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 س��خنگوی دولت در نشس��ت هفتگی خود 
با خبرنگ��اران در پاس��خ به س��واالت متعدد 
خبرنگاران در این راستا که منابع ناشی از رفع 
تحریم ها که در آینده نزدیک آزاد می شود چه 
خواهد ش��د؟  گفت: ما می توانیم این منابع را 
به چند دس��ته تقس��یم کنیم؛ اول منابعی که 
مرب��وط به بانک مرکزی اس��ت ک��ه خود این 
منابع دو بخش اس��ت. یک بخ��ش در ذخایر 
ارزی بان��ک مرکزی اس��ت و در واقع ارزی که 
در اختیار بانک مرکزی اس��ت جزء ذخایر آن 

است که پولش وارد اقتصاد ما شد. 
محمدباقر نوبخت افزود: اما بخشی از منابع 
وج��ود دارند که تبدیل به ری��ال نشده به این 
عل��ت که این پول ها و مناب��ع ارزی مربوط به 
بانک مرکزی قابلیت ورود به داخل را نداش��ته 
اس��ت و این مقدار 23 میلیارد دالر اس��ت که 

باید به ریال تبدیل شود. 
س��خنگوی دولت خاطرنشان کرد:  بخش 
دیگری از این منابع مربوط به بانک مرکزی 
نیست و برای دولت است که دولت هنوز آن 
را وصول نکرده تا به حس��اب بانک مرکزی 
بگ��ذارد و حداقل م��ا 6 ت��ا 7 میلیارد دالر 
از ای��ن بخش نفت فروختی��م اما دالرش به 
حساب بانک مرکزی نیامده تا بانک مرکزی 
آن را ب��ه ریال تبدیل کن��د و این پول برای 
دولت اس��ت که ما به جهت محدودیت هایی 
که در نقل و انتقاالت نفتی داش��تیم امکان 
دس��تیابی به این مقادیر ب��رای ما به وجود 

نیامده است. 
وی گفت: بخش دیگری از این منابع متعلق 
ب��ه بانک مرکزی نیس��ت به دول��ت هم تعلق 
ندارد و به صندوق توس��عه ملی تعلق دارد که 
منابع آن زیر نظر هیأت امنا، در جهت اجرای 
طرح هایی که قرار است توسط بخش خصوصی 

انجام ش��ود به صورت وام داده می شود. ضمن 
اینکه بانک ها و ش��رکت های دولتی نیز منابع 
ارزی در خ��ارج از کش��ور دارند ک��ه به خاطر 
تحریم نمی توانس��تند وارد کشور کنند و همه 
این ها منابعی است که ما می توانیم متناسب با 

آزاد شدن شان روی آنها حساب کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه  »حدود 12 میلیارد دالر 
بعد ازتوافق ژنو به صورت اقس��اط ماهانه وارد 
اقتصاد ما ش��د« افزود: بخش��ی هم به صورت 
مستقیم وارد اقتصاد ما شد و بخشی را هم در 

راستای دور زدن تحریم ها آزاد کردیم. 
نوبخ��ت با م��ورد توجه ق��رار دادن ضرورت 
انجام س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارجی 
گف��ت:  هم اکنون ما تحقیق��ا از منابع خارجی 
اقتصادم��ان  در  س��رمایه گذاری  به ص��ورت 
بهره ب��رداری می کنی��م، بخش قاب��ل توجهی 
از این س��رمایه گذاری ها باعث رش��د تولید و 
افزایش اش��تغال خواهد شد و ما در این جهت 
برنامه ریزی ه��ای الزم را انجام خواهیم داد تا 

این سرمایه گذاری ها به بخش الزم برود. 
و  مدیری��ت  س��ازمان  ک��رد:  تأکی��د  وی 
برنامه ریزی کشور مصمم است تا منابعی که از 
سرمایه گذاری ها می آید و همچنین منابعی که 
از آزاد ش��دن منابع بلوکه شده وارد اقتصاد ما 
می شود به س��مت اعتبارات هزینه ای و جاری 
نرود. ما این کار را انجام خواهیم داد و آن را با 

اطالع رسانی بیشتر پیش می بریم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه  »س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی معتقد است که این پول ها باید به 
سمت تولید واشتغال برود« ادامه داد: اقتصاد 
مقاومتی همین است که ما جاری ها را محدود 
کنیم و به سمت سرمایه گذرای ها برویم و شما 
مطمئن باش��ید که ما اش��تغال را باال خواهیم 
ب��رد و البت��ه این موض��وع از طری��ق افزایش 

هزینه ه��ای جاری رخ نمی دهد، بلکه از طریق 
سرمایه گذاری هایی که در داخل انجام می شود 
ای��ن ک��ار را ادامه می دهیم و برای اس��تان به 
استان این موضوع را مدنظر قرار می دهیم که 

پول ها کجا هزینه شود. 
س��خنگوی دول��ت افزود: با توج��ه به منابع 
ارزی ک��ه داریم اولویت مان توس��عه صادرات 

است. 
وی با تأکید بر اینکه  »علت اقبال کشورهای 
دیگر به س��مت س��رمایه گذاری در ایران برای 
این است که آنها ازمزیت های نسبی این اقدام 
باخبرند«، در بیان علت س��فر هیأت آلمانی به 
ای��ران اظه��ار کرد: اگر این طور بود که س��فر 
هیأت آلمانی به ایران برای فروش کاالهایشان 

بود، وزیر نفت آنها را دعوت نمی کرد. 

هزار و 100 میلیارد تومان برای احیای 
دریاچه ارومیه

وی همچنی��ن ب��ا بیان اینکه ه��زار و 100 
میلیارد تومان برای اج��رای طرح های احیای 
دریاچ��ه ارومی��ه در آخری��ن جلس��ه هیأت 
وزی��ران اختصاص پیدا کرده اس��ت، گفت: از 
نظر کارگ��روه ویژه این دریاچ��ه هزار و 900 
میلی��ارد تومان برای 88 طرح��ی که باید در 
سال 94 برای احیای دریاچه ارومیه اجرا شود 
درخواست شده بود که 800 میلیارد تومان از 
این مقدار از محل ردیف های بودجه ای س��ال 

94 تأمین می شد. 
سخنگوی دولت افزود: هزار و 100 میلیارد 
تومان باقی مانده نیاز به مصوبه ای داش��ت که 
هیأت وزیران در جلس��ه گذشته آن را تصویب 
ک��رد. به این ترتیب احی��ای دریاچه ارومیه با 
ای��ن مصوب��ه با س��رعت بیشتری ادام��ه پیدا 

خواهد کرد. 

نوبخت با اشاره به آزاد شدن پول های بلوکه شده پس از توافق 

 اشتغال را باال خواهیم برد

در روزهایی که کاروان فعاالن اقتصادی اروپایی، ایران را به عنوان نخس��تین مقصد 
سرمایه گذاری خود انتخاب کرده اند و رقابت بین قدرت های جهانی برای 

تصاحب بازار ایران ادامه دارد، صنعت ساختمان خود را برای روزهای...

بررسی ورود خارجی ها به بازار مسکن 

 فرصتی برای
احیای کیفیت ساختمان ها

دیروز در مجلس مطرح شد: 

جزییات
توافق هسته ای 

از زبان ظریف و صالحی

بنز، وارد جاده تولید در ایران می شود
اعالم آمادگی خودروسازان آلمانی برای سرمایه گذاری در ایران

س��رمایه گذاران آلمانی در حال مذاکره 
ب��ا صنعتگران ایرانی هس��تند فعالینی که 
به عنوان اولین گروه از ش��رکت های غربی 
تمای��ل جدی خ��ود را ب��رای ورود به بازار 

ایران نشان دادند.
در ای��ن میان ش��رکت س��ازنده خودروی 
بنز اش��تیاق زیادی ب��رای ورود به بازار ایران 
اعالم کرده اس��ت و س��فر عضو ارشد گروه 
دایملر کرایس��لر که بزرگ ترین زیرمجموعه  
ش��رکت مرسدس بنز است این اشتیاق را به 
روش��نی نشان داد.  نمایندگان این شرکت 

ک��ه یک��ی از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان 
خودروی باکیفیت در جهان است به همراه 
نمایندگان ش��رکت فولکس واگن در دیدار 
با قطعه سازان ایرانی آمادگی خود را برای 
حضور در بازار ای��ران اعالم کردند. حضور 
نماینده شرکت فولکس واگن که تجربیات 
موفقی در تولید خ��ودرو در کشورهای در 
حال توس��عه دارد عالوه بر دایملر کرایسلر  
)مرس��دس بنز( نش��ان می ده��د که حتی 
ش��رایطی که دولت برای س��رمایه گذاری 
در ح��وزه خودرو تعیین کرده هم از میزان 

اشتیاق ش��رکت های خودروسازی خارجی 
برای س��رمایه گذاری در کش��ور کم نکرده 
اس��ت.  پیشاپیش مس��ئوالن اع��الم کرده 
بودن��د ک��ه خودروس��ازان خارج��ی باید 
40درصد از س��رمایه تولید را تأمین کنند 
و 30درصد از محصوالت تولید شده شان را 
هم از ایران صادر کنند.  استقبال آلمانی ها 
و برنامه ری��زی دول��ت نش��ان می دهد که 
صنعت خودروس��ازی در آستانه یک تحول 

و ورود به مرحله جدیدی است.  
گام های نخس��ت خودروس��ازان آلمانی 

برای خودروسازان فرانسوی که با رنو و پژو 
و خودروس��ازان چینی که  با چری،  جیلی 
و. . .  در ب��ازار ای��ران فعالیت دارند دروازه 
یک رقابت جدی را گشوده اس��ت.  اگرچه 
زمان بحث بر س��ر اینک��ه آلمانی ها بازار را 
از انحصار چینی ها و فرانس��وی ها درآورند 
هنوز فرا نرس��یده اما احتمال بروز تغییرات 

جدی در بازار چندان هم بیراه نیست.  
س��رمایه گذاری  درب��اره  گزارش های��ی 
آلمان ها در ای��ران را در صفحه های 3 و 5 

بخوانید.
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بیشت��ر تجهیزات مربوط به 
بارورسازی ابرها ساخت کشور 
ملی  مرکز  رییس  آمریکاست. 
تحقیق��ات و مطالعات باروری 
ابره��ا ب��ر این باور اس��ت که 
با امض��ای توافقنام��ه وین و 
لغ��و تحریم ها، امک��ان تجهیز 
ناوگ��ان بارورس��ازی ابرها در 
ای��ران فراه��م می ش��ود. ب��ه 
ای��ن ترتی��ب می توانیم تعداد 
اس��تان های تحت پوشش این 
عملی��ات را طی ی��ک تا یک 
سال و نیم آینده از 10 استان 

به 15 استان برسانیم. 
ابره��ا یکی از  بارورس��ازی 
اقدامات��ی اس��ت ک��ه وزارت 
نی��رو ب��رای غلبه ب��ر بحران 
کار  دس��تور  در  خشکس��الی 
خ��ود ق��رار داده  اس��ت. این 
عملی��ات اگرچه ب��ه ظاهر در 
ایران س��ابقه ای طوالنی دارد 
و عب��ارت بذرپاش��ی در ابرها 
-که بعدها به بارورس��ازی ابر 
ش��هرت یافت، در قانون ملی 
ش��دن آب، مصوب س��ال 46 
آمده است، اما فقط چند سالی 
اس��ت ک��ه به ط��ور منظم در 
کشور اجرا می ش��ود. عملیات 
بارورس��ازی ابره��ا در چه��ار 
س��ال منتهی ب��ه انقالب 57، 
توسط یک ش��رکت کانادایی 
تهران  روی مخازن س��دهای 
اج��را ش��د و تا س��ال 67 که 
تجهیزات این شرکت خارجی 
به ش��یرکوه یزد انتقال یافت، 
فراموش��ی سپرده  به دس��ت 
شد. با تشکیل مرکز تحقیقات 
بارورس��ازی ابره��ا در س��ال 
75 در اس��تان ی��زد، عملیات 
بارورسازی از سال 80 دوباره 

در ایران آغاز شد. 
محمدمه��دی  گفت��ه  ب��ه 
مرکز  ریی��س  جوادی��ان زاده، 
مطالعات  و  تحقیق��ات  مل��ی 
ب��اروری ابره��ا، تاکن��ون 11 
دوره عملیات بارورسازی ابرها 
در ای��ران انجام ش��ده که این 
عملیات در 10 اس��تان کشور 

اجرایی شده  است. 
»فرصت ام��روز«  ب��ه  وی 
بارورسازی  عملیات  می گوید: 
فرون��د  دو  به وس��یله  ابره��ا 
هواپیم��ا که 10 س��ال پیش 
برای ای��ن کار تجهیز ش��ده، 
انجام می ش��ود و برای توسعه 
ای��ن عملیات، نی��از به تجهیز 
ناوگ��ان هوای��ی مرک��ز ملی 
مطالعات باروری ابرها داریم. 

رییس مرکز ملی تحقیقات 
و مطالعات باروری ابرها اضافه 
می کند: با توجه به محدودیت 
بخش ه��ای  ت�ج�ه�ی���زات، 
محدودی از استان های مهمی 
که مناسب و متقاضی عملیات 
بارورس��ازی باش��ند، پ��س از 
ارزیابی شرایط، تحت پوشش 

این عملیات قرار می گیرد. 
وی در پاسخ به این پرسش 
که بارورس��ازی ابره��ا چقدر 
تاثی��ر  بارش ه��ا  می��زان  در 
دارد، بیان می کند: براس��اس 
برآوردهای انجام ش��ده، برای 
س��ال آبی 92-91 در مناطق 
هدف، شامل آذربایجان شرقی 
و غربی، کرمان، فارس، یزد و 
اصفه��ان ح��دود 18 درص��د 
افزایش بارش داشته ایم. اما در 
دنیا، عملیات بارورسازی ابرها 
درصد   15 متوس��ط  به ط��ور 
می��زان بارش ه��ا را افزای��ش 

می دهد. 
ب��ه گفت��ه جوادی��ان زاده، 
ایران  استان های  تمام  تقریبا 
ابره��ا  بارورس��ازی  قابلی��ت 
را دارن��د. زی��را بارورس��ازی 
در مناطق��ی انجام می ش��ود 
از  بی��ش  بارندگ��ی  ک��ه 
200 میلی مت��ر دارن��د. ب��ه 
اغل��ب  در  دلی��ل  همی��ن 
امکان  کوهس��تانی  مناط��ق 
دارد.  وج��ود  بارورس��ازی 
ش��یرکوه  ارتفاعات  در  حتی 
واقع در خشک ترین اس��تان 
کشور، یعنی اس��تان یزد هم 

بارورسازی انجام می شود. 

بارورسازی ابرها 
کم هزینه تر از سایر روش ها

بارورسازی ابرها اگر درست 
انجام نشود، ممکن است ابر را 
عقیم کرده و ذخایر آبی آن را 
به طور کامل از دسترس خارج 
کند. مخالفان بارورسازی ابرها 
این  نادرست  اجرای  معتقدند 
شیوه، توفان های سهمگین را 
در زمین ایجاد می کند. اخیرا 
هم رییس مرکز پژوهش های 
مجل��س، بارورس��ازی ابرها را 
عامل بروز سرطان اعالم کرده 
 اس��ت. اما مرتض��ی افتخاری، 
رییس موسس��ه تحقیقات آب 
اطمینان می دهد که در ایران 
بارورسازی کالسیک  روش  از 
که 70سال در دنیا سابقه اجرا 

دارد، استفاده می کنیم. 
می کن��د:  اضاف��ه  وی 
بارورس��ازی ابره��ا ب��ه روش 
عنوان  تحت  که  غیر کالسیک 
یونیزاس��یون  »روش ه��ای 
ج��و باال و پایی��ن« از آنها یاد 
می شود، تاثیرات ناشناخته ای 
داشته و به لحاظ کارشناسی، 
ابهام��ات زی��ادی دارد. ای��ن 
روش  هنوز به قطعیت نرسیده 

و تبعات منفی دارد. 
افتخ��اری،  گفت��ه  ب��ه 
بارورس��ازی ابره��ا ب��ه دلیل 
کاهش میزان ب��ارش و تداوم 
خشکس��الی ها در کشور، یکی 
از راه ه��ای افزایش منابع آبی 
است که هزینه زیادی هم در 

بر ندارد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در 

نام  توس��عه،  ش��شم  برنام��ه 
به ط��ور  ابره��ا  بارورس��ازی 
مس��تقیم ذک��ر نش��ده، بیان 
تکنول��وژی جدید  ورود  کرد: 
و تعمی��ق بخشی��دن ب��ه آن 
در برنامه ش��شم لحاظ شده، 
بارورس��ازی  بنابراین عملیات 
از  س��همی  قطع��ا  ابره��ا 
قال��ب ورود  را در  اعتب��ارات 
خود  به  تکنولوژی های جدید 

اختصاص خواهد داد. 
ب��ه اعتقاد رییس موسس��ه 
ورود  آب،  تحقیق��ات 
تکنولوژی های جدید به کشور 
کمک می کند ک��ه در زمینه 
تزری��ق یدیدنق��ره ب��ه ابرها، 
پیش بینی های خوبی داش��ته 
باش��یم. این مس��ئله بر تاثیر 
بر  ابرها  بارورس��ازی  بیشت��ر 
میزان بارش ها کمک می کند. 

روش های ارزیابی سخت و 
توام با خطا

با توجه به اینکه در طبیعت 
دو نوع ابر س��رد و گرم وجود 
دارد، برای ب��ارور کردن ابرها 
امکان��ات  و  تجهی��زات  نی��ز 
متفاوت��ی نی��از ب��وده و فصل 
بارورسازی هم تغییر می کند. 
اب��ر گ��رم مخص��وص مناطق 
حاره مانند تایلند و هند است. 
اگرچه در ایران هم در برخی 
مناطق و در فصل تابستان ابر 
گرم وجود دارد، اما بارورسازی 
در کش��ور مبتنی ب��ر فعالیت 
اس��ت.  س��رد  ابره��ای  روی 
بی��ش از 90 درصد از ابرهای 

ایران ابر س��رد بوده و عملیات 
از  زمس��تان  در  بارورس��ازی 
آبان ماه تا اردیبهشت سال بعد 
انجام می شود. در ایران، برای 
از یدیدنقره  ابرها  بارور کردن 
استفاده می شود. این ماده ابر 
را برای بارش تحریک می کند. 
ب��ا وجود آمارهایی که از تاثیر 
عملیات بارورسازی بر افزایش 
میزان بارش ارائه می شود این 
برآوردهای  آی��ا  که  پرس��ش 
انجام ش��ده، قطعی اس��ت یا 
اس��ت.  خیر، هم��واره مطرح 
ریی��س مرکز مل��ی تحقیقات 
و مطالع��ات ب��اروری ابرها به 
این پرس��ش این گونه پاس��خ 
می دهد: »روش ارزیابی خیلی 
س��خت و توام با خطا اس��ت. 
نتایج��ی ک��ه در ارزیابی ها به 
دس��ت می آی��د را نمی توان با 
ابرها  بارورس��ازی  به  قطعیت 

نسبت داد«. 
وی ادام��ه می ده��د: بارش 
تصادفی تری��ن  از  یک��ی 
پدیده ه��ای طبیعت اس��ت و 
ارزیابی ک��ردن آن  بنابرای��ن 
هم کار س��ختی است. ضمن 
داده ه��ای  س��نجش  آنک��ه 
ه��م  باران س��نجی  ایس��تگاه 
ت��وام ب��ا خطاس��ت. بنابراین 
با قطعی��ت نمی ت��وان درباره 
نتای��ج حاصل از بارورس��ازی 
ابره��ا صحبت ک��رد. به گفته 
جوادی��ان زاده دو نوع ارزیابی 
نتای��ج عملی��ات بارورس��ازی 
در دنی��ا متداول اس��ت. یکی 
آنک��ه با اس��تفاده از داده های 
ایستگاه های باران سنجی طی 
ماه های انجام عملیات، میزان 
می شود.  اندازه گیری  بارش ها 
برمدل های  مبتنی  دوم  روش 
روش  این  اس��ت.  هواشناسی 
یکی از جدیدترین روش هایی 
است که در دنیا به کار گرفته 
می ش��ود و امس��ال در ایران 
از این ش��یوه برای س��نجش 
نتای��ج عملی��ات بارورس��ازی 
استفاده ش��ده  است. عملیات 
ب��ه  بارورس��ازی ه��ر س��اله 
سفارش وزارت نیرو با استفاده 
از اعتباراتی که این وزارتخانه 
ب��ه ام��ر اختص��اص می دهد، 
مرکز  رییس  می ش��ود.  انجام 
امیدوار  ابرها  بارورسازی  ملی 
اس��ت امس��ال با اس��تفاده از 
اعتبارات خشکس��الی، بودجه 
ای��ن  اختی��ار  در  مناس��بی 
مرک��ز ب��رای انج��ام عملیات 

بارورسازی قرار گیرد. 

با امضای توافقنامه وین

استان های تحت پوشش عملیات 
بارورسازی ابر 50درصد افزایش می یابند

چهارشنبه
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بازار نفت

ایران برای همکاری با شرکت های 
نفتی روسی آمادگی دارد

ریی��س اداره نظارت بر ص��ادرات و مبادالت مواد 
نفتی وزارت نفت جمهوری اس��المی ایران آمادگی 
کشورمان را ب��رای همکاری با ش��رکت های نفت و 
گاز روس��یه اعالم کرد.  »علی احم��د یارمحمدی« 
در گفت وگ��و با خبرگزاری روس��ی »اس��پوتنیک« 
خاطرنش��ان کرد: ایران نفت تولی��دی خود را بدون 
هرگونه واس��طه در بازار جهان��ی عرضه می کند، اما 
این امر مانع همکاری تهران و مسکو در بازار جهانی 
نفت نخواهد ش��د. وی افزود: دولت ایران پس از لغو 
تحریم ه��ا، راهب��رد جدیدی را در تم��ام بخش های 

اقتصادی به ویژه در صادرات نفت اعمال می کند. 
رییس اداره نظارت بر صادرات و مبادله مواد نفتی 
وزارت نف��ت یادآوری کرد: ش��رکت نفت لوک اویل 
ب��رای بازگشت به ای��ران  )مشارک��ت در طرح های 
انرژی کشور( ابراز عالقه مندی کرده است و در حال 

حاضر با این شرکت در حال مذاکره هستیم. 
وی ادام��ه داد: با چند ش��رکت نفتی روس��ی هم 
ک��ه در عرصه های دیگری فعالیت می کنند مقدمات 
مذاکرات را فراهم می کنیم. یارمحمدی خاطرنشان 
کرد: انتظار داریم هیأت های اقتصادی روس��یه برای 
بسط و گس��ترش همکاری ها به دیدارهای منظم از 
ای��ران بپردازند، به ویژه با توجه ب��ه این واقعیت که 
همکاری ه��ای دو طرف پیش از تحریم ها و در دوره 
اعم��ال آنها متوقف نشده اس��ت. وی اف��زود: انتظار 

گسترش همکاری ها را در دوره پساتحریم داریم. 

با مشارکت در توسعه میدان آزادگان
 ژاپنی ها به صنعت نفت ایران 

بازمی گردند
خبرگزاری رسمی کیودو از امکان بازگشت شرکت 
اینپکس ژاپن به طرح توس��عه میدان نفتی آزادگان 
خبر داد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی 
کیودو، یک مقام ارش��د وزارت نفت ایران اعالم کرد: 
امکان از س��رگیری حض��ور و فعالیت ژاپن در پروژه 
توس��عه میدان نفت��ی آزادگان که پنج س��ال پیش 
ش��رکت ژاپنی اینپکس به دلیل فش��ار تحریم های 

آمریکا و غرب از آن کناره گیری کرد، وجود دارد. 
بازگش��ت ش��رکت اینپک��س ب��ه پروژه توس��عه 
می��دان نفتی آزادگ��ان واقع در جن��وب غرب ایران 
نشان دهنده تمایل ایرانی ها برای بهره مندی از توان 

فنی ژاپنی هاست. 
ای��ران از میزان پیشرفت ش��رکت چینی در طرح 
توسعه میدان نفتی آزادگان پس از خروج اینپکس، 
ناراض��ی ب��وده و ابراز امیدواری می کن��د که پس از 
توافق جامع هسته ای اخیر میان تهران و کشورهای 
گروه 1+5 در وین، احتمال مشارکت ش��رکت ژاپنی 

در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان فراهم شود. 
ش��رکت اینپکس ژاپن در س��ال 2010 میالدی به 
دلیل محدودیت ها و فشاره��ای حاصل از تحریم های 
ایاالت متح��ده آمریکا مجبور ب��ه کناره گیری از طرح 
توسعه میدان نفتی آزادگان شد. مقام ارشد وزارت نفت 
ای��ران با بیان اینکه بازگش��ت دوباره اینپکس به طرح 
توسعه میدان نفتی آزادگان به نظر وزارت نفت بستگی 
دارد، گف��ت: دیدگاه مثبتی نس��بت ب��ه بازگشت این 
شرکت ژاپنی به طرح توسعه میدان نفتی آزادگان دارم. 
ش��رکت اینپکس ک��ه در توکیو به ثبت رس��یده 
و بخشی از س��هام آن متعلق به دولت ژاپن اس��ت، 
پیش از خروج از طرح توس��عه میدان نفتی آزادگان  
)به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین ذخای��ر نفت خام در 
منطقه خاورمیانه به ش��مار م��ی رود( پس از تشدید 

تحریم های ایران، در این پروژه سهیم بود. 

در هفته منتهی به ١٠ ژوئیه
 کاهش 3 دالری قیمت نفت خام 

ایران در بازارهای جهانی
قیمت نف��ت ایران در هفته منته��ی به 10 ژوئیه 

در بازارهای جهانی بیش از سه دالر کاهش یافت. 
به گزارش ایرنا، قیمت نفت س��بک ایران در هفته 
منته��ی به 10 ژوئیه س��ه دالر و 61 س��نت کاهش 
یافت و به 56 دالر و 61 س��نت در هر بشکه رسید؛ 
میانگین قیمت نفت س��بک ایران از ابتدای امس��ال 

تاکنون 55 دالر و 66 سنت بوده است. 
قیم��ت نف��ت س��نگین ایران نی��ز ب��ه 55 دالر و 
41 سنت رسیدکه نس��بت به هفته گذشته سه دالر 
و 2٣ س��نت برای هر بشکه کاه��ش یافت؛ میانگین 
قیمت نفت س��نگین ایران از ابتدای امس��ال تاکنون 
5٣ دالر و 57 س��نت بوده اس��ت. قیمت سبد نفتی 
اوپک نیز در هفته مورد بررسی با سه دالر و8٣ سنت 
کاهش به 55 دالر و هفت سنت در هر بشکه رسید. 
میانگین قیمت س��بد نفتی اوپک از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون 55 دالر و 21 س��نت برای ه��ر بشکه بوده 
اس��ت. قیمت نفت خام دبلیو تی  ای در هفته منتهی 
به 10ژوئیه با کاهش پنج دالر و 29 س��نت، ش��اهد 
بیشتری��ن کاهش بود؛ هر بشکه نفت دبلیو تی ای در 
هفته مورد بررس��ی 52 دالر 54 س��نت معامله شد. 
قیمت نفت برنت نیز با چهار دالر و سه سنت کاهش به 
56 دالر و 60 سنت رسید؛ میانگین قیمت نفت برنت از 
ابتدای امسال تاکنون 57 دالر و 9٣ سنت بوده است. به 
گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت 
نفت خام دوبی نیز با س��ه دالر و 59 س��نت کاهش به 
57 دالر و 12 سنت و عمان نیز با سه دالر و 5٣ سنت 

کاهش به 57 دالر و 18 سنت برای هر بشکه رسید. 

معاون وزیر نیرو اعالم کرد
 سرمایه آلمانی ها در ریل توسعه ایران 

 مع��اون برنامه ریزی در امور اقتصادی وزارت نیرو 
گفت: سرمایه گذاری خارجی در ایران می تواند یکی 
از مولفه ها در توسعه کشور باشد، لذا می توان توافق 
ایران و آلم��ان را در حوزه انرژی یک اتفاق خوب و 

مثبت قلمداد کرد. 
علیرض��ا دائمی در گفت وگو با ایس��نا درخصوص 
تأثی��ر س��رمایه گذاری خارجی و نق��ش آن در حل 
مشکالت صنعت کشور اظهار کرد: فارغ از اینکه این 
سرمایه گذاری ها می تواند منجر به کاهش مشکالت 
اقتصادی باش��د، ارتباط بین المللی به ویژه ارتباطات 
اقتصادی از ضرورت هایی اس��ت که باید مورد توجه 

قرار بگیرد. 
وی ادامه داد: آنچه مس��لم اس��ت این است که 
با س��رمایه گذاری های خارجی می ت��وان به تندتر 
شدن مسیر توس��عه کشور و اس��تفاده بهینه تر از 
مناب��ع موجود کمک کرد به همی��ن دلیل وزارت 
نی��رو به دنبال ج��ذب هرچه بیشتر س��رمایه های 

خارجی است. 
معاون برنامه ریزی در امور اقتصادی وزارت نیرو 
ب��ا بیان اینکه س��رمایه گذاری خارج��ی نمی تواند 
به عن��وان ی��ک عام��ل اصل��ی ح��الل مش��کالت 
باش��د، گف��ت: س��رمایه گذاری  ایران  اقتص��ادی 
خارج��ی می تواند یک عامل مؤثر در حل مس��ائل 
کشور باشد اما نمی توان از آن به عنوان یک عامل 

اصلی یاد کرد.
دائمی عامل اصلی در توسعه یک کشور را داشتن 
برنامه ه��ای خوب و اجراه��ای آن برنامه ها عنوان و 
اظهار کرد: برای اجرایی ش��دن ای��ن برنامه ها چهار 
فاکتور نیروی انسانی، س��رمایه، دانش فنی و منابع 

طبیعی الزم و ضروری است. 
ب��ه گفته وی اگ��ر این چهار مولف��ه کنار هم قرار 
بگیرد قطعاً ش��رایط توسعه در کشور محقق می شود 
و به طورکل��ی نی��ز می ت��وان گفت س��رمایه گذاری 
خارج��ی می تواند یکی از مولفه ها در توس��عه کشور 
باش��د و مذاک��ره ایران و آلمان در ح��وزه انرژی نیز 
به طور قطع تأثیرات مطلوبی در توسعه کشور خواهد 

داشت. 

افزایش تولید نفت ایران می تواند 
بازار را شگفت زده کند

ایران می تواند تولید نفت خود را که با تحریم ها 
متوقف ش��ده بود، س��ریع تر از ه��ر کشور دیگری 
احیا کند؛ اگر تاریخ توقف های قبلی بتواند راهنما 

باشد. 
خاویر ب��الس، نویس��نده و تحلیلگر خبرگزاری 
بلومب��رگ، در مطلب��ی ک��ه در ای��ن خبرگزاری 
منتش��ر کرده، نوش��ته اس��ت ایران س��ریع تر از 
آنچ��ه انتظار م��ی رود، می تواند با رف��ع تحریم ها 
تولی��د نفت خود را افزایش ده��د و بازار نفت را 
ش��گفت زده کند. با این حال، او به نقل از آژانس 
بین المللی انرژی، نوش��ته است اغلب کارشناسان 
درباره توان ایران برای بازگشت به وضعیت سابق 
خود، بس��یار بدبین هس��تند. او در یادداش��تش 

نوشته است: 
اتفاق نظر در میان تحلیلگران و تجار این است که 
تهران پس از برداش��ته شدن تحریم ها دست کم به 
یک س��ال نیاز دارد تا تولید را به س��طحی که قبل 
از محدودیت ها در س��ال 2012 ب��ا آن روبه رو بود، 

افزایش دهد. 
تخمین ه��ای بدبینان��ه ب��رای اخت��الل در تولید 
دو عض��و اوپک، لیب��ی و ونزوئال، براس��اس تحلیل 
داده هایی که بلومب��رگ انجام داده، احیای زودتر از 

انتظار را نقش بر آب می کند. 
همان ط��ور که آنتونی هالف، رییس بخش بازار 
نف��ت در آژان��س بین الملل��ی ان��رژی گفته هیچ 
دلیل محکمی برای اینکه ش��ک داش��ته باش��یم 
ایران می تواند از نظر ظرفیت فنی بس��یار زودتر 
انرژی  باال رود، وجود ندارد. آژان��س بین المللی 
با نگاه کردن به دیده ش��ک به اینکه حوزه نفت 
ایران ب��ر اثر تحریم ه��ا ضایع یا تخریب ش��ده، 

موافق نیست. 
اجماع عمومی در میان کارشناسان شرکت هایی 
مثل وود مکنزی یا اس��تاندارد چارتر این است که 
ایران دس��ت کم به یک س��ال ب��رای بازگشت به 
س��طح تولید قبل از تحریم ها یعن��ی ٣.8 میلیون 
بشک��ه در روز از 2.8 میلی��ون بشکه حال حاضر، 

زمان نیاز دارد. 
با این ح��ال، برخی کارشناس��ان نی��ز می گویند 
نبای��د توانایی یک کش��ور را که ب��ه دالر نیاز دارد، 
در تولید نفت دس��ت کم گرف��ت. اتفاق نظر در بازار 
نف��ت محافظه کار اس��ت و ب��رای همین اس��ت که 
تخمین ه��ا درباره تولید نفت ایران، افزایش تدریجی 

را پیش بینی کرده است. 
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اتحادی��ه  رییس��ه  هی��أت  عض��و 
نف��ت،  فرآورده ه��ای  صادرکنندگ��ان 
گ��از و پتروش��یمی گفت: پ��س از لغو 
تحریم ه��ا، امکان حض��ور در بازارهای 
جدیدی در اروپا، آفریقا و آس��یا فراهم 
ش��ده، لذا میزان صادرات فرآورده های 
نفتی افزایش خواهد یافت. سیدحمید 
حسینی در گفت وگو با ایرنا، درخصوص 
وضعیت ص��دور فرآورده های نفتی در 
دوران پس��اتحریم، اظه��ار داش��ت: با 
رف��ع تحریم ها، مشتری��ان قدیمی نیز 
بازمی گردن��د که این مس��ئله صادرات 
را افزای��ش می ده��د. وی با پیش بینی 
اینک��ه با رفع تحریم ها، میزان صادرات 
فرآورده ه��ای نفتی کشور افزایش قابل 
توجهی پیدا کند، افزود: رفع تحریم ها، 
باعث صرف��ه جوی��ی 15 درصدی در 

هزینه های صادرات می شود. 
اتحادی��ه  رییس��ه  هی��أت  عض��و 
صادرکنندگ��ان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی خاطرنشان کرد: به دلیل 
تحری��م، ناچار ب��ه پرداخت هزینه های 
اضاف��ی برای بیمه، حمل و نقل و انتقال 
پول هستیم که پس از رفع تحریم این 

هزینه های اضافی حذف می شود. 
وی درباره میزان افزایش صادرات به 
اروپ��ا گفت: با لغ��و تحریم ها می توانیم 
میزان ص��ادرات محصوالتی مانند نفتا 

و گ��از مایع به اروپ��ا را افزایش دهیم، 
به طوری که بازار خوب��ی برای آنها در 

اروپا وجود دارد. 
اتحادی��ه  رییس��ه  هی��أت  عض��و 
نف��ت،  فرآورده ه��ای  صادرکنندگ��ان 
گ��از و پتروش��یمی اضافه ک��رد: البته 
به دلیل پایین بودن اس��تاندارد برخی 
از محص��والت مانند گازویی��ل، امکان 
بازاریابی برای آنها در اروپا وجود ندارد 
و بای��د آن را در کشورهای آس��یایی و 

همسایه به فروش برسانیم. 
با توجه به سیاست دولت برای فاصله 
گرفتن از خام فروشی، بازاریابی و فروش 
فرآورده های نفتی نیز مورد توجه جدی 
دول��ت قرار دارد، اما ب��ه دلیل تحریم، 
فرصت ص��ادرات آن ب��ه خوبی فراهم 
نشده بود. تحریم های بانکی، بیمه ای و 
ممنوعی��ت نقل و انتقال پول از موانعی 
به ش��مار می رفتند که همچون سدی 
جل��وی افزایش ص��ادرات فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی را گرفته بودند، اما 
با موفقیت مذاکرات هس��ته ای و توافق 
وین، قرار اس��ت در آین��ده ای نزدیک 
تحریم ه��ای مرتبط ب��ا صنعت نفت و 
همچنین تحریم ه��ای بانکی و بیمه ای 
لغو ش��ود که حصول آن باعث جهشی 
جدید در ص��ادرات فرآورده های نفتی 

کشورمان می شود. 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
ب��ا تأکید ب��ر اینکه با توجه ب��ه تغییر 
ش��رایط بین المللی ایران بار دیگر باید 
ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی در 
ای��ن صنعت نقش آفرین��ی کند، گفت: 
بای��د با ایجاد زیرس��اخت ها ب��ار دیگر 
شرایط را برای حضور دوباره شرکت ها 
و س��رمایه گذاران خارجی فراهم کنیم. 
تحقق این ام��ر قابلیت های مختلفی را 

می طلبد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نفت  )MOP(، عباس ش��عری مقدم، 
اینکه خصوصی س��ازی صنعت  با بیان 
پتروش��یمی قدرت تصدی گری شرکت 
مل��ی صنایع پتروش��یمی ای��ران را در 
این صنعت به شدت کاهش داده است، 
گفت: این شرکت به پدری می ماند که 
فرزندانش بزرگ شده اند و تمام ارث و 
میراث خود را بین آنها تقس��یم کرده و 

برای خودش چیزی نمانده است. 
عالق��ه  بخواهی��م  اگ��ر  گف��ت:  وی 
سرمایه گذاران را برای حضور در ایران به 
فعلیت برس��انیم باید سه اصل را رعایت 
کنیم؛ نخست، تعیین قیمت خوراک در 
درازم��دت که قابل رقاب��ت با کشورهای 
رقی��ب باش��د، دوم ایجاد زیرس��اخت ها 

توسط دولت و سوم ثبات قوانین. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنای��ع 

پتروش��یمی افزود: اگر این س��ه مورد 
س��رمایه گذار  چ��ون  نش��ود  فراه��م 
نمی تواند آینده سرمایه خود را تضمین 
ش��ده ببیند، برای س��رمایه گذاری به 

ایران نخواهد آمد. 
وی در م��ورد دلی��ل اع��الم نشدن 
قیمت و فرمول خوراک پتروش��یمی ها 
در سال 94 گفت: قرار بود این موضوع 
در سه ماهه نخست امسال نهایی شود، 
اما به دالیلی که بن��ده از آن بی اطالع 
هستم تاکنون این امر رخ نداده است. 
ش��عری مق��دم با اش��اره ب��ه ورود 
س��ازمان برنامه و بودج��ه، وزارت نفت 
و وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
به بح��ث تعیین فرمول ن��رخ خوراک 
واحده��ای پتروش��یمی در س��ال 94 
تصریح کرد: با توجه به توافق هسته ای 
ای��ران و کشورهای عضو گ��روه 5+1، 
هم اکن��ون یکی از پرس��ش های اصلی 
سرمایه گذاران و ش��رکت های خارجی 
برای حضور در این صنعت زمان تعیین 

فرمول بلندمدت خوراک است. 
شعری مقدم ادامه داد: البته سود 20 
درصدی موج��ود در پروژه های صنعت 
نفت برای سرمایه گذاران داخلی چنان 
خیره کننده نیست، زیرا هم اکنون سود 
س��پرده گذاری در بانک ه��ای ایران��ی 

حدود 27 درصد است. 

گشایش بازار جدید فرآورده های نفتی 
در اروپا و آسیا با لغو تحریم ها

ایجاد زیرساخت ها مقدمه حضور 
دوباره شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی

لیال مرگن



دو روز پیش هیات بلند پایه 
آلمانی که در صدر آنها معاون 
صدراعظم آلمان قرار داشت، به 
ایران آمدند. برای نخستین بار 
پس از 13 سال هیاتی آلمانی 
در سطح وزیر به ایران آمدند تا 
به گفته فعاالن بخش خصوصی 
پیام آشتی سیاسی و اقتصادی 
را ب��ا ای��ران، ب��ه هم��راه خود 

بیاورند. 
ب��ا  هم��راه  هی��ات  ای��ن 
نمایندگان پنج ش��رکت بزرگ 
این کشور در ایران حضور یافت 
که در این میان نمایندگان دو 
ش��رکت خودروسازی فولکس 
واگن و دایملر )بنز( این تیم را 
همراهی کردند و با نمایندگان 
صنع��ت خ��ودروی ای��ران نیز 
مذاکرات��ی را انج��ام دادن��د. 
ح��اال برخ��ی از اعضای حاضر 
در ای��ن مذاک��رات می گویند 
که خودروس��ازان آلمانی برای 
س��رمایه گذاری و حض��ور در 

ایران اعام آمادگی کرده اند. 
نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
عض��و هیات مدی��ره انجم��ن 
ق�ط�ع�ه س���ازان و ری��ی��س 
کمیس��یون تس��هیل فض��ای 
کس��ب وکار ات��اق بازرگان��ی، 
نشس��تی  در  گذش��ته  روز 
خب��ری، درباره دس��تاورد این 
مذاک��رات اظهار کرد: در طول 
مذاک��ره چندس��اعته ای که با 
نمایندگان این خودروس��ازان 
ص��ورت گرف��ت، آنه��ا اعالم 
کردند که برای آمدن به ایران 
ای��ران  در  س��رمایه گذاری  و 
عالقه مندن��د. همچنین تمایل 
دارن��د ک��ه با ش��رکای ایرانی 
فعالی��ت کنند. البت��ه یکی از 
نگرانی ه��ای آنه��ا پیدا کردن 
ش��رکای ایرانی ب��ود که مقرر 
ش��د ما در پیدا کردن ش��ریک 
با آنها همکاری داشته باشیم. 
او با بیان اینکه آنها آمادگی 
خودش��ان را ب��رای هم��کاری 
و  قطعه س��ازی  صنع��ت  ب��ا 

اع��الم  ای��ران  خودروس��ازی 
کردن��د، ادام��ه داد: این اعالم 
آمادگی بزرگ ترین دس��تاورد 
ای��ن مذاک��رات ب��ود. البته ما 
ای��ن نکت��ه را متذکر ش��دیم 
ک��ه فعالی��ت در ای��ران دیگر 
مانند س��ابق نیس��ت و شرایط 
تغیی��ر ک��رده اس��ت. هر کس 
که می خواه��د امروز در ایران 
 س��رمایه گذاری کن��د بای��د با 
40 درص��د س��اخت داخ��ل 
فعالی��ت خود را ش��روع کند و 
حداق��ل 30 درصد از تولیدات 
خود را از ایران به س��ایر کشور 

صادر کند. 
نجفی من��ش اف��زود: زمانی 
بود که ما در ش��رایط س��ختی 
بودی��م و ناچار بودیم هر آنچه 
را آنه��ا می گوین��د، بپذیری��م 
ام��ا امروز ش��رایط تغییر کرده 
اس��ت. ما در افق 1404 برنامه 
جامعه ای برای صادرات خودرو 
داریم و نمی توانیم خودروهای 

30 س��ال پیش را صادر کنیم 
لذا ناچاریم شرکای جدید پیدا 

کنیم. 

سفر 70 شرکت ایرانی 
به وین

عض��و هیات مدی��ره انجمن 
قطعه س��ازان با بیان اینکه این 
مذاک��رت ش��روع اقدامات ما 
برای پیوستن به اقتصاد جهانی 
بود، تصریح کرد: در آخر هفته 
جاری هی��ات بزرگ ایرانی به 
سرپرستی وزیر صنعت به وین 
می روند که حدود 70 ش��رکت 
ایرانی نیز این هیات را همراهی 
می کنند. همچنین در آینده ای 
نزدی��ک ش��اهد ورود هیات��ی 
فرانسوی به کشور خواهیم بود. 
او در پاس��خ ب��ه پرسش��ی 
مبنی بر اینکه گفته می ش��ود 
هم��کاری  فولکس واگ��ن 
مشترک را با ایران خودرو آغاز 
خواه��د ک��رد، گفت: هم ایران 

خ��ودرو و ه��م فولکس واگن با 
برای  مختلف��ی  ش��رکت های 
آغاز همکاری مشترک مذاکره 
کرده ان��د، بنابراین اگر این دو 
ش��رکت ب��ه منافع مش��ترک 
برس��ند، همکاری با یکدیگر را 

آغاز خواهند کرد. 
عض��و هیات مدی��ره انجمن 
قطعه س��ازان ایران در پاس��خ 
به اینکه گفته می ش��ود شرط 
هی��ات اقتص��ادی آلمان برای 
گس��ترش همکاری اقتصادی 
با ایران، به رس��میت شناختن 
رژیم صهیونیس��تی بوده است، 
خاطرنشان کرد: این هیات در 
این زمینه شرطی مطرح نکرد 
بلکه آنها نظر خودشان را اعالم 
کردند و وزارت خارجه نیز نظر 
رسمی ما را اعالم کرد. بنابراین 
همکاری های ما با آلمان ربطی 

به این موضوع ندارد. 
نجفی من��ش با بی��ان اینکه 
پ��ژو و  مانن��د  ش��رکت هایی 

رن��و در نق��ل و انتق��ال پول با 
ایران مش��کل داش��تند، گفت: 
نمایندگان شرکت  پژو گفته اند 
 ک��ه آمادگ��ی داخلی س��ازی 
80 درصد خودروهای تولیدی 
در ای��ران را دارن��د و انتظار ما 
در ای��ن زمین��ه آن اس��ت که 
قطعه س��ازان نی��ز از مرحل��ه 
ابتدای��ی طراحی خ��ودرو در 
مذاکرات حضور داشته باشند. 

ایرانی ها در پی شرکای 
خارجی در آلمان

به گفت��ه نجفی منش هیات 
آلمانی از خودروس��ازان ایرانی 
ب��رای حض��ور در نمایش��گاه 
فرانکف��ورت  خ��ودروی 
دع��وت ک��رده ت��ا در آنجا به 
ادام��ه مذاک��رات بپردازن��د و 
خودروس��ازان ایران��ی بتوانند 
ش��رکای خود را انتخاب کنند. 
هوم��ن حاجی پ��ور، مدیر امور 
تشکل  اتاق بازرگانی ایران نیز 
در ای��ن نشس��ت با بیان اینکه 
در جلسه روز گذشته با هیات 
آلمانی آنها از ما خواس��تند تا 
در نمایش��گاه خودروی آلمان 
حضور داشته باشیم، گفت: این 
نمایش��گاه ش��هریورماه برگزار 
می شود و حضور خودروسازان 
و قطعه س��ازان ایرانی می تواند 
عامل��ی ب��رای هم��کاری ب��ا 

شرکت های آلمانی باشد. 
همچنین فرهاد احتشام زاد، 
واردکنندگان  انجم��ن  رییس 
خ��ودرو، ب��ا بی��ان اینک��ه در 
شهریور ماه سال جاری شصت 
و ششمین نمایشگاه تخصصی 
برگ��زار  آلم��ان  در  خ��ودرو 
می شود، افزود: برای نخستین 
بار ایرانی ها به یک نمایش��گاه 
ب��رای پی��دا ک��ردن پارتن��ر 
تج��اری مراجع��ه می کنن��د. 
گروه ه��ای تخصص��ی برای باز 
کردن باب همکاری و توس��عه 
س��رمایه گذاری در نظر گرفته 

شده است. 

اعالم آمادگی خودروسازان آلمانی برای سرمایه گذاری در ایران

بنز وارد جاده تولید در ایران می شود

ش��رکت  هیات مدیره  ریی��س 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
در مورد برنامه های این ش��رکت 
در دوران پس از تحریم به صدای 
اقتصاد گفت: بعد از تفاهم لوزان 
که در همان ابتدای س��ال انجام 
شد، برنامه های شستا برای عبور 
از ش��رایط تحریم و رس��یدن به 
ش��رایط هموار اقتصادی طراحی 
ش��د. آن زمان فراخوانی به همه 
بخش ه��ا داده ش��د و از هم��ه 
فعاالن اقتصادی خواس��ته ش��د 
ت��ا نظر خ��ود را برای عبور از این 
ش��رایط اقتص��ادی ارائه دهند تا 
بت��وان بهتری��ن بهره برداری را از 
آن کرد. یکی از نخستین اقدامات 
انجام ش��ده این بود که در بخش 

بین الملل، معاونتی تش��کیل شد 
ت��ا مطالعه در این بخش را انجام 

دهد. 
داد:  ادام��ه  لطف��ی  مرتض��ی 
تصمیمات جدیدی برای مدیریت 
دوران جدید گرفته ش��د. در این 
مدت مذاک��رات و رفت و آمدهای 
فراوان��ی ب��ا کش��ورهای خارجی 
داش��تیم. متوج��ه ش��دیم ک��ه 
تمایالت زیادی در بخش مالکیت، 
س��رمایه گذاری و تج��ارت وجود 
دارد. ب��ه همین دلی��ل از ابتدای 
سال تاکنون حدود 50 تفاهم نامه 
هم��کاری در بخش های مختلف 

امضا شده است. 
این عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران افزود: در داخل نیز شس��تا 

اس��تراتژی جدی��دی را طراحی 
می کن��د که حوزه ه��ای فعالیت 
خ��ود را به جهت س��رمایه داری 
و س��رمایه گذاری ب��ا حوزه های با 
اهمیت در کشور متناسب کند. بر 
این اساس در بخش معدن، فوالد، 
پتروش��یمی و همچنین در بخش 
برنامه ه��ای  و  اس��تراتژی  دارو، 
جدی تدوین شده است تا شستا 
بتواند س��هم خود را حفظ کند و 

حتی ارتقا دهد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: با توجه 
ب��ه اینک��ه این صن��دوق متعلق 
ب��ه تح��ت پوش��ش های تامی��ن 
اجتماعی اس��ت شس��تا در قالب 
مس��ئولیت های اجتماع��ی نی��ز 
برنامه های��ی دارد. بر این اس��اس 

در اس��تان های ک��م برخورداری 
که تعداد تحت پوشش های تامین 
اجتماعی ش��ان قابل توجه است 
و تاکن��ون خدماتی ارائه نش��ده، 
ب��رای حف��ظ عدال��ت در توزیع 
دارایی ه��ای تامی��ن اجتماع��ی، 
فعالیت هایی را انجام خواهد داد. 
از این جهت کمیته های مشترکی 
با بخشی از استانداری ها تشکیل 
شد، ظرفیت های بالقوه استان ها 
ارزیابی شد تا در قالب تفاهم نامه 
با دولت، بس��ته به اعالم ظرفیت 
از س��وی استان ها همکاری انجام 

شود. 
لطف��ی در م��ورد برنامه ه��ای 
شس��تا در ب��ازار س��رمایه گفت: 
شستا و ش��رکت ها و دارایی های 

آن س��هم حدود 10 درصدی در 
بازار س��هام دارد. در این ش��رایط 
اتکا به بازار س��رمایه برای تامین 
س��رمایه در بخش سرمایه گذاری 

در دستور کار است. 
رییس هیات مدیره شس��تا در 
م��ورد برنامه های این ش��رکت 
در بخش س��المت گفت: شس��تا 
در حوزه های زیرس��اختی نظیر 
سالمت، برنامه های جدی دارد. 
در بخش هایی که امروز فعالیتی 
در آن ن��دارد ه��م برنامه ریزی 
شده است. اگر مواردی نیز باشد 
که با سیاست ها و استراتژی های 
آینده شس��تا هماهنگی نداشته 
باش��د، از آن بخش ه��ا خ��ارج 

خواهد شد. 

سرمایه گذاری های خارجی شستا، در دوران پساتحریم

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه هدف گذاری 
10میلیارددالری در زمینه حجم 
مب��ادالت اقتص��ادی بین ایران و 
آلمان انجام ش��ده گفت: حداکثر 
همکاری ه��ای اقتصادی بین دو 
کش��ور در بخ��ش کاال در س��ال 
گذشته 2 میلیارد و 800 میلیون 
دالر ب��ود ک��ه از این میزان 350 
میلیون دالر صادرات کاال صورت 

گرفته است. 
مجتبی خسروتاج، در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار ک��رد: مهم ترین 
اق��الم صادرات��ی م��ا ب��ه آلمان 
در س��ال گذش��ته ش��امل فرش، 
زعفران، پسته و خرما و در بخش 
دام ص��ادرات روده بود. همچنین 
در سال گذشته 2 میلیارد و 450 
میلیون دالر واردات کاال از آلمان 
داشتیم که بخش عمده ای از آنها 

گندم بود. 
خس��روتاج با اش��اره به س��فر 
ی��ک روزه وزیر اقتص��اد و انرژی 
آلمان به ایران گفت: وزیر اقتصاد 
آلم��ان اظهار امیدواری کرده که 
همکاری ه��ای بانکی و پوش��ش 

بیمه ای بین دو کشور افزایش یابد 
و با لغو تحریم های بانکی تا پایان 
سال میالدی مشکالت موجود بر 
س��ر راه بنگاه ها برداش��ته شده تا 
ش��رکت ها بتوانند از تس��هیالت 
بانکی و پوشش بیمه ای برخوردار 

شوند. 

همکاری مشترک با آلمانی ها 
در زمینه صرفه جویی انرژی

همچنین  وزیرصنع��ت  معاون 
تاکید کرد: در جهت حذف یارانه 
در اق��الم ان��رژی گام  برمی داریم 

و در تالش��یم تا هر س��اله یارانه 
مربوط به انرژی را کاهش دهیم. 
بنابراین باید با واحد های تولیدی 
آلمان��ی ک��ه صاح��ب تخص��ص 

هستند همکاری کنیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه آلمان در 
زمینه افزایش بهره وری و نوآوری 
فعالیت ه��ای زیادی انجام داده و 
یک��ی از کش��ورهای پیش��تاز در 
بهره وری و نوآوری است، تصریح 
کرد: صنعت ما به دلیل کهنه بودن 
برخی ماش��ین آالت با مشکالتی 
مواجه اس��ت، بنابراین باال رفتن 

بهره وری به دنبال افزایش تحقیق 
و توسعه بسیار مهم است. 

آغاز همکاری  آلمانی ها با 
ایران

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در بخش های نفت، 
گاز و مع��دن کمبوده��ای زیادی 
داریم، بنابراین اگر بتوانیم زنجیره 
ارزش این س��ه محصول را کامل 
کنی��م مورد اس��تقبال آلمانی ها 
ق��رار می گیرد که این موضوع به 

صادرات کمک خواهد کرد. 

 خس��روتاج با اش��اره ب��ه اینکه 
وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، صنایع 
خودروس��ازی،  ماشین س��ازی، 
پتروش��یمی، انرژی های س��نتی، 
بهینه س��ازی به��ره وری از انرژی، 
محیط زیس��ت و بازیافت زباله را از 
زمینه های همکاری با ایران عنوان 
کرده است، گفت: وی توصیه کرد 
ک��ه ش��رکت های آلمان��ی جهت 
ف��روش و تج��ارت با ای��ران آماده 
شوند و به ایرانی ها به عنوان همکار 
اقتصادی نگاه کنند و در این زمینه 
آلمانی ها مایل به انتقال دانش فنی 
و همچنین آموزش به ایران هستند. 
 وی گف��ت: اه��م ن��کات مطرح 
ش��ده در این س��فر ی��ک روزه این 
بود که آلمانی ها می خواس��تند به 
م��ا اعالم کنند که آماده هس��تند 
همکاری ه��ای خ��ود را ب��ا ما آغاز 
کنند و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به 
صراحت اعالم کرد که معتقد است 
دیپلماس��ی مذاکره امروز بیشتر از 
ه��ر چیزی ب��رای امنیت منطقه و 
کشور الزم است و سیاست گذارانی 
که باید پاسخگوی مردم باشند به 

دنبال زندگی صلح آمیز هستند. 

 زمینه های همکاری ایران با آلمان از زبان خسروتاج 
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مسئولیت اجتماعی

تولید

 اجرای طبقه بندی مشاغل 
در کارگاه های باالی 50 نفر 

 اج��رای طبقه بندی مش��اغل در کارگاه ها س��بب 
ضابطه من��د ک��ردن درآمد کارگ��ران و اجرای عدالت 

در پرداختی ها می شود. 
عل��ی خدای��ی، در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: 
طبع��ا طبقه بندی مش��اغل فاصله ه��ای حقوقی را از 
میان برداشته و موجب پرداخت واقعی حق و حقوق 

کارگر می شود. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر بخ��ش اعظمی از 
کارخانه های بزرگ لیس��ت کارگران خود را به عنوان 
کارگر س��اده رد می کنند و حقوق یک کارگر س��اده 
را ب��ه کارگ��ر متخص��ص خود می دهن��د و هیچ گونه 
اختالفی بین حقوق کارگر س��اده و کارگر متخصص 

قائل نمی شوند. 
مش��اور کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار کشور 
اضافه کرد: با وجود آ نکه قانون کار موضوع طبقه بندی 
مش��اغل را دیده اما متاس��فانه به درس��تی در کشور 
اجرا نمی شود، لذا مجری قانون یعنی وزارت کار باید 
نظارت بیش��تری نس��بت به اجرای صحیح آن اعمال 
کند و بازرسی از کارگاه ها را افزایش دهد زیرا قانون 

به تنهایی کاری از پیش نمی برد. 
خدای��ی در عی��ن ح��ال مهم تری��ن مان��ع اجرای 
طبقه بندی مش��اغل را نبود امنیت ش��غلی کارگران 
دانس��ت و تاکی��د کرد: بس��یاری از کارگ��ران دارای 
قراردادهای کوتاه مدت هستند و نگرانی آنها برای از 
دست دادن شغل موجب شده تا نتوانند پیگیر طرح 
باشند از طرفی کارفرمایان برای آنکه طرح اجرا نشود 
بعضا رویه اخراج یا تغییر کارگران و جایگزین کردن 
کارگ��ر را در پی��ش می گیرند، به همین دلیل اجرای 

واقعی طرح سال ها با مشکل مواجه بوده است. 
وی ب��ا تاکی��د بر اج��رای طبقه بندی مش��اغل در 
کارگاه های باالی 50 نفر افزود: لیست های بیمه تمام 
شرکت ها و کارگا ه ها هم اکنون موجود و قابل پیگیری 
است و وزارت کار می تواند به سادگی آنها را شناسایی 
و کارفرما را مکلف به استخدام کارشناس طرح کند. 
به گفته مش��اور کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار 
کشور، کارگران می توانند نسبت به عدم اجرای طرح 
در کارگاه ش��کایت کنند ولی این پروس��ه از مرحله 
ثبت شکایت تا ورود به فاز قضایی پروسه ای طوالنی 
و زمان بر است و بهتر است وزارت کار در این زمینه 

وارد عمل شود. 

 رشته های مورد نیاز
 بازار کار اعالم شد 

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشته های 
تعمیر و نگهداری لپ تاپ، موبایل، خودرو، ماشین آالت 
صنعت��ی، نصب و راه ان��دازی خطوط تولید، طراحی، 
گیاهان دارویی، محصوالت غذایی سالم و انرژی های 
تجدیدپذی��ر را مهم ترین رش��ته های م��ورد نیاز بازار 
کار نام برد و از جوانان جویای کار خواست تا در این 

رشته ها جذب بازار کار شوند. 
 به گزارش ایسنا، کوروش پرند در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه در حال حاضر بیش��ترین فارغ التحصیل 
بی��کار را در ح��وزه فن��اوری اطالعات داریم، گفت: از 
این رو برای جذب فارغ التحصیالن این حوزه ضروری 
است تا رشته های این حوزه متناسب با نیاز بازار کار 

طراحی و ارائه شود. 
 وی ادامه داد:  در حال حاضر، بیش��ترین نیاز بازار 
کار در حوزه فناوری اطالعات برنامه نویسی اپلیکیشن 
موبایل اس��ت و با ش��رایط موجود در س��ال 94 یکی 
از حوزه های��ی ک��ه می توانی��م روی کس��ب و کار آن 
متمرکز ش��ویم توسعه برنامه نویسی اپلیکیشن است 
ب��ه نح��وی که هم اکنون کش��ور ظرفیت جذب 100 

هزار برنامه نویس اپلیکیشن را دارد. 
 مع��اون وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با بیان 
اینک��ه 60 درص��د مهارت آموزان��ی ک��ه آموزش های 
تخصصی دیده اند وارد بازار کار می شوند، اظهار کرد: 
در حال حاضر سه نوع طبقه بندی برای مهارت آموزان 
آموزش دیده وجود دارد؛ یکسری آموزش های عمومی 
دیده اند، یکسری آموزش های تخصصی را فرا گرفته اند 
و یکسری نیز شاغل بوده ولی آموزش های تخصصی 

برای ارتقای بهره وری گذرانده اند. 
 پرند ادامه داد: در حال حاضر بیشتر آموزش های ما 
عمومی است ولی به طورکلی آن دسته از افرادی که 
آموزش های تخصصی دیده اند به س��رعت جذب بازار 
کار شده اند به نحوی که 95درصد از آموزش دیدگان 
دوره UPVC )کارگاه در و پنجره دوجداره( مشغول 
کار ش��ده اند.   وی اف��زود: هم اکن��ون 40 میلیون نفر 
جمعی��ت غیرفع��ال داریم و برای اینکه در کوتاه مدت 
این جمعیت را فعال کنیم باید به س��مت و س��وی 
کس��ب و کارهای کوچک و متوسط، مشاغل خانگی و 

اشتغال خود حرکت کنیم. 
 مع��اون وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
س��ازمان آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای کش��ور 6 هزار 
اس��تاندارد آموزش��ی دارد که 1500 اس��تاندارد به 

صنایع دستی و مشاغل خرد مرتبط است. 
 پرند در پایان عملکرد آموزش��ی س��ازمان فنی و 
حرفه ای در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: در سه ماهه اول سال 94 در 
بخش های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی 
48 میلی��ون و 114 ه��زار و 446نفر س��اعت آموزش 
داش��تیم که از این میزان 19 میلیون و 550 هزار و 
292نفر ساعت در بخش دولتی و 28 میلیون و 564 
هزار و 154 نفر ساعت در بخش خصوصی آموزش های 

فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند. 

تمایل به سرمایه گذاری صنعتی 
افزایش یافته است

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: تعداد جوازهای 
تاس��یس صنعتی صادر شده حکایت از تمایل مردم 
به سمت سرمایه گذاری های جدید در دولت یازدهم 

دارد. 
به گزارش شاتا »محمد رضا نعمت زاده« همراه با 
معاون اول رییس محترم جمهور در مراسم افتتاح 
 مجتم��ع صنعت��ی آرتاپان تولید کنن��ده فیبر خام
MDF،HDF  ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: 
جوازهای تاس��یس صنعتی صادر ش��ده از س��وی 
وزارت صنع��ت، مع��دن وتجارت در س��ال 91 با 
پیش بین��ی س��رمایه گذاری ها ب��رای 4 ه��زار نفر 
پیش بینی اش��تغال زایی، در سال 92 برای 8 هزار 
و400نف��ر پیش بینی اش��تغال زایی و برای س��ال 
93، 28هزارنفر پیش بینی س��رمایه گذاری ش��ده 

است. 
وی گفت: این اقدامات، نمایانگر فضای حرکتی به 

سوی اشتیاق به سرمایه گذاری است. 
نعم��ت زاده ب��ا بی��ان اینکه با ش��روع ب��ه کار این 
واح��د )مجتم��ع آرتاپ��ان تولید کنن��ده فیب��ر خام 
MDF،HDF( بخش��ی از کمبود کش��ور در زمینه 
تولیدات س��لولزی مرتفع می شود، گفت: با توجه به 
نیاز گسترده کش��ور به محصوالت سلولزی ضروری 
است تا در این بخش سرمایه گذاری بیشتری توسط 

بخش خصوصی صورت گیرد.
نعمت زاده با اش��اره به اینکه محصوالت س��لولزی 
بهترین جایگزین برای MDF  اس��ت، افزود: کشور 
م��ا که س��ال ها وارد کننده محصوالت س��لولزی بود 
بهتر است با احداث چنین واحدهایی به صادر کننده 

تبدیل شود. 
وزیرصنع��ت، مع��دن و تجارت تاکی��د کرد: بحث 
نی��از داخلی تنها مطرح نب��وده و می توان با واردات 
مواد اولیه از خارج کش��ور و فرآوری و آماده س��ازی 
آن در کش��ورمان آن را به آس��انی صادر کرد، چرا که 
با این اقدام عالوه بر ایجاد ارزش افزوده اشتغال زایی 

مناسبی را به همراه خواهد داشت. 
گفتنی است: افتتاح فاز دوم خط تولید مینی بوس 
مایوان و افتتاح خط تولید مجتمع صنعتی »آرتاپان« 
تولید کننده تخته فیبر خام MDF, HDFبا حضور 
جهانگیری و نعمت زاده در س��فر یک روزه به استان 

اردبیل انجام شده است. 

 صادرات فرش دستباف 
خراسان جنوبی 2.5 میلیون دالر 

ارز آوری دارد
ریی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان و بافندگان فرش 
دستباف خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 20 هزارمترمربع فرش دس��تباف از اس��تان 
صادر شده که این تولیدات 2,5 میلیون دالر ارز آوری 

داشته است. 
محمد حسین کامیابی مسک، در گفت وگو با ایرنا 
با بیان اینکه از ابتدای س��ال جاری 35هزار مترمربع 
فرش دستباف در استان تولید شده، افزود: ارزش این 

تولیدات 120میلیارد ریال است. 
وی اضافه کرد: از مجموع 35هزارمترمربع تولیدات 
فرش استان در سال جاری 20هزار مترمربع به ارزش 
80میلیارد ریال از اس��تان صادر شده و 2,5میلیون 

دالر ارز آوری داشته است. 
ریی��س اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 
دس��تباف خراس��ان جنوبی با بیان اینکه صادرات 
فرش دستباف اس��تان در سه ماهه نخست امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته 20 درصد 
کاهش داش��ته، گفت: تحریم های چند س��اله اخیر 
در کاهش صادرات فرش اس��تان تاثیر چشمگیری 

داشته است. 
کامیابی مس��ک عنوان کرد: از سال 1389 آمریکا 
واردات فرش دستباف استان را تحریم کرده و واردات 

فرش را از دیگر کشورها جایگزین کرده است. 
وی افزود: در س��ال گذشته بیش از 150هزار 
مترمربع فرش دس��تباف در اس��تان تولید ش��ده 
که از این می��زان 100هزار مترمربع با ارز آوری 
14میلی��ون دالر ب��ه کش��ورهای اروپای��ی صادر 
شده است. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان 
فرش دس��تباف خراسان جنوبی بیان کرد: فرش های 
تولیدی خراسان جنوبی به کشورهای آلمان، امارات، 

ایتالیا و سایر کشورهای جهان صادر می شود. 
کامیابی مس��ک عنوان کرد: درحال حاضر 50هزار 
بافنده در اس��تان در زمینه فرش دس��تباف فعالیت 
دارند که از این تعداد پنج هزار و 400نفر زیر پوشش 

بیمه تامین اجتماعی هستند. 

صنعتاشتغال

فرش



هنگام��ی ک��ه طهماس��ب 
مظاهری سکان بانک مرکزی 
را در دس��ت داش��ت خب��ری 
خبرگزاری ها  خروج��ی  روی 
قرار گرفت مبنی بر تاس��یس 
ش��عب پنج بانک خارجی در 
ای��ران. وی در ای��ن اظهارات 
اعالم کرده بود که چهار بانک 
خارجی هر کدام درخواس��ت 
تاس��یس یک شعبه در تهران 
کرده ان��د و یک بانک خارجی 
ه��م تقاضای تاس��یس هفت 
شعبه در نقاط مختلف کشور 
کرده اس��ت که م��ا هم با این 
درخواست ها موافقت کرده ایم. 
وی از اع��الم اس��امی ای��ن 
بانک ها خودداری کرد و گفت: 
قطع��ا روزی که ای��ن بانک ها 
افتتاح شوند اسامی آنها اعالم 
و به طور رسمی اطالع رسانی 
افزای��ش  ب��ا  ام��ا  می ش��ود. 
اختالف��ات غرب ب��ا ایران در 
م��ورد مس��ائل هس��ته ای در 
عمل این طرح هم مانند سایر 
طرح ه��ای اقتصادی در رابطه 
با ش��رکت ها و س��ازمان های 
خروجی در محاق قرار گرفت. 
رفت��ه رفت��ه ب��ا ب��ر طرف 
ش��دن تحریم ه��ای اقتصادی 
زم��زم��ه ه��ای��ی در ح��ال 
ش��کل گیری اس��ت که نشان 
تاس��یس  ام��کان  می ده��د 
بانک ه��ای خارج��ی در ایران 
وج��ود دارد. اگرچ��ه در حال 
حاض��ر چند بانک و موسس��ه 
مالی خارجی در ایران حضور 
دارند اما ای��ن حضور، حضور 
قابل لمس��ی در ب��ازار پولی و 
مالی کشور نیس��ت. براساس 
آنچه در س��ایت رسمی بانک 
مرکزی درج ش��ده تنها چهار 
بانک خارجی در ایران ش��عبه 
دارند. از میان این بانک ها نیز 
ایران  تجاری مش��ترک  بانک 
و اروپ��ا، دو ش��عبه در تهران 
س��ایت  در  دارد.  اختی��ار  در 
بان��ک مرکزی قید ش��ده که 
ای��ن بانک ها به عنوان ش��عبه 
در  »خارج��ی«  بانک ه��ای 
ایران فعالیت می کنند. همین 
اطالعات نش��ان می دهد تنها 
ی��ک بان��ک مش��ترک ایرانی 
و خارج��ی با عن��وان »بانک 
مش��ترک ایران و ونزوئال« در 

تهران فعالیت دارد. 
س��ه بانک خارجی فعال در 
ایران نیز تنها شعبه های خود 
را در جزی��ره کیش تاس��یس 
منطقه  اساس  براین  کرده اند. 
آزاد کی��ش بیش��ترین میزان 
بانک ه��ای خارجی را در خود 
جای داده است که با توجه به 
قوانین مناطق آزاد این حضور 
به معنای شکس��ته شدن خأل 
حضور بانک ه��ای خارجی در 

ایران تلقی نمی شود. 

نظامبانکیرقابتیمیشود
که��ن دژ،  محم��د  دکت��ر 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
گفت: ب��ازار انحص��اری برای 
هیچ بخش��ی مفید نیس��ت و 
برای بازار پولی و مالی ما هم 
مفید نیس��ت. چند سال قبل 
پی��ش از تاس��یس بانک های 
خصوص��ی بانک ه��ای دولتی 
تنها بانک های موجود در بازار 
امر موجب  بودند که همی��ن 
شد تا س��طح ارائه خدمات به 
مش��تریان و نح��وه بانکداری 

ای��ران به ش��دت عق��ب مانده 
باش��د اما با تاسیس بانک های 
رقاب��ت  ایج��اد  و  خصوص��ی 
ب��ا بانک ه��ای دولت��ی، نظام 
قابل  پیش��رفت های  ما  بانکی 
مالحظ��ه ای را تجربه کرد که 
البته بخشی از این پیشرفت ها 
پیش���رفت ه��ای  مع�ل���ول 

زیرساختی ما بوده است. 
وی افزود: با ورود بانک های 
خارجی ب��ه ای��ران می توانیم 
امیدوار باشیم که بانک های ما 
رقابتی جدید  وارد عرصه های 
ش��وند و با بانک هایی در طراز 
بپردازند.  رقاب��ت  ب��ه  جهانی 
به هر ح��ال در فضای قوانین 
خارج��ی  بانک ه��ای  ع��ادی 
هنگامی که اقدام به تاس��یس 
ش��عب کنن��د تح��ت قوانین 
داخل��ی م��ا باید ب��ه فعالیت 
بپردازن��د و آزادان��ه به جذب 
س��پرده ها اقدام خواهند کرد. 
طبیعی است که این بانک ها به 
دلیل تجارب جهانی که دارند 
می توانند ش��یوه های جدیدی 
را ب��رای ج��ذب س��پرده های 
مردم��ی ب��ه کار گیرن��د که 

همین موضوع رقابتی را میان 
بانک ه��ای ایرانی و خارجی به 

وجود می آورد. 
پاس��خ  در  کارش��ناس  این 
ب��ه ای��ن س��وال که آی��ا این 
بانک ه��ا مل��زم ب��ه رعای��ت 
مصوبات شورای پول و اعتبار 
مانند نرخ س��ود  درم��واردی 
بانکی خواهند بود؟ تاکید کرد: 
البته حضور بانک های خارجی 
در ایران ش��رایط خاصی دارد 
و در صورتی ک��ه این بانک ها 
بخواهن��د در چارچ��وب نظام 
مال��ی ما به فعالی��ت بپردازند 
را  ای��ن محدودیت ه��ا  بای��د 
بپذیرن��د. به طور مث��ال این 
بانک ه��ا حق ندارند س��رمایه 
خود را از کش��ور خارج کنند 
مگر در م��واردی که اقدام به 
انحالل بان��ک خود کنند. این 
س��رمایه در ح��دود 5میلیون 
یورو در بدو امر در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. بانک مرکزی بر 
این ش��عب مانند سایر شعب 
بانک های ایرانی نظارت کامل 
خواهد داشت و آنها باید طبق 
قوانین ما به فعالیت بپردازند. 

اگر قان��ون در این مورد برای 
بانک های خارجی اس��تثنایی 
قائل باشد یک رانتی محسوب 
می ش��ود که منطقی نیس��ت 
کش��وری چنین رانتی را برای 
طرف های خارجی قائل ش��ود 
و بانک ه��ای بوم��ی را از دور 

رقابت خارج کند. 

حضوربانکهایخارجی
جدینیست

محمدباقر پروین، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گفت: تاکن��ون چندین بار در 
این باره مذاکره ش��ده اس��ت 
اما من فک��ر نمی کنم حضور 
بانک ه��ای خارج��ی در ایران 

جدی باشد. 
ش��رایط  در  اف��زود:  وی 
فعل��ی بانک های ما با ش��رایط 
هس��تند.  رو ب��ه رو  دش��واری 
وضع قوانین مختل��ف در مورد 
ایج��اد محدودیت برای فعالیت 
بانک های  ایران��ی،  بانک ه��ای 
خارجی را ف��راری می دهد. در 
ح��ال حاض��ر بانک ه��ای ما با 
فش��ارهای زی��ادی درباره تعدد 
ش��عب و بنگاه��داری مواج��ه 
هستند در صورتی که بانک های 
اقتص��اد  براس��اس  خارج��ی 
آزاد فعالی��ت می کنن��د اگرچه 
س��وی  از  را  محدودیت های��ی 
بانک ه��ای مرکزی می پذیرند و 
در برخی موارد مانند نرخ سود 
بانکی با دستور بانک مرکزی شان 
اقدام می کنند ام��ا در مجموع 
نظام بانکی این کش��ورها بسیار 
مترقی و قابل قیاس با ما نیست. 
ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
حض��ور  قانون��ی  ملزوم��ات 
بانک ه��ای خارج��ی در ایران 
گف��ت: از نظ��ر قوانی��ن مانع 
خاصی وجود ن��دارد. پیش از 
اجرایی  آیین نامه  دول��ت  این 
نحوه تاسیس و عملیات شعب 
ابالغ  را  بانک ه��ای خارج��ی 
کرده است و بر همین اساس 
بانک های خارج��ی می توانند 
در ایران حضور داش��ته باشند 
ام��ا از آنج��ا که ای��ن حضور 
نخس��تین بار اتف��اق می افتد 
ممکن اس��ت در روند اجرایی 
نیاز ب��ه تصویب قوانین جدید 

باشد. 

برچیدهشدنتحریمها،طرحهایقدیمیرابهرویمیزبازگرداند

ورود رقبای تازه نفس خارجی به فضای بانکی ایران

رییس کل بان��ک مرکزی گف��ت: ۲۴ میلیارد دالر از 
منابع ارزی در نفت هزینه شد، ۲۲ میلیارد دالر به عنوان 
پشتوانه مالی طرح های ایرانی در چین و۱۰ میلیارد دالر 
برای طرح های نفتی در بانک های ایرانی سپرده گذاری 

شد. 
به گزارش مهر، ولی اهلل س��یف با اشاره به حجم منابع 
ارزی بلوکه شده در خارج از کشور، گفت: رقم ۲۹ میلیارد 
دالر مناب��ع ارزی بان��ک مرکزی اس��ت که پ��س از رفع 
تحریم های بانکی قابل اس��تفاده می ش��ود. این رقم همه 
منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود 

ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعالم شود. 
رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به اینکه بخشی از 
منابع ارزی به دلیل ش��رایط خاص استفاده شده است، 
افزود: به عنوان مثال ۲۴ میلیارد دالر از منابع در بخش 
نفت و برای انجام طرح های نفتی سپرده گذاری و هزینه 
ش��د. ۲۲ میلیارد دالر هم به عنوان پشتوانه تامین مالی 
طرح ه��ای ایرانی در چین و ۱۰ میلی��ارد دالر نیز برای 
طرح های نفتی در بانک های ایرانی سپرده گذاری شده 

است. 

وی تصری��ح ک��رد: ظرفی��ت اقتصادی ای��ران زمینه 
جذب س��رمایه باالیی دارد و همان ط��ور که در هیأت 
آلمانی مش��اهده ش��د ش��رکت های خارجی عالقه مند 
ب��رای  عالق��ه  هس��تند.  ای��ران  در  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری در ای��ران در حدی اس��ت ک��ه بتوان 
منابع زیادی را در کش��ور جذب کرد تا رش��د و توسعه 
اقتصادی، ایجاد اش��تغال و رش��د اقتصادی را به همراه 

داشته باشد. 
س��یف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
یکسان س��ازی نرخ ارز پیش نیاز اصلی توسعه اقتصادی 
کش��ور اس��ت، تاکید کرد: بانک مرک��زی مقدمات نرخ 
تعادل��ی ارز را فراهم کرده اس��ت و طی چه��ار یا پنج 
م��اه بعد از رفع تحریم ها نرخ ارز یکسان س��ازی خواهد 
ش��د و مشکلی در این زمینه نیست. کفایت منابع ارزی 
و ارتباطات کارگزاری دو الزام یکسان س��ازی ارز اس��ت 
که موضوع ارتباط��ات کارگزاری بعد از تحریم ها برقرار 

خواهد شد. 
وی با بیان اینکه س��رمایه گذاران باید احساس کنند 
اقتص��اد ای��ران قاب��ل پیش بینی اس��ت، گف��ت: وجود 

نرخ های چندگانه ارزی مانند ارز دولتی، نرخ مبادله ای 
و آزاد در ثبات و آرامش اقتصادی کش��ور ایجاد تردید 
می کند اما س��رمایه گذاران باید این اطمینان را داشته 
باشند که در فضای با ثبات سرمایه گذاری می کنند و به 

سرعت زمینه توسعه اقتصادی فراهم شود. 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین در پاس��خ به 
پرسش��ی درباره موسس��ات غیر مجاز مالی هم بار دیگر 
با هش��دار به مردم برای خودداری از سپرده گذاری در 
این موسسه ها گفت: موسسه های غیر مجاز مالی در بازار 
پولی آش��فتگی ایجاد می کنند و فعالیت آنها بر خالف 

انضباط و مقررات بانک مرکزی است. 
سیف افزود: موسس��ه های مالی غیرمجاز سپرده های 
مردم را در طرح های با ریس��ک ب��اال هزینه می کنند و 
در مع��رض خطر قرار می دهند؛ در حالی که نظام بانکی 
کش��ور از سرمایه گذاری در طرح های با ریسک باال منع 
ش��ده اند. صاحبان س��پرده به نظام بانکی تحت نظارت 
بانک مرک��زی اعتماد کنند و تح��ت تاثیر چند درصد 
س��ود بیش��تر منابع خود را به موسس��ه های غیر مجاز 

نسپارند. 

فرانس��وا باسیل، رییس هیأت عامل بانک بیبلوس اظهار کرد: بانک های لبنانی با توجه 
به پتانس��یل عظیمی که ایران دارد تمایل دارند پس از برداش��ته شدن تحریم ها در این 

کشور فعالیت کنند. 
به گزارش ایس��نا، وی در مصاحبه با خبرگزاری سنترال گفت: پیش از برداشته شدن 
تحریم ه��ای بین الملل��ی که علیه ایران تحمیل ش��دند، همکاری نزدیکی با ش��ماری از 
بانک ه��ای ایرانی وجود داش��ت و اکنون هم بانک های لبنانی پی��ش از هر اقدام منتظر 

تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای برداشتن تحریم ها خواهند ماند. 

اما بانکداران به پایگاه اینترنتی دیلی استار گفتند: بانک های لبنانی به دلیل نگرانی از 
نقض تحریم های بین المللی و روبه رو ش��دن با مجازات های متعاقب آن ممکن است جزو 
آخرین بانک هایی باش��ند که وارد ایران می ش��وند. این بانکداران خاطرنش��ان کردند که 
بانک های لبنانی ترجیح می دهند در کشورهایی که ریسک باالیی دارند با احتیاط اقدام 
کنند با این همه خاطرنشان کردند که ایران پتانسیل عظیمی داشته و بازار بکر و بزرگی 
به ش��مار می رود. باس��یل مدعی ش��د بانک های لبنانی به لطف تجربه ای که در سالیان 

گذشته اندوخته اند، می توانند به توسعه بخش بانکی ایران کمک کنند. 

تمایلبانکهایلبنانیبرایفعالیتدرایران

 انس��تیتوی مالی��ه بین المللی 
دارایی ه��ای  اینک��ه  اع��الم  ب��ا 
۱5۰میلیارد  ایران  مسدودش��ده 
دالر اس��ت، گ��زارش داد: لغ��و 
احتم��االً  ای��ران  تحریم ه��ای 
موج��ب افزای��ش تولی��د نف��ت 
ایران و تش��دید فش��ارهای مالی 
بر دیگ��ر صادرکنن��دگان منابع 

هیدروکربنی خواهد شد. 
مودیز  اعتبار س��نجی  مؤسسه 

ب��رآورد  نوش��ت:  گزارش��ی  در 
افزای��ش یک میلی��ون بش��که ای 
تولید نفت ای��ران طی یک تا دو 
س��ال  »به نحو اجتناب ناپذیری، 
قیمت ه��ا را کاهش خواهد داد« 
و از طری��ق کاه��ش منابع مالی 
کشورهایی نظیر روسیه، ونزوئال، 
نیجریه، بحری��ن و عمان، میزان 
اعتبار آنها را کاهش خواهد داد. 
مودی��ز به نق��ل از انس��تیتوی 

توافق  نوش��ت،  بین المللی  مالیه 
هس��ته ای که همچنین به ایران 
اجازه خواهد داد به ۱5۰ میلیارد 
مس��دود  درآمده��ای  از  دالر 
شده اش و سیستم مالی جهانی، 
پیدا کن��د، می تواند  دسترس��ی 
تولید نفت ایران را تا سال ۲۰۱7 
به ۴میلیون بشکه در روز برساند. 
می توان��د  همچنی��ن  ای��ران 
به س��رعت 3۰میلیون بش��که از 

نفت ذخیره شده خود روی دریا 
را وارد ب��ازار جهان��ی کند و اگر 
تقاضای متناظری در بازار نباشد، 

قیمت ها را کاهش دهد. 
افزای��ش تولی��د نف��ت ای��ران 
می توان��د پیش بین��ی مودی��ز از 
افزایش پن��ج دالری قیمت نفت 
در س��ال ۲۰۱6 را نی��ز تضعیف 

کند.
در ادام��ه گ��زارش مودیز با 

مقامات  برآوردهای  به  اش��اره 
ایرانی که گفته اند صنعت نفت 
۲3۰ میلیارد  ای��ن کش��ور ب��ه 
نیاز دارد  دالر س��رمایه گذاری 
تولی��د  پنج س��اله  الگ��وی  ت��ا 
ضعی��ف نف��ت را تغیی��ر دهد، 
آم��ده اس��ت: زم��ان خواه��د 
ب��رد ت��ا ای��ران بتوان��د نتایج 
س��رمایه گذاری کم س��ال های 

گذش��ته را جبران کند. 

انستیتویمالیهبینالمللیادعاکرد

داراییهایمسدودشدهایران۱۵۰میلیارددالراست
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سیاستپولیجدیددرراهاست
بانک مرکزی در حال تهیه سیاست پولی جدیدی 
است که مهم ترین مولفه آن تزریق پول به سیستم 
بانکی به وس��یله خرید دارایی های مالی بانک ها با 
هدف افزایش توان تس��هیالت دهی شبکه بانکی و 

کاهش نرخ سود است. 
 ب��ه گ��زارش فارس، بانک مرک��زی در تازه ترین 
برنام��ه خ��ود ب��رای خروج از رک��ود و تأمین مالی 
بنگاه های تولیدی سیاس��ت های تس��هیل مقداری 

را اعالم کرده است. 
مدی��رکل اقتصادی بان��ک مرکزی در این باره 
گفته اس��ت: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق 
سال های ۹۲-۱3۹۱ و تورم بیش از ۴۰ درصد، 
وضعیت نامطلوب ش��بکه بانکی به واس��طه حجم 
باالی مطالبات معوق بانکی، بدهی های انباش��ته 
دول��ت و ش��رکت های دولتی، تزری��ق پایه پولی 
در مس��کن مهر به همراه حجم ناکافی س��رمایه 
بانک ه��ای دولت��ی با ش��رایطی روبه روس��ت که 
تأمی��ن مال��ی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر 

نیست. 
اکرمی با اش��اره به اینکه بانک های مرکزی برای 
حل مش��کالت اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی 
به بانک ها در قالب سیاس��ت های تس��هیل مقداری 
می کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره گیری از 
تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست 
را با مالحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف 
کاه��ش تنگنای اعتباری دنبال می کند. سیاس��ت 
تس��هیل مقداری مدیریت ش��ده به افزایش تولید 
و اش��تغال کمک کرده و کمترین اثرات تورمی را 

به دنبال دارد. 
ب��ه گ��زارش فارس، سیاس��ت تس��هیل مقداری 
نخس��تین ب��ار توس��ط دولت ژاپن ب��رای خروج از 

رکود و تحریک اقتصاد مطرح و اجرایی شد. 
چند سال بعد و با وقوع بحران مالی و اقتصادی 
در آمری��کا این سیاس��ت مورد توج��ه فدرال رزرو 

آمریکا قرار گرفت. 
البته این سیاس��ت، سیاس��ت غیرمتعارف پولی 
قلمداد شده و معموالً در شرایطی عملیاتی می شود 
که سیاس��ت های مرسوم پولی راهگشای مشکالت 

اقتصادی نیست. 
کلیت سیاس��ت تس��هیل مقداری در واقع تزریق 
پول با خرید وس��یع دارایی های مالی توس��ط بانک 
مرکزی اس��ت. این سیاس��ت با هدف افزایش توان 
تسهیالت دهی بانک ها به بخش های مولد اقتصادی 

و کاهش نرخ سود طراحی شده است. 
ب��ه همی��ن دلی��ل بود ک��ه ف��درال رزرو آمریکا 
بع��د از وق��وع بحران مال��ی و افزایش نرخ بیکاری 
و کاهش س��طح تولید، سیاس��ت تسهیل مقداری 
را به وس��یله خری��د دارایی ه��ای مالی از بانک های 
تج��اری و دیگ��ر نهادهای مال��ی اجرایی کرد و در 
براب��ر دریاف��ت  »اوراق با پشتوانه وام های رهنی« 
 از بانک ه��ا و اوراق خزان��ه دولت��ی ب��ه بانک ه��ا

 اعتبار داد. 
این اقدام موجب افزایش قابل توجه منابع بانک ها 
برای عرضه به متقاضیان تسهیالت شد و با توجه 
ب��ه رابطه بهبود س��طح عرض��ه در برابر تقاضا، نرخ 
به��ره بی��ن بانکی و نرخ بهره تس��هیالت پرداختی 

کاهش یافت. 

قوانینناظربرفعالیتموسسات
اعتباریغیربانکیمشخصشد

مجل��س، قوانی��ن ناظر ب��ر فعالیت موسس��ات 
اعتباری غیربانکی را که با تشخیص بانک مرکزی 
به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، مشخص کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، نمایندگان مجل��س ماده 
3۹ ط��رح استفس��اریه قان��ون پول��ی و بانک��ی 
در م��ورد نظ��ارت بر عملک��رد موسس��ات مالی 
 اعتب��اری و بانک ه��ا را ب��ا الح��اق ی��ک تبصره 

تصویب کردند. 
براس��اس ماده واحده طرح استفساریه مذکور؛ 
ی��ک تبصره به عنوان تبص��ره ۲ به ماده 3۹ قانون 
پولی و بانکی کشور مصوبه ۱8 تیر ۱35۱ به شرح 
زیر الحاق می ش��ود که عبارت اس��ت از: قوانین و 
مق��ررات ناظر ب��ر تاس��یس، فعالی��ت، انحالل و 
تصفیه از جمله این ماده با رعایت موازین ش��رعی 
شامل تمامی موسس��ات اعتباری غیربانکی که با 
تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت 
می ورزند، به اس��تثنای صندوق های توس��عه ای و 
حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی، در محدوده اساسنامه 

فعلی خود می شود. 

قیمتطالبهکمترینرقمدر
4سالگذشتهرسید

قیمت طال در بازار جهانی ۴8 دالر کاهش یافت 
و به پایین ترین رقم در چهار سال گذشته رسید. 
 به گزارش رویترز، قیمت جهانی طال در جریان 
معامالت روز گذشته بیش از ۴ درصد کاهش یافت 
و به پایین ترین رقم در چهار سال گذشته رسید. 
فروش ناگهانی مقادیر ب��االی طال در بازارهای 
ش��انگهای و نیوی��ورک در معامالت روز گذش��ته 
باعث ش��د قیم��ت طال اف��ت ۴8 دالری داش��ته 
باش��د و ب��ه ۱۰8۰ دالر در ه��ر اونس برس��د که 
 پایین تری��ن رق��م از فوری��ه ۲۰۱۰ ب��ه این س��و 
بوده اس��ت. ط��ی تنها دو دقیق��ه 33 تن طال به 
ارزش ۱.3 میلیارد دالر وارد بازارهای ش��انگهای و 
نیویورک ش��د. کمبود نقدینگ��ی برای خرید این 
طالها ک��ه تعطیلی بازارهای ژاپ��ن آن را تشدید 

کرد باعث افت شدید قیمت ها شد. 
در ادام��ه معام��الت فلز زرد بخش��ی از کاهش 
قیم��ت خود را پ��س گرفت و ب��ه ۱۰۹۹ دالر در 
 ه��ر اون��س در بازار معام��الت آنالی��ن نیویورک 

رسید. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3.23۵تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریک��ا 
را3.۲35تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را858.5۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3.5۴5 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5.۰۲۰توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۴58.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه۲6۰.۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی۱67.۰۰۰ تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی ۱8 عیار 87.8۹۴تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱۱.۰85دالر بود. 

قیمتنوعارز

3.۲35دالر آمریکا

3.5۴5یورو اروپا

5.۰۲۰پوند انگلیس

88۲درهم امارات

۱.۲۴5لیر ترکیه

535یوان چین

۲6ین ژاپن

۲.5۴5دالر کانادا

3.3۹۰فرانک سوییس

۱۰.6۰۰دینار کویت

86۰ریال عربستان

۲.۰۰۰دینار عراق

53روپیه هند

8۹۰رینگت مالزی

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

قیمتعنوان

۱۱.۰85اونس طال

38۱.۱۰۰مثقال طال

87.8۹۴هر گرم طالی ۱8 عیار

857.۰۰۰سکه بهار آزادی

858.5۰۰سکه طرح جدید

۴58.۰۰۰نیم سکه

۲6۰.۰۰۰ربع سکه

۱67.۰۰۰سکه گرمی

نشستمشترکمدیرانبانک
مسکنودنسکهبانکدانمارک

در نشس��ت مشت��رک مدی��ران بان��ک مس��کن و 
دنس��که بانک دانمارک بر تبادل اطالعات و تجارب در 

حوزه های صنعت بیمه و بازار سرمایه تاکید شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، در این نشست 
مشت��رک که با حضور ابوالقاس��م رحیم��ی انارکی عضو 
هیات مدی��ره بانک مس��کن برگزار ش��د؛ وی به توصیف 
تاریخچه و حوزه های فعالیت بانک مسکن پرداخت و گفت: 
با توجه به اتخاذ رویکرد توسعه ای بانک در بخش مسکن 
و س��اختمان، ماموریت و اس��تراتژی بانک مسکن در حال 
  )TorgnyKrook( تغییر و تحول است.  تورگنی کروک
و کارستن استرویبرگ )KarstenStroyberg(  که به 
نمایندگی از بانک دانمارکی در این جلسه حضور داشتند 
خاطرنشان کردند: ایران دارای ظرفیت بس��یار باال برای 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت و دنس��که بانک بس��یار 
مشتاق است که در دوران پساتحریم همکاری های خود 
را با بانک مس��کن در حوزه های مشترک نظیر هلدینگ 
مالی و هلدینگ س��اختمان و همچنین امور توس��عه ای و 

سرمایه گذاری گسترش دهد. 

مدیرعاملبانکانصار:
باالترینمسئولیتاجتماعیبانکها
تحکیممبانیاقتصادمقاومتیاست

باالترین مس��ئولیت اجتماعی بانک ها تحکیم مبانی 
اقتصادمقاومت��ی و مس��اعدت ب��ه رونق اقتص��ادی و 
رشداش��تغالزایی اس��ت. وی با اشاره به نیازهای اساسی 
اقتصاد ایران در برهه کنونی افزود: هدایت سرمایه های 
ُخردبه سمت بازارهای مولد یکی از راهبردهای شبکه 
بانک��داری اس��ت ک��ه در نهای��ت به افزای��ش تولید و 
رونق اقتص��ادی می انجام��د. به گ��زارش روابط عمومی 
بان��ک انصار، آی��ت اهلل ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار 
طی گفت وگویی درباره اقتضائات اقتصادمقاومتی ضمن 
تاکید بر ضرورت اولویت دهی به اش��تغال در توس��عه 
اقتصادمقاومت��ی به معرفی عوام��ل تاثیرگذار بر ایجاد 
اشتغال پرداخت و افزود: نیروی انسانی، امکانات مادی و 
طبیعی و انگیزه برای تولید در ایران به وفور وجود دارد 
و مشکل در مدیریت منابع و فقدان تفکرسیستمی است. 

معارفهرییسجدیدادارهامورشعب
استانالبرز

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، مراس��م معارفه و 
تودیع حس��ن شهرآشوب و س��یدمهدی طلوعی رؤسای 
جدید و سابق اداره امور شعب استان البرز با حضور برات 
کریمی عضو هیات مدیره، شایان مدیر امور شعب منطقه 
یک کشور، کامکار معاون اقتصادی استاندار البرز و جمعی 
از مدیران استانی برگزار شد. کریمی عضو هیات مدیره و 
معاون امور شعب ضمن تقدیر از تالش های طلوعی رییس 
سابق اداره امور شعب استان البرز، شهرآشوب را به عنوان 

رییس جدید این اداره امور شعب معرفی کرد. 

اعالمرقمدقیقمنابعارزیبلوکهشده

نسیمنجفی
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تصمیم تند ایران علیه تجارت با کره 

کارخانه کره ای سامس��ونگ تقریبا بازار صوتی- 
تصوی��ری و ل��وزم خانگی )یخچال(  ای��ران را قرق 
کرده، اما دو روز پیش ول��ی اهلل افخمی راد، رییس 
سازمان توسعه تجارت گفت که »این کشور جایگاه 
خود را در بازار ایران از دس��ت داده« و تاکید کرد 
ک��ه »تعرفه کاالهای کره ای ت��ا 80 درصد افزایش 
می یاب��د« تاکی��د او ب��ر افزایش تعرف��ه کاالهای 
ک��ره ای در زمان��ی که ای��ران در حال گس��ترش 
 رواب��ط تجاری با دنیاس��ت قدری عجی��ب به نظر 

می رسد. 
رییس س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه 
عملک��رد کره در چن��د وقت اخیر م��ا را به اتخاذ 
سیاس��ت های دیگری واداش��ته توضی��ح داده که: 
»آنچه از عملکرد کره گفته ش��د ما را بر آن داشت 
که دستورالعملی را وضع کنیم که کاالهای کره ای 
مشمول تعرفه  گمرکی باالتری شوند، به طوری که 
مثال تعرفه لوازم خانگی کره ای از 40 به 42 تا 80 

درصد افزایش یابد.«
کارخانه لوازم خانگی سامسونگ در داخل کشور 
اس��ت و بر خالف آنچه مردم تص��ور می کنند این 
اجن��اس ن��ه از خ��ارج، بلکه از نقط��ه ای در خاک 
ایران راهی بازارها می ش��وند، استقبال خوب مردم 
از ب��ازار ای��ن کاالها بیش از آنکه ب��ه کیفیت کاال 
مربوط باش��د به خدمات پشتیبانی اس��ت که این 
ش��رکت ب��ه خریداران��ش ارائه می ده��د. در تمام 
س��ال هایی که خدمات پ��س از ف��روش در ایران 
معنا و مفهومی نداش��ت کره ای ها توانستند با تکیه 
ب��ر این بخش ب��ه بازار را تصاحب ک��رده و یکه تاز 
ش��وند. در این شرایط س��وال اصلی این است که 
وقتی ک��اال در داخل کشور تولید می ش��ود تعرفه 
 80 درصدی چه مشکلی را برای این نوع کاال ایجاد 

می کند؟  
اگرچ��ه ریی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت به 
خودورس��ازی این کشور نیز اش��اره کرده و گفته: 
»ک��ره جنوبی با وج��ود اس��تقبال و تقاضای بازار 
ای��ران، از ف��روش خودروهای هیون��دای و کیا به 
ایران امتناع کرد به همین خاطر ما مجبور ش��دیم 
هیوندای و کیا را از کشورهای دیگری مانند امارات 
خری��داری کنیم. ضمن اینکه ک��ره در اقدام دیگر 
خ��ود و با وجود اینکه خط تولید هیوندای را در بم 
داش��ت، اما صدور قطعات به ای��ن کارخانه را قطع 
کرد به همین دلیل ای��ران با چینی ها وارد معامله 

شد.«
همه این رخدادها ب��ه دلیل تبعیت بیش از حد 
کره از تحریم هایی بود که طی س��ال های گذشته 
علی��ه ایران وضع ش��ده ب��ود. در واقع ک��ره جزو 
کشورهای��ی بود که نه تنه��ا تحریم ها را صد درصد 
رعایت کرد، بلکه از آن هم فراتر رفته و در مواردی 
که ش��امل تحریم ها نبود ه��م ارتباط خود با ایران 
را قطع کرد. مثال حتی در زمینه هایی مثل خودرو 
که بازار ایران عالقه بس��یاری به محصوالت کره ای 
نشان داد، این کشور فروش خود به ایران را متوقف 

کرد. 
با این هم��ه آیا تهدید مس��والن ایرانی به وضع 
تعرفه های باال ب��رای کاالهای کره ای به این معنی 
اس��ت که ایران به تجارت با آس��یا تمایل چندانی 
ندارد؟ وقتی تهدیدهای افخمی راد در همان روزی 
که هیأت سیاسی اقتصادی آلمانی در ایران حضور 
دارند اعالم می ش��ود ب��ه این معناس��ت که ایران 
توانایی ه��ای جدیدش را به رخ ش��ریکان نامتعهد 

قبلی اش می کشد؟ 
اگرچ��ه بازار ایران این تهدید را یک ش��وخی و 
حداکثر یک ش��وی رس��انه ای تعبیر می کند اما با 
این حال س��ازمان توس��عه تجارت بای��د در ادامه 
گفته ه��ای ریی��س اش به دنب��ال ایجاد ش��رایط 
دش��وار برای تجار کره ای باش��د که ممکن است 
دش��واری هایی را برای مردم و ب��ازار ایران هم به 

همراه داشته باشد. 

انتقال ساختمان شعبه احمدقصیر 
بیمه پاسارگاد به سعادت آباد

به منظور گس��ترش خدمت رس��انی و رفاه حال 
هموطنان گرامی در ش��هر تهران، ساختمان شعبه 
احمد قصیر بیمه پاس��ارگاد جه��ت ارائه مشاوره و 
عرضه انواع خدمات بیمه ای از خیابان احمد قصیر 

به سعادت آباد انتقال یافت. 
براس��اس گزارش های دریافتی، ساختمان جدید 
این شعبه با تغییر نام از شعبه احمد قصیر به شعبه 
س��عادت آباد از نظر وس��عت و محیط اداری بسیار 
مناس��ب طراحی شده و در ش��هرک غرب، خیابان 
ش��هید فرحزادی، بلوار ش��هید نوران��ی، پالک 26 

تلفن: 88379498 واقع شده است. 
گفتنی اس��ت، در حال حاضر بیمه پاس��ارگاد با 
ش��ش شعبه در س��طح ش��هر تهران انواع خدمات 
تخصص��ی بیم��ه ای را ب��ه همشهریان عزی��ز ارائه 

می کند. 

گفت و گو با خزانه دار اتاق تهران درباره 
سرمایه گذاری خارجی

بهبود فضای کسب وکار الزمه موفقیت
حض��ور ش��رکت های معتب��ر بین الملل��ی در ایران 
موجی از اظهارنظرها و گمانه زنی ها را در مورد حضور 
کمپانی های جهانی در بازار ایران ایجاد کرده است. از 
مک دونالد تا بنز همگی در لیستی قرار دارند که گفته 
می شود برای بازار ایران برنامه ریزی کرده اند. اما با این 
حال به نظر می رس��د که وضعی��ت حضور خارجی ها 
چن��دان ه��م امیدوارکنن��ده نباش��د. در گفت و گو با 
س��یدحامد واحدی عضو هیات رییس��ه اتاق تهران به 

این موضوع پرداخته شده است. 
ط�ی روزهای گذش�ته خبرهای زی�ادی در مورد 
حضور س�رمایه گذاران خارجی به ایران منتش�ر 
شده اس�ت. از هیات آلمانی گرفته تا بنز و... این 
اطالعات تا چه اندازه می تواند واقعی باشد. یعنی 

اثر ملموس ایجاد کند؟ 
به طور حتم توافق هس��ته ای موج��ی از امید را در 
می��ان س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی ایجاد کرده 
اس��ت. اما هنوز فضا به سمتی نرفته که مثال از صبح 
فردا کمپانی های خارجی در ایران صف بکشند. آنچه 
اعالم می ش��ود در اندازه س��فر هیات ه��ای تجاری به 
ایران و دیدارهای مشترک است. واقعیتی که می تواند 
ب��رای مردم و صاحب��ان صنایع جذابی��ت ایجاد کند، 
سرمایه گذاری مشترک و همکاری های دوجانبه است. 
اما به طور حتم تا آن مرحله فاصله قابل توجهی مانده 
اس��ت. با این ح��ال همین میزان تغیی��رات در روابط 
اقتصادی و سیاس��ی ایران بس��یار مه��م و امیدبخش 
اس��ت. حض��ور هیات ه��ای تج��اری در بلند مدت یا 
میان م��دت می تواند به بهبود فض��ای حاکم براقتصاد 
کشور منجر ش��ود ولی به هرحال همه این اتفاقات با 

سرعت رخ نمی دهد. 

خبرها نش�ان می دهد ک�ه به هرح�ال تمایل به 
حضور در ایران افزایش پیدا کرده است؟ 

بله. حتما همین طور است. حضور هر سرمایه گذاری در 
ایران یک گام رو به جلو اس��ت. مثال ما که سرمایه گذاری 
خارجی را ب��ه دلیل تحریم ها به کمترین اندازه رس��انده 
بودیم، امروز در آستانه ورود برخی شرکت ها و همکاری های 
مشترک قرار داریم. بنابراین اگر شش ماه دیگر آمارها را نگاه 
کنید، مثال ممکن است از رشد 100 درصدی سرمایه گذاری 
خارجی خبر بدهد ولی واقعیت این اس��ت که این رشد از 
صفر به آن نقطه رس��یده اس��ت. واضح تر بگویم، مثال در 
موقعیت کنونی روی زمین خالی هزار هکتاری قرار داریم. 
اگر در این زمین خالی یک منطقه 10 متر مربعی هم فضای 
سبز ایجاد کنید، از کیلومترها دورتر دیده می شود. معنای 
این دیده شدن، سبز شدن تمام زمین نیست. به طور حتم 
ش��رکت های بزرگ خارجی به چند نکته توجه می کنند 
که می تواند مانع از حضور ناگهانی آنها در ایران ش��ود. اوال 
آنها فضای کالن حاکم برکشور را در نظر می گیرند. یعنی 
اگر احساس کنند، امکان بازگشت به دوران گذشته وجود 
دارد، س��رمایه های کالنی به ایران منتقل نمی کنند. دوما 
تا برداشته ش��دن فنی تمامی تحریم ها منتظر می مانند. 
ب��ه این معنا که دیگر تحریم ه��ای بانکی و بیمه ای هم از 
نظ��ر اجرایی باید برطرف ش��ود. این موض��وع خاص هم 
زمان بر اس��ت. سوم اینکه ش��رکت های خارجی با قدمت 
مثال 100 س��اله به همین س��ادگی ها مجاب به حضور در 
کشوری نمی ش��وند. از همه مهم تر اینکه حتی اگر آنها به 
ایران بیایند، در فضای کسب و کار نمی توانند کاری بکنند. 
ما در اتاق بازرگانی بارها به این موضوع اشاره کرده ایم که 
فضای کسب و کار کشور نیاز به پایش اساسی دارد. فرقی 
هم ندارد که س��رمایه گذار خارجی یا داخلی بخواهد کار 
کند. در هر دو حالت عمال موانع کسب و کار اجازه توسعه 
نمی دهد. بنابراین شرط اصلی ورود سرمایه گذار خارجی، 

بهبود محیط کسب و کار است. 
اما به هرحال خبرهایی نشان می دهد که شرکت های 
خارجی مثال در حوزه کشتیرانی و... آماده حضور در 

ایران هستند. این درست نیست؟ 
بل��ه. بیشتر ش��رکت هایی که ب��ه ای��ران می آیند، 
قطعا به س��مت حوزه های باالدس��تی ی��ا همکاری با 
دولت می رون��د. مثال حوزه های نف��ت و گاز می تواند 
س��رمایه گذار خارجی داش��ته باش��د. از ط��رف دیگر 
سرمایه گذار خارجی به صورت مستقیم وارد »سرزمین 
اصلی« برای س��رمایه گذاری نمی ش��ود. آنها قطعا به 
مناطق آزاد می روند یا اینکه در میادین نفتی و گازی 

همکاری می کنند. 
یعنی احتمال تاس�یس کارخانه در نقاط مختلف 

کشور نیست؟ 
حداقل در کوتاه مدت چنین اتفاقی شاید با سرعت باال 
رخ ندهد. البته شاید بهتر باشد که حضور سرمایه گذاران 
خارجی در فاز اولیه به صورت همکاری مشترک با طرف 
ایرانی تعریف شود. تجربه ما نشان داده که سرمایه گذار 
خارجی هم همین کار را می کند. موضوع خیلی س��اده 
اس��ت. اوال آنها س��رمایه هایشان را به خطر نمی اندازند. 
بنابرای��ن بهترین گزینه ش��راکت با طرف ایرانی اس��ت 
ک��ه اگر فضا بازهم به هم ریخت، خیلی زیان نبینند. اگر 
هم فضا به سمت مطلوبی رفت، سود منطقی می کنند. 
دوم اینکه آنها می دانند در فضای کسب و کار ایران بدون 
شریک داخلی نمی توانند کار کنند چراکه قوانین پایه ای 
ما مانند قانون کار، مالیات و... با فضای ذهنی آنها سازگار 
نیس��ت و یک ش��ریک ایرانی می تواند نقش موثری در 
تفهیم و تس��هیل کار در این فضا بازی کند. به هرحال 
در کوتاه مدت نباید منتظر اتفاق های بزرگی بود. از طرف 
دیگر در نظر داشته باشید که اصال زیرساخت های اقتصاد 

ایران برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی مهیا نیست. 
منبع: صدای اقتصاد

 گمرک به عن��وان یک نهاد 
نظارت��ی قاب��ل واگ��ذاری به 
بخش خصوصی است؟ سوالی 
که ب��ا چن��د فعال با س��ابقه 
بخش خصوصی مطرح ش��ده 
تا امک��ان حض��ور این بخش 
در گم��رک کش��ور بررس��ی 
ش��ود. بحث خصوصی س��ازی 
بی��ش از یک ده��ه در فضای 
ش��نیده  کش��ور  اقتص��ادی 
می ش��ود، اگر چه هنوز سبیل 
اقتصاد را روغ��ن کهنه دولت 
از درآمده��ای نفت��ی چ��رب 
می کند و به گفته بس��یاری از 
فعاالن بخش خصوصی کمتر 
از 10 درص��د از تصدی گ��ری 
دولت ب��ه این بخ��ش واگذار 
ش��ده، اما این چال��ش با فراز 
همچن��ان  نشیب های��ش  و 
ادامه دارد، چرا که براس��اس 
اص��ل 44 قانون اساس��ی این 
در  است.  اجتناب ناپذیر  اتفاق 
این روند دلی��ل ناموفق بودن 
خصوصی س��ازی با انتقادهای 
متفاوت��ی نشانه رفته اس��ت. 
برخی ع��دم توانمندی بخش 
خصوص��ی را عن��وان کردند. 
ع��ده ای معتقدن��د جس��ارت 
نداشتن دولت در تغییرعادات 
س��نتی و قدیم��ی اش کار را 
برای حضور بخش خصوصی، 
دش��وار کرده اس��ت. به گفته 
قابلی��ت  بررس��ی  برخ��ی، 
واگذاری در برخی بخش ها و 
تعیی��ن اولویت نیز یکی دیگر 
از برنامه های��ی اس��ت که باید 
قبل از خصوصی سازی مطرح 
می شد، اما جدی گرفته نشد. 
شیوه و نوع واگذاری و رعایت 
عدالت درآن مس��ئله دیگری 
است که بس��یاری از حامیان 
این برنامه به ویژه فعاالن بخش 
خصوصی را نا امید کرده و آن 
را یک��ی از دالیل عقیم ماندن 
خصوصی س��ازی می دانند. اما 
با توجهی ک��ه دولت یازدهم 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی نشان 
داد فعاالن ای��ن بخش اندک 
امیدی یافتند ت��ا جدی تر به 
واگذاری ها نگ��اه کنند. اینکه 
کدام س��ازمان ها ی��ا نهادها و 
طی چه زمانی و چگونه امکان 
واگذاری اش وجود دارد، جای 
بح��ث ف��راوان دارد. ریی��س 
مجم��ع عال��ی واردات معتقد 
است، اگر چه امکان واگذاری 
دولت  تصدی گری های  برخی 
در گم��رک وج��ود دارد، ام��ا 
بخش های��ی ازآن را می ت��وان 
محمد حس��ین  کرد.  واگ��ذار 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  برخ��وردار 
و  سیس��تم  دقی��ق  بررس��ی 
گم��رک  س��ازمانی  س��اختار 
پی��ش از واگ��ذاری ض��روری 
اس��ت، ب��ه »فرص��ت امروز« 
الکترونیکی  امورات  می گوید: 
و اظهارنام��ه را گمرک رایگان 

انج��ام می دهد و ب��ه نظر من 
دراین بخ��ش امکان واگذاری 
هی��ات  عض��و  دارد.  وج��ود 
نمایندگان اتاق تهران گمرک 
را ی��ک ارگان نظارتی می داند 
و معتقد است برخی بخش ها 
باید همچنان در دست دولت 
باقی بماند، این فعال با سابقه 
اقتصادی می افزاید: دولت باید 
ک��ار نظارت��ی اش را همچنان 
داشته باشد و همچنین بتواند 
از گمرک��ات کس��ب درآم��د 
کن��د. ب��ه گفته عض��و هیات 
نمایندگ��ان اتاق تهران بخش 
بخش های��ی  در  خصوص��ی 
از گم��رک می توان��د حض��ور 
داش��ته باش��د که ارتباطی با 
دولت  مس��تقیم  درآمده��ای 
مس��ئولیت  باش��د.  نداش��ته 
تطاب��ق ک��اال ب��ا اظهارنامه و 
تعرفه ه��ا بخش های��ی اس��ت 
که برخ��وردار از آنها به عنوان 

وظایف دولت نام می برد. 

آسیب های خصوصی شدن 
در شرایط نابرابر اقتصادی 
زمین��ه  در  گم��رک  ام��ا 
خصوصی س��ازی بدون تجربه 
کنفدراسیون  رییس  نیس��ت. 
ص��ادرات ایران در گفت وگو با 
»فرصت امروز« به آن اش��اره 
کرده و می گوید: تبدیل شدن 
انبارهای عمومی به خصوصی 
در گم��رک اگر چ��ه کیفیت 
کاال را ب��اال برد، ام��ا افزایش 
قیم��ت کااله��ا را در واردات 
و ص��ادرات به دنبال داش��ت. 
محم��د الهوت��ی می افزای��د: 
بخ��ش خصوص��ی ب��ه دنبال 
ت��ورم، افزای��ش قیمت ه��ا را 
خواه��د داش��ت، بنابراین در 
واگذاری های گمرک به بخش 
خصوص��ی بای��د مراق��ب بود 
ب��ا افزایش قیمت تمام ش��ده 
کاالهای واردات��ی و صادراتی 

روبه رو نشویم. 
ب��ه گفته عضو ات��اق تهران 
درس��ت اس��ت ک��ه زمان��ی 
ش��رایط ش��فاف اقتصادی در 
کش��ور خواهی��م داش��ت که 

باشد  پیشتاز  بخش خصوصی 
ام��ا واگذاری ه��ا در گم��رک 
بای��د در آخری��ن مرحل��ه از 

خصوصی سازی اتفاق بیفتد. 
بازرگانی  کمیس��یون  عضو 
اتاق ته��ران، نیاز ب��ه حضور 
عمده تری��ن  در  را  دول��ت 
بخش های گمرک در ش��رایط 
جاری اقتص��اد کشور ضروری 
عنوان ک��رده و ادامه می دهد: 
ش��رایط ام��روز م��ا ش��رایط 
بخش  بین  اقتص��ادی،  نابرابر 
دولتی  شبه  واقعی،  خصوصی 
و دولت��ی اس��ت و ت��ا زمانی 
که این ش��رایط وج��ود دارد 
خصوصی شدن خدمات فقط 
می تواند هزینه های تمام شده 
را ب��اال ببرد اگر چ��ه کیفیت 
کاال هم ب��اال خواهد رفت اما 
باال رفتن قیمت ها نتیجه کار 
را از بین خواهد برد، به همین 
دلیل بهتر اس��ت فعالیت های 
صادراتی و وارداتی در آخرین 
مرحله خصوصی س��ازی شود، 
چ��ون ب��ه زمینه س��ازی های 
قبلی نی��از دارد و تا ش��رایط 
فراه��م نشود این ک��ار نتایج 

مطلوبی نخواهد داشت. 
ک�ی���وان ک�اش��فی عض��و 
هیات رییسه اتاق ایران که در 
واگ��ذاری برخی از بخش های 
گمرک ب��ه بخش خصوصی با 
دو دیگر فعال بخش خصوصی 
بررس��ی  اس��ت،  هم عقی��ده 
سیس��تم گم��رک، همچنین 
تج��ارب دیگ��ر کشورها را در 
گذاش��تن از این مرحله پیش 
از واگذاری ه��ا الزم می دان��د. 
وی در توضیح��ات بیشت��ری 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
ارگان ه��ای  و  س��ازمان ها 
دیگ��ری نیز با نظ��ارت دولت 
در گم��رک فعالی��ت دارند و 
ی��ه همین دلی��ل واگذاری ها 
بای��د موش��کافانه و کاربردی 
انجام ش��ود. به گفته کاشفی 
با تاسیس شرکت های همکار 
ای��ن امک��ان وج��ود دارد که 
توس��ط بخش  نظارتی  بخش 
خصوصی با هماهنگی گمرک 

انجام شود. 

بخش خصوصی، سرعت 
بیشتر و چرخش مالی باال

عض��و هی��ات رییس��ه اتاق 
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  ای��ران 
س��ال های اخی��ر ب��ه تع��داد 
افزوده  کش��ور  در  گمرک��ات 
شده در حالی که زیرساخت ها 
و امکانات الزم را ندارند، ادامه 
می دهد: بخ��ش خصوصی در 
ارتقای زیرس��اخت ها و ایجاد 
امکانات می تواند بس��یار موثر 
باش��د، چرا که گم��رک نهاد 

اجرایی نیست. 
رییس اتاق کرمانشاه معتقد 
اس��ت در واگذاری ها به بخش 
خصوص��ی افزای��ش قیمت ها 
در کن��ار س��رعت عمل��ی که 
ای��ن بخ��ش در مقایس��ه ب��ا 
بخش دولتی دارد، محس��وس 
نیس��ت. وی می افزاید: بخش 
خصوص��ی قادر اس��ت، کاری 
را ک��ه بخش دولت��ی در 25 
روز انج��ام می ده��د در کمتر 
از 10 روز انج��ام ده��د و این 
س��رمایه  چرخ��ش  مس��ئله 
تاجر را س��ریع تر خواهد کرد. 
ب��ه گفت��ه وی بخ��ش عمده 
درآم��د دولت در اخذ عوارض 
اس��ت که این بخش همچنان 
در دس��ت دولت باقی خواهد 
ماند و به نظر می رسد، نگرانی 
از باب��ت کاه��ش درآمد برای 

دولت وجود ندارد. 
اما قاچاق از خصوصی سازی 
در گمرک چق��در تحت تاثیر 
قرار می گیرد؟ محمد الهوتی، 
صادرات  کنفدراسیون  رییس 
معتقد اس��ت، قاچاق تنها به 
تعرفه ه��ا ارتب��اط دارد. وی با 
بی��ان اینکه از می��زان قاچاق 
از طری��ق مب��ادی رس��می و 
غیر رس��می اطالع��ی ن��دارد، 
تعرفه ها  تازمانی که  می گوید: 
باال اس��ت، قاچاق ب��ه صرفه 
است و فرقی نمی کند گمرک 
در دست دولت باشد یا بخش 
خصوص��ی. به گفته عضو اتاق 
ته��ران دول��ت بی��ش از ه��ر 

بخش دیگری از قاچاق آسیب 
می بیند چرا که عالوه بر اینکه 
از  عوایدی نصیبش نمی شود، 
درآمدهایش کاسته می شود. 

الهوت��ی می افزاید: طی 35 
سال گذشته شاهد بودیم که 
دیوار تعرفه نه توانس��ت مانع 
از قاچاق ش��ود، نه توانس��ت 
از تولی��د حمای��ت کن��د و نه 
را  کش��ور  اقتصادی  ش��رایط 

بهبود ببخشد. 
برخ��وردار  محمد حس��ین 
معتقد اس��ت قاچاق ارتباطی 
ب��ا خصوصی ی��ا دولتی بودن 
ن��دارد بلک��ه ب��ه دو موضوع 
تعرفه ه��ا و عادت های غلط و 
رایج در کشور ارتباط مستقیم 
دارد و کس��انی ک��ه به قاچاق 
و درآمده��ای باالی آن عادت 
می کنن��د نمی توانند این کار 
را ت��رک کنند و ب��ه آن دامن 

می زنند. 
»فرصت امروز«  گ��زارش  به 
از  ب�خ�ش���ی  واگ�����ذاری 
تصدی گری های دولت به بخش 
خصوصی نزدیک به هفت سال 
پیش و سه س��ال پس از ابالغ 
اصل 44 قانون اساس��ی شروع 
شد. برخی واگذاری ها در قالب 
رد دیون دولت و خارج از قاعده 
رایج و قابل قبول در واگذاری ها 
به بخش خصوصی واگذار شد 
و ب��ه دلی��ل عدم س��وددهی، 
مدیریت نادرس��ت، بدهکار به 

دولت بازگردانده شد. 
عب��داهلل  اش��رف  میرعل��ی 
پورحس��ینی، رییس س��ازمان 
در  اخی��را  خصوصی س��ازی 
ی��ک برنامه تلویزیون��ی گفته، 
براساس سیاست های اصل 44 
قانون اساس��ی قرار بود 1100 
ش��رکت تا پایان س��ال 93 به 
بخش خصوصی واگذار شود اما 
تاکنون فق��ط 50 درصد واگذار 
ش��ده که بخش��ی از آن نیز در 
قالب رد دیون دولت بوده است. 
گزارش عملکرد این سازمان 
در 14 س��ال گذش��ته ک��ه در 
اس��فند 1393 منتش��ر ش��د، 
نش��ان می ده��د، از 133 هزار 
میلی��ارد توم��ان واگذاری های 
انجام ش��ده در سال های 80 تا 
اسفند ماه س��ال 93، کمتر از 
21 درص��د آن احتمال می رود 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی واقعی 
واگذار شده باشد که در همین 
س��هم 21 درصدی هم ردپای 
ش��به دولتی ها دیده می ش��ود. 
همچنی��ن این گ��زارش نشان 
واگذاری ها  31 درصد  می دهد، 
در این ب��ازه زمان��ی در دولت 
یازده��م اتفاق افتاده اس��ت. با 
ای��ن اوصاف ن��ه تنها چگونگی 
روند واگذاری ها مطرح اس��ت 
بلک��ه ناموفق ب��ودن در برخی 
واگذاری ها می تواند نشان دهنده 
در  اولویت گ��ذاری  ع��دم 

خصوصی سازی باشد. 

بررسی امکان خصوصی سازی در گمرکات از دیدگاه بخش خصوصی 

برای خصوصی سازی در گمرک عجله نکنیم 

 نایب ریی��س اتاق بازرگان��ی ایران به 
تشری��ح جزییات دیدار هی��ات اقتصادی 
آلمان ب��ا وزیر نفت پرداخت و از برگزاری 
پنجمین کمیس��یون مشترک اقتصادی 
دو کش��ور بع��د از 13 س��ال و همچنین 
سفر هیات اقتصادی از ایران به آلمان در 
پاییز امسال خبر داد. پدرام سلطانی که در 
جلسه مشترک هیات آلمانی با وزیر نفت 
که 29 تیر ماه برگزار ش��د حضور داشته، 
در گفت وگو با ایس��نا درباره جزییات این 
دیدار گفت: هیات آلمانی نخستین هیات 
اروپایی اس��ت که بعد از انجام توافق وارد 
ایران ش��ده و بعد از نزدیک به 13 س��ال 
یک وزی��ر آلمانی مجددا به ای��ران آمده، 
وزی��ری که البت��ه قائم مق��ام صدراعظم 
آلمان است. وی با بیان اینکه 12 شرکت 
شناخته شده آلمانی در جهان در ترکیب 
این هیات اقتصادی به ایران آمدند، ادامه 
داد: به اعتقاد من قصد فرستادن این هیات 
اقتصادی از سوی آلمان به ایران در وهله 
اول نشانگر این است که آنها این آمادگی 
را دارند که در عالی ترین سطح، ارتباطات 
خود با ایران را بازس��ازی کنند و افزایش 
دهند. نای��ب رییس اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به برخی محور های مورد مذاکره در 
این جلس��ه عنوان کرد: صحبت ها در این 
دیدار بیشتر ح��ول عالقه مندی دو طرف 
برای تقوی��ت همکاری ها و اعالم آمادگی 
برای افزایش س��طح مناسبات اقتصادی 

بود، در این جلسه همچنین به مشکالت 
پیش رو برای افزایش همکاری ها اش��اره 
شد که دو طرف با آگاهی از این مشکالت، 
قول پیگیری و رفع موانع را دادند. در این 
دیدار عموما شرکت های آلمانی به سابقه 
همک��اری طوالنی و مثبت خ��ود با ایران 
اشاره کردند. سلطانی همچنین از برگزاری 
کمیس��یون مشترک اقتصادی دو کشور 
خبر داد و گفت: در این جلسه توافق شد 
که به زودی پنجمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور در ایران برگزار ش��ود، 
پیش از این آخرین جلسه این کمیسیون 
در س��ال 2002 برگزار شده بود. از سوی 
دیگ��ر، بین اتاق ه��ای بازرگانی دو کشور 
مذاکراتی انجام شد و اتاق بازرگانی آلمان 
دعوتی را از ات��اق بازرگانی ایران به عمل 
آورد و قرار اس��ت هیات اقتصادی از ایران 
در پاییز امس��ال به آلمان برود. از سوی ما 
نیز به اتاق بازرگانی آلمان پیشنهاد شد تا 
یک شبکه تجاری بین شرکت های کوچک 

و متوسط ایرانی و آلمانی برقرار شود. 

 نای��ب رییس اتاق مشت��رک بازرگانی 
ای��ران و چین با تکذی��ب این موضوع که 
چین قصد بازگرداندن بدهی خود به ایران 
را ندارد، عنوان کرد: اینکه گفته می ش��ود 
قرار نیس��ت چین بدهی های خ��ود را به 
ایران بازگرداند، حرف درستی نیست چون 

منطق اقتصادی ندارد. 
مجیدرض��ا حری��ری، در گفت وگ��و با 
ایسنا، درباره صحبت های اخیر طهماسب 
مظاهری درباره وضعیت دارایی های ایران 
در چین و اینکه چین بعد از رفع تحریم ها 
بدهی های خود به ایران را پرداخت نخواهد 
کرد، گفت: وضعیت میزان بدهی چین به 
ایران موضوعی است که تنها وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی نسبت به آن آگاهی دارند. 
وی ادام��ه داد: اما آنچه من می دانم این 
اس��ت که میزان این بدهی رقمی حدود 
18 میلیارد یورو اس��ت که طی قراردادی 
به عن��وان ضمانت فاینانس هایی که چین 
برای پروژه های ایران داده استفاده می شده 
است. این عضو سابق اتاق بازرگانی ایران 
افزود: درباره موض��وع مازاد تراز تجاری و 
نفت��ی که به چین فروخته ای��م و در ازای 
آن کاال وارد نکرده ایم، تنها بانک مرکزی 
به آن آگاه��ی دارد. حریری تصریح کرد: 
بخشی از این پول س��هم صندوق توسعه 
بوده و بخشی دیگری از آن به وزارت نفت 
اختص��اص دارد که مع��ادل 14.5 درصد 
اس��ت. در واق��ع اگ��ر به طور متوس��ط 

19 درصد سهم صندوق توسعه باشد حدود 
5 تا 6 میلیارد سهم صندوق توسعه از این 
پول می شود و حدود 30 میلیارد نیز سهم 
وزارت نفت اس��ت، همچنین بخش دیگر 
ای��ن پول ها مربوط به ذخایر ارزی اس��ت 
که بی��ن 60 تا 70 میلیارد بوده و ایران به 
محض جدی تر شدن تحریم ها از بانک های 

غربی خارج کرد. 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 
اضافه کرد: آنچه باقی می ماند رقمی حدود 
30 ت��ا 35 میلیارد دالر بدهی چینی ها به 
ایران است که برخی صحبت های پیرامون 
آن در خصوص عدم بازگشت این پول ها به 

کشور به خوبی بیان نشده است. 
این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به اینکه 
آیا چین قص��د بازگرداندن بدهی خود به 
ای��ران را دارد یا خیر؟ گف��ت: با توجه به 
اینکه مسیر بازگشت پول ها به حساب ها 
کامال مشخص است، بنابراین امکان عدم 
بازگش��ت این پول از کش��ور چین وجود 

ندارد. 

 فصل جدید تعامالت اقتصادی 
ایران و آلمان ورق می خورد 

پس ندادن بدهی چینی ها 
به ایران صحت ندارد 

یادداشت

بیمه

گفتوگو

مریم خورسند
روزنامه نگار

مینو گله



در روزهای��ی ک��ه ک��اروان 
فعاالن اقتصادی اروپایی، ایران 
را به عن��وان نخس��تین مقصد 
س��رمایه گذاری خ��ود انتخاب 
کرده اند و رقابت بین قدرت های 
جهانی برای تصاحب بازار ایران 
ادامه دارد، صنعت س��اختمان 
خ��ود را ب��رای روزه��ای پس 
از تحری��م و بازگش��ت رش��د 

اقتصادی آماده می کند. 
بسیاری تاثیر احتمالی توافق 
ب��ر ب��ازار مس��کن را در ط��ول 
ماه ه��ای آینده رونقی احتمالی 
می بینند که پس از چند فصل 
پی درپی رک��ود دامنه دار قطعا 
اتفاق��ی مب��ارک خواه��د بود. 
در این ش��رایط ش��اید فرصتی 
خ��وب ب��رای آغ��از م��راودات 
تج��اری بازار مس��کن ایران با 
کشورهای توس��عه یافته نیز به 
وج��ود آی��د. فناوری های نوین 
ساختمان س��ازی که به ساخت 
صنعت��ی واحدهای مس��کونی 
انجامی��ده تاکن��ون چندان به 
پروژه های ایران راه نیافته و در 
این بین حتی قوانین متعدد نیز 
نتوانسته گره کور آن را باز کند. 
در این ش��رایط ش��اید استفاده 
از ت��وان کشورهای اروپایی که 
باره��ا آمادگ��ی خ��ود را اعالم 
کرده ان��د، بهترین فرصت برای 
عبور از ساخت سنتی و رسیدن 

به طرح های نوین باشد. 
»فرصت امروز« برای بررسی 
این امکان سراغ علیرضا قهاری، 
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن 
اس��تان ته��ران رفته تا آخرین 
از  انبوه س��ازان  ارزیابی ه��ای 
امکان همکاری شان با همکاران 
بین المللی فراهم شود، امکانی 
که ش��اید پ��س از تحریم حاال 
دربند تحریم های داخلی است 
و به رفع موانع قانونی و فراهم 
ش��دن زیرس��اخت های درون 

کشور وابسته است. 
صنع�ت س�اختمان ایران 
در طول س�ال های گذش�ته 
توانس�ته ب�ه چن�د کش�ور 
منطق�ه خدمات مهندس�ی 
ص�ادر کن�د؟ با وج�ود این 
ش�رایط ام�کان هم�کاری 
فع�االن عرص�ه س�اختمان 
کش�ورهای  ب�ا  ای�ران  در 
توسعه یافته جهان را چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
در طول س��ال های گذش��ته 
کشور ایران توانسته با استفاده 
از فناوری های موجود در کشور 
و البته توانایی نیروهای انسانی 
متخص��ص فع��ال در ای��ران، 
جایگاه��ی مناس��ب در منطقه 
و حت��ی در بی��ن کشوره��ای 
مختلف جهان پیدا کند. ساخت 
مجتمع های مس��کونی مختلف 
از ع��راق گرفته ت��ا کشورهایی 
مانن��د الجزای��ر و ونزوئال نشان 
از آن دارد ک��ه حداق��ل در بین 

بخش��ی از کشوره��ا این توان 
ایران به رس��میت شناخته شد 
و کار روی آن آغاز ش��ده است. 
ام��روز می توانیم ادعا کنیم که 
صنع��ت س��اختمان ای��ران در 
منطق��ه ح��رف اول را می زن��د 
ام��ا برای اتص��ال این توانایی ها 
به دیگر کشورهای توسعه یافته 
باید یک میدان کار قابل اعتماد 

وجود داشته باشد. 
آی�ا این فض�ای کاری در 
ش�رایط پ�س از تحری�م به 

وجود خواهد آمد؟ 
موض��وع قدری پیچیده تر از 
فض��ای پ��س از تحریم خواهد 
اینک��ه صنع��ت  ب��رای  ب��ود 
ی��ک  در  ساختمان س��ازی 
کشور به روز ش��ده و با امکانات 
صنعتی جهان هماهنگ ش��ود 
ت��ا امکان همکاری با غول های 
ساختمان س��ازی بین المللی را 
داش��ته باشد، باید همزمان در 
چن��د محور مختل��ف کارهای 
الزم ص��ورت گیرد. از یک س��و 
در حوزه سیاس��ت گذاری های 
قوانی��ن  تبیی��ن  ب��رای  الزم 
خانه س��ازی، از س��وی دیگ��ر 
استفاده از نیروهای متخصص 
در تمام��ی مراحل س��اخت و 
البته موضوعی که در بلندمدت 
اهمیت خود را نشان می دهد، 
بح��ث توان آکادمیک و بس��ط 
فرهنگ��ی فناوری ه��ای نوین 
عرص��ه س��اختمان در ای��ران 

است. 
س�ابقه  ب�ه  نگاه�ی  در 
ایران،  ساختمان س�ازی در 
بیش�ترین مش�کل از کدام 
ی�ک از محوره�ای مط�رح 

شده نشات می گیرد؟ 
نمی ت��وان به طور خاص یک 
مح��ور یا بخش خرد را باعث و 
بانی تم��ام مشکالت در عرصه 
س��اختمان قلمداد ک��رد. ما با 
توجه به تجربه گران قیمتی که 
در طول تمام سال های گذشته 
اندوخته ای��م، جایگاه خود را در 
ای��ن عرص��ه ثابت کرده و حتی 
در کنار کشورهایی مانند ترکیه 
ک��ه در بخش هایی از ما جلوتر 

بوده ان��د نی��ز امک��ان رقابت را 
ب��رای خود به وج��ود آوردیم. 
البته می توان امید داش��ت با به 
پایان رسیدن تحریم ها، فضایی 
ب��رای همکاری ه��ای بیشتر با 
برندهای خارجی در این عرصه 
و البته کار روی صنعتی س��ازی 

ساختمان صورت گیرد. 
اگ�ر بن�ا باش�د برنده�ای 
رسمی صنعتی سازی پای در 
عرصه ساختمان سازی ایران 
بگذارند، بیشترین بهره ای که 
می توان از آنها گرفت در کدام 

بخش خواهد بود؟ 
ب��ا توجه ب��ه محدودیت های 
مال��ی و پول��ی ک��ه در ط��ول 
سال های گذشته نه تنها صنعت 
س��اختمان که تمام بخش های 
اقتصادی ایران با آن روبه رو بوده 
اس��ت قطعا نخستین گام از این 
همکاری ه��ای دو و چند جانبه 
می تواند اس��تفاده از جنبه های 
مال��ی و بانکی و آوردن اعتبارات 

جدید به این عرصه باشد. 
می ت�وان  ح�د  چ�ه  ت�ا 
ای�ن  س�رمایه گذاری  ب�ه 
در  خارج�ی  ش�رکت های 
صنع�ت س�اختمان ای�ران 

امید داشت؟ 
با توجه به فضای امیدواری و 
چشم انداز مثبتی که در اقتصاد 
ایران به وجود آمده این موضوع 
چندان دور از تصور نخواهد بود. 
البت��ه در کنار آن یک نکته نیز 
قابل توجه اس��ت و آن سرمایه 
و توان ایرانیان خانه سازی است 
که در طول س��ال های گذشته 
در نق��اط مختل��ف جه��ان کار 
کرده ان��د. اگر ما تنه��ا بتوانیم 
بخش��ی از س��رمایه های ای��ن 
ایرانی ه��ای خارج نشی��ن را به 
کش��ور بازگردانی��م نی��ز قطعا 
می ت��وان به ی��ک تحول جدی 

امید داشت. 
این سرمایه گذاری جدید 
بیشتر صرف افزایش تعداد 
واحدهای مس�کونی نوساز 
خواه�د ش�د ی�ا کیفی�ت 
س�اختمان را ه�دف ق�رار 

می دهد؟ 

قطع��ا فضای بازار مس��کن 
ای��ران نمی تواند طوری باش��د 
ک��ه ب��ا آم��دن س��رمایه های 
جدی��د، بتوان بین یکی از این 
دو مح��ور خ��ط قرم��ز کشید. 
س��ابقه س��ال های گذشته در 
مسکن مهر، فارغ از اینکه این 
ط��رح موفقیت آمیز بوده یا نه، 
نشان می دهد اگر سرمایه ها با 
یک حمایت نس��بی وارد بازار 
ش��وند و بتوانند در بخش های 
مختل��ف فعالی��ت کنن��د، ما 
ت��وان این را خواهیم داش��ت 
که تعداد واحدهای مس��کونی 
ساخته شده در سال را به شدت 
افزایش دهیم. البته در کنار آن 
بحث کیفیت ساختمان نیز نیاز 

به توجهات جدی دارد. 
هرچن�د س�ال ها از طرح 
س�اختمان  صنعتی س�ازی 
در ای�ران می گ�ذرد ام�ا در 
عرص�ه عم�ل هن�وز اتفاق 
فض�ای  نیفت�اده.  مثبت�ی 
ورود  و  تحری�م  از  پ�س 
تکنولوژی های جدید به این 
عرصه تا چه میزان می تواند 
به این موضوع کمک کند؟ 

صنعتی س��ازی  ای��ران  در 
س��اختمان به چند دلیل عمده 
تاکنون موفقیتی نداشته است. 
از یک سو هنوز در بین مسئوالن 
و سیاست گذاران این عرصه باور 
به لزوم صنعتی سازی ساختمان 
احس��اس نش��ده اس��ت. البته 
هرچند در این زمینه تسهیالتی 
نیز ارائه شد، اما نبود اهرم های 
نظارت��ی کافی باعث ش��د این 
تس��هیالت نی��ز در نقاطی جز 
آنچ��ه که باید س��رمایه گذاری 
ش��ود. در ش��رایطی که همه ما 
باید بدانیم س��اختن واحدهای 
مس��کونی بی کیفی��ت جز دور 
ریخت��ن پول ه��ای مل��ت هیچ 

جنبه دیگری ندارد. 
ب�رای خ�روج از ش�رایط 
چ�ه راهکارهای�ی در پیش 
اس�ت؟ آیا می توان از کمک 
خارجی ه�ا در ای�ن عرص�ه 

بهره برد؟ 
صنعتی س��ازی  ب��رای  م��ا 

س��اختمان و بهب��ود کیفی��ت 
واحدهای مس��کونی آیین نامه 
و مق��ررات زی��ادی داریم. پس 
بای��د ب��ه جای تدوی��ن قوانین 
جدی��د، به فک��ر اجرایی کردن 
آنچه پیش از این وجود داشته 
باشیم. کارگران ما در بسیاری از 
نقاط کشور غیر متخصص بوده و 
به شکل فصلی به کار ساختمان 
فض��ای  در  می آورن��د.  روی 
آکادمی��ک ما بی��ش از آنکه به 
صنعتی سازی توجه شود، هنوز 
طراحی های سنتی مدنظر قرار 
می گیرد. اگر بتوانیم این شرایط 
را تغیی��ر دهی��م، فضای پس از 
تحری��م یک امی��د جدی برای 
زنده کردن کیفیت س��اختمان 
در ای��ران خواه��د ب��ود که این 
موض��وع می تواند با اس��تفاده 
س��رمایه گذاری های جدید،  از 
فناوری ه��ای جدید و تعامالت 

اقتصادی جدید شکل بگیرد. 
در سال های گذشته برای 
س�اخت مسکن مهر، دولت 
از چن�د ش�رکت خارج�ی 
نی�ز به�ره برد ام�ا در عمل 
نتوانس�ت آن ط�ور که باید 
کیفیت ساختمان ها را تغییر 
دهد. اگر در قالب طرح های 
اقتص�ادی پ�س از تحری�م 
ب�ار دیگ�ر پ�ای خارجی ها 
ب�ه ای�ران باز ش�ود چطور 
بای�د از اتفاق های گذش�ته 

جلوگیری کنیم. 
ک��ار ما نباید تنه��ا به تقلید 
و ایرانی��زه ک��ردن طرح ه��ا و 
پروژه ه��ای خارج��ی بینجامد 
زی��را در ای��ن ش��رایط احتمال 
اینکه ما شکل و شمایل بیرونی 
طرح ه��ا را بگیری��م و بار دیگر 
در ساخت و س��ازها کیفی��ت را 
فرام��وش کنیم وجود دارد. این 
فض��ا باید به نوعی تمام رخنه ها 
و س��وابق دور زدن قوانی��ن را 
از بی��ن بب��رد تا این ب��ار ورود 
خارجی ها و سرمایه گذاری آنها 
بتواند راه را برای بهبود کیفیت 
ساختمان های ایرانی باز کند. 

ت�ا چ�ه ح�د ب�ه حض�ور 
در  خارجی ه�ا  پرق�درت 
عرص�ه س�اختمانی ای�ران 
برای سال های پس از تحریم 

امیدوارید؟ 
خودکفایی نس��بی ایران در 
عرصه ساختمان باعث شده نیاز 
ام��روز ما به ورود خارجی ها در 
این عرصه قابل قیاس با بسیاری 
از بخش ه��ای دیگ��ر نباش��د. 
چیزی که مهم اس��ت دریافت 
فناوری ها و دیدگاه های روز در 
عرصه س��اخت خانه هاست که 
این موض��وع می تواند به دلیل 
وجود کارشناسان خبره ایرانی 
به راحت��ی انج��ام گیرد. ما باید 
مدیریت س��اختمان را در ایران 
درس��ت کنیم و س��پس به فکر 
به��ره بردن از ت��وان خارجی ها 

باشیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: مهندسان 
ایران��ی باید در ش��رایط پس��اتحریم به 
بازاره��ای فراملی نگاه ویژه ای داش��ته 

باشند. 
به گزارش ایرن��ا، عباس آخوندی در 
هجدهمی��ن اج��الس هی��أت عمومی 
سازمان نظام مهندس��ی ساختمان در 
اردبی��ل افزود: با جمع بندی هس��ته ای 
مس��یر رو ب��ه رش��دی در حوزه ه��ای 
مختل��ف خواهی��م داش��ت ک��ه نظام 
مهندسی نیز مستثنی از این امر نیست. 
مهندس��ان  مشکل  اصلی تری��ن  وی 
را اش��تغال دانس��ت و گف��ت: بای��د با 
اس��تفاده از ظرفیت های ایجاد شده در 
جمع بندی هسته ای به بازارهای فراملی 
دس��ت یابیم و ب��ه س��مت رقابت های 

بین المللی پیش برویم. 
آخون��دی ادام��ه داد: بای��د ب��ه فکر 
اش��تغال ب��رای مهندس��ان ایران��ی در 
سراس��ر جه��ان باش��یم و مهندس��ان 
م��ا بتوانن��د قدرت رقابت را در س��طح 

بین المللی کسب کنند. 
ب��ه گفت��ه وی، نگ��اه به مهندس��ی 
تاکنون نگاهی درون گرا بوده، ولی باید 
با اتکا به توان ملی نگاه برون گرا داشته 
باشیم و از طریق رقابت های بین المللی 
در س��طح جه��ان حرفی ب��رای گفتن 

داشته باشیم. 
آخون��دی اظهار کرد: س��ازمان نظام 
مهندس��ی به عنوان بزرگ ترین سازمان 

م��ردم نهاد کشور ش��ناخته ش��ده که 
13 ه��زار عضو دارد.  وی وظیفه اصلی 
س��ازمان نظام مهندسی را اعتالی امور 
مهندسی در کشور دانست و افزود: این 
سازمان توانسته س��اختمان های مقاوم 
در براب��ر زلزله را در کش��ور ارتقا دهد. 
او همچنین با اشاره به وجود یک هزار و 
300 شهر در کشور و قرار گرفتن ایران 
روی گس��ل زلزله وظیفه مهندس��ان را 
مهم ارزیابی و اظهار کرد: کاستی هایی 
در حوزه مهندس��ی وجود دارد که باید 
با ویرایش آیین نامه ها و توجه به قوانین 
مهندس��ی ساختمان نسبت به رفع این 

کاستی ها اقدام شود. 
آخوندی توج��ه به بح��ث انرژی در 
مهندسی ساختمان را ضروری دانست 
و اف��زود: بی��ش از 35 درص��د ان��رژی 
در س��اختمان ها مص��رف می ش��ود که 
مربوطه  آیین نامه های  باید  مهندس��ان 

را اجرا کنند. 
وی با بی��ان اینکه دانش مهندس��ی 
در ایران رو به رش��د است، اظهار کرد: 
ارزیابی های الزم از تعداد مهندس مورد 
نیاز در کشور انجام نشده و این رشته با 
رشد ش��تابان به پیش می رود. وزیر راه 
و شهرس��ازی در زمینه مشکالت حوزه 
ساخت و س��از در کشور گف��ت: به دلیل 
مش��کالت اقتصادی و رکود و تورم آمار 
پروانه های ساختمانی در کشور کاهش 

یافته است. 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
ب��ا بیان اینکه ظرفیت تخلیه و بارگیری 
بن��ادر کشور هم اکن��ون به 1۸۴ میلیون 
تن در س��ال افزایش یافته اس��ت، گفت: 
پیش بینی می شود ظرفیت بنادر شمالی 
کشور تا دو سال آینده به ۲5 میلیون تن 

افزایش یابد. 
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، 
محم��د س��عید نژاد با بی��ان اینکه بنادر 
ش��مالی کشور از نظر مس��افری چندان 
توسعه نیافته اند، بیان کرد: سازمان بنادر 
و دریان��وردی از ای��ن آمادگی برخوردار 
اس��ت که تس��هیالت بدون س��ود برای 
خرید ش��ناور و س��اخت اسکله تفریحی 
به س��رمایه  گذاران بخش خصوصی اعطا 
کند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره 
تامین تجهیزات در بنادر ش��مالی کشور 
اظه��ار کرد: در بن��ادر انزلی، امیرآباد و 
بن��در نوش��هر از منابع داخلی س��ازمان 
بنادر و دریانوردی برای تامین تجهیزات 
سرمایه گذاری شده که امیدواریم تا سال 
آین��ده نیاز تجهیزات��ی این بنادر تامین 
ش��ود. س��عیدنژاد افزود: رقمی که برای 
تامی��ن تجهی��زات بنادر ش��مالی کشور 
اختص��اص داده ایم، حدود 100 میلیارد 
تومان از محل تسهیالت وجوه اداره شده 

سازمان بنادر و دریانوردی است. 
مدیرعامل  سازمان بنادر و دریانوردی 
همچنین درباره بندر نوشهر با اشاره به 
اینک��ه توس��عه محوطه ه��ا در این بندر 

در ح��ال انج��ام اس��ت، بیان ک��رد: این 
بن��در از لحاظ عملکرد تقریبا ش��باهت 
نس��بی با بندر بوش��هر دارد، ضمن آنکه 
از نظ��ر کوچک��ی و طولی بودن اس��کله 
هم شباهت هایی بین این دو بندر است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
به همین دلیل ، بندر نوش��هر جایی برای 
مان��ور ن��دارد و در طرح های توس��عه ای، 
رویک��رد براس��اس ایجاد زیرس��اخت ها 
ض��روری خواه��د ب��ود. وی اضافه کرد: 
بندر نوشهر دارای ۲٧۲00 متر مربع انبار 
مس��قف، ٩٧500 متر مرب��ع انبار روباز و 
10 پس��ت اسکله به عمق 5,5 متر است. 
س��عیدنژاد گفت: این بن��در دارای هفت 
اس��کله تجاری با کاربری عمومی ، نفتی، 
کانتینری، رو-رو، فله خشک و فله مایع به 
طول 1۲٦0 متر، یک اسکله نفتی به طول 
٩0 متر، یک اسکله امداد و نجات به طول 
۲0 مت��ر و یک اس��کله خدماتی به طول 
۸5 متر اس��ت.   مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی با بیان اینکه انباش��ت کاال 
در بندر نوشهر  از چالش های پیش روی 
این بندر اس��ت ، کمبود انبارهای مناسب 
در س��طح کشور را یکی از علل انباش��ت 
کاال در بنادر عنوان  کرد و افزود: در حال 
حاض��ر میانگی��ن ماندگاری کاال در بندر 
نوشهر حدود ٧0 تا ۸0 روز است. بنابراین 
تالش می کنی��م  با ارائه مشوق های الزم 
به صاحبان کاال، ش��رایط گردش هرچه 

سریع تر کاالها  در بنادر فراهم شود. 

مهندسان ایرانی در شرایط پسا تحریم به 
بازارهای فراملی توجه کنند

پرداخت تسهیالت بدون سود به سرمایه گذاران 
اسکله تفریحی 

بررسی ورود خارجی ها به بازار مسکن در گفت و گو با دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران 
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حمل و نقل

چه کسانی برنده بازار مسکن بودند
کارشناس اقتصاد مسکن با تقسیم بندی گروه های 
متقاضی خرید مسکن و زمان مناسب ورود تقاضای 
ای��ن گروه ها به ب��ازار گفت: برای م��ردم عادی که 
مس��کن کاالی اجتماعی برای این گروه محس��وب 
می ش��ود و نه کاالی س��رمایه ای، این ای��ام بهترین 

زمان خرید خانه است. 
ب��ه گزارش ایلن��ا، محمدمهدی مافی با اش��اره به 
گروه دیگر که مس��کن را کاالی سرمایه ای می دانند 
و در معام��الت به دنبال س��وددهی بیشتر و ارزش 
افزوده هس��تند، گفت: به این گروه تقاضای مسکن 
توصیه می ش��ود در حال حاضر تقاضای خود را وارد 

بازار مسکن نکنند و دست نگه دارند. 
دبیر انجمن انبوه سازان اس��تان تهران با تحلیل 
ش��رایط بازار مسکن برای ورود این دو نوع تقاضا، 
تصریح کرد: عده ای پس ان��داز و اندوخته ای برای 
تامین نیاز مس��کن خ��ود کنار گذاش��ته اند که به 
ای��ن گروه توصیه می ش��ود هر چه زودتر نس��بت 
به خرید اقدام کنن��د، چراکه در حال حاضر تورم 
مسکن منفی اس��ت و این نرخ با نرخ تورم جامعه 

پیش نمی رود. 
وی افزود: اما تجربه س��ال های گذشته نشان داده 
است که بین نوس��انات قیمتی مسکن فاصله زمانی 
بس��یار کمی وجود دارد و این قشر توان ریس��ک را 
ندارند. هر چند عده ای معتقدند این نوع ورود تقاضا 
به بازار منجر به سفته بازی و سود می شود، اما باید 
توجه داش��ته باش��یم که این نوع تقاضاها در جهت 

تامین نیاز است. 
مافی ادامه داد: حال اینکه گروهی دیگر هدف شان 
از ورود تقاض��ا به بازار افزایش س��ود و ارزش افزوده 
اس��ت و به دنبال ذخیره خانه و پس انداز هستند. به 
این گروه توصیه می ش��ود فعال اقدام به خرید خانه 
نکنند و ممکن است فاصله زمانی سوددهی بازارهای 

مالی و بانکی بیشتر از تورم مسکن باشد. 
وی اف��زود: قطع��ا گ��روه دوم توان پذی��رش این 
ریس��ک را دارند، اما اگر بازار به رونق افتاد گروه اول 
زیر چ��رخ رونق بازار نابود می ش��وند، بنابراین دوره 
رکود بهتری��ن فرصت خرید خانه ب��رای متقاضیان 
گروه اول اس��ت چراکه پیش بینی می ش��ود با ورود 
تقاض��ا به ب��ازار و افزایش معام��الت قیمت خانه در 

نیمه دوم سال تا حدی تغییر کند. 
ای��ن کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بی��ان اینکه 
برای اینکه بدانیم چه زمانی بهترین فرصت خرید 
خانه اس��ت باید مقایسه ای بین تورم مسکن و نرخ 
س��ود بانکی داشته باش��یم، گفت:  باید ببینیم اگر 
س��رمایه خود را وارد سیس��تم بانکی کنیم و بعد 
از یک س��ال با س��ود و بهره ۲0 درصد نس��بت به 
خرید اقدام کنیم به صرفه تر است یا اینکه ریسک 
نوس��انات قیمت مس��کن را نپذیریم و س��رمایه را 

ام��روز وارد ب��ازار کنی��م. 
وی ادامه داد: عده ای که س��ال گذشته سرمایه 
خود را در سیس��تم بانکی سپرده گذاری کرده اند، 
۲0 درصد س��ود بانکی به س��رمایه شان اضافه شد 
اما در این مدت تورم مس��کن ه��م منفی و قیمت 
خانه نس��بت به س��ال گذش��ته کمتر بود بنابراین 
ای��ن افراد با قدرت و توان مالی بیشتری وارد بازار 
ش��دند و هم افزایش س��رمایه و ه��م حق انتخاب 

بیشتر داش��تند. 

سبقت رونق واحدهای نقلی
کارشناسان پیش بینی افزایش معامالت مسکن را 
در نیمه دوم س��ال دارند. طبیعی است که به دنبال 
افزایش معامالت، قیمت مسکن هم افزایش یابد، اما 
به گفته مسئوالن این افزایش قیمت مسکن زیر نرخ 
تورم عموم��ی خواهد بود. البته عده ای هم معتقدند 
که بازار مس��کن توان تجربه دوب��اره فزایش قیمت 
را ندارد و این افزای��ش معامالت تاثیر تغییر قیمتی 
نخواهد داش��ت. حال اینکه عده ای از کارشناس��ان 
معتقدن��د در این میان تقاضا ب��رای خرید خانه های 
نقلی بیشتر از س��ایر خانه ها اس��ت، چراکه در طول 
س��ال های اخیر قدرت خرید م��ردم کاهش یافته و 
می��زان پس ان��داز خانواده ه��ا برای خری��د خانه به 
واحدهای مس��کونی گران نمی رسد و از سویی دیگر 
هم ع��ده قابل توجه��ی از متقاضیان مس��کن خانه 
اولی هایی هس��تند که جمعیت شان به طور متوسط 

بین سه تا چهار نفر است. 

قیمت )تومان(محدوده متراژ

200 میلیونافسریه، اسالم آباد68 متر

285 میلیونتهرانپارس،پارک پلیس72 متر

118 میلیونیافت آباد، میدان الغدیر62 متر

175 میلیوناستاد معین، دستغیب65 متر

390 میلیونپونک، بهارغربی75 متر

205 میلیونجنت آباد شمالی61 متر

65 متر
سردارجنگل، ایران زمین 

312 میلیونشمالی

55 متر
بلوارفردوس،غرب،سازمان 

280 میلیونبرنامه جنوبی

240 میلیوننیرو هوایی65 متر

434 میلیونیوسف آباد، بیستون62 متر

179 میلیونکمیل 62 متر

245 میلیونحر، میدان پاستور70 متر

216 میلیونجمهوری، خ سی تیر72 متر

364 میلیونسهروردی70 متر

گرانی قیمت بلیت با افزایش 
عوارض فرودگاهی 

درحالی که نرخ ع��وارض و خدمات فرودگاهی در 
بلی��ت هواپیما از 5 ه��زار تومان به ٧ هزار تومان در 
پروازه��ای داخلی و از ۲5 هزار توم��ان به 35 هزار 
توم��ان در پروازه��ای خارجی افزای��ش یافت، دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی می گوید این عوارض 
هزینه باالسری برای ایرالین دارد و به جیب شرکت 

هواپیمایی نمی رود. 
به گزارش فارس، مقصود اس��عدی سامانی درباره 
افزای��ش نرخ عوارض فرودگاهی س��هم مس��افر در 
بلی��ت بیان ک��رد: تا پیش از ای��ن در قبال  هر بلیت 
هواپیم��ا،  مبلغ 5ه��زار تومان هم باب��ت خدمات و 
عوارض فرودگاهی دریافت می  ش��د که به ش��رکت 

فرودگاه های کشور پرداخت می شود. 
وی ادام��ه داد: ای��ن رقم روی بلی��ت هواپیما، از 
سوی مسافر به شرکت هواپیمایی پرداخت می شود 
و ایرالی��ن رقم مذک��ور را به ش��رکت  فرودگاه های 

کشور می پردازد. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی اظهار داشت: 
به ظاه��ر این افزایش اخی��ر در مصوبه هیات وزیران 
هم مبنی بر افزایش رقم عوارض فرودگاهی از مبلغ 
50هزارری��ال به مبل��غ ٧0هزار ری��ال در پروازهای 
داخلی و از مبلغ ۲50ه��زار ریال به مبلغ 350هزار 

ریال در پروازهای خارجی است. 
اس��عدی س��امانی تایید کرد: این ارق��ام به جیب 
ش��رکت های هواپیمایی نمی رود و درواقع به درآمد 

شرکت فرودگاهی کشور افزوده می شود. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی بیان کرد: ما 
مواف��ق دریافت چنین ع��وارض  و افزایش نرخ بلیت 
هواپیما نیس��تیم؛  بابت هر بلی��ت، ارقامی با عنوان 
ع��وارض فرودگاهی و عوارض 5درصدی ش��هرداری 
دریافت و به شرکت فرودگاه های کشور و شهرداری 

پرداخت می شود. 
وی تاکید کرد: پیشنهاد داده ایم این ارقام عوارض 
حذف و تجمیع ش��ود، زیرا دریاف��ت این ارقام برای 
ش��رکت های هواپیمای��ی هزین��ه دارد و متاس��فانه 
در قان��ون ه��م هیچ گون��ه پیش بینی ب��رای جبران 
هزینه ه��ای دریافت��ی این عوارض ب��رای ایرالین ها 
نشده است.  هزینه عوارض ش��هرداری در شهرهای 
مختلف متفاوت اس��ت، درحالی ک��ه باید عدد ثابتی 
باش��د، البته معتقد هس��تیم ش��هرداری ها سرویس  
خاص��ی ب��ه فرودگاه  ها، مس��افران و ش��رکت های 

هواپیمایی نمی دهند. 

رقم عوارض آزادراه تهران-شمال 
هنوز معلوم نیست 

مدیرکل دفتر مشارکت ها و جذب س��رمایه گذاری 
وزارت راه و شهرس��ازی درب��اره خبر تعیین عوارض 
آزادراه تهران-شمال گفت: نرخ عوارض برای آزادراه 
تهران-شمال هنوز ابالغ نشده، بنابراین عدد و ارقام 

اعالمی تایید نمی شود. 
مقداد رحیمی��ان در گفت وگو ب��ا خبرنگار پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی گفت: به دلیل آنکه 
ایمنی آزادراه تهران-شمال هنوز به طور کامل مورد 
تایید نیس��ت، بنابراین دس��تور داده ش��د تا تامین 

ایمنی کامل، بهره برداری با اخذ عوارض نباشد. 
مدیرکل دفتر مشارکت ها و جذب س��رمایه گذاری 
وزارت راه و شهرس��ازی تاکید کرد: از آنجا که هنوز 
بهای ع��وارض عب��ور خودروها از قطع��ه ۴ آزادراه 
تهران-ش��مال ابالغ نشده، پس اعداد و ارقام اعالمی 

برای عوارض آزادراه تهران-شمال تایید نمی شود. 

هواپیماسازان اروپایی به ایران 
احتیاج دارند

یک کارش��ناس مس��ائل هواپیمایی معتقد اس��ت 
ب��ا توجه به فرس��ودگی ب��االی هواپیماه��ای فعال 
در ناوگ��ان ای��ران قطع��ا هیچ راهب��ردی جز خرید 
هواپیماهای جدید وجود نخواهد داشت که البته این 
فرآیند نیز به بررسی و پیگیری های جدی نیاز دارد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، علیرض��ا بحیرای��ی تصریح 
ک��رد: با توجه ب��ه تحریم های گس��ترده ای که علیه 
صنعت هواپیمایی ایران در طول س��ال های گذشته 
وضع ش��ده بس��یاری از هواپیماهای فعال در عرصه 
مس��افرتی ایران با مشکالت جدی روبه رو هس��تند 
ک��ه برای حل آنها باید راهکارهایی چون وارد کردن 
قطع��ات هواپیما یا خرید هواپیماهای نوس��از را در 

دستور کار قرار داد. 
وی با بی��ان اینکه با توجه ب��ه وضعیت اقتصادی 
ایرالین های ایران، خرید هواپیماهای جدید بس��یار 
دش��وار خواهد بود، اظه��ار ک��رد: هواپیماهایی که 
در کشورهای اروپایی و آمریکای ش��مالی س��اخته 
می ش��ود و از نظر اس��تانداردها س��طح باالیی دارند 
قیمت شان بس��یار باالست و احتمال اینکه بعضی از 
ایرالین های ما توان خرید این هواپیماها را نداش��ته 

باشند، زیاد است. 
این کارش��ناس مس��ائل هواپیمایی ادام��ه داد: از 
ای��ن رو می توان در کنار بازارهای هواپیماهای غربی 
ب��ه بعضی از پرنده های اروپای ش��رقی نیز فکر کرد، 
زیرا اخیرا کشور روسیه در این حوزه به توانایی های 
خاصی دس��ت یافته که به اس��تفاده از چند مدل از 
هواپیماه��ای جدید این کش��ور در کشورهای غربی 
نی��ز انجامیده اس��ت. بحیرایی به نیاز ش��رکت های 
ب��زرگ هواپیماس��ازی اروپایی به بازار ایران اش��اره 
ک��رد و گفت: ب��ا توجه به اینکه در طول س��ال های 
گذشته وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا چندان روال 
مثبتی نداشته و به دنبال آن سوددهی صنایع بزرگ 
پایی��ن آمده بازار هوایی ای��ران با پشتوانه نزدیک به 
۲0میلیارد دالری خود می تواند یک فرصت بس��یار 

مطلوب در این حوزه تلقی شود. 
وی اضافه کرد: از این رو این ش��رایط می تواند به 
شرکت های ایرانی قدرت چانه زنی باالیی را بدهد تا 
در انتخاب بین بویینگ و ایرباس و مدل های مختلف 

هواپیما دست شان باز باشد. 

نرخنامه

عمران

جواد هاشمی



و  مس��ئوالن  درحالی ک��ه 
کارشناسان کشاورزی نسبت به 
ورود میوه های قاچاق به کشور 
هش��دار می دهند اما هنوز این 
معضل وجود دارد و گذشته از 
پایم��ال کردن حق کشاورزان، 
همراه خ��ود آفت های فراوانی 
را ب��ه ارمغان می آورد. یکی از 
تحفه ه��ای قاچ��اق میوه ورود 
ج��اروک لیموترش اس��ت که 
اکثر کارشناس��ان معتقدند از 
کشوره��ای عربی مانند عمان 

وارد کشور شده. 
ایران تا قبل از ورود این آفت 
یعنی حدود 12سال پیش، با در 
اختیار داشتن 20هزارهکتار از 
اراض��ی کشاورزی تحت کشت 
ای��ن محصول، مقام دوم جهان 
را در تولی��د لیموت��رش به نام 
خ��ود ثبت کرده بود اما اکنون 
ب��ا انتش��ار بیم��اری جاروک، 
نه تنه��ا مجب��ور ب��ه امح��ای 
12هزارهکتار از اراضی مربوط 
ش��ده، بلک��ه 4هزارهکتار نیز 
همچنان درگی��ر این بیماری 
هس��تند. پیش بینی می شود تا 
دو س��ال آینده این مقدار نیز 
از بین برود و تنها 4هزارهکتار 
از باغ ه��ا برای تولید لیموترش 
باقی بماند، آن هم به ش��رطی 
که با رعایت مسائل قرنطینه ای 
و ممانع��ت از ورود میوه ه��ای 
قاچ��اق، آلودگ��ی بیش از این 

انتشار نیابد. 

جاروک چیست؟ 
عام��ل اصلی ج��اروک یک 
فیتوپالسماس��ت که از طریق 
زنجره مرکبات منتقل می شود. 
زنجره، حشره ای مکنده اس��ت 
که در راسته جورباالن حشرات 
ق��رار دارد و از ش��یره گی��اه 
تغذیه می کن��د. وقتی زنجره، 
ش��یره ی��ک درخت آل��وده را 
می مکد و س��پس سراغ درخت 
دیگ��ر م��ی رود، موجب انتقال 
فیتوپالس��ما ی��ا هم��ان عامل 
بیم��اری می ش��ود. بنابرای��ن 
به راحت��ی  مذک��ور  بیم��اری 
توسط این حشره منتقل شده 
و گس��ترش می یابد؛ حشره ای 
ک��ه ب��ه گفته کارشناس��ان تا 

300کیلومت��ر توانای��ی پرواز 
دارد. 

لیموترش از جمله مرکباتی 
اس��ت که در فصل گرم س��ال 
تولید و به بازار عرضه می شود. 
این محصول تقریبا از اواس��ط 
تی��ر یا اوایل مردادماه توس��ط 
و  ش��ده  چی��ده  کش��اورزان 
برداش��ت به ط��ور معم��ول تا 
اوای��ل مهرم��اه ادام��ه خواهد 
داش��ت. بیشتر مناطق جنوبی 
کشور مانند هرمزگان، بوش��هر 
و ف��ارس مح��ل اصل��ی تولید 
لیموترش هس��تند اما در این 
میان، اس��تان هرمزگان حرف 
اول را می زن��د. هرچن��د هنوز 
بیم��اری جاروک ب��ه باغ های 
بوش��هر و جهرم نف��وذ نکرده 
ول��ی اکثر باغ ه��ای لیموترش 
در اس��تان هرمزگان هس��تند 
و ای��ن تحفه عمانی، کشاورزان 
منطقه را با مشکالت عدیده ای 

درگیر کرده است. 
در  کش��اورزان  از  یک��ی 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
اظهار می کند: »خوش��بختانه 
باغ��ی که بنده در اختیار دارم 
دچ��ار این بیم��اری نشده اما 
اگر مس��ائل قرنطینه ای رعایت 
نشود، ممکن است کل باغ ها به 
بیماری جاروک مبتال شوند.«

می افزای��د:  بیابان��ی  رض��ا 
»ع��الوه بر مشکل آفت، قیمت 
پایی��ن خرید ای��ن محصول از 
کش��اورزان نی��ز وج��ود دارد. 
در ح��ال حاضر ه��ر کیلوگرم 
لیموت��رش را به قیمت 2200 
ت��ا 2500تومان از ما می خرند 
ام��ا همین محصول در بازار 7 
تا 8هزارتومان عرضه می شود! 

این منصفانه نیست.«

باید واردات رسمی میوه 
آزاد شود

رییس اتحادیه بارفروشان در 
ای��ن ارتباط به »فرصت امروز« 
می گوید: »اتفاقا یکی از دالیل 
گرانی این میوه، عرضه کم آن 

است.«
محم��ودی  سیدمحس��ن 
معتق��د اس��ت اگ��ر محصولی 
در مزرع��ه ب��ه قیم��ت پایین 
ب��ه فروش می رس��د، ضعف از 

خ��ود کشاورز اس��ت، زیرا آنها 
بای��د با میادین مرکزی تعامل 
داشته باشند، اگرنه خأل ایجاد 
ش��ده در نهایت به س��ود دالل 
تمام می ش��ود. صن��ف ما تنها 
حق العم��ل بار را برمی دارد که 
آن هم بین 3 تا 10درصد است. 
مش��کل به وجود آم��ده برای 
لیموترش، چند س��الی اس��ت 
که نوسانات زیادی را به وجود 
آورده و نارضایت��ی مشتریان را 

نیز به همراه داشته است. 
را  واردات  ممنوعی��ت  وی 
یک��ی از مهم ترین دالیل ورود 
آفت و گرانی لیموترش دانسته 
و عن��وان می کن��د: »وقتی راه 
تج��ارت قانونی بس��ته ش��د، 
ش��روع  غیرقانون��ی  تج��ارت 
می ش��ود. بنابرای��ن انواع آفات 
از طریق میوه هایی که شرایط 
قرنطینه را از س��ر نگذرانده اند 

وارد کشور می شود.«
اتحادی��ه  ریی��س  نظ��ر  از 
بارفروشان، دولت سیاست های 
ض��د و نقیض��ی در حمایت از 
کش��اورزان و فع��االن صنایع 
غذایی در پیش گرفته اس��ت. 
آجی��ل،  حبوب��ات،  واردات 
برن��ج، روغ��ن و بس��یاری از 
موادغذای��ی دیگر آزاد اس��ت 
ام��ا چرا مس��ئوالن تنها برای 
تولیدکننده های میوه دلسوزی 
می کنند؟ سال گذشته نزدیک 
عید، هیات مدی��ره اتحادیه به 
مس��ئوالن دولت��ی هشدار داد 
کمبود پرتق��ال در بازار وجود 
بای��د واردات داش��ته  و  دارد 
باش��یم ام��ا مس��ئوالن اصرار 
داشتند که تولید داخل، کفاف 
نی��از را خواه��د داد. به همین 
دلیل بازار با چنین نوس��اناتی 
مواجه ش��د. اکن��ون هم برای 
لیموترش همین اتفاق افتاده و 
واردات همچنان ممنوع است. 
این درحالی اس��ت که حداقل 
20درص��د تولید داخل، نیاز به 

واردات لیموترش داریم. 

160میلیاردتومان بدهی 
کشاورزان

ام��ا ریی��س مجم��ع مل��ی 
خبرگ��ان کش��اورزی کش��ور 
درباره مشکالتی که کشاورزان 

لیموترش کار را درگیر کرده به 
خبرنگ��ار ما می گوید: »برخی 
کش��اورزان پ��س از خش��ک 
ش��دن باغ های ش��ان به کشت 
مانن��د گوج��ه،  محصوالت��ی 
بادمج��ان یا پیاز روی آورده اند 
که این محصوالت هم به اندازه 
کافی در کشور تولید می شود و 

نیازی به آنها نیست.«
کرامت وکیلی پور می افزاید: 
»هم اکن��ون ای��ن کش��اورزان 
بده��ی 160میلیاردتومانی به 
بانک ه��ا دارن��د و به رغم اینکه 
ح��دود پنج م��اه قب��ل دکت��ر 
نوبخت قول رسیدگی و تامین 
اعتبار برای رفع این مشکل را 
داده بود اما هنوز هیچ اقدامی 
از ط��رف دولت صورت نگرفته 

است.«
ب��ه گفته وکیلی پور روزانه 4 
تا 5 تن لیموی خشک از عمان 
می آی��د و در انبارهای رودان و 
میناب ذخیره می شود. سپس 
لیموهای��ی که از این انبارها به 
بازاره��ا عرضه می ش��ود به نام 
تولید داخلی است و این اتفاق 
در ش��رایطی رقم می خورد که 
ممکن نیست شهرهای مذکور 
پتانس��یل چنی��ن تولی��دی را 

داشته باشند. 
وی معتقد است از 120هزار 
اس��تان  در  ک��ه  کش��اورزی 
هرمزگ��ان وجود دارد 80هزار 
لیموترش ک��ار هس��تند و اگر 
دول��ت فکری به حال این قشر 
نکن��د، باید منتظر یک فاجعه 

بود. 

دولتی ها چه می گویند؟ 
باید اعتراف کرد مس��ئوالن 
دولتی از سال 84 که بیماری 
جاروک ب��ه باغ ها حمله کرد 
تدابی��ر  و  ننشس��ته  بیک��ار 
اندیشیده ان��د.  را  مختلف��ی 
از آنج��ا ک��ه ای��ن بیم��اری 
ن��دارد  مشخص��ی  درم��ان 
بهتری��ن راهک��ار مقابله با آن 
امحای درختان آلوده اس��ت. 
همان ط��ور ک��ه گفت��ه ش��د 
تاکنون بیش از 12هزارهکتار 
از ای��ن اراضی معدوم ش��ده 
ک��ه تنه��ا 3هزارهکتار آن با 
کشت ه��ای دیگ��ری مانن��د 

لیموترش لیسبون، لیموترش 
مص��ری، ان��واع پرتقال ، نارنج 
و غیره جایگزین ش��ده است. 
ب��ه گفت��ه ریی��س س��ازمان 
اس��تان  جهادکش��اورزی 
هرمزگ��ان، اکنون رقم جدید 
لیموترش به نام پرش��ین الیم 
می توان��د جایگزین مناس��بی 
ب��رای باغ ه��ا باش��د، زیرا به 
بیماری جاروک مقاوم اس��ت.

ناص��ر حیدری پ��ور اظه��ار 
می کند: »با یکی از شرکت های 
ش��مال کشور قرارداد بسته ایم 
که 30هزار اصله نهال از ساری 
ب��ه هرمزگان آورده و در باغ ها 
بکاریم. باردهی آن کمی زودتر 
از لیموترش بومی است و تنها 
مشکلی که دارد این اس��ت که 

نمی توان آن را خشک کرد.«
معاون تولیدات گیاهی سازمان 
جهادکشاورزی استان هرمزگان 
نیز به »فرصت امروز« می گوید: 
»از سال 92 که اعتبارات دولتی 
ب��رای امحا و جایگزینی باغ های 
لیموترش قطع شد، عملیات نیز 

متوقف ماند.«
س��عید م��درس نجف آبادی 
معتقد است اکنون 4هزارهکتار 
ب��اغ درگیر جاروک هس��تند و 
متاس��فانه به خاطر نداش��تن 
اعتب��ار نمی ت��وان آنها را امحا 
کرد. بنابراین به جرات می توان 
گفت این مق��دار مانند آتشی 

زیر خاکستر است.
 آن طور که مدرس می گوید 
ه��ر هکت��ار ب��اغ بی��ن 5 ت��ا 
6میلی��ون تومان هزینه امحا و 
جایگزینی خواهد داشت. البته 
تاکنون دولت برای این منظور 
12میلیارد توم��ان فقط برای 
امحا هزینه کرده و مس��ئوالن 
وزارت جهادکشاورزی در حال 
پیگیری تامین اعتبار برای این 

منظور هستند. 
به گفته این مقام مس��ئول، 
س��ال گذشته 6میلیارد تومان 
اعتبار مصوب ش��د اما به دلیل 
مش��کالت مال��ی اختص��اص 
نیاف��ت. بای��د دی��د ک��ه آی��ا 
بلند م��دت  در  پرش��ین الیم 
می توان��د جایگزین مناس��بی 
برای درختان لیموترش بومی 

باشد یا نه؟ 

تحلیل کارشناسان از بازار تحفه عمانی و نوسانات قیمت آن

آفتی که باغ های لیموترش را جارو کرد
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توفان و سیل خسارت چندانی نداشت

معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی از خرید تضمینی 
ح��دود 6میلیون ت��ن گندم از کش��اورزان خبر داد 
و گفت: توفان و س��یل روزه��ای اخیر که در برخی 
مناط��ق کشور اتفاق افتاد خس��ارت قابل توجهی به 

مزارع گندم وارد نکرد. 
علی قنبری، مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی 
در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: در ابتدای فصل 
برداش��ت گندم تاکنون حدود 6میلیون تن گندم از 
کشاورزان خریداری شده است و پیش بینی می شود 
تا پایان فصل برداش��ت حدود 8میلیون تن گندم از 

کشاورزان خریداری شود. 
وی اف��زود: گندم خری��داری ش��ده از کشاورزان 
ارزش��ی بالغ بر 6900 میلیارد تومان داشته است که 
تاکنون 5هزار و 200 میلیارد تومان به آنها پرداخت 
ش��ده و 1700 میلی��ارد توم��ان دیگ��ر از مطالبات 

کشاورزان باقی مانده است. 
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ادامه داد: 
حدود هزار میلیارد توم��ان از مطالبات کشاورزان از 
طریق ردیف بودجه س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و خزان��ه دولت و مابقی آن از طریق بانک های عامل 

تامین و پرداخت خواهد شد. 
قنبری گفت: خرید تضمینی گندم در استان های 
گرمسیری مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، ایالم 
و ... به اتمام رس��یده اس��ت، اما هن��وز مراکز خرید 
تضمینی گندم در این استان ها باز بوده تا کشاورزان 
بتوانند در صورت تمایل محصوالت برداش��ت ش��ده 

خود را به دولت بفروشند. 

8 میلیون کپورماهی سریع الرشد 
آماده تحویل شد

در راستای افزایش تولید در واحد سطح، 8میلیون 
کپورماهی که رشدش نسبت به گونه های موجود 30 
درصد بیشتر است، آماده تحویل به پرورش دهندگان 

است. 
معاون توس��عه آبزی پروری سازمان شیالت ایران 
در گفت وگو با ایانا گفت: طی دو سال گذشته توسط 
یک شرکت خصوصی وابس��ته به بنیاد مستضعفان، 
تعدادی کپورماهی چین��ی و کپورماهی معمولی از 

کشور چین وارد شد. 
حس��ین عبدالح��ی اف��زود: براس��اس توافقنام��ه 
منعقده، س��ازمان ش��یالت نس��بت ب��ه تکثیر این 
بچه ماهی��ان اقدام کرد و تمامی تحقیقات الزم برای 

بررسی خصوصیات این گونه به انجام رسید. 
وی با اعالم اینکه کپورماهیان معمولی 30 درصد 
بیشتر از س��ایر گونه های موجود در کشور س��ریع تر 
رش��د می کنند، خاطرنشان کرد: این بچه ماهیان در 

مازندران و گلستان موجود است. 
معاون توس��عه آبزی پروری سازمان شیالت ایران 
ادام��ه داد: حدود 4 میلیون بچه ماهی در گلس��تان 
در ح��ال حاضر آم��اده تحوی��ل و در کل کشور نیز 

8میلیون قطعه از این بچه ماهیان موجود است. 
وی یادآور شد: کپورماهیان مولد موجود در کشور 
به دلیل تغییر ژنتیکی  )دژنره ش��دن( خصوصیت و 
کیفیت مناس��بی ندارند که ورود این مولدان کمک 

بزرگی به افزایش تولید است. 

کاهش 30 درصدی شیوع 
بیماری های دامی در سال 94

میزان ش��یوع بیماری ه��ا در جمعی��ت دامی در 
س��ال جاری و در مقایسه با س��ال گذشته و پیش از 

آن، با کاهش 30 درصدی روبه رو شده است. 
به گزارش ایانا، مدیرکل دفتر بهداش��ت و مدیریت 
بیماری های دامی س��ازمان دامپزش��کی کشور گفت: 
کشور ما در منطقه ای قرار گرفته که از لحاظ بیماری ها 

امکان هرگونه انتشار بیماری در آن وجود دارد. 
داری��وش جهان پیما افزود: مقایس��ه ای که از لحاظ 
ش��یوع و بروز بیماری های مختلف در بخش دامی در 
سال های 92، 93 و 94 انجام شده نشان می دهد که در 
سه ماهه نخست سال های تحت بررسی، میزان شیوع و 
بروز بیماری ها در س��ال جاری نسبت به سال گذشته 
30 درصد و نس��بت به س��ال 1392 حدود 60 درصد 
کاهش داشته است.  وی خاطرنشان کرد: بروز بیماری 
تب برفکی در سال جاری در مقایسه با سال های قبل تا 

حدود 70 درصد کاهش نشان می دهد. 
جهان پیما ادام��ه داد: در س��ال جاری برنامه های 
مبارزه ب��ا بیماری ها دارای تغییراتی بوده، به گونه ای 
که تالش کردیم به موقع در مناطق پرخطر بررسی ها 
و نظارت های الزم را انجام دهیم و بدین ترتیب شاهد 

کاهش کانون های بیماری زا هستیم. 
وی تصری��ح ک��رد: بیماری های خاص��ی همچون 
س��ل، بروس��لوز و مشمشه که مشترک بین انسان و 
دام هستند، توسط دامپزشکی تحت نظارت است و 
توصیه های بهداشتی نیز به مردم و به ویژه دامداران 
داده می ش��ود.  وی تأکی��د ک��رد: در هیچ جای دنیا 
س��المت بر عهده دولت نیست، بلکه تولیدکنندگان 
و م��ردم بای��د از آموزش هایی ک��ه می بینند بتوانند 

سالمت خود را مدیریت کنند. 

 جارویی جادویی
برای نابودی درختان لیموترش

ق��دم زدن در یک باغ مرکبات و مشاهده درختان 
لیمو مطمئنا با حس��ی خوب و دلپذیر همراه خواهد 
ب��ود اما اگر درختانی با ش��اخه های نامتعارف کوتاه 
دارای خوشه هایی از برگ ها )تعداد زیادی برگ های 
کوچک با فاصله کوتاه که رنگ آنها از س��بز کم رنگ 
تا زرد متغیر است(، چیزی شبیه یک جارو، در بین 
درخت��ان باغ دیده ش��ود، اصال معنای خوش��ایندی 
برای باغ��دار نخواهد داش��ت، زی��را در مراحل بعد 
خشک ش��دن برگ ها در ش��اخه های جارویی منجر 
به خشک ش��دن شاخه ها و در نهایت مرگ درختان 

آلوده می شود. 
س��االنه ح��دود 14 میلی��ون ت��ن لیموت��رش در 
جه��ان تولید می ش��ود که ایران ب��ا تولید 700 هزار 
تن ش��شمین تولیدکنن��ده این محصول به ش��مار 
م��ی رود. مهم تری��ن بیم��اری تهدید کنن��ده ب��رای 
پرورش دهندگ��ان لیموترش در منطق��ه خاورمیانه 
بیماری جاروی جادوگر است. این بیماری نخستین 
ب��ار اواخر دهه 70 میالدی و اوایل دهه 80 میالدی 
در کش��ور عمان و س��پس در ام��ارات عربی متحده 
گزارش ش��د. این بیماری از سال 90 میالدی به این 
سو س��بب نابودی بیش از نیم میلیون اصله درخت 
لیموت��رش، نیم��ی از باغ های پ��رورش لیموترش و 
75 تا 95 درصد کل تولید عمان ش��ده اس��ت. این 
بیماری سپس به قس��مت های دیگر در این منطقه 
آسیا گس��ترش یافت؛ از جمله عربس��تان سعودی، 

هندوستان و ایران. 
از زمان دیده ش��دن نخس��تین عالئم این بیماری 
سه تا هشت سال طول می کشد تا گیاه از بین برود، 
مواردی هم دیده ش��ده که گیاه به سرعت و در یک 
م��اه از بین رفت��ه یا به عبارت دیگر مانند بس��یاری 
از بیماری ها در انس��ان مراحل ابتدایی این بیماری 
نهفت��ه بوده و س��پس عالئم آن ظه��ور می کند که 
میزان آن بسته به شرایط و درختان متفاوت است. 

پیوندک آلوده از مهم تری��ن دالیل ایجاد آلودگی 
و انتقال این بیماری اس��ت. حش��رات ناقل آلوده ای 
چ��ون زنجرک ها و گیاه��ان انگل مانند س��س هم 

می توانند س��بب گس��ترش این بیماری ش��وند. به 
علت پژوهش های نسبتا محدود، اطالعات زیادی در 
رابطه با این بیماری در دس��ترس نیس��ت و در حال 
حاضر درمانی هم برای این بیماری وجود ندارد. تنها 
راه ممکن ب��رای جلوگیری از س��رایت این بیماری 
به س��ایر درختان، قطع درختان بیمار و س��وزاندن 
آنهاس��ت. خوشبختانه مرکبات مهمی مانند پرتقال، 
نارنگی و نارنج نس��بت به این بیماری مقاومت نشان 
می دهند. بیماری جاروی جادوگر در پی واردات این 
محصول به کشور وارد ش��د و س��بب خشک  شدن 
بس��یاری از درختان لیموترش شده است. در کشور 
ما این بیماری از اس��تان های هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، فارس و کرمان گزارش شده و پژوهش ها 
نشان می دهد ش��یوع این بیم��اری خطرناک رو به 
گس��ترش اس��ت و باغ ه��ای لیموترش و دس��ترنج 

باغ داران را تهدید می کند. 
براس��اس آمار جه��اد کشاورزی کرمان، در س��ال 
1377 ش��مار درخت��ان آلوده اس��تان ب��ه بیماری 
جاروی جادوگر تنها 51 اصله بود، این رقم در سال 
1380 به 2 هزارو 438، در س��ال 1382 به 13 هزار 
و 658 اصله، در س��ال 1384 ب��ه 117 هزار و 222 
و در س��ال 85 به 160 هزار اصله رس��یده و درختان 
آلوده ب��رای مقابله با بیماری امحا ش��ده اند اما آمار 
دقیقی درخصوص میزان خسارت در 10 سال اخیر 

در دست نیست. 
بزرگ تری��ن  به عن��وان  هرمزگ��ان  اس��تان  در 
تولیدکننده لیموترش، از س��طح زیر کشت 38 هزار 
و 500 هکت��اری مرکب��ات، 19 ه��زار و 100 هکتار 
اختص��اص به کشت ای��ن محص��ول دارد و منطقه 
رودان اس��تان هرمزگان قطب تولید لیموترش ایران 
محسوب می ش��ود. این منطقه روزگاری 40 درصد 
لیم��وی کش��ور و 2درصد تولید جهان��ی را به خود 
اختص��اص داده بود اما در س��ال های اخیر باغ های 
این مناطق به دلیل کم آبی و ش��یوع بیماری جاروی 
جادوگر با مشکل مواجه ش��ده به گونه ای که میزان 
تولید ای��ن محصول در س��ال های اخی��ر کاهش و 

قیمت آن افزایش نشان می دهد. 
با وجود اینکه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کش��اورزی با صرف هزینه س��نگین به مبارزه با این 
بیم��اری پرداخته ام��ا همچنان در حال گس��ترش 
اس��ت. به گونه ای ک��ه در منطق��ه ای مانند منوجان 
کرمان )ح��دود 7 هزار هکت��ار از باغ های لیموترش 
شهرس��تان منوجان دچ��ار جاروی جادوگر ش��ده( 
س��طح کشت این محصول به می��زان قابل توجهی 
کاهش یافته است. تخمین زده می شود این بیماری 
تاکن��ون بی��ش از 24 میلیارد تومان ب��ه کشاورزان 
جنوب کرمان خس��ارت وارد کرده و این رقم بیشتر 
شامل ارزش درختان اس��ت و نه محصول، زیرا این 
بیماری درخت را نابود می کند. همان گونه که گفته 
شد درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد البته 
ی��ک نهال با عنوان پرش��ین الیم تولید ش��ده که با 
مشاهده های میدانی ص��ورت گرفته در محیط هایی 
که این بیماری وجود داش��ته، دچار بیماری جاروی 
جادوگر نشده است. رعایت قرنطینه نهال، عدم تهیه 
نهال ها از مراکز غیر مج��از و کنترل آفت ها از جمله 
راه ه��ای پیشگیری از ایجاد ای��ن بیماری خطرناک 

لیموترش است. 

یادداشت خبـــر

دکتر بابک جمالی
کارشناس کشاورزی

مشاور رییس سازمان حفاظت 
محدود  خواس��تار  محیط زیست 
کردن یا من��ع کشت محصوالت 
پرآب در مناطق خشک و کم آب 
و وضع جرایم سنگین برای این 

موضوع شد. 
به گزارش ایس��نا، اس��ماعیل 
که��رم مح��دود کردن ی��ا منع 
مناط��ق  در  آب  پ��ر  کش��ت 
خشک و کم آب و وضع جرایم 
ای��ن موضوع،  ب��رای  س��نگین 
ال��زام صنای��ع ب��ه اس��تفاده از 
سیس��تم های تصفیه و بازیافت 
آب، آموزش و فرهنگس��ازی به 
منظور اش��اعه الگوهای صحیح 
الگ��وی  تغیی��ر  آب،  مص��رف 
آبیاری در کشاورزی را از دیگر 

راهکاره��ای حل بحران آب در 
ای��ران برش��مرد و گف��ت: همه 
باید  م��ردم به ویژه کش��اورزان 
بدانند تغییر و اصالح ش��یوه ها 
هر چه قدر هم که سخت باشد 
مناب��ع آب  ناب��ودی کام��ل  از 

سخت تر نیست. 
از  خرس��ندی  اب��راز  ب��ا  وی 
جاری شدن آب در زاینده رود و 
همچنی��ن بازگشت آب به تاالب 
گاوخونی، افزود: زاینده رود برای 
اصفهانی ه��ا تنها ی��ک رودخانه 
نیس��ت، بلک��ه منب��ع حیات و 
زندگی، تلطیف هوا و غنی کردن 
سفره های آب زیرزمینی است و 
از همین رو، خشکی زاینده رود، 
عبوس��ی م��ردم اصفه��ان را به 

دنبال داشت. 
س��ازمان  ریی��س  مش��اور 
حفاظ��ت محیط زیس��ت با ابراز 
تاس��ف از وضعیت خشکس��الی 
زاین��ده رود ب��ر اث��ر غفل��ت از 
مدیری��ت صحی��ح منابع آبی و 
انتق��ال بی ضابط��ه آب اف��زود: 
در کنار انتق��ال بی ضابطه آب، 
ناپای��دار  و  نامت��وازن  توس��عه 
صنایع آب ب��ری همچون فوالد 
مانن��د  خشک��ی  اس��تان  در 
در  بس��زایی  تاثی��ر  اصفه��ان، 
خشک شدن زاینده رود داشت. 
وی اصفه��ان، یزد، سیس��تان 
بلوچس��تان، خراسان جنوبی،  و 
کرم��ان، بوش��هر و هرمزگان را 
از جمل��ه اس��تان های خش��ک 

کش��ور برش��مرد ک��ه میانگین 
بارش س��االنه در آنه��ا کمتر از 
200 میلی مت��ر اس��ت و ی��ادآور 
ش��د: از این رو انج��ام هر گونه 

طرح توس��عه ای در این استان ها 
به ویژه پروژه های توسعه صنعت 
باید با توجه به اصل مهم کم آبی 

استان باشد. 

کشت محصوالت پرآب در مناطق کم آب ممنوع شود

وحیدزندی فخر



محمدجواد ظری��ف، وزیر امور خارجه 
صبح سه شنبه با حضور در جلسه علنی 
مجلس شورای اس��امی درباره برجام و 
نتایج مذاکرات هس��ته ای ب��ا نمایندگان 

مردم سخن گفت. 
نوش��ته  مت��ن  ی��ک  از روی  ک��ه  او 
ش��ده س��خن می گف��ت در بخش��ی از 

سخنرانی اش گفت: 
  اهداف کلیدی جمهوری اس��امی 
ایران که برای رس��یدن به آنها پافشاری 
کردیم و اکنون در برجام »س��تانده های 
جمه��وری اس��امی« به ش��مار می رود 
عب��ارت ب��ود از: حف��ظ ع��زت و اقتدار 
جمهوری اس��امی ایران، تثبیت برنامه 
هسته ای به ویژه غنی سازی و رآکتور آب 
سنگین و شناسایی بین المللی آنها، رفع 
تحریم ها، پایان دادن به ش��ش قطعنامه 
تهدیدآمی��ز که تحت فصل هفتم منشور 
ملل متح��د نه تنها تحریم بر مردم ایران 
تحمیل می کردند، بلکه برنامه هسته ای 
ای��ران را ممن��وع ک��رده و جلوگیری از 
تقویت توان دفاعی و موشکی کشور را به 
یک وظیفه بین المللی با استفاده از همه 
ابزاره��ا تبدیل کرده بودن��د. برای طرف 
مقاب��ل، خواس��ته کلی��دی در مذاکرات 
ای��ن بود که از عدم دسترس��ی ایران به 
ساح هسته ای، از طریق محدودیت ها و 

نظارت ها اطمینان حاصل کند. 
  برنامه غنی س��ازی ای��ران بدون یک 
روز توق��ف یا تعلیق ادام��ه خواهد یافت. 
جمهوری اسامی ایران براساس یک طرح 
م��دون و دقیق علمی و فن��ی، در هشت 
سال نخست برنامه جامع اقدام مشترک با 
پذیرش برخی محدودیت ها، نه تنها برنامه 
هس��ته ای خ��ود را از دیدگ��اه بین المللی 
تثبیت می کند، بلکه تمام پایه های علمی 
و کارب��ردی الزم را با ی��ک برنامه تحقیق 
وتوس��عه پیشرفته برای حرکت به سمت 
غنی سازی صنعتی و تجاری با بهره برداری 
از بهترین و پیشرفته ترین سانتریفیوژهای 
خود و در اقتصادی ترین شکل و با باالترین 
به��ره وری برقرار خواهد س��اخت و نه تنها 
از ت��وان دانشمن��دان غیور خ��ود بلکه از 
پیشرفته ترین دستاوردهای علمی جهانی 
نیز بهره من��د خواهد ش��د و درنهایت در 
یک طراحی علمی و کارشناس��ی 15 ساله 
به ظرفیتی خواهد رسید که برای حداقل 
پنج نیروگاه هس��ته ای کافی اس��ت. اینها 
امتیازاتی است که برای بسیاری از کشورها 
تنها یک آرزوی دس��ت نیافتنی به ش��مار 

می روند. 
   اج��ازه بفرمایی��د م��ن بیشت��ر به 
بح��ث تحریم ه��ا و موضوعات��ی که این 
روزها موجب ابهام ش��ده اس��ت بپردازم: 
تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های 
بانک��ی، مالی، نفتی، گازی، پتروش��یمی، 
تجاری، بیم��ه، حمل ونقل ک��ه به بهانه 
برنام��ه هس��ته ای ایران توس��ط اتحادیه 
اروپای��ی و آمریکا وضع ش��ده اس��ت، در 
ابتدای اج��رای توافق به ط��ور یکجا لغو 
و متوق��ف می ش��وند، تحری��م تحصیل 
دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با 
انرژی هس��ته ای به طور کامل لغو خواهد 
ش��د، برای نخس��تین بار پس از سه دهه 
تحری��م غیرعادالن��ه ممنوعی��ت خرید 
هواپیم��ای مس��افربری مرتف��ع و امکان 
بازس��ازی ناوگان هوای��ی کشور و ارتقای 
ایمن��ی پروازها فراهم خواهد ش��د، ده ها 
میلی��ارد دالر از درآمدهای ایران که طی 
چندس��ال گذش��ته به دلیل تحریم های 
ظالمانه در خارج کشور مس��دود ش��ده 
اس��ت آزاد خواهد شد، محدودیت فروش 
نف��ت ایران منتف��ی می ش��ود، بازارهای 
جهان��ی روی ف��رش و محصوالت غذایی 
ایران باز خواهد ش��د، نق��ل و انتقاالت و 
خدمات مالی، فعالیت های بانکی و بیمه، 

خدم��ات پیام رس��انی مالی )س��وئیفت(، 
خدمات فاینانس، خدم��ات مالی مربوط 
ب��ه تجارت با ای��ران، وام ه��ای باعوض، 
گرانبه��ا،  فل��زات  ترجیح��ی،  وام ه��ای 
الماس، اس��کناس، نرم افزار، صنایع نفت، 
گازو پتروش��یمی، صنای��ع کشتیرانی و 
کشتی س��ازی، صنع��ت حم��ل ونقل از 
تحری��م خ��ارج می ش��وند و ص��ادرات و 
واردات، تامین تجهیزات و سرمایه گذاری 
در این حوزه ها آزاد می شود، بانک مرکزی 
ای��ران، کشتیرانی  جمه��وری اس��امی 
جمه��وری اس��امی، ش��رکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی نفتکش و شرکت های 
تابعه، ایران ایر و بس��یاری از دیگر نهادها، 
بانک ها و موسسات کشورمان )در مجموع 
حدود 800 ش��خص حقیقی و حقوقی( 
از ش��مول تحریم ه��ا خ��ارج می ش��وند، 
دسترس��ی بیشتر ای��ران ب��ه حوزه های 
تج��اری، فناوری، مالی و انرژی تس��هیل 
خواهد ش��د و آمریکا ممنوعیت فعالیت 
شعبات خارجی شرکت های آمریکایی در 
ای��ران را لغو خواهد کرد. به عاوه آمریکا 
و اتحادیه اروپا متعهد می ش��وند از اعمال 
تحریم های جدید مرتبط با هسته ای علیه 
جمهوری اسامی ایران اجتناب کنند و از 
اعمال تحریم های گذش��ته تحت عناوین 

جدید نیز خودداری کنند. 
  شاخصه یک توافق خوب از نظر همه 
ما رعایت خطوط قرم��ز و چارچوب های 

اصولی ترس��یم شده از سوی مقام معظم 
رهبری است. تیم مذاکره مفتخر است که 
در طول دو س��ال گذشته همواره رعایت 
این خطوط و چارچوب ها را سرلوحه کار 
خود داش��ته اس��ت. از ابتدای مذاکرات و 
در طول دو س��ال گذش��ته بس��یاری از 
خط��وط قرمز ترس��یمی به تدریج محقق 
ش��د: همچون پذی��رش غنی س��ازی در 
ای��ران، حفظ ماهیت آب س��نگین اراک، 
ع��دم تعطیلی هی��چ یک از تاسیس��ات، 
عدم نظارت بر سیس��تم های تسلیحاتی 
و موش��کی ایران، عدم ورود به موضوعات 
تحریم های  ف��وری  لغ��و  غیرهس��ته ای، 
اقتصادی و مالی، لغو فوری قطعنامه های 
ش��ورای امنی��ت و... در ط��ول چند ماه 
گذش��ته که با نزدیک ش��دن ب��ه پایان 
مذاک��رات مباحث دقیق تر و حس��اس تر 
می ش��د، خطوط قرمز نظام نیز دقیق تر و 
مشخص تر ش��ده و هر جا الزم بوده است 
توسط عالی ترین مقام در نظام با صراحت 
بیان شده است. این موارد اخیر را به شرح 
زیر می توان برشمرد: تحریم های اقتصادی 
و مالی مرتبط با موضوع هسته ای به طور 
کامل در روزی که به عنوان »روز توافق« 
ش��ناخته می ش��ود )ح��دود دو ماه ونیم 
دیگ��ر( لغو و در روز اجرایی ش��دن عما 
برداش��ته می شود. تحریم های تسلیحاتی 
و موش��کی به شکلی که اش��اره کردم از 
ابتدا به محدودیت تبدیل ش��ده و بعد از 

مدت معینی برداش��ته خواهد شد. نقض 
این تحریم ها نقض قطعنامه است و نقض 
توافق محس��وب نخواهد شد. تحریم های 
اش��اعه ای مربوط به کاالهای دومنظوره 
لغ��و ولی در عم��ل از طریق ی��ک کانال 
خری��د در قال��ب کمیس��یون مشت��رک 
انجام می ش��ود. در زمین��ه همزمانی لغو 
تحریم ه��ای اقتصادی و مال��ی با امضای 
تواف��ق و متناظر بودن اقدام��ات ایران و 
ط��رف مقابل، ابتدا ش��ورای امنیت کلیه 
قطعنامه های گذشته خود را لغو می کند 
که دی��روز این کار انجام ش��د. این اقدام 
که به اصرار م��ا و به رغم مخالفت کنگره 
آمریکا صورت گرف��ت به معنی لغو همه 
قطعنامه ه��ا حتی قب��ل از اینکه مراحل 
قانونی تصمیم گیری در ایران حسب نظر 
مقام معظم رهبری ش��روع ش��ود، است 
که امتیاز مهمی برای ماس��ت و نه سلب 
حقی از مراجع ذی صاح کشور. پیش از 
ش��روع اقدامات ایران در حوزه هسته ای، 
طرف های آمریکایی و اروپایی تحریم های 
خ��ود را قانونا لغو یا متوقف خواهند کرد. 
اثربخش��ی این لغ��و از زمانی اس��ت که 

اقدامات ایران انجام شود. 
   قطعنام��ه جدی��د ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد در رابطه با موضوع 
هس��ته ای ایران صادر ش��د؛ قطعنامه ای 
ک��ه برج��ام را م��ورد تایید ق��رار داده و 
بدین وس��یله برنام��ه غنی س��ازی ایران 
را م��ورد شناس��ایی قرار می ده��د. این 
تاری��خ  در  منحصر به ف��رد  قطعنام��ه ای 
ش��ورای امنیت به شمار می رود که دارای 
ویژگی های زیر است: این نخستین بار در 
تاریخ شورای امنیت است که کشوری با 
مذاکره و بدون جنگ یا تس��لیم و بدون 
اج��رای الزام��ات ش��ش قطعنامه فصل 
هفتمی منش��ور، از زیربار تحریم ها و در 
نهایت از زیر بار نظارت شورا آزاد می شود، 
برخ��اف ش��ش قطعنام��ه قبل��ی، این 
قطعنامه ذیل م��اده 25 و نه فصل هفت 
منشور صادر ش��د. البت��ه به دلیل اعمال 
تحریم ها در قطعنامه های قبلی ذیل ماده 
41، لغ��و آنها و مقررات مربوط به لغو به 
ضرورت ذیل ماده 41 منشور آمده است، 
ولی قطعنامه ذیل فصل هفت نیست. این 
بدان معنی است که شورای امنیت دیگر 
برنامه هسته ای ایران را تهدید علیه صلح 
و امنیت بین الملل به ش��مار نمی آورد و 
همان طور که در بند 7 مقدماتی قطعنامه 
هم آمده اس��ت، این نمایانگر یک تغییر 
بنیادین در رویکرد شورای امنیت نسبت 
به ایران اس��ت. مجددا برای نخستین بار 
در تاریخ ش��ورای امنیت، با کشور هدف 
در نگارش قطعنامه مذاکره ش��ده است. 
چنی��ن اقدامی در تاریخ ش��ورا س��ابقه 

نداشته است. 
  درنهای��ت قطعنام��ه 2231 دارای 
نقش��ه کامل راه از ابتدا تا انتها اس��ت و 
هم��ه گام ها ت��ا زمان حتی لغ��و خود و 
خاتمه بررسی موضوع در شورای امنیت 
را پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر 
ای��ن آخری��ن قطعنامه ش��ورای امنیت 
درخص��وص موض��وع هس��ته ای ای��ران 
خواهد بود. ب��ه همین دلیل برخی مفاد 
آن پیچیده ی��ا حتی برای برخی نگرانی 

ایجاد کرده است. 
 بیاییم در ش��رایطی که دنی��ا، ایران 
مقت��در و رهب��ر عظیم الشأن م��ا را پیروز 
این نب��رد تاریخی می داند و دوس��تان ما 
در منطق��ه و مقاوم��ت اس��امی همگی 
مشعوف اند و بدخواهان مان ماتم گرفته اند، 
ما نیز یک دل و یک زبان گفتمان غلبه اراده 
م��ردم بر فشار و تحمیل را تقویت کنیم و 
فارغ از همه گرایش های سیاس��ی با تمام 
توان از عزت و خودباوری این مردم بزرگ 

پاسداری کنیم. 

به گ��زارش ان پ��ی آر  )رادیو عمومی مل��ی( آمریکا، 
ک��ری در گفت وگو ب��ا برنامه  »مورنین��گ ادیشن« این 
رادی��و از موضع دولت باراک اوباما در قبال از س��رگیری 
روابط دیپلماتیک و توافق هسته ای با ایران حمایت کرد 
و گف��ت: اگ��ر کنگره نتواند توافق هس��ته ای ب��ا ایران را 
تصویب کند، تبعاتی فاجعه بار خواهد داش��ت و به شما 
می گویم که آمریکا همه اعتبار خود را از دس��ت خواهد 
داد. در صورت شکس��ت توافق هس��ته ای، اگر تصمیم به 
اس��تفاده از گزینه نظامی بگیریم، آی��ا فکر می کنید که 
س��ازمان ملل نیز با ما خواهد بود؟  آیا فکر می کنید که 
همقطاران اروپایی واش��نگتن از ما حمایت خواهند کرد؟  
ایران به بهانه شکس��ت توافق هس��ته ای به غنی س��ازی 
اورانیوم خواهد پرداخت. شکس��ت مذاکرات یک اشتباه 
خواهد بود و ایران اقدامات خود را از س��ر خواهد گرفت. 

ای��ران خواهد گف��ت همان طور که گفتی��م نمی توان به 
غ��رب اعتماد کرد و با آنها مذاک��ره کرد. آنها  )غربی ها( 
صادق نیستند و شما را فریب می دهند. آنها ما را متوقف 
کردند و کنگره از مذاکرات عقب نشینی کرد و کس��ی در 
غرب نیس��ت که بتوان مذاکره کرد. ک��ری همچنین در 
پاس��خ به برخی اظهارات درباره اینکه دولت اوباما بسیار 
مشتاق توافق هس��ته ای اس��ت و هزینه س��نگینی را به 
خاطر آن خواهد پرداخت، گفت که من سه بار مذاکرات 
را ترک ک��ردم. اوباما تقریباً هرب��ار صحبت می کرد و به 
من می گفت  »بدان که می توانی از مذاکرات خارج شوی 
و م��ن هم واقعاً این ک��ار را کردم. در نتیج��ه مانعی در 
این زمینه نداش��تیم و حقیقت این اس��ت که به توافقی 
رس��یدیم که فراتر از ب��اور مردم بود و ای��ن واقعاً همان 

چیزی است که شما از مردم شنیدید.«

کری: مخالفت کنگره با توافق وین تمامی اعتبار آمریکا را در جهان نابود می کند

خارج�ه  ام�ور  وزی�ر  هامون�د   
انگلی�س تأکید کرد که داعش باید 
در س�وریه نابود ش�ود تا اقدامات 
همچ�ون  تروریس�تی  وحش�یانه 
قتل عام در س�احل سوس�ه تونس 

متوقف شوند. 
 منابع رسانه ای در اقلیم کردستان 
عراق اع�ام کردند ک�ه قطر درصدد 
افتت�اح کنس�ولگری در ش�هر اربیل 

است. 
جریان ه�ا و نهادهای مس�لمانان انگلیس معتقدند دیدگاه نخس�ت وزیر این 
کشور در مبارزه با افراط گرایی در انگلیس که توسط او اعام شد، گیج کننده، 

متناقض و بی معنی است

تیتر اخبار

شهیندخت موالوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان 
و خانواده روز سه ش��نبه در نشست هم اندیشی ظرفیت های 
ناش��ناخته فرهنگی، اجتماعی زنان کارگر که با حضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کارگران زن در محل 

این وزارتخانه برگزار شد این مطلب را عنوان کرد. 
او با بیان اینکه اش��تغال زنان 79،7 درصد است، گفت: 
براساس نتایج این سرش��ماری نرخ اشتغال مردان 91،5 
درصد اس��ت این در حالی است که نرخ فعالیت اقتصادی 
زنان دارای تحصیات عال��ی 34،3 درصد و مردان دارای 
تحصیات عالیه 60،44 درصد اس��ت. زن��ان در جهان با 
طیف وسیعی از چالش ها نظیر انتخاب شغل، شرایط کار، 
تساوی حقوق و دستمزد و برابری تعادل در مسئولیت های 

کاری و خانوادگی مواجه هس��تند و شکاف های جنسیتی 
بازار کار بیش از پیش خود را نشان می دهد. بحران مالی و 
اقتصادی جهان نیاز به تحقق برابری جنسیتی در بازار کار 
برای مقابله با آس��یب پذیری ناشی از شوک های اقتصادی 
و فقر را آشکار می کند. براساس برآوردهای بانک جهانی، 
تمایل مشارکت اقتصادی زنان غیر قابل انکار اس��ت و این 
مشارک��ت ضرورت دنیای ام��روز برای رش��د و پیشرفت 
اقتص��ادی جوامع اس��ت. در ش��رایطی هس��تیم که برای 
رسیدن به دس��تمزد برابر در مقابل کار برابر، به 75 سال 
زمان نیاز اس��ت این در حالی اس��ت که بیش از 95درصد 
مشاغل زنان در دنیا غیر رس��می است یعنی قوانین کار از 

آنها حمایت نمی کند. 

شکاف های جنسیتی بازار کار بیش از پیش خود را نشان می دهد

 نج�ات امین�ی، مع�اون اقتص�ادی و 
اجتماعی  تأمی�ن  برنامه ریزی س�ازمان 
از افزای�ش س�رمایه بان�ک رف�اه خبر 
ای�ن  س�رمایه  افزای�ش  گف�ت:  و  داد 
بانک در س�ال جاری باعث می ش�ود که 
خدمات و تس�هیات بهتری در اختیار 

بازنشس�تگان قرار گیرد. 
 رییس سازمان حج و زیارت گفت: صدور 
روادید زائران ایرانی حج تمتع سال ۹۴ از 
هفته دوم ش�وال مطابق ب�ا ۱۰ مرداد آغاز 

می شود. 
پزش�کی قانونی کشور اعام کرد که اجس�اد ۱۰ نفر از ۱۳ قربانی حادثه توفان و 

سیاب در استان های تهران و البرز تعیین هویت شد

تیتر اخبار

ب��ه گ��زارش هالی��وود ریپورتر، ب��ری مارو نویس��نده 
فیلمنامه  »مرد بارانی« که در س��ال 1989 به خاطر آن 
برنده جایزه اس��کار شد، قصد دارد با ساخت یک کمدی 
عاش��قانه وارد دنیای کارگردانی ش��ود. مارو در نخستین 
تجرب��ه کارگردانی خ��ود از دارن کریس ب��رای بازی در 
فیلمش اس��تفاده می کند. دارن کری��س خواننده، بازیگر 
و ترانه س��رای آمریکایی امس��ال برای تران��ه  »این بار« 
ب��رای مجموعه کمدی  »Glee« نامزد جایزه امی ش��د. 
دارن کری��س در زمینه دوبلوری نی��ز فعالیت می کند و 

در انیمیشن  »قصه ش��اهزاده کاگویا« به جای شخصیت 
سوته مارو و  »باد می وزد« به جای کاتایاما صحبت کرده 
اس��ت. فیلم  »Smitten« ک��ه فیلمنامه آن را نیز خود 
مارو نوش��ته است به داستان مدیر جوان یک کمپانی مد 
می پردازد که توس��ط مافیا ربوده شده و به کوه های آلپ 
برده می ش��ود. این فیلم به تهیه کنندگی جولیا راسک و 
دیوید نیکوالس و مارو قرار اس��ت در ایتالیا فیلمبرداری 
ش��ود. دراین فیلم مادالین��ا گینا و آنج��ا مولینا نیز به 

ایفای نقش می پردازند. 

دارن کریس در نخستین فیلم بری مارو بازی خواهد کرد

 نص�راهلل رادش ک�ه در س�ری اول 
حض�ور  حاش�یه«  »در  مجموع�ه  
داش�ت، از آغاز س�اخت سری جدید 
ماه خبر  مرداد  اوایل  از  این مجموعه 

داد. 
شایس�ته  حال�ی  در  برن�ت  کارول   
دریاف�ت جای�زه از اتحادی�ه بازیگران 
س�ینما شناخته ش�د که تاکنون جوایز 
متع�ددی از جمل�ه ۲۵ جای�زه ام�ی و 
پن�ج جای�زه گلدن گلوب را در لیس�ت 

افتخارات خود دارد. 

ج�واد گلپایگانی بازیگر نقش  »آتقی« در س�ریال  »آین�ه عبرت« از حضور 
دوب�اره اش پ�س از ۲۰ س�ال مقاب�ل دوربین فیل�م تلویزیونی  »س�فر بخیر 

مادربزرگ« ابراز خوشحالی کرد

تیتر اخبار

در ش��رایطی ک��ه اخی��راً امانوئل فریمپون��گ، هافبک 
غنایی باش��گاه اورال ادعا کرد در دیدار مقابل اسپارتاک 
مس��کو ب��ا توهین های نژادپرس��تانه هواداران مس��کویی 
روبه رو ش��ده است، این حرف ها از س��وی هالک برزیلی 
تأیی��د ش��د. این مهاج��م تنومند باش��گاه زنی��ت تأیید 
ک��رد که تقریباً در تمام مس��ابقات ب��ا رفتارهایی مشابه 
روب��ه رو می ش��ود. او بی��م آن دارد که ای��ن رفتارها در 
زم��ان برگزاری جام جهانی 2018 در خاک روس��یه، در 
سطحی گس��ترده تر انجام شود. هالک درباره نژادپرستی 
در ورزش��گاه های روس��یه گف��ت: اینکه نژادپرس��تی در 
جام جهانی هم باش��د، آن را درش��ت تر و زشت تر جلوه 

می دهد. این اتفاق معموالً در ورزش��گاه های روس��یه رخ 
می دهد و خبر آن در جهان بازتاب خاصی پیدا نمی کند. 
باید بگوی��م که تقریباً در تمام مس��ابقات با این رفتارها 
روب��ه رو ش��ده ام. پیش تر عصبانی می ش��دم اما دیدم که 
فایده ای ندارد. حاال برای آنها بوس��ه می فرس��تم و سعی 
می کنم عصبانی نشوم. اوضاع برخورد های نژاد پرس��تانه 
در این کشور تا آنجا بس��ط پیدا کرده است که هالک در 
دسامبر گذش��ته توسط الکسی ماتونین داور بازی مقابل 
موردوویا سارانسک، با رفتارهای نژادپرستانه روبه رو شد؛ 
پرونده ای که از س��وی فدراسیون فوتبال روسیه به دلیل 
عدم وجود اسناد معتبر بدون جریمه مختومه اعام شد. 

نژادپرستی در ورزشگاه های فوتبال روسیه

 احس�ان ح�دادی ملی پ�وش پرتاب 
دیس�ک ایران موفق به کس�ب سهمیه 

ورودی مسابقات جهانی شد. 
 ی�ک وب س�ایت خب�ری تحلیلی 
وضعی�ت  از  مفص�ل  گزارش�ی  در 
کنونی ارس�ان کاظمی در بسکتبال 
آمری�کا نوش�ت و با ای�ن ملی پوش 
داده  انج�ام  گفت وگوی�ی  ایران�ی 

است. 
سلوا عید ناصر دونده ۱7 ساله و مسلمان تیم ملی دوومیدانی بحرین با حجاب 

و پوشش اسامی موفق به شکستن رکورد جهانی دوی ۴۰۰ متر شد

تیتر اخبار
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ورزش

علی اکب��ر صالح��ی رییس س��ازمان 
انرژی اتمی نیز در مجلس سخن گفت 

و توضیح داد که: 
  در ل��وزان در محوره��ای فن��ی به 
توافقاتی رسیدیم. غربی ها در بین لوزان 
و وین دبه ه��ا درآوردند. س��عی کردند 
پیکره ای که در لوزان تراش��یده ش��ده 
بود بیشتر از آن بتراش��ند تا بتوانند به 
آن چیزهایی که از دس��ت دادند دوباره 
برس��ند. اما موفق نشدن��د، آیا آمریکا با 
آن هم��ه امکانات و مش��اوره فنی یک 
دفعه م��ورد غفلت ق��رار می گیرد؟ بله 
این گونه شده است. به خصوص با توکل 
به خدا که داش��تیم. برکت نمایان شد 
و شد اینکه ش��د. بنده در جلسه علنی 
بای��د با احتی��اط صحبت کن��م و عرض 
می کن��م در وین گام ه��ای بلند تری از 

لوزان برداشتیم. 
   گفتند که اجازه ندارید در رآکتور 
آب س��نگین اراک ادام��ه ک��ار بدهید. 
ما ه��م گفتیم که اصا م��ا قصد تولید 
س��اح نداش��ته ایم و محدودیت��ی در 
این زمین��ه، اصا برای م��ا محدودیت 
به ش��مار نمی رود. ب��رای بازتولید اراک 
محدودیت بود. اگر قرار نیست به سمت 
بمب بروی��م، 10کیلوگرم یک کیلوگرم 
بشود چه محدودیتی است. ما به دنبال 
غنی سازی باالی 20 درصد نیستیم. این 
محدودیت اس��ت اما وقت��ی پلوتونیوم 

نداریم چه محدودیتی است؟ 
   او در پاس��خ به سوال بعدی رییس 
مجلس مبن��ی بر اینکه »آی��ا در فردو 
ب��رای 15 س��ال غنی س��ازی مح��دود 
نخواه��د داش��ت؟ گفت: ف��ردو در ماه 
15 کیلو غنی سازی می کند. مثا فردو 
در س��ال 200 کیلو و نطنز می ش��ود 2 
ت��ن. نیاز ما س��االنه 30 تن اس��ت. ما 
نمی توانی��م 3000 ت��ا ماش��ین نصب 
کنیم. درحالی که در نطنز ما می توانیم 
50 هزار ماش��ین نصب کنیم. بنابراین 
عددی نیس��ت ک��ه بشود مح��ل تولید 

باشد. فردو از اول برای تحقیق و توسعه 
بود. ما در آنجا تاسیس��ات مهم و گران  
قیمت را گذاشته ایم. به دالیلی فردو را 
از برنامه ری��زی اولیه به س��مت مرحله 
تولی��د بردن��د. در بهترین ش��رایط 50 
هزار ماش��ین در نطنز و 1500 ماشین 

در فردو است. 
  یک��ی از دس��تاوردهای بزرگ که 
آرزوی م��ن بود این بود ک��ه ما چگونه 
در داخ��ل برای مصرف س��وخت تولید 
کنی��م. س��وخت رآکتور ته��ران با یک 
نیروگاه هس��ته ای ف��رق می کند. برای 
س��وخت نیروگاه باید ان��واع آزمایش ها 
را انج��ام دهی��د. اگ��ر س��وختی را در 
نیروگ��اه وارد کنی��د که نشت��ی در آن 
ایجاد شود کس��ی نمی تواند پاسخگوی 
آن باش��د. ی��ک هوش��مندی ک��ه در 
مذاک��رات ص��ورت گرفت ای��ن بود که 
غربی ه��ا پذیرفتن��د با ای��ران همکاری 
کنند که س��وخت ایران تحت اش��راف 
بین الملل��ی و ب��ا کمک دیگ��ران انجام 
شود. این قدم بزرگی است که برداشته 
ش��د. من می خواهم عرض کنم بنده به 
ایرانی بودنم افتخار می کنم چراکه تنها 
کشوری هستیم که می توانیم دو کاالی 
اس��تراتژیک خود را به بازار ارائه کنیم. 
اورانیوم غنی ش��ده و آب س��نگین. اگر 
م��ا رآکتور اراک را طبق روال گذش��ته 
انج��ام می دادیم،کارخانه آب س��نگین 
س��االنه 15 تن تولید می کرد. ما مازاد 
تولی��د را چه بای��د کنیم. م��ا تحمیل 
کردیم ب��ر آنها که آب س��نگین مان را 
بفروشیم. دستاوردها را نگاه کنید. نطنز 
و اراک را داریم. تولید سوخت می توانیم 
بکنیم. از هاتسل های می توانیم استفاده 
کنیم. از شرایط بین المللی برای تحقیق 
و توس��عه اس��تفاده کنیم. در س��اخت 
سانتریفیوژهای جدید دست ما باز است 
اما به ش��رطی که اورانیوم به آن تزریق 
نکنیم. مراکز دانشگاهی می توانند به آن 

بپردازند. 

صالحی در صحن مجلس: 

در وین گام های بلندتری از لوزان برداشتیم 

دیروز در مجلس مطرح شد: 

جزییات توافق هسته ای 
از زبان ظریف و صالحی
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نقش غیرقابل باور تبلیغات در 
جهان مدرن کسب و کار

تبلیغ��ات نق��ش بس��یار مهمی در جه��ان مدرن 
کس��ب و کار ب��ازی می کند. بس��یاری از کمپانی ها و 
مراک��ز تجاری جه��ان دیگر به طور روتین بخش��ی 
از بودجه ش��ان را برای تبلیغات ساالنه کمپانی خود 

اختصاص می دهند. 
اگر ش��ما یک آمریکایی باش��ید و بتوانید س��ابقه 
تبلیغات در این کش��ور را مورد بررس��ی قرار دهید، 
می فهمید که کش��ور ش��ما تاکنون ب��رای تبلیغات 
جهان��ی خود چی��زی نزدیک ب��ه 498 بیلیون دالر 
هزینه کرده است. در حدود یک دهه پیش، کمپانی 
»جن��رال موتورز« به عنوان ش��رکتی که بیش��ترین 
تبلیغات ملی را داش��ته اس��ت، بیش از 5.4 بیلیون 

دالر روی تبلیغات خود هزینه کرده است. 
در جه��ان مدرن کس��ب و کار، ه��دف از تبلیغات 
چیس��ت؟ تبلیغات یک وظیفه مه��م و حیاتی برای 
برقراری ارتباط با مخاطب و رس��اندن محصوالت و 
خدمات به دس��ت اوس��ت. خدمتی که تبلیغات در 
این میان انجام می دهد آن است که با ارائه اطالعات 
و حت��ی یادآوری وج��ود یک محصول ی��ا خدمات 
به خصوص، توجه مخاطب را به س��وی آن محصول 
ی��ا خدمات جلب می کند. زمانی که محصولی جدید 
معرفی می ش��ود، وظیفه تبلیغات ایجاد انگیزه و به 
وج��ود آوردن تقاضای اولیه نس��بت به آن محصول 

یا خدمات است. 
اگر بخواهیم به تجزیه و تحلیل هدف تبلیغات در 
جهان امروز بپردازیم، به مس��ئله برقراری ارتباط با 
مخاط��ب و ایجاد مخاطبان ه��دف در یک محدوده 

زمانی مشخص می رسیم. 

تبلیغات در فرم کهن آن
برای ش��روع بهتر اس��ت ب��ه گزی��ده ای از تاریخ 
تبلیغ��ات بپردازی��م. باستان شناس��ان و تاریخ دانان 
کش��ورهای مختل��ف در طول بررس��ی های خود به 
مدارکی در زمینه رویدادهای مختلف در این زمینه 
برخورده ان��د. در تاریخ کش��ور رم، به نقاش��ی هایی  
برمی خوریم ک��ه تصویر نبرد گالدیاتورها هس��تند. 
فینیقی ه��ا تصاوی��ری بزرگ از محص��والت خود را 
در طول مس��یر رفت و آمد مردم نقاش��ی می کردند. 
آس��وکا، یکی از بزرگ ترین امپراتوران هندوستان، با 
ازدواج��ش با »راک ادیکتس« ب��ه تبلیغ اصول مهم 
سیاس��ی و مذهبی مردمش پرداخت. در سریالنکای 
باس��تان، تعداد بس��یار زی��ادی کتیبه های س��نگی 
وجود دارد که قوانین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
مذهب��ی و فرهنگی را تبلیغ می کنن��د. برای مثال، 
دو پادشاه مش��هوری که کتیبه های بسیاری در این 
زمینه ها برای روشن کردن ذهن عموم مردم نسبت 
به قوانین دارند، »واتاگامینی ابهایا« و »نیسانکا ماال« 
در دوره های »آنورادهاپورا« و »پولونارووا« هس��تند. 
با انقالب صنعتی و چرخش از تمدن کش��اورزی به 
س��وی اقتصاد کشت و زرع، تمایل عموم مردم برای 

تبلیغات کسب و کار خود آغاز شد.
 بس��یاری از ش��رکت های تجاری کار خ��ود را از 
همان جا آغاز کردند. ش��روع کار آنها مس��ئله رقابت 
را پیش آورد و آنها برای پیش افتادن از رقبای خود 

دست به تبلیغات زدند. 
کش��ورهای آمریکایی و اروپایی نقشی حیاتی در 
مس��ئله تبلیغات محصوالت خود و ش��روع صادرات 

محصوالت شان به کشورهای آسیایی داشتند. 

تبلیغات، ابزاری مهم برای ایجاد روابط عمومی

تبلیغ��ات از طریق رس��انه ب��ه انتق��ال اطالعات 
می پ��ردازد و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه معموال هم 
یک اسپانس��ر برای مکان و زمان��ی که این تبلیغات 
پخش می ش��وند، هزین��ه ای را پرداخت می کند. در 
این مس��یر، قرار دادن پیام در رس��انه ها یک روش 
کنترل ش��ده به حس��اب می آی��د. البت��ه باید گفت 
تبلیغات شفاهی و دهان به دهان هم نقش مهمی در 

زمینه انتقال اطالعات ایفا می کند. 
روابط عمومی هم یکی دیگر از ش��یوه هایی است 
که با جلب مخاطبان، مش��تریان طراحان تبلیغاتی 
را به اهداف ش��ان نزدیک تر می کند. در بیشتر اوقات 
پیش می آید که س��ازمان ها از ش��یوه روابط عمومی 
برای تبلیغات اس��تفاده می کنند چراکه از یک س��و 
نمی دانند به چه نکات��ی می توانند در تبلیغات خود 
اش��اره کنند و از س��ویی دیگر احتم��ال دارد گمان 
کنند که دیدگاه ش��ان ممکن است عادالنه و آن طور 

 که باید و شاید در تبلیغات منعکس نشود. 
همین مس��ئله باعث می ش��ود تا ای��ن کمپانی ها 
گمان کنند که مشتریان ش��ان منظ��ور آنها را درک 
نمی کنن��د. تبلیغات ابزاری مهم برای ارتباط جمعی 
اس��ت و برای برقراری ارتباط با مردم داخل و خارج 

کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 

تبلیغات خالق

آگهی: شرکت Coyote-شعار:هشدار تغییر همه چیز!  )Coyote  یک سیستم هشدار دهنده در اروپا است که در مناطق خطرناک از طریق 
تبادل اطالعات وارد شده توسط کاربران شبکه به آنها کمک می کند(
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ایستگاه تبلیغات

ب�رای ش�روع بفرمایید ک�ه الو 
پنجره چیست و چرا ویستابست 
که یک برند تخصصی در حوزه 
تولید UPVC اس�ت، اقدام به 
اک�ران تبلیغات به این وس�عت 

کرده است؟  
ال��و پنج��ره کمپین��ی ب��ا هدف 
معرف��ی خدمت��ی تازه از ش��رکت 
ویستابس��ت در جهت رفع یکی از 
نیازهای اساسی مشتریان این حوزه 

از بازار  است.
 همان طور که می دانید مشتریان 
نهایی این ح��وزه از بازار معموالً با 
تولیدکنن��دگان اصلی و برند رهبر 
این حوزه ارتباط مستقیمی ندارند 
و در اکثر مواقع یکس��ری واسطه ها 
مسئولیت تولید و نصب در و پنجره 
محص��والت را از ش��رکت اصل��ی 
ب��ه مصرف کننده نهای��ی به عهده 
دارن��د، واس��طه هایی که ب��ه در و 
معموالً  هستند.  معروف  پنجره ساز 
مصرف کنن��ده نهایی ب��ه این افراد 
مراجعه و از آنه��ا تقاضای تعویض 
ی��ا نصب در و پنج��ره را می کنند. 
پس پنجره س��ازها به عن��وان کانال 
نهایی  مصرف کنن��ده  ب��ا  ارتباطی 
محس��وب می ش��وند. حال اگر این 
واس��طه نقش خود را درس��ت ایفا 
نکند، چه اتفاقی می افتد؟  مشتری 
نهایی از برند مادر دلسرد می شود. 
از  خ��وب  پنج��ره  و  در  ی��ک 
بخش های مختلفی تش��کیل شده 
اس��ت ک��ه UPVC بخش مهمی 
از آن اس��ت، اگر یک پنجره سازی 
از بهتری��ن UPVC هم اس��تفاده 
کند ول��ی بخش های دیگ��ر نظیر 
ن��وار  نص��ب،  نح��وه  ی��راق آالت، 
درزگیر و حتی تع��داد پیچ های به 
کار رفت��ه را از اجن��اس نامرغوب 
نهایی  محص��ول  کن��د،  اس��تفاده 
محص��ول خوبی نخواه��د بود و در 
برای  نارضایت��ی  نهای��ت موج��ب 
مصرف کننده نهایی می ش��ود. این 
نارضایتی زنگ خطری بزرگ برای 
ش��رکت های تولید کنن��ده خ��وب 
UPVC محس��وب می شود؛ زنگ 
خطری که باعث ش��کل گیری ایده 
اصلی الوپنجره توسط این برند شد. 
این برند برای ش��روع این کمپین 
تمام��ی نمایندگان خ��ود در طرح 
ب��زرگ را ارزیابی کرد تا از کیفیت 
کار آنها اطمینان حاصل کند. پس 
به طورکلی باید بگویم ویستابس��ت 

برای ارتباط مس��تقیم و بی واسطه 
با مش��تریان نهایی خ��ود اقدام به 
راه ان��دازی یک کان��ال ارتباطی به 
ن��ام الو پنج��ره کرده اس��ت؛ کانال 
ارتباط��ی ک��ه پاس��خگوی تمامی 
نیازه��ای مخاطب��ان در مورد در و 
پنجره اس��ت. مخاطب��ان از طریق 
ای��ن کانال می توانند پرس��ش های 

خ��ود را در م��ورد تعوی��ض، نصب 
یا خرید پنجره بپرس��ند و پاس��خ 

مناسب را دریافت کنند. 
کارکردهای  ارتباطی  کانال  این 

دیگری هم دارد؟
 ای��ن کان��ال نه تنها ب��ه تمامی 
پاس��خ  مصرف کنندگان  س��واالت 
می ده��د بلکه به نوعی مس��ئولیت 

اجتماع��ی ای��ن برن��د را در جهت 
افزای��ش آگاه��ی و دان��ش عموم 
جامعه  )مصرف کنن��دگان نهایی( 

نسبت به این صنعت ایفا می کند.
 ال��و پنج��ره تنها ب��ه تلفن ختم 
نش��ده بلک��ه این برند از س��ایت و 
ش��بکه های اجتماع��ی مختلف نیز 
برای ارتباط راحت تر با مشتریانش 

اس��تفاده کرده اس��ت، عالوه براین 
م��وارد، ب��رای نخس��تین ب��ار در 
ای��ن کمپی��ن از USSD ک��د نیز 
بهره برداری کرده ایم. این تنوع ابزار 
کمک می کند ک��ه مخاطبان با هر 
سیس��تمی که عالق��ه دارند با این 
برند تم��اس بگیرند و این امر خود 
موجب می ش��ود این برند بتواند با 

مخاطبان متنوع خود ارتباط برقرار 
کند. 

وقت�ی ویستابس�ت ب�ه دنبال 
یک کانال ارتباطی مس�تقیم با 
مشتریانش بوده، پس چرا برای 
تبلیغات�ش از ش�یوه تیزین�گ 
استفاده کرده و مستقیم به آنها 
نگفته که قرار است چه خدمتی 

را ارائه دهد؟  
یکی از شیوه هایی که این روزها 
در تبلیغات ایران استفاده می شود، 
ش��یوه تعلیقی یا اصطالحاً تیزینگ 
اس��ت. این ش��یوه ب��رای برندهای 
جدید، محصوالت و خدمات جدید 
تبلیغاتی  اس��ت. ش��یوه  مناس��ب 
تیزینگ بهترین روش��ی اس��ت که 
مش��تریان را درگیر ای��ده می کند، 
همی��ن عامل باعث ش��د که ما نیز 
سراغ این ش��یوه برویم. اجرای این 
شیوه س��خت اس��ت و فعاالن این 
حوزه می دانند که چقدر مدیریت و 
زمان بندی تعویض مراحل کمپین، 
هنگامی که از رس��انه های متنوعی 
اصطالحاً  ی��ا  اس��تفاده می کنی��م 
ی��ک کمپی��ن 360 درج��ه داریم 
دش��وار اس��ت، به حدی ک��ه این 
امر معیاری برای مش��خص ش��دن 
توانای��ی و قدرت آژان��س تبلیغاتی 
اس��ت. در مرحل��ه اول کمپین الو 
پنجره از رسانه های محیطی، مترو 
و آرم آگهی ش��بکه های اس��تانی و 
رادیویی  ش��بکه های  و  سراس��ری 
استفاده کردیم. فاز دوم کانال های 
ارتباطی معرفی ش��دند، بدون آنکه 
هی��چ نامی از برند ویس��تا بس��ت 
ذک��ر ش��ود. در این فاز ع��الوه بر 
رسانه های فاز قبل سراغ تلویزیون 
و فضای مجازی رفتیم به طوری که 
وب س��ایت کمپین راه اندازی ش��د. 
دیجیتال مارکتینگ و ش��بکه های 
اجتماعی نیز به طور گسترده ای به 
اهداف این کمپی��ن کمک کردند. 
در فاز سوم باالخره برای مشتریان 
دیجیت��ال  رس��انه های  طری��ق  از 
و ش��بکه اجتماع��ی، رس��انه های 
محیط��ی ته��ران و شهرس��تان ها، 
آگهی ه��ای تلویزیون��ی، مت��رو و. . 
. هدفم��ان را رمزگش��ایی کردیم. 
البت��ه در ای��ن ف��از از طریق تلفن 
گویا به ش��یوه تبلیغات فرد به فرد، 
اطالعات مستقیمی را به گروهی از 
نمونه گیری  برحسب  که  مخاطبان 

انتخاب شده بودند، دادیم. 

تاکید بر اهمیت واکسیناسیون
 با گریاندن بچه ها

یک کمپی��ن تبلیغاتی دو مرحل��ه ای در متروها 
در سرتاس��ر جه��ان با ارائ��ه پیش��نهاد »یک بچه 
قل��ب   ،)#MakeAChildCry( بگریانی��د«  را 

بینندگان را جریحه دار می کند. 
ای��ن اق��دام با ه��دف جم��ع آوری بودج��ه برای 
واکسیناس��یون بچه های کش��ور های جهان س��وم، 
در آلم��ان، آرژانتین، کانادا، اس��پانیا، یونان، هلند، 
پرتغال، س��وییس و انگلس��تان از س��وی پزشکان 

صورت می گیرد. 
تبلیغات��ی  آژان��س  نی��وز،  ب��ه گزارش ام ب��ی ای 
DDB پاری��س مس��ئول برگ��زاری ای��ن کمپین 
اس��ت ک��ه تصاویر کل��وزآپ از بچه ه��ای گریان را 
نش��ان می ده��د. این حرک��ت احتماال ب��ه منظور 
 ایج��اد همهمه ای قابل توجه میان مس��افران مترو

 انجام می شود. 
مرحله دوم کمپین فوق ش��امل پخش یکس��ری 
آگهی تبلیغاتی و به تصویر کش��یدن همان بچه ها 

در حال دریافت واکسن حیاتی می شود. 

زهره زاهدی کرمانی

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

گفت وگوی »فرصت امروز« با ایده پرداز کمپین الوپنجره

اگر واسطه ها نقش خود را درست ایفا نکنند...
برخی از کمپین ها توجه بیش�تری را به خودشان 
جلب می کنن�د و این جلب توجه به دالیل مختلفی 
ام�کان دارد رخ دهد. این روزه�ا کمپین الوپنجره 
از ش�رکت ویستابس�ت باعث جلب توجه بسیاری 

از فع�االن ای�ن ح�وزه ش�ده اس�ت؛ کمپین�ی که 
مدت ها اس�ت ط�رح تبلیغاتش را روی رس�انه های 
مختلفی مش�اهده می کنیم. این کمپین که در میان 
بزرگ ترین کمپین های سال 94 تاکنون قرار گرفته، 

در سه فاز طراحی و اجرا شده است. 
به نظر می رس�د که بعد از اکران این س�ه فاز حاال 

تمامی مخاطبان متوجه شده باشند که هدف از این 
کمپین چه بوده و چرا برند ویستابس�ت تصمیم به 
راه ان�دازی کان�ال ارتباطی الوپنجره گرفته اس�ت. 
»فرصت امروز« هم مطابق روال کاری هر روزه اش با 
کمک کارشناسان این حوزه به بررسی دقیق کمپین 
الو پنجره پرداخت؛ گزارشی که در قالب مصاحبه ای 

در روز سه ش�نبه 23تیرماه 94 در صفحه مدیریت 
تبلیغات منتشر شد. 

در مطلب منتشرش�ده س�واالتی مطرح ش�د که 
حمید قنبری، معاون اس�تراتژی برند این کمپین و 
دانش�جوی DBA دانش�گاه تهران در ادامه به آنها 

پاسخ می دهد. 



مبادله مفهوم اصلی بازاریابی است

بازاریابی زمانی اتف��اق می افتد که مردم در جهت 
تامین نیازهای خود خواهان مبادله ارز با کاال شوند. 
تعریف کلی معادله »به دست آوردن چیزی در ازای 
از دس��ت دادن چیزی دیگر اس��ت.« مبادله یکی از 
چندین راهی اس��ت که مردم برای به دست آوردن 
محصوالت م��ورد نظر به آن اکتفا می کنند. به عنوان 
مثال، افرادی که گرسنه هستند می توانند با استفاده 
از شکار، ماهی گیری یا جمع آوری میوه، غذای خود 
را تامی��ن کنند و با روش ه��ای دیگری مانند گدایی 
ک��ردن می توانند نیازه��ای خود را برآورده س��ازند. 
اگر فردی که نیازمند کمک های مالی اس��ت منبعی 
نداش��ته باش��د باید مهارت های الزم را ب��رای ادامه 
حیات خود به دس��ت آورد آنه��ا می توانند با تمرکز 
بر س��اخت کاالهای مفید و فروختن آنها به افرادی 
که به این نوع اش��یاء دسترسی ندارند پول به دست 
بیاورند، بنابراین مبادله اجازه می دهد تا یک جامعه 
به صورت خودکار به س��مت سیستم تولیدی حرکت 

کند. 
مبادل��ه مفهوم اصلی بازاریابی اس��ت. برای تبادل 
کاال، ش��رایط ویژه ای را بای��د در نظر گرفت؛ حضور 
دو ط��رف الزامی اس��ت و ه��ر کدام بای��د کاالیی را 
ب��رای ارائه به دیگری داش��ته و در نهایت، هر یک از 
طرفین باید توانایی تحویل اجناس را داش��ته باشد، 
با توجه به این ش��رایط به سادگی مبادله امکان پذیر 
است. معامله یا دادوس��تد می تواند شامل خدمات و 
همچنین کاال باش��د و در هر تواف��ق، زمان و مکان 
بس��یار مهم و سرنوشت ساز اس��ت. در معنای وسیع 
کلمه، بازاریابی باتوجه به ساختاری که دارد همواره 
در ت��اش برای پاس��خ دادن به نیازه��ای مشتریان 
اس��ت، این نیازها می تواند کاال، خدمات یا چیزهای 

دیگر باشد. 
در حقیقت بازاریابی، س��اختار بس��یار قدرتمندی 
اس��ت که ب��ا فرآیند ش��ناخت و ارتباط ب��ا مشتری 
حاص��ل می ش��ود. بازاریابان ب��ا توجه ب��ه نظرهای 
تامین کنندگ��ان  و  فروش��ندگان  توزیع کنندگ��ان، 
در ایج��اد رواب��ط بلند مدت با مشتری��ان برنامه های 
هوش��مندانه ای را مطرح می کنند. این گروه ها دارای 
چارچوب اقتصادی و اجتماعی بس��یار قوی هستند 
که می ت��وان در جهت تولید محص��والت با کیفیت 
باال، خدمات خوب و قیمت ها عادالنه از آنها استفاده 
ک��رد. به طور فزاین��ده، بازاریابان از ت��اش برای به 
حداکثر رس��اندن س��ود در هر معامله و به حداکثر 
رساندن روابط متقابل سودمند با مصرف کنندگان و 

طرف های دیگر کوتاهی نمی کنند. 
بازاریابی، ش��بکه ای اس��ت ش��امل ش��رکت و همه 
ذی نفعان آن مانند مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان، 

توزیع کنندگان، خرده فروشان و موسسات تبلیغاتی، در 
جهت تولید یک کاالی منحصر به فرد و س��ودآور. در 
اصل رقابت اصلی بین ش��بکه ها اس��ت و نه شرکت ها. 
شبکه ها هس��تند که با ترفند جایزه دادن مشتریان را 
به سمت خود گسیل دارند. ماهیت این موضوع بسیار 
ساده است چرا که ساخت یک شبکه خوب از روابط با 

ذی نفعان، سودآوری خواهد داشت. 
معن��ای مبادله به مفهوم بازار بدل می ش��ود، بازار 
مجموعه ای اس��ت از خری��داران بالقوه و بالفعل یک 
محصول. خریداران نیازهای خود را از طریق مبادله 
ک��اال به کاال ی��ا ارز با کاال به اش��تراک می گذارند و 
حجم این مبادالت به اندازه بازار بس��تگی دارد. بازار 
به مکانی گفته می ش��ود که خریداران و فروشندگان 
کااله��ای خ��ود را در آنج��ا معامل��ه می کنن��د. اما 
اقتصاددان ه��ا این واژه را به مجموعه ای از خریداران 
و فروش��ندگان که در تاش در جهت دادوستد یک 
محصول خاص هس��تند، طبقه بندی می کنند مانند 
بازار مس��کن یا ب��ازار غات. با این ح��ال، بازاریابان 
فروش��ندگان را به عن��وان تشکیل دهن��ده صنعت و 

خریداران را به عنوان یک بازار تصور می کنند. 
در ساده ترین سیستم بازاریابی، ارتباط بین صنعت 
و بازار به این ترتیب است که فروشندگان و خریداران 
با چهار جریان به هم متصل هس��تند. فروشندگان با 
ارسال محصوالت یا خدمات و همچنین در ارتباطات 
با بازار، دریافت پ��ول و ارائه اطاعات با مجموعه ای 
از خری��داران ارتب��اط دارن��د. تعری��ف اقتصاد مدرن 
براساس اصل تقسیم کار، عملی است که در آن هر فرد 
متخصص در زمین��ه تولید محصولی، چیزی پرداخت 
یا دریافت کند. بنابراین اقتصاده��ای مدرن در بازارها 
فراوان هس��تند. تولید کنندگان با توج��ه به بازارمنابع 
)ب��ازار مواد اولیه، بازار کار و ب��ازار پول( کاال و خدمات 
خود را به مصرف کنندگان به فروش می رساند و دولت 
که نقش موثری در بازار دارد از خریدار کاال، فروشنده 
و واسطه مالیات دریافت می کند مخصوصا از بازارهای 
مصرف ک��ه نیازمند خدمات عمومی اس��ت، بنابراین 
اقتصاد هر کشور و اقتصاد کل جهان شامل مجموعه ای 
پیچیده از تعامات بازار است که از طریق فرآیندهای 

مبادله پیوند می خورد. 
در جوامع پیشرفت��ه، بازار نیازی به مکان فیزیکی 
ب��رای خریداران و فروش��ندگان ندارد. ب��ا ارتباطات 
م��درن و حمل و نق��ل س��ریع، یک تاجر ب��ه راحتی 
می توان��د محصول خود را در ی��ک برنامه تلویزیونی 
تبلیغ کند و هزاران نف��ر از مشتریان در روز بعد، از 
طریق تلفن و پس��ت الکترونیکی کاالی مورد نظر را 

خریداری کنند بدون داشتن تماس فیزیکی. 

برای پرداخت های سریع و نقد 
تخفیف قائل شوید

پول عبارت اس��ت از آن چیزی که در  داد وس��تد 
و مبادله م��ورد قبول افراد جامعه باش��د. در خال 
دوره های تکام��ل اقتصادی جوامع، مراحل مختلفی 
س��پری ش��ده تا پول به ش��کل امروزی آن رسیده 
اس��ت. بالغ ب��ر نیم قرن پی��ش، در کن��ار ابزارهای 
پرداخت��ی همچ��ون اس��کناس، مس��کوک و چک، 
ابزارهای جدیدی وارد عرصه پرداخت شدند. با ورود 
این ابزارهای جدی��د پرداخت الکترونیکی، تغییرات 
زیادی در نح��وه پرداخت ها به وج��ود آمد. در دهه 
1990، اس��تفاده از کارت های نقد با سرعت زیادی 
در بس��یاری از کشورهای اروپای��ی و ایاالت متحده 
آمریک��ا رایج ش��د. رواج ابزاره��ای پرداخت جدید، 
بیشت��ر بانک های مرکزی کشورها و کارشناس��ان را 
برآن داش��ت که به بررس��ی و مقایسه پرداخت های 
نقدی و پرداخت های الکترونی��ک بپردازند. مزایای 
زیادی از قبیل استفاده سهل و راحت، کاهش هزینه 
بانک های مرک��زی و بانک ها، کاهش مصرف انرژی، 
حف��ظ محیط زیس��ت، پایین آمدن ریس��ک مفقود 
یا ربوده ش��دن پ��ول و غیره ب��رای ابزارهای جدید 

برشمرده می شد. 
تشوی��ق افراد جنبه تربیتی و روان شناس��ی دارد، 
یعنی برای ترغیب بهتر نیروهای انس��انی و افزایش 
کیفیت و کارایی،  آنان تشویق می ش��وند. تشویق در 
واقع پاداش یا سزای یک رفتار است. باید در مقابل 
خدماتی ک��ه کارکنان ارائه  می دهن��د یا ضعف ها و 
سستی هایی که از خود نشان می دهند، عکس العمل 
مناس��ب نشان داده شود. باید از افرادی که  کارشان 
را درس��ت و به موقع انجام می دهند قدردانی شود و 
از افرادی که سس��تی و بی تفاوت��ی نشان می دهند 
انتق��اد ش��ود. در توضی��ح تشوی��ق و تنبی��ه گفته 
می ش��ود که نباید در برابر خوبی ها و بدی ها یکسان 
و بی تف��اوت بود زیرا ای��ن بی تفاوتی س��بب ایجاد 
 ضع��ف در اف��راد خوب و سس��تی بیشت��ر در افراد 

ضعیف می شود. 
نتای��ج تجرب��ی تع��دادی از تحقیق��ات نشان داد 
ک��ه مورد پذیرش ق��رار گرفتن کارت ه��ای نقد در 
پایانه های فروش توسط تجار، نقشی کلیدی در رشد 
روزافزون اس��تفاده از کارت های مزبور داشته است. 
اما با وجود رش��د قابل ماحظه در پذیرش ابزارهای 
پرداخ��ت الکترونی��ک و به رغ��م مزایای برش��مرده 
برای آن، گرایش به اس��تفاده از اسکناس در سطح 
باالیی ق��رار دارد و در حالی که حجم پرداخت های 
الکترونیک افزایش یافته، همزمان تقاضای اسکناس 

نیز با افزایش مواجه بوده است. 
با ارائه تخفیف به اف��رادی که خریدهای نقدی و 
س��ریع انجام می دهند، هم این افراد تشویق ش��ده 

و دوب��اره به س��مت خرید از محص��والت جدید ما 
باز می گردن��د و هم دیگران ترغی��ب به خرید نقدی 
و فوری می شوند. در واقع ارائه تخفیف های مناسب 
می تواند خود تبلیغ��ی غیرعلنی برای محصوالت ما 
به حساب  آید و به این ترتیب صاحبان کسب و کارها 
می توانن��د با س��ود کمت��ر محصوالت خ��ود را در 
م��دت ک��م و ب��ه روش نقدی و س��ریع ب��ه فروش 
برس��انند. در این ش��رایط اس��تفاده از سود کمتر و 
ارائ��ه تخفیف درازای خرید س��ریع خ��ود به عنوان 
 ی��ک بازاری��اب رایگان ب��رای کس��ب و کار ما عمل 

کرده است. 
همیشه و در هر شرایطی با استفاده از خاقیت و 
تفکر می توان به نتایج قابل دسترس��ی دست یافت. 
بح��ث تفکر در روان شناس��ی دارای ریشه ای عمیق 
اس��ت و روان شناسان پیشرو در علم شناختی توجه 
زی��ادی ب��ه تفکر و ماهیت آن داش��ته اند. بررس��ی 
متون روان شناس��ی فرد را ب��ه این واقعیت رهنمون 
می س��ازد که هر چه تفکری انعطاف پذیرتر، اصیل تر 
و س��یال تر باش��د، واگرایی آن بیشت��ر و در نتیجه، 
این ن��وع تفکر خاق تر اس��ت و خاقی��ت ما را در 
 مورد دس��تیابی به روش های بازاریابی کم هزینه به 

مقصد می رساند. 

بازاریابی موثر
آی��ا می دانس��تید بازاریابی موثر در کس��ب و کار، 
خودبه خ��ود ایج��اد نمی ش��ود و بای��د ب��رای آن 
برنامه ری��زی و هزینه کرد؟ بیشتر ش��رکت ها وقتی 
به مشتریان می رس��ند، خدم��ات و محصوالت خود 
را معرف��ی می کنند و به آنها توضی��ح می دهند که 
چ��را باید این خدمات و محص��والت را بخرند. البته 
این کار ش��یوه ای است که بیشتر فروشندگان برای 
ف��روش به کار می گیرند، اما اغلب فراموش می کنند 
که توضیح بدهند یک محصول چگونه می تواند برای 

مشتری سودمند باشد. 
درصورتی که مشتری تنها زمانی جذب می ش��ود 
ک��ه ب��ه او بگویید آنچه ش��ما به او ارائ��ه می کنید 
چگون��ه زندگ��ی یا کس��ب و کار او را بهت��ر می کند. 
البت��ه ت��ا وقتی که خواس��ته مشتری را نشناس��ید 
 نمی توانی��د از مزایای محصول یا خدمت تان برای او 

صحبت کنید. 

همیش��ه  نخب��ه  ورزش��کاران 
ب��ه وجود ی��ک مرز ب��رای رقابت 
خود معتقدند. چند س��ال پیش، 
س��رنا ویلیامز و نایک ش��روع به 
گفت وگ��و با یکدیگر درباره کفش 
تنیسی کردند که با کیفیت بهتر 
در زمین ب��ازی موج��ب افزودن 
ثبات مچ پای س��رنا شود و نوعی 
اطمین��ان و دلگرم��ی را در او به 
وج��ود آورد. ای��ن مکالمه منجر 
 NikeCourt« به تولید کف��ش
Flares« ش��د که از سال 2014 
تاکنون سرنا با آن ورزش می کرد. 
حاال این کفش ها برای اس��تفاده 
مصرف کنندگان به فروش گذاشته 

شده اند. 
اگرچ��ه این کفش ها مخصوص 
ام��ا  ش��دند  طراح��ی  ویلیام��ز 
 NikeCourt « نسخه های اولیه
Flare’s « براس��اس همک��اری 
نایک با یک استاد گمنام کنگ فو 

و وس��واس طوالنی مدت این برند 
برای بررس��ی یک نوع احس��اس 
پابرهنگ��ی ک��ه با پوش��یدن این 
کفش ها به انسان دست می دهد، 
تولید شدند. به گفته طراح نایک، 
آرون کوپر، ای��ده ای که او به این 
شرکت داد، تحرک سبک بار بود. 
تفکر فوق حاوی این نکته بود که 
یک محصول باید به بخشی از بدن 

شما تبدیل شود. 

از  اس��تفاده  ب��ا  کوپ��ر  تی��م 
تکنیک های نقشه برداری پایدار از 
حرکات دقیق پاه��ای ویلیامز در 
زمی��ن پرده برداش��ت و مشخص 
کرد کجا او نیاز به حمایت بیشتر 
دارد. آنها س��پس این ایده ها را به 
ویلیام منتقل کردند. سپس او در 
پی امتحان نمون��ه اولیه، با انجام 
واکنش های مختلف تا دستیابی به 
نسخه نهایی پیش رفت. به اعتقاد 

ویلیامز اج��رای ایده های مختلف 
نظیر این مورد اخیر شگفت انگیز 
اس��ت. ای��ن یک کفش ورزش��ی 
معمولی نیست، بلکه ظاهری شبیه 
به کفش مخصوص پیاده روی دارد. 
به ج��ای پیچیده ک��ردن بیهوده 
فرآیند دیزاین با س��اختاری بیش 
از ح��د مورد نی��از، نایک به دقت 
ف��راوان روی آورد. با هدف ایجاد 
حس سبکی و امکان تنفس، این 

کفش از مواد کامپوزیتی س��اخته 
می شود. همچنین پابند نئوپرن آن 
که ب��ه جوراب های داخلی متصل 
می ش��ود، پا را برای انجام حرکات 

طبیعی تر در آغوش می کشد. 
به گفته ویلیامز، روحیه و بازی 
خوب، احساس بازیکن را در مورد 

خودش بهبود می بخشد. 
او در ادامه خاط��ر نشان کرد 
بهترین چیز در این میان، وقوع 
ی��ک اتف��اق ن��ادر اس��ت که به 
موج��ب آن یک کف��ش در اصل 
برای یک ورزش��کار زن طراحی 

شده است. 
در حال��ی که پوش��یدن کفش 
ویلیامز باعث انتقال مهارت های او 
به شما نمی شود، با انجام این کار 
شما حداقل مقداری از اعتماد به 
نفس او را به دست خواهید آورد. 
ای��ن کفش ها را می ت��وان با بهای 
200 دالر از س��ایت شرکت نایک 

خریداری کرد. 
www.fastcodesign.com
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کافه بازاریابیبازار مجانی

عطیه عظیمی

هر س��ازمانی باید برای خود 
نام تجاری مناس��بی را انتخاب 
کن��د و ای��ن انتخ��اب یکی از 
مس��ائل بنیادی اس��ت که هر 
س��ازمان باید به آن بپ��ردازد. 
ای��ن نامگ��ذاری و فرآیند ثبت 
آن نقش بس��زایی را در مقوله 
برندین��گ و برندس��ازی ایف��ا 
می کن��د. ن��ام برن��د می تواند 
جزو ابزارهای بس��یار مهم برای 
ارتباط با مشتری تلقی ش��ود و 
نام تجاری مناسب به آسانی در 
ذهن مشت��ری ماندگار خواهد 
ش��د. از طرفی ب��ه دلیل اینکه 
تغییر نام برند برای س��ازمان و 
س��خت  بازاریاب ها  به خصوص 
ترجی��ح  س��ازمان ها  اس��ت، 
می دهند در فرآین��د ایجاد نام 
تج��اری دقت بس��یار زیادی را 

داشته باشند. 
در فرآیند ثب��ت  نام تجاری، 
مواد قانون��ی حائز اهمیتی باید 
م��ورد توج��ه س��ازمان ها قرار 
گی��رد. یکی از ای��ن موضوعات 
این اس��ت که مدت اعتبار نام 
تج��اری ثبت ش��ده 10 س��ال 
اس��ت و ای��ن نام ه��ای تجاری 
را بای��د ه��ر 10 س��ال یکبار با 
پرداخ��ت هزینه ای تمدید کرد 
و اگر س��ازمان دیگ��ری از این 
نام تجاری استفاده و به حقوق 
نام تجاری تجاوز کند، سازمان 
مب��دا می تواند از آن طبق ماده 
40 ش��کایت کن��د و به حقوق 
از دس��ت رفته خود دست یافت 
اما مسئله اینجاست که در ایران 
به عل��ت نبود قوانین کپی رایت 
ب��ه این گون��ه مس��ائل توج��ه 
نمی شود و بسیاری از شرکت ها 
اگر هم به برند یا حتی محصول 
آنها تجاوزی صورت گیرد، اقدام 
خاص��ی نمی کنند. ثبت هر نام 
تجاری معموال با هزینه ای بین 
30 ت��ا 50 هزار توم��ان همراه 
اس��ت و در حدود دو تا سه ماه 
زمان می برد. از طرفی بسیاری 
از نام های تجاری قبا توس��ط 
س��ازمان ها و اش��خاص دیگ��ر 
ممکن اس��ت به ثبت رس��یده 
باش��د، به همین دلیل ثبت  نام 
تجاری در بس��یاری از مواقع با 
مشکات بس��یار زیادی همراه 
اس��ت و ای��ن موض��وع باعث 
می ش��ود س��ازمان های جدید 
اقدام ب��ه خرید نام های تجاری 
مختل��ف ک��ه قبا ثبت ش��ده 
اس��ت، کنند. مسئله اینجاست 
که برای ثبت ی��ک نام تجاری 
دقیقا چه اقدامات��ی باید انجام 
ش��ود و در ای��ن ح��وزه چ��ه 

محدودیت هایی وجود دارد؟ 
در همین زمینه دکتر محمد 
آزادی، عض��و کمیس��یون برند 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
و عض��و هیات علمی س��ازمان 
مدیریت صنعت��ی درباره ثبت 
برن��د در گفت و گو ب��ا »فرصت 
امروز« می گوید: به صورت کلی 
برند یک قول است که ثبت آن 
در ذهن و قلب مشتریان و مردم 
انجام می شود اما عامت یا نام 
تجاری را می توان در س��ازمان 
ثبت اسناد و اماک ایران ثبت 

ک��رد. ثب��ت برند یک اش��تباه 
مصطلح اس��ت که باید اصاح 
ش��ود. مراحل ثبت ی��ک نام یا 
عام��ت تج��اری بدین صورت 
اس��ت که باید به محل سازمان 
ای��ران  ام��اک  و  ثبت اس��ناد 
بعض��ی  در  و  ک��رد  مراجع��ه 
موارد از طریق س��ایت نس��بت 
به ارائه درخواس��ت اقدام کرد. 
کارشناسان سازمان درخواست 

مربوطه را بررس��ی کرده 
و در ص��ورت عدم تشابه 
قبلی  ثبت شده  موارد  به 
ثبت موردنظر  به  نسبت 

اقدام می کنند. 

محدودیت های 
برندینگ

آزادی درباره محدودیت های 
ایران  برن��د در  قوانی��ن 
می کن��د:  خاطر نش��ان 
محدودیت ه��ا تنه��ا در 
ح��وزه قوانین نیس��ت و 
در حوزه ه��ای دیگر این 
دارد  وجود  محدودیت ها 
و مهم ترین محدودیت ها 

عبارتن��د از عدم دسترس��ی به 
بین المللی  اطاعاتی  بانک های 
جهت استناد به مورد ثبت عدم 
وجود مرجع مالکیت معنوی در 
س��اختار قوه مجری��ه. در حال 
حاض��ر س��ازمان ارزیابی کننده 
برنده��ای ملی در کشور که در 
قوه مجریه وجود دارد س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران است که 
با تصویب هیات وزیران رسمیت 

یافته است. کمبود کارشناسان 
حوزه مالکیت فکری در کشور، 
ع��دم امک��ان ثب��ت عام��ات 

شنیداری، بویایی و... است. 

عدم توجه به کپی رایت 
آفت اقتصاد ایران

او با اشاره به این موضوع که 
»در ای��ران به قوانین کپی رایت 
توجه نمی ش��ود و شرکت های 

به راحت��ی  داخل��ی  معتب��ر 
محص��والت را از یکدیگر کپی 
می کنند« اظهار می کند: رعایت 
نکردن قوانین کپی رایت یکی از 
اقتصادی  مشکات  بزرگ ترین 
و تجاری در کشور است. وقتی 
ش��ما به مالکیت فک��ری افراد 
توج��ه نکنید می��زان تمایل به 
ایده پردازی در کشور کم خواهد 
کارآفرینان  شد، سرمایه گذاری 

کاه��ش خواهد یاف��ت و اصوال 
کسانی که س��رمایه گذاری های 
نتیجه  به  کارآفرینانه داشته اند 
سرمایه گذاری های خود نخواهند 
رس��ید و ای��ن دقیق��ا یعن��ی 
اف��ت درآم��د و اف��ول اقتصاد 
کشور. الزم اس��ت ک��ه قوانین 
و جریمه های س��خت گیرانه ای 
درزمینه عدم رعایت این حقوق 

در نظر گرفته شود. 

جایگاه قوانین برند
این مدرس برندینگ 
قوانین  درباره جایگ��اه 
بیان  برن��د  با  مرتب��ط 
ایران  کش��ور  می کند: 
مربوط  قوانین  ازلحاظ 
برن��د جایگاه  به حوزه 
مناس��بی داش��ته ام��ا 
کمبودهای��ی نیز دارد. 
با بررس��ی هایی که در 
قانون اساسی جمهوری 
به عنوان  ایران  اسامی 
رسمی  مرجع  باالترین 
قانونی کشور در بخش 
قوانی��ن مربوط به ثبت 
ش��رکت ها، عائم تج��اری و... 
مشاه��ده  می دهی��م،  انج��ام 
می کنی��م ک��ه ظرفیت ه��ای 
قانون��ی مناس��بی در کش��ور 
وجود دارد اما مشکل اساس��ی 
ای��ن  ب��ا  آش��نایی  ع��دم  در 
ظرفیت های قانونی در صنعت 

و دانشگاه است. 
در قانون اساس��ی جمهوری 
اس��امی ای��ران فص��ل چهارم 

اص��ول  مشخ��ص  به ط��ور  و 
چهل و چه��ارم،  چهل و س��وم، 
چهل و هفت��م،  چهل و ش��شم، 
پنجاه��م و هشتاد و پنج��م ب��ر 
حمایت از توس��عه و پیشرفت 
اقتص��ادی کش��ور ب��ا در نظر 
گرفت��ن مالکی��ت کس��ب وکار 
مش��روع تاکید دارد. در س��ند 
چشم ان��داز 20س��اله کشور با 
تاکید بر تولی��د علم و فناوری، 
سرمایه اجتماعی در تولید ملی، 
محیط زیس��ت  از  بهره من��دی 
مطلوب جهت کس��ب جایگاه 
اول اقتصادی، علمی و فناوری 
منطق��ه و رش��د پرش��تاب و 
موردحمایت  اقتصادی  مستمر 
قرار می گی��رد. در قانون برنامه 
پنجم توسعه جمهوری اسامی 
ایران ظرفیت های زیادی جهت 
حمای��ت از برندهای داخلی در 
مواد بس��یار زیادی دیده  شده 

است.
می ده��د:  ادام��ه  آزادی 
اهمیت این م��ورد درخصوص 
جه��اد اقتص��ادی و فوریت در 
حمای��ت از توس��عه کم��ی و 
دانش بنیان  شرکت های  کیفی 
جه��ت ثروت آفرین��ی از طریق 
علم و تاکید بر اولویت داش��تن 
مسئله  اقتصادی بر همه  مسائل 
کشور و تکیه  به نیروی درونی و 
ذاتی خود و به واسطه آن ایجاد 
اس��تغنا از دیگ��ران و حمایت 
دانش بنی��ان  ش��رکت های  از 
به عنوان یکی از بهترین مظاهر 
و موثرتری��ن مولفه های اقتصاد 
مقاومت��ی و تولی��د ث��روت از 
طریق دانش و علم جهت رشد 
اقتص��ادی حقیق��ی و تاکید بر 
مصرف ک��االی داخلی به عنوان 
مجاه��دت  الزام��ات  از  یک��ی 

اقتصادی دوچندان می شود. 
در  می افزای��د:  پای��ان  در  او 
قانون ثبت اختراعات، طرح های 
صنعتی و عائ��م تج�اری ک�ه 
در تاری��خ 86/8/7 طب��ق اصل 
85 قان��ون اساس��ی جمهوری 
اس��امی ای��ران ب��ه تصوی��ب 
کمیس��یون ق�ضایی و حقوقی 
مجلس شورای اسامی رسیده 
است به حقوق مربوط به عائم 
تجاری پرداخته ش��ده است که 
به طور خاص مواد 30-32، 40، 
48، 50 و 60 به تشریح عامت 
تج��اری، حقوق ناش��ی از ثبت 
عائم  ثبت  محدودیت ه��ای  و 
می پ��ردازد. آیین نام��ه اجرایی 
قانون ثبت اختراعات، طرح های 
صنعتی و عائم تجاری، بخشی 
از س��طوح حمای��ت قانونی از 
مالکی��ت معن��وی و فکری در 
ایران اس��ت. مواد 105 تا 190 
بخ��ش چهارم و پنجم آیین نامه 
اجرایی قان��ون ثبت اختراعات، 
طرح ه��ای صنعت��ی و عائ��م 
تج��اری س��ازمان ثبت اس��ناد 
و ام��اک کش��ور در خصوص 
ثبت عائم تج��اری نیز به این 
حمایت می پ��ردازد و درنهایت 
مولفان  قانون حمایت حق��وق 
هنرمن��دان  و  مصنف��ان  و 
ب��ه   1348/10/11  مص��وب 
حقوق معن��وی پدیدآورندگان 
و...  هن��ری  فرهنگ��ی،   آث��ار 

می پردازد. 

آیا می دانستید

ابداع جدیدترین کفش تنیس توسط نایك و سرنا ویلیامز

نام های تجاری را باید هر 10 سال 
یکبار با پرداخت هزینه ای تمدید 

کرد و اگر سازمان دیگری از این نام 
تجاری استفاده و به حقوق نام تجاری 
تجاوز کند، سازمان مبدا می تواند از آن 
طبق ماده 40 شکایت کند و به حقوق 
از دست رفته خود دست یابد اما مسئله 

اینجاست که در ایران به علت نبود 
قوانین کپی رایت به این گونه مسائل 

توجه نمی شود و بسیاری از شرکت ها 
اگر هم به برند یا حتی محصول آنها 
تجاوزی صورت گیرد، اقدام خاصی 

نمی کنند

امیر کاکایی

مرضیه فروتن

مسلم نوری

ایستگاه بازاریابی

قوانین برندینگ زیر ذره بین »فرصت امروز«

قوانینمحدودکنندهایدهپردازی
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بیشت��ر مدی��ران و رهبران 
نبای��د تنه��ا در مقام دس��تور 
دادن باش��ند. آنها باید بتوانند 
در ش��رایط دش��وار و بحرانی 
تصمیمات درست اتخاذ کنند. 
امروزه با پیچیده شدن محیط 
و پویایی س��ریع آن، هرلحظه 
امك��ان بروز یك بح��ران برای 
سازمان وجود دارد. تشخیص 
شكاف فرصت های کسب وکار 
و دانش درب��اره حل مس��ائل 
پتانس��یل هایی  شناس��ایی  و 
ک��ه در ای��ن ش��كاف ها ق��رار 
می گی��رد، یك��ی از وظای��ف 
مدیری��ت و رهبری اس��ت. به 
دلیل اینك��ه بازارهای امروزی 
م��دام در ح��ال تغییر اس��ت، 
تمرک��ز و اولویت ده��ی برای 
ح��ل مس��ائل و چگونگی حل 
آنها فرآیندی پیچیده اس��ت. 
ام��روزی  س��ازمان های  در 
نیازمند مدیری هس��تیم که از 
ریسك کردن نترس��د. نتیجه 
ریس��ك دو حال��ت می توان��د 
باش��د؛ یا موفقیتی ب��زرگ یا 
شكس��ت و بحران. اگ��ر مدیر 
ب��رای دوران بحران خ��ود نیز 
برنامه داشته باش��د، می تواند 
در فرصت های ب��ه وجود آمده 
در کس��ب وک��ارش ریس��ك 
ک��رده و از عواقب��ش نترس��د. 
اگ��ر می خواهید درب��اره بحث 
مدیریت و رهبری در ش��رایط 
بحران بیشت��ر بدانید، گزارش 

امروز را دنبال کنید. 

داشتن سرمایه فکری 
در دنیای امروزی محل های 
کار، س��یار، قاب��ل انعط��اف و 
متنوع تر از قبل ش��ده اس��ت. 
بسیاری از مدیران فرصت هایی 
ک��ه در دل بحران ها وجود دارد 
را نمی بینن��د. در ای��ن حال��ت 
مدیران فاقد س��رمایه فكری و 
دانس��تن چگونگی حل مسائل 
نمی توانن��د  آنه��ا  هس��تند. 
منطب��ق با ش��رایط بحرانی که 
وجود دارد، از منابع و نیروهای 
انسانی موجود اس��تفاده بهینه 
ک��رده و فرص��ت موج��ود را 
ش��كار کنند. مدی��ران معموال 
مس��ئولیت خود را نس��بت به 
افزایش پتانسیل نیروهای شان 
تنه��ا  می کنن��د.  فرام��وش 
32درصد از مدی��ران و رهبران 
خ��ود را به عنوان عام��ل تغییر 
می بینند. برای اینك��ه بتوانید 
از ش��رایط بحرانی و ناخواسته 
عبور کنید اول از تغییر خودتان 
ش��روع کنید. با تغییر نگرش و 
برنامه ری��زی جدی��د دره��ای 
جدیدی به روی تان باز خواهد 

شد. 

ایجاد فرصت در دل 
بحران 

در ی��ك موقعی��ت بحرانی، 
فرهنگ س��ازمان تغییر یافته و 
به س��مت یك فرهن��گ خالق 

گرای��ش  متغی��ر  و 
ای��ن  پی��دا می کن��د. 
امر خ��ود باع��ث ایجاد 
جه��ت  فرصت های��ی 
حف��ظ و ت��داوم حیات 
می ش��ود.  س��ازمان 
به عنوان مث��ال بحران 
مال��ی آس��یای جنوب 
ش��رقی در چند س��ال 
پی��ش، ش��وك بزرگی 
ای��ن  اقتص��اد  ب��رای 
کشوره��ا ب��ه هم��راه 

داش��ت، ام��ا تحقیق��ات نشان 
می دهد که این بحران ها در عین 
ح��ال فرصت هایی را ب��ه همراه 
داش��تند که منجر به شكوفایی 
اقتص��اد آن��ان ش��د. بنابرای��ن 
هنگام مواجهه ب��ا یك وضعیت 

نمی ت��وان مطمئ��ن ب��ود ک��ه 
وضعیت مذکور یك محدودیت 
)تهدید( محس��وب می شود یا 
ی��ك موقعیت )فرص��ت(. برای 
مثال گاهی فرصت های از دست 

رفته، در مراحل بعدی مسائلی 
را برای سازمان ایجاد می کنند، 
همچنین گاهی هنگام مواجهه 
با یك محدودی��ت، فرصت های 
جدی��دی ایج��اد می ش��ود. به 
همین دلیل برخی از مدیران بر 

این باورند که در دل هر مسئله، 
فرصتی نهفته است. 

برنامه ریزی صحیح و تالش 
مستمر

معم���وال ش��رایط 
و سیاس��ی  اقتصادی 
بحران����ی و آش��فته 
باع��ث  همیش������ه 
ناامی��دی مدی��ران و 
می ش��ود  کارآفرینان 
درصورت������ی که بر 
عكس است و افراد دانا 
در چنی��ن ش��رایطی 
می توانند با شناسایی 
فرصت ه��ا در م��دت 
کوتاه��ی موفق عمل 
کنند. در چنین شرایطی اکثر 
مدیران خود را در گیر مس��ائل 
حاش��یه ای ک��رده و تمرکز و 
تسلط خود را روی کسب و کار 
خ��ود از دس��ت می دهند و هر 
روز هراس��ان تر، بی انگیزه ت��ر، 

ضعیف ت��ر و نامید ت��ر از قب��ل 
می شوند و فرصت های طالیی 
پیش پای خ��ود را نمی بینند و 
برنامه ری��زی و تالش مس��تمر 
خ��ود را از دس��ت می دهن��د. 
در ای��ن ش��رایط ب��ا تمرک��ز و 
برنامه ری��زی صحی��ح و تالش 
مستمر می توانید از رقبای خود 
پیشی بگیرید و سهم بیشتری 
از بازار و مشتری��ان را متعلق به 
خود کنید. در زیر به چند نمونه 

از این راهكارها اشاره می شود. 

مدیریت هزینه ها 
 نخستین کاری که در شرایط 
بحرانی باید انجام داد، مدیریت 
هزینه هاست. منظور از مدیریت 
هزینه ه��ا کاه��ش یا ب��ه صفر 
رساندن هزینه ها نیست در واقع 
بای��د هزینه ه��ا را اولویت بندی 

کرد.
 در اکث��ر ش��رکت ها ب��رای 
مدیری��ت بح��ران ف��ورا هزینه 
تبلیغ��ات را کاه��ش می دهند 
ک��ه این خ��ود می توان��د ضربه 
جب��ران نشدن��ی را ب��ه پیكره 
آن کس��ب و کار وارد کن��د. در 
شرایط بحرانی داشتن تبلیغات 
اثر بخش و حس��اب شده نقش 
رگ حیاتی یك کس��ب و کار را 

دارد. 

تعدیل نیرو 
 نیروه��ای انس��انی کارآمد، 
آم��وزش دی��ده و متخص��ص 
س��رمایه های ارزش��مند ی��ك 
کس��ب و کار هس��تند. اگ��ر در 
ش��رایط بحرانی آخرین گزینه 
شما تعدیل نیرو است،  نیرو هایی 
را تعدیل کنید که با آموزش هم 
به کارایی مطلوب نمی رس��ند. 
در ع��وض اف��راد متخصصی را 
اس��تخدام کنید که رقبای تان 

آنها را اخراج کرده اند. 

وقت گذاشتن برای 
مشتریان قدیمی

برای مشتری��ان قدیمی تان 
وقت بگذارید، ب��ه مالقات آنها 
بروید و با آنها گپ بزنید با این 
ک��ار از چالش ه��ا و مشكالت 
آنه��ا و همكارانش��ان ب��ا خبر 
می ش��وید، در ش��رایط ب��ازار 
قرار می گیرید و ب��ا همفكری 
می توانی��د راهكار های��ی برای 
حل مشكالت شان پیدا کنید. 
حل مش��كالت مشتری��ان در 
واقع باعث حل شدن مشكالت 
کس��ب و کار م��ا خواهد ش��د 
چ��را که مشت��ری ه��ر چقدر 
هم ک��ه وفادار باش��د اگر توان 
مالی نداشته باش��د از ما خرید 
نخواه��د ک��رد، کم��ك کنید 
مالی  گ��ردش  مشتریان ت��ان 

داشته باشند. 

استمفوردبریج، برندی اصیل برای 
آبی های لندن 

استمفوردبریج، ورزشگاه اختصاصی باشگاه چلسی 
انگلس��تان اس��ت که در غرب ش��هر لندن قرار دارد و 
در تمام دنی��ا به عنوان یك نام آش��نا و معتبر در حوزه 
ورزش شناخته می شود. این ورزش��گاه تنها ورزشگاه 
باشگاه چلس��ی از ابتدا تاکنون بوده که رسماً از تاریخ 
2۸ آوریل ۱۸۷۷ افتتاح شده اس��ت. در 2۸ سال اول 
تأسیس، استمفورد بریج مورد استفاده دیگر ورزش ها 
به غی��ر  از فوتبال مانن��د ورزش دو و میدان��ی نیز قرار 
داشته است. در س��ال ۱۹۰۴ میالدی برادران میرس 
)گاس و جوزف( ورزش��گاه را خریداری کردند تا فقط 
بازی های تی��م چلس��ی در آن برگزار ش��ود. آنها که 
عاشق فوتبال بودند برای نخستین بار تصمیم گرفتند 
تیمی جدید را تأس��یس کنند و پس از بررس��ی تمام 
جوانب کار و مذاکره با مس��ئوالن استمفوردبریج ابتدا 
باشگاه چلس��ی را بنا نهادند و بعد از طریق یك معامله 
تجاری این ورزش��گاه را که در غرب شهر لندن است، 

خریداری کردند. 

تاریخچه ساخت و ساز و ظرفیت ورزشگاه 
اس��تمفوردبریج در ج��اده فوله��ام و در محل��ه 
همرس��میت واقع شده اس��ت. این ورزش��گاه قدیمی 
نزدیك به ۴2 هزار نفر ظرفی��ت دارد. تا قبل از افتتاح 
ورزش��گاه جدید آرس��نال یعن��ی امارات، اس��تادیوم 
استمفوردبریج بزرگ ترین ورزش��گاه لندن بود که در 
سال ۱۸۷۶ س��اخته و در س��ال ۱۸۷۷ مورد استفاده 
قرار گرفت. درس��ال ۱۹۹۰مالكیت ورزش��گاه تغییر 
کرد و با این جابه جایی مس��احتی جدی��د و پهناور به 

تأسیسات قبلی اضافه شد. 
در اوای��ل ده��ه ۱۹3۰ می��الدی س��اخت جایگاه 
جنوبی ورزش��گاه که دارای س��قف بود انجام شد. این 
ورزشگاه به خانه هواداران باش��گاه چلسی تبدیل شد 
که وفادارترین و پرش��ورترین تماشاگران در دهه های 
۱۹۶۰، ۷۰ و ۸۰ می��الدی بودند. در س��ال ۱۹3۹ دو 
طبقه کوچك در قسمت شمالی ورزشگاه ساخته شد 
ک��ه در جنگ جهان��ی دوم تخریب و در س��ال ۱۹۷۵ 
بازس��ازی شد. در س��ال ۶۵- ۱۹۶۴س��كوهای غربی 
ساخته شد. قسمت شرقی ورزشگاه نیز در سال ۱۹۷3 
ساخته شده  اس��ت. در س��ال های پایانی دهه ۱۹۶۰ 
میالدی و اوایل ۱۹۷۰ میالدی طرح جدید ورزش��گاه 
با ظرفیت ۵۰،۰۰۰ نفر را اج��را کردند که تماماً دارای 
صندلی بود. ساخت قسمت ش��رقی ورزشگاه در دهه 
۱۹۷۰ آغاز شد که هزینه های بسیاری برای باشگاه به 
همراه داشت. قس��مت های شمال، شرق و بخش هایی 
از جنوب ورزش��گاه که تماماً دارای صندلی بود تا سال 

2۰۰۱ به طور کامل تكمیل شد. 

دارا بودن بزرگ ترین موزه در پریمرلیگ 
استمفوردبریج مانند دیگر ورزشگاه های انگلستان، 
سكوی تماش��اگرانش به زمین نزدیك اس��ت. از کنار 
این ورزش��گاه خطوط راه آهن انگلستان عبور می کند. 
زمین این ورزش��گاه با چم��ن طبیعی پوش��ش داده 
شده اس��ت. الزم به ذکر است که نخس��تین استادیوم 
در لندن و بزرگ ترین موزه را بین تیم های انگلس��تان 
چلسی دارد که کنار اس��تمفوردبریج واقع شده است. 
در این موزه لباس اس��طوره هایی چون ج��ان فرانكو 
زوال در معرض نمایش گذاشته ش��ده است. بیشترین 
تعداد حضور طرفداران چلس��ی در اس��تمفوردبریج، 
۸2هزار نفر و در بازی میان چلس��ی و آرسنال در ۱2 
اکتب��ر ۱۹3۵ بود. اس��تمفوردبریج تنه��ا می تواند به 
هواداران تیم مهم��ان ۵هزار صندل��ی بدهد. ظرفیت 
کلی اس��تمفوردبریج ۱۹ هزار نفر کمتر از ورزش��گاه 
امارات و تقریباً 3۴ هزار نفر کمتر از اولدترافورد است. 
اما چلسی نسبت به آرسنال تنها 2۶ میلیون پوند و از 
منچس��تر یونایتد ۴۱ میلیون پوند درآمد کمتری در 

یك فصل از فروش بلیت دارد. 

ضرورت تغییر ظرفیت ورزشگاه 
ب��ا اینكه چلس��ی ورزش��گاه س��ی ام اروپ��ا را از نظر 
گنجایش در اختی��ار دارد اما از نظر ف��روش بلیت رتبه 
ش��شم را از آن خ��ود کرده اس��ت که نش��ان از حضور 
هواداران و حمایت های آنها از تیم ش��ان است. این یك 
دستاورد خوب با توجه به ظرفیت ورزشگاه برای باشگاه 
چلسی به شمار می رود. این آمار تنها برای خرید بلیت 
نیست، بلكه برای استفاده کردن از هتل ها، رستوران ها 
و دیگر امكانات ورزش��گاه نیز هس��ت و استمفوردبریج 
در لی��گ برت��ر، بیشتری��ن درص��د معام��الت را بین 
ورزش��گاه های لیگ برتر دارد. چندی پیش یعنی اواخر 
ژوئن 2۰۱۵ نیز باش��گاه از برنامه های افزایش ظرفیت 

استادیوم به ۶۰هزار نفر پرده برداشت. 

چهارشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: بس��یاری از اف��رادی ک��ه ب��ه 
ویزیتوری مشغول هس��تند معموالً افتخاری به ش��غل 
خود نمی کنن��د. به صورت کل��ی مدی��ران میانی مانند 
مدیر فروش هم��واره باید به ویزیتوره��ا نوید بدهند که 
فروشنده خوب، فروش��نده ای نیست که تا ابد فروشنده 
بماند و در صورت داشتن صالحیت و استعداد می تواند 
پیشرف��ت کن��د؛ همی��ن موض��وع باعث می ش��ود که 
ویزیتور ها با انگیزه بهتری مشغول به کار ش��وند. در این 
میان برخی از ویزیتورها واقعاً از س��ر ناچ��اری وارد این 
حوزه کاری شدند و چون شغل دیگری را نمی توانستند 

برای خود دس��ت و پا کنند به این ش��غل روی آوردند. از 
طرفی معموالً بودن و نبودن ویزیتورها در یك س��ازمان 
برای مدی��ران فرقی نمی کند و بس��یاری از این افراد در 
این ش��غل بس��یار جابه جا می ش��ود و به راحتی از یك 
سازمان خارج می ش��وند. به همین دلیل مدیران میانی 
با تضمین شغلی می توانند از نظر روانی روی ویزیتورها 
تأثیر بگذارند. ویزیتورهای بی انگیزه برای سازمان مضر 
هس��تند و موجب بی انگیزگی کارکنان دیگر می ش��ود 
و باید از روش های مختل��ف به این اف��راد انگیزه روانی 
بدهید تا از خطرات جبران ناپذیری که ممكن اس��ت به 
سازمان بزنند جلوگیری شود. برخی دیگر از ویزیتورها 
افراد بااس��تعدادی هس��تند و تمایل به رش��د سازمانی 

نیز دارند ام��ا حاضر به پرداخت هزینه برای رش��د خود 
نیستند و وقت کافی را برای س��ازمان نمی گذارند. این 
نوع ویزیتورها را باید کنترل ک��رد که به موقع و به اندازه 
کافی برای س��ازمان وق��ت بگذارند و ممكن اس��ت این 
افراد هم از سر ناچاری وارد این حوزه کاری شده باشند 
و با استفاده از پاداش ها و وعده پست های باالتر می توان 
انگیزه کافی به این اف��راد داد. از طرفی مدیران میانی با 
برگزاری جلس��ات متعدد برای ویزیتورها به آنها روحیه 
دهند و مشكالت کاری آنها را جویا ش��وند، این موضوع 
ارتباط خوبی را بین مدیران و ویزیتورها برقرار می کند 
و از طریق این ارتباط می توانند در راستای انگیزش این 

افراد بسیار مفید واقع شوند. 

انگیزه بخشی به ویزیتورها

پرسش: مدیر فروش یک شرکت خدماتی هستم. مدت هاست احس�اس می کنم که بسیاری از زیردس�تان و ویزیتور های واحد فروش این 
سازمان از سر ناچاری به این کار مشغول شد ه اند. در راستای انگیزش این کارمندان چه پیشنهادهایی برای من دارید؟  مغزپروری برای داشتن عادت های کلینیککسبوکار

پولی بهتر

در خیل��ی از آدم ها اراده پولدار ش��دن وجود دارد، 
به قدر کفایت هم هس��ت ام��ا آنچه رفتن در مس��یر 
ثروت را برای شان دشوار و پرسنگالخ کرده، چالشی 

به نام »رفتار پولی خودویرانگر« است. 
درواقع مشكل آدم ها در پولدار شدن خیلی وقت ها 
ریشه در عزم و اراده ش��ان ندارد. آنچه برای ش��ان به 
کشمكشی س��خت تبدیل ش��ده، ریشه در مغز آنها 
دارد. دانشمن��دان با مطالع��ه درب��اره تصمیم های 
اقتصادی م��ردم به این نتیج��ه رس��یده اند که مغز 
می تواند هم به نفع تان عمل کند و ه��م به ضررتان. 
با دانستن این نتیجه علمی مهم می توانید گام به گام 
به سوی ش��كل دادن عادت های پولی بهتر در درون 

خود پیش بروید. 

توانایی خودکنترلی به بخشی از مغز 
برمی گردد

اگر خیلی ک��م پس ان��داز و خیل��ی زی��اد هزینه 
می کنید، درحال تغذیه کردن از آینده تان هس��تید. 
خب!  خود شما بهتر از من می دانید؛ دنیای ما دنیای 
زیاده خواهان  اس��ت. این را یك مشاور مالی کهنه کار 
به نام هوارد دیویورکین می گوی��د. اما بعضی آدم ها 
بهتر از دیگران در برابر وسوس��ه خرج کردن به جای 

پس انداز می ایستند. 
تحقی��ق در این ب��اره نش��ان می دهد ک��ه چنین 
خودکنترلی هایی به بخشی از مغز به نام »قشر پرده 

فرونتال قدامی« بازمی گردد. 

نظارت کامل بر مغز
قشر پیش جلویی قدامی، بخشی از مغز اس��ت که 
ماهرانه اطالعات را یكپارچه س��ازی کرده و دس��تور 
انجام وظایف پیچیده را می دهد. بنابراین این بخش 
از مغ��ز ابتدایی تری��ن و مهم ترین کاره��ا در زمینه 

بهبود وضع زندگی ما را انجام می دهد. 
حال چگونه می ت��وان از این قشر مه��م در مغز در 
مس��یر ثروت س��ازی اس��تفاده کرد؟  درواقع ش��ما 
می توانید با آموزش عادت های ت��ازه به مغز خود آن 

را پرورده و پول ساز بار بیاورید. 
مثل سرمایه گذارهای موفقی چون وارن بافت فكر 

کنید و این یعنی ارزش آینده پول را ببینید.
در بیوگرافی بافت یك نكت��ه مهم و آموزنده وجود 
دارد و آن اینك��ه وقت��ی می خواهد پول��ش را جایی 
هزینه کند، هم��واره ارزش آن در آین��ده را در ذهن 
دارد. به همین خاطر اس��ت که این روزها محتاط تر 
ش��ده و کمتر هزینه می کند. ه��ر دالری که او االن 
هزینه نمی کند، در ذهنش پولی اس��ت که در آینده 
می تواند نتیجه بهتری از س��رمایه گذاری اش بگیرد. 
تالش کنی��د این گون��ه فكر کنی��د: »ه��ر ریالی که 
پس انداز می کنم، مع��ادل ۱۰ ریال درآمدم اس��ت، 

البته اگر صبور باشم.«

به مغزتان اطالعات مفیدی چون الگوهای 
هزینه بدهید

از هزینه های��ی که می تواند به پی��ش ببردتان و به 
کنترل ش��ده بودن آنها کمك می کند، آگاهی یابید. 
برت وایت هد، برنامه ری��ز مالی، در این باره می گوید: 
»خیلی از م��ردم می دانند چقدر پ��ول در می آوردند 
و معموالً می دانند ارزش خالص دارایی ش��ان چقدر 
اس��ت، اما اصوالً نمی دانند چگونه بای��د آن را هزینه 

کنند.«
از مبالغ سرمایه گذاری شده فهرست دقیقی داشته 
باشید تا به این ضرب المثل قدیمی برسید که »توانا 

بود هر که دانا بود«.

قدر و قیمت سرمایه اولیه
چ��ه می ش��ود اگ��ر االن ی��ك پس انداز کنن��ده 
خ��وب باش��ید ام��ا س��رمایه گذار خوبی نباش��ید؟  
زیاد خودت��ان را س��رزنش نكنید. خیل��ی کم پیش 
می آید ک��ه میانگین حض��ور درازمدت ی��ك نفر در 
یك بازار ب��ه موفقیت پایدار برس��د ام��ا عادت های 
 ب��د می توانند وضعی��ت موج��ود را ب��رای خیلی ها 

بدتر کنند. 
پیشگی��ری از ای��ن عادت های بد ممكن اس��ت از 
شما وارن بافت دیگری نس��ازد اما می تواند پول های 

بی زبان زیادی را نجات دهد. 
می ش��ود برای پیشگی��ری از ای��ن عادت های بد 

هزینه ای سیم کشی مغز را تغییر داد. 
بیشترین سرمایه ای را که می توانید برای کار خود 

در نظر بگیرید
روی س��رمایه تان بخوابید و نگذارید کسی آن را از 

چنگ تان درآورد
مشاوری امی��ن بیابید ک��ه بتوان��د پیشنهادهای 
جایگزین درستی در زمینه س��رمایه گذاری به شما 

بدهد. 
با این کارها می توانید مغز خود را برای داشتن یك 

سرمایه گذاری درازمدت و سودده آماده کنید. 
achievesolutions.net :منبع

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  .

مدیران معموال مسئولیت خود را نسبت 
به افزایش پتانسیل نیروهای شان 
فراموش می کنند. تنها 32درصد از 

مدیران و رهبران خود را به عنوان عامل 
تغییر می بینند. برای اینکه بتوانید از 

شرایط بحرانی و ناخواسته عبور کنید 
اول از تغییر خودتان شروع کنید. با 

تغییر نگرش و برنامه ریزی جدید درهای 
جدیدی به روی تان باز خواهد شد

ش��رکت موزیال اع��الم ک��رد در حال 
طراحی مرورگر جدیدی ب��رای رقابت با 

مرورگر Edge مایكروسافت است. 
صاح��ب مرورگر اینترنت��ی فایرفاکس 
اع��الم ک��رده اس��ت در ح��ال توس��عه 
اپلیكیشن��ی ب��رای وین��دوز ۱۰ اس��ت. 
این ش��رکت مدت��ی پیش طرح توس��عه 
مرورگر وی��ژه ای ب��رای وین��دوز ۸ را به 
 خاطر ع��دم جذابیت این سیس��تم عامل 
کنار گذاشت. شرکت موزیال در حالی این 
خبر را اعالم کرده است که مایكروسافت 
نیز قصد دارد مرورگ��ر اینترنتی جدیدی 
با ن��ام Edge را ب��ه همراه وین��دوز ۱۰ 

عرضه کند. به گزارش همكاران سیستم، 
مرورگ��ر فایرفاکس ش��رکت موزیال یكی 
از پرکاربردتری��ن مرورگره��ای اینترنتی 
اس��ت، هرچند که در چند س��ال اخیر با 
افزایش اس��تفاده از کروم از محبوبیت آن 
کاسته شده است. عرضه مرورگر جدیدی 
از س��وی مایكروس��افت نیز ممكن است 

شرایط را بر موزیال سخت تر کند.
 احتماال ب��ه همین دلیل این ش��رکت 
به فك��ر طراحی مرورگر جدی��دی افتاده 
است. ش��رکت موزیال جزییات بیشتری 
 درب��اره مرورگ��ر جدی��د خ��ود ف��اش 

نكرده است. 

موزیال به جنگ مایکروسافت می رود

حکایت برندها

آرین طاهری

اصول رهبری در شرایط بحران

در شرایط بحرانی 
فرصت بسازید 

هدی رضایی 

مترجم: سارا گلچین

مسیر ثروت BRAND



روز  معامللات  جریللان  در 
گذشللته بازار سللهام شاخص 
کل بللورس اوراق بهادار تهران 
برای سومین روز پیاپی منفی 
بود. این افت در شرایطی اتفاق 
افتاده که بللورس تهران بعد از 
توافق ویللن گرفتار روند نزولی 
شده اسللت، با کاهش قیمت و 
افت تقاضا مواجه شللد. اگرچه 
بازار سللهام با رونللدی مثبت 
آغللاز به کار کرد امللا در ادامه 
نتوانست با توجه به سردرگمی 
خریداران و فروشندگان در بازه 
مثبت قللرار گیرد. خدشلله دار 
از  شللدن اعتماد سللهامداران 
جمللله پیامدهللای منفی افت 
ایللن روز هللای بللورس پس از 
توافق هسته ای است که باعث 
می شللود نقدینگی های جدید 
وارد بازار نشللود. وضعیتی که 
بعد از بیانیه لوزان در فروردین 
ماه نیللز پللس از دو روز اتفاق 
افتاد و به کاهش حجم و ارزش 
معامات انجامید. چنان که در 
بازار کللم رمق دیروز نیز حجم 
و ارزش معامللات کاهش پیدا 
کرد و در مجموع 468 میلیون 
سللهم بلله ارزش 97 میلیارد 
تومان دادوستد شللد و ارزش 
بازار سللهام تا سطح 293 هزار 
میلیارد تومان افللت کرد. روز 
نماد معاماتی  گذشللته سلله 
نفت  گسللترش  شللرکت های 
و گاز پارسللیان بللا 72 واحد، 
کشللتیرانی ایران با 69 واحد و 
پتروشیمی پردیس با 34 واحد 
کاهش بیشترین تأثیر منفی را 
در برآورد شللاخص کل بورس 
برجای گذاشتند. درعین حال 
سه نماد معاماتی نفت و گاز و 
پتروشیمی تأمین با 30 واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
با 29واحللد و همراه اول با 22 
اثر  بیشللترین  افزایش  واحللد 
مثبت را در محاسبه این نماگر 

به عهده داشتند. 

افزایش تقاضا در گروه 
خودروسازی

در معامللات روز گذشللته 
همسللو بللا انتشللار خبرهای 

مختلللف در حوزه سیاسللی و 
برخی  نماینللدگان  رفت و آمد 
کشللورهای اروپایی به کشور، 
صنعت خودروسازی با تکاپوی 
حقیقی  اغلللب  معامله گللران 
برای جمع آوری سهام روبه رو 
بود. هرچند که در پاسللخ به 
تقاضللا، عرضلله کافللی وجود 
داشللت. همچنیللن در نمللاد 
معاماتی گروه پتروشللیمی ها 
سللایه سللنگین ابهللام از نرخ 
مجتمع هللای  گاز  خللوراک 
پتروشللیمی باعللث شللد تللا 
معامله گران این گروه بیشللتر 
ترجیللح دهنللد تللا نظاره گر 
آینده  روزهللای  رخدادهللای 
باشللند. در عین حال از دیگر 
عوامل افت این روزهای بورس 
تهللران می توان بلله برگزاری 
مجامع عمومی عادی سللاالنه 
شللرکت های بزرگ اشاره کرد 
که تا مشخص نشدن وضعیت 
تقسیم سود و گزارش عملکرد 
آنها، بسللیاری از سللهامداران 
وارد  را  نقدینگی های جدیللد 
بازار سللهام نخواهند کرد. به 
نظر می رسللد از ابتدای هفته 
آینللده جریان حرکتللی بازار 
سللهام همزمللان با برگشللت 
بتواند  مجامع  از  سللهامداران 
بللرای معامله گران مشللهود تر 
باشد. کاهش نرخ سود بانکی 
ویژه سللرمایه گذاران  توجه  و 
خارجی بلله صنایعی همچون 

خودرو سازی می تواند به رونق 
آینده بازار سهام در بلند مدت 

یاری رساند. 

رشد فرابورس در روز افت 
بورس

فرابللورس ضمن  بللازار  در 
رشللد 5 واحللدی آیفکللس، 
75 میلیللون ورقلله بهللادار به 
ارزش 775 میلیارد ریال مورد 
معامله قللرار گرفت. معامات 
تیر ماه 1394  روز  سللی امین 
با خریدوفروش 75 میلیون و 
960 هزار ورقلله بهادار در 9 
هللزار و 427 نوبللت به ارزش 
775 میلیللارد و 440 میلیون 
ریللال به پایللان رسللید. روز 
گذشللته در حالللی آیفکللس 
با افزایش 5 واحللدی به رقم 
805.56 واحد رسیدکه گروه 
سللرمایه گذاری  پتروشللیمی 
ایرانیان با معامله 14 میلیون 
و 380 هزار سللهم، بیشترین 
و هلدینللگ خاورمیانه  حجم 
بللا ثبت رقللم 31 میلیللارد و 
130 میلیون ریال بیشللترین 
ارزش معامللات روزگذشللته 
را بلله خود اختصللاص دادند. 
قیمللت  افزایللش  بیشللترین 
مربوط به رشللد قیمت سهام 
فللوالد آلیللاژی یللزد، آهن و 
فللوالد ارفللع و زریللن معدن 
آسللیا بود و سهام پتروشیمی 
فللوالد هرمللزگان  و  مللارون 

بیشللترین تأثیللر مثبت را در 
شاخص فرابورس داشتند. در 
سوی دیگر بازار هم حق تقدم 
پاالیش نفت تهران، گسترش 
و  ایرانیللان  سللرمایه گذاری 
مسکن  سلللرمللایله گلذاری 
زاینده رود با بیشترین کاهش 

قیمت روبه رو شدند. 

با گروه های بازار سهام
در گللروه بانک و مؤسسللات 
اعتباری به جز بانک گردشگری 
سللایر نمادهای گللروه همگی 
متوقف بودند. بانک گردشگری 
نیز روندی نزولی داشللت و به 
حجم 8 میلیون سللهم معامله 
شللد. درحالی که بانک تجارت 
پیللش از ایللن مجمللع عادی 
به طور فوق العللاده را لغو کرده 
بللود که بانللک صللادرات هم 
اقدام به لغللو مجمع فوق العاده 
کللرد. قرار بللود در این مجمع 
اعضللای هیات مدیللره انتخاب 
مجمللع  درجریللان  شللوند. 
پارسللیان،  بانللک  فوق العللاده 
هیات مدیره پیشللنهاد افزایش 
سللرمایه 50 درصدی از محل 
تجدید ارزیابللی دارایی ها را به 
سللهامداران خواهللد داد تا در 
این  سللرمایه  موافقت،  صورت 
بانللک از هللزار و 584 میلیارد 
بلله 2 هللزار و 376 میلیللارد 
تومان برسللد. در گروه خودرو 
و سللاخت قطعللات معامللات 

اکثر نمادهللای گروه با روندی 
صعودی و رو به مثبت آغاز شد 
اما این روند دوامی نداشللت و 
نمادهللای پربیننللده گللروه تا 
صف فللروش نیز افللت کردند. 
در پایان معامات اکثر نمادها 
در بللازه منفللی قللرار گرفتند. 
در گروه محصوالت شللیمیایی 
معامات متعللادل رو به منفی 
انجام گرفت. طی دو روز اخیر 
شاهد حمایت حقوقی از گروه 
ایرانیان هستیم  سرمایه گذاری 
که با معامله 14 میلیون سهم 
نیز پرحجم ترین نماد گروه بود. 
در صورت آغللاز روند صعودی 
در بازار و حاکم شدن معامات 
منطقی این سهم می تواند رشد 

خوبی داشته باشد. 

اکثر گروه های بورسی در 
بازه منفی

سللرمایه گذاری  گللروه  در 
اکثللر  معامللات  پایللان  در 
نمادهللا در بللازه منفللی قرار 
گرفتند. سللرمایه گذاری بیمه 
خوارزمللی  سللرمایه گذاری  و 
دو نماد گروه سللرمایه گذاری 
سللرمایه گذاران  که  هسللتند 
ایللن  از  آنهللا  و سللهامداران 
دو سللهم حمایللت می کنند. 
24 میلیللون  معامللله  بللا 
سللهم، سللرمایه گذاری سایپا 
معامللات  پرحلجلم تلریلللن 
گللرو  در  داشللت.  را  گللروه 
نمادها منفی  اکثر  انبوه سازی 
معامللله شللدند. شهرسللازی 
باغمیشلله،  خانه سللازی  و 
بین المللی توسللعه ساختمان 
و آ. س. پ سلله نمللاد مثبت 
گروه در پایان معامات بودند. 
توسللعه  بین المللی  همچنین 
سللاختمان در بیللن نمادهای 
پر تقاضا قرار داشت و با صف 
خریللد 2 میلیونی معامات را 
به پایان رسللاند. در این گروه 
تقسیم سود 22 تومانی بانک 
اقتصاد نوین باعث شد تا سود 
39 ریالی هر سللهم شللرکت 
نوسللازی  و سللاختمان  تهران  
به 26 ریال تغییر کند و سود 
ریالللی سللرمایه گذاری   148

ساختمان به 68 ریال برسد.

در فصل برگزاری مجامع و شرکت ها بروز یافت

ترس و لرزهای بازار سهام

تس�نیم - امتیاز بازار سرمایه در 
بسیاری از کشورها از جمله ایران در 
تامین مالی هللای بزرگ )در مقیاس 
باال( با نرخ مناسللب است، بنابراین 
به صللورت تئوریللک و منطقللی به 
بزرگ توصیه می شود  شللرکت های 
که بللرای تامیللن مالللی پروژه های 

سللرمایه ای خود و نیللز تامین مالی 
سللرمایه در گردش مورد نیازشللان، 
از سللاز و کار بازار سللرمایه استفاده 
کننللد. در ایللن مدت کوتللاه چند 
مورد تامیللن مالللی در مقیاس باال 
در بللازار سللرمایه صللورت گرفتلله 
کلله در حال حاضللر بزرگ ترین آن 
مربوط به انتشللار صکللوک )اوراق( 
اجاره مخابرات اسللت کلله مبلغ آن 

4500 میلیللارد ریال بللوده و تامین 
سللرمایه نوین نقش عرضلله کننده، 
متعهللد پذیره نویللس و بازارگردان 

این اوراق را به عهده داشته است. 
تامین مالللی از طریق بورس یک 
تامیللن مالللی عمومی اسللت که به 
همین جهت، سللازمان بورس اوراق 
بهادار به عنوان نهاد ناظر دغدغه های 
درسللت و بجایی در خصوص حفظ 

و  خللرد  سللرمایه گذاران  منافللع 
کان دارد. ایللن دغدغه هللا موجب 
سخت گیری و طوالنی شدن فرآیند 
تامیللن مالللی شللرکت ها و گاهللی 
عدم رضایت آنها می شللود. از طرف 
دیگر شللرکت ها شللناخت کافی در 
خصوص شللیوه های تامیللن مالی از 
طریق ابزارهای بدهی بازار سللرمایه 
را ندارند و توجلله به این موضوعات 

اسللت که موجب ترغیب شرکت ها 
و پروژه ها به بازار سللرمایه و تامین 
مالی از این طریق می شود. در بیان 
تنوع ابزارهللا و نهادهای مالی برای 
تامین مالی شللرکت ها و پروژه ها در 
بورس، می توان از اوراق مشللارکت، 
صکوک اجللاره، صکللوک مرابحه و 
سلف موازی به عنوان ابزارهای بدهی 

اجرا شده در بازار سرمایه نام برد. 

شرکت ها شناخت کافی از شیوه های تامین مالی در بورس ندارند

چهارشنبه
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نقش پررنگ بازار سرمایه در برنامه 
ششم توسعه

بهمللن آرمللان، اقتصللاددان، با اشللاره بلله تاکید 
برناملله ششللم توسللعه بر نقش بللازار سللرمایه در 
تامین منابللع مالی پروژه ها گفللت: در طول اجرای 
برنامه های توسللعه ای که به سال 1327 برمی گردد، 
ایللن نخسللتین باری اسللت کلله چنیللن موضوعی 
دیده شللده و دلیل آن هم این اسللت کلله دولت و 
سیاست گذاران سرانجام به این نتیجه رسیده اند که 
در سللایر کشورها سهم بازار سرمایه در تامین منابع 
مالی سللرمایه گذاری های جدید بسیار پررنگ است. 
آرمللان در ادامه یکی از دالیل اصلی عدم اسللتقبال 
بخش خصوصللی از تامین منابللع مالی از طریق بازار 
سللرمایه را به آیین نامه اوراق بهللادار و به ویژه اوراق 

مشارکت مرتبط دانست. 

12 هزار تن محصول کشاورزی در 
تاالر بورس عرضه شد

تللاالر محصوالت کشللاورزی بللورس کاالی ایران 
میزبان 12  هزار و 770 تن محصول کشللاورزی بود. 
بر این اساس هزار و 800 تن برنج وارداتی، 4 هزار تن 
گندم دوروم، 2 هزار تن ذرت دانه ای، 80 تن کنجاله 
سللویا پلیت، 4 هزار و 400 تن شللکر سفید در تاالر 
محصوالت کشللاورزی عرضه شللد. تاالر محصوالت 
صنعتللی و معدنی نیز شللاهد عرضه 26 هزار و 730 
تللن انواع کاال در گروه مس، فوالد، آلومینیوم و کک 
متالللورژی بود. همچنین، 141 هزار و 913 تن انواع 
کاال در گللروه مواد پلیمری، قیر، گوگرد، لوب کات و 
وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
روی تابلللوی عرضه رفللت. عاوه بر ایللن، 4 هزار و 
284 تللن انواع قیر و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی 

عرضه شد. 

افزایش شاخص بورس 
کشورهای آسیایی

شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز سه شنبه 
با افزایش روبه رو شد. برهمین اساس، شاخص بورس 
ژاپن از رشللد هفت دهم درصدی، شللاخص بورس 
اسللترالیا از رشللد 4دهم درصدی، شللاخص بورس 
کره جنوبی از رشللد 5دهم درصدی، شاخص بورس 
شللانگهای از رشللد 6دهم درصدی و شاخص بورس 

هنگ کنگ از رشد یک درصدی برخوردار شدند. 

شرکت صنعتی دریایی ایران در 
سال گذشته زیان ده شد

شللرکت صنعتی دریایی ایللران در پایان دوره 12 
ماهلله منتهی به 29 اسللفند ماه 93 مبلغ 15 هزار و 
427 میلیللارد و 385 میلیون ریال زیان انباشللته در 
حسللاب های خود منظور کرد. از درآمد این شرکت 
بهای تمام شللده کاالی فروش رفته کسر شد و سود 
ناخالللص دوره بلله 346 میلیللارد و 92 میلیون ریال 

رسید. 

پوشش 164 ریالی پیش بینی های 
ماشین سازی اراک

شرکت ماشین سازی اراک طی ارسال صورت های 
مالللی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 به صورت 
حسابرسی نشده اعام کرد در سه ماهه سوم امسال 
با سرمایه یک هزار و 200 میلیارد ریال مبلغ دو هزار 
و سلله میلیارد و 178 میلیون ریللال درآمد حاصل از 

فروش و ارائه خدمات داشت. 

نگاهی بر عملکرد 3 ماهه امسال 
ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو طی ارسال صورت های مالی 
سه ماهه نخست امسللال به صورت حسابرسی نشده 
اعام کرد: در سلله ماهه یاد شده با سرمایه یک هزار 
و 500 میلیارد ریال مبلغ 612 میلیارد و 698 میلیون 

ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. 

نگاهی بر صورت های مالی گروه 
صنعتی پاکشو طی 3 ماه

شرکت گروه صنعتی پاکشو طی ارسال صورت های 
مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 به صورت 
حسابرسی نشللده اعام کرد: در سلله ماهه نخست 
امسللال با سللرمایه 700 میلیارد ریال مبلغ یک هزار 
و 102 میلیللارد و 791 میلیون ریال درآمد حاصل از 

فروش خالص داشت. 

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

چرا بورس مثبت نشد؟ 

میزان - شرکت های اقتصادی حاضر در بازار سهام از بنگاه های فعال در اقتصاد کشور 
هسللتند که در دوران تحریم به شدت آسیب دیدند. انتظار می رود با اجرایی شدن توافق 
هسللته ای، فعالیت شللرکت ها پررنگ تر شود و ارزش سللهام آنها باال رفته و به دنبال آن 
شاخص رشد کند. پس از توافق هسته ای بازار سهام روند مثبتی را در پیش نگرفته است. 
سللال های متمادی بود که سازمان بورس به دنبال ایجاد ثبات در بازار سهام بود. به نظر 
می رسد، با وجود شایعه لغو تحریم ها بازار سهام آنچنان دستخوش تغییرات نشده است. 
در حال حاضر نقدینگی موجود در بازار سللهام برای تغییر روند بازار کافی نیست و امید 
است که با ورود سرمایه مردم خارج از بازار، بازار با شوک مثبت مواجه شود. سیاست های 
دولت به عنوان مهم ترین فعال اقتصادی کشور، نقش اساسی در تغییر روند بازار دارد، به 
این ترتیب افراد عامه تا زمان رفع ابهامات ناشی از آثار سیاست ها نسبت به سرمایه گذاری 

در بازار سهام مقاومت می کنند. 

تحلیل رفتار بورس در پساتوافق

نامه - یکی از دالیل اصلی افت بازار سهام در ماه های گذشته ابهام در نتیجه مذاکرات هسته ای 
بود که با رویدادی که هفته گذشته در این زمینه رقم خورد می توان امیدوار به بازگشت سرمایه 
و نقدینگی به بورس بود. البته اقبال معامله گران از این پس به صنایعی خواهد بود که بیشترین 
ضربه را از شرایط تحریمی خورده اند و توافق هفته گذشته فرصت مناسبی را برای بهبود شرایط 
آنها فراهم خواهد کرد که باید معامله گران بورسی با دید میان و بلندمدت انتظار بهبود شرایط 
و سللودآوری این صنایع را داشته باشند. درحالی که همگان انتظار داشتند با انعکاس خبرهای 
مثبت، شاهد تشکیل صف های خرید در بازار باشیم اما عرضه های سنگین در بسیاری از نمادهای 
موثر بر شاخص کل به ویژه توسط حقوقی ها موجب منفی شدن روند بازار شده است. همچنین 
یکی دیگر از عوامل اصلی عرضه در بازار سللهام این اسللت که نمادهای معاماتی که به مجامع 
ساالنه خود نزدیک می شوند فشار فروش دارند؛ چرا که سهامداران این نمادها ترجیح می دادند 

پس از رشد سهام شان در روزهای گذشته سود ذخیره کنند و به مجمع نروند. 

سیدمحمد صدرالغروی
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بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

افت 97 واحدی شاخص کل بورس
شللاخص کل بورس اوراق بهللادار در جریان معامات 
 روز سه شللنبه بللا 97 واحللد افللت در ارتفللاع 68 هزار و 
50 واحدی ایسللتاد. البته شللاخص کل بورس در جریان 
معامللات در دقایقی مثبت بود امللا دوباره به روند منفی 
 بازگشللت. در حالی که شللاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 
39 واحللد، کل )هموزن( 10 واحللد، قیمت )هموزن( 9 
واحد، آزاد شللناور105 واحد، بللازار اول 113 واحد افت 
کردند شللاخص بازار دوم با 62 واحد رشد مواجه شد. در 
پایان معامات، دادوستد 468 میلیون سهم و حق تقدم به 
ارزش 97 میلیارد تومان در 35 هزار نوبت به ثبت رسید. 

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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علی کاوه
کارشناس بازار سهام

ولی نادی قمی
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین



سه ش��نبه هفته گذشته بود 
که فرجام خوشی برای پرونده 
12س��اله هس��ته ای ایران رقم 
پرطمط��راق  پای��ان  خ��ورد. 
ماجرای هس��ته ای ک��ه از آن 
ب��ا عناوین��ی نظی��ر »تواف��ق 
تاریخ��ی« ی��ا »توافق بزرگ« 
یاد می ش��د، بای��د بذر امیدی 
در دل بازیگ��ران بورس اوراق 
به��ادار می کاش��ت و انتظارات 
فع��االن ب��ازار ب��رای مشاهده 
ب��ازاری س��بز رن��گ را تقویت 
می کرد. اما درس��ت در فردای 
تواف��ق بود که بازار مس��یری 
برخالف انتظارات س��هامداران 
انتخاب کرد. بسیاری از فعاالن 
بازار که موضوع هسته ای ایران 
را به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
ریسک های سیستماتیک بازار 
طی این یکی دو سال اخیر به 
ش��مار می آوردند هرگز انتظار 
نداش��تند که ب��ازار با جامه ای 
قرمزرن��گ ب��ه اس��تقبال این 

توافق برود. 
همی��ن رن��گ لب��اس بازار 
جرق��ه ای برای بروز و پیدایش 
ان��واع حدس ه��ا و گمان ها و 
تحلیل ه��ا و تفس��یرها ب��ود. 
از دسیس��ه چینی گروه ه��ای 

خ��اص ب��رای ایجاد جو منفی 
نس��بت به توافق هس��ته ای تا 
اص��الح موقت بازار برای ادامه 
حرک��ت در مس��یر صعودی، 
همگ��ی تفس��یرهای مختلفی 
ب��وده ک��ه در چن��د روز اخیر 
در می��ان فعاالن بازار دس��ت 
ب��ه دس��ت می چرخی��د. اگر 
تفس��یرهای احساسی و بعضا 
دایی جان ناپلئونی درباره این 
رفت��ار بازار را کن��ار بگذاریم، 
واکاوی تفسیرهای منطقی تر، 
از احتمال حرکت بازار در مدار 
صع��ودی در آین��ده حکایت 
می کند. اگر اندکی از هیاهوی 

بازار دور بایس��تیم شاید یکی 
از مهم تری��ن دالی��ل رفت��ار 
خ��اص بازار را بای��د نزدیکی 
زمان مجامع س��االنه بسیاری 
از ش��رکت های ب��ازار قلمداد 
کنی��م. ای��ن امر که بس��یاری 
از فع��االن ب��ازار به خص��وص 
فعاالن حقیقی در بازار تمایلی 
به ش��رکت در مجامع س��االنه 
ب��ه امید دریافت س��ود نقدی 
در چندی��ن م��اه بعد را ندارند 
واقعیتی اس��ت ک��ه نمی توان 
آن را کتم��ان کرد، به خصوص 
ترجیح می دهند تا پول خود را 
پیش از شرکت در مجامع آزاد 

کنند. بررس��ی رفتار بازیگران 
ب��ازار نی��ز به نوعی این فرضیه 
را اثب��ات می کن��د. از س��وی 
دیگ��ر، حقوقی ه��ای بازار که 
نگ��اه بلندمدت ت��ری نس��بت 
ب��ه حقیقی ه��ای ب��ازار دارند 
و ری��زش ب��ازار بع��د از لوزان 
را ب��ه آن��ان نس��بت می دهند 
این ب��ار رفت��ار دیگری از خود 
نش��ان داده ان��د و حجم خرید 
به مرات��ب بیشتری نس��بت به 

میزان فروش خود دارند. 
نگ��اه بلندم��دت بازیگ��ران 
حقوق��ی، ش��رکت در مجامع 
س��االنه را ب��رای آن��ان امری 

موجه می س��ازد و شاید همین 
نگاه س��بب ش��ده اس��ت که با 
چاش��نی امیدواری نس��بت به 
آین��ده خریدهای پرحجمی را 
رقم بزنند. هر چه هس��ت امید 
ب��ه صعود و رونق بیشتر از بیم 
ن��زول و رکود، منطقی به نظر 
می رس��د. بنابراین شاید رفتار 
یکی دو روز اخیر بازار را بتوان 
به نوعی واکنش بازار به مجامع 

شرکت ها قلمداد کرد. 
از طرف��ی تصویب قطعنامه 
درباره فعالیت هسته ای ایران 
در ش��ورای امنیت س��ازمان 
مل��ل م��ی توان��د از دید بازار 
س��رمایه از اهمی��ت فراوانی 
برخوردار باشد و آثار مطلوب 
خ��ود را در روزه��ای آین��ده 
نش��ان دهد. تصویب قطعنامه 
ش��ورای امنی��ت و به عبارتی 
به رس��میت ش��ناخته شدن 
توافق هسته ای ایران به شکل 
محرک  به عنوان  بین الملل��ی 
خوبی برای تقویت امیدواری 
بازار نس��بت به صعود اس��ت؛ 
محرکی که ش��اید بتواند بعد 
از اصالح چند روزه اخیر بازار 
و بع��د از اتم��ام تیرماه )زمان 
مجامع ش��رکت ها( حرکت در 
م��دار صعودی را ب��رای بازار 

رقم بزند. 

واکنش معکوس یا واکنش به مجامع 
چه اتفاقی در بازار سهام رخ داده است؟

بازگشت دوباره تایدواتر خاورمیانه

شرکت تایدواتر خاورمیانه به عنوان 
بزرگ ترین پورت اپراتور بنادر ایران که 
از سال 91 تحت تحریم های ظالمانه 
دولت آمریکا قرارداشت روز سه شنبه 
23 تیرماه 94 و با انتشار متن کامل 
توافقنام��ه ایران و کشورهای 1+5 از 
لیس��ت تحریم خزان��ه داری آمریکا 
و اتحادیه اروپا خارج ش��د. براس��اس 
متن کامل توافقنامه شرکت تایدواتر 
خاورمیان��ه هم��راه با تع��داد زیادی 
از ش��رکت های کشتیران��ی ایرانی از 
لیس��ت تحریم ها خارج شدند. طبق 
این توافقنام��ه تحریم های مختلف 
اعمال ش��ده علیه ش��رکت تایدواتر 
به صورت رسمی از روز سه شنبه لغو 
ش��ده و این شرکت مذاکرات جدی 
خود را با طرف های خارجی علنا آغاز 
خواهد کرد. ولی چه چیزی تایدواتر را 
متمایز از شرکت های همگروهی خود 

خواهد کرد؟ 

چند سال به عقب برگردیم
ب��ا تحری��م ش��رکت تایدوات��ر 
خاورمیان��ه در تاری��خ 2 تیر 1390 
که مسئول بارگیری و ترانزیت کاال 
در بندر ش��هیدرجایی بود این بندر 
عمال از جرگه بنادر فعال در زمینه 

واردات کاال به ایران خارج شده بود. 
با کنار گذاش��تن شرکت تایدواتر از 
فعالیت های این بندر، زمینه تبادل 
ک��اال در ای��ن بن��در از کشورهای 
خارج��ی به ای��ران، از ابتدای مرداد 
93 از س��ر گرفته شد. اهمیت بندر 
ش��هیدرجایی از آنجای��ی معل��وم 
می ش��ود ک��ه این بن��در با ظرفیت 
تخلی��ه و بارگی��ری س��االنه حدود 
100 میلیون تن کاال به تنهایی بیش 
از 55 درص��د ص��ادرات و واردات و 
70 درص��د تزانزیت بنادر کشور را 
بر عهده دارد. همچنین تخلیه 90 
درصد بارگیری کاالهای کانتینری 
کشور در این مجتمع انجام می گیرد. 
ای��ن بن��در قب��ل از تحریم ها با 
80 بن��در جهان تب��ادل کاال انجام 
م��ی داد. بن��در ش��هیدرجایی ب��ا 
برخورداری از 18 دستگاه جرثقیل 
دروازه ای )گنت��ری کرین( و حدود 
40 پس��ت اس��کله و ب��ا در اختیار 
داشتن بزرگ ترین و پیشرفته ترین 
ترمینال ه��ای کانتین��ری کش��ور 
توانای��ی پهلودهی انواع کشتی های 

اقیانوس پیما را داراست. 
در رتبه بندی برترین بنادر جهان 
که در س��پتامبر 2013 منتشر شد 
بندر شهیدرجایی با چند پله سقوط 
نسبت به سال گذشته در رتبه 59 

جهان قرار گرفت.  سال 1396 روند 
تخلیه و بارگیری براساس تی ای یو 
در بن��در ش��هید رجایی تا س��قف 
8میلیون هدف گذاری شده است. 

با کنار گذاشتن تایدواتر از اپراتوری 
بندر شهیدرجایی با تدبیر مسئوالن 
این شرکت و عدم وابستگی به یک 
بندر این ش��رکت فعالیت های خود 
را باوج��ود تحریم ها در دیگر بنادر 
کش��ور نظیر بن��در امیرآباد و بندر 
امام)ره( گس��ترش داد و به ترتیب 
در سال های 92 مبلغ 90 تومان و در 
سال 93 مبلغ 80 تومان به ازای هر 
س��هم بین سهامداران خود تقسیم 
کرد. این در حالی بود که ش��رکت 
تایدواتر س��ودهای مذکور را دست 
خالی و از طریق زیرمجموعه یا اجاره 
دادن تجهیزات خود پوشش می داد. 
بن��در  اهمی��ت  ب��ه  باتوج��ه 
ش��هیدرجایی که ب��ا رفع تحریم ها 
ب��ه زودی ش��اهد تع��دد و ترافیک 
صده��ا کشتی و میلیون ها کانتینر 
در ای��ن بن��در خواهیم ب��ود. وجود 
ی��ک اپراتور قدیم��ی و باتجربه در 
این بندر اجتناب ناپذیر اس��ت. بندر 
شهیدرجایی را تمامی فعاالن حوزه 
حمل و نق��ل دریایی ب��ا نام تایدواتر 
می شناس��ند، ش��رکتی با نیم قرن 
سابقه که در سه سال گذشته تحت 

شدیدترین تحریم ها بود. 
-  از نکات مهم مجمع ش��رکت 
در تاریخ 24 تیرماه 94 می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 
- اعالم رسمی رفع تحریم تایدواتر 

توسط هیات مدیره
- 40 تومان تقسیم سود نقدی

- افزای��ش س��رمایه ت��ا س��قف 
1500 میلیارد ریال )جهت توسعه 
س��رمایه گذاری ها، احداث سیلو در 

بنادر، خرید تجهیزات و. . .(
- تبدیل دارایی های غیر عملیاتی 
ب��ه عملیات��ی و افزایش چشمگیر 

دارایی های شرکت
- پرونده 800 هزار دالری خرید 

جرثقیل به واسطه رفع تحریم
- فعالیت های مستقیم کانتینری 

و ریلی برای دوران پس از تحریم
- بهره ب��رداری از ترمین��ال یک 

شهیدرجایی
- شرکت در مناقصه ترمینال های 

2 و 3 شهیدرجایی
- پرداخت و تسویه کلیه وام های 

شرکت در سال 93
- احداث س��یلوی 150 هزار تنی 

در بندر امام)ره(
- ش��رکت در تالش است تا خط 
تس��هیالتی 63 میلیارد تومانی را با 

بانک انصار ایجاد کند

- اخ��ذ مجوز صدور بارنامه برای 
ش��رکت حمل و نق��ل زیرمجموعه 

حتاید
- ش��روع الیروبی بندر جاس��ک 

به زودی
- راه ان��دازی نرم افزار TCTS در 
بندر شهیدرجایی و عسلویه و خروج 

برخی از بنادر از این نرم افزار
 GCOMS استفاده از نرم افزار -

در 11 بندر
- احداث سیلوی 50 هزار تنی در 

بندر امیرآباد
- تمدید قراردادهای س��نواتی با 

اداره بنادر
- احداث سیلوی غالت 150 هزار 

تنی در بندر شهیدرجایی
- احداث دو باب انبار به مساحت 
13500 مترمرب��ع در س��ایت 10 

هکتاری بندر امام)ره(
- اجاره یا فروش بارج سوخت رسان 

15 هزار تنی
- توسعه فعالیت های خارج سازی 

شناورهای مغروقه )سالویج(
- توسعه فعالیت های الیروبی

-  مناقص��ه بندر ش��هیدرجایی 
ش��هریور 94 انجام خواهد ش��د، با 
بازگشت دوباره تایدواتر به این بندر 
تحول ش��گرفی در س��ودآوری این 

شرکت به وجود خواهد آمد. 

ب��ازار بورس پس از تواف��ق ژنو واکنشی 
اعجاب انگی��ز از خود نش��ان داد و برخالف 
تمام پیش بینی های مطرح ش��ده، روندی 
نزولی به خود گرفت. در مورد این واکنش 
عجی��ب، کارشناس��ان دالی��ل مختلفی را 
عنوان می کنند که از این جمله می توان به 
عبرت گرفتن از تجربه لوزان و دس��تکاری 
عم��دی ب��ازار اش��اره ک��رد. کارش��ناس 
سرمایه گذاری ش��رکت کاتوز آرمان پارس 
درگفت وگو با بورس نیوز ضمن بیان مطلب 
فوق اظهار داشت: فارغ از روانشناسی بازار 
و جس��ت وجوی روند معامالت و نمودارها، 
می خواهم کم��ی ریشه ای تر و بنیادی تر به 

این موضوع نگاه کنم.

به نظ��ر بنده یک دلی��ل پیش پاافتاده اما 
مغفول مانده در این قضیه، ارزش سهام است. 
نگهداری، سفته بازی، تحلیل  خریدوفروش، 
و... تنها به یک منظور صورت می گیرد و آن 
سود است. ابوالفضل جعفری ماهوک در ادامه 
افزود: انسان ذاتاً منفعت طلب بوده و همیشه 

به دنبال منافع خویش است.
پ��س بیاییم ب��ا این دید ب��ه موضوع نگاه 
کنیم. معامالت س��فته بازی تا کی می تواند 
ادامه داش��ته باشد؟  برای چه مدتی می توان 
در یک سهم هیجان ایجاد کرد؟  شما با بزک 
کردن یک پیراه��ن یا یک کاالی بنجل، آن 
را ب��ه چند نفر می توانید بفروش��ید و تا کی 
می توانی��د به فروش خود ادام��ه دهید؟  به 

همه و تا ابد؟مسلماً جواب این سواالت مثبت 
نیست، باالخره هیجان فروکش خواهد کرد و 
در این میان یک نفر خواهد فهمید که اینها 
هم��ه هیاهوی تبلیغاتی اس��ت. وی تصریح 
کرد: چنانکه بارها شاهد بوده ایم، سهمی که 
با س��رعت و با هیجان صع��ودی باورنکردنی 
داشته، با همان س��رعت هم سقوط کرده و 
حتی از قیمت های اولی��ه هم پایین تر رفته 
اس��ت. دلیل این امر یک چیز است و آن هم 
اینکه خریدار دریافته که سهم خریداری شده 

ارزش ندارد. 
این کارشناس بازار س��رمایه تأکیدکرد: 
آنچ��ه در بیانی��ه ل��وزان اتف��اق افت��اد را 
می توان نمود عینی همین موضوع دانست. 

هیجانات بازار و ه��راس جا ماندن از بازار، 
فرصت فکر کردن در مورد این موضوع را از 
بازار گرفت که مگر با یک بیانیه قرار است 
چه اتفاقی در متغیرهای بنیادی کشور رخ 
دهد که یک س��هم الیق 20درصد رش��د 
و بیشت��ر در کمتر از یک هفته باش��د؟ از 
ای��ن منظر آنچه پس از تواف��ق وین اتفاق 
افتاد، خیلی عجیب نیس��ت. زیرا در وهله 
اول هنوز احتمال لغو این توافق نامه توسط 
مجلس ش��ورای اس��المی یا کنگره آمریکا 
وج��ود دارد و با فرض نادی��ده گرفتن این 
موضوع، تثبی��ت و انجام مف��اد توافق نامه 
حداقل تا اواخر س��ال می��الدی جاری به 

طول می انجامد. 

در نمودار قیمت نماد معامالتی 
خبهمن ش��اهد رش��دی بیش از 
120 درص��د در بازه ای یک س��اله 
جمل��ه  از  خبهم��ن  هس��تیم. 
نمادهایی اس��ت که توانس��ت در 
هفت روز کاری خود رشدی بیش 
از 39 درصد را )با توجه به برگزاری 
مجمع( بدون فاز اصالحی تجربه 

کند.
بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه مقاومت 
بس��یار معتبر در محدوده قیمتی 
2400 ریال انتظار نزدیکی به موجی 

ریزشی دور از ذهن نخواهد بود. 
با بررس��ی نمودار قیمت س��هم 

می ت��وان حمایت��ی را در محدوده 
قیمت��ی 2080 ریال��ی مشاه��ده 

کرد که پیش بینی می شود محلی 
مناسب جهت یک نوس��ان رو به 

رشد در خالف جهت ریزش و البته 
در بازه زمانی کوتاه مدت باشد. 

این ریزش می تواند در میان مدت 
تا محدوده قیمتی 1900 ریال نیز 
ادامه داش��ته باشد. افزایش حجم 
معام��الت، ورود RSI به محدوده 
اش��باع ف��روش و وج��ود واگرایی 
می توانن��د نشانه های��ی ب��ر تایید 
احتمال ریزش نماد در کوتاه مدت 
باش��ند.در جمع بن��دی می ت��وان 
این گونه اظهار داش��ت ک��ه ورود 
و حتی نگه��داری نماد معامالتی 
خبهمن با دید کوتاه مدت می تواند 

همراه با ریسک باال باشد. 

تحلیل تکنیکال خبهمن
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تحلیل شرکت

نگاه کارشناس

تحلیل

مروری بر برنامه های گروه 
ایران خودرو در دوران پساتحریم

در روز ه��ای ت��ب و ت��اب تواف��ق در مذاکرات 
هس��ته ای و هیاه��وی موافق��ان و مخالفان آن و 
تالطم زیاد بازار س��رمایه ناشی از اخبار مربوط به 
این رویداد، نماد یکی از محبوب ترین شرکت های 
بازار س��رمایه ب��ه دلیل برگ��زاری مجمع عمومی 
عادی س��االنه متوقف بود تا سهامداران هیجانات 

بازار را خارج از گود به نظاره بنشینند. 
ب��ه اذع��ان بس��یاری از کارشناس��ان، گ��روه 
ایران خ��ودرو یک��ی از ش��رکت هایی اس��ت ک��ه 
بیشترین تاثیرپذیری را از توافق خواهد داش��ت. 
به گون��ه ای که این موضوع مهم تری��ن و داغ ترین 
بحث در مجمع روز 24 تیرماه این شرکت بود. به 
این بهانه و با توجه به اطالعات ارائه ش��ده در این 
جلسه به بررس��ی برنامه های این گروه در دوران 

پس از لغو تحریم ها می پردازیم. 
با توجه به س��خنان مهندس هاش��م یکه زارع، 
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو، این شرکت برای 
دوران پ��س از تحری��م در حال مذاک��ره با چهار 
ش��رکت اس��ت. با توجه تصاویر منتشر ش��ده در 
مجم��ع، در ماه های گذش��ته مدیرعامل ش��رکت 
پژو جلسات متعددی را با مدیران ایران خودرو در 
تهران داش��ته و دو طرف در م��ورد همکاری های 
مجدد با یکدیگر به توافق رسیده اند. گفته می شود 
در چارچوب س��رمایه گذاری این شرکت در ایران 
برخ��ی از اقدام��ات عملیات��ی نیز آغاز ش��ده اما 
امضای رس��می این قرارداد همکاری پس از تاریخ 
اجرای توافق هس��ته ای در ماه های آینده خواهد 
بود. همچنین در حال حاضر مذاکرات با ش��رکت 
رنو نی��ز برای انعق��اد قرارداد همک��اری در حال 
جریان اس��ت که طرفی��ن در آن به پیشرفت های 
قاب��ل توجه��ی دس��ت پی��دا کرده ان��د. همزمان 
گفت وگوهایی نیز با ش��رکت سوزوکی ژاپن انجام 
ش��ده است که طی آن دو طرف برای از سرگیری 
همکاری ها توافق کرده اند. بر این اس��اس در سال 
آینده ایران خودرو با همکاری سوزوکی خودرویی 
س��بک و ارزان قیمت را روانه بازار خواهد کرد که 
پیش بینی می شود بخش قابل توجهی از بازار را از 
آن خود کند. همچنین قرار اس��ت ایران خودرو با 
یک خودروساز اروپایی دیگر )که نامش افشا نشد( 
نیز همکاری کند که طی آن ش��رکتی با شراکت 
مس��اوی طرفین در ایران تاس��یس شده مدیریت 
آن به صورت دوره های دو س��اله در اختیار هر یک 
از دو طرف خواهد بود. ش��رکت پژو متعهد ش��ده 
اس��ت 30درصد محصوالت تولیدی شرکت مزبور 
را در بازارهای جهانی به فروش رساند. شرکت بنز 
نیز قصد بازگشت یه ایران و از سرگیری همکاری 
با شرکت ایران خودرودیزل )دارنده بیشترین زیان 
انباش��ته در گروه ایران خودرو( را دارد. شنیده ها 
حاکی از آن اس��ت که احتماال این شرکت بخشی 

از سهام ایران خودرودیزل را خریداری کند. 
ب��ا توجه ب��ه قراردادهای م��ورد اش��اره، گروه 
صنعتی ایران خودرو در نظر دارد تا س��ال 1404 
س��طح تولید خود را به 3میلیون دستگاه در سال 
افزای��ش ده��د که ی��ک میلیون دس��تگاه آن در 
بازارهای جهانی به فروش خواهد رس��ید. )این در 
حالی اس��ت که تولید این شرکت در سال 1393 
حدود 600 هزار دس��تگاه بوده ک��ه از این تعداد 
تنها 5 هزار دس��تگاه صادر ش��ده اس��ت( که این 
افزای��ش تولید باعث رونق در ش��رکت های تابعه 

به ویژه قطعه سازها نیز خواهد شد. 
ش��رکت ایران خودرو قص��د دارد خطوط تولید 
خ��ود در خ��ارج کش��ور را نیز احیا کن��د. بر این 
اساس در سال جاری تولید خودروی رانا در سایت 
عراق آغاز ش��ده است. این س��ایت ظرفیت تولید 

10دستگاه در ساعت را دارد.
 این در حالی اس��ت که تقاضا برای این خودرو 
در عراق 20 دس��تگاه در س��اعت است. همچنین 
مقدمات راه اندازی مجدد س��ایت س��نگال نیز در 

حال انجام است. 
با نظر به موارد اش��اره ش��ده در بندهای فوق با 
توجه به توافق هسته ای آینده درخشانی در انتظار 
این شرکت اس��ت. اما نباید از نظر دور داشت که 
برنامه های اعالم شده در میان مدت و بلندمدت به 
رشد سودآوری شرکت کمک خواهند کرد و شرط 
الزم آن پایبن��دی طرف ه��ای مقابل در مورد لغو 
تحریم هاس��ت. اما در کوتاه مدت نمی توان انتظار 

تغییرات چندانی را داشت.
 آم��ار تولید و فروش این ش��رکت در دو ماهه 
اول س��ال جاری حکایت از مشکل فروش دارد که 
به گفته مدیرعامل ش��رکت این روند در خرداد و 
تیر نیز ادامه داشته و به پیش بینی وی با توجه به 
انتظارات مبنی ب��ر کاهش قیمت )در پی حصول 
تواف��ق( طی حداقل دو ماه آینده نیز ادامه خواهد 
داش��ت. ش��اید یک��ی از مشکالت عم��ده در این 
راه واردات خودرو باش��د. خودروه��ای چینی در 
س��ال جاری بیش از 9درصد کل بازار را در اختیار 
دارند که این عدد در س��ال گذشته 5درصد بوده 
و مدیران ش��رکت پیش بین��ی می کنند این روند 
صعودی همچنان ادامه داش��ته باشد. این مشکل 
فروش ب��ا مخالفت با افزایش قیم��ت خودرو نیز 
همراه شده است. به گونه ای که با گذشت چهارماه 
از س��ال 94 هنوز ش��ورای رقابت مج��وز افزایش 
قیمت را صادر نکرده و افزایش قیمت احتمالی در 
ادامه س��ال نیز بین 8 تا 10درصد خواهد بود. در 
ای��ن میان از بدهی ها و هزینه های مالی این گروه 

نیز نمی توان غفلت کرد. 
در مجموع به نظر می رس��د وضعیت سودآوری 
این شرکت در سال  جاری نسبت به سال گذشته 
ب��ا افزای��ش قابل مالحظ��ه ای همراه نباش��د. اما 
در س��ال های آین��ده با رصد تحوالت سیاس��ی و 
اقتصادی می توان انتظ��ار افزایش یا حتی جهش 

در سودآوری این شرکت را داشت. 

بازی احتمالی حقوقی ها در بازار سهام امروز

شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در جلسه 
معامالتی روز گذش��ته 97.72 واحد کاهش یافته و به 
رقم 68050.7 واحد رسید. با آغاز معامالت، همان طور 
که انتظار می رفت شاهد حضور تقاضای نسبی در بازار 
بودیم. بدین ترتیب، در 30دقیقه نخست بازار شاخص 
کل 55 واح��د افزایش یافته و پس از آن در مس��یری 
نزول��ی و با ش��یب کم ق��رار گرفت. طی این جلس��ه 
معامالتی، 467.9 میلیون برگه س��هم و با ارزش��ی در 
حدود 98 میلیارد توم��ان تغییر مالکیت یافت. تعداد 
معامالت در این جلسه در رقم 35065 معامله به ثبت 
رسید و ارزش میانگین هر معامله به رقم 2.8 میلیون 
تومان در هر معامله رس��ید. بازار فرابورس ایران اما در 
این جلسه با رش��د شاخص کل به کار خود پایان داد. 
در این جلسه ی معامالتی، شاخص کل این بازار با 5.2 
واحد رشد به رقم 805.6 واحد رسید و ارزش معامالت 
ای��ن بازار در رقم 77.5 میلیارد تومان به ثبت رس��ید. 
طی معامالت روز سه ش��نبه، صنای��ع »حمل و نقل«، 
»محص��والت ش��یمیایی« و »فرآورده ه��ای نفت��ی« 
بیشترین تأثیر منفی در ش��اخص کل را اعمال کردند. 
در طرف مقابل، »مخابرات«، »عرضه برق، گاز، بخار، و 
آب گرم« و »مواد و محصوالت ش��یمیایی« بیشترین 

تأثیر مثبت را در شاخص کل اعمال کردند. 
در جلس��ه معامالتی گذشته، با گشایش بازار شاهد 
به وجود آمدن تقاضای نس��بی در بازار بودیم، اما نکته 
ی مهم آن اس��ت که این تقاضا با عرضه قوی مواجه و 
س��رکوب شد. این روند تا یک ساعت پایانی بازار ادامه 
داشت و از س��اعت 11:30 باری دیگر شاهد به وجود 
آمدن تقاضای نسبی در بازار بودیم. نکته مهم در مورد 
این تقاضا آن اس��ت که روند شاخص کل نزولی باقی 
مانده و در طرف مقابل بس��یاری از نمادها به س��مت 
رنگ س��بز خزیدند. با در نظر گرفت��ن این رفتار بازار، 
رقم ارزش میانگین معامالت از اهمیت باالیی برخوردار 
می شود. در این جلس��ه ارزش میانگین در حدود 2.8 
میلیون تومان برای هر معامله به ثبت رس��ید که رقم 
قابل توجهی برای تغییر دادن روند معامالت محسوب 

نمی شود. 
در جلسه معامالتی پیش رو انتظار می رود بازار باری 
دیگر شاهد حضور تقاضای نسبی بوده و این بار تداوم 
این تقاضا بیش از 30 دقیقه باشد. محتمل ترین سناریو 
برای روز جاری، رش��د شاخص و توسعه رنگ سبز در 
نیمه نخس��ت بازار و تغییر روند ب��ازار از میانه های آن 
محسوب می شود. بدین ترتیب انتظار می رود در نیمه 
نخس��ت بازار معامله گران حقوقی از فروش خودداری 
کنند و بازار را به دس��ت معامله گران حقیقی بسپارند. 
ب��ا عبور از نیمه بازار انتظار می رود حقوقی ها قوی تر از 
90 دقیقه ابتدایی بازار ظاهر شده و معادالت را تغییر 
دهند. س��ناریوی دیگری که از احتمال نسبتا کمتری 
برای وقوع برخوردار است تداوم رنگ سبز در تمام طول 
مدت معامالت است. براساس آنچه گفته شد، نمی توان 
انتظار داش��ت بازار در چند روز آینده حرکت صعودی 
خاصی را آغاز کند، مگر آنکه معامالت روز جاری توازن 

بازار را برهم زنند. 

شنیده ها و شایعات بازار

وپارس: بانک پارسیان که با کاهش 37.5 درصدی سود 
هر س��هم 93 مواجه ش��ده، به تازگی قادر به نهایی کردن 
افزایش س��رمایه 17 ماه پیش خود ش��ده است. افزایش 
سرمایه 20درصدی این بانک )معادل 264 میلیارد تومان( 
از مح��ل مطالبات و آورده نقدی اعمال ش��ده بود اما این 

افزایش تا چهارشنبه گذشته ثبت و نهایی نشده بود.
حس�ینا: ش��نیده ها حکایت از برنامه افزایش سرمایه 
45درص��د در س��ال 1394 و همچنی��ن پیشرفت بیش 
از 98درص��د پایان��ه و مخازن نفتی و بهره ب��رداری آن در 

شهریورماه دارد. 
ش�بریز: ش��نیده ش��ده علت توقف نماد که با ابطال 
معامالت اندک آن همراه بود، ناش��ی از اعالم تعدیل سود 
قاب��ل توجه ح��دود 35 درص��دی س��ال 93 و نامه امروز 

مسئوالن آن به بورس است. 
ف�اذر: گوی��ا علت توقف ای��ن نماد مربوط ب��ه یکی از 
زیرمجموعه های این تک س��هم پرطرفدار و نوسانی یعنی 
انرژی آذرآب بوده و از قرار معلوم این شرکت با کاهش زیان 

همراه خواهد بود. 
هرمز: براس��اس شنیده ها از بازار، فوالد مبارکه در حال 
خرید هرمز اس��ت. همچنین در بازار ش��ایعاتی مبنی بر 

واگذاری بلوک هرمز به ساتا به گوش می رسد. 
تکمبا: از نماد تکمبا شایعه تعدیل سود در گزارش 12 
ماهه س��ال 93 و گزارش سه ماهه سال مالی 94 به گوش 

می رسد. 
وانصار: براساس شنیده ها از بازار وانصار در مجمع خود 
30 تومان س��ود پرداخت خواهد ک��رد و از مرداد می توان 

سود را دریافت کرد. 
تاپیکو: شنیده ها حاکی از این است شرکت برنامه فروش 
سهام شرکت غدیر خود را به سال آتی موکول کرده است. 
ش�بریز: زمزمه هایی مبنی بر برنام��ه افزایش ظرفیت 
عملی تولید در ش��بریز از 60درصد ظرفیت اس��می فعلی 
به 90درصد از نیمه دوم سال جاری، انجام مجدد مذاکرات 
نفتی با جمهوری آذربایجان مبنی بر س��وآپ نفتی از این 
کشور به شبریز و تحویل آن در بندرعباس به گوش می رسد.

بیمه ما: ش��نیده ها حکایت از انجام قراردادهای جدید 
بیمه ما با چند بانک و نهادهای دولتی و خصوصی، انتظارات 
از رشد سودآوری و فروش بیمه نامه های بیشتر توسط این 

شرکت ارزنده بیمه ای دارد.
 تایرا: شنیده شده با راه اندازی خط اعتباری بین ونزوئال 
و ایران که دولت قصد برقراری آن را دارد، ش��رکت تایرا نیز 
می تواند اق��دام به وصول طلب 57 میلیارد تومانی خود از 
یک شرکت ونزوئالیی کند. این شرکت از دولت نیز حدود 
42 میلی��ارد طلب دارد که وصول این مطالبات بر س��ود 

شرکت تاثیر بسزایی خواهد داشت. 

عمق بازار

حرف های در گوشی

دریچه 

حسن خضوعی
کارشناس بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس بازار سرمایه

عطاءاهلل صفرزاده
کارشناس بازار سرمایه

محمد صفانور
کارشناس بازار سرمایه

نادر گلشن مقدم 
کارشناس بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

کارشناس سرمایه گذاری شرکت کاتوز آرمان پارس عنوان کرد

اتفاقات اخیر بورس طبیعی است
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پس از اتفاقات جاری کشور درخصوص بحث 
هس��ته ای و تواف��ق حاصل ش��ده، در حالی که 
گمانه زنی ها بیش��تر به س��مت و س��وی بهبود 
اوض��اع کار و تولی��د معط��وف اس��ت، ب��ازار 
ل��وازم خودرو کم��اکان با تردید مواجه اس��ت. 
خودروس��ازی در ای��ران )از تولید ت��ا مونتاژ و 
واردات( همواره یکی از رش��ته هایی اس��ت که 
سرمایه گذاران بخش��ی از فعالیت خود را روی 
آن متمرکز می کنند. اینک��ه چقدر از نیازهای 
کنون��ی در داخل تولید می ش��ود، چه مقدار از 
آن وارداتی اس��ت و اصوال قطع��ات وارداتی از 
کدام کشورهاس��ت چالشی اس��ت که از دیرباز 
)خاصه در 12 س��ال اخیر( وجود داشته است. 
نگاهی به وضعیت کنونی ما را با آنچه هستیم، 
آنچه می خواهیم باشیم و توانایی هایی که داریم 

آشنا خواهد کرد. 

ترکتازیچینیها
ت��ا پی��ش از امض��ای توافق نام��ه وی��ن ب��ه 
دلیل ش��رایط خ��اص تحریم ها و نیاز کش��ور، 
پر و پا قرص تری��ن  از  چین��ی  س��رمایه گذاران 
مش��تریان بازار ایران بودند. روابط مناس��ب دو 
کش��ور و اس��تقبال عمومی تجار و شهروندان 
)به هر دلی��ل(  چین��ی  کااله��ای  از  ایران��ی 
روند روزاف��زون س��رمایه گذاری این ش��ریک 
تج��اری ای��ران را نش��ان می ده��د. به عن��وان 
مثال س��یدمحمود عبدی، مع��اون اقتصادی و 
س��رمایه گذاری س��ازمان منطقه آزاد ماکو در 
اردیبهش��ت 94 از امض��ای تفاهم نامه توس��عه 
منطق��ه آزاد ماکو با یک هلدین��گ بین المللی 
چینی خب��ر می ده��د و می گوید: »براس��اس 
درخص��وص  همکاری ه��ا  ای��ن  تفاهم نام��ه 
س��رمایه گذاری جهت احداث واحدهای تولید 
و  اطالع��ات  تب��ادل  صنعت��ی،  ماش��ین آالت 
تکنولوژی، س��اخت کارخانجات تولید قطعات 

خودرو و... انجام خواهد شد.«

صنعتگرایرانیمیتواند
به باور کارشناسان و شهادت دست اندرکاران 
صنعت خ��ودرو، امروزه اغل��ب تولیدکنندگان 
بزرگ خودرو در سراس��ر جهان ب��ا ایجاد یک 
زنجیره، بخشی از تولیدات خود را در کشورهای 
دیگ��ر تولید می کنند و به مصرف می رس��انند. 
اینکه صنعتگران چینی )یا هر کش��ور دیگری( 
بخواهند از بازار ایران به عنوان هدف اس��تفاده 
کنن��د از بدیهی تری��ن اصول تجارت اس��ت اما 
این به آن معنی نیس��ت که تولید کننده ایرانی 
توان رقابت با دیگر کشورها را ندارد. مدیرعامل 

یکی از شرکت های س��ازنده ماشین های تراش 
و دیگ��ر ابزارهای صنعتی در ای��ن باره معتقد 
است: »اگر بخواهیم، می توانیم و البته نمی توان 
منکر تاثیر حمایت های دولت ش��د.« این فعال 
بخ��ش صنعت البت��ه در زمینه های مختلف در 
حال تولید اس��ت. یکی از محصوالت شرکت او 
»استپر موتور« است که البته نوع تقلبی آن در 

این سال ها به وفور یافت می شود. 

همایشتجارتوسرمایهگذاری
در حال��ی که لوران فابیوس در روزهای اخیر 
اظهار امیدواری کرده اس��ت تا شرکت های پژو 
و رن��و همکاری های ش��ان را با خودروس��ازان 
ایرانی از س��ر بگیرند، رسانه ها خبر از همایشی 
می دهند که با هدف س��رمایه گذاری )بویژه در 
صنعت خودروس��ازی( برگزار خواهد ش��د. این 
گزارش ها به نقل از حسن تاجیک، سفیر ایران 
در اتریش حاکی است: »همایش دوروزه تجارت 
و س��رمایه گذاری در ایران اول و دوم مردادماه 
در وین پایتخت اتریش برگزار می ش��ود. هدف 
از ای��ن همای��ش که با عن��وان »همایش ایران 
و اروپ��ا- تج��ارت و س��رمایه گذاری« با حضور 

مقامات عالی رتبه اقتصادی و تجاری جمهوری 
اس��المی ایران و جمه��وری ف��درال اتریش و 
بخش های خصوص��ی و نیمه دولتی اروپایی در 
وین برگزار خواهد ش��د، تشویق سرمایه گذاری 
و تج��ارت با کش��ورمان در زمینه های معدن و 
صنایع معدنی، نفت و گاز، پتروش��یمی، خودرو 

و وسایل نقلیه است.«
 اینکه 150 گروه و ش��رکت برای حضور در 
این همایش اعالم آمادگ��ی می کنند تنها یک 
چیز را نش��ان می دهد: »ایران بازار خوبی برای 

سرمایه گذاری است.«
 اما س��هم ش��رکت های داخل��ی از این بازار 
چقدر اس��ت؟ به گمان اغلب فعاالن اقتصادی، 
داخلی ه��ا س��هم کم��ی از این می��دان رقابت 
می برن��د، زیرا ش��بکه های در هم تنیده دالالن، 
مج��ال ب��روز و ظه��ور تولید کنن��ده ایرانی  را 

گرفته اند. 

بازارآشفته،سودهایکالنکذایی
واقعیت امر این اس��ت تا زمان��ی که نظارت 
نباش��د، هیچ امیدی به موفقیت تولید کنندگان 
داخلی نیست و بازار لوازم یدکی پر خواهد بود 

از اجن��اس تقلبی که با قیم��ت اصلی فروخته 
می شود. 

ی��ک فروش��نده ل��وازم یدکی درب��اره اینکه 
چگون��ه می ت��وان جن��س اصل��ی را از تقلبی 
تش��خیص داد می گوید: »نمی توان تش��خیص 
داد، تنه��ا به وجدان فروش��نده برمی گردد.« او 
همچنی��ن از واردات قطعات یدکی چینی برای 
تولی��د پرتیراژتری��ن خودروهای کش��ور انتقاد 
کرده و می گوی��د: »واردات قطعات یدکی ابتدا 
باید در مورد شرکت های خودروساز ساماندهی 
و کنترل شود تا قطعات بی کیفیت وارد چرخه 
تولید و خدمات پس از فروش آنها نش��ود.« او 
همچنین قطعات مختلفی را کنار هم می گذارد 
و با مقایس��ه قیمت نوع ش��رکتی و چینی آن 
ب��ا هم می گوید: »مدتی پس از ش��روع واردات 
قطع��ات یدکی چین��ی، برخ��ی واردکنندگان 
ایران��ی در زمینه واردات قطع��ات تقلبی فعال 
ش��دند. قبال قطعات تقلبی وارد و با بسته بندی 
واقعی اش عرضه می ش��د اما ب��ه مرور، قطعات 
تقلبی به کشور وارد ش��د و پس از بسته بندی 
جدید، با مارک قطعات اصلی با قیمت بس��یار 

باالتری به فروش می رسد.« 

تولیددرایران
به درس��تی مش��خص نیس��ت چه می��زان از 
قطع��ات موجود در بازار ایرانی اس��ت و چقدر 
از آن از دیگر کش��ورها وارد ش��ده است. بسیار 
دیده شده، ساخته دس��ت صنعتگران ایرانی با 
بس��ته بندی و هولوگرام هایی که فروش��نده ها 
اذعان دارند به صورت کیلویی قابل تهیه در بازار 
اس��ت به مصرف کننده رسیده اس��ت اما هنوز 
هس��تند تولیدکننده هایی ک��ه در کارگاه های 
کوچ��ک و بزرگ خ��ود در حال رونق بخش��ی 
ب��ه اقتص��اد کش��ور هس��تند. امیرحس��ین. م 
ک��ه مدیرعامل یک ش��رکت صنعتی اس��ت و 
قطعات مختلف��ی -از جمله قطع��ات خودرو- 
تولی��د می کند ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»محص��والت ما با بس��ته بندی خاص خودمان 
و هولوگرام مش��خص وارد بازار می شود. دولت 
با حمایت از تولید کننده داخلی می تواند نقش 
مهمی در رونق کس��ب و کار سازندگان قطعات 
داش��ته باش��د.« او همچنین معتقد است: »با 
حمای��ت دولت قطع��ا بخش عم��ده ای از نیاز 
خودروس��ازان داخل��ی توس��ط تولیدکنندگان 
ایرانی برطرف خواهد ش��د، زیرا دانش کافی و 

اب��زار الزم، همچنین اغلب مواد اولیه مورد نیاز 
در کشور وجود دارد.«

ناامیدیتولیدکننده
از  بس��یاری  نه چن��دان دور  در گذش��ته ای 
قطعات مورد نیاز خودروس��ازان ایرانی توس��ط 
تولیدکنن��دگان ایرانی تامین می ش��د. نگارنده 
تولی��دات  ک��ه  دارد  س��راغ  را  قطعه س��ازی 
جلوبندی اش تبدیل به برند معتبری ش��ده بود 
که نه تنها ش��رکت ها، حت��ی مصرف کنندگان 
عادی نیز تمایل زیادی به اس��تفاده از آن برند 

داشتند. 
پ��س از اتفاق��ات ذک��ر ش��ده آرام آرام برند 
مورد نظ��ر به نوعی در انزوا قرار گرفت تا جایی 
که حت��ی ناچار ب��ه تعدیل نیرو ش��د. یکی از 
کارگران سابق این کارخانه به »فرصت امروز« 
می گوید: »مدیری��ت کارخانه به کیفیت قطعه 
تولید ش��ده اهمیت بس��یاری می داد و حضور 
مداوم کارشناس��ان فنی در خ��ط تولید باعث 
می ش��د کیفیت اغلب ثاب��ت بماند.« اما همین 
تولید کننده به ناچار پس از مدتی-ش��اید تحت 
تاثیر نوس��انات ارزی- از حج��م فعالیتش کم 

کرد. 

پایانسخن
توافق نام��ه ای ک��ه هفت��ه گذش��ته در وین 
ب��ه امضا رس��ید می تواند باعث تح��ول تازه ای 
ش��ود.  قطعه س��ازی(  ایض��ا  )و  اقتص��اد  در 
از  اطمین��ان س��رمایه گذاران  تولی��د،  الزم��ه 
بازگش��ت س��رمایه و س��ود اس��ت که با توجه 
 ب��ه خبرهایی ک��ه به تازگی می رس��د، می تواند

 محقق شود.
 ثب��ات ب��ازار و حمای��ت دول��ت از بخ��ش 
خصوص��ی می توان��د س��رمایه هایی را ک��ه در 
بخش های واسطه گری به کار گرفته شده است 
به سمت تولید برگرداند، چیزی که شاید بیش 
از هم��ه از حج��م واردات محصوالت چینی به 
ای��ران بکاهد. به قول مدیر یکی از ش��رکت ها: 
»وقتی خارجی ه��ا تمایل روز اف��زون دارند در 
ایران س��رمایه گذاری کنند، یعن��ی اینکه این 
ظرفیت برای س��رمایه گذاری وجود دارد. حاال 
چرا س��رمایه گذار ایرانی نمی پذی��رد، یا کمتر 
می پذی��رد س��رمایه اش را درتولید به کار گیرد 
پرسشی است که مسئوالن باید تامل بیشتری 

روی آن کنند.« 
این مدیر می افزاید: »ما قطعه س��ازان ایرانی 
حاضریم اما آیا میزان حمایتی که از چینی ها و 
دیگر خارجی ها می شود از وطنی ها هم خواهد 
ش��د؟« و این پرسش��ی اس��ت که کس��ی باید 

پاسخی به آن بدهد. 

افشینمعشوری

علی محمد بس��اق زاده در گفت وگو با ایرنا، از مذاکره یک ش��رکت معتبر 
اتریش��ی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی ایران خبر داد و گفت: 
هفته گذش��ته نمایندگان این شرکت اتریشی مذاکراتی را با مقامات شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام دادند. 
مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی افزود: این ش��رکت 
اتریشی، عالوه بر آمادگی برای سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی ایران، 
تمایل دارد فناوری ها و تکنولوژی های جدید این صنعت را نیز در اختیار ایران 
بگذارد. وی با بیان اینکه این شرکت اتریشی برای تأمین فاینانس طرح های 

پتروشیمی اظهار آمادگی کرده است، گفت: این شرکت قصد دارد پروژه های 
خ��ود را به صورت EPCF اجرا کند که تحقق آن هزینه های اجرا را بس��یار 
کاهش می دهد. وی اضافه کرد: همچنین با رفع تحریم ها، این ش��رکت قادر 
خواهد بود تکنولوژی های پیشرفته تر خود را نظیر آلیاژهایی که دارای طول 
عمر و کارآمدی بیش��تری هس��تند به ایران بدهد. وی با اشاره به مشارکت 
این ش��رکت اتریشی با یک ش��رکت ایرانی، اضافه کرد: این شراکت، شرایط 
همکاری میان دو شرکت را تسهیل و زمینه حضور گسترده تر این شرکت در 

ایران را فراهم می کند. 
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سرنخ

خبر

کالفاول

ب��ازار بازی های رایانه ای ایران به واس��طه وجود نس��ل جوان و جمعیت 
کارب��ری 20 میلیون��ی فرص��ت مناس��ب ب��رای س��رمایه گذاری و البته 

بس��تری بک��ر برای انتق��ال فرهنگ بومی اس��ت، موضوعی ک��ه چندان 
 مورد توجه قرار نمی گیرد و س��رمایه گذاری های درخوری برایش صورت 
نگرفت��ه اس��ت. در دنیای ام��روز رایانه ها و تمامی ش��اخه ها و حوزه های 
مرب��وط به آن نقش��ی انکارناپذیر در زندگی بش��ر دارن��د و در این میان 
حوزه بازی های رایانه ای به واسطه مخاطب گیری نسل جوان به طور اخص 
و طیف گس��ترده ای از کارب��ران به صورت اعم، جای��گاه منحصربه فردی 
به خ��ود اختصاص داده و کش��ورها و ش��رکت های فع��ال در این حوزه 
ب��ه دنبال بهره ب��رداری حداکثری از بازار پرس��ود چنی��ن محصوالتی و 
 در س��طح کالن ت��ر انتقال مبان��ی و مفاهیم فرهنگی خ��ود به مخاطبان

 هس��تند. این در حالی اس��ت که ای��ران تقریب��اً مصرف کننده بازی های 
رایانه ای است و توجه به سرمایه گذاری و تولید در این شاخه آنچنان که 
باید صورت نگرفته است، ما هم در این کالف پیشنهاد می دهیم با توجه 
به وجود جمعی��ت 20 میلیون نفری کاربران بازی های رایانه ای به عالوه 
افرادی که به صورت تخصصی در این حوزه کار می کنند به خوبی می توان 

در این حوزه سرمایه گذاری های مناسبی انجام داد. 

کالفدوم

ای��ران یکی از س��رزمین هایی اس��ت ک��ه در جای ج��ای آن فرصت های 

س��رمایه گذاری در ش��اخه های مختلف دیده می شود اما آنچه برای بسیاری 
از س��رمایه گذاران بالقوه حائز اهمیت است حمایت های آن شهر یا استان از 
س��رمایه گذاران است به گونه ای که در بوروکراسی های اداری گرفتار نشوند و 
حداالمکان مش��مول وام و تسهیالت برای شروع سرمایه گذاری خود باشند. 
در این بین مشهد به عنوان یکی از شهرهای توریستی و زیارتی ایران همواره 
مورد توجه بس��یاری از سرمایه گذاران البته بیشتر در حوزه های گردشگری 
بوده است اما بخش های تولید در این شهر همچنان پتانسیل های بسیاری را 
برای س��رمایه گذاران باقی گذاشته است. همچنین شورای شهر و شهرداری 
مشهد موافق منفعت سرمایه گذاری اند و گفته اند: همچنان فرش قرمز برای 
س��رمایه گذاران در مشهد گس��ترده است. س��ید صولت مرتضوی، شهردار 
مشهد در جلسه مش��ترک با اعضای شورای شهر، سرمایه گذاران پروژه های 
مشارکتی و مدیران اقتصادی شهرداری مشهد با بیان این مطلب افزود: ایران 
کانون ثبات در منطقه اس��ت و مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران دارای 

فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. 

بازار20میلیونیکاربرانبازیهایرایانهای
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تجارت جهانی لباس های دست دوم
تج��ارت جهانی لباس ه��ای دس��ت دوم تاریخی 
طوالن��ی دارد. تا میانه ق��رن 19 میالدی، لباس های 
دس��ت دوم بخش مهمی از لباس های مصرفی مردم 
جه��ان را تامین می کردند و بس��یار رای��ج بودند. در 
پی صنعتی ش��دن و تولید انبوه و همچنین افزایش 
دستمزد بود که عموم مردم قادر به خرید لباس های 

نو شدند و پوشیدن دست دوم ها از رونق افتاد. 
در دوره اس��تعمارگری اروپا، لباس های دست دوم 
به کشورهای مستعمره صادر می شد و بخشی از آنها 
هم برای اس��تفاده مردم فقیر به دست فروشگاه های 

خیریه می رسید. 
از زم��ان جن��گ جهان��ی دوم تج��ارت لباس های 
دس��ت دوم در تمام جهان رش��د کرده است. اما این 
بار اهمیت محیط زیس��ت در درج��ه اول قرار دارد و 
باعث ترویج فرهنگ اس��تفاده از دس��ت دوم ها شده 
اس��ت. مردم یاد می گیرند ک��ه چگونه مصرف کنند 
تا محیط زیس��ت را به خطر نیندازن��د و از منابع آن 

بهره برداری بیش از حد نکنند. 
بعضی از فروش��گاه های دست دوم فروشی در اروپا 
و آمریک��ا دوب��اره رونق گرفتند و برای دوس��تداران 
محیط زیس��ت بسیار مورد احترام هس��تند. امکانات 
اینترنت هم به قدرت خریدوفروش دست دوم افزود 

و یک بار دیگر به این تجارت نیرو داد. 

موسسات خیریه
 Salvation موسس��ات خیریه مشه��وری مث��ل
Army )سپاه رستگاری(، Goodwill )حسن نیت( 
و Oxfam در جه��ان بزرگ ترین دس��ت اندرکاران 
تبادل لباس های دس��ت دوم و رساندن آنها به دست 
نیازمندان هس��تند. این سازمان های خیریه به عنوان 
یک شیوه سرمایه گذاری و جمع آوری کمک، لباس ها 
را جم��ع آوری می کنند و فراتر از مرزهای یک کشور 
خاص، با قیمت های بسیار پایین دوباره می فروشند. 
فروش��گاه های خیریه ای که ای��ن لباس های ارزان را 
عرضه می کنند از س��ال های 1960 و 1970 ش��کل 
گرفتند و بس��یار نیرومند ش��دند. فروشگاه هایی که 

سودمحور بودند هم از 1980 پیدا شدند. 

یک شیوه محیط زیستی
بازار خریدوفروش دس��ت دوم ه��ا به میزان زیادی 
به س��مت بحث های حمایت از محیط زیست کشیده 
ش��ده است. پس از تغییر ش��رایط اقتصادی و بهبود 
س��طح زندگی در بس��یاری از نقاط جه��ان، کارکرد 
این فروشگاه ها تغییر کرد و شعارهای محیط زیستی 
جای انسان دوستی و کمک به نیازمندان را تا حدی 
گرفت. اس��تفاده از لباس های دس��ت دوم در نهایت 
ش��کلی از بازیافت به حس��اب می آی��د و این تبادل 
میان خریدار و فروش��نده بخش��ی از منابع زمین را 
حف��ظ می کند و از تولید دوب��اره جلوگیری می کند. 
موسسات مشهور جهان برای بازیافت پارچه و لباس، 
این دست دوم ها را به کشورهای آمریکای مرکزی و 
لباس های کم کیفیت تر را با کشتی به آفریقا و آسیا 
می فرستند. مراکز تجاری مهم لباس های دست دوم 
در آفریقای جنوبی، کانادا، بلژیک، هلند و مجارستان 

هستند. 

صادرکنندگان بزرگ
برخالف تصور بسیاری از افراد درباره رشد ملت ها 
و کمتر ش��دن نیاز به این گون��ه لباس ها، تجارت این 
دس��ت دوم ها بین سال های 1991 تا 2004 دو برابر 
شده اس��ت. در کشورهای ثروتمند غربی، لباس های 
دس��ت دوم ب��ازار مح��دودی دارن��د ام��ا در جهان 
س��وم، این لباس ها بخشی از زندگی مردم هس��تند. 
بزرگ ترین صادرکنندگان لباس دس��ت دوم آمریکا، 

انگلستان، آلمان و هلند هستند.
 بزرگ تری��ن واردکنندگان این لباس ها کشورهای 
جنوب صح��رای آفریقا هس��تند ک��ه مصرف کننده 
25درصد بازار جهانی لباس های دست دوم هستند. 
بعض��ی کشورها مث��ل فیلیپین و هن��د واردات این 
لباس ها را ممنوع کرده اند تا صنعت نس��اجی محلی 
را حفظ کنند. اما کشورهای دیگری مثل پاکس��تان، 
اوگاندا و آفریقای جنوبی هم که صنعت نساجی قوی 
دارند، برخالف موارد قبلی محدودیتی ایجاد نکرده اند 
یا قوانین خاصی وضع کرده اند. مثال آفریقای جنوبی 
تنها این واردات را به امور خیریه محدود کرده است 
و اج��ازه انجام تجارت و خریدوف��روش این لباس ها 

را نمی دهد. 

از برندها تا محلی ها
تج��ارت دس��ت دوم از یک کشور ب��ه کشور دیگر 
متفاوت اس��ت. مثال در نیجریه و سنگال استفاده از 
لباس های دس��ت دوم بازتاب دهنده سنت ها و رسوم 
محلی اس��ت و رواج دارد. در براب��ر آن، در آفریقای 
جنوبی یا زامبیا فروش��گاه های دس��ت دوم فروشی 
س��نت غربی و م��د آمریکای��ی را تروی��ج می کنند. 
بعض��ی از کشورها حتی ش��یوه های تجارت غربی را 
برای خریدوفروش دس��ت دوم انتخاب کرده اند. مثال 
در آفریقای جنوبی از س��ایت هایی مثل eBay برای 
این کار اس��تفاده می ش��ود. در مراکز اقتصادی این 
کشور مثل کیپ تاون، مردم می توانند فروشگاه های 
دست دوم را در انواع مختلف ببینند؛ از فروشگاه های 
خیریه تا بوتیک های دس��ت دوم فروش��ی برندهای 

مشهور جهانی. 
بنابرای��ن تقاضا برای این لباس ه��ا میان قشرهای 
مختل��ف مردم وجود دارد. حتی آنهایی که از مد روز 

پیروی می کنند. 

دریچه

زمانی که مردم ایران ش��ب ها به 
انتظار سریال اوش��ین و ماجراهای 
زندگ��ی زن ژاپن��ی می نشس��تند، 
ش��د  ادبیات ش��ان  وارد  تاناک��ورا 
و طول��ی نکشی��د ک��ه به ب��ازار و 
اقتصادش��ان ه��م راه پی��دا ک��رد. 
فروشگاه دست دوم فروشی سریال 
ژاپن��ی الگویی ب��رای خریدوفروش 
شده بود اما چند سال بعد نگرانی ها 
از بابت سالمت خریداران لباس های 
دس��ت دوم باعث آغاز برخوردها با 
در  ش��د.  فروش��گاه هایی  چنی��ن 
خ��رداد م��اه 93 بود ک��ه مدیرکل 
برنامه ریزی دس��تگاه های اقتصادی 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ب��ا هش��دار نس��بت به فروش 
لباس ه��ای دس��ت دوم خارجی و 
تاناکورا، از عدم تمدید مهلت ادامه 
فعالی��ت این واحده��ا و پلمب آنها 
خب��ر داد. از مدت ها قبل هشدارها 
به فروش��ندگان لباس های دس��ت 
دوم شروع ش��ده بود و این واحدها 
ب��رای تغییر رویه فرصتی در اختیار 
داش��تند و باید قی��د خریدوفروش 
می زدن��د.  را  دوم ه��ا  دس��ت 
مس��ئوالن اتحادی��ه تولید کنندگان 
در  ه��م  پوش��اک  فروش��ندگان  و 
همراه��ی ب��ا نهاده��ای باالت��ر، بر 
جم��ع آوری فروش��گاه های تاناکورا 
تاکی��د کرده بودند. فروش��گاه هایی 
ک��ه لباس های دس��ت دوم وارداتی 
را ب��ه قیم��ت ارزان می فروختن��د 
و ب��ه گفت��ه آنه��ا تهدی��دی برای 
بهداش��ت به حس��اب می آمدند. اما 
جمع آوری و پلم��ب این واحدها به 
تجارت لباس های دس��ت دوم پایان 
ن��داد. تجارتی که در جهان س��ابقه 
دیرین��ه دارد، در ایران ه��م به راه 
است و از روی زمین کمی پایین تر 
رفته و زیرزمینی ش��ده است. گفته 
می شود لباس های تاناکورا در ایران 
از لباس هایی هس��تند که توس��ط 

س��ازمان های خیریه در کشورهای 
اروپایی ب��رای کمک به کشورهایی 
نظیر پاکس��تان، عراق و افغانستان 
فرستاده می شود و با توجه به اینکه 
مدل این پوش��اک با پوش��ش افراد 
نام ب��رده مغایرت دارد،  کشورهای 
آنه��ا را در همان بس��ته بندی ها به 
س��ایر کشورها از جمل��ه خریداران 
ایران��ی می فروش��ند. ای��ن روزها با 
ممنوعیت فروش رسمی لباس های 
دست دوم، فروش غیررسمی ادامه 
دارد و ب��ه صفحه ه��ای اینترنتی و 
ش��بکه های  در  ش��خصی  پیج های 

اجتماعی منتقل شده است. 

10درصد خرج داللی آنالین
ف��روش  پیج ه��ای  از  یک��ی  در 
ل��وازم دس��ت دوم در اینس��تاگرام 
اعالم ش��ده که »تبلیغ کاال رایگان 
اما هنگام فروش 10درصد  اس��ت، 
به ما تعل��ق می گیرد.«یک ش��لوار 
کتان کشی در حد نو 45هزار تومان 
قیمت گ��ذاری ش��ده. بعضی ه��ا در 
کامنت ه��ای عکس ها برای ارس��ال 
آمادگی  اعالم  اجناس ش��ان  تصویر 
کرده ان��د. یکی از کاربران نوش��ته: 
»ببخشی��د م��ن لباس عروس��م رو 
می خوام بذارم توی پیج تون. می شه 

به kik پیام بدین؟«
ی��ک لباس ع��روس دس��ت دوم 
ک��ه صاحبش می گوی��د 2 میلیون 
و 600ه��زار تومان قیمت داش��ته، 
در ای��ن صفح��ه 850ه��زار تومان 
قیمت گذاری شده. کامنت های زیر 
عک��س می گوید مشتری های لباس 
از قیمتش شوکه شده اند و معتقدند 
با نصف آن می ش��ود ی��ک لباس را 

اجاره کرد. 
با همین قیمت گذاری هاس��ت که 
بعض��ی از لباس ها ف��روش نرفته اند 
و در عکس ه��ای جدی��د صفح��ه 
ب��ا قیم��ت دیگ��ری دوب��اره ثبت 
 ش��ده اند تا باالخره مشتری شان را 

پیدا کنند. 

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
صفحه ه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی 
 ebay اینس��تاگرامی که خودش را
ایرانی می نام��د و فالوورهای زیادی 
دارد، در هر پست تصویری از لباس 
یا وسیله فروشی می گذارد و قیمت 
آن را زی��ر عک��س درج می کن��د. 
خرج وس��اطت فروش هر کاال برای 
صاحب ای��ن صفحه 2ه��زار تومان 
است. افرادی که لباسی برای فروش 
دارند می توانن��د آن را برای ادمین 
دایرکت کنند تا عکس کاالی ش��ان 
در صفح��ه منتشر ش��ود و برایش 

مشتری پیدا شود. 
یکی از آخرین پس��ت های صفحه 
مربوط به یک کت و شلوار مجلسی 
زنان��ه با رنگ مغز پس��ته ای اس��ت 
قیمت گذاری  توم��ان  که 250هزار 
ش��ده و شماره تماس صاحب لباس 
زیر آن درج ش��ده اس��ت. بعضی از 
کاربران دوستان ش��ان را زیر عکس 
منش��ن کرده اند تا بلکه لباس��ی را 
ک��ه دنبالش بوده اند اینجا با قیمتی 
ارزان ت��ر پیدا کنند. البته نه آن قدر 
ارزان که هر کسی قادر به خرید آن 
باشد. بعضی از لباس های صفحه از 
برندهای مشهور هس��تند و قیمت 
دس��ت دوم ش��ان هم چندان ارزان 
نیس��ت. البت��ه ب��ازار چانه زنی هم 
بی رمق نیس��ت؛ قیم��ت یک کفش 
پاش��نه بلند نو با طرح پوست ماری 
50هزار تومان درج شده اما یکی از 
کاربران در کامنت ها نوش��ته: »اگر 

اینو 30 می دید می خوام.«
فق��ط لباس نیس��ت ک��ه در این 
صفحه ه��ا مشت��ری خ��ود را دارد. 
تصوی��ر ی��ک لوس��تر ب��ه قیم��ت 
550هزار تومان، یک دوربین کانن 
7 مگاپیکس��ل به قیمت 170هزار 
تومان، یک س��ت ساعت و شمعدان 
طالیی لوکس ب��ه قیمت 800هزار 
توم��ان، س��رویس ک��اور لح��اف و 
روبالش��ی با قیمت 80ه��زار تومان 
و حت��ی تع��دادی م��داد آرایش��ی 

مارک دار به قیم��ت 12هزار تومان 
هم می��ان اجناس دیده می ش��ود. 
زیر بعضی از اجن��اس در کامنت ها 

نوشته شده: فروخته شد. 

خریدار و فروشنده 
هر دو راضی اند

صاح��ب این صفحه درب��اره ایده 
ساخت آن و نقش چنین صفحه ای 
در رد و ب��دل کردن دس��ت دوم ها 
به »فرصت ام��روز« می گوید: »من 
همیش��ه می دیدم ج��ای ebay در 
ای��ران خالی اس��ت و خوش��بختانه 
االن در پی��چ ما خریدوفروش انجام 
می ش��ود و اس��تقبال از آن خ��وب 
ب��وده. گرچه من فک��ر نمی کردم با 
وجود صفحه هایی که رایگان آگهی 
می دهند از پیج ما اس��تقبال شود. 
اغلب مردم در خانه هایشان اجناسی 
دارند که اس��تفاده نمی ش��ود و این 
فرصتی اس��ت که بتوانند آنها را به 
پول تبدیل کنن��د. هیچ کس از این 
کار بدش نمی آی��د و حتی فرصتی 
ایجاد می شود که افراد بتوانند وسیله 
خاصی را که دنبال��ش بوده اند پیدا 
کنند و بخرند. ب��رای همین تقریبا 
همه کس��انی که صفح��ه را فالوور 
می کنن��د خری��دار هس��تند. نقش 
اصلی م��ا تبلیغ��ات و اضافه کردن 
فالوور و انتشار عکس است. هر چه 
فالوورهای ما بیشتر ش��ود احتمال 
ف��روش کاال بیشتر اس��ت. حتی ما 
از کشوره��ای دیگ��ر ه��م مشتری 
داری��م که ایرانی هایی هس��تند که 
در آلمان و فرانس��ه و ترکیه زندگی 
می کنند و اجناس ش��ان را به ایران 

می فرستند.«
او در توضی��ح اینکه چرا با وجود 
اجناس نو، افراد خرید دس��ت دوم 
را ترجیح می دهند، می گوید: »اول 
این توضیح را بدهم که در بسیاری 
از مواقع منظور از جنس دست دوم 
اجناس��ی نیس��ت که خیل��ی کهنه 
هس��تند یا صد بار استفاده شده اند. 

بعضی از مردم لباس هایی می خرند 
و بع��د از آن خوش��شان نمی آید و 
بدون اس��تفاده مدت ه��ا آن را نگه 
می دارند یا فقط یک بار می پوشند. 
اینجاس��ت ک��ه لب��اس می تواند با 
قیمتی پایین تر از قیمت خرید مال 
کس دیگری شود که از آن استفاده 
می کند. این وسط هر دو طرف سود 
می برند؛ هم فروشنده، لباسی را که 
ممکن بود چند سال در کمد بماند 
فروخته و هم خریدار توانسته لباس 
مورد عالقه اش را زیر قیمت بخرد.«

ادمین این صفحه در توضیح علت 
باال بودن قیمت بعضی از لباس های 
دس��ت دوم می گوید: »دلیل قیمت 
باال خرید گران اس��ت. بعضی از این 
لباس ها برند هس��تند و حتی طرف 
ناچار می ش��ود با 40درصد کمتر از 
قیمت خرید آن را بفروش��د که باز 
هم گران اس��ت. اما همین لباس ها 

هم به فروش می روند.«
امک��ان  آنالی��ن  خریدوف��روش 
نظارت واس��طه بر س��الم بودن کاال 
را از بی��ن می برد. تنه��ا چیزی که 
صاحب صفحه می بیند عکسی است 
که به جای فروش��نده به اش��تراک 
می گذارد. این واس��طه دس��ت دوم 
فروش��ی در توضی��ح این مس��ئله 
می گوید: »ما به خریدار و فروشنده 
تاکی��د می کنیم که کاال را حضوری 
تحویل بگیرند و تحویل بدهند. اگر 
ه��م دور بودن��د حتم��ا عکس های 
زی��ادی رد و بدل کنن��د تا خریدار 
کامال توجیه ش��ود و خدا را شکر تا 

االن ناراضی نداشتیم.« 

حراجی های شخصی
بعض��ی از دس��ت دوم فروش ه��ا 
واس��طه نیس��تند، بلک��ه اجن��اس 
خود را ح��راج کرده اند و صفحه ای 
برای نمایش اجناس حراجی ش��ان 
ساخته اند. صاحب یکی از صفحات 
حراجی درباره آن نوشته: »حراجی 
کوچ��ک من ب��ه دلی��ل جابه جایی 

هزینه ارسال با خود مشتری است.« 
5ه��زار و 630 نف��ر ای��ن صفحه را 
لباس های شخصی  دنبال می کنند. 
که بعضی از آنها هنوز اتیکت دارند، 
زی��ورآالت، عروس��ک و کف��ش و... 
همه چیز در این حراج خانگی پیدا 

می شود. 
یک صفحه حراج ش��خصی دیگر 
3269 فال��وور دارد. در این صفحه 
کی��ف و کف��ش و لباس ه��ای زنانه 
به ح��راج گذاش��ته ش��ده اند و هر 
ک��دام جداگان��ه عک��س و قیم��ت 
دارند. اتوی نوی ژاپنی اصل آکبند 
30ه��زار تومان، صن��دل اورجینال 
GAP 85هزار تومان و لباس شب 
دیزل 38ه��زار تومان قیمت گذاری 
صفحه،کتان��ی  صاح��ب  ش��ده اند. 
اص��ل نای��ک را ک��ه مدعی اس��ت 
300ه��زار تومان خری��ده 78هزار 
تومان می فروشد. کفش چرم تبریز 
85ه��زار تومانی به صرفه تر اس��ت 
و 20ه��زار توم��ان آب می خ��ورد. 
ش��ال ها و روس��ری های مارک هر 
ک��دام 10هزار تومان قیمت دارند و 
کی��ف چرم ترک را ک��ه فقط 2 بار 
استفاده شده می ش��ود با 100هزار 
تومان خری��د. حراجی های خانگی 
در ش��بکه های اجتماع��ی دیگر هم 
به راهند. یک��ی از این صفحات در 
فیس بوک اس��ت که محل��ی برای 
در  مختل��ف  حراجی ه��ای  اع��الم 
س��طح شهر اس��ت. صاحب یکی از 
حراجی ها که تعدادی پست در این 
صفحه ثبت ک��رده در توضیح علت 
برپایی حراجی اش نوش��ته: »حراج 
کل ل��وازم خانه کامال ن��و به دلیل 
مهاجرت. هرچی بخوای هس��ت؛ از 
لباس عروس گرفته تا لباس شب و 
لوازم خانه تا آخر همین هفته فوری 
فوری به فروش می رس��د. 169 نفر 
ای��ن صفح��ه را دنب��ال کرده اند. از 
پرده ه��ای خانه تا لوازم آش��پزخانه 
و دکوراس��یون همه چیز به فروش 

می رسد. 

چند س��ال پیش بود که در اندونزی بیش 
از 2 هزار زن به اتفاق، لباس های دس��ت دوم 
خود را در میدان یک ش��هر شستند و ضمن 
به ثبت رس��اندن رکوردی ت��ازه، لباس های 
شس��ته ش��ده را به یتیم خانه ها اهدا کردند. 
اهدای لباس های دست دوم به نیازمندان در 
تمام جهان حرکتی ش��ناخته شده و مرسوم 
است. در ایران هم رویدادهای مختلفی برای 
جم��ع آوری لباس های بدون اس��تفاده برگزار 
ش��ده اس��ت تا آنچه گوش��ه کمده��ا خاک 
می خورد به دس��ت کسانی برس��د که به آن 

نیاز مبرم دارند. 
زه��را یک��ی از کارب��ران وب��الگ نوی��س 
ک��ه برای نخس��تین بار ب��ه مغ��ازه تاناکورا 
برخ��ورده و از ای��ده این مغازه ه��ا به اهدای 
لباس های دس��ت دوم رس��یده در وبالگش 
می نویسد: »راس��تش من اصال نمیدونستم 
چنی��ن مغازه هایی ت��و ته��ران داریم. حاال 
اینا ک��ه دارن نوعی تج��ارت می کنن اما به 
نظ��رم ایده اش ایده خوبی��ه. یعنی یه جایی 
باش��ه که ما بریم لباس های دس��ت دوم یا 
لباس هایی که دیگه نمی پوش��یم رو بدیم به 
اونج��ا و اونا به صورت رایگان ب��دن به افراد 
نیازمند. من خودم به ش��خصه کلی کفش و 
انواع بارونی و لباس گرم دارم که خیلی وقته 

نمی پوشمشون و بعضیاش��ون رو فقط چند 
بار پوش��یدم و خوش��م نیومده. مطمئنم که 
خیلیا هس��تن که اینجور لباس ها رو دارن و 
استفاده نمی کنن و خیلیام هستن که ندارن 

و نمی تونن بخرن.«
این ایده نخس��تین بار نیست که به ذهن 
کس��ی رس��یده. کمپین دس��ت های س��بز 
نمون��ه ای از حرکت های��ی اس��ت ک��ه برای 

اهدای لباس و لوازم دست دوم به نیازمندان 
طراحی ش��ده اس��ت. بنیاد نیکوکاری ترنم 
مهر این کمپین را ایجاد کرده تا افرادی که 
وس��یله نو، یا در حد نو و دس��ت دوم تمیز 

دارن��د، آن را به مردم نیازمند ببخشند و در 
عین حال به محیط زیست کمک کنند. آنها 
بع��د از هر بار جمع آوری و ارس��ال وس��ایل 
برای مردم مناط��ق محروم تصاویری از این 
وس��ایل را منتشر می کنند ت��ا خیران را در 
جریان اقدامات ش��ان قرار دهند. این خیریه 
برای نوزادان هم از همین طریق سیسمونی 

جمع آوری می کند. 
آسایشگاه کهریزک از جمله مراکزی است 
که لوازم دس��ت دوم را از خیران می پذیرد. 
مدیر روابط عمومی آس��ایشگاه در این باره 
گفته اس��ت این اجن��اس و ملزومات پس از 
تفکیک بر حسب نیاز به بخش های مختلف 
آسایشگاه جهت بهره برداری ارسال می شود.

 آن دس��ته از ملزومات��ی که توس��ط انبار 
مرکزی به عنوان مازاد اعالم شده، در بازارچه 
خیریه ای که در محل آسایشگاه برپا می شود 
به افراد نیازمندی که از روستاهای اطراف در 
روزهای خاص به آسایشگاه مراجعه می کنند 

فروخته می شود. 
همچنین در قم جمعی از طالب ش��هرک 
مهدی��ه چن��د س��الی اس��ت که دس��ت به 
جمع آوری لباس و س��ایر اقالم مازاد بر نیاز 
خ��ود زده اند و آنها را به رایگ��ان در اختیار 

نیازمندان قرار می دهند. 

دست دوم هایی که سر از خیریه در می آورند

اهدا به جای فروش

دست دوم فروش ها بعد از ممنوعیت و پلمب کجا رفتند؟ 

تاناکورادراینستاگراموفیسبوک
مینا عینی فر



ساخت میکروفن های فراصوت سبک
فیزیکدانان دانشگاه 
برکلی  در  کالیفرنیا 
ب��رای  گراف��ن  از 
ساخت میکروفن های فراصوت سبک وزن و فوق نازک 
اس��تفاده کرده ان��د. این میکروفن ها ام��کان برقراری 
ارتب��اط دوطرف��ه و باکیفیت ب��اال را در طیف صوتی 
که معموالً توسط دلفین ها و خفاش ها به کار می رود، 
فراه��م می کند. دیافراگم گرافنی ک��ه برای ابزارهای 
جدید خلق ش��ده، فقط یک ات��م ضخامت دارد. این 
دیافراگم ها س��فتی، نرمی و همچنین اینرسی پایین 
را ترکی��ب کرده و این موضوع به آنها توانایی واکنش 
به طیف وس��یعی از فرکانس ها را می دهد. در حالت 
کلی، بلندگوها و میکروفن ها از دیافراگم های کاغذی 
یا پالستیکی استفاده می کنند که برای منتشرکردن 
یا شناس��ایی صوت مرتعش می ش��وند. ب��ا این حال، 
کاغذ یا پالس��تیک ب��ه کار رفته در ای��ن ابزار دارای 
طیف وس��یع فرکانسی نیس��تند. اما گرافن متفاوت 
اس��ت و به دلیل نازک بودن قابل توج��ه آن، ورقه ای 
محکم از این ماده به آس��انی توسط نویزهای ورودی 
منکس��ر می ش��ود یا اینک��ه با تالش اندکی توس��ط 
انرژی الکترومغناطیس��ی مرتعش می ش��ود تا صوت 
تولید کند. این ماده با داش��تن اینرس��ی پایین، قادر 
به نش��ان دادن واکنش س��ریع به تغیی��رات وارده در 

فرکانس است. 
در نتیجه، میکروفن ها و بلندگوهای گرافنی قادر به 
شکارکردن یا ساطع کردن طیف های بی نهایت وسیع 
فرکانس های صوتی با کارایی 99 درصد هستند. این 
در حالی اس��ت که بلندگوهای استاندارد به ندرت به 

کارایی بیش از 8درصد می رسند. 

رصد منابع اشعه ایکس بسیار 
قدرتمند در کهکشان های همسایه

دانشمندان رصدخانه 
فیزی��ک  وی��ژه 
نجومی در روس��یه 
و دانش��گاه کیوت��وی ژاپن با اس��تفاده از تلس��کوپ 
Subaru اجرام مرموزی موسوم به منابع اشعه ایکس 
فوق درخش��ان  )ULXs( را در کهکشان های همسایه 
یافته اند که جریانات قوی را با س��رعت های بسیار باال 
به درون سیاه چاله ها می ریزند. جریان های قوی نشان 
می دهد این س��یاهچاله ها باید بسیار کوچک تر از حد 
انتظار باشند. به نظر می رسد این اجسام، خویشاوندان 
یک��ی از عجیب ترین اجرام کیهانی در کهکش��ان راه 
ش��یری به نام SS 433 باشند. مشاهدات تیم علمی 
ب��ه آشکارش��دن ماهیت اینULXها کم��ک کرده و 
همچنین درک دانش��مندان از چگونگی ش��کل گیری 
سیاه چاله های غول پیکر در مراکز کهکشانی و چگونگی 
جریان یافتن س��ریع ماده به درون این سیاه چاله ها را 
افزایش خواهد داد. مشاهدات اشعه ایکس دانشمندان 
از کهکشان های همسایه این منابع بی نهایت درخشان 
را در وضعیت هایی نش��ان می دهد که میلیون ها برابر 

قدرتمندتر از خورشید هستند. 

حیرت دانشمندان ناسا از صفحات 
یخی پلوتو

کشف جدید کاوشگر 
افق ه��ای نو در پلوتو 
ناس��ا  دانش��مندان 
را حیرت زده کرده اس��ت. کاوشگر روباتیکی افق های نو 
که این روزها مهمان سیاره کوتوله پلوتوست حاال باز هم 
خبرس��از شده اس��ت. این بار کاوشگر تصاویری به زمین 
ارسال کرده که در آن آثاری از یخ دیده می شود که تنها 
۱۰۰ میلیون سال قدمت دارند و حتی گفته می شود که 

احتمال جوان تر بودن این یخ ها نیز وجود دارد. 
نقط��ه ای از پلوتو که در این تصویر دیده می ش��ود، به 
یادبود پرتاب نخس��تین ماهواره س��اخت دس��ت بش��ر، 
Sputnik Planumنامگذاری شده است. این نقطه در 
مجاورت کوهستان یخی پلوتو قرار دارد که چند روز پیش 
و در خالل ارس��ال نخستین تصاویر ش��فاف از این جرم 

فضایی به زمین برای دانشمندان ناسا رمزگشایی شد. 
مطالعه دقیق دانش��مندان نشان می دهد این صفحات 
یخی پس از شکس��ته شدن به قطعات نامنظمی تبدیل 

شده اند که هر یک حدود ۲۰ کیلومتر پهنا دارند.

در خردادماه س��ال 94، 3637.4 تن نوش��ابه وارد کش��ور ش��ده که ارزش آن، 
377637۲ دالر ب��وده اس��ت. س��هم ای��ن نوع کاال ب��ا توضیح تعرفه  »نوش��ابه-

آب گونه ه��ای الکل��ی و س��رکه« ۰.۱4 درصد از س��هم ارزش��ی واردات را به خود 
اختصاص داده اند.

 همچنین میزان نوش��ابه وارد ش��ده به کش��ور در خردادماه 94 نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته، درحالی که ۲4.3۲ درصد از لحاظ وزن کاهش داشته، اما 

۲.۱۰درصد از لحاظ ارزش با رشد روبه رو شده است. 
براس��اس آمار منتشر شده گمرک، در سومین ماه س��ال جاری، ۱۲73.5 تن به 
ارزش 38۲۲389 دالر وارد کش��ور ش��ده که نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته، 
 ۲۲۱.48 درص��د از لح��اظ وزن و ۱۰7.63 درص��د از لح��اظ ارزش افزای��ش 

داشته است. 
همچنین توتون و تنباکوی وارد شده به کشور در این ماه، نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، ۱۰45.۰6درصد از لحاظ وزن و 657.۲۰ درصد از لحاظ ارزش رشد 

داشته است. 
به ط��وری که در خردادماه ۱۰7.۱ تن توت��ون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی 
ساخته شده به ارزش ۲89۲36 دالر به کشور وارد شده است. درحالی که در مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته، تنها 9.4 تن از این کاال به ارزش 4۲.75 دالر وارد کشور 

شده بود. 

 قیمت روز محبوب ترین موبایل های مناسب عکاسی سلفی در بازار به روایت بازار موبایل تهران به شرح جدول زیر است: 

قیمت  محبوب ترین  موبایل های  مناسب  سلفی

س��الم خوانن��دگان عزیز. همان طور که مطلع هس��تید، اخی��راً صحبت از خرید 
هواپیماهای جدید روس��ی و اضافه ش��دن آن به ناوگان هوایی ایران شده است. از 
آنجا که همه خاطرات مفرح و جذابی از پرواز هواپیماهای روسی در ایران داریم و 
اصاًل قضیه تا جایی بیخ پیدا کرده که پرواز با هواپیماهای روسی برای مسافران به 
مثابه  »ترن هوایی« س��وار شدن در شهربازی نیویورک است، لذا قصد داریم برای 
ورود هواپیماهای جدید روسی به ناوگان هوایی کشور، خودمان را آماده کنیم و از 
همین االن گزاره هایی را برای ایجاد تنوع و مدیریت بحران به مس��ئوالن ذی ربط 

پیشنهاد کنیم: 
۱. هنگام س��قوط هواپیما، خلبان بگوید:  »مسافرین محترم، به علت نقص فنی 
مش��غول سقوط آزاد هستیم، لذا خونسردی خود را حفظ کرده، صندلی های خود 
را در حال��ت قائم ق��رار داده و کمربندهای خود را ببندید. لطفا تا لحظه برخورد با 
زمی��ن صندلی های خود را ترک نکرده و به تکمی��ل متن وصیت نامه خود اهتمام 

ورزید. 
۲. به جای جمله باال، خلبان بگوید:  »مسافرین محترم، همون همیشگی!«

3. هنگام تهیه بلیت، فرم تکمیل وصیت نامه هم به مسافرین محترم بدهند. 
4. هواپیماها اگر همان توپولوف اس��ت و تنها اس��مش را ع��وض کرده اند، به ما 

بگویند، ما طاقتش را داریم. 
5. این نکته به هواپیماهای روسی ربطی ندارد، ولی وجدانا از آنجا که اخیرا کار 
بیخ پیدا کرده و دکل مکل گم می ش��ود، هواپیماها را بیخیال ش��ده و حواسشان 

باشد کسی  »برج مراقبت« را کف نرود! 
6. مخابرات با ردیابی مسافرین محترمی که داخل هواپیما بودند و از کف زمین 
برای همیش��ه به آسمان رفتند، آپش��نی طراحی کند که در صورت تماس اقوام و 
خویشان طرف، به جای اینکه بگوید:  »مشترک گرامی، مشترک موردنظر شما در 
حال حاضر در دس��ترس نمی باشد،« بگوید:  »مشترک گرامی!  مشترک موردنظر 
ش��ما کاًل هرگز در دسترس نمی باشد« که مش��ترک گرامی مزبور بیخودی عالف 

نشود و چند دقیقه یک بار زنگ نزند. 
پس از سقوط اقدامات ذیل صورت گیرد: 

7. پی��دا کردن مقصر جدید: کاله مهماندار کج بود، تعادل هواپیما به هم خورد/ 
اون آقا تپله بود، رفته بود نزدیک بال سمت چپ نشسته بود؟  اون تعادل هواپیما 
رو ب��ه هم زد/ مدارکی پی��دا کردیم که ثابت می کند خلبان ب��ا داعش در ارتباط 
بوده/ مس��افرین محترم خیلی تکان تکان می خوردند/ بنزین تمام کردیم. بنزین ها 
که االن بنزین نیس��ت. اصاًل حاال که این طور ش��د رییس سازمان محیط زیست را 
عزل کنید! / صد بار به این اصغر شوفر گفتم چرخ عقب پنچر است، چک کن، به 

خرجش نرفت که نرفت/ 
ضمنا ما از همین ستون فرصت سوزی اعالم می کنیم که شوخی کردیم و بد به 
دلتان راه ندهید. این تو بمیری از آن توپولوف ها نیست. با خیال آسوده سوار شوید 

و تخت بخوابید. آقای پوتین بیدار است و از همه ما محافظت می کند. 

طراحان لندن نشین استودیو   »Ayaskan« گلدان هایی ساخته اند که با الهام از هنر ژاپنی اوریگامی طراحی شده و همراه با نیازهای گیاه، رشد کرده و بزرگ تر می شود. 
این گلدان مدرن که »Growth« نامیده می شود، از زمانی که گیاه یک دانه است تا وقتی که قد کشیده و رشد می کند، منزلگاهی مناسب و راحت را برای آن فراهم می آورد. 

استفان هاوکینگ، فیزیکدان برجسته و یک 
میلیاردر روس��ی به نام  »یوری میلنر« اعالم 
کردند که ب��ه دنبال ترکیب ک��ردن ظرفیت 
تلس��کوپ های  قدرتمندترین  با  محاس��باتی 
جهان به منظور تقویت جس��ت وجوی حیات 

فرازمینی هستند. 
هاوکینگ که با اس��تفاده از فناوری صوتی 
رایان��ه ای در کنفران��س مطبوعات��ی انجمن 
سلطنتی لندن سخن می گفت، دلیل آغاز این 
پروژه ۱۰۰ میلیون دالری را این گونه توصیف 

کرد: ما زنده ایم، باهوشیم و باید بدانیم. 
 »میلن��ر« نی��ز در ای��ن باره گف��ت: حوزه 
تحقیقاتی ما بی س��ابقه اس��ت و ش��امل یک 
میلیون س��تاره نزدی��ک، مرکز کهکش��انی، 
صفح��ه کامل کهکش��ان راه ش��یری و ۱۰۰ 

کهکشان نزدیک است. 
پ������روژه  س����������ازمان دهن���دگان 

 Breakthrough Initiatives که توسط 
دانش��مندان برجس��ته انگلیسی پش��تیبانی 
می ش��وند، مدعی اند ای��ن بزرگ ترین پروژه 

تحقیقاتی برای یافتن حیات بیگانه است. 

پروژه مزبور شامل یک برنامه گوش سپاری 
ب��االی  مقادی��ر  تحلی��ل  ب��رای  ت��الش  و 
س��یگنال های رادیویی در جس��ت وجو برای 
کشف عالئم حیات فرازمینی است. این پروژه 
همچنین ش��امل برنامه پیغام رسانی و جوایز 
ی��ک میلیون دالری ب��رای ارائ��ه پیغام های 
دیجیتالی اس��ت که به بهترین وجه نمایانگر 

سیاره زمین باشند. 
با این حال، این پیغام ها ارس��ال نمی شوند 
زیرا به گفته دانش��مندان از جمله هاوکینگ، 
پیغام های ارسال ش��ده به فضا ممکن اس��ت 
اقدامات خش��ونت آمیز بیگان��گان را به دنبال 

داشته باشد. 
ای��ن پ��روژه همچنین توس��ط تلس��کوپ 
۱۰۰ متری  »بانک س��بز رابرت سی. بایرد« 
در ویرجینیای غربی آمریکا و تلس��کوپ 64 
مت��ری  »پارکز« در نیوس��اوث ولز اس��ترالیا 
پش��تیبانی می ش��ود. عالوه بر این، رصدخانه 
جس��ت وجوی  در  کالیفرنی��ا  در    Lick

مخابره های لیزری نوری خواهد بود. 
این پروژه 5۰ برابر حس��اس تر از تحقیقات 
پیشین اس��ت و ۱۰ برابر حوزه وسیع تری از 

آسمان را پوشش خواهد داد. 

برنام��ه از  همچنی��ن  جدی��د   پ��روژه 
کالیفرنی��ا  دانش��گاه  در   SETI@home  
در برکل��ی بهره خواهد برد ک��ه از 9 میلیون 
داوطل��ب در سراس��ر دنیا ب��رای ارائه قدرت 
رایان��ه ای با ه��دف جس��ت وجوی داده های 
نجوم��ی ب��رای یافتن عالئم حیات اس��تفاده 
می کن��د.  میلنر اعالم کرده این جس��ت وجو 
کام��اًل ش��فاف خواهد بود و ب��ه نرم افزاری با 
منبع باز تکیه خواهد کرد، بنابراین یافته های 
به دس��ت آمده در سراس��ر دنیا به اش��تراک 

گذاشته خواهد شد. 
 میلن��ر در نظ��ر دارد دس��ت کم ب��ه مدت 
۱۰ س��ال از این پ��روژه پش��تیبانی کند، اما 
دانشمندان معتقدند برای اثبات وجود حیات 

بیگانه بیش از اینها زمان الزم است. 
هاوکین��گ نیز معتقد اس��ت برنامه جدید 
بای��د موفق ش��ود زیرا به مناب��ع چندگانه ای 
از جمله دسترس��ی به تلس��کوپ های بزرگ، 
ظرفیت داده ای عظیم و تعهد مالی بلندمدت 

متکی است. 
وی اعالم کرد: وقت آن رسیده که پاسخی 
برای جس��ت وجوی حی��ات فرازمین��ی پیدا 

کنیم. 

هاوکینگ و میلیاردر روسی در جست وجوی حیات فرازمینی

7 نکته خیلی حیاتی 
راجع به هواپیماهای جدید

هلن��دی  س��اختمانی  ش��رکت 
پالس��تیک  از  اس��تفاده   VolkerWessels
بازیافتی را برای پوشش دهی جاده ها در برنامه 
خ��ود ق��رار داده و اعالم کرده ک��ه رویکرد آن 
به طور چشمگیری باعث کاهش هزینه و زمان 
ساخت وس��از و همچنی��ن افزای��ش طول عمر 

جاده ها خواهد شد. 
از مزای��ای بالق��وه ای��ن جاده ه��ای کام��ال 
پالس��تیکی، می توان به دوام بهت��ر جاده ها در 
دماهای ش��دید منفی 4۰ درج��ه و مثبت 8۰ 

درجه س��انتیگراد و مقاومت بهت��ر آنها در برابر 
خوردگی اشاره کرد. همچنین این پوشش ها تا 
س��ه برابر بیشتر از آسفالت دوام آورده و نیاز به 

تعمیر را به حداقل می رسانند. 
از آنجا که می ت��وان بخش هایی از جاده را از 
پیش س��اخت و به ش��کل یک قطعه در ماسه 
نصب کرد، س��ازندگان مدعی هستند که زمان 
جاده س��ازی می توان��د از چندین م��اه به چند 
هفته کاهش یاب��د. همچنین مواد تولیدکننده 
آن سبک تر بوده و می تواند کنترل بهتری روی 
سفتی جاده و زهکشی آب داشته باشد. می توان 
یک فضای توخالی درون این پوشش برای قرار 

دادن لوله ها و کابل ها و همچنین حس��گرهای 
ترافیک اختصاص داد. 

درحالی ک��ه در آس��فالت نی��ز از برخی مواد 
بازیافتی همچون الستیک ها، شیشه و ضایعات 
کوره ها استفاده می شود پیش بینی می شود این 
روش موجب کاهش ساالنه ۱.45 تن انتشار گاز 
دی اکسیدکربن و ۲درصد کاهش انتشار گازهای 
حاصل از حمل ونقل شود. این جاده پالستیکی 
اکن��ون تنها ی��ک مفهوم اس��ت، اما ش��رکت 
VolkerWessels ب��ه دنبال ش��رکایی برای 
تولید یک نمونه پیش س��اخت جهت آزمایش 

عملکرد آن در شرایطی مانند رطوبت هستند. 

ساخت جاده های پالستیکی در هلند

محققان دانش��گاه نورث وسترن در ش��یکاگو دریافته اند استفاده بیش از حد از تلفن 
همراه می تواند نشانه افسردگی باشد. 

در مطالعه ای که در این دانش��گاه انجام ش��د، بر اس��تفاده از گوشی هوشمند توسط 
۲8 نفر  )۲۰ زن و هش��ت مرد با میانگین س��نی ۲9 سال( طی بازه زمانی دو هفته ای 

نظارت شد. 
این ش��رکت کنندگان یک پرسشنامه PHQ-9 را پر کردند که معموال برای ارزیابی 
افس��ردگی به کار می رود و پرس��ش هایی درباره غمگین بودن، ناامیدبودن و اختالالت 

خواب در آن مطرح شده است. 
دانشمندان با بررس��ی این پرسشنامه و همچنین میزان استفاده از گوشی هوشمند 
دریافتند ۱4 س��وژه ای که باالترین افس��ردگی را در پرسشنامه PHQ-9از خود بروز 

داده بودند، زیاد از گوشی استفاده می کردند. 
آنها به طور میانگین 68 دقیقه در روز از تلفن همراه استفاده می کردند. این در حالی 
بود که س��ایر افراد ۱7 دقیقه با گوش��ی در ارتباط بودند. افراد افسرده همچنین اوقات 

بیشتری را در منزل می گذراندند. 
درحالی که اس��تفاده از گوش��ی هوش��مند ممکن است نش��ان دهنده تماس با افراد 
بیش��تری تصور ش��ود، محققان معتقدند اس��تفاده زی��اد از تلفن همراه نش��ان دهنده 
فعالیت ه��ای غیراجتماعی مانند وبگردی و بازی کردن اس��ت. این امر همچنین ممکن 
اس��ت نمونه ای از رفتار اجتنابی باشد که افراد برای اجتناب از برخورد با اضطراب های 

روانی از آن استفاده می کنند. 
این موضوع که سوژه ها کمتر منزل را ترک می کردند با این واقعیت مطابقت دارد که 

افراد افسرده انگیزه ای برای بیرون رفتن و انجام امورشان را ندارند. 
این پژوهش، ارتباط استفاده از تلفن همراه با سطح افسردگی سوژه ها را با 87 درصد 

دقت تعیین کرد. 
درحالی ک��ه رویکردهایی مانند اس��تفاده از پرسش��نامه می توانند مفید باش��ند، 
محقق��ان معتقدند بیماران در اجرای ش��یوه های خودارزیابی اغلب فاقد دقت الزم 
هس��تند اما دانش��مندان هم اکنون ارزیاب��ی عینی از رفتار مرتبط با افس��ردگی در 

اختیار دارند. 

استفاده زیاد از گوشی هوشمند، نشانه 
افسردگی است
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