش دولتی، 
اظهار داش��ت: م��ا معتقدیم که 
نه تنها بای��د این تبعیض برطرف 
ش��ود، بلکه بای��د ترجیحاتی به 
نف��ع بخش خصوص��ی نیز وجود 

داشته باشد. 
س��والی  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
درخصوص عدم افزایش نرخ حق 
بیمه ه��ا در س��ال 1394، گفت: 
باتوجه به اینکه جهت گیری اصلی 
دول��ت، فعاًل، کاهش ن��رخ تورم 
اس��ت و در این زمین��ه توفیقات 
خوب��ی هم به دس��ت آمده و در 
چنین شرایطی، هرگونه افزایش 
نرخ رسمی از س��وی دولت، ولو 
بس��یار هم منطق��ی، عالمتی به 
مردم برای تعیین ش��اخص تورم 
می ده��د، موضع دول��ت این بود 
ک��ه نرخ ح��ق بیمه ه��ا افزایش 
نیاب��د. طی��ب نیا تصری��ح کرد: 
درعین حال دول��ت اعتقادی به 
تعیین قیمت تثبیتی ندارد و در 
برای  تمهیدات  فراهم آوری  حال 
حرکت به س��مت و سویی است 
که تعیی��ن نرخ بیم��ه از طریق 
سازوکار و روش های معمول این 

صنعت انجام پذیرد. 

وزیر اقتصاد:

 برنامه دولت برای اختصاص فصل ویژه صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه

بیمه

اتاق بازرگانییادداشت

صادرات 

مینوگله
محمدعلی بدری

کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی



یک دهه اخیر دوره جوالن 
پیمان��کاران درجه دو و س��ه  
چین��ی در پروژه های عمرانی 
از  پ��س  و  ب��ود  کش��ورمان 
پیمانکاران  تحریم ها  تش��دید 
اروپای��ی از ورود به پروژه های 
شدند  منصرف  ساخت و سازی 
و با کاهش ت��وان و نقدینگی 
پیمانکاران داخلی به واس��طه 
ت��ورم فرصت  ناگهانی  رش��د 
حض��ور و ظه��ور پیمانکاران 
چینی دس��ت چن��دم آن هم 
ب��ه ازای پ��ول نف��ت و تهاتر 
فراه��م  چین��ی  فاینان��س  و 
آمد تا جایی ک��ه پیمانکاران 
نیروی انسانی مورد نیاز برای 
پروژه ه��ا را ه��م از چین وارد 

ایران می کردند. 
ح��ال که در آس��تانه توافق 
هسته ای با گروه 1+5 هستیم 
پیمان��کاران روس��ی و چینی 
نگ��ران از دس��ت دادن ب��ازار 
همیشه سودده ایران در حوزه 
راهسازی هستند؛ قراردادهای 
گران ت��ر از نرخ ه��ای روز بازار 
و واردات بی حس��اب و کت��اب 
تجهی��زات راهس��ازی باوجود 
این پتانسیل ها در داخل کشور 
هم��ه و همه باعث ش��ده بود 
پیمانکاران ضعیف  که همواره 
چینی در ب��ازار ایران حتی در 
بدترین شرایط اقتصاد ایران و 
دوره رکود تورمی هشت سال 
دول��ت نهم و دهم دس��ت پر 
باش��ند اما قطعا پس از توافق 
در مذاک��رات وین ک��ه گفته 
می ش��ود نتیجه نهای��ی آن تا 
دوش��نبه اعالم می شود؛ ورق 
بر می گردد و باز هم زمینه برای 
حضور پر رنگ ت��ر پیمانکاران 
اروپایی  داخلی و پیمان��کاران 
فراهم می شود. از سویی دیگر 
پیمان��کاران ایرانی هم ترس از 
رقابت در بازاری دارند که این 
بار رقیب ش��رکت های اروپایی 
معتبر اس��ت و نه شرکت های 
ب��ه  تحمی��ل ش��ده  چین��ی 

پروژه های راهسازی. 

تمایل پیمانکاران اروپایی 
در بازار ایران 

داخل��ی  پیمان��کاران 
بخش خصوصی در طول چند 
س��ال اخیر به واسطه حضور 
پیمان��کاران چینی و روس��ی 
ب��ه ج��ای تهاتر با پ��ول نفت 
و فاینان��س چی��ن و حض��ور 
ق��رارگاه خاتم االنبیا در برخی 
از پروژه ه��ای راهس��ازی و از 
همه مهم ت��ر تهاتر بدهی های 
دولت به پیمان��کاران با اوراق 
مش��ارکت تحت فشار بوده اند 
و سرمایه گذاری در کشورهای 
همسایه را باوجود تجربه های 
ناموفقی که در امارات داشتند 
را ترجیح دادن��د اما آخوندی 
توانس��ت در ط��ول دو س��ال 
پیمانکاران  اعتم��اد  گذش��ته 
روی  س��رمایه گذاری  برای  را 
پروژه ه��ای داخلی به دس��ت 
آورد ام��ا این ب��ار پیمانکاران 
با پیمانکاران  از رقابت  هراس 
اروپایی پ��س از لغو تحریم ها 

را دارند. 

احم��د خ��رم، وزیر س��ابق 
راه و تراب��ری در گفت وگ��و با 
با بیان اینکه  »فرصت امروز« 
اروپایی  ش��رکت های معتب��ر 
ای��ن روزه��ا در ح��ال رص��د 
ب��ازار ایران و س��رمایه گذاری 
عمران��ی  پروژه ه��ای  روی 
هس��تند، گف��ت: قطعا پس از 
تحریم ها درهای ایران به روی 
باز  پیمان��کاری  ش��رکت های 
پرونده شرکت های  و  می شود 
چینی که ب��ه جای پول نفت 
وارد پروژه های عمرانی شدند 

بسته می شود. 
وی ادام��ه داد: هرچن��د با 
ب��رای حضور  بهبود ش��رایط 
قطع��ا  ایران��ی  پیمان��کاران 
ساخت و س��از ها  ک�ی�ف�ی���ت 
افزای��ش می یابد ام��ا نکته ای 
که وجود دارد این اس��ت که 
آیا پیمان��کاران ایرانی پس از 
پشت سر گذاشتن بحران های 
اقتصادی ت��وان رقابت با این 
ش��رکت ها را در ب��ازار داخلی 
دارند یا نه؟ خرم با بیان اینکه 

ش��رکت های اروپای��ی فرصت 
سرمایه گذاری در بازار ایران را 
از دست نمی دهند، ادامه داد: 
در این ش��رایط بای��د مراقب 
باش��یم پیمان��کاران داخل��ی 
باب��ت حضور س��رمایه گذاران 
و پیمانکاران خارجی آس��یب 

نبینند. 

اولویت با ساخت آزادراه 
است 

راه  وزی��ر  گ�ف�ت��ه  ب���ه 
درص��د   75 وش��هرس��ازی، 
ترافیک ایران روی شبکه های 
بزرگراهی و شبکه  آزادراهی، 
اصل��ی اس��ت ح��ال اینک��ه 
ای��ن حج��م از ت��ردد در 50 
راه ه��ای  از  کیلومت��ر  ه��زار 
کش��ورمان انج��ام می ش��ود. 
و  راه  وزارت  برنامه ه��ای  از 
شهرس��ازی در حوزه ش��بکه 
س��اخت  جاده ای  حمل و نقل 
آزادراه اس��ت ک��ه در ط��ول 
چند س��ال اخی��ر به خصوص 
از  ده��م  دول��ت  دوره  در 

با س��اخت  اولویت  آنجا ک��ه 
روس��تایی  و  فرعی  راه ه��ای 
ب��ود این حوزه مغف��ول ماند 
ح��ال آخوندی معتقد اس��ت 
ای��ن ح��وزه را می ت��وان ب��ا 
ورود بخش خصوص��ی فع��ال 
و گفت��ه می ش��ود در  ک��رد 
دوره پس��اتحریم اولوی��ت در 
ح��وزه راه س��اخت آزادراه ها 
بخش خصوصی  مش��ارکت  با 
اس��ت. مهرداد الهوتی، عضو 
با  گفت وگ��و  در  کمیس��یون 
»فرص��ت ام��روز« ب��ا بی��ان 
اینک��ه س��هم آزادراه ه��ا در 
ش��بکه ج��اده ای کش��ورمان 
بس��یار ک��م و ناچیز اس��ت، 
گف��ت: هرچند ک��ه در تمام 
دنی��ا اس��تفاده از آزادراه ه��ا 
اس��تفاده از امکانات زیربنایی 
لوکس اس��ت و ترجیح مردم 
تا  اس��ت  ریلی  به حمل و نقل 
جاده ای اما سهم آن از شبکه 
اندازه  این  به  حمل و نقلی هم 
پایین نیس��ت. وی ادامه داد: 
در حال حاضر 2300 کیلومتر 
آزاد راه فعال در شبکه جاده ای 
کش��ورمان وجود دارد که در 
مقایسه با 200 هزار کیلومتر 
جغرافی��ای  در  راه  ان��واع 
آزادراه ها  ایران سهم  گسترده 
بس��یار ناچیز است و این عدد 
حداقل باید به 5200 کیلومتر 
برس��د هرچند ک��ه در طرح 
جامع حمل و نقل برای افزایش 
 10 کش��ور  آزادراه های  طول 
هزار کیلومت��ر در نظر گرفته 

شده است. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  الهوت��ی 
آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران و اس��تفاده از این منابع 
در پروژه ه��ای عمرانی گفت: 
قطعا با تزریق این منابع دست 
دولت برای سرعت بخشی به 
پروژه ه��ای عمران��ی از جمله 
پروژه های آزادراهی باز خواهد 
آخوندی  رویک��رد  ام��ا  ش��د 
پتانسیل  و  توان  فعال س��ازی 
بخش خصوص��ی و پیمانکاران 

در این حوزه است. 

رویت��رز با اش��اره ب��ه رقابت 
بویین��گ و ایرباس ب��رای ورود 
به بازار ایران نوش��ت: در صورت 
تواف��ق هس��ته ای ش��رکت های 
خواهند  غرب��ی  هواپیماس��ازی 
توانست میلیاردها دالر از معامله 

با ایران منتفع شوند. 
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از 
رویترز، اگر توافق هسته ای بین 
ای��ران و گروه 1+5 امضا ش��ود، 
بازارهای  پرآتیه تری��ن  از  یک��ی 
صنعت هوایی جهان از قرنطینه 
خارج خواهد ش��د و شرکت های 
خواهند  غرب��ی  هواپیماس��ازی 
توانست میلیاردها دالر از معامله 

با ایران منتفع شوند. 
ای��ران و قدرت های جهانی در 
تالشند تا موانع پیش روی انعقاد 
ی��ک توافق تاریخ��ی را در وین 
برطرف کنند و به اختالف بیش 
از 12 ساله ش��ان بر س��ر برنامه 

هسته ای تهران خاتمه دهند. 
لغو تحریم ه��ای اقتصادی این 
شانس را به تهران خواهد داد تا 
بتواند ن��اوگان حمل و نقل هوایی 
خود را که عمر متوس��ط آن به 
23 س��ال یعنی دو برابر متوسط 
بین الملل��ی می رس��د نوس��ازی 
کن��د و پس از س��ال ها خرید از 

بازار س��یاه، بتواند با قیمت هایی 
منطقی هواپیما بخرد. 

نظی��ر  ش��رکت هایی  ب��رای 
دیگ��ر  و  بویین��گ  ایرب��اس، 
تواف��ق  ای��ن  تولیدکنن��دگان 
انعق��اد  معن��ای  ب��ه  می توان��د 
قراردادهایی به ارزش 20 میلیارد 
ص��ورت  ای��ن  در  باش��د.  دالر 
بویینگ های 747 خطوط هوایی 
ایران که 38 س��ال از عمرش��ان 

می گذرد باید بازنشسته شوند. 
ماکس��یمو گاین��زا، تحلیلگ��ر 
مؤسس��ه آس��کند فالیت گلوبال 
در این ب��اره گفت:  »هواپیماهای 
زیادی در ایران هس��تند که واقعاً 
در پای��ان دوران حیات خود قرار 
دارند... پس از لغو تحریم ها ایران 

بازاری بسیار داغ خواهد بود.« 
مقامات ایران��ی و غربی برآورد 
می کنند ک��ه ایران ب��ا جمعیتی 
80میلیون نف��ری، طی یک دهه 
آین��ده مجموع��ا ب��ه 400 فروند 
نیاز خواهد  هواپیمای مسافربری 
داش��ت و این نش��ان از معامالتی 
هنگفت برای عرضه کنندگان مهم 

غربی پس از سال ها انتظار دارد. 
به نظر می رسد که بویینگ در 
بهترین موقعیت برای بهره بردن 
از نخس��تین موج فروش ها قرار 
دارد، زی��را به گفت��ه دیپلمات ها 
و منابع نزدیک به ایران، فرانسه 
که محل استقرار شرکت ایرباس 
و مال��ک 11 درصد س��هام این 
ش��رکت هواپیماس��ازی اس��ت، 

در جری��ان مذاک��رات ب��ا ایران 
مواضعی بس��یار سرس��ختانه را 
اتخ��اذ کرده اس��ت. ی��ک منبع 
آگاه در صنع��ت هوایی اروپا که 
نخواس��ت نامش فاش ش��ود در 
این باره گفت:  »موضع فرانسه، 
به خصوص  )وزیر خارجه، لوران 
فابیوس( وضعیت را برای ایرباس 

آسان نکرده است.«
ماه گذش��ته، وزیر حمل و نقل 
ایران به فرانس��ه هشدار داد که 
اگر موضع خود را در قبال تهران 
تغییر ندهد، ریس��ک از دس��ت 
دادن معامالت��ی ب��ه ارزش 80 
میلیارد دالر را به جان می خرد. 
یک گروه از س��نای فرانس��ه 
اخی��را اب��راز نگرانی ک��رده که 

شرکت های فرانس��وی از رقابت 
ب��رای حض��ور در ب��ازار ای��ران 
عقب مانده اند. یک مقام ارش��د 
فرانس��وی در ای��ن ب��اره گفت:  
»نخس��تین نفر ب��ودن در صف 
بدان معنا نیس��ت که ش��ما اول 
از هم��ه منتف��ع خواهید ش��د. 
م��ا آم��اده خواهیم ب��ود. نگران 

شرکت های ما نباشید.«
رییس شرکت  پرورش،  فرهاد 
ایران ایر سال گذشته گفته بود، 
ترجیح  را  ایران عرضه کنندگانی 
خواهد داد که در س��ال 2014، 
در جری��ان ایج��اد پنج��ره ای از 
کاه��ش تحریم ها، با ما همکاری 

داشته اند. 
ش��رکت بویینگ در ماه اکتبر 
دس��تورالعمل ها،  ک��رد،  اع��الم 
نقشه ها، جداول و اطالعاتی را به 
ایران فروخته است. این نخستین 
تأیید رسمی معامله با ایران پس 
از بح��ران گروگان گیری س��ال 
1979 به ش��مار می رود. ایرباس 
اعالم ک��رده ک��ه در قالب طرح 
کاهش موقتی تحریم های ایران، 
برخی  مجوز  درخواس��ت صدور 
قطع��ات هواپیما را مطرح کرده، 
اما نگفته که آیا کاال یا خدماتی 

را به ایران فروخته است یا نه. 

ترافیک  و  حمل و نق��ل  معاون 
ورود  از  ته��ران،   ش��هرداری 
200 دس��تگاه اتوبوس دو کابین 
ب��ی آر ت��ی و 20 رام قطار مترو 
به ن��اوگان حمل و نق��ل عمومی 
پایتخ��ت طی هفته  ه��ای آینده 

خبر داد. 
به گ��زارش مهر، س��یدجعفر 
تشکری هاش��می، گفت: روزانه 
ه��ر دس��تگاه اتوب��وس ظرفیت 
جا به جایی دو هزار مس��افر و هر 
رام قط��ار نیز ظرفیت جابه جایی 

25 هزار مسافر را دارد. 

ترتیب  ای��ن  به  اف��زود:  وی 
جابه جایی  ه��زار   400 روزانه 
به ظرفیت ناوگان اتوبوس��رانی 
جابه جای��ی  ه��زار   500 و 
ن��اوگان ریل��ی ته��ران اضافه 
می ش��ود و پایتخت با ظرفیتی 
بالغ ب��ر 900 ه��زار جابه جایی 
جدی��د در روز ب��ه اس��تقبال 
اول مه��ر و آغاز س��ال جدید 

تحصیل��ی م��ی  رود. 
معاون ش��هردار تهران با اشاره 
ب��ه اینکه تم��ام تالش خ��ود را 
می کنیم تا بخش ش��مالی خط 

3 مت��رو را ب��ا بهره ب��رداری از 
حداقل 4 ایس��تگاه ک��ه مراحل 
پایانی آماده  س��ازی خود را طی 
می کنند، هر چه زودتر راه  اندازی 
کنیم، اظهار کرد: طول این خط 
18 کیلومتر با 13 ایستگاه است 
و ب��ه منظور کاهش س��رفاصله 
حرک��ت قطارها در خ��ط 3، در 
نظ��ر داریم بیش��ترین قطارهای 
جدی��دی که ب��ه ن��اوگان ریلی 
تهران اضافه می شود را وارد این 

خط کنیم. 
بیان  ب��ا  تش��کری هاش��می 

اینکه ع��الوه بر تقویت ناوگان 
اتوبوس��رانی  ن��اوگان  ریل��ی، 
200 دس��تگاه  به  نیز  ته��ران 
کابی��ن  دو  جدی��د  اتوب��وس 
ب��ه  مجه��ز  ک��ه  ت��ی  ب��ی آر 
4 هستند،  استانداردهای یورو 
تجهی��ز خواه��د ش��د، تصریح 
به  اتوبوس ه��ای جدید  ک��رد: 
خطوط مختلف س��امانه تندرو 
با اولویت مناطق جنوبی ش��هر 
تا مسائل  تزریق خواهند ش��د 
از کمبود  ناش��ی  و مش��کالت 
تا  ای��ن س��امانه  در  اتوب��وس 

ج��ای ممکن کاهش پیدا کند. 
وی با تاکید بر اینکه همزمان 
با آغاز س��ال جدی��د تحصیلی و 
بازگش��ایی مدارس و دانشگاه ها 
و افزایش س��فرهای آموزش��ی، 
ح��دود 20 درص��د ب��ر می��زان 
اضافه  پایتخت  جابه جایی  ه��ای 
ک��رد:  خاطرنش��ان  می  ش��ود، 
توان  تمام��ی  مدیریت ش��هری 
خ��ود را به کار خواه��د گرفت تا 
با اس��تفاده از حداکثر ظرفیت و 
با آمادگی کامل به استقبال اول 

مهر ماه برود. 

رقابت بویینگ و ایرباس بر سر بازار ۲۰ میلیارد دالری ایران

ورود ۲۰۰ اتوبوس تندرو و ۲۰ قطار مترو به پایتخت

پایان پیمانکاری تهاتری چین و روسیه 

راهسازان جهان در راه ایران 
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گزارش 2

خبـــر

حمل و نقلمسکن

شوک قیمتی 
در مسکن نخواهیم داشت

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه در 
تابس��تان امسال افزایش اجاره بها کمتر از نرخ تورم 
ب��وده اس��ت، گفت: در نیمه دوم س��ال هم ش��وک 

قیمتی در بخش مسکن پیش بینی نمی کنیم. 
ب��ه گ��زارش مهر، حام��د مظاهری��ان درخصوص 
اجاره بها در تابستان امس��ال گفت: گزارش هایی که 
تاکن��ون از اجاره نامه ها داش��ته ایم، نش��ان داده که 
افزایش اج��اره بها در این مدت کمت��ر از نرخ تورم 
ب��وده اس��ت، بنابرای��ن نمی توان گفت ک��ه افزایش 

زیادی را در این بخش داشته ایم. 
وی با بیان اینکه قیمت مس��کن هم در این مدت 
کمتر از نرخ تورم افزایش داشته است، افزود: برآورد 
ما این اس��ت ک��ه اجاره بها به رقم��ی باالتر از تورم 
نمی رس��د و با همین نرخ های کنونی تا پایان س��ال 
ادامه پی��دا می کند و احتم��ال افزایش قیمت را در 

این بخش نداریم. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی درخصوص تغییر 
قیمت خریدوفروش در نیمه دوم سال، اظهار داشت: 
بعید اس��ت که در نیمه دوم سال هم شوک قیمتی 
را در بازار مسکن داشته باشیم، چراکه بازار به اندازه 
کافی اش��باع شده اس��ت و گنجایش افزایش قیمت 

ندارد. 
مظاهریان با اش��اره ب��ه تأثیر عوامل سیاس��ی بر 
قیمت مس��کن گفت: تأثی��ر عوامل سیاس��ی روی 
مسکن، مدل پیچیده ای اس��ت که باید بررسی های 
بیش��تری بر آن انجام گیرد و نمی توان با استناد به 

قیمت ها در نیمه اول در مورد آن اظهارنظر کرد. 
مظاهری��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بای��د دیگر 
بازاره��ای مالی ه��م تحلیل ش��ود، گفت: ورود 
بازارهای  دیگر  ب��ه  س��رمایه های بخش خصوصی 
مال��ی و تأثی��ر ای��ن بازارها روی بازار مس��کن، 
مدلی اس��ت که باید مورد بررسی قرار گیرد اما 
در مجموع برای امس��ال پیش بینی شوک قیمتی 

در بخش مس��کن نداریم. 

کمک ۲۵۰ میلیارد تومانی به وزارت 
نیرو از محل یارانه های مسکن

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن 
مهر با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر حدود 240 
تا 250 هزار واحد مس��کن مهر آماده تحویل  است، 
گفت: 250 میلیارد تومان از محل یارانه های مسکن 
مهر به وزارت نیرو کمک ش��ده و این وزارتخانه این 

موضوع را تأیید کرده است. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
احمد اصغری مهرآبادی اظهار کرد: س��ال گذش��ته 
براساس دستور معاون اول رییس جمهور کارگروهی 
تش��کیل و در آن کارگروه معین شد مبلغ 5 هزار و 
۶00 میلی��ارد تومان برای تأمی��ن خدمات زیربنایی 
پروژه های مس��کن مهر از محل یارانه های این طرح 
اختص��اص یابد. همچنین براس��اس اع��الم نماینده 
وزارت نیرو مبلغ 817 میلیارد تومان از محل بودجه 
عمومی و اس��تانی همچنین 222 میلیارد تومان هم 
از محل یارانه های مس��کن مهر برای تأمین خدمات 

زیربنایی کمک شده بود. 
وی ادام��ه داد: این گ��زارش در 18 تیرماه 93 در 
قالب گزارش��ی به مع��اون اول رییس جمهور ارائه و 
مقرر ش��د مبلغی ح��دود 2 هزار میلی��ارد تومان به 
ش��رط بهبود وضعیت مالی دولت تا پایان س��ال 93 

پرداخت شود. 
مهرآب��ادی در ادامه با اش��اره ب��ه هزینه ای که 
وزارت نی��رو برای تأمین انش��عابات مس��کن مهر 
پرداخ��ت ک��رده بود، گف��ت: هزینه ای ک��ه تا آن 
تاری��خ وزارت نیرو برای انش��عابات پرداخت کرده 
ب��ود 1700 میلی��ارد توم��ان بود و اع��الم کردند 
که ح��دود 350 میلیارد تومان برای رس��یدن به 
 عدد مذک��ور قرض کردن��د، چون ح��دود هزار و 
و  داش��تند  دریافت��ی  توم��ان  میلی��ارد   39 
1700 میلی��ارد توم��ان ه��م هزینه ک��رده بودند 
ک��ه اگر ای��ن دو عدد را از هم ک��م کنیم مبلغ به 
دس��ت آمده رقمی اس��ت که از منابع داخلی این 

وزارتخانه بابت تأمین خدمات مصرف ش��ده بود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه با ای��ن ارقام تأمی��ن خدمات 
زیربنایی به طور کامل انجام نمی شود تأکید کرد که 
پیگیری ها برای اختصاص مبلغی از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی ادامه دارد. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر 
در ادامه بار دیگر به فروش اراضی توس��ط س��ازمان 
ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید  
)دو زیرمجموعه  وزارت راه و شهرسازی( اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر حدود 240 تا 250 هزار واحد 
مس��کن مهر آماده تحویل  اس��ت اما به دلیل اینکه 
فاقد امکانات زیربنایی هس��تند امکان تحویل آنها به 
متقاضیان وجود ندارد بنابراین باید دس��ت به دست 

هم دهیم تا این مشکل برطرف شود. 
مهرآب��ادی با بی��ان اینکه هیچ مش��کلی بین دو 
وزارتخان��ه راه و شهرس��ازی و نی��رو وج��ود ندارد، 
درخص��وص تکذیب اختصاص کم��ک 250 میلیارد 
تومانی وزارت راه و شهرس��ازی به وزارت نیرو تأکید 
کرد: این مبلغ از محل یارانه های مسکن مهر کمک 
ش��ده که وزارت نیرو دریافت این رقم را تأیید کرده 
و امض��ای نماینده این وزارتخان��ه در تفاهم نامه هم 

درج شده است. 

14 فروند هواپیما تا پایان سال وارد 
ناوگان می شود

معاون استاندارد پرواز س��ازمان هواپیمایی گفت: 
در حال حاضر شرکت های هواپیمایی متقاضی ورود 
14 فروند هواپیما هس��تند ک��ه در صورت تطابق با 
دستورالعمل های این سازمان برنامه ورود آنها انجام 
می ش��ود و تا پایان س��ال به ناوگان هوایی کش��ور 

می پیوندد. 
به گ��زارش س��ازمان هواپیمای��ی، حمید حبیبی 
اظهار داش��ت: با ظرفیت جدید ایجاد شده در مدت 
یک س��ال اخیر در حال حاض��ر 1۶8 فروند هواپیما 
در ناوگان هوایی فعال اس��ت که ای��ن امر در تاریخ 

هوانوردی کشور بی سابقه بوده است. 
وی تعداد ناوگان هوایی کش��ور را 257 فروند عنوان 
کرد و گفت: از این تعداد، 251 فروند مس��افری شامل 

41هزار و 218 صندلی و ۶ فروند باری است. 
حبیبی افزود: در سال جاری با تالش مراکز تعمیر 
و نگه��داری و ش��رکت های هواپیمای��ی در ح��دود 
14فروند هواپیما از نوع ایرباس و بویینگ به ناوگان 

هوایی کشور ملحق شده است. 
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری  
اظهارداشت: با فعال ش��دن 1۶8 فروند هواپیما، در 
حال حاضر ۶7.۶3 درصد ناوگان هوایی کشور فعال 
اس��ت، این در حالی اس��ت که تا چندی پیش فقط 

حدود ۶0درصد ناوگان هوایی کشور فعال بود. 
حبیبی اضاف��ه کرد: در حال حاضر ش��رکت های 
هواپیمایی متقاضی ورود 14فروند هواپیما هس��تند 
که در صورت تطابق با دس��تورالعمل های س��ازمان 
هواپیمایی کشوری، برنامه ورود آنها انجام و تا پایان 

سال به ناوگان هوایی کشور می پیوندد. 
وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری در نظر 
دارد ناوگان جدید برای عملیات پروازهای تابستانی 

و حج تمتع مورد استفاده قرار گیرد. 

پایان عملیات اجرایی قطعه 4 
آزادراه تهران-شمال

علی ن��ورزاد، معاون وزیر راه و شهرس��ازی ضمن 
تش��ریح آخرین وضعی��ت آزادراه تهران-ش��مال، از 
پایان عملیات اجرایی قطعه 4 این آزادراه حدفاصل 

سه راهی کچور تا چالوس خبر داد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت راه و 
 شهرسازی، علی نورزاد درباره قطعه دوم و سوم آزادراه 
تهران-شمال گفت: در حال حاضر قطعه دوم آزادراه 
تهران-ش��مال ب��رای طراحی در اختیار مهندس��ان 

مشاور قرار دارد. 
وی اف��زود: گزارش میان کار طراحی قطعه س��وم 
آزادراه تهران-شمال نیز از سوی مهندسان مشاوری 
که مش��غول کار در این پروژه بودند برای بررس��ی و 
تصمیم گی��ری تا هفته آینده یعنی پایان ماه مبارک 

رمضان تحویل می شود. 
مدیرعامل ش��رکت س��اخت وتوس��عه زیربناهای 
حمل و نقل کشور از پایان عملیات اجرایی باقیمانده 
در قطعه 4 آزادراه تهران-شمال حدفاصل سه راهی 
کچ��ور ت��ا چالوس خب��ر داد و گفت: قطع��ه 4 این 

آزادراه برای عید فطر آماده بازگشایی است. 
ن��ورزاد درباره قطعه ی��ک آزادراه تهران-ش��مال 
نیز توضیح داد: به منظور تس��ریع در اتمام عملیات 
قطعه یک نیز همزمان ب��ا ادامه کار پیمانکار چینی 
مناقصه ای برگزار ش��د که پنج پیمانکار ایرانی برای 
عملیات اجرایی باقیمانده مس��یر انتخاب شدند که 
در حال حاضر مشغول تجهیز کارگاه و به دنبال آن 

شروع عملیات اجرایی هستند.

کمبود اعتبار 4۰۰ میلیاردی مترو 
فرودگاه حضرت امام

مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی در ام��ور هوانوردی 
ب��ا بیان اینکه ش��هرداری برای انج��ام تعهدات خود 
 در پ��روژه مت��رو حض��رت ام��ام ب��ا کمب��ود اعتبار 
400 میلی��ارد تومانی مواجه اس��ت، گفت: این خط 
مت��رو با در نظ��ر گرفتن مس��افران پرن��د جوابگوی 
تقاضای ایستگاه فرودگاه حضرت امام نمی تواند باشد. 
به گ��زارش ایلن��ا، محمد عل��ی ایلخان��ی درباره 
وضعی��ت پروژه مت��رو فرودگاه حض��رت امام اظهار 
کرد: ریل گذاری این پروژه انجام شده اما ایستگاه ها 
س��اخته نشده اند. در حال حاضر این پروژه با کمبود 
اعتب��ار قابل توجهی مواجه اس��ت و علت تأخیر در 

ساخت این خط مترو نبود منابع مالی است. 
وی با اش��اره به مش��کالت فنی طراحی این خط 
مت��رو که فرودگاه حضرت ام��ام را می تواند به مرکز 
پایتخت متصل کند، گف��ت:  بعد از کمبود اعتبارات 
مش��کل اصلی طراحی خط مترو فرودگاه است. این 
خط تا شهر جدید پرند قرار است ادامه داشته باشد 
ک��ه در ای��ن ص��ورت نمی تواند جوابگ��وی تقاضای 

مسافران فرودگاه حضرت امام باشد. 
ب��ا  داد: پیش بین��ی می ش��ود،  ادام��ه  ایلخان��ی 
بهره برداری از این خط، چند صد هزار نفر روزانه در 
این مس��یر و به مقصد یا از مبدا پرند در تردد باشند 
که در این صورت ظرفیتی برای مس��افران فرودگاه 

حضرت امام باقی نمی ماند. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: قطعا برای شهر 
جدید پرند و تقاضای زیادی که برای این مس��یر به 
وجود می آید باید خط جداگانه ای طراحی و تعریف 

کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بای��د ایس��تگاهی در خطوط 
منته��ی به فرودگاه حضرت امام تعریف ش��ود برای 
تحویل بار مس��افران، تأکید کرد: اینکه مس��افران از 
ابتدای مسیر تا مقصد یعنی همان ایستگاه فرودگاه 
حضرت امام بار و چمدان به همراه داش��ته باش��ند 
مش��کالت زیادی را هم برای خود و هم برای س��ایر 
مس��افران ایجاد می کنند. بنابراین باید ایستگاه هایی 
در خطوط مختلف ش��بکه حمل و نقل��ی مترو برای 
دریافت بار مس��افران تعریف ش��ود که مسافران بار 
خود را در آن ایس��تگاه تحوی��ل دهند و در فرودگاه 

تحویل بگیرند. 

نازیال مهدیانی



تا امروز سه نوع تب خطرناک 
و بعضاً کشنده در دنیا تشخیص 
داده ش��ده ک��ه ب��ه طریقی با 
دامپروری و کس��ب وکارهایی 
ک��ه ب��ا دام س��روکار دارن��د، 
مرتبط اس��ت؛ ت��ب مالت، تب 
برفک��ی و ت��ب کریم��ه کنگو. 
اگ��ر از منظ��ر اقتص��ادی ب��ه 
کس��ب وکار دامپ��روری ن��گاه 
کنی��م، متوجه می ش��ویم تب 
برفکی بیش��تر از دو نوع دیگر، 
خسارت های جبران ناپذیری به 
دام ها و میزان شیری که تولید 

می شود، زده است. 
اکن��ون ش��یوع ت��ب کریمه 
کنگو در کش��ور، دو نوع دیگر 
را ب��ه حاش��یه ران��ده اس��ت، 
زی��را این تب، ب��ه دلیل اینکه 
بیماری خطرناک و کشنده ای 
برای انس��ان محسوب می شود 
و با سالمتی جامعه در ارتباط 
است، رنگ دیگری دارد. بیش 
از یک ماه پیش بود که شیوع 
این بیماری در کشور نگاه ها را 
به سمت رسانه ها جلب کرد. 

آنچه گذشت
مدیری��ت  مرک��ز  ریی��س 
وزارت  واگی��ر  بیماری ه��ای 
بهداش��ت ب��ا تأیی��د م��رگ 
نخستین ایرانی قربانی بیماری 
تب کریمه کنگو در نخس��تین 
روزهای تیر اعالم کرد: »در دو 
هفته گذش��ته، دو مورد ابتالی 
بیم��اری ت��ب کریمه کنگو در 
انس��ان در ش��هرهای چالوس 
و نوشهر گزارش شده است.«

ب��ه  گوی��ا  محمدمه��دی 
تس��نیم، اف��زود: »م��ورد اول 
کشاورز 39 س��اله در چالوس 
ب��وده ک��ه وقتی پی به بیماری 
گوس��فندش می ب��رد، ب��دون 
اینک��ه مرات��ب را به س��ازمان 
دامپزشکی گزارش کند، آن را 
ذبح و از گوشتش نیز استفاده 
می کن��د. این کش��اورز بعد از 
5روز از این اقدام، دچار عالئم 
بیماری تب کریمه کنگو ش��ده 
و ت��ا 2 روز نیز به این مس��ئله 
اهمی��ت ن��داده و بعد از 2روز، 
ابتدا در بیمارس��تان چالوس و 
سپس در بیمارستان تخصصی 
س��اری تح��ت ش��رایط ویژه 
بس��تری می شود که متأسفانه 
ب��ه دلیل مراجع��ه دیرهنگام، 
اقدام��ات درمان��ی مؤثر واقع 

نشد و بیمار فوت کرد.«
وی درباره دومین فرد مبتال 
گفت: »م��ورد دوم مردی 85 
ساله در نوشهر بود که به دلیل 
ذب��ح دام و تماس مس��تقیم با 
دام آل��وده و عدم رعایت نکات 
بهداش��تی، مبتال ب��ه بیماری 
ت��ب کریم��ه کنگو می ش��ود. 
خوش��بختانه بیماری این فرد 
به موقع تش��خیص داده ش��ده 
و تح��ت درم��ان قرار می گیرد 
و در ح��ال حاضر حال عمومی 

این بیمار خوب است.«
آخرین آمارها نشان می دهد 
در س��ال جاری، 15 نفر به این 
بیم��اری مبت��ال ش��ده اند و 4 
م��ورد فوت��ی در اس��تان های 
مازن��دران، کرمان، کرمانش��اه 
و خراسان رضوی گزارش شده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
این آمار برای س��ال گذش��ته 
39نف��ر مبت��ال و 6مورد فوتی 
بوده اس��ت. موضوع تب کنگو 
به مجلس هم رسید و واکنش 
نمایندگان را نس��بت به شیوع 
آن برانگیخت. محمدحس��ین 
قربانی، س��خنگوی کمیسیون 

بهداش��ت و درم��ان مجلس از 
ورود این کمیسیون به بررسی 
موض��وع ش��یوع بیم��اری تب 
کنگ��و خب��ر داده و گفته برای 
کنت��رل ای��ن بیم��اری باید از 
خری��د گوش��ت های فاقد مهر 

دامپزشکی خودداری شود. 
نماینده آس��تانه اشرفیه در 
گفت وگ��و با مهر با عنوان این 
مطلب که ش��یوع این بیماری 
بین کش��اورزان، دام��داران و 
اش��خاصی که با دام س��ر و کار 
دارند مش��اهده ش��ده، به مهر، 
تأکی��د کرد: »با توجه به اینکه 
واکس��ن مقابله با این بیماری 
هنوز به دس��ت نیامده و دام ها 
نی��ز هیچ عالئم مش��خصی از 
ای��ن بیماری ندارند، باید برای 
مقابل��ه با این بیماری آموزش 
به دامداران جزو اولویت ها قرار 

گیرد.«
در همی��ن ح��ال س��کینه 
عمران��ی، عض��و کمیس��یون 
مناب��ع  و  آب  کش��اورزی، 
طبیع��ی مجل��س با هش��دار 
نس��بت به ش��یوع تب کریمه 
کنگو در کش��ور گفته اس��ت: 
»درصورتی که مش��خص شود 
قصور دس��تگاهی عامل شیوع 
ای��ن وی��روس در کش��ور بوده 
به ط��ور حتم اش��د مجازات در 
انتظ��ار آن دس��تگاه مربوط��ه 

خواهد بود.«
قضی��ه تا جایی بیخ پیدا کرد 
که س��عید سلطانی سروستانی، 
مدیرعام��ل اتحادی��ه مرک��زی 
دام��داران از کاه��ش ح��دود 
2هزارتومانی قیمت هر کیلوگرم 

گوشت قرمز به دلیل شیوع این 
بیم��اری و ش��ایعاتی درباره آن 
خبرداد و به ایس��نا، گفت: »تب 
کنگو باعث شد که میزان تقاضا 
و قیمت گوش��ت قرمز برخالف 
سال های گذشته در ماه رمضان 

امسال کاهش یابد.«

تب کریمه کنگو چیست؟ 
خونریزی دهن��ده  ت��ب 
 )CCHF( کنگ��و  کریم��ه 
بیماری های��ی  دس��ته  آن  از 
اس��ت ک��ه تقریب��اً 30درصد 
مبتالی��ان را ب��ه کام م��رگ 
می کش��اند. این بیماری برای 
نخس��تین بار در سال 1944 
در کریمه اوکراین مش��اهده 
و ن��ام تب خونریزی دهنده را 
ب��ه خ��ود گرفت اما در س��ال 
1969 معل��وم ش��د پات��وژن 
ایجادکننده این تب، مش��ابه 
هم��ان بیماری اس��ت که در 
س��ال 1956 در کنگ��و دیده 
ش��ده اس��ت. بنابرای��ن ن��ام 
کنون��ی این بیماری از ارتباط 
دو مکان مذکور گرفته ش��د. 

عامل بیماری، نوعی ویروس 
است که در مرحله اول توسط 
کنه ه��ا منتق��ل می ش��ود. از 
ای��ن رو افرادی ک��ه در مزارع 
و دامپروری ه��ا کار می کنن��د، 
بیشتر در معرض خطر هستند. 
البت��ه انتقال تب کریمه کنگو 
تنها به کنه ها محدود نمی شود 
بلکه خون و ترشحات آلوده نیز 
در س��رایت آن نقشی اساسی 
دارند. به همین دلیل درگیری 
کادر بیمارس��تانی در ص��ورت 

عدم رعایت مس��ائل بهداشتی، 
یک��ی دیگ��ر از عوامل انتش��ار 

ویروس است. 
این بیماری بیشتر در اروپای 
مناطق  خاورمیان��ه،  ش��رقی، 
صحرای��ی اروپا، ع��راق، هند، 
افغانس��تان، پاکستان، ایران و 
غرب چین مش��اهده می شود 
که س��االنه قربانی های زیادی 
را می گی��رد. تب کریمه کنگو 
بیش��تر در فصول گرم س��ال، 
یعن��ی اواخر فروردین تا اواخر 
شهریور شیوع پیدا می کند که 
تقریباً همزمان با رشد و تکثیر 

کنه هاست. 
اگ��ر خ��ون یا ترش��حات دام 
آلوده با انسان تماس پیدا کند یا 
گوشت آن بدون رعایت شرایط 
قرنطین��ه ای به مصرف برس��د، 
امکان انتقال وجود دارد. ش��اید 
یک هفته طول بکشد که عالئم 
بیماری بروز پیدا کند که در آن 
فرد مبتال به سردرد شدید، تب، 
ل��رز و درد عضالنی و یکس��ری 
مشکالت بالینی دچار می شود. 
اگر بیماری در این مرحله درمان 
نشود، خونریزی های زیرپوستی 
و مخاطی شروع شده و می رود 
تا تمام دستگاه های بدن را درگیر 

کند. 

خسارت اقتصادی برای 
دام ندارد

معاون بهداش��ت و مدیریت 
بیماری های مش��ترک انس��ان 
دامپزش��کی  س��ازمان  دام  و 
در ای��ن ارتب��اط ب��ه  »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »اگرچ��ه 

اخیراً با اقدامات درمانی، میزان 
کش��ندگی کمتر شده اما هنوز 
به عنوان یک بیماری خطرناک 

شناخته می شود.«
کری��م امیری معتقد اس��ت: 
»خوش��بختانه ضرر اقتصادی 
نمی ش��ود  وارد  دام ه��ا  ب��ه 
و ای��ن وی��روس ب��رای آنه��ا 
کش��نده نیست. البته می توان 
ب��ا سمپاش��ی های به موق��ع و 
صحیح احتمال ابتال را به صفر 
رس��اند. س��ازمان دامپزشکی 
ب��رای مبارزه با کنه ها س��االنه 
200ه��زار لیت��ر س��م توزیع 
می کن��د و ای��ن تنها به میزان 
بودجه ای بس��تگی دارد که در 
اختیار سازمان قرار می گیرد و 
الزم اس��ت ک��ه در این زمینه 

تجدیدنظر شود.«
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
مدی��رکل دفت��ر بهداش��ت و 
مدیری��ت بیماری ه��ای دامی 
سازمان دامپزشکی به  »فرصت 
ام��روز« اظهار می کند: »دو بار 
در س��ال، سمپاش��ی اماکن و 

دام ها را در برنامه داریم.«
جهان پیم��ا  داری��وش 
می افزای��د: »در س��ال جاری، 
ح��دود 2میلی��ون و 300هزار 
و  دام��ی  اماک��ن  مترمرب��ع 
در  دام  رأس  20میلی��ون 
مناط��ق روس��تایی و مح��روم 
تحت عملیات سمپاش��ی قرار 

گرفته است.«
به گفته جهان پیما اگر دام ها 
توسط کنه آلوده گزیده شوند، 
بیم��ار خواهن��د ش��د اما این 
بیم��اری حداکثر 5روز در بدن 
دام ماندگار اس��ت و تنها باعث 
ایجاد تب خفیف می ش��ود. به 
همی��ن دلیل کش��تارگاه ها از 
کش��تار دامی که تب داش��ته 
می کنن��د.  امتن��اع  باش��د، 
بنابرای��ن م��ردم نبای��د نگران 
س��المت گوشت قرمزی باشند 
که در بازار توزیع می شود. البته 
گوش��ت نذری که توسط مردم 
بی��ن خانه ها توزیع می ش��ود، 
بای��د ب��ه مدت 24س��اعت در 
یخچ��ال نگهداری ش��ده تا در 
ص��ورت آلودگ��ی، ویروس آن 

از بین برود. 
مدی��رکل دفتر بهداش��ت و 
دامی  بیماری های  مدیری��ت 
س��ازمان دامپزش��کی هشدار 
داد که مردم گوش��ت قرمز را 
تنها از مراکز معتبر خریداری 
ک��رده و محصولی را انتخاب 
تأییدی��ه  دارای  ک��ه  کنن��د 
دامپزشکی اس��ت. از طرفی، 
ش��یر مصرفی اگر پاستوریزه 
باشد نگرانی از این بابت وجود 

نخواهد داشت. 
جهان پیما در پایان آموزش 
در  اطالع رس��انی  و  عموم��ی 
جامع��ه به خصوص برای افراد 
پرخط��ر مانن��د دامپ��روران و 
اولویت ه��ای  از  را  قصاب��ان 
اجرایی برش��مرد و تأکید کرد 
که با باال رفتن سطح آگاهی و 
رعایت مسائل بهداشتی، میزان 
شیوع به نسبت کاهش خواهد 

یافت. 
اتحادیه  البت��ه مدیرعام��ل 
سراس��ری دامداران در این باره 
گفت��ه ب��ود: »پ��س از آنک��ه 
گ��زارش فوت ی��ک نفر در پی 
ش��یوع بیم��اری در مازندران 
منتش��ر ش��د، بیش از 10هزار 
نس��خه آموزشی برای مقابله و 
پیشگیری از این بیماری تهیه 
و بی��ن دامداران اس��تان های 

مختلف توزیع شد.«

کریمه گنگو همچنان قربانی می گیرد

تبی علیه بازار گوشت قرمز
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 مشکالت کم آبی 
تا 20 سال دیگر پابرجاست

عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجل��س گفت: در 
سال های آینده مشکالت کم آبی بیشتر می شود. 

غالمرضا نوری در گفت وگو با ایس��نا، در خصوص 
مشکالت کم آبی کش��ور، اظهار کرد: موضوع کم آبی 
بحران جدی منطقه اس��ت و کمربند خشکی دقیقا 
از کش��ور م��ا عبور می کند و تا 20 س��ال آینده هم 

مشکالت کم آبی پابرجا خواهد ماند. 
وی با اشاره به اینکه 90 درصد آب مصرفی کشور 
در حوزه کشاورزی است، اعالم کرد: به رغم مشکالت 
کم آبی، بازهم مقدار زیادی آب در مزارع کشاورزی 
هدر می رود؛ باید سعی کنیم در حوزه بهبود راندمان 

برنامه ریزی کنیم. 
این عضو کمیس��یون کش��اورزی مجل��س با بیان 
اینکه راندمان آبیاری در بخش کشاورزی 35 درصد 
اس��ت، گفت: می توان با صرفه جویی در مصرف آب 
و با اس��تفاده از سیس��تم های نوین آبیاری، راندمان 
آبی��اری را 1/5 برابر افزای��ش داد. وی با بیان اینکه 
استفاده از سیستم های نوین آبیاری یکی از مصوبات 
مهم س��تاد احیای دریاچه ارومیه است، عنوان کرد: 
در شهرس��تان های حوزه دریاچ��ه ارومیه این طرح 
اج��را می ش��ود و نقش ویژه ای در حف��ظ منابع آبی 
آن منطق��ه دارد. بنابراین می توانیم با اصالح الگوی 

کشت، کشاورزی را توسعه دهیم. 
نوری در خصوص مشکالت کشاورزان گفت: نبود 
بازار فروش برای محصوالت کش��اورزی اصلی ترین 
دغدغه کش��اورزان است و ش��وربختانه در این بازار 
آش��فته کشاورزان نمی توانند س��ود خوبی از فروش 

محصوالت شان کسب کنند.

 مرغ ایرانی 
ناتوان از رقابت در بازارهای جهانی

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش 
قیمت گوش��ت مرغ به کیلوگرمی 6200 تومان خبر 
داد و گفت: به دلیل باال رفتن میزان تقاضا نسبت به 
هفته گذش��ته، قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود 300 

تومان افزایش یافته است. 
مهدی یوس��ف خانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
ک��رد: با وجود اینکه صادرات گوش��ت مرغ می تواند 
بدون مجوز وزارت جهاد کش��اورزی انجام ش��ود، به 
دلیل ضعف در بس��ته بندی و کیفیت م��رغ ایرانی، 
تمایل��ی برای خرید آن از س��وی کش��ورهای دیگر 
نیست. وی افزود: در حال حاضر بهترین و مهم ترین 
صادرکنن��دگان مرغ، کش��ورهای فرانس��ه، برزیل و 
ترکیه هستند و مرغ ایرانی نیز بیشتر به عراق صادر 
می شد که بعد از ش��ایعه شیوع آنفلوآنزای مرغی از 
حدود یک ماه گذشته، این کشور نیز تمایل کمتری 

به خرید مرغ ایرانی دارد. 
یوس��ف خانی گفت: ضع��ف در بس��ته بندی مرغ 
مهم ترین عامل در زمینه صادرات کم است و پس از 
آن کیفیت و نوع پرورش مرغ است که موجب شده 

مرغ ایرانی صادرات چندانی نداشته باشد. 
ریی��س اتحادیه فروش��ندگان پرن��ده و ماهی در 
بخش��ی از س��خنان خود گفت: قیمت هر کیلوگرم 
م��رغ باید 7000 تومان باش��د در حال��ی که اکنون 
قیم��ت م��رغ 800 تومان ب��ا قیمت واقع��ی فاصله 
دارد ک��ه به ض��رر مرغ��داران اس��ت. بنابراین بهتر 
اس��ت وضعیت بس��ته بندی بهب��ود یاب��د و مطابق 
استانداردهای بین المللی شود تا بتوان مرغ را صادر 

و سود صنعت را حفظ کرد. 

مرغ و گوشت  ارگانیک در راه است
عض��و هیات رییس��ه انجم��ن ارگانی��ک از تولید 
گوش��ت ارگانیک خبر داد و گف��ت: در حال رایزنی 

برای تولید گوشت و مرغ ارگانیک هستیم. 
صدرالدی��ن نیاورانی در گفت وگو با ایس��نا ، اظهار 
کرد: در ایران امکان تولید گوشت ارگانیک با تدابیر 
جدیدی که از سوی س��ازمان خواربار جهانی )فائو( 
و سازمان ارگانیک بین المللی اعالم شده وجود دارد 
و با اس��تفاده از بعضی داروها و تجویزهایی که برای 
دام ها صورت گرفته می توانیم تولید گوش��ت و مرغ 

ارگانیک داشته باشیم. 
وی ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر در حال رایزنی 
برای ورود به عرصه تولید گوش��ت ارگانیک هستیم ، 
اف��زود: در هفته اخیر با یک��ی از تولیدکنندگان در 
زمینه تولید مرغ ارگانیک گفت وگو داش��تیم تا این 
کار آغاز شود.  نیاورانی در مورد اختالف هزینه تولید 
محص��والت ارگانیک و غیر ارگانی��ک در زمینه مواد 
پروتئین��ی و دیگر مواد غذایی یادآور ش��د: در برخی 
موارد هزینه تولید یکس��ان و گاه تا 10 درصد دارای 
اختالف اس��ت.  عضو هیات رییسه انجمن ارگانیک 
در پایان خاطر نش��ان کرد: محص��والت ارگانیک را 
می ت��وان با توجه ب��ه عالمت اس��تاندارد تهیه کرد. 
عالوه بر عالمت اس��تاندارد ملی، تعدادی مجوزهای 
بین المللی نیز توس��ط تولیدکنندگان دریافت شده 

که روی بسته بندی درج می شود. 

به بهانه 21 تیر، روز بدون نایلکس
زمین میراثی برای نسل آینده

از دیرباز نگاه های متفاوتی به زمین وجود داش��ته 
است؛ برخی آن را میراثی برای نسل آینده و عده ای 
امانتی در دس��ت نس��ل حاضر می دانن��د اما در هر 
صورت کسی نمی تواند نسبت به حال و آینده زمین 

بی تفاوت باشد.
با رش��د فرهن��گ و تم��دن در اکثر نق��اط دنیا، 
گروه ه��ای متعددی به دوس��تداران محیط زیس��ت 
می پیوندن��د و هرچه دوس��تداران محیط زیس��ت و 
زمی��ن فزون��ی می یابد، نگرانی نس��بت ب��ه مصرف 
وسایلی که ماندگاری زیادی در محیط زیست دارند، 

بیشتر می شود. 
در کن��ار تالش برای تولی��د محصوالت بادوام 
برای زیس��ت  و کیفیت، تالش های گس��ترده ای 
ی��ا چندبار  ب��ودن محصوالت یک  تخریب پذی��ر 
مص��رف در دنی��ا ص��ورت گرفته اس��ت. یکی از 
معضالت قرن حاضر توس��عه مصرف پالستیک ها 
و اث��رات زیانب��ار و عمر طوالنی آنهاس��ت، زیرا 
ع��الوه ب��ر نازیباس��اختن منظ��ر طبیع��ت باعث 
لطم��ات جبران ناپذیری به حیات وحش و زمین 

می شوند. 
راه ه��ای  دنی��ا  در  محیط زیس��ت  دوس��تداران 
مختلف��ی را ب��رای حل ای��ن معض��ل تجربه کرده 
و م��ورد مطالعه ق��رار داده ان��د که ازجمل��ه آنها 
اس��تفاده از پاکت های کاغ��ذی و جایگزین کردن 
آن با کیسه های پالس��تیکی است. اما دوستداران 
محیط زیست خیلی زود متوجه این موضوع شدند 
که در صورت اس��تفاده فراگیر از این نوع پاکت ها، 
بای��د به زودی ش��اهد قط��ع درخت��ان و نابودی 
جنگل ها باش��ند و به نوعی دیگر محیط زیس��ت و 
س��المتی حیات وحش و انس��ان را مورد مخاطره 

قرار دهند. 
ب��رای تولی��د ظ��روف یکب��ار مص��رف، یکی از 
راه های��ی که مورد آزمای��ش و مطالعه قرار گرفت 
اس��تفاده از محصوالت گیاهی به جای محصوالت 
پلیمری با اس��تفاده از نشاس��ته یا گن��دم بود اما 
ای��ن روش نیز معضالت جدید و جدی را به دنبال 
داش��ته اس��ت ازجمله اینک��ه بخش��ی از زمین و 
صنعت کش��اورزی به جای تامین تغذیه بشر باید 
در اختی��ار تامین خوراک این صنای��ع قرار گیرد 
و از طرف��ی این محصوالت پ��س از مصرف، منبع 
تغذیه مناس��بی برای حش��رات و جوندگان موذی 
در ش��هرها خواهند ب��ود و تخریب پذیر بودن آنها 
تنها در ش��رایط کامپوس��ت میسر است و از سوی 
دیگ��ر ترغی��ب ک��ردن مصرف کنن��دگان با صرف 
هزینه ای بالغ بر س��ه برابر معمول، کار س��خت و 

غیرممکنی است.
در س��ال 1990 در کش��ور کانادا به این نتیجه 
رس��یدند که نمی توان مصرف روزافزون استفاده 
از پلیم��ر و مزایای س��بکی، ارزان��ی و نگهداری 
ب��رای  بنابرای��ن  گرف��ت  نادی��ده  را  آن  س��اده 
محص��والت یک ی��ا چند بار مصرف باید روش��ی 
را یافت که بتوان عمر پالس��تیک ها را در طبیعت 
به ش��دت کاهش داد. این امر عامل دس��تیابی به 
اکسیداس��یونی  تجزیه پذیری  زیس��ت  تکنولوژی 
)Oxo Bio Degradable( شد. در این روش 
با اف��زودن کاتالیزوری خاص، پ��س از یک دوره 
عمر مفید، پالس��تیک به سرعت تخریب و پس از 
تجزی��ه مولکولی به کود گیاهی تبدیل می ش��ود. 
از مزای��ای عمده ای��ن نوع پالس��تیک ها عبارتند 
از قیمت مناس��ب، تخریب پذی��ر بودن در معرض 
ن��ور آفتاب یا اکس��یژن بدون نیاز به کامپوس��ت 
)دفن زیر خاک(، اس��تحکام کافی و قابل بازیافت 
ب��ودن در مدت عمر مفید. در کش��ور ما که یکی 
از تولیدکنندگان عمده پلیمر دنیاس��ت، استفاده 
از ای��ن نوع مواد و تولید پالس��تیک های زیس��ت 
تخریب پذیر، راهکار بسیار مناسبی برای حفاظت 
از محیط زیس��ت و س��المت حیات وحش و انسان 

به شمار می رود. 
برت��ری ای��ن تکنولوژی ب��ر کیس��ه های گیاهی 
زمان��ی هویدا می ش��ود که به یاد داش��ته باش��یم 
کش��ورمان هن��وز بی نی��از از واردات ذرت ب��رای 
خوراک انس��ان و حیوان نیست و خروج ارز برای 
واردات ذرت جه��ت تولید ظروف و پاکت گیاهی، 
نادی��ده گرفت��ن منافع ملی و وج��ود مجتمع های 
پتروش��یمی در ای��ران اس��ت. نقش رس��انه ها در 
ترغی��ب مصرف کننده ه��ا جهت ص��رف هزینه ای 
بال��غ بر 20درص��د حد معمول ب��رای حفظ زمین 
و س��المت موج��ودات آن، چه در ح��ال و چه در 
آینده بسیار پررنگ است. صنایع مختلف می تواند 
در بسته بندی محصوالت خود از این نوع محصول 
اس��تفاده ک��رده و در حفاظت و س��المت جامعه 

پیشرو باشند. 
ما ه��ر روز تعداد زیادی کیس��ه های پالس��تیکی 
را وارد من��زل کرده و س��پس خ��ارج می کنیم،اگر 
نسبت به سرنوشت زمین و سالمت نسل های بعدی 
بی تفاوت نباشیم با صرف هزینه ای ناچیز و استفاده 
از کیس��ه های زیس��ت  تخریب پذیر، به چشم قلکی 

برای آیندگان می نگریم.
و  صنای��ع  از  عم��ده ای  بخ��ش  سال هاس��ت 
فروش��گاه های زنجی��ره ای کش��ورهای مختلف از 
این ن��وع محصول اس��تفاده می کنن��د و حتی در 
کش��ورهایی همچ��ون ترکیه و کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس نیز الزام قانونی برای اس��تفاده از این 
نوع پالستیک ها وضع شده است. به امید آنکه سال 
94، سال برداشتن بار سنگین آلودگی ها و ناپاکی ها 
از شانه های خاک پاک کشور عزیزمان ایران باشد و 
زمین مان برای همیشه پاک و چمنزار آرزوهای مان 

سرسبز بماند. 

یادداشت

وحیدزندی فخر

آب

دام و طیور

دبی��ر انجمن برنج گف��ت: وزارت جهاد 
کش��اورزی به دلیل محدودیت منابع آبی 
امسال از 14 اس��تان به غیر از استان های 
شمالی خواسته بود که برنج کشت نکنند 
اما تمام این استان ها اقدام به کشت کرده  
و هیچ گون��ه تغیی��ری در تولی��د ندادند. 
امس��ال حتی به یک گرم برن��ج وارداتی 

نیاز نداریم. 
جمیل علیزاده ش��ایق، دبیر انجمن برنج 
در گفت وگ��و با فارس، اظه��ار کرد: هنوز 
یک میلیون تن از برنج های مازاد وارداتی  
از سال های 92 و 93 باقی مانده، بنابراین 
ب��ا تولید حدود 2 میلیون تن برنج داخلی 
در س��ال ج��اری، هیچ نیازی ب��ه واردات 
نیس��ت.  دبی��ر انجمن برنج ای��ران افزود: 
وزارت جه��اد کش��اورزی می��زان تولی��د 
برنج ایران را امس��ال ح��دود یک میلیون 

و 700 هزار تن برآورد کرده، در حالی که 
با توجه ب��ه بارندگی خوب در فروردین و 
اردیبهشت امس��ال در استان های شمالی 
و همچنی��ن س��ه روز بارندگ��ی خوب در 
تیرم��اه باید بگویم که می��زان تولید برنج 
امس��ال کاهش ندارد. دبی��ر انجمن برنج 
تصریح ک��رد: وزارت جهاد کش��اورزی به 

دلیل خشکس��الی و محدودیت منابع آبی 
امسال از 14 استان که کشت برنج در آنها 
انجام می شود، به غیر از استان های شمالی 
خواس��ته بود که برنج نکارند اما تمام این 
اس��تان ها اقدام به کش��ت برنج کرده اند و 
بنابرای��ن تولی��د برنج این اس��تان ها مثل 
س��ال های قبل به قوت خود باقی اس��ت. 

وی با اش��اره ب��ه واردات 235 ه��زار تنی 
برنج در س��ه ماه نخست امس��ال تصریح 
ک��رد: اگر واردات برنج با ای��ن روند ادامه 
یابد، احتمال واردات یک میلیون تن برنج 
در س��ال جاری وجود دارد. علیزاده شایق 
تصری��ح کرد: وقتی آم��اری را گمرک در 
مورد واردات اعالم کند، یعنی تمام کارها 
قانونی انجام ش��ده اس��ت. وی با انتقاد از 
اینکه آمار درس��تی از سرانه مصرف برنج 
در کش��ور وجود ندارد، افزود: وزیر جهاد 
و معاونانش باید همدل شوند و همگی در 
بیان آمار و ارقام یک رقم را اعالم کنند. 

علیزاده ش��ایق تصریح کرد: ب��ازار برنج 
همچنان راکد اس��ت و یقینا با تولید برنج 
امس��ال یک ش��وک قیمتی به ب��ازار وارد 
می ش��ود و قیمت برنج تا حدودی کاهش 

می یابد. 

دبیر انجمن برنج: نیاز به یک گرم برنج وارداتی هم نداریم

سازمان دامپزشکی کشور در اطالعیه ای از مردم 
خواست با توجه به افزایش احتمال شیوع بیماری 
تب کریمه کنگو در فصول گرم سال، با جلوگیری 
از رفتاره��ای مخاطره آمیز مراقب س��المتی خود 

باشند. 
ای��ن س��ازمان در اطالعی��ه ای از م��ردم و به ویژه 
گروه ه��ای در مع��رض خطر ش��امل دام��داران، 
کارکن��ان کش��تارگاه ها، قصاب��ان، کش��اورزان و 
به خصوص روس��تاییان و عش��ایر که به نحوی از 
انحا با دام س��ر و کار دارند، خواس��ت با جلوگیری 
از رفتاره��ای مخاطره آمیز مراقب س��المتی خود 

باشند. 
از جمله این رفتارها که در اطالعیه فوق ذکر شده 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
*  خودداری از کشتار دام در خارج از کشتارگاه ها

*    رعایت اصول بهداش��تی و اس��تفاده از وس��ایل 
حفاظت فردی توس��ط کارکنان زنجیره کش��تار، 

انتقال وعرضه کنندگان گوشت
*    نگهداری الشه حداقل به مدت 24 ساعت پس 

از استحصال در اتاق سرد در کشتارگاه
*    خ��ودداری از خری��د گوش��ت های بدون مهر 

دامپزشکی
*    خ��ودداری از مص��رف گوش��ت تازه )گوش��ت 
خریداری ش��ده باید به مدت حداقل 24 س��اعت 

در یخچال صفر تا 4 درجه س��انتی گراد، نگهداری 
و سپس، مصرف شود.(

*    خودداری از مصرف جگر به صورت خام )جگر 
خریداری شده باید به مدت حداقل 48 ساعت در 
یخچال صفر تا 4 درجه س��انتی گراد، نگهداری و 

سپس، مصرف شود.(
*  استفاده از دستکش هنگام خرد کردن گوشت 

در مراکز عرضه و نیز منازل
*    اجتناب کودکان و روس��تاییان و دامداران از 
بازی یا مالمسه کنه های ماده تخم ریزی کرده و... 
*  خودداری از جدا و له کردن )کش��تن( کنه ها 

توسط شیردوشان و دامداران
*  خودداری از پشم چینی دام ها، بدون استفاده از 

تجهیزات و لوازم ایمنی و حفاظت کننده
*  اجتناب از اس��تراحت در مراتع و کوهس��تان ها 

بدون رعایت استفاده از وسایل ایمن
* سمپاشی منازل و اصطبل های روستایی جهت 

کاهش جمعیت کنه ها
ت��ب خونریزی دهن��ده کریم��ه کنگ��و از جمل��ه 
بیماری های مش��ترک بین انس��ان و دام است که 
نشانه درمانگاهی مشهودی در دام های آلوده ندارد 
و از این رو اقدامات دامپزش��کی صرفا به منظور 
تامین بهداشت جمعیت انسانی و متعاقب گزارش 

وقوع بیماری در انسان، آغاز می شود. 

12 توصیه دامپزشکی درباره تب »کریمه کنگو«

هوشنگ انوشیروانی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع )مدیریت سیستم بهره وری(



برزی��ن ضرغام��ی، دبیر بیست وس��ومین نمایش��گاه 
بین المللی قرآن کریم در گفت وگو با فارس با اش��اره به 
رشد نمایشگاه قرآن، گفت: امسال نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم نس��بت به سال گذش��ته روند صعودی طی 
ک��رد به طوری ک��ه ما در بس��یاری از بخش ها ش��اهد 

نوآوری و توسعه برنامه ها بودیم. 
او با بیان اینکه بیس��ت وسومین نمایشگاه بین المللی 
ق��رآن فرص��ت مناس��بی ب��رای معرفی دس��تاوردها و 
تولیدات قرآنی اس��ت، گفت: امس��ال استقبال خوبی از 

بخش هایی همچون حوزوی، هنری و ناش��ران ش��د اما 
در برخی بخش ها همچون رسانه های دیجیتال ضعیف 
عم��ل کردیم به همین جهت از این نمایش��گاه باید به 
فک��ر تقویت بخش ه��ای موفق و برطرف ک��ردن نقاط 
منفی بخش های ضعیف باش��یم تا در نمایش��گاه بعدی 

بتوانیم رضایت بازدیدکنندگان را جلب کنیم. 
ضرغام��ی در ادام��ه درب��اره اختتامی��ه نمایش��گاه 
بین الملل��ی قرآن کری��م گفت: امس��ال اختتامیه کلی 
نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم برگزار نمی شود، بلکه 

هر بخ��ش به صورت مجزا با حض��ور متخصصان همان 
ح��وزه به صورت تخصصی به کار خ��ود پایان می دهند. 
دبیر بیست وس��ومین نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم 
از پایان کار نمایش��گاه امس��ال در 23 تیرماه خبر داد 
و گف��ت: آخری��ن بخش نمایش��گاه بین الملل��ی قرآن 
کریم سه ش��نبه 23 تیرماه  )27 م��اه مبارک رمضان( 
برگزار می ش��ود و با برپایی اختتامیه این بخش پرونده 
بیست وسومین نمایشگاه بین المللی قرآن بسته خواهد 

شد. 

ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه دوش��نبه نهم 
جوالی دوب��اره گمانه ها ش��دت می گیرد 
و از ه��ر دری درب��اره مذاک��رات خب��ری 
می رس��د. محس��ن رضایی، دبی��ر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نی��ز در آخرین 
اظهارنظ��رش در ای��ن باره با بی��ان اینکه 
همه دنیا موافق مذاک��ره و توافق با ایران 
هس��تند، تأکید کرد: آمریکایی ها س��نگ 
اندازی نکنند؛ سران کشورهای اروپایی در 
جلس��ات خصوصی می گویند که ما از این 
زیاده خواهی ه��ای آمریکا ضرر می کنیم و 
روسیه و چین نیز همین نگرانی را دارند، 
لذا مذاکره با ۱+۵ تقریباً به نتیجه رسیده 
ام��ا آمریکایی ها نمی گذارن��د و به دنبال 
امتیازگیری بیش��تر از ملت ایران هستند 
و به امتیازاتی که جمهوری اسالمی قبول 

کرده به آنها بدهد قانع نیستند. 

مذاکرات بیشتر از دوشنبه به طول 
نمی انجامد

پ��س از اظهارات عص��ر روز جمعه جان 
کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر رسیدن 
به پیش��رفت های قابل توجه در مذاکرات 
و حل برخ��ی موضوعات باقی مانده فضای 
حاکم بر مذاک��رات و به ویژه رس��انه های 
مختلف مثبت شده است. با این حال روز 
جمعه مقامات ای��ران و ۱+۵ تأیید کردند 
که مذاکرات تا چند روز دیگر  )آخر هفته 

میالدی( ادامه دارد. 
منابع نزدی��ک به مذاک��رات همچنین 
به ایس��نا گفتن��د که مذاکرات بیش��تر از 
دوش��نبه به ط��ول نمی انجام��د. با آمدن 

وزیر خارجه روس��یه به وی��ن که پیش از 
این رس��انه های روس��ی نقل کرده بودند 
الوروف در ص��ورت اعالم توافق به وین باز 
می گردد، گمانه زنی ها نس��بت به حصول 

توافق بیشتر و بیشتر شده است. 

کری: هنوز مسائل سختی وجود دارد
جان کری وزی��ر امور خارجه آمریکا در 
پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: امروز  
)ش��نبه( در چارچوب مذاکرات هسته ای، 
ب��ا ظریف و فدری��کا موگرینی، مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا در وین 
دیدار کردم. هنوز مس��ائل سختی در این 

مذاکرات وجود دارد که باید حل شوند. 
مذاک��رات روز ش��نبه ب��ا گفت وگوهای 
ظری��ف و ک��ری در هتل کوب��ورگ محل 
مذاک��رات ای��ران و گروه ۱+۵ آغاز ش��د. 
درحالی ک��ه مذاک��رات روز پنجش��نبه با 
تلخ��ی در اظهارات مقامات ایران و آمریکا 
همراه بود در پایان روز جمعه جان کری، 
وزیر خارج��ه آمریکا از ح��ل بخش قابل 
توجهی از مسائل باقی مانده و پیشرفت در 

مذاکرات سخن گفت. 
کری روز جمع��ه در گفت وگو با برخی 
از خبرن��گاران در هت��ل کوب��ورگ گفت: 
فک��ر می کن��م برخ��ی از موضوعات��ی که 
م��ورد اخت��الف دو ط��رف ب��ود در طول 
گفت وگوه��ای امروز حل ش��ده اس��ت و 
پیش��رفت هایی را داشته ایم. امروز چندین 
نشس��ت می��ان اعضای مختل��ف تیم های 
مذاکره کننده برگزار شد و هم اکنون بحث 
در مورد دو موضوع جداگانه در حال انجام 

است. 
وزیران خارجه ایران و ۱+۵ به جز روسیه 
و چی��ن در وین به س��ر می برند در عین 
ح��ال که گاهی برای انجام امور داخلی به 
پایتخت های شان رفته و مجددا سریع باز 

می گردند. 
فدری��کا موگرینی، برنامه س��فر خود به 
سربرنیتس��ا را لغو ک��رده و در وین مانده 
و س��ایر وزیران از جمله اش��تاین مایر نیز 
برنامه سفر خود به کوبا را عقب انداختند. 
برخی مناب��ع نزدیک به مذاک��رات اعالم 
کرده اند که مذاکرات بیش��تر از دوش��نبه 
به طول نمی انجامد. براس��اس تحلیل های 
رس��انه ای درصورتی ک��ه مذاک��رات به هر 
دلیل تا دوش��نبه به نتیجه نرسد احتمال 
تمدید آن ت��ا اوایل س��پتامبر پیش بینی 
می ش��ود. در عی��ن حال به نظ��ر نمی آید 

کسی اینجا در وین به تمدید فکر کند. 

برگزاری جلسات استماع در کنگره با 
موضوع توافق هسته ای

پایگاه خب��ری هیل وابس��ته به کنگره 
ک��ه  همزم��ان  داد:  گ��زارش  آمری��کا 
رایزنی های هسته ای میان ایران و۱+۵ به 
حصول توافق نهایی نزدیک ش��ده اس��ت، 
قانونگ��ذاران آمریکا به دق��ت آن را دنبال 

می کنند. 
ب��ه نق��ل از ای��ن پای��گاه، مذاک��رات 
هس��ته ای ایران و گ��روه ۱+۵ اکنون با 
وج��ود گذش��ت دو هفت��ه رایزنی ه��ای 
ژوئی��ه   ۱3 روز دوش��نبه  ت��ا  بی وقف��ه 
ادام��ه خواه��د داش��ت. اگ��ر توافق به 

دس��ت آید، قانونگذاران 60 روز فرصت 
خواهن��د داش��ت ت��ا مت��ن آن را مورد 
بازبین��ی ق��رار دهند و آنه��ا تاکنون در 
حال تعیین خطوط قرمزش��ان هس��تند. 
کنگ��ره ی��ا می تواند کاری انج��ام ندهد 
یا اینک��ه قطعنام��ه ای را در تأیید یا رد 
توافق تصویب کن��د. عدم تصویب توافق 
می توان��د مان��ع از اجرای آن ش��ود اما 
رییس جمه��ور آمریکا قادر اس��ت آن را 
وت��و کند. همچنین مخالفان برای خنثی 
کردن وتوی رییس جمهور باید دو س��وم 
آرا را هم در مجلس نمایندگان و هم در 

سنا در اختیار داشته باشند. 
این مهلت بازبینی ابتدا یک ماه بود که 
به دلیل دست نیافتن به توافق تا 9 ژوییه 
افزایش یافت. ب��اراک اوباما رییس جمهور 
آمری��کا هفته گذش��ته در کاخ س��فید با 
دموکرات ه��ای س��نا دیدار ک��رد و از آنها 
خواس��ت تا ب��رای قضاوت درب��اره توافق 

پیش از پایان آن دست نگه دارند. 
او برای تأیید توافق هس��ته ای به ویژه 
نیازمند موافقت این دموکرات هاست که 
برخی ش��ان نیز مواض��ع جنگ طلبانه ای 
در قب��ال ایران دارند. ب��ه گزارش هیل، 
کمیت��ه روابط خارج��ی در هفته جاری 
جلس��ات اس��تماعی را تش��کیل خواهد 
داد که یک��ی از موضوع��ات مورد بحث 
در آنه��ا ای��ران خواهد بود. ای��ن کمیته 
روز سه ش��نبه سری دوم جلسات خود با 
موض��وع ایران را برگ��زار می کند؛ زمانی 
ک��ه انتظار م��ی رود توافق هس��ته ای با 

ایران نهایی شده باشد. 

تنها ساعتی پس از آغاز آتش بس اعالم 
شده از سوی س��ازمان ملل، جنگنده های 
عربس��تان و نیروهای هم پیمان این کشور 
در یم��ن ب��ا نق��ض آتش بس دس��ت به 
حمالت��ی علیه مواضع انص��اراهلل زدند. به 
گزارش اس��کای نیوز عرب��ی، جنگنده های 
عربس��تان س��عودی با حمله ب��ه مواضع 
نیروهای انصاراهلل در اس��تان های مختلف 
یم��ن چندی��ن نف��ر از جمل��ه چند عضو 
نیروه��ای مردم��ی را از پ��ای درآوردند و 
این در حالی است که آتش بس انسانی در 
یمن از نیمه شب جمعه آغاز شده است. 

عربستان مدعی اس��ت که این حمالت 
در پاس��خ به تحرکات انصاراهلل و نیروهای 
هم پیمان آنها در یمن است. جنگنده های 
ائتالف تحت رهبری عربس��تان همچنان 
در آسمان یمن در حال گشت زنی هستند 
و پش��تیبانی هوایی الزم ب��رای نیروهای 

مخالف انصاراهلل را فراهم می کنند. 
نیروه��ای وفادار ب��ه عبد رب��ه منصور 
ه��ادی، رییس جمهور مس��تعفی یمن نیز 
به همراه برخی قبایل سلفی که هم پیمان 
عربس��تان هس��تند با نق��ض آتش بس به 
مواض��ع حوثی ه��ا در برخی اس��تان های 

یمن حمله کردند ک��ه در این درگیری ها 
نیز چن��د نفر از دو طرف از پای درآمدند. 
رهب��ری  تح��ت  ائت��الف  جنگنده ه��ای 
عربس��تان همچنی��ن مواض��ع نیروه��ای 
مردمی و حوثی ه��ا را در صنعا پایتخت و 
شهر صعده در شمال یمن و در مجاورات 
مرزهای جنوبی عربستان بمباران کردند. 
همچنین مواضع حوثی ها در استان حجه 
بمباران شده و نیروی زمینی عربستان نیز 
مناطق مرزی در شمالی یمن را با استفاده 

از توپ و کاتیوشا زیر آتش گرفت. 
آتش بس اعالم ش��ده از س��وی سازمان 

مل��ل نیمه ش��ب گذش��ته آغاز ش��ده و 
نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، 
اتحادی��ه اروپ��ا، اتحادیه ع��رب و مقامات 
کشورهای مختلف طرفین درگیر در یمن 

را به پایبندی به آن دعوت کرده اند. 
در م��اه مه نی��ز یک آتش بس انس��انی 
دیگ��ر در یم��ن ب��ه اج��را درآم��د که به 
دلی��ل کارش��کنی های نیروه��ای منصور 
ه��ادی و ائتالف تحت رهبری عربس��تان 
دس��تاوردهای چندانی نداشت و سازمان 
ملل نتوانس��ت آن گونه که باید کمک های 

خود را به دست مردم یمن برساند. 

آخرین خبرها از مذاکره ایران و 5+1

نقض آتش بس اعالم شده در یمن با از سرگیری حمالت هوایی عربستان

صدور دستور »ممنوع التصویری برخی بازیگران«
پ��س از تأیید و تکذیب های روزهای گذش��ته ش��ورای 
نظارت براس��اس مصوبه ای، رسانه ملی را موظف کرد تا با 
هنرمندانی که شئونات اخالقی و رسانه ای را در شبکه های 

اجتماعی رعایت نمی کنند قطع همکاری کند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ش��ورای نظ��ارت بر 
صداوس��یما براس��اس مصوبه اخیر ش��ورای نظ��ارت بر 
س��ازمان صداوسیمای جمهوری اس��المی ایران با عنایت 

به حض��ور کارمندان و هنرمندان متعهد و پاک س��یرت 
در رس��انه ملی، متأس��فانه تعداد قلیل��ی از هنرمندان با 
حضور هنجارش��کنانه خود در این ش��بکه ها و با انتش��ار 
تصاویر نامناس��بی از خود، ش��ئونات اخالق��ی و ضوابط 
س��ازمانی را رعایت نکرده اند و موجب��ات دلخوری خیل 
عظی��م هنرمن��دان متعه��د و اهال��ی فرهن��گ و هنر را 
 فراهم آورده اند. از این رو و براس��اس این مصوبه س��ازمان 

ص��دا و س��یما موظف ش��د ب��ا هنرمندانی ک��ه در این 
ش��بکه ها خالف ش��ئونات حاضر ش��ده اند قطع همکاری 
کند. ش��ورای نظارت بر س��ازمان صدا و سیما استفاده و 
حضور در ش��بکه های اجتماعی را فرص��ت تعامل هرچه 
بهتر هنرمندان با مردم و مخاطبان دانسته و صرفاً حضور 
نامناسب و انتشار تصاویری که باعث نادیده انگاشته شدن 

ارزش ها می شود را خالف ضوابط و مقررات می داند. 

نمایشگاه بین المللی قرآن 23 تیرماه به پایان می رسد

هربخش یک اختتامیه

به نقل از رویترز، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در بیانیه ای 
پ��س از رای گیری در پارلمان گفت: حال من حکم محکمی برای 
تکمیل مذاکرات با وام دهندگان برای رس��یدن به توافق اقتصادی 
پایدار و توافق منصفانه اجتماعی دارم. سیپراس در این رای گیری 
توانس��ت حمایت احزاب اپوزیس��یون حامی اروپا را جلب کند اما 
برخی از شورش��یان حزب چپ گرای خودش موسوم به سیریزا، از 
این تدابیر ریاضتی حمایت نکردند. س��یپراس گفت: تمرکز خود 
را روی تکمی��ل مذاکرات قرار می دهم. االن اولویت ما این اس��ت 
که نتیجه مثبتی از مذاکرات به دست آوریم. براساس طرح دولت 
س��یپراس که به پارلمان ارائه و تصویب ش��د، دولت آتن می تواند 
از آن ب��ه عن��وان پایه ای در مذاکرات ب��ا وام دهندگان بین المللی 
اس��تفاده کن��د. این طرح ب��ا 2۵۱ رای مواف��ق و 32 رای مخالف 
و هش��ت رای ممتن��ع در پارلم��ان 300 عضوی یون��ان تصویب 
ش��د.قانونگذارانی که به این پیشنهاد رای ممتنع یا مخالف دادند 

جزو حزب حاکم س��یریزا بودند و همین امر ثب��ات در دولت وی 
را زی��ر س��وال می برد. تدابیر پیش��نهادی مذکور ش��امل افزایش 
مالیات ها و کاهش بودجه بازنشس��تگی است که قطعا یونان را به 
شدت تحت تاثیر قرار می دهد؛ خصوصا که آنها در رفراندوم پنجم 
ژوئیه قاطعانه به چنین طرح های مشابهی رای منفی داده بودند. اما 
این پیشنهاد جدید اگر از سوی وام دهندگان بین المللی پذیرفته 
شود، حمایت بلند مدتی را از این کشور به عمل می آورد تا دوران 
رکود شش ساله را پشت سر بگذارد. اما اگر توافقی صورت نگیرد، 
یون��ان با خروج ف��وری از حوزه یورو رو به رو می ش��ود و به اولین 
کشوری تبدیل می ش��ود که از این حوزه پولی خارج می شود. اگر 
این بس��ته به تایید برس��د، یونان بسته وام سه س��اله ای به ارزش 
حدودی 60 میلیارد دالر )۵ / ۵3 میلیارد یورو( و نیز نوعی کمک 
 برای پرداخت بدهی هم دریافت می کند. این رقم بس��یار بیشتر از 
7/2 میلیارد یوروی باقی مانده از بسته حمایتی پیشین یونان است.

حمایت قانونگذاران یونانی از طرح نجات مالی؛ حکم قاطع سیپراس برای مذاکره

 دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس 

گزین�ه ت�ازه ای در مذاک�رات اصالح 
روابط انگلیس با اتحادیه اروپا را طرح 
می کند که براس�اس آن این کش�ور 
دیگ�ر تابع بخش عظیم�ی از قوانین 

مشاغل آن نباشد. 
 سیدحسین موسویان، عضو پیشین 

تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
در گفت وگو با شبکه خبری فرانس 24 
اعالم کرد: 97 درصد پیش نویس تهیه 

شده است. 

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا آخر هفته گذشته در تماس با یوسی 
کوهن، مشاور امنیتی نخست وزیر اس�راییل، تل آویو را از آخرین جزییات و 

روند مذاکرات هسته ای با ایران مطلع کرده است

تیتر اخبار

ش��هیندخت موالوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده با بیان اینکه یک س��وم کارتن خواب ها زن هستند، 
گفت: ۱3 دستگاه در مورد زنان کارتن خواب مسئولیت دارند 
که باید هرچه س��ریع تر به وظایف خ��ود عمل کنند. وی در 
گفت وگو با ایلنا در پاس��خ به این س��وال که گفته می شود، 
آمار ارائه ش��ده توسط معاونت امور زنان در مورد تعداد زنان 
کارتن خواب س��یاه نمایی اس��ت، گفت: این آمار را براس��اس 
مس��تندات ارائه کرده ایم. بررسی ها نشان می دهد از ۱۵ هزار 
کارتن خوابی که در کشور وجود دارد، ۵ هزار نفر زن هستند. 

وی در ارتب��اط با اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت 
زنان کارتن خواب از س��وی معاونت امور زنان و خانواده گفت: 
ساماندهی زنان کارتن خواب متولیان خودش را دارد و انتظار 
ما این است که متولیان برای رفع این مشکل پاپیش بگذارند. 
وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده نیز وظیفه دارد در 
این زمینه ایجاد حساسیت کرده و به اهمیت پرداختن به این 
موضوع تاکید کن��د و هماهنگی های الزم برای انجام وظیفه 
دستگاه های متولی را نیز در نظر بگیرد که گمان می کنم در 

این زمینه به خوبی وظیفه خودمان را انجام داده ایم. 

ارائه آمار 5000 زن کارتن خواب، سیاه نمایی نیست

 دکت�ر باباتون�ده اوس�وتیمهین، معاون 

دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی 
صن�دوق جمعیت مل�ل متح�د در پیامی 
به مناس�بت 11 ج�والی 2015 روز جهانی 
جمعیت، خواس�تار مج�ازات جنایتکاران 

خشونت جنسی شد. 
س�یدتقی نوربخش، مدیرعامل س�ازمان 
تامی�ن اجتماعی درباره طرح 9 ماهه ش�دن 
مرخص�ی زایم�ان زن�ان کارمند گف�ت: این 
مصوبه دول�ت 340 میلیارد توم�ان بار مالی 
برای م�ا دارد ک�ه باید تامین ش�ود و تصور 
می کنم در بودجه سال آینده پیش بینی شود. 

محمدامین قانعی راد، دبیر علمی دومین همایش ملی اعت�دال )زنان، اعتدال و 
توسعه( با بیان اینکه مسئله زنان مسئله جامعه است، گفت: زنان نمی خواهند از 

عرصه های مختلف توسعه طرد شوند

تیتر اخبار

»عم��ر ش��ریف«، بازیگ��ر صاحب نام س��ینمای مصر و 
هالیوود در س��ن 83س��الگی درگذش��ت و در طول بیش 
از 60 س��ال فعالیت تحسین ش��ده و حرفه ای اش در عرصه 
س��ینما در نقش ه��ای متنوع��ی از کش��یش و قمارباز تا 
ش��خصیت هایی مانند چنگیزخ��ان و چه گوارا ایفای نقش 
کرده بود. وی در س��ال ۱9۵۵ مس��لمان ش��د و با »فاتن 
حمامه« بازیگر سرشناس س��ینمای مصر ازدواج کرد که 
حاصل این ازدواج »طارق ش��ریف« تنها فرزند آنهاس��ت. 
»عم��ر ش��ریف« در س��ال ۱962 و پس از ب��ازی در 2۵ 

فیلم مصری، در نخس��تین فیلم انگلیسی زبان خود به نام 
»لورنس عربستان« به کارگردانی »دیوید لین« و در نقش 
»شریف علی« به ایفای نقش پرداخت، فیلمی که نامزدی 
اس��کار و جای��زه گلدن گلوب بهترین بازیگ��ر مرد را برای 
او ب��ه ارمغ��ان آورد و او را به عنوان یک چهره سرش��ناس 
ب��ه مخاطبان بین المللی معرفی کرد. منتقدان س��ینمایی 
نق��ش او در فیلم »لورنس عربس��تان« را به عنوان یکی از 
دش��وارترین نقش ه��ای مکمل در تاری��خ هالیوود معرفی 

کرده اند. 

نگاهی به زندگی هنری »عمر شریف«

 عب�داهلل اس�کندری، ریی�س انجم�ن 

چهره پردازان، پایین بودن دس�تمزد، نبود 
امکان�ات رفاهی و مس�کن را از مهم ترین 

مشکالت اهالی سینما می داند. 
 ش�هر موش ها 2 از سه شنبه 23 تیرماه 

و در آس�تانه عید س�عید فطر وارد شبکه 
نمایش خانگی می شود. 

تهمورس پورناظ�ری روزهای اول و دوم 
شهریورماه، نخستین کنسرت از مجموعه 
کنس�رت هایی ک�ه قرار اس�ت ب�ا عنوان 
تهمورس و ما برگزار ش�ود را روی صحنه 

ب�ه گزارش ایرن�ا، ش�یدا جاهد )خواننده قدیم�ی( پس از عم�ل جراحی، از تاالر وحدت می برد. 
بیمارستان مرخص شده اما در حال حاضر سرطان ریه او را درگیر کرده است. 

تیتر اخبار

اسلم  دو غول دنیای تنیس، راجر فدرر با ۱7 قهرمانی گرند 
و نوله جوکوویچ با ۱۱ عنوان قهرمانی گرنداسلم بازهم فینال 
تکراری این مس��ابقات را در سال 20۱4 به نمایش خواهند 
استیل ترین  گذاشت. این ش��اید آخرین فرصت برای خوش 
بازیکن تم��ام تاریخ تنیس، راجر ف��درر کبیر که هم اکنون 
با 33س��ال و 338 روز مس��ن ترین فینالیس��ت روی چمن 
ویمبلدون اس��ت، باش��د. از ط��رف دیگر ن��واک جوکوویچ 
آماده ترین بازیکن این روزهای تنیس با نمایش خیره کننده 
و تقریب��ا راحت خودش را برای نبردی دیگ��ر با راجر فدرر 
آماده می کند. ش��اید تنها بازی سخت نوله در این تورنمنت 
مقابل تنیسور اهل آفریقای جنوبی بود که اسیر سرویس های 
ویرانگر کوین آندرسون شده بود. در فینال سال 20۱4 جوکو 
در س��ه ست و با نتایج )4-6 و 6-7و4-6( در مقابل دو ست 

برده فدرر )7-۵ و 7-6( قهرمان هفت دوره این مسابقات که 
پنج قهرمانی متوالی بین سال های 2003 تا 2007 داشت، به 
پیروزی رسیده بود. فدرر با نشان دادن آمادگی و چیره دستی 
ب��ا حذف تمام حریفان یک پای فینال ش��د روبه روی آندی 
ماری، تنیسور بریتانیایی در استادیوم مملو از جمعیت با اتکا 
به تکنیک ناب و اتخاذ تاکتیکی مناسب بازی کرد و با نتیجه 
3-صفر پیروز میدان شد و تجربه خودش در این مسابقات را 
به رخ حریف کشاند. از آن طرف نوله با حساب 3-صفر ریشار 
گاسکه مرد آماده این روزهای دنیای تنیس را که در دور قبل 
مس��ابقات یک پیروزی رویایی و تقریبا عجیب و غریب را در 
مقابل واورنکا به دست آورده بود به راحتی شکست داد تا برای 
جنگیدن و دفاع از عنوان قهرمانیش در فینال تکراری بازهم 

به مصاف راجر فدرر برود. 

فدرر- جوکوویچ؛ تکرار فینال سال گذشته ویمبلدون

 باش�گاه اس�تقالل خبر اسپانس�ری 
یاس�ین رامین فرزند محمدعلی رامین، 
معاون مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و 

همسر مهناز افشار را تکذیب کرد. 
قط�ع  خص�وص  در  چلنگ�ر  رض�ا 
همکاری اش با باشگاه پرسپولیس گفت: 

استعفای خود را تحویل باشگاه دادم. 
تیم زنان ایران با برتری مقابل روسیه 
به دی�دار نهایی رقابت ه�ای بین المللی 

بدمینتون قزاقستان صعود کرد. 

اک�رم خدابنده لو، نماینده وزن به اضافه 73 کیلوگرم تکواندوی دانش�جویان 
ایران به فینال این وزن در مسابقات ورزشی دانشجویان جهان در کره جنوبی 

راه یافت

تیتر اخبار
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تبلیغات، کودکان و ذهن ناخودآگاه

زمان��ی که بحث به تربیت کودکان در جهان پر از 
تبلیغات امروز می رسد، سوالی که باید به دقت به آن 
فکر کرد این است که آیا تبلیغاتی که ما به راحتی از 
کنار آنها می گذریم قادر هستند با تأثیر مستقیم بر 

ذهن یک کودک، آینده او را تغییر دهند؟ 
البته تأثیر تبلیغات بر ذهن ناخودآگاه تنها مختص 
کودکان نمی شود. طراحان زرنگ و باهوش تبلیغاتی 
همیشه از ش��یوه ها و مهارت های روانشناسانه برای 
ف��روش خوب محصوالت اس��تفاده می کنند. به طور 
مث��ال بهتر اس��ت به س��ال 1950 و ف��روش پایین 
محصوالت در آن دوران بازگردیم که ناگهان  »کیک 
بتی کروگر« وارد ش��د و خ��ود را تبدیل به یکی از 
مش��هورترین برندهایی کرد که از روانشناسی برای 

تبلیغات خود کمک گرفته است. 
زن��ان خان��ه دار در آن زمان از اینک��ه برای پختن 
کی��ک برای خانواده خود فقط بخواهند به موادی از 
پیش آماده شده کمی آب اضافه کنند، احساس گناه 
می کردن��د  و پیش خود گمان می کردند این حرکت 
از س��وی خان��واده آن��ان و مخصوصا همسرانش��ان 

بی توجهی تلقی خواهد شد. 
در واقع این برند نخس��تین ن��ام تجاری بود که از 
اش��ارات ناخودآگاه بر ذهن و تصمیم مشتریان خود 
تأثیر گذاش��ت و توانست به فروش قابل توجهی هم 

دست پیدا کند. 
می دانید پیشنهاد روانکاوان به این نام تجاری چه 
بود که توانست به چنین موفقیتی دست پیدا کند؟  
زن��ان آن زمان نمی توانس��تند بپذیرن��د که خود در 
آنچه برای خانواده خود طبخ می کنند هیچ نقش��ی 
نداشته باشند بنابراین روانکاوان پیشنهاد کردند که 
فرآین��د تولید این کیک را کمی برای بانوان خانه دار 
پیچیده تر کنن��د. مثاًل به آنها بگوین��د که عالوه بر 
آب بای��د یک تخم مرغ هم به این مواد اضافه کنند. 
همین مس��ئله یک فرصت ناخودآگاه در ذهن بانوی 
خان��ه دار به وجود می آورد تا احس��اس کند خودش 

برای همسر عزیزش یک کیک خوشمزه پخته است. 
تحقیقاتی ک��ه اخیراً در مجل��ه  »تحقیقات برای 
مصرف کنندگان« انجام ش��ده است، نشان می دهد 
تبلیغ��ات برای کودکان وارد حافظه آنها می ش��ود و 
ب��ر تصمیماتی که در دهه های آین��ده زندگی خود 

می گیرند تأثیر می گذارد. 
همین تحقیقات نش��ان می دهد ک��ه کودکان به 
مرور زمان نس��بت به تبلیغاتی که مخصوص س��ن 
و س��ال خودشان اس��ت دیرباور می شوند و تا زمانی 
که به 13 س��الگی برس��ند، مهارت های شناختی و 
دانش خود را در زمینه بررس��ی انتق��ادی تبلیغات 
از دس��ت می دهند. در نتیجه به این نکته می رسیم 
که تبلیغات در کودکان کم س��ن و س��ال تر بیشتر 
تأثیرگذار اس��ت تا بچه هایی که بیشتر رشد کرده اند 

و افراد بالغ. 
اخی��راً نی��ز تحقیقات��ی توس��ط  »پ��ل کانل« و 
همکارانش در همین زمینه انجام ش��ده اس��ت. آنها 
تصاوی��ر مختلف تبلیغاتی را ب��ه تعدادی از افراد که 
بخشی از آنها زیر 13 سال سن داشتند، نشان دادند. 
این تصاویر مربوط به محصوالت ش��ناخته ش��ده ای 

بود که همه این افراد به خوبی با آنها آشنا بودند. 
ام��ا نتیجه این تحقیقات چ��ه بود؟  زمانی که زیر 
13 ساله ها به تبلیغات این محصوالت رأی می دادند 
اکث��را این محصوالت را س��الم ارزیاب��ی کردند. این 
تحقیقات هم نش��ان داد تأثیر تبلیغ��ات از کودکی 
ت��ا دهه ه��ای بع��دی زندگی یک ش��خص در ذهن 
و خاط��ره او می مان��د و همین امر موجب می ش��ود 
او تصمیم گی��ری مناس��بی در زمینه س��المت یک 
محصول نداشته باشد بلکه تصمیم گیری او بر اساس 
خاطراتی باش��د که در ناخودآگاه ذهنی خود نسبت 

به آن محصول دارد. 
عمومی ش��دن نتیجه این قبیل تبلیغات به گفته 
روان��کاوان می توان��د یک��ی از بهتری��ن و مؤثرترین 
راه هایی باش��د که یک فرد به کم��ک آن در مقابل 
ناخودآگاه خود می ایس��تد و می تواند تصمیم گیری 
درس��تی را درباره سالمت یک محصول داشته باشد 
و ب��ه ای��ن ترتیب ذه��ن منتقد خود را ب��ه زندگی 
بازگردان��د. ای��ن ش��رایطی خواهد بود ک��ه طی آن 
ی��ک ف��رد می توان��د ب��دون انج��ام تصمیماتی که 
بیش��تر تحت تأثیر گذش��ته و ناخودآگاه اوست، از 
 برندهایی که به س��المت شخص اهمیت نمی دهند 

دوری کند. 

میلیاردر تبلیغات کیست؟ 
آیا می دانستید ژان کلود دسو، میلیاردر فرانسوی، 
با ث��روت ۴/۶ میلیارد دالر صد و هفتاد و س��ومین 
میلیاردر جهان در س��ال ۲010 است؟ وی موسس 
ش��رکت تبلیغات جی سی دسو اس��ت. این شرکت 
یک گروه صنعتی متخصص در زمینه تولید و نصب 

تبلیغات شهری است. 
ژان کلود دس��و کار خود را با نص��ب تبلیغات در 
س��رویس های بهداش��تی عموم��ی و ایس��تگاه های 
اتوبوس ش��روع کرد. در واقع ایده او تامین س��رمایه 
خدم��ات عموم��ی )مثل ایس��تگاه اتوب��وس( برای 
ش��هرداری بود به ش��رطی که بتواند به طور رایگان 
روی آن تبلیغ��ات کن��د. به این معنا ک��ه او بودجه 
الزم را ب��رای این س��رمایه گذاری ها از طریق درآمد 
تبلیغات به دست آورد. ژان کلود دسو گروه جی سی 

دسو را در سال 19۶۴ تاسیس کرد. 
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تعاملی  بودن ش��بکه  اجتماعی اینس��تاگرام 
همه  ش��رکت های تجاری را برای حضور در آن 
وسوسه می کند. تعاملی بودن یعنی مخاطبان 
و ش��رکت های تجاری در این شبکه اجتماعی 
بده بستانی بی واسطه دارند. پس در این شبکه  
ج��ذب ه��واداران بیش از همه م��وارد اهمیت 
دارد. بس��یاری از ش��رکت ها معتقدند نباید به 
ه��ر طریق هوادار جذب کرد و باید این ش��یوه 
با رعایت اصول اخالقی باشد. پارس آنالین از آن 
دس��ته  شرکت هایی است که حضوری فعال در 
این شبکه اجتماعی دارد. نام صفحه اینستاگرام 
این ش��رکت پارس آنالین اس��ت که با هشتگ 
خوب آنالی��ن به مش��تریان و مخاطبان معرفی 
شده است، البته این کلمه، شعار این صفحه نیز 
محسوب می ش��ود. همین موضوع باعث تمایز 
صفحه پارس آنالین با صفحه های ش��رکت های 
دیگر شده است، به هرحال این صفحه اجتماعی 
نقطه ضعف هایی هم دارد. در ادامه برای بررسی 
دقیق ت��ر این صفحه به س��راغ خدایار میخچی 
مدیرکل امورمشتریان ش��رکت پارس آنالین و 

پویا روحی مشاور تبلیغات مدرن رفته ایم. 

یکپارچگی نام برند باید حفظ شود
پویا روح��ی، درباره نام صفحه اینس��تاگرام 
پارس آنالی��ن که ب��ا هش��تگ خوب آنالین به 
مش��تریان و مخاطب��ان معرف��ی شده اس��ت، 
می گوید: مشتریان و مخاطبان اصلی این شرکت 
ارائه دهنده اینترنت��ی آن را به نام پارس آنالین 
می شناس��ند و به نظر می آید این ش��رکت به 
خاطر توسعه هش��تگ خود از نام خوب آنالین 
ب��رای صفح��ه اینس��تاگرامی خود اس��تفاده 
کرده است، شیوه ای که به نظرم مناسب نیست 
و بهتراس��ت، این ش��رکت از همان نام خودش 
برای این صفحه اس��تفاده و در میان پست ها و 
مطالب اشتراکی در مورد هشتگ ها به خصوص 
خوب آنالین اطالع رس��انی کن��د. اگر این اتفاق 
می افتاد ش��اید زیر پس��ت ها در میان کاربران 
بحث هایی نیز در این باره صورت می گرفت. این 
شیوه ای است که این شرکت می توانست، هم از 
طریق تصاویر و هم از طریق نوشتار آن را اجرا 
کند. به هرحال استفاده از نام برند و یکپارچگی 
در تمامی شرایط از اصول اصلی برندینگ است. 
این یکپارچگی باید حفظ شود، چون در غیر این 
صورت باعث ایجاد یکس��ری ابهامات در ذهن 
مش��تریان خواهد شد. ابهاماتی مانند اینکه آیا 
صفحه ایجاد ش��ده در اینس��تاگرام به شرکت 
اصلی ارتباطی دارد یا نه. ایجاد این ابهامات در 
ذهن مش��تریان مطمئناً چندان جالب نخواهد 
بود. حال اگر خوب آنالین یک کمپین بازاریابی 
مجزا است، بهتر بود که شرکت، صفحه مجزایی 
ب��رای آن تهیه می ک��رد و در این ب��اره نیز به 
مخاطب توضیحات بیشتری می داد. به طورکلی 
باید بگویم که صفحه اینس��تاگرام پارس آنالین 
ی��ادآور یک صفحه عمومی اس��ت که ش��اید 
کاربران عادی این ش��بکه نیز به راحتی بتوانند 
آن را راه اندازی  کنند. روحی می گوید: مخاطبان 
هدف پارس آنالین یا به نوعی مشتریان اصلی آن 
را گروه سنی ش��امل می شوند که از مخاطبان 
اصلی این شبکه اجتماعی هستند، پس با این 
توصیف��ات حضور پارس  آنالین در این ش��بکه 
مناسب اس��ت. در این میان نکته مهمی حائز 
اهمیت اس��ت و آن اینکه شرکت هایی به مانند 
پارس آنالین وقتی سراغ این رسانه می روند باید 
س��عی کنند ارتباط مناسبی با این گروه سنی 

یعنی بین ۲5 تا 35 س��اله داش��ته باشند. این 
درحالی اس��ت که به نظ��رم پارس آنالین هنوز 

نتوانسته این ارتباط را با این گروه برقرار کند. 

استفاده از تصاویر عمومی برای صفحه 
اینستاگرام خصوصی

 این مش��اور تبلیغات م��درن، درباره تصاویر 
اس��تفاده ش��ده در صفحه اینس��تاگرام پارس 
آنالین می گوید: تصاویر اس��تفاده شده توسط 
پارس آنالی��ن بیش��تر برگرفت��ه از صفحه های 
اجتماعی دیگر اس��ت و پارس آنالین از تصاویر 
طراحی شده اختصاصی خود برای این صفحه 
اس��تفاده نکرده است. این شیوه شاید برای برند 
صاحبنامی مانند پارس آنالین ش��یوه درستی 
نباشد. این ش��رکت می توانس��ت از طرح های 
اختصاص��ی خودش ی��ا طرح هایی ک��ه برای 
تبلیغات در سایر رس��انه ها استفاده کرده برای 

این صفحه اجتماعی اس��تفاده کند. در 
واقع شرکت به راحتی می توانست در این 
طراحی هویت بصری را که پارس آنالین 
برای خ��ود تعریف کرده ب��ه مخاطبان 
یادآوری کند. البت��ه پارس آنالین عالوه 
بر تصاوی��ر عمومی از تصاوی��ری نیز به 
اتفاقات  منظ��ور اطالع رس��انی درب��اره 
روز و جش��نواره های برگزارش��ده توسط 
این ش��رکت ب��رای ارتباط با مش��تریان 
استفاده کرده اس��ت ولی این تصاویر کم 
اس��ت و میان تصاویر دیگ��ر تاحدودی 
گم شده اس��ت. هرچند شرکت به راحتی 

می توانست از طریق این صفحه اجتماعی چنین 
اخبار و اطالع رس��انی هایی را به س��ایت اصلی 
پارس آنالین و شبکه های اجتماعی دیگرش که 

مناسب تر هستند، لینک کند. 
 روحی می گوی��د: عالوه بر این پارس  آنالین 
گاه��ی از ای��ن رس��انه تبلیغاتی هم راس��تا با 
رسانه های تبلیغاتی دیگرش نیز استفاده کرده ، 
برای مث��ال این ش��رکت، آگهی های محیطی 
خ��ود را نیز در صفحه  اینس��تاگرام به نمایش 
گذاش��ته اس��ت، به نظرم پارس آنالین این کار 
را ناش��یانه  انجام داده، یعنی این طور بگویم در 
صورتی ک��ه پارس آنالین ی��ک یا چند کمپین 
تبلیغاتی ب��ه راه می انداخت که تمرکز آن روی 
صفحه اینستاگرام ش��رکت بود و از رسانه های 
دیگر همچون بیلبوردهای محیطی نیز در این 
راس��تا استفاده می کرد، بدون شک می توانست 
از این فرصت استفاده و مخاطبانی را نیز از این 

طریق برای بازدید از صفحه اینستاگرامی خود 
جذب کند. 

این مشاور در ادامه می گوید: با این توصیفات 
به نظر پارس آنالین فعال تصمیم نگرفته که با 
تمرکز بیشتری روی این شبکه فعالیت کند. به 
هرحال تعداد پس��ت های قرارگرفته در صفحه 
پارس آنالین کم اس��ت و این شرکت می تواند 
پس��ت های بیش��تری برای صفحه خود درنظر 
بگیرد. ع��الوه بر تع��داد کم پس��ت ها، میزان 
مشارکت مخاطبان نیز در این شبکه کم است. 
با ای��ن اوصاف به نظ��ر پارس  آنالی��ن نگاهی 
یکطرفه به این رس��انه تبلیغاتی داش��ته است. 
درحالی که این ش��رکت می تواند با همراستایی 
رسانه های مختلف کاربران این رسانه  را افزایش 
بدهد. این شرکت باید از تصاویر با کیفیت تری 
از نظر هنری و همچنین بهینه شده   در صفحه 
اینستاگرام خود اس��تفاده کند. به هرحال باید 

تصاویر آنقدر جذاب باشد که مخاطب را مجبور 
کن��د هر روز برای دیدن صفحه اینس��تاگرامی 
پ��ارس آنالین به آن س��ر بزن��د. پارس آنالین 
باید برای رده س��نی این ش��بکه تولید محتوا 
کن��د. عالوه براین، به نظرم پارس آنالین اگر از 
تصاویر داخلی ش��رکت و کارکنان خود نیز در 
این صفحه اس��تفاده کند، شاید به ایجاد حس 
صمیمیت میان برند و مشتریانش کمک کند. 
البت��ه این تصاویر باید از نزدیک و دوس��تانه تر 
تهیه ش��ود ت��ا مخاطب ارتباط بهت��ری با آنها 
برقرار کند. این ش��یوه باعث می شود که فضای 
شرکت را صمیمانه تر جلوه دهد و مخاطب نیز 
با چنین فضاهایی ارتباط بهت��ری برقرار  کند. 
عالوه بر موارد عنوان شده، این شرکت می تواند 
با صفحه های هم راس��تا با زمینه فعالیت خود 
نیز ارتب��اط برقرار کند و از این طریق هواداران 
صفحه ه��ای دیگر را به س��مت صفحه خودش 

ج��ذب کند. همچنی��ن پارس آنالی��ن باید به 
مکان قرارگیری امض��ای خود روی تصاویر نیز 
دقت کن��د تا در تمامی آنها ای��ن امضا به یک 
شکل باشد، چون این موضوع ارتباط مستقیمی 
با هویت بصری این برن��د دارد و به تقویت آن 

کمک خواهد کرد. 

مشتریانی که قرار است خوب آنالین شوند
خدای��ار میخچی درباره صفحه اینس��تاگرام 
این شرکت می گوید: صفحه اینستاگرام شرکت 
پارس آنالین ب��ا نام خود این ش��رکت طراحی 
شده  و خوب آنالین به نوعی شعار استفاده شده 
برای این صفحه اس��ت که به عنوان لوگوی این 
صفحه نیز به کار رفته اس��ت. این شعار یکی از 
کمپین هایی بود که در ابتدای سال 1393 النچ 
شد. خوب آنالین به دلیل اینکه به شکلی ساده 
کیفیت س��رویس مطلوبی را ک��ه پارس آنالین 
قصد دارد به مش��تریان عرض��ه کند در 
قالب کلمه بی��ان می کند، از این پس در 
رس��انه های اجتماعی پارس آنالین، مورد 
استفاده قرار می گیرد. میخچی در پاسخ 
به این س��وال ک��ه به هرح��ال مخاطب 
در جست وجوی اینس��تاگرامی به جای 
صفح��ه پارس آنالی��ن، خوب آنالی��ن را 
مشاهده می کند و شاید دراین باره دچار 
س��ردرگمی ش��ود، می گوید: تا به امروز 
نسبت به سوال مطرح ش��ده بازخوردی 
منف��ی نگرفته ایم ام��ا در تبلیغات گاهی 
اوقات س��وال ایجاد ک��ردن و برانگیختن 
کنج��کاوی در مخاط��ب یک��ی از ش��یوه هایی 
است که مورد اس��تفاده قرار می گیرد. بنابراین 
ما قصد »س��ردرگمی« مخاطبان را نداریم ولی 
از ایجاد س��وال در ذهن آنها استقبال می کنیم. 
پارس آنالین از صفحه های خود در ش��بکه های 
اجتماع��ی بهره برداری تج��اری نمی کند یعنی 
ه��دف این ش��رکت از حضور در این ش��بکه ها 
فروش یا فعالیت اقتصادی مس��تقیم نیست. ما 
از حض��ور در ش��بکه های اجتماعی چند هدف 
را دنب��ال می کنیم: یک- ایج��اد یک ارتباط دو 
س��ویه با مخاطبان برای اطالع رسانی از یک سو 
و دریافت بازخوردها و تصورات از س��وی دیگر. 
دو- پش��تیبانی مش��ترکان در ص��ورت ب��روز 
مشکل. سه- افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به 
پارس آنالین. اگر دقت کرده  باش��ید در چنین 
شبکه هایی مستقیما اطالعاتی در حوزه فروش 
ب��ه مخاطب��ان نداده ایم. هدف م��ا برای حضور 

در چنین ش��بکه هایی؛ ارتب��اط صمیمانه تر با 
مخاطبان مان است. فضای اجتماعی این شرکت، 
فضای اطالع رس��انی و گفت وگوه��ای روزمره با 
مخاطبان مان اس��ت. گفت وگوه��ای روزمره در 
مورد اتفاقات روز به مانند دو دوس��ت صمیمی 
که ب��ا یکدیگر گفت وگو می کنن��د. برای مثال 
س��عی می کنیم با خوش��حالی مخاطبان مان از 
مسابقات جهانی والیبال خوشحال و با ناراحتی 

آنها از شکست ها ناراحت شویم. 
میخچ��ی درباره علت حضور پارس آنالین در 
ش��بکه های اجتماعی به خصوص اینس��تاگرام 
می گوید: اینس��تاگرام و فیس ب��وک از جمله 
ش��بکه های اجتماعی هس��تند که در ایران از 
مقبولیت باالیی میان مخاطب��ان برخوردارند. 
ع��الوه بر مقبولیت، این ش��بکه ها دسترس��ی 
راحت ت��ری نی��ز میان مخاطب��ان دارن��د. در 
واقع شیوه منطقی این اس��ت که برای ارتباط 
راحت تر س��راغ محل هایی برویم که مشتریان 
و مخاطبان م��ان حضور بیش��تری دارند. البته 
ش��بکه های اجتماعی دیگر مانن��د لینکدین و 
توییتر هم هستند، ولی در آن شبکه ها حضور 

مخاطبان ما کمتر است. 
مدیرکل امور مشتریان پارس آنالین می گوید: 
این ش��رکت از حض��ور خود در این ش��بکه ها 
بازخوردهای جالبی را دریافت کرده اس��ت. این 
ش��رکت همواره سعی کرده در همه شبکه های 
اجتماعی خود ه��وادار واقعی جذب کند، حال 
ش��اید همه س��ازمان هایی که در ش��بکه های 
اجتماعی صفحه دارند چنین رویکردی نداشته 
باش��ند و صرف��ا برخی ب��ه دلیل نش��ان دادن 
برخورداری از هوادار زیاد با کمک تکنیک های 
موجود به افزای��ش ه��واداران غیر واقعی برای 
صفح��ه خ��ود بپردازن��د. از آنج��ا ک��ه طبق 
توضیحاتی که پیش تر داده شد هدف اصلی ما 
ایجاد رسانه ای دو سویه با مشترکان و مخاطبان 
اس��ت، همواره به دنبال جذب هواداران واقعی 

بوده و هستیم. 

وقتی مخاطبان همگانی هستند 
تصاویر نیز همگانی می شود 

میخچی در پاسخ به این سوال که چرا برای 
صفحه اینس��تاگرامی پارس آنالین، طراح های 
مجزایی طراحی نش��ده و از طرح های عمومی 
استفاده شده می گوید: وقتی طرح های خاصی 
ب��رای صفحه طراحی ش��وند، مخاطبان عام به 
سمت مخاطبان خاص سوق پیدا می کنند، یعنی 
شرکت باید به هرحال برای طرح های خود یک 
گروه هدف درنظ��ر بگیرد و همین گروه هدف 
دایره  مخاطبان شرکت را محدودتر خواهد کرد. 
توجه به این نکته ضروری است که باوجود اینکه 
هر یک از شرکت هایی که در صنعت ما فعالیت 
دارند س��عی می کنند خود را به شکلی متمایز 
به مش��تریان معرفی کنند، این بازار هنوز بازار 
رو به رش��دی است و به بلوغ نرسیده، بنابراین 
مخاطبان آن را قش��ر یا طبقه خاصی تشکیل 
نمی دهند. بنابراین بسیاری از شرکت های حوزه 
کاری ما برای ایجاد ارتباط دوسویه از این ابزار 
ارتباطی استفاده می کنند. ما نیز سعی کرده ایم 
تا به نوعی با استفاده از محتوایی همگانی، همه 
مخاطب��ان بالق��وه را جذب کنی��م. به هرحال 
پارس آنالین از تمامی کانال های ارتباطی برای 
ارتباط بهتر با مخاطبانش استفاده می کند و هر 
چقدر کانال های ارتباطی بیش��تر باش��د، برای 
شرکت های نظیر ما که مشتری مداری در آنها 
اص��ل اول اس��ت، ارائه خدمات بهت��ر به دلیل 

دریافت بازخورد بهتر، تسهیل خواهد شد. 

 آگهی های تبلیغاتی کوچك 
از جنس شکالت

 »SureSlim« ن��ام یک برنامه کاهش وزن اس��ت 
که به مردم از طریق یک طرح بهداش��تی و س��المتی 
کمک می کند. آنها نیاز به ثبت نام افراد بیشتری دارند 
 »Publicis Machin«  بنابراین آژانس تبلیغات��ی
آفریقای جنوبی »آگهی تبلیغاتی کوچک شکالتی« را 
برای تشویق مردم تولید کرد. به گزارش  ام بی ای نیوز، 
این آگهی ه��ای تبلیغاتی کوچک از جنس ش��کالت 
ش��یری 100درصد ناب و خالص به ش��ما در راستای 

کاهش وزن کمک می کند. 
دست اندرکاران

مدیر اجرایی خالقیت: گرت مک فرسون
مدیر خالقیت: برندان هافمن

مدیر هنری: برندان هافمن
نویسنده: کنت فن رینن

 TinToy Productions :شرکت فیلمسازی
تهیه کننده: آژانس کاالن پل

زهره زاهدی کرمانی

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

آیا می دانستید

نگاهی به تبلیغات اینستاگرامی شرکت پارس آنالین

ارتباط صمیمانه با مشتری از کانال رسانه پرطرفدار

در صورتی که پارس آنالین یک یا چند کمپین 
تبلیغاتی به راه می انداخت که تمرکز آن روی 
صفحه اینستاگرام شرکت بود و از رسانه های 
دیگر همچون بیلبوردهای محیطی نیز در این 
راستا استفاده می کرد، بدون شک می توانست 
از این فرصت استفاده و مخاطبانی را نیز از 

این طریق برای بازدید از صفحه اینستاگرامی 
خود جذب کند



رکود به مثابه رشد

چندس��الی اس��ت که دوران رک��ود گریبان گیر 
اقتصاد ایران شده اس��ت؛ رکودی که در سال های 
ازجمل��ه تحریم ه��ای  به دالی��ل مختل��ف  اخی��ر 
اقتصادی و به طورکلی رک��ود جهانی تا حد زیادی 
تاثیر گ��ذار ب��وده اس��ت و هرچن��د این رک��ود را 
نمی توان ب��ا نمونه های 1837 یا 1929 مقایس��ه 
ک��رد اما به هرحال اثرات آن ب��ر بازارهای مختلف 
 داخل��ی مانن��د مس��کن، ب��ورس، ارز و صنع��ت 

مشهود است. 
ای��ن رکود بازار که ش��اید طرف��داران کینزی یا 
مانتاریس��ت ها ب��ه گمان خ��ود راه حل خ��روج از 
آن را بدانن��د، ام��روز خالق وضعیتی می ش��ود که 
سرمایه گذاران را کمتر به فعالیت مشتاق می کند و 
 مشتریان را مجبور می کند با وسواس بیشتری خرید 

کنند. 
ف��ارغ از تم��ام نظریه ها و تئوری ه��ا، این تجربه 
ملم��وس و عمل��ی ی��ک رک��ود اقتصادی اس��ت. 
ش��اید این تص��ور غلط ایجاد ش��ده باش��د که در 
چنین ش��رایطی مش��تریان کمتر خ��رج می کنند، 
درحالی که این گونه نیس��ت بلکه شیوه خرید خود 
را تغییر می دهن��د. در این گفتار به صورت اجمالی 
 نگاهی کوتاه به ش��رایط کسب و کار در دوران رکود 

می اندازیم. 
مش��تریان در دوران رکود هوش��مندتر هستند. 
آنها به س��مت کاالهایی می روند که ارزان تر باش��د 
و کیفی��ت آن ه��م راضی کننده باش��د. خریدهای 
خ��ود را ب��ه تعوی��ق می اندازن��د و ب��ه حراج ه��ا 
بیش��تر توجه می کنند. آنها به دنب��ال قیمت های 
پایین ت��ر هس��تند و ب��رای فروش��ندگان تخفیف 
 تنه��ا راه ح��ل ف��رار از چانه زن��ی مدام مش��تریان 

خواهد بود. 
این شرایط باعث می ش��ود شکل تبلیغات تغییر 
کن��د. از آنج��ا ک��ه مش��تریان در ای��ن دوران به 
ارزش های خانوادگی و انس��جام اهمیت بیش��تری 
می دهند، تبلیغات س��مت و س��وی خانوادگی تری 
پیدا می کند. مانورهای کاهش قیمت بیشتر می شود 
و تولیدکنندگان سعی می کنند پارامترهای هزینه 
را بیش��تر درنظر بگیرند و به طورکلی سیاست های 

آمیخته بازاریابی را تغییر دهند. 
در این شرایط موسسات و سازمان هایی موفقیت 
بیش��تری دارند که خونسردی خود را حفظ کنند! 
ناگفته پیداس��ت که پس از رکود هرچند طوالنی، 
آین��ده ای پررون��ق فرا خواهد رس��ید. دوران رکود 
بهتری��ن زمان ب��رای ترمیم زیرساخت هاس��ت. از 
آنجا که در این وضعیت رقابت ش��دیدتر می ش��ود، 

ش��رکت ها ناخودآگاه مجبورند به س��مت بازاریابی 
و ف��روش م��درن ق��دم بردارن��د، ش��رایط آن را 
فراه��م آوردند و ب��ا تامل بیش��تری حرکت کنند. 
کس��ب و کارهای س��نتی یا کامال از بین می روند یا 
خ��ود را در این کوران رقابت مجهز به تکنیک های 

پیشرفته تری می کنند. 
هرچند در این میان ش��رکت هایی هس��تند که 
از روش های غیرمعمول و بعضا نادرس��ت استفاده 
می کنن��د ک��ه در آینده به آنه��ا خواهیم پرداخت. 
ش��رکت ها باید برای نقدینگی برنامه ریزی دقیقی 
داش��ته باش��ند و این نکته را در نظ��ر بگیرند که 
در ای��ن دوران تمای��ل به خریده��ای غیرنقدی و 
قس��طی زی��اد خواهد ش��د. برای مث��ال هم اکنون 
بخش بزرگ��ی از جابه جایی محصول و خدمات در 
صنعت ساختمان با استفاده از شرایط تهاتر صورت 
می گیرد؛ ش��رایطی ک��ه کمتر اجازه توس��عه بازار 
را به کس��ب و کار می دهد و تولیدکنندگان بیش��تر 
 تمای��ل دارند خ��ود را از گزند آس��یب ها محفوظ 

نگه دارند. 
رویک��رد  ش��رکت ها  از  برخ��ی  در  متاس��فانه 
به س��مت فلس��فه ف��روش م��ی رود و همین امر 
پایه گذار شکست تجاری محصول خواهد شد. در 
ای��ن دوران تبلیغات اهمیت بس��یار ویژه ای دارد 
و طبیعتا ش��رکت هایی که توانایی و قدرت مالی 
باالتری دارند ی��ا مدیریت نقدینگی قدرتمندتری 
را پیش گرفته اند در این مسیر موفقیت بیشتری 

دارند.
 فلس��فه بازاریاب��ی، صاحب��ان کاال را به س��مت 
حفظ مش��تریان فعلی و بازیابی مش��تریان قدیمی 
س��وق می ده��د و شناس��ایی بازاره��ای جدی��د و 
 مش��تریان جدید را چشم انداز برنامه های خود قرار 

می دهد. 
برای ش��رکت ها و مش��تریان قدرتمند سال های 
رکود سال های سختی نیست. اما جدا از این گروه، 
برای ش��رکت ها و مش��تریان هوش��مند، سال های 
رکود س��ال هایی طالیی است که می توانند شرایط 
خود را برای همیش��ه تغییر دهن��د. صرفا امید به 
بهبود اوضاع، آینده شما را رقم نمی زند بلکه آینده 
زمانی اس��ت که ام��روز می تو انید ب��رای آن تالش 

کنید. 
رکود دورانی اس��ت که مشتریان می توانند راه و 
رس��م خرید درست را بیاموزند و شرکت ها ساختار 

کهنه و بیمار خود را بازسازی کنند. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )4(
تداوم داشته باشید

هنگامی ک��ه در مورد ه��دف و ارزش های برند 
خود به نتیجه رس��یده و تصمی��م قطعی گرفتید، 
ایجاد یک چک لیس��ت به ش��ما کمک می کند تا 
متوجه شوید آیا یک پروژه یا ایده جدید به حرکت 
برند ش��ما در مس��یری که مدنظرتان است کمک 

خواهد کرد یا خیر. 
حتی اگر تاکنون یک کت��اب در زمینه بازریابی 
مطالعه نکرده یا هرگز به یک ش��رکت ارائه دهنده 
مش��اوره برندینگ مراجعه نکرده باش��ید، چنانچه 
چیزی درون یک س��ازمان یا ش��رکت تجاری در 
مسیر اشتباهی قرار داش��ته باشد احتماال متوجه 

آن خواهید شد. 
ش��رکتی را در نظر بگیرید که موفق به کس��ب 
فضای مناس��ب جه��ت حضور برند خ��ود در بازار 
نشده و مدیران آن ناگهان اقدامات عجیبی صورت 
می دهند که با رفتار و رویه آنها هیچ گونه سنخیتی 
ن��دارد، در زبان برندینگ از ای��ن موضوع به عنوان 

عدم پایداری هویت نشان تجاری یاد می شود. 
به منظور ت��داوم و پایداری در برندینگ همواره 
چک لیس��تی را ک��ه تهیه کرده اید به یاد داش��ته 
باش��ید، چرا که این چک لیست هویت و هدف تان 
را به ش��ما یادآوری می کند. هر زمان که احساس 
کردی��د در حال انحراف از اهداف و مس��یر تعیین 
ش��ده خود هس��تید می توانید با اس��تفاده از این 
 چک لیس��ت به آرامی به مس��یر صحیح و مناسب 

بازگردید. 

ایده
تمام��ی اق��الم قابل خری��د در فروش��گاه موزه 
هنره��ای م��درن نیویورک خود نوع��ی اثر هنری 
کوچک به ش��مار می روند. این فروش��گاه به جای 
آنک��ه صرفا مکانی ب��رای وقت گذرانی و در نهایت 
خرید س��وغاتی های کوچک برای یادآوری حضور 
شما در این موزه باشد، یک مرکز هنری و طراحی 
منحص��ر به فرد بوده که مردم از آن دیدن کرده و 
می توانند آثار هنری مس��تقل از موزه را خریداری 
کنند. ایده فروشگاه موزه هنرهای مدرن نیویورک 
ب��ه ق��دری جالب و جذاب اس��ت که بس��یاری از 
موزه ه��ای ب��زرگ دنیا از ای��ن ای��ده الگوبرداری 

کرده اند.
 در گذش��ته فروش��گاه های موزه ها محصوالتی 
از قبیل م��داد، خط کش، زیرلیوان��ی و لیوان های 
دس��ته دار را که نام موزه بر آن حک ش��ده بود به 
مش��تریان عرضه می کردند و مش��تریان از خرید 
این قبی��ل محصوالت اس��تقبال چندانی به عمل 

نمی آوردند. 

ح��ال فروش��گاه های موزه هایی نظی��ر بالتیک، 
م��وزه عل��م و دانش و گالری مل��ی کاالهایی را به 
فروش می رس��انند که اگرچه به زیبایی و کمیابی 
آثار موجود در موزه نیس��تند اما محصوالتی بسیار 

جالب و هیجان انگیز به شمار می روند. 
فروش کاالهای غیر مرتبط با زمینه اصلی فعالیت 
یک ش��رکت یا فروشگاه به موزه ها ختم نمی شود؛ 
چندی پیش از یک فروش��گاه مبلمان دیدن کردم 
که در گوشه ای از فضای فروشگاهی خود اقدام به 
فروش اس��باب بازی های کشباف کرده بود. با خود 
گفت��م حتما مدیر این فروش��گاه با خود فکر کرده 
که این ایده بس��یار جذاب و جالب است و ممکن 
اس��ت که گهگاه تعدادی از این اس��باب بازی ها را 
نیز به فروش رس��انده باش��د، اما احتماال با این کار 
سبب ش��ده تا خریداران مبل استقبال چندانی از 
این فروش��گاه به عمل نی��اورده و در مورد قدرت 
 تصمیم گیری و منطق صاحب آن دچار شک و تردید 

شده باشند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
* از ارزش ه��ای برندت��ان به عن��وان یک منبع 
اس��تفاده کنید. زمانی که با یک ای��ده جدید و از 
نظر تج��اری و اقتصادی بالق��وه تاثیرگذار مواجه 
ش��دید، بررس��ی کنید که این ایده ب��ه چه میزان 
با ارزش های برند شما مطابقت دارد. شاید مجبور 

باشید که آن ایده را نپذیرید. 
* چنانچه احس��اس می کنید با نکته نادرس��ت 
و نگران کنن��ده ای در حی��ن تصمیم گیری مواجه 
ش��ده اید، مجددا به ارزش ه��ای برند خود مراجعه 
کنید. ممکن است این تصمیم فاقد تطابق و تداوم 

با ارزش های شما باشد. 
* ارزش ه��ای برند خ��ود را در فواص��ل زمانی 
مختلف م��ورد ارزیابی و بازبینی قرار دهید. هرچه 
زمان به جلو می رود نیاز به تغییر بیش��تر احساس 
می ش��ود چرا که مشتریان ش��ما نیز به تغییر نیاز 
دارند. چنانچه به این نتیجه رسیدید که ایده هایی 
که دریافت می کنید همواره با ارزش های برند شما 
در تعارض هس��تند، ش��اید زمان آن رسیده است 
که ارزش های نش��ان تجاری ت��ان را مورد بازبینی 
ق��رارداده و آن را به روز کنید. به روز رس��انی این 
 ارزش ها و معیارها هر پنج سال یک بار مناسب به 

نظر می رسد. 
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کارگاه مارکتینگایده های طالیی

مترجم: معراج آگاهی

با توجه به شرایط اقتصادی 
پی�ش رو و محتم�ل ب�ودن 
بحث لغو تحریم ها در ماه های 
آتی، ش�رایط رقابتی بازار و 
وضعیت برندهای ایرانی را در 
آینده نزدیک چطور ارزیابی 

می کنید؟  
س��ال های گذش��ته ش��اهد 
پدیده ای ب��ه ن��ام بازاریابی در 
ش��رایط رکود وکسادی بودیم. 
اما با توجه به ش��رایط احتمالی 
آینده، نیازمن��د توجه به اصول 
بازاریاب��ی در ش��رایط بهب��ود 
هستیم. بنده شرایط آینده را به 
چهار  دوره تقسیم می کنم: یک: 
مرحله آمادگی برای بهبود، دو: 
بهبود، سه: آمادگی برای رونق و 
چهار: رونق. این مراحل ممکن 
است چند سال طول بکشد، اما 
از حاال باید واقع بینانه ش��رایط 
بازار جهانی و داخلی را بررسی 
کنیم. در دوره گذار از گذش��ته 
به آینده ما ش��اهد س��ه شیوه 
مدیریتی »به آفرینی، بازآفرینی 
و نوآفرینی« خواهی��م بود. در 
مرحله  »آمادگی برای بهبود« 
الزم نیست همه چیز را عوض 
کنیم، بلکه باید بعضی از موارد 
را بهتر از گذشته کنیم تا حس 
تازگی را به وج��ود آوریم، چون 
هنوز زمان س��رمایه گذاری های 
گس��ترده نیس��ت و ریسک ها 
و ابهام��ات به ق��وت خود باقی 
اس��ت. در ای��ن دوره در کن��ار 
»به آفرین��ی« الزم اس��ت ت��ا 
»اس��تراتژی  ب��ه  نیم نگاه��ی 
جلوگیری از پس��رفت« داشته 
باش��یم. بای��د نش��ان بدهی��م 
ک��ه س��ازمان مان مطاب��ق ب��ا 
واقعیت ه��ای روز در حال گذار 
از دوره رک��ود به بهبود اس��ت 
و هم��ه اعضای س��ازمان آماده 
س��ازندگی و دگرگون��ی اولیه 
هس��تند. این دگرگونی که هم 
درون س��ازمان و هم در بازار به 
وجود می آید، نوعی امیدواری، 
نشاط و شادابی ایجاد می کند. 
در یک کالم می توان گفت که 
دوره آمادگی برای بهبود، زمان 
بسترس��ازی برای ی��ک تحول 
بزرگ اس��ت. در دومین مرحله 
ک��ه مرحل��ه »بهبود« اس��ت، 
»بازآفرینی و بازس��ازی« شکل 
می گیرد؛ گاه در این بازآفرینی 
الزم است که تغییراتی اساسی 
در س��ازمان اتفاق بیفتد، مثاًل 
بازارهای ه��دف دوباره تعریف 
شود یا رسالت مان بازنگری شود 
و به ای��ن فکر کنیم که چگونه 
می توانی��م ب��ا ابزاره��ا و آمیزه 
پاس��خگوی  متفاوت،  بازاریابی 
گروه های جدیدی از مشتریان و 
بازارها بوده و سازگار با تحوالت 
ش��ویم. در دوران »بهب��ود« به 
تدریج با موج جدیدی از رقابت 
روبه رو می ش��ویم. دی��ر یا زود 
هم��ه رقبا ناچار ب��ه دگرگونی 
در نظ��ام بازاریابی می ش��وند و 
می کوش��ند تا خ��ود را مطابق 
با تغیی��رات بازار متحول کنند. 
در نتیج��ه رقابت��ی ج��دی و 
پویا ش��کل می گیرد. کسی در 
این رقابت موفق می ش��ود که 
همواره س��ه عنصر »ش��رکت، 
مش��تری و محی��ط« را رص��د 
کن��د و پاس��خگوی انتظارات، 
خواس��ته ها و ترجیح��ات روز 
مش��تریان باش��د. باید در نظر 
داش��ت که هر دوره ای به یک 
خاص  بازاریابی  سبک مدیریت 
نی��از دارد؛ اگ��ر در دوره بهبود 
س��بک مدیریت ما تغییر نکند 
و نح��وه مدیری��ت مش��تریان، 
ان��واع پدیده ه��ا  فرصت ه��ا و 
مطابق با واقعیت نباشد، ضربه 
دوران  در  خ��ورد.  خواهی��م 
بهب��ود ناچار به خلق چیزهایی 
هس��تیم که تا به ح��ال به آنها 
حساس��یت و توجه نداشته ایم، 
بازارهای��ی را کش��ف می کنیم 
که تا به حال وجود نداشته اند. 
در این دوره باید استراتژی های 
رقابتی خود را جهت استفاده از 
فرصت های تازه تنظیم و تدوین 
کنی��م وگاه��ی از رویکردها و 
راهبرده��ای خالقانه اس��تفاده 

کنیم. 

مرحله »آمادگی برای رونق« 
هم به س��بک مدیریتی جدید 
و ابزاره��ا و راهکاره��ای خاص 
خود نی��از دارد. در این مرحله 
تغییر  س��رمایه گذاری ها  قطعاً 
می کند. برخالف گذشته، مردم 
با انتظارات جدید آماده ورود به 
بازار هستند. در این شرایط دو 
بحث آمادگی ب��ازار و آمادگی 
بنگاه را باید مدنظر قرار دهیم. 
گاهی بازار آماده است اما بنگاه 
آماده نیس��ت، در نتیجه حفره 
خال��ی در بازار ایجاد می ش��ود. 
رقبای قدیمی و تازه واردها برای 
ما خطری بزرگ ایجاد می کنند. 
در این دوره باید کاماًل هوشیار 
و بیدار باش��یم و دائماً تحوالت 
بازار را رص��د کنیم و الزامات و 
اقدامات مربوط به دوره آمادگی 
را برای رون��ق، پیش و بیش از 
رقبا فراهم کنیم. در واقع باید با 
خالقیت از منابع خود و دیگران 
استفاده کنیم. پیشنهاد من این 
اس��ت که همه بنگاه ه��ا برای  
»پایش محی��ط، رصد صنعت 
و دیده بانی ب��ازار« نیروهایی را 
اس��تخدام یا انتخاب کنند که 
با تیزبین��ی و ریزبینی تحوالت 
گوناگ��ون بین الملل��ی، مل��ی، 
صنعت و بازار هدف را پیگیری 
کنند. ای��ن نیروها بای��د انواع 

تهدیدها،  فرصت ه��ا، 
روندها و جهت گیری ها 
را شناس��ایی ک��رده و 
در  را  الزم  اطالع��ات 
اختی��ار مدی��ران قرار 
دهند. آنه��ا باید نوعی 
سیس��تم جم��ع آوری 
بازاریاب��ی  روز  اخب��ار 
را به عن��وان سیس��تم 
پشتیبان تصمیم گیری 
فراهم کنند. این نیروها 
باید کاماًل آموزش دیده 

باش��ند تا بتوانند پیش از رقبا 
تغییرات را بیابند و بشناس��ند. 
مدی��ران ه��م بای��د س��ریع و 
درس��ت از اطالعات ای��ن افراد 
اس��تفاده کنند. در این شرایط 
س��ازمان هایی موفق هس��تند 
ک��ه ضم��ن چابک��ی، آمادگی 
پاس��خگویی به ش��رایط روز را 

داشته باشند. 
بع��د از دوران آمادگی برای 
رونق، دوره »رونق« فرامی رسد. 
در ای��ن دوره رقابت فوق العاده 
شدید و گس��ترده است. اینجا 
حاکمیت با کس��انی اس��ت که 
»مزیت بازاریابی« دارند. رقابت 
آینده در تولید نیست، بلکه در 
بازار و خدمات بازاریابی اس��ت. 
در ای��ن دوره تقریب��اً هم��ه از 
تکنولوژی های مش��ابه استفاده 
می کنن��د؛ کس��ی ک��ه ارتباط 
بیش��تر، جذابیت  مزیت  بهتر، 
مناسب تر و منزلت قوی تر دارد، 
موفق ت��ر از دیگران خواهد بود. 
برای دوره رونق مدل کسب وکار 
متفاوتی را پیشنهاد می کنم که 
شامل چهار رکن است: مدیریت 
مالکیتی  )مدیریت داشته های 
ارتباط��ی   مدیری��ت  خ��ود(، 
)استفاده از داشته های دیگران 
از طریق هم��کاری، هم افزایی 
و قراردادها(، مدیریت شراکتی  
)از طریق شراکت با کسانی که 
مکمل و فرصت آفرین هستند( 
و در نهایت مدیریت ش��بکه ای  
)افزایش قابلیت ها و گس��ترش 
دامنه فرصت ها از طریق شکل 
دادن ی��ا عضوی��ت و تقوی��ت 

ش��بکه ها(. در دوره رونق همه 
چیز تغییر می کند؛ از چشم انداز 
و آرم��ان و رس��الت گرفت��ه تا 
رویکرده��ا، راهکارها، رفتارها و 
سازوکارها. این دوره همان دوره 
مدیریت بازاریابی نوین اس��ت. 
یک��ی از ارکان ای��ن مدیری��ت 
داش��تن الگو و استراتژی است 
ک��ه باید ب��ا توجه به ش��رایط 
رون��ق طراحی و تنظیم ش��ود. 
رک��ن دوم ساختارهاس��ت که 
نوسازی هستند. رکن  نیازمند 
سوم سیستم های جدید و مفید 
هس��تند و رکن چه��ارم منابع 
انس��انی و مالی مطلوب است. 
رکن آخر، توجه ویژه به سبک 
مدیریت است. سبک مدیریت 
در ش��رایط رونق، سبکی کاماًل 
متف��اوت ب��ا مدیری��ت بحران 
اس��ت. با توجه به رقابت شدید 
و گس��ترده، س��بک مدیریتی 
آینده، سبکی تیمی، حرفه ای، 
و  یکپارچ��ه  چندتخصص��ی، 
هم افزاست تا بتواند پاسخگوی 
انتظارات، ارزش ها و ترجیحات 
روز ب��ازار و مش��تریان ب��وده و 
س��ازگار با تح��والت گوناگون 
باش��د. در اینجا الزم اس��ت با 
توجه به شرایط حاکم که اغلب 
کاسبکاران و فعاالن اقتصادی، 
خ��ود را آماده عب��ور از رکود و 

برنامه ریزی برای بهبود و رونق 
می کنند از تکنیک برنامه ریزی 
سناریویی که تکنیکی مناسب 
برای ش��رایط متالطم و مبهم 
اس��ت، اس��تفاده ش��ود. ای��ن 
برنامه ریزی برای نخس��تین بار 
در دنی��ا در اواخ��ر دهه 1970 
میالدی توس��ط ش��رکت شل 
مطرح ش��د. در آن زمان قیمت 
نف��ت ناگهان افزای��ش یافت و 
شرکت شل از این رویداد بسیار 
آسیب دید، زیرا استراتژی های 
آنها را به هم ریخت. برنامه ریزی 
س��ناریویی به این ترتیب است 
که با توجه به آنچه ممکن است 
اتفاق بیفتد سه سناریو تنظیم 
می ش��ود؛ س��ناریوی بدبینانه، 
بینان��ه.  واق��ع  و  خوش��بینانه 
برای هر یک از این س��ناریوها 
برنامه های خاصی ارائه می شود. 
برنامه ه��ا مش��خص  ای��ن  در 
می ش��ود که در هر یک از این 
ش��رایط چه کس��انی به عنوان 
بازیگر در صحن��ه حضور دارند 
و چ��ه نقش های��ی را باید ایفا 
کنند تا بنگاه در هر ش��رایطی 
آماده برای ادامه فعالیت باشد؛ 
برنامه ری��زی س��ناریویی نوعی 
آماده شدن برای آینده نامعلوم 

و شرایط متالطم است. 
در شرایط حساس�ی که در 
آن ب�ه س�ر می بری�م، برای 
بنگاه ه�ای اقتص�ادی چ�ه 
کاربردی ای  توص��یه ه�ای 

دارید؟  
امروز بازار ش��اهد روزنه های 
جدی��دی اس��ت ک��ه م��ا را از 

شرایط گذش��ته دور می کند و 
نویدبخش ش��رایط مساعدتر و 
فرصت های بهتر و بیشتر است. 
در این میان کسی موفق است 
که قبل از ش��کل گیری شرایط 
جدید، آمادگی برخورد با آن را 
داشته باشد. همه کسب وکارها 
و  کوچ��ک  بنگاه ه��ای  از 
خانوادگی گرفته تا سازمان های 
بزرگ نیازمند تحولی اساسی و 
هوشمندانه هس��تند تا بتوانند 
نظام بازار و بازاریابی در شرایط 
آینده را به درستی طی کنند. 
در نظ��ام بازاریاب��ی نوین الزم 
اس��ت به دو عنصر اساس��ی و 
مهم  » سازگاری و پاسخگویی« 
بس��یار توجه کنی��م. چند ماه 
پیش بن��ده نظری��ه ای را ارائه 
دادم به نام  » بازاریابی سازگار و 
پاس��خگو« که در آن سازگاری 
ب��ه معنای انطب��اق دادن خود 
ب��ا تحوالت محی��ط، صنعت و 
بازار است و پاسخگویی هم به 
معنای آمادگی دائم برای پاسخ 
دادن سریع و درست به نیازها، 
نیازمندان و فرصت ها در شرایط 
گوناگون ب��ازار، از جمله رکود، 
بهبود و رونق است. پاسخگویی 
پایدار  و س��ازگاری، رویکردی 
اس��ت ک��ه اقتضایی، نس��بی 
در  ش��رکت ها  پویاس��ت.  و 
دوران گ��ذار باید میزان 
آمادگ��ی س��ازگاری و 
پاس��خگویی خود را در 
همه ام��ور مورد تجزیه 
و تحلی��ل ق��رار دهند. 
به همی��ن دلیل چک 
لیس��تی برای سنجش 
آمادگی پاس��خگویی و 
کرده ام  تهیه  سازگاری 
ک��ه س��واالت متن��وع 
و مختلف��ی را ش��امل 
می شود؛ از جمله اینکه 
آیا صاحبان و مدیران ارش��د از 
تح��والت آین��ده به طور جدی 
حمایت می کنند؟  آیا آمادگی 
کافی برای سرمایه گذاری روی 
عوامل تولید وج��ود دارد؟  آیا 
کارکن��ان جدی��دی به عن��وان 
نیروه��ای مؤث��ر در بازاریاب��ی 
آین��ده م��ورد ارزیاب��ی ق��رار 
گرفته ان��د؟  آیا ب��رای تحوالت 
آین��ده همه واحده��ا و نیروها 
توجیه شده و آموزش دیده اند؟ 
آیا نظام انگیزش��ی و آموزشی 
مناسبی برای دوره گذار طراحی 
ش��ده اس��ت؟  در دوره گ��ذار 
مط��رح  جدی��دی  انتظ��ارات 
می شود که پاسخ دادن به آنها 
نیازمند سرمایه گذاری است. در 
دوران گ��ذار از رک��ود به بهبود 
بیش از گذشته باید به آموزش، 
مش��اوره و تحقیق بها بدهیم، 
چون ه��ر ک��دام از آنها ارزش 
فعالیت ه��ای  در  را  جدی��دی 

آینده شکل می دهند. 
چن�د درص�د از بنگاه ه�ای 
ک�ه  مس�ائلی  ب�ه  ایران�ی 
اش�اره کردید، توجه نش�ان 

می دهند؟  
در حال حاضر اکثر بنگاه های 
ایران��ی نه فقط نیازمند افزایش 
دان��ش، بلک��ه نیازمن��د تغییر 
نگرش هستند؛ نگرشی حرفه ای 
که می گوید رقابت در راه است 
و باید هر چه سریع تر فرصت ها 
را شناس��ایی و مدیری��ت کرد. 
از  متأس��فانه درصد ناچی��زی 
سازمان ها آمادگی الزم را برای 
آینده دارن��د و این یک غفلت 

مدیریتی است که ممکن است 
آثار منفی و مخربی را به همراه 

داشته باشد. 
به نظر می رس�د در ماه های 
اخی�ر اکثر کس�ب وکارهای 
درگی�ر  آنق�در  داخل�ی 
فروش ه�ای مقطع�ی و بق�ا 
تحت هر ش�رایطی بوده اند 
ک�ه از کارهای س�اختاری و 
مدیری�ت تجرب�ه مش�تری 
غاف�ل ش�ده اند. نتیجه این 
رویکرد همان جش�نواره ها 
و قرعه کش�ی های متعددی 
اس�ت ک�ه در اکث�ر برندها 
ش�اهد بوده ای�م. آی�ا ای�ن 
در  می توان�د  رویک�رد 
کس�ب وکارها  ب�رای  آینده 

مشکل ساز شود؟  
در س��ال های اخیر بسیاری 
از بنگاه ه��ا به دنب��ال آن بودند 
که در ش��رایط بح��ران، رکود، 
ابه��ام، آش��وب و کس��ادی به 
ه��ر طری��ق ممکن س��ازمان 
خ��ود را حف��ظ کنن��د. توجه 
زی��اد به اس��تراتژی جلوگیری 
از پس��رفت و بق��ا باعث ش��ده 
بود تا ش��رکت ها به درآمدهای 
مقطع��ی، موقت��ی، م��وردی و 
کوتاه مدت بی��ش از درآمدهای 
و  جهت گی��ری  ب��ر  مبتن��ی 
استراتژیک  سرمایه گذاری های 
و اس��تراتژی های رقابتی تکیه 
بس��یار  نتیج��ه  در  و  کنن��د 
درگیر رقابت��ی تاکتیکی برای 
درآمدهای آنی به هر ش��یوه و 
هر وسیله شدند. بعضی از آنها 
مسیر حرفه ای خود را نیمه کاره 
رها کرده و مسیری جدید برای 
خود انتخاب کردند. مس��یری 
ک��ه مقص��د آن مان��دگاری با 
کمترین سودآوری بود. عده ای 
نی��ز به دالی��ل گوناگ��ون تاب 
نداشتند و کسب وکار  مقاومت 
خ��ود را رها کردن��د. آنچه در 
این ش��رایط نادیده گرفته شد، 
رویکرد اس��تراتژیک و توجه به 
ام��ور زیربنایی و اس��تراتژیک 
بود. در همین ش��رایط عده ای 
هم بودند که همچنان مس��یر 
رش��د و توس��عه خود را دنبال 
کردند. گرای��ش به انواع جوایز، 
قرعه کشی ها، جاذبه های موقتی 
و تحریک و ترغیب مش��تریان 
بالقوه و بالفعل به س��وی خود 
باعث تضعیف و تخریب بعضی 
از برندها ش��د. واکنش جامعه 
به این گونه حرکات و رفتارهای 
نادرس��ت و تک��راری، فاصل��ه 
گرفت��ن از این گونه ش��رکت ها 
ب��ود. جوای��ز زی��اد و تولی��د 
برنامه ه��ای تلویزیونی بس��یار 
ابتدای��ی و فروش مح��ور باعث 
دلزدگی مردم شد که آثار آن تا 
مدت های طوالنی ادامه خواهد 
یاف��ت. در هرچی��ز اگ��ر حد و 
اندازه رعایت نشود نه تنها جاذبه 
ندارد، بلکه باعث فاصله و دافعه 
می ش��ود. امی��دوارم در آینده 
ش��اهد رفتار حرفه ای به جای 

رویکردهای فریبنده باشیم. 
با تم�ام این اوصاف، آینده را 

چطور می بینید؟  
بازاریاب��ی آین��ده نیازمن��د 
تخصص در ابعاد مختلف است. 
وقت��ی رقابت جدی و حرفه ای 
شود، دیگر نمی توان با شیوه ها 
و ابزارهای گذشته، پاسخگوی 
انتظارات روز بود. به اعتقاد من 
بازاریابی ایران در آینده شاهد 
بازاریابی حرفه ای، تخصصی و 
حت��ی فوق تخصص��ی خواهد 
ب��ود. در واقع نظ��ام بازاریابی 
ای��ران دگرگون خواهد ش��د. 
نیازمن��د  آین��ده  بازاره��ای 
بازاریابان پاس��خگو و س��ازگار 
اس��ت. در بازار کس��انی موفق 
می ش��وند که با کمک تجربه، 
دان��ش، بینش و تعامالت خود 
آین��ده را پیش بینی و آمادگی 
مختل��ف  ابع��اد  در  را  خ��ود 
تقوی��ت کنند و بااس��تفاده از 
مناب��ع و داش��ته های خ��ود و 
دیگران، جذابیت و مزیت های 
رقابت��ی نوی��ن و خالقان��ه و 
تقوی��ت منزلت و نیک نامی در 
کسب وکار، پاسخگو و سازگار 

باشند و بمانند.

همه کسب وکارها از بنگاه های کوچک و 
خانوادگی گرفته تا سازمان های بزرگ 
نیازمند تحولی اساسی و هوشمندانه 

هستند تا بتوانند نظام بازار و بازاریابی 
در شرایط آینده را به درستی طی کنند. 
در نظام بازاریابی نوین الزم است به 
دو عنصر اساسی و مهم  » سازگاری و 

پاسخگویی« بسیار توجه کنیم

رضا مافی
مشاور توسعه بازار

مریم عربی

آمادگی برای استفاده از شرایط بهبود احتمالی در گفت وگو با دکتر احمد روستا

اصول بازاریابی در شرایط رفع تحریم
ت�ا  بازاریاب�ی  کارشناس�ان  سال هاس�ت 
و  گفته ان�د  رک�ود  و  بح�ران  از  توانس�ته اند 
راهکارهای�ی را برای بقا در ش�رایط نامس�اعد 

اقتص�ادی به کس�ب وکارها پیش�نهاد داده اند، 
اما دگرگونی های اخیر عالم سیاس�ت، ش�رایط 
متفاوتی را مقابل بازار داخلی قرار داده اس�ت؛ 
ش�رایطی ک�ه بق�ا در آن قطعا اس�تراتژی های 
بازاریاب�ی جدی�د و متفاوتی را طل�ب می کند. 

برای ترس�یم آنچه در ماه های آینده پیش روی 
ش�رکت های ایران�ی ق�رار دارد، س�راغ دکتر 
احمد روس�تا پ�در بازاریاب�ی ای�ران رفته ایم. 
پیش�نهادهای او را برای بازاریاب�ی در دورانی 

ناشناخته اما جذاب در ادامه بخوانید. 
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ف�ردی  به عن�وان  ش�ما 
صنع�ت  در  س�ال ها  ک�ه 
کف�ش فعالی�ت دارید چه 
افرادی  برای  پیش�نهادی 
صنع�ت  ای�ن  وارد  ک�ه 

می شوند دارید؟ 
افرادی که وارد این ش��غل 
می ش��وند بای��د عاش��ق آن 
باش��ند تا بتوانن��د در آن دوام 
بیاورن��د. ای��ن ش��غل در نگاه 
اول ش��اید چن��دان تخصصی 
و پیچیده ب��ه نظر نرس��د اما 
فعاالن این صن��ف حتما باید 
ب��ه چند نکت��ه توج��ه کنند. 
رواب��ط عمومی خ��وب و باال، 
صداقت و م��ردم داری و توجه 
ب��ه س��لیقه مش��تری از اهم 
موضوع��ات اس��ت. البته این 
راز موفقیت در تم��ام اصناف 
اس��ت و مختص به این شغل 
نیس��ت. همچنین افرادی که 
از ترفندهای��ی خ��اص ب��رای 
موفقیت در این صنف استفاده 
می کنن��د، باید توجه داش��ته 
باش��ند ک��ه بهتری��ن روش 
کس��ب و کار ام��روزه ب��ر پایه 
قیمت خوب، رضایت مشتری 
و کاالی با کیفیت اس��ت. این 
کار بهترین تبلیغ برای شروع 

فعالیت خواهد ب��ود. در کنار 
همه این مس��ائل باید به مواد 
اولی��ه خ��وب و همچنین نوع 
محصوالتی که تولید می شود 
نهای��ت دقت را داش��ت. یکی 
دیگر از لم هایی ک��ه افراد باید 
به آن توجه داش��ته باش��ند، 
کس��ب اطالعات و استفاده از 
کاالهای به روز اس��ت. ش��اید 
اگر در گذشته 10 مدل کفش 

در ب��ازار ب��ود امروزه 
باالی 100 مدل وجود 
دارد که نشان از تقاضا 
و سلیقه های گوناگون 

در این زمینه است. 
چن�د س�ال  ش�ما 
این  در  ک�ه  اس�ت 
شغل فعالیت دارید؟ 
من 54 س��الم است 
و از 18 سالگی در این 

شغل بودم. 
راز  خودت�ان  نظ�ر  ب�ه 
ای�ن  در  ش�ما  موفقی�ت 

صنف چه بوده است؟ 
عالق��ه و ت��داوم. ه��ر دوی 
این مس��ائل باعث ش��د تا من 
در ای��ن ش��غل باق��ی بمان��م. 
البت��ه ای��ن ش��غل خانوادگی 
ما اس��ت و م��ن اکن��ون تنها 

بازمانده آنها هس��تم. من ذاتا 
به این شغل عالقه دارم، شاید 
حتی اگ��ر پدرم هم در ش��غل 
دیگری مش��غول بود م��ن باز 
هم سراغ این ش��غل می آمدم. 
خوش حس��ابی ه��م گزینه ای 
اس��ت که بای��د بس��یار مورد 
توجه ق��رار گیرد. در ش��غل ما 
پرداخ��ت پ��ول ممکن اس��ت 
دیر و زود ش��ود اما ف��ردی در 

این صن��ف موف��ق خواهد بود 
که بتواند حس��اب م��ردم را به 
موق��ع پرداخت کن��د. برخی 
اس��ت  ممکن  تولید کنندگان 
کاالی ش��ما را برای فروش در 
مغ��ازه بگذارند تا هم س��ودی 
عاید ش��ما ش��ود و هم سودی 
عاید آنان. اگر خوش حس��اب 

باش��ید این افراد مغازه ش��ما 
را پی��دا خواهند ک��رد اما اگر 
این گونه کار نش��ود هیچ کس 
حاض��ر نمی ش��ود حت��ی یک 
در  را  خ��ود  کاالی  لحظ��ه 
مغ��ازه بگذارد. از س��وی دیگر 
موجودی کاال نبای��د در مغازه 
کم باش��د. همه ن��وع کاال باید 
در مغازه موجود باشد تا زمانی 
که مشتری وارد مغازه می شود 
بتوانی��د نی��از وی را 
بر ط��رف کنی��د. این 
ش��غل دارای دو طرف 
معامل��ه اس��ت؛ یکی 
تامین کننده و دیگری 
ب��ه  مصرف کنن��ده. 
همین دلیل مدیریت 
در ای��ن ش��غل حرف 
اول را می زن��د. ب��رای 
اص��ال  تامین کنن��ده 
نبای��د بدقول��ی اتفاق 
بیفتد و برای مصرف کننده نیز 
باید کاالی درج��ه یک تحویل 
ش��ود. اگر کس��ی که وارد این 
ش��غل می ش��ود این نکات را 
رعایت کند حتما در این صنف 

موفق خواهد شد. 
همان طور که شما راه پدر 
را طی کردید آیا فرزندان 

ش�ما ه�م راه ش�ما ط�ی 
کرده اند؟ 

بله! من دو پسر دارم که هر 
دو هم در این صنف مش��غول 
به کار هس��تند. ببینی��د! در 
طول این س��ال ها طوری کار 
کردم که مغازه من در وس��ط 
یک بازار اس��ت و ما در برخی 
مواق��ع فرصت س��رخاراندن 
نداریم. همه اینه��ا را با همان 
روش هایی که گفتم به دست 
آوردم. وقت��ی هم ک��ه اوضاع 
برای یک خانواده چنین است 
حتما فرزندان هم همان راه را 

طی می کنند. 
م��ن هی��چ وق��ت از ای��ن 
ش��اخه ب��ه آن ش��اخه نرفتم 
ای��ن  ابت��دا در  از هم��ان  و 
ش��غل مش��غول به کار شدم 
و ت��ا همین لحظه که با ش��ما 
 صحب��ت می کن��م در این کار 

هستم. 
اگ�ر بخواهید ی�ک جمله 
بگویید که توجیه بس�یار 
خوب�ی ب�رای ورود به این 

شغل باشد چیست؟ 
من عاش��ق کفش ب��وده و 
هس��تم. اگ��ر این گون��ه نبود 

نمی توانستم فعالیت کنم. 

پا عض�و مهم�ی از بدن اس�ت اما 
گاهی اوقات ب�رای ای�ن عضو مهم 
که به نام قلب دوم شناخته می شود 
اهمیتی قائل نمی شویم. بسیاری از 
پزش�کان و کارشناس�ان می گویند 
اس�تفاده از کفش ه�ای نامناس�ب 

می توان�د خط�رات جبران ناپذیری 
را برای افراد به وج�ود آورد. از این 
رو تاکید می شود حتما از کفش های 
اس�تاندارد استفاده ش�ود تا چنین 
مش�کالتی ب�رای مصرف کننده به 

وجود نیاید. 
ب�رای خرید خ�وب بای�د عرضه 
خوب در بازار باش�د تا به مش�تری 

ح�ق انتخ�اب بده�د. موفقیت در 
ی�ک مجموعه عرضه کنن�ده کفش 
به س�ال ها تجربه نی�از دارد و الزم 
به ص�ورت  س�ال  چندی�ن  اس�ت 
مس�تمر زحمت بکش�ید تا آن را به 
دست آورید. اما ناصر حاج هاشمی، 
رییس اتحادیه کفش های ماش�ینی 
و الس�تیکی نظ�ر دیگ�ری در این 

خص�وص دارد. وی معتق�د اس�ت 
صداقت از مهم ترین ارکانی اس�ت 
که یک فروش�نده باید رعایت کند 
تا بتوان�د در کوتاه ترین زمان موفق 
ش�ود. آنچ�ه در ادام�ه می خوانید 
گفت و گ�وی »فرص�ت ام�روز« ب�ا 
رییس اتحادیه کفش های ماش�ینی 

و الستیکی است. 

درس هایی از نایت، خالق نایک

فیل نای��ت )Phil Knight ( زمانی فهمید کارآفرین 
اس��ت که در یک کالس کوچک در مدرس��ه کس��ب وکار 
استنفورد نشسته بود: »این کالس برای من همان لحظه 
»آهان!« بود. اس��تاد درب��اره اش��خاص کارآفرین توضیح 
می داد و من متوجه ش��دم که با من ح��رف می زند. به یاد 
دارم که به خ��ودم گفتم این دقیقا همان کاری اس��ت که 

می خواهم انجام بدهم.«
فیل نایت، موس��س برند معروف نایک)Nike( اس��ت؛ 
برندی ک��ه در تولید کفش ورزش��ی در جه��ان یکه تازی 
 می کن��د. در س��ال 1964 او ب��ه هم��راه بی��ل باورم��ن

 )Bill Bowerman( ای��ن کمپان��ی را راه ان��دازی کرد؛ 
کمپانی که در ابتدا ب��ا 600 دالری که خود نایت داش��ت 
و 600 دالر ش��ریکش آغ��از ب��ه کار ک��رد و هم اکنون از 
موفق ترین برندهایی اس��ت ک��ه ورزش��کاران و آدم های 
مع��روف جه��ان از آن اس��تفاده می کنن��د. »در ابت��دا 
نمی توانستیم شرکت مان را تاسیس کنیم، چون هیچ پولی 
نداشتیم. ما به طور مستقل بازاریابی می کردیم، هنوز هم 
همین طور اس��ت، تا زمانی که به ش��ماره یک این صنعت 
تبدیل شدیم.« نایت در کس��ب وکار مردی رویایی است، 
چراکه چگونگی تولید و عرضه محصول در جهان را تغییر 
داد.  فیل نایت از اس��تراتژی هایی درباره موفقیتش از یک 
کسب وکار کوچک تا مدیرعاملی برترین تولیدکننده کاالی 

ورزشی در جهان می گوید. 
هزینه ها را پایین نگه دارید

یکی از راه هایی که فیل نایت، نایک را به یکی از برندهای 
جهانی تبدیل کرد، پایین نگه داش��تن هزینه ها بود. نایت 
عملی��ات تولی��دش را در آس��یا متمرکز ک��رد؛ جایی که 
می توانست نسبت به آمریکا دستمزد کمتری به کارگران 
بپردازد. البته او به خاطر پرداخت دستمزد کمتر از 10 دالر 
در روز مورد انتقادهای زیادی ق��رار گرفت اما منتقدانش 
این حقیقت را نادیده می گرفتند که نایت اغلب دس��تمزد 
کارکنانی را که در کارخانه های تولید محصوالت نایک کار 
می کردند، دو برابر می   کرد. این استراتژی نوآورانه به نایت 
کمک کرد تا امپراتوری کس��ب وکارش را بسازد، مشاغل 
زیادی ب��رای اف��راد کم بضاعت ایجاد کن��د و محصوالتی 

باکیفیت  را با قیمتی منطقی به خریداران ارائه دهد.

برای برند شدن راه های خالقانه پیدا کنید
در سال های اولیه تاسیس نایک، کمپانی بودجه فراوانی 
برای بازاریابی نداشت. نایت می دانست که غیرممکن است 
کمپانی اش بتوان��د از پس هزینه ه��ای هنگفت تبلیغات 
تلویزیون��ی و مجالت برآی��د. بنابراین تصمی��م گرفت به 
ورزش��کاران پول پرداخت کند تا لباس هایی را که با برند 
نایک است، بپوشند. این اس��تراتژی باعث شد نایک دیده 
شود البته با قیمتی کمتر نسبت به تبلیغاتی که در رسانه ها 
وجود داش��ت. نایک همچنان به این راهکار پایبند است و 
ورزشکاران نایک پوش کسانی مثل مایکل جردن، لهبرون 
جیمز، کوبی برایانت )بسکتبالیست(، تایگر وودز )گلف باز( 

و راجر فدرر )تنیسور( هستند.  

فروش فانتزی داشته باشید
نایت خیلی زود فهمید که دیده شدن تنها چیزی نیست 
که با تبلیغات از طریق ورزش��کاران به دس��ت می آورد، او 
فروشی فانتزی داشت. در بس��یاری از تبلیغات نایک این 
تصور وج��ود دارد که اس��تفاده از این محص��والت به یک 
ورزش��کار آماتور اجازه می دهد مانند قهرمانان ورزش��ی  
عمل کند. یکی از موفق ترین تبلیغ��ات در فروش فانتزی، 
خط تولید کفش های ورزشی مایکل جردن »ایر جردن« 
)Air Jordan( بود. البته استفاده از این کفش ها توسط 
NBA ممنوع ش��د؛ چرا که ب��ا رنگ لباس ای��ن بازیکن 
مطابقت نداشت. بازیکن باید کفشی را بپوشد که نه تنها با 
رنگ لباس��ش بلکه با رنگ کفش های هم تیمی هایش هم 
همخوانی داشته باشد. کمپانی نایک در تبلیغاتش طوری 
نش��ان داده بود که کفش ها به مایکل جردن مزیت زیادی 
در رقابت ها داده اند. فیل نایت بازاریابی رویایی است؛ کسی 
که ضعف کشنده راه اندازی محصول را با کمک ستاره های 

ورزشی تبدیل به موفقیتی چشمگیر کرده است. 

به تجارت مانند جنگ فکر کنید
دنیای تج��ارت دنیایی رقابتی اس��ت و ای��ن رقابت در 
بعضی از صنعت ها بیشتر از بقیه است. اگر محصول یا ایده 
جدیدی دارید و امیدوارید از بقیه بهتر باشید و مشتری ها 
را از س��ایر رقب��ا بگیرید، انتظار این را داش��ته باش��ید که 
رقبای تان نیز تالش ش��ان را بیش��تر کنند. برای شکست 
دادن رقبا برنامه ای داشته باشید تا بتوانید برنده این جنگ 
شوید. نایت عاشق رقابت است و از اینکه در دنیای تجارت 
شانس��ی برای مبارزه کردن دارد، لذت می برد. او تجارت را 
مانند جنگ می داند و به کمپانی اش رقابت سالم را تزریق 
کرده اس��ت. کمپانی نایک همیش��ه س��عی کرده بهتر از 
سایرین باش��د، وقتی ریباک )Reebok ( اسپانسرینگ 
تمام بازی های المپیک آتالنتا را برعهده گرفت، نایک فقط 
اسپانسر ورزشکاران بزرگ شد اما پوشش ارزشمندتری از 
رقابت ها به دست آورد. همین روحیه رقابتی باعث شد که 
نایت پیش از رقبا با تایگ��ر وودز گلف باز معروف آمریکایی 
زمانی که 20 س��اله بود، ق��رارداد امضا کند. ب��ا اینکه این 
ق��رارداد 40 میلی��ون دالر ب��رای نایت هزینه داش��ت اما 
ارزشش را داشت تا این گلف باز نابغه را از دستان سایر رقبا 
بیرون بکشد. نایک کمپانی رقابتی است و نایت راه دیگری 

غیر از رقابت کردن انتخاب نخواهد کرد. 
نایت می گوید: »ورزش استعدادی ذاتی، غریزی، رقابتی 
و در نهایت همراه با پاداش است. همه ما در نایک، از دنیای 
ورزش درآمد کسب می کنیم؛ دنیایی که باور داشتن به آن 
آسان است. تجارت جنگی است که در آن گلوله ای وجود 

ندارد.«
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پاسخ کارشناس: پیش از هر چیز توجه داشته باشید 
که مصرف کنندگان جدید که معموالً در سنین 16 تا 34 
س��ال قرار دارند تمایل زیادی به اس��تفاده از رسانه های 
اجتماعی و فناوری های جدید دارند و س��ازمان ها از این 

فضاها باید استفاده های زیادی کنند.
 اگرچ��ه گروه��ی از مصرف کنن��دگان نس��ل جدی��د 
همچنان از نظر اقتصادی به خانواده خود متکی هس��تند 
و قدرت خری��د و حتی انتخ��اب خدمات آنها وابس��ته به 
خانواده و ش��رایط آنها اس��ت اما با این حال بس��یاری از 

این رفتاره��ا و ویژگی ه��ا تغییر ک��رده اس��ت. به عنوان 
نمونه س��رعت و راحتی یکی از ویژگی ه��ای جدید برای 
مصرف کنندگان اس��ت و ب��ه این موضوع بس��یار اهمیت 
می دهند. از طرفی رفتار های جدید نش��ان داده است که 
مصرف کنندگان به دوس��تان خود بیش��تر از کارشناسان 
اعتماد دارن��د؛ چون مفهوم کارش��ناس به ص��ورت کلی 
در ذه��ن مصرف کنن��دگان تغیی��ر یافته و بس��یاری از 
مصرف کنن��دگان تمایل دارن��د از تجربی��ات اطرافیان 
و دوستان خود اس��تفاده کنند و س��ازمان ها می توانند از 
این بازاریابی ویروس��ی اس��تفاده های زی��ادی کنند و در 
مورد این موض��وع برنامه ریزی های ج��دی انجام دهند؛ 

چون جایگاهی ک��ه س��ازمان در ذهن مش��تریان ایجاد 
 می کند و تبلی��غ آنه��ا، می تواند برای س��ازمان بس��یار 

مفید باشد. 
در ای��ن می��ان مص��رف کنن��دگان تمایل زی��ادی به 
گس��ترش رواب��ط اجتماع��ی دارن��د و از ای��ن ویژگ��ی 
مصرف کنندگان می توان استفاده های زیادی کرد. برخی 
از مصرف کنندگان برای شرکت هایی که به محیط زیست 
توجه می کنند و به مس��ئولیت اجتماع��ی توجه ویژه ای 
دارند، احترام قائل هس��تند و ش��رکت های امروزی باید 
روی این مقوله س��رمایه گذاری جدی کنن��د که بتوانند 

تمایزی را بین سازمان های دیگر ایجاد کنند. 

به روز کردن اطالعات سازمان

پرسش: به تازگی مدیر ارشد یک کسب و کار خدماتی- مهندسی شده ام که مدیریت س�ازمان به کلی تغییر کرده است. با مراجعه به 
واحد تحقیقات بازار این سازمان، اطالعاتی در مورد ویژگی ها و رفتار مصرف کننده جمع آوری کرده ام، اما فکر می کنم این اطالعات به 

ویژگی های جدید مصرف کننده نپرداخته و قدیمی است. برای به روز کردن اطالعات سازمان چه توصیه هایی برای من دارید؟ 
کبک و کالغکلینیک کسب و کار

ریی��س بن��ده از آن جمل��ه انس��ان هایی اس��ت ک��ه 
کلهم اجمعین خویش��تن را وقف کار ک��رده و مهم ترین 
جنب��ه زندگ��ی خ��ود را ب��ر مبن��ای انج��ام پروژه ها و 
ایجاد حداکث��ر عم��ران و آبادانی نهاده اس��ت. در نتیجه 
جهت گیری همه چیز در زندگی ایش��ان معطوف به بهتر 
ش��دن اجرای کارها و کمتر کردن معضالت و مشکالت 
مدیریت اجرای پروژه اس��ت. از جمله خصوصیات جالب 
شخصیتی ایش��ان )که در اش��خاص دیگر وقف کار هم 
مش��اهده می ش��ود( آن اس��ت که خلق و خو و خوشی و 
ناخوشی ایش��ان به نوعی تابع ش��رایط کار و پروژه است. 
یعن��ی بر عک��س انس��ان های طبیعی دیگر ک��ه ممکن 
است حال و روزش��ان و ش��رایط روحی- روانی شان روی 
 کارش��ان تاثیر بگذارد   یا حداکثر این دو، یعنی وضعیت 
روحی- روان��ی و ش��رایط ش��غلی و کاری روی هم تاثیر 
متقابل داشته باشند، در مورد شخص ایشان این شرایط 
کار و پروژه و ش��رکت اس��ت ک��ه تعیین کنن��ده خلق و 
خوی شان و شرایط روحی و روانی شان است. بارها پیش 
آمده که در اوج به هم ریختگی همه پرسنل خدوم شرکت 
و در ش��رایط بکش بکش کار، ایش��ان از نحوه پیشرفت 
کارها راضی بوده و در حال بشکن و باال انداختن و خروس 
خواندن کبک شان مشاهده شده اند و چه بسیار هم رویت 
شده که در شرایط تق و لق و دم عید و نزدیک به تعطیالت 
که در شرکت ش��رایط جش��ن و س��رور همگانی برقرار 
بوده، ناگهان با دیدن یک برگ کاغذ حاوی یک اش��تباه، 
شخص ایش��ان فریاد کش��ان و کف بر لب آوران به جمع 
تفریح کنندگان حمله آورده و عیش شرکت کنندگان در 
مراس��م پایکوبی را منقص کرده اند. خالصه که همانطور 
که ذکر شد، منحنی عواطف و احساسات ایشان فقط یک 

متغیر مستقل دارد و آن »پیشرفت کار« است.
اینجانب در اوایل ش��روع کار مدیریت��ی خود به علت 
جوانی��ت! و جهالت خاص دوران ش��باب س��عی در الگو 
گرفتن کامل از جناب رییس داش��ته و تالش می کردم 
حاالت و عواطف انسانی خود را در محل کار منکوب کرده 
و همانند شخص رییس، انس��انی صرفا کاری و پروژه ای 
باش��م. البته الزم به ذکر اس��ت که این الگوبرداری خام 
و ناش��یانه تاحدود زیادی ناخودآگاه بوده و این حقیر به 
صورت دانسته و آگاهانه نقش چندانی در آن نداشتم. با 
گذر چند صباحی از عمر عزیز کم کم بر بنده مشهود شد 
که این نوع تقلید محض از رییس کار من نیست. شاید به 
علت تفاوت ذاتی و جبلی من و ایش��ان و شاید به خاطر 
تفاوت سن و سال و میزان تجربه و خالصه هرچه بود این 
نوع تقلید کم کم برای بنده حالت تقلید کالغ از کبک )یا 
برعکس؟!( را پیدا می کرد. ش��اید از دید مدیریت صرف، 
این شرایط آرمانی به نظر برسد. یعنی مدیری بتواند غم و 
شادی و خوش آمدن و بدآمدن و دوستی و دشمنی خود 
را بر مبنای کار و فقط کار بگذارد. اما حداقل بر اینجانب 
روشن شده که این کاره نیس��ت. حال می توان دو نگرش 
داشت، یکی اینکه اگر کس��ی واجد چنین خصوصیتی 
نبود اصوال برای مدیریت مناس��ب نیست و دیگری آنکه 
بتوان ت��وازن و تعادلی بی��ن عواطف انس��انی و وظایف 
شغلی افراد ایجاد کرد. راس��تش خوب که دقت می کنم 
خود رییس هم آنقدرها که نش��ان می دهند بی عاطفه و 

بی طرف و وقف پروژه نیستند، هستند؟

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

افرادی که از ترفندهایی خاص برای 
موفقیت در این صنف استفاده می کنند، 

باید توجه داشته باشند که بهترین 
روش کسب و کار امروزه بر پایه 

قیمت خوب، رضایت مشتری و کاالی 
با کیفیت است. این کار بهترین تبلیغ 

برای شروع فعالیت خواهد بود

مدیران ماندگار

غزال بابایی

تغییرات ساختاری در دیزنی
ک��ودکان هرگ��ز اسباب بازی های ش��ان را ب��ه دو 
دس��ته قدیمی و دیجیتال تقس��یم نمی کنند؛ شرکت 
والت دیزنی ه��م قصد انج��ام چنی��ن کاری را ندارد. 
دیزنی اع��الم کرد ک��ه دو واحد تجاری مس��تقل اش 
یعنی محص��والت مصرفی دیزن��ی )DCP( و دیزنی 
اینتراکتیو )DI( در اس��رع وقت به ی��ک واحد تبدیل 
می ش��وند. این بازس��ازی ک��ه خیلی ه��ا مدت ها بود 
انتظارش را می کش��یدند نش��ان می دهد ک��ه این دو 

بخش تا چه میزان همپوشانی داشته اند. 
  نتای��ج اولی��ه بررس��ی های تحلیلگ��ران ش��رکت 
  Imagicademy نشان می دهد که App Annie
تاکنون درآمد خوبی نداش��ته و این نشان می دهد که 
 DI می توانس��ت از تخصص متخصصان واحد DCP
بهره ببرد. Playmation  هم تا پاییز عرضه نخواهد 

شد. 
 DI که در س��ال 2008 به عنوان واحدی مس��تقل 
ایجاد ش��ده بود در ابتدا تمام تالشش همگام ماندن با 
تغییرات سریع در ذائقه مش��تریان بازی های رایانه ای 
ب��ود. هجوم ب��ردن به س��مت تولید بازی های س��اده 
اینترنتی، شکس��تی بزرگ بود که به واسطه آن دیزنی 
بیش از ی��ک میلیارد دالر زی��ان دید و بع��د از آن هم 

قضیه تعدیل نیروها پیش آمد. 
 به گزارش مارکتینگ نیوز، اخیرا DI موفقیت های 
مالی را کسب کرده است. این موفقیت ها مدیون بازی 
Infinity اس��ت. این براس��اس مفهومی است به نام 
»اس��با ب بازی هایی برای زندگی« که در آن بازیکنان 
تصاویر اس��باب بازی را جمع آوری می کنن��د و آنها را 
وارد ب��ازی رایانه ای می کنن��د. در پی این بازس��ازی 
برخی کارمندان باید به پس��ت های جدیدی فرستاده 
ش��وند به ویژه به بخش ه��ای مالی، توس��عه تجارت و 
منابع انسانی. به گفته س��خنگوی دیزنی، این ترکیب 
دو واحد تجاری منجر به تعدیل نیروها نخواهد ش��د. 
به جای داش��تن یک مدیر برای بخ��ش جدید، هر دو 
مدیر دو بخش قدیمی به صورت مشترک واحد جدید 

را مدیریت خواهند کرد. 

از میان خبرها

ایرباس در تیان جین چین کارخانه تاسیس می کند
ش��رکت هواپیماس��ازی ایرب��اس براس��اس انعق��اد ی��ک ق��رارداد همکاری 
 صنعت��ی ب��ا مقام��ات چین��ی در ش��هر تیان جی��ن ی��ک کارخان��ه تاس��یس 

می کند. 
در این کارخانه مراحل نهایی س��اخت مدل  ای 330 طی خواهد ش��د. مراحل 
اولیه س��اخت این مدل در کارخانه ایرباس واقع تولوز فرانس��ه به مرحله اجرا در 

می آید. 
به گزارش یورو نیوز، مخارج تاسیس این 
کارخانه 150 میلیون یورو ارزیابی ش��ده و 
پیش بینی می ش��ود در آن حدود 250 نفر 

مشغول به کار شوند. 

عذرخواهی گوگل بعد از توهین به سیاهپوستان
به دنبال استفاده برنامه عکس گوگل از عنوان گوریل برای برچسب زدن به چهره افراد 
سیاهپوست، این شرکت با صدور بیانیه ای مجبور به عذرخواهی شد. این نخستین بار نیست 
که الگوریتم های مورد استفاده شرکت گوگل مشکالت جدی ایجاد کرده و موجب اعمال 
روش های نژادپرستانه شده است. در اوایل س��ال جاری میالدی سایت به اشتراک گذاری 
عکس فلیکر هم افراد سیاهپوست را به طور خودکار به عنوان میمون عالمت گذاری کرده 

بود. به گزارش فارس، اشتباهات نرم افزاری این 
برنامه ها که باعث می ش��ود نتوانند انسان های 
سیاهپوس��ت را از حیوانات تمییز دهند باعث 
شده تا برخی متخصصان کارایی آنها را به طور 

کامل زیر سوال ببرند. 

مونا اشرف زاده

گفت و گوی مدیریتی »فرصت امروز« با رییس اتحادیه کفش های ماشینی و الستیکی

خوش حسابی، رمز موفقیت من بود

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



نخستین روز معامالتی هفته 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
حالی ب��ه پایان رس��ید که در 
یک س��اعت اول ب��ا افت 250 
واحدی شاخص کل مواجه شد، 
اما با انتش��ار خبرهای مثبت از 
مذاکرات هس��ته ای میان ایران 
و گ��روه 1+5، ش��اخص کل به 
روند مثبت روزهای اخیر خود 
بازگشت. در شرایطی که اخبار 
هسته ای هر س��اعت با ساعت 
بعد تفاوت های بس��یاری دارد، 
بس��یاری از فعاالن بازار سهام 
بیش از پیش سردرگم هستند 
گرچ��ه همچن��ان خوش بینی 
به حصول توافق هس��ته ای در 
میان اهالی ت��االر حافظ بیش 
از س��ایر گزینه ها م��ورد توجه 
اس��ت. چنان که حجم و ارزش 
معامالت بازار س��هام نشان داد 
همچنان فضای کلی معامالت 
تحت تاثیر انتظار و توام با بیم 
و امید نس��بت ب��ه رخدادهای 
حوزه سیاست  بین الملل است. 
س��رمایه گذاران  از  بس��یاری 
پول ه��ای پ��ارک ش��ده خود 
را در کن��ار ت��االر شیش��ه ای 
آم��اده کرده ان��د ت��ا به محض 
کوچک ترین شوک مثبتی، وارد 
بازار سهام ش��وند. رشد نماگر 
بورس همزمان با دس��تیابی به 
نقاط مشترک بیشتر در فرآیند 
مذاکرات هسته ای نشان دهنده 
این نکته اس��ت که بازار سهام 
ایران وابستگی زیادی همچون 
دیگر بخش های اقتصاد ایران به 
حصول توافق نهایی هس��ته ای 

دارد. 

رشد ارزش و حجم 
معامالت نرمال

طبق آمار منتش��ر شده در 
پایان معام��الت هفته منتهی 

به 16 تیرماه 1394، شاخص 
کل ب��ا 93.2 درص��د افزایش 
روبه رو شد. در پایان معامالت 
هفت��ه منتهی ب��ه 16 تیرماه 
1394، شاخص کل با 1900 
واحد افزایش نس��بت به هفته 
قب��ل، به رق��م 66761 واحد 

رسید. 
ش��اخص بازار اول با 1504 
واحد افزایش به رقم 48207 
واحد بالغ شد و شاخص بازار 
افزایش  دوم ب��ا 3091 واحد 
را  واح��د   137515 ع��دد 
تجربه کرد و با 22.3 درصد و 
30.2 درصد افزایش نسبت به 

هفته قبل مواجه شدند.
در چه��ار روز کاری ای��ن 
ارزش کل معام��الت  هفت��ه 
ب��ه  تق��دم  ح��ق  و  س��هام 
بال��غ  8313 میلی��ارد ری��ال 
ش��د ک��ه نس��بت ب��ه هفته 
افزایش  5 / 26 درص��د  قب��ل 
یافته اس��ت. در ضمن تعداد 
و  4323 م�ی�لی���ون س���هم 
دفعه  361 هزار  در  حق تقدم 

مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتیب 42 درصد و 59 درصد 
افزایش را نس��بت ب��ه هفته 

گذشته تجربه کرد. 
معام��الت  ارزش  همچنی��ن 
نرمال ب��ه 7110 میلیارد ریال و 
حجم معامالت نرمال به 3892 
میلی��ون س��هم و ح��ق تق��دم 
رس��ید و به ترتیب 25 درصد و 
39 درصد افزایش را نس��بت به 
هفته گذش��ته ثبت کردند. طی 
هفته گذشته ساخت دستگاه ها 
و وس��ایل ارتباطی با 16 درصد، 
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 
ابزار پزش��کی،  ب��ا 10 درص��د، 
اپتیکی و اندازه گیری با10 درصد 
و محصوالت کاغذی با 9 درصد 
در  مثب��ت  تغیی��ر  بیش��ترین 
شاخص صنایع را نسبت به سایر 
گروه ها به خود اختصاص دادند. 

نگاهی به معامالت 
گروه های بورسی

در گروه بانک و موسس��ات 
اعتب��اری مع��اون ارزی بانک 

مرکزی اع��الم کرد: بانک های 
نیس��تند،  تحریم  خصوص��ی 
س��امان،  بان��ک  از جمل��ه 
پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه 
و دو بان��ک دولتی مس��کن و 
کشاورزی به سامانه سوییفت 
متصل هستند. همچنین بنابر 
اع��الم مدیرعام��ل بانک دی، 
این بانک فرابورسی رسما عضو 
بزرگ ترین ش��بکه پیام رسانی 
بین الملل��ی س��وییفت ش��د. 
معامالت نمادهای گروه بانک 
در بازه منف��ی و نزدیک کف 
قیمت آغاز شد اما معامالت بر 
کم شیب  بسیار  روند صعودی 
و آرامی س��وار بود و در پایان 
معام��الت اکث��ر نماده��ا در 
اما نس��بتا نزدیک  بازه منفی 
ب��ه صفر تابل��و ق��رار گرفتند 
و ب��ا معامل��ه 86.9 میلی��ون 
س��هم، بانک ص��ادرات ایران 
پرحجم ترین نم��اد گروه بود. 
و  خ��ودرو  گ��روه  معام��الت 
س��اخت قطعات نی��ز در بازه 
منفی آغاز ش��د اما رفته رفته 

ش��اهد افزایش تقاضا در گروه 
بودی��م. به طوری که بس��یاری 
از نمادها ت��ا بازه مثبت پیش 
برای  مثبت  رفتند. سفارشات 
نماده��ای گروه خ��ودرو ثبت 
ش��ده اس��ت. ب��ا معامله 58 
میلی��ون س��هم پارس خودرو 
پرحجم ترین نماد گروه است.

 
تشکیل صف های خرید در 

گروه فرآورده های نفتی
گ������روه  م�ع�ام���الت 
م�ت�ع���ادل  س��رمایه گذاری 
گرف��ت  انج��ام  کم حج��م  و 
به طور ی که با معامله 9 میلیون 
سهم، سرمایه گذاری خوارزمی 
بود.  نم��اد گروه  پرحجم ترین 
در عی��ن حال ش��اهد افزایش 
یکب��اره  صع��ود  و  تقاض��ا 
خوارزم��ی  س��رمایه گذاری 
در دقای��ق پایان��ی بودیم. در 
گروه فلزات اساس��ی صعودی 
و مثب��ت انج��ام گرف��ت و در 
بسیاری نمادها شاهد تشکیل 

صف های خرید بودیم. 
14 میلی��ون  معامل��ه  ب��ا 
س��هم، ذوب آه��ن اصفه��ان 
معام��الت  پرحجم تری��ن 
گ��روه را به خ��ود اختصاص 
داد. ذوب آه��ن اصفه��ان که 
تا صف ف��روش ن��زول کرده 
ب��ود در دقای��ق پایان��ی صف 
گ��روه  در  ش��د.  جم��ع  آن 
پاالیش  نفت��ی،  فرآورده های 
نف��ت الوان، نفت س��پاهان و 
نفت ته��ران معام��الت خود 
را ب��ا ص��ف خرید ب��ه پایان 
نماده��ای  س��ایر  رس��اندند. 
گ��روه نی��ز رون��د صع��ودی 
بس��یار کم ش��یبی داشتند و 
با معامله 5.8 میلیون س��هم، 
نفت  صنعت  س��رمایه گذاری 
پرحجم ترین نم��اد معامالتی 

گروه بود.

واکنش لحظه ای بازار سهام به اخبار هسته ای

شاخص کل افتاد و برخاست

مهر - فعاالن بازار س��رمایه در 
انتظار اقدام��ات عملی برای رونق 
بورس هستند و اقداماتی ازجمله 
نامه اخیر رییس جمهور به معاون 
اول در ارتب��اط ب��ا ب��ورس را در 
ح��د اقدام��ات دلگرم کننده برای 
بازار س��رمایه می دانند. به گزارش 
مهر، این بار دول��ت تدبیر و امید 
درصدد است برای رونق بخشیدن 
به اقتصاد از طریق بازار س��رمایه 
عمل کند و بورس کش��ور را رونق 
بخش��د. این موضوع در نامه چند 
روز پیش رییس جمهور به معاون 
اول مورد تأکید قرار گرفته، این در 
حالی است که تاکنون برنامه های 
دولت ب��رای بهبود بازار س��رمایه 
بی نتیجه مان��ده و وعده و وعیدها 
به ثمر نرسیده است. بازار سرمایه 
کش��ورمان طی حداقل یک سال 
گذشته روزهای پر فرازونشیبی را 
پش��ت سرگذاشته و با تالطم های 
زی��ادی مواجه بوده اس��ت و یک 
روز با کاهش ش��دید ش��اخص و 
اف��ت قیمت ها مواجه می ش��ود و 
روز دیگر با افزایش هزار واحدی. با 
این وجود، بازار سرمایه کشورمان 
تاکن��ون نتوانس��ته ب��ه وضعیت 
باثباتی برسد و به شدت تحت تأثیر 
مس��ائل مختلف قرار می گیرد. اما 
این بار توسعه بازار سرمایه مدنظر 
دولت قرار گرفته است و می خواهد 
از طریق بازار سرمایه در چارچوب 
اقتصادمقاومت��ی به ب��ورس رونق 
دهد و برای تأمین مالی و خروج از 
تنگنای مالی به بازار سرمایه هجوم 

آورده است درحالی که تحلیلگران 
بازار سرمایه معتقدند بورس هنوز 
به وضعیتی باثبات نرسیده است تا 
بتواند در کنار بازار پولی کشور به 

رونق اقتصادی کمک کند. 

اعالم برنامه توسعه ای برای 
بورس

رییس جمه��ور در نامه خود به 
مع��اون اول که بورس��ی ها آن را 
از منظر خود بس��یار مهم قلمداد 
می کنن��د و می گوین��د ک��ه طی 
س��ال های اخیر این نخس��تین بار 
اس��ت که چنین دستور صریحی 
از س��وی باالترین مق��ام اجرایی 
کش��ور ب��رای توج��ه بیش��تر به 
ب��ورس صادر ش��ده، آمده اس��ت 
ک��ه  »برنامه جام��ع اصالح نظام 
بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه 
بای��د تدوین ش��ود. رونق بخش��ی 
به اقتص��اد و زمینه س��ازی برای 

دس��تیابی ب��ه رش��د اقتص��ادی 
متناسب با ظرفیت های سرزمینی 
و منابع انس��انی کش��ور عزیزمان 
در چارچ��وب سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومت��ی، از ضرورت های 
اجتماعی – سیاس��ی است و باید 
در کانون برنامه ها و تالش ها قرار 
گیرد. در ش��رایط کنونی، تنگنای 
مال��ی ناش��ی از بی انضباطی های 
پولی، اعتب��اری و مالی مربوط به 
دوره وف��ور درآمدهای نفتی که با 
تحریم های بانکی و مالی خارجی 
تشدید شده اس��ت، فراروی رونق 
اقتصادی کشور قرار دارد.« در این 
نامه سه محور هدایت تأمین مالی 
نیازهای بلند مدت به س��مت بازار 
س��رمایه یا منابع خارجی، هدایت 
تأمی��ن مالی نیازه��ای بنگاه های 
بزرگ اقتص��ادی از طری��ق بازار 
س��رمایه و بازنگ��ری در قوانین و 
مق��ررات بازار س��رمایه در جهت 

تعمی��ق و افزای��ش س��هم آن در 
تأمین مالی اقتصاد در بخش بازار 
سرمایه به عنوان دومین بند مورد 
توجه و تأکید قرار گرفته اس��ت. 
البته بورس��ی ها هم نسبت به این 
نامه بی تف��اوت نبوده اند و رییس 
س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار این 
نامه را ب��رای بازار س��رمایه مهم 
ارزیابی کرده و با اشاره به اهمیت 
س��رفصل های ابالغ ش��ده به بازار 
سرمایه توسط رییس جمهور، گفته 
است: تشکیل کمیته هایی علمی و 
اجرای��ی ب��رای عملیات��ی کردن 
دس��تور رییس جمه��ور در حوزه 
بازار س��رمایه به منظ��ور هدایت 
تأمین مالی نیازهای بلند مدت به 
سمت بازار سرمایه، هدایت تأمین 
مال��ی نیازهای بنگاه ه��ای بزرگ 
اقتصادی از طریق بازار س��رمایه و 
بازنگری در قوانین و مقررات بازار 
سرمایه در جهت تعمیق و افزایش 

س��هم آن در تأمین مالی اقتصاد 
در دس��تور کار س��ازمان ب��ورس 

قرارگرفته است. 

تدوین برنامه مدون برای 
حل مشکالت بورس

اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور هم هفته گذش��ته 
در جلس��ه شورای عالی بورس با 
بیان اینک��ه هم اکنون واحدهای 
بزرگ صنعتی و اقتصادی حاضر 
در ب��ورس کش��ور نظی��ر فوالد، 
س��یمان، پتروش��یمی و. . . ب��ا 
مشکالتی مواجه هستند، از وزیر 
اقتصادی و دارایی خواسته  امور 
است جلساتی را تشکیل دهند تا 
هرآنچه برای رونق بخش��یدن به 
بازار سرمایه الزم است مشخص 
ش��ود و بتوانیم برنامه ای مدون 
برای یک دوره زمانی خاص تهیه 
کنیم و در جهت حل مشکالت و 
رونق بازار سرمایه حرکت کنیم. 
در این جلسه علی طیب نیا، وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارای��ی نیز با 
بیان اینکه توس��عه پایدار کشور 
بازار  نیازمن��د ح��ل مش��کالت 
س��رمایه اس��ت، اظهار داشت: با 
اقدامات خوبی که اخیراً توس��ط 
س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار 
صورت گرفت��ه، گام های مؤثری 
در جه��ت ش��فافیت و تس��هیل 
ام��ور برداش��ته ش��ده و ضمن 
انجام برخی اصالحات، بس��یاری 
از درخواس��ت های فع��االن بازار 

سرمایه تحقق یافته است. 

دستور بورسی جهانگیری به طیب نیا

یکشنبه
21 تیر 1394 12

دریچه

خبر

عرضه کشاورزی در بورس کاال از 
فلز و پتروشیمی پیشی گرفت

ت��االر معامالت فیزیک��ی ب��ورس کاالی ایران در 
نخس��تین روز هفته جاری ش��اهد عرض��ه 20 نوع 
کاال ب��ا حجم بیش از 156 ه��زار تن خواهد بود که 
حجم عرضه کاالهای کشاورزی بیشتر از محصوالت 

پتروشیمی و فلزی است. 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 24 هزار 
و 125 تن انواع ماده پتروشیمی شامل اسیدنیتریک، 
اس��یدکلردریک، آروماتی��ک س��نگین، آمونی��اک، 
پارازایلی��ن، پلی اتیلن ترفتاالت نس��اجی، پلی اتیلن 
س��نگین، پلی وینیل کلراید، تولوئن دی ایزوسیانات 
و س��ود کاس��تیک روانه تاالر معامالت شد. شرکت 
ذوب آه��ن اصفهان نیز در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی حضور یافت. در تاالر محصوالت کش��اورزی، 
20 هزار تن شکرس��فید، 5650 ت��ن ذرت دانه ای، 
4100 ت��ن برن��ج وارداتی و 4هزار ت��ن گندم دروم 

روی تابوی عرضه رفت. 

رشد ارزش سهام 
در بازارهای جهانی

ارزش س��هام در بازارهای آمری��کا و اروپا روند 
صع��ودی به خود گرفت. در معامالت بازار س��هام 
آمریکا، ش��اخص Standard & Poor 500 با 
رش��د 1.23درص��دی به 2076.62 واحد رس��ید. 
ش��اخص S&P500، ش��اخص بازاری اس��ت که 
500 ش��رکت برتر آمریکا که ب��رای حفظ اقتصاد 
این کش��ور ض��روری تلقی می ش��وند، در آن عضو 
هس��تند. همچنین در بازار آمریکا، شاخص سهام 
 Dow Jones Industrial(  صنعت��ی داو جونز
Average( که یک ش��اخص اقتصادی بازار آزاد 
اس��ت، با افزایش 1.21درصدی ب��ه 17760.41 
واحد رس��ید. شاخص س��هام داوجونز از 30 سهام 
برتر در بازار بورس س��هام نیویورک تشکیل شده 
 FTSE اس��ت. در بازارهای اروپا، ش��اخص سهام
100 که بخشی از بازار بورس لندن  )LSE( است، 
با رشد 1.39درصدی به 6673.38 واحد رسید. از 
سوی دیگر در بازارهای آسیا نیز ارزش سهام چین 
 Nikkei(  رش��د کرد. شاخص س��هام نیکی ژاپن
225( که تلفیقی از 2292 شرکت است که در سه 
بخ��ش فعالیت می کنند، ب��ا افت 0.38 درصدی به 
19779.83 واحد رسید. بورس هنگ کنگ معروف 
به SEHK که متش��کل از ش��رکت هایی است که 
در قالب بازارهای اوراق بهادار و بازارهای اشتقاقی 
فعالی��ت می کنند، ب��ا افزای��ش 2.08 درصدی به 
24901.28 واحد رسید. ش��اخص سهام شانگهای 
چی��ن  )SSE( نیز ب��ا افزای��ش 4.54 درصدی به 

3877.80 واحد رس��ید. 

اختصاص 474 ریال سود به ازای 
هر سهم گل گهر

ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گه��ر صورت های 
مالی نیمه نخست س��ال 93 را به صورت حسابرسی 
نشده منتشر کرد. این شرکت در سال گذشته مبلغ 
23ه��زار و 8میلی��ارد و 865میلی��ون ری��ال درآمد 

حاصل از فروش خالص داشت. 

انتشار عملکرد یک سال گذشته 
شرکت ملی صنایع مس ایران

ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران صورت های مالی 
س��ال 93 را به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. 
براس��اس این گزارش این ش��رکت در سال گذشته 
مبلغ 47هزار و 771میلیارد و 6میلیون ریال درآمد 
حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت 
بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته کسر شد و سود 
ناخالص دوره به 18هزار و 57میلیارد و 168میلیون 
ریال رس��ید. از س��ود ناخالص دوره نیز، هزینه های 
عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی کس��ر ش��د و 
سود عملیاتی دوره به مبلغ 14 هزار و 15 میلیارد و 

262 میلیون ریال رسید. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 269 www.forsatnet.irمدیریت سهام

 66.817.80شاخص کل
56.41میزان تغییر
B 2.898.001.477ارزش بازار

B 1.159.155ارزش معامالت
M 628.872حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
10.69357.59پتروشیمي خلیج فارس
)40.31(5.590پاالیش نفت بندرعباس
25.51626.04ارتباطات سیار ایران

2.15725.32مخابرات ایران
)18.92(1.083بانک تجارت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.6867.334تولیدی شهید قندی

B 10.8905.336ح. نفت بهران
B 1.2834.504بیمه آسیا

B 10.1964.231کنتورسازی ایران
B 1.2464.171نورد آلومینیوم

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 7.56411.904ایران ترانسفو

B 10.2299.972پتروشیمی فارابی
B 33.0006.600ح. گلوکوزان
B 5.4341.616فوالد خراسان
B 3.3461.177قند لرستان

درصد قیمتنام کامل شرکت
3.5014.98سیمان غرب
4.5794.93نسوز پارس

7.5514.82ایران ترانسفو
6.2304.81ایرکا پارت صنعت

6.3464.81شیمی داروئی داروپخش

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.92(8.589سیمان دورود
)4.64(3.271دارویی لقمان

)4.36(2.499کارتن ایران

)3.81(3.334نسوز آذر

)3.44(1.066کاشی تکسرام

ارزشحجمنام کامل شرکت
M41.949 B 106.886ح. س. خوارزمي
M88.112 B 86.956بانک صادرات
M62.476 B 58.427پارس  خودرو
M31.198 B 27.962سایپا دیزل 
M23.193 B 21.418بانک تجارت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M88.112 B 86.956بانک صادرات
M62.476 B 58.427پارس  خودرو
M61.565 B 8.153ایران  ترانسفو
M55.601 B 19.244صنایع  آذرآب 

M47.023 B 18.964بانک ملت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

رشد 56 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار روز ش��نبه با 56 
واحد رش��د ب��ه ارتف��اع 66 ه��زار و 817 واحد صعود 
ک��رد. درحالی ک��ه ش��اخص آزاد ش��ناور 123 واحد و 
بازار اول 61 واحد افت کردند ش��اخص بازار دوم 748 
 واحد رش��د را تجربه ک��رد. همچنین ش��اخص قیمت 
)وزنی- ارزش��ی( 23 واحد، شاخص کل  )هم وزن( 20 
واحد و ش��اخص قیم��ت  )ه��م وزن( 18 واحد صعود 
 کردن��د. در عی��ن ح��ال تع��داد 628 میلیون س��هم و 
ح��ق تقدم ب��ه ارزش 115 میلیارد توم��ان در 57 هزار 

نوبت دست به دست شد. 

روزنامه مدیران و صاحبان کسب و کار

سازمان آگهی ها
 88896074
88895434

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

محمد فطانت فرد، رییس س��ازمان بورس اوراق 
به��ادار با مهم خواندن نامه ریاس��ت جمهوری به 
 quotation mark اس��حاق جهانگیری درباره
ضرورت رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد 
مقاومتی و تدوین برنامه جامع اصالح نظام بانکی و 
توسعه بازار سرمایه quotation mark از تالش 
این س��ازمان برای ارتقای بازار س��رمایه در قالب 
وظایف این س��ازمان خبر داد. محمد فطانت فرد، 
رییس س��ازمان بورس اوراق بهادار ضمن تشکر و 
قدردانی از رییس جمهور گفت: نامه رییس جمهور 
محت��رم در ای��ن مقط��ع مهم تاریخ��ی و توجه و 

اهتمام ویژه ایش��ان به بازار سرمایه و نقش آن در 
اقتصاد مقاومتی، واقعاً قابل تقدیر اس��ت و تشکر 
خ��ود و تمامی فعاالن بازار س��رمایه را به ایش��ان 
ابالغ می دارم. رییس س��ازمان بورس اوراق بهادار 
خاطرنش��ان کرد: بی تردید س��ازمان بورس اوراق 
به��ادار در جه��ت ایفای وظایف قانونی و دس��تور 
رییس جمهور، به ارتقای ش��فافیت و کارایی بازار 
س��رمایه، پیگیری حق�وق و مطالبات سهامداران، 
توسعه فرهنگ س��هامداری و درنهایت به توسعه 
ب��ازار س��رمایه پایبن�د و متعهد خواه��د ب�ود و با 
برنامه ریزی علمی، نهایت اهتمام را خواهد داشت. 

سازمان بورس و حفظ حقوق سهامداران 



لیزین��گ  بهم��ن  ش��ركت 
)سهامی عام( در آذر ماه 1381 
با سرمایه  گذاری مستقیم شركت 
گروه بهمن تاس��یس ش��د. این 
ش��ركت دارای مجوز فعالیت از 
بانک مركزی جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��وده و عضو موثر انجمن 
و كان��ون ش��ركت های لیزینگ 
ایران است. اهداف اولیه تاسیس 

شركت عبارتند از:
 

ف��روش  ب��ازار  توس��عه   -1
از  بهم��ن  گ��روه  محص��والت 
طری��ق ایج��اد تس��هیالت ویژه 
ب��رای واگذاری خودرو به صورت 
اجاره به شرط تملیک یا فروش 
س��ازمان ها،  جه��ت  اقس��اطی 
نهاده��ا، موسس��ات دولت��ی و 

عمومی و افراد
2- انعطاف پذی��ری در براب��ر 

درخواست های مشتریان
3- مدیری��ت اس��تفاده بهینه 

از سرمایه
4- تحق��ق رف��اه اجتماعی و 

كمک به اشتغال پایدار
و  تولی��دات  از  5- حمای��ت 

صنایع داخلی
در كش��ور م��ا رون��د تحوالت 
صنع��ت  رش��د  و  اقتص��ادی 
خودروس��ازی منجر ب��ه رقابت 
بی��ن ش��ركت های تولیدكننده 
خ��ودرو در ف��روش محص��والت 
خ��ود و همچنی��ن تغیی��ر رفتار 
گس��ترش  و  مصرف كنن��دگان 
عملی��ات ش��ركت های لیزینگ 
ش��د.روند روبه رشد این صنعت 
كه بیانگر شرایط رقابتی شدید در 
آن است به گونه ای است كه تعداد 
63 ش��ركت ثبت ش��ده در پایان 
سال 1372 در پایان سال 1376 
با 76 درصد رشد به 112 شركت 
ثب��ت ش��ده افزای��ش یافته بود. 
لیزینگ در قانون عملیات بانكی 
بدون ربای ایران مصوب دی ماه 
1362 تح��ت عن��وان اج��اره به 
شرط تملیک كه نوعی از عملیات 
لیزینگ مالی اس��ت مشروعیت 
یافت و دستورالعمل های اجرایی 
آن تدوی��ن و اب��الغ ش��د. حجم 
فعالی��ت لیزینگ در ایران بالغ بر 
22 درصد مربوط به خودروهای 
س��واری و كار اس��ت ب��ه همین 
دلی��ل صنعت لیزینگ به ش��دت 
وابس��ته ب��ه حمل و نقل اس��ت. 
جای��گاه ش��ركت بهمن لیزینگ 
طی س��ال های اخی��ر و با توجه 
به آمار ش��ركت های برتر كش��ور 
توسط سازمان مدیریت صنعتی 
در بین 22 شركت برتر كشور به 
شرح مندرج در جدول یک است.

عملیات شرکت
فعالیت شركت بهمن لیزینگ 
ت��ا قب��ل از س��ال 92عمدتا بر 
لیزینگ محصوالت گروه بهمن 
تمرك��ز یافت��ه ب��ود و ش��رایط 
اقتصادی جامعه و تحریم ها و...

موجب س��خت تر شدن شرایط 
لیزین��گ و نیاز ب��ه اخذ وثایق 
مطمئن ت��ر مانند وثایق ملكی و 
امثاله��م را ایجاب می كرد لذا با 
توج��ه به احتمال افت تقاضای 
لیزین��گ و كاهش س��ودآوری، 
ش��ركت اقدام به تنوع بخش��ی 
س��بد محص��والت و لیزین��گ 
خودروه��ای خ��ارج از گ��روه 
بهمن و ورود به عرصه لیزینگ 
خودروهای دس��ت دوم از سال 

1391 كرده است.

تحلی�ل وضعی�ت مال�ی و 
بنیادی شرکت:

شركت لیزینگ خودروی بهمن 
با سرمایه 600000میلیون ریال 
در بازار عادی فرابورس پذیرفته 
ش��ده و سهام این شركت روزانه 

در این بازار دادوستد می شود.
وضعیت نقد ش��وندگی سهام 
شركت مناسب ارزیابی می شود 
ب��ه نح��وی كه حج��م معامالت 
ش��ركت طی روزه��ای اخیر به 

شرح جدول زیر است:
جدول 2

بررس��ی و محاس��به ضری��ب 
گ��زارش  طب��ق  س��هم  ارزش 
ترازنام��ه منتهی به 29 اس��فند 

سال 93
صاحب��ان  حق��وق  جم��ع 

سهام:884,346 میلیون ریال
سرمایه:600,000

قیمت بازار سهم:2508 ریال
ج ح ص /n=1470 ریال

ضریب ارزندگی سهم=0,58
مالحظ��ه  ك��ه  همان ط��ور 
قی��اس  در  س��هم  می ش��ود، 
ب��ا نماده��ای ب��ازار از منظ��ر 
دارایی ه��ای ترازنام��ه ای دارای 

ارزندگی مناسبی است.
همان ط��ور ك��ه از ج��دول 3 
مشخص اس��ت رشد سودآوری 
شركت طی سه سال اخیر مثبت 
و از ی��ک س��یر نس��بتا خطی و 
مناسب برخوردار بوده به نحوی 
كه سود شركت از سال مالی 91 
به 92 به میزان 14,6 درصد و از 
س��ال مالی 92 به 93 به میزان 
13,4 درصد رشد داشته است.

میانگی��ن س��ه س��اله رش��د 
 س��ود ابرازی ش��ركت به میزان 
14 درصد بوده اس��ت. ش��ركت 
س��ود )زی��ان( قب��ل از اق��الم 
غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر 
در اصول و روش های حسابداری 
را ب��رای س��ال مال��ی منتهی به 
اسفند سال 94 )سال جاری( در 
نخس��تین پیش بینی بودجه این 
س��ال مبل��غ 353226 میلیون 
ریال پیش بینی كرده اس��ت. در 
واقع رش��د س��ود از سال 93 به 
س��ال مالی 94 مالی این شركت 
 طب��ق ای��ن پیش بین��ی حدود 
11 درصد است كه نشان دهنده 
در  مثب��ت  تعدی��ل  پتانس��یل 
پیش بینی س��ود سال 94 است. 
در واق��ع اگ��ر بخواهیم با اعمال 
میانگین س��ه ساالنه مبلغ سود 
سال 94 شركت را تعدیل كنیم، 
س��ود پیش بینی شركت از مبلغ 
449 ریال به 571 ریال افزایش 

خواهد یافت.
 

محاسبه ارزش هر سهم 
شرکت لیزینگ خودرو بهمن

قیمت بازار هر س��هم:2508 
ریال

قیم��ت به درآمد س��ود بدون 
ریسک )یک ساله(:5

درآم��د س��هم  ب��ه   قیم��ت 
)سال 93(:6,10

درآم��د س��هم  ب��ه   قیم��ت 
)سال 94(:5,5

قیمت به درآمد گروه س��هم: 
6,25

ب��ازار  درآم��د  ب��ه  قیم��ت 
بورس:6,5

قیمت به درآمد تحلیلی سهم 
)سال 94(:4,3

میانگین قیمت به درآمد سال 
4,9=94- 93

اگ��ر ب��ه محاس��به میانگین 
قیمت به درآمد س��ه گانه برای 
س��ود بدون ریس��ک یک س��اله 
و گروه س��هم و ب��ازار معامالت 
س��هام بپردازیم این عدد برابر با 
5,91 واحد محاس��به می شود.با 
توجه به قیمت به درآمد تحلیلی 
س��هم ك��ه به ص��ورت خطی با 
تعدیل رش��د س��ود ابرازی سهم 
به دس��ت آوردیم س��ود هر سهم 
برای س��ال مالی 94 مبلغ 571 
ری��ال خواه��د بود لذا با توجه به 
میانگین س��ه گانه محاسبه شده 
قیمت تحلیلی س��هم تا اواس��ط 
س��ال مال��ی 94 می تواند مبلغ 
337,4 تومان باش��د و این مبلغ 
با فاكتورهای بنیادی همخوانی 

خواهد داشت.

بررسی صورت پیش بینی 
سال مالی 94

در ای��ن قس��مت ب��ه تجزیه و 
تحلی��ل روند پیش بینی س��ود 
سال مالی 94 خواهیم پرداخت 
تا در صورت نیاز سود تحلیلی كه 
با توجه به رشد سودآوری ادوار 
گذشته شركت محاسبه كردیم 
را تعدیل كنیم. ش��ركت میزان 
فروش و درآمد حاصل از عملیات 
لیزینگ را برای س��ال مالی 94 
ب��ا 6 درص��د افزایش نس��بت به 
سال مالی 93 مبلغ 2272494 
میلی��ون ری��ال پیش بینی كرده 
اس��ت. این رشد برای سال مالی 
92 ب��ه 93 به میزان 6,4 درصد 

بوده است.
می��زان هزین��ه تامین مالی 
لیزین��گ ب��دون تغییر و برابر با 
82 درص��د مبل��غ كل لیزینگ 
پیش بین��ی ش��ده اس��ت كه با 
توج��ه به تامی��ن مالی لیزینگ 
از طریق بانک ها و اهرم مالی و 
تصویب كاهش سود بانكی این 
موضوع پتانسیل تعدیلی مثبت 
دیگری برای ش��ركت محسوب 

می شود.
هزینه ه��ای عموم��ی و اداری 
و تش��كیالتی با 3درصد كاهش 
نس��بت ب��ه س��ال مال��ی 93 به 

می��زان 3درصد فروش در مقابل 
6 درص��د برای س��ال مالی 93 
پیش بینی ش��ده اس��ت كه این 
می��زان برای س��ال مالی 92 به 
می��زان 4 درص��د ف��روش بوده 

است.

بررسی شفافیت روند 
پیش بینی سود سال های 

گذشته و مالحظات
ش��ركت پیش بین��ی درآم��د 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 
تاریخ ه��ای  در  را   93/12/29
93/06/29 و 93/08/07 مبل��غ 
292 ریال، درتاریخ 93/11/07 
و 93/11/28 و مطابق اطالعات 
پیوست )حسابرسی شده( مبلغ 

401 ریال اعالم كرده است.
شركت نخس��تین پیش بینی 
درآم��د ه��ر س��هم س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 94/12/29 را در 
مطاب��ق  و   93/11/28 تاری��خ 
اطالعیه پیوس��ت )حسابرس��ی 
ش��ده(، مبل��غ 449 ریال اعالم 

كرده است.
پیش بینی سود هر سهم سال 
مالی 94 در مقایسه با پیش بینی 
عملكرد س��ال مالی قبل درآمد 
6 درص��د افزایش، هزینه تامین 
مال��ی 6 درص��د افزایش، س��ود 
عملیات��ی 20 درص��د افزایش و 
س��ود خالص 12 درصد افزایش 
داشته است.شایان ذكر است كه 
ش��ركت دالیل تغیی��ر جزییات 
پیش بینی را كاهش 38 درصدی 
در هزینه ه��ای عمومی و اداری 
و ع��دم اخ��ذ ذخی��ره مطالبات 
مش��كوک الوص��ول اعالم كرده 

است.
پیش بینی شركت درخصوص 
سیاس��ت تقسیم سود سال مالی 
94، مع��ادل 10 درص��د س��ود 

خالص پیش بینی شده است.
مزی��د اطالع، درصد حاش��یه 
س��ود ناخالص در عملكرد واقعی 
9 ماهه س��ال 1393، در حدود 
پیش بین��ی  در  و  درص��د   21
سال های 1393و 1394، حدود 

18 درصد است.
توجه اس��تفاده كنندگان را به 
بندهای 4 و5 گزارش حسابرس 
مال��ی  اطالع��ات  ب��ه  نس��بت 

پیش بینی شده، جلب می كند.

گ��زارش   5 بن��د  مطاب��ق 
حس��ابرس: »ب��ا عنایت به نتایج 
عملی��ات پیش بین��ی ش��ده و 
مفروض��ات مناب��ع و مص��ارف، 
نسبت به مانده حساب ها و اسناد 
دریافتنی تجاری در پایان س��ال 
1393 مبل��غ 208 میلیارد ریال 
و مع��ادل 11/8 درص��د، ذخیره 
مطالب��ات مش��كوک الوصول به 
ش��رح یادداشت های 3-7، 4-3 
و 1-7 همراه صورت سود و زیان 
پیش بینی ش��ده لحاظ شده، اما 
در س��ال 1394 به دلیل كفایت 
ذخی��ره مربوط��ه، هزین��ه ای از 
مشكوک الوصول  مطالبات  بابت 
در حساب ها اعمال نشده است.

مالحظ��ه  ك��ه  همان ط��ور 
می ش��ود روند پیش بینی س��ود 
ش��ركت عموم��ا از ی��ک رون��د 
تعدیل��ی مثبت برخ��وردار بوده 
و پیش بینی های شركت معموال 
محافظه كاران��ه و ب��ا پتانس��یل 
تعدیل مثبت ارائه گذشته است.

نتیجه گیری:
ب��ا توج��ه به گزارش س��ود 
و زی��ان پیش بینی س��ال 94 
و محاس��به س��ود تحلیل��ی به 
مبل��غ 571 ری��ال و بررس��ی 
موش��كافانه پیش بینی س��ال 
مالی 94 می توان نتیجه گرفت 
نه تنها شركت قادر به دستیابی 
به این میزان س��ود اس��ت كه 
پتانس��یل تعدیل مثبت در این 

میزان سود نیز وجود دارد.
بای��د توجه ش��ود كه صنعت 
لیزین��گ ب��ا توجه ب��ه افزایش 
قیم��ت خودرو طی س��ال های 
اخیر نامتناس��ب با رشد درآمد 
آح��اد م��ردم جامعه می تواند از 
رونق باالیی طی س��ال های آتی 
برخوردار بوده و چشم انداز این 
صنعت مناسب ارزیابی می شود.

نكت��ه مه��م دیگ��ر این مورد 
اس��ت كه عملیات لیزینگ نیاز 
ب��ه گردش مالی و جاری باالیی 
برای كس��ب بازدهی باال داشته 
و ای��ن مه��م عموم��ا از طریق 
اهرم های مالی صورت می گیرد 
و لذا كاهش قیمت تمام ش��ده 
اهرم ه��ای مال��ی می تواند تاثیر 
بس��زایی در افزایش سودسازی 
داش��ته  ش��ركت ها  این گون��ه 
باش��د.با توج��ه به چش��م انداز 
تورمی كش��ور و تناس��ب تورم 
و س��ودبانكی می ت��وان انتظ��ار 
داش��ت س��ود بانك��ی و به تبع 
آن قیمت تمام شده اهرم مالی 
بانك��ی كاهش یافته و این مهم 
تاثیر مثبت در روند سودس��ازی 

شركت داشته باشد.
از ط��رف دیگر ب��ا توجه به 
احتمال افزایش رشد ناخالص 
تولید ملی و افزایش مراودات 
بین المللی كش��ور به واس��طه 
رف��ع تحریم ه��ای هس��ته ای 
هس��ته ای  جام��ع  تواف��ق  و 
رش��د  انتظ��ار  تیر م��اه  در 
شركت های خودرویی و رشد 
تیراژ تولیدی این ش��ركت ها 
سودس��ازی  اف��ق  می توان��د 
لیزینگ های  ب��رای  روش��نی 
خودروی��ی ب��ه ارمغان آورده 
و خ��ود دلیلی بر چش��م انداز 
مناسب رش��د سودآوری این 

شركت ها باشد.
در محاس��بات انجام گرفته 
طی ای��ن تحلی��ل پیش بینی 
پتانس��یل رسیدن قیمت سهم 
برای اواس��ط س��ال مالی 94 
ب��رای هر س��هم مبلغ 3374 
ریال محاسبه شد و دیدیم كه 
بررس��ی جزییات پیش بینی و 
مفروضات پیش بینی ش��ركت 
و مالحظ��ات درج ش��ده در 
این س��ند نه تنه��ا قیمت فوق 
را تایی��د می كند ك��ه توانایی 
پتانس��یل تعدیل مثبت را نیز 

برای سهم مفروض می دارد.
ب��ا توجه به قیمت محاس��به 
شده سهم برای اواسط سال مالی 
94 می ت��وان نتیج��ه گرفت كه 
س��رمایه گذاری در نماد ولبهمن 
به میزان 34 درصد برای حدود 
پنج ماه آتی س��ودآوری خواهد 

داشت.
با توجه به س��ود یک س��اله 
22 درص��دی بانک ه��ا و تورم 
15 درصدی یک س��اله كشور 
ك��ه نرخ ت��ورم كاهش��ی هم 
پیش بین��ی می ش��ود می توان 
نتیجه گرفت س��رمایه گذاری 
در این شركت از منظر تحلیل 
بنیادی كامال توجیه داش��ته و 

مناسب خواهد بود.

تحلیل بنیادی سهم شرکت بهمن لیزینگ

ارزندگی »ولبهمن«
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شرکت های بورسی به کاهش 
سودآوری اعتراف نمی کنند

گر چه این روز ها تحركات قیمتی در بازار س��هام 
ب��ه دنب��ال فشرده ش��دن فضای مذاكرات هس��ته ای 
به چش��م می خ��ورد، اما نمی ت��وان وضعیت ركودی 
بنگاه های اقتصادی كش��ور، به ویژه در یک سال اخیر 

را پنهان كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ركود در فضای 
كلی اقتصاد كشور و همچنین افت شدید قیمت های 
جهان��ی مهم تری��ن عواملی بودند كه در ماه های اخیر 
باعث تعدیل منفی س��ودآوری ش��ركت های بورسی 

شده اند. 
 بررس��ی ها نش��ان می ده��د، با وج��ود افت میزان 
س��ودآوری شركت ها و رش��د بدهی های آنها، میزان 
تقس��یم س��ود در مجامع س��االنه همچنان باال است. 
در این ش��رایط، كارشناس��ان این اقدام را تهدیدی 
جدی برای وخیم تر شدن وضعیت صنایع و بنگاه های 

اقتصادی كشور می دانند. 
 بحران صنایع با تقسیم سود باال

ش��رایط فعلی اقتصاد كش��ور به گونه ای اس��ت كه 
از طرف��ی مدیران ش��ركت ها نمی خواهند به كاهش 
س��ودآوری خود اعتراف كنند و از س��وی دیگر، توقع 
س��هامداران باالدس��تی نی��ز به علت نی��از به پول از 
سودآوری باال است. به عبارت دیگر، نوعی پنهان كاری 

در اقتصاد كشور به چشم می خورد. 
 این در حالی است كه شركت های بزرگ دولتی و 
حتی بخش های خصوصی بدهكاری زیادی دارند؛ در 
 )DPS(  نتیجه به منظور باال نگه داشتن سود نقدی
باید از تتمه س��ودآوری خود؛ یعنی سودهای انباشته 

در سال های قبل استفاده كنند. 
رقابت برای تقس��یم سود نقدی میان شركت ها در 
حالی انجام می ش��ود كه عمده آنها نقدینگی زیادی 
در اختیار ندارند، به طوری كه مثال س��ال گذش��ته در 
بسیاری از شركت ها مشاهده می شد پس از برگزاری 
مجمع در اردیبهشت و خرداد، سود نقدی به سرعت 
به س��هامداران پرداخت می ش��د، این در حالی است 
ك��ه در ش��رایط فعلی ی��ا پرداخت ها به آخرین مهلت  
)8ماه فرصت دارند( موكول می شود یا در بیشتر موارد 

شركت ها مجبور به افزایش سرمایه هستند. 
به عبارت دقیق تر، ش��ركت هایی كه نقدینگی كافی 
برای پرداخت سودهای نقدی ندارند، مجبور می شوند 
با افزایش س��رمایه، به جای س��ود نقدی، سهام میان 

سهامداران تقسیم كنند. 
 مجم��ع تصمی��م می گیرد س��ود نق��دی به میزان 
باالیی تقس��یم ش��ود كه در توان ش��ركت نیس��ت و 
در نتیج��ه صنای��ع بدهكارتر و به مرز ورشكس��تگی 
نزدیک ت��ر می ش��وند. كارشناس��ان معتقد هس��تند، 
سیاس��ت گذاران تهدید جدی این مس��ئله را نادیده 
می گیرند و با افزایش سرمایه سعی می كنند سودهای 

نقدی را مشابه سالیان گذشته پرداخت كنند. 
در بس��یاری از صنایع نظیر س��یمان، فوالد، مس، 
بانک ه��ا و. . . قیمت ه��ا زی��ر 200 توم��ان اس��ت. در 
نتیجه بر اثر افزایش س��رمایه هایی كه اخیراً بس��یار 
ب��ه چش��م می خ��ورد، قیمت ها به زیر قیمت اس��می  
100 تومان می رسد. این موضوع سبب می شود حق 
تقدم ها  )خرید سهام به قیمت اسمی( استفاده نشوند 
و سهامداران قبلی باید سهم خود را زیر قیمت اسمی 
به فروش برس��انند؛ بنابراین مدیران ش��ركت ها بدون 
توجه به وضعیت سهامداران خود، روند تقسیم سود 
باال را ادامه می دهند كه بحرانی تر شدن صنایع را به 

همراه خواهد داشت. 
مصادره به دو صورت انجام می شود، نخستین روش 
حكم قضایی اس��ت كه به طور مستقیم باعث مصادره 
شدن بنگاه ها می شود، اما نوع دوم به صورت پنهان و 
از طریق سیاست گذاری ها انجام می شود. بسیاری از 
مدیران و مسئولین صنایع مخالف سیاست های اصل 
44 هستند و از طرفی با عدم پرداخت بدهی ها  )مثاًل 
در ش��ركتی مثل مپنا( یا نرخ گذاری دس��توری  )مثاًل 
در مخابرات اجازه افزایش تعرفه ها را نمی دهند( و از 
سوی دیگر با افزایش هزینه ها  )افزایش دستمزدها، 
مالی��ات و...( فش��ار ب��ر نقدینگ��ی ش��ركت ها اعمال 

می كنند. 
این موضوع س��بب می شود كه شركت ها به صورت 
ناخواسته و غیرعلنی با كاهش سودآوری مواجه و در 

نهایت مصادره شوند. 
ب��ا ای��ن حال، ب��ه دنبال افزای��ش خوش بینی ها به 
مذاكرات هس��ته ای، س��هامداران نیز به بهبود اوضاع 
اقتص��ادی صنای��ع مختلف كش��ور امیدوار ش��ده اند. 
این موضوع، مهم ترین عاملی اس��ت كه باعث ایجاد 
تح��ركات جدی در قیمت س��هام در هفته های اخیر 
ش��ده اس��ت. دیدار آمانو، مدیركل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با رییس جمهوری كش��ورمان، آزادسازی 
13 تن طالی بلوكه شده كشورمان در آفریقای جنوبی 
و اظهار امیدواری دیپلمات ها به قابل دستیابی بودن 
توافق هسته ای از جمله مهم ترین عوامل خوش بینی 
به نتیجه مذاكرات هس��ته ای اس��ت كه بیش از چند 

روز به پایان آن باقی نمانده است. 
 عالوه بر تحركات بازارهای داخلی، چهارشنبه بازار 
جهانی نفت نیز تحت تأثیر روند مذاكرات كشورمان 
و اعضای 1+5 با افت قابل توجه قیمت ها همراه شد. 
ای��ن موضوع تأكید می كند نه تنها در بازارهای داخل 
كشور، بلكه در بازارهای جهانی نیز مذاكرات هسته ای 
به لحظات حساس��ی نزدیک ش��ده است كه احتمال 

نوسانات قیمتی را در این روزها افزایش می دهد. 
 روی خوش حقیقی ها به بورس

هفته گذش��ته، به دنبال س��نگینی كفه خوش بینی 
به مذاكرات هسته ای، معامله گران، به ویژه سهامداران 
ُخرد، حضور فعالی در بورس تهران داش��تند. بررسی 
دنی��ای اقتص��اد نش��ان می دهد با ح��ذف معامالت 
بلوك��ی، در چه��ار روز ابتدای��ی معامالت  )ش��نبه تا 
سه ش��نبه( بی��ش از 30 میلیارد توم��ان نقدینگی از 
سوی سهامداران حقیقی به این بازار وارد شده است. 
در این شرایط، میزان مشاركت بازیگران خرد بازار 
در معام��الت  )خریدوف��روش( حدود 57 درصد بوده 
)با حذف معامالت بلوكی( كه نش��ان از آمادگی این 
دسته از سهامداران برای ورود به بورس تهران دارد. 

سفته بازی خوب یا بد؟

سفته بازی چیست؟ 
كلم��ه  » س��فته باز «  از دو كلمه  » س��فته« كه در 
قدیم به ه��ر برگه اوراق بهاداری گفته می ش��د و 
 » باز «  به معنای بازی كننده تشكیل شده است. در 
واقع كلمه  » س��فته باز «  همان كلمه  » بورس باز «  یا 

 » نوسانگیر «  فعلی است. 
س��فته بازی در معن��ای كلی به معن��ای ورود به 
مبادالت دارای ریس��ک زیاد به امید كسب سود از 
نوسانات است. كسب سود می تواند به طور مستقیم 
از نوسانات قیمتی یا سود تقسیمی شركت ها باشد. 
س��فته بازان كمت��ر توجه��ی ب��ه ارزش بنیادی 
ش��ركت ها دارند و تنها روند قیمتی سهم را مدنظر 

می گیرند. 
سفته بازان یكی از چهار ركن اصلی یک بازار سرمایه 
به ش��مار می روند. آنها پس از  » پوشش دهندگان«، 
 » آربیتاژگران «  و سرمایه گذاران، چهارمین ركن بازار 

محسوب می شوند.
تاریخچه س��فته بازی به سال 1867 برمی گردد. 
زمانی كه stock ticker machine در این سال 
ساخته شد و نیاز حضوری معامله گران را به حاشیه 
راند، س��فته بازی نیز به وجود آمد. در دهه 1920 
تعداد س��فته بازان به صورت چش��مگیری افزایش 

یافت. 
س��فته بازی را می ت��وان دیدگاه��ی متف��اوت از 
سرمایه گذاری دید. به صورتی كه سرمایه گذار اولیه 
با دید بلندمدت وارد معامله می شد. اما سفته باز با 
دید كوتاه مدت وارد معامله می شود. مقادیر زیادی 
از حجم معامالت روزانه به وس��یله س��فته بازان باال 
می رود ك��ه می تواند به نقدش��وندگی بازار كمک 

كند. 
را  س��فته بازان  بورس��ی ها،  بیش��تر  ای��ران  در 
موجودات��ی خطرن��اک ب��ا اخب��ار رانت��ی خ��اص 
می شناسند. اما حقیقت امر متفاوت از این دیدگاه 
اس��ت. بازار سرمایه بدون س��فته باز با كمبود یک 
رك��ن مهم مواجه اس��ت و در صورت زیاد ش��دن 
س��فته بازان نیز تعادل بازار حفظ نخواهد ش��د. در 
واقع سفته باز یک شمشیر دو لبه در بورس است. 

كمیت��ه قرارداده��ای آت��ی آمریكا س��فته باز را 
معامله گ��ری تعریف می كند كه ریس��ک معامالت 
را نادی��ده می انگارد ی��ا كم اهمی��ت می بیند و با 
هدف كسب سود از پیش بینی های درست حركات 

قیمتی معامله می كند. 
نوسان گیری با وجود مزایای همیشگی، مضراتی 
نیز داشته است. حباب قیمتی بورس انگلستان كه 
باعث س��قوط قیمت ها پس از رشدهای زیاد شدند 
نمونه خارجی از مضرات نوسانگیری است. سقوط 
بورس های آمریكا در س��ال 2008 و سقوط بورس 
چی��ن در ح��ال حاضر نی��ز نمونه ه��ای دیگری از 
مواردی هس��تند كه یكی از دالیل آن عدم تناسب 
نوسانگیری و س��هامداری هستند. در ایران نیز در 
سال 92 كه بورس به صورت مداوم در همه رسانه ها 
تبلیغ می ش��د با ورود افرادی مواجه ش��د كه هیچ 
ش��ناخت و پیش زمینه ای از بورس نداشتند و اكثر 
آنها از همان ابتدا نیز به نوس��انگیری عادت كردند. 
افزایش نوس��انگیرهای تازه وارد یكی از دالیل رشد 
قیمت و پس از آن سقوط بورس اوراق بهادار بود. 

مزایا و معایب سفته بازی 
س��فته بازی عالوه بر افزایش حج��م معامالت و 
ایجاد نقد ش��وندگی بیشتر، باعث پر شدن شكاف 

قیمتی بین عرضه و تقاضا می شود. 
ویكت��ور نیدهوف��ر، س��فته باز مش��هور در كتاب 
 » س��فته باز به عنوان قهرمان «  می نویس��د: برخی از 
اصولی را كه منجر به كس��ری و مازاد می ش��وند و 
نقش س��فته بازان را در نظر بگیرید. وقتی محصول 
به قدری كوچک اس��ت كه در ح��د نرمال مصرف 
آن منج��ر ب��ه رضایت نمی ش��ود، س��فته بازان با 
هدف كس��ب س��ود از خرید محصول كمیاب وارد 
می ش��وند. خرید آنها قیم��ت را افزایش می دهد و 
بنابراین درنتیجه مصرف، عرضه كمی باقی خواهد 
ماند. تولیدكنندگان با قیمت باال تشویق می شوند 
تا كمبود و كس��ری را با رشد تولید كاهش دهند. 
از ط��رف دیگ��ر، وقتی قیم��ت بی��ش از تصورات 
سفته بازان است، عقل حكم به فروش آنها می كند. 
این قیمت ها، اش��تیاق مصرف و صادرات را كاهش 
می دهند و به كاهش مازاد كمک می كنند. خدمت 
دیگر سفته بازان )كسانی كه به عنوان پوشش دهنده 
ریس��ک و آربیتراژگر شناخته می شوند.( برای بازار 
این اس��ت كه ب��ا در معرض ریس��ک ق��رار دادن 
سرمایه خود با هدف كسب سود، نقدشوندگی بازار 
را افزایش می دهند و برای دیگران، امكان پوش��ش 

ریسک را افزایش می دهند. 
افزای��ش بس��یار زیاد س��فته بازی در ی��ک بازار 
می تواند باع��ث تحریف قیمت ه��ا از ارزش واقعی 
ش��ود. ب��ه همی��ن دلی��ل تناس��ب س��فته بازی و 
س��هامداری در بازاره��ای مالی از اهمیت بس��یار 
زیادی برخوردار اس��ت. در همین رابطه ابزارهایی 
جهت مقابله یا حمایت از سفته باز طراحی شده اند.

ابزارهای مقابله و حمایت از سفته باز 
مزای��ده و مناقص��ه و حراج از جمل��ه ابزارهایی 
هس��تند كه جهت جلوگیری از سفته بازی طراحی 

شده اند. 
همچنین فروش اس��تقراضی و معامالت آپشن و 
بازارهای آتی نی��ز ابزارهای مالی جهت حمایت از 

سفته باز ساخته شده اند. 
فروش اس��تقراضی ی��ا short-selling ابزاری 
است كه با استفاده از آن می توان از نوسانات منفی 

نیز سود كسب كرد.
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اس��تارتاپ، ش��رکت جوان��ی اس��ت که 
به تازگی روند توس��عه را آغاز کرده اس��ت. 
استارتاپ ها معموال کوچک و با سرمایه های 
جزئی هستند. این نوع کسب و کارها به دست 
یک یا چند نفر بنیانگذار اداره می شود. این 
نوع شرکت ها خدمات یا محصوالتی را ارائه 
می کنن��د که در زمان خودش��ان ش��رکت 
دیگری آن را به بازار نفرس��تاده اس��ت. به 
زبان س��اده تر خدمات یا محصوالت اینطور 

شرکت ها یکتا و منحصربه فرد هستند. 
هزینه استارتاپ ها در مراحل اولیه معموال 
از سود به دست آمده باال می زند. به عبارت 
دیگ��ر، ی��ک کس��ب و کار نوپا اص��وال دخل 
و خرج��ش با هم نمی خوان��د و خرجش از 
دخلش بیشتر است چون در مراحل توسعه، 
تس��ت و بازاریابی ق��رار دارد. به این ترتیب 
یک اس��تارتاپ نیازمند تهیه سرمایه است. 
ای��ن منابع مالی معموال ب��ه کمک وام های 
بانکی یا کمک های موسسه های غیرانتفاعی 

تامین می شود. 
اس��تارتاپی ک��ه بتواند در هم��ان مراحل 
اولی��ه میخ خ��ود را بکوبد و پتانس��یلش را 
نش��ان دهد، می تواند جذب سرمایه کرده و 
به جای از دس��ت دادن بخش��ی از مالکیت 
ش��رکت در ازای تهی��ه س��رمایه، آن را ب��ا 
سرمایه های بیرونی، بزرگ تر و قوی تر کند. 

نحوه ارزش گذاری بر یک استارتاپ
چون استارتاپ ها تاریخچه چندان طوالنی 
ندارند و هر کدام شان ممکن است در نهایت 
به سوددهی ختم نشوند، سرمایه گذاری در 
آنها مس��تلزم ریسک پذیری باالیی است. در 
این شرایط معیارهایی برای ارزش گذاری بر 
یک اس��تارتاپ وجود دارد ک��ه می تواند بر 
تصمیم گیری وام دهندگان و سرمایه گذاران 

اثرگذار باشد: 
1-  رویک��رد هزین��ه دو براب��ری ک��ه ب��ه 
به عن��وان  ش��رکت  ی��ک  س��رمایه گذاری 
هزینه های��ی ب��رای ایج��اد محص��والت یا 
خدمات ن��گاه می کند. برای نمونه تحقیق و 
توس��عه و خرید دارایی های فیزیکی. اما این 
روش ارزش گذاری توجهی به آینده شرکت 

یا دارایی های لمس ناپذیر ندارد. 
ب��ه  چندگان��ه  بازاره��ای  رویک��رد    -2
دس��تاوردهای ش��رکت های مش��ابه ن��گاه 
می کند. البته ماهیت یک اس��تارتاپ اغلب 
ایجاب می کند که ش��رکتی مش��ابه و قابل 
مقایس��ه با آنها وجود نداش��ته باشد. حتی 
اگر ش��رکتی قابلیت قیاس با آن استارتاپ 
را داش��ته باشد، صددرصد نمی تواند جوابگو 
باشد اما در هر حال برای مقایسه کلی خوب 

است. 
3-  رویک��رد کاهش نقدینگی به نقدینگی 
مورد انتظار ش��رکت در آینده نگاه می کند. 

این رویکرد به شدت ذهنی و درونی است. 
4-  رویکرد مرحله توسعه قلمرو بزرگ تری 
از ارزش های بالقوه برای ش��رکت ها را در نظر 
می گیرد که بیشتر و بیشتر گسترش می یابند. 

برای نمونه شرکتی که مسیری مشخص برای 
س��وددهی دارد باید ارزش گذاری بیش��تری 
نس��بت به شرکتی داش��ته باشد که کمتر به 

سوددهی توجه می کند. 
ب��ه ط��ور کلی ب��رای ارزش گ��ذاری یک 
استارتاپ باید شش دانگ حواس افراد جمع 
باش��د و بنیانگذاران قدرت ریس��ک پذیری 

باالیی داشته باشند. 
در واقع در یک اس��تارتاپ تنه��ا به ایده 
نباید توجه کرد و مدیریت تجربه ها بس��یار 
مهم اس��ت. س��رمایه گذاران بالقوه نیز باید 
توجه داشته باش��ند پولی را سرمایه گذاری 

کنن��د ک��ه اگ��ر از دس��ت رف��ت ت��وان 
جایگزینی اش را داش��ته باش��ند. نکته مهم 
دیگر اینکه س��رمایه گذارها باید اس��تراتژی 
خروج داشته باشند یعنی در صورت ضررده 
ش��دن بتوانند از پروژه خارج شوند چون تا 
وقتی که می فروش��ند هرگونه س��ودی تنها 

روی کاغذ است. 

درس هایی از استارتاپ های قرن 
بیستم

گذری بر استارتاپ های موفق قرن بیستم 
یعن��ی از س��ال 1900 ت��ا 1999 هنوز هم 
می تواند درس های جالب و آموزنده ای برای 
اهال��ی قرن 21 داش��ته باش��د. پس نگاهی 
می کنیم به چند م��ورد از معروف ترین این 

استارتاپ ها: 

1913-خط تولید فورد
برای اس��تارتاپ ها مقیاس همواره دغدغه 
مهمی است و گفتن ندارد که آنچه با دست 
ساخته می شود برای آدم ها ارزش و اهمیت 
بسیار باالتری دارد. دست سازها اصوال زمان 
زیادی برای آماده شدن الزم دارند و معموال 
نیز گران هس��تند. این موضوع برای خودرو 
در اوایل قرن بیس��تم صادق ب��ود. نوآوری 
آقای هن��ری فورد خود ماش��ین نبود بلکه 

نحوه ساخت آن بود. 
خط تولیدی ک��ه او راه انداخت به اعجاز 

سرعت و کارایی تبدیل شد. 

1955- مک دونالد
رای ک��روک ی��ک برگر فروش��ی کوچک 
را خری��د و ظ��رف یک ده��ه آن را به یک 
امپرات��وری ب��زرگ تبدیل کرد. نخس��تین 
ن��وآوری او ایجاد یک سیس��تم جهانی بود 
که خدماتی س��ریع را برای مش��تری فراهم 
می آورد. گام نوآورانه دوم او دادن حقی ویژه 
به رس��توران ها بود؛ به طوری که رستوران ها 
مبالغی را در س��ه س��طح اجاره، حق امتیاز 
و هزینه پرداخت به ازای معرفی مک دونالد 
به بازارهای تازه به این ش��رکت مواد غذایی 

پرداخت می کردند. 

1998-گوگل
آنچ��ه زمان��ی تحت عن��وان ی��ک پروژه 

دانش��گاه  آموخت��ه  دان��ش  دو  تحقیق��ی 
اس��تنفورد مطرح ب��ود و هدف��ش ارزیابی 
ارتب��اط بین وبس��ایت های مختل��ف عنوان 
ش��د، کم کم ب��ه امپراتوری گ��وگل تبدیل 
ش��د. رده بندی صفحه ها ی��ا پیج رنک، یک 
نوآوری س��اده کاربردی اس��ت، گوگل را به 
ی��ک ارزیاب درجه یک تبدیل کرد. ادووردز 
هم به میدان آمد تا گوگل به س��ادگی سود 

خودش را خودش تولید کند. 

و حاال عصر جدید استارتاپ ها
قرن بیست و یکم اما حکایت دیگری برای 
استارتاپ ها و کارآفرین ها دارد. در واقع روی 
آوردن به استارتاپ و کارآفرین شدن در این 
عصر برای آدم ها س��اده تر و قابل پذیرش تر 
به نظر می رس��د. ای��ن را آم��ار و ارقام نیز 
تایید می کند. عص��ر حاضر را می توان عصر 
شکوفایی استارتاپ ها دانست به این دالیل: 
1-  این روزها تامین مالی یک استارتاپ از 
همیش��ه راحت تر و دردسترس تر است. چرا 
که حضور افراد برای س��رمایه گذاری بیشتر 
ش��ده و البته تنوع برای سرمایه گذاری نیز 

رو به فزونی است. 
2-  عص��ر امروز اس��تارتاپ ها عصر هزینه 
ورودی برای یک اس��تارتاپ اس��ت. زمانی 
ب��رای راه اندازی یک وبس��ایت مالی به یک 
میلیون دالر س��رمایه در آمریکا نیاز بود اما 
حاال می ش��ود یک وبس��ایت را با هزینه ای 

بسیار کم راه انداخت. 
3-  فن��اوری برگ برنده قرن بیس��ت و 
یکم است. این پدیده قرن حاضر بازارهای 
دنی��ا را هم به یک دهک��ده جهانی تبدیل 
کرده که می ت��وان محصول را از پنج قاره 
جهان گذران��د و به دس��ت مصرف کننده 

رساند. 

4-  خالقیت اکنون از قلمرو ش��رکت های 
ب��زرگ و پرطمط��راق خارج ش��ده و ابتکار 
عم��ل ب��ه دس��ت ش��رکت های کوچ��ک 
ی��ا هم��ان اس��تارتاپ ها اس��ت. در واق��ع 
کمپانی ه��ای ب��زرگ دنی��ا کمت��ر دس��ت 
 ب��ه خالقی��ت می زنند چ��ون ت��وان آن را

 ندارند. 
5-  خانم ها در نقش کارآفرینان روز به روز 
پررنگ تر از گذش��ته در حال ظهور هستند. 
آنه��ا به ویژه در 15 س��ال گذش��ته جایگاه 
خود را در اقتصاد جهان بیش��تر و بیشتر باز 

کرده اند.
6-  ش��بکه های اجتماع��ی مزی��ت بزرگ 
قرن بیس��ت و یکمی ها است. این شبکه های 
اجتماع��ی حکم ویترین ش��خصی را دارند. 
ه��ر کس بخواه��د به س��ادگی چند کلیک 
می تواند محصول خود را برای حجم بزرگی 
از آدم ها به نمایش بگذارد و این لطف کمی 

نیست. 
در ق��رن ما ت��ن دادن به یک اس��تارتاپ 
به مراتب س��اده تر از سال های قرن گذشته 
اس��ت. اگر در قرن گذشته تک ستاره هایی 
در آس��مان اس��تارتاپ ها می درخش��یدند، 
اکنون هر انسانی در هر کجای دنیا می تواند 
کمر همت بسته و به س��وی راه اندازی یک 

استارتاپ برود. 
توقع های گاه زیاده خواهانه انسان امروزی 
و کمی چاش��نی جس��ارت و ریسک پذیری 
آدم های ش��جاع می توان��د راه را بر افراد باز 
کرده و آنها را به س��وی راه اندازی استارتاپ 

رهنمون کند.
 اس��تارتاپ ای��ن روزه��ا ن��ه مخت��ص 
آمریکاس��ت و نه ویژه اروپا. هرکسی در هر 
کجای دنیا با کمی ریسک پذیری و نوآوری 

می تواند یک استارتاپ راه اندازی کند. 

سرنخ

از سیر تا پیاز سرمایه گذاری در یک استارتاپ

شروع عصر جدید استارتاپ ها در جهان

در قرن ما تن دادن به یک استارتاپ به مراتب ساده تر از قرن گذش�ته اس�ت. اگر 
در قرن گذش�ته تک س�تاره هایی در آس�مان اس�تارتاپ ها می درخش�یدند، اکنون 
هر انس�انی در هر کجای دنیا می تواند کمر همت بس�ته و به س�وی راه اندازی یک 

اس�تارتاپ برود

ترجمه: سارا گلچین

سرمایه گریزی دخِل همدان را خالی کرد
 ماجرای 1۰۰۰میلیاردی که پرید

فرصت ه��ای  همای��ش  گذش��ته  س��ال 
س��رمایه گذاری همدان برگزار و در این همایش 
س��رمایه گذاری هزار میلی��ارد تومانی در همدان 
وع��ده داده ش��د اما ش��نیده ها از انص��راف این 

س��رمایه گذار خبر می دهد. 
به گزارش مهر، 2۸ و 29 آبان ماه س��ال گذش��ته 
همایش فرصت های س��رمایه گذاری ب��ا حضور 10 
کش��ور و 500 س��رمایه گذار داخل و خارج استان و 
حتی خارج کش��ور با محوری��ت اقتصاد مقاومتی در 

همدان برگزار شد. 
همای��ش  در  حض��ور  ب��رای  زم��ان  آن  در 
س��رمایه گذاری 2 هزار س��رمایه گذار شناس��ایی و 
بع��د از چند بار پاالی��ش 500 نفر به این همایش 
دعوت ش��دند و پس از دو روز برگ��زاری برنامه ها 
و نشس��ت های تخصص��ی ب��ا س��رمایه گذاران 4۸ 
تفاهم نام��ه به مبل��غ ه��زار و 960 میلیارد تومان 
امض��ا و همزمان ب��ا برگزاری همای��ش 3۸ جواز 

تأس��یس در همدان صادر ش��د. 
براس��اس اعالم مس��ئوالن هزار میلی��ارد از این 
ه��زار و 960 میلی��ارد تومان مرب��وط به قول یک 
س��رمایه گذار همدانی خارج از اس��تان بود که در 
همای��ش قول داد ه��زار میلیارد تومان در هر کجا 
که اس��تاندار همدان صالح بداند س��رمایه گذاری 
می کن��د، ام��ا با گذش��ت بی��ش از هش��ت ماه از 
ای��ن همایش هن��وز هیچ اقدام خاص��ی برای این 
ای��ن  انج��ام  س��رمایه گذاری ص��ورت نگرفت��ه و 
س��رمایه گذاری در کش و قوس است تا جایی که 
اس��تاندار همدان اخیراً در صحبت های خود بیان 
کرد روی این هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری 

حس��ابی باز نمی کنم. 
ام��ا گ��ذری بر اخبار منتش��ر ش��ده درخصوص 
همایش س��رمایه گذاری در اس��تان همدان نشان 
می دهد که اس��تاندار هم��دان درخصوص همایش 
بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری با محوریت 
اقتص��اد مقاومتی در اس��تان هم��دان بارها عنوان 
کرده که از دل این همایش عایدی های بس��یاری 
نصی��ب اس��تان همدان ش��د و در ح��ال پیگیری 

هستیم. 
محمدناص��ر نیک بخت ب��ا بیان اینک��ه 55 نفر از 
مسئوالن کشوری ازجمله وزیر کشور، وزیر اطالعات، 
مدی��رکل بان��ک مرکزی، ریی��س ات��اق بازرگانی و 
غی��ره در این همایش حضور داش��تند، عنوان کرد: 
همچنی��ن 10 کش��ور در همایش س��رمایه گذاری 

حضور پیدا کردند. 
وی با بیان اینکه در همایش بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری هزار و 960 میلیارد تومان تفاهم نامه 
منعقد ش��د، بیان داشت: اجرایی شدن هزار میلیارد 
توم��ان از این ه��زار و 960 میلیارد تومان را ش��ک 
دارم و روی ای��ن ه��زار میلیارد تومان زیاد حس��اب 

باز نکردیم. 
اس��تاندار هم��دان ادام��ه داد: این س��رمایه گذار 
هی��چ مق��دار از ای��ن ه��زار میلی��ارد را در همدان 

سرمایه گذاری نکرد. 
نیک  بخت با بیان اینکه این س��رمایه گذار همدانی 
یک پتروش��یمی در همدان دارد که 13 سال مانده 
و هن��وز کار آن ب��ه پای��ان نرس��یده اس��ت، افزود: 
پتروش��یمی این س��رمایه گذار همدان��ی 90 درصد 
پیش��رفت فیزیکی دارد و فق��ط 10 درصد آن باقی 

مانده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه ان��دازه ای ب��رای این 
پتروش��یمی جلسه برگزار ش��د که ناگهان متوجه 
ش��دیم کار تعطیل ش��ده اس��ت، بیان کرد: هفته 
گذش��ته ب��ا نماین��ده م��ردم هم��دان در مجلس 
شورای اسالمی و شخص سرمایه گذار و وزیر نفت 
جلسه ای درخصوص پتروش��یمی این سرمایه گذار 

همدانی برگزار ش��د. 
ب��ه  نف��ت  وزی��ر  اف��زود:  هم��دان  اس��تاندار 
س��رمایه گذار گفت ای��ن طرح را چرا ب��ه پایان 
نمی رس��انید و اگ��ر قیم��ت خصوصی س��ازی را 
گ��ران می دانید س��هم ش��ما را دو براب��ر قیمت 
ام��روز  همی��ن  و  می خری��م  خصوصی س��ازی 

پتروش��یمی را تحویل دهید. 
وی عن��وان ک��رد: وزی��ر نف��ت همچنی��ن ب��ه 
س��رمایه گذار پتروش��یمی گفت اگ��ر نمی خواهی 
س��هم خود را بفروشی دو راهکار داری که یا طرح 
را اج��را کنید یا م��ا 10 درص��د باقیمانده را اجرا 
می کنی��م و در آخر کار صورت حس��اب پایان کار 

ارائه می کنیم. 
وی با بیان اینکه سرمایه گذار پتروشیمی تعهد داد 
طرح را ش��ش ماهه تحویل دهد، ادام��ه داد: با این 
تفاس��یر روی این هزار میلیارد تومان س��رمایه گذار 

همدانی حساب باز نمی کنیم. 
استاندار همدان با بیان اینکه سرمایه گذاری که 
به اس��تان همدان می آید اگ��ر اهلیت و تصمیم به 
س��رمایه گذاری و طرح قابل توجیه داش��ته باشد 
هم��راه و هم��گام او هس��تیم، ادام��ه داد: خود را 
پیش��انی  و  می دان��م  س��رمایه گذار  خدمت گ��زار 
س��رمایه گذار را می بوس��م و ت��ا دروازه ش��هر به 
اس��تقبال س��رمایه گذار رفته و فرش قرمز جلوی 
پای او پهن می کنم و تضمین تمام خواس��ته های 

س��رمایه گذار را می دهم. 

گزارش 2

در کالف دوم ام��روز پیش��نهاد برای احتی��اط در ورود 
به یکی از بازارهای س��رمایه گذاری اس��ت، در واقع بحث 
مذاکرات هس��ته ای بر تعداد مش��خصی از بازارها تاثیرات 
مثبت ی��ا منفی می گذارد، در این بی��ن بازار طال یکی از 
بازارهای��ی اس��ت که در این مدت س��یر نزولی داش��ته و 

همچنان هم منفی است. 
در واقع قیمت طال در بازار ایران متاثر از بازار جهانی 
ک��ه خود منفی اس��ت و همچنین با تأثی��ر از مذاکرات 
هس��ته ای همچن��ان رو ب��ه افول اس��ت، از ای��ن رو به 
سرمایه گذاران پیشنهاد می شود برای ورود به این بازار 
یا افزایش س��رمایه خود در بازار طال، با تأمل بیش��تری 

برخورد کنند. 
همچنین اگر مذاکرات به توافق برسد انتظار می رود باز 

هم افت قیمت در بازار طال داشته باشیم و سرمایه گذاران 
باید تا زمانی که نشانه واضحی از تغییر در بازار را ندیده اند 

خریدار و فروشنده کالن بازار نشوند. 
به هرحال اگر با هدف سرمایه گذاری و سوداگری قصد 
ورود به بازار طال را دارید بهتر اس��ت یکی دو هفته دست 
نگه داری��د تا ب��ازار از تب و تاب هیجان��ات روانی متاثر از 

مذاکرات هسته ای بیفتد.

یک��ی از حوزه هایی که در کالف امروز به س��رمایه گذاران 
داخلی و خارجی پیش��نهاد می ش��ود ورود ب��ه حوزه صنایع 
معدنی اس��ت، در واقع به گفته کارشناس��ان در برنامه ششم 
بای��د ظرفیت تولید ف��والد، مس و آلومینیوم ب��ه ترتیب به 
40 میلی��ون تن، 410هزار و ۸00 هزار تن برس��د. همچنین 
مهدی کرباسیان در این خصوص گفته است: با اصالح قوانین 
و تس��هیل مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی می توان 
زمینه ورود س��رمایه به بخش معدن و صنایع معدنی را برای 
کش��ور فراهم کرد. طی یک س��ال گذش��ته حدود 20 هزار 
میلی��ارد تومان از پروژه های ایمیدرو توس��ط بخش خصوصی 
مشارکت ش��د و چنانچه بازهم سرمایه گذار بخش غیردولتی 
متقاض��ی باش��د، آم��اده مش��ارکت هس��تیم. وی اف��زوده: 
آماده هس��تیم ت��ا چنانچه بخش خصوصی تمایل��ی به انجام 

فعالیت های معدنی در معادن کشف شده باشد، واگذار کنیم 
البته به ش��رطی که متقاضی اهلیت کار به لحاظ فنی و مالی 
را داشته باشد. ما هم در این کالف، خطاب به سرمایه گذاران 
تاکید می کنیم ف��رآوری مواد معدنی و ایج��اد ارزش افزوده 
بیش��تر عالوه بر محرومیت زدایی از مناطق محروم که عمدتا 
معادن در آنجاها واقع است، می توان زمینه ایجاد فرصت های 
شغلی جدید و به دنبال آن رونق اقتصاد کشور را فراهم کرد. 

هفت�ه ای ک�ه گذش�ت هفت�ه پرتن�ش و اس�ترس ب�رای مردم 
ای�ران درخصوص مذاکرات هس�ته ای ب�ود، در این بی�ن بیش از 
همه صاحبان کس�ب وکار هس�تند ک�ه منتظر نتای�ج مذاکراتند تا 

کسب وکارش�ان رونق بگی�رد و خود را برای س�رمایه گذاری های 
ت�ازه آم�اده کنن�د.

 برخی بازارها ش�رایط مثبتی را برای سرمایه گذاران به ارمغان 

م�ی آورد و برخی دیگر رو به افول و تنزل هس�تند. س�رنخ امروز 
پیش�نهاد برای ورود به یکی از حوزه ه�ا و توجه به عدم ورود به 

یکی دیگر از بازارهای س�رمایه گذاری  اس�ت. 

تأثیرات مذاکرات بر بازارهای ایران

کالف دومکالف اول

رییس هیات مدیره کان��ون انجمن های صنایع غذایی 
ای��ران گفت: ای��ران ج��زو امن ترین و ک��م بدهی ترین 
کش��ورهای جه��ان اس��ت و موقعی��ت ممت��ازی برای 

سرمایه گذاری دارد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی کانون انجمن های 
با  ای��ران، س��یدمحمدرضا مرتضوی  صنای��ع غذایی 
اش��اره به اینکه دریافت یارانه در ش��أن ملت ایران 
نیس��ت و بای��د این روی��ه را تغیی��ر داد، اظهارکرد: 
ای��ران می تواند از راه س��رمایه گذاری و تولید ثروت 

به نقطه ای برس��د که هی��چ ایرانی نیازی به دریافت 
یارانه نداش��ته باش��د. 

وی با ذکر اینکه ای��ران جزو 17 اقتصاد بزرگ جهان 
اس��ت گفت: ملت ایران می توانن��د با همدلی و همزبانی 
و اقت��دا به رهبر فرزانه انقالب این رتبه را هر روز بهبود 
بخش��یده و کشور را از مس��یر توس��عه پایدار به ثروت 

برسانند. 
دبی��رکل و عض��و خان��ه صنع��ت، مع��دن و تجارت 
ای��ران گفت: ای��ران از نظ��ر امنیت، ثبات و پتانس��یل 

سرمایه گذاری جزو امن ترین کشورهای جهان است. 
وی تأکی��د ک��رد: با توجه ب��ه اینکه مق��ام معظم 
رهبری س��ال جاری را به س��ال همدل��ی و همزبانی 
دول��ت و مل��ت نامگ��ذاری کرده اند لذا تفس��یرهای 
س��طحی و دلواپس��ی بی خ��ودی نمی تواند گرهی از 

مشکالت کشور بگشاید. 
دبیرکل خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ایران افزود: 
دولت منتخب مردم و مورد حمایت رهبر معظم انقالب 
ای��ن غی��رت را دارد که از این مذاک��رات همانند جنگ 

تحمیلی موفق و سربلند بیرون بیاید. 
مرتضوی اظهار کرد: ایران اس��المی محکم و اس��توار 
گام های خود را در مس��یر توسعه برمی دارد و هم اکنون 
رشد منفی سال های 90 و 91 تبدیل به یک رشد مثبت 

شده است. 
وی ی��ادآوری ک��رد: ایران از نظر تجمی��ع نفت و گاز 
رتبه نخست جهان را دارد بنابراین تضمین امنیت تأمین 
انرژی دنیا به طور مس��تقیم به تعامالت کشورها با ایران 

در حوزه انرژی بستگی دارد. 

رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: 

ایران موقعیت ممتازی برای سرمایه گذاری دارد
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موانع جدی رقابت پذیری 
پیش روی تولید 

چن��د روز پی��ش آیین نامه ه��ای اجرای��ی قانون 
رف��ع موان��ع تولید رقابت پذیر توس��ط مع��اون اول 
رییس جمه��ور به دس��تگاه ها و نهاده��ای ذی ربط 
ابالغ ش��د. ای��ن در حالی اس��ت که ح��دود دو ماه 
پی��ش قانون رف��ع موان��ع تولید رقابت پذی��ر که به 
تصوی��ب نماین��دگان مجلس رس��یده بود، توس��ط 
ریی��س مجلس ش��ورای اس��المی ب��رای اج��را به 
دول��ت اب��الغ ش��د و در ح��ال حاضر با اب��الغ این 
مصوب��ه به نهاده��ای ذی ربط از س��وی معاون اول 
رییس جمهور این امیدواری وجود دارد که بخش��ی 
 از مشکالت و معضالت گریبانگیر بخش های تولیدی 

مرتفع شود. 
اما در مورد اجرای صحیح و میزان موفقیت قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر بیم ها و امیدهایی وجود 
دارد ک��ه بخش قاب��ل توجهی از ای��ن بیم ها میراث 
باقیمانده ازدولت گذشته اس��ت، همانطور که بارها 
ای��ن موضوع از زبان مس��ئوالن دولت��ی، نمایندگان 
مجل��س، فعاالن بخش خصوص��ی و تولیدکنندگان 
مطرح شده اس��ت،  در دولت نهم و دهم بخش های 
مختل��ف تولی��دی دچار آس��یب های جدی ش��دند 
ک��ه به رغم گذش��ت دو س��ال از آغاز ب��ه کار دولت 
یازدهم هنوز آثار این آس��یب ها و لطمات برجاست. 
متاس��فانه در دولت گذشته، بی توجهی به مشکالت 
تولیدکنن��دگان و معضالت پی��ش روی صنایع، عدم 
تخصی��ص اعتب��ارات و مناب��ع الزم ب��ه بخش های 
مختل��ف تولیدی، انح��راف منابع بانکی به س��مت 
بخش ه��ای غیرتولیدی، دخالت مس��تقیم دولت در 
عرصه تولید، عدم اختصاص سهم بخش های تولیدی 
از مح��ل اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها، لطمات 
س��وداگری به تولید، واردات بی رویه و بدون حساب 
و کت��اب، وجود واس��طه های متعدد و بی ش��مار و... 
مش��کالت و معضالت جدی را پیش روی بخش های 

تولیدی و تولیدکنندگان قرار داد. 
در دول��ت قبل��ی این مس��ائل در حال��ی رخ داد 
ک��ه هم��واره نماین��دگان مجلس و فع��االن عرصه 
تولید انتقاداتی را نس��بت ب��ه عملکرد دولت مطرح 
کردن��د، اما دولت ب��دون توجه به ای��ن موضوع که 
بخش تولید رکن اصلی اقتصاد کش��ور است، بدون 
کمتری��ن مالحظ��ه کاری و ارزیابی کارشناس��ی، به 
بی توجهی و بی برنامگی خود ادامه داد که مس��ائلی 
 مانن��د نرخ بیکاری باال از نتای��ج این اقدامات دولت 

گذشته است. 
حال در ش��رایطی دول��ت یازدهم ب��ه دنبال رفع 
موانع تولید رقابت پذیر اس��ت که به جرات می توان 
گفت تعداد تولید رقابت پذیر در کش��ور حتی کمتر 
از انگش��تان دست است و به اندازه ای مشکالت ذکر 
شده آثار منفی در بخش های تولیدی بر جا گذاشته 
که اصالح این وضعیت و پیش بردن تولید به سمت 
رقابت پذیری نیاز به برنامه ریزی و کارشناسی دقیق 
دارد. به عبارت دیگر زمانی تولید در کشور می تواند 
رقابت پذیر باش��د که مشکالت و معضالت گریبانگیر 
بخش تولید رفع ش��ود و در عین حال دخالت دولت 
در عرصه ه��ای تولی��دی به حداق��ل ممکن کاهش 
بیاب��د. در واقع تا زمانی که دول��ت نقش خود را در 
عرص��ه تولید تغییر ندهد و به جای نظارت و هدایت 
خود وارد گود تولید ش��ود، هی��چ آیین نامه و قانونی 

نمی تواند متضمن رقابت پذیری تولید باشد. 

همچنی��ن نکت��ه ای که دولتم��ردان بای��د به آن 
توجه داش��ته باشند این اس��ت که در دولت گذشته 
نی��ز قوانینی در جهت حمای��ت از تولید به تصویب 
می رس��ید اما اینها ظاهرا قضیه بود و در عمل دولت 
به گون��ه ای عم��ل می ک��رد که بخش ه��ای تولیدی 
نمی توانستند به راحتی و با فراغ بال به فعالیت خود 
ادامه دهند. بنابراین دولت یازدهم باید ضمن تداوم 
ای��ن حرکت مثبت ک��ه از اب��الغ آیین نامه های رفع 
موانع تولید آغاز ش��ده اس��ت، به ش��کلی عمل کند 
که مشکالت و معضالت بخش های تولید به حداقل 
ممک��ن کاهش بیابد و به وعده ها در این مورد جامه 

عمل بپوشاند. 
ب��رای تحقق این موض��وع دولت بای��د از دخالت 
مس��تقیم در عرص��ه تولی��د خودداری کن��د و تنها 
ایفاگر نقش نظارتی و هدایت گری باش��د. همچنین 
باید منابع و اعتباراتی که در قوانین پیش بینی شده 
اس��ت به ش��کل صحیح و منطقی و بدون هیچ گونه 

تبعیض به صنایع مختلف اختصاص پیدا کند. 
در عی��ن حال دولت باید تدابی��ری اتخاذ کند که 
از انح��راف منابع مالی مخت��ص تولید به بخش های 
غیرتولی��دی و واس��طه گری جلوگی��ری ب��ه عم��ل 
آورد. موض��وع دیگر جلوگی��ری از واردات بی رویه و 
خام فروش��ی است، زیرا هر دوی این مقوله ها موجب 

ضربه زدن به تولید و نابودی ثروت ملی می شود. 
پیش��نهاد دیگر این است که با توجه به باال بودن 
هزینه های تولید در کش��ور، دول��ت اقدامات الزم را 
برای کاهش این هزینه ها انجام دهد. همچنین باید 
تدابیری اندیشیده شود که بانک ها به ازای پرداخت 
تس��هیالت، وثیقه ه��ای س��نگین و خ��ارج از توان 

تولیدکنندگان از آنها مطالبه نکنند.
 در ص��ورت تحقق این موارد ش��اید بتوان امیدوار 
بود که آیین نامه های قانون رفع موانع تولید به شکل 
صحیح و اصولی در کش��ور اجرا ش��ود ت��ا بتوان در 
آین��ده ای نزدی��ک افق ه��ای روش��نی را پیش روی 

بخش های تولیدی مشاهده کرد. 

قوانینی برای هموار کردن مسیر 
تولید 

بخش تولید در هر کش��ور، اهمیت زیادی دارد 
و حمایت ه��ای ویژه ای می طلبد. بر این اس��اس، 
قوانین متع��ددی برای حمایت از تولیدات داخلی 
در کش��ورهای مختلف وضع می شود. این قوانین 
اغل��ب نه فقط بر تولیدات بخ��ش دولتی، بلکه بر 
تولیدات بخش خصوصی نیز مؤثر هس��تند و نرخ 

کلی تولیدات را باال می برند. 
تمرکز اصلی اغلب دولت ها بر تولیداتی است که 
قابلیت صادرات را دارند و در فضایی رقابتی تولید 
می ش��وند. بنابراین هر کش��ور بنا بر ظرفیت ها و 
پتانسیل های موجود، از بخش خاصی از تولیدات 
خود حمایت بیشتری می کند و تالش دارد موانع 
موجود را از فضای تولید حذف کرده یا به حداقل 

برساند. 

هند و وضعیت عجیب زغال سنگ 
هند، مناب��ع بزرگی از زغال س��نگ دارد، پس 
چندان عجیب نیس��ت که س��ومین تولید کننده 
ب��زرگ زغال س��نگ در جهان باش��د، اما موضوع 
از جایی عجیب می ش��ود که بدانیم هند سومین 
وارد کننده زغال س��نگ در جهان اس��ت. به نظر 
می رسد، هند پتانس��یل خوبی برای ورود به بازار 
رقابت��ی تولید و صادرات زغال س��نگ را دارد، اما 
چرا به این هدف نرس��یده اس��ت؟  هند وابستگی 
زیادی به صنعت زغال سنگ دارد، بر همین مبنا 
شرکت های متعددی که اغلب خصوصی هستند، 
ش��روع ب��ه بهره ب��رداری از معادن زغال س��نگ 
کرده ان��د، اما موانعی چون مش��کالت متعدد این 
ش��رکت ها با اداره محیط زیست، مشکالت مالی و 
عدم حمایت مناسب دولت از این شرکت ها برای 
وارد کردن دس��تگاه ها و اب��زار حفر و بهره برداری 
از مع��ادن در کن��ار بهره برداری ه��ای غیرقانونی، 
موانعی هس��تند که در برابر توس��عه این صنعت 

قرار گرفته اند. 
این مش��کالت در بخش تولیدات خصوصی، به 
بخش تولیدات دولتی زغال س��نگ هم ضربه زده 
و مش��کالتی نیز در بخش قیمت گذاری و فروش 
ایجاد کرده است. دولت هند اخیرا اقداماتی برای 
اصالح نرخ ها و وضعیت موجود انجام داده است. 

ژاپن و رفع موانع زیرساختی 
رون��د حذف موانع ب��رای تولی��دات داخلی، در 
ژاپن از دهه 80 میالدی آغاز شد. اصلی ترین این 
موان��ع، تعرفه ها و قوانین و مقررات متعدد دولتی 
ب��ود که تولیدکنن��دگان را تا حد زیادی دلس��رد 

می کرد. 
در ط��ول دهه ه��ای گذش��ته، دولت ب��ا ایجاد 
اصالح��ات در این قوانین، به یکی از کش��ورهایی 
تبدی��ل ش��ده ک��ه دارای پایین تری��ن س��طوح 
تعرفه ه��ای بخش تولید اس��ت و از این جهت به 
خ��ود می بالد. اما بخ��ش دیگ��ری از موانعی که 
توس��ط دولت رفع ش��دند، موانعی بودند که بین 
تولیدکنندگان، خریداران و پیمانکاران فرعی قرار 

داشت.
 از س��وی دیگ��ر قوانین��ی وجود داش��تند که 
هم��کاری ش��رکت های ژاپنی ب��ا پیمان��کاران و 
تولیدکنن��دگان خارجی را محدود می کرد و مانع 
از گس��ترش همکاری های بین الملل��ی بودند. در 
طول چهار دهه گذش��ته، ژاپ��ن قوانین اصالحی 
زیادی را برای بهبود وضعیت تولید و صادرات، در 
پی��ش گرفته و امروز تبدیل به یکی از قدرت های 
تجاری اقتصادی منطقه به ویژه در بخش تولیدات 

داخلی شده است. 

هلند و اصالحاتی برای خیزش اقتصادی 
بررس��ی های متعدد اقتصادی نش��ان می دهد، 
هلند در حال برنامه ریزی برای گس��ترش هر چه 
بیش��تر فعالیت های اقتصادی در سطح بین الملل 
است. وضعیت اقتصادی و تولید در هلند در طول 
چند دهه گذش��ته نس��بتا با ثبات ب��وده و افت و 
خیز ناگهانی یا ش��وک آور را تجربه نکرده اس��ت. 
ام��ا اخیرا دولت تالش کرده ت��ا بازارهای فعالیت 

بین المللی خود را تقویت کند. 
رف��ع موانع بانکی یکی از روش هایی اس��ت که 
دولت هلند برای رسیدن به این هدف اتخاذ کرده 
اس��ت. حمایت بانک ها از کس��ب وکار بین الملل و 
اعط��ای وام های وی��ژه، ب��ه تولیدکنندگان بخش 
بین المل��ل نمونه ای از اصالحات بانکی اس��ت که 
دولت هلند در پیش گرفته است. رفع موانع تولید 
در بخش محل��ی و منطقه ای از دیگر راهکارهایی 
است که باعث ش��ده تولیدات داخلی کم درآمد و 
محدودتر، بتوانند در فضای رقابتی پررنگ تر عمل 

کنند. 

مالزی و صبری که نتیجه داد 
یک��ی از بخش ه��ای تولید و ص��ادرات که این 
روزه��ا در مالزی بس��یار پررونق و موفق اس��ت، 
بخش تولید و پرورش آبزیان اس��ت. اما رس��یدن 
ب��ه این وضعی��ت، حاصل چندیدن ده��ه صبر و 
اجرای قوانین اصالحی و حمایتی اس��ت. تا چند 
س��ال پیش، مالزی جزو واردکنن��دگان آبزیان به 
ش��مار می آمد، اما از اواخر ده��ه 70 و اوایل دهه 
80میالدی، مالزی ش��روع ب��ه حمایت از صنعت 
پ��رورش آبزی��ان ک��رد و در ط��ول ده��ه بعدی، 
70مرکز پرورش آبزیان با حمایت های دولتی، در 
بخش های خصوصی ش��روع به فعالیت کردند، با 
توجه به س��ود باالی پرورش آبزیان، این بخش با 
حمایت ه��ای دولت رونق زیادی گرفت و کارگران 
زی��ادی جذب تولید در این بخش ش��دند. بخش 
عم��ده ای از موفقیت و رون��ق گرفتن تولیدات در 
ای��ن بخش مدی��ون قوانین و مقرراتی اس��ت که 
توسط دولت در مالزی تصویب شد و مانع از ایجاد 

وقفه در روند پیشرفت تولید در این کشور شد. 

آزموده دیدگاه

نادر قاضی پور 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

المیرا اکرمی

هفته گذش�ته اس�حاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور آیین نامه های 
اجرایی رفع موانع تولید رقابت پذیر 
را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
برنامه ری�زی  و  مدیری�ت  س�ازمان 
کش�ور و بان�ک مرک�زی جمه�وری 
اس�المی ایران ابالغ ک�رد. این هفت 
آیین نامه ش�امل مواد مختلف قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کش�ور اس�ت ک�ه چندی 
پیش به تصویب هیات وزیران رسید. 
اما در حال�ی که دول�ت یازدهم با 
وعده های�ی در م�ورد بهب�ود فضای 
کسب و کار و حمایت از تولید فعالیت 
خود را آغاز کرد، برخی بر این باورند 
ک�ه در س�ال های اخی�ر دولت ه�ا و 
نگرش آنها نس�بت به عرصه تولید و 
بخش خصوصی مهم ترین مانع بر سر 
راه تولید رقابت پذیر بوده اس�ت. در 
عین حال، برخی دیگر از کارشناسان 
و صاحبنظران معتقدند، اگر دولت در 
مورد تولید هی�چ کاری انجام ندهد، 
بهتر از این اس�ت سیاس�ت هایی را 
دنب�ال کند که باع�ث تخصیص غلط 
منابع ش�ود و ب�ه تولید لطم�ه وارد 
کن�د. همچنین این ب�اور وجود دارد 
که اگر مش�کالت تولی�د رقابت پذیر 
به صورت ریش�ه ای شناس�ایی و در 
جهت رف�ع آنها اقدام ش�ود، مهم تر 
 از این است که صرفا آیین نامه صادر 

شود. 
»فرص�ت ام�روز« در ای�ن گزارش 
س�عی کرده موانع پی�ش روی تولید 
رقابت پذی�ر و آث�ار احتمال�ی ابالغ 
آیین نامه مذکور را مورد بررسی قرار 

دهد. 

محم��د بیاتی��ان، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس معتقد اس��ت 
ک��ه اصلی ترین مانع بر س��ر راه تولید 
رقابت پذیر در کش��ور نوع نگاه دولت ها 
ب��ه تولید و س��یطره دولت ها بر فضای 

تولید است. 
با توج�ه ب�ه اب�الغ آیین نامه های 
تولی�د  موان�ع  رف�ع  اجرای�ی 
موان�ع  اصلی تری�ن  رقابت پذی�ر، 
تحقق این شکل از تولید در کشور 

چیست؟
اصلی تری��ن مانع بر س��ر راه تولید 
رقابت پذیر دولت ها هس��تند، در واقع 
نوع نگاه دولت ها به تولید و س��یطره 
دولت ها ب��ر فضای تولی��د مانعی در 
براب��ر این موضوع اس��ت و اگر دولت 
پ��ای خ��ود را از تولی��د کنار بکش��د 
و اج��ازه بدهد که بخ��ش خصوصی 
به معن��ای واقع��ی کلم��ه در عرصه 
تولید حضور داش��ته باش��د، بیش از 
80 درص��د موانع تولی��د رقابت پذیر 
برداش��ته می ش��ود و 20 درصدی که 
باق��ی می ماند، به نوع ن��گاه مدیران، 
بخش��نامه ها و سیاست های صادراتی 
و واردات��ی و قیمت گ��ذاری در داخل 
کش��ور مربوط می شود. اگر این موارد 
برطرف ش��ود، می توانیم شاهد فضای 
رقابتی در تولید کش��ور باشیم. اما تا 
زمانی که دول��ت یک طرف تولید در 
کش��ور اس��ت،  بخش خصوصی توان 

رقابت را نخواهد داشت.  
با توجه به مواردی که اشاره کردید، 
راهکار اجرایی آیین نامه های قانون 

رفع موانع تولید چیست؟
مستلزم اجرای آیین نامه های مذکور 
این اس��ت که سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساس��ی به معن��ای واقعی 
اجرا ش��ود ، صنایع و تولیدات دولتی 
به بخ��ش خصوص��ی واگذار ش��ود و 
همچنین دولت دخالتی در مدیریت و 

تولید این صنایع نداشته باشد. 

بنابرای�ن در ش�رایط فعل�ی ای�ن 
چن�دان  نمی توان�د  آیین نامه ه�ا 

ضمانت اجرایی داشته باشد؟
قاعدتا آیین نام��ه و قانون به تنهایی 
نمی توان��د کمکی کن��د و مهم اجرای 
آیین نامه و قانون اس��ت. در بسیاری از 
زمینه ها قانون وج��ود دارد اما به دلیل 
نوع ن��گاه و نوع برخورد و اجرای ناقص 
قانون، این احس��اس ب��ه وجود می آید 
که اصال قانونی وجود ن��دارد. در مورد 
آیین نامه های قانون رف��ع موانع تولید 
رقابت پذی��ر نیز دولت باید به س��متی 
برود که قانون و آیین نامه ها را به معنای 
واقعی اجرا کند. مطمئنا این آیین نامه ها 
مکمل های��ی دارد که نوع نگاه دولت به 
بخش خصوصی و برخورد با این بخش 
را ش��امل می ش��ود. پس در این زمینه 
دولت مهره اصلی اس��ت و باید وارد کار 

شود. 
اشاره کردید که دولت یکی از موانع 
تولید رقابت پذیر اس�ت. به غیر از 
ای�ن، چه موانع دیگری بر س�ر راه 

تولید رقابت پذیر وجود دارد؟
موان��ع و مش��کالتی در ارتب��اط ب��ا 
مس��ائل پولی و بانکی وجود دارد؛ نوع 
برخ��ورد بانک ها ب��ا تولیدکنندگان و 
تبعیض هایی که ممکن اس��ت در مورد 
تولیدکنندگان دولتی و خصوصی قائل 
شوند. همچنین سیاس��ت هایی که در 
مورد واردات کاالهای مختلف به کشور 
اتخاذ می ش��ود. این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که محصوالت مشابه با کیفیت 
در کش��ور تولید می شود اما به دالیلی 
مانند نفوذ کانون ه��ای قدرت و ثروت، 
واردات بس��یار زیادی به کشور صورت 
می گیرد ک��ه باعث عدم رونق تولیدات 
می شود و این سیاس��ت ها باید اصالح 
ش��ود. نوع رفتار با سرمایه گذاران یکی 
دیگ��ر از موانع اس��ت ک��ه راه را برای 
حضور سرمایه گذاران در عرصه تولید و 

تولیدات جدید می بندد. 

محمد قلی یوس��فی، استاد دانشگاه 
و کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت 
ک��ه اگر دول��ت در م��ورد تولید هیچ 
کاری انج��ام ندهد، بهتر از این اس��ت 
سیاس��ت هایی را دنبال کند که باعث 
تخصیص غلط منابع ش��ود و به تولید 

لطمه وارد کند. 
برخی کارشناس�ان و صاحبنظران 
دول�ت را بزرگ ترین مانع بر س�ر 
راه تولی�د رقابت پذی�ر می دانند. 
نظر ش�ما در رابطه با این موضوع 

چیست؟ 
بله، این نظر درس��ت است. واقعیت 
این اس��ت ک��ه اگر زمینه ه��ای تولید 
باکیفی��ت و با هزینه های پایین فراهم 
ش��ود و این تولیدات به شکل موفقی 
در بازار داخلی عرضه شود، می تواند به 
بازاره��ای بین المللی هم راه پیدا کند. 
به عبارت دیگ��ر، بازار داخلی می تواند 
آزمونی ب��رای موفقی��ت در بازارهای 
بین الملل��ی باش��د. بنابرای��ن، الزم��ه 
افزایش کیفیت تولیدات و رشد تقاضا 
این اس��ت که موانعی ک��ه دولتمردان 
ب��رای تولید ایج��اد می کنند، برطرف 
شود و سیاست های نادرست اقتصادی 
و شوک هایی که تصمیمات نادرست به 

تولید و اقتصاد می دهد، اصالح شود. 
آیین نامه ه�ای  اب�الغ  بنابرای�ن 
تولی�د  موان�ع  رف�ع  اجرای�ی 
رقابت پذیر را اقدام چندان مثبتی 

نمی دانید؟ 
من معتقدم اگر دولت در مورد تولید 
هی��چ کاری انجام نده��د، بهتر از این 
است که سیاس��ت هایی را دنبال کند 
ک��ه باعث تخصیص غلط منابع ش��ود 
و ب��ه تولید لطمه وارد کن��د. بنابراین 
اگ��ر دولت وظایف اساس��ی خ��ود را 
انجام ده��د و زمینه را ب��رای کنترل 
بوروکراسی و فس��اد اداری فراهم و از 
مداخله در ام��ور تولید خودداری کند 
و زیرس��اخت ها را فراه��م س��ازد و به 

بخش ه��ای تولیدی یاران��ه اعطا کند، 
کافی اس��ت. بنابراین این موضوع که 
مش��کالت تولید رقابت پذیر به صورت 
ریش��ه ای شناس��ایی و در جهت رفع 
آنها اقدام ش��ود، مهم تر از این اس��ت 
که صرف��ا آیین نامه صادر ش��ود. زیرا 
دول��ت در نهایت ب��ا آیین نامه هایی از 
این قب��ل می تواند بخش های تولیدی 
دولتی را خطاب قرار دهد اما نمی تواند 
ب��رای بخش های تولی��دی غیر دولتی 
خط و نشان بکش��د. مگر اینکه دولت 
زمینه هایی را فراهم کند که بنگاه های 
تولیدی به ص��ورت خ��ودکار اقدام به 

اصالح خود کنند. 
برخ�ی معتقدند در ش�رایطی که 
نمی توانن�د  تولی�دی  بخش ه�ای 
آ ن طور ک�ه در قوانین ذکر ش�ده 
اس�ت، از منابع و اعتبارات بانکی 
اس�تفاده کنند، اص�وال رفع موانع 
تولی�د رقابت پذی�ر فاق�د معنا و 
مفهوم اس�ت. شما در رابطه با این 

مسئله چه فکر می کنید؟ 
درس��ت است. در این شرایط مطرح 
شدن موضوع تولید رقابت پذیر به نوعی 
بازی با کلمات اس��ت و به جای طرح 
چنی��ن موضوعاتی دول��ت باید کاری 
کن��د که بخش های تولی��دی توانمند 
ش��وند. واقعیت این است که در حال 
حاضر مناب��ع از بخش ه��ای تولیدی 
ف��رار می کنن��د و بنابرای��ن یک��ی از 
موضوع��ات اولویت دار این اس��ت که 
مناب��ع به بخش های تولیدی و صنعت 
و کشاورزی سوق داده شود. به عبارت 
دیگ��ر تا زمان��ی که واردات س��ودآور 
اس��ت و مناب��ع ب��ه س��مت داللی و 
واسطه گری های مالی و خدماتی سوق 
پیدا می کند اصال انگیزه ای برای ورود 
به بخش های تولیدی وجود ندارد. در 
این شرایط رفع موانع تولید رقابت پذیر 
معن��ا ندارد و بنابرای��ن باید اصالحات 

جدی انجام شود. 

محمد بیاتیان:
دولت مانع اصلی تولید رقابت پذیر است 

محمدقلی یوسفی: 
دولت سیاست های غلط در مورد تولید اتخاذ نکند

محم��ود توالی��ی، رییس اتاق 
بازرگان��ی کاش��ان و از فع��االن 
عرصه تولید معتقد اس��ت موانع 
پیش روی تولید رقابت پذیر عمدتا 
ساختاری است ولی اگر قرار باشد 
بگیرد  ش��تاب  رقابت پذیر  تولید 
باید دولت نگاه ویژه و خاصی به 

این تولیدات داشته باشد. 
با توجه به ابالغ آیین نامه های 
اجرای�ی رف�ع موان�ع تولید 
رقابت پذی�ر، آی�ا اص�وال در 
کش�ور ما تولی�د رقابت پذیر 

وجود دارد؟ 
در ح�����ال حاض��ر، تولی��د 
وج��ود  کش��ور  در  رقابت پذی��ر 
دارد اما تعداد آنها اندک اس��ت. 
به عن��وان مث��ال بخش های��ی از 
صنعت نساجی تولید رقابت پذیر 
دارند. اگ��ر به جداول محصوالت 
و کااله��ای صادراتی نگاه کنیم، 

متوجه می ش��ویم ک��ه برخی از 
تولیدات رقابت پذیر هس��تند اما 
در کش��ور ما موانعی بر س��ر راه 
تولی��د رقابت پذی��ر وج��ود دارد 
که معم��وال این موانع در س��ایر 
کش��ورها وج��ود ن��دارد. اصوال 
شرایط رقابت در عرصه تولید در 
کشور ما نسبت به سایر کشورها 
بسیار متفاوت اس��ت و بنابراین 
برای اجرای آیین نامه رفع موانع 
تولید رقابت پذیر باید این مسائل 
در نظر گرفته ش��ود. در کشور ما 
آن دس��ته از واحدهای تولیدی 
که بیش��تر م��ورد حمای��ت قرار 
توانسته اند خود  بیشتر  گرفته اند 
را ب��ا بازاره��ای جهان��ی تطبیق 
دهن��د و باوج��ود موان��ع متعدد 
بر س��ر راه تولید موفق به تولید 

کاالهای باکیفیت شده اند. 
اش�اره کردید که در کش�ور 

م�ا تنه�ا برخ�ی از تولیدات 
رقابت پذیر است. به نظر شما 
در این ش�رایط آیین نامه های 
اجرای�ی قان�ون رف�ع موانع 
تولید رقابت پذیر باید ش�امل 
تمام صنایع شود یا باید تنها 
بر صنایعی که در حال حاضر 
رقابت پذیر هس�تند، معطوف 

شود؟ 
طبع��ا برخ��ی از موان��ع تولید 
رقابت پذیر مربوط به تمام صنایع 
اس��ت اما در مواردی باید برخی 
از صنایع مورد تشویق و حمایت 
ق��رار گیرند و دولت اقدام به رفع 
موانع پیش روی این صنایع کند. 
البت��ه موان��ع پی��ش روی تولید 
رقابت پذی��ر عمدت��ا س��اختاری 
اس��ت ولی اگر قرار باش��د تولید 
باید  بگی��رد  رقابت پذیر ش��تاب 
دول��ت نگاه ویژه و خاصی به این 

تولیدات داش��ته باشد. به عبارت 
دیگر تولیداتی ک��ه قابلیت ورود 
به عرصه رقاب��ت را در بازارهای 
جهان��ی دارند، باید مورد حمایت 
قرار گیرند، تس��هیالت بیشتری 
برای آنها در نظر گرفته ش��ود و 
موانع پیش روی آنها برای تولید 

رقابت پذیر برداشته شود. 
ب�ا توج�ه ب�ه مس�ائلی ک�ه 
آیین نامه ه�ای  برش��مردید 
اجرای�ی رف�ع موان�ع تولید 
رقابت پذی�ر ت�ا چ�ه ان�دازه 
ضمان�ت اجرای�ی دارد و چه 
تضمینی وج�ود دارد که این 
آیین نامه ها نیز به سرنوش�ت 
سایر آیین نامه ها دچار نشود؟ 
از ابت��دا یک��ی از وعده ه��ای 
دولت یازده��م این بود که موانع 
کس��ب و کار را برطرف کند اما به 
دلیل مش��غله هایی ک��ه تاکنون 

دول��ت در عرصه ه��ای داخلی و 
بین المللی داشته است، موفقیت 
چندان��ی در ای��ن زمینه حاصل 
نکرده اس��ت. به عب��ارت دیگر، 
باوج��ود اینکه دول��ت یازدهم با 
ش��عارهایی در زمینه حمایت از 
تولید و بهبود فضای کس��ب و کار 
آغاز به کار کرد، پس از گذش��ت 
دو سال همچنان در حال اجرای 
آیین نامه ها اس��ت و ب��رای اینکه 
این آیین نامه در مسیر اجرا بیفتد 
ب��از هم نیازمند زمان اس��ت. در 
مجموع با توج��ه به تاخیری که 
در این زمینه پیش آمده اس��ت، 
این انتظار از مسئوالن وجود دارد 
که هر چ��ه س��ریع تر وعده های 
خ��ود را در رابطه با کس��ب و کار 
و تولی��د در اولویت ق��رار دهند 
تا ای��ن آیین نامه ها جنبه اجرایی 

پیدا کند. 

محمود توالیی: 

موانع تولید رقابت پذیر ساختاری است

بررسی ابالغیه دولت در مورد رفع موانع تولید رقابت پذیر 

آیین نامه کافی نیست



جاروکش هیبریدی جاده ها با قابلیت 
پاک نگه داشتن هوا

ــــان  مهــــنــدس
ــگاه های علوم  آزمایش
ــاوری   فن و  ــواد  م
ــاوری انتقال  ــی فن ــوییس، نوع ــخ س )Empa( در زوری
نیروی الکتریکی هیبریدی را برای وسایط نقلیه جاروکش  
ــرژی خودروهای  ــف ان ــد که نص ــه داده ان ــاده ای ارائ ج
ــوخت مصرف می کند و انتشارات  هیدرولیک-دیزلی س
گازهای گلخانه ای را تا بیش از 60 درصد کاهش می دهد. 
ــتم جاروکش، جایگزین توزیع  طراحی جدید این سیس
ــامانه  ــود زیرا دارای س نیروی هیدرولیک معمولی می ش
ــت. همچنین نوعی موتور  هدایت الکتریکی کارآمدی اس
گاز طبیعی کوچک به کاررفته در آن به همراه یک مولد 
نیرو، به عنوان منبع هدایت آن عمل می کند. هدف اصلی 
ــایط نقلیه  ــن پروژه، ارائه جایگزینی کارآمدتر برای وس ای
جاروکش  دیزلی است، درحالی که هزینه های آن با هزینه  
جاری تفاوتی ندارد. جاروکش های معمولی، هفت ساعت 
در روز کار می کنند و ساالنه بیش از 10 هزار لیتر دیزل 
ــتفاده  ــن رقم 10 برابر بیش از اس ــرف می کنند و ای مص
خودروهای مسافرتی از سوخت است. محققان مدعی اند 
هزینه های عملیاتی این سامانه با استفاده از گاز طبیعی 
کاهش می یابد و بنابراین در طول چرخه کاری استاندارد، 
50 درصد انرژی کمتری مصرف می کند. همچنین، گاز 
ــت و این موضوع موجب  طبیعی دارای کربن کمتری اس
کاهش قابل توجه انتشارات گازهای گلخانه ای توسط این 

وسیله نقلیه می شود. 

سریع ترین جت فراصوت جهان
 در راه است

یک شرکت آمریکایی 
ــخه  نس ــن  آخری
شده  ــانی  به روزرس
ــه نام S-512 را  ــی جت فراصوت مفهومی خود ب از نوع
ارائه داده است. چنانچه همه چیز خوب پیش برود، نسخه 
ــکل مفهومی آن در سال  جدید هواپیمای S-512 که ش
ــریع ترین هواپیمای تجاری جهان  ــد، س 2013 ارائه ش
خواهد بود. قرار است نسخه به روزشده این جت فراصوت 
ــرعت 1.6 ماخ   ــافر را با س ــاخت، تا 18 مس در صورت س
)1963کیلومتر در ساعت( حمل کند. این در حالی است 
که سرعت حداکثر این هواپیما 1.8 ماخ  )2205 کیلومتر 
در ساعت( خواهد بود. شرکت هوافضای Spike واقع در 
ــتون اعالم کرده آخرین تغییرات اعمال شده بر این  بوس
ــرد و به صرفه بودن هزینه تعادل  جت، بین ایمنی، عملک
ــده در میزان  برقرار می کند. همچنین تغییرات اعمال ش
ــط هواپیما، محموله آن، سرعت،  ــافت طی شده توس مس
کارآیی سوخت، راحتی و بو م های صوتی اثر می گذارند. در 
آخرین نسخه به روزشده S-512، بال دلتای اصالح شده 

جایگزین بال های قدیمی شده اند. 

ساخت گجتی برای کنترل خواب
و  ــد  جدی ــت  گج
ــام   ــا ن ــی ب متفاوت
ــه بازار  ــا« روان »نان
ــش در پیدا کردن  ــد به کاربران ــد که می توان خواهد ش
ــه طبیعی خواب بدن کمک کند. برخی به محض  چرخ
ــش می گذارند، می خوابند و  ــر خود را روی بال اینکه س
ــاعت ها طول می کشد تا به خواب بروند. برخی  برخی س
حتی با مصرف داروهای خواب آور نیز نمی توانند، خوب 
ــدن می تواند به  ــناخت چرخه طبیعی ب بخوابند. اما ش
ریتم خواب شبانه کمک کند. محققان معتقدند افرادی 
ــم برخوردارند  ــک ریتم خواب هماهنگ و منظ که از ی
ــتند. برای مثال، افرادی  ــبت به سایرین سالم تر هس نس
را در نظر بگیرید که در ساعتی مشخص به خواب رفته 
ــوند. چنین افرادی نه تنها از ریتم سالمتی  و بیدار می ش
ــبت به سایرین برخوردارند بلکه در طول روز  بهتری نس
نیز شاداب تر هستند. اکنون گجت متفاوتی عرضه شده 
که به هماهنگ شدن چرخه طبیعی بدن کمک می کند. 
ــته و زمانی که زیر  این گجت جدید  »nana« نام داش
ــخص قرار می گیرد به بررسی چرخه  ــک یا بالش ش تش
ــش می پردازد. این گجت به بهتر  طبیعی خواب کاربران
خوابیدن کاربرانش کمک می کند. زمانی که این گجت 
ــرد، آن تخت تبدیل به تختی  در یک تخت قرار می گی
ــود که می تواند امکانات جدیدی را در  ــمند می ش هوش

اختیار کاربرانش قرار دهد. 

ــی تحوالت قیمت و حجم معامالت بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال  بررس
139۴ گویای آن است که متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدهای مسکونی معامله 
ــال قبل با کاهش 3 درصدی مواجه بوده  ــده در شهر تهران نسبت به خرداد ماه س ش
است. همچنین حجم معامالت واحدهای مسکونی در خرداد ماه سال 139۴ با کاهش 

9.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 15.۷ هزار فقره رسید. 
در سه ماهه اول سال جاری، حجم معامالت واحدهای مسکونی شهر تهران با کاهش 
ــد که به نظر می رسد بخشی از کاهش حجم معامالت مسکن  28.۴ درصدی همراه ش
ــه ماهه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ناشی از افزایش قابل  در س
ــال گذشته- تحت تأثیر نگرانی خریداران از  ــه ماهه نخست س مالحظه معامالت در س
تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در آن مقطع زمانی- قابل ارزیابی باشد. 

سالم خوانندگان عزیز. از این جهت که احتماال در آستانه احتمالی توافق احتمالی احتماال 
هسته ای هستیم و همه چیز چنان در هاله ای از احتماال پیچیده شده که ممکن است موقعی 
ــده باشد یا کالً طرفین زده باشند زیر و روی میز  ــما این مطلب را می خوانید توافق ش که ش
مذاکره و برگشته باشند منزل، یا حتی مذاکرات برای هشت ماه دیگر تمدید شده باشد، لذا ما 
االن خودمان هم در هاله ای احتماال به سر می بریم. این شد که تصمیم گرفتیم به سطح شهر 
بیاییم و با شهروندان عزیز کشورمان پیرامون مذاکرات و تأثیر توافق صحبت کنیم تا ببینیم چه 
میزان مردم از مذاکرات و روند آن مطلع هستند. با ما همراه باشید. همراه شو عزیز. شما نه، اون 

عزیز پشت سری تان را عرض می کنم. شما بنشین همان به  »پو« غذا بده. 
بنده: سالم آقای عزیز. خودتون رو معرفی بفرمایید برای خوانندگان ما. 

طرف: هوشنگ پلنگ زادگان هستم، 5 ساله از تهران. 
بنده: 5 سال؟ 

ــت؟  من تا ۴3 سالگی با همین اسم و مشخصات برای برنامه  ــیما نیس طرف: مگه صداوس
کودک نقاشی می فرستادم. 

بنده: نخیر، روزنامه فرصت امروزه. صداوسیما کجا بود؟ 
طرف: هااان!  خب ۴6 سالمه. 

بنده: چی شد که از سه سال قبل دیگه نقاشی نفرستادید برای برنامه کودک؟ 
طرف: طی یک واقعه دردناک. 

بنده: چه واقعه دردناکی؟ 
طرف: ازدواج! 

بنده: وا!  ازدواج که خوبه! 
ــزایی بازی  ــرف: خود ازدواج خوبه، ولی اونی که باهاش ازدواج می کنید خیلی نقش بس ط

می کنه همیشه. 
بنده: حاال از بحث دور نشیم. بفرمایید که شما موافق توافق هستید؟ 

طرف: بله؛ توافق خیلی خوبه، برای خانواده هم مفیده. 
بنده: خب توافق رو چطور می بینید؟ 

طرف: االن من و همسرم توافق کردیم که من شب ها کالً خونه نرم. اگه برم هم طبق بند 3 
توافقنامه ایشون حق داره با کمربند سیاه و کبودم کنه. 

بنده: توافق هسته ای رو عرض می کنم. 
طرف: خب ما اوایل توافقمون هسته ای، بعد به کاسه بشقاب رسید، االن شده کمربندی! 

بنده: دوست عزیز فدریکا موگرینی رو می شناسی؟ 
طرف: بله!  بازیگره دیگه. توی اون فیلمه هم بازی کرده بود. . . االن اسمش رو نمی تونم بگم. 

بنده: نخیر؛ ببینم شما کری رو می شناسی؟ 
طرف: همون کریم که دل رو به فنا داده بود؟ 

بنده: وااای!  کریم نه، کری!  وزیر خارجه آمریکا. اصالً االن می دونی رییس جمهور آمریکا کیه؟ 
طرف: بلههه!  اونو که می دونم. آبراهام لینکلن. 

بنده:  ای وای. . . بذارید سوال رو یک جور دیگه ای مطرح کنم: شما انتظارتون از توافقنامه ای 
که قراره امضا بشه چیه؟ 

طرف: من دلم می خواد عزت من به عنوان یک انسان حفظ بشه. بذارید از همین تریبون اعالم 
ــتی، اگه صدای منو می شنوی، ازت خواهش می کنم با زبان  کنم، اعظم جان، هر جا که هس

تکریم و احترام با من سخن بگو. هرگز من رو تهدید نکن. اعظم!  برگردم خونه؟ 
ــد، ولی اگه راه داره این پلنگ رو ببخشید،  بنده: اعظم خانم مصاحبه میدانی ما که هوا ش

بذارید برگرده خونه. 

یک ش�رکت کانادایی به نام UrtheCast س�ه فیلم ویدیویی تمام رنگی از زمین را با اس�تفاده از ابزار تصویربرداری آیریس فوق اچ دی خود منتش�ر کرده است. این ابزار در بخش 
خارجی ایستگاه بین المللی فضایی نصب شده است. این ویدیوها دارای کیفیت باالیی هستند و شرکت کانادایی به دنبال قراردادن این فیلم ها در اختیار مردم سراسر دنیاست. 

انتظار طرف از توافق احتمالی

شش ماه پس از پیروزی حزب چپگرای ائتالف چپ یونان )سیزرا( در انتخابات پارلمانی 
این کشور و آغاز مذاکره با طلبکاران اروپایی )صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و 
بانک مرکزی اروپا( حلقه فشار به دولت نوپای این کشور که برای نخستین بار قدرت را 
در این کشور به دست گرفته است، افزایش یافته است. آقای سیپراس به عنوان جوان ترین 
نخست وزیر این کشور پس از بن بست مذاکرات اخیر یونان با نهادهای اروپایی مجبور به 
اعالم همه پرسی در این کشور شد. وی ابتدا این همه پرسی را به صحن پارلمان این کشور 
ــی و دو رأی ممتنع آن را به تصویب پارلمان  ــت، 120 رأی منف ــا 1۷8 رأی مثب آورد و ب

300 نفره این کشور رساند. 
پس از اینکه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در مذاکرات خود با دولت چپگرای 
ــیدند، دولت این کشور تصمیم به  ــت رس ــر نحوه حل بحران مالی به بن بس میانه رو برس
ــی گرفت. پس از اعالم زمان این همه پرسی نخست وزیر در سخنرانی  برگزاری همه پرس
ــورش گفت وگو کرد و قصد خود را از وظیفه ای که مردم پس  تاریخی خود با مردم کش
ــرکا و پایان دادن به ریاضت اقتصادی و  ــات در 25 ژانویه 2015 و مذاکره با ش از انتخاب
ــورش به عهده او گذاشته بودند اعالم داشت. از  ــت رفاه و عدالت اجتماعی به کش بازگش
دیدگاه وی در طول این دوره از مذاکرات، از یونان خواسته شد که مفاد تفاهم نامه دولت 
پیشین یونان را به اجرا دربیاورد، تفاهم نامه ای که توسط مردم یونان در آخرین انتخابات 
ــی در میان نبرد نابرابر تبلیغاتی خیابانی  ــده بود. سرانجام همه پرس قاطعانه محکوم ش
ــئولیت وضعیت کنونی یونان بردوش  ــیع رسانه های متعلق به رقبا که مس و فعالیت وس
ــت در 1۴ تیر برگزار شد و نتیجه آن شگفتی دیگری در تاریخ این کشور کوچک  آنهاس
اتحادیه اروپا رقم زد. 61/31 درصد رأی »نه«، 38/69 درصد رأی »آری«، آرای سفید و 
باطله 5/0۴ درصد بود. میزان مشارکت در همه پرسی به62/50 درصد رسید. عبور موفق 
از همه پرسی و تایید برنامه نسخه اروپایی اقتصاد ریاضتی چنان برای نظام سرمایه داری 
مهم است که برای منحرف کردن افکار عمومی و ایجاد هراس در میان شهروندان نه تنها 
تقریبا تمام شبکه ها و رسانه های داخلی اتحادیه اروپا، بلکه بیش از90 درصد رسانه ها را 
به طور مستقیم و غیرمستقیم در مدت یک هفته تبلیغات درباره همه پرسی، به کار گرفته 
شد. پیام نخست وزیر در نخستین لحظات پیروزی تقویت موقعیت مذاکرات یونان جهت 

تحقق توافقی پایدار بود. 
اگرچه در دو سال اخیر و مذاکرات یونان با تروییکا، مقامات آلمانی در سطوح مختلف 
ــار به آتن بوده اند، اما یونکر رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، مارتین  اصلی ترین عامل فش
شولتز رییس پارلمان اروپا، کریستین الگارد مدیرکل صندوق بین المللی پول و دایسلبلوم 
رییس حوزه شورای وزرای دارایی هریک در اظهاراتی مداخله جویانه سیاست های اتخاذ 
ــا کلمات و عبارات  ــور را ب ــورد انتقاد قرار داده و دائما این کش ــوی آتن را م ــده از س ش
ــور خواسته بودند در همه پرسی رأی  تهدیدآمیز مورد انتقاد قرار داده و از مردم این کش
»آری« به صندوق ها بیندازند! در شرایطی که تقویت موقعیت مذاکرات هدف اصلی آتن 

اعالم شده است باید به انتظار گام های بعدی این کشور با شرکای اروپایی بود. 

رای »نه« یونان به ریاضت اقتصادی بیشتر

پیروزی همه پرسی در یونان

فرصتسوزی
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بحران یونان و زیان مالی به میلیاردرها

المپیک ۲۰۲۰ و هزینه ساخت ورزشگاه المپیک توکیو

ــکار  ــقوط آش ــد دنیا پس از س 200 ثروتمن
ــه فرانسوی در لیست  ــدند. س بورس متضرر ش
10نفری که بیشترین زیان را دیده اند قرار دارند. 
این یکی از عواقب متعدد بحران یونان است 
که این روزها منطقه یورو را تحت تاثیر قرار داده 
ــت گروه  ــت. از 2۴ ژوئن، تاریخ خروج نشس اس
یورو، نخست وزیر یونان، »الکسیس سیپراس« 
ــت.  به صندوق بین المللی پول حمله کرده اس
ــا 88 میلیارد  ــزارش بلومبرگ، میلیاردره به گ
ــام بورس های  ــاخص تم دالر زیان دیدند و ش
ــقوط کرد. بورس َکک َکرانت کاهش  جهانی س
3،۷۴درصد را ثبت کرد درحالی که بورس های 

میالن، لیسبون و مادرید 5درصد افت داشته اند 
و بورس داو جونز 1،95درصد کاهش داشت. 

ــط، این زیان برای هر میلیاردر  به طور متوس
ــن دوره افزایش  ــون دالر در ای تا 21۷،5 میلی
ــت. اگرچه برخی همچون »آلیکو دانگوتو«،  یاف
ــن مرد آفریقا، 639،2 میلیون یورو  ثروتمندتری
سود کرد، اما دیگر ثروتمندان به طرز چشمگیری 
افت کردند. »آمانیتو اورتگا«، خالق شرکت زارا و 
دومین مرد ثروتمند جهان با 69،2میلیارد دالر 
سرمایه، زیان دیده ترین فرد در این روز بود. در 
کنار وی »بیل گیتس« ثروتمند ترین مرد جهان 
1،۴ میلیارد دالر ضرر کرد، درحالی که هموطن 
وی »وارن بافت« یک زیان 1،6 میلیارد دالری 
را ثبت کرد، درست برابر مقدار پولی که آتن باید 

به صندوق بین الملی پول برگرداند. 

سقوط چشمگیر ثروتمندان فرانسوی
ــته  بورس پاریس به دلیل بحران یونان بس
ــد و ثروتمندان فرانسوی به خاطر وضعیت  ش
ــی کنند. بین  ــتند صرفه جوی ــان نتوانس یون
ــدند  ــد جهان که متضرر ش ــرد ثروتمن 10 م
ــود. لیالن بتانکور  ــوی دیده می ش سه فرانس
ــارد دالر(، پاتریک درایی )999،6  )1،1 میلی
ــون دالر( و برنار آرنو )یک میلیارد دالر(  میلی
ضرر مالی دیده اند. برنار آرنو دوازدهمین مرد 
ــروه ال و ام هاش  ــان و مالک گ ثروتمند جه
 ).Moët Hennessy • Louis Vuitton S. A(
ــتری  ــت که بیش همچنین تنها میلیاردی اس
ــارد دالر( را متحمل  ــی )2،1 میلی ــان مال زی
ــاهد کاهش  ــوی ثروتمند ش ــد. این فرانس ش

5،6درصد ثروت خود نیز بود. 

فرصت امروز- از هزینه گزاف »سوچی« برای 
ساماندهی بازی های المپیک زمستانی 201۴، 
گمان می رفت این شیوه از این به بعد با تواضع 
و دقت بسیار از سوی شهرهای میزبان المپیک 
و کمیته بین المللی المپیک انجام شود. پاریس 
که به تازگی وارد رقابت برای میزبانی بازی های 
ــده قول صرفه جویی تا 3میلیارد یورو  202۴ ش
ــت. »هاکومون شیموموورا«، وزیر  را رد کرده اس
ــه 250 میلیارد ین  ــه هزین ــن نیز ب  ورزش ژاپ
ــاخت ورزشگاه المپیک  )1، 8 میلیارد یورو( س
ــاره کرد. وی افزود قراردادی با  2020 توکیو اش
ــرکت محلی جهت ساخت ورزشگاه ملی  دو ش

توکیو تنظیم شده است. 
افزایش ۶۵۰ میلیون یورویی

وزیر ورزش ژاپن اعالم کرد: »هزینه ها تا 252 
ــیده است. ما امیدواریم با کمک  میلیارد ین رس
ــار  ــی و به دلیل جلوگیری از فش بخش خصوص

روی مالیات دهندگان ژاپنی، این مبلغ حدود 20 
میلیارد ین افزایش پیدا کند. این هزینه نمایانگر 
افزایشی 90 میلیارد ینی )650 میلیون یورو( به 
ــبت پروژه اولیه 162، 5 میلیارد ینی »زاها  نس
ــت  ــد«، معمار بریتانیایی عراقی االصل اس حدی
که برنده مسابقه بین المللی معمار برای ساخت 
ورزشگاه المپیک توکیو در سال 2012 شده بود. 
این پروژه انتقادات ژاپنی ها را به دلیل هزینه 
باال و طرح اولیه معماری ورزشگاه بر انگیخته بود. 
در برابر این جدال، وزیر ورزش تصمیم به کاهش 
بادبان های این پروژه برای دوری از افزایش بدون 
ــی در زمان گرفت.  ــه و صرفه جوی برنامه بودج
ــانه های محلی وی همچنان اعالم  به گفته رس
ــقف ورزشگاه جمع شدنی است و شمار  کرد س
صندلی های ورزشگاه برای بازی های المپیک از 

80000 به 65000 کاهش خواهد یافت. 
مسئولیت سنگین یک ورزشگاه در انجام 

وظیفه ملی
ــت در ماه اکتبر آغاز  ــاخت قرار اس مراحل س

ــت در زمان میزبانی  ــه  2019 درس ــاه م و در م
ــد؛  ــی راگبی به پایان رس ــابقات جام جهان مس
ــتاندار  ــال پیش از المپیک توکیو. اما اس یک س
ــگاه  توکیو، با وزارت ورزش درباره بودجه ورزش
المپیک اختالف دارد. وی پرداخت 50 میلیارد 
ــاخت محوطه  ینی )350 میلیون یورو( برای س

ورزشگاه را رد کرد. 
ــو، دولت مرکزی را  ــتانداری توکی مقامات اس
به بی مسئولیتی و تحمیل »مسئولیت سنگین 
ــام وظیفه ملی« بر گردن  ــگاه در انج یک ورزش
مالیات دهندگان پایتخت متهم کردند. ساخت 
ــگاه در این دو  و همچنین طرح اولیه این ورزش
سال آماج انتقادات بوده و بودجه آن ۴0 درصد 
ــوزاکی«، معمار  ــت. »آراتا ایس کاهش یافته اس
مشهور ژاپنی، از محوطه این ورزشگاه که شبیه 
یک الک پشت است و در یکی از مناطق نادر سبز 
پایتخت ساخته خواهد شد، انتقاد کرد. ورزشگاه 
ــابقات المپیک  ــی ملی ژاپن که برای مس قدیم

196۴ ساخته شده بود به تازگی تخریب شد. 

360
3۶۰

احسان ابراهیمی
طنزنویس

قیمت هر مترمربع مغازه در تهران
میانگین قیمت هر مترمربع مغازه تجاری در شهر تهران بسته به موقعیت بین حدود هشت تا ۶۰ میلیون در نوسان است. 

جدولامروز

منبع: لوموند

قیمت کلمنطقهمتراژ

150 میلیون تومانمیدان رازی18 متر

250 میلیون تومانتهرانپارس28 متر

195 میلیون تومانمیدان فاطمی15متر

300 میلیون توماننارمک1۷ متر

630 میلیون تومانمنطقه 3022 متر

۴50 میلیون تومانگیشا18 متر

930 میلیون تومانولیعصر  )عج(31 متر
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