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با پیروزی حزب چپ گرای سیریزا در یونان در ژانویه گذشته 
دولـت جدیدی سـرکار آمد که پایان  دادن به سیاسـت های 
ریاضتی و حذف شدید خدمات اجتماعی شعار انتخاباتی آن 
بود. اجرای این سیاسـت ها در پنج سال گذشته شرط گروه 
سـه گانه  )تروییکا( مرکـب از اتحادیه اروپـا، بانک مرکزی 

اروپا، صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به یونان...

آیا یونان ورشکسته، مصمم به خروج از حوزه یورو است؟ 

 بررسی »نه« یونان به ریاضت اقتصادی 

گام های محکم پیروزی 

مذاکره در ژنو، تفاهم در لوزان، فرجام در وین
اتف��اق اصلی در واق��ع زمانی افتاد که نگاه ما ب��ه موقعیت مان در جهان 
تغییر کرد. گاهی ما را به یاد یک عصر تاریخی دیگر می اندازد.بس��یاری از 
اندیش��مندان معتقدند که عصر صفوی آغاز دوران ایران مدرن است. زمانی 
که ما پس از س��ده های طوالنی ب��ه موقعیت خودمان در جهان پیرامونمان 
توجه کردیم و خواس��تار جایگاه در خور شأن خویش در جهانی شدیم که 

خواب طوالنی قرون وس��طی را پس پش��ت نهاده بود و با س��رعت در حال 
توسعه مرزهای خویشتن بود. دکتر حسن روحانی و تیم سیاست خارجی او 
)همچون بسیاری دیگر از میهن دوستان( آزرده از وضعیتی که برای جمهوری 
اس��امی ایران رقم خورده بود، سخن از بازنگری در روابط بین المللی ایران 
و ارتقای جایگاه کشورمان به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه و یکی از 

اعضای فعال جامعه جهانی زدند. اینک پس از دو س��ال و صرف نظر از هر 
نتیجه ای که از صرف مذاکرات حاصل شده است، می توان به جرات ادعا کرد 
که کشور ما را نه می توان نادیده گرفت و نه می توان در تنگناهای برساخته 
به زانو درآورد. مذاکرات س��خت و نفسگیر با شش قدرت بزرگ جهانی، بی 
آنکه سری خم شود، مدیریت مخالفان سلطه طلب منطقه ای، ایجاد شکاف 

عظیم در پیکره واحد تحریم کنندگان  و نهایتا وادار کردن طرف های مذاکره 
به اذعان در مورد حقوق خودمان و صد البته ایجاد تصویر و تصوری بهتر از 
ملتی صلح جو که بد جهان و منطقه را نمی خواهد) به رغم دشمنان پر های و 
هو( دستاوردهایی است که برای همیشه این مردم به آن افتخار خواهند کرد.

ما برخاستیم  و این اتفاق در تمام پنجره های جهان انعکاس یافت. 

 پس از توافق هسته ای در
بازار بانک سرمایه گذاری کنیم؟

وضعیت بازارهای موازی در شرایط پساتحریم
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کلنجار شاخص کل با
خط روند نزولی بلند مدت

تحلیل تکنیکال روند آتی بازار سهام
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 آفتاب توافق
سایه رکود را کنار می زند

راهکارهایی برای خروج از رکود
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پایگاه اینترنتی تلگراف در گزارش��ی نوش��ت: 
مدیران ش��رکت های بین المللی ب��ا انتظار برای 
توافق هس��ته ای و برداشته ش��دن تحریم های 
اقتص��ادی، در چن��د ماه گذش��ته رفت و آمد به 

تهران را افزایش داده اند. 
به گزارش ایس��نا، ایران ک��ه چهارمین ذخایر 
نفت��ی و دومین ذخایر گاز طبیعی بزرگ جهان 
را در اختی��ار دارد، اغلب ی��ک اقتصاد متکی بر 
دالر نفتی همانند س��ایر اقتصادهای خاورمیانه 
تصور می ش��ود، اما در واقع ایران با داشتن یک 
بازار س��رمایه قوی، پایه صنعتی توس��عه یافته و 
جمعیت زیادی ک��ه تقاضای قابل توجهی برای 
خدماتی مانند خدمات مخابراتی و بانکی دارند، 

شاید متنوع ترین اقتصاد این منطقه باشد. 
طبق ب��رآورد ش��رکت »رنس��انس کپیتال«، 
تولید ناخالص داخلی ایران در س��ال گذش��ته 
437 میلی��ارد دالر ب��ود ک��ه ای��ران را در رتبه 
بیس��ت و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان باالتر از 

کشورهایی مانند اتریش قرار داد. 
ب��ا وج��ود تحریم ه��ای اقتصادی ش��دیدی 
ک��ه همکاری های تجاری بیش��تر ش��رکت های 
بین الملل��ی با ای��ران را ممنوع ک��رده و مانع از 
مبادالت مالی ش��رکت های ایران��ی در خارج از 
کشور ش��ده اس��ت، اقتصاد ایران به دلیل قوی 
بودن پایه صنعتی و س��طح باالی تحصیات در 

برابر تحریم ها دوام آورد. 
ای��ن ویژگی ه��ا به هم��راه جمعی��ت بالغ بر 
80میلیون نفری ایران، باعث ش��د س��ر مارتین 
سوررل، مدیرعامل غول تبلیغاتیWPP ، سال 

گذش��ته ایران را یکی از آخرین بازارهای بزرگ 
بکر برای تجارت توصیف کند. 

در ش��رایطی ک��ه چش��م انداز تواف��ق می��ان 
ایران و کش��ورهای گروه 1+5 نزدیک می شود، 
شرکت های بین المللی ش��روع به جدی گرفتن 
فرصت هایی کرده اند که ممکن اس��ت به زودی 
گشوده ش��وند. اگرچه مذاکره کنندگان هنوز به 
توافق جامع دس��ت نیافته اند، شرکت ها خود را 

برای بازگشت به ایران آماده کرده اند. 
به گفته رضا س��لطان زاده، مدیرعامل ش��رکت 
س��رمایه گذاری صنایع ایران، در چند ماه گذشته 
هیجان زیادی درباره برداشته شدن تحریم ها وجود 
داش��ته است و شرکت هایی از اروپا، آمریکا و آسیا 

اخیراً به بررسی فرصت های موجود پرداخته اند. 
س��لطان زاده انتظار دارد ح��دود یک میلیارد 
دالر به بازار س��رمایه ایران س��رازیر شود که در 
18 م��اه اول پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها، 
حدود 120 میلیارد دالر ارزش خواهد داشت. 

وی بر این باور اس��ت که بیش��تر این پول به 
صنایع پتروش��یمی و صنایع فلزات که در ایران 
مزی��ت رقابتی دارند، هدایت خواهد ش��د، زیرا 
برخاف کش��ورهایی مانند عربس��تان و امارات، 
ای��ران جمعی��ت بزرگ ت��ری دارد ک��ه ظرفیت 

توسعه صنعتی بزرگ تر را دارند. 
به گفت��ه چارلز رابرتس��ون، مدی��ر اقتصاددان 
رنس��انس کپیتال، س��رمایه گذاران جهانی هرگز 
کشوری با این اندازه و پیشرفتگی را نخواهند دید. 
به گفته وی، اقتصاد ایران از نظر پتانسیل های 
موجود قابل مقایس��ه با اقتصاد ترکیه است، اما 

مزیت ذخایر نفتی وس��یع و متوس��ط دستمزد 
پایین ت��ر را باید ب��ه آن افزود. رابرتس��ون برای 
س��رمایه گذاری خدمات مخابراتی و اینترنتی را 
توصیه می کند، زیرا ایران از نظر دسترس��ی به 
این خدمات از کشورهای همسایه عقب تر است. 
براس��اس این گزارش، قطعاً نفت و گاز بخشی 
خواهد بود که بیش��ترین عاقه را جلب خواهند 
ک��رد. غول ه��ای نفتی مانن��د رویال داچ ش��ل با 
باال رفتن انتظارات برای توافق و برداش��ته ش��دن 
تحریم ها، به تهران نمایندگانی فرستاده اند اما پیش 
از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، دولت باید ش��رایط 
قراردادهای نفتی را اصاح کند تا به سرمایه گذاران 
بین المللی سهم بیشتری از سود نفت و گازی که 
تولید می کنند را بدهد. جزییات قراردادهای جدید 

قرار است تا چند هفته آینده اعام شوند. 
با این همه مهم ترین بخش اقتصاد ایران خارج 
از نفت که پس از برداش��ته شدن تحریم ها احیا 
خواهد ش��د، بانکداری خواه��د بود. تحریم های 
آمری��کا به مح��دود کردن بخش مال��ی ایران و 
به ویژه ظرفیت وام دهندگان ایرانی و بین المللی 
برای عمل به عنوان واس��طه هایی برای تجارت با 
دنیای خارج متمرکز ش��ده اس��ت. اجازه یافتن 
بانک ه��ای ایرانی برای انج��ام نقل وانتقال ارزی 
خارجی به عاوه آزاد ش��دن میلیاردها دالر پول 
بلوکه ش��ده ایران در خارج به این کشور کمک 
خواهد کرد توان اقتصادی بیش��تری پیدا کند. 
همچنین برداش��ته شدن تحریم ها به بانک های 
غرب��ی امکان می ده��د پس از س��ال ها مجددا 

شعبه هایی را در تهران دایر کنند. 

رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
گفت: اعضای ش��ورای برنامه ریزی برنامه شش��م 
توس��عه قرار است طی سال های 95 تا 99 جایگاه 
کش��ور را در رقابت های منطق��ه ای و جهانی ارتقا 

بخشند. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت عصر دوشنبه 
و در نخستین جلسه عمومی اعضای ستاد برنامه و 
شوراهای برنامه ریزی برنامه ششم، افزود: این ستاد 
که تهیه و تنظیم برنامه ششم را راهبردی می کند، 
وظیفه اجرای برخی از مصوبات را برعهده خواهد 
داشت که برنامه ریزی و آینده نگری از اساسی ترین 

کارهای این شوراست. 
مع��اون رییس جمهور اظهار داش��ت: در س��ال 
84 برنامه چش��م انداز بیست ساله کشور از سوی 
رهبر معظم انقاب اباغ و قرار ش��د براساس این 
چش��م انداز و در افق 1404 به توسعه و بالندگی 
و جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه برسیم 
اما با وج��ودی که در حال حاض��ر نیمی از زمان 
اجرای آن گذش��ته و اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
متع��ددی رخ داده که باید متناس��ب با تحوالت 
جهان��ی به ویژه تحریم کش��ورمان، اهداف تعدیل 

می شد، به هر حال هدف اصلی سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی که اباغ شده تحقق اهداف سند 

چشم انداز 20 ساله است. 
نوبخت اظهار داشت: اینکه بین سال های 95 تا 
99 چه مس��یری را طی کنیم تا در افق 1404 به 
اهداف موردنظر برسیم، معلول دو متغیر که نشانگر 
جایگاه وضع موجود و جایگاهی که در سال 99 به 

آن خواهیم رسید، است. 
وی تصریح کرد: برنامه ریزی بهتر و آینده پژوهی 
و آینده نگری باید اس��اس برنامه ری��زی در برنامه 
شش��م باش��د تا به جایی برس��یم که در شرایط 
متاطم جهانی به اهداف خود دس��ت یابیم و باید 
از همه ظرفیت های موجود اس��تفاده کرده تا یک 

اقدام ماندنی را ایجاد کنیم. 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
گفت: بهره گیری از س��ازمان های غیررسمی دیگر 
در کنار اعضای شورا اثرگذار خواهد بود و به همین 
جهت در نظام تدوین برنامه به گونه ای عمل شده 
تا به انجمن های تخصص��ی و صاحب نظران برای 

کامل تر شدن برنامه متصل شویم. 
نوبخت با اشاره به اینکه در برنامه ریزی نیازمند 

نقشه راه و استجازه قانونی هستیم، گفت: اینکه در 
برخی موارد الیحه به مجلس بدهیم کار نادرستی 
اس��ت چرا که قوه مجریه دارای اختیاراتی است و 
لزومی ندارد برای کارهای قانونی که پیش تر اجازه 

گرفته، مجددا درخواست استجازه کند. 
نوبخ��ت اضاف��ه کرد: ب��رای ایج��اد هماهنگی 
این گون��ه عم��ل می ش��ود ک��ه ابتدا ب��ا توجه به 
برنامه های پیش��ین و احکامی که قبا به تصویب 
رسیده و قانون ش��ده و در دولت ها و مجلس های 
قبلی مورد بحث قرار گرفته نس��بت به اثربخشی 
آنها داوری کنیم و در صورت لزوم در برنامه ششم 

از آن احکام کمک بگیریم. 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
گفت: بنابراین برنامه ششم از نظر ماهوی و شکلی 
نسبت به برنامه های قبل متفاوت خواهد بود و از 
آسیب های سایر برنامه ها استفاده خواهیم کرد تا 

دیگر تکرار نشود. 
نوبخت اضافه کرد: البته از سال گذشته مقدمات 
تهیه برنامه ششم براساس سیاست های چشم انداز 
20 ساله در حال انجام است و امیدواریم برنامه ای 
در شأن ملت ایران تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. 

گزارش تلگراف از دستاوردهای احتمالی توافق هسته ای

ورود یک میلیارد دالر به بازار سرمایه ایران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: 
شورای برنامه ریزی برنامه ششم قرار است جایگاه کشور را در رقابت های منطقه ای بهبود بخشد



بخش خصوص��ی  فع��االن 
معتقدند که قراردادهای بخش 
برق به اصالحاتی نیاز داشته و 
برخ��ی از آنها جذابیت الزم را 
بخش خصوصی  حض��ور  برای 
در عرص��ه ن��دارد ام��ا آرش 
ک��ردی مدیرعام��ل ش��رکت 
توانی��ر ب��ر ای��ن باور اس��ت 
که ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 50 
درصد نیروگاه های کش��ور در 
دس��ت بخش خصوصی است، 
بنابرای��ن قرارداده��ای وزارت 
نی��رو از جذابی��ت الزم برای 
سرمایه گذاران برخوردار است. 
دوش  روی  »دول��ت   
است«  س��وار  بخش خصوصی 
این جمله ای است که بسیاری 
بخش خصوص��ی  فع��االن  از 
درباره عملک��رد وزارت نیرو و 
وضعیت قراردادهای آن مطرح 
صنع��ت  فع��االن  می کنن��د. 
ب��رق از آنجا ک��ه وزارت نیرو 
مهم تری��ن مش��تری خدمات 
آنهاس��ت، ناگزیر ب��ه پذیرش 
ش��رایط کارفرما هس��تند. در 
غیر  ای��ن صورت باید ش��غل 
خ��ود را تغییر دهن��د. تغییر 
ش��غل هم کار بسیار دشواری 
اس��ت که برای ش��رکت های 
ریش��ه دار و با س��ابقه صنعت 
ب��رق امکان پذی��ر نیس��ت. از 
س��وی دیگر بده��ی 33 هزار 
میلیارد تومانی وزارت نیرو به 
پیمانکاران صنعت آب و برق و 
بانک ها هم رمقی برای فعاالن 
قرارداد  طرف  بخش خصوصی 
با وزارت نیرو باقی نگذاش��ته 
اس��ت. پیمانکاران وزارت نیرو 
معتقدن��د بای��د در س��اختار 
وزارتخانه  ای��ن  قرارداده��ای 
تغییری ایجاد شود تا جذابیت 
بیش��تری برای حضور پررنگ 
ای��ن  در  بخش خصوص��ی 
ح��وزه فراهم ش��ود. اما آرش 
ش��رکت  مدیرعامل  ک��ردی، 
نشس��ت خب��ری  در  توانی��ر 
وزارت  در  گذش��ته  روز  ک��ه 

نیرو برگزار ش��د، در پاسخ به 
پرسش  »فرصت امروز« درباره 
بخش خصوصی  دغدغه ه��ای 
در زمینه اص��الح قراردادها و 
جذاب کردن آنها تأکید کرد: 
از سال 1375 تاکنون، 10هزار 
در  نی��روگاه  م��گاوات   87 و 
کش��ور توسط بخش خصوصی 
ایج��اد شده اس��ت. 30 ه��زار 
م��گاوات از 73 ه��زار مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی نصب شده 
به بخش خصوصی واگذار شده 
و امسال هم قرارداد ایجاد پنج 
هزار م��گاوات ظرفیت جدید 
ب��ا بخش خصوصی  نیروگاهی 
اینها  منعقد شده اس��ت. همه 
قرارداده��ا  می ده��د  نش��ان 
ب��رای  را  الزم  جذابی��ت 

سرمایه گذاری داشته است. 

کاهش پروژه های اصالح و 
بهینه سازی

بخش خصوص��ی  اگرچ��ه 
نگ��ران اس��ت که واگ��ذاری 
پروژه ه��ای صنع��ت ب��رق از 
طریق مناقصه سبب  شود که 
تولیدکنن��دگان به دنبال ارائه 
خدمات ب��ا کیفی��ت کمتر و 
قیمت جذاب تر برای ش��رکت 
در مناقصه باش��ند و کیفیت 
کار در این روند قربانی ش��ود، 
توانیر  اما مدیرعامل ش��رکت 
بر این باور اس��ت که واگذاری 
پروژه به ش��یوه مناقصه سبب 
می ش��ود مطلوبی��ت قیم��ت 
برای  بخش خصوصی  توس��ط 
حض��ور در ب��ازار کار در نظر 

گرفته شود. 
وی از کاهش حجم قراردادهای 
اص��الح و بهینه س��ازی خطوط 
در هفت تا هش��ت سال گذشته 
خب��رداد و آن را نقطه تهدیدی 

برای صنعت برق دانست. 
کاهش  ک��رد:  اضافه  ک��رد 
حجم ای��ن قراردادها به دلیل 
مسائل مالی وزارت نیرو است. 
در ح��ال حاضر، ب��ه ازای هر 

کیل��ووات س��اعت ب��رق باید 
وزارت نی��رو 78 تومان هزینه  
)بدون در نظ��ر گرفتن بهای 
اما  کن��د  پرداخت  س��وخت( 
قیمت ه��ر کیلووات س��اعت 
برق با در نظ��ر گرفتن هزینه 

سوخت 300 تومان است. 
نح��وه  تش��ریح  در  وی 
هزینه ه��ای تولید برق، عنوان 
ک��رد: بای��د ب��ه ازای تولی��د 
برق  س��اعت  کیل��ووات  ه��ر 
تبدی��ل  هزین��ه  توم��ان   50
در  ب��رق  )تولی��د  ان��رژی  
 13 ش��ود.  پرداخت  نیروگاه( 
تا 14 توم��ان هزینه انتقال و 
فوق توزیع و 11 تا 12 تومان 
هم هزینه برای ش��رکت های 
توزی��ع در نظر گرفته ش��ده، 
این در حالی است که از مردم 
60 توم��ان به ازای مصرف هر 
کیلووات س��اعت برق دریافت 
می ش��ود. ضمن آنکه امس��ال 
به  هم  توم��ان  2500میلیارد 
س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها 
پرداخ��ت کردی��م. در نتیجه 
جاری  هزینه های  برای  توانیر 
خود، ب��ه ازای ه��ر کیلووات 
ساعت برق، 28 تومان کسری 

بودجه دارد. 
در حال��ی مدیرعام��ل توانیر 
از واریز 2200میلی��ارد تومان 
به حس��اب س��ازمان  اعتب��ار 
هدفمندی یارانه ها خبر داد که 
ابتدای آذرماه س��ال 92، وزیر 
نیرو از معافی��ت این وزارتخانه 
برای واری��ز درآم��د حاصل از 
ف��روش آب و برق به حس��اب 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها از 
ابتدای سال 93 خبر داده بود. 

طلب 4 هزار میلیاردی و 
لزوم صرفه جویی

وزارت نیرو ی��ک وزارتخانه 
همیش��ه بده��کار نیس��ت و 
مطالباتی هم دارد. مدیرعامل 
ه��زار   4 طل��ب  از  توانی��ر 
میلی��اردی ای��ن وزارتخانه از 

مش��ترکان عمده، مثل ادارات 
دولت��ی و صنای��ع خب��ر داد 
و گف��ت: این رقم ت��ا انتهای 
امسال به 4500میلیارد تومان 

خواهد رسید. 
ب��ه گفت��ه وی، صنای��ع و 
ادارات ی��ا قب��ض ب��رق خود 
ی��ا  نمی کنن��د  پرداخ��ت  را 
اینکه به موق��ع پرداخت انجام 

نمی شود. 
ک��رد اضافه کرد: یک س��وم 
درآم��د س��االنه صنع��ت برق 
تبدی��ل ب��ه مطالب��ات معوق 
می شود و ادارات دولتی سهم 
عمده ای در ش��کل گیری این 

مطالبات دارند. 
ل��زوم  ب��ر  همچنی��ن  وی 
صرفه جوی��ی در مص��رف برق 
تأکید ک��رد و اف��زود: در حال 
حاضر، سهم بخش خانگی 32 
درص��د، ادارات و بخش ه��ای 
نظام��ی 9 درصد، کش��اورزی 
16 درص��د، صنعت 34 درصد، 
تجاری 6/8درصد و روش��نایی 
معابر هم زیر 2درصد از کل برق 
تولید شده در کشور است. اگر 
مجموع این بخش ها 10 درصد  
)معادل هزار تا 1500 مگاوات( 
در مص��رف ب��رق صرفه جویی 
کنند، بدون خاموش��ی از پیک 

امسال عبور خواهیم کرد. 
توانیر  مدیرعام��ل ش��رکت 
تأکید کرد: صنایع برای کمک 
به صنع��ت برق الزم نیس��ت 
به طور  را  فعالیت ه��ای خ��ود 
کامل تعطیل کنند، بلکه کافی 
است بخشی از مصارف خود را 
در ساعات اوج مصرف  )یعنی 
ساعات بین 12:30 تا 14:30 
و 20:30 تا 22:30( به ساعات 

دیگری منتقل کنند. 

سهم 5 درصدی انرژی 
تجدیدپذیر از سبد انرژی 

کشور
ک��رد از توج��ه وی��ژه وزیر 
نی��رو ب��ه توس��عه انرژی های 

تجدیدپذیر در کشور خبرداد 
و گفت: در سال جاری وزارت 
نی��رو 300 میلی��ارد تومان از 
درآمدهای توانی��ر را به بحث 
انرژی های نو اختصاص داده و 
ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر 
از طریق سازمان انرژی های نو 

پیگیری خواهد شد. 
وی افزود: درس��ال جاری با 
اس��تفاده از قرارداده��ای بیع 
متقاب��ل، ب��رای ایج��اد 900 
مگاوات نی��روگاه تجدیدپذیر، 
سرمایه گذار جذب شده است. 
به گفته مدیرعام��ل توانیر، 
در برنامه ششم، س��االنه باید 
ه��زار مگاوات ان��رژی پاک در 
کش��ور ایجاد ش��ود. یعنی 5 
درصد از کل سبد انرژی کشور  
)رقم��ی مع��ادل مع��ادل پنج 
هزار م��گاوات( به نیروگاه های 

تجدیدپذیر اختصاص یابد. 
ب��ه   پاس��خ  در  وی 
اینکه  درباره  »فرصت ام��روز« 
 در برنام��ه پنج��م ق��رار بود 
8 درصد س��بد انرژی کش��ور 
از مناب��ع تجدیدپذی��ر تأمین 
شود ولی در برنامه ششم این 
رقم کاه��ش یافته، بیان کرد: 
رش��د مصرف در ایران بسیار 
زیاد بوده و باید با اس��تفاده از 
متمرکز،  حرارتی  نیروگاه های 
داده  پاس��خ  فزاینده  نیازهای 

شود. 
نیروگاه های  داد:  ادامه  کرد 
حرارت��ی ب��رای ای��ران صرفه 
اقتص��ادی دارن��د ام��ا انرژی 
تم��ام  گ��ران  تجدیدپذی��ر 
می ش��ود. با این وجود تأمین 
ب��رق از انرژی پ��اک به لحاظ 
ایج��اد محدودیت در انتش��ار 
کربن تا سال 2020 میالدی، 
ب��رای کش��ور مه��م اس��ت. 
متأسفانه وزارت نیرو به دلیل 
محدودیت ه��ای مالی تاکنون 
نتوانس��ته به س��مت استفاده 
از ان��رژی تجدیدپذیر حرکت 

کند. 

صنعت برق؛ دعوا بر سر جذابیت است یا بدهی

هرگون��ه دس��تیابی ای��ران و 
قدرت ه��ای عم��ده جهان��ی به 
یک توافق جامع هسته ای سیل 
نفت خام ای��ران را ب��ه بازارهای 
جهانی س��رازیر خواهد کرد. این 
در حالی است که پیش از این به 
دلیل تولید حداکثری کشورهای 
عضو اوپ��ک و همچنین افزایش 
تولید نف��ت ِش��یل در آمریکای 
ش��مالی حجم قاب��ل توجهی از 
نف��ت مازاد در ب��ازار وجود دارد. 
با این وجود کارشناسان معتقدند 
که لغ��و تحریم ها دره��ا را برای 
واردات س��یمان و فوالد توس��ط 
ای��ران خواهد گش��ود چ��را که 
این کش��ور پس از رفع تحریم ها 
بالفاصله برای بازس��ازی اقتصاد 
آس��یب دیده خود اقدام خواهد 

کرد. 
به گ��زارش رویت��رز و به نقل 
از مقام��ات حاض��ر در مذاکرات 
یکش��نبه  روز  طرفی��ن   5+1 و 
ب��ه توافق جامع ب��ه منظور رفع 
تحریم های علیه ایران در مقابل 
اعم��ال برخ��ی محدودیت ها بر 
برنامه هسته ای این کشور بسیار 
نزدی��ک ش��دند اگرچ��ه انتظار 
نم��ی رود که طرفی��ن تا پیش از 
دوش��نبه هفته ج��اری توافق را 
به طور رسمی امضا و اعالم کنند. 
در ش��رایطی ک��ه تحلیلگران 
روی بازاره��ای ان��رژی و تأثی��ر 
در  ای��ران  تحریم ه��ای  لغ��و 
ص��ورت حص��ول تواف��ق جامع 
تمرکز کرده  ان��د، زمانبندی رفع 

تحریم های��ی که ص��ادرات نفت 
ایران را به ش��دت کاهش داده اند 
و قطعنامه های تحریمی شورای 
امنیت در زمینه اعمال تحریم و 
محدودیت بر برنامه های موشکی 
ایران از جمله موضوعات اصلی بر 
س��ر راه دس��تیابی به یک توافق 

جامع هسته ای بوده اند. 
در ارتب��اط ب��ا مس��ئله لغ��و 
تحریم ها در صورت حصول توافق 
جامع، کارشناسان معتقدند ایران 
برای صادرات حجم وس��یعی از 
نفت خود، به زم��ان نیاز خواهد 
داش��ت. چرا که ابت��دا تحریم ها 
باید به صورت رس��می لغو شوند 
و زیرس��اخت های فرسوده نفتی 

ایران مدرن و به روز شوند. 
در رابطه با مسئله افزایش تولید 
نفت ایران نیک شارما، مدیرعامل 
ش��رکت تحقیقاتی و مشاوره ای 
IHS معتق��د اس��ت : »ایرانی ها 
 می توانن��د ب��ه می��زان روزان��ه 

200 هزار بش��که بر تولید فعلی 
خ��ود بیفزاین��د که ای��ن حجم 
قابل توجهی به شمار نمی رود.« 
براس��اس تخمین های مؤسس��ه 
IHS ایران ب��رای افزودن روزانه 
یک میلیون بش��که ب��ه صادرات 
روزانه نفت خ��ام خود به 18 ماه 
زمان نیاز خواهد داش��ت. در این 
اقتصاد  راس��تا مؤسس��ه دولتی 
ان��رژی در ژاپ��ن می گوی��د: در 
صورت رف��ع تحریم ها ایران قادر 
خواه��د ب��ود تا نیمه دوم س��ال 
2016 می��الدی روزان��ه 700 تا 
800 هزار بشکه در روز به حجم 

نفت تولیدی خود اضافه کند. 
کارشناس��ان معتقدند افزایش 
متوس��ط تولی��د نفت ب��ه حجم 
نفت خام م��ازاد در بازار که بیش 
از تقاضای جهانی تولید ش��ده و 
هم اکنون حجم آن به 2 میلیون 
و 600 هزار بشکه در روز رسیده 
اس��ت خواهد افزود و این موضوع 

ممک��ن اس��ت موج��ب افزایش 
فشار بر ظرفیت ذخیره سازی این 
محصول در خش��کی و دریا شود. 
تحلیلگران معتقدند افزایش تولید 
نفت خام موج��ب کاهش قیمت 
این محصول و برابری آن با قیمت 
نف��ت در س��ال های اوج بح��ران 
اقتص��ادی جهانی در س��ال های 

2008 و 2009 خواهد شد. 

نیاز ایران به فوالد، سیمان 
و غذا

درحالی که اغلب کارشناس��ان 
بر رف��ع تحریم های ایران و تأثیر 
آن ب��ر بازارهای جهان��ی انرژی 
متمرک��ز ش��ده اند، تحلیلگ��ران 
دیگ��ر  بخش ه��ای  می گوین��د 
نظیر س��یمان، فوالد و بازارهای 
محصوالت کشاورزی نیز از اثرات 
لغو تحریم ه��ای ایران بی نصیب 

نخواهند ماند. 
ی��ان  ارتب��اط  همی��ن  در 

کالکس��تون، مدیرعامل شرکت 
 Thai دریای��ی  حمل و نق��ل 
 ship owner Thoresen
Shipping می گوی��د: »پس از 
س��ال ها بی توجه��ی، در صورت 
لغ��و تحریم ه��ای ای��ران، ای��ن 
کشور برای گسترش و نوسازی 
زیرس��اخت های ص��ادرات نفت 
خ��ود برنامه ریزی خواهد کرد و 
به این منظور به س��یمان، فوالد 
و ب��رق نی��از خواهد داش��ت.« 
کالکستون ادامه داد: »ایران در 
حال حاضر توانایی تولید سیمان 
را ندارد و واردات فله یا کیسه ای 
سیمان به همراه افزایش واردات 
منظور ساخت و س��از  ب��ه  فوالد 
موجبات اثرگ��ذاری بر بازارهای 
این قبیل محص��والت را فراهم 

خواهد کرد.«
کالکستون اظهار داشت: »نیاز 
ایران ب��ه واردات عم��ده گندم، 
ذرت، برنج و سویا سبب افزایش 
نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی 
و افزای��ش درآمد قاب��ل تصرف 
کش��ورهایی نظی��ر تایلند، هند، 
آمری��کا، کش��ورهای آمری��کای 
کش��ورهای  همچنین  و  جنوبی 

حوزه دریای سیاه خواهد شد.«
الزم به ذکر اس��ت ک��ه ایران 
پی��ش از ای��ن از صادر کنندگان 
عمده س��نگ آهن به چین بوده 
ک��ه با توج��ه به کاهش ش��دید 
قیم��ت ای��ن محص��ول و عرضه 
بی��ش از نیاز آن در ب��ازار، بعید 
است ایران به دنبال از سرگیری 
صادرات س��نگ آه��ن به چین 

باشد. 

توافق هسته ای، افزایش نفت مازاد در بازار 
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تدوین برنامه ویژه برای صادرات 
محصوالت پتروشیمی به آمریکا

یک مقام مس��ئول در صنعت پتروش��یمی با اش��اره 
ب��ه تدوین برنامه وی��ژه به منظور ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی ب��ه آمریکا پ��س از لغو تحریم ه��ا، از آغاز 
مذاک��رات ب��ا اروپایی ه��ا برای از س��رگیری ص��ادرات 

پتروشیمی خبر داد. 
احمد مهدوی، در گفت وگو با مهر در تش��ریح برنامه 
ویژه افزایش صادرات محصوالت پتروش��یمی و پلیمری 
ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از لغو تحریم ها 
گف��ت: در ش��رایط فعلی ظرفیت ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی ایران ب��ه بیش از 25میلیون تن در س��ال 
می رس��د که قطعاً ب��ا راه اندازی طرح ه��ای جدید این 

ظرفیت تا پایان سال جاری افزایش می یابد. 
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ایران با اعالم اینکه در حال حاضر با وجود افزایش تولید 
در داخل و وجود تحریم های بین المللی اما کوچک ترین 
مشکلی در صادرات محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 
پلیمری ای��ران وجود ندارد، تصریح ک��رد: با این وجود 
ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی به بازاره��ای جدید 
به منظور متنوع س��ازی بازارهای هدف صادراتی یکی از 

سیاست های صنعت پتروشیمی ایران است. 
ای��ن مقام مس��ئول با بی��ان اینک��ه درحالی که هنوز 
توافق نهایی هس��ته ای بین ایران و غرب حاصل نشده، 
اما ش��رکت های متعدد اروپایی به منظور از س��رگیری 
صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران مذاکرات خود را 
با طرف  ایرانی آغاز کرده اند، اظهار داشت: بر این اساس، 
اروپایی ها خواستار واردات اکثر محصوالت پتروشیمی و 

پلیمری از ایران شده اند. 
 وی ب��ا تأکید بر اینکه ایران آمادگی صادرات س��االنه 
10 ت��ا 15 درص��د محصوالت پتروش��یمی، پلیمری و 
شیمیایی تولیدی خود را به بازار اروپا دارد، تبیین کرد: 
از ای��ن رو در صورت لغو کامل تحریم ها امکان صادرات 
ساالنه بیش از 2 میلیون و 500 هزار تن انواع محصوالت 
پتروشیمی و پلیمری به کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
وجود دارد. مهدوی با یادآوری اینکه لغو تحریم ها منجر 
به کاهش هزینه های صادراتی و افزایش مزیت های صدور 
محصوالت پتروش��یمی از ایران خواهد شد، تأکید کرد: 
هم اکنون که تحریم ها پابرجا هستند، یک تن محصول 
بدون مش��تری پتروشیمی در کشور وجود ندارد و قطعاً 
با لغ��و تحریم ها تقاضا برای خرید پتروش��یمی از ایران 
افزایش می یابد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروش��یمی ایران با یادآوری اینکه در کنار از سرگیری 
ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی ب��ه اروپ��ا، صادرات 
پتروشیمی به بازارهای جدید آمریکای جنوبی و آفریقا 
ه��م در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، تأکید کرد: یک 
برنامه ویژه به منظور صادرات محصوالت پتروش��یمی با 
قیمت های رقابتی به کشورهای آمریکای شمالی و حتی 

آمریکا تدوین شده است. 

امضای قرارداد ساخت خط لوله ششم 
سراسری

بسترسازی برای صادرات گاز به 
عراق و اروپا

ق��رارداد س��اخت خط لوله شش��م سراس��ری که 
عالوه بر تامین گاز غرب و ش��مال غرب کشور، برای 
صادرات گاز به عراق، ترکیه و اروپا نیز مورد استفاده 

قرار می گیرد، امضا شد. 
به گ��زارش ایرنا، قرارداد تکمیل خط لوله شش��م 
سراس��ری روز گذش��ته با حض��ور حمیدرضا عراقی 
مدیرعامل شرکت ملی گاز، علیرضا غریبی مدیرعامل 
ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز ایران و مدیرعامل 

هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد به امضا رسید. 
این خط لوله 590 کیلومتری با هزینه 2میلیارد و 
280 میلیون دالر و به روش BOT احداث ش��ده و 
پیش بینی می شود که طی دو سال به اتمام برسد. 

احداث 160 کیلومتر خ��ط لوله 56 اینچ از دزفول 
ت��ا کوهدش��ت، 120 کیلومتر خط لول��ه 56 اینچ از 
کوهدش��ت تا بیس��تون، 130 کیلومت��ر از خط لوله 
48 اینچ کوهدش��ت به چارمله، 141 کیلومتر از خط 
لوله 48 اینچ از اهواز تا شلمچه و 34 کیلومتر از خط 
لوله 30 اینچ بیستون تا کرمانشاه بخش های مختلف 

این قرارداد را شامل می شود. 
هلدین��گ  مدیرعام��ل  میرمع��زی،  س��یدمهدی 
گس��ترش انرژی پاسارگاد، در مراسم امضای قرارداد 
اظهار داش��ت: پروژه ادامه خط لوله ششم سراسری، 
نخس��تین پروژه بزرگ کش��ور به ش��مار می رود که 
مناب��ع مالی آن توس��ط بخ��ش خصوص��ی تامین 

می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه تامین مال��ی احداث این پروژه 
از منابع داخلی و به صورت BOT  انجام می ش��ود، 
اف��زود: 25 درصد بودج��ه اجرای این طرح توس��ط 
هلدینگ گسترش انرژی پاس��ارگاد و مابقی توسط 

صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. 

اثرات کاهش بودجه عمرانی دولت 
و عدم تعدیل حامل های انرژی بر 

توسعه صنعت برق  )قسمت دوم(

توجه داش��ته باش��یم که اگر دولت همچنان بخواهد 
رشد اقتصادی مدنظرش را به وجود آورد، ناچار است این 
رش��د را ابتدا در زیرس��اخت های صنعت برق که یکی از 
زیرساخت های مهم است، به وجود آورد. اگر ساالنه 5 تا 7 
هزار مگاوات برق جدید وارد شبکه نشود و خطوط انتقال 
و توزیع بازس��ازی و نوس��ازی و افزایش ظرفیت نیابند، 
حتی رشد اقتصادی مدنظر در برنامه 20 ساله هم در کل 
اقتصاد کش��ور محقق نمی شود. برای چنین رشدی باید 
حداقل سالی 10میلیارد دالر در صنعت برق برای ساخت 
نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیع سرمایه گذاری شود 
که با توجه به س��هم بودجه عمرانی  )آن هم به ش��رط 
تحقق( کمبود های شدیدی را صنعت برق تجربه خواهد 
کرد. توجه داشته باشیم اگر دولت به امید سرمایه گذاری 
بخش خصوصی باش��د، به نظ��ر اینجانب با توجه به عدم 
پرداخت خسارت های دیرکرد دولت در گذشته و لطمات 
ش��دیدی که کارآفرین��ان در این بخ��ش از عدم اجرای 
تعه��دات دولت خورده ان��د این میل به س��رمایه گذاری 
بس��یار کم و محدود اس��ت. در پایان برای تحقق توسعه 
پای��دار موردنظ��ر در صنعت برق به نظر می رس��د الزم 
باش��د دولت نکات زیر را به صورت واقعی و نه شعاری در 

برنامه ریزی های خرد و کالن خود مدنظر داشته باشد: 
1. ثب��ات در برنامه های اقتصاد کالن کش��ور و علمی 

برخورد کردن با آن
2. مب��ارزه علمی و واقعی با ت��ورم و اتخاذ راهکارهای 

خروج از رکود تورمی 
3. رشد نقدینگی هر ساله کمتر از نرخ تورم باشد. 

4. نرخ ارز هر س��اله معادل ت��ورم داخلی منهای تورم 
خارج��ی تعدیل ش��ود و ت��ا س��ال 1404 حداقل نرخ 
ارز واقعی باش��د و دولت همانند 50 س��ال گذش��ته به 

تولیدکنندگان خارجی رانت و یارانه ندهد. 
5. قیمت های حامل های انرژی از جمله برق س��االنه 
5 ت��ا 15 درصد باالی نرخ تورم تعدیل ش��ود، به نحوی 
که بخش خصوص��ی بداند مثاًل در س��ال 1404 قیمت 

حامل های انرژی واقعی است. 
6. مانن��د وزارت اقتص��اد و دارایی ک��ه حداقل ماهانه 
2/5 درص��د در صورت ع��دم پرداخت به موق��ع مالیات 
خس��ارت می گیرد، دول��ت هم متقاب��ال در صورت عدم 
پرداخ��ت بدهی ه��ای خ��ود ماهان��ه همان رق��م را به 

بخش خصوصی خسارت بپردازد. 
7. خصوصی سازی ها بازنگری شوند قوانین آن اصالح 
ش��ود، به نحوی که در یک برنامه 10 تا 15 س��اله بعد از 
واقعی ش��دن ن��رخ ارز و قیمت های حامل ه��ای انرژی، 
بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی با اهلیت مربوط صنعت 

واگذار شود. 
8. از بی��ن رفت��ن انحصارات ش��به دولت��ی و اقتصاد 

زیرزمینی و قاچاق 
9. شکل گیری اقتصاد رقابتی و بهبود محیط کسب وکار 
10. ش��کل گیری بیمه های جدید که این گونه بیمه ها 
که بخشی از آنها باید دولتی هم باشند و بتوانند ریسک 
عدم پرداخ��ت دولت ب��ه بخش خصوصی و نیز ریس��ک 
سیاس��ی و اقتص��ادی پروژه های برون مرزی و ریس��ک 

نوسانات ارز را پوشش دهند. 
11. بانک ها، بیمه نامه های ریس��ک ع��دم پرداخت را 
ش��رط و وثیقه پرداخت تس��هیالت قرار دهند و به جای 
پرداخت وام برمبنای روابط، ضوابط را مدنظر قرار دهند. 
به نحوی که ریس��ک عدم پرداخت تسهیالت به بیمه ها 
منتقل ش��ود و بانک ها نقش واقعی خودش��ان را در بازار 
پول که پرداخت س��رمایه در گردش و بقیه تس��هیالت 
است، انجام دهند و از فعالیت های بنگاه داری رهایی یابند. 
12. سیستم رگوالتوری در صنعت برق مستقل باشد، 
نماین��ده وزارت نیرو، قوه قضایی��ه و بخش خصوصی در 

سیستم رگوالتوری دارای حق رأی باشند. 
13. دول��ت در تعامل با سیس��تم بانک��ی و به منظور 
اعطای تس��هیالت بانکی به کارآفرین��ان و افزایش تولید 
جهت جلوگیری از تورم ناش��ی از کمبود تولید، بخشی 
از مابه التفاوت نرخ س��ود سپرده با نرخ تسهیالت بانکی 
را از محل یارانه ها یا صندوق ذخیره ارزی پرداخت کند. 

یادداشت

بازارنفت
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محمد پارسا
 عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

توافق هسته ای اشباع بازار نفت را 
تشدید می کند 

 توافق هس��ته ای احتمالی بین ایران و ش��ش قدرت 
جهانی که به لغو تحریم ها علیه تهران می انجامد باعث 
بازگشت بشکه های نفت ایران به بازار اشباع شده کنونی 

نفت خواهد شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز، مقام��ات آگاه 
به مذاک��رات می گویند که دو طرف ب��ه یک توافق که 
باعث لغو تحریم ها خواهد ش��د نزدیک شده اند. اگرچه 
هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است. تحلیلگران برای 
تعیین تاثیر این توافق روی بازارهای بین المللی پس از 
لغو تحریم ها تا حد زیادی روی نفت متمرکز ش��ده اند. 
زمان بندی هرگونه لغو تحریم که باعث کاهش صادرات 
نفت ایران ش��ده جزو یکی از مس��ائل مورد اختالف دو 
طرف برای رس��یدن به توافق است. اما حتی در صورت 
حص��ول یک توافق دیپلماتی��ک در هفته جاری مدتی 
زم��ان می برد تا ایران ص��ادرات مقادیر زیادی نفت را از 
سر بگیرد چرا که تحریم ها روی صادرات نفت ایران ابتدا 
باید به طور رسمی لغو شود و همچنین زیرساخت های 
نفتی آس��یب دیده ایران نیز مدرن س��ازی ش��ود. نیک 
شارما، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و مشاور  ای اچ اس با 
بیان اینکه دست کم 18 ماه زمان می برد تا ایران روزانه 
یک میلیون بشکه به صادرات نفت خود بیفزاید، افزود: 
ای��ران می تواند پس از لغو تحریم ه��ا روزانه حدود 200 
هزار بشکه به صادرات خود بیفزاید که رقم قابل توجهی 
نیست. موسس��ه اقتصاد انرژی که با دولت ژاپن مرتبط 
است، اعالم کرد: اگر توافقی حاصل شود عرضه نفت ایران 
احتماال تا نیمه دوم سال 2016 روزانه 700 تا 800 هزار 

بشکه افزایش خواهد یافت. 

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز



ص��دای رک��ود بلندت��ر از 
فری��اد صنعتگ��ران بر فضای 
تولید کش��ور مس��تولی شده 
تولیدکنن��دگان معتقدن��د  و 
ک��ه امروز رک��ود جدی ترین 
گرچ��ه  آنهاس��ت.  مش��کل 
دول��ت یازدهم خروج از رکود 
و کنت��رل تورم را در دس��ته 
سیاس��ت های  اصلی تری��ن 
داد  ق��رار  خ��ود  اقتص��ادی 
ام��ا ام��روز ن��ه تنه��ا بخش 
خصوصی بلک��ه دولتی ها نیز 
اعتق��اد دارن��د ک��ه هرچن��د 
ای��ن سیاس��ت ها در کنت��رل 
ت��ورم نتیج��ه خوبی داش��ته 
ام��ا در ح��وزه خروج از رکود 
 هن��وز تاثیر فراگی��ری دیده 

نمی شود. 
ام��روز، در زمان��ی ک��ه آمار 
نش��ان می دهد ت��ورم کنترل 
نعمت زاده،  محمدرضا  ش��ده، 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
می گوی��د که خ��روج از رکود 
همچنان اصلی ترین سیاس��ت 
دولت اس��ت. او ام��ا تنها مقام 
دولتی نیس��ت ک��ه در زمینه 
رک��ود اظهار نظر می کند بلکه 

مهدی کرباسیان، رییس هیأت 
عامل ایمیدرو نیز می گوید که 
کنترل تورم تا همین حد بس 
اس��ت و باید ب��ه فکر خروج از 

رکود باشیم. 
ب��رای پی��دا ک��ردن راه حل 
مناس��ب به غی��ر از قانون رفع 
موان��ع تولی��د ک��ه ب��ه گفته 
نعمت زاده قرار نیس��ت معجزه 
کن��د؛ ابت��دا بای��د دالیل این 
رک��ود را پی��دا ک��رد. اج��رای 
سیاس��ت هدفمن��دی یارانه ها 
و تش��دید تحریم ه��ا، دو عامل 
مهمی هس��تند که سایه رکود 
را بر س��ر صنایع گس��تراندند. 
عوامل��ی ک��ه با وج��ود تالش 
دولت یازدهم برای برون رفت 
از رکود، همچنان سرجای خود 
ایستاده اند و دلیل اصلی رکود 

به شما می روند. 
مه��دی تق��وی، اقتصاددان 
در ای��ن زمین��ه ب��ه »فرصت 
»رک��ود  می گوی��د:  ام��روز« 
موجود ناش��ی از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه هاست که در 
دولت گذش��ته صورت گرفت و 
افزای��ش حامل ه��ای انرژی را 
در پی داش��ت. گاز نهاده تولید 

اس��ت، وقتی نهاده تولید گران 
می شود منحنی عرضه اقتصاد 
به س��مت چپ و باال می کشد 
یعن��ی ه��م نرخ رش��د منفی 
حاص��ل می ش��ود و ه��م تورم 

40 درصدی.«
علیرضا پورفرج، اقتصاددان و 
کارشناس بخش صنعت نیز در 
گفت و گو با »فرصت امروز« در 
ای��ن باره بیان می کند: »رکود 
امروز در سمت تقاضا است. به 
دلیل اینکه کس��ب و کار دچار 
مش��کل ش��ده، س��طح درآمد 
م��ردم پایی��ن آمده و به دنبال 
آن تقاض��ا ب��رای خری��د کاال 
نی��ز کاهش پیدا کرده اس��ت. 
بنابرای��ن تولیدکنندگان قادر 
ب��ه ف��روش محصوالت ش��ان 

نیستند.«
او می افزاید: »انتظار برای رفع 
تحریم ه��ا نیز تقاضا را با تاخیر 
روبه رو کرده اس��ت که نتیجه 
آن را می ت��وان در بخش ه��ای 
خودرو و مسکن مشاهده کرد. 
همچنین سیس��تم بانکی ما از 
نظر اعتباری به سمت بازدهی 
تج��اری زود بازده پول حرکت 
می کن��د و به س��مت بازدهی 

بلند مدت نمی رود.«
با استناد به دالیلی که برای 
رکود برش��مرده ش��د، اکنون 
پرسش اینجاست که دولت چه 
راهکاره��ای دیگری را باید در 
پی��ش بگیرد تا تولیدکنندگان 
بتوانند خروج از رکود را لمس 
کنن��د و ن��ه فقط درب��اره آن 

بشنوند؟ 
تقوی ب��ا بیان اینکه دولت 
بای��د از سیاس��ت های غلطی 
ک��ه دول��ت قب��ل در پی��ش 
گرف��ت، دوری کن��د، اظهار 
می کن��د: »تنه��ا راه حلی که 
در ش��رایط فعلی برای دولت 
باقی مانده، به نتیجه رسیدن 
مذاکرات هس��ته ای و رسیدن 
ب��ه توافق اس��ت، زیرا در این 
صورت پول های بلوکه ش��ده 
ای��ران به کش��ور باز می گردد 
و از سوی دیگر میزان فروش 
نفت کش��ور نیز بیشتر شده و 
در نتیج��ه افزای��ش درآمد را 
ب��رای دول��ت در پ��ی خواهد 
داش��ت. نکته دیگر این است 
ک��ه انتظار م��ردم بر وضعیت 
می گذارد.  تاثی��ر  اقتص��ادی 
البت��ه هم��ه ای��ن م��وارد در 

صورت��ی می توان��د به خروج 
از رکود منتهی ش��ود که این 
پول ها به س��مت تولید روانه 

ش��وند.«
پورف��رج نی��ز در این زمینه 
تصری��ح می کند: »دولت باید 
یارانه ثروتمندان را قطع کند 
تا از بار هزینه هایش کاس��ته 
ش��ده و بتوان��د منابعی را به 
بخ��ش تولی��د تزری��ق کند، 
در ای��ن ص��ورت منابع مالی 
گس��ترده ای ب��ه تولید تزریق 
می ش��ود که خودش می تواند 
به عن��وان عامل��ی محرک به 
خ��روج از رک��ود کمک کند. 
س��اماندهی سیس��تم پولی و 
بانک��ی و جلوگیری از واردات 
کااله��ای س��اخت داخ��ل از 
دیگر سیاس��ت هایی است که 
دولت باید به طور جدی و به 
نفع تولیدکنندگان در دستور 

کار قرار دهد.«
این اقتصاددان معتقد است 
با الگوی کسب و کار فعلی که در 
کشور موجود است نمی توان به 
تغییر امید داشت بنابراین باید 
ای��ن الگو تغیی��ر کند تا بتوان 

شاهد تحول بود.

راهکارهایی برای خروج از رکود

آفتابتوافقسایهرکودراکنارمیزند

س��خنگوی خودروسازان راین 
از احتم��ال تولی��د خودروه��ای 

هیوندایی در ایران خبر داد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
امیدرضا طالش��یان، س��خنگوی 
ش��رکت خودروس��ازی راین، با 
بی��ان اینکه پ��س از برداش��ته 
ش��دن تحریم ه��ا ب��ا توج��ه به 
سابقه همکاری این خودروسازی 
ب��ا هیوندای��ی آمادگ��ی این را 
داری��م که ش��راکت مان را با این 
اظهار  دهیم،  ادامه  خودرو سازی 
کرد: در طول یک س��ال گذشته 
مذاکراتی با ش��رکت هیوندایی و 
چند خودروس��از دیگ��ر ژاپنی و 
اروپای��ی برای آغ��از همکاری ها 
آمادگی  اس��ت.  گرفت��ه  صورت 
شراکت با شرکت هیوندایی پس 
از تحریم ه��ا نیز وج��ود دارد اما 
محدود به این برند نخواهیم بود. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه آغاز 
موکول  مش��ترک  همکاری های 
به رفع تحریم هاست، اظهار کرد: 
هم اکنون زیرساخت ها و خطوط 
در  هیوندای��ی  تولی��د ش��رکت 
خودروس��ازان راین موجود است 
و می توان به سرعت همکاری را 

با این شرکت از سر گرفت. 
برنامه ری��زی  از  طالش��یان 
خودروس��ازی راین ب��رای تولید 

16 هزار دس��تگاه خودرو در سال 
جاری خبر داد و تصریح کرد: این 
میزان تولید در قالب چهار محصول 
جدید انجام خواهد شد. همچنین 
یک محصول  SUV)شاسی بلند( 
نیز تا سال 1395 تولید و به بازار 

عرضه خواهد شد. 
ش��رکت  برنامه ری��زی  از  او 
خودروسازان راین برای عرضه دو 
محصول ظرف آینده ای نزدیک به 
ب��ازار داخلی خب��ر داد که قیمت 
یک��ی از ای��ن خودروه��ا کمتر از 

40 میلیون تومان خواهد بود. 
سخنگوی خودروسازی راین، با 
بیان اینکه این خودروها محصول 
کش��ور چین هس��تند اما با برند 

راین خودرو به بازار ارائه می شوند، 
گفت: این مجموعه خودروساز در 
تالش اس��ت محصولی را انتخاب 
و به ب��ازار عرضه کند که قطعات 
اصل��ی آن از برنده��ای مع��روف 
خودروسازی جهان و از استهالک 

پایینی برخوردار باشد. 
او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دوران 
س��ری دوزی در صنعت خودرو 
به سر رسیده اس��ت، بیان کرد: 
امروز توقع م��ردم تغییر کرده و 
تکنولوژی و امکانات برای مردم 
مهم شده ، از همین رو ما اعتقاد 
داریم خودروه��ا حتی در طبقه 
قیمت��ی پایی��ن نیز بای��د دارای 
امکاناتی باشند که مصرف کننده 

را راضی کند. 
طالش��یان در ادامه با اش��اره 
قیم��ت  کاه��ش  ذهنی��ت  ب��ه 
خودرو پس از برداش��ته ش��دن 
تحریم ها، گف��ت: اینکه با توافق 
هس��ته ای قیمت خودرو کاهش 
قابل مالحظه ای خواهد داش��ت 
ذهنی��ت اش��تباهی اس��ت. اگر 
تصور کنیم با رفع تحریم قیمت 
خودروی 50 میلیون تومانی، 30 
می ش��ود  تومان  40 میلی��ون  تا 
نادرس��ت اس��ت،  در سال جاری 
هزینه ه��ای مختل��ف از جمل��ه 
قیمت مواد اولیه، بیمه، مالیات، 
دس��تمزد و غی��ره افزایش یافته 
به  نمی ت��وان  بنابرای��ن  اس��ت. 

کاه��ش قیمت خ��ودرو امیدوار 
بود. 

البت��ه  ادام��ه داد:  طالش��یان 
تواف��ق هس��ته ای باع��ث ایجاد 
تن��وع در محصوالت و مدل های 
ای��ران  در  تولی��د  خودروه��ای 
خواهد شد. از آن سو نیز ممکن 
اس��ت با رفع رک��ود و رونق بازار 
خودرو ش��اهد مق��داری افزایش 
قیمت در خودروهای سواری در 

بازار آزاد نیز باشیم. 
او در پاس��خ به پرسشی مبنی 
ام��کان ادغام ش��رکت های  ب��ر 
خودروس��ازی کوچ��ک، اظه��ار 
کرد: موضوع ادغام خودروسازان 
کوچک از نظر تئوری سیاس��ت 
درستی اس��ت به گونه ای که در 
کش��ورهای صنعتی نیز بسیاری 
از برندهای خودروس��ازی دنیا با 

یکدیگر ادغام شده اند. 
طالش��یان ب��ا بی��ان اینکه با 
ای��ن حال م��ا تاکن��ون مذاکره 
زمین��ه  ای��ن  در  برنام��ه ای  و 
ک��رد:  تصری��ح  نداش��ته ایم، 
در  خودروس��ازی  ش��رکت های 
ایران س��هامداران متنوعی دارند 
و بای��د دید کدام ش��رکت ها و با 
چه هدفی می توانند ادغام شوند 
و آی��ا این کار از نظ��ر اقتصادی 

به صرفه است یا نه؟ 

احتمال تولید خودروهای هیوندایی در ایران

 معاون تدوین و ترویج سازمان 
ملی استاندارد گفت: سازمان های 
دولتی در روند واگذاری وظایف 
به بخش خصوصی مقاومت  خود 

می کنند. 
عل��ی  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
تخصصی  درگردهمایی  اب��اذری 
ک��ه با حض��ور مدی��ران کنترل 
استاندارد  کارشناس��ان  کیفیت، 
آزمایش��گاه های هم��کار، مراکز 
آموزشی و شرکت های خصوصی 
برگزارش��د، اظهار کرد: بازرسان 
از  بی��ش  س��االنه  اس��تاندارد 

3000 بازرسی را در سطح کشور 
انجام می دهند. 

وی خاطر نش��ان کرد: س��ال 
گذش��ته بیش از 5000 ترازوی 
ثابت، س��یار و همکف و 20 هزار 
نازل س��وخت پم��پ بنزین در 
استاندارد  بازرسان  توسط  کشور 

بازرسی شد. 
اب��اذری اف��زود: زمان��ی ب��ود 
که س��ازمان ملی اس��تاندارد در 
س��ال نمی توانست بیش از 200 
استاندارد ملی را تدوین کند ولی 
با تغییراتی که در روند واگذاری 

برخی وظایف به بخش خصوصی 
انجام ش��د سال گذش��ته بیش 
از 3500 اس��تاندارد در کش��ور 

تدوین و تجدیدنظر شد. 
اباذری ادامه داد: سال گذشته 
بیش از یک میلیون نفر س��اعت 
آموزش درون و برون س��ازمانی 
برای مجموعه کارکنان س��ازمان 
ملی اس��تاندارد برگزار ش��د که 
ای��ن آموزش ها به  بدون ش��ک 
افزایش کم��ی و کیفی عملکرد 

آنها منتهی می شود.  
معاون س��ازمان ملی استاندارد 

اضافه کرد: طی چند سال گذشته 
تالش شده بخشی از این وظایف 
ب��ه بخش خصوصی واگذار ش��ود 
تا رون��د انجام آنها هم دقت و هم 

سرعت بیشتری بگیرد. 
اب��اذری یادآورش��د: واگذاری 
برخی وظایف استاندارد به بخش 
خصوص��ی موافق��ان و مخالفان 
زی��ادی دارد زی��را واقعیت این 
دولتی  که دس��تگاه های  اس��ت 
چن��دان مایل به کوچک ش��دن 
ندارن��د  دوس��ت  و  نیس��تند 
رون��د  در  خصوص��ی  بخ��ش 

فعالیت های شان ورود پیدا کند. 
وی تاکیدکرد: بخش خصوصی 
باید با مش��ارکت فعال، افزایش 
عملک��رد  و  بین��ش  و  دان��ش 
قابل قب��ول بخش دولتی را برای 
استفاده از ظرفیت هایش ترغیب 

کند. 
اب��اذری گف��ت: درس��الی که 
گذشت در مجموع 15 استاندارد 
در اس��تان البرز نهایی ش��د که 
این رقم بس��یار کمتر از ظرفیت 
ایران  واقعی این استان به عنوان 

کوچک است. 

دولتی ها در واگذاری وظایف به بخش خصوصی مقاومت می کنند 
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خبـــر

به بهانه رونمایی از برنامه راهبردی وزارت صنعت
صنعت نساجی را در فضایی 

عادالنه مقایسه کنید

در مراس��م روز صنعت سال جاری، توسط معاون 
اول رییس جمه��ور و وزیر صنعت از برنامه راهبردی 
وزارت صنع��ت یا همان س��ند اس��تراتژی توس��عه 
صنعتی کشور رونمایی شد. این سند شامل دو جلد 
اس��ت که جلد اول به س��طح کالن صنایع پرداخته 
و هدف آن شناسایی رش��ته فعالیت های اولویت دار 
کش��ور اس��ت و جل��د دوم آن نیز به نقش��ه راه این 

صنایع منتخب و اولویت دار اختصاص دارد. 
آخرین باری که از سند استراتژی توسعه صنعتی 
کش��ور رونمایی ش��د مربوط به اواخ��ر دولت دهم 
است که سند مش��ابهی توسط رییس جمهور و وزیر 
صنعت وقت رونمایی ش��د. اینکه آیا هر چهارس��ال 
ی��ک بار می بای��د با صرف وق��ت و هزینه های گزاف 
یک س��ند استراتژی توسعه صنعتی تهیه و رونمایی 
کرد و دولت بعدی یا حتی وزیر صنعت بعدی آن را 
قبول نداشته باشد و دوباره و چندباره به تدوین سند 
جدی��دی همت گمارد، از اهداف این مقاله نیس��ت. 
ش��اید ب��ه همین دلیل اس��ت که هنوز ه��م پس از 
گذشت سال ها، کشور از وجود استراتژی صنعتی که 
مورد قبول همگان باش��د بی بهره بوده و هزینه های 
آن را نیز می پردازد و هر مس��ئول صنعتی به سلیقه 
خ��ود، صنایع منتخب و اولویت دار را انتخاب کرده و 

به روش خود از آن حمایت می کند. 
به نظر اینجانب، س��ند اس��تراتژی توسعه صنعتی 
همانند برنامه های پنجساله توسعه از اسناد باالدستی 
کش��ور بوده و باید پس از تهی��ه به تصویب مجلس 
ش��ورای اسالمی نیز برس��د تا به راحتی نتوان هر از 
چند گاهی نسبت به تغییر و بازنویسی آن اقدام کرد 
و هر دولتی با هر گرایشی موظف به اجرای آن باشد 

همانند تمامی کشورهای توسعه یافته در جهان. 
 ام��ا مطلبی که قصد دارم در ای��ن فرصت به آن 
اش��اره کنم مقایس��ه صنایع مختلف در این سند در 
یک فضای ناعادالنه و نابرابر اس��ت. بدیهی است در 
چنین فضایی،  نتایج به دست آمده نیز قابل اطمینان 

نخواهد بود. 
ش��اخص هایی که در این س��ند در بین صنایع به 
مقایس��ه گذاشته ش��ده اس��ت عبارتند از نقش آن 
صنعت در ایج��اد ارزش افزوده، ارزآوری، اش��تغال، 
حجم س��رمایه گذاری های انجام شده، سهم صنعت 
از بازار داخلی، مزیت نس��بی آش��کار ش��ده و سهم 
بنگاه ه��ای بزرگ و کوچ��ک در صنایع که بر مبنای 
امتیازات کس��ب ش��ده ب��رای هر صنع��ت، اولویت 

حمایت از آن صنعت تعیین شده است. 
مایل هس��تم در اینجا مقایسه ای داشته باشم بین 

سه صنعت پتروشیمی، خودروسازی و نساجی. 
در ح��ال حاض��ر صنای��ع پتروش��یمی خوراک 
م��ورد  نیاز خود را از قرار هر مترمکعب 13 س��نت 
ب��ا ارز مبادالتی دریاف��ت می کنن��د. )در حالی که 
قیمت صادراتی این گاز حداقل 35 س��نت اس��ت( 
و محص��والت خود را در بازارهای داخلی و جهانی 
ب��ا باالترین ن��رخ ممکن با احتس��اب دالر آزاد به 
فروش می رس��انند و از مزیت نس��بی وجود ذخایر 
عظی��م گاز در کش��ور ب��ه بهترین نح��و برخوردار 
می شوند و قطره ای از این مزیت نسبی را به حلقه 

بعدی خود منتقل نمی کنند. 
این صنعت را مقایسه کنید با صنایع نساجی که 
باید مواد اولی��ه مورد نیاز خود را از همین صنایع 
پتروش��یمی یا از س��ایر تامین کنن��دگان داخلی و 
جهانی مانند تولیدکنن��د گان پنبه و اکریلیک و... 
و با ارز آزاد و بعضا در ش��رایط تحریم تهیه کنند. 
طبیعی است که در چنین کارزار نابرابری، صنعت 
پتروش��یمی قادر خواهد بود امتیازات بیشتری در 
بخش هایی مانن��د ایجاد ارزش اف��زوده، ارزآوری، 
س��هم بازار داخل و. . . نس��بت به صنایع نساجی 
کس��ب کرده و در اولویت  حمایت های دولت قرار 
گی��رد ی��ا صنایع خودروس��ازی با تعرف��ه واردات 
75 درص��دی که با س��ایر هزینه ه��ای دیگر تا مرز 

100 درصد نیز می رسد. 
همچنین ام��کان قاچاق خودرو به داخل کش��ور 
تقریب��ا مع��ادل صفر درصد اس��ت. در این ش��رایط 
خودروه��ای واردات��ی ب��ا قیمت��ی تقریب��ا  دو برابر 
قیمت های جهانی به دست مصرف کنندگان داخلی 
در ایران می رسد. به همین دلیل خودروهای ساخت 
داخل نیز با دو براب��ر قیمت واقعی به مصرف کننده 
داخل��ی عرض��ه می ش��ود. طبیعی اس��ت در چنین 
ش��رایطی، امتیازات مکتس��به صنعت خودرو نیز در 
ش��اخص هایی نظیر ایجاد ارزش  افزوده، سهم از بازار 
داخلی، حجم س��رمایه گذاری و... از صنعت نساجی 
بیش��تر ش��ده و در اولویت باالتری نسبت به صنعت 

نساجی قرار می گیرد. 
مقایس��ه کنید این صنایع را با صنعت نساجی که 
باید مواد اولیه خود را ب��ا باالترین نرخ های جهانی، 
آن ه��م با ارز آزاد تهیه کند و محصول تولیدی خود 
را در بازاری رقابتی و فش��رده به فروش رسانده و با 
پدیده قاچاق، دامپین��گ و واردات بی رویه کاالهای 

مشابه نیز دست و پنجه نرم کند. 
خالصه اینکه مقایس��ه صنایع داخلی کش��ور، آن 
هم در س��ندی معتبر همانند سند استراتژی توسعه 
صنعتی که نقشه راه صنایع کشور را ترسیم می کند، 
در فضای��ی ناعادالن��ه و نابراب��ر و در حالی که برخی 
از صنایع از رانت های آش��کار و پنهان سود می برند 
به هی��چ عنوان منطقی نب��وده و عالئم صحیحی را 
به تصمیم گیران و مس��ئوالن تراز اول کشور مخابره 

نمی کند و آنان را به خطا می اندازد. 
بدیهی اس��ت صنعت نساجی و به خصوص پوشاک 
که در این س��ند اصوال نادیده انگاش��ته شده است، 
می تواند در یک مقایس��ه و رقاب��ت منصفانه و برابر 
از اولویت های اصلی اس��تراتژی صنعتی کش��ورمان 
باش��د و نقش بسزایی در توس��عه صنعتی، اشتغال، 
ارز آوری، کسب سهم مناسب از بازار داخل و ایجاد 

ارزش افزوده ایفا کند. 

سرانجام قیمت گذاری خودرو هنوز 
مشخص نیست

رییس ش��ورای رقابت از نامشخص بودن سرانجام 
نام��ه درخواس��ت وزارت صنعت مبنی بر بازگش��ت 

قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت خبر داد. 
ب��ه گزارش ایرنا، رضا ش��یوا در نشس��تی خبری، 
مجازی در پاس��خ به پرسشی در خصوص نامه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس جمهور 
و تقاض��ا ب��رای بازگش��ت قیمت گذاری خ��ودرو از 
ش��ورای رقابت به س��ازمان حمایت، اظهار داش��ت: 
این نامه مدت ها قبل توس��ط وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به معاون اول ارس��ال ش��ده بود اما سرانجام 

این نامه هنوز مشخص نشده است. 
وی ادامه داد: به هر حال در جلسات متعددی که 
داشتیم از نقش شورای رقابت دفاع شد زیرا هر بازار 
و کاالیی که انحصاری باشد شورای رقابت باید درآن 
دخالت کند و تش��خیص شورای رقابت این است که 
بازار خودروهای زیر 2500 سی. س��ی این شرایط را 

دارد. 

تعیین دستورالعمل جدید قیمت خودرو در مردادماه 
و با آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای رقابت

رییس ش��ورای رقابت درباره علت تثبیت نش��دن 
قیم��ت خودرو ه��ای داخل��ی و اینکه چ��را با وجود 
تاکید ش��ورا مبنی بر به بهبود تولی��د داخلی هنوز 
چیز خاصی مش��اهده نمی ش��ود؟ خاطرنشان کرد: 
براساس دستورالعمل سال گذش��ته شورای رقابت، 
قیمت ه��ا روی س��ایت ها قرار گرفته اما برای س��ال 
جدی��د هنوز به جمع بندی برای ارائه دس��تورالعمل 
نرس��یدیم و دلیل این امر نیز این است که به پایان 
دوره ش��ش ساله شورای رقابت رسیدیم و دو جلسه 
است که حکم اعضای شورای رقابت به پایان رسیده 
و بنابر این جلس��ه نداریم و قرار اس��ت در نخستین 
جلس��ه ای که در پای��ان مرداد ماه برگزار می ش��ود 
بحث مطرح شود که برای سال 94 وضعیت قیمتی 

بررسی خواهد شد. 

دریافت اطالعات از بانک مرکزی برای تعیین 
نرخ خودرو در سال 94

وی درپاسخ به این پرسش که دو تکلیف شورای 
رقابت در س��ال جاری قیمت گ��ذاری خودروهای 
داخلی و تعیین سرنوش��ت دس��تورالعمل واردات 
خ��ودرو اس��ت، درب��اره آخرین وضعی��ت این دو 
رس��الت ش��ورا توضیح دهید، ادامه داد: ش��ورای 
رقابت به جز این دو تکلیف، وظایف بیشتری دارد 
اما خودرو کاالی مورد توجه عام بوده و در زندگی 
مردم اثرگذار اس��ت. توجه ها به آن جلب شده اما 
شورا در 30تا 40 رشته فعالیت دارد که بحث های 
انحص��اری، ادغام، سوءاس��تفاده و امتیازهای ویژه 

است. 
وی افزود: دس��تورالعمل خودروهای داخلی برای 
خودروهای زیر 2500 سی س��ی که 75 درصد تولید 
داخلی است و این دستورالعمل در سال پیش تنظیم 
شده و امسال هم همان را به کار می بریم و اطالعات 
هم از مقامات ذی رب��ط مانند بانک مرکزی دریافت 
شده و در نخس��تین جلسه شورا بحث دستورالعمل 

قیمت خودرو برای 94 بررسی می شود. 

امتناع نمایندگی ها به واگذاری خدمات پس از 
فروش به واردکنندگان

وی با بیان آنکه چند ماه پیش مذاکراتی با وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��رای خودروهای وارداتی 
انجام شده است، گفت: وضعیت به نظر شورا مناسب 
نیس��ت زیرا اگر قرار باشد فقط نمایندگی ها خودرو 
وارد کنند از وضعیت رقابتی خارج می ش��ویم و قرار 
ش��د نمایندگی ها خدمات پ��س از فروش را به افراد 
حقیقی و حقوقی که عالقه مند هس��تند خودرو وارد 

کنند، واگذار کنند. 
ش��یوا تاکید کرد: براس��اس ارزیابی های ش��ورای 
رقابت متاس��فانه نمایندگی ها خدمات پس از فروش 

را به افراد حقیقی و حقوقی نفروختند. 
وی ادامه داد: بحث ش��ورای رقابت این اس��ت که 
اگر نمایندگی ها، خدمات پس از فروش را نفروشند، 
وضعیت خودروه��ای وارداتی انحصاری خواهد ماند 
که در آن صورت ش��ورای رقابت دخالت خواهد کرد 
البته این ش��ورا منتظر اس��ت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با نمایندگی ها جلس��اتی را برگزار و اتمام 
حجت کند و اگر به جمع بندی رسیدیم که خواهان 
ف��روش خدم��ات پس از ف��روش نیس��تند در زمره 
کاالهای انحصاری قرار می گیرد و شورای رقابت در 

قیمت گذاری ها نظارت می کند. 
ریی��س ش��ورای رقاب��ت تصری��ح ک��رد: اکث��ر 
نمایندگی ه��ای معتبر دنیا به ی��ک نماینده داخل 
کش��ور مجوز برای واردات خودرو می دهند و اگر 
ش��رکت تولیدکننده بزرگی باش��د، بیشتر از یک 
نماین��ده نمی خواهد، اگ��ر بحث خودروی وارداتی 
رقابتی ش��ود افرادی ک��ه می خواهند خودرو وارد 
کنند باید خدمات پس از فروش داش��ته باشند اما 
این خدمات را می توانند از نمایندگی ها خریداری 
کنن��د و به هر جهت اعتق��اد داریم در آن صورت 
ب��ازار رقابت��ی می ش��ود و اگر به ای��ن جمع بندی 
برس��یم که ای��ن کار عملی نیس��ت و نمایندگی ها 
اش��تیاقی برای فروش این خدمات ندارند، در آن 

صورت دخالت می کنیم.

خـودرو یادداشت

عسل داداشلو

علیرضا حائری
کارشناس صنعت نساجی



اقتص��ادی  ش��رایط  آی��ا 
کش��ور پس از رف��ع تحریم ها 
آی��ا  ش��د؟  خواه��د  ع��وض 
قواع��د س��رمایه گذاری تحت 
پس��اتحریم  ش��رایط  تأثی��ر 
ق��رار می گی��رد؟ تحریم ها چه 
بازارهای��ی را تحت تأثیر خود 
ق��رار می دهد و ک��دام بازارها 
برای س��رمایه گذاری جذاب تر 
می ش��ود؟ این پرسش��ی است 
ک��ه ای��ن روزه��ا بس��یاری از 
تحلیلگران را به خود مش��غول 
داش��ته اس��ت و هم��ه تالش 
می کنند تا چش��م اندازی را که 
در براب��ر اقتصاد کش��ور وجود 

دارد، شناسایی کنند. 
س��ایت خب��ری اقتصاد نیوز 
با انتش��ار گزارشی در این باره 
اعالم کرده اس��ت که در زمان 
رف��ع تحریم ه��ا بازار س��پرده 
بانکی برای س��رمایه های خرد 
مکان مناس��بی اس��ت اما اگر 
حجم سرمایه قابل توجه باشد 
و ش��رایط اقتص��ادی بازارهای 
مولد قابل قبول باشد سرمایه ها 
ب��ه س��مت بازاره��ای مولد و 

صنعتی سوق می یابند. 
 ش��رایط مذاک��رات در حال 
حاضر به گون��ه ای رقم خورده 
که کارشناس��ان و افراد بر این 
عقیده هستند مذاکرات نتیجه 
مثبتی خواهد داشت از این رو 
بازارهای مالی دچار نوسانات و 
تغییراتی شده که هر فردی را 
به س��مت خ��ود برای عرضه و 

تقاضا می کشاند. 
در کن��ار بازارهای غیرمولد 
ط��ال، س��که و ارز ک��ه حج��م 
اعظم س��ود و معامل��ه بر پایه 
دالل��ی تنظیم ش��ده اس��ت، 
بازاری بس��یار آرام و بی دغدغه 
در ب��ازار پول��ی و مالی اقتصاد 
وج��ود دارد ک��ه می توان��د در 
ش��رایط فعلی مکان مناس��بی 
برای ذخیره س��ازی سرمایه و 
تا حدودی کسب درآمد باشد. 
ب��ازار بانک یا به عبارت بهتر 
بازار س��پرده گذاری بانکی یک 
ب��ازار مطمئ��ن ب��رای حفظ و 
دریاف��ت س��ود معینی اس��ت 
که در ش��رایط عدم سوددهی 
بازارهای مولد و غیر مولد برای 
س��رمایه های ان��دک و بزرگ 
مناس��ب اس��ت. این ب��ازار در 
چند وقت گذش��ته با تغییرات 
نس��بی در نرخ س��ود سپرده و 
حضور موسسات غیرمجاز مالی 
و اعتباری اندکی دس��تخوش 
تغییر شد اما همچنان به دلیل 
رکود اقتصادی حاکم بر جامعه 
این بازار جایگاه مناسبی دارد. 
ب��ازار  اصل��ی  غ��ذای 

س��پرده گذاری بانک��ی، پول و 
اس��کناس یا در مفه��وم بهتر 
ریال اس��ت؛ ریالی که در چند 
وق��ت گذش��ته ارزش خود را 
بس��یار از دست داده است. در 
پی به نتیجه رسیدن مذاکرات 
هس��ته ای ارزش ریال جایگاه 

قبلی خود را به دس��ت خواهد 
آورد و رش��د مناسبی را شاهد 

خواهد بود. 
ب��ا رش��د ارزش ریال قدرت 
خری��د افراد تا حدودی تقویت 
خواهد شد و دست افراد برای 
انتخاب های بهتر و بیش��تر در 

بازار دادو ستد بازتر خواهد بود. 
ح��ال ب��ا توجه به ش��رایط 
حاک��م بر اقتصاد و انتظار بازار 
و م��ردم ب��رای ش��نیدن خبر 
هس��ته ای،  مذاکرات  قطع��ی 
برخی کارشناسان بر این باورند 
که سپرده گذاری سرمایه ریالی 

نزد بانک سودی عاید صاحبان 
خ��ود خواه��د کرد و در لحظه 
ف��رد می توان��د به ری��ال خود 
دسترس��ی داش��ته باشد. این 
در حالی اس��ت ک��ه اگر ریال 
را در ش��رایط فعلی به دالر یا 
کاالی س��رمایه ای تبدیل کرد، 
دسترس��ی به ریال را س��خت 

خواهد کرد. 
البت��ه نباید فرام��وش کرد 
که بازار س��پرده گذاری بانکی 
همیش��ه با چهار ب��ازار موازی 
خود س��نجیده می شود و یکی 
از ای��ن بازاره��ا، بازار مس��کن 
اس��ت؛ بازاری ک��ه اگر فردی 
سرمایه ای داشته باشد و با آن 
بتواند مس��کنی خریداری کند 
حتماً سرمایه خود را به سمت 

آن سوق خواهد داد. 
در این رابطه یک کارشناس 
ب��ازار پول��ی و بانک��ی گف��ت: 
س��پرده گذاری در بان��ک ب��ه 
بازاره��ای مس��کن، ط��ال، ارز 
و  دارد  بس��تگی  ب��ورس  و 
باتوج��ه ب��ه ش��رایط می توان 
مدعی ش��د بهترین بازار برای 
سرمایه گذاری در دو سال اخیر 

بازار بانکی بوده است. 
س��یدکمال س��یدعلی اظهار 
کرد: در ش��رایط فعلی که امید 
دس��تیابی به توافق هس��ته ای 
احساس می شود بازارهای موازی 
مول��د به س��مت رونق حرکت 
کرده اند و با به نتیجه رس��یدن 
مذاکرات احتمال داده می ش��ود 
بازارهای مولد نیز حرکت رو به 
جلوی��ی در پی��ش گیرند که در 
این صورت سرمایه ها آنچنان به 
بازار س��پرده گذاری بانکی واریز 

نخواهد شد. 
او ادام��ه داد: احتم��ال داده 
می ش��ود در زم��ان تواف��ق و 
حرکت بازارهای مولد حجمی 
از س��پرده های بانک��ی خ��ارج 
ش��ود که س��رعت خروج این 
س��رمایه ها ارتباط تنگاتنگی با 
سرعت لغو تحریم ها و ثبات در 

اقتصاد کشور دارد. 
وی افزود: پیش بینی می شود 
در بلند مدت سود سپرده بانکی 
ح��دود 14 ت��ا 16 درصد قرار 
گی��رد که این ب��ه میزان تورم 

کشور بستگی دارد. 
س��یدعلی در پاس��خ به این 
س��وال که س��رمایه های خرد 
ب��ه بانک ها راه پی��دا خواهند 
ک��رد، بیان کرد: س��رمایه های 
خرد جذب س��پرده های بانکی 
خواهد ش��د زیرا سرمایه خرد 
ب��رای صرف در بازارهای مولد 
نیاز به آرامش و ثبات بیش��تر 

بازارهای مولد دارد. 

وضعیت بازارهای موازی در شرایط پساتحریم

پس از توافق هسته ای در بازار بانک سرمایه گذاری کنیم؟

 
یک فعال بازار آتی معتقد است 
با فروکش کردن جو هیجانی اخیر 
بازار آتی از کف برگش��ته و برای 
س��رمایه گذاران در سررسیدهای 
دورتر سود حداقل 10درصدی را 
در بازه سرمایه گذاری یک ساله به 

ارمغان می آورد. 
فشار همزمان ریزش قیمت ها 
در ب��ازار جهانی طال، بازار نقدی 
سکه و دالر داخلی موجب شده 
تا امروز هم شاهد افت قیمت ها 
در بازار آتی سکه طال باشیم. جو 

روانی مثبت حاک��م بر بازارهای 
م��وازی ارز و طال و بازار س��هام 
متاث��ر از انتش��ار اخب��ار مثبت 
از مذاک��رات هس��ته ای و انتظار 
فع��االن بازار برای اع��الم توافق 
جام��ع از س��وی ای��ران و گروه 
1+5، ام��روز ه��م برقرار اس��ت 
به طوری که سکه نقدی تا حدود 
20هزار تومان حباب منفی پیدا 
کرده، در بازار سهام شاخص کل 
دو کان��ال پیاپی را طی یک روز 
شکسته و در بازار آتی سکه هم 
روند ریزشی قیمت ها کماکان در 

حال ادامه است. 
سیاوش س��لیمانی، کارشناس 
بازار آتی درخصوص شرایط این 
روزهای بازار آت��ی در گفت و گو 
با اقتصاد نی��وز اظهار کرد: روند 
معامالت ب��ازار آتی ای��ن روزها 
به گون��ه ای اس��ت ک��ه خبرهای 
مثب��ت توافق از چن��د روز قبل 
موجب ش��د تا جو روانی مثبتی 
می��ان معامله گران و فعاالن بازار 
ش��کل گیرد و ب��ازار به اصطالح 
اخب��ار مثب��ت را »پی��ش خور« 
کند، بنابراین پیش بینی می کنم 

اگر ب��ه زودی خبر توافق جامع و 
لغو تحریم ها نیز اعالم شود، روند 
ح��ال حاضر این بازار به زودی به 
روال ع��ادی و متعادل بازخواهد 

گشت. 
آتی،  ب��ازار  کارش��ناس  ای��ن 
چه��ار مولفه را به عن��وان عناصر 
در  ک��ه  ب��ازار  ای��ن  کلی��دی 
روزه��ای آین��ده می تواند تعادل 
را ب��ه روند قیمت ه��ا و مبادالت 
س��که بازگردان��د ذک��ر ک��رد و 
ادام��ه داد: حب��اب منفی س��که 
طال ک��ه حدود 20ه��زار تومان 

اس��ت، اختالف قیمت بسیار کم 
پیش بینی  سررس��یدها،  می��ان 
نوس��ان ن��رخ دالر در مح��دوده 
از  جلوگی��ری  و  3200توم��ان 
ریزش آن توس��ط بانک مرکزی 
و در نهای��ت پیش بینی افزایش 
قیم��ت اونس طال ب��ه علت قرار 
داش��تن نرخ ط��الی جهانی در 
پارامترهای��ی  جمل��ه  از  ک��ف، 
هس��تند که در روزه��ای آینده 
موج��ب خواهد ش��د ب��ازار آتی 
از ک��ف فعل��ی برگش��ته و بعضا 

سبزپوش نیز شود. 

اقتصادنیوز بررسی می کند

سکه آتی بخریم یا نخریم؟

نظام  اص��الح  پروژه  مس��ئول 
بانکی از ارس��ال دو الیحه قانون 
بانک مرک��زی و قانون بانکداری 
برای اصالح نظام بانکی به دولت 
ط��ی 10 روز آین��ده خبر داد و 
گفت: بناس��ت به س��رعت لوایح 

نهایی به مجلس ارائه شود. 
 حسین عیوضلو در گفت وگو 
با تس��نیم در پاس��خ ب��ه اینکه 
آیا »الیحه اص��الح نظام بانکی 
که بناس��ت ب��ه زودی به هیأت 
وزی��ران تقدی��م ش��ود هم��ان 
الیحه ای اس��ت ک��ه در دولت 
قب��ل و در قال��ب ط��رح تحول 
بانک��ی در حال تدوی��ن بود؟« 
اظهار داشت: در سال 90 بانک 
مرک��زی و وزارت اقتصاد وقت 
دو الیح��ه ب��رای اص��الح نظام 

بانکی تحت عنوان الیحه قانون 
بان��ک مرکزی و الیح��ه قانون 
بانک��داری در دس��ت بررس��ی 

داشتند که مسکوت ماند. 
وی افزود: اما در دولت یازدهم 
بازنگری بر لوایح مذکور در بانک 
مرک��زی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی آغاز ش��د به نحوی که 
اخیراً هر روز جلس��اتی به همین 
منظور در وزارت اقتصاد تشکیل 

می شود. 
نظام  اص��الح  پروژه  مس��ئول 
بانک��ی با بیان اینک��ه باتوجه به 
بازنگری های صورت گرفته امید 
می رود لوای��ح نهایی تا دو هفته 
آینده به مجلس ارائه شود، ادامه 
داد: در اصالحی��ه جدی��د نظام 
بانک��ی، قان��ون عملی��ات بانکی 

ب��دون رب��ا زیرمجموع��ه قانون 
بانکداری خواهد بود. 

عیوضلو ضمن اش��اره به اینکه 
همزم��ان ب��ا بررس��ی دو الیحه 
بانک مرکزی و قانون بانکداری، 
طرح ویژه ای ب��رای اصالح نظام 
بانکی با اشراف وزارت اقتصاد در 
حال تدوین اس��ت، تصریح کرد: 
نتیجه نهای��ی این طرح حداکثر 
تا شهریورماه اعالم خواهد شد. 

وی گفت: ام��ا در نهایت آنچه 
از سوی دولت برای اصالح نظام 
بانکی تقدیم مجلس خواهد شد 
همان الیحه قانون بانک مرکزی 
و الیحه قان��ون بانکداری خواهد 

بود. 
نظام  اص��الح  پروژه  مس��ئول 
بانک��ی درخصوص زم��ان اتمام 

بررس��ی الیحه های اصالح نظام 
بانک��ی در دولت اظهار داش��ت: 
الیح��ه قانون بان��ک مرکزی در 
هفت��ه ج��اری و الیح��ه قانون 
بانک��داری نیز ط��ی هفته آینده 
تمام می ش��ود؛ قرار بر این است 
ط��ی 10 روز آینده لوایح مذکور 
تقدی��م دول��ت و بع��د از آن با 

سرعت به مجلس ارائه  شود. 
طرح تح��ول بانک��ی یکی از 
محورهای طرح تحول اقتصادی 
است؛ طرح تحول اقتصادی نام 
طرح کالن اقتصادی اس��ت که 
در هف��ت حوزه اقتص��اد ایران 
ازجمل��ه هدفمندکردن یارانه ها 
از س��وی دولت نهم مطرح شد. 
آغ��از بحث در م��ورد این طرح 
از س��وی محم��ود احمدی نژاد 

و در بهم��ن س��ال 1386 بود. 
احمدی ن��ژاد در پی��ام نوروزی 
خود نیاز به اجرای این طرح را 
اعالم کرد و مجلس هش��تم نیز 
کمیسیون ویژه ای را به این امر 
اختص��اص داد. در دول��ت نهم 
هم کارگ��روه ویژه ای برای این 

امر تشکیل شد.
 این ط��رح در دولت دهم هم 
پیگیری ش��د. با تمام اختالفات، 
س��رانجام در زمس��تان88 ای��ن 
ط��رح ب��ا تعدیالت��ی از س��وی 
مجلس تصویب شد اما مناقشات 
همچنان ادام��ه یافت. این طرح 
را می توان از چالش برانگیزترین 
مس��ائل در ح��وزه سیاس��ت و 
اقتص��اد ای��ران در ده��ه اخی��ر 

دانست. 

 جزییات الیحه اصالح نظام بانکی 

 ۲ طرح ویژه به مجلس و دولت می رود
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خبرنــامه

اقلیم کردستان عراق ۲۶ تن طال 
وارد کرد

اقلی��م کردس��تان عراق اعالم کرد طی ش��ش ماه 
گذش��ته، 26 تن طال وارد کرده که این رقم نس��بت 
به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش یافته است. 
 به گزارش تس��نیم، اداره کنترل کیفیت جواهرات 
اقلیم کردس��تان عراق روز یکش��نبه اعالم کرد: این 
اقلیم طی ش��ش ماه گذش��ته، 26 تن طال وارد کرده 
ک��ه ب��ه دلیل بح��ران اقتصادی  که اربیل با آن مواجه 
است، نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش 

یافته است. 
بکرعزی��ز، ریی��س اداره کنت��رل کیفیت جواهرات 
کردس��تان عراق در بیانیه ای اعالم کرد: مقدار طالی 
وارد شده در شش ماه گذشته 26 تن بوده که هشت 
تن و 200 کیلوگرم آن از طریق فرودگاه بین المللی 
اربیل و 16 تن و 700 کیلوگرم آن از طریق فرودگاه 
بین المللی س��لیمانیه وارد ش��ده است. دهوک نیز در 

این بازه زمانی یک تن طال وارد کرده است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: بیش��تر ط��الی وارداتی به 
منطقه از طریق امارات و ترکیه اس��ت و این کاهش 
واردات نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته به دلیل 
وضعیت اقتصادی  است که منطقه کردستان عراق با 

آن مواجه است. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی: 
سیستم بانکی بی اعتنا به تولید 

نیست
پیم��ان قربان��ی گفت: نظام بانکی ما به هیچ عنوان 
بی اعتنا به تولید نبوده اما با توجه به عدم کفایت منابع 
باید نسبت به تخصیص آن توجه ویژه ای صورت گیرد. 
پیم��ان قربانی، معاون اقتص��ادی بانک مرکزی در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درخصوص 
مش��کالت تولیدکنن��دگان و سیس��تم بانک��ی اظهار 
داشت: نظام بانکی ما به هیچ عنوان بی اعتنا به تولید 
نبوده اما با توجه به عدم کفایت منابع باید نسبت به 

تخصیص آن توجه ویژه ای صورت گیرد. 
وی اف��زود: ام��ا نکت��ه قاب��ل توجه این اس��ت که 
نظ��ام بانک��ی باید به س��اختار تولید در کش��ور توجه 
کن��د زی��را ب��ازار پول و س��رمایه بی��ش از 90 درصد 
از تأمی��ن مال��ی ب��ر عهده بانک هاس��ت و با توجه به 
پرداخت341هزارمیلی��ارد تومان تس��هیالت، آمار و 
ارقام نشان از این دارد که بخش های صنعت، معدن 
و کش��اورزی س��هم بیشتری از تولید ناخالص داخلی 
را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت و با توجه به اینکه 
بخش خدمات نیز در اختیار تولید است نشان از این 

دارد که نظام بانکی بی اعتنا به تولید نبوده است. 
قربانی در ادامه تصریح کرد: تالش ما بر این است 
ک��ه تولیدکنن��دگان ب��ا توجه به آنچه در چند س��ال 
گذش��ته نی��از مال��ی دارند با اقدام ج��دی به نیاز آنها 
پاس��خ داده ش��ود به گونه ای که سال گذشته منابع به 
سمت فعالیت ها و ظرفیت های موجود اقتصاد هدایت 
ش��د که بیش از 6 درصد از تس��هیالت غالباً به سمت 

سرمایه در گردش هدایت شده است. 
مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی در ادامه درخصوص 
رش��د صنعت در س��ال گذش��ته تصریح کرد: از طرفی 
باید به رابطه بانک ها و تولیدکنندگان اش��اره ش��ود زیرا 
بانک مرکزی همواره اعتقاد دارد مطالبات غیرجاری و 
مواردی که در این زمینه سوء استفاده شده یا مواردی که 
تسهیالت گیرنده به رغم توانایی پرداخت بدهی مطالبات 
را پرداخ��ت نمی کن��د باید بانک ها پیگیر اخذ مطالبات 

باشند اما بحث مطالباتی که از بخش تولید دارند. 
قربان��ی مع��اون اقتص��ادی در ادام��ه تصریح کرد: 
نخس��تین اق��دام در ای��ن زمینه نامه رییس کل بانک 
مرکزی برای بانک هایی اس��ت که فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان در این ش��ش طبقه هس��تند که نشان 
از مس��اعدت سیس��تم بانکی از وضعیت تولید دارد 
عالوه بر این اخیراً نامه ای از س��وی رییس کل بانک 
مرکزی به استانداران کل کشور ارسال شد که عالوه 
ب��ر رهنموده��ای الزم، کارگروه رف��ع موانع تولید در 
اس��تان ها تشکیل شد تا بانک در چارچوب مشخصی 
فعالیت کند به گونه ای که به مساعدت تولید بینجامد. 

هنوز در مرحله 
موبایل بانک هستیم! 

تمرک��ز اصل��ی بانک پارس��یان افزای��ش خدمات 
الکترونیکی اس��ت و دراین راس��تا س��رویس موبایلی 

با نام دیجی بانک راه اندازی شده است. 
 به گزارش اخبار پولی مالی، جعفری، معاون فناوری 
اطالعات بانک پارس��یان در نشس��ت خبری عصر روز 
یکش��نبه ش��رکت کرد و توضیحاتی را درباره خدمات 

جدید الکترونیکی این بانک بیان داشت. 
جعف��ری ب��ا اش��اره به اینک��ه آم��ار تراکنش های 
غیرحضوری این بانک به بیش از90 درصد رس��یده 
اس��ت، توضی��ح داد: تمرک��ز اصلی ما این اس��ت که 
خدم��ات الکترونیک��ی بانک را افزایش دهیم و دراین 
راس��تا س��رویس موبایلی مبتنی بر ussd به تازگی با 
ش��ماره 701 با نام دیجی بانک راه اندازی ش��ده است 
ک��ه از طری��ق این خدمت، بی��ش از 20 نوع خدمت 
غیرحضوری به مشتریان ارائه می شود. وی افزود: در 
تالشیم خدمات جدیدی را روی درگاه های حاضر قرار 
دهیم، کیف پول الکترونیک نیز یکی از این خدمات 
اس��ت. جعف��ری ادامه داد: درخص��وص کارگزاری و 
ب��ازار س��رمایه نرم افزار ه��ای مرتبط ب��ا آنها در حال 
راه ان��دازی اس��ت و در بخ��ش ب��ورس کاال نیز با کور 
بانکینگ ارتباط وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: در 
سیس��تم های ستادی، نحوه ارتباط دادن مشتریان و 

تسهیالت، از شیوه جدیدی تبعیت می کند. 
ب��ه گفته جعفری، ش��عب مجازی بانک پارس��یان 
ت��ا پای��ان امس��ال راه اندازی می ش��ود و خدمات این 
ش��عب تنها به خدمات س��اده پولی محدود نمی شود. 
نرم افزاره��ای موبایل��ی و کامپیوتری، مکمل خدمات 
مشاوره ای است که در این شعب در دسترس مشتریان 

قرار می گیرد. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر۲۲9, 3 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,229تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را874,500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,595 توم��ان و هر پوند 
نیز5,980تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
456,000 توم��ان و ه��ر رب��ع س��که256,000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که ی��ک گرمی168,000تومان 
18عی��ار  ط��الی  گ��رم  ه��ر  و  ش��د  خریدوف��روش 
89,163توم��ان قیمت خ��ورد. هر اون��س طال هم در 

بازارهای جهانی 11,571دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,229دالر آمریکا

3,595یورو اروپا

4,980پوند انگلیس

875درهم امارات

1,240لیر ترکیه

535یوان چین

26ین ژاپن

2,580دالر کانادا

3,440فرانک سوییس

10,700دینار کویت

860ریال عربستان

2,650دینار عراق

53روپیه هند

910رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,571اونس طال

386,600مثقال طال

89,163هر گرم طالی 18 عیار

874,000سکه بهار آزادی

874,500سکه طرح جدید

456,000نیم سکه

256,000ربع سکه

168,000سکه گرمی

ابالغ تسهیالت اشتغال زایی به بانک 
توسعه تعاون

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیالت 
اش��تغال زایی با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال به 

بانک توسعه تعاون ابالغ شد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمدعلی 
سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه 
از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تس��هیالت 
اشتغال زایی با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال به بانک 
ابالغ ش��ده است، گفت: پرداخت این تسهیالت از طریق 
معرفی اداره کل اس��تان ها صورت می گیرد که سقف آن 
15 میلیون تومان اس��ت و برای واحد های پش��تیبان به 

100 میلیون تومان نیز می رسد. 
س��همانی ماموری��ت اصل��ی بانک توس��عه تعاون را 
ع��الوه بر حمای��ت و تقویت بنیه مال��ی بخش تعاون، 
حمای��ت مالی از بنگاه های کوچک و متوس��ط عنوان 
ک��رد و افزود: از مجموع پنج بانک تخصصی دولتی در 
کش��ور، بانک توسعه تعاون تنها بانک تخصصی بخش 
تعاون اس��ت که رییس مجمع آن وزی��ر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است.  سهمانی افزود: این بانک پیش تر 
در قالب صندوق تعاون کش��ور فعالی��ت می کرد و به 
همین دلیل ش��عب آن در سراسر کشور فعال است و 

در حال حاضر 80شعبه فعال در کشور دارد. 

مجمع عمومی عادی پست بانک 
برگزار می شود

ب��ا توجه به فراه��م کردن مقدمات و اطالع رس��انی 
الزم، مجمع عمومی عادی سال 93 پست بانک ایران 
چهارشنبه 31تیرماه سال جاری درسالن شهید قندی 

تهران برگزار می شود. 
 به گزارش روابط عمومی پس��ت بان��ک، بنابراعالم 
اداره کل امور مالی، مجمع عمومی عادی پس��ت بانک 
ایران ب��ا حض��ور نماین��دگان دولت، س��هام عدالت، 
س��ازمان بورس اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره این 
بانک ، س��هامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان 
س��هام و همچنی��ن نماین��ده یا نمایندگان اش��خاص 
حقوقی از س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه سی و یکم 
تیرماه  سال جاری در سالن همایش شهیدقندی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات واقع در تهران؛ خیابان 
دکترش��ریعتی، بعد از چهارراه قدوسی، نرسیده به پل 
سیدخندان ورودی یک این وزارتخانه برگزار می شود. 

 حدیث موسوی 

فرصت امروز- محمد ایوبی: سپرده گذاری 
در بانک ها به طور س��نتی یکی از جذاب ترین 
بخش ها برای س��رمایه سرگردان کشور است. 
همیش��ه در ش��رایط مختلف اقتصادی بخش 
مهمی از سرمایه ها ترجیح می دهند که مسیر 
بانک ها را به جای سایر بازارهای موازی انتخاب 
کنند. این به خاطر اطمینانی است که بانک ها 
در پرداخت س��ود در س��پرده گذاران خود به 
وج��ود می آورند. ام��ا ش��رایط بازارهای دیگر 
متفاوت است و بسته به متغیرهای اقتصادی، 

وضعیت  مختلفی را تجربه می کنند. 
اول اینک��ه من فک��ر نمی کنم با برداش��ته 
ش��دن همه تحریم ها اتفاق دگرگون کننده ای 
در بازارهای س��رمایه گذاری به وج��ود بیاید. 
نخس��تین تأثیر مطل��وب رف��ع تحریم ها که 
به بازارهای س��رمایه گذاری مرتبط می ش��ود، 
 افزای��ش ارز در کش��ور اس��ت. افزای��ش ارز

- که در حال حاضر از کمبود آن رنج می برد- 
ت��وان ارزی بانک مرکزی را افزایش می دهد و 
دولت می تواند به پش��توانه این ارزها، بازار ارز 
را مدیری��ت کند که تأثیر این امر در بازارهای 
سرمایه گذاری تسلی بخش خواهد بود. از طرف 
دیگر بخش مهمی از تأمین سرمایه بخش های 
مختل��ف اقتصادی بر عهده بانک ها اس��ت. در 
حال حاضر بانک ها به دلیل ضعف منابع توان 
پاس��خگویی به نیاز این بخش ه��ا را ندارند و 
کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی 
به همین دلیل بوده اس��ت. رف��ع تحریم های 

بانکی موجب تقویت منابع بانک ها می شود. 
ح��ال تأثی��ر ای��ن موض��وع ب��ر بازاره��ای 

س��رمایه گذاری این اس��ت ک��ه از یک طرف 
با ق��وت گرفتن روند ارائه تس��هیالت خرد به 
مردم، توان اقتصادی مردم تقویت می ش��ود و 
پول بیشتری در اختیار مردم قرار می گیرد که 
در کنار پس اندازهای شان امکان سرمایه گذاری 
آنها را تقویت می کند. از س��وی دیگر شورای 
پ��ول و اعتبار تس��هیالت مس��کن با ش��رایط 
مطل��وب که توان خری��داران را ب��رای خرید 
مس��کن افزای��ش ده��د مص��وب خواهد کرد 
 ک��ه اقس��اط آن هم با ت��وان حق��وق بگیران

- به عن��وان بدنه اصلی متقاضیان تس��هیالت 
مسکن- هماهنگ باشد. بنابراین فکر می کنم 
که در یک یا دو سال آینده اثرات رفع تحریم را 
در بخش تسهیالت مسکن ببینیم. با این اتفاق 
س��رمایه گذاری در بخش مسکن بسیار جذاب 
می ش��ود و انتظار داریم که با این شرایط این 
بخش برای سرمایه گذاری به سوددهی برسد. 
اگ��ر بازاره��ای دارای بازده��ی را بخواه��م 
ب��ه ترتی��ب اولوی��ت ب��رای عموم م��ردم )نه 
سرمایه گذاران حرفه ای که دارای مهارت های 
خاص س��رمایه گذاری هستند(نام ببرم به  این 
ترتیب است: اول مسکن که بازدهی مطمئنی 
را در چند سال آینده خواهد داشت. دوم بازار 
س��هام که با گذر از شرایط سخت مذاکرات و 
خروج اقتصاد از رکود رونقی نس��بی را تجربه 
می کن��د و در ی��ک یا دو س��ال آینده ممکن 
اس��ت ش��رایط پررونقی را ه��م تجربه کند و 
س��وم بانک ها که می توانند ب��ه عنوان بخش 
سنتی سرمایه گذاری از جذاب ترین بخش های 

سرمایه گذاری باشند. 

تاثیر رفع تحریم بر بازارهای موازی
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نگاهی به عوارض راه و ترابری در قوانین 
صادرات و واردات

تبدیل تفکر مثبت به یک معضل 

ماده 6 قانون صادرات و واردات کش��ور مصوب 
س��ال 1372 تبیی��ن کرده اس��ت: »اولویت حمل 
کلی��ه کااله��ای وارداتی کش��ور با وس��ایل نقلیه 
ایران��ی اس��ت. دس��تورالعمل مربوط به اس��تفاده 
از وس��ایل نقلی��ه خارجی اع��م از دریایی، هوایی، 
جاده ای و راه آهن را ش��ورایعالی هماهنگی ترابری 
کش��ور براس��اس آیین نامه مصوب هی��ات وزیران 

تهیه می کند.« 
در اج��رای مفاد ماده 6 فوق در ماده 13 آیین نامه 
اجرایی آن توصیه هایی به ش��رح زیر به ش��ورایعالی 
هماهنگی کشور جهت تس��هیل در اجرای آن شده 

است: 
ش��ورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با 
اولویت حمل کاالهای وارداتی توس��ط وسایل نقلیه 
ایران��ی اع��م از دریایی، هوایی، ج��اده ای و راه آهن، 
دس��تورالعمل های مربوطه را با توج��ه به نكات زیر 
تصویب و جه��ت اجرا به کلی��ه ارگان های ذی ربط 

ابالغ خواهد کرد: 
1-تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات 
اداری و اس��تفاده از ابزاره��ای اقتص��ادی به منظور 
گرایش صاحبان کاال به اس��تفاده بیش��تر از ناوگان 

ایرانی 
2- ایجاد تسهیالت برای وسایل نقلیه ایرانی. 

ای��ن توصی��ه ب��رای ایج��اد تس��هیالت و تعیین 
روش های مناس��ب برای کاهش تشریفات اداری که 
از ملزوم��ات آن دارا بودن یک سیس��تم حمل و نقل 
بین المللی کارآمد و فعال و با توانایی های قابل رقابت 
در بازار بین المللی اس��ت، به رغم سازنده بودن تفكر 
موجود در آن به انحراف کش��یده شده و در فرآیند 
واردات کش��ور بوروکراس��ی زاید و آزار دهنده ای را 
ایجاد ک��رده اس��ت به طوری که در تبص��ره 2 ماده 
واحده قانون تردد وس��ایل نقلیه خارجی مصوب 12 
تیر 1373، به مجازات و جریمه از واردکنندگان کاال 

به شرح زیر تبدیل شد: 
صاحب��ان کااله��ای وارداتی که با وج��ود ناوگان 
ایران��ی کاالهای خ��ود را با ن��اوگان غیرایرانی وارد 
کش��ور می کنند باید به می��زان 10درصد کل کرایه 
حم��ل به عن��وان ع��وارض ب��ه وزارت راه و ترابری 

پرداخت کنند. 
از مف��اد قان��ون و آیین نام��ه ص��ادرات و واردات 
این گونه برداش��ت می ش��ود که واردکنندگان کاال با 
ناوگان ایران��ی مورد حمایت و تش��ویق قرار گرفته 
و امتی��ازات ی��ا معافیت های��ی ب��ه آنه��ا اختصاص 
می یاب��د در حالی که به ج��ای آن واردکنندگان کاال 
ب��ا ناوگان خارج��ی معادل 10 درص��د کرایه حمل 
جریمه ش��ده اند که در نهایت ای��ن جریمه ازجیب 

مصرف کننده برداشت می شود. 
در آیین نام��ه اجرایی ماده واحده فوق که توس��ط 
وزارت راه و تراب��ری تهیه ش��ده و به تصویب دولت 
رس��یده پرداخ��ت این ع��وارض با تش��ریفاتی توام 
شده که یكی از ایس��تگاه های توقف کاال در گمرک 
اس��ت. برای وارداتی که با گش��ایش اعتبار اسنادی 
وارد می ش��ود وارد کنندگان موظ��ف به اخذ مجوز 
حمل کاال قبل از مراحل گش��ایش اعتبار از سازمان 
حمل و نق��ل و پایانه  ه��ا هس��تند. واردات��ی هم که 
بدون افتتاح گش��ایش اعتبار اس��نادی وارد می شود 
وارد کنن��ده ملزم ب��ه اخذ مجوز حم��ل کاال پس از 
ورود کاال است که در هر دو حالت سازمان مذکور با 
درخواست مدارک بسیاری که ارتباطی هم به حمل 

کاال ندارد اقدام به صدور مجوز می کند. 
درم��اده 21 ای��ن آیین نام��ه، بان��ک مرکزی و 
بانک ه��ای عامل گش��ایش اعتب��ار و گمرک ایران 
باید از گش��ایش اعتبار یا ترخیص کاال، درصورت 
ع��دم ارائ��ه مج��وز حمل توس��ط صاح��ب کاال، 
خودداری کنند. در ماده 22 نیز تش��خیص وجود 
نداشتن ناوگان ایرانی ، به س��ازمان پایانه ها واگذار 
ش��ده اس��ت!  در تبص��ره ذیل همین م��اده نیزبه 
این س��ازمان اجازه تعیین ن��رخ کرایه حمل داده 
ش��ده اس��ت؛ یعنی س��ازمان فاکتور شرکت حمل 
ارائه ش��ده توس��ط صاجبان کاال را مورد پذیرش 
ق��رار نمی دهد. درم��اده 25 س��ازمان حمل و نقل 
و پایانه ه��ا مكلف ش��ده پ��س از دریافت مدارک ، 
حداکثر ظرف 72 س��اعت نس��بت ب��ه ارائه مجوز 
حمل به صاحبان کاال اقدام کند. گرچه مدت س��ه 
روز ات��الف وقت برای صدور مجوز و توقف کاال در 
گمرک غیر قابل تحمل اس��ت اما عم��اًل با ضوابط 
و آیین نامه های دس��ت و پاگیری که این س��ازمان 
به اجرا گذاش��ته مدت ص��دور این مجوز بس��یار 
طوالنی تر است. به عنوان مثال به دو مورد از دهها 
م��وارد آزار دهنده ای��ن ضوابط که فاق��د هرگونه 
توجیه قانونی و منطقی اس��ت اش��اره می ش��ود و 
آن اینكه اگر وارد کننده ای اقدام به ثبت س��فارش 
کاال بی��ش از 100 ت��ن در حم��ل زمینی یا بیش 
از500 تن در حمل دریایی کرده باش��د ولی فقط 
اق��دام به ورود مق��دار کمی مث��اًل 20 تن را کند 
برای دریافت مجوز از این س��ازمان باید 10درصد 
کل کرای��ه حمل )تمام س��فارش( خ��ود را به این 
سازمان پرداخت کند. یعنی 10درصد کرایه حمل 
آن بخ��ش از کاال ک��ه هنوز نیامده ی��ا اگر بقیه با 
ن��اوگان ایرانی وارد ش��ود یا اساس��اً وارد کننده از 
ورود بقیه کاال منصرف ش��ود کل این مبلغ باید به 
این سازمان پرداخت ش��ود در غیر این صورت آن 
سازمان بهیچ وجه مجوز ترخیص کاال را از گمرک 
صادر نمی کند و اگر وارد کننده درخواس��ت وجوه 
اضافه پرداختی را اس��ترداد کند، س��ازمان مذکور 
اس��ترداد وجوه اضاف��ی را موکول ب��ه اثبات عدم 

ورود کاال توس��ط واردکننده در آینده می کند!  
دقت در این فرآیند نشان می دهد که چگونه یک 
انگیزه و تفكر مثبت در سیس��تمی فاقد قابلیت های 
الزم ب��ه معضلی تنیده در تار و پود توس��عه تجارت 

تبدیل می شود. 

طی 3ماه نخست امسال
 نصف شدن واردات در مقابل 

صادرات 336 میلیارد تومانی فرش 

 آم��ار گمرک از می��زان واردات مواد نس��اجی 
و مصنوع��ات آن نش��ان می دهد که طی س��ه ماه 
نخست س��ال جاری واردات فرش و کف پوش های 
خارج��ی به لح��اظ وزنی به نص��ف کاهش یافته و 
این درحالی  اس��ت که صادرات این محصول نیز با 
کاهش 15 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه 

شده است. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، در بهار امس��ال 10 هزار و 
500 ت��ن فرش ایرانی صادر ش��ده  که نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش 15درصدی )معادل 
کمت��ر از 2000 تن( را تجربه کرده  اس��ت. به این 
ترتیب ارزش ص��ادرات بهاره فرش ایرانی بیش از 
117میلیون دالر بوده که در مقایس��ه با صادرات 
بهار سال گذش��ته نزدیک به 9میلیون دالر کمتر 

شده  است. 
اما ارزش ریالی صادرات فرش ایرانی در این مدت 
ب��ه بیش از 336 میلیارد تومان رس��یده که نزدیک 
ب��ه 13 میلیارد تومان بیش��تر از ص��ادرات فرش در 
س��ه ماه نخست س��ال گذشته بوده اس��ت. این آمار 
نش��ان می دهد ک��ه واردات ف��رش در این مدت نیز 
معادل 172 تن بوده  است که نسبت به همین فصل 
در س��ال قبل، کاهش 50درصدی را در واردات این 

کاال، نشان می دهد. 
ب��ه این ترتیب با کاه��ش 155 تنی واردات فرش 
و کف پوش خارج��ی، ارزش واردات این محصول در 
س��ه ماهه نخست امس��ال به 293 هزار دالر کاهش 
پیدا کرده که این میزان نس��بت ب��ه ارزش واردات 
فرش در مدت مش��ابه س��ال قب��ل 70درصد کمتر 
اس��ت، به طوری ک��ه در همین مدت در س��ال قبل 
نزدیک ب��ه 950ه��زار دالر ص��رف واردات فرش و 

کف پوش خارجی شده  بود. 

صنعتگران در انتظار اجرای قانون 
رفع موانع تولید 

نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: س��ه ماه از 
تصویب قانون رفع موانع تولید گذش��ته و این قانون 
به همه متولیان صنعت اس��تان ابالغ ش��ده اما هنوز 
هیچ نوع فعالیت و همكاری توسط بخش های متولی 

در این خصوص دیده نشده است. 
فرام��رز احمدی نژاد در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
ک��رد: طب��ق این قان��ون باید کمیته ای متش��كل از 
مسئوالن سازمان صنعت و معدن به عنوان دبیر این 
کمیته، ش��رکت شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی، 
اس��تانداری، اداره کار و اتاق تعاون تشكیل شود که 
متاس��فانه با گذش��ت س��ه ماه از این ابالغ، سازمان 
صنعت و معدن اس��تان هیچ فعالیتی در این زمینه 

انجام نداده است. 
وی اف��زود: بانک ها و س��ازمان های دولتی دیگری 
همچون اداره دارایی و بیمه، بس��یاری از واحدهای 
صنعت��ی را به دلیل بدهی تمل��ک کرده اند و جلوی 
فعالی��ت آنها را گرفته ان��د در حالی که طبق ماده 3 
قانون رفع موانع تولید، این ادارات نباید بابت بدهی 
خود تا پایان سال 95 به هیچ کارگاهی تعرض کنند 
و باید اج��ازه داد فعالیت های تولی��دی ادامه یابد و 
همچنی��ن طبق این قانون بای��د نقدینگی مورد نیاز 

واحدهای تولیدی نیز تامین شود. 
احمدی ن��ژاد با بی��ان اینك��ه کمب��ود نقدینگی، 
مهم ترین مش��كل بخش صنعت است، تصریح کرد: 
صنعتگ��ران و واحدهای تولیدی باب��ت یارانه تولید 
طلبكار هستند و تاکنون هیچ وجهی در قالب یارانه 
از س��وی دولت به این واحدها پرداخت نشده و اگر 
دول��ت ادعایی درب��اره پرداخت یارانه ه��ا دارد باید 
بگوییم که ای��ن وجوه به بخش های دولتی پرداخت 

شده است. 
وی عن��وان ک��رد: یكی دیگر از مش��كالت بخش 
صنع��ت، نگرش نادرس��ت به این بخش اس��ت زیرا 
معتقدیم در اس��تان صنعت را به عنوان محور توسعه 
اقتص��ادی تلق��ی نمی کنن��د و نگرش ها ب��ر مبنای 

حمایت از تولید و صنعت نیست. 
نای��ب رییس ات��اق بازرگانی اهواز ب��ا بیان اینكه 
مشكالت فراوان بخش صنعت، توان تولیدکنندگان 
و نیروی کار را پایین می آورد و این مس��ئله به ضرر 
صنعت اس��تان اس��ت، خاطرنش��ان کرد: واحدهای 
صنعتی همچنان منتظر هستند تا توسط استانداری 
جلس��ه ای برای رفع موانع صنعت برگزار شود تا آنها 
به بیان مشكالت ش��ان بپردازند و امیدواریم هر چه 
سریع تر این جلس��ه برگزار و موانع و مشكالت رفع 

شود. 

چن��د ماه��ی می ش��ود که 
وزارت  می��ان  اختالف��ات 
ارتباطات و ش��رکت مخابرات 
جنجال ه��ای زی��ادی را به پا 
کرده و پای نمایندگان مجلس 
را نیز به این مناقشات باز کرده 
اس��ت. ماجرا از آنجا شروع شد 
که شرکت مخابرات درخواست 
خ��ود را ب��رای تغییر و افزایش 
تعرفه ه��ا ب��ه وزارت ارتباطات 
ارس��ال کرد و قرار برآن ش��د 
تا مخابراتی ها طرح توس��عه و 
چگونگی تغییر در تعرفه ها را به 
رگوالتوری اعالم کنند تا بعد از 
بررسی مجوز آن صادر شود. اما 
به گفته رییس سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی، 
ای��ران  مخاب��رات  »ش��رکت 
براساس آنچه قبال توافق شده 
بود تا بسته پیشنهادات خود را 
ب��ه رگوالتوری ارائه دهد، هیچ 

پیشنهادی ارائه نداد«. 
ش��رکت  دیگ��ر  ط��رف  از 
مخاب��رات ای��ن ادعا را رد کرد 
و اعالم داش��ت: »مدارک مورد 
نیاز را به سازمان مربوطه ارسال 
کرده اس��ت« و این سرآغازی 
بود برای کش��مكش های اخیر 
دو نهاد مهم ارتباطی کشور که 
به گفته کارشناسان قربانی این 

دعوا تنها مردم خواهند بود. 
 بعداز این ماجرا مس��ئوالن 
مخاب��رات چ��وب حراج به این 
شرکت زدند و شرکت »توسعه 
اعتماد مبین« که مالک 50+1 
درصد س��هام مخابرات اس��ت 
آگهی فروش تمام سهم خود را 
در روزنامه ها درج کرد که طبق 

گفته مسئوالن این شرکت، در 
م��دت تعیین ش��ده خریداری 
برای س��هام تعیین ش��ده پیدا 
نش��د. البته مدیرعامل شرکت 
توس��عه اعتم��اد مبین فروش 
س��هام مخاب��رات را بی رب��ط 
ب��ا دعواه��ای اخیر دانس��ته و 
اع��الم ک��رد: »فروش س��هام 
مخاب��رات ی��ک تصمیم قبلی 
بوده و این سیاس��ت سهامدار 
عم��ده مخابرات اس��ت که به 
یک پروژه وارد می شود، آن را 
پ��ردازش کرده و پس از اینكه 
آماده ش��د، فروخته و به سراغ 

پروژه بعدی می رود.«
اف��زود:  صف��ری  مه��دی 
»مدت هاست تعرفه  تلفن ثابت 
افزایش نیافته و از س��وی دیگر 
همك��دی تلف��ن ثابت و کاهش 
تعرفه تلف��ن همراه، درآمدهای 
مخابرات را کاهش داده اس��ت؛ 
در تم��ام دنی��ا وقت��ی فناوری 
ن��و مانن��د 3G و 4G عرض��ه 
می ش��ود دارای قیمت بیشتری 
اس��ت و به مرور قیمت کاهش 
پی��دا می کن��د. عالوه بر این، در 
سال های اخیر هزینه ها در تمام 
بخش ه��ا افزایش یافته اس��ت، 
حت��ی تعرفه های پس��تی که از 
ن��وع خدمات ارتباطی و متعلق 
به وزارت ارتباطات است نیز هر 

سال افزایش می یابد. 
وی تاکید کرد: »اما تعرفه ها 
و درآم��د عل��ت اصلی فروش 
توس��عه اعتماد مبین و خروج 

از سهام مخابرات نیست.«

اختالالتی که بیشتر شد
در ای��ن مدت که اختالفات 

بین وزارت ارتباطات و مخابرات 
افزایش یافته اختالالت زیادی 
در اینترنت پرسرعت مشترکان 
ش��رکت مخابرات ایجاد ش��ده 
اس��ت که کارشناسان آن را با 
مناقشات صورت گرفته بی ربط 

نمی دانند. 
فرزاد س��یدصالحی، یكی از 
مش��ترکان اینترنت پرسرعت 
مخاب��رات ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: چند هفته ای می شد 
که در بعضی ساعات شبانه روز 
س��رعت اینترنت بس��یار کند 
روز  چن��د  در  ام��ا  می ش��د 
گذش��ته دسترسی به اینترنت 
عمال قطع شده است و با تماس 
با پش��تیبانی، جواب منطقی از 

آنها شنیده نمی شود. 
وی افزود: اش��تراک اینترنت 
من یک س��اله اس��ت و هزینه 
زی��ادی ب��رای آن پرداخ��ت 
کرده ام و االن دس��تم به جایی 
بن��د نیس��ت و نمی دانم برای 
ح��ل این معضل ب��ه کجا باید 

مراجعه کنم. 
گزارش��ات  براس��اس  ام��ا 
صورت گرفت��ه این اختالالت 
تنها به تهران ختم نمی ش��ود 
استان های دیگر نیز کم و بیش 
با این مشكل دست وپنجه نرم 

می کنند. 
دوروز پی��ش نی��ز مع��اون 
مق��ررات  اعم��ال  و  نظ��ارت 
س��ازمان تنظی��م مق��ررات و 
ارتباط��ات رادیوی��ی ب��ا اعالم 
خب��ر توقف ف��روش اینترنت 
مخاب��رات در ش��ش اس��تان 
آذربایجان  همدان، اصفه��ان، 
رض��وی،  خراس��ان  ش��رقی، 

مرکزی و کرمان گفت: »مطابق 
بازرسی ها و ارزیابی های به عمل 
آم��ده از وضعی��ت پهنای باند 
تامین و عرضه ش��ده از س��وی 
استانی،  مخابرات  شرکت های 
وضعی��ت نامطلوب پهنای باند 
اینترنت در این استان ها، باعث 
کاهش کیفی��ت خدمات ارائه 
شده به مشترکان شده است.«

ب��ا  داداش زاده  غالمرض��ا 
اش��اره به اینكه جذب مشترک 
جدی��د در ای��ن وضعیت باعث 
کم فروش��ی می ش��ود تصریح 
»ادارات کل س��ازمان  ک��رد: 
تنظی��م مق��ررات و ارتباطات 
رادیوی��ی در مناطق نه گانه بر 
فرآین��د توقف ف��روش در این 
شش اس��تان نظارت داشته و 
درص��ورت ع��دم توقف فروش 
از س��وی شرکت های مخابرات 
اس��تانی، ضمن اعمال مقررات 
مطاب��ق ب��ا پروان��ه اعطای��ی، 
پرونده کم فروش��ی تش��كیل و 
به س��ازمان تعزیرات حكومتی 

ارجاع می شود.«
داود زارعی��ان، س��خنگوی 
ش��رکت مخابرات ایران درباره 
ای��ن ابالغیه به »فرصت امروز« 
گفت: ش��بكه مخابرات در سه 
اس��تان هم��دان، آذربایج��ان 
ش��رقی و خراس��ان رض��وی 
و  ن��دارد  خاص��ی  مش��كل 
می توانند به مش��ترکان جدید 
خدمت رس��انی کنند و به نظر 
می رس��د اطالعات از مخابرات 
این س��ه اس��تان یا به اش��تباه 
ی��ا دیر به دس��ت مس��ئوالن 

رگوالتوری رسیده است. 
وی افزود: براساس جلساتی 

که با رگوالتوری داش��تیم قرار 
ش��د ک��ه این س��ه اس��تان از 
این لیس��ت خارج شوند چون 
خدمات رس��انی در آنه��ا بدون 
هی��چ مش��كلی در ح��ال ارائه 

است. 
زارعی��ان درب��اره اختالالت 
مش��ترکان  اینترن��ت  اخی��ر 
مخابرات گفت: درحال برطرف 
کردن این مش��كل هس��تیم و 
امی��دوارم این مس��ئله هرچه 

سریع تر برطرف شود. 
سخنگوی مخابرات درپاسخ 
به این س��وال که آیا ش��رکت 
مخاب��رات در اختالالت ایجاد 
ش��ده در پیام رس��ان تلگ��رام 
نقش��ی دارد؟ اظه��ار کرد: نه 
مخابرات و نه وزارت ارتباطات 
در ای��ن میان نقش��ی ندارند و 
فك��ر نمی کنم ای��ن اختالالت 
مربوط به زیرس��اخت ها باشد 
و به نظر می رس��د این مشكل 

نرم افزاری است. 
وی درب��اره مصوب��ه ای ک��ه 
مخابرات را مجاب می کند ظرف 
72 س��اعت خط��وط اینترنت 
پرسرعت متقاضیان را تخلیه کند 
گفت: این مصوبه جدید نیست 
و مربوط به چند س��ال گذشته 
اس��ت که ما براس��اس آن عمل 
می کنی��م اما در بعضی مناطق 
چون خطوط تلفن فیبری است 
امكان اینك��ه اپراتورهای دیگر 
سرویس دهی کنند وجود ندارد 
اما تا جایی که این امكان وجود 
داشته باشد به این مصوبه عمل 
می شود و در نهایت ظرف مدت 
72 س��اعت خطوط درخواستی 

تخلیه می شوند. 

دعوای ارتباطی ها و دودی که به چشم مردم می رود

اختالالتاینترنتمخابراتبهزودیبرطرفمیشود

وارداتیادداشت

بازرگانی

محمد ممتازپور

علیرضا راشدی اشرفی
پژوهشگر و مشاور اقتصادی 

 درحالی که مع��اون مالیات بر ارزش 
افزوده س��ازمان ام��ور مالیاتی افزایش 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده ب��ه ن��رخ 
10درص��د را در گ��رو تصوی��ب الیحه 
اصالح این قانون می داند، مجلس اعالم 
ک��رد که طرح اصالح قان��ون مالیات بر 

ارزش افزوده رد شده است. 
به گزارش ایسنا، علیرضا طاری بخش 
از اعم��ال نرخ 10درصدی برای مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده در ص��ورت تصویب 
الیح��ه اصالح قانون مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده خب��ر داده و اعالم ک��رده بود 
ک��ه در ص��ورت تصویب ای��ن الیحه تا 
پایان برنامه شش��م توسعه تغییری در 
ن��رخ مالیات ب��ر ارزش افزوده به وجود 

نخواهد آمد. 
تعیین یک نرخ یكس��ان برای برنامه 
پن��ج س��اله در حالی از س��وی معاون 
سازمان امور مالیاتی مطرح می شود که 
طبق روال هر ساله این نرخ در ابتدای 
هر سال یک درصد افزایش پیدا می کند 
و در س��ال جاری ب��ه 9درصد رس��یده 

است. 
مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان  مع��اون 
معتقد اس��ت که در اکثر کشور های 
دنی��ا نرخ این ن��وع مالیات بین 20 
بنابراین نرخ  25درص��د اس��ت،  ت��ا 
10درص��دی ب��رای ای��ران را ن��رخ 

چندان باالیی نمی داند. 
عالوه ب��ر تعیین نرخ یكس��ان برای 

دوره برنامه شش��م توس��عه این الیحه 
دارای دیگر جوانبی نیز بود که براساس 
آن قرار شده بود چند قلم دیگر از اقالم 
لبنیات به عنوان کاالهای اساس��ی سبد 
خانوار در بین معافیت های مالیاتی قرار 

بگیرد. 
تغیی��ر دیگ��ر در این الیح��ه مربوط 
ب��ه مواردی می ش��د که ن��رخ عوارض 
ش��هرداری ب��ا ن��رخ مالیات ب��ر ارزش 
اف��زوده تداخل پی��دا می ک��رد بر این 
اس��اس به گفته طاری بخ��ش قرار بود 
که ب��ا تصوی��ب الیحه اصالح��ی این 
قانون، تكلیف سینماگران که تا به حال 
هم مالی��ات 9درصدی و ه��م عوارض 
ش��هرداری 5درصدی را می پرداختند، 

روشن شود. 
طاری بخش ب��ا غیرقانونی دانس��تن 
از  ش��هرداری  ع��وارض  دریاف��ت 
س��ینماگران، وع��ده داده ب��ود ک��ه با 
تصویب الیح��ه مالیات بر ارزش افزوده 
این دسته از مودیان ازپرداخت عوارض 

5درصدی معاف شوند. 
در نهایت روز گذش��ته، س��خنگوی 
کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس از 
رد ط��رح اصالح قانون مالیات بر ارزش 
اف��زوده خبر داد و اعالم کرد که برخی 
از ماده های این طرح با قانون اساس��ی 
مغای��رت دارد و چنین طرحی را باعث 
بی انضباطی مالیات��ی و ایجاد بار مالی 

برای دولت دانست. 

 س��خنگوی شرکت مخابرات ایران با 
بی��ان آنكه این ش��رکت در یک فرآیند 
کامال قانونی به فروش رس��یده اس��ت، 
گفت: باید پذیرفت که شرکت مخابرات 
ایران خصوصی ش��ده و مطابق با قانون 

تجارت نیز اداره شود.
داود زارعی��ان در گفت وگو با ایرنا، با 
اش��اره به اختالفات به وجود آمده بین 
وزارت ارتباط��ات و ش��رکت مخابرات 
ای��ران، اظه��ار داش��ت: م��ا معتقدیم 
اخت��الف بر س��ر س��اختار اس��ت اگر 
بپذیری��م که هم��ه تابع قانون باش��یم 
قاعدت��ا نبای��د اختالف��ی بی��ن این دو 

مجموعه به وجود بیاید. 
وی با اش��اره به تصویب سیاست های 
کل��ی اصل 44 قانون اساس��ی از س��وی 
مجلس، گفت: این قوانین و سیاس��ت ها 
در کنار وظایف نهاده��ای ناظری مانند 
شورای رقابت و همچنین سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی تعریف و 
مشخص شده و ش��رکت مخابرات ایران 

تابع این قوانین و مقررات است. 
زارعی��ان اظه��ار داش��ت: ب��ه نظ��ر 
می رس��د که هنوز هم در کش��ور بحث 
خصوصی س��ازی و نهادینه شدن اجرای 
قوانین مربوط��ه جایگاه واقعی خود را به 
دست نیاورده و همین مسائل باعث بروز 

اختالفات موجود شده است. 
مدیر روابط عموم��ی و امور بین الملل 
ش��رکت مخابرات ای��ران، اف��زود: برای 

مثال  طبق ماده 90 سیاس��ت های کلی 
اصل 44 قانون اساس��ی دولت نمی تواند 
برای شرکت های خصوصی شده تكلیف 

هزینه بر مشخص کند. 
وی تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران 
معتقد است در یک فرآیند کامال قانونی 
به فروش رس��یده و خصوصی شده است 
و تابع قانون تجارت است و باید مطابق با 

قانون تجارت نیز اداره شود. 
درخواست مخابرات بازگشت به 

تعرفه های دولت دهم است
ایران  س��خنگوی ش��رکت مخابرات 
در ادام��ه، یك��ی از پیش��نهادات اصلی 
این ش��رکت را اجرای تعرفه های پیش 
از ش��روع به کار دول��ت یازدهم عنوان 
ک��رد و گف��ت: اگ��ر وزارت ارتباط��ات 
این دوس��ال را نادیده بگی��رد و همان 
تعرفه ه��ای دول��ت دهم را به ش��رکت 
مخاب��رات اب��الغ کند ما حرف��ی برای 

گفتن نخواهیم داشت. 
زارعی��ان اف��زود: هزین��ه تلف��ن قبال 
براس��اس پالس ب��وده درصورتی که االن 
براساس ثانیه ش��ده به عنوان مثال قبال 
یک مش��ترکی تلفن را بر می داشت یک 
پالس حساب می ش��د، چیز گرانی نبود 
پالس��ی چه��ار توم��ان و در حد قیمت 
روستاهای افغانس��تان محاسبه می شد، 
ام��ا االن تعرفه را براس��اس ثانیه تعیین 
می کنند و همین موضوع درآمد شرکت 

مخابرات را کاهش داده است. 

خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران را 
باید پذیرفت

  نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده
به بن بست خورد



ب��ی تردی��د صنعت��ی ک��ه در طول 
س��ال های گذشته بیش��ترین ضربه را 
از تحریم ها خ��ورده و البته این روزها 
بیش��ترین امی��د را نس��بت ب��ه تغییر 
اوض��اع خود دارد، صنع��ت هواپیمایی 

ایران است. 
صنعت��ی که از 36س��ال قب��ل و با 
تحریم مس��تقیم آمریکا در فهرس��ت 
تحریم های��ی قرار گرف��ت که در طول 
تمام سال های گذش��ته ادامه داشته و 
روزبه روز عرصه را تنگ تر کرده است. 

وقتی برمبن��ای آخرین گزارش های 
ارائه ش��ده مشخص می شود که امروزه 
حتی توسعه یافته ترین کشورها نیز در 
عرص��ه حمل و نقل هوایی ب��ه دیگران 
وابسته اند و تخصص بسیار باالی مورد 
نیاز در این عرصه باعث ش��ده بسیاری 
از ش��رکت ها و فع��االن در این صنعت 
تش��کیالتی فرا مل��ی داش��ته باش��ند، 
میزان تاثیر گذاری این محدودیت های 
طوالنی مدت بیش از هر زمان دیگری 

مشخص می شود. 
حاال و در شرایطی که پس از زمانی 
طوالنی س��خن از کن��ار رفتن ابرهای 
تیره تحریم ها از آس��مان ایران مطرح 
ش��ده مس��ائل و جزییاتی مورد توجه 
قرار گرفته که به نظر می رسد در عرصه 
عمل دش��واری های بیش��تری خواهد 
 داش��ت. نیاز ای��ران به خری��د حدود 
400 هواپیم��ای مس��افرتی جدید در 
سال های آینده و فضای سرمایه گذاری 
چند 10میلی��ارد دالری مغفول مانده 
در طول سال های گذشته، باعث شده 
از هم اکنون بس��یاری از فعاالن عرصه 
حمل و نقل فعال در اروپا و حتی آمریکا 
اس��ب خ��ود را زین کنند ت��ا در زمان 
نتیجه بخش ش��دن طرح ه��ا این بازار 

بزرگ را از دست ندهند. 
پس از آنکه 70ش��رکت فرانس��وی 
اع��الم کردن��د ب��رای ورود ب��ه ایران 
55میلی��ارد دالر کن��ار گذاش��ته اند و 
حتی یکی از بزرگ ترین ش��رکت های 
فعال در عرصه ریلی این کش��ور نیز با 

حضور در تهران ق��راردادی بلندمدت 
را برای نوسازی ایس��تگاه های راه آهن 
ایران به امضا رس��اند، حاال نوبت به دو 
غول بزرگ هواپیمایی رس��یده که بنا 
ب��ر ادعای رویترز رقاب��ت خود را برای 
به دس��ت آوردن بازار هواپیمایی ایران 
آغ��از کنند. ب��ا عبور از دوران تس��لط 
پرنده ه��ای روس ب��ر آس��مان ای��ران 
حاال نوبت به این ش��رکت ها رس��یده 
که شانس خودش��ان را امتحان کنند. 
هرچند برای تغییر در ش��رایط ناوگان 
ایران تنه��ا رغبت آنها کافی نیس��ت. 
هواپیماهای نوس��از با توجه به قیمت 
بس��یار باالیی که دارند قطعا به تامین 
مناب��ع اعتب��اری خاص نی��از خواهند 
داش��ت و این برای ایرالین های ایرانی 
ک��ه حت��ی در پرداخت پ��ول خدمات 
فرودگاه��ی و س��وخت نیز با مش��کل 
مواجهن��د قطع��ا س��ختی های زیادی 
خواهن��د داش��ت، موضوعی ک��ه دبیر 
انجمن ش��رکت های هواپیمایی نیز آن 

را تایید می کند. 

لزوم ورود صندوق توسعه برای 
خرید هواپیما 

مقص��ود اس��عدی س��امانی، دبی��ر 
انجم��ن ش��رکت های هواپیمای��ی در 
گفت وگو ب��ا »فرصت ام��روز« تصریح 

ک��رد: گران قیمت ب��ودن هواپیماهای 
مس��افرتی در تمام کش��ورهای جهان 
نیاز ب��ه برنامه ری��زی را اجتناب ناپذیر 
و  موسس��ات  وج��ود  اس��ت.  ک��رده 
بانک های اختصاصی برای تامین منابع 
مالی مورد نیاز در این پروژه ها راه حلی 
اس��ت که در بس��یاری از نقاط جهان 

سابقه موفق داشته است. 
وی به س��اختار صندوق توسعه ملی 
برای حمایت از این عرصه اش��اره کرد 
و گفت: با توجه ب��ه اینکه ما در ایران 
شرکت هایی شبیه به این نداشته ایم و 
احتماال حتی برنامه ریزی برای تاسیس 
آنه��ا نیز زمان بر خواه��د بود، می توان 
روی حمایت ه��ای صن��دوق توس��عه 
ملی حس��اب ویژه باز ک��رد و این امر 
در صورت طی ش��دن مراحل مختلف 

می تواند چاره ساز باشد. 
سامانی اضافه کرد: البته این تنها راه 
نیست. امروز در بسیاری از ایرالین های 
بزرگ بین المللی می بینیم که به جای 
در اختیار داش��تن هواپیماهای ملکی، 
ش��رکت ها اق��دام ب��ه اج��اره هواپیما 
می کنن��د. این امر هم در کنترل منابع 
اعتباری آنها نقشی مهم ایفا می کند و 
هم به کاهش عمر ناوگان می انجامد. 

این صحبت های سامانی یک تجربه 
موفق را یادآوری می کند که چند روز 
قب��ل در ایران نیز بخش��ی از آن فعال 
ش��د. یک ایرالین یونانی که با موافقت 
پروازهای  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
مستقیم تهران به آتن را انجام خواهد 
داد، نزدی��ک به 60 فرون��د هواپیمای 
مسافرتی دارد که از این بین هیچ یک 

از آنها ملکی نیستند. این هواپیماهای 
اج��اره ای نه تنها مانعی بر س��ر راه این 
ایرالی��ن  نبوده اند ک��ه حتی به کاهش 
میانگین عم��ر هواپیماها ب��ه کمتر از 
چهارس��ال و انعطاف پذیری باالی آنها 
انجامیده ان��د. موضوع��ی ک��ه احتماال 
بای��د آن را در چارچ��وب  ای��ران  در 
مدیریت های پس از تحریم طبقه بندی 

کرد. 
کارش��ناس  غواب��ش،  حمیدرض��ا 
مس��ائل هواپیمای��ی در گفت وگ��و با 
»فرصت ام��روز« از ل��زوم مدیریت این 
فضا می گوید و معتقد است آنچه بیش 
از هرچی��ز در فضای پس��ا تحریم مهم 
است مدیریت مناس��ب در این عرصه 

خواهد بود. 
ب��ه گفته وی هرچند لغ��و تحریم  ها 
ماهیتا به باز ش��دن برخ��ی بازارهای 
بین الملل��ی و بهب��ود س��طح فناوری 
منجر می شود اما باید از نظر اقتصادی 
در ش��رایطی ق��رار بگیرد ک��ه توجیه 
اقتصادی داش��ته باش��د و مش��کالت 
صنع��ت هوای��ی ایران ح��ل کنند. در 
غیر این صورت شرایط باز هم تغییری 

جدی نمی کند. 
غواب��ش با اش��اره به ل��زوم در نظر 
گرفتن یک زمان بندی برای نوس��ازی 
ناوگان هوای��ی ایران، اظهار کرد: قطعا 
با توجه به محدودیت های ملی و البته 
بزرگ  شرکت های  ظرفیت  محدودیت  
هواپیما س��ازی نمی توان انتظار داشت 
اوض��اع ن��اوگان ما ب��ه یکب��اره تغییر 
کن��د و باید به آن زم��ان داد. البته به 
طرح هایی چ��ون هواپیماهای اجاره ای 
و برنامه ه��ای کوتاه مدت اینچنینی نیز 

می شود فکر کرد. 
طرح استفاده از هواپیماهای اجاره ای 
در ای��ران ب��ا توج��ه به وج��ود برخی 
مقررات محدود کننده هرگز جایگاهی 
را که در کش��ورهای خارجی داش��ته، 
پیدا نکرده اس��ت. ای��ن محدودیت ها 
در کن��ار تحریم ها و بی پولی س��ه پایه 
اصلی فرس��ودگی ناوگان هوایی ایران 
را س��اخته وکار را دش��وار کرده است 
و باقی ماندن این ش��رایط باعث شده 
نگرانی ه��ا برای روزهای پس از تحریم 
نیز تش��دید ش��ود. بویینگ و ایرباس 
بر سربه دس��ت آوردن آس��مان ای��ران 
رقابت می کنن��د و اگر در ایران فضای 
اس��تقبال از آنها فراهم نشود، صنعت 
هوایی ایران باز هم در جا خواهد زد. 

ایرالین ها توان نوسازی ناوگان را ندارند

بی پولی، بازگشت بویینگ و ایرباس را 
بی اثر می کند؟ 
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ورود مصالح ساختمانی غیراستاندارد به 
بازار توسط سودجویان

رییس اداره نظام مهندسی ساختمان با اشاره به ورود 
مصالح ساختمانی غیراستاندارد توسط سودجویان به بازار 
مصرف گفت: در راستای جلوگیری از به کارگیری مصالح 
غیراستاندارد در ساخت و سازها، امروز با سازمان استاندارد 

تهران تفاهم نامه ای امضا شد. 
به گزارش تس��نیم، س��عید غفرانی در مراسم امضای 
تفاهم نام��ه س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان تهران و 
استاندارد تهران با هدف جلوگیری از به کارگیری مصالح 
ساختمانی غیراس��تاندارد در ساخت و سازها اظهار کرد: 
موضع ساخت و س��از چند وجه دارد و نیازمند فرآیندی 
است که اگر کامل طی شود می توان ادعا کرد ساختمان 
کمال و تمام س��اخته شده است. در صورت خأل در این 

فرآیند کیفیت ساخت و سازها کاهش خواهد یافت. 
وی با بیان اینکه فرآیند ساخت و س��از از طراحی آغاز 
می ش��ود، تصریح کرد: بخش دوم س��اخت س��اختمان 
توس��ط اف��راد دارای صالحیت انجام می ش��ود، در این 
بخش معتقدیم باید شرکت ها )بخش حقوقی نه حقیقی( 
ساختمان ها را بسازند. بخش سوم نظارت مهندسی است 
که در این حوزه بای��د حداقل چهار مهندس ناظر برای 

ساخت یک ساختمان داشته باشیم. 
رییس اداره نظام مهندسی س��اختمان استان تهران 
با اش��اره به خالء اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد، تاکید 
ک��رد: برخی س��ودجویان مصالح غیراس��تاندارد را وارد 
بازار می کنند و مصرف کنندگان نیز متوجه این مس��ئله 
نمی شوند، در راس��تای جلوگیری از به کارگیری مصالح 
غیراس��تاندارد در ساخت و س��ازها با س��ازمان استاندارد 

استان تهران تفاهم نامه ای امضا شد. 

هنوز شناسنامه فنی - ملکی را 
ندیده ایم

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به 
اینکه هر واحدی در هر کجای کشور باید با استناد به این 
قانون شناسنامه فنی- ملکی، پیش فروش شود، گفت: 
انتظار داشتیم این قانون منافع همه مردم ایران را در نظر 
بگیرد و قانونی باش��د که امکان اجرایی شدن آن وجود 
داشته باشد، در حالی که هنوز با ابهاماتی در اجرا مواجه 
هس��تیم. به گزارش مهر، وی با بی��ان اینکه در جریان 
صدور شناسنامه فنی - ملکی، سازمان نظام مهندسی 
بابت هرمترمربع حدود ۲تا3 هزار تومان دریافت می کند، 
افزود: اما هنوز ما س��ازندگان شناسنامه فنی - ملکی را 
ندیده ایم بلکه فقط بابت آن به سازمان نظام مهندسی 

ساختمان پول می پردازیم. 
فرش��ید پورحاجت، با اش��اره به اینکه در بخش های 
مختلف از شناسنامه فنی - ملکی ایراداتی را به وزارت راه 
و شهرسازی منعکس کردیم، گفت: اجرایی شدن قانون 
پیش فروش ساختمان درحالی که هنوز بدیهیات اجرای 
این قانون حل نشده است، قفلی را در بازار دوم مسکن 

ایجاد می کند. 

چه هواپیماهایی پس از تحریم وارد 
ایران می شوند؟ 

معاون بازرگانی ایران ایر در پاس��خ به این س��وال 
که پ��س از تحریم چ��ه هواپیماهای��ی وارد ناوگان 
ایرالین ه��ا می ش��ود،  گف��ت: معتق��دم ب��ا توجه به 
مس��یرهای پروازی داخل��ی هواپیماهای 900/737 
و 800/737 از خان��واده بویینگ و تایپ های 319، 
3۲0 و 3۲1 از خان��واده ایرب��اس از مناس��ب ترین 

تایپ های مطرح در بازار هستند. 
ب��ه گزارش ایلنا، محمدرضا خوشنویس��ان با بیان 
اینکه وقتی درباره مسیرهای داخلی صحبت می کنیم 
تنها با یک تعریف کالن مسیر داخلی نمی توانیم نیاز 
به هواپیما را برای مسیرهای داخلی کشور تدوین و 
تعریف کنیم،  ادامه داد: حتی برای مسیرهای داخلی 
کشور با توجه به حجم ترافیک، ارتفاع فرودگاه مبدا 
و مقصد و طول مدت زمان پروازها و تقاضای موجود 
در بازار انواع و اقسام مدل های هواپیما برای ورود به 

ناوگان هوایی کشورمان مطرح می شود. 
وی افزود: اگر س��قف حداکثری را برای پروازهای 
داخل��ی در نظر بگیریم که طول م��دت زمان پرواز 
برای مس��یرهای داخلی کمتر از دو س��اعت اس��ت، 
یقینا برای این مس��یرها باید هواپیمای مناس��ب با 
همین مختصات و مشخصات تعریف کنیم که برای 
پروازهای داخلی رنج هواپیماهای بویینگ900/737 
و 800/737 و در رن��ج ایرب��اس تایپ ه��ای ایرباس 
319، 3۲0 و 3۲1 از هواپیماه��ای مناس��بی برای 

سقف مدت زمان پروازهای داخلی هستند. 
خوشنویس��ان ب��ا بی��ان اینک��ه تم��ام مدل های 
هواپیمایی مناس��ب خطوط داخلی ایران نیس��تند، 
گف��ت: هواپیماه��ای ایرباس م��دل 330 و 340 و 
بویینگ ه��ای 787 و 777 هواپیماه��ای بزرگ تری 
هس��تند و با توج��ه به مختص��ات فنی ای��ن تایپ 
هواپیماه��ا نمی توانی��م حداکثر به��ره وری را ازآنها 

داشته باشیم. 
مع��اون بازرگانی ایران ایر تاکید کرد: اس��تفاده از 
هواپیماه��ای دور برد عمال برای مس��یرهای داخلی 
ب��ه صرف��ه نیس��ت و ای��ن هواپیماه��ا هزینه های 
سرس��ام آوری را صرف هر بار نشس��ت و برخاس��ت 
می کنند بنابراین، اس��تفاده از این مدل هواپیماهای 
دور برد برای مسیرهای داخلی اصال توصیه نمی شود. 
خوشنویس��ان با بیان اینکه در س��طح پایین تر از 
نی��از خطوط هوایی داخلی کش��ور به نیاز منطقه ای 
و بین اس��تانی می رس��یم، گفت: در حال حاضر در 
وزارت راه و شهرس��ازی مطالعات سنگینی در حوزه 
نیازهای منطقه ای و بین اس��تانی به انواع تایپ های 
هواپیمایی در دس��ت بررسی است که آیا نیازی که 
در خطوط هوایی منطقه ای وجود دارد باید با همان 
هواپیماهای مس��یرهای داخلی پوشش داده شود یا 
اینک��ه باید مدل هواپیماها ب��رای خطوط منطقه ای 

تغییر کند. 
خوشنویس��ان در پاس��خ ب��ه اینکه گفته می ش��ود 
هواپیمای مدنظ��ر وزیر راه وشهرس��ازی در مذاکره با 
شرکت های فرانس��وی در حاشیه نمایشگاه هوایی در 
فرانس��ه فالکن اس��ت، اظهار کرد: در جریان جزییات 
مذاکرات وزیر راه و شهرسازی با شرکت های فرانسوی 
ق��رار ندارم اما هواپیماهای فالکن از مدل هواپیماهایی 
هس��تند که برای پرواز در مسیرهای منطقه ای مطرح 

هستند. 
وی ادامه داد: کنسرسیوم ایرباس یکی از کمپانی های 
اروپایی تولیدکننده هواپیما اس��ت که فرانس��ه هم در 
عضویت این کنسرس��یوم قرار دارد و بیس این شرکت 

در فرانسه است. 
مع��اون بازرگانی ایران ایر در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه آیا برنامه ای برای ورود ن��اوگان جدید به ایران ایر 
در دس��تور کار دارید، گفت: معتقدم زمان صحبت از 
ورود هواپیماه��ای جدید به ناوگان هنوز زود اس��ت و 
قضاوت های��ی هم ک��ه در این باره می ش��ود  قضاوت 

درستی نمی تواند باشد. 
خوشنویس��ان درباره نحوه خرید هواپیما و تامین 
هزین��ه قراردادهای خری��د در ایرالین ها گفت: هیچ 
ایرالین��ی نه در ایران و ن��ه در دنیا به هیچ عنوان با 
نقدینگی ش��رکت به خرید هواپیما اقدام نمی کند و 
در ایران هم تاکنون در ایرالین ها هیچ هواپیمایی با 
نقدینگی ایرالین خریداری نشده است. در تمام دنیا 
ایرالین ها باات��کا به فاینانس ها و منابع ملی دولت ها 

نسبت به خرید هواپیما اقدام می کنند. 

نوسازی ناوگان هوایی نیازمند 
۷.۵ میلیارد دالر در برنامه پنج ساله

ن��اوگان حمل و نقل هوای��ی مس��افر در برنامه ای 
پنج س��اله به اختص��اص حداق��ل 7.5 میلیارد دالر 
)1.5 میلی��ارد  دالر در س��ال( ب��ا بازپرداخت حداقل 

10 ساله و ن��رخ سود مناسب نیاز دارد. 
 به گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان هواپیمایی 
کشوری از س��ال های گذشته اقداماتی برای تسهیل 
ورود هواپیما به کشور در دولت های مختلف به عمل 
آم��ده که به دلیل وجود موان��ع تحریم، برای اجرا با 

محدودیت های بسیاری روبه رو بوده است. 
بررس��ی ها نشان می دهند، در حال حاضر با  شکاف 
قاب��ل توج��ه بین عرض��ه و تقاضا در ح��وزه ناوگان 
مواجه هستیم؛ به عبارت دیگر، با حدود 150 فروند 
هواپیمای فعال باید پاس��خگوی بازاری با اس��تعداد 

300 فروند باشیم. 
این در حالی اس��ت که به دلیل فرسودگی ناوگان 
و غیراقتص��ادی ب��ودن تعمیرات به ط�ور متوس��ط 
ساالنه 10 تا 15 ف�روند هواپیما نیز از رده عملیاتی 
خارج می شوند که در صورت وارد نشدن هواپیماهای 
جایگزی��ن حداق��ل به هم��ان تع��داد به ناچ��ار با 
محدودیت و کاهش پرواز به بس��یاری از نقاط کشور 
روب��ه رو خواهیم بود. عالوه بر این، محدودیت تعداد 
ناوگان در شرکت های هواپیمایی با وجود هزینه های 
فزاین��ده موجب غیراقتصادی ش��دن این فعالیت در 
برخی شرکت های دولتی از جمله ایران ایر و آسمان 
شده اس��ت، همچنین این نبود تعادل بین عرضه و 
تقاضا مش��کالت عدی��ده ای را در نظم بازار از جمله 

بازار سیاه و گران فروشی دامن زده است. 

جواد هاشمی

خبر

معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینکه طرح جامع بنادر بازنگری می شود، 
گف��ت: در قال��ب ط��رح جام��ع وضعیت 
بازرگانی، ظرفیت و فعالیت بنادر کش��ور 

براساس نوع کاال مشخص می شود. 
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی،   محمد سعیدنژاد اظهار کرد: 
طرح جامع بنادر کش��ور تهیه و تصویب 
ش��د. البته از آنجا که مطالعات این طرح 
مربوط به سال 84 است و اکنون بازنگری 
طرح در دس��تور کار ق��رار دارد، در قالب 
ط��رح جامع وضعی��ت بازرگانی، ظرفیت 
و فعالیت بنادر کش��ور براساس نوع کاال 

مشخص می شود. 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی 
ب��ا اش��اره به اینک��ه طرح جامع ش��بکه 
حمل و نق��ل دریای��ی کش��ور را تعری��ف 
می کن��د، اظه��ار ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه 
معظ��م  رهب��ر  ابالغ��ی  سیاس��ت های 
انقالب در بخش برنامه شش��م توس��عه، 
متن پیش��نهادی و برنامه های س��ازمان 
تدوین ش��ده که آمادگ��ی داریم گزارش 
اجمالی و مقدمات��ی از طرح جامع بنادر 
کش��ور با رویکرد تعیی��ن تکلیف بنادر و 
ش��بکه بندری کش��ور در جلسات آینده 

شورای عالی ترابری ارائه دهیم. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد: ب��ا توجه ب��ه اینکه م��دل بازرگانی 
دنی��ا متغی��ر اس��ت ما نی��ز مجب��ور به 
 تغیی��ر در م��دل بازرگانی خود هس��تیم 
کما اینکه برای اس��تفاده از مزیت رقابتی 

باید امکان پهلوگیری کش��تی های بزرگ 
وجود داشته باش��د در حالی که در حال 
حاضر امکان پهلوگیری کشتی های بزرگ 

در هر بندری وجود ندارد. 
ریی��س س��ازمان بن��ادر ب��ا اش��اره به 
اظه��ارات وزی��ر راه و شهرس��ازی مبنی 
بر اینکه »یکس��ری از بنادر کش��ور مانند 
بن��در گناوه، درگه��ان، تی��اب و لنگه از 
بن��ادر تاریخی به ش��مار می روند که بعد 
از تش��کیل بنادر اصلی مانند بندرعباس 
از حیز انتف��اع افتاده ان��د«، گفت: بخش 
عمده ای از کاهش فعالی��ت این بنادر به 
دلیل از دس��ت رفتن مزی��ت رقابتی در 

حوزه بنادر کشور است. 
س��عیدنژاد گفت: یک��ی از موضوعاتی 
که برای حوزه حمل و نقل دریایی نگرانی 
ایجاد کرده و از مباحث روز بخش دریایی 
به شمار می رود، عدم ظرفیت بنادر ایران 
با ظرفیت  برای پهلوگیری کش��تی هایی 

بیش از 18 هزار TEU کانتینر است. 
ب��ا  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر  مع��اون 
بی��ان اینکه ام��روز در بن��ادر مطرح دنیا 
کش��تی هایی با ظرفیت بی��ش از 18هزار 
TEU کانتینر پهلوگی��ری می کنند؛ در 
حالی که بنادر ما ظرفیت پهلوگیری این 
کش��تی ها را ندارند، گفت: در حال حاضر 
تنها کشتی های با ظرفیت حدود 14 هزار 
TEU کانتینر امکان پهلوگیری در بنادر 
ایران را دارن��د و اگر نتوانیم این ظرفیت 
را افزای��ش دهیم مزیت رقابتی خود را از 

دست می دهیم. 

طرح جامع بنادر بازنگری می شود



در ی��ک دهه گذش��ته انواع 
غیر استاندارد  تقلبی،  کودهای 
زمین ه��ای  ب��ه  غیر مج��از  و 
کش��اورزی ما راه پی��دا کرده  
تخریب ه��ای  موج��ب  و 
زیس��ت محیطی زیادی ش��ده 
اس��ت. اف��زون ب��ر تخریب و 
آلودگ��ی مناب��ع آب و خاک، 
محصوالت کشاورزی نیز آلوده 
شده و ش��یوع انواع سرطان ها 
به ویژه سرطان دستگاه گوارش 
در کشور، دلیل این مدعاست. 
این نهاده های کشاورزی تقلبی 
و غیر مجاز گاه به صورت قانونی 
و غیر قانون��ی  )قاچ��اق( وارد 
کش��ور می ش��ود و بخشی از 
آنها نیز توسط تولیدکنندگان 
داخلی به کش��اورزان فروخته 
می ش��وند. براس��اس آماره��ا، 
فروش��گاه   4000 وج��ود 
غیر مجاز کود و س��م در کشور 
حاکی از آن اس��ت که تاکنون 
نظارت ها در این زمینه یا وجود 
نداشته یا ناظران بسیار ضعیف 

عمل کرده اند. 
در همین راستا وزارت جهاد 
کش��اورزی وارد گود شده و از 
ابتدای س��ال 94 سر  و  سامان 
دادن به تولید و توزیع کودهای 
ش��یمیایی را در کش��ور آغاز 
کرده اس��ت. ش��رکت خدمات 
حمایتی کشاورزی با همکاری 
مؤسس��ه خ��اک و آب و زی��ر 
نظر وزارت جهاد کش��اورزی، 
از تمام��ی تولیدکنندگان کود 
کش��اورزی داخلی خواسته اند 
با مراجعه به مؤسس��ه خاک و 
آب و انجام آزمایش های الزم، 
برچسب  )لیبل( گواهی تأیید 
محص��والت خ��ود را دریافت 
کنند. در این صورت ش��رکت 
خدم��ات حمایتی کش��اورزی 
محص��والت آنه��ا را خریداری 

خواهد کرد. 
برای  تعیین ش��ده  مهل��ت 
کودهای  تولی��د  کارخانه های 
ش��یمیایی ت��ا 20 مردادم��اه 
آینده تعیین ش��ده اس��ت اما 
گویا برخ��ی از تولیدکنندگان 
کوده��ای ش��یمیایی زی��ر بار 
این آزمایش ها نمی روند و ادعا 
می کنند که مجوزهای الزم را 

قبال گرفته اند. 

کودهای تقلبی داخلی هم 
داریم

علیرض��ا ول��ی، مدیرعام��ل 
حمایت��ی  خدم��ات  ش��رکت 
کشاورزی ایران در گفت و گو با 
»فرصت امروز«، اظهار می کند: 
در حال حاضر کودهای تقلبی، 
کم کیفیت و غیر استاندارد در 
کنار نهاده های اس��تاندارد در 
ب��ازار وج��ود دارد و به فروش 
می رس��د. در این میان برخی 
ناش��ناخته  تولیدکنن��دگان 
خارج از شبکه، تولیدکنندگان 
قاچ��اق، ش��بکه های غیرمجاز 
تولیدکنن��دگان  حت��ی  ی��ا 
داخلی غیرمجاز که تولید هم 
ی��ک چیزهایی  و  نمی کنن��د 
ب��ه  و  می کنن��د  میک��س  را 

کشاورزان می فروشند. 
وی می گوید: این محصوالت 
آب  آلودگی  موج��ب  تقلب��ی 
و خ��اک ی��ا تضعی��ف خاک 
کش��اورزی م��ا می ش��ود. ت��ا 
جای��ی که به ما مربوط ش��ود 
و دسترس��ی داش��ته باشیم با 
برخورد می کنیم.  این موضوع 
سیاس��ت ما این است که این 
کوده��ا را ف��راوان و ارزان در 
قرار دهیم  اختیار کش��اورزان 
تا کوده��ای تقلبی و غیر مجاز 

ب��ه زمین های کش��اورزی راه 
نیابن��د. ب��رای مقابله ب��ا این 
مشکل، وزارت جهاد کشاورزی 
یک کمیته فنی تش��کیل داده 
ک��ه در زمینه فرموالس��یون، 
تولید و توزی��ع کودها نظارت 
کام��ل دارند. ول��ی می افزاید: 
س��ال های  در  ش��وربختانه 
گذشته تولیدکنندگان داخلی 
بی ش��ماری به بازار آمدند که 
آنها  تولی��دات  روی  نظارت��ی 
انج��ام نمی ش��د. وزارت جهاد 
کشاورزی برای نظارت و حتی 
ممنوعیت از کار برخی از آنها 
آیین نام��ه ای را تدوی��ن کرده 

است. 

کنترل از تولید تا مصرف با 
سیستم هوشمند

مدیرعامل ش��رکت خدمات 
حمایتی کش��اورزی با اش��اره 
به سیس��تم توزیع هوش��مند 
این ش��رکت، می گوید: ما یک 
سیستم توزیع هوشمند داریم 
و کوده��ا از زم��ان خریداری 
تا مص��رف وارد این سیس��تم 
می ش��وند. در ای��ن سیس��تم 
هوشمند، میزان کودی که به 
استان ها فرس��تاده می شود تا 
زمان مصرف ردیابی می ش��ود. 
اینکه چ��ه میزان کود به کدام 
کش��اورز داده ش��ده نی��ز در 
سیستم هوشمند ثبت خواهد 

شد. 
کیفیت  درخص��وص  ول��ی 
کودهای عرضه ش��ده از سوی 
حمایت��ی  خدم��ات  ش��رکت 
کش��اورزی تأکی��د می کن��د: 
کودهای ما زی��ر نظارت عالیه 
حمایت��ی  خدم��ات  ش��رکت 
کش��اورزی ق��رار دارد و قابل 
کنترل اس��ت و هیچ گونه کود 
تقلبی توس��ط ش��رکت توزیع 

نمی ش��ود. اگر کس��ی از این 
سیس��تم، کود دریافت کرده و 
نسبت به کیفیت آن معترض 
اس��ت به م��ا اعالم کن��د. ما 
ب��ه دلیل ش��رایط حاک��م بر 
کش��اورزی و جامع��ه ک��ه در 
زمین��ه کوده��ای ش��یمیایی 
مطرح اس��ت و ب��رای دفاع از 
سیستم  اس��تاندارد،  تولیدات 
اج��را  را  هوش��مند  توزی��ع 

کرده ایم. 

نظارت های ضعیف بر بازار 
کودهای کشاورزی

وی درخص��وص نظارت ه��ا 
بر تولی��د و ف��روش کودهای 
از  جلوگی��ری  و  ش��یمیایی 
کودهای تقلبی، می گوید: هیچ 
تولیدکنن��ده ک��ودی زیر نظر 
م��ا نیس��ت و از وزارت صنایع 
مج��وز می گیرن��د و م��ا تنها 
خریداری  را  محصوالت ش��ان 
می کنی��م. ب��ر همین اس��اس 
برخی نظارت ها برعهده وزارت 
صنایع اس��ت و بخش��ی دیگر  
)در زمین��ه مصرف محصوالت 
آنها(، با ماس��ت. در این زمینه 
مؤسسه خاک و آب محصوالت 
آنه��ا را بای��د پای��ش کن��د و 
لیب��ل بزند. بر همین اس��اس 
کودهایی که لیب��ل خورده را 
می خری��م و آنهایی که ندارند 
را دس��تگاه های نظارتی باید از 
فروش و توزیع شان جلوگیری 

کند. 
مدیرعامل ش��رکت خدمات 
حمایت��ی کش��اورزی ای��ران، 
ب��ا تأکید ب��ر ای��ن نظارت ها، 
می افزای��د: اگ��ر ای��ن موضوع 
بیفتد جل��وی کودهای  اتفاق 
تقلبی گرفته می شود و نیازمند 
این اس��ت ک��ه دس��تگاه های 
نظارتی کارش��ان را با جدیت 

و ق��درت انجام دهن��د. ما نیز 
باید تالش کنی��م برندهایی را 
به کشاورزان معرفی کنیم که 

مورد تأیید باشد. 
وی ادام��ه می ده��د: در این 
زمین��ه هم وارد ش��ده ایم و با 
تولیدکنندگان��ی که با انجمن 
می کنن��د  کار  صنف ش��ان  و 
برابر  امضا کرده ایم.  تفاهم نامه 
این تفاهم نامه، تنها محصوالت  
)کودهایی( که دارای برچسب 
و لیبل مؤسس��ه خ��اک و آب 
باش��ند را خریداری می کنیم. 
این تفاهم نامه میان تشکل های 
تولیدکنن��دگان کود  صنف��ی 
شیمیایی، آلی و زیستی امضا و 
قرار شده کودهای تولیدی زیر 
نظر انجمن و مؤسسه خاک و 

آب را خریداری کنیم. 

ذخیره 800هزار تنی انواع 
کودهای شیمیایی

ذخی��ره  وج��ود  از  ول��ی 
800ه��زار تن��ی ان��واع ک��ود 
کش��اورزی در انباره��ای این 
ش��رکت خبر داده و می افزاید: 
ما اکنون 800هزار تن کودهای 
اساسی با سرمایه دولتی بیش 
از 1000 میلیارد تومانی را در 
انبارها ذخی��ره کرده ایم. هیچ 
بازرگان و سرمایه گذاری به این 
میزان سرمایه گذاری نمی کند. 
نیازهای کودی  ما می خواهیم 
کشاورزان را برآورده کنیم اما 
کوده��ای تقلبی چ��ون ارزان 
تهیه می ش��وند، فروش��ندگان 
زی��ادی  هزینه ه��ای  آن، 
ب��رای تبلیغ��ات می پردازند و 
کشاورزان  برخی  ش��وربختانه 
فریب آنه��ا را می خورند و اغوا 

می شوند. 
وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا وزارت جهاد کشاورزی 

کوده��ا را به س��یاه و س��فید 
دس��ته بندی ک��رده و تنها به 
آنها یاران��ه می دهد، می گوید: 
فق��ر خاک ه��ای ما ب��ه مواد 
تغذیه ای بس��یار باالست و نیاز 
به پت��اس، ازت و فس��فات در 
تمام خاک های کش��ور وجود 
دارد. این کودها گران هستند 
و دول��ت مجبور اس��ت به آنها 
یارانه بدهد. این سه کود، جزو 
تغذیه اصلی گیاه اس��ت و اگر 
این طور نبود اصاًل یارانه به آنها 
تعلق نمی گرفت. نیاز خاک ما 
به س��ایر ریزمغذی ه��ا و مواد 
تغذیه ای به این میزان نیست. 
همچنی��ن دول��ت منابع الزم 
ب��رای پرداخ��ت یارانه به همه 
کوده��ا و ریزمغذی ها را ندارد. 
بنابرای��ن تنها به آن دس��ته از 
کودهایی که بیشتر مورد نیاز 
همه خاک های کش��ور است و 
گران تر هستند یارانه پرداخت 
می کند. قابل ذکر اس��ت، این 
میزانی ه��م که دول��ت یارانه 
می دهد بس��یار کمت��ر از نیاز 
خاک های کشاورزی ما است. 

تنها به کودهای پایه یارانه 
می دهیم

ول��ی به این پرس��ش ما که 
از  نیازس��نجی های خاک  چرا 
انجام  س��وی مؤسس��ه خاک 
نمی ش��ود تا براساس نیازها به 
زمی��ن کود داده ش��ود، اظهار 
می کن��د: ما یک نقش��ه کلی 
خاک داری��م که نیازهای کلی 
خاک های کشاورزی کشور در 
آن تعریف ش��ده است. وزارت 
جهاد کش��اورزی هم به عنوان 
کود پایه به کش��اورزان یارانه 
می دهد که به اندازه نیازش��ان 
هم نیس��ت. همه خاک ها نیاز 
دارن��د و به یک نس��بتی باید 
این کودها در دس��ترس گیاه 
قرار بگیرند. در ضمن مؤسسه 
خاک و آب یکی از موسس��ات 
محس��وب  کش��ور  در  برت��ر 
می ش��ود و آزمایش ه��ای آنها 

مورد تأیید است. 
م��ن  می ده��د:  ادام��ه  وی 
بی روی��ه  اس��تفاده  همین ج��ا 
از کوده��ای ش��یمیایی را رد 
که  اس��ت  درس��ت  می کن��م. 
کوده��ای کش��اورزی را بای��د 
براساس نس��خه مؤسسه خاک 
و آب مصرف کرد اما اینکه در 
می شود  مصرف  بی رویه  کشور 
را قبول نداریم. ما با وزارتخانه 
به ای��ن نتیجه رس��یده ایم که 
کوده��ای پایه به ان��دازه کافی 
مص��رف نمی ش��ود و یک��ی از 
دالی��ل کاه��ش محص��ول در 
واح��د س��طح، همین مس��ئله 
ش��رکت  مدیرعام��ل  اس��ت. 
خدم��ات حمایتی کش��اورزی، 
همچنین ب��ا تأیید این موضوع 
ک��ه برخ��ی از تولیدکنندگان 
کودش��یمیایی دس��تی هم در 
توزی��ع دارند، می گوید: در یک 
سال گذشته تمامی این افراد را 
از گستره توزیع بیرون کرده ایم 
و این موضوع تا س��ال گذشته، 
درس��ت بود. در یک دهه اخیر 
وضعیتی پیش آمد که بسیاری 
از کس��انی که وظیف��ه توزیع 
نهاده های کشاورزی را بر عهده 
داش��تند به س��مت تولید کود 
ش��یمیایی رفتند اما ما آنها را 
از این چرخ��ه بیرون کردیم و 
در یک س��ال اخی��ر هیچ یک 
از آنه��ا را ب��ه سیس��تم توزیع 
نه��اده راه ندادی��م. هر کس��ی 
ک��ه تولیدکننده و عضو انجمن 
بوده و محصوالتش مورد تأیید 
مؤسس��ه خاک و آب باش��د را 

پذیرفته ایم. 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران در گفت و گو با »فرصت امروز«:

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی صحت ندارد

سهشنبه
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 صادرات گوشت هم 
نیازی به مجوز ندارد

قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی در امور بازرگانی 
اعالم کرد: به منظور تس��هیل ص��ادرات محصوالت 
صنع��ت پرواربندی، صادرات گوش��ت قرمز تا اطالع 
ثان��وی نیاز ب��ه اخذ مج��وز قبل��ی از وزارت جهاد 

کشاورزی ندارد. 
به گزارش ایس��نا، علی اکبر مهرفرد، عضو س��تاد 
تنظیم بازار طی نامه ای به افخمی راد، رییس سازمان 
توس��عه تجارت  اعالم کرده که در راس��تای تسهیل 
و روان سازی صادرات محصوالت صنعت پرواربندی، 
ص��ادرات گوش��ت قرم��ز صرفا ب��ا رعای��ت ضوابط 
قرنطینه ای و بهداش��تی تا اط��الع ثانوی مجاز بوده 
و نیاز به اخذ مجوز قبلی از وزارت جهاد کش��اورزی 

ندارد. 
هفت��ه پیش نیز اعالم ش��د، مج��وز وزارت جهاد 
کش��اورزی برای صادرات گوشت مرغ حذف شده تا 
بوروکراس��ی اداری تس��هیل یابد و بازار که با مازاد 

عرضه مواجه است تنظیم شود. 

 اجرای طرح دریابست 
در آب های جنوب کشور

معاون صید و بنادر ماهیگیری س��ازمان ش��یالت 
در گفت وگ��و با ایانا از اجرای طرح دریابس��ت برای 
نخس��تین بار در کش��ور در استان بوش��هر و بخشی 
از خوزس��تان خب��ر داد و گفت: این ط��رح در واقع 
نوعی تعطیلی فصلی محسوب می شود که به صورت 
گروهی و گونه ای به دریا در مدتی معین اس��تراحت 

داده می شود. 
علی اصغر مجاهدی افزود: صید میگو از 15 تیر تا 
نیمه ش��هریورماه در اس��تان های بوشهر و بخشی از 

خوزستان در این طرح وارد شده است. 
وی خاطرنشان کرد: عده ای از شناورهای غیرمجاز 
معم��وال یک ماه قبل از اعالم فصل صید و زمانی که 
هنوز میگوها به رش��د الزم برای صید نرس��یده اند، 
ب��ه دریا می رفتند و اقدام به صی��ادی می کردند که 
در نتیج��ه تعدادی از بچه ماهی های دیگر نیز به دام 
افتاده و به دلیل عدم استفاده صیادان، دوباره به دریا 
برگردانده می ش��د که در برخی س��واحل حتی بوی 

تعفن وجود داشت. 
مجاه��دی ادامه داد: در گذش��ته ح��دود چهار تا 
پنج برابر وزن صید را ماهیانی غیر از میگو تش��کیل 
می داد، به گونه ای که در استان بوشهر از یک هزار تن 
میگوی برداشت شده، حدود 5 هزار تن بچه ماهی که 
مورد استفاده نبود و دور ریخته می شد نیز برداشت 

می شد. 
وی تصری��ح کرد: در گذش��ته برای مدیریت صید 
در فصول مختلف، ممنوعی��ت صید برای گونه های 
خاص اعالم می ش��د که گاهی مواقع باز هم به ضرر 

و زیان می انجامید. 

پیش بینی تولید 16میلیون تن 
محصوالت باغی طی سال جاری

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهادکشاورزی، از پیش بینی تولید 16میلیون 
ت��ن محصول باغی در س��ال جاری خب��ر داد و گفت: 
نابودی بخشی از باغات میوه براثر ورود و شیوع سریع 
آف��ات و بیماری های ناش��ی از قاچ��اق موجب نگرانی 

مسئوالن و بهره برداران این بخش شده است. 
ابوالقاس��م حس��ن پور در گفت وگو با ایرنا با اشاره به 
اینکه سال گذش��ته حدود 16میلیون تن محصوالت 
باغی در کش��ور تولید ش��ده اس��ت، افزود: بخشی از 
این کاهش تولید محصول نسبت به سال های ماقبل، 
مربوط به افت تولی��د برخی میوه ها براثر بروز حوادث 

غیرمترقبه و نابودی بخشی از باغات است. 
حس��ن پور پیش بین��ی ک��رد درصورتی ک��ه حادثه 
غیرمترقب��ه ای رخ ندهد، تولید محص��والت باغی در 

سال جاری نیز 16میلیون تن خواهد بود. 
وی افزود: متاسفانه سازمان حفظ نباتات که متولی 
نظارت بر تولیدات گیاهی است، امکان نظارت و کنترل 
بر ورود میوه قاچاق از مبادی غیررس��می به کشور را 
ندارد که همین امر نگرانی هایی را برای مس��ئوالن امر 
ایجاد کرده اس��ت. مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی گفت: بنابراین 
ورود میوه های قاچاق از مجاری غیرقانونی عامل اصلی 
ورود آفات، بیماری ها و حشراتی همچون مگس میوه 
است که می تواند با سرعت زیادی به باغات گسترده ای 

در سراسر کشور راه پیدا کند. 

 اعالم قیمت جدید مرغ 
بعد از ماه رمضان

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران مرغ گوشتی 
ضمن اعالم اینکه ش��ایعه بروز آنفلوآنزای طیور س��بب 
کاه��ش تقاض��ای خرید م��رغ و افزای��ش وزن مرغ  در 
مرغداری ها شده است، گفت: باوجود اینکه به دلیل مازاد 
تولید، توان افزایش قیمت این محصول را نداریم، قیمت 
جدید گوش��ت مرغ بعد از ماه رمضان اعالم می ش��ود تا 

مردم قیمت واقعی را بدانند. 
عظی��م حجت در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: قرار 
گرفت��ن م��رغ در اقالم اعالم ش��ده از س��وی دولت که 
مج��وز افزایش 6درص��دی قیمت را در ص��ورت تایید 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارند، 
نش��ان دهنده تدبیر مسئوالن اس��ت، چراکه هزینه های 
س��وخت و کارگری واحدهای مرغداری نیز مانند دیگر 
واحدهای تولیدی افزایش یافته اس��ت اما به دلیل مازاد 
تولید گوش��ت مرغ در بازار فع��ال نمی توانیم قیمت این 
محصول را افزایش دهیم. وی افزود: این مجوز می تواند 
امکان بازنگری قیمت جدید تمام ش��ده گوش��ت مرغ و 
تصویب و اعالم آن از س��وی ستاد تنظیم بازار را در پی 
داشته باشد و بر این اساس در تالشیم پس از ماه رمضان 
با هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه های ذی ربط، 
قیمت جدید گوش��ت مرغ را اعالم کنیم تا مردم بدانند 
قیم��ت واقعی این محصول چقدر اس��ت و اگر آن را در 
بازه های زمانی ارزان تر می خرند، علت چیست. مدیرعامل 
اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی ادامه داد: طی 
هفته اخیر روند قیمت گوشت مرغ با افزایش نسبی سبب 
ش��د بازار این محصول به قیمت های منطقی نزدیک تر 
شود، چراکه در حال حاضر متوسط قیمت مرغ زنده در 
مرغداری کیلویی 4هزار تومان، متوس��ط قیمت مرغ در 
کشتارگاه ها کیلویی حدود 5700 تومان و قیمت آن در 

بازار مصرف تقریبا کیلویی 6200 تومان بوده است. 
حجت اعالم کرد: به رغم اینکه احتمال دارد براس��اس 
کاهش قیمت ه��ای صورت گرفته ط��ی ماه های اخیر، 
برخ��ی مرغداران تولید خود را کاهش دهند، با توجه به 
میزان جوجه ریزی و تولید جوجه یک روزه در کش��ور به 
نظر می رسد امسال با کمبود گوشت مرغ مواجه نشویم، 
چراکه تولید خطی این محصول همچنان ادامه دارد. وی 
اظهار کرد: شایعه بروز آنفلوآنزای طیور در کشور که در 
هیچ یک از واحدهای صنعتی پرورش مش��اهده نش��د، 
سبب کاهش تقاضای مردم برای خرید این محصول شد 
و در نهایت افزایش وزن مرغ ها را در سالن های پرورشی 
در پی داش��ت و همین عامل باعث ش��د ض��رر و زیان 
مرغداران در ماه رمضان برخالف انتظارشان بیشتر شود. 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران مرغ گوشتی 
تصریح کرد: گرچه اقدام ش��رکت پشتیبانی امور دام در 
خرید گوشت مرغ از مرغداران به ویژه در استان مازندران 
قابل تقدیر اس��ت که باعث تعادل بخشی به بازار شد اما 
برخ��ی کش��تارگاه ها در این وضعیت به دالل��ی در بازار 
گوش��ت مرغ پرداختند و باعث ش��دند مرغدارانی که از 
فروش محصول ش��ان به شرکت پش��تیبانی و امور دام 
4200 تومان دریافت می کردند، کیلویی 600 تومان از 

فروش مرغ به کشتارگاه ها زیان کنند. 

شکر تا شهریور گران نمی شود

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و ش��کر گفت: 
براساس بخشنامه دولت، پیشنهاد افزایش 15درصدی 
قیمت شکر را به سازمان حمایت ارائه می دهیم تا تولید 
امس��ال که از نیمه شهریور آغاز می شود با قیمت های 

جدید روانه بازار شود. 
بهمن دانایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصوبه 
افزای��ش 6درصدی قیمت محصوالت غذایی که قند و 
ش��کر نیز در اولویت اول قرار داشت در دو بخش ابالغ 
ش��د؛ به گونه ای که آن دس��ته از صنایع که به افزایش 
6درص��دی قیمت راضی هس��تند می توانند به صورت 
مستقیم و با تایید سازمان حمایت مجوز آن را دریافت 
کنند. وی افزود: صنایعی که تصور می کنند هزینه های 
سربار سال جاری آنها بیشتر از 6درصد روی قیمت تمام 
شده شان تاثیر گذار است، می توانند با همکاری سازمان 
حمایت، قیمت تمام شده پیشنهادی خود را به کارگروه 
تخصصی تنظیم بازار ارائه دهند تا قیمت موردنظرشان 
بررسی و تصویب ش��ود که صنایع قند و شکر در این 

گروه قرار دارند. 
دانای��ی ادام��ه داد: حداق��ل بای��د قیمت ش��کر در 
س��ال جاری 15درص��د افزایش یابد که براین اس��اس 
قیمت پیش��نهادی خود را در هفت��ه اول مرداد ماه به 
س��ازمان حمایت ارائه می کنی��م و امیدواریم برخالف 
س��ال گذش��ته که س��ه ماه در اعالم نرخ های جدید 
تاخیر به وجود آمد، بازار با اعالم به موقع قیمت جدید 
شکر، در حالت تعادلی حفظ شود. دبیر انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شکر گفت: دولت قیمت چغندرقند 
را در س��ال جاری 12.5 درصد نسبت به سال گذشته 
افزای��ش داد که ب��ا تاثیر 70درص��دی در هزینه های 
تولید، قیمت تمام ش��ده باید 9درصد افزایش یابد. از 
س��وی دیگر نیز ب��ا در نظر گرفتن تاثی��ر 15درصدی 
دس��تمزد های افزایش یافته و هزینه های حمل ونقل، 
س��وخت و غیره به نظر می رسد که امسال باید قیمت 

شکر حدود 15درصد افزایش یابد. 

خبر

مدی��رکل نظ��ارت و ارزیاب��ی 
آشامیدنی  خوراکی،  فرآورده های 
و آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو گفت: س��المت مردم برای 
ما بس��یار اهمی��ت دارد و آن را با 
هیچ گزین��ه ای معامله نمی کنیم 
و اگر متوجه ش��ویم شرکت هایی 
سوء استفاده کرده و تخلفی دارند، 

برخورد جدی با آنها می شود. 
دکت��ر هدایت حس��ینی افزود: 

نش��انگرهای رنگی تغذی��ه ای به 
مصرف کنن��ده کم��ک می کن��د 
ت��ا با توجه به ش��رایط جس��می 
انتخ��اب  نیازه��ای ش��خصی،  و 
آگاهانه داشته باشند. حسینی در 
گفت وگو با پایگاه خبری سازمان 
غ��ذا و دارو ب��ا بیان اینکه س��ال 
گذشته فعالیت های بسیار خوبی 
در کاهش س��موم باقیمانده انجام 
گرفت��ه، اظه��ار کرد: ای��ن برنامه 

هم اکنون با جدیت در حال انجام 
است و نتایج نیز اعالم می شود. 

وی گفت: ارتقای سالمت لبنیات 
که از سال گذشته شروع شده نیز 
از برنامه ه��ای جدی و حس��اس 
ای��ن اداره اس��ت که ب��ا توجه به 
حساسیت لبنیات کارشناسان این 
اداره به طور منظم از ش��رکت های 
مربوطه بازدید و گزارشات را اعالم 
می کنن��د و ب��ا ش��رکت هایی که 

کوچک ترین تخلفی داشته باشند 
برخ��ورد و پرونده آنه��ا به مراجع 

قضایی فرستاده می شود. 
دکت��ر حس��ینی اظه��ار کرد: 
ارتباط های مؤثری با سازمان های 
مربوطه دیگر از جمله اس��تاندارد، 
جه��اد  وزارت  و  دامپزش��کی 
کش��اورزی برق��رار کرده ای��م که 
ه��دف از ای��ن ارتباط ه��ا ارتقای 
سالمت مواد غذایی و تبادل نظر با 

سازمان های مرتبط است. 
دکتر حسینی در ادامه در مورد 
نش��انگرهای رنگ��ی تغذیه ای نیز 
بیان کرد: این برنامه مهم در حال 
انجام است و به تمامی دانشگاه ها 
و ش��رکت های تولید کننده ابالغ 
شده است که هدف از این برنامه، 
افزایش آگاهی مصرف کنندگان و 
اصالح الگوی مص��رف در ارتقای 

سالمت جامعه است. 

سالمتی مردم را با هیچ گزینه ای معامله نمی کنیم

مولود غالمی

خبر

تولیدکنن��دگان کوده��ای ش��یمیایی که 
محص��والت اس��تاندارد تولی��د می کنند، از 
ای��ن شفاف س��ازی وزارت جهاد کش��اورزی 
و مؤسس��ه خاک و آب حمای��ت می کنند و 
خواستار اجرای آن هستند. کسانی که با آن 

مخالفت می کنند، کارشان لنگ می زند. 
البت��ه ای��ن قان��ون در اجرا با مش��کالتی 
روبه روست که باید برطرف شوند. برای نمونه 
یک��ی از ایرادات وارده این اس��ت افرادی که 
مسئولیت کنترل کیفیت محصوالت تولیدی 
را ب��ر عهده خواهند گرفت، به ابزار دوس��ویه 
تبدیل می ش��وند و مشخص نیست که جانب 

چه کسی را باید بگیرند. 
قان��ون،  ای��ن  اج��رای  ب��رای  همچنی��ن 
کارخانه های تولیدکننده کودهای ش��یمیایی 
نیازمن��د ایج��اد ی��ک س��ری تجهی��زات و 

زیرس��اخت های آزمایش��گاهی هس��تند که 
تاکنون نداشته اند. واحدهای تولیدی باید به 
تجهیزات آزمایش��گاهی مدرن، مجهز شوند 
و برای ایجاد این زیرس��اخت ها دس��ت کم به 

شش ماه تا یک سال زمان نیاز است. 
بر همین اساس ما تولیدکنندگان کودهای 
ش��یمیایی کش��ور درخواست اس��تمهال از 
وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای اجرای قانون 
لیبل گذاری کودهای داخلی از سوی مؤسسه 
خ��اک و آب داری��م. بیش��تر کارخانه ه��ای 
تولید کودش��یمیایی در کش��ور آزمایش��گاه 
ندارن��د ی��ا تاکن��ون نی��از نبوده که داش��ته 
باش��ند. این کارخانه ها محصوالت ش��ان را به 
آزمایش��گاه های دیگر می دادن��د اما با اجرای 

قانون جدید این نیاز احساس می شود. 
ب��ه هر روی ما از اج��رای این قانون که در 
راس��تای شفاف س��ازی و کیفیت محصوالت 
داخلی اس��ت حمایت می کنیم و برنامه هایی 
نیز برای کنترل کیفیت تولیدات مان داریم. 

از کنترل کیفیت محصوالت حمایت می کنیم
بهروز امیری

رییس اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان کودهای شیمیایی



حجت االس��ام حس��ن روحانی یکش��نبه ش��ب در 
ضیافت افطار فعاالن و تشکل های حوزه زنان و خانواده 
س��خن گفت. در ابتدای این س��خنان روحانی با اشاره 
به مذاكرات هس��ته ای ایران با گروه 1+5 گفت: خدا را 
ش��اكرم وعده ای كه در دوران انتخاب��ات به مردم برای 
حل معضل هسته ای دادم، تا بدین جا عملی شده است. 
رییس شورای عالی امنیت ملی با قدردانی از تاش های 
خس��تگی ناپذیر تیم مذاكره كننده هسته ای ایران در دو 
س��ال گذش��ته گفت: هر زمان كه ب��ا مذاكره كنندگان 
صحب��ت می كن��م خس��تگی از ص��دای دیپلمات های 
كش��ورمان ب��ه وضوح نمایان اس��ت اما آنان ب��ا اقتدار 
ایستاده اند. خوشبختانه دولت، مردم و مذاكره كنندگان 
هس��ته ای، وظیفه خود را درخص��وص این مذاكرات به 

خوبی انجام داده اند. 
رییس جمه��وری با قدردان��ی از حمایت های مردمی 
و مق��ام معظم رهب��ری در پیمودن راه بس��یار طوالنی 
مذاكرات هس��ته ای، گفت: در حال حاضر به قله بسیار 
نزدی��ك هس��تیم ولی هن��وز قدم هایی تا رس��یدن به 
ای��ن قله فاصله داریم، ان ش��اءاهلل به ح��ول و قوه الهی 
مذاكره كنندگان ایرانی در این مصاف سخت و پیچیده، 

پیروز خواهند بود. 
روحان��ی ایجاد فضای جدید در كش��ور و بهره گیری 
بهت��ر از فرصت ه��ا و س��رمایه های مل��ی، فرهنگ��ی و 
اقتص��ادی را یک��ی از اه��داف دولت در ای��ن مذاكرات 
برش��مرد و افزود: هدف دیگ��ر دولت حل معضل بزرگ 
بیکاری در كش��ور است تا بتوان با استفاده از استعداد، 

دان��ش و تخصص جوانان ایرانی، فضایی مناس��ب برای 
رسیدن به اهداف جامعه به وجود آید. 

رییس جمهوری در بخش دیگری از س��خنان خود با 
ط��رح این پرس��ش كه آیا حجاب و عف��اف تنها به نوع 
پوش��ش ظاه��ری بازمی گردد؟  و با اش��اره به مس��ئله 
حج��اب و عفاف در قرآن كریم گفت: طبق آیات قرآن، 
عفاف از نگاه مردان شروع می شود و به طور كلی عفاف 
و حجاب از زبان، چش��م و نگاه آغاز می شود. حجاب و 
عفاف ش��امل نوع نگاه، حرف زدن، سبك جمله بندی و 
رفتار و منش اس��ت. رییس جمهوری با تأكید بر اینکه 
عفاف و حجاب مانند روزه مس��ئله ای است درون قلب، 
ج��ان و روان انس��ان، گفت: نباید حج��اب تنها در یك 

مسئله خاصه شود. 
روحانی با تأكید بر اینکه پایبندی به عفاف و حجاب 
ب��ا زور و جبر امکان پذیر نیس��ت، گفت: باید واقعیت ها 
ب��رای زنان و دختران كش��ور مطرح ش��ود ك��ه قطعاً 
ش��روع این مس��ئله باید از مدارس و دانش��گاه ها باشد. 
رییس جمهوری با اش��اره به روز عفاف و حجاب و واقعه 
مس��جد گوهرشاد در مش��هد گفت: طبق آیات شریفه 
قرآن، حجاب و عفاف به خاطر امنیت زنان ایجاد ش��ده 

است. 
روحان��ی در ابتدای س��خنان خود بر ض��رورت ایجاد 
فرصت های برابر در مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی برای 
بانوان در جامعه تأكید كرد و گفت: باید تاش كنیم به 
س��مت برابری فرصت ها در كشور برویم. زنان و مردان 
دارای ویژگ��ی  خاص خود هس��تند اما ای��ن به معنای 

كمبود كمال نیست و این ویژگی ها معموالً در چارچوب 
تناسب ها و نه ضعف و نقصان شکل گرفته است. 

روحانی با اشاره به مس��ئولیت های سخت زنان در 
جامعه گفت: متأس��فانه گاهی آس��یب های اجتماعی 
زن��ان بیش��تر از مردان بوده اس��ت و بای��د عاوه بر 
براب��ری فرص��ت، براب��ری مصونی��ت نی��ز در جامعه 

به وجود آید. 
در ابتدای این مراس��م نیز معاون رییس جمهوری در 
امور زنان و خانواده، با یادآوری روز ۲1 تیر ماه به عنوان 
روز مل��ی عفاف و حجاب و با بیان اینکه در س��ال ۸۴ 
قانون راهکارهای اجرایی برای گسترش فرهنگ عفاف 
و حج��اب با بیش از ۳۰۰ بند و تعیین تکلیف برای ۲۴ 
دستگاه اجرایی و نهاد فرهنگی به تصویب رسید، گفت: 
روز ملی عف��اف و حجاب فرصت مناس��بی برای تأمل 

بیشتر در اختیار ما می گذارد. 
موالوردی با بیان اینکه توجه به زمینه های اجتماعی 
و فرهنگ��ی نیازمند آموزش های بنیادی��ن و مداوم در 
خان��واده، مدرس��ه و دانش��گاه و اجتماع اس��ت، اظهار 
داشت: بدیهی است در كنار ش��رایط مساعد اجتماعی 
ب��رای ارزش تلقی ك��ردن و الگوپذیری ای��ن فرهنگ، 

نیازمند نهادینه شدن آن در جامعه هستیم. 
و  توانمندی ه��ا  از  نمون��ه ای  را  حاض��ر  جم��ع  او 
ظرفیت های جامعه زنان دانس��ت و با تأكید بر اهمیت 
افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه گفت: نهادهای 
مدنی زنان همراه با دولت در تاش هس��تند مشکات 
جامعه و ناهنجاری های مرتبط با آن را برطرف كنند. 

مذاك��رات در حال��ی به س��اعات پایانی 
می رس��د ك��ه اخب��ار گوناگونی منتش��ر 

می شود. 
پرویز اس��ماعیلی، مع��اون ارتباطات و 
اعام  رییس جمه��ور  دفتر  اطاع رس��انی 
كرد:  حجت االس��ام و المس��لمین حسن 
روحانی پس از پای��ان مذاكرات جاری در 
وین به ط��ور زنده با مردم س��خن خواهد 
گف��ت. ب��ا خاتم��ه مذاك��رات هس��ته ای 
جمه��وری اس��امی ایران و كش��ورهای 
گ��روه 1+5 رییس جمه��وری در همی��ن 
زمینه و به ش��کل مستقیم با مردم شریف 
و غیور كش��ورمان گفت وگ��و خواهد كرد. 
این گفت وگو از ش��بکه های مختلف صدا 
و س��یما و همچنین شبکه های تلویزیونی 
بین المللی به طور زنده پخش خواهد ش��د 
و زمان دقیق آن نیز از طریق رس��انه های 

گروهی اطاع رسانی می شود. 
یکی از خبرنگاران آمریکایی  )بوس��تون 
گلوب( ك��ه در ابت��دای نشس��ت داخلی 
وزی��ران خارج��ه 1+5 در كوبورگ حضور 
داشته است در صفحه توییتر خود نوشت: 
در نشست وزیران خارجه كه همه نگاهی 
عبوس داش��تند از جان كری پرسیده شد 
مذاكرات تمدید می شود و او در پاسخ فقط 
»سکوت« كرده است. دوباره سوال شد كه 
احتمال تمدید را منتفی می دانید و باز هم 
»س��کوت« درحالی كه رسانه های مختلف 
روز دوش��نبه را روز »موعود« و »پایانی« 
برای مذاكرات جامع هسته ای و دستیابی 
به توافق اعام كرده بودند اما س��یدعباس 

عراقچی گفت كه قول نمی دهد امش��ب یا 
فردا شب كار تمام شود. 

این سخنان در شرایطی مطرح شده است 
ك��ه وزیران خارجه ای��ران و چین صبح روز 
دوش��نبه در هتل كوب��ورگ در حالی دیدار 
كردن��د كه مذاكرات به هفدهمین روز خود 
وارد ش��ده اس��ت و همچنان نیز ادامه دارد. 
س��یدعباس عراقچ��ی صبح روز دوش��نبه 
درحالی كه بس��یاری از خبرنگاران ایرانی و 
خارجی روز گذش��ته از پای��ان مذاكرات در 
امروز خبر می دادند اعام كرد كه نمی تواند 
قول دهد امش��ب )دوش��نبه ش��ب( و فردا 
شب )سه شنبه ش��ب( مذاكرات پایان یابد. 
مذاكرات در روزهای گذشته به طور فشرده 
و اغلب تا بامداد روز بعد ادامه داش��ته است 
ولی هنوز برخی مس��ائل مه��م باقی مانده 
اس��ت و به گفته عراقچی تا این مسائل حل 
نشود نمی توان گفت كه به توافق رسیده ایم. 
ظریف در دیدار با همتای چینی خود گفت: 
معتقدیم نباید مذاكرات تمدید شود، اما ما 
تا جایی كه می توانیم و الزم باشد كار را ادامه 

می دهیم. 
همچنی��ن س��یدعباس عراقچ��ی گفت: 
مذاكرات به لحظات نفس گیر آخر رس��یده 
است. حل این مشکات دیشب  )یکشنبه( 
تا نزدیك چهار صبح مذاكرات ادامه داشت 
و ام��روز هم ادام��ه دارد. اگ��ر بتوانیم این 
مش��کات را جمع بندی كنیم و به نقطه ای 
برسانیم كه مورد موافقت هر دوطرف باشد؛ 

ان شاءاهلل توافق حاصل خواهد شد. 
از سوی دیگر در تهران، استاندار تهران 

و س��خنگوی وزارت كش��ور درباره شادی 
مردم پس از خبر توافق هسته ای صحبت 

كردند. 
سیدحس��ین هاشمی، اس��تاندار تهران 
در حاش��یه جلسه س��تاد انتخابات استان 
با اش��اره ب��ه موفقیت تی��م مذاكره كننده 
هس��ته ای گفت: این تاش نش��ان دهنده 
ت��وان، ظرفی��ت و آگاه��ی ب��االی تی��م 
درخص��وص  هس��ته ای  مذاكره كنن��ده 
قوانین و حقوق بین الملل، مقررات آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی و ش��کل و نحوه 
برگزاری مذاكرات چندجانبه و توانمندی 
آن��ان در حوزه های مختل��ف مذاكره برای 
دس��تیابی به موفقیت و اهداف موردنظر و 
مطلوب در راس��تای تأمی��ن منافع ملی و 

مصالح ملت است. 
او در ادامه با بیان اینکه نحوه مذاكرات 
به گون��ه ای اس��ت ك��ه تم��ام جهانیان به 
ظرفیت باالی تیم مذاكره كننده جمهوری 
اس��امی ایران اذعان دارند، خاطرنش��ان 
ك��رد: مذاكره كنندگان هس��ته ای كش��ور 
ب��دون تأثیرپذی��ری از قدرت های بزرگ 
جهانی و ش��رایط خ��اص منطقه و جهان 
توانس��تند حقوق مس��لم، قانون��ی و ملی 
نظ��ام و ملت را تأمین و محقق كنند. تیم 
مذاكره كننده هس��ته ای كش��ور براساس 
منویات رهبر معظم انقاب و در چارچوب 
خطوط قرمز مشخص شده از سوی ایشان 
موفق ش��دند ضمن اثب��ات حقانیت ایران 
اس��امی با اس��تفاده از منطق و گفتمان 
ب��ه خوبی از مناف��ع و مصالح ملت و نظام 

دفاع كند. 
اس��تاندار تهران با تقدی��ر از تاش های 
بی وقفه و ش��بانه روزی تیم مذاكره كننده 
هس��ته ای كش��ورمان تصریح كرد: دولت 
جش��ن پیروزی هسته ای را رس��ماً اعام 
نکرده اس��ت اما از نشاط خودجوش مردم 
در مقاب��ل موفقی��ت تی��م مذاكره كننده 
هس��ته ای حمایت می كنیم و تس��هیات 

الزم فراهم خواهد شد. 
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت كشور 
در حاش��یه هفتادوپنجمین جلسه شورای 
اجتماعی وزارت كش��ور در پاسخ به سوالی 
مبنی ب��ر اینکه برنامه ای درب��اره برگزاری 
جشن هس��ته ای از دولت به وزارت كشور 
اباغ ش��ده است یا خیر، گفت: برنامه ای از 
دولت به وزارت كشور اباغ نشده است. او با 
بیان اینکه گروه ها و تشکل های سیاسی نیز 
درخواستی نداشته اند اظهار داشت: هرگونه 
تجمع��ی به هر عنوانی نیاز به مجوز قانونی 
دارد و تجمعات فاقد مجوز قانونی مشمول 

مقررات تجمعات غیرمجاز است. 
همچنین رحمانی فضلی، وزیر كشور در 
حاشیه ش��ورای فرهنگی اجتماعی كشور 
در پاسخ به این پرسش كه آیا برای جشن 
داده اید،  انجام  پیش بینی هایی  هس��ته ای 
اظهارك��رد: تا االن مطلب��ی در این زمینه 
به ما اباغ نش��ده اس��ت؛ اما اگر مذاكرات 
هسته ای ختم به خیر شود مردم به صورت 
خودجوش جشن می گیرند و به استان ها و 
نیروی انتظامی اعام كرده ایم كه شرایط 
مناسبی را برای حضور مردم فراهم كنند. 

عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی 
موف��ق به دریافت جایزه  »یادبود راجر تیلور« گروه كربن 
بریتانیا ش��د. ماندانا امیری، عضو هیأت علمی دانش��گاه 
محق��ق اردبیل��ی در جمع خبرن��گاران در این باره گفت: 
جایزه راجر تیلور از س��ال ۲۰1۳ از طرف س��ه مؤسس��ه 
جامع��ه ش��یمی بریتانی��ا، انس��تیتو فیزی��ك و ISC كه 
موسس��ات شناخته ش��ده علمی دنیا هس��تند، ساالنه به 
یك نفر كه در زمینه كربن، تحقیقات ارزش��مندی داشته 
باش��ند، اهدا می ش��ود. بنده با حض��ور در كنفرانس نانو 

ساختار پیشرفته در سن پترزبورگ روسیه، موفق به كسب 
جایزه راجر تیلور ش��دم. امیری با بیان اینکه بیش��ترین 
فعالی��ت وی در زمینه الکتروش��یمی نانو ب��ا فناوری های 
جدید اس��ت، تصریح كرد: چاپ ۳۲ مقاله ISI و ش��ركت 
در 6۰ كنفرانس ملی و بین المللی از سوابق پژوهشی بنده 
اس��ت. در س��ال ۲۰11 نیز در كنفرانس بین المللی علوم 
و تکنولوژی نانو كه در كش��ور ژاپن برگزار ش��د، موفق به 

كسب جایزه محقق جوان شدم. 
امی��ری با بیان اینکه انگیزه و پش��تکار، مهم ترین كلید 

موفقیت هر انسانی است، اضافه كرد: دانشجویان با انگیزه 
و پش��تکار كافی تاش كنند تا قله های رفیع موفقیت را 

كسب كنند. 
او ضمن تقدیر از حمایت های مسئوالن دانشگاه محقق 
اردبیلی، خواس��تار افزایش حمایت های دانشگاه در زمینه 
پژوهش��ی شد و گفت: دانش��گاه از لحاظ امکانات و ایجاد 
آرامش ذهن��ی، پژوهش��گران و اس��اتید را حمایت كند 
چرا كه بیش��تر اس��اتید قابلیت و توانایی به دست آوردن 

موقعیت های بین المللی را دارند. 

روحانی در جمع فعاالن و تشكل های حوزه زنان: 

پایبندی به عفاف و حجاب با زور و جبر امکان پذیر نیست

به گ��زارش آسوش��یتدپرس، »دونالد تاس��ك« رییس 
ش��ورای اروپا، با انتش��ار پیامی در صفح��ه توییتری خود 
از توافق رهبران كشورهای واقع در حوزه مالی یورو برای 
اعطای بس��ته جدیدی از تس��هیات مالی ب��ه یونان خبر 
داد. ب��ه گفته او، این كم��ك مالی راه را برای ادامه حضور 
یونان در منطقه یورو هموارتر خواهد كرد. تاس��ك درباره 
جزییات توافق صورت گرفته بین  »الکس��یس سیپراس« 
نخس��ت وزیر چپ گرای یونان و وام دهندگان اروپایی اش 

توضیحی نداد. 

یکش��نبه، وزرای اقتصادی حوزه یورو پیش��نهاد داده 
بودند ك��ه در صورت عدم حصول تواف��ق با یونان، این 
كش��ور می تواند به طور موقت برای 5 س��ال از عضویت 
این حوزه مالی خارج ش��ود. هفته گذشته، دولت آتن از 
اروپا خواس��ت تا بسته تسهیاتی ش��امل 5۳.5 میلیارد 
ی��ورو  )مع��ادل 5۹.5 میلی��ارد دالر( را در اختیار این 
كش��ور بگ��ذارد. این در حالی اس��ت ك��ه وام دهندگان 
اروپای��ی معتقدند آتن ب��ه ده ها برابر ای��ن مقدار برای 

رهای��ی از بح��ران بدهی ه��ا نی��از دارد. 

رهبران حوزه یورو با اعطای تسهیالت مالی به یونان موافقت کردند

 همزم�ان ب�ا مراس�م احیای ش�ب  

ق�در و احتم�ال حض�ور ده ه�ا ه�زار 
نف�ر در مس�جداالقصی، پلی�س رژیم 
صهیونیس�تی هزاران نفر از نیروهای 
خ�ود را در تمامی نقاط قدس ش�رقی 
و اطراف مسجد االقصی مستقر کرد. 

 پادش�اه عربس�تان صبح دوش�نبه 

اصالح�ات وزارتی مح�دودی را انجام 
داده و »خال�د العیس�ی« را به عن�وان 

رییس دفتر پادشاهی تعیین کرد. 

اعضای داعش با انتشار تصویری در شبكه های اجتماعی، دولت آمریكا را به 
قطع سر مجسمه آزادی و اشغال نیویورک تهدید کردند

تیتر اخبار

در  قوه قضایی��ه  اول  مع��اون  محس��نی اژه ای، 
هش��تادویکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از 
دستگیری پنج نفر از فعاالن فتنه ۸۸ خبر داد و گفت: 
برخی از این فعاالن در خارج از كشور اقامت داشتند و 
به ایران بازگش��تند و برخی هم داخل ایران بودند. این 
پنج نفر در دادگاه بدوی محکوم ش��ده اند، اما این حکم 
قابل اعتراض و تجدیدنظر اس��ت. س��ه نف��ر از فعاالن 
فتن��ه ۸۸ هم ممنوع الخروج ش��ده و افرادی هم تحت 
تعقی��ب ق��رار گرفته اند. البته آن دس��ته از فعاالنی كه 

در خارج از كش��ور هس��تند، غیابی محاكمه می شوند و 
اگر به ایران بیایند حضوری محاكمه خواهند ش��د. این 
اف��راد احتماال محکوم به حبس هس��تند، اما این حکم 

قطعی نیست. 
محس��نی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده 
بقایی گفت: اگر كس��ی محتویات پرونده ها را مطرح كند 
خاف كرده اس��ت. در حال حاضر در ای��ن پرونده امکان 
انتش��ار جزیی��ات وجود ندارد. ش��اید بازپ��رس افرادی را 

به عنوان متهم یا مطلع احضار كند. 

آخرین نشست خبری محسنی اژه ای

 دکتر حس�ین توکلی، مشاور عالی 
تع�داد  از  س�ازمان س�نجش گف�ت: 
در  ثبت نام کنن�ده   ۷۴ و  ه�زار   ۸۷۸
آزمون سراس�ری، ۹۰درصد افراد در 
آزمون ش�رکت کردن�د و کارنامه این 
داوطلبان هفته اول مردادماه منتش�ر 

می شود. 
مع�اون  م�والوردی،  ش�هیندخت   
رییس جمه�ور در ام�ور زن�ان و خانواده 
گف�ت: تی�م مذاک�ره کنن�ده ب�ه اتكای 
حمای�ت مل�ی ب�ه تواف�ق خوب دس�ت 

خواهند یافت. 

مه�رداد الهوتی، عضو کمیس�یون عم�ران مجلس با اع�الم اینكه حدود 
۸هزار دس�تگاه تاکس�ی پیكان فرس�وده با آالیندگی باال در تهران تردد 
می  کنن�د، گف�ت: تاکس�ی  های پی�كان بای�د در کوتاه ترین زم�ان ممكن 

تعیین تكلیف شوند

تیتر اخبار

به گ��زارش هالیوود ریپورتر، طی س��ال های متمادی 
م��ردم عادی عکس هایی را درخصوص ش��عبده بازی كه 
خرگوش��ی را از درون ی��ك كاه خلق ك��رده و بیرون 
كش��یده، دیده اند اما به طور حتم ت��ا به حال از نزدیك 
بینن��ده اینک��ه كس��ی بتواند ای��ن كار را انج��ام دهد، 
نبوده ان��د. زوج ش��عبده بازی پ��ن و تلر قص��د دارند در 
جدیدتری��ن نمایش خود با عن��وان  »پن و تلر در تئاتر 
برادوی«، این رویای شیرین را به واقعیت تبدیل كنند. 
ای��ن زوج ش��عبده بازی كه طی 15 س��ال گذش��ته در 
الس وگاس فعال بوده اند، قصد دارند نمایش��ی را شامل 
تلفیق��ی از تکنیك های كاس��یك و مدرن ش��عبده  در 

تئاتر برادوی اجرا كنند. 
در نمایش  »پن و تلر در تئاتر برادوی«، پن ش��خصیتی 
قدبلن��د، ح��راف و در عی��ن حال جذاب و ش��یرین برای 
مخاط��ب اس��ت و در مقابل او تلر ش��خصیتی كوتاه قد و 
در برخی مواقع شیطان صفت است كه حركات زبردستانه 
و ماهران��ه ای دارد. عاوه بر پن و تل��ر، دو بازیگر دیگر به 
نام های مایك جونز و جرجی برناس��ك نیز به ایفای نقش 
در ای��ن اثر نمایش��ی می پردازند. نمای��ش  »پن و تلر در 
تئاتر برادوی« با كارگردانی جان رندو تا 16 ماه آگوس��ت  
)ش��هریورماه( در س��الن تئات��ر ماركویی��ز نیویورک روی 

صحنه خواهد بود. 

تئاتر برادوی پاتوق شعبده بازها می شود

 همای�ون اس�عدیان، دبی�ر جش�ن 
هفدهم خانه س�ینما اعالم کرد: جشن 
امس�ال با اعمال برخ�ی اصالحات در 
آیین نام�ه و توجه ویژه به صرفه جویی 
در برگ�زاری جش�ن به دلیل ش�رایط 
فعلی س�ینما و تنگناه�ای مالی اهالی 

س�ینما برگزار می ش�ود. 
س�ینمایی   ف�ی�ل��م  آن�ون��س   
»م�زار ش�ریف« به کارگردانی حس�ن 

س�ازندگان س�ریال  »پایتخت ۴« که همچنان در ش�مال کش�ور مش�غول برزیده رونمایی ش�د. 
تصویربرداری هستند، به ضبط قسمت پایانی این مجموعه رسیدند

تیتر اخبار

برانک��و ایوانکوویچ، س��رمربی تیم فو تبا ل پر س��پولیس 
درباره حضور پر س��پولیس در اردوی تركی��ه، اظها ر كرد: 
اردوی خوبی برگزار كرده ایم و شرایط همان طور كه انتظار 
داشتیم عالی است. امیدوارم در پایان این اردو بازیکنان ما 
به آمادگی مطلوبی برسند. در یکی از روزنامه های ورزشی 
به نقل از برانکو نوشته شده بود كه از 16 میلیون تهرانی، 
1۰ میلیون نفر آنها دالل هستند. برانکو در واكنش به این 
موضوع گفت: حتی نیازی نیس��ت كه درباره این موضوع 
صحبت كنیم، چون هیچ وقت چنین نقل قولی را از خودم 
تأیی��د نمی كنم و كامًا كذب اس��ت و من چنین چیزی 

نگفته ام. 
 س��رمربی تی��م فو تب��ا ل پر س��پولیس درب��اره ج��ذب 

محس��ن مس��لمان نیز تصریح كرد: من هیچ وقت درباره 
اس��امی تا زمان��ی كه قراردادی نبس��ته باش��ند صحبتی 
نمی كنم، اما حاال كه می گویید قراردادش را ثبت كرده به 

او خوشامد می گویم. 
او از االن به بعد بازیکن پر س��پولیس اس��ت و من به او 
خوش��امد می گویم و انتظ��ار دارم كه بتوانم از مس��لمان 
به صورت مفید اس��تفاده كنم. برانکو درب��اره عدم حضور 
كریم باقری در اردوی تركیه نیز گفت: من از این موضوع 
اطاع داش��تم و مش��کلی از این بابت وجود ندارد. كریم 
باقری به خاطر مش��کاتی كه داش��ت نتوانس��ت ما را در 
ای��ن اردو همراهی كند، اما امیدوارم كه هر  چه  س��ریع تر 

به ما ملحق شود. 

برانكو: به هیچ وجه من آن حرف ها را نزدم

 روزنامه معتبر As اسپانیا در گزارشی 

به حضور بهنام برزای، بازیكن جوان تیم 
فوتبال اس�تقالل در تیم ختافه اش�اره 

کرد. 
 هیات مدی�ره و سرپرس�ت باش�گاه 
حقوق�ی  پرونده ه�ای  پرس�پولیس 
بین المللی باش�گاه را ب�ا توجه به درجه 
اهمیت در دستور کار قرار داده و به طور 

ویژه پیگیری می کنند. 
محمد رهب�ری به عنوان نخس�تین شمش�یرباز ایرانی حاضر در مس�ابقات 

قهرمانی جهان موفق شد به جدول ۶۴ نفره این رقابت ها راه پیدا کند

تیتر اخبار
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با خاتمه مذاکرات رییس جمهور با مردم سخن می گوید
آخرین اخبار رسیده از وین

شیمیدان ایرانی برنده جایزه  »راجر تیلور« شد
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سکوت نهادهای نظارتی در مقابل 
تبلیغ کاالهای وارداتی به  اسم ایرانی

افزای��ش تع��داد و زم��ان پخ��ش آگهی ه��ا در 
رس��انه ملی به صورت تله شاپینگ پیش از ترغیب 
مخاطبان به خرید کاالها دو سوال عمده در ذهن 
ایجاد می کن��د، اول آنکه آیا مطرح و تبلیغ کردن 
ای��ن کاالها با عن��وان کاالی ایرانی صحت دارد و 
دوم اینک��ه آیا در ش��رایط بحرانی اقتصاد کش��ور 
تبلیغ کااله��ای خارجی با نام کاالی ایرانی ترویج 

فرهنگ مصرف گرایی نیست؟ 
از چندماه قبل تاکنون شاهد پخش آگهی هایی 
هستیم که در آنها ایرانی بودن کاالها مورد تاکید 
ق��رار می گیرد. از جمله بارزتری��ن آنها برنج، لوازم 
ورزشی، تیغ های اصالح صورت و نظایر آن است. 

هرچن��د در این تبلیغات اعالم می ش��ود کاالها 
ایرانی اس��ت ولی همین موضوع صحت تبلیغاتی 
را که در صدا و س��یما پخش می ش��ود زیر س��وال 
برده  اس��ت به طوری که بس��یاری از فعاالن بخش 
خصوص��ی صراحتا اعالم کرده اند که رس��انه ملی 
کااله��ای وارداتی را ب��ا ن��ام کاالی ایرانی تبلیغ 
می کند و هیچ نظارتی هم بر عملکرد آن از س��وی 
دستگاه های ذی ربط نظیر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان حمایت، قوه قضاییه و تشکل های 

مربوطه نمی شود. 
ب��ه ط��ور مث��ال صراحت��ا اعالم ش��ده  اس��ت 
بس��یاری از برنج های��ی ک��ه در رس��انه مل��ی ب��ا 
عنوان برنج ایرانی تبلیغ می ش��ود وارداتی اس��ت 
اما نه تنها س��ازمان حمایت س��کوت ک��رده  بلکه 
 انجم��ن برنج ایران نیز واکنش��ی در افش��ای آن

 نداشته  است. 
اما از س��وی دیگ��ر بحث دیگ��ری در مورد این 
کااله��ا مطرح اس��ت و آن اینکه بس��یاری از این 
کاالها که عمدتا کاالهای ورزشی را شامل می شود 
به صورت قطعات مجزا وارد شده و سپس در ایران 
س��رهم و در نهای��ت با ن��ام کاالی ایرانی فروخته  

می شود. 
به گفته رییس مجمع عال��ی واردات »برخی از 
کاالهایی که در رس��انه ملی تبلیغ می شود آنقدر 
ساده است که قطعات آن وارد شده و بعد در داخل 
سرهم می شود و برای تبلیغ می گویند که این کاال 
صد درصد ایرانی اس��ت ولی کاالهایی که قطعات 

آن وارداتی است، صد درصد ایرانی نیست.«

دریافت استعالم پیش از پخش تبلیغات
صدا وسیما باید قبل از پخش هر آگهی بازرگانی 
از سندیکاها و تش��کل های مربوطه تاییدیه بگیرد 
که جنس تبلیغ ش��ده ایرانی است یا خیر زیرا این 
س��ندیکا ها می توانند کاالهایی را که قرار است در 

صدا وسیما تبلیغ شوند تایید کنند. 
صدا وس��یما بای��د از ای��ن س��ندیکاها تاییدی��ه 
دریاف��ت کند که آیا جنس��ی ک��ه با ن��ام ایرانی 
تبلی��غ می ش��ود واقع��ا ایران��ی و تولی��د داخ��ل 
اس��ت ی��ا وارداتی. تبلی��غ باید قب��ل از پخش در 
رس��انه ملی در تش��کل های مربوطه مورد بررسی 
 ق��رار گی��رد و صحت آنه��ا باید پی��ش از پخش 

تایید شود. 
اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که 
آیا تبلیغ کاالی وارداتی با عنوای کاالی ایرانی در 
رسانه ملی عوام فریبی نیست؟ آن هم در شرایطی 
ک��ه به یقین عمده کااله��ای ایرانی توان رقابت با 

کاالهای وارداتی را ندارد. 
رس��انه ملی باید به مبانی تبلیغات اشراف کامل 
داشته باشد تا کاالهای خارجی با عنوان کاالهای 
ایران��ی معرفی نش��ود و فرهن��گ مصرف گرایی و 
اس��تفاده از کااله��ای وارداتی به ج��ای کاالهای 

تولید داخل در کشور رواج نیابد. 
ب��ا توجه به ماهی��ت اصلی رس��انه ملی فعالیت 
آن نبای��د به گون��ه ای باش��د ک��ه به ج��ای ترویج 
 فرهن��گ تولید، فرهن��گ مصرف گرایی در جامعه 

ترویج یابد. 
تلویزیون باید آگاه باش��د کاالهایی را که تبلیغ 
می کند نظیر برنج در داخل تولید شده باشد و اگر 
کاال وارداتی اس��ت، باید نظارت شود که به عنوان 
کاالی ایران��ی تبلیغ نش��ود، تلویزی��ون نباید نگاه 
درآمدی صرف داش��ته باش��د زیرا مردم به رسانه 
مل��ی اعتماد دارند و ای��ن اعتماد نبای��د از مردم 

گرفته شود. 
هرچن��د در بی��ن انتقادهای مط��رح بر عملکرد 
صدا و سیما در پخش تبلیغات عده ای نیز معتقدند 
رس��انه ملی وظیفه نظارت بر صح��ت تبلیغاتی را 
که پخش می کن��د ندارد اما به ه��ر حال تاکنون 
هیچ نهاد و س��ازمانی نه رس��انه مل��ی، نه وزارت 
صنعت، معدن و تجات، نه وزارت جهاد کش��اورزی 
و قوه قضاییه و نه س��ازمان حمایت و تش��کل ها و 
س��ندیکاهای مربوطه به موضوع نظارت بر صحت 
و سقم پیام های بازرگانی و کیفیت آنها ورود پیدا 
نکرده اس��ت و همچنان ش��اهد تبلی��غ کاالهای 
وارداتی ب��ه نام کاالهای ایران��ی و ترویج فرهنگ 
مصرف گرایی از سوی سازمانی با عنوان رسانه ملی 
هستیم آن هم در شرایطی که در قوانین تبلیغاتی 
این دست از تبلیغات فریبنده و گمراه کننده بوده 

و نقض آشکار قوانین است. 

تبلیغات خالق

آگهی:شرکت رنگ Hempel -شعار: رنگ ها از آنچه شما فکر می کنید، قوی تر هستند!
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ایستگاه تبلیغات

تبلیغات گس�ترده ش�رکت ویستا بس�ت 
باعث ش�گفتی بس�یاری از فع�االن عرصه 
تبلیغات و بازاریابی ش�ده است، این تعجب 
از دو جنبه اس�ت؛ یک گستردگی کمپین و 
دیگری هزینه ک�رد آن. اگر طراحی عجیب 
آگهی های تبلیغاتی این کمپین وسیع را کنار 
بگذاریم به نظر ای�رادات دیگری به خصوص 
از زاویه اس�تراتژی به آن وارد اس�ت، اگر با 
این موضوع هم عقیده هستید، در این باره 

توضیح بفرمایید؟ 
مدیران ش��رکتی که نام بردید، قبول زحمت 
کرده اند و برای دانش��جویان مدیریت و بازاریابی 
و تمام عالقه من��دان این حوزه یک��ی از بهترین 
موردهای آموزشی  سال های اخیر را رقم زده اند. 
سال ها ست میان کارشناسان و مدیران سازمان ها 
و شرکت ها درباره عدم هماهنگی رسانه، مخاطب 
و همچنین تفاوت تبلیغات سنتی و تبلیغات بر پایه 
دیدگاه مارکتینگ صحبت و مثال به میان می آید. 
کمپین »الو پنجره« بهترین مث��ال برای هر دو 
مبحثی  است که ذکر کردم. جدا از بُعد گرافیک 
که شما هم فرمودید کوچک ترین محلی از اعراب 
ندارد، ذات خود تبلیغ در این سطح و با این حجم 
رسانه ها جای ش��گفتی دارد. قاعدتا پیش فرض 
تبلیغ در این حجم و گستردگی دارای این منطق 
است که مخاطب نهایی پنجره دو جداره تک تک 
افراد جامعه هستند؛ بنا بر این با بمباران تبلیغاتی 
نام این برند باید ملکه ذهن تک تک این افراد  شود 
تا در موقع خرید یا تعویض پنجره از محصوالت 
این برند خریداری کنند. یکی از تعاریف در علم  
بازاریابی »عمر محصول« است. مثال عمر مصرف 
یک روزنامه در بهترین حالت از صبح تا 12 شب 
اس��ت. عمر مصرف یک لپ تاپ سه تا چهار سال 
است. عمر مصرف یک پنجره دوجداره می تواند به 
قدمت ساخت و تخریب یک ملک باشد یا می تواند 
به اندازه بازسازی یک ملک که حداقل دو دهه باید 
در نظر گرفت. نکته اینجاس��ت ک��ه چند درصد 
مردم این جامعه در ش��رایط رکود ساخت و ساز 
فعلی )خرداد و تیرماه 1394( مش��غول ساخت 
ملک هستند؟ و چند درصد مش��غول بازسازی 
ملک خود؟ ش��خصی که می خواه��د حتی پنج 
سال بعد منزل خود را بازسازی کند مطمئنا این 
کمپین و تبلیغات را فراموش کرده و انبوه سازان 
مس��کن نیز از قواعد و اصول دیگری برای خرید 
پیروی می کنن��د. بنابراین من ه��م اعتقاد دارم 

استراتژی پشت این کمپین برای این حجم تبلیغ 
و مخاطب شناسی ناکارآمد و اثربخش نبوده است. 
این کمپین در سه فاز اکران شده و در حال 
حاضر فاز س�وم یعنی الو پنج�ره را باز کن، 
ویستا بس�ت را صدا کن در حال اجرا شدن 
است، به نظرشما این وس�عت برای چنین 

ش�رکتی با ای�ن ن�وع خدمت چه 
معنایی می تواند داشته باشد؟ 

فاز س��وم کمپین را مصداق بارز این 
ش��عر می دانم: از کرامات ش��یخ ما این 
است، شیره را خورد گفت شیرین است! 
این حجم نبوغ و خالقیت در این کمپین 
حیرت انگیز اس��ت. یک فصل از کتاب 
»اعترافات یک تبلیغات چی« نوشته غول 
صنعت تبلیغات دیوید آگیلوی مربوط به 
این مبحث اس��ت که چگونه می توانیم 
یک مش��تری یا س��فارش دهنده خوب 
تبلیغ باشیم. این کتاب را مدیران ارشد 

شرکت هایی که می خواهند تبلیغ داشته باشند 
باید بخوانند. من اعتق��اد دارم یکی از بزرگ ترین 
مش��کالتی که در صنعت تبلیغات ما وجود دارد، 
عدم شناخت سفارش دهندگان از مبحث تبلیغات 
و رس��انه های متفاوت آن و نسبت این رسانه ها با 
اندازه بازار خدمت و محصول خود است. این حجم 
تبلیغاتی که شرکت های متوس��ط در تلویزیون 
سراسری، رادیو و بیلبوردهای وسیع اجرا می کنند، 
در دنیا، برندهای بس��یار بزرگ و بین المللی توان 
اجرای آن را دارند و می کنند. شرکت های کوچک و 
متوسط سعی می کنند در بودجه های تبلیغات خود 
صرفه جویی کنند و با خالقیت و ابداع رسانه  بیشتر 
و بهتر دیده شوند. پرسیدید این وسعت تبلیغ با 
این صنعت چه معنایی می تواند داش��ته باشد؛ با 

توجه به توضیحاتی که عرض کردم نمی دانم؛ آیا 
معنایی دارد یا خیر. 

آیا همه ش�رکت ها حتم�ا در فاز معرفی 
برندش�ان باید سراغ رس�انه های گرانی 
مانند رس�انه های محیط�ی وتلویزیونی 

بروند؟ 

ما در ایران تنوع رس��انه ای قابل قبولی نداریم. 
بنابراین بیشتر شرکت ها  تبلیغات را با تلویزیون 
و بیلبورد می شناسند و قاعدتا این بُعد از مفهوم 
تبلیغات را می بینیم که جا افتاده اس��ت. به این 
محدودیت ها، ن��وآوری در اجرای یک رس��انه را 
هم اضافه کنید. در ایران عالقه ای به اجرای یک 
رسانه جدید نیست. به این دو نکته، باید عدم درک 
صحیح از دانش برندینگ نزد صاحبان کسب و کار 
را هم اضافه کنید. صاحبان کسب وکارها در ایران 
برندینگ را مترادف با بیشتر دیده شدن و بیشتر 
شنیده شدن می دانند، بنابراین بهترین ابزارها را 
برای این امر تابلوها و تبلیغ��ات تلویزیون و رادیو 
می دانند. مجموع این عوامل باعث می ش��ود که 
صاحبان برند به جای بیشتر فکر کردن و خالقیت 

در اجرای تبلیغ، سراغ دم دست ترین و گران ترین 
مدیاهای تبلیغات بروند. 

یکی از مباحث چالش برانگیز در این کمپین 
گ�روه هدف آن اس�ت، ح�ال به نظر ش�ما 
چه گروهی ج�زو گروه هدف این ش�رکت 
قرار می گیرند که این ش�رکت خانه داران و 
دانشجویان را نیز جزو مخاطبان اصلی 
خود در جدول س�ایت خود ق�رار داده 

است؟ 
ببینید! این دست شعارها: »یک بانک برای 
همه مردم« »یک محصول برای همه مردم« 
»یک شرکت با سهامداری همه مردم« و هر 
گونه شعاری که در آن همه مردم وجود داشته 
باش��د یک دروغ تبلیغاتی و فروش��ی است. 
هیچ بانکی در جهان برای همه مردم نیست. 
هیچ محصول��ی در جهان ب��رای همه مردم 
نیس��ت. جامعه هدف هر بانک، هر محصول 
و هر س��رویس فرق می کند. س��طح درآمد، 
فرهنگ، شغل، سطح علمی، خانواده و تحصیالت 
از مهم ترین عوامل دس��ته بندی مخاطب نهایی 
است. عدم ش��ناخت مخاطب نهایی گریبان گیر 
بس��یاری از صاحبان آگهی های داخلی است. آیا 
دغدغه های یک دانشجو با یک خانم خانه دار یکی 
است؟ ارزش های یک دانشجو با یک مرد خانواده و 
مسئولیت های شان آیا از یک جنس است؟ پاسخ 

مشخص است. 
آیا ب�ا توجه به گ�روه هدف این ش�رکت به 
نظرتان شیوه کم هزینه تری می توان برای 

تبلیغات این شرکت پیشنهاد کرد؟ 
اگر پیش از اقدام به تبلیغ، یک تحقیق بازاریابِی 
با حوصله با محوریت مخاطب شناسی در شرکت ها 
انجام شود ما ش��اهد بس��یاری از تبلیغ هایی که 

روزانه می بینیم نخواهیم بود یا روز به روز ش��اهد 
ابداع رس��انه های دیگر خواهیم بود. رسانه هایی 
که با مخاطب خاص آن محصول و خدمت بتواند 
ارتباط برقرار کند. یک رس��انه ب��رای همه مردم 
یک تصور اشتباه اس��ت. باید بپذیریم تلویزیون 
در سال های اخیر ریزش مخاطب فراوانی داشته 
است. قشرهایی از جامعه هستند که رادیو گوش 
نمی کنند، طیف گسترده ای هستند که روزنامه 
نمی خوانند و... یک فرمول واح��د برای همه این 
شرکت ها وجود ندارد اما یک ش��یوه وجود دارد: 
مخاطب شناسی. این س��اده ترین و اصولی ترین 
کاری است که باید انجام شود و معموال شرکت ها 
حوصله انجامش را ندارند. اگر مخاطب شناس��ی 
انجام گیرد این همه پله  برقی در شهر و مجتمع های 
تجاری می تواند به یکی از بهترین ابزارها تبدیل 
 ش��ود؛ همچنین بس��یاری از ابزاره��ا و فضاهای 
عمومی شهری دیگر که بی مصرف باقی نمی ماند. 
 و درآخر این شرکت در طراحی آگهی های 
خود با آوردن یکس�ری ش�ماره و کلمه الو، 
آگهی ه�ای ش�رکت های اپرات�ور را به یاد 
می آورد به نظرتان این شباهت مشکل ساز 

نخواهد شد؟ 
ببینید! باید اذعان کرد این تبلیغ دارای مدیا پلن 
خوب و حرفه ای بوده اس��ت. بخش غم انگیز کار 
اینجاس��ت که این حجم فضا و آگهی تلویزیونی 
محتوا ن��دارد. ع��دم تطابق محصول با رس��انه با 
مخاطب خروجی اش می ش��ود اینکه ش��ما یاد 
اپراتور تلف��ن می افتید و بنده ی��اد لکه های روی 
پنجره و نیاز به یک شیشه ش��وی. پیش تر عرض 
کردم این تبلیغ یک مورد خوب آموزش��ی برای 
دانشجویان و مدیران بازاریابی و تبلیغات است که 
چگونه یک کمپین پر هزینه تبلیغات تبدیل به ضد 
تبلیغ می شود. این تبلیغ را قدمی جهت پیشبرد 
فروش نمی توان دانست؛ تنها رس��انه فروشی را 
ش��اهد بودیم. جدا اعتقاد دارم اگ��ر این بودجه و 
هزینه صرف امور خیریه و احسان می شد و شرکت 
ویستا بست به عنوان یک حامی نیکوکاری خود را 
معرفی می کرد و ش��عار یک پنجره مهربانی، یک 
پنجره شادی و یک پنجره زیبایی را در زمان ها و 
اقدام های متفاوت اجرا می کرد؛ با توجه به محصول 
پنجره و شعار یک پنجره شادی تا سال های سال  
ُمهر خود را بر خرید خریداران م��ی زد  اما دریغ و 
افس��وس از این همه فرصت سوزی و پنجره هایی 

که باز نشدند. 

بانجی جامپینگ وایرلس با ایکیا

چ��ه اتفاق��ی خواه��د افتاد اگ��ر طن��اب هنگام 
بانجی جامپینگ پاره شود؟

 درس��ت اس��ت، این اتفاق مرگ ف��رد را در پی 
خواهد داش��ت؛ مگر اینکه او به می��ان یک میدان 

مغناطیسی بپرد! 
ش��رکت ایکیا برای تبلیغ فناوری ش��ارژ وایرلس 
دست روی سوژه حساسی گذاشته که همه کسانی 
که به بانجی جامپین��گ عالقه دارند، حتما بارها به 
آن فک��ر کرده اند؛ اینک��ه از ارتفاع پایی��ن بپریم و 

طناب نگهدارنده ما پاره شود.
 اما حضور یک میدان مغناطیس��ی قوی می تواند 
ما را به عقب هل بدهد. این میدان مغناطیسی قوی 

همان شارژر بی سیم است. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، ای��ن آگهی توس��ط 
تهی��ه بلژی��ک   DDB تبلیغات��ی   آژان��س 

 شده است. 

نرگس فرجی

آیین نامه

نگاهی به کمپین تبلیغاتی پرخرج »الو پنجره«

پنجره های بسیار برای مخاطب اندک
محمد نفر

کارشناس حقوق

 چند درصد مردم این جامعه در شرایط رکود 
ساخت و ساز فعلی )خرداد و تیرماه 1394( 
مشغول ساخت ملک هستند؟ و چند درصد 
مشغول بازسازی ملک خود؟ شخصی که 
می خواهد حتی پنج سال بعد منزل خود را 

بازسازی کند مطمئنا کمپین و تبلیغات الوپنجره را 
فراموش کرده و انبوه سازان مسکن نیز از قواعد 

و اصول دیگری برای خرید پیروی می کنند

گاهی اوقات درکشور ما نه محتوای کمپین های تبلیغاتی و نه جذابیت 
بصری آنها باعث دیده شدن شان از طرف مخاطبان نمی شود. تنها فاکتور 
دیده ش�دن این دس�ته از کمپین های تبلیغاتی به خاطر وسعت اکران و 
حضور آگهی های آنها در تمامی رس�انه های تبلیغاتی اس�ت. این همان 
اتفاقی اس�ت که در مورد کمپین وسیع »الو پنجره « شرکت ویستا بست 
افتاده است. مدت ها است که بسیاری از رسانه های محیطی، تلویزیونی، 

داخل مترو و... در سراسر کشور حامل پیام تبلیغاتی شرکت ویستابست 
تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو پی وی سی هستند. این کمپین در سه 
فاز اکران ش�ده، فاز اول »الو پنجره را می شناسید«، فاز دوم »الو پنجره 
را باز کن« و فاز س�وم »الو پنجره را باز کن، ویستا بست را صدا کن.« فاز 
اول براساس اطالعات سایت این شرکت در 110 نقطه کشور به متراژ 6000 
متر مربع در رسانه های شهرهای مختلف به نمایش درآمده است. در فاز 
دوم کمپین که قرار بود تاحدودی به مخاطب اطالعات بیش�تری بدهد، 
به نظر فقط برای صاحبان این ش�رکت رمزگش�ایی شده است، چون به 

هرحال هنوز گنگی فاز اول را داش�ت و در فاز س�وم پیام به طوری کلی 
برای عموم مردم رمز گشایی شده است. این کمپین مورد توجه بسیاری 
از کارشناس�ان تبلیغات قرار گرفته اس�ت و از این میان هستند کسانی 
که نقدهایی را نیز به این کمپین وارد کرده و سواالتی را مطرح کرده اند. 
وسعت این کمپین باعث ش�د، به بررسی بیشتر آن بپردازیم. سعی مان 
ب�ر این خواهد بود که ای�ن کمپین تبلیغاتی را از دو زاویه اس�تراتژیک 
و محتوایی مورد بررس�ی قرار دهیم. س�امان کاش�ی، کارشناس ارشد 
بازاریابی و تبلیغات در این باره به سواالت »فرصت امروز« پاسخ می دهد. 



علیخانی و برند خسته
 سنگ، رسانه و قطار! 

1-  ماه عس��ل این روزها ح��ال خوبی ندارد و مورد 
هجمه زیادی قرار گرفته است. این هجمه اما ربطی به 
خوب و بدی برنامه ندارد که اتفاقا با همه مشکالتش 
سال هاس��ت در مقام قیاس بهترین برنامه تلویزیونی 
ایران اس��ت و مس��یر آزمون و خط��ای خوبی را طی 
کرده و حاال جای خوبی ایستاده که دالیلش را خواهم 
گفت. ولی هر چه هست برخی حرف ها امسال به برند 

برنامه آسیب زده و آن را به چالش کشیده است. 
2-  س��ال ها پیش نقد مفصلی درباره اجرای خیلی 
بد احس��ان علیخانی نوش��تم. که آن موقع جوان بود 
و خام و تمام هدفش دیده ش��دن خودش بود. این بود 
که از وقتی پایش را به صحنه می گذاشت و روی آنتن 
می رفت، تا دقایقی در حضور مهمان ها وقت را صرف 
صاف و صوف کردن پاچه شلوار و آستین و کت و نوع 
نشس��تن و گاهی غبارروب��ی و کرک زدایی از خودش 
می کرد. دستانش را بی دلیل حرکت می داد و خالصه 
برای جذاب ش��دن در قاب دوربین اشتباهات عجیب 

زیاد می کرد. 
3-  به مرور اما اجرایش بهتر شد و کمتر به خودش 
می پرداخت. اما مشکل اساسی دیگری پیدا کرد و آن 
ای��ن بود که رقابت بین پرس��ونال برند علیخانی –که 
برند شده بود- و برند ماه عسل، برای علیخانی به یک 
چالش اشتباه تبدیل شد و اولویت و هماهنگی این دو 
برند را نتوانست مدیریت کند و دچار سردرگمی شد. 
مستاصل ماند که خودش مهم تر است یا ماه عسل؟ و 
این برای س��ال بعدش ش��د چالش جدی برنامه. این 
شد که بر خالف ماهیت برند ماه عسل تصمیم گرفت. 
ماه عس��ل قرار بود قصه واقعی آدم هایی باشد که در 
مق��ام مهمان برنامه، قهرم��ان واقعی آن قصه بودند و 
همه مردم هم عاش��ق قصه و قهرم��ان و این فرمول 
س��اده آنقدر جایش خالی بود که برنامه موفق ش��د و 
ب��ه یکی از پرمخاطب ترین برنامه های تاریخ تلویزیون 
ایران تبدیل ش��د. )این همان المان هایی است که در 
مطل��ب قبل در خصوص فقدان��ش - قهرمان و قصه- 
نوش��تم و س��ینمای ما به دلیل همین فقدان حقیر و 

نحیف شده است.( 
4-  علیخانی اما در آن برنامه چهارسال پیش اشتباه 
استراتژیک بزرگی کرد. اینکه برای پیروزی در جدال 
پرس��ونال برندش و برند ماه عسل، خودش را انتخاب 
کرد. ای��ن بود که در گپ و گفت های��ش با قهرمانان 
واقع��ی، آنه��ا را تحقیر می کرد. به آنه��ا می خندید و 
مسخره ش��ان می ک��رد و با نگاه از باال ب��ه قهرمانان و 
قصه های نابش��ان، تالش می کرد در آن تایم محدود، 
به جای قهرمان واقعی، خودش قهرمان برنامه و مردم 
شود. این اشتباه تا آنجا بود که حتی در ظواهر هم این 
نیت را نتوانس��ت پنهان کند و خودش روی صندلی 
چرخان س��فید رنگ با ارتفاعی بیش��تر می نشست و 

مهمان ها در مقابلش روی مبل کوچک مشکی ثابت. 
بینشان هم خط قرمز پهنی کشیده شده بود. 

5-  حاال اما علیخانی بزرگ شده و پخته. یاد گرفته 
که ارتقای برندش در زیر س��ایه ارتقای برند ماه عسل 
رخ خواه��د داد. این اس��ت که پوزیش��نش را، هم در 
کالم و ه��م در دکور همس��ان و هم ت��راز مخاطبان 
کرده. بیش��تر س��اکت اس��ت و اتفاقا به درس��تی، به 
روایت کمک می کند. حاال فهمیده که قهرمان واقعی 
هرچه بزرگ تر ش��ود، همه آن را به حس��اب انتخاب 
و پرداخت داس��تانش توسط او می گذارند. اشتباهات 
گل درش��ت آن موقع اش مثل فیلم کوتاهی است که 
یک فیلمساز برای نخس��تین بار می سازد که می رود 
س��راغ حرکات عجیب دوربین، قاب های نا متعارف و... 
و آنقدر می خواهد خودش را فیلمس��از نشان دهد که 
از خود فیلم چیزی نمی ماند و درک نمی ش��ود. ولی 
وقتی بزرگ ش��دند می فهمند نه حضور دوربین و نه 
هی��چ المان دیگری در بهترین ش��رایط اصال نباید به 
چشم بیاید. این اس��ت که اعتقاد دارم پس از سال ها 
انتق��ادات جدی ام به این برنامه، امس��ال ماه عس��ل و 
علیخانی را در بهترین فرمتش در قیاس با س��ال های 
قبل می دانم. بماند که هنوز گاهی حداقل برای پشت 
صحنه گردن کشی می کند که آن هم حل خواهد شد 

و بزرگ تر می شود. 
6-  امس��ال ام��ا اتفاق مه��م دیگری افتاده اس��ت. 
علیخانی در نخس��تین برنامه می گوید خسته تر از آن 
اس��ت که جواب منتقدان را بدهد و اتفاقا امس��ال که 
همه چیز در بهترین شرایط است بیشترین حمله به 
او می ش��ود. تنها چیزی که فرق کرده این است: حاال 
هر آدمی در اپلیکیش��ن ها و شبکه های اجتماعی هم 
رس��انه خودش را دارد و ه��م مخاطب خودش را. هر 

آدم، یک رسانه! 
7-  هم علیخانی و هم ماه عس��ل طی این سال ها با 
همه اشتباهات مسیر خوبی طی کرده اند و قطارشان 
دارد رو به جلو حرکت می کند. مردم هم همیش��ه به 
قطار در حال حرکت سنگ می زنند. حاال در جیب هر 
یک از مردم یک سنگ و یک رسانه قرار گرفته. اینها 
قبال هم بوده ولی وس��یله پرتابش نبوده. این است که 
فکر می کرده همه چی آرام است. علیخانی و ماه عسل 

باید از این سنگ های مردمی خوشحال باشند. 
8- بهتر اس��ت علیخانی برخالف آنچه در نخستین 
برنامه امسال گفت خسته نباشد. اگر این حرف ها نبود 

باید نگران می شد. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )5(
یک برند دوست داشتنی بسازید

میان کودکان و بزرگس��االنی ک��ه هنوز با کودک 
درون خ��ود ارتباط دارند، چیزهای بامزه و دوس��ت 
داشتنی از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار هستند؛ 
از کوله پشتی هایی به شکل پنگوئن که گویی درحال 
دویدن بر پش��ت بچه ها هس��تند گرفته تا برچسب 
خرس های عروس��کی که موتورسیکلت سواران روی 
کاله ایمن��ی خود نصب می کنند. این موضوع بیانگر 
آن اس��ت که ظرفیت مناسبی در بازار برای طراحی 
و تولی��د محصوالت دوست داش��تنی وجود دارد. در 
ژاپن، جایی که دوس��ت داشتنی بودن محصوالت و 
اقالم در اولویت بوده و از جایگاه بس��یار ارزشمندی 
برخوردار است، بانوان ژاپنی هنگامی که با عروسک 
ُکرک��ی و ن��رم ک��ه چش��مان بزرگ��ی دارد روبه رو 
می ش��وند بلند می گوین��د Kawaii! ک��ه در زبان 

ژاپنی به معنای دوست داشتنی است. 

ایده
ش��خصیت عروس��کی کیتی اگرچه برای کودکان 
طراحی ش��ده اس��ت اما هواداران بس��یار زیادی در 
میان بزرگس��االن دارد و به نوعی ملکه عروسک های 
دوست داش��تنی اس��ت. ای��ن بچ��ه گرب��ه ن��از و 
دوست داش��تنی و محبوب از یک پارک اختصاصی 
در س��رزمین سانریو در ش��هر جدید کاما در توکیو 
که خانه ش��خصیت های عروس��کی دوست داشتنی 
و بام��زه اس��ت برخوردار اس��ت. این بچ��ه گربه با 
س��ر و چش��مان بزرگ نظر بس��یاری از افراد را در 
خ��اور دور جلب ک��رده و فروش��گاه Harrods در 
لندن بخش مخصوص و ویژه ای را به این شخصیت 
عروس��کی اختصاص داده است. همچنین شخصیت 
عروسکی کیتی در بسیاری از محصوالت و کاالها از 
برچسب های کوچک گرفته تا آبنبات حضور دارد. 

ممک��ن اس��ت ش��ما ب��ا خ��ود فک��ر کنی��د که 
دوست داشتنی و بامزه بودن یک محصول به معنای 
عدم پیچیدگی آن است و این دو ویژگی باهم یکجا 
جمع نمی ش��وند اما لویی ویت��ون تولید کننده کیف 
و کفش زنانه از تاکش��ی موریکام��ی هنرمند ژاپنی 
که تخصص وی در زمینه خلق شخصیت های بامزه 
کارتونی غیرعادی است خواست تا کیف های عمدتا 
قه��وه ای - طالیی این ش��رکت را تزیین کند. طرح 
جدی��د ای��ن کیف ها با اس��تفاده از عناص��ری نظیر 
گیالس خن��دان و گل خوش��حال مورد اس��تقبال 
مش��تریان در ژاپ��ن و دیگر کش��ورهای جهان قرار 
گرفت و س��بب شد قفسه های فروش��گاه های لویی 
ویتون به س��رعت خالی شود. این طرح زاییده افکار 
م��ارک ژاکوب طراح لویی ویت��ون بود که دو عنصر 
مه��م مورد عالقه ژاپنی ها یعنی لوگوی لویی ویتون 
و ش��خصیت های دوست داش��تنی را با هم ترکیب 
کرده و محصولی جدید و دوست داشتنی خلق کرد. 

دوس��ت داش��تنی بودن کاالها هنگامی که اصال 
انتظار آن را ندارید به بهترین ش��کل ممکن نتیجه 
می دهد. تصور کنید یک ُدم خرگوشی ُکرکی و نرم 
که به صورت کامال هوش��مندانه ای پشت یک ژاکت 
دوخته شده باش��د. این طرح اگرچه ممکن است با 
سلیقه همه افراد سازگار نباشد و برندهای مطرح در 
بازار در اس��تفاده از آن بسیار محتاطانه عمل کنند 
ام��ا فرصت جدیدی برای حضور در بازارهای تازه به 

شمار می رود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
* یک محصول ُکرکی و نرم تولید کرده و از رنگ 
صورت��ی و همچنی��ن روبان در آن اس��تفاده کنید، 
رنگ صورتی و روبان از جمله سمبل های محصوالت 

مربوط به کودکان هستند. 
* یک چهره خندان به محصول تان بدهید. 

* پی��ش از آنک��ه تصمی��م بگیری��د از المان های 
دوست داش��تنی و بامزه در محصوالت تان استفاده 
کنید، مطمئن ش��وید که این موضوع سبب افزایش 

ارزش و تقویت هویت برند شما خواهد شد. 

تمرکز روی بازاریابی پاسخ گرا
آیا می دانس��تید هر تالش��ی در زمین��ه بازاریابی 
ک��ه نتواند یک واکنش فوری از طرف مش��تریان به 
همراه داش��ته باش��د، مفید نیس��ت، حتی اگر همه 
متخصص��ان بازاریابی بگویند ک��ه »آگاهی از بازار« 
کافی است؟ فقط زمانی با ادامه دادن به تالش های 
خود می توانید به س��ود برس��یدکه بازاریابی شما با 
تحقیق��ات و بررس��ی های جدید ک��ه در آخر منجر 
به تولید مش��تری می ش��ود، یک نتیجه محسوس و 
ثمربخش به دنبال داش��ته باشد. می توانید بازاریابی 
خ��ود را هزینه-مرک��ز در نظ��ر بگیرید )بیش��تر از 
مق��داری ک��ه در ف��روش اول خود س��ود می برید 
برای هر مش��تری جدید خرج می کنید(، مش��روط 
براینکه این را هم بدانید که ارزش عمری مش��تری 
ش��ما بتواند در میان مدت تا درازمدت برای ش��ما 
س��وددهی کن��د. اس��تفاده از عب��ارات جنجالی در 
تبلیغ��ات می تواند واکنش فوری در مش��تری ها به 

همراه داشته باشد. 

بروش��ور و کاتال��وگ نماین��ده 
سازمان و شرکت شما هستند. آنها 
دقیقا باید همان کاری را بکنند که 
اگر ش��ما در آن لحظه آنجا بودید، 
آن را انجام می دادید. وظیفه اصلی 
آنها معرفی درست و موثر اهداف، 
دیدگاه ه��ا و ارزش های س��ازمان 

شماست. 
از بروش��ور و کاتال��وگ به عنوان 
تبلیغ��ات و رس��انه مان��دگار یاد 
می کنن��د. بروش��ور ی��ا کاتالوگ 
نوعی رس��انه تجاری چاپی اس��ت 
حاوی ش��رح مش��خصات، کاربرد 

کلی کاالها و برخی اطالعات مفید 
دیگر که مورد نیاز مصرف کنندگان 
و مش��تریان ش��ما قرار می گیرد. 
کاتال��وگ به مجموعه گ��ردآوری 
ش��ده از محص��والت ی��ا خدمات 
ارائه ش��ده توس��ط یک شرکت یا 
یک موسس��ه باریزترین اطالعات 
مورد نیاز برای فروشنده یا واسطه 
آن کاال یا خدمات گفته می ش��ود. 
کاتالوگ ها برای محصوالت عمده 
یک ش��رکت تولیدی یا برای ارائه 
خدم��ات ی��ک ش��رکت خدماتی 
طراح��ی می ش��وند و جزییات��ی 
دارند که برای مصرف کننده نهایی 

اهمیتی ندارد اما برای واس��طه یا 
فروشنده یا مغازه داری که این کاال 
ی��ا خدم��ات را می خواهد انتخاب 
کن��د و ب��ه مصرف کنن��ده عرضه 
می کن��د، مهم اس��ت. کاتالوگ ها 
ب��رای واس��طه ها و توزیع کننده ها 
طراح��ی و چ��اپ می ش��وند، اما 
بروش��ور برای مصرف کننده خرد 
طراح��ی و چاپ می ش��ود. اصوال 
وقت��ی طراح��ی بروش��ور را آغاز 
می کنی��د باید به ای��ن نکته توجه 
داش��ته باش��ید که براس��اس این 
برگ، قرار اس��ت به دست آخرین 
نفری ک��ه می خواهد این محصول 

را مصرف کند، برسد. 
طراحی و چاپ بروشور بسیار کم 
هزینه تر از طراحی و چاپ کاتالوگ 
است و در کاغذهایی با گرم پایین 
منتشر و در تیراژ باال چاپ می شود. 
بروشور ها حاوی نکات و اطالعاتی 
اس��ت ک��ه ب��ه درد مصرف کننده 
حی��ن مص��رف ی��ا انتخ��اب کاال 
خواهد خورد. بروش��ورها در اندازه 
و سایز های مختلف چاپ می شوند 
و هیچ اندازه اس��تانداردی برای آن 
وجود ن��دارد. آنها می توانند لت دار 
ی��ا منگنه ای باش��ند. ل��ت دار آن 
می تواند سه لت یا دولت یا... باشد. 

نکت��ه مهمی که بای��د در طراحی 
بروشور ها در نظر بگیرید این است 
که ت��ا جایی که می توانید از عکس 
با کیفیت عالی در طراحی بروشور 
خود استفاده کنید، هرچه نسبت 
متن به عکس کمتر باشد، بروشور 
ش��ما طراحی بهت��ر و جلب توجه 
بیشتری خواهد داشت. مخاطبان 
معم��وال در وهل��ه اول ب��ا دیدن 
عکس ه��ای ج��ذاب و رنگ ه��ای 
چشم نواز اقدام به برداشتن بروشور 
و ورق زدن آن می کنن��د. ویزیتور 
یک بروش��ور دوس��ت ن��دارد که 
بروش��وری را که مشاهده می کند 
مانند یک کتاب داستان پر باشد از 

نوشته طوالنی و بدون طرح. 

سهشنبه
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ف��رض کنید ک��ه وف��ادار به 
برندی خاص هستید و محصول 
موردنظرتان را همیش��ه از یک 
فروشگاه زنجیره ای تهیه می کنید 
که می دانید آن محصول را دارد. 
برای مث��ال بعض��ی روغن های 
سرخ کردنی یا ماکارونی ها تنها 
در فروش��گاه هایی خاص عرضه 
می ش��وند. حال ش��اید برای تان 
پیش آم��ده که ب��رای خرید از 
آن فروشگاه اقدام کرده اید اما با 
قفسه خالی از محصول موردنظر 
مواجه شده اید. این نایابی موقت 
محصوالت حتی ممکن اس��ت 
ب��ه دو ماه نیز کش��یده ش��ود و 
مشتری را از آن برند روی گردان 
کند. بعضی شرکت ها انبارگردانی 
را دلی��ل این کمیابی دانس��ته 
و برخ��ی دیگ��ر ممکن اس��ت 
به صورت عمدی محصول ش��ان 
را کمیاب کنند تا مطرح ش��وند 
ام��ا در ه��ر دو ص��ورت تبعات 
این مس��ئله به ض��رر برند تمام 
می ش��ود. به عن��وان مدی��ر یک 
ش��رکت، چگونه باید روندها را 
پیش بینی کنیم که محصول مان 
همیشه در فروشگاه بوده و نایاب 
نشود؟ پاسخ این س��واالت را از 
محمدمهدی تشرفی، کارشناس 

بازاریابی می گیریم. 

عدم همخوانی تولید و 
فروش

تشرفی ریشه این مشکل را در 
عدم همخوان��ی تولید با فروش 
دانسته و می گوید: در این حالت 
ف��روش جلوتر از تولید اس��ت و 
ظرفیت های تولی��د و فروش با 
یکدیگر نمی خوانند. دالیلی مانند 
محدود بودن خط تولید می تواند 
در این مسئله وجود داشته باشد. 
دلی��ل جامع تری ک��ه می توان 
برای آن متذکر ش��د این است 
که مواد اولیه به میزان مناس��ب 
محاس��بات  و  نمی ش��ود  وارد 
تولید دقیق نب��وده و ظرفیتش 
مشخص نیست. تیم های فروش 
معموال به دلیل پورس��انتی که 
دریافت می کنند، بیش��تر فعال 
بوده و جلوت��ر از تیم های تولید 
هس��تند، درحالی که تولید روند 
یکنواخت��ی دارد و نم��ودار آن 
شکس��ته یا منحنی رو به رشد 
نیس��ت. دلیل دیگر و اصلی این 
ام��ر برونس��پاری در امر تولید و 
وابس��تگی ش��رکت ها به هم در 
تولید اس��ت. حتی شرکت های 
ایالت متحده بسیاری قطعات را 
خودشان تولید نمی کنند، بلکه 
ساختش را به هلند و مونتاژش 

را به چین برونسپاری می کنند، 
مثال گاهی به عنوان شرکت فعال 
در صنایع غذایی مجبورید خیلی 
از طعم و رنگ ه��ا را وارد کنید. 
پنبه ریز، یک وی��ک و... از جمله 
ش��رکت های ایرانی هستند که 
فرآیند تولیدشان را به شرکت ها 

دیگر برونسپاری کرده اند. 

تولید براساس سفارش 
مشتری 

از  بس��یاری  مش��کل  او 
را  ایران��ی   ش��رکت های 
By order بودن روند شرکت ها 
دانس��ته و ادامه می ده��د: این 
ش��رکت ها براس��اس س��فارش 
مشتری محصول تولید می کنند، 
مثال قاب چراغ جل��وی پراید را 
می خواهید و شرکت سازنده بر 
حسب س��فارش آن را برای تان 

تولید می کنند. در دنیا 
در ش��رکت های  تنه��ا 
خ��اص مانن��د جگ��وار 
ای��ن روش ب��ه انج��ام 
می رسد اما در ایران در 
شرکت های پایین دست 
نیز این روش انجام شده 
و نتیجه اش این می شود 
ک��ه ف��روش از تولی��د 
دنیای  جلو می افتد. در 
اقتصاد شما باید ریسک 
داشته  س��رمایه گذاری 
به عنوان  اگ��ر  باش��ید. 

مدیر می خواهید تولید از فروش 
عقب نیفتد تعداد دسته های کاال 
)SQ( را افزای��ش دهی��د. مثال 
دسته بندی یک محصول ماست 
به صورت هایی چ��ون کم چرب، 
پرچرب و... باش��د. برای به دست 
آوردن بازار یا بای��د تولیدتان با 
فروش ت��ان بخواند یا باید بازار را 
عوض کنید. در ایران متاسفانه از 

آن ور بام می افتیم، یا آنقدر تولید 
می کنی��م که انباره��ا پر جنس 
می شود یا برعکس فروشگاه مان 
خال��ی می ماند. به هرح��ال این 
نشان می دهد که س��اختار کار 
ی��ک ج��ا می لنگد. گاه��ی این 
مش��کل حتی می تواند ناشی از 

تیم های فروش هم باشد. 

انبارگردانی بهانه است 
بیان  دلی��ل  کارش��ناس  این 
این ش��رکت ها  توس��ط  ش��ده 
یعنی انبارگردانی را تنها بهانه ای 
می گوی��د:  و  ندانس��ته  بی��ش 
هنگام انبارگردانی فروشگاه ها و 
خرده فروشی ها کال تعطیل است 
تا آمار خریدوفروش لحاظ شود. 
همچنی��ن در انبارگردانی، انبار 
در گ��ردش روزان��ه را جداگانه 
حساب می کنند و این امر فروش 

بنابراین  را متوق��ف نمی کن��د. 
این مس��ئله نش��دنی نب��وده و 
تنه��ا بهانه اس��ت. دلی��ل دیگر 
نایابی محصوالت در قفسه های 
فروشگاه می تواند مسئله قرارداد 
شرکت با آن فروشگاه زنجیره ای 
باشد. فروشگاه ها از تولید کننده 
انتظ��ار زیادی دارن��د و اگر این 
انتظار مرتفع نشود با او به مشکل 

می خورن��د. گاهی فروش��گاه ها 
در  ک��ه  پول��ی  از  می توانن��د 
تبلیغات، ورودی، پول فروش و... 
درمی آورند سوء اس��تفاده کنند. 
اگ��ر ظرفیت ش��رکت در حدی 
نباشد که فروش��گاه را ساپورت 
کند یا قراردادش به پایان برسد 
یا نتواند از پس خرده فرمایشات 
فروشگاه ها برآید، مسئله نایابی و 
کمیابی محصول اتفاق می افتد. 
فرام��وش نکنید ک��ه یک رابطه 
سالم، یک رابطه دو طرفه است 
و در آن باید به هر دوطرف سود 

برسد. 

فقط خریدار نباشید، هوادار 
باشید 

تش��رفی اعتق��اد دارد نایابی 
محصوالت در قفسه فروشگا ه ها 
در وف��اداری مش��تری تاثی��ری 
نمی گذارد و بستگی به 
عالقه او به برن��د دارد. 
هوادار یعنی کس��ی که 
همیشه کنار برند باشد 
و تحت هر ش��رایطی از 
آن حمایت کند. نمونه 
اپل  مش��تریان  هوادار، 
هستند که شب تا صبح 
فروش��گاه های  جل��وی 
می کش��ند  ص��ف  آن 
ت��ا محصول جدی��د را 
بخرن��د. اگ��ر محصولی 
فروش��گاهی  در  خاص 
خاص پیدا نمی ش��ود، باید جای 
بگردد. مش��تری  دیگر دنبالش 
اگر به برند وفادار باش��د همیشه 
در کن��ار آن مان��ده و برای��ش 
وقت می گذارد. مثال خواننده ای 
در برج می��الد کنس��رت دارد، 
س��اعت ها وق��ت می گذاری��د تا 
به آنجا برس��ید چون ه��وادار او 
هس��تید اما اگر خواننده دیگری 

حتی کنار منزل شما اجرا داشته 
باش��د، به دلیل اینکه هوادارش 
نیس��تید نمی روید. یا بارسلونا و 
رئال حتی اگر به دس��ته سه هم 
سقوط کنند همچنان طرفداران 
خ��اص خود را دارند. متاس��فانه 
در ای��ران برندها ه��وادار ندارند. 
هوادار کس��ی اس��ت ک��ه برای 
بگ��ذارد.  برند محبوب��ش وقت 
ب��ه هزینه  نی��از  هوادارس��ازی 
برنده��ای  دارد.  مارکتین��گ  و 
ب��زرگ ب��رای مش��تریان خود 
خ��رج می کنند، آنها جش��نواره 
و فس��تیوال های خری��د زیادی 
ب��رای وفادار س��ازی مش��تریان 
خود برگزار می کنن��د. در ایران 
نیز در سال 1334، روغن نباتی 
ق��و در بعض��ی از قوطی هایش 
سکه گذاش��ته بود. این شرکت 
توانس��ت با اس��تقبال عمده در 
خرید مواجه شده و مطرح شود 
و به ف��روش م��ورد انتظار خود 
نزدیک شود. برندهای بزرگ در 
عمل خودشان را ثابت می کنند، 
بنابراین برای این قبیل فعالیت ها 

باید هزینه کنند. 

درک درست از سهم بازار و 
آمارهای بازاریابی

درب��اره  کارش��ناس  ای��ن 
ش��رکت های  که  راهکارهای��ی 
ب��زرگ دنیا در این زمینه اعمال 
شرکت های  می گوید:  می کنند، 
ب��زرگ بای��د ضریب تولی��د را 
حساب کرده و جمعیت و مصرف 
ماهان��ه و براس��اس آن تولید را 
حس��اب کنند. مث��ال طبق آمار 
هر ایرانی ساالنه این مقدار روغن 
مصرف می کند و سپس براساس 
آن محصول را تولید کنند. با نظر 
ب��ه اینکه تولید و ف��روش با هم 
مرتبطند، ش��رکت های خارجی 
س��هم بازار و آم��ار مارکتینگ 
درس��تی دارن��د و رویای��ی فکر 
نمی کنن��د. ش��رکت های ایرانی 
وقتی بزرگ می شوند رویایی فکر 
می کنند اما شرکت های خارجی 
براس��اس منطق پیش می روند. 
فرق آنها در واقع بینانه فکر کردن 

است. 
در  مش��کلی  چنی��ن  اگ��ر 
بیای��د،  پی��ش  شرکت ش��ان 
نق��ش واحد ارتباط با مش��تری 
برجس��ته تر از پیش می ش��ود. 
شرکت های بزرگ در این حالت 
مش��تری را لن��گ نمی گذارند. 
حتی اگر شده بسته سفارشی اش 
را مستقیما از در کارخانه برایش 
ارس��ال می کنند. آنه��ا هرکاری 
می کنند که س��هم بازار خود را 
حفظ کرده و مش��تری را راضی 

نگه  دارند. 

آیا می دانستید

کافه بازاریابی

تفاوت های اساسی میان بروشور و کاتالوگ

شرکت های بزرگ باید ضریب تولید، 
جمعیت وهمینطور مصرف ماهانه 

محاسبه و براساس آن تولید را حساب 
کنند. مثال طبق آمار هر ایرانی ساالنه 

این مقدار روغن مصرف می کند و 
سپس براساس آن محصول را تولید 

کنند. با نظر به اینکه تولید و فروش با 
هم مرتبطند، شرکت های خارجی سهم 
بازار و آمار مارکتینگ درستی دارند و 

رویایی فکر نمی کنند

هدی رضایی 

گزارش »فرصت امروز« از نایابی موقت یا مداوم محصوالت در قفسه های فروشگاه 

کم باش اما همیشه باش 

سعید جاللیان
کارشناس ارشد مارکتینگ

کاتالوگبروشور

توزیع کننده یا فروشنده کاالمصرف کننده نهاییمخاطب

باالپایینهزینه

کمزیادتیراژ

اطالعات در مورد ویژگی های کاال )وزن، جنس، تعداد در کارتن، رنگ و...(اطالعات علمی، فواید، نحوه عملکرد و نحوه مصرفمحتوای اطالعاتی

تجاری )فروش، بازاریابی و جذب مخاطب(اطالعاتی )جزییات و اطالعات فنی و نحوه استفاده(رویکرد

متن های کوتاه تر و عکس های جذاب و چشم نوازمتن های کوتاه و عکس های جذاب و چشم نوازحجم متن نوشتاری و عکس

حدودا 100 گرمهر ورق حدود 3 گرموزن

نکات

شما تنها 10 ثانیه یا کمتر فرصت دارید تا مخاطب را راضی به برداشتن بروشور خود از روی میز و ورق زدن آن کنید. 

استفاده از نام کمپانی و آرم آن روی صفحه اول یکی از ضرورت های اولیه طراحی کاتالوگ و بروشور است. 

هرچه عکس های یک بروشور بیشتر باشد، موفقیت دیداری بروشور در جلب مخاطب، افزایش می یاید. 

تا آنجا که امکان دارد از متون کمتر و کامال به جا استفاده کنید. بروشور را با کتاب داستان اشتباه نگیرید. 

  امیرحسین نوریان 
کارشناس ارشد مارکتینگ و تبلیغات



برای مطالعه 254 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.

ب��رای حرک��ت رو ب��ه جلو و 
رس��یدن به جایگاهی که همواره 
در رویاها و آرزوهای کس��ب و کار 
در ذهن ه��ا متب��ادر می ش��ود و 
همچنین بقا و ماندگاری در میان 
سایر شرکت های رقیب، شاید به 
جرات بتوان گفت تنها عاملی که 
موجب اس��تحکام و پایداری در 
میان سایرین خواهد شد، توجه 
به اصل ن��وآوری اس��ت. نوآوری 
یعنی اصل مزیت و به تعبیر دیگر، 
حرکتی اس��ت نامح��دود، بدون 

مرز و رو به جلو. 

چرا باید به نوآوری روی 
آورد؟ 

جمله مش��هوری هس��ت که 
می گوی��د: »هر چیز ت��ازه ای که 
می آموزی، ش��خصیت تازه ای به 

تو می دهد.« 
پر واض��ح اس��ت که ب��ا جبر 
حاکم ب��ر ب��ازار و بیم از دس��ت 
دادن وضعی��ت مطل��وب کنونی 
در آینده ای نزدی��ک، زنگ خطر 
برای صاحبان مشاغل به صدا در 
آمده و در این میان عامل نوآوری 
به عنوان محرک��ی قوی لحظه به 
لحظه مدیران شرکت ها را تهییج 
می کند تا با پیروی از آن به دنبال 
ثبات کسب و کار آتی خود باشند 
و این ب��اور نیز روزب��ه روز قوی تر 
می ش��ود که فقط همس��ویی با 
نوآوری می توان��د به عنوان کلید 

رهای��ی بس��یاری از مش��کالت 
اقتصادی، آنه��ا را مرتفع کند. در 
غیراین صورت این کسب و کارها 
مجبور خواهند شد دیر یا زود در 
انتهای صف شکس��ت خوردگان 

بایستند. 
نوآوری با خود شادی، روحیه 
مضاعف، خلق محصوالت جدید، 
احترام مشتریان، افزایش فروش، 
رشد س��ود و تحس��ین رقبا را به 
همراه خواهد آورد و اس��تمرار در 
تثبیت و اجرای آن موجب اعتماد 
به نف��س کارکنان ش��رکت ها و 

موسسات خواهد شد. 

منابع اصلی ایجاد 
نوآوری

- توج��ه ب��ه اتفاقات 
غیر منتظره

- توج��ه ب��ه ع��دم 
تجانس ها و تضادها

- توج��ه ب��ه نیازهای 
هدفمند عامه مردم 

- تغییرات در صنعت 
و بازار کسب و کار

- توجه به علوم جدید 
در لحظه و آینده

درک  در  عم��ل  س��رعت   -
تغییرات محتمل زندگی مردم 

بدیهی اس��ت که ن��وآوری در 
اکثر م��وارد ارتباطی به رش��ته 
مرتب��ط و حوزه تخصص��ی افراد 
ندارد و به همین دلی��ل بزرگان 
از آن به عن��وان عنصری بی حد و 
مرز نام می برند، زی��را با مطالعه 
و تحقیق پیرامون آن مش��اهده 

می شود که بسیاری از افراد، خارج 
از رش��ته تخصصی خود موفق به 
خلق نوآوری های بزرگی شده اند 
از جمله ب��رادران رایت تعمیرکار 
دوچرخ��ه بوده اند، ن��ه مهندس 
هوانوردی، خودکار توس��ط یک 
مجسمه ساز و پارکومتر به وسیله 
یک روزنامه نگار س��اخته ش��د و 
همین طور ده ها مث��ال دیگر که 
گواه این واقعیت است که دیدن 
احتماالت و خارج شدن از حوزه 
و تفک��رات تخصصی توانس��ته 
موجب خلق ایده های برتر شود. 
پس باید برای دستیابی به آنچه 

هم��واره در رویا های ت��ان به آن 
می اندیشید ابتدا تفکرات قدیمی 
را از خ��ود دور کنی��د ت��ا پیمانه 
ذهن تان ب��رای پر ک��ردن افکار 
و ایده های جدید ج��ای خالی را 

بیابد. 

ایده های جدید در کجا یافت 
می شوند؟ 

- افراد شاغل در بخش فروش 

- بازارهای جدید بالقوه 
-ش������کوه و ش��ک���ایات 

مراجعه کنندگان
- حوادث و بحران ها

-بازارهای پیرامونی محصوالت 
جدید

- آیین ه��ای مل��ی، فرهنگی، 
اجتماعی و... 

ویژگی های افراد خالق و 
نوآور کدامند؟ 

- کنجکاو و پرسشگر هستند
- خطرپذیرهای شایس��ته ای 

هستند 
- دائم��ا از فرضی��ات 

موجود سوال می کنند
- در زندگ��ی خ��ود، 

عامل به تغییر هستند
و  ش��اد  اف��رادی   -

سرزنده هستند
- پشتکار و اعتقاد به 
ادامه راه تا رس��یدن به 

هدف  دارند
- انعطاف پذیرند 

خل��ق  توانای��ی   -
طرح های نوآورانه را در 

زمان بسیار اندک دارا هستند
- توانای��ی فرمول��ه کردن یک 

مسئله درست را دارند 
- توانای��ی رها ک��ردن خود از 

تعصبات درونی دارند.
 نکته حائز اهمیت دیگری که 
هم اکن��ون مورد توج��ه مدیران 
صنای��ع و کس��ب و کارهای برتر 
جهان ق��رار گرفته، تغییر نگرش 
آنها از اصل تجزیه به اصل ترکیب 

اس��ت، زیرا آنها چند سالی است 
که پی برده اند ماحصل ترکیب و 
تلفیق دو رشته تخصصی، موجب 
خلق محصوالت علم��ی جدید 
و خارق العاده خواهد ش��د. دقیقا 
هم��ان پدیده هایی که هم اکنون 
در جهان صنع��ت و تکنولوژی، 

شاهد آن هستیم. 
همان گونه که اثبات ش��ده، 
پ��س از رف��ع نیازه��ای اولیه و 
معمولی جامعه انسانی و ایجاد 
نیازه��ای جدید او در راس��تای 
توس��عه تج��ارت، دل بس��تن 
صرف به علوم گذشته نمی تواند 
توس��عه بازار را تضمی��ن کند و 
در مقابل ب��ا اس��تفاده از علوم 
میان رشته ای و در نهایت رشد 
فناوری های جدید،  سرسام آور 
ش��اهدیم که در ای��ن دهه چه 
تحوالت عظیم و دستاوردهای 
بی نظیری در عرصه علمی پدید 
آم��ده و این یعنی ب��اور به ختم 
تعصب های موجود، رها ش��دن 
و ع��دم پافش��اری در جایی که 

هم اکنون در آن قرارگرفته ایم. 
به ق��ول مایکل ش��ارژ »چرا 
حاال بای��د وارد عرص��ه نوآوری 
ش��رایط  در  چ��ون  بش��ویم؟ 
کنون��ی، انتخ��اب دیگ��ری در 
برابرم��ان باق��ی نمانده اس��ت، 
گرایش ه��ا به ش��کل دردناکی 
ب��رای  و  ش��ده اند  مش��خص 
رهایی و نج��ات یافت��ن از این 
انفجار پیچی��ده و هولناک، نیاز 
به ن��وآوری بیش از ه��ر لحظه 

دیگری احساس می شود.«

ایوان اشپیگل
جوان ترین میلیاردر جهان

در 25 س��الگی و با ثروتی 5/1 میلیارد دالری، ایوان 
اش��پیگل )Evan Spiegel( موس��س و مدیرعامل 
اسنپ چت )Snapchat( جوان ترین میلیاردر جهان 
است. اشپیگل از دانشگاه استنفورد و در رشته طراحی 
محصوالت فارغ التحصی��ل و همانجا هم با بابی مورفی 
)Bobby Murphy( آشنا شد و با کمک او در سال 
2011 اس��نپ چت را راه اندازی کرد. اس��نپ چت یک 
برنامه پیام رسان ویدئویی مخصوص پلتفرم های تلفن 

همراه است.
 کاربران می توانند ب��ا نصب این برنام��ه روی تلفن 
همراه عکس بگیرند، ویدئو ضبط ک��رده و به آن متن 
و طرح بیفزایند و برای چند نفر ارسال کنند. عکس ها 
و ویدئوهایی که از طریق این برنامه گرفته می ش��وند، 
به عنوان »اس��نپ« ش��ناخته می ش��وند. کارب��ران با 
استفاده از این برنامه  می توانند زمان را محدود کنند، 
یعنی مش��خص کنند که دریافت کنن��دگان عکس ها 
و فیلم های ش��ان چه مدت��ی می توانن��د آن را ببینند. 
بعد از ای��ن مدت عکس ه��ا و ویدئوه��ا از تلفن همراه 
گیرنده پیام و همچنین از س��رور اس��نپ چت حذف 
می ش��ود. 100 میلیون نفر ماهانه و به صورت رایگان 

از اسنپ چت استفاده می کنند.
 ای��ن برنام��ه توانس��ته تاثی��ر بس��زایی در روش 
انتقال پیام و عکس داش��ته باشد. اش��پیگل به عنوان 
جوان ترین میلی��اردر جهان، نکته هایی را با کس��انی 
که قصد دارند کس��ب وکاری راه اندازی کنند، در میان 

می گذارد.

ابتکار عمل داشته باشید
انداخت��ن  راه  اینک��ه فق��ط در م��ورد  به ج��ای 
کس��ب وکاری صحب��ت کنی��د، قدم ه��ای نخس��ت 
را برداری��د ت��ا اتفاق��ی ک��ه می خواهید بیفت��د. یک 
مش��اور پیدا کنید ت��ا راهنمایی تان کند. این مش��اور 
می توان��د اس��تاد، دوس��ت یا ی��ک فرد حرف��ه ای در 
زمینه کاری تان باش��د، نکته مهم این اس��ت کس��ی 
 را پی��دا کنی��د ک��ه تجرب��ه زی��ادی دارد و در کار 

جدی است.

تیم کاری تان را متنوع و براساس معیارهای تان 
انتخاب کنید 

اش��پیگل پیش��نهاد می کن��د تیم تان را براس��اس 
معیارهای کسب وکارتان ش��کل دهید، مثال کارکنان 
اس��نپ چت بر س��ه اصل س��خت کار کردن، خالقیت 
و محب��ت انتخ��اب ش��ده اند. همچنی��ن اف��رادی با 
دیدگاه ه��ای متف��اوت و اعتق��ادات قوی توج��ه او را 
جلب می کنن��د: »وقتی ب��ا آدم های خیل��ی باهوش 
که دیدگاه های واقع��ا متفاوت دارند س��روکار دارید، 
باید ب��اور داش��ته باش��ید ک��ه کار درس��ت را انجام 
می دهید و ب��رای ایده های ت��ان می جنگی��د. در غیر 
 این صورت ایده های تان با این تنوع دیدگاه شکس��ت 

می خورد.«

کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش کنید
اش��پیگل به اهمی��ت گ��وش دادن ب��ه حرف های 
دیگران تاکید دارد. با اینکه گ��وش دادن به این معنی 
نیست که همیش��ه دنباله رو حرف های دیگران باشید 
اما برای راه اندازی کس��ب وکار ش��نونده خوبی بودن 
اهمیت دارد: »کسی که در جلس��ات همیشه سکوت 
می کرد، آدم نابغه ای بود. من هم واقعا س��عی کردم تا 
گوش دادن به دیگران را یاد بگی��رم. چندین بار واقعا 
شرمنده ش��دم، آن هم زمان هایی بود که نباید حرف 

می زدم.«

مفهوم کلمات استاندارد را در قرارداد بدانید
اش��پیگل می گوی��د وقت��ی کارش را ش��روع کرد، 
در ابت��دا او و کارکنان��ش ش��رایط اس��تاندارد ی��ک 
ق��رارداد را نمی دانس��تند. او پیش��نهاد می دهد که به 
توضیح در مورد بند ی��ک قرارداد و اس��تاندارد بودن 
آن اکتف��ا نکنید و همیش��ه س��وال کنی��د: »وقتی به 
ش��ما می گویند این بند از قرارداد اس��تاندارد اس��ت، 
به ای��ن معناس��ت: 1- آنه��ا نمی دانند در م��ورد چه 
چیزی صحب��ت می کنن��د. 2- قص��د دارند از ش��ما 
سوءاس��تفاده کنن��د. بخواهی��د که در ه��ر موضوعی 
 شفاف سازی شود، چون بعدها از غم و اندوه نجات تان 

خواهد داد.«

تمرکزتان را حفظ کنید
مدیرعام��ل اس��نپ چت از چگونگ��ی مدیریت��ش 
می گوید که باعث ش��ده این برنامه باقی بماند و مانند 
سایر پلتفرم های ش��بکه  اجتماعی از دور خارج نشود. 
از نظر او اعتقاد ب��ه دیدگاه های تان یکی از فاکتورهای 

مهم است. 
همچنین اش��پیگل معتقد اس��ت که خودش و تیم 
کاری اش به کارهای س��ایر کس��ب وکارها عالقه مند 
هستند اما همیش��ه تالش کرده اند، بیشتر از اینکه به 
رقابت با س��ایرین فکر کنند، تمرکزش��ان بر پیشرفت 
کارشان باشد: »آدم های زیادی هس��تند که کارهای 
خارق الع��اده ای را راه ان��دازی می کنند. اگ��ر مدام به 
اطراف تان ن��گاه کنید و ب��ا خود بیندیش��ید، آنها چه 
می کنند؟ حس��ابی حواس تان پرت خواهد ش��د. عدم 
تمرکز روی کار واقعا می تواند به کسب وکارتان آسیب 

برساند.«
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پاس�خ کارش�ناس: به صورت کلی بعضی از مشتریان 
برای خرید آثار هنری مبلغ زیادی را هزینه می کنند و برای 
آنها آثار هنری از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت اما بعضی 
دیگر از مش��تریان توانایی و تمایل کمت��ری در خرید آثار 
هنری دارند؛ به همین دلیل بای��د قیمت گذاری به صورتی 
انجام شود که افرادی را که تمایل به پرداخت مبالغ باالیی 
دارند ج��ذب و آثار را از دس��ترس کس��انی ک��ه تمایل به 
پرداخت قیمت باالیی ندارند، خ��ارج کرد یا محصوالتی را 

برای آنها تولید کرد که متناسب با شرایط مالی آنها باشد. از 
طرفی باید بازخورد مشتریان را در مورد خرید محصوالت 
جمع آوری کرد و به آنها توجه ویژه ای داش��ت چون ممکن 
است در س��منان قدرت خرید مش��تریان به اندازه افرادی 
که در تهران هس��تند نباش��د و ترجیحاً محص��والت باید 
طوری قیمت گذاری شود که مش��تریان توان خرید آنها را 
داش��ته باش��ند و از این موضوع از طریق بازخورد می توان 
مطلع شد. در این میان می توان در ابتدای فعالیت گالری، 
قیمت گذاری پایین تر را در نظر گرفت و با جذب مشتری و 
معرفی آن به مردم رفته رفت��ه قیمت محصوالت را افزایش 

داد یا محصوالت خاص��ی را با قیمت باال برای مش��تریان 
خاصی تولید ک��رد. با افزایش مش��تریان می ت��وان آنها را 
تقسیم بندی و برای هر یک محصوالتی را تولید کرد؛ از این 

طریق می توان مشتریان بیشتری را جذب کرد. 
بعض��ی از هنرمن��دان ممک��ن اس��ت در ای��ن عرصه 
اش��تباهاتی را مرتکب ش��وند؛ به عنوان نمون��ه ارزش اثر 
هنری را با قیمت آن اش��تباه می گیرند چون ممکن است 
ارزش هنری یک اثر باال باش��د اما با قیمت پایینی عرضه 
شود، به همین دلیل پیشنهاد می شود که تناسبی را بین 

ارزش آثار هنری با قیمت آن در نظر بگیرند. 

توسعه گالری نقاشی

پرسش: صاحب یک گالری نقاشی در سمنان هستم و مدتی است کسب و کار خود را توسعه داده ام، به همین دلیل در قیمت گذاری 
و بازاریابی برای محصوالت خود دچار مشکل شده ام. در راستای قیمت گذاری چه پیشنهاداتی برای من دارید؟  قانون پل طالیی در مذاکرهکلینیککسبوکار

در مذاک��ره مفهوم��ی داریم ب��ه نام »پ��ل طالیی«. 
این مفهوم ک��ه یک قانون خیلی قدیمی  چینی اس��ت، 
می گوید اگر دش��من به ش��ما حمله کرد و از پلی روی 
رودخانه ای گذشت، پل پشت س��رش را خراب نکنید، 
چون وقتی دشمن بداند دیگر راه برگشتی ندارد، انرژی 
و تالشش برای شکست دادن شما مضاعف خواهد شد. 
در عوض بروید و پل پش��ت س��رش را از طال بسازید تا 
اگر خواست عقب نشینی کند، احس��اس کند که روی 
این پل طالیی، حتی عقب نش��ینی هم افتخار اس��ت. 
در مذاکره ه��م، قانون پل طالیی صادق اس��ت. ممکن 
اس��ت طرف مقابل در مذاک��ره به دلیل ع��دم کنترل 
خشم یا نداشتن مهارت کافی در کنترل جلسه مذاکره، 
به صورت اشتباه چنان پیشروی کند که پل های پشت 
سرش خراب ش��وند. در این لحظه روند مذاکره مختل 
شده و به بن بست می رس��د. در اینجا ما به عنوان طرف 
دیگر مذاکره باید جلسه را به نحو صحیحی کنترل کرده 

و اجازه ندهیم از مسیر صحیح خارج شود. 
اجازه دهید قانون »پل طالیی« را به همراه یک مثال 
که تجربه اینجان��ب در یکی از جلس��ات مذاکره اخیرم 

بوده عنوان کنم. 
از طرف یکی از ش��رکت های بزرگ تجاری مس��ئول 
فراهم آوری بس��تری ب��رای اتوماس��یون اداری در آن 
سازمان شدم. بعد از بررسی چندین شرکت تولید کننده 
نرم اف��زار اتوماس��یون اداری، نماینده ف��روش یکی از 
برندهای مطرح در این زمین��ه را برای معرفی محصول 
مورد نظر به مدیران شرکت دعوت کردم. ایشان به دفتر 
شرکت آمده و در اتاق جلسات به معرفی محصول خود 
پرداخت. پس از پایان معرفی، فرآیند مذاکره خرید آغاز 

شد. 
فرآیند مذاک��ره به خوبی پیش می رف��ت تا زمانی که 
مدیر مجموعه ما اعالم کرد که قیمت نرم افزار بیش��تر 
از حد مورد انتظار شرکت بوده و توان پرداخت این مبلغ 
را نخواهند داشت. در این لحظه، نماینده فروش نرم افزار 
ک��ه از مطرح ترین برند ه��ای تولید کننده اتوماس��یون 
اداری در ایران به ش��مار می رود در یک حرکت شتابزده 
و غیر علمی، شروع به دفاع از برند و قابلیت های شرکت 
خود، با لحنی تند و همراه با اس��ترس و به دور از آرامش 
کرد. ایش��ان اظهار ک��رد قیمتی که اعالم کرده اس��ت 
مشابه قیمتی است که به وزارتخانه ها و ادارات با حجم 

باالی خرید می فروشد. 
رون��د مذاکره ک��ه تا دقایق��ی پی��ش به خوبی پیش 
می رفت به ناگاه مختل ش��د و من که کام��ال با اخالق و 
روحی��ات مدیر عامل خود آش��نا بودم مطمئن ش��دم 
مذاکره به بن بست خورده و احتمال خرید این نرم افزار 
تقریبا به صفر رسیده است. اتفاقی که افتاده بود این بود 
که نماینده فروش در اقدامی غیر حرفه ای تمام پل های 
پشت سر خود را برای از س��ر گیری مذاکره خراب کرده 

بود. 
من ک��ه تحقیقات زیادی ک��رده ب��ودم آگاه بودم که 
کیفیت نرم افزار اتوماس��یون این شرکت به مراتب بهتر 
از س��ایر رقبا بوده و بیشترین تش��ابه را با خواسته های 
مجموعه ما دارد. از این  رو بر آن شدم تا در حین مذاکره، 
کاری را که نماینده فروش باید انجام می داد انجام بدهم 
و راهکاری برای ادامه مذاکره پیدا کن��م. چاره ای نبود 
جز اینکه نماینده فروش یک عقب نش��ینی استراتژیک 
انجام دهد و برای این کار نیاز بود حداقل یکی از پل های 

پشت سر مجدد احیا شود. 
برای این منظور وارد بحث مذاکره شدم و درخواست 
کردم فرصتی به بنده بدهند. به مدیریت عامل شرکت 
گفتم که آقای مدیر، از آنجا که ش��ما این روزها به دلیل 
مش��غله کاری به ش��دت گرفتار بودید امکان این وجود 
نداشت تا جلسات بیشتری با شما داشته باشم و از این رو 
نتوانس��تم تمامی انتظارات و خواس��ته های شما را در 
ارتباط با نرم افزار اتوماس��یون جویا شوم. از سوی دیگه 
باید عرض کنم که پس از تحقیقات زیاد و دقیق متوجه 
ش��دم  از میان تمام ش��رکت های نرم افزاری، تنها این 
برند می تواند اکثر خواس��ته های س��ازمان ما را پوشش 
دهد و این نکت��ه را عرض کنم که نرم افزار اتوماس��یون 
اداری دارای تنوع و گوناگونی زیادی در قابلیت هاس��ت 
که من از میان چندین موردی که شرکت به من معرفی 
کرد فقط »پنلA« را انتخاب ک��ردم که اکنون با توجه 
به صحبت های ش��ما متوجه ش��دم که »پنلB« برای 

سازمان ما بسیار مناسب تر است. 
به همین خاطر اس��ت که قیمت و قابلیت های مدل 
آلفا که مورد بحث امروز است با س��لیقه شما متناسب 
نیس��ت و از این باب��ت باید از ش��ما و نماین��ده فروش 
عذرخواهی کنم. س��پس رو کردم ب��ه نماینده فروش 
که با حال��ت تعجب به من ن��گاه می کرد و ب��ه او گفتم 
که پیش��نهاد می کن��م در روزهای آتی، یک��ی دیگر از 
نمایندگان ش��رکت را برای معرفی »پنلB« که کامال 
متناسب با خواسته های ماست به شرکت ما فرستاده تا 

مذاکرات مجددا از سر گرفته شود. 
نکته اینجاس��ت که به هیچ عنوان »پنلA« و »پنل
B« وجود نداش��ت! این تنه��ا تکنیکی بود ک��ه در آن 
شرایط برای ازسر گیری مذاکره و عدم قطع همکاری با 
این برند مطرح به ذهنم خطور می کرد که خوشبختانه 
موفقیت آمی��ز ب��ود. البت��ه در صورتی که ب��ه کیفیت 
محصول مورد نظر ایمان نداش��تم به هیچ عنوان اجازه 
همکاری با این ش��رکت را نمی دادم  اما می دانستم که 
تنها مشکلی که وجود دارد این است که نماینده فروش 
به هیچ عنوان آموزش صحیح��ی در ارتباط با مدیریت 

خشم و کنترل جلسه مذاکره ندیده بود. 

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  .

با جبر حاکم بر بازار و بیم از دست 
دادن وضعیت مطلوب کنونی در آینده ای 

نزدیک، زنگ خطر برای صاحبان 
مشاغل به صدا در آمده و در این میان 
عامل نوآوری به عنوان محرکی قوی 
لحظه به لحظه مدیران شرکت ها را 

تهییج می کند تا با پیروی از آن به دنبال 
ثبات کسب و کار آتی خود باشند

نیویورک تایمز با انتش��ار خبری 
ک��ه برگرفت��ه از اطالع��ات ارائ��ه 
ش��ده توس��ط مناب��ع نزدی��ک به 
مایکروس��افت اس��ت، اع��الم کرد 
این ش��رکت در آینده نزدیک دور 
جدیدی از اخراج کارمندان خود را 
آغاز می کند. پس از آنکه نیویورک 
تایمز با انتشار گزارشی از دور جدید 
اخ��راج نیروه��ا در مایکروس��افت 
خب��ر داد، ای��ن کمپانی ب��ا تأیید 
این خبر عن��وان کرد ک��ه در نظر 
دارد در دور جدید بی��ش از ۷۸00 
نفر از نیروه��ای خ��ود را از بخش 

سخت افزار اخراج کند. 

 بخ��ش اعظم��ی از کارکن��ان 
قسمت سخت افزار در مایکروسافت 
ش��امل کارکن��ان پیش��ین نوکیا 
هستند که پس از تصاحب کمپانی 
فنالن��دی راه��ی مایکروس��افت 

شده اند. اس��تفن الوپ، مدیرعامل 
پیش��ین کمپانی نوکیا در کنار جو 
هارل��و، مدیر بخش گوش��ی های 
هوشمند مایکروسافت نیز ردموند 
را ترک می کنند. همچنین رویترز 

گ��زارش داده ک��ه مایکروس��افت 
در گزارش مالی آین��ده خود ۷. ۶ 
میلیارد دالر اختصاص یافته برای 
خرید نوکیا را در اسناد حسابداری 
خ��ود وارد خواهد کرد ت��ا فرآیند 

بازسازی بخش تولید گوشی های 
هوشمند خود را کامل کند. 

 با در نظر گرفتن شرایط موجود، 
نمی توان همه چیز را بر وفق مراد 
دوس��تداران گوشی های هوشمند 
لومی��ا خوان��د. نیوی��ورک تایمز 
پیش بینی کرده که مایکروسافت 
در آینده نزدیک به اش��تباه بودن 
خرید نوکیا اعت��راف خواهد کرد. 
وارد ک��ردن مبلغ پرداخت ش��ده 
ب��رای تصاح��ب نوکیا در اس��ناد 
حسابداری تأثیر خود را در گزارش 
آینده مایکروس��افت نشان خواهد 

گذاشت. 

از میان خبرها

مایکروسافت ۷۸۰۰ کارمند بخش سخت افزار را اخراج می کند

مدیران ماندگار

مونا اشرف زاده
دکتر رضا اصغریان 
مدرس و مشاور مدیریت

نوآوری، کلید رهایی از مشکالت 
کسب و کار در عصر طالیی

مدیریت امروز

حسین بهبودی 
کارشناس ارشد علوم ارتباطات و تبلیغات 



خوش بین��ی  پ��ی  در 
معامله گ��ران ب��ازار س��هام به 
تواف��ق نهای��ی در مذاک��رات 
هسته ای و نیز رفع تحریم ها، 
ب��ورس رش��د  ش��اخص کل 
چشمگیری داش��ت و با ثبت 
رشد ۱۵۴۸ واحدی بر ارتفاع 
۶۹ هزار واحد ایس��تاد. بورس 
اوراق به��ادار ته��ران با ثبت 
رکوردهای جدید در آس��تانه 
پایان ضرب االجل تعیین شده 
هس��ته ای به اس��تقبال توافق 
هس��ته ای رفت. بر این اساس 
خوش بینی سهامداران نسبت 
موجب  تواف��ق  ب��ه حص��ول 
تش��کیل صف ه��ای طویل در 
بازار  اکثر س��هم های  مقاب��ل 
ش��د ت��ا س��هامداران بتوانند 
بع��د از حصول تواف��ق و لغو 
تحریم ها، ضررهای س��ال های 
گذش��ته خود را جبران کنند. 
در معامله ه��ای روز گذش��ته 
اکث��ر ش��رکت های خودرویی 
از  پاالیش��گاهی  و  بانک��ی  و 
بیشترین تمایل سهامداران به 
خرید برخوردار شدند. در بین 
ای��ن گروه ها صنعت بانکداری 
از  با خریدهای پرحجم  سهام 
سوی خریداران اغلب حقیقی 
روبه رو بود. روند مثبت بورس 
و رکوردشکنی جدید شاخص 
در حال��ی ص��ورت گرفت که 
در معامالت روز گذش��ته باز 
ه��م حقوقی ه��ای اق��دام به 
فروش س��هم کردند. چنان که 
ب��ا وج��ود عالقه خری��داران 
ب��رای خری��داری س��هام اما 
نقدش��وندگی ب��ازار س��هام با 
پاس��خگویی مناسب به تقاضا 
به خوبی مش��هود بود. نکته ای 
ک��ه ای��ن روزها س��هامداران 
بورسی نباید از آن غافل شوند 
اینکه به غیر از تحریم، مواردی 
چون مطالبات معوق بانک ها، 
جرایم و اضافه برداش��ت ها در 

بانک ها و رکود س��بب ش��ده 
اس��ت که بنگاه ه��ای تولیدی 
را  نتوانن��د محصوالت خ��ود 
به موقع به فروش برسانند که 
این امر روی بازار س��هام تاثیر 
گذاش��ته است و برای رفع آن 

نیاز به زمان بیشتری است. 

رونق در معامالت فرابورس
22 واح��دی  افزای��ش  ب��ا 
روز  در  فراب��ورس  ش��اخص 
دوش��نبه، بال��غ بر ی��ک هزار 
و ۶ میلی��ارد ری��ال معامله در 
فراب��ورس ای��ران انجام ش��د. 
در پای��ان معامالت 22 تیر ماه، 
2۹۶ میلیون و ۹30 هزار ورقه 
بهادار در 3۵ هزار و 73۵ نوبت 
دست به دس��ت ش��د و ارزش 
آن به یک ه��زار و ۶ میلیارد و 
۵۹0 میلیون ریال رسید. گروه 

س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانیان ب��ا معامله ۶۴ میلیون 
و ۱۹0 هزار س��هم ب��ه ارزش 
۸۵0 میلیون  و  ۱۱۸ میلی��ارد 
ریال بیشترین حجم و ارزش 
معام��الت روز گذش��ته را به 
خود اختصاص داد و آیفکس 
ب��ه ۸22.2۹ واح��د رس��ید و 
پتروشیمی  شرکت های  سهام 
م��ارون، هلدینگ خاورمیانه و 
بیشترین  تهران  نفت  پاالیش 
تاثی��ر مثب��ت را در ش��اخص 
فرابورس داش��تند. در جریان 
گذش��ته،  روز  معام��الت 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
مربوط به س��هام شرکت های 
زرین  نف��ت ش��یراز،  پاالیش 
معدن آس��یا و سرمایه گذاری 
تدبیرگران فارس و خوزستان 
ب��ود و در س��وی دیگ��ر بازار 

هم ش��رکت های معادن مس، 
پتروش��یمی الوان و حق تقدم 
مس��کن  س����رم�ایه گذاری 
شمال غرب با بیشترین کاهش 

قیمت سهام مواجه شدند. 

عرضه های حقوقی در گروه 
بانک

در گروه بانک و موسس��ات 
مثب��ت  معام��الت  اعتب��اری 
آغ��از ش��د و در اواس��ط بازار 
اکث��ر نمادها تا ب��ازه نزدیک 
س��قف قیم��ت رش��د کردند 
ب��ا عرضه ه��ای پرحجم  ام��ا 
حقوق��ی ش��اهد افت نس��بی 
بان��ک  بودی��م.  گ��روه  در 
کارآفری��ن تنه��ا نم��اد منفی 
گروه در پای��ان معامالت بود 
معامل��ه ۱۸۶.۶ میلیون  ب��ا  و 
س��هم، بانک ص��ادرات ایران 

پرحجم ترین نم��اد گروه بود. 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت 
قطعات با توج��ه به خبرهای 
مثب��ت از مذاکرات و همس��و 
ب��ا روند ب��ازار، معام��الت نیز 
مثبت انج��ام گرفت. زامیاد و 
ایران خودرو تا بازه منفی نزول 
کردند که دلیل آن توقف این 
 نمادها در پایان معامالت بود 
و ب��ا توجه به جو مثبت حاکم 
بر بازار بورس، سرمایه گذاران 
س��عی در دوری از نماده��ای 
متوق��ف و به جای آن حرکت 
با سهم های باز در بازار دارند. 
با معامله ۶2.۶ میلیون س��هم 
پرحجم تری��ن  ایران خ��ودرو 
معامالت  ب��ود.  گ��روه  نم��اد 
تماما  س��رمایه گذاری  گ��روه 
در بازه مثب��ت انجام گرفت و 
بس��یاری از نمادها در حوالی 
س��قف قیمت معامله ش��دند. 
س��رمایه گذاری خوارزمی روز 
گذش��ته نی��ز از اوای��ل بازار 
باص��ف خرید همراه ش��د و با 
س��هم  ۸2.۵ میلیون  معامل��ه 
پرحجم ترین نم��اد گروه بود. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفتی 
معامالت اکث��ر نمادها مثبت 
انج��ام گرف��ت. پاالیش نفت 
تنه��ا  پ��ارس  نف��ت  و  الوان 
نمادهای منفی گروه در پایان 

معامالت بودند. 
ص��ف خرید پاالی��ش نفت 
الوان که در روزهای گذش��ته 
عرضه ش��د روز گذشته بدون 
توج��ه ب��ه ج��و مثبت ب��ازار 
معام��الت را با ص��ف فروش 
به پایان رس��اند. پاالیش نفت 
اصفه��ان، پاالیش نفت تبریز، 
و  بندرعباس  نف��ت  پاالی��ش 
س��رمایه گذاری صنع��ت نفت 
معامالت را ب��ا صف خرید به 
پای��ان رس��اندند و ب��ا معامله 
۱2 میلیون سهم، پاالیش نفت 
نماد  پرحجم ترین  بندرعباس 

گروه بود.

صف های تماشایی خرید و چاالکی شاخص کل

عرضه های حقوقی، چوب الی چرخ صعود است؟

تغیی��رات  از  بع��د  ایس�نا - 
مدیریت��ی در س��ازمان ب��ورس 
و جابه جای��ی معاونت ه��ای این 
س��ازمان در ماه ه��ای اخیر، این 
بار زمزم��ه تغییر در چهار بورس 
کش��ور قوت گرفته و قرار اس��ت 
برای  مدی��ران جدیدی  به زودی 
آنه��ا انتخاب ش��ود. پس از تکیه 
محم��د فطانت ف��رد بر کرس��ی 
س��ازمان بورس در آذرماه س��ال 
مدیریت��ی  تغیی��رات  گذش��ته، 
در ای��ن س��ازمان آغ��از و تی��م 
جدی��د جایگزی��ن تی��م قبل��ی 
ش��د به گونه ای ک��ه اخی��راً تمام 
ب��ورس  س��ازمان  معاونت ه��ای 

تغییر کرد و ش��ش حکم جدید 
در این س��ازمان صادر شد. حال 
بعد از انجام تغییرات در سازمان 
 ب��ورس، ریی��س ای��ن س��ازمان 
در ص��دد تغیی��ر مدی��ران چهار 
ب��ورس کش��ور برآم��ده اس��ت، 
س��ازمان  ای��ن  به طوری ک��ه 
پیش��نهاداتی درخص��وص تغییر 
مدیران بورس ه��ا مطرح کرده و 
به زودی قرار است بازار سرمایه با 
یک خانه تکانی جدی مواجه شود. 
بر این اساس در تازه ترین رویداد 
قرار اس��ت مدیرعامل بورس کاال 
بع��د از چهار س��ال تغییر کند و 
فرد جدیدی جایگزین وی شود. 

به ای��ن صورت که با تغییر هفت 
عض��و حقیق��ی هیات مدیره این 
گذش��ته،  روزه��ای  در  ب��ورس 
پیش��نهاداتی  ب��ورس  س��ازمان 
ب��رای تغیی��ر مدیرعام��ل آن به 
هیات مدی��ره جدی��د ارائه کرده 
است. بررسی ها از روند تغییرات 
در بورس کاال نش��ان می دهد که 
جلس��ه تأیید صالحی��ت اعضای 
سازمان  با مسئوالن  هیات مدیره 
و ش��ورای بورس برگزار ش��ده و 
قرار اس��ت در نخس��تین جلسه 
تعیین  درخص��وص  هیات مدیره 
رییس و نایب رییس هیات مدیره 
بورس  و همچنی��ن مدیرعام��ل 

ک��ه  ش��ود  تصمیم گی��ری  کاال 
ممکن اس��ت هیات مدیره جدید، 
مدیرعام��ل را ابقا ک��رده یا مدیر 
جدی��دی را انتخ��اب کن��د، اما 
بررسی ها نشان می دهد که بحث 
تغیی��ر مدیرعام��ل جدید بورس 
کاال ج��دی ش��ده و قرار اس��ت 
حام��د س��لطانی نژاد، مدیرعامل 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
جایگزین حس��ین پناهیان شود. 
ع��الوه بر این، بررس��ی ها حاکی 
از آن اس��ت ک��ه تغییراتی که از 
ب��ورس کاال آغاز ش��ده در آینده 
نزدیک می تواند به سایر بورس ها 
هم س��رایت کند زیرا س��ازمان 

ب��ورس سیاس��ت جابه جای��ی را 
پی��ش گرفت��ه و قص��د دارد بعد 
از نهایی ش��دن توافق هسته ای، 
مدی��ران عام��ل س��ایر بورس ها 
یعنی بورس انرژی، بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس را تغییر 
بازار  ده��د. تغیی��رات در ارکان 
سرمایه در حالی صورت می گیرد 
ک��ه طب��ق قان��ون، هیات مدیره 
بورس ها باید نس��بت به انتخاب 
ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل 
اق��دام کنن��د و س��ازمان بورس 
به عنوان مقام ناظر تنها می تواند 
ای��ن  را در  نقطه نظ��رات خ��ود 

خصوص مطرح کند. 

تس�نیم - رونق ای��ن روزهای 
بازار س��هام به دلی��ل خوش بینی 
معامله گران به نتای��ج مذاکرات و 
رفع تحریم هاس��ت و رفته رفته با 
رونق بورس، نقدینگی نیز به بازار 
سهام باز خواهد گشت. نقدینگی 
جامع��ه به ص��ورت خودجوش به 
س��متی می رود که سود و منفعت 
ب��ه دور از ریس��ک ب��اال در آنجا 
وجود داش��ته باش��د. بازار س��هام 

نخس��تین بازاری است که خیلی 
زود ب��ه نتیجه مذاک��رات واکنش 
می ده��د و تأثیرپذیری زیادی نیز 
نسبت به سایر بازارها از مذاکرات 
و رفع تحریم ها دارد. جهش ۶ هزار 
واحدی شاخص بورس در یک ماه 
گذشته به نوعی پیشوازی از نتیجه 
مذاکرات و رفع تحریم ها توس��ط 
معامله گران و بازار سهام است. در 
صورت انتشار رسمی خبر به نتیجه 
رسیدن مذاکرات و رفع تحریم ها، 
در کوتاه مدت شاهد رشد شاخص 

و قیمت ه��ا و نیز بازدهی بورس با 
ش��یب تندتری خواهی��م بود که 
ریش��ه در بار هیجانی توافق دارد 
که قس��متی از آن منطقی است و 
به واقع بازار سهام و اقتصاد کشور 
از رفع تحریم ها و نیز رس��یدن به 
مثبت  تأثیرپذیری  نهای��ی  توافق 
دوره  از  پ��س  داش��ت.  خواه��د 
کوتاه مدت هیج��ان مثبت بورس 
و رش��د تند ش��اخص و قیمت ها 
به نظر می رسد بازار سهام وارد فاز 
استراحت شود و رفتار سهامداران 

نیز منطقی ت��ر ش��ود. در صورت 
رس��یدن به توافق و رفع تحریم ها 
دس��ت کم دو سال زمان نیاز است 
تا این اتفاق روی تولید و سودآوری 
ش��رکت ها اثر بگذارد ک��ه بر این 
می توانند  س��رمایه گذاران  اساس 
با دی��دی بلندم��دت در این گونه 
ش��رکت ها س��رمایه گذاری کنند. 
به جز ش��رکت هایی ک��ه تاکنون 
به صورت انحصاری در بازار فعالیت 
داش��ته اند و از فاصل��ه میان نرخ 
ارز آزاد و ات��اق مبادالت اس��تفاده 

می کردن��د بیش��تر ش��رکت های 
بورس��ی با درج��ات مختل��ف از 
رفع تحریم ها و رس��یدن به توافق 
جام��ع نف��ع می برن��د. نگاهی به 
روند معامالت در ۱۸ ماه گذش��ته 
که بازار س��هام وضعیت ریزش��ی 
و رکودی داش��ت نش��ان می دهد 
حقیقی ها در بورس فعال تر بوده اند 
و حاال که بازار مثبت و رو به رشد 
شده است حقوقی ها در بازار نقش 
پررنگ ت��ری را دنب��ال می کنند و 
رفیق روزهای خوب بورس شده اند. 

خانه تکانی در بازار سرمایه

۳ واکنش بازار سهام به توافق هسته ای، از هیجان تا رفتار منطقی
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دریچه

از نگاه کارشناسان

خبر

عملکرد ۳ ماهه هیات داوری 
منتشر شد

در سه ماهه نخست سال ۹۴، تعداد ۱۸ پرونده به 
هیات داوری س��ازمان بورس اوراق بهادار وارد شد. 
غالمعلی میرزایی منفرد گفت: در س��ه ماهه نخست 
س��ال ۹۴، هیات داوری 2۴ جلسه برگزار و ۱۵ رأی 
ص��ادر کرده اس��ت. وی افزود: از می��ان آرای صادر 
شده، در هش��ت پرونده، خواندگان دعوی محکوم به 
جبران خس��ارت به خواهان ها شدند. در سه پرونده، 
حک��م به رد دع��وی خواهان ه��ا، در دو پرونده قرار 
رد دع��وی، در یک پرونده به دلیل س��ازش طرفین، 
گ��زارش اصالح��ی و در یک پرونده نی��ز قرار ابطال 

دادخواست صادر شده است. 

پرداخت 57۳میلیارد ریال سود 
انواع اوراق در مرداد 94

مدیریت ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( از پرداخت بیش از ۵73میلیارد ریال 
س��ود انواع اوراق در مردادم��اه ۹۴خبر داد. در حال 
حاضر حدود ۵0نوع اوراق )اجاره، مرابحه، مشارکت 
و گواهی س��پرده( در بازار سرمایه منتشر شده است 
که س��ود این اوراق به صورت ماهانه یا س��ه ماهه به 

سرمایه گذاران پرداخت می شود. 

درج نماد یک شرکت 2۳00میلیارد 
ریالی در سامانه پس از معامالت

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( اعالم کرد: نماد 
ش��رکت ان��رژی امید تاب��ان هور با س��رمایه 2300 
میلی��ارد ریال در س��امانه جدید پ��س از معامالت 
درج ش��د. قرار است ۱0 درصد س��هام این شرکت 
در آینده ای نزدی��ک در بازار اول معامالت فرابورس 
ایران عرضه ش��ود. س��هامدار اصل��ی و ۹۹ درصدی 
 این ش��رکت، سرمایه گذاری امید بوده و تعهد عرضه 

۱0 درصدی سهام را برعهده خواهد داشت. 

عرضه کاالهای فوالدی
آلومینیوم و روی

ان��واع کاالی ف��والدی، آلومینی��وم و روی در بورس 
کاالی ایران عرضه شد. در این روز و در تاالر محصوالت 
 صنعتی و معدن��ی، 2۹هزار و ۵۶۸تن س��بد تیرآهن 
27-22 شرکت ذوب آهن اصفهان، با قیمت پایه ۱۶هزار 
و ۵00ری��ال روی تابلوی عرضه رفت. گروه آلومینیوم 
نیز ش��اهد عرضه ۴هزار تن ش��مش هزارپوندی ۹۹.7 
مجتمع آلومینیوم هرمزگان، با قیمت پایه ۶۱هزار ریال 
بود. عالوه بر این، ۱00 تن شمش روی ۹۹.۹۸ شرکت 
صنایع خالص سازان روی زنجان، با قیمت پایه 7۴هزار 

ریال، راهی تاالر محصوالت صنعتی و معدنی شد. 

عرضه محصوالت پاالیش نفت 
تهران در بورس انرژی

جلس��ه معارفه ورود محص��والت تولیدی پاالیش 
نفت تهران در بورس انرژی برگزار ش��د که در پایان 
این جلسه مقرر ش��د عرضه مستمر محصوالت این 
شرکت از مردادماه آغاز شود. گفتنی است محوریت 
عرضه های این ش��رکت روی محصول حالل خواهد 
بود که پیش بینی می شود با ورود پاالیش نفت تهران 
به معامالت بورس انرژی، به زودی شاهد رشد حجم 

و ارزش معامالت چهارمین بورس کشور باشیم. 

اختصاص 10۳۳ ریال سود به ازای 
هر سهم سیمان کارون

شرکت س��یمان کارون در دوره ۱2ماهه منتهی به 
2۹اسفندماه ۹3 مبلغ 2۱۵میلیارد و 7۴0میلیون ریال 
سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱033ریال 
س��ود به هر س��هم اختصاص داد. این شرکت در سال 
گذش��ته مبلغ ۹۴۵میلیارد و ۴72میلیون ریال درآمد 

حاصل از فروش خالص داشت. 

کسب 207۳2میلیون ریال سود 
انباشته »رمپنا« در سال 9۳

ش��رکت گروه مپن��ا در دوره ۱2ماه��ه منتهی به 
2۹اس��فندماه ۹3 مبلغ 30ه��زار و 2۹3 میلیارد و 
۱0۸میلیون ری��ال درآمد حاصل از ف��روش و ارائه 
خدمات داش��ت. این شرکت در س��ال گذشته مبلغ 
30ه��زار و 2۹3میلی��ارد و ۱0۸میلیون ریال درآمد 

حاصل از فروش خالص داشت. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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 ۶۹.۱۹۴.۵0شاخص کل
۱۵۴۸.0۹میزان تغییر
B 3.000.۱۴2.۴۱۹ارزش بازار

B 2.۹7۵.۱۸۴ارزش معامالت
B ۱.2۴۸حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2.۶۴۶۱۱7.0۵پتروشیمی تامین
2.2۹۱۱07.۶۱مخابرات ایران

3.۴۱۵۸۹نفت و گاز پارسیان
۶.07۵۸۸.۵۴پاالیش نفت بندرعباس

۶.0۸0۸7.0۹کشتیرانی ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
B ۶.۱33۵۵.۹۸3پاالیش نفت اصفهان
B 2.322۵۴.۵۴7لیزینگ رایان سایپا

B 2.۱۸۸۴7.۱73گروه بهمن
B ۱0.7033۸.۶۱3کنتورسازی
B ۱.۱۵۸23.۶3۶پارس خودرو

ارزشفروشنام کامل شرکت
B ۱0.۱۱۸۱2.۱37پتروشیمی فارابی

B 33.000۶.۶00ح. گلوکوزان
B ۱.۱۵۸۵.۱07پارس خودرو
B ۱.۹7۹۴.3۴2بانک پاسارگاد
B ۱.0۱۱3.۵۴3بانک صادرات

درصد قیمتنام کامل شرکت
2.0۸3۱0۸.3بیمه ما

۴.02۶۵۱.2۴خدمات کشاورزی
۶.۵032۱.0۱کاشی پارس

2.۵۸3۵حمل و نقل توکا
2.۹۱۹۵ایران ارقام

درصدقیمتنام کامل شرکت
)7.02(2.7۸0پارس سرام

)3.۶3(۱.۸30معدنی صبانور

)2.7۴(3.373قند لرستان

)2.۱2(۱.۵27سامان گستر اصفهان

)۱.۸۱(3.0۴3سیمان هگمتان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M۱۹7.۵۱۴ B ۱۸۶.۶2۸بانک صادرات
M۱02.۵۸۱ B ۹0.۵3۶بانک تجارت
M۱3۴.۶02 B ۸2.۵7۵س. خوارزمي
M20۵.0۱0 B 7۹.07۵بانک ملت

M۱۹2.۶22 B ۶2.۶2۱ایران  خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M20۵.0۱0 B 7۹.07۵بانک ملت

M۱۹7.۵۱۴ B ۱۸۶.۶2۸بانک صادرات
M۱۹2.۶22 B ۶2.۶2۱ایران  خودرو
M۱3۴.۶02 B ۸2.۵7۵س. خوارزمي

M۱3۱.۹72 B 3۸.۶۸۶پتروشیمي مبین

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

جهش 1548 واحدی 
شاخص کل بورس

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
دوش��نبه بازار س��هام با رش��د ۱۵۴۸ واحدی به ارتفاع 
۶۹ ه��زار واحد صعود ک��رد و درارتفاع ۶۹ هزار و ۱۹۴ 
واحدی قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سهام در روز 
جاری همگی مثبت بودند به طوری که ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( ۶3۶واحد، کل )هم وزن( 2۱2 واحد، 
قیمت )ه��م وزن( ۱۸۴ واحد، آزادش��ناور ۱۸0۸واحد، 
ب��ازار اول ۱۱۱۵ واحد و ب��ازار دوم 3203واحد افزایش 

را به خود دیدند. 

روزنامه مدیران و صاحبان کسب و کار

سازمان آگهی ها
 88896074
88895434

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

سعید رحیمی
کارشناس بازار سهام



در تحلی��ل زی��ر به بررس��ی 
روند حرکتی ش��اخص کل در 
گذش��ته و پیش بینی حرکات 
بازه ه��ای  در  آن  احتمال��ی 
زمان��ی کوتاه مدت، میان مدت 

و بلند مدت پرداخته ایم. 
در این تحلیل س��عی شده تا 
از چندین اس��تراتژی تحلیل و 
دیده��ای مختلف چون خطوط 
رون��د ترکیب��ی، ام��واج الیوت، 
درصدهای فیبوناچی و همچنین 
اندیکات��ور تحلیل��ی ایچیموکو 
اس��تفاده ش��ود ک��ه هرک��دام 
می توانن��د در تأیی��د یا مخالف 
پیش بینی یکدیگر باش��ند.  در 
پای��ان نی��ز س��عی می کنیم در 
یک جمع بندی کلی س��یگنال 

دریافتی را ارائه کنیم. 
در تصویر شماره 1 می توانید 
ش��اهد نم��ودار رون��د حرکت 
ش��اخص کل از اواسط تیر ماه 
سال 1371 تا به امروز باشید. 
همان ط��ور ک��ه مش��اهده 
می کنید شاخص کل از دی ماه 
س��ال 1392 وارد ف��ازی نو از 
اصالح شده که در این موج های 
نزولی بیش از 30درصد اصالح 

ارزش داشته است. 
امواج الیوت

اس��تراتژی  نخس��تین  در   
تحلیل��ی ک��ه ب��ا اس��تفاده از 
نظری��ه ام��واج الی��وت انجام 
گرفته می توان ش��اخص را در 
ح��ال تکمیل موج 4 اصالحی 
خ��ود دی��د و همان طور که در 
ش��کل ش��ماره 2 هم مشخص 
ش��ده، انتظار اتمام آن در یکی 
از دو محدوده  )C( منطقی به 

نظر می رسد. 
اصالح��ی  چه��ارم  م��وج 
متش��کل از ی��ک س��ه موجی 
نزولی است که به نظر می رسد 
درح��ال حاضر دو موج اول آن  
)A( و  )B( ب��ه اتمام رس��یده 
و منتظ��ر دریافت تأییدیه های 
الزم مبنی بر اطمینان از اتمام 

موج C هستیم. 
م��وج پنجم که پس از اتمام 
فاز اصالحی شروع خواهد شد 
می توان��د هم��راه با پتانس��یل 
رش��دی بس��یار مناس��ب، در 

بازه ای بلند مدت باشد. 
 الزم ب��ه ذکر اس��ت که اگر 
در  کل  ش��اخص   C م��وج 
مح��دوده 62ه��زار واحدی به 
پایان رس��یده باش��د می توان 
شاخص را در حال تکمیل موج 
س��ه از پنج موجی صعودی که 
قوی تری��ن م��وج ی��ک رون��د 

صعودی است دید. 
خطوط روند ترکیبی

در بررس��ی نمودار شاخص 
کل و در اس��تراتژی تحلیل��ی 
دوم س��راغ خط��وط رون��دی 
می روی��م ک��ه می تواند هم در 
مبح��ث زمان و هم در مبحث 
ارزش، تحلی��ل و پیش بین��ی 
مناس��ب به ما بدهد. در تصویر 
شماره 3 شاهد روند بلند مدت 
هس��تیم و در تصویر شماره 4 
می ت��وان خطوط روند ترکیبی 
در ب��ازه زمان��ی کوتاه مدت را 

مشاهده کرد. 
روند بلند مدت: 

)تصویر شماره 3(
روند کوتاه مدت: 

)تصویر شماره 4(
در این روش می توان ش��اهد 
خطوط��ی بود که در گذش��ته 
ش��اخص به آنها واکنش نشان 
داده و انتظ��ار م��ی رود نمودار 
در ح��ال حاض��ر و آین��ده نیز 
به راحتی از این خطوط نگذرد 
و شاهد واکنش های مناسب به 

آنها باشیم. 
همان طور که مشخص است 
نم��ودار در کوتاه م��دت مابین 
دو محدوده سقف و کف کانال 
ریزشی در حال حرکت است. 
ش��اخص  م��ی رود  انتظ��ار 
ب��ا توجه ب��ه فاصل��ه ای که با 
مح��دوده س��قف کان��ال دارد 
محدوده ه��ای  همچنی��ن  
مقاومت��ی چندالیه ای که دارد 
در کوتاه مدت به روند افزایشی 
خود ادامه داده و پس از برخورد 
به مقاومت های پیش رو مجددا 

وارد فازی اصالحی شود. 
ایچیموکو

در اس��تراتژی تحلیلی سوم 
و در تصوی��ر ش��ماره 5 ک��ه با 
استفاده از نظریه و ابزار تحلیلی 
به ن��ام ایچیموکو انجام گرفته 
میتوان ش��اهد میل به رش��د 

شاخص در کوتاه مدت بود. 
هن��وز هیچ گونه س��یگنالی 

توس��ط اندیکات��ور ایچیموکو 
صادر نش��ده است که بتوان از 
آن به عنوان اتمام فاز اصالحی 

استفاده کرد. 
فیبوناچی

در بررس��ی مج��ددی ک��ه 
ش��اخص  ارزش  نم��ودار  در 
کل انج��ام ش��د از خط��وط 
ک��ه  مقاومت��ی  و  حمایت��ی 
توس��ط درصدهای فیبوناچی 
اس��تفاده  می ش��ود  ایج��اد 
می کنی��م. در ای��ن م��دل از 
تحلیل می توان درصد هایی را 
که در بازار رایج تر است مورد 
اهمی��ت بیش��تری قرار داد و 
انتظار داش��ت می��ل موجود 
در نمودار ه��ا و تمای��ل آنه��ا 
به رس��یدن ب��ه محدوده های 
مش��خص ش��ده از این روش 
تحلیل بتواند کمکی مناس��ب 
در تعیین جهت روند شاخص 

در آینده داشته باشد. 
تصوی��ر ش��ماره 6 مربوط به 
رون��د بلند م��دت اس��ت و در 
تصویر شماره 7 می توان شاهد 

روند کوتاه مدت نمودار بود. 
بلند مدت: 

)تصویر شماره 6(
کوتاه مدت: 

)تصویر شماره 7(

همان ط��ور ک��ه مش��اهده 
می کنی��د هم اکنون نمودار در 
نزدیک��ی محدوده ای مقاومتی 
ق��رار گرفته که می تواند انتظار 
ری��زش از ای��ن مح��دوده را 
برآورده س��ازد و در عین حال 
محدوده های حمایتی مشخص 
شده که انتظار می رود شاخص 
در کوتاه مدت به آنها برسد نیز 

مشخص شده است. 
ب��ر ای��ن اس��اس می ت��وان 
پیش بین��ی کرد که نمودار در 
کوتاه مدت رش��د را تا محدوده 
اول مقاومتی آغاز کرده و پس 
از برخ��ورد به مقاومت، مجددا 
به فاز اصالحی در خواهد آمد. 
خطوط حمایتی و مقاومتی 

شاخص کل
مقاومت 3: 72000 واحد 
مقاومت 2: 71000 واحد
مقاومت 1: 69200 واحد
ارزش روز: 66761 واحد
حمایت 1: 67500 واحد
حمایت 2: 65000 واحد
حمایت 3: 64400 واحد

نمودار هفتگی
در تصویر شماره 8 و بررسی 
که این بار در بازه هفتگی انجام 
ش��د، شاهد میل به ادامه روند 
نزول��ی در بازه ای میان مدت و 

بلند مدت هستیم.
در ای��ن ب��ازه زمانی و با دید 
محدوده  بلند مدت، شکس��ت 
می توان��د  واح��د   72000
نش��انه ای ب��ر قطعیت رش��د 

بیشتر باشد. 
جمع بندی

می ت��وان  جمع بن��دی  در 
این گون��ه اظه��ار داش��ت که 
ب��ا توجه به مح��ل قرار گیری 
کل  ارزش ش��اخص  نم��ودار 
می توان انتظار اندکی رش��د را 
در کوتاه مدت مدنظر قرار داد. 
ای��ن در حالی اس��ت که انتظار 
می رود پس از رشد کوتاه مدت 
ذکر شده باید تصور فازی نو از 
اصالح ارزش را در ذهن داشته 

باشیم.

تحلیل تکنیکال روند آتی بازار سهام

کلنجار شاخص کل با خط روند نزولی بلند مدت

سهشنبه
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کوتاه با کدال، همراه 
با خالصه اخبار مجامع

- در صورت های مالی حسابرسی شده سال 93، فوالد، 
سود خود را 475 ریال اعالم کرد. درصورتی که رقم اعالم 
شده قبلی 489 ریال بود. همچنین این شرکت سود هر 
سهم سال 94 را 453 ریال اعالم کرده است. نکته حائز 
اهمیت در این صورت های مالی آن است که این شرکت 
از تاریخ یکم دی ماه 93 براساس دریافت نامه ای از اداره 
کل محیط زیست استان اصفهان در لیست آالینده های 
محیط زیس��ت قرار گرفته است. اما در صورت های مالی 

مبلغی به این علت در حساب ها منظور نشده است. 
- در صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده 93 ش��رکت 
جم، تعدیلی مش��اهده نمی ش��ود و ش��رکت همان سود 
3198ریال��ی را ب��ا س��رمایه 4800میلیارد ریالی عنوان 
کرده اس��ت. به گزارش حس��ابرس، وج��ود مغایرت در 
حساب های دریافتنی و پرداختنی اغلب به خاطر تسعیر 
ارز بوده اس��ت. پتروش��یمی جم سود هر سهم سال 94 
خود را 1527 ریال همراه با سرمایه 9600میلیارد ریالی 

اعالم کرده است. 
- در صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده 93 بیمه دانا 
با بی دقتی حسابرس در تکمیل فرم مواجه شدیم. زیرا 
ایش��ان به جای مبانی اظهارنظر مش��روط گزینه مبانی 
ع��دم اظهارنظر را انتخ��اب کرده اند که مراجعه به فایل 
ضمیمه این موضوع را کامال مشخص می کند. دانا سود 
هرسهم سال 94 خود را مبلغ 59 رسال اعالم کرده است. 
- خالصه تصمیمات در مجمع عمومی ساالنه شرکت 
مهندس��ی صنعت��ی روان فناور )خفن��اور( که در تاریخ 
16تیرماه تش��کیل شد، ش��امل نکاتی ازجمله: تصویب 
صورت ه��ای مال��ی منته��ی به 29اس��فند 93، انتخاب 
روزنام��ه »اب��رار« به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت 
درج آگهی های ش��رکت، س��ود تقس��یمی هر س��هم به 

مبلغ 850 ریال است. 
- اطالعات صورت های مالی حسابرسی نشده 12 ماهه 
منتهی به 29 اس��فند 93 داروپخش )وپخش( حاکی از 
کاهش 7درصدی در درآمدها و س��ود عملیاتی نس��بت 
به سال 92 و کاهش 4درصدی سود خالص است. سود 
شناسایی شده برای هر سهم در این 12 ماه 2600ریال 

اعالم شده است. 
- در صورت های مالی میان دوره ای حسابرس��ی نش��ده 
)سه ماهه منتهی به پایان خرداد 94( پتروشیمی زاگرس 
می خوانیم فروش شرکت 12درصد، سود ناخالص 22درصد، 
سود عملیاتی 27درصد و سود خالص 25 درصد نسبت به 
سال 93 کاهش داشته است. سود ذکر شده برای هر سهم 

در این سه ماه 1083 ریال عنوان شده است. 
- اطالع��ات صورت ه��ای مال��ی 12 ماه��ه منتهی به 
29 اس��فند 93 )حسابرس��ی نش��ده( ش��رکت معدنی و 
صنعت��ی گل گه��ر – چ��ادر مل��و )کگل-  کچاد( حاکی 
از کاه��ش 7درص��دی در فروش، کاهش 35درصدی در 
سود ناخالص، کاهش 37درصدی در سود عملیاتی و در 
نتیجه کاهش 38درصدی در سود خالص نسبت به سال 
92 اس��ت. ناگفته نماند که ش��رکت سود شناسایی شده 
برای هر سهم در 12 ماهه را 473ریال اعالم کرده است. 
- اخبار رسیده از مجمع کاشی پارس حکایت از تقسیم 
س��ود نقدی 1200ریالی به ازای هرس��هم، توسعه بازار و 

افزایش سرمایه دارد. 
- اخبار رسیده از مجمع صنایع پتروشیمی فارس بیانگر 
تقسیم سود نقدی 10تومانی، افزایش سرمایه 150درصدی 
)معادل 200میلیارد ریال( اس��ت. گفته می ش��ود شفارس 
برنام��ه بازاریاب��ی محصول جدید مال��چ برای جلوگیری از 

ریزگردها را در دستور کار خود قرار داده است. 
- اطالع��ات صورت ه��ای مال��ی 12ماه��ه منتهی به 
29اس��فندماه 93 )حسابرس��ی نش��ده( بیانگر کاهش 
16درص��دی در ف��روش، کاهش 50درصدی در س��ود 
ناخالص و کاهش67درصدی در س��ود عملیاتی اس��ت. 
این ش��رکت زیان شناس��ایی شده برای هر سهم در این 

12ماه را 118ریال عنوان کرده است. 

توافق هسته ای 60 میلیارد دالر به 
اقتصاد تزریق می کند

 جمهوری اسالمی ایران در حال مذاکره بر سر برنامه 
هسته ای با قدرت های غرب است تا بتواند پول های نقد 

را به اقتصاد درگیر در سال ها تحریم بازگرداند. 
ب��ه گ��زارش »اخبار بانک«، ش��رکت هایی از جمله 
رویال داچ، بی پی پی ال سی و توتال اس ای می گویند 
تمایل به س��رمایه گذاری در این کش��ور عضو اوپک 
دارند. با این وجود سرمایه گذاری های اصلی چندین 
س��ال به طول می انجامد زیرا این ش��رکت ها ترس از 
تخطی ایران در توافق دارند. چندین سال عدم رابطه 
خارجی با قدرت های غرب و موشکافی زیاد کنگره و 
خزانه داری آمریکا یکی دیگر از عوامل تردید بسیاری 
از سرمایه گذاران برای بازگشت فوری به ایران است. 
»ریچارد نفیو« یکی از مذاکره کنندگان سابق درباره 
برنامه هسته ای می گوید: »خیلی ها دوست ندارند در 
ورود به ایران تعجیلی داشته باشند و از پایبند نبودن 
ایران هراس دارند.« مقامات ایرانی تصویر دیگری را 
نمای��ش می دهن��د و می گویند از ماه آوریل زمانی که 
در مورد چارچوب توافق ش��د تمایل س��رمایه گذاران 

خارجی قابل توجه بوده است. 
سرمایه گذاران آمریکایی 

ب��ه گ��زارش بلومبرگ، ح��دود 20 س��رمایه گذار 
خارجی از جمله آمریکایی ها در ماه مه برای بررسی 
فرصت های صنعت سیمان، تلفن همراه و مخابرات و 
مواد غذایی به ایران سفر کرده اند. مقامات شرکت شل 
نیز برای همکاری های احتمالی به تهران سفر کردند. 
ش��رکت ها از کار با ایران ترس��یده اند و خیال ش��ان 
به سادگی آسوده نمی شود. توافق نهایی به ایران کمک 
می کن��د در ابت��دا به 60 میلی��ارد دالر دارایی بلوکه 
ش��ده دسترس��ی پیدا کند. خارج کردن این پول از 
بلوکه س��اده نیس��ت. به عالوه این مبلغ در مقایسه با 
چیزی که برای بهبود اقتصاد نیاز است، کمرنگ جلوه 
می کند. نیازهای س��رمایه گذاری داخلی ایران در ماه 
آوریل 500 میلیارد دالر برآورد شد که بسیار دورتر 

از فواید برداشته شدن تحریم است. 

احتمال افزایش عرضه

مذاک��رات هس��ته ای کش��ورمان، هیج��ان خرید 
ش��دیدی در بازار س��رمایه به وجود آورده اس��ت و 
همی��ن موض��وع، اکثر حقوقی ها را به فروش ترغیب 
کرده اس��ت. در جلسه معامالتی روز گذشته، ارتفاع 
شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران 2.3 درصد 
افزایش یافت و بدین ترتیب از کانال 69000 واحد 
س��ر درآورد. در این جلس��ه، مالکیت 1.25 میلیارد 
برگه س��هم تغییر یافته و این مهم ارزش��ی در حدود 
298میلیارد تومان را به همراه داش��ت. با گش��ایش 
بازار جو سنگین خرید هیجانی به خوبی قابل مشاهده 
بود؛ طی 30 دقیقه نخس��ت معامالت، ش��اخص کل 
افزایشی بیش از 1000 واحد را تجربه کرد. رشدهای 
هیجانی این چنین را می توان در روزهای پیش از ژنو 
2 و لوزان نیز مش��اهده کرد. روزهایی که با تمدید 
ش��دن مذاک��رات به بدترین برهه ه��ای زمانی برای 
معامله گران تبدیل ش��دند. ش��باهت روز معامالتی 
اخی��ر ب��ا روزه��ای پی��ش از لوزان و ژن��و 2 تنها به 
تغییرات شاخص یا ارزش معامالت محدود نمی شود. 
در این جلس��ه معامالتی، مانند روزهایی که به آنها 
اش��اره شد، خریداران به صورت عمده حقیقی بودند 
و فروشندگان حقوقی. در تشابهی دیگر شکنندگی 
ب��ازار را می ت��وان با آن برهه ه��ای زمانی تطابق داد. 
پس از 30دقیقه توفانی نخست بازار، از سرعت صعود 
کاسته شد و بدین ترتیب در نهایت شاخص کل این 
بازار افزایش��ی 1548واحده را تجربه کرده و به رقم 
69194.5 واحد رس��ید. بازار فرابورس ایران نیز در 
همین راس��تا قرار گرفته و ش��اخص کل خود را 22 

واحد افزایش داد. 
اکنون بدبین ترین معامله گران نیز تغییر روند بازار 
را پذیرفته ان��د. ش��اخص کل در دو روز گذش��ته ب��ا 
س��رعت قاب��ل توجهی از خ��ط روند مقاومتی نزولی 
خود عبور کرده و به سمت مقاومت اساسی خود در 
71000 واح��د گام برمی دارد. اما نکته حائز اهمیت 
آن است که این تغییر روند نباید معامله گران را اغوا 
کرده و امیدهای بی پایه و اس��اس را جایگزین رفتار 
منطقی و حرفه ای ایش��ان کند. در جلس��ه معامالتی 
روز گذشته حقوقی ها به سختی توانستند سهم خود 
از خری��د را ب��ه یک چهارم معامالت بازار برس��انند، 
ام��ا ای��ن در حالی ب��ود که فروش این کدها نیمی از 
کل فروش ه��ا را ب��ه خود اختصاص داده بود. ارزش 
میانگین هر معامله در جلسه گذشته در حدود 2.7 
میلیون تومان برای هر معامله به ثبت رس��ید که با 
توجه به برهه زمانی ای که درآن هستیم رقمی پایین 

محسوب می شود. 
فارغ از نتیجه مذاکرات، باید به خاطر داشت بازار 
تا امروز رش��د زیادی را انجام داده اس��ت و این مهم 
ب��ا عرضه ه��ای فراوان حقوقی ها همراه بوده اس��ت. 
بنابر این نمی توان روزهای پیش رو را به عنوان زمان 
مناسب برای خرید معرفی کرد. در جلسه معامالتی 
پی��ش رو انتظ��ار می رود بازار ب��اری دیگر با هیجان 
خرید گش��وده ش��ده و این بار عرضه ها از روزهای 
گذش��ته پیش��ی گرفته و شاهد ثبت ارزش میانگین 
3میلی��ون توم��ان بر هر معامله باش��یم. الزم به ذکر 
است در صورت عدم توافق منطقی ترین سناریو نزول 

یکدست بازار به نظر می رسد. 

شنیده ها و شایعات بازار

کس�رام: زمزمه هایی از کسرام به گوش می رسد 
مبن��ی بر اینکه دلی��ل اصلی کاه��ش 97 درصدی 
سود هر سهم س��ال مالی 94 ناشی از افزایش بهای 
تمام شده کاالی فروش رفته، باوجود کاهش فروش 
ش��رکت طی سه ماه اول س��ال و همچنین تغییر در 
ترکیب فروش محصوالت ش��رکت، عدم وجود بازار 

مناسب فروش است. 
داروس��ازی  ش��رکت  می ش��ود  گفت��ه   دجاب�ر: 
جاب��ر ابن حیان جه��ت عملیاتی ک��ردن طرح های 
س��ال 94 به دنبال افزایش س��رمایه از محل آورده 
نق��دی اس��ت. همچنین این ش��رکت قص��د تولید 
 ی��ک داروی جدی��د ب��رای س��رطان پروس��تات را 

دارد. 
ولس�اپا: شنیده ها حکایت از این دارند که ولساپا 
برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از محل تجدید 

ارزیابی دارایی ها را در دستور کار دارد. 
کمنگن�ز: خبره��ا از کمنگنز حکای��ت از امضای 
ق��رارداد خرید دس��تگاه جدید ب��رای افزایش تولید 

شرکت دارد. 
وپترو: شنیده شده تبدیل زیان پلوله به سود، در 

سودسازی شرکت وپترو موثر بوده است. 
هرمز: شنیده هایی از هرمز مبنی بر خریداری این 
سهم توسط شرکت فوالد مبارکه به گوش می رسد. 
فوالد: گویا این شرکت در تدارک افزایش سرمایه 
2.5 هزار میلیارد تومان��ی از دو محل مطالبات حل 
ش��ده س��هامداران و آورده نقدی و همچنین س��ود 

انباشته است. 
شلعاب: ش��نیده ها حاکی از آن است که شرکت 
قص��د فروش دفت��ر تهران خ��ود را دارد که این امر 

می تواند موجب تعدیل مثبت نماد شود. 
غدام: ش��نیده ها از غدام حکایت از انتقال شرکت 
از ج��اده مخصوص کرج به اطراف تهران دارد که در 
این صورت فروش زمین 40 هزار متری آن محتمل 
اس��ت. در این صورت شرکت نقدینگی باالیی جذب 
خواه��د کرد که در جهت افزایش س��رمایه می تواند 

مورد استفاده قرار دهد. 
حتاید: ش��نیده هایی از حتاید مبنی بر در دست 
داش��تن پروژه ه��ای عملی��ات تخلی��ه، بارگیری و 
انبار داری کاالهای فله ای در بندر های امام، ترمینال 
کانتینری بندر پتروشیمی پارس، پایانه اختصاصی و 

ریلی بندر شهید رجایی به گوش می رسد. 
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در بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته جهان 
صنعت گردش��گری نقش عمده ای در اقتصاد 
ایفا می کند در نتیجه این کشورها نگاه ویژه ای 
به این صنعت دارند و با افزایش سرمایه گذاری 
در آن از پیامدهای اقتصادی گردش��گری بهره 
کامل می برند. از این رو س��رمایه گذاری در این 
بخش هم��واره به عن��وان یک��ی از فرصت های 
جذاب برای سود آوری و اشتغال زایی مورد توجه 
فعاالن اقتصادی بوده اس��ت. با ای��ن وجود در 
کشور ما همچنان فرصت های بی نظیر و بکری 
برای س��رمایه گذاری در این صنعت وجود دارد. 
ویژگی های طبیعی و جغرافیایی، اماکن تاریخی 
و... همگی فرصت هایی برای س��رمایه گذاری و 
توس��عه فعالیت های اقتصادی است اما در واقع 
که بین پتانس��یل های موج��ود و فعالیت های 
انجام ش��ده فاصله زیادی وج��ود دارد و همین 
امر مهم ترین دلیل جذابیت سرمایه گذاری در 

صنعت گردشگری ایران است. 

ایتالیا یک نمونه موفق
می توانیم اهمیت صنعت گردشگری و تاثیری 
را که بر اقتصاد هر کش��ور می گذارد به دو جنبه 
کالن تقس��یم کنیم؛ جنبه اول نقش و تاثیر آن 
روی تولید ناخالص ملی اس��ت و جنبه بعدی، 
تاثیری اس��ت که این صنعت بر اشتغال کشور 

می گذارد. 
به عنوان مثال ایتالیا به دلی��ل اینکه دارای 
جاذبه های متعدد توریستی است همواره یکی 
از مقاصد مهم گردشگری در سطح بین المللی 
به ش��مار می آید. اهمیت این صنعت در کنار 
صنایع مهم دیگر در ایتالیا تا جایی اس��ت که 
در بعضی از ش��هرهای این کشور گردشگری 
به عنوان مهم ترین منبع درآمد س��اکنانش به 
حساب می آید. شهر های توریستی این کشور 
مانند رم، ونی��ز، فلورانس، پیزا و... هر س��اله 
پذیرای میلیون ها توریس��ت از سراس��ر نقاط 
جهان هستند. به طور مشخص در سال 2013 
میالدی سهم توریس��م در اقتصاد این کشور 
برابر ب��ا 159,6 میلیارد یورو بوده اس��ت. این 
رقم معادل 10,6درص��د تولید ناخالص ملی 
ایتالیاست. به رغم بحران مالی، در سال 2014 
سهم توریس��م در اقتصاد این کشور افزایش 
یافت��ه و به مبل��غ 163 میلیارد یورو رس��ید. 
همان طور که اشاره ش��د، صنعت گردشگری 
می توان��د نق��ش بس��زایی در اش��تغال زایی 
مستقیم و غیر مستقیم کشورها داشته باشد. 
براساس داده های موسسه آمار ایتالیا درسال 
2013 این صنعت، 2,6 میلیون شغل به طور 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم در این کشور ایجاد 
کرده ک��ه این رق��م برابر ب��ا 6, 11درصد کل 

اشتغال این کشور در همان سال بوده است. 
به رغ��م اینکه کش��ورمان از تن��وع آب و 
هوای��ی، جاذبه های طبیع��ی، فرهنگی، آثار 
باس��تانی و... به��ره می ب��رد و دارای مزیت 
رقابتی در بخش گردش��گری اس��ت س��هم 
این بخ��ش از اقتص��اد ایران بس��یار ناچیز 
است. طبق گزارش ش��ورای جهانی سفر و 
گردش��گری ) WTTC( در س��ال 2014 

س��هم صنعت گردش��گری در اقتصاد ایران 
رقمی بالغ ب��ر 121,237 هزار میلیارد ریال 
ب��وده که ای��ن رقم برابر ب��ا 2,3 درصد کل 
تولید ناخالص ملی ایران محسوب می شود. 
طبق گزارش ش��ورای جهانی گردش��گری، 
در س��ال 2014 صنعت گردش��گری در ایران 
به طور مس��تقیم برای 143 هزار نفر و به شکل 
غیر مستقیم برای یک میلیون و 223 هزار نفر 
شغل ایجاد کرده است. کارشناسان گردشگری 
بر این نکته تاکید می کنند که برای رش��د این 
صنعت و بهره بری از پیامدهای مثبت اقتصادی 
و سیاسی آن، الزم اس��ت در درجه اول تعامل 
سازنده با دیگر کشورهای جهان برقرار کرد و در 
درجه دوم، باید با بهره گیری از یک استراتژی 
کالن با سازماندهی مناسب تمام عوامل دخیل 

در این بخش اقتصادی و ایجاد ش��رایط الزم 
جهت مشارکت بخش خصوصی و همکاری 
آن با دستگاه های دولتی، راه را برای رونق 

 و شکوفایی این صنعت در کشور 
هموار کرد. به ط��ور حتم در 

این مسیر، سرمایه گذاری 
دولت��ی و حمای��ت از 
ی  ی ها ر ا یه گذ ما س��ر

بخش خصوص��ی در ایجاد 
زیرس��اخت های الزم جه��ت 

پذیرای��ی از گردش��گرهای 
هتل ه��ای  مانن��د  خارج��ی 

اماک��ن  تاس��یس  اس��تاندارد، 
تفریح��ی و... به همراه 

انج��ام بازاریابی 
لملل��ی  بین ا

مناس��ب جه��ت شناس��اندن مکان ه��ای 
دیدن��ی و جذاب کش��ورمان می تواند نقش��ی 
حیاتی را جهت جذب گردش��گر خارجی ایفا 
کند. ش��ورای جهانی س��فر و گردش��گری در 
تازه ترین گ��زارش خود اعالم می کند س��هم 
سرمایه گذاری کشورمان در س��ال 2014 در 
بخش سفر و گردش��گی رقمی بالغ بر 83603 
میلیارد ریال ب��وده این رقم مع��ادل 3درصد 
 کل س��رمایه گذاری انج��ام ش��ده در ای��ران 
بوده است. کشورمان در زمینه سرمایه گذاری 
 در می��ان کش��ورهای جه��ان رتب��ه 141 را 

داراست. 

باید درک درستی از ترجیحات گردشگر 
داشته باشیم 

تشکیل وزارتخانه گردشگری، به عنوان تنها 
مرج��ع تصمیم گیری در مورد ای��ن صنعت در 
کشور، می تواند گامی موثر در رشد و گسترش 
صنعت گردشگری به شمار آید. 
عالوه برآن نگاه مسئوالن 

کشوری به مقوله گردشگری باید تغییر کند و 
آن را به عنوان یک محصول اقتصادی مانند نفت، 

پسته، زعفران و... به حساب آورند. 
به طورکل��ی جاذبه ه��ای توریس��تی، وجود 
زیرساخت های مناس��ب مانند هتل، سیستم 
حمل و نقل مناس��ب، خدم��ات مهمان نوازی، 
ایجاد دفاتر اطالعات گردش��گری به زبان های 
رایج عالوه بر انگلیسی و در مجموع تسهیالت و 
خدماتی که یک منطقه می تواند به مخاطب های 
مورد هدف عرضه کند، فاکتورهایی هستند که 
روی محصول گردشگری به عنوان کاالی مورد 

عرضه، اثر می گذارند. 

برای ج��ذب تقاضای گردش��گری، فعاالن 
این صنعت باید درک درس��تی از خواسته ها، 
اولویت ها و ترجیحات گردش��گر داشته باشند 
و از طریق بسته های پیشنهادی جذاب به نیاز 
آنها پاسخ مناس��ب بدهند. عالوه بر آن باید در 
فرآین��د تصمیم گیری توریس��ت به طور فعال 
تاثیر گذاش��ت، یک��ی از مراحل 
گردش��گر  تصمیم گی��ری 
زمان��ی اس��ت ک��ه تصمیم 
)بالق��وه( ب��رای مس��افرت 
می گیرد و شروع به جمع آوری 
اطالع��ات در م��ورد کش��ور و 
م��کان موردنظ��رش می کن��د. 
در دنیای ام��روز و با افزایش 
نق��ش اینترنت، توریس��ت 
می تواند از طریق موتورهای 
جس��ت وجو به طور س��ریع 
به اطالع��ات اولی��ه در مورد 
مقصد گردش��گری دس��ت 
پیدا کند. در نتیجه با ایجاد 
یک پورت��ال واحد می توان 
کانالی ایج��اد ک��رد که از 
طریق آن تم��ام اطالعات 
الزم جهت مسافرت 
به کش��ورمان از 
طری��ق مناب��ع 
رسمی در اختیار 
گردشگر قرار گیرد. 
در مجموع هدف فعاالن 
صنعت توریسم باید 
ایج��اد تجرب��ه ای 
به فرد  منحص��ر 
برای گردش��گر 

باشد. 

برای هر منطقه استراتژی خاص خود را 
داشته باشیم 

اگر به طور سنتی شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، 
یزد، مشهد و تهران به عنوان جاذبه های توریستی 
کش��ورمان برای جهانیان شناخته شده هستند و 
عمدتا به عنوان مقصد نهایی بسیاری از گردشگرهای 
خارجی محسوب می شوند، سوالی که در ذهن ایجاد 
می شود این است که استراتژی مان برای شناساندن 
مناطق دیگر و جاذبه های دیگر کشورمان به عنوان 
محصول جدی��د چگونه باید باش��د؟  به طور حتم 
تبدیل یک منطقه به مقصد توریستی و شناساندن 
آن به جهانیان کار س��اده ای نیس��ت. مسئوالن 

گردشگری باید دارای یک استراتژی آگاهانه جهت 
توسعه جاذبه های توریستی هر منطقه باشند و با 
انجام طرح های امکان سنجی گردشگری، به طور 
دقیق قابلیت های تبدیل شدن منطقه مد نظر را 
مورد س��نجش قرار دهند. این مناطق جدید باید 
قادر باشند خدماتی را به گردشگر عرضه کنند که با 
نیازها و خواسته هایش مطابقت داشته باشد. برای 
این کار می توان به تجربه کشورهای دیگر در این 
زمینه رجوع کرد. به عنوان مثال، بعضی از مناطق 
گردشگری در ایتالیا مورد توجه توریست های خاص 
مانند روس ها، آلمان ها و چینی ها هستند، در نتیجه 
بسته های خدماتی با در نظر گرفتن این نکته و جهت 

رضایت مندی این گردشگرها تهیه می شوند. 

توصیه های پایانی 
همان ط��ور ک��ه حض��ور در نمایش��گاه های 
بین المللی جهت شناساندن محصول و تبادل نظر 
با تولیدکنن��دگان کش��ورهای دیگر ب��رای یک 
شرکت تولیدی حیاتی به شمار می رود، در صنعت 
گردش��گری نیز حض��ور موثر در نمایش��گاه های 
بین الملل��ی جهانگ��ردی و توریس��م، فرصت��ی 
مناسب محسوب می شود تا در آن عالوه بر تاکید 
ب��ر جاذبه های گردش��گری که از قب��ل مخاطب 
آنها را می شناس��د، محصوالت جدی��د نیز عرضه 
و توانایی های لجس��تیک و امکان��ات جهانگردی 
کش��ورمان هم در آن به نمایش گذاشته شود. در 
نهایت باید به این موضوع تاکید کرد که محصول 
نهایی گردش��گری حاصل توجه دول��ت به عنوان 
بازیگر اصل��ی و قانونگذار این بخ��ش اقتصادی و 
فعاالن این صنعت در بخش های مختلف اس��ت. 
به همین دلیل جهت گسترش این صنعت و جذب 
توریست های خارجی، احتیاج به تدوین برنامه ای 
مدون داریم که مکانیزمی را پیش بینی کند تا در آن 
نقش بخش خصوصی افزایش یابد و سرمایه گذاری 
دولتی به ش��کل برنامه ریزی ش��ده و با کارآمدی 
بیش��تری انجام گیرد. اگر نتیجه مذاک��رات برای 
کشورمان مثبت باش��د و منجر به رفع تحریم ها و 
آزادسازی پول های مسدود شده ایران در بانک های 
خارجی شود، صنعت گردشگری این پتانسیل را 
دارد تا به عنوان یکی از صنایع کارآمد کشور، مورد 
حمایت و سرمایه گذاری قرار بگیرد. در ادامه به 
بعضی از اهدافی که باعث ترغیب سرمایه گذاری 

در صنعت گردشگری می شود، اشاره می کنیم: 
- کمک به تنوع س��ازی اقتصادی در راستای 

کم کردن وابستگی کشور به درآمد های نفتی
- تاثیر مثبت صنعت گردش��گری بر اقتصاد 
کشور، مانند افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش 

اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی کشور و...
- شناساندن هر چه بهتر مولفه های فرهنگی 

کشور اسالمی مان به جهانیان
- رش��د و ش��کوفایی س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی
- جذب سرمایه گذاری های خارجی

- رونق اقتصاد محلی
- تقویت و افزایش کاالهای صادراتی

امید است با توجه به سیاست های حال حاضر 
در حوزه خارج��ی، از تمام پتانس��یل موجود در 
صنعت گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد برای 
شناساندن کش��ور به جهانیان، اس��تفاده شایان 
صورت گیرد و ش��رایطی فراهم ش��ود که شاهد 
افزایش سرمایه های خارجی در کشورمان باشیم. 

سرنخ

ورود به صنف شیشه بران
 رکود مسکن

بازار شیشه را شکست

توپ های پالستیکی چند الیه و توپ های چهل تیکه 
را اغلب جوانان و میانساالن امروز خیلی خوب به یاد 
دارن��د، توپ هایی که در کودکی ما، زمان بازی منجر 
به شکستن شیشه های همسایه ها می شد و با خریدن 
شیش��ه مذکور و بتانه برای نصب مجدد آن، صاحب 
خانه کوتاه می آمد و ماجرا را فراموش می کرد و فردای 
آن روز، روز از نو روزی از نو! چه شیشه ها که نشکست 

و چه سودی که به جیب شیشه برهای محل نرفت. 
س��تون کس��ب و کار امروز در خصوص راه اندازی یک 
مغازه شیشه بری است که انواع شیشه های ساختمانی 
و آینه ها را می فروش��د و نصب می کن��د، برای گرفتن 
اطالعات الزم در این خصوص به سراغ یکی از کاسبان 
قدیمی بازار رفته ایم، رضا یکتا که سال های زیادی است 
در صنف شیشه بران فعالیت می کند، در خصوص شروط 
الزم برای ورود به این ب��ازار به فرصت امروز می گوید: 
شرط اول ورود به این صنف حرفه ای بودن است، یعنی 
این گونه نیس��ت که شما اگر س��رمایه خوبی در دست 
داش��تید همین فردا وارد بازار ش��وید و الزم اس��ت تا 
حداقل یک س��ال به صورت م��داوم در بازار کار کنید و 
راه و چاه کار را بیاموزید، شیشه با کسی شوخی ندارد، 
دست ها و انگشت های زیادی بر اثر خطرات موجود در 
این کار قطع شد و افراد زیادی خانه نشین شدند، پس 

شرط اول را هرگز فراموش نکنید. 

مغازه هایی با سقف های بلند به دور از شلوغی شهر
یکتا در ادامه در خصوص س��رمایه مورد نیاز برای 
این کار می افزاید: دو مرکز هزینه برای این کار وجود 
دارد، اول فض��ا یا مغازه ای ک��ه می خواهید بگیرید و 
س��پس خرید شیش��ه ها و ابزارهای مورد نیاز. هر دو 
اینه��ا به یک اندازه مهم هس��تند، در خصوص مغازه 
نخس��تین نکته ای که باید در نظ��ر بگیرید موقعیت 
جغرافیای��ی آن اس��ت، اینکه ش��ما در ی��ک خیابان 
اصلی یا در نزدیکی یک پاس��اژ لباس فروش��ی، مغازه 
شیش��ه بری بزنید چون پر رفت و آمد اس��ت اصال فکر 
خوبی نیس��ت. در اکثر ش��هرها و شهرستان ها مرکز 
مش��خصی برای این صنف وجود دارد مثال در تهران 
این مرکز »خیابان خیام« اس��ت و در صورت امکان 
بای��د در ای��ن منطقه مغ��ازه بزنید اما اگ��ر توانایی 
گرفت��ن مغازه در این بورس ب��ازار را ندارید باید به 
س��راغ مناطقی بروید که ساخت و س��از س��اختمانی 
زیاد باش��د و در حال توسعه باشد. مغازه های درون 
شهری اغلب در سطح تعمیرات برای شیشه های که 
می ش��کند یا فروش آینه برای منازل باقی می مانند 
شما اگر می خواهید در سطح بزرگ کار کنید مراکز 

شهر و شلوغی را فراموش کنید. 
همچنین ب��رای ش��روع می توانید از ی��ک مغازه 
20 متری ش��روع کنید اما نکته اساس��ی سقف مغازه 
اس��ت، س��قف مغازه های شیش��ه بری بای��د حداقل 
چهار مت��ر و در طبقه همکف باش��د و ورودی مغازه 
پله هم نداش��ته باش��د که در موقع خالی کردن بار 

خطرات شکستن جام شیشه به حداقل برسد. 

جنس تان جور باشد

این کاسب بازار در ادامه در خصوص مبلغ مورد نیاز 
برای سرمایه گذاری می گوید: با توجه به حجم کاری 
که برای خ��ود انتخاب کرده اید حت��ی با 20 میلیون 
تومان هم می توانید کار را ش��روع کنی��د اما به قول 
قدیمی ه��ا باید جنس تان جور باش��د، به نوعی که از 
همه انواع شیشه مصرفی در بازار حداقل هزار متر در 
مغازه موجود داشته باشد، این انواع شامل شیشه های 
رفلکس با رنگ های س��بز، آبی، نقره ای و شیشه مات 
و س��فید به عالوه آینه و قاب هستند. قیمت هر متر 
شیش��ه رنگی از کارخانه بین 7هزار تومان تا 15هزار 
تومان است همچنین شیشه مات و سفید هم تقریبا 
هر مت��ر 7 هزار تومان و قیمت هر مت��ر آینه هر متر 
13هزار تومان اس��ت. برای خرید شیش��ه ها و آینه ها 
12میلیون تومان و برای خرید سایر تجهیزات مانند 
متر، شیش��ه بر، میز برش، دستگاه سوراخ کن و برش 
و چس��ب و قاب و غیره هم ح��دودا 8 میلیون تومان 
نیاز اس��ت. یکتا در ادامه در خصوص مجوز الزم برای 
راه اندازی مغازه شیش��ه بری می گوی��د: برای احداث 
مغازه نیاز است تا یک جواز کسب از اتحادیه دریافت 
کنید که معموال یک ماه طول می کشد تا مجوز شما 

صادر شود و هزینه چندانی ندارد. 

پیشرفتی که شامل شیشه بران هم شد
یکتا در خصوص نیروی انسانی مورد نیاز برای این 
کار می گوید: امروزه کار شیش��ه بران و نصابان بسیار 
راحت تر از گذش��ته است، دیگر خمیر و دردسرهای 
بتونه کشی وجود ندارد و دستگاه های اتوماتیک برش 
در بازار وجود دارد و بیش��تر شیشه ها یا با چسب یا 
در ق��اب خود پیچ و مهره می ش��وند ام��ا به هرحال 
یک نفر نصاب ماهر که خطرات این کار را بشناس��د 
نیاز اس��ت تا برای نصب برود. وی در آخر می گوید: 
بازار کار شیش��ه بران به شدت وابسته به بازار مسکن 
اس��ت؛ از طرفی با رکود بازار مس��کن در س��ال های 
اخیر اوضاع بازار ما هم خوب نیس��ت و تا زمانی که 
بازار مسکن رونق نگیرد، ورود به این صنف پیشنهاد 
نمی شود. اما چنانچه بازار مسکن دوباره جان بگیرد 
و ساخت و س��ازها رونق بیابد، می توان گفت س��ودی 
بین 30 تا 40 درصد در این بازار در انتظار کاس��بان 

است. 

کسب و کار

شکوفه میرزایی

کالف دوم

کالف دوم امروز پیشنهاد برای حضور در یک نمایشگاه است تا 
ظرفیت ها و پتانسیل های پایانه های نفتی را برای سرمایه گذاران 
در این بخش شفاف کند. در واقع ظرفیت های سرمایه گذاری در 
پایانه نفتی شمال در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران 
در بندر آکتائو قزاقستان معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری 
موج، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، سید پیروز موسوی، 
گفت: بندر تجاری آکتائو در اس��تان مانگس��تائو قزاقستان در 
ساحل دریای خزر از موقعیت ممتازی برخوردار است و این بندر 
می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات محصوالت کشورمان به 

ویژه استان های ساحلی ایران اسالمی داشته باشد. وی ادامه داد: 
در این نمایشگاه که به همت استانداری مازندران برگزار می شود، 
همایش معرفی فرصت های س��رمایه گذاری دو کشور با حضور 
مدیران و صاحبان ش��رکت ها و مؤسس��ه های تجاری دو طرف 
برگزار خواهد شد. موسوی گفت: در این نمایشگاه هیات اعزامی 
از س��وی استانداری مازندران قابلیت های سوآپ و ظرفیت های 
مناسب برای راه اندازی مجدد این مهم معرفی خواهد شد. ما هم 
در این کالف با توجه به موقعیت ویژه این بندر مانند صفر بودن 
مالیات بر صادرات و واردات کاال برای سرمایه گذاران، همچنین 
همسایگی بندر آکتائو با بنادر آستاراخان و ماهاچ قلعه در روسیه، 
بندر باکو در آذربایجان، بندر ترکمن باش��ی در ترکمنستان و 
بنادر شمالی ایران پیشنهاد می دهیم روی موقعیت های این بندر 
س��رمایه گذاری کنید. همچنین این بندر امکان تردد کشتی را 
از کانال ولگا به دریای س��یاه و دریای مدیترانه فراهم می کند و 
از این نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. قزاقستان یکی از 
10کش��ور اصلی مقصد صادراتی ایران است، به گونه ای که تراز 
مبادالت بازرگانی کشورمان با آن در سال گذشته به 126میلیون 

دالر مثبت رسید. 

کالف اول

گردش��گری و ان��واع آن ت��ا ام��روز در صفح��ه مدیریت 
سرمایه گذاری بس��یار مورد توجه کارشناسان ما قرار گرفته 
و تالش ش��ده انواعی از آن را که کمتر مورد توجه مسئوالن 
و بخش خصوصی بوده در این صفحه معرفی کنیم. اما یکی 
از مواردی که در کشورهای دیگر از آن با عنوان »گردشگری 
خوراکی« یاد می ش��ود، در ایران بیشتر در قالب جشنواره و 
فس��تیوال در برخی از مناطق و در زمان های مش��خصی در 
کشور برپا می ش��ود، درحالی که در بس��یاری از کشورهای 
دنیا مس��ئله خوراک بس��یار م��ورد توجه اس��ت و به عنوان 

مکمل در مناطق گردش��گری پرجمعیت بسیار مورد توجه 
اس��ت. حتما ش��ما هم »اعتباری به غذای بیرون نیست« یا 
»س��فر رفتی غذای بی��رون نخور« و این قبی��ل جمله ها را 
زیاد ش��نیده اید یا حتی در س��فر به دلیل مسمومیت های 
غذایی راهی بیمارستان ش��ده اید همه اینها در حالی است 
که لذت غذا خوردن در س��فر همیش��ه پررنگ است و همه 
ترجیح می دهند در س��فر غذاهای خوب و باکیفیت و حتی 
ب��ا قیمت باالتر هم بخورند، به عالوه تس��ت کردن غذاهای 
محلی همواره یکی از تفریحات توریست ها به شمار می آید، 
اما متأسفانه در بس��یاری از مناطق شلوغ و توریستی ایران 
به خوراک مس��افران توجه زیادی نمی شود، در کالف امروز 
پیشنهاد می دهیم سرمایه گذاران حوزه گردشگری با احداث 
رستوران های زنجیره ای در مناطق توریستی و ارائه غذاهای 
مناس��ب و ب��ا کیفیت، در کنار غذاه��ای محلی آن منطقه، 
زنجیره ای از س��رمایه گذاری معق��ول را راه بیندازند و توجه 
بیش��تری به گردش��گری خوراکی کنند. حتی ممکن است 
برخی مسافران صرفا به خاطر خوردن غذاهای خوشمزه به 

منطقه ای سفر کنند. 

گردشگری خوراکی را از یاد نبرید

هومن میرمحمدصادقی 
تحلیلگر بازار و مشاور کسب و کار در ایتالیا

معاون تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در سه ماه گذشته، 
سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 837 میلیارد ریال در بخش صنعت پیش بینی شده است. 
به گزارش ایرنا، فرامرز محبوبی افزود: در سه ماه ابتدایی سال 94 برای واحدهای صنعتی 
که جواز تاسیس اخذ کرده اند، سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 837 میلیارد ریال با اشتغال زایی 
برای حدود 951نفر پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری 
97 مجوز صنعتی در استان سمنان صادر شده است، گفت: در این مدت 35 واحد صنعتی 
در این اس��تان پروانه بهره برداری و 62واحد نیز جواز تاسیس دریافت کردند. معاون تولید 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: در این مدت واحدهای صنعتی این 
استان با سرمایه گذاری 306 میلیارد ریال، پروانه بهره برداری دریافت کرده و مشغول فعالیت 

شده اند که زمینه اشتغال حدود 267 نفر را فراهم کردند. 

پیش بینی سرمایه گذاری 1800میلیارد ریالی در صنعت 
استان سمنان

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان 
گفت: در مدت س��ه ماهه ابتدایی سال جاری س��رمایه گذاری در بخش معدن استان بالغ بر 
30هزار میلیون ریال می ش��ود که زمینه اش��تغال 37نفر را فراهم کرده اس��ت. به گزارش 
ایس��نا، داود ش��هرکی افزود: همچنین در این مدت چهار فقره پروانه بهره برداری معدن نیز 
در اس��تان صادر ش��ده است. وی افزود: در این بازه زمانی تعداد 18 فقره پروانه اکتشاف، سه 
فقره گواهی کش��ف با ذخیره قطعی، 224ه��زار تن جهت معادن آنتیموان 2 و منگنز یک 
 برای شهرس��تان های زاهدان، س��یب و سوران صادر شده و هزینه عملیات در معادن به رقم 
7 میلیارد و 591میلیون ریال رسیده است. شهرکی گفت: این اقدامات مربوط به شهرستان های 
زاهدان، ایرانشهر، نصرت آباد و سیب و سوران است که شامل مواد معدنی منگنز، خاک صنعتی، 

آهک و آنتیموان می شود. 

سرمایه گذاری 30هزار میلیون ریالی بخش معدن 
سیستان وبلوچستان

برای مطالعه بیش از 500 سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شده در این صفحه می توانید به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید

چرا باید در صنعت گردشگری سرمایه گذاری کرد؟ 
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نبود شفافیت درباره ریشه های 
مشکالت اقتصادی

بح��ران بانکی، کم کاری نی��روی کار، عقب ماندگی در 
تولید رقابتی، سهم دولتمردان در ایجاد بحران ساختاری 
و چالش های مزمن گریبان گیر مدیریت اقتصاد و سیستم 
بانکی، یونان را به دمل چرکینی تبدیل کرده است. اقتصاد 
یونان آرام آرام برای س��رمایه گذاری در راس��تای افزایش 
تولید پوک تر و ناتوان  تر شده است. پرداخت بیش از 200 
میلیارد یورو از س��وی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی و دیگر 
نهاده��ای اروپایی، هزینه مس��تقیم  )مالیات به درآمد یا 
سود( و غیر مس��تقیم  )ذخیره های بانکی( به کشورهای 
با درآم��د باالی عضو اتحادیه تحمیل کرده اس��ت. نبود 
شفافیت درباره ریش��ه های مشکالت اقتصادی در یونان، 
بس��تر س��از نگاه منفی و گاه همراه با ستیز به این کشور 

در اروپا شده است. 
در این یادداش��ت که در ایلنا آمده اس��ت، کوش��ش 
خواهد ش��د آنچه در تولید و رش��د بحران در یونان و 
تبدیل آن به ورشکستگی مالی دولت یونان و فلج شدن 
سیستم بانکی و اقتصاد یونان سهم اصلی را داشته است 

ارزیابی شود. 
با نگاهی به آمار بانک مرکزی اروپا، س��ازمان همکاری 
اقتصادی و توس��عه، کمیس��یون اقتصادی اتحادیه اروپا، 
صندوق پ��ول بین الملل و داده های اقتصادی انتش��ارات 
اکونومیس��ت لندن، اعتبار این ارزیابی ها و ریش��ه بحران 
یونان را در یک یا ترکیبی از گزینه ها و رفتارها جست وجو 

می  کنیم. 
 آیا یونانی ها تنبل و کم کار هستند؟  در سال 20۱2 
در اوج بحران بانکی- بودجه ای یونان، نگاه به متوس��ط 
س��اعت نیروی کار مردم یونان و مقایس��ه آن با دیگر 
کش��ورهای اتحادیه اروپا، جالب توجه اس��ت. یونان در 
میان ۳۴ کش��ور اتحادیه اروپا، س��ومین کشور از نظر 

ساعت کار باال بود. 
این کش��ور، متوس��ط 20۱۷ س��اعت کار در س��ال را 
داراست. متوسط س��اعت کارگر در آلمان ۱۴0۸ ساعت 
در س��ال اس��ت. آلمان در این جدول در رتبه سی و سوم 
قرار دارد. در مقایس��ه میان کارگ��ران آلمانی و یونانی در 
بخش  های مش��ابه اقتصادی، کارگران یونانی ۱0 درصد 
بیش��تر از همتایان آلمانی خ��ود کار می کردند. در همان 
س��ال، بازدهی نیروی کار در س��اعت در یونان ۵0 درصد 
پایین تر از متوسط بازدهی نیروی کار در اتحادیه اروپا بود 
و ح��دود نصف بازدهی کارگران برای هر س��اعت کار در 

آلمان بود. 
کاهش بازدهی نی��روی کار در یونان، ریش��ه تاریخی 
دارد و ب��ه پی��ش از س��ال ۱۹۹۵ ب��از می گ��ردد. یونان 
نس��بت به اقتصادهای مشابه در اروپا، تمایل بسیار کمی 
ب��ه س��رمایه گذاری در تکنولوژی  های نوین ب��رای ایجاد 
فعالیت های تولیدی با ارزش افزوده بیشتر که توان رقابت 

را داشتند، نشان داد. 
 درحالی که کشورهای کمتر صنعتی اروپا مانند پرتغال، 
ایرلند و اسپانیا نگاه استراتژیک به سیاست های صنعتی- 
صادرات��ی را دنبال می کردند، رهبران یونان اعطای وام به 
حمل و نقل، کشتیرانی، جهانگردی و خدمات پیوسته را از 
دریچه بانکی-دولتی افزایش دادند. عمالً یونان، گسترش 
توان تولید صنعتی را به دیگر کشورها واگذار کرد. پیامد 
این رویداد، رش��د شکاف بین واردات و صادرات است که 
خود را به صورت کسری پرداختی در تجارت خارجی یونان 

نشان داد. 
با رس��یدن به سال ۱۹۹۵، نسبت شکاف بین واردات و 
صادرات ساالنه به تولید ناخالص ملی به ۱0 درصد افزایش 
می یابد و راه برای تبدیل یونان به اقتصاد متکی به وام از 
بیرون برای تأمین میزان مصرف داخلی هموار می شود. با 
کاهش پس انداز در دسترس برای سرمایه گذاری در تولید 
و صادرات و افزایش بدهی به خارج، یونان نخستین گام ها 

را به سوی نزول اقتصاد خود بر می دارد. 
کاهش س��رمایه گذاری در تولید، توان رقابت در خارج 
از کش��ور و در درون را کاهش داده بود. همچنین اقتصاد 
یونان بسته  تر شد. ارزش صادرات بین سال های 20۱0 تا 
20۱۵ افزایش��ی را نشان نمی  دهد. ارزیابی دو اقتصاددان 
در یک گزارش اقتصاد سنجی از اقتصاد یونان که از سوی 
بخش اقتصادی اتحادیه اروپا منتشر شد، یادآوری می کند 
کیفیت پایین سیس��تم اداری-دولتی یونان صادرات را تا 
یک سوم توان اقتصاد کاهش داده است، همچنین متوسط 

ارزش افزوده صادرات را تا ۵0 درصد کاهش داده است. 
دس��تاورد بس��ته بودن اقتصاد یون��ان، عقب ماندن در 
اس��تفاده از تکنولوژی روز تولید، پش��ت کردن به تولید 
کاالهایی ک��ه ارزش افزوده باال تر دارند و تنبلی روزافزون 
سیستم اداری دولتی در عرضه خدمات به اقتصاد است.  

آسوده طلبی سیاسی و گریز از مسئولیت پذیری است که 
اروپا و بانک مرکزی اروپا را ریشه مشکالت و بحران یونان 
بدانی��م درحالی که از میانه دهه ۱۹۷0 به بعد درحالی که 
تمام اقتصادهای موفق مانند کره، تایلند، ترکیه، اسپانیا، 
ایرلند، چین و برزیل اقتصاد خود را به س��وی تولید کاال 
با ارزش افزوده باالتر و تکنولوژی مدرن، تشویق کردند و 
برنامه های اقتصادی خود را به سوی صادرات بیشتر سوق 
دادند. اما شبکه های اقتصادی-سیاسی یونان برای حفظ 
انحصارهای خود، واقعیات جهانی ش��دن اقتصاد را انکار 
کردند و به جای آن با وام گیری از بیرون که پیش از تولد 
یورو آغاز شده بود سطح مصرف و درآمد در کشور را باال تر 
از توان اقتصاد نگاه داشتند. با این انتظار که بانک ها و پس 
از آن، اتحادیه اروپا به صورت نامحدود این سطح مصرف و 

پایین بودن بازدهی نیروی کار را همراهی خواهند کرد. 
اتحادی��ه اروپ��ا و بان��ک مرک��زی اروپا با ب��اور کردن 
یونان��ی  -بانک��ی مس��ئوالن  اقتص��ادی  گزارش ه��ای 
حسابرس��ی  های الزم را انجام ندادند و برای انباش��تگی 
بیشتر بدهی خارجی اقتصاد یونان، همراهی غیر مستقیم 
کردند. همچنین در سال  های 20۱2-20۱۱، تحت عنوان 
نجات بانک  های یونان، بانک  های شریک در پرداخت وام، با 
پنهان  کاری، بدهی های بانک به بانک بین اتحادیه و یونان 
را تبدی��ل کردند به بدهی  های بین بانک مرکزی یونان با 
اتحادی��ه اروپا و بانک مرکزی یونان و صندوق بین المللی 
پول که هزینه آن به دوش مردم یونان و مالیات دهندگان 
اروپایی کشورهای وام دهنده افتاد. در نتیجه مردم در هر دو 
سو هزینه  پرداز پنهان کاری  های انحصارجویان و رفتار های 

آنها شدند. 

یونان؛ غرق در تالطم یک بحران 
تراژیک 

یون��ان باس��تانی و افس��انه ای، این روزه��ا درگیر 
معضالت اقتصادی ش��دیدی شده که بی شباهت به 
داس��تان های کهن تراژیک نیس��ت. بحران بیکاری، 
فسادمالی، ریاضت اقتصادی، استقراض های مکرر و 
درنهایت تهدید به اخراج از اتحادیه اروپا، مشکالتی 
هستند که این روزها نه فقط خبرگزاری های یونان، 
بلکه خبرگزاری های سراس��ر جه��ان را متوجه خود 
کرده اند. طی هفته های اخیر، تعداد زیادی گزارش، 
برداش��ت و تحلیل معتبر از س��وی خبرگزاری ها در 
این زمینه منتش��ر ش��د که گاه��ی منطقی، گاهی 

احساسی و حتی گاهی جنجال برانگیز بودند. 

سیاستمداران چه می گویند؟  
برخی خبرگزاری ه��ا، در کنار گزارش های تحلیلی 
کارشناسان اقتصادی خود، روی نظرات سیاستمداران 
در مورد بحران یونان مانور خبری داش��تند. نش��ریه 
تلگ��راف با نق��ل قول��ی از آنگال مرکل گفته اس��ت: 
»یون��ان، خود مس��یر ان��زوا را انتخاب کرده اس��ت« 
یونان را چهره ای ترس��یم کرده که گویا مسیر سقوط 
را بی هیچ راه نجاتی طی می کند. این مس��ئله با نقل 
ق��ول دومی ک��ه از وزیر ام��ور خارجه ایتالی��ا، پائولو 
جنتیلونی ذکر می ش��ود بارز تر اس��ت؛ »گرچه یونان 
ح��ق دارد برای خروج از بحران تالش کند، اما اکنون 
در نقطه اوج مش��کالت ایس��تاده و به نظر می رس��د 
تالش ها چن��دان مؤثر نخواهند بود«. یکی از مقامات 
بازنشس��ته اقتصاد یونان، یوهانس میچاالتوس نیز در 
گفت وگ��و با تلگراف اذعان کرده در هراس اس��ت که 
یونان تبدیل به ونزوئالی اروپا ش��ود. نشریه گاردین 
اما از س��وی دیگر میدان به مش��کل نگاه کرده، این 
نشریه با اش��اره به وضعیت اسفناک اقتصادی یونان، 
برای مقامات ارش��د اقتصاد یونان اب��راز نگرانی کرده 
و مسیرش��ان را پر از مانع توصیف کرده اس��ت. طی 
چند روز گذشته تعداد زیادی کمپین مردمی و حتی 
وابسته به بدنه دولت در داخل کشور به راه افتاده که 
با نش��ر اطالعات و آمارهایی که گاه صحت و اعتباری 
ندارند، هراس عمومی و سیل خشم اقشار مختلف را 

به سمت مقامات این کشور روانه می کنند. 

خروج یونان از اتحادیه اروپا؛ آری یا نه؟ 
بسیاری از خبرگزاری ها به تحلیل های یک طرفه و 
گاه جهت دار در مورد وضعیت یونان پرداخته اند. در 
این بین، نش��ریه  »یو اس« در اقدامی بسیار جالب، 
آمار بازدید از س��ایتش را چندبرابر کرده است. این 
نش��ریه با دعوت از ۹ کارشناس برجسته اقتصادی، 
از آنان پرس��یده آیا با خروج یون��ان از اتحادیه اروپا 
موافقند یا مخالف، س��پس نظرات و دالیل آنها را در 
یک لیست قرار داده و از کاربران دعوت کرده به این 
نظرات رأی و امتیاز دهند. نظرات هر ۹ کارش��ناس 

قابل تأمل و خواندنی است، برای مثال: 
*ج��ان کالیانتیوتیس، دکترای اقتصاد و اس��تاد 
دانش��گاه اس��کرانتون به خ��روج یون��ان از اتحادیه 
اروپا رأی موافق داده اس��ت، وی با اش��اره به اینکه 
اتحادیه اروپا از 2۷کشور ناهمگن با اوضاع اقتصادی، 
فرهنگی، زبان و اهداف متفاوت تشکیل شده است، 
می گوی��د: اتحادیه اروپ��ا دردس��رهای متعددی را 
برای یکدست کردن کش��ورها و حفظ تعادل ارزش 
یورو در منطقه تحم��ل می کند، افزون بر این یونان 
مدت هاس��ت با بحران بیکاری و بدهی های سنگین 
روبه روس��ت و اگر قرار بود تغییر کند، پیش از اینها 
دست به کار شده بود. به نظر می رسد یونان فرصت 
کافی برای خروج از بحران را داش��ته و لزومی ندارد 

کل اتحادیه اروپا درگیر مشکالت یونان باشد. 
*ش��هرزاد رحمان، اس��تاد اقتصاد دانشگاه جورج 
واش��نگتن، اما نظری متف��اوت دارد. وی در تحلیل 
خ��ود گفته اس��ت: رأی مخالف می ده��م. زیرا این 
حرکت اتحادیه اروپا که عماًل با فش��ارهای فرانسه و 
آلمان در شرف وقوع است، حرکتی غیرقابل بخشش 
اس��ت. یونان سال هاس��ت با مش��کالت مالی مواجه 
اس��ت و حتی در هنگام پذی��رش در اتحادیه اروپا، 
وضعیت صددرص��د مطلوبی نداش��ت. خروج یونان 
از اتحادیه تبع��ات متعددی چون ضرب پول جدید، 
فش��ار مضاعف بر ش��هروندان، تحمیل ریاضت های 
مجدد به مردم و حتی احتمال آشوب ها و اعتراضات 
خیابان��ی را در پی خواهد داش��ت. اخ��راج یونان از 
اتحادیه ش��اید به نفع برخی کش��ورها باشد اما لکه 

ننگی خواهد بود بر تاریخ فعالیت این اتحادیه. 

نظرات بی رحمانه و جنجالی در برابر نظرات 
منصفانه 

نشریه تلگراف طی هفته گذشته گزارشی را منتشر 
کرد که باعث ش��د بس��یاری از کاربران آنالین یونانی 
با کاربران س��ایر کش��ورهای اروپایی درگیر ش��وند و 
کامنت ه��ای جنجالی متعددی زی��ر این تحلیل ثبت 
ش��ود و البته این گ��زارش به یک��ی از پربیننده ترین 
گزارش های هفته گذشته تبدیل شود. این گزارش به 
نکات متعددی اشاره کرده، برای مثال در این گزارش، 
خروج یونان از اتحادیه اروپا، در حکم نقطه عطفی برای 
توازن مجدد یورو و آرامش در اتحادیه اروپا تلقی شده 
اس��ت. همچنین اشاره دولتمردان یونان به تالش شان 
ب��رای تمرکز بر صادرات در جهت خروج از مش��کل را 
کاماًل بی اعتبار خوانده و آن را رویکردی ضعیف ارزیابی 
کرده بود. اما یوآخیم اس��ترابیت، کارشناس اقتصادی 
نش��ریه پولیتیک با تیتر  »هم��ه می گویند یونان باید 
برود، اما چگونه؟« با نگاهی منصفانه و حتی دلسوزانه 
به وضعیت یونان پرداخته است. وی معتقد است، آنچه 
از س��وی برخی به عن��وان:  »خروج یون��ان از اتحادیه 
مس��اوی است با ش��کوفایی اتحادیه« مطرح می شود، 
مخالف ک��رده و می گوید: گرچه بحران یونان تا حدی 
وضعیت یورو را تحت تأثی��ر قرار داده، اما عدم حضور 
یونان هم معجزه ای برای کش��ورهای دیگر نیست. وی 
وضعیت جوانان و نرخ بیکاری آنها را دلخراش توصیف 
ک��رده و اظهار نگرانی کرده ب��ا خروج یونان از اتحادیه 

وضعیت بحرانی تر خواهد بود. 

آزموده دیدگاه

دکتر مهرداد عمادی
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

امیر سماوات 

با پی��روزی حزب چپ گرای 
س��یریزا در یون��ان در ژانویه 
جدی��دی  دول��ت  گذش��ته 
س��رکار آمد که پایان  دادن به 
سیاست های ریاضتی و حذف 
شدید خدمات اجتماعی شعار 
انتخابات��ی آن ب��ود. اج��رای 
این سیاس��ت ها در پنج سال 
سه گانه   گروه  ش��رط  گذشته 
اتحادیه  از  مرک��ب  )تروییکا( 
اروپ��ا، بان��ک مرک��زی اروپا، 
پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
ب��رای اعط��ای وام ب��ه یونان 
جه��ت بازپرداخت بدهی های 
قبل��ی اش و خ��روج از بحران 

مالی و اقتصادی بوده است. 
حداقل  یک س��ومی  کاهش 
دس��تمزد، حذف یک س��وم از 
بازنشس��تگان، محروم   حقوق 
۳میلیون  ب��ه  نزدیک  ش��دن 
نف��ر از جمعی��ت ۱0میلیونی 
درمان��ی،  بیم��ه  از  یون��ان 
بی��کاری 2۵ درص��دی که در 
می��ان جوانان ب��ه ۵0 درصد 
می رس��د، کوچک ش��دن 2۵ 
درص��دی اقتصاد یونان  )افت 
تولی��د ناخالص ملی به میزان 
ی��ک چه��ارم( از پیامده��ای 
سیاس��ت های یادش��ده تلقی 
می شوند. سال 20۱۳ صندوق 
اعالم  بین المللی پول، رس��ماً 
کرد که سیاست های ریاضتی 
توصیه  ش��ده ب��ه دولت یونان 
در س��ال های گذشته بیش از 
حد ش��دید بوده اند و خود به 
عاملی برای فقر و فاقه بیشتر 
و بی رون��ق ماندن اقتصاد ملی 

بدل شده اند. 
در  چ��ه  س��یریزا  ح��زب 
برنامه انتخابات��ی اش و چه در 
هفته ه��ای اول تصدی دولت، 
بر حذف کامل سیاس��ت های 
تأکی��د  یادش��ده  ریاضت��ی 
س��ه گانه   گروه  برای  داش��ت. 
)نه��اد( و کش��ورهایی مانن��د 
آلمان که س��ودبرنده اصلی به 
جری��ان افتادن ی��ورو بوده اند، 
رویک��ردی  پذی��رش چنی��ن 
ورای آسیب زدن به منافع آنها 
خطری نیز به همراه داش��ت: 
اینکه در سایر کشورهای حوزه 
یورو ی��ا حتی اتحادی��ه اروپا، 
احزابی محبوبیت و قدرت پیدا 
کنند که با تاس��ی ب��ه یونان، 
یا  به مق��ررات س��خت گیرانه 
سیاس��ت های ریاضت��ی برای 
حفظ قدرت یورو تن در ندهند 
و حت��ی ب��رای تأمین رش��د 
محل های  افزایش  و  اقتصادی 
و  اس��تقراض  ب��ه  اش��تغال، 
سرمایه گذاری های دولتی روی 

بیاورند. 
اینه��ا در حال��ی اس��ت که 
می��الدی  س��ال جاری  در 
از 2۸ کش��ور  در ۱0کش��ور 
انتخابات  اروپ��ا  اتحادیه  عضو 
پارلمانی برگزار می ش��ود. در 
برخی از این کشورها هم اکنون 
احزابی  )از چپ و راس��ت( در 
دارند  قرار  نظرسنجی ها  صدر 
که چنی��ن سیاس��ت هایی را 

تبلیغ می کنند. 
ب��ا روی کار آم��دن دولت 
جدی��د در یون��ان و همچنین 
دول��ت و پارلمان هایی که به 

فاصله های کم��ی به زودی در 
اروپ��ا ب��ه روی کار خواهن��د 
آمد مس��ئله یونان بی شک در 
صدر برنامه های آنان و بالطبع 
برنام��ه پارلم��ان اروپا خواهد 
بود ای��ن در حالی اس��ت که 
یونان مصمم به خروج ازحوزه 

یورو و حتی اروپا است!  
اما چ��را یونان ب��ه یک باره 
این چنین مهم ش��ده است؟  
یون��ان  اقتص��اد  درحالی ک��ه 
اقتص��اد کوچک��ی اس��ت که 
تنها 2 درص��د تولید ناخالص 
ملی حوزه یورو را می سازد. با 
این همه خ��روج آن از حوزه 
یورو به معنای شکست نسبی 
پ��روژه اتحادیه اروپ��ا و حوزه 
یورو اس��ت که برای نخستین 
بار در تاریخ بشر از کشورهایی 
ب��ا س��طح توس��عه اقتصادی 
بس��یار متف��اوت و در عی��ن 
حال ب��ا زبان ها و فرهنگ  های 
مختل��ف و ب��ه خص��وص ب��ا 
و  خارج��ی  س��مت گیری ها 
منافع گاه متضاد تشکیل شده 
اس��ت. اثرات روانی و سیاسی 
چنین شکس��تی به س��ختی 
اندازه گیری  قابل پیش بینی و 

است. 
این نیز هس��ت ک��ه خروج 
و  ی��ورو  ح��وزه  از  یون��ان 
بازگش��ت آن ب��ه واح��د پول 
اقتص��اد  )دراخم��ا(،  قبل��ی  
کش��ور را با توجه ب��ه هجوم 
گس��ترده مردم برای برداشت 

»یورو ه��ای« خ��ود از 
بانک ها با ورشکستگی 
بیش��تری  ه��م  ب��از 
مواجه س��ازد. از سوی 
ن��ازل  ارزش  دیگ��ر، 
پول احیاش��ده، قدرت 
و ت��وان چندانی برای 
و  واردات  دولت جهت 
تأمی��ن نیازهای عمده 
کشور باقی نمی گذارد. 

هم��ه این ها می توان��د موجد 
بی ثباتی سیاس��ی و اجتماعی 
بیش��تر، ضعف بیشتر دولت و 
اقتدار آن و حتی قدرت گیری 
نیروه��ای افراط��ی ش��ود. در 
چنی��ن ش��رایطی یون��ان به 
حاف��ظ  می توان��د  س��ختی 
مرزه��ای اتحادیه اروپا باش��د 
و تضمین��ی ه��م نیس��ت که 
بحران��ش به این یا آن ش��کل 
همسایه  کش��ورهای  سایر  به 

سرریز نکند. 
آخری��ن اق��دام عاجلی که 
یون��ان انج��ام داد رفران��دوم 
اخی��ری بود که انج��ام داد و 
براس��اس آن مردم ب��ا گفتن 
»ن��ه« ب��ه سیاس��ت ریاضت 
اقتص��ادی، اتحادی��ه اروپ��ا و 
وام دهن��دگان  خواس��ته های 
مخالفت خود را با این اتحادیه 
و حمای��ت از دولت چپ گرای 

یونان اعالم کردند. 
ب��ا  یون��ان  اگرچ��ه  ح��اال 
اقتصادی بیشتری  مش��کالت 
روبه رو می ش��ود، اما س��اختار 
وح��دت اتحادیه اروپ��ا نیز به 
چالش جدی کش��یده ش��ده 
اس��ت و از آن مهم ت��ر ادام��ه 
در  اقتصادی  ریاضت  سیاست 
یونان و تعدادی از کشورهای 
جنوب��ی ح��وزه ی��ورو، مانند 
پرتغ��ال  و  ایتالی��ا  اس��پانیا، 

ش��هروندان این کشورها را به 
سوی احزاب چپ گرا نیز سوق 
داده اس��ت و این دلیل اصلی 
با  اروپاییان  اکن��ون  درگیری 

یونانیان است! 
یونانی��ان اگرچ��ه ب��ا ای��ن 
رفراندوم ب��ه مخاطرات جدی  
ش��ادمان  اکنون  اما  می افتند 
یونانی  ش��هروندان  هس��تند، 
پس از اعالم نتای��ج رفراندوم 
با تجمع در میدان سینداگما 
در مقاب��ل پارلم��ان یونان، با 
س��ر دادن شعارهایی همچون 
عزت ملی و اس��تقالل کشور 
را ب��ا هی��چ چی��زی ع��وض 
نخواهی��م ک��رد و م��ا آماده 
پذیرش هرگونه س��ختی برای 
حفط دموکراس��ی، عزت ملی 
اس��تقالل کش��ور هستیم،  و 
مخالف��ت خود را با سیاس��ت 
اقتصادی که خواسته  ریاضت 
صن��دوق  و  اروپ��ا  اتحادی��ه 
بین الملل��ی پول اس��ت اعالم 

کردند. )ایرنا(
حاال به دنب��ال این رضایت 
عمومی در یونان، دولت یونان 
با اش��راف به همین مس��ئله 
س��عی می کند ت��ا حد ممکن 
اتحادی��ه را زیر فش��ار بگذارد 
و ش��رایطی را محق��ق کن��د 
که بتواند به ق��ول و قرارهای 
انتخابات��ی خ��ود عم��ل کند. 
در ای��ن راس��تا ه��م به عنوان 
دریافت کمکی احتمالی برای 
پیش��برد برنامه های انتخاباتی 

خ��ود و ه��م به عن��وان اهرم 
فش��اری علیه آلمان خواست 
پرداخ��ت غرام��ت بابت ضرر 
و زیان ه��ای مالی و اقتصادی 
ناشی از اش��غال یونان توسط 
رژی��م هیتل��ری را نیز مطرح 
ک��رده اس��ت، خواس��تی که 
جنجال برانگیز شده و دردرون 
آلمان نیز مخالفان و موافقانی 

دارد. 
دول��ت یونان ب��ا این خطر 
ت��داوم  ک��ه  اس��ت  روب��ه رو 
بحران اقتص��ادی و اجتماعی 
و عدم موفقیتش در پیش��برد 
در  انتخابات��ی  ش��عارهای 
نزدی��ک ب��ه دو ماه��ی که از 
به  می گ��ذرد  زمام��داری اش 
تدری��ج جناح های تندروتر در 
درون حزب حاکم س��یریزا را 
قدرت  بخش��د. این گروه ها و 
پوپولیس��ت  گروه های  س��ایر 
بی��رون از ح��زب ای��ن امکان 
را می یابن��د ک��ه با تش��دید 
احساس��ات منفی علی��ه اروپا 
ضرورت خروج از حوزه یورو را 
بیشتر مطرح و محبوب کنند. 
آنها خواهان توقف بازپرداخت 
بدهی ها، ملی ک��ردن بانک ها، 
و  س��رمایه ها  کنترل خ��روج 
محدودکردن امکان برداش��ت 
پ��ول از حس��اب های بانکی و 
در نهای��ت به جریان انداختن 

دوب��اره پ��ول قدی��م یون��ان  
)دراخما( هستند. این درحالی 
اس��ت که هنوز ه��م اکثریت 
م��ردم یونان خواه��ان ماندن 
در ح��وزه یورو و اتحادیه اروپا 

هستند. 
می گوین��د  تحلیلگ��ران 
درصورتی ک��ه یون��ان از حوزه 
پ��ول واح��د اروپای��ی، یورو، 
خ��ارج ش��ود، این اق��دام به 
معنای شکس��ت سیاست های 
اعظم  ص��در  م��رکل،  آن��گال 
آلمان در مدیریت بحران مالی 

اتحادیه اروپا خواهد بود. 

اما خطر جدی است! 
ت��ا ماه ه��ای آین��ده خزانه 
یون��ان کاماًل تهی می ش��ود و 
کشور می تواند به ورشکستگی 
وضعیتی  در چنی��ن  بیفت��د. 
گرچه خروج یونان از اتحادیه 
اروپا تقریباً منتفی است، ولی 
اینک��ه مجموعه ای��ن فعل و 
انفع��االت تا چه حد به س��ود 
کاهش بح��ران و رنج عمومی 
در یون��ان بینجام��د و تا کی 
نسبی  بتواند محبوبیت  دولت 
خ��ود را حفظ کند و بی ثباتی 
قدرت گی��ری  و  سیاس��ی 
اروپ��ا  مخال��ف  نیروه��ای 
همچنان منتفی بماند، سوالی 
اس��ت که به دشواری می توان 

به آن پاسخ روشنی داد. 
پاسخ منفی شهروندان یونان 
ب��ه ش��روط اعتباردهن��دگان  
ش��امل  )تروییکای��ی 
بین المللی  صن��دوق 
کمیس��یون  پ��ول، 
اروپ��ا و بانک مرکزی 
معن��ای  ب��ه  اروپ��ا( 
یونان  خودکار  اخراج 
از حوزه یورو نیس��ت. 
در قراردادهای  اساساً 
نظر  از  ی��ورو  ح��وزه 
برای  راه��ی  حقوقی 
اخراج یک کشور از حوزه پول 
مش��ترک اروپایی دیده نشده 
اس��ت و این رفراندوم در نوع 
خود اق��دام بی نظیری بود که 
به واقع اروپاییان هیچ سازوکار 
قانون��ی  در مقابل آن ندارند و 
همی��ن اس��ت ک��ه در مورد 
خ��روج یون��ان از ح��وزه یورو 
اتفاق نظری ه��م وجود ندارد. 
برخ��ی سیاس��تمداران حزب 
محافظ��ه کار حاکم ب��ر آلمان 
– اتحاد دموکرات مس��یحی ها 
و سوس��یال مس��یحی ها – از 
م��رکل  آن��گال  صدراعظ��م 
اخ��راج  فرآین��د  خواس��ته اند 
یون��ان را آغاز کن��د اما برخی 
سیاس��تمداران آلمانی نیز در 
مقابل معتقدند که یونان باید 
در ح��وزه اروپ��ا و ی��ورو باقی 
بمان��د. خان��م رب��کا هارمس، 
فراکس��یون  آلمان��ی  ریی��س 
سبزها در پارلمان اروپا، حتی 
معتقد است وام دهندگان باید 
هر چقدر هم که شرایط دشوار 
باش��د، در صورت نیاز بس��ته 
کمک مالی س��ومی در اختیار 
یون��ان بگذارند:  »در ش��رایط 
کنونی طرف قوی تر باید کوتاه 

بیاید.« 
می گوین��د  ام��ا  منتق��دان 
چنین رویکردی پیام سیاسی 
کش��ورهایی  ب��ه  فاجعه ب��ار 

اس��پانیا  پرتغ��ال،  همچ��ون 
و ایرلن��د اس��ت ک��ه ب��رای 
خارجی،  دریافت کمک ه��ای 
اقتص��ادی  ریاضت ه��ای 
گزنده ای را به جان خریده اند. 
روی آوردن یون��ان به واحد 
پ��ول قبل��ی – دراخم��ا – یا 
واح��د پولی دیگر، دس��ت کم 
در آغ��از، پیامده��ای بس��یار 
سنگینی به اقتصاد این کشور 
تحمیل خواهد کرد. به همین 
دلی��ل دولت یونان ب��ا وجود 
اصرار بر لزوم تعدیل ش��روط 
وام دهن��دگان، هم��واره تکرار 
ک��رده ک��ه می خواه��د پول 
واح��د اروپای��ی را حفظ کند. 
مردم یونان هم بر این واقعیت 

واقفند. 
حاال پس از نتایج رفراندوم 
یونانی  بانک ه��ای  همچن��ان 
مب��ادا  ت��ا  اس��ت  تعطی��ل 
م��ردم اقدام ب��ه خالی کردن 
حس��اب های خ��ود کنن��د و 
ای��ن س��وال مه��م همچنان 
مطرح اس��ت که چه بر س��ر 
بانک ه��ای یونان خواهد آمد؟  
اکنون دول��ت یونان با کمبود 
نقدینگی مواجه است و بدون 
چ��اپ پول جدید نی��ز امکان 
کارمندان  حق��وق  پرداخ��ت 
وجود نخواهد داش��ت و نظام 
بهداش��ت و درمان آن کشور 
قادر به ادامه کار نخواهد بود. 
همچنین توقف در کار بخش 
حمل و نقل پیش خواهد آمد. 

یونان  مذاکره کنن��ده  تی��م 
همچنان در بروکسل مشغول 
چان��ه زنی اس��ت ت��ا رهبران 
ح��وزه پولی ی��ورو را متقاعد 
به پذیرش خواسته های مردم 
یون��ان کند تا بان��ک مرکزی 
اروپ��ا پرداخت ه��ای خود به 
یون��ان را قطع نکند اما رییس 
بانک مرکزی اروپا با نشس��تی 
ادام��ه  درب��اره  اضط��راری 
پرداخت مال��ی آن نهاد مالی 
به بانک های یونان در این باره 
همچنان مس��تاصل اس��ت و 
حاال  تصمیم گیری،  مش��غول 
پرداخ��ت کمک  از  صحب��ت 
۹۸ میلیارد دالری حوزه پولی 
یورو به یونان مطرح اس��ت و 
اگ��ر حوزه پولی یورو به توقف 
کمک ه��ا به یون��ان رأی دهد 
آن کش��ور از واحد پولی یورو 

خارج خواهد شد. 
ام��ا آیا به راس��تی احتمال 
خ��روج یونان از ح��وزه پولی 

یورو جدی است؟  
سناریوهایی در اینجا مطرح 
می ش��وند از جمله جایگزینی 
دولت س��یپراس با یک دولت 
وح��دت مل��ی ب��رای مذاکره 
بهت��ر با مقام ه��ای اروپایی. با 
این ح��ال، تحلیلگران »دویچ 
بان��ک« معتقدند ک��ه اکنون 
پ��س از همه پرس��ی احتمال 
خ��روج یونان از ح��وزه پولی 
یورو بیش از هر زمان دیگری 
است. یونان فرصت تعیین شده 
برای پرداخت بدهی هایش به 
صن��دوق بین الملل��ی پول در 
هفت��ه گذش��ته را از دس��ت 
س��اعت  عقربه ه��ای  و  داد 
در ح��ال حرک��ت به س��وی 
تاریخ 20جوالی هس��تند که 
ضرب االجل بعدی خواهد بود. 

آیا یونان ورشکسته، مصمم به خروج از حوزه یورو است؟ 

بررسی »نه« یونان به ریاضت اقتصادی 

تحلیلگران می گویند درصورتی که 
یونان از حوزه پول واحد اروپایی، 

یورو، خارج شود، این اقدام به معنای 
شکست سیاست های آنگال مرکل، 

صدر اعظم آلمان در مدیریت بحران 
مالی اتحادیه اروپا خواهد بود 



کمک 2میلیون یورویی اتحادیه اروپا 
برای تقویت نقش زنان در افغانستان 

اعالم  اروپا  اتحادیه 
ک��رده ک��ه ب��رای 
تقوی��ت نقش زنان 
در فعالیت های اجتماعی به ویژه حوزه های مربوط به صلح، 

2.1 میلیون یورو به دولت افغانستان کمک می کند. 
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرده که این مبلغ در چارچوب  »برنامه ملی عمل 
زنان« هزینه خواهد شد. این برنامه از 30 ژوئن 2015 در 

افغانستان اجرایی شده است. 
اجرای این برنامه بخش��ی از قعطنامه 1325 ش��ورای 
امنیت سازمان ملل در مورد برجسته کردن نقش زنان در 

اجتماع به ویژه در حوزه صلح و امنیت است. 
اتحادی��ه اروپا اعالم ک��رده که این اتحادی��ه از دولت 
افغانستان در راستای بهبود وضعیت حقوق زنان حمایت 
ک��رده و به همین منظور ت��الش می کند تا زنان در روند 

صلح و فعالیت های محلی نقش فعال تری داشته باشند. 
در بیانی��ه نمایندگی این اتحادیه در افغانس��تان آمده 
که ای��ن کمک 2.1 میلیون یورویی در راس��تای تقویت 
گفت وگو میان نهادهای جامعه مدنی و دولت، گس��ترش 
روابط میان جامعه مدنی و ادارات محلی و نهادهای محلی 

سنتی به ویژه شوراهای حل منازعات هزینه خواهد شد. 
اتحادی��ه اروپا اعالم کرده که ت��الش می کند از نقش 
م��ادران و زنان ع��ادی به عنوان بازیگ��ران کلیدی برای 
دگرگون��ی در حل منازعات محلی از طریق میانجی گری 

و گفت وگو حمایت کند. 

پناهگاهی روی ماه برای اقامت 2 نفر 
از دانشمندان  تیمی 
دانش��گاه ام آی تی و 
دانشگاه براون نوعی 
زیس��تگاه مفهومی را برای بسط دادن اقامت فضانوردان 
روی ماه و دور از فرودگرش��ان ارائه داده اند. با اس��تفاده 
از این چادرهای قابل تورم، فضانوردان خواهند توانس��ت 
از فرودگر فاصله بگیرند تا زمان بیش��تری را روی سطح 
واقعی ماه س��پری کنند. دو نفر می توانند در این چادر 
قرص مانند بخوابند و این زیستگاه مملو از اکسیژن است. 
قرار است این چادر شرایطی را مهیا کند که دو فضانورد 
لباس های فضایی ش��ان را از تن درآورده و برای هش��ت 
س��اعت و دور از فرودگر اس��تراحت کنند. بدین ترتیب 
آنها می توانند پیش از بازگش��ت ب��ه پایگاه اصلی مدت  
زمان بیشتری روی ماه به کاوش بپردازند. این زیستگاه 
که طرح مفهومی آن ارائه شده، جایی بیش از خوابیدن 
اس��ت و از فضانوردان در مقابل پرتوهای نور خورش��ید 
محافظت ک��رده و غبار ماه را از آنه��ا دور نگه می دارد. 
غبار ماه از لحاظ الکتروستاتی باردار است و به هر چیزی 
می چس��بد؛ این غبار همچنین خطرناک بوده و هر دانه 

آن به تکه های شیشه شباهت دارد. 

ساخت نخستین نمونه ماهواره های 
هواشناسی تجاری

شرکت ماهواره سازی 
ب��ه   PlanetiQ
راه ان��دازی  دنب��ال 
نخس��تین ش��بکه ماهواره های هواشناس��ی تجاری 
اس��ت. پ��س از موفقی��ت پروژه ه��ای خصوص��ی و 
تجاری ش��بکه های ماهواره ای نظیر دیجیتال گلوب 
و تصویربرداری فضایی گوگل، ش��رکت ماهواره سازی 
PlanetiQ به دنب��ال راه اندازی ش��بکه ماهواره ای 

هواشناسی با کاربرد تجاری است. 
PlanetiQ دکتر میگلریس، مدیر اجرایی ش��رکت
در مورد اهداف تجاری این شرکت اظهارکرد: به نظر 
من صنعت هواشناسی بزرگ ترین بازار سرمایه گذاری 
نس��ل جدید اس��ت، چرا که طب��ق برآوردهای انجام 
شده، گردش مالی این صنعت بر پایه فروش اطالعات 

هواشناسی بیش از 6 میلیارد دالر است. 
وی در ادام��ه اف��زود: اگرچه ش��رکت های خصوصی 
وج��ود دارند ک��ه اطالعات هواشناس��ی را منتش��ر 
می کنند، اما تمام اطالعات آنها از ماهواره های دولتی 

به  دست می آید. 
دکت��ر میگلریس در مورد اهداف این ش��رکت گفت: 
قرار است این شرکت تا سال آینده دو ماهواره سبک 
وزن را به منظور رس��یدن به شبکه ماهواره ای شامل 

12 عدد ماهواره هواشناسی به فضا پرتاب کند. 

قیمت آپارتمان در شهرک غرب
آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام شده واحدهای مسکونی در شهرک غرب تهران است. الزم به ذکر است که این ارقام 

مربوط به اعالم سامانه رسمی امالک است. 

س��الم خوانندگان گرامی. باز هم باید س��الم خودم را به شما عزیزان و فرهیختگان، 
تمدید کنم. چه کنیم؟  آنقدر تمدید ش��ده ک��ه ما هم عادت کرده ایم. قبل تر قرار بود 
قطعنامه دان ش��ان پاره شود، االن تمدیددان شان پاره شده!  عرض کنم که امروز باز به 
سطح شهر آمدیم و با هموطن دیگری در ارتباط با توافق هسته ای و مذاکرات طوالنی 
آن صحبت کردیم. از مردم خواستیم که بگویند از مذاکره کنندگان چه انتظاری دارند؟ 

بنده: سالم خانم محترم. خودتون رو معرفی می فرمایید؟ 
طرف: من مهناز رویاباف هستم، از تهران. 

بنده: شما با آقای ریابکوف روسیه نسبت ندارید؟  اسمتون شبیهه. 
طرف: متأسفانه من سریال های روسی رو پیگیری نمی کنم. 

بنده: سریال چیه؟  از چی دارید صحبت می کنید؟ 
طرف: مگه اینی که گفتید اسم یکی از بازیگرهای روسیه نیست؟ 

بنده: س��رگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه رو عرض می کنم!  سریال دیگه 
چیه؟ 

طرف: آهااا!  این ش��خصیت سیاس��یه واسه س��ریال 24ئه؟  اون سریال رو من نگاه 
نمی کنم. اصوالً به سریال های این طوری عالقه ندارم. 

بنده: خانم ش��ما اصاًل س��ریال رو رها کن!  این ربطی به سریال نداره!  واقعیه!  اصاًل 
ولش کن!  به این سوال لطفا جواب بدید که آیا موافق توافق هسته ای هستین؟ 

ط��رف: بلهه��ه!  تفافق نکنیم ک��ه دیجه من باهاتون تا همیش��ه قهلم!  اصلنم دیگه 
دوِستون ندالم! 

بنده: ببخشید، می شه بدون لهجه صحبت کنید؟ 
طرف: می گم بله!  توافق نکنیم که دیگه من از همتون برای همیش��ه ناامید میشم. 

دیگه به شما و وعده هاتون اعتنا نمی کنم. 
بنده: انتظارتون از توافق چیه؟  فکر می کنید اگه توافق بشه چی می شه؟ 

طرف: اگه توافق بش��ه... آب گرم خونه رو تا باز می کنی گرم می ش��ه. نیاز نیست دو 
س��اعت وایستی. اگه توافق بشه... ش��وهرم دیگه شبا دیر نمیاد خونه. اگه توافق بشه... 

عمر و لطیفه به هم می رسن. اگه توافق بشه... 
بنده: ببخش��ید خانوم فکر نمی کنید خیلی خواس��ته های غیر واقعی داشته باشید از 

توافق؟ 
ط��رف: م��ن؟  نههه!  ما این همه س��ال داریم مذا کره می کنیم، آخرش ش��ما بیای 
همچین حرفی بزنی؟  ما این همه سال صبر نکردیم که توافق موجود حتی نتونه عمر 

و لطیفه رو به هم برسونه!  ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. 
بن��ده: ول��ی تا اونجا که بنده می دونم، توافق بیش از اونکه بتونه خواس��ته های ما رو 

محقق کنه، می تونه نخواسته های ما رو محقق نکنه. فهمیدید منظورم چیه؟ 
طرف: یه بار دیگه دقیق تر توضیح می دید؟ 

بنده: یعنی می گم انتظار زیادی نباید از مذاکرات داشت. 
طرف: یعنی هیچی هیچی نمی شه؟ 

بنده: گفتم انتظار زیادی!  
طرف: یعنی در حدی که فریده و ماهور کارا برای همیشه به هم برسن و سر خر هم 

نداشته باشن، انتظار زیادیه؟؟ 
بنده: بابا دولته، نهاد سیاسیه، کارگردان و نویسنده که نیستن! 

طرف: یعنی  »برد پیت« نمیاد ایران؟  همچنان آب هس��ت، ولی کم است؟  هیچی 
درست نمی شه؟ 

بنده: انتظارات باید معقول باشه. 
طرف: ببخش��ید چطور ش��د ما جامون عوض شد؟  اول شما می پرسیدی من جواب 

می دادم، االن من می پرسم شما جواب می دی. 
بنده: خوانندگان عزیز من قاطی کردم، از حضورتون مرخص می شم!  

گران ترین خانه جهان که آنتالیا  )Antalia( نام دارد، متشکل از 27 طبقه است و حدود 40 هزار فوت مربع زیر بنا دارد. این خانه به مدیرعامل موکش آمبانی، ثروتمند ترین 
فرد آسیا تعلق دارد و مبلغی بالغ بر یک بیلیون دالر هزینه برداشته است. در این خانه مجلل به علت داشتن کلکسیونی از 168 ماشین، شش طبقه اول به پارکینگ های 

خانوادگی اختصاص داده شده است. 

هرس��ال بر تع��داد میلیاردره��ای جهان 
اضافه می ش��ود، اما ش��اید برای بس��یاری، 
دیدن افرادی که قبل از رس��یدن به س��ن 
40 سالگی صاحب ثروت میلیاردی شده اند 
جالب باشد. بس��یاری از این میلیاردرهای 
ج��وان ث��روت خ��ود را از راه فعالی��ت در 
کمپانی ه��ای تکنولوژی و فناوری کس��ب 

کرده اند. 
میزان دارایی خال��ص ثروتمندترین فرد 
30 س��اله جهان، پنج براب��ر دارایی خالص 
دومی��ن ثروتمن��د زی��ر 40 س��ال جهان 
اس��ت. جای تعجبی ندارد ک��ه او به همراه 
س��ه نفر دیگ��ر از افراد حاضر در فهرس��ت 
ثروتمند ترین اشخاص زیر 40 سال جهان، 
در کمپانی فیس بوک کار کرده یا می کنند. 
بنابر اعالم مؤسسه مشاوره ثروت شخصی 

Wealth-X، ش��ش نف��ر از 10 نفر اولی 
این فهرس��ت، ثروت خ��ود را از راه فعالیت 
 در ش��رکت های فع��ال در دره س��یلیکون

)Silicon Valley( کسب کرده اند که از 
آنها می توان به مارک زوکربرگ 30 س��اله، 
بنیانگذار و صاحب کمپانی فیس بوک اشاره 
کرد که در رتبه نخست این رده بندی قرار 

دارد. 
 »الیزاب��ت هولمز«، کارآفرین 31 س��اله 
آمریکای��ی و مدیرعام��ل ش��رکت ترانوس  
جدی��د  تکنول��وژی  ک��ه   )Theranos(
آزمایش خون از نوک انگشت را به نام خود 
ثبت کرد، اکنون به عنوان ثروتمندترین زن 
آمریکا در فهرست ثروتمندان زیر 40 سال 

قرار دارد.
 او 11 س��ال گذش��ته را صرف توس��عه 
یک فن��اوری انقالبی آزمای��ش خون برای 
تش��خیص بیماری ه��ا تنها ب��ا گرفتن یک 

قط��ره خون از نوک انگش��ت کرد و با ثبت 
ای��ن نو آوری، میلیاردر ش��د. تنها دونفر در 
این فهرست، ثروت خود را به ارث برده اند.

رده بن��دی  اقتصادنی��وز،  به گ��زارش   
ثروتمندترین جوانان جهان به دنبال فهرست 
اعالمی مجله فوربس از میلیاردرهای جهان 
منتشر می ش��ود که امس��ال290 تازه وارد 
در آن به چش��م می خ��ورد و بدین ترتیب، 
تع��داد کل میلیاردرهای جه��ان به 1826 
نفر می رسد.  »ایوان اش��پیگل«، 24 ساله 
جوان ترین تازه وارد فهرست میلیاردرهای 
فوربس اس��ت. وی از بنیانگذاران ش��رکت 
 Snapchat نرم اف��زار پیام رس��ان ف��وری

است. 
با این حال، وی با داش��تن ثروتی بالغ بر 
یک میلیارد و 500 میلیون دالر نتوانس��ت 
به جمع 10 ثروتمند زیر 40 س��ال اعالمی 

ازسوی Wealth-X بپیوندد. 

از بنیانگذار فیس بوک تا موسس یک شرکت آزمایش خون 

ثروتمندان زیر 40 سال اهل کجا هستند؟ 

بعد از توافق، فرید و ماهور به هم می رسند

براس��اس مطالعه ای، 55 درصد از افرادی 
ک��ه س��الم تلق��ی می ش��وند، در واق��ع به 
بیماری ه��ای حاد ریوی دچار هس��تند. در 
حالی که بعد از تس��ت »توانایی تنفس��ی«، 
ب��رای اف��راد س��یگاری وضعیت س��المت 
تشخیص داده شده ولی در حقیقت بسیاری 
از آنها و کسانی که سابقا سیگار می کشیده 
اند، از بیماری های حاد ریوی رنج می برند. 

از نظ��ر دکت��ر »جمیز کرپو«، پروفس��ور 
در دن��ور، »به طورکلی، به وض��وح تاثیرات 
اس��تعمال دخانی��ات در طوالنی مدت روی 
ریه ها و س��المت ناچیز شمرده شده است.« 
براس��اس مطالعه ای منتشر شده در روزنامه 
آمریکای��ی )جاما اینترنال پزش��کی( حدودا 
نیمی از افراد س��یگاری و کسانی که سابقا 
س��یگار می کش��یدند و در تس��ت »توانایی 
تنفسی« سالم شناخته شده اند، در حقیقت 

دچار بیماری های حاد ریوی هستند. 
55 درصد از افراد سالم شناخته شده اند

ب��ا در نظر گرفتن دیگر معیارهای درمانی 
مرتبط به برخی عملکردهای فیزیکی، عالئم 
تنفس��ی و آزمایش های عمیق تر به خصوص 
اس��کن، محققان این مطالعه اظهار کرده اند 
ک��ه 55 درصد از ش��رکت کنندگانی که در 
این آزمایش س��الم ارزیابی شدند، از برخی 

بیماری های ریوی مزمن رنج می برند. 
ای��ن مطالعه روی ح��دود 9 هزار فرد 45 
تا 80 س��ال انجام گرفته که طی 10س��ال 
حداقل یک پاکت سیگار در روز کشیده اند. 
اکثر آنها 35 س��ال و حتی 50 سال سیگار 
کشیده اند. با اس��کن مشخص شده که 42 
درص��د از ش��رکت کنندگانی که در تس��ت 
»توانایی تنفس��ی«، وضعیت س��المت برای 
ریه هایش��ان تشخیص داده شده، به آمفیزم 
)بیم��اری دهانه ه��ای ریوی که ب��ه تدریج 
باعث صدمه به ریه ها می ش��ود( یا ضخامت 

راه تنفسی دچار هستند. 
حدود 23 درصد از افراد س��یگاری نسبت 
به کس��انی که تا به حال س��یگار نکشیده اند، 
از تنگی نفس رنج می برن��د. به طورکلی افراد 
سیگاری و کسانی که قبال سیگار می کشیدند، 

به وضوح نسبت به کس��انی که هرگز سیگار 
نکشیده اند، کیفیت زندگی پایین تری دارند. 

احتم��اال بس��یاری از ای��ن اف��راد ی��ا در 
نخس��تین مراحل بیماری مزمن انسداد ریه 
مثل آمفیزم قرار دارند که حدود 2 میلیون 
از م��ردم فرانس��ه را درگیر ک��رده یا دچار 
برونش��یت حاد هس��تند که س��ومین علت 

مرگ و میر در ایاالت متحده آمریکاست. 
تحقیقات اخیر نشان می دهد وادار کردن به 
اس��کن افرادی که در طول حداقل 30 س��ال 
یک پاکت سیگار کشیده اند، می تواند به وضوح 
س��رطان را پیش از موعود تش��خیص داده و 
میزان مرگ و میر را تا 20 درصد کاهش دهد. 
براس��اس این تحقیقات، تشخیص به موقع 
بیماری ه��ای حاد ریوی همچنی��ن می تواند 
عالئم بیماری و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. 
دکتر »الیزابت ریگان«، معاون پروفس��ور 
س��ازمان ملی س��المت یهودیان می گوید: 
»ما امیدواریم که ای��ن مطالعه به بی اعتبار 
کردن افس��انه سیگاری س��الم کمک کند و 
اهمیت جلوگیری از مصرف دخانیات را جا 

بیندازد.« 

افسانه سیگاری های سالم

 یک مطالعه که دانش��گاهی در انگلیس آن را منتش��ر کرده س��قوط جوامع را تا 
حدود س��ال 2040 پیشگویی کرده اس��ت. از این پس اطالعیه های هشدار دهنده 
از هر دس��ت ش��یوع پیدا خواهد کرد اما این اخبار حاکی از این است که اگر هیچ 

اتفاقی نیفتد باز هم آینده ای تاریک در انتظار ماست. 
در ادبیات هم مانند س��ینما آینده انس��ان به ندرت خوش��بینانه ترس��یم شده. 
جنگ های��ی برای به دس��ت آوردن آب و غ��ذا، نابرابری هایی که فراگیر می ش��وند 
و در آخر نابودی جوامع... تابلویی اس��ت که دانش��گاه »آنگلیا روس��کن« با انجام 
 مطالع��ه ای در م��ورد آینده بش��ریت ترس��یم کرده اس��ت و بناب��ر توضیح مجله 
Insurge intelligence، دنیا تا افق س��ال 2040 اینچنین به سر خواهد رسید. 
چشم اندازی هش��داردهنده اما قابل پیشگیری، به شرط آنکه عادات خود را تغییر 

دهیم. 

تغییر آب و هوا و واکنش پیگیرانه 
الگوهای جدید علمی که دانش��گاه آن را طراحی ک��رده و اعضای دولت بریتانیا 
از جمله وزیر کشاورزی از آن حمایت کرده اند و به واکنش پیگیرانه انسان و تحول 

محیط زیست او امید بسته اند. 
ش��رکت انگلیسی Lloyd’s، متخصص در مشاوره به شرکت های بیمه و شریک 
اصلی در حمایت از کار موسسه پا را فراتر گذاشته و با ارائه گزارشی به مشتریانش 
آنها را در جریان خطرات سقوط جوامع و به تبع آن از بین رفتن درآمد آنها در اثر 

شوک حاصل از سیستم غذایی جهانی قرار داده است. 
از دیدگاه آنها رخ دادن س��ه فاجعه آب و هوایی کافی است تا تولید کاهش پیدا 
کرده و قیمت ها افزایش یابد، آنچه باعث وارد آمدن فش��ار بر دنیا و برهم خوردن 

ثبات دولت ها می شود. 
این موسس��ه می نویس��د: »ه��رج و مرج و گرس��نگی در حوزه های ش��هری در 
خاورمیانه، آفریقای ش��مالی و آمریکای التین ش��یوع پیدا خواهد کرد. ارزش یورو 
کاه��ش می یاب��د و بازار بورس اروپا و آمریکا هر یک به نوبه خود به 10 و 5 درصد 

سقوط خواهد کرد.«
دولت ها امکانات را بررسی می کنند

 پ��س از تحقیقات دانش��گاه ملبورن در مورد محدودیت های رش��د و توس��عه، 
گزارش های بدبینانه ش��کل می گیرند. موضوعی که نزدیک 40سال پیش در کتاب 
معروف دانش��جویان دانش��گاه ماساچوست مطرح ش��ده بود یا بررسی انجام شده 
در دانش��گاه های آمریکایی »اس��تنفورد«، »پرینس��تون«، و »برکلی« که بنا بر آن 
شش��مین نابودی دس��ته جمعی حیوانات در حال وقوع اس��ت. دولت ها با سفارش 
طرح های همه جانبه در مورد وقوع بحران های احتمالی در جهان خودشان را برای 

بدترین اتفاقات ممکن اقتصادی و ژئوپولیتیک آماده می کنند. 
رفتاری پیشگیرانه و تقریبا منطقی در جهانی که در آن تا سال 2050 جمعیتی 
در ح��دود 10 میلیارد نفر نیاز به غذا دارند یا در برابر تغییرات آب و هوایی که در 

دهه اخیر در اروپا دیده می شود. 
ک��ه همان ط��ور  نیس��ت.  قطع��ی  گزارش��ات  ای��ن  هم��ه  این ح��ال   ب��ا 

 Insurge intelligence جزیی��ات را بازگو می کند، این مدل ها بر رفتار کنونی 
اجتماعات اس��توار اس��ت. بدون آنکه واکنش احتمالی حکومت ها و مردم را برای 

پیشگیری از این پایان در نظر گرفته باشد. 

پیش بینی پایان تمدن انسانی تا سال 2040
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قیمت کل )تومان(قیمت هر متر مربع )تومان(عمر بنا )سن(مساحت بنا)متر مربع(منطقه

7.821.0001.200.000.000کلنگی153.43خ گلستان جنوبی 

79.8337.766.000620.000.000خ گلبرگ سوم

9.055.0001.150.000.000نوساز127خ کریمه رامشه

9.700.0001.425.900.000نوساز147بلوار دریا – مطهر شمالی

130810.000.0001.300.000.000خ زرافشان

135810.000.0001.300.000.000خ دادمان

10.000.0001.282.500.000نوساز121خ توحید

9.500.0001.007.000.000نوساز106بلوار درختی – خ سپهر
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