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صادراتی ایران 
  بحران از تولید
پیشی می گیرد

سال 94 برای بازار فوالد کشور سال راکد 
و کم رونقی بوده است. مسائلی مانند ...

 نظام قیمت گذاری کشورهای رقیب در 
تجارت با ایران به خصوص ترکیه براساس ...

كاوه زرگران
رییس كمیسیون كشاورزی اتاق تهران

محمدرضا دانشگر
كارشناس صنعت فوالد

رییس جمهوری در نشست ستاد هماهنگی 
اقتصاد مقاومتی، سیاس��ت های متناس��ب با 
ش��رایط پساتحریم را برای جهش در صادرات 

کاال و خدمات تأیید کرد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، حجت االسالم والمس��لمین حس��ن 
روحانی در یکصد و بیس��ت ویکمین جلس��ه 
س��تاد هماهنگ��ی اقتص��اد مقاومت��ی که به 
ریاس��ت رییس جمه��وری تش��کیل ش��د بر 
ض��رورت حمای��ت همه جانب��ه از تولی��دات 

صادرات گرا تأکید کرد. 
وی از همه دس��تگاه های ذی ربط خواست 

ک��ه ب��ا اس��تفاده از فرص��ت حاص��ل از رفع 
تحریم ها و دسترسی به بازارهای جهانی برای 
افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های ش��غلی 

پایدار جوانان برنامه ریزی کنند. 
گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در 
این جلس��ه در مورد وضعیت و روند صادرات 
غیر نفتی کش��ور مورد بررس��ی قرار گرفت و 
سیاس��ت های متناسب با ش��رایط پساتحریم 
برای جه��ش در ص��ادرات کاال و خدمات به 

تأیید رییس جمهوری رسید. 
ص��دور  تصمیم��ات،  ای��ن  براس��اس 
ص��ادرات  ب��رای  بانک��ی  ضمانت نامه ه��ای 

خدمات فنی و مهندس��ی تسهیل خواهد شد 
و اعتب��ارات صادرات��ی از محل منابع صندوق 
توس��عه ملی برای حض��ور در بازارهای هدف 

تخصیص خواهد یافت. 
تقویت س��رمایه صندوق ضمان��ت صادرات و 
تس��ریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات 
این جلس��ه بود.  همچنین مقرر شد مجوزها و 
ممنوعیت های موردی برای صادرات حذف شود 
و سازمان امور مالیاتی، تسهیالت الزم را در مورد 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
کاال و استفاده از کاالهای سرمایه ای تولید داخل 

در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند. 

دو دانش��مند آمریکایی با نظرخواهی از 1200 
کارش��ناس آب از 80 کشور جهان 19 روش برای 
مقابل��ه با بح��ران آب اعالم کردن��د که معتقدند 
به کارگیری آنها نس��خه شفابخش خواهد بود.  به 
گزارش فارس، به نقل از یک پایگاه خبری آمریکا، 
با جهانی شدن بحران آب که اخیرا ایالت کالیفرنیا 
هم به ش��دت درگیر این مس��ئله ش��ده است،  دو 
دانش��مند آمریکایی به دنبال این هستند که یک 
نس��خه جهانی برای مقابله با ای��ن وضعیت پیدا 
کنند.  این دو دانش��مند از 1200 نفر متخصص 
و کارش��ناس ح��وزه آب در 80 کش��ور جه��ان 
نظرخواهی و 19 روش به عنوان نسخه جهانی برای 
مقابله با بح��ران آب اعالم کردند.  در این گزارش 

این روش ها را مرور می کنیم. 
تغییر در زندگی و رفتار انسان ها راجع به 

مصرف آب
براساس این نظرسنجی تغییر در نحوه مصرف 
آب می توان��د در کنت��رل بحران آب مؤثر باش��د. 
بیش��تر مناطق در هند، اس��ترالیا و جنوب غربی 
آمریکا با مش��کل بحران آب تازه مواجه هس��تند. 
فهم مس��ئله بحران آب و نح��وه مصرف، مقابله با 

بحران آب را راحت تر خواهد کرد. 
تعیین نرخ مناسب برای آب

براساس اعالم سازمان توسعه همکاری اقتصادی 
(OECD)، افزای��ش قیمت آب به کاهش تلفات 
آب و آلودگی های��ی ک��ه ب��ه واس��طه آب ایجاد 
می ش��وند کمک خواهد کرد. با این وجود قیمت 
آب در بسیاری کشورها از جمله آمریکا بسیار ارزان 

است و این روش باید اصالح شود. 
ایجاد كارخانه های نمک زدایی آب دریا

کارخانه های نمک زدایی آب دریا در کشورهایی 
مانند خاورمیانه که ان��رژی زیادی دارند می تواند 
استفاده ش��ود، اصوال ش��ورزدایی آب دریا بسیار 
انرژی بر است در این میان می توان در کشورهایی 
که درجه حرارت زیاد و مدت زمان روزهای آفتابی 
باالس��ت برای تأمین انرژی اس��تفاده کرد، اخیرا 
عربس��تان می خواهد از انرژی خورش��یدی برای 

نمک زدایی آب دریا استفاده کند. 
اختراع تکنولوژی جدید ذخیره آب

در حال��ی کمبود آب به دلیل افزایش روزافزون 
جمعیت و باال رفتن مصرف آب روزبه روز بیش��تر 
می ش��ود که باید تکنولوژی جدیدی برای کاهش 
هدررف��ت آب و مصرف این ان��رژی به عنوان یک 

دغدغه مهم اختراع شود. 
آوردن پساب ها به چرخه مصرف آب

برخی کشورها مانند سنگاپور تالش می کنند تا 
پس��اب ها را به چرخه مص��رف آب وارد کنند، در 
شرق آس��یا هم از این روش استفاده مؤثری برای 
آوردن آب س��الم و تمیز و نوشیدنی به چرخه آب 

استفاده می شود. 
بهبود روش آبیاری در كشاورزی

ح��دود 70 درصد آب س��الم جه��ان در بخش 
کشاورزی استفاده می ش��ود، بهبود روش آبیاری 
می تواند فاصله بین تقاضا و مصرف را بسیار کمتر 

کند. در بس��یاری م��وارد نب��ود آب کافی توانایی 
کش��اورزان را برای تولید بسیار کاهش داده است. 
به طور مثال، در ایالتی در اس��ترالیا، آسیا و جنوب 
غربی آمریکا کمبود آب به ش��دت کشاورزان را در 

مضیقه قرار داده است. 
از آبی��اری باران��ی و قط��ره ای به عن��وان روش 
مدرن یاد می ش��ود اما هنوز بخش بسیار کمی از 

کشاورزان از این روش ها استفاده می کنند. 
استفاده حداكثری از آب باران

در کشورهایی مانند پاکستان و هند که بدترین 
ش��رایط را ب��ه دلیل تغیی��رات آب و هوایی دارند 
استفاده از سیستم هایی برای استفاده حداکثری از 
آب باران می تواند مفید باشد. آنها تالش می کنند 

تا کنترل بهتری برای منابع آبی داشته باشند. 
 نظارت جمعی بر كنترل آب

طبیعی اس��ت که ملزم ش��دن همه بخش ها و 
نهاده��ا به کنترل مصرف آب می تواند کارس��ازتر 
باش��د، آب در همه بخش ها اس��تفاده می شود و 
نظ��ارت جزی��ر ه ای بر مصرف آب کارای��ی الزم را 
نخواهد داش��ت، باید همه نهاده��ا در این زمینه 

همکاری کنند. 
تسهیل سیاست و قوانین مناسب تر برای 

كنترل آب
دولت ها نیاز دارند تا با تصویب قوانین مناس��ب 
همه نهادها را به کنت��رل مصرف آب ملزم کنند، 
دول��ت آمریکا چنین قوانین��ی را تصویب کرده و 
روس��یه هم برای کاهش آلودگی آب ها در دریای 
بالکان قانونی تصویب کرده است. همچنین بیشتر 
مردم بر این باورند که دولت ها می توانند دسترسی 

مردم را به آب سالم تسهیل کنند. 
مدیریت همه جانبه بر اكوسیستم

از آنجا که آب در اکوسیس��تم جاری است برای 
کنترل مصرف آب باید در همه بخش ها اقدام کرد؛ 
بخش مصرف انس��انی، کشاورزی، محیط زیست و 

حتی فرهنگ سازی مردم اقدام کرد. 
مثال بهتر در این مورد استفاده از پساب بخش 
کش��اورزی و انسانی برای تولید آب سالم و تولید 
کود کش��اورزی و همچنین تولید س��وخت های 

زیستی از این پساب ها است. 
بهبود وضعیت زیرساخت های توزیع آب

ش��رایط بد زیرس��اخت های توزیع آب عالوه بر 
اینکه به اقتصاد و سالمتی مردم آسیب  می رساند 
هزینه ها را بس��یار افزایش داده و کیفیت زندگی 
را کاه��ش می ده��د همچنی��ن موجب انتش��ار 
بیماری های��ی ک��ه از طریق آب ایجاد می ش��وند 
به ویژه در جمعیت آسیب پذیر، می شود این تهدید 
در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.  تهدید 
پساب ها و ش��رایط نامناسب کانال های توزیع آب 
نه تنها باعث هدر رفت این مایع حیاتی می ش��ود 

بلکه بیماری های مختلفی را نیز به همراه دارد. 
عملکرد محصوالت

22درص��د مصرف آب در بخش صنعت اس��ت 
بسیاری از این محصوالت مصرف آب باالیی دارند 
که با تغییر روش های تولید می توان میزان مصرف 

آب را کم کرد همچنین در بخش کش��اورزی نیز 
بس��یاری محصوالت آب بر هس��تند و می توان با 
جایگزینی کش��ت مناس��ب و کم مص��رف، آب را 

کنترل کرد. 
همکاری در چارچوب بین المللی

بای��د قوانین بین المللی خاصی ب��رای مقابله با 
بحران آب وضع شود. اس��تفاده از آب های مرزی 
یکی از این نمونه ها است. اخیرا سازمان ملل اهداف 
توسعه هزاره آب قابل مصرف را تعیین کرده که به 
استراتژی جهانی در این زمینه تأکید دارد چنین 

قوانینی باید بیشتر شود. 
 نظارت بر كیفیت آب

کنترل کیفیت آب برای سالمتی انسان ها بسیار 
ضروری است و الزم است که یک مسیر جهانی برای 

کنترل کیفیت آب و کاهش آلودگی ها وضع شود. 
تغییر قوانین جاری دولت ها

برخی کش��ورها مانند ش��یلی تالش می کنند 
ت��ا قوانی��ن آب را تغیی��ر دهن��د. در آمریکا هم 
سیاس��تمداران به دنب��ال ترجمه قوانی��ن درباره 

محافظت از دریاچه میشیگان هستند. 
تحقیق و پژوهش روی آب

دسترس��ی به آب در جهانی که با بحران مواجه 
اس��ت نیازمند کارهای پژوهشی گسترده در این 
باره اس��ت، به عنوان مثال برخی شهرها از پساب 
انرژی سالم، پول کشاورزی و سوخته زیستی تولید 

می کنند. 
 اجرای پروژه های آب

تغییرات آب و هوای��ی در کمبود آب در برخی 
کش��ورها عواقب بس��یار ناگواری داشته، به عنوان 
مثال در شمال غربی هند و صحرای آفریقا بحران 

آب بسیار جدی است. 
یک راه حل این اس��ت که برای مقابله با شرایط 
خشکی تکنولوژی های جدید به این مناطق منتقل 
شود اگرچه به دلیل اینکه چنین مناطق خشک که 
اقتصاد ضعیفی هم دارند اجرای چنین پروژه هایی 
گول زننده به نظر می رس��د اما با مهارت های الزم 
و استفاده از جوامع محلی می توان بسیاری از این 

مشکالت را تسهیل کرد. 
كاهش فشار تغییرات آب و هوایی و كنترل 

مصرف آب
از انرژی های تجدیدپذیر که می تواند جایگزین 
مناسبی برای س��وخت های فسیلی شود می توان 
اس��تفاده ک��رد. در حال حاضر این ن��وع انرژی  ها 
عاملی برای انتش��ار گازهای گلخانه ای و تغییرات 
شرایط آب و هوایی هستند. استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر فش��ار تغییرات آب و هوایی را کمتر 
می کند و بحران آب در آینده را کاهش خواهد داد. 

كاهش جمعیت جهان
ب��ه دلیل افزای��ش جمعی��ت در بخش هایی از 
جهان شکاف بین تقاضا و مصرف تا 15 سال دیگر 
65 درص��د افزایش می یابد. در حال حاضر بیش از 
یک میلیارد نفر در جهان دسترس��ی به آب سالم 
ندارند، این در حالی است که 70 درصد آب سالم 

جهان در بخش کشاورزی استفاده می شود. 

وزی��ر اقتصاد گف��ت: در وضعیت حساس��ی 
هستیم. اقتصادی که از سال های دور با بیماری 
نفتی روبه رو بوده و در دهه اخیر با سیاست های 
نادرست اقتصادی، تحریم، رکود و تورم وضعیت 
بدتری پیدا کرده نیازمند مدیریت صحیح است. 
عل��ی طیب نیا افزود: س��ال قبل ب��ا کاهش 
چشمگیر درآمدهای نفتی روبه رو شدیم و در دو 
س��ال گذشته تمام تالش ما این بود که شرایط 
حاد کشور و تورم لجام گسیخته مهار شود و از 

رکود به رشد اقتصادی برسیم. 
وی با اشاره به مشکالت دو چندان نفتی بودن 
اقتصاد در دوره های گذشته و سوءمدیریت هایی 
که رکود تورمی را تش��دید ک��رد، افزود: تالش 

کردی��م تورم لجام گس��یخته را مهار کنیم اگر 
می شد به این اهداف برسیم توفیق در مذاکرات 

هسته ای فراهم می شد.
وزیر اقتصاد افزود: طی این سال ها مشکالت 
زی��ادی را تحمل کردیم و مردم رنج های زیادی 
کشیدند، اما تیم هسته ای به توفیق دست یافت.  
وی اف��زود: امیدواریم با لغو تحریم های ظالمانه 
شرایط رش��د اقتصاد فراهم شود.  وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: برای عدم تکرار اشتباهات گذشته 
و اس��تفاده صحیح از مناب��ع در اقتصاد باید به 
درک مشترک از مشکالت برسیم. پس نیازمند 
تصمیم و اق��دام مش��ترک و در نهایت نظارت 

مشترک بر اقدامات هستیم. 

وی گف��ت: اگ��ر قرار اس��ت اق��دام و نظارت 
مش��ترک صورت گیرد، صاحبان رس��انه نقش 
بی بدیلی دارند، امیدواریم همان گونه که تاکنون 
رسانه ها رسالت خود را در دوران سخت تحریم 
به انجام رساندند، در پساتحریم نیز همین گونه 
نقش آفری��ن باش��ند. علی طیب نی��ا، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با اش��اره به بار مالی سنگین 
پرداخ��ت یارانه ه��ا در ش��رایط س��خت تأمین 
درآمدهای دولت گفت: شب های پرداخت یارانه، 

شب مصیبت عظمای دولت است. 
به گزارش فارس، علی طیب نیا اظهار داشت: 
دولت ماهانه 3 هزار و چند میلیارد تومان یارانه 

می پردازد. 

سیاست های متناسب با شرایط پساتحریم به تأیید رییس جمهوری رسید 19روش 1200 كارشناس بین المللی برای مقابله با بحران آب

وزیر اقتصاد مطرح كرد
حل مشکالت در پساتحریم نیازمند درک مشترک است

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی صبح دیروز 
(دوشنبه) در دیدار علما، صاحب نظران و میهمانان اجالس 

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم و اجالس اتحادیه...

مقام معظم رهبری: 
 

 اجازه نفوذ و حضور آمریکایی ها
در ایران را نمی دهیم

درصورت ادامه اختالفات مخابرات و وزارت ارتباطات

اینترنت كل كشور قطع می شود

بحران مسکن کمر فوالد را شکست
سرنوشت پتروشیمی ها در انتظار صنایع فوالدی

تولیدکنندگان ف��والد می گویند با بحران ف��روش مواجه 
شده اند و تولیدش��ان مازاد از تقاضای بازار است؛ قصه ای که 
برای فوالدی ها تازه نیس��ت اما کاهش قیم��ت جهانی فوالد 

موجب شده که این بحران رنگی جدی تر به خود بگیرد. 
مش��کل در فروش محصوالت فوالدی، از جایی شروع شد 
که بازار پروژه های عمرانی کساد شد و از سوی دیگر دولت با 
توجه به اینکه با کمبود بودجه مواجه بود، از راه فرار همیشگی 
برای تامین این کس��ری یعنی کاس��تن پروژه ه��ای عمرانی 
اس��تفاده کرد. از سوی دیگر بیش از یک س��ال است که بازار 

ساخت و س��از مس��کن نیز راکد است و ش��رایط پساتحریم و 
انتظار بازار برای کاهش قیمت ها نیز به آن دامن زده اس��ت. 
حاال اما فوالدس��ازان می گویند این بح��ران رنگی جدی تر به 
خود گرفته و اگر به ابعاد آن توجه نشود، شاید نتوان در آینده 

صنعت فوالد را نجات داد. 
سقوطی كه همچنان ادامه دارد

بهمن آرمان، کارش��ناس صنعت فوالد و از مدیران پیشین 
فوالد مبارکه اصفهان درباره این بح��ران به »فرصت امروز« 
می گوید: »کاه��ش فعالیت های عمرانی و وج��ود مانع برای 

صادرات موجب ش��ده صنعت فوالد کش��ور ام��روز با بحران 
مواجه ش��ود. تولید داخل در بازاره��ای جهانی قدرت رقابت 
ندارد و از س��وی دیگر تولیدکنندگانی مثل چین و اوکراین 
اقدام به دامپین��گ در بازار کرده اند.« او ب��ا بیان اینکه دولت 
ب��ه درخواس��ت تولیدکنن��دگان ف��والد مبنی ب��ر افزایش 
تعرف��ه واردات به 30 درص��د توجهی نکرده اس��ت، تصریح 
می کند: »متاسفانه ما ش��اهد حمایت نکردن دولت از صنایع 

استراتژیکی نظیر فوالد و پتروشیمی هستیم و در 
سال گذشته به رغم اینکه قیمت جهانی...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

حقوقی ها برای شاخص كل  قالب گرفتندگزارش »فرصت امروز« از رویدادی با هدف ارائه راهکارهای نوین تکنولوژی در كسب وكار 

تنفس مصنوعی به بازار با معامالت بلوکی بهبود گردش کار با ابزارهای جدید

تاسیس بورس ارز و تهدیدات پیش روی آنبرندآفرینی با تنی سالم و دلی خوش
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بخش خصوص��ی در همایش 
فعالیت ه��ای  برون س��پاری 
صنعت گاز غایب ب��ود. اگرچه 
بررس��ی  همای��ش  موض��وع 
پروژه ه��ا  واگ��ذاری  راه ه��ای 
ب��ه بخش خصوص��ی ب��ود اما 
برگزار کنن��دگان ترجی��ح داده 
بودن��د همای��ش را در غی��اب 

بخش خصوصی برگزار کنند. 
ول��ی اهلل مهاب��ادی، ریی��س 
انجمن تولیدکنندگان لوله های 
فوالدی و پوشش خطوط انتقال 
با بیان اینکه در جریان برگزاری 
همای��ش نب��وده ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: »نمی دانم در 
این همایش چه مسائلی مطرح 
شد و مهم تر اینکه نمی دانم قرار 
اس��ت برون س��پاری براساس 
قان��ون چگون��ه انجام ش��ود و 
وظایفی  چ��ه  بخش خصوصی 

خواهد داشت.«
م�ی اف�زای�د:  م�ه�اب���ادی 
»ان�ج�م���ن تولیدکنن��دگان 
لوله ه��ای فوالدی و پوش��ش 
خط��وط انتق��ال متش��کل از 

س��ازندگان  تولیدکنن��دگان 
لوله ه��ای انتق��ال گاز ترش و 
شیرین توانایی ساخت ساالنه 
5 میلی��ون تن خط��وط لوله 
مورد نیاز در کش��ور را دارد و 
می تواند تمامی نیازهای داخل 
را تامین کند. شرکت ملی گاز 
و شرکت مهندسی توسعه گاز 
و مجموعه شرکت های وزارت 
نفت و ش��رکت های تابعه هر 
سفارشی داشته باشند توسط 
قابل  داخلی  بخش خصوص��ی 
تامین است. این در حالی است 
ک��ه کارفرمای��ان بخش نفت 
همچنان به بازارهای خارج از 

کشور چشم دوخته اند.«
رییس انجمن تولیدکنندگان 
و پوش��ش  لوله ه��ای فوالدی 
خطوط انتقال می گوید: »نگرانی 
عمده ما دردوران پس��اتحریم 
این اس��ت که ای��ن توانمندی 
فراموش شود،  متاسفانه در چند 
سال گذشته شاهد هستیم که 
به دلیل کاهش بودجه عمرانی، 
تنه��ا 30درص��د از ظرفی��ت 
س��اخت داخل در ای��ن حوزه 
مورد استفاده قرار گرفته است. 

با این حال شاهد آن بودیم که 
لوله های مورد نیاز شرکت ملی 
گاز از کش��ورهای هند و چین 

تامین شد.«
مهابادی برای تشریح بیشتر 
می افزاید: »حدود چهار س��ال 
پیش کارفرمایان پروژه پارس 
جنوبی به بهانه اتمام پروژه در 
35 م��اه، هزار کیلومتر لوله از 
کشور آلمان خریداری کردند 
در آن زم��ان اعتراض کردیم. 
حال با گذش��ت 35 ماه پروژه 
به س��رانجام نرسیده از این رو 
س��خت اس��ت که باور کنیم 
ش��رکت مل��ی گاز ب��ه دنبال 
ب��رون س��پاری فعالیت هایش 
به بخش خصوصی اس��ت زیرا 
همواره ب��ه بهانه های مختلف 
ای��ن واگذاری ها به س��رانجام 

نمی رسد.«

بدهی های پرداخت نشده 
یحیی گ��ودرزی، مدیرعامل 
شرکت فکرین راه امین تهران 
نیز ب��ا بیان اینک��ه اطالعی از 
برون سپاری  همایش  برگزاری 
فعالیت های شرکت گاز ندارم، 

به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»ش��رکت ملی گاز ب��ه دنبال 
برون سپاری است اما این مهم 
صورت نمی گی��رد. پیمانکاران 
طلب زی��ادی از این ش��رکت 
دارند. برای نمونه ش��رکت ما 
حدود 11 میلیاردتومان طلب 

دارد.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
بخ��ش لوله گذاری با ش��رکت 
مل��ی گاز هم��کاری می کنند، 
می افزاید:  »هم اکنون در زاهدان 
با ش��رایط س��خت با ش��رکت 
مل��ی گاز هم��کاری می کنیم. 
نخستین خواس��ته ما پرداخت 
بدهی اس��ت. ای��ن همایش ها 
خروجی  بخش خصوصی  برای 

نخواهد داشت.«
س��پاری  ب��رون  همای��ش 
مل��ی  ش��رکت  فعالیت ه��ای 
گاز با هدف بررس��ی وضعیت 
موج��ود و وضعی��ت مطلوب 
صنعت  فعالیت های  س��اختار 
فعالیت ه��ای  احص��ای  گاز، 
قابل برون س��پاری و غیر قابل 
همچنی��ن  و  برون س��پاری 
عناوی��ن اس��تاندارد پیمان و 

تهیه ش��رح کار برگزار ش��د. 
حمیدرض��ا عراقی، مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران در این 
همای��ش بر ض��رورت تدوین 
قوانی��ن محک��م ب��رای برون 
صنعت  فعالیت های  س��پاری 
گاز ب��ا هدف تامین پایدار گاز 
در کش��ور تاکید کرده و گفته 
است: واگذاری و برون سپاری 
نیز  این ش��رکت  فعالیت های 
باید ب��دون ایجاد خدش��ه به 
گاز صورت  تولی��د  پای��داری 

گیرد. 
در این همایش عبدالحسین 
ثمری، معاون عملیات شرکت 
ملی گاز ای��ران، ابراز امیدواری 
کرده است خروجی این نشست 
منجر به ایجاد نقشه راه مناسب 
و تس��ریع در روند برون سپاری 
فعالیت های صنعت گاز ش��ود 
زی��را برون س��پاری، شانس��ی 
ب��رای انجام عملی��ات با تعهد 
باال در س��طح صنعت گاز است 
و س��ر فصلی برای برون رفت از 
مس��ائل و چالش های پیش رو 
 به وی��ژه در مناط��ق عملیاتی

 است. 

با وجود آنکه تقویت حضور بخش خصوصی شعار دولت در دوران پساتحریم است

برگزاریهمایشبرونسپاری
بدونحضوربخشخصوصی

ژاپن به عنوان یکی از قدرت های 
بزرگ اقتصادی آس��یا و س��ومین 
اقتص��اد ب��زرگ جه��ان اخی��راً به 
تالش های خود جه��ت حضور در 
پروژه ه��ای گازی منطقه آس��یای 
میانه و مشخصا جمهوری آذربایجان 

شدت بخشیده است. 
در همی��ن راس��تا هیأت هایی از 
آذربایج��ان و ترکمنس��تان ضمن 
بازدید از ژاپن در هفته گذش��ته با 
مقامات این کش��ور مذاکره کردند. 
در این میان ازبکس��تان و ژاپن در 
15 جوالی سال جاری میالدی در 
تاش��کند از عالقه خود به گسترش 
همکاری های اقتصادی خبر دادند. 

ن��گاه ژاپن ب��ه آس��یای میانه و 
حضور در پروژه ه��ای آن در حالی 
اتفاق می افتد که این کش��ور بعد از 
ایاالت متحده آمریکا دومین کشور 
از حیث سرمایه گذاری مستقیم در 
پروژه های خارجی به شمار می رود. 
آمارها حاکی از آن اس��ت که حجم 
سرمایه گذاری خارجی ژاپن در سال 
2014 میالدی بالغ بر 119 میلیارد 
دالر بوده که این میزان نس��بت به 
حجم سرمایه گذاری خارجی 135 
میلیارد دالری این کش��ور در سال 

2013 کمتر است. 
توکی��و  رابط��ه  همی��ن  در 
پیش ت��ر اعالم کرده ک��ه به دنبال 
سرمایه گذاری در پروژه های توسعه 
زیرساخت در کش��ورهای آسیایی 
است. همچنین ژاپن از تصمیم خود 
مبنی بر اختص��اص 100 میلیارد 
دالر به بانک توسعه زیرساخت آسیا 
که به وس��یله چین راه اندازی شده 

خبر داده است. 
اخب��ار مرب��وط ب��ه عالق��ه این 
غ��ول اقتص��ادی ش��رق آس��یا به 
پروژه های گازی  در  سرمایه گذاری 
آس��یای میان��ه در حال��ی مطرح 
می ش��ود ک��ه کش��ورهای منقطه 

آسیای مرکزی خصوصاً آذربایجان 
از هرگونه سرمایه گذاری خارجی در 

این پروژه ها استقبال می کنند. 
ح��ال در ادام��ه به بررس��ی این 
موض��وع و تأثیر آن بر کش��ورهای 
آس��یای مرکزی و پروژه های گازی 

این منطقه خواهیم پرداخت: 

آذربایجان
رون��اگ عبداهلل ی��ف، مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی نف��ت جمه��وری 
آذربایج��ان  )SOCAR( در صدر 
هیأتی متش��کل از مقامات بخش 
آذربایجان هفته گذش��ته  ان��رژی 
جهت دی��دار و گفت وگو با مقامات 
ژاپنی به این کشور سفر کرد. وی در 
گفت وگو با تلویزیون ملی آذربایجان 
از مذاکره خود با بانک های ژاپنی به 
منظور دریاف��ت 8 میلیارد دالر وام 
جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز 
پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی 
خبر داد. عبداهلل یف همچنین اعالم 
کرد: شرکت های ژاپنی قصد دارند 
از طری��ق خرید بخش��ی از س��هام 
پروژه های انرژی آذربایجان در آنها 

مشارکت کنند. 
در راستای تالش های جمهوری 
آذربایج��ان جه��ت متقاعد کردن 
ژاپن جهت حض��ور در پروژه های 
انرژی این کش��ور، مقامات شرکت 

مل��ی نفت آذربایج��ان در اجالس 
اخیر بانک توسعه آسیا با هیروشی 
ریی��س  و  مدیرعام��ل  واتاناب��ه 
بین المللی  همکاری ه��ای  بان��ک 
ژاپ��ن دی��دار و گفت وگ��و کردند. 
گفتنی اس��ت مدیران شرکت های 
و   Itochu Corporation
 JGC و   Mitsui Group
بزرگ تری��ن   Corporation
شرکت مهندس��ی ژاپنی از جمله 
کسانی بودند که با رییس شرکت 
ملی نف��ت جمه��وری آذربایجان 

گفت وگو کردند. 

ترکمنستان
س��ال جاری  ج��والی   16 در 
معاون  بایمیرات هوج موحامدوف، 
رییس هیأت وزرای ترکمنس��تان 
ب��ا ش��ینزوآبه نخس��ت وزیر ژاپن 
دی��دار کرد. براس��اس بیانیه ای که 
توس��ط دولت ترکمنستان منتشر 
ش��ده اس��ت، موضوع گفت وگوی 
طرفین بر س��رمایه گذاری ژاپن در 
صنعت نفت و گاز ترکمنس��تان و 
توسعه زیرس��اخت آن و همچنین 
تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات 

گاز این کشور متمرکز بوده است. 
ای��ن مذاک��رات در حالی صورت 
می پذی��رد که پیش تر و در س��ال 
2013 قربان قل��ی بردی محمداف، 

رییس جمهور ترکمنستان به منظور 
پیشنهاد یک پکیج سرمایه گذاری 
به ارزش 10میلیارد دالر در بخش 
انرژی کشورش به ژاپن سفر کرده 
ب��ود. الزم ب��ه ذکر اس��ت امضای 
قرارداد همکاری میان شرکت های 
فعال در حوزه انرژی ترکمنس��تان 
با همتای��ان ژاپنی خ��ود از جمله 
دس��تاوردهای این س��فر به شمار 

می رود. 
در همین ارتباط پ��روژه احداث 
مجتمع گاز طبیعی و پتروش��یمی 
ترکمن سال گذش��ته و در منطقه 
س��احلی کیانلی و به منظور تولید 
پلی اتیلن و پلی پروپیلن آغاز ش��ده 
 اس��ت. این پروژه ک��ه ارزش آن به 
3 میلیارد و 400 میلیون دالر می رسد 
به صورت مش��ترک توس��ط شرکت 
و   TOYO Engineering
کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
 LG International ک��ره ای 
 Hyundai و   Corporation
 Engineering Corporation

در حال ساخت است. 
ش��رکت های  دیگ��ر  س��وی  از 
ش��رکت  و  ژاپ��ن  کاوازاک��ی 
سرمایه گذاری Rönesans ترکیه 
نیز مش��غول س��اخت پاالیش��گاه 
دیگری جه��ت تبدیل گاز طبیعی 

به بنزین هستند. 

ازبکستان
عبدالعزیز کمی الف، وزیرخارجه 
ازبکستان در دیدار با کنتارو سونورا، 
معاون کمیته روابط خارجی پارلمان 
ژاپ��ن در 15جوالی س��ال جاری با 
یکدیگر دی��دار و گفت وگو کردند. 
در جری��ان ای��ن گفت وگو طرفین 
موافقت نامه های بسیاری در زمینه 
سرمایه گذاری و ارائه وام و همچنین 
ارائ��ه کمک های فنی و تکنیکی به 

امضا رساندند. 
این موافقت نامه ها در ش��رایطی 
می��ان طرفی��ن به امضا می رس��د 
که ژاپ��ن تاکن��ون 2 میلی��ارد و 
500 میلی��ون دالر در ازبکس��تان 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه حج��م این 
سرمایه گذاری در سال 2012 یک 
میلی��ارد و 800 میلیون دالر بوده 
اس��ت. پیش از مذاک��رت اخیر در 
تاشکند، رس��تم عظیم اف، معاون 
اول نخس��ت وزیر ازبکستان و وزیر 
اقتصاد این کش��ور در صدر هیأتی 
در دوازدهمی��ن اج��الس کمیته 
اقتصادی  همکاری های  مش��ترک 
ژاپن و ازبکس��تان در ژانویه س��ال 
2015 میالدی در توکیو ش��رکت 

کردند. 
هیأت ازبک در این سفر با معاون 
نخس��ت وزیر ژاپن، وزرای دارایی، 
اقتصاد، تج��ارت و صنعت، رییس 
بانک مرکزی ژاپن، مدیران ارش��د 
آژان��س همکاری ه��ای بین المللی 
همکاری ه��ای  بان��ک  ژاپ��ن، 
بین المللی ژاپن و رؤسای تعدادی 
از ش��رکت های ژاپن��ی دی��دار و 

گفت وگو کردند. 
ش��رکت های  دفات��ر  افتت��اح 
 Itochu، نظی��ر  ژاپن��ی  ب��زرگ 
Mitsui, Marubeni و شرکت 
Mitsubishi نشان از عالقه ژاپن 
جهت س��رمایه گذاری و حضور در 
به طورکلی  و  ازبکس��تان  اقتص��اد 

آسیای میانه دارد. 

بین الملل

نفت

نیروگاه

بازارنفــت

عمان در تولید نفت رکورد زد 
وزارت نفت و گاز عمان اعالم کرد که تولید نفت خام 

این کشور از یک میلیون بشکه گذشت. 
به گزارش ایلنا به نقل از س��ایت وزارت نفت عمان، 
این کشور توانست برای نخستین بار در تاریخ صنعت 
نفت خود، میزان تولید خود را به بیش از یک میلیون 

بشکه در روز برساند. 
بنابر این گزارش، ماه گذشته میزان تولید نفت عمان 

به یک میلیون و 1080 بشکه در روز رسید. 
س��الم ناصر العوفی، معاون وزیر نفت و گاز عمان با 
اع��الم میزان صادرات نفت این کش��ور گفت: در حال 
حاضر روزی 790 هزار بشکه صادرات داریم که چین با 
خرید 70 درصد از این میزان بزرگ ترین خریدار نفت 
صادراتی عمان است و بعد از آن ژاپن با خرید 15درصد 

جایگاه دوم را دارد. 
نفت سنگین عمان از مش��تریان کمتری نسبت به 
س��ایر تولید کننده های نفت در خلیج فارس برخوردار 
است و کاهش قیمت نیز در سال های اخیر سبب شده 
که قیمت آن بیش��تر از قبل پایین بیاید اما همچنان 
مقامات این سلطان نشین خلیج فارس بر توسعه صنایع 
پایین دستی نفت و گاز در کشور خود اصرار دارند و به 
دنبال مشارکت با شرکت های مطرح پتروشیمی برای 

توسعه تنها پاالیشگاه خود در مسقط هستند.

یک مقام مسئول: 
گاز تحویلی به نیروگاه ها 12 درصد 

افزایش یافت

مدی��رکل دفت��ر فن��ی تولی��د توانیر گف��ت: طی 
4,5 ماه��ه ابت��دای امس��ال می��زان گاز تحویلی به 
نیروگاه های کش��ور نس��بت به مدت مشابه در سال 
گذشته 12 درصد افزایش یافت و مقایسه این دوره 
در سال 93 نسبت به 92 رشد 30 درصدی را نشان 

می دهد. 
غالمرض��ا مه��رداد در گفت وگ��وی اختصاصی با 
ایرنا، با اش��اره به آخرین وضعیت نیروگاه های کشور 
و مص��رف س��وخت در آنه��ا اظهار داش��ت: تمامی 
نیروگاه های کش��ور امکان مصرف دو نوع سوخت را 

دارند. 
وی اف��زود: نیروگاه ه��ای بخاری ک��ه در آن بخار 
حاص��ل از احتراق س��وخت، توربی��ن را به گردش 
در می آورد و سوخت مصرفی نخست آنها گاز طبیعی 
اس��ت و معموالً برای س��وخت دومش��ان نفت کوره  

)مازوت( مصرف می شود. 
مهرداد اضافه کرد: نیروگاه های س��یکل ترکیبی، 
مرک��ب از نیروگاه ه��ای گازی و بخ��اری هس��تند 
وگازهای حاص��ل از احتراق س��وخت، توربین را به 
گردش در می آورد و سوخت نخست آنها گاز طبیعی 

و سوخت دوم گازوییل است. 
وی اظهار داش��ت: همه نیروگاه های کشور امکان 
مصرف سوخت گاز را دارند که سوختی پاک و بدون 
آالیندگی های زیس��ت محیطی است، از نظر قیمتی 
ارزان تر از س��ایر س��وخت ها و به دلی��ل عدم نیاز به 
مخزن، پمپاژ، فیلتراسیون و غیره با سهولت استفاده 

و به بهره برداری می رسد. 
مدی��رکل دفتر فن��ی تولید توانیر اف��زود: ماه های 
سرد س��ال مصارف خانگی گاز طبیعی اوج می گیرد 
و امکان تأمین کامل این س��وخت ب��رای نیروگاه ها 
وجود ن��دارد و ب��ه ناچ��ار نیروگاه ه��ا مابه التفاوت 
نیازهای س��وختی خ��ود را از طریق س��وخت مایع 

تأمین می کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: به جز چند نیروگاه کوچک 
و نیروگاه های اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان که 
گازویی��ل مص��رف می کنن��د و تاکن��ون گاز به این 
مناطق وارد نش��ده، س��ایر نیروگاه ها از سوخت گاز 

طبیعی استفاده می کنند. 
مه��رداد اضاف��ه کرد: نیروگاه ش��هر زرند اس��تان 
کرمان که از نعمت گاز برخوردار نیس��ت، از سوخت 
م��ازوت اس��تفاده می کن��د. نیروگاه ه��ای کنارک، 
چابهار و زاهدان در اس��تان سیس��تان و بلوچستان 
گازوییل سوز هستند و قرار اس��ت نیروگاه ایرانشهر 

امسال گازسوز شود. 
وی گف��ت: غیر از برخی قطعات خاص مش��عل ها، 
ابزار کنترلی و دیگر اقالم که در صورت نیاز از خارج 
کشور وارد می ش��ود، تمام مراحل طراحی و اجرای 
دوگانه سوز کردن نیروگاه ها در داخل کشور صورت 

می گیرد. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، آمارها نش��ان دهنده 
حرکت به س��وی افزایش مص��رف گاز در نیروگاه ها 
اس��ت که منافع متع��دد اقتصادی، فنی و زیس��ت 

محیطی به دنبال دارد. 
وی اضافه ک��رد: نکته مهم، احتم��ال بروز برخی 
محدودیت ها در تأمین گاز است که به دالیل فنی یا 
محدودیت های تولیدی حاصل می شود و نیروگاه ها 
باید هر لحظ��ه آمادگی ادامه کار و پایداری تولید و 
شبکه را داشته باش��ند و مابه التفاوت سوخت مورد 

نیازشان را تأمین کنند. 
ب��ه گفت��ه مه��رداد، همکاری ه��ای نزدیک��ی بین 
ش��رکت های ملی گاز ایران، پخش فرآورده های نفتی 
و توانیر وجود دارد، به طوری که هماهنگی های زیادی 
در طول س��ال در قالب جلس��ات مشترک و مکاتبات 
اداری وج��ود دارد و به صورت لحظه ای نیاز نیروگاه ها 
به س��وخت مایع رصد شده و به صورت روزانه و ساالنه 

برنامه های تأمین سوخت مرور می شود.

وزیر انرژی الجزایر: اوپک به تنهایی 
قادر به بازگرداندن تعادل به بازار 

نیست

وزی��ر ان��رژی الجزایر گفت: الجزایر برای مش��ارکت 
کش��ورهای خارج ازاوپک در بازگرداندن تعادل به بازار 

تالش می کند. 
به گزارش ایرنا از روزنامه النهار الجدید، صالح خبری 
افزود: اوپ��ک به تنهایی نمی تواند توازن را به بازار نفت 
بازگرداند، از این رو کشورهای غیر عضو نیز باید در این 

امر مشارکت کنند. 
وی اضافه ک��رد: الجزایر نیز به تنهای��ی نمی تواند از 
سقوط بیشتر بهای نفت جلوگیری کند و این کار باید 

با یک اقدام هماهنگ در داخل اوپک انجام شود. 
خبری گفت: تالش می کنیم درداخل اوپک موجی را 
برای این کار ایجاد کنیم و کشورهای غیر عضو نیز باید 

مشارکت کنند تا تعادل به بازار باز گردد. 
پیش از این نیز یک پایگاه خبری آمریکا موس��وم به 
مدیریت اطالعات ان��رژی آمریکا از کاهش تولید نفت 

غیراوپک خبر داده بود. 
مدیری��ت اطالعات ان��رژی آمریکا  )ای��ی. آی. ای( 
در گزارش ماهانه چش��م انداز ان��رژی کوتاه مدت خود 
پیش بین��ی کرد، رش��د تولی��د نفت خام کش��ورهای 

غیر اوپک در سال 2016 کمتر خواهد شد. 
براساس این گزارش، بیشترین کاهش تولید نفت در 

سال آینده میالدی مربوط به آمریکا خواهد بود. 
مدیریت اطالعات ان��رژی آمریکا پیش بینی می کند 
در س��ال 2016 تولید نفت و سوخت مایع کشورهای 
غیراوپک 104 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. 
این در حالی اس��ت که در سال 2015 تولید نفت این 

کشورها 941 هزار بشکه در روز افزایش یافته بود. 
از س��وی دیگر آژانس بین المللی ان��رژی  )آی. ایی. 
ای( نی��ز درگزارش ماه اوت خود پیش بینی کرده بود، 
تولید کش��ورهای غیراوپک در س��ال 2016 به میزان 
200هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت، درحالی که 
درس��ال های 2014 و 2015 به ترتی��ب 2 میلیون و 
400 ه��زار بش��که و یک میلیون و 100 هزار بش��که 

افزایش یافته بود. 
آژانس بین الملل��ی انرژی همچنین پیش بینی کرده 
تقاض��ای نف��ت در پنج س��ال آینده افزای��ش خواهد 
یافت. عامل افزایش تقاضا درس��ال های آینده، کاهش 
قیمت های نفت است که موجب افزایش تقاضای هند، 

کره جنوبی و به ویژه چین خواهد شد. 
با وجود افزایش مصرف نفت آسیا در سال های 2015 
و 2016، عرض��ه ب��از هم از تقاضا بیش��تر خواهد بود. 
تولید رکوردوار نفت در عربستان سعودی، ایران، عراق 
و روسیه و همچنین گمانه زنی ها درمورد کاهش رشد 
 اقتصادی چین موجب افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا 

خواهد شد. 

 کاهش قیمت نفت خام در بازار 
نیویورک پس از کوچک تر شدن 

اقتصاد ژاپن

خبرگ��زاری رویت��رز اعالم کرد، با کوچک تر ش��دن 
اقتص��اد ژاپن و افزایش فعالیت های حفاری در آمریکا، 
قیمت نفت خام آمریکا روز دوشنبه در بازار نیویورک تا 

نزدیکی کف قیمت شش ساله کاهش یافت. 
به گزارش ایرنا از رویترز، ش��رکت نفتی بین المللی 
بیکرهی��وز آمری��کا اعالم ک��رد، هفته گذش��ته برای 
چهارمی��ن هفت��ه متوالی ش��مار دکل ه��ای حفاری 
در آمری��کا افزای��ش پیدا ک��رد و به باالترین س��طح 
خود از اوایل مه  )اواخر اردیبهش��ت( رس��ید. این در 
حالی ص��ورت می گیرد که قیمت ه��ای نفت در حال 
کاهش اس��ت. اقتصاد ژاپن که س��ومین اقتصاد جهان 
پ��س از آمریکا و چین و دومین اقتصاد آس��یا پس از 
چین اس��ت، در س��ه ماهه دوم سال جاری میالدی در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته کوچک تر شد و 
به نگرانی سرمایه گذاران در مورد کاهش تقاضای نفت 
آس��یا افزود. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا روز دوشنبه در س��اعت 02:11 بامداد به وقت 
گرینویچ در بازار نایمکس نیویورک 57 س��نت کاهش 
یافت و به 41,93 دالر در هر بش��که رسیدکه نزدیک 
کمترین قیمت آن در بیش از شش سال گذشته است. 
قیمت نفت برنت دریای شمال نیز در بازار آیس فیوچرز 
لندن با 65 س��نت کاهش به 48,54 دالر در هر بشکه 
رس��یدکه هنوز از کف قیمت آن در سال 2015 یعنی 

45,19 دالر در هر اونس بیشتر است. 
بانک س��یتی آمریکا با اش��اره به بازار ضعیف نفت، 
پیش بین��ی کرد، ب��ا توجه به افزای��ش عرضه اوپک و 
کاه��ش تقاضای نفت چین و بازارهای نوظهور، قیمت 
نفت خ��ام در آینده از آنچ��ه قبال انتظار می رفت کمتر 

خواهد بود. 
بانک وال استریت آمریکا نیز پیش بینی کرد، قیمت 
نفت خام در س��ال های 2015 و 2016 که قبال انتظار 
می رفت به ترتیب 58 و 63 دالر در هر بشکه باشد، به 

ترتیب 54 و 53 دالر در هر بشکه خواهد بود.

تمایل ژاپن به نقش آفرینی در پروژه های گازی آسیای میانه

الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا



تولیدکنندگان فوالد می گویند با بحران 
فروش مواجه ش��ده اند و تولیدشان مازاد 
از تقاضای بازار اس��ت؛ قص��ه ای که برای 
فوالدی ها تازه نیس��ت اما کاهش قیمت 
جهانی فوالد موجب ش��ده که این بحران 

رنگی جدی تر به خود بگیرد. 
مش��کل در فروش محصوالت فوالدی، 
از جایی ش��روع ش��د که بازار پروژه های 
عمرانی کس��اد شد و از سوی دیگر دولت 
با توج��ه به اینکه با کمبود بودجه مواجه 
بود، از راه فرار همیشگی برای تامین این 
کسری یعنی کاس��تن پروژه های عمرانی 
اس��تفاده کرد. از س��وی دیگ��ر بیش از 
یک سال است که بازار ساخت و ساز مسکن 
نیز راکد است و شرایط پساتحریم و انتظار 
بازار برای کاهش قیمت ها نیز به آن دامن 
زده اس��ت. حاال اما فوالدسازان می گویند 
این بحران رنگی جدی تر به خود گرفته و 
اگر به ابعاد آن توجه نشود، شاید نتوان در 

آینده صنعت فوالد را نجات داد. 

سقوطی که همچنان ادامه دارد
بهمن آرمان، کارش��ناس صنعت فوالد 
و از مدیران پیشین فوالد مبارکه اصفهان 
درب��اره این بح��ران به »فرص��ت امروز« 
می گوید: »کاه��ش فعالیت های عمرانی 
و وجود مانع برای صادرات موجب ش��ده 
صنعت فوالد کشور امروز با بحران مواجه 
ش��ود. تولید داخ��ل در بازارهای جهانی 
ق��درت رقاب��ت ن��دارد و از س��وی دیگر 
تولیدکنندگانی مثل چین و اوکراین اقدام 

به دامپینگ در بازار کرده اند.«
او با بی��ان اینکه دولت به درخواس��ت 

تولیدکنن��دگان فوالد مبنی ب��ر افزایش 
تعرفه واردات به 30 درصد توجهی نکرده 
است، تصریح می کند: »متاسفانه ما شاهد 
حمایت نکردن دولت از صنایع استراتژیکی 
نظیر فوالد و پتروشیمی هستیم و در سال 
گذشته به رغم اینکه قیمت جهانی فوالد 
35 درصد کاهش پیدا کرد، دولت قیمت 
گاز تحویل��ی ب��ه کارخانه ه��ای فوالدی 
را 85 درص��د و قیمت ب��رق را 25 درصد 
افزای��ش داد و همی��ن موض��وع موجب 
افزایش هزینه های تولید ش��د.«رضا زائر 
حیدری، کارشناس صنعت فوالد در گفت 
و گو با »فرصت امروز« درباره دلیل پررنگ 
ش��دن این بحران بیان می کند: »در حال 
حاضر مصرف سرانه فوالد کاهش یافته و 
حتی قابل مقایسه با سال گذشته نیست. 
مهم ترین علت این اتفاق توقف پروژه های 
عمرانی اس��ت که به علت تامین نش��دن 
بودجه عمرانی مسکوت مانده اند. از سوی 
دیگر در صنعت ساختمان نیز تحرکی را 
مشاهده نمی کنیم. همه این دالیل موجب 
ش��ده اکنون تولید فوالد از فروش پیشی 
بگیرد و ما ش��اهد کاه��ش قیمت فوالد 
باش��یم.«او می افزاید: »ابع��اد این بحران 
باتوجه به حج��م کارگاه هایی که تعطیل 
شده و کارخانه هایی که با نیمی از ظرفیت 
خود کار می کنند در آینده بسیار بزرگ تر 
خواهد ش��د بنابراین الزم است راهکاری 
هرچه سریع تر برای نجات این صنعت از 

بحران اجرایی شود.«

جایزه صادراتی؛ نجات غریق صنعت 
فوالد

کاهش قیمت ه��ای جهانی نیز موجب 
شده تا فوالدس��ازان داخلی نتوانند مازاد 

فروش خود را به ص��ادرات تبدیل کنند، 
زیرا قیمت تمام ش��ده فوالد سازها آنقدر 
باالس��ت که توان رقابت را از فوالدی های 
ایران در بازارهای جهانی سلب کرده است. 
در این شرایط این پرسش مطرح می شود 
که کدام راهکار می تواند صدای زنگ خطر 

را در صنعت فوالد قطع کند؟ 
آرم��ان در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش 
توضیح می ده��د: »در حال حاضر حدود 
2/5میلیون تن ف��والد در انبارهای فوالد 
مبارکه و فوالد خوزس��تان وجود دارد. در 
حالی که محصوالت وارداتی از کشورهای 
اروپای شرقی بازار ایران را در دست گرفته 
و چینی ه��ا نیز به این ب��ازار مکاره اضافه 
شده اند. بنابراین برای نجات صنعت فوالد 
چند راهکار وجود دارد. نخست آنکه دولت 
جوایز صادراتی را دوباره برقرار کند، نظیر 

اتفاقی که در چین شاهد آن بودیم.«
این کارشناس صنعت فوالد می افزاید: 
»گام دیگر، موافقت دولت با افزایش تعرفه 
واردات ف��والد به 30  درصد اس��ت. ضمن 
آنکه دول��ت می تواند مانند تصمیمی که 
آمری��کا در اوایل دهه 90 میالدی گرفت، 
واردات فوالد را س��همیه بندی کند. نکته 
دیگر که باید به آن توجه داشت این است 
ک��ه تولید فوالد در ای��ران متاثر از قیمت 

گاز طبیعی است بنابراین دولت می تواند 
افزای��ش قیمت گاز و ب��رق را برای مدتی 
متوقف کند تا بتوانی��م از مزیتی که این 

صنعت دارد، بهره ببریم.«
آرمان تاکید می کند: »نباید اش��تباهی 
که درباره صنایع پتروشیمی اتفاق افتاد، 
در صنع��ت فوالد هم رخ دهد. در صنعت 
پتروشیمی با افزایش شش برابری قیمت 
خوراک پتروش��یمی ها موجبات س��قوط 
سودآوری این شرکت ها و سودآوری آنها 
در بورس فراهم ش��د. بنابراین اگر اقدامی 
صورت نگیرد سرنوش��تی مش��ابه صنایع 

پتروشیمی در انتظار فوالد خواهد بود.«
زائ��ر حی��دری در این زمین��ه اظهار 
می کن��د: »واردات ف��والد بای��د هرچه 
س��ریع تر متوقف ش��ود. اگرچ��ه اکنون 
تعرفه ای برای واردات وجود دارد اما این 
تعرفه بازدارنده نیست این در حالی است 
که ما در شرایط فعلی نیاز به 99 درصد 
از محصوالت وارداتی نداریم. نکته دیگر 
این اس��ت که باید صادرات محصوالت 
ف��والدی با برق��راری جوای��ز صادراتی 
تقویت شود، زیرا تولیدکنندگان ما توان 
رقاب��ت در بازارهای جهان��ی را ندارند و 
در این ش��رایط بحرانی نیاز به حمایت 

مستقیم دولت دارند.«

سرنوشت پتروشیمی ها در انتظار صنایع فوالدی

بحران مسکن کمر فوالد را شکست

سهشنبه
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 بحران از تولید پیشی می گیرد

سال 94 برای بازار فوالد کشور سال راکد و کم رونقی 
بوده اس��ت. مس��ائلی مانن��د کاهش قیم��ت انرژی و 
افت قیمت جهانی س��نگ آهن به دلیل کاهش رشد 
اقتص��ادی چین و در نهای��ت تأثیر قیمت های جهانی 
ب��ر بازار داخل کش��ور علت رکود و اف��ت قیمت ها در 
بازار فوالد داخل کش��ور است. از طرفی ادامه رکود در 
بخش های مسکن و توقف پروژه های عمرانی دولت نیز 

در تشدید این وضعیت مؤثر بوده است. 
به رغم به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، هنوز 
تا زمان اجرایی ش��دن توافق و آزاد ش��دن پول های 
بلوکه ش��ده ایران و ورود به چرخ��ه اقتصاد حداقل 
چند ماهی زمان باقی اس��ت و لذا با توجه به ماهیت 
دولتی اقتصاد ایران، به نظر نمی رس��د تا پایان سال 
تغییر چندانی در تقاضای فوالد کشور به وجود آید. 
ام��ا ع��الوه بر مس��ائل ف��وق، افزای��ش روزافزون 
واحده��ای تولی��د فوالد و رقابت کم س��ابقه در این 
صنعت طی سه سال گذشته باعث کاهش چشمگیر 
قیمت فوالد شده است به طوری که به جرات می توان 
گفت فوالد تنها کاالیی در کش��ور اس��ت که قیمت 
آن نس��بت به سه س��ال پیش و دوران دالر 1000 
تومانی ثابت مانده و حتی کاهش نیز داش��ته است. 
این در حالی  اس��ت که قیمت تمام کاال های صنعتی 
 و غیر صنعتی تولیدی کش��ور طی این مدت حداقل 
دو تا سه  برابر شده است. در حال حاضر تولید صنعت 
فوالد کش��ور عماًل ب��ا متوس��ط 50 درصد ظرفیت 
اس��می در بخش نورد و 70 درصد ظرفیت اس��می 
در بخش ذوب در حال انجام اس��ت و همین مسئله 
اجازه باالرفتن قیمت ه��ا را نمی دهد و درصورتی که 
تقاضا به هر دلیلی باال رود کارخانجات فوالد کش��ور 

می توانند به راحتی کمبود عرضه را جبران کنند. 
برای بررس��ی دقیق تر وضعیت فعلی صنعت فوالد 
کش��ور باید نگاه��ی به روند توس��عه این صنعت در 

چهار دوره متفاوت زیر داشته باشیم: 

دوره اول- فوالد در انحصار دولت: تا 20 سال 
پیش، صنعت فوالد به عنوان یک صنعت استراتژیک 
و ملی هنوز منحصر به س��ه یا چهار کارخانه دولتی 
ب��ود که مجموع تولید 4.5 میلی��ون تنی آنها کفاف 
نیمی از تقاضای کشور را هم نمی داد. رقابتی در کار 
نبود و آنچه تولید می ش��د با نرخ مصوب دولتی بین 
متقاضیان واجد ش��رایطی ک��ه چندین ماه در نوبت 

بودند »توزیع« می شد. 
دوره دوم- ورود بازیگران جدید: از اواخر دهه 
70 و اوایل دهه 80 به تدریج ورود بخش شبه دولتی 
و بعض��اً خصوصی ب��ه عرصه تولید فوالد آغاز ش��د. 
کارخانج��ات جدی��د فوالدس��ازی در مقیاس ه��ای 
متوس��ط و عمدتا ش��امل نورد و تولی��د محصوالت 
نهایی، یکی پس از دیگری راه اندازی شدند.  )مانند 

فوالد خراسان، آذربایجان، قزوین و ...(
دوره س�وم- موج احداث و توسعه طرح های 
فوالدی: اما از اواخر دهه 80 شمس��ی بود که ورود 
بخش خصوصی به صنعت ف��والد آهنگ تندتری به 
خود گرفت و موج فوالدس��ازان کوچک و متوس��ط 
در این صنعت پدیدار ش��د. عمده فعالیت اینها حول 
محور ن��ورد و همچنی��ن واحده��ای ذوب کوچک 
بود که زودب��ازده بوده و س��رمایه گذاری و امکانات 
زیربنایی سنگینی طلب نمی کرد. دولت وقت نیز که 
تا چند س��ال قبل اجازه ورود به هیچ س��رمایه گذار 
بخش خصوصی در صنعت فوالد را نمی داد به یکباره 
از آن طرف بام افتاد و اکنون که واحدهای فوالدی را 
ابزار خوبی برای توسعه مناطق محروم و اشتغال زایی 
یافته بود، دس��ت رد به سینه هیچ متقاضی احداث 

کارخانه فوالد نمی زد. 
دوره چهارم- دوره رکود و رقابت: اکنون صنعت 
فوالد کشور وارد مرحله تازه ای شده که نظیر آن را قبال 
تجربه نکرده بود. امروزه بیش از 150 واحد فوالد سازی 
کوچک و بزرگ فعال در سراس��ر کش��ور وجود دارند 
ک��ه تقریباً همه آنها در کن��ار تولید روزمره خود طرح 
نیمه کاره ای نیز برای توسعه و افزایش ظرفیت در دست 
احداث دارند. به غیر  از این نزدیک به 50 طرح فوالدی 
جدید در بخش گندله س��ازی، آهن اسفنجی، ذوب و 
نورد با ظرفیت چند صد هزار تن تا چند میلیون تن در 
حال ساخت است و لذا برای نخستین بار تولید داخلی 
از تقاضا پیش��ی گرفته و همین مس��ئله در کنار رکود 
تقاضای بازار باعث بحرانی شدن شرایط صنعت فوالد 

شده است. 

خرید مواد اولیه و فروش کاالهای 
صنعتی تضمین می شوند 

 رییس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با 
اشاره به حل مشکل سرمایه در گردش برخی از بنگاه های 
اقتص��ادی گفت: از این پس خرید مواد اولیه و فروش کاال 

به خریداران عمده توسط این صندوق تضمین می شود. 
به گزارش ایس��نا، علی تعقلی در نشست هماهنگی در 
تعامل با صنایع کوچک با اش��اره به فعالیت های صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک که در هفته گذشته 
به تصویب رسیده است، اظهار کرد: براساس این مصوبات، 
س��قف صدور ضمانت ها برای هر ف��رد حقیقی و حقوقی 
6میلیارد تومان است و سقف هر ضمانت نامه نیز به مبلغ 
3میلیارد تومان تعیین شده اس��ت. وی با اشاره به صدور 
ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده مورد نیاز صنایع 
صن��دوق ادامه داد: از هفته گذش��ته ای��ن ضمانت نامه ها 
با کارم��زدی برابر نصف کارمزد بانک ها قابل ارائه اس��ت. 
از س��وی دیگ��ر ودیعه ای ب��رای ص��دور ضمانت نامه ها از 
تولید کننده دریافت نمی ش��ود. ب��ه گفته رییس صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک، اگر تولید کننده 
قبال به صندوق مراجعه کرده باش��د مراحل انجام کار وی 
تس��ریع خواهد شد. تعقلی با بیان اینکه ضمانت نامه های 
حس��ن انجام، پیش پرداخت و کس��ور وجه الضمانت نیز 
صادر می شود، گفت: کارمزد این ضمانت نامه ها نیز نسبت 
ب��ه بانک 50 درصد تخفیف دارد و برای وجه تودیعی آنها 
تولید کننده ملزم به پرداخت نصف مبلغی است که باید به 
بانک بدهد. وی همچنین با اش��اره به صدور ضمانت نامه 
تعهد پرداخت که در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی 
ممنوع شده است، اظهار کرد: این ضمانت نامه در سه، چهار 
ضمانت نامه ارائه می شود و ما در این زمینه رقیبی نداریم. 

رییس صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک 
افزود: صندوق آمادگی دارد تس��هیالت اعطایی بانک ها و 
موسس��اتی را که به تولید کنندگان وام می دهند تضمین 
کند که البته سقف آن با توجه به اساسنامه صندوق بین 
70 تا 85 درصد از تسهیالت ارائه شده است که قصد داریم 
اساسنامه را اصالح کنیم تا بتوان همه مبلغ را ضمانت کرد.  
رییس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان 
اینکه با تامین کنندگان مواد اولیه مکاتباتی انجام داده ایم، 
اظهار کرد: تولید کنندگان می توانند ماده اولیه را به صورت 
نس��یه دریافت کنن��د و صندوق، ق��رار داد آنها را تضمین 
می کند. این در حالی اس��ت که کارمزد این ضمانت نامه، 
بسیار ناچیز یعنی س��الی یک درصد است. تعقلی با بیان 
اینکه کاالی پیش ساخته، خدمات و ماشین آالت نیز شامل 
این ضمانت نامه می ش��وند، گفت: فروشنده هم می تواند 
خارجی باشد که ما در آن صورت ضمانت نامه ارزی صادر 
می کنیم و هم داخلی که این کار در حد بضاعت مان انجام 
می شود. وی با اشاره به ضمانت قرار داد های سرمایه گذاری 
که حداقل دو ساله باش��د، گفت: از سوی دیگر در برخی 
موارد تولید کنندگان کاال را می فروش��ند اما پول ش��ان را 

دریافت نمی کنند. 

صنعت یادداشت

نساجی

محمدرضا دانشگر
کارشناس صنعت فوالد

عسل داداشلو

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای 
قانون رفع موانع تولید طی سه ماه آینده 
خبر داد و اذعان کرد که افزایش مالیات 
ب��ر ارزش افزوده فش��اری ایجاد کرده و 
و صادرکنندگان  تولیدکنندگان  اصناف، 
مش��کالتی در ای��ن زمینه دارن��د اما به 

هرحال قانون است و باید اجرا شود. 
محمدرضا نعمت زاده دیروز در حاشیه 
بازدید مع��اون اول رییس جمهور از بندر 
نوش��هر در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا 
اظه��ار ک��رد: قان��ون رفع موان��ع تولید 
در 60م��اده و بی��ش از 30 آیین نام��ه 
پیش بینی شده است و به تدریج در حال 

تهیه آیین نامه های آن هستیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ح��دود نیمی از 
آیین نامه ه��ای مرب��وط ب��ه قان��ون رفع 
موانع تولی��د به تصویب دولت رس��یده 
اس��ت، یادآور ش��د: به صورت دوره ای با 
دس��تگاه های مختلف برای تصویب این 
ط��رح همفکری صورت می گیرد تا طرح 

نهایی آماده اجرا شود. 
نعمت زاده با اشاره به اینکه قانون رفع 
موانع تولید ظرف س��ه ماه آینده تکمیل 
و اجرایی خواهد ش��د، تصریح کرد: این 
قانون زمان بر اس��ت و برای زمان خاصی 
تعریف نش��ده و به تدریج در حال انجام 

است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ 
به ایس��نا درباره تکلیف پرداخت س��هم 

بخ��ش تولید از ط��رح هدفمندس��ازی 
یارانه ها اظهار کرد: در بودجه، پیش بینی 
رقم��ی ب��رای پرداخت به بخ��ش تولید 
صورت گرفت��ه بود اما ب��ه دلیل کمبود 

وصولی، این رقم پرداخت نشده است. 
وی اظه��ار امی��دواری کرد: بخش��ی از 
اعتبارات در سال جاری پرداخت شود. این 
مسئول یادآور شد: برای حمایت از تولید از 
محل پشتیبانی صادرات، 50 میلیارد تومان 

به این بخش اختصاص داده شده است. 
نعمت زاده با اش��اره به اینکه مالیات بر 
ارزش اف��زوده قانون اس��ت و از 3درصد 
شروع شده و سال به سال افزایش یافته 
اس��ت، گفت: ای��ن می��زان هم اکنون به 
9 درصد رس��یده اما اصناف و واحدهای 
تولیدی و صادرکنندگان مش��کالتی در 

این زمینه دارند. 
وی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی 
و س��ازمان امور مالیات��ی متولی این کار 
هس��تند و تالش می کنند مش��کالت را 
کمت��ر کنند اما به هر حال قانون اس��ت 

و این میزان باید پرداخت شود. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تصریح 
کرد: در شرایط فعلی دولت بیشتر اهتمام 
م��ی ورزد تا رونق ایجاد کن��د و رکود را 
کاهش دهد، زیرا فشار وصول مالیات بر 
ارزش افزوده مش��کالتی ایجاد کرده اما 
 به هرحال قانون است و چاره ای جز اجرا 

نیست. 

  اذعان نعمت زاده 
به فشار افزایش مالیات بر ارزش افزوده 

افتتاح کارخانه نساجی بی بافت 
کالردشت با حضور جهانگیری

اول  مع��اون  جهانگی��ری،  اس��حاق  ب��ا حض��ور 
رییس جمهوری کارخانه نساجی بی بافت کالردشت 
روز دوشنبه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

کارخانه نس��اجی بی بافت کالردشت در زمینی به 
مس��احت 65 هزار مترمربع و با سرمایه گذاری ریالی 
22 میلیارد تومان و س��رمایه گذاری ارزی 37 میلیون 
یورو احداث ش��د که با راه اندازی این واحد صنعتی 

برای 150 نفر اشتغالزایی می شود. 
معاون اول رییس جمهوری همچنین از بخش های 
مختلف این کارخان��ه و خط تولید آن بازدید کرد و 
با توضیحات مدیران این کارخانه در جریان جزییات 

فنی و ظرفیت تولید قرار گرفت. 



هنگام��ی که تیم هس��ته ای 
ای��ران پ��س از چند ماه مذاکره 
نفس گی��ر با مت��ن تفاهمی پر 
از ضمائ��م راهی وطن ش��دند، 
ب��ازار ارز ای��ران بر خالف تصور 
همه که انتظار ریزش قیمت ها 
را داش��تند در مسیرصعود قرار 
گرف��ت. مذاک��رات هس��ته ای 
ایران دومین گفت وگوی بزرگ 
دیپلماس��ی پ��س از قطعنامه 
598 ب��ود ک��ه در آن به جنگ 
ای��ران و عراق پایان داده ش��د. 
در آن مقط��ع پس از پذیرفتن 
قطعنامه از س��وی ایران، قیمت 
ارز ب��ا کاهش ش��دیدی مواجه 
ش��د و مش��هور است که برخی 
دلی��ل  ب��ه  واردکنن��دگان  از 
س��قوط ارزش اجناس وارداتی 
و گاه احتکار شده ش��ان، راهی 
بیمارس��تان ها ش��دند. اما پس 
از توافق هس��ته ای بازار ارز راه 
دیگری در پیش گرفت و به رغم 
وسوس��ه آزاد س��ازی دالرهای 
بلوکه ش��ده، مزاج بازار تحریک 
شد و قیمت ها را افزایش داد. 

سرنوشت یکسان سازی 
نرخ ارز

حمید س��بحانی، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت امروز« گفت: بازار ارز 
همواره از اثر پذیری خاصی در 

دوره ه��ای مختل��ف برخوردار 
ب��وده اس��ت و راه حل هایی که 
ب��رای ثبات آن ب��ه کار گرفته 
می ش��ود راه حل های قطعی و 

بادوامی نیست. 
وی افزود: در زمان جنگ به 
دلیل شرایط خاص آن دوره، ما 
با یک بلبش��وی قیمتی رو به رو 
بودی��م و چندی��ن و چند نرخ 
متفاوت را در بازار ارز داشتیم 
که زمینه دالل بازی ش��دیدی 
را در اقتص��اد فراه��م ک��رده و 
ران��ت پرفس��ادی را در حوزه 
تج��ارت خارجی رقم زده بود. 
ای��ن وضعی��ت دولت را به این 
نتیجه رس��اند که بعد از جنگ 
ارز را تک نرخ��ی کن��د اما این 
تجرب��ه ب��ا چالش هایی مواجه 
ش��د و دوب��اره ارز دو نرخی بر 

بازار حاکم شد. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکی��د کرد: تنه��ا دوره ای که 
ب��ازار ارز ایران توانس��ت نفس 
راحت��ی بکش��د در ده��ه 80 
بود ک��ه طی آن بانک مرکزی 
وق��ت توانس��ته بود با موفقیت 
ارز را ت��ک نرخ��ی نگ��ه دارد 
اما به دلیل فش��ارهای تحریم 
بر اقتصاد کش��ور در س��ال 89 
دوب��اره ارز دو نرخی به اقتصاد 
کش��ور برگش��ت و حاصل یک 
ده��ه سیاس��ت موفق ارزی، از 

دست رفت. 

وی گفت: فقط یک مقایس��ه 
س��اده میان داده های دوره ای 
که سیاست تک نرخی شدن ارز 
شکست خورد و در دوره ای که 
به موفقیت رس��ید به ما نشان 
می دهد که چرا باید از سیاست 
تک نرخی شدن ارز دفاع کنیم. 
پس از شکست تک نرخی شدن 
ارز، رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران 3.3 درصد بود در حالی که 
پس از اجرای موفق سیاس��ت 
ت��ک نرخ��ی ش��دن ارز ب��ه 
6.1 درصد رس��ید. در وضعیت 
شکس��ت تک نرخی ش��دن ارز 
ت��ورم 25.1 درصد ب��ود اما در 
وضعیت موفقیت این سیاست 

به 14درصد رسید. 
جال��ب اینک��ه در س��ال های 
شکست دوباره یکسان سازی نرخ 
ارز و حاکمی��ت دوباره دو نرخی 
بر این بازار، رشد تولید ناخالص 
داخل��ی ب��ه منفی 5.8 درصد و 
ت��ورم ب��ه 30.5 درصد رس��ید. 
بنابرای��ن ای��ن مقایس��ه آماری 
نش��ان می دهد ک��ه برای ایجاد 
ثب��ات و رون��ق اقتصادی، راهی 
جز یکسان س��ازی نرخ ارز پیش 
رو نداریم. وی ادامه داد: در این 
دوره قیم��ت ارز ی��ک جه��ش 
بی سابقه را تجربه کرد و شرایط 
بسیار حادی را برای اقتصاد رقم 
زد. بان��ک مرکزی تالش کرد با 
تاسیس مرکز مبادالت ارزی این 

نوسانات را مهار کند و تا حدودی 
مهار هم کرد اما ارز س��ه نرخی 
شد و این به معنی مجال تداوم 

فساد در بازار ارز بود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
اظهار کرد: با توافق هس��ته ای 
بانک مرک��زی بهترین فرصت 
را ب��رای اج��رای دوب��اره ارز 
تک نرخ��ی ب��ه دس��ت آورده 
اس��ت. در حال حاضر بازار ارز 
ای��ن آمادگ��ی را دارد تا بتواند 
با اس��تفاده از ش��رایط فراهم 
ش��ده در مبادالت بین المللی 
و آزادس��ازی دارایی های بلوکه 
ش��ده، ت��ک نرخی ش��دن را 
بپذی��رد و قیمت ها در مس��یر 

با ثباتی قرار گیرد. 

سود سرشار ارز دولتی 
برای برخی شرکت ها

حس��ن بیگدلی، کارشناس 
معای��ب  درب��اره  اقتص��ادی 
سیستم ارز چند نرخی و ارائه 
ارز ارزان ب��ه برخ��ی گروه های 
اقتصادی گفت: در سیستم ارز 
چند نرخ��ی، برخی از گروه ها 
به سادگی با استفاده از برخی 
روابط به ارز دولتی دسترس��ی 
پیدا می کنند و همین موضوع 
اقتص��اد ای��ران را محل هجوم 
واردات��ی  کااله��ای  برخ��ی 

مصرفی کرده است. 
وی اف��زود: ران��ت ناش��ی از 

ارز ارزان ب��ه ان��دازه ای ب��وده 
اس��ت که درس��ت در بحبوحه 
جه��ش قیم��ت ارز در س��ال 
91، ش��رکت های بورسی سود 
سرش��اری را از نرخ تسعیر ارز 
بردند. این سود ناشی از تولید 
و س��ود واقع��ی نبود بلکه یک 
سود داللی بود که شامل حال 
شرکت هایی مانند پتروشیمی 
ش��د. اما تابلوی اقتصاد کشور 
یعنی ب��ورس، وضعیت مثبت 
را نش��ان م��ی داد در حالی که 
چن��دی بعد آس��یب های این 
جه��ش قیمت��ی در اقتص��اد 
به خوبی دیده ش��د. در چنین 
وضعیتی صادرات کش��ور هم 
تنوع خودش را از دس��ت داده 
و اقتصاد تبدیل به یک اقتصاد 

وارداتی منفعل شده است. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکید کرد: یکی از دغدغه های 
مهم دولت، کاهش نرخ بیکاری 
اس��ت ام��ا ارز چندنرخی خود 
یک��ی از عوام��ل مهم تش��دید 
بیکاری است. شرکت هایی که 
به ارز ارزان دولتی دسترس��ی 
دارند ترجیح می دهند به جای 
استخدام نیروی کار به واردات 
ماش��ین آالت خارجی بپردازند 
ک��ه هزینه ب��ه مراتب کمتری 
برای آنان دارد. همین وضعیت 
موجب می ش��ود ن��رخ کاهش 

اشتغال کند شود. 

چرا بانک مرکزی باید یکسان سازی نرخ ارز را با قدرت شروع کند؟ 

آمارهایی برای اثبات درستی تک نرخی شدن ارز

ش��ایعه انحالل یک موسس��ه 
بدون مجوز دیگر بازهم نگرانی ها 
موسس��ات  فعالی��ت  ادام��ه  از 
مال��ی غیرمج��از را دام��ن زده 
اس��ت. چندی پیش س��خنگوی 
قوه قضایی��ه از انح��الل برخ��ی 
موسسات غیرمجاز خبر داده بود 
ام��ا به ظاهر این موضوع جدی تر 
از قبل ش��ده و این ب��ار حرف و 
انحالل  پیرام��ون  حدیث های��ی 
موسسه ثامن الحجج مطرح شده 

است. 
اقتصادنی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
و  مال��ی  غیرمج��از  موسس��ات 
اعتباری با ع��دم رعایت حداکثر 
سود س��پرده و تسهیالت بانکی 
ج��ذب  را  مردم��ی  س��رمایه 
می کنند و در ش��رایطی که تورم 
به میزان قابل توجهی رشد کرده 
است افراد صاحب سرمایه اندک 
به دنبال دریافت س��ود و درآمد 
بیشتری هستند از این رو ریسک 
موسس��ات  در  س��پرده گذاری 

غیرمجاز را به جان می خرند. 
برخی از این افراد نیز توجهی 
ب��ه اصال��ت موسس��ات مالی و 
اعتباری ندارند و تنها به زیبایی 
و تع��داد ش��عب این موسس��ات 
برای سپرده گذاری دل می بندند. 
در کن��ار عدم توجه م��ردم تا 
نظارتی  نهاده��ای  باید  حدودی 
را مقص��ر ش��ناخت زیرا ش��عب 
موسس��ات مال��ی و اعتباری نیز 
همچون واحد صنفی می ماند که 
خدمات به مردم ارائه می دهد از 
ای��ن رو باید مجوز ه��ای الزم را 
داشته باش��د و در صورت نبود، 
رأی ب��ه پلمب ای��ن واحد داده 

شود. 
در چن��د ماه اخی��ر همان طور 
ک��ه گفت��ه ش��د بنابر ش��رایط 
روز و احس��اس خطر سیس��تم 
خ��روج  ب��ا  رابط��ه  در  بانک��ی 
س��پرده از موسسات و بانک های 

مج��از کش��ور، بان��ک مرکزی و 
همچون  مرتب��ط  دس��تگاه های 
فعالی��ت  ب��ه  نس��بت  مجل��س 
اعتب��اری  و  مال��ی  موسس��ات 
جبهه گی��ری کردن��د و به دنبال 
برخورد با فعالیت های موسسات 
غیرمج��از  اعتب��اری  و  مال��ی 

همچون میزان برخاستند. 
بان��ک مرک��زی ت��ا قب��ل از 
میزان  موسس��ه  کام��ل  انحالل 
که به تعبی��ر برخی افراد تعاونی 
بوده اس��ت، بارها نسبت به عدم 
سپرده گذاری در آن اخطار داده 
و تاکی��د کرده بود که موسس��ه 
بانک  میزان غیرقانونی اس��ت و 
مرک��زی و دول��ت نس��بت ب��ه 
فعالیت این موسس��ه تعهدی به 

گردن ندارد. 
از س��وی دیگر هفت��ه جاری 
بانک مرکزی و خیابان میرداماد 
بار دیگر ش��اهد تجم��ع دیگری 
بود اما ای��ن بار س��پرده گذاران 
ای��ن موسس��ه روب��ه روی بانک 
مرک��زی تجم��ع ک��رده بودند و 
ب��ه دنبال ح��ق و حق��وق خود 
بودن��د، حق و حقوق��ی که بارها 
در رابط��ه با خطره��ای پیرامون 
آن اطالع رس��انی ش��ده بود اما 
موضوع��ی که در ای��ن میان بود 

موسسه  از  عدم دریافت س��پرده 
میزان بود زیرا موسس��ه با ارائه 
تسهیالت به یک پروژه شائبه دار 
حجم قاب��ل توجهی از س��پرده 
مردم��ی را از دس��ت داده بود و 
اف��راد ب��ا اطالع از ای��ن موضوع 
س��پرده بس��یار زیادی را از این 

موسسه خارج کردند. 
در حال حاضر ب��ا وجود آنکه 
حک��م انح��الل موسس��ه میزان 
اع��الم ش��ده و بان��ک مرک��زی 
سپرده قانونی این موسسه برای 
دریافت مجوزه��ای الزمه را در 
اختی��ار هیات تس��ویه قرار داده 
اس��ت اما سرمایه موسسه میزان 
جوابگ��وی ح��ق و حق��وق تمام 
سپرده گذاران نبوده و تا به امروز 
به  85 درصد سپرده گذاران خرد 

حق و حقوق خود رسیده اند. 
ب��ا این ح��ال ش��ایعه انحالل 
یک موسس��ه بدون مجوز دیگر 
بازه��م نگرانی ها از ادامه فعالیت 
را  غیرمج��از  مال��ی  موسس��ات 
دام��ن زده اس��ت. چندی پیش 
سخنگوی قوه قضاییه از انحالل 
برخی موسس��ات غیرمجاز خبر 
داده بود اما به ظاهر این موضوع 
جدی تر از قبل شده است. و این 
بار حرف و حدیث هایی پیرامون 

انحالل موسس��ه ثام��ن الحجج 
مطرح شده است. 

در حالی که در اخبار مسئوالن 
این موسسه اعالم کرده بودند که 
به دنبال دریافت مجوزهای الزمه 
هس��تند روز گذش��ته قائم مقام 
بانک مرکزی به سپرده گذاران این 
موسسه اعالم اخطار کرد و گفت: 
درباره این موسسه نیز در کارگروه 
ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام 
شده و بناست به زودی نتایج اعالم 
ش��ود. این در حالی است که این 
موسسه با شعب فراوان در سطح 
کش��ور فعالیت می کن��د اما هنوز 
اطالع��ات الزم درباره به کارگیری 
منابع آن به طور اصولی در اختیار 

بانک مرکزی قرار نگرفته است. 
برخ��ورد بان��ک مرک��زی ب��ا 
موسسات مالی و اعتباری بسیار 
کار درس��ت و اصولی اس��ت اما 
نکت��ه قابل توج��ه در این زمینه 
تجرب��ه برخورد قه��ری و یکباره 
ب��ا موسس��ه می��زان اس��ت که 
ش��رایط امروز را برای کارمندان 
زده  رق��م  س��پرده گذاران  و 
اس��ت، همان طور که گفته ش��د 
س��پرده گذاران موسس��ه میزان 
با اطالع از خبر ارائه تس��هیالت 
ای��ن موسس��ه ب��ه یک پ��روژه 

ش��ائبه دار حج��م قابل توجهی از 
سرمایه خود را از موسسه خارج 
کردند ک��ه این امر موسس��ه را 
ب��ا مش��کالت عدی��ده ای مواجه 
س��اخت، ح��ال اگ��ر ب��ا اعالم 
نظ��رات این چنینی مس��ئوالن 
بانک مرکزی، م��ردم با ترس از 
بی��ن رفتن س��رمایه  خود حجم 
قابل توجهی از س��رمایه خود را 
به یکب��اره خارج کنن��د، میزان 
دیگری روی دست بانک مرکزی 
خواه��د مان��د؛ موسس��ه ای که 
بانک مرکزی نس��بت به آن هیچ 
تعهدی ندارد اما س��پرده گذاران 
و کارمن��دان، بان��ک مرکزی را 

متولی اصلی آن می دانند. 
البته آن طور که سخنگوی قوه 
قضاییه اعالم کرده بود آینده چند 
موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز 
انحالل خواهد بود، با این ش��رایط 
بای��د دید که بان��ک مرکزی برای 
عدم تکرار تجربه موسس��ه میزان 
چه تصمیم��ی اتخاذ خواهد کرد، 
در ای��ن رابطه احم��د کمیجانی، 
قائم مق��ام بانک مرکزی از تدوین 
گام های چهارگانه برای ساماندهی 
موسس��ات غیرمج��از در کارگروه 
ویژه بانک مرکزی خبر داده است. 
این درحالی است که به تازگی 
با  نامه ای  تفاه��م  بانک مرکزی 
سازمان امور مالیاتی امضا کرده 
که از س��پرده گذاران موسسات 
غیرمج��از مالی��ات دریافت کند 
ت��ا ش��اید از این طری��ق مردم 
ب��ه امید کس��ب س��ودهای باال 
به س��مت موسس��ات غیرمجاز 
البت��ه  نرون��د. موضوع��ی ک��ه 
مش��خص نیس��ت و آن اینک��ه 
آی��ا بان��ک مرکزی و س��ازمان 
از  می توانن��د  امورمالیات��ی 
س��هامداران پرق��درت برخی از 
بدون  بزرگ که  مالی  موسسات 
مجوز هس��تند، ای��ن مالیات را 

دریافت کنند. 

وضعیت نابسامان ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز
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خبرنــامه

بر فعالیت موسسات غیرمجاز 
نظارت نمی شود

عضو هیأت رییسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: 
حضور این موسس��ات اعتباری غیرمجاز موجب شده 
است پول های مردم در این موسسات سرمایه گذاری 
شود و سرمایه گذاری کمی در بخش تولید انجام شود. 
بیژن پناهی زاده در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با سود و تبلیغات 
بیش��تر توانسته اند س��رمایه های مردم را جمع آوری 
کنند و این مسئله موجب شده در بخش های تولیدی 

سرمایه گذاری کمتری صورت گیرد. 
وی اف��زود: ای��ن موسس��ات هی��چ تعه��دی ب��ه 
بخش��نامه های بانک��ی ندارن��د و با ارائه س��ود باال به 
سپرده های مردمی، تمام این منابع را به سمت خود 
جذب می کنند و بانک مرکزی نیز هیچ نظارتی بر این 
موسسات ندارد. پناهی زاده تصریح کرد: بانک مرکزی 
باید وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و در 
قبال تشکیل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز 
موظ��ف اس��ت زیرا این خأل نظارت��ی موجب فعالیت 

قارچ گونه این موسسات غیرمجاز خواهد شد. 
وی عنوان کرد: در دهه 80 تا 90 که درآمدهای 
نفتی ایران باال بود منابع سرش��ار مالی وارد کش��ور 
و تبدی��ل ب��ه ریال ش��د ک��ه این مس��ئله افزایش 
نقدینگی در بین مردم را به دنبال داش��ت. در این 
دوران برخ��ی بانک ه��ا مکلف ش��دند به طرح های 
زودب��ازده تس��هیالت دهند و همزمان موسس��ات 
مالی و اعتباری مانند قارچ در کش��ور رش��د کردند 
و عم��ده مناب��ع مال��ی مردم وارد این موسس��ات 
ش��د. وی ب��ا بیان اینکه دول��ت بزرگ ترین بدهکار 
سیستم بانکی است، خاطرنشان کرد: بانک ها مبالغ 
زیادی را از دولت طلبکار هس��تند که امیدواریم با 
رفع تحریم ها این بدهی از س��وی دولت پرداخت 
ش��ود تا بانک های دولت��ی بتوانند به بخش تولید، 
تسهیالت دهند. پناهی زاده اظهار کرد: سپرده های 
جمع ش��ده در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
در بازارهای غیرمولد سرمایه گذاری شده است که 
هیچ سودی برای واحدهای تولیدی و بخش تولید 
ندارد. این موسسات به دلیل اینکه می خواهند سود 
باالیی را به س��رمایه گذاران خود بدهند مجبور به 
س��رمایه گذاری در بخش ه��ای غیرمولد مانند طال 
و ساختمان س��ازی هس��تند زیرا س��ود واحدهای 
تولی��دی جوابگ��وی نیاز آنها نیس��ت. عضو هیأت 
رییسه خانه صنعت و معدن ایران درخصوص ارائه 
راهکارهای��ی ب��رای حل این مش��کالت بیان کرد: 
باید با فرهنگ س��ازی مانع سرمایه گذاری مردم در 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شویم تا حجم 
زیادی از پول های مردم در اختیار این موسس��ات 
قرار نگیرد و بتوان از این سرمایه ها در بخش های 

تولیدی اس��تفاده کرد. 

قیمت جهانی طال ثابت ماند
 قیمت طال که پنجشنبه گذشته به باالترین سطح 
خود در سه هفته اخیر رسید، اوایل وقت روز دوشنبه 

تغییر چندانی نکرد و ثابت باقی ماند. 
به گزارش رویترز، بهبود ش��اخص های اقتصادی 
آمری��کا منج��ر ب��ه تقوی��ت دالر و افزایش احتمال 
افزای��ش نرخ های بهره توس��ط بان��ک مرکزی این 
کشور در ماه آینده شد که افزایش نرخ بهره موجب 
افزایش ارزش دالر و کاهش قیمت طال می ش��ود. 
قیمت تحویل فوری یا نقدی طال روز دوش��نبه در 
س��اعت 00:38 بام��داد به وق��ت گرینویچ در بازار 
لندن در س��طح 1114.05 دالر در هر اونس ثابت 
ماند. قیمت طال پنجش��نبه گذش��ته در بازار لندن 
با رس��یدن به س��طح 1126.31 دالر در هر اونس، 
باالترین س��طح خود در س��ه هفته گذشته را تجربه 
کرد. با این حال قیمت آن در طول هفته گذش��ته 
ب��رای هفتمی��ن هفت��ه متوالی کاهش پیدا کرد. در 
بازار کامکس نیویورک نیز قیمت طال برای تحویل 
در ماه دسامبر  )آذر( اندکی تغییر کرد و به سطح 

1113.80 دالر در هر اونس رس��ید. 
کاه��ش ارزش یوان توس��ط بان��ک مرکزی چین 
س��بب محدود ش��دن کاهش قیمت طال در هفته 

گذشته شد. 

یوان و بازار آسیا آرام گرفت، دالر 
تقویت شد

بازار بورس آس��یا روز دوش��نبه تغییر اندکی داشت 
و س��رمایه گذاران بعد از کاهش دور از انتظار ارزش 
یوان در هفته گذشته با دقت در حال بررسی شرایط 
هستند. در طرف دیگر دالر با نشانه های تقویت اقتصاد 

در برابر یورو افزایش داشت. 
ب��ه گ��زارش اخب��ار بان��ک ب��ه نق��ل از بیزینس 
اینس��ایدر، ش��اخص MSCI آس��یا و اقیانوسیه به 
اس��تثنای ژاپن در نخس��تین س��اعات مبادله تغییر 
چندانی نداش��ت. این ش��اخص هفته گذش��ته 2.6 
درص��د از دس��ت داد و درحالی ک��ه پک��ن اقدام به 
کاه��ش ارزش ی��وان کرد، ب��ه کمترین مقدار خود 

در دو سال گذشته رسید. 
یوان در یک حرکت 4درصد کاهش ارزش داشت 
و دارایی های ریسک دار مثل ارزهای نوظهور را در 
س��طح جهان پایین کش��ید و این نگرانی را ایجاد 
ک��رد ک��ه همین روند در این ارزها دنبال ش��ود اما 
ت��ا پایان هفته با آهس��ته ش��دن ای��ن گام در چین 

بازار به ثبات رس��ید. 
ش��اخص سهام اس��ترالیا افزایش داشت درحالی که 
ش��اخص سهام کاسپی کره جنوبی 0.1 درصد پایین 
رفت و ش��اخص س��هام نیکی ژاپن 0.6 درصد افزایش 
داشت. نرخ دالر ثابت و برابر با 124.34 ین بود. یورو 
با لغزش 0.2 درصدی به نرخ 1.1092 دالر رسید و 
مقداری از اندوخته های خود در زمان کاهش ناگهانی 

ارزش یوان را از دست داد. 
اگرچ��ه بان��ک مرکزی چین دلیل بیش��تری برای 
کاه��ش ارزش ارز خ��ود نمی بین��د ام��ا بس��یاری از 
معامله گ��ران می گوین��د رک��ود اقتص��ادی و انتظار 
اجرای سیاس��ت های تس��هیلی بیشتر، یوان را تحت 

فشار قرار می دهد. 

نرخنــامه

دریچه

دالر3,358 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3.358توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را893.500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.725 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5.215توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
473.000 تومان و هر ربع سکه263.000 تومان فروخته 
ش��د. هر س��که یک گرمی169.000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 91.331تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11.147دالر بود. 

قیمتنوع ارز 
3.358دالر آمریکا
3.725یورو اروپا

5.215پوند انگلیس
912درهم امارات
1.208لیر ترکیه
547یوان چین
27ین ژاپن

2.578دالر کانادا
3.440فرانک سوییس
11.000دینار کویت

890ریال عربستان
275دینار عراق
55روپیه هند

890رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
11.147اونس طال
396.000مثقال طال

91.331هر گرم طالی 18 عیار
893.000سکه بهار آزادی
893.500سکه طرح جدید

473.000نیم سکه
263.000ربع سکه

169.000سکه گرمی

طلب 22میلیارد دالری بانک ها از 
بدهکاران ارزی

به تازگ��ی بان��ک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران، 
آیین نام��ه اجرای��ی ماده20 قان��ون رفع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتقای نظ��ام مالی کش��ور در ارتباط با 
بدهکاران ارزی به حس��اب ذخی��ره ارزی را ابالغ کرده 

است. 
 به گزارش اقتصاد آنالین، در این رابطه محمدمهدی 
رییس زاده، رییس س��ابق کمیسیون س��رمایه گذاری و 
تأمی��ن مالی اتاق تهران و مش��اور بانکی اتاق بازرگانی، 
بااش��اره به اینکه در گذش��ته هم انتقادات خود را برای 
اصالح و بهبود این آیین نام��ه اعالم کردیم و به صورت 
کتب��ی ب��رای مع��اون اول رییس جمه��ور و رؤس��ای 
کمیس��یون های اقتص��ادی و صنای��ع و معادن مجلس 
ارس��ال کرده ایم، گفت: آیین نامه بانک مرکزی مربوط 
به بدهکاران حساب ارزی بود که ماده20 آن مرتبط با 

قانون رفع موانع تولید دارای سه تبصره است. 
وی افزود: حدود 20میلیارد دالر معوقات تس��هیالت 
ارزی داریم که با س��ود آن به ح��دود 22میلیارد دالر 
می رس��د و ض��رورت دارد که این معوقات به س��رعت 
وصول ش��ود و بانک ه��ای دولتی می توانن��د با وصول 
این معوقات به افزایش س��رمایه خ��ود کمک کنند که 
درنهایت ب��ه افزایش توان تس��هیالت دهی نظام بانکی 
منج��ر خواهد ش��د و از این نظر کل قان��ون رفع موانع 
تولید، قانون مثبتی اس��ت و باید آیین نامه های اجرایی 
به طور مناس��ب پیاده س��ازی و اجرا ش��ود، اما در عمل 
بای��د روش بازپرداخت معوقات ارزی به گونه ای باش��د 
که ش��فاف و روش��ن بوده و از همه مهم ت��ر به گونه ای 
زمان بندی ش��ود که همه شرکت ها و مشتریان بانک ها 

قادر به پرداخت این مبالغ باشند. 
وی ادام��ه داد: باتوجه به این رق��م قابل توجه بدهی 
ارزی و معوق��ات آن، باید اش��کاالت حقوقی و اجرایی 

این آیین نامه و مقررات تسهیالت ارزی برطرف شود. 
وی تأکی��د ک��رد: نکته مثب��ت این آیین نام��ه، این 
اس��ت که هم��ه بانک ها از این قان��ون تبعیت می کنند 
و بانک ه��ای ص��ادرات، مل��ت و رفاه و تج��ارت نیز به 
جمع بانک های دیگر اضافه ش��ده اند اما چند اشکال در 

تبصره ها وجود دارد که باید برطرف شود. 
وی در ارتباط ب��ا نکات مثبت آیین نامه جدید گفت: 
آیین نامه جدید ش��امل کل ش��بکه بانکی کش��ور شده 
است و البته در پیش نویس قبلی چهار بانک را در ارائه 
تس��هیالت ارزی مس��تثنا کرده بودند اما در آیین نامه 
جدی��د بانک های رفاه، ص��ادرات، تج��ارت و ملت نیز 
اضافه ش��دند، زیرا این بانک ها خصوصی ش��ده بودند و 
تسهیالت ش��ان را بعضاً با بدهی های دولت تهاتر کرده 
بودند و اس��تدالل ای��ن بود که این مناب��ع بانکی خود 
آنهاست و شامل نرخ روز گشایش نمی شود و در نهایت 
آقای نعمت زاده، طیب نیا و س��یف توافق کردند تبعیض 
بین تس��هیالت گیرندگان نباش��د و ش��امل کل شبکه 
بانکی باشد که نکته بسیار مثبتی است و درنتیجه این 

بانک ها نیز اضافه شدند. 
وی افزود: تبصره3 مربوط به پوش��ش نوس��انات نرخ 
ارز بود که هنوز انجام نش��ده است. تبصره یک آن هم 
مربوط به مهلت های س��ه ماهه برای مش��تریان اس��ت 
که به بانک های عامل مراجعه و از تس��هیالت استفاده 

می کردند. 

نسیم نجفی
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روسیه بازار بزرگ صادراتی ایران 

 نظ��ام قیمت گذاری كش��ورهای رقیب در تجارت 
ب��ا ایران به خصوص تركیه براس��اس عرضه و تقاضا 
تعیین می ش��ود و آنان با قیمت روز جهانی فعالیت 
دارند اما در ایران ما با قیمت دستوری كار می كنیم 
و همی��ن موضوع وضعی��ت را در بازاره��ای جهانی 
تضعیف خواهد كرد. شهریورماه سال گذشته، روسیه 
در مقابله با تحریم ه��ای اروپا اعالم كرد كه واردات 
م��واد غذایی از اتحادیه اروپا را ممنوع می كند و بعد 
از آن ش��ركت های متعدد روس��ی برای تامین مواد 

غذایی خود به ایران مراجعه كردند. 
پیش از این اتفاق، ما هیچ گاه تجربه صادرات مواد 
لبنی به روسیه را نداشتیم و به همین دلیل سازمان 
دامپزشكی كشور نیز از زیرساخت های مناسب برای 
مراوده تجاری با روسیه محروم بود و استفاده از این 
فرصت میس��ر نشد. این در حالی است كه در غیاب 
ایران بخش��ی از نیاز روسیه به لبنیات، از كشورهای 
غیراروپایی تامین ش��د و در نهای��ت، حدود یك ماه 
پیش، چهار كارخانه بزرگ و پیش��تاز لبنیات كشور 
موفق ش��دند، مجوز سازمان دامپزش��كی روسیه را 
دریافت كنند ت��ا محموله های آنها اج��ازه صادرات 
به روس��یه را داشته باش��د. گرچه روسیه موفق شد 
بخشی از لبنیات مورد نیاز خود را از منابع جدیدی 
تامین كن��د اما با توج��ه به حج��م واردات لبنیات 
روس��یه كه بالغ بر 3/5 میلیارد دالر بوده اس��ت، باز 
هم روس��یه برای ما یك بازار بس��یار بزرگ لبنیات 
محس��وب می ش��ود و ظرفیت صادراتی م��ا به این 
كشور بس��یار باالست. با این حال فرآیند ایجاد بازار 
صادراتی در یك بازه زمانی كوتاه، امكان پذیر نیست، 
از این رو نمی توانیم به سرعت مازاد شیر ایجاد شده 

در كشور را صادر كنیم. 
ام��ا مس��ئله دیگر این اس��ت ك��ه قیم��ت ماده 
اولی��ه صنایع لبنی ما نس��بت به بازاره��ای جهانی 
بس��یار باالتر اس��ت. به طور مثال قیمت ش��یری كه 
تولیدكننده تركیه- به عن��وان رقیب صادراتی ما در 
بازار عراق و روسیه- استفاده می كند حدود 950 تا 
1000 تومان است در حالی كه قیمت شیر در ایران 
هزار و 240 تومان اس��ت و در حال حاضر هم فشار 
می آورند تا قیمت هزار و 400 تومان ش��ود. از سوی 
دیگر در شرایط فعلی قیمت مواد اولیه صنایع لبنی 
ایران 20درصد با رقبای خارجی اختالف دارد اما در 
صورت انجام افزایش مجدد قیمت شیر، این اختالف 
به 40درصد خواهد رس��ید و همی��ن بازار صادراتی 
فعلی نیز از دس��ت خواهد رف��ت. در صورت افزایش 
قیمت ش��یر، حفظ بازار صادراتی ایجاب می كند كه 
دولت یارانه صادراتی به صادركنندگان صنایع لبنی 
پرداخ��ت كند یا ب��ه دامدار یارانه بپ��ردازد تا تولید 
ش��یر اقتصادی و به صرفه باشد. همچنین دولت باید 
حمایت كند تا هم زمینه های حمل ونقل مهیا ش��ود 
و ه��م صادركنن��دگان بزرگ كش��ور را راهنمایی و 
هدایت كند تا نخس��تین محموله های آنها درست به 
مقاصد صادراتی هدف برسد. در این صورت می توان 
امیدوار بود در یك بازه زمانی چندساله، شاهد رشد 

قابل توجه در زمینه صادرات موادلبنی باشیم. 
با این حال تولید ش��یر در كشور همیشه به اندازه 
مصرف داخلی بوده است اما اخیراً با توجه به كوچك 
شدن سبد غذایی خانوار و كاهش توان خرید مردم، 
ش��اهد این هس��تیم كه صنایع لبنی، روزانه 2هزار 
و 700 تن ش��یر م��ازاد دارند كه به شیرخش��ك و 

فرآورده های دیگر تبدیل می شود. 

تعرفه گمرکی، عامل موثر در قاچاق کاال 
باالترین میانگین تعرفه دنیا در ایران

یك كارشناس مسائل اقتصادی با بیان آنكه قاچاق 
كاال به عوامل مختلفی بستگی دارد، گفت: با وجودی 
ك��ه تعرف��ه گمركی یكی از عوام��ل موثر در افزایش 
قاچاق كاال محس��وب می ش��ود، به احتمال زیاد ایران 

باالترین میانگین تعرفه گمركی دنیا دارد. 
میرهادی سیدی در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به 
اولوی��ت 10 ك��ه در حال حاض��ر نرخ تعرفه هایش دو 
برابر ش��ده اس��ت، افزود: قبل از اولویت 10، ایران در 
رده بندی دنیا، سومین و باالترین تعرفه دنیا را داشت 
بنابراین با اولویت 10، تعرفه گمركی ما در دنیا رتبه 

نخست یا دوم را به خود اختصاص داده است. 
وی ادامه داد: بخش��ی از اس��تان های مرزی كش��ور، 
اس��تان های محرومی هس��تند كه ما موفق نش��ده ایم 
مبنای تولید صنعتی كارخانه ای و اشتغال باالیی را در آن 
استان ها ایجاد كنیم از این رو مردم این استان ها به خاطر 
نداشتن كار و درآمد، به پدیده قاچاق كاال روی آورده اند. 
عض��و هیات علمی موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های 
بازرگانی، افزود: البته بنابه دالیلی قادر نیستیم قاچاق 
را در این نواحی كنترل كنیم یا مصلحت نیس��ت زیرا 
قدرت هایی هس��تند كه منافع نهفته ای دارند، بنابراین 
عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا قاچاق رونق 
پیدا كند. وی با اشاره به افزایش روند واردات بی رویه نیز 
گفت: روند واردات كاالهای مشابه تولید داخل افزایش 
یافته و دستگاه های دولتی و پیمانكاران روش های تازه ای 
برای دور زدن قانون و استفاده حداكثری از توان تولید 
داخ��ل به كار می برند. این كارش��ناس اقتصادی افزود: 
تاكید بر كاهش واردات در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی 
درحالی مطرح می شود كه صنعتگران از افزایش واردات 
كاالهای مشابه تولید داخل گالیه دارند؛ وارداتی كه یا 
به خاطر رانت و یا س��ود باالی آن گس��ترش یافته است. 
وی با بیان آنكه رویكرد دولت باید حمایت از تولیدكننده 
داخلی باشد و نه آنكه با واردات زمینه ایجاد شغل و تولید 
سرمایه در كشورهای دیگر را فراهم كند، افزود: وضعیت 
تولید در كشور دچار یك ركود جدی است به طوری كه 
از طرف��ی ب��ا حجم باالی بیكاری روبه رو ایم، با این حال 
شاهد واردات بی هدف كاالهای مصرفی به كشور هستیم 
ك��ه ای��ن موضوع ضربه مهلكی به پیكره تولید داخلی و 

چرخه اشتغال وارد می كند. 

فهرست مشخصی از ظرفیت های 
سرمایه گذاری وجود ندارد

نهاده��ای دولت��ی ای��ران و اتاق بازرگان��ی تهران 
فهرست مش��خصی از فعاالن صنعتی و ظرفیت های 

سرمایه گذاری به هیأت آلمانی ارائه نكردند. 
مه��دی قاضی پ��ور ب��ا نقل ای��ن جمل��ه از قول 
سرپرس��ت هی��أت آلمانی گفت: اگ��ر می خواهیم از 
ش��رایط ایجادش��ده به طور بهینه بهره برداری كنیم 
باید اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاران را آماده كنیم.

ای��ن عضو ات��اق بازرگانی در شش��مین نشس��ت 
كمیس��یون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینكه 
تدوین برنامه ششم با جدیت در حال پیگیری است، 
گفت: باید مش��اوران و كارشناس��ان كمیسیون نیز 
مشاركت در تنظیم این برنامه را در دستور كار قرار 
دهند و چنانچه كس��ی از میان اعضای كمیس��یون 

نسبت به این مشاركت عالقه مند است، اعالم كند. 
او همچنین از انتش��ار گزارشی توسط پژوهشكده 
پول��ی و بانكی در مورد تولی��د صنعتی در فصل اول 
س��ال1394 خبر داد و گفت:  مبن��ای این گزارش، 
بررس��ی وضعیت ش��ركت های تولیدی و بورس��ی با 
حداق��ل10 نفر نی��روی كار اس��ت. در این گزارش 
تحلیل��ی آمده اس��ت كه 40 درص��د تولید صنعتی 

توسط همین شركت ها انجام گرفته است.  
 در ادام��ه این نشس��ت، لطف اهلل س��عیدی هم با 
اشاره به چالش بدهی های معوق واحدهای تولیدی، 
گفت كه از كمیس��یون صنعت و معدن و اتاق ایران 
این انتظار وجود دارد ك��ه به طور جدی به رفع این 
چال��ش بپردازد. محس��ن خلیلی عراق��ی نیز گفت:  
مس��ئوالن دولت��ی به طور دائم از كاه��ش نرخ تورم 
صحبت می كنند و از س��وی دیگر رس��انه ها از افت 
تولید و صادرات می نویس��ند.   این عضو كمیس��یون 
صنع��ت با بیان اینك��ه  واحدهای صنعت��ی از عدم 
فروش كاالهای ش��ان، می نالند اف��زود: باید راه حلی 

برای خروج تولید از ركود پیدا كنیم.   

مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان فارس آماده استقبال از 

سرمایه گذاران خارجی است

مدیركل دفترهماهنگی امور اقتصادی و بین الملل 
استانداری فارس گفت: مركز خدمات سرمایه گذاری 
این اس��تان با داش��تن نمایندگان��ی تام االختیار از 
تمامی دس��تگاه های اجرایی و اقتصادی فارس آماده 
پذیرش و همكاری با سرمایه گذاران خارجی است. 

به گ��زارش ایرنا، كریم عرب��ی در دیدار جمعی از 
س��رمایه گذاران فنالندی افزود: این��ك كه با درایت 
مق��ام معظم رهبری و تدبی��ر عالمانه دولت یازدهم 
ش��اهد رفع تدریج��ی تحریم ه��ای ظالمان��ه نظام 
اس��تكباری هستیم با اعمال سیاست های پساتحریم 
در اس��تان ش��رایط وی��ژه ای در مرك��ز خدم��ات 
س��رمایه گذاری استان برای س��رمایه گذاران مدنظر 
اس��ت تا بتوانند ب��ا كمترین دغدغ��ه در زمینه های 

موردعالقه در استان سرمایه گذاری كنند. 
عربی تصریح كرد: حضور س��رمایه گذاران خارجی 
در مرك��ز خدمات س��رمایه گذاری موجب تس��ریع 
در انج��ام كارهای اداری آنها ش��ده و تالش بر این 
اس��ت تا با رفع موانع موجود مجوزه��ای مورد نیاز 
در كوتاه تری��ن زمان صادر و روند اجرایی پروژه های 

سرمایه گذاری اجرایی شود. 
وی در ادام��ه ضمن تش��ریح قابلیت های اس��تان 
فارس در بخش ه��ای مختلف اقتص��ادی ادامه داد: 
اس��تان چهارفصل ف��ارس یك��ی از مهم ترین مراكز 
س��رمایه گذاری كشور اس��ت كه با داش��تن نیروی 
انس��انی و قابلیت های معدنی و صنعتی و دسترسی 
آسان به دریا و خطوط ریلی و بزرگراه ها ظرفیت های 

مطلوبی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. 
عربی گف��ت: نفت وگاز و پتروش��یمی نیز از دیگر 
مزیت های بزرگ اس��تان فارس برای سرمایه گذاری 
اس��ت كه به روش های مختلف سرمایه گذاری قابل 

ارائه به سرمایه گذاران خارجی است. 
پتروش��یمی كش��ور  قدیمی تری��ن  اف��زود:  وی 
در اس��تان ف��ارس قرارگرفته و وج��ود 11 واحد 
پتروش��یمی در حال س��اخت نیز توانسته جایگاه 
برجس��ته ای در صنعت پتروش��یمی كشور به این 

اس��تان اختصاص دهد. 
نماینده س��رمایه گذاران گروه ست صنعتی كشور 
فنالند در این نشست گفت: ایران كشور بزرگی است 
كه فرهنگ و تمدن آن جهانی است و استان فارس 
نیز به عنوان خاستگاه این تمدن قابل احترام است. 

كریركلی��اال اف��زود: ب��ا اطالع��ات خوب��ی كه از 
در  داری��م  آمادگ��ی  آورده ای��م  به دس��ت  اس��تان 
بخش های مختلف به ویژه نفت وگاز در این اس��تان 

سرمایه گذاری كنیم. 
جه��ت  الزم  تصمیم��ات  جلس��ه  ای��ن  در 
حضورسرمایه گذاران شركت های فنالندی در استان 

فارس اتخاذ شد. 

وزارت  اخت��الف  ماج��رای 
ارتباطات و ش��ركت مخابرات 
ایران طی چند ماه گذش��ته به 
قدری پررنگ ش��ده اس��ت كه 
ب��ه گفته وزی��ر ارتباطات اگر 
ای��ن اختالفات برطرف نش��ود 
احتم��ال قط��ع اینترن��ت كل 

كشور وجود دارد. 
جرق��ه ای��ن اختالف��ات كه 
از ماج��رای مج��وز افزای��ش 
تعرفه های تلفن ثابت روش��ن 
ش��د طی چند ماه گذش��ته به 
یك��ی از مهم تری��ن خبرهای 
ارتباطی كش��ور تبدیل ش��ده 
ك��ه دود حاص��ل از این آتش 
تنها در چش��م مردم و كاربران 

اینترنتی رفته است. 
دی��روز نیز محم��ود واعظی، 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزی��ر 
اطالع��ات در »همای��ش ملی 
مناط��ق  در   ICT خدم��ات 
روس��تایی« از جدی شدن این 
اختالف��ات خبر داد و گفت: در 
صورت��ی كه مخاب��رات بدهی 
خود را به ش��ركت زیرس��اخت 
پرداخ��ت نكن��د، نمی توانی��م 
بده��ی بین الملل��ی در زمینه 
خری��د پهنای بان��د را پرداخت 
كنی��م و ای��ن ب��ه معنای قطع 
ارتباطات كل كشور خواهد بود. 
وی افزود: طرح یكسان سازی 
كد ه��ای تلف��ن ثابت كه س��ال 
گذشته به پایان رسید، مخابرات 
ن��رخ آبونم��ان تلف��ن ثابت را از 
33 تومان به 900 تومان افزایش 
داد ك��ه ب��ا این تغیی��ر قیمت، 
پیش بینی ش��ده ب��ود درآمدی 
ح��دود 25  درص��د عای��د ای��ن 

شركت شود. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات اف��زود: اینكه امروز 
مخابرات با مشكل مالی مواجه 
اس��ت، ارتباطی به تعرفه های 
مخابراتی ندارد و این ش��ركت 
بای��د بداند كه با سیس��تم های 
نمی تواند س��رویس  قدیم��ی 

خوبی به مردم ارائه دهد. 

واعظ��ی ادامه داد: مخابرات 
باید به فكر توسعه باشد و نباید 
در هر س��ال این مقدار سود را 
برای سهامدارانش هزینه كند، 
بلكه باید توجه خود را معطوف 
به توسعه كند و اگر ما مطمئن 
باش��یم مخابرات پولی را كه از 
مردم می گیرد تبدیل به توسعه 
و خدم��ات می كن��د، موضوع 
تغیی��ر تعرفه های مخابراتی را 
در كمیس��یون تنظیم مقررات 

بررسی می كنیم. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات با اشاره به درخواست 
مخابرات برای تغییر تعرفه های 
مخابرات��ی، گف��ت: ب��ا وجود 
اینك��ه ب��دون اج��ازه دولت و 
بدون داش��تن اس��تدالل قوی 
نمی توانی��م از افزایش تعرفه ها 
دف��اع كنیم، اما در صورتی كه 
مخابرات بسته توسعه ای خود 
را با دلیل و استدالل ارائه دهد، 
امكان بازنگری در نرخ خدمات 
مخابراتی وجود خواهد داشت. 
واعظی گفت: ضرر درآمدی 

تنها با اصالح ساختاری تبدیل 
به س��ود می ش��ود و مخابرات 
نباید مخارج دستگاه عریض و 
طویل خود را از مردم دریافت 

كند. 
وی در مورد بدهی ش��ركت 
مخابرات به ش��ركت ارتباطات 
زیرساخت نیز گفت: مخابرات 
بان��د  پهن��ای  باب��ت خری��د 
اینترن��ت، 400 میلیارد تومان 
به ش��ركت زیرساخت بدهكار 
اس��ت و این در حالی است كه 
ارتباطات زیرساخت  ش��ركت 
نی��ز بای��د بابت خری��د پهنای 
باند بین المل��ل به اپراتورهای 
بین الملل��ی همین مقدار پول 

را پرداخت كند. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات ادامه داد: ش��ركت 
ارتباطات زیرساخت باید طلب 
خ��ود را از بدهی های مخابرات 
بپ��ردازد و در صورت��ی ك��ه 
مخابرات این بدهی را پرداخت 
نكند، ارتباط كل كش��ور قطع 
خواه��د ش��د و این موضوع به 

ضرر همه مردم تمام می شود. 
واعظی گفت: ما با بازگش��ت 
تعرفه ه��ا ب��ه حال��ت قب��ل از 
هم كدسازی مخابرات موافقیم 
و در صورتی ك��ه مخابرات این 
پیش��نهاد را به صورت مكتوب 
به ما ارائه دهد، قبول می كنیم. 
س��خنان وزیر ارتباطات این 
نگران��ی را دراذه��ان عمومی 
ایجاد می كند كه اگر اختالفات 
ارتباط��ات و ش��ركت  وزارت 
مخابرات ایران برطرف نش��ود 
در این صورت دسترس��ی همه 
كاربران به فضای مجازی قطع 

خواهد شد؟ 
كارش��ناس  میری،  مرتضی 
ارتباط��ات درباره این مس��ئله 
ب��ه »فرصت ام��روز« گفت: به 
نظ��ر نمی رس��د این س��خنان 
وزی��ر ج��دی باش��د و حتم��ا 
راهی برای برطرف ش��دن این 

اختالفات وجود دارد. 
وی افزود: اگر این اختالفات 
برطرف نش��ود، مس��لما دولت 
فك��ری ب��رای كمب��ود بودجه 

خ��ود برای خری��د پهنای باند 
خواهد كرد تا از قطع دسترسی 
كاربران به اینترنت جلوگیری 

شود. 
میری با اش��اره به اختالالت 
اینترن��ت  مش��تركان  اخی��ر 
ش��ركت مخابرات ایران گفت: 
متاس��فانه ب��ا افروخته ش��دن 
آت��ش اختالف��ات مخابرات با 
وزارت ارتباط��ات، ط��ی چند 
ماه گذش��ته كاربران اینترنتی 
فش��ار های زی��ادی را تحم��ل 
كرده ان��د چ��ون در این مدت 
س��رعت دسترسی به اینترنت 
بسیاری از مشتركان مخابرات 
كند و گاهی قطع شده است. 
 وی درباره علت این اختالالت 
اظهار كرد: به نظر می رسد این 
مس��ئله از اختالف��ات صورت 
گرفته نش��ات گرفته باش��د اما 
ب��ه هر حال نباید مردم متضرر 

این اختالفات باشند. 
این كارشناس درباره ادعای 
ش��ركت مخاب��رات مبن��ی بر 
متضرر ش��دن این ش��ركت در 
پروژه یكسان سازی كد ها گفت: 
ف��رض می گیریم كه ش��ركت 
مخاب��رات بعد از اجرایی كردن 
طرح هم كدس��ازی ضرر هایی 
دیده باش��د، اما این را هم باید 
در نظ��ر گرفت ك��ه مخابرات 
با بیش��ترین تعداد مش��ترک 
پردرآمد تری��ن  از  اینترنت��ی، 
اینترنتی محسوب  اپراتورهای 
می ش��ود و درآم��د حاص��ل از 
ای��ن بخش س��ود خوبی عاید 

این شركت می كند. 
وی اف��زود: با اینكه مخابرات 
بیش��ترین مشترک اینترنت را 
دارد، كیفیت چندان مناس��بی 
نداشته و توجهی به این مسئله 

نمی شود. 
می��ری در پای��ان گف��ت: به 
هرح��ال امی��دوارم اختالفات 
ای��ن دو نهاد ب��زرگ ارتباطی 
كش��ور هرچه زودت��ر برطرف 
ش��ود ت��ا م��ردم بی��ش از این 

متضرر نشوند. 

درصورت ادامه اختالفات مخابرات و وزارت ارتباطات

اینترنتکلکشورقطعمیشود

كمپین جش��نواره مش��اركت 
مل��ی گردش��گری ب��ا همكاری 
معاون��ت گردش��گری س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری و تیم دانش آموخته 
مدیری��ت بازاریابی گردش��گری 
در   #PersiaFest نش��ان  ب��ا 
راه اندازی  اجتماعی  ش��بكه های 

شد. 
به گزارش ایرن��ا، عالقه مندان 
می توانن��د با پیوس��تن به پیوند 
عك��س ه����ا،   ،#PersiaFest
خاطرات، ایده ه��ای نو و تصاویر 
تجربه ه��ای  قال��ب  در  كوت��اه 
ش��خصی مرتبط با ظرفیت های 
گردشگری كش��ور را در كمپین 
اشتراک  به  اجتماعی  شبكه های 

بگذارند. 
س����ازمان  گ����زارش  ب����ه 
میراث فرهنگی، همچنین آگاهی 
از جزیی��ات فراخوان جش��نواره 
مشاركت ملی گردشگری شامل 
مربوطه،  آیین نام��ه  با  آش��نایی 
شرایط عمومی مشاركت، جوایز 

عمومی،  امتی��ازات  برگزیدگان، 
تقوی��م جش��نواره و نی��ز نحوه 
ارتب��اط با دبیرخان��ه بخش های 
پیوس��تن  محس��نات  از  دیگ��ر 
در   #PersiaFest پیون��د  ب��ه 
ش��بكه های اجتماعی به ش��مار 

می آید. 
طبق ای��ن امكان ب��ه منظور 
افزای��ش آگاهی هر چه بیش��تر 

در فض��ای مج��ازی، جزیی��ات 
جانب��ی  برنامه ه��ای  س��ایر 
مل��ی  مش��اركت  جش��نواره 
برگ��زاری  گردش��گری ش��امل 
اجرای  ایرانی،  اقوام  جش��نواره 
موس��یقی و مراس��م های آیینی 
جاذبه ه��ای  نمایش��گاه  نی��ز  و 
به مناس��بت  گردش��گری ك��ه 
جهان����ی  روز  گرامیداش���ت 

گردش��گری در تاری��خ پنج��م 
برگ��زار خواهد ش��د،  مهرم��اه 
اطالع رس��انی می ش��ود. این در 
حالی اس��ت كه شركت كنندگان 
می توانند  مذكور  در جش��نواره 
ضم��ن آگاه��ی از نف��رات برتر 
و برگزی��دگان در روز جهان��ی 
جهانگردی از برنامه های جانبی 
اشاره شده نیز بهره مند ش��وند. 

در  جهانگ��ردی  جهان��ی  روز 
سراس��ر دنیا به عن��وان رویدادی 
مه��م گرامی داش��ته می ش��ود. 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری نی��ز ب��ا 
جش��نواره  دومی��ن  برگ��زاری 
گردش��گری  مل��ی  مش��اركت 
ضم��ن اعالم فراخ��وان و دعوت 
از عم��وم م��ردم ب��رای انعكاس 
داش��ته ها و ظرفیت های عمومی 
صنعت گردش��گری كش��ور- از 
ش��هریورماه  لغای��ت  تیرم��اه 
ای��ن  برگزی��دگان   - ج��اری 
روی��داد را به هم��راه برنامه های 
پیش بینی  وگردهمای��ی  جانبی 
ش��ده در تاریخ پن��ج مهر ماه به 
مناسبت گرامیداشت روز جهانی 
جهانگ��ردی معرف��ی و تقدی��ر 

خواهد كرد. 
هم اكنون وب س��ایت جشنواره 
آدرس: ب��ه  مل��ی  مش��اركت 
irantourismfestival2.com

عالقه من��دان  آث��ار  پذی��رای 
شركت در این رویداد ملی است. 

کمپین جشنواره مشارکت ملی گردشگری راه اندازی شد

گردشگری

یادداشت

بازرگانی

خبـــر

کاوه زرگران
محمد ممتازپوررییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

عض��و كمیس��یون اقتص��ادی 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
با هماهنگی كمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اسالمی به زودی 
نشس��ت مس��ئوالن اتاق اصناف 
ای��ران و وزارت ام��ور اقتص��اد و 
دارایی درخصوص حل مشكالت 
مالیاتی صنوف برگزار خواهد شد 

كه قطعاً مثمرثمر خواهد بود. 
 حجت االس��الم محمدباق��ری 
بناب��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
اصن��اف ای��ران ب��ا بی��ان اینكه 
مش��كل اصل��ی مس��ئله مالیات 
فق��دان س��امانه ب��ه روز مالیاتی 
اس��ت، افزود: انگی��زه قوی برای 
ساماندهی سامانه جامع مالیاتی و 
شناسایی افرادی كه فرار مالیاتی 
دارند، وجود ندارد و تا زمانی كه 
سیس��تم جامع اطالعاتی مالیات 
راه اندازی نشود، مشكالت مالیاتی 

وجود خواهد داشت. 

 وی تصری��ح ك��رد: مش��كالت 
اقتصادی و مالیاتی باید با تعامل 
و گفت وگو حل وفصل شود تا كار 
به استیضاح نكشد و ایجاد تعامل 

قطعاً قابل قبول تر خواهد بود. 
 باق��ری اظهار ك��رد: راه اندازی 
سیس��تم جام��ع مالیاتی س��بب 
می ش��ود تمام اطالعات مبادالت 
اقتص��ادی در س��امانه مالیات��ی 
ثبت ش��ود كه به این ترتیب فرار 
مالیاتی تقریباً به صفر می رسد كه 
امیدواریم وزارت امور اقتصادی و 
دارایی هر چه زودتر برای حل این 

مشكل برنامه ریزی كند. 
 وی اف��زود: نمایندگان مجلس 
نیز موافق اخذ مالیات سنگین در 
شرایط ركود از صنوف و واحدهای 
تولیدی نیس��تند و بیشتر نظر بر 
این اس��ت مالیات از كس��انی كه 
ف��رار مالیاتی دارند، اخذ ش��ود و 
با س��اماندهی سامانه طرح جامع 

مالیات��ی، س��ود و زیان معامالت 
انجام ش��ده مش��خص می شود و 

مشكالت رفع خواهد شد. 
 عض��و كمیس��یون اقتص��ادی 
مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
ك��رد: تاكنون جلس��ات متعددی 
ات��اق  مش��كالت  ح��ل  ب��رای 
اصناف ایران در كمیس��یون های 
تخصص��ی مجلس برگزار ش��ده 
و ه��ر ج��ا مش��كلی پی��ش آمده 
ت��الش نماین��دگان در ح��ل آن 
بوده و اكنون نیز مجلس ش��ورای 
اس��المی، كمیس��یون اقتصادی 
وكمیس��یون اص��ل  90 مجلس 
آمادگی دارند مش��كالت مالیاتی 

اصناف را حل وفصل كنند. 
 وی اظهار كرد: س��ازمان امور 
مالیات��ی با تعامل و همكاری اتاق 
اصن��اف ای��ران می تواند به دنبال 
شناس��ایی واحدهای��ی ك��ه فرار 
مالیاتی دارند باشند و اتاق اصناف 

ه��م باید كمك كند و فهرس��ت 
ش��فافی از واحده��ای صنفی كه 
مالی��ات پرداخ��ت كرده اند، ارائه 
دهد.  در عین حال س��یدمحمد 
بیاتیان، عضو كمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: اكثریت نمایندگان مجلس 
موافق سخنان وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی در مجل��س نبودند و به 
نظر نماین��دگان مجلس دریافت 
مالیات س��نگین در شرایط ركود 

عادالنه نیست. 
او اف��زود: با توجه به مراجعات 
كس��به و صنوف ب��ه نمایندگان 
مش��كالت  درخصوص  مجل��س 
مالیاتی و دغدغه های اصناف و با 
توجه به س��خنان وزیر اقتصاد در 
مجلس، اس��تیضاح وی با بیش از 
25 رأی به مجلس تقدیم شده كه 
امیدواریم این مس��ئله با تعامل و 
مسامحه حل و فصل شود و دیگر 

نیازی به استیضاح نباشد. 
 وی تصری��ح كرد: اتاق اصناف 
ای��ران ب��رای دف��اع از حق��وق 
حق��ه خود ضمن اب��راز اعتراض 
مدن��ی می توان��د از مجل��س نیز 
كم��ك بگی��رد و در این خصوص 
نمایندگان مجلس نیز موافق اخذ 
مالیات سنگین در شرایط ركود و 

تحریم نیستند. 
 بیات افزود: دولت برای دوران 
پس��اتحریم برنامه خاصی درنظر 
گرفت��ه تا تولید و اقتصاد كش��ور 
رشد داشته باشد و اگر قرار باشد 
وارداتی داش��ته باش��یم، واردات 
تكنولوژی صورت گیرد نه واردات 

كاالهای مصرفی خارجی. 
 وی تأكی��د ك��رد: ب��ه دنب��ال 
تقویت تولید ملی و رشد اقتصادی 
كش��ور هس��تیم كه امیدواریم با 
برنامه ری��زی درس��ت و حمایت 

مسئوالن محقق شود. 

تعامل اتاق اصناف ایران و وزارت اقتصاد در حل مشکالت مالیاتی صنوف مؤثر است



تم��ام  ک��ه  روزهای��ی  در 
ای��ران  اقتص��اد  بخش ه��ای 
خ��ود را آم��اده می کنن��د تا 
پ��س از عبور از پیچ س��خت 
تحریم ها دوباره در مسیر رشد 
اقتص��ادی اوج بگیرند، به نظر 
می رس��د ب��از ه��م کار دولت 
در تعیی��ن محوره��ای اصلی 
اس��تفاده از منابع آزاد ش��ده 
و برق��راری نظ��م و مدیریت 
می��ان بخش ه��ای اقتصادی، 
محور آینده اقتصادی کش��ور 

را می سازد. 
ش��اید  می��ان  ای��ن  در 
در  مهم تری��ن دغدغه  آنچ��ه 
تصمیم گیری ه��ای آین��ده را 
بس��ازد نه پیش بین��ی میزان 
رش��د حاصل از رفع تحریم ها 
اولویت بندی  چگونگ��ی  ک��ه 
طرح ه��ای اقتص��ادی ب��رای 
استفاده از منابع جدید است. 
در  س��رمایه گذاری  خ��أ 
اقتصاد  مختل��ف  بخش ه��ای 
ای��ران که از چند س��ال قبل 
آغاز ش��د و در سال91 و 92 
ب��ه اوج خود رس��ید و رش��د 
اقتص��ادی منف��ی 6 درصد را 
برای اقتص��اد ایران به ارمغان 
آورد باعث شده تقریبا تمامی 
و  تولیدی، صنعتی  حوزه های 
زیرساختی اقتصاد ایران تشنه 
دریاف��ت منابع مال��ی جدید 
باش��ند و از حاال خود را برای 
دیده ش��دن توس��ط دولت و 
استفاده از منابع حاصل از لغو 

تحریم ها آماده کنند. 
در ای��ن می��ان پروژه ه��ای 
عمرانی که در تمام سال های 
گذش��ته بیشترین تاثیر منفی 
را پذیرفته ان��د و هرجا که نیاز 
بوده از بودجه و منابع آنها کم 
شده ش��اید هم بیشترین نیاز 
را داشته باشند و هم به نوعی 
گذشته  سال های  مشکالت  با 
نس��بت به بس��یاری از دیگر 

حوزه ها محق باشند. 
طرح های��ی که از پروژه های 
و  مه��ر  مس��کن  نیمه تم��ام 
مانن��د  جدی��د  برنامه ه��ای 
گرفت��ه  اجتماع��ی  مس��کن 
و  راه س��ازی  پروژه ه��ای  ت��ا 
ریل سازی در سراسر کشور را 
در بر می گیرد. پروژه هایی که 

هریک از آنها به منابع بس��یار 
داشت  احتیاج خواهند  بزرگ 
و اگر نوسازی ناوگان و خرید 
هواپیماه��ای جدید در عرصه 
حمل و نقل را نیز به آن اضافه 
کنیم قطعا فهرستی طوالنی تر 

خواهد بود. 
در کن��ار نگران��ی در نحوه 
تقسیم منابع جدید، چگونگی 
کنت��رل اثرات آن ب��ر اقتصاد 
نیز س��وال ب��زرگ دیگری را 
می س��ازد که باید قب��ل از به 
وجود آم��دن موج های جدید 
تورم��ی، ب��رای آن راه حل��ی 
ج��دی در نظر گرفته ش��ود. 
از ای��ن رو از گوش��ه و کن��ار 
قوه مجریه خب��ر تالش برای 
و  پروژه ه��ا  اولویت بن��دی 
طرح ه��ای اقتصادی ش��نیده 
می ش��ود تا قبل از رس��یدن 
پول ه��ای بلوک��ه ش��ده ابتدا 
محل اس��تفاده از آنها به طور 

دقیق مشخص شود. 

پروژه های عمرانی اولویت 
ابتدایی نباشند

یک کارشناس اقتصاد کالن 
معتقد اس��ت در شرایطی که 
دولت باید با استفاده از منابع 
به دس��ت آمده اقتصاد کشور 

را متح��ول کند ترجیح با این 
خواه��د ب��ود ک��ه برنامه های 
رأس  در  اثرگ��ذار  و  مول��د 

فهرست قرار گیرند. 
علی رضا پورفرج در گفت وگو 
تصریح  ام��روز«  »فرص��ت  با 
کرد: قطعا مناب��ع وارداتی به 
کشور در فرآیند لغو تحریم ها 
بس��یار محدودتر از نیاز تمام 
بخش ه��ای اقتصادی کش��ور 
است و جز اولویت بندی چاره 
اما  داش��ت.  نخواهیم  دیگری 
در راس��تای این اولویت بندی 
نی��ز بای��د برنامه ریزی های��ی 
صورت گیرد که اقتصاد کشور 

بیشترین نفع را ببرد. 
اعتق��اد وی، هرچن��د  ب��ه 
پروژه های  مانن��د  بخش هایی 
عمرانی اهمیت بس��یار زیادی 
دارن��د و زیربنای توس��عه به 
اما وقتی این  حساب می آیند 
مناب��ع محدود به آنها برس��د 
تنها یک پروژه یا طرح نهایی 
خواهد شد. اما اگر این پول ها 
به صنایعی برس��د که ساختار 
مول��د دارن��د و می توانند در 
رش��د  اش��تغال زایی،  کن��ار 
اقتص��ادی کش��ور را افزایش 
دهند، قطعا می توان در قالب 
یک برنامه دو سویه در مرحله 

نخست اوضاع اقتصاد را بهبود 
بخشید و سپس با استفاده از 
منابع حاصل از آنها راه سازی 

و ریل سازی را انجام داد. 
این اقتصاددان خاطرنش��ان 
ک��رد:  البته تم��ام اینها منوط 
به تصمیم و رویکردی اس��ت 
ک��ه دول��ت در قب��ال آینده 
اقتصاد اتخاذ خواهد کرد. اگر 
ه��دف اصلی بر پیش��روی در 
برنامه ه��ای عمرانی گذاش��ته 
شود قطعا س��هم این پروژه ها 

فزونی خواهد گرفت. 
رویکرد دیگ��ری که در این 
استفاده  بخش جای می گیرد 
از ت��وان بخش خصوص��ی در 
عرصه پروژه ه��ای زیربنایی و 
جایگزینی آنها با دولت است. 
عل��ی س��لطان محم��دی، 
کارش��ناس ام��ور اقتص��ادی 
»فرص��ت  ب��ا  گفت وگ��و  در 
ام��روز« اظهار کرد: در ابتدای 
برنامه ه��ای  اولویت بن��دی 
اقتص��ادی باید یک ش��اخص 
بس��یار مه��م لحاظ ش��ود و 
آن پروژه ه��ای با ریس��ک باال 
و س��نگین و پروژه ه��ای کم 
ریسک است. ش��اید بهتر این 
باش��د ک��ه دول��ت طرح های 
ب��زرگ و کالن عمران��ی ک��ه 

هیچ ک��س ت��وان ورود به آنها 
را ندارد خ��ود بر عهده بگیرد 
و در ع��وض ب��ا باز گذاش��تن 
بخش خصوص��ی،  فض��ای 
در  را  س��رمایه گذاران  ای��ن 

عرصه های دیگر فعال کند. 
به گفت��ه وی، در زمانی که 
اتخاذ ش��ود  چنین رویکردی 
ه��م بودجه ه��ای دولت��ی به 
راه درس��ت خ��ود می روند و 
هم نیاز نیس��ت تم��ام اهداف 
و برنامه ه��ای کش��ور را روی 
حاص��ل  پول ه��ای  دوش 
از لغ��و تحریم ه��ا گذاش��ت. 
غیر دولت��ی  س��رمایه گذاران 
بخش ه��ای  در  توانس��ته اند 
مختل��ف توان و ق��درت خود 
را ثاب��ت کنن��د و ای��ن یعنی 
از تحریم  در روزه��ای پ��س 
می ت��وان روی آنه��ا حس��اب 

ویژه ای باز کرد. 
با وج��ود تمام امیدواری های 
حاصل شده برای روزهای پس 
از تحریم، ش��اید نگاهی دقیق 
به مناب��ع قطعی آزاد ش��ده و 
رسیدن آنها به ایران نشان دهد 
که انتظار تغییر و تحول جدی 
اقتصاد  تم��ام عرصه ه��ای  در 
ایران امری غیر واقعی و به نوعی 
انتظار معجزه داشتن است، در 
شرایطی که ش��اید با استفاده 
غیر دولتی  توان سرمایه های  از 
بخ��ش قابل توجهی از این نیاز 
برطرف ش��ود. ثب��ت چندین 
میلی��ارد بدهی مع��وق دولت 
ب��ه پیمان��کاران در س��ال های 
گذشته به خوبی نشان می دهد 
که حتی در شرایط سخت هم 
این س��رمایه گذاران غیر دولتی 
بوده ان��د که ب��ه داد پروژه های 
عمرانی رس��یده اند و شاید در 
زمانی که بسیاری معتقدند اگر 
بنا باش��د صرفا روی پول های 
بازگشته از تحریم حساب کرد 
باز این بخش عمران اس��ت که 
س��رش بی کاله خواه��د ماند. 
استفاده از منابع مالی متنوع و 
بهره گرفتن از تجارب سال های 
گذش��ته کمک ح��ال خواهد 
ب��ود، پول هایی ک��ه می توانند 
ه��م پروژه های خ��اک گرفته 
گذش��ته را جبران کنند و هم 
افقی جدید پی��ش روی عرصه 

زیربنایی کشور باز کنند. 

ظه��ور رقبای جدید در کانادا، 
روس��یه و چین ش��رایط را برای 
ایرباس و بویینگ س��خت تر و به 
همان نسبت دست ایران را برای 
خرید هواپیما بازتر کرده است. 

به گ��زارش فارس، در ماه های 
گذشته رقبای جدیدی برای دو 
غول هواپیماسازی جهان نمایان 
ش��ده اند که به نظر می رسد طی 
ماه ه��ای آین��ده و با آغاز س��ال 
2016 ش��رایط ب��رای بویین��گ 
و ایرباس س��خت تر از گذش��ته 
ش��ود. در ح��ال حاض��ر برخی 
شرکت های بزرگ هواپیماسازی 
در دیگ��ر نق��اط جه��ان اق��دام 
ب��ه ارائ��ه محصوالت��ی کرده اند 
ک��ه تا ح��دودی ت��وان رقابت با 
محص��والت ایرباس و بویینگ را 

دارند. 
به گزارش فالی��ت گلوبال، از 
س��ال 2013 تاکنون تقریبا بازه 

هواپیماهای  خری��داران  انتخاب 
تک راهرو در جهان دو برابر شده 
است و جدای ایرباس و بویینگ 
به عنوان دو ش��رکت اصلی تولید 
هواپیما در جهان، س��ه ش��رکت 
از چی��ن، کان��ادا و روس��یه در 
بین الملل��ی  نمایش��گاه های 
محصوالت��ی را به ب��ازار معرفی 
کرده ان��د ک��ه تا ح��دودی توان 
رقابت در برابر بعضی محصوالت 
دو ش��رکت اصل��ی را در بعضی 

کالس ها دارند. 
شرکت بومباردیر کانادا از سال 
سری  هواپیماهای  تولید   2013
C خ��ود را آغاز کرده اس��ت که 
ورود این مدل تا حدودی عرصه 
را برای ایرب��اس و بویینگ تنگ 

کرده است. 
این سری هواپیماها با ظرفیت 
از 100 مس��افر  بی��ش  حم��ل 
رقابت��ی جدی را ب��ا محصوالت 

هم س��طح دو شرکت اصلی آغاز 
کرده است به گونه ای که ایرباس 
ب��ا هدف مقابله ب��ا افزایش نفوذ 
این هواپیماه��ا در بازار اقدام به 
بهسازی محصوالت سری 319، 

320 و 321 خود کرد. 
ورود این محصوالت به گونه ای 
اس��ت که در شرایط کنونی بازار 
منتظ��ر عکس العم��ل بویین��گ 
دیگ��ر  و  بومباردی��ر  براب��ر  در 
رقبای نوظهور اس��ت. براس��اس 
می تواند  بومباردیر  پیش بینی ها 
به بازار خوبی در اروپا و آمریکای 

شمالی دست یابد. 
از دیگ��ر رقبای ت��ک راهروی 
بویینگ و ایرباس می توان به دو 
محصول کوماک C919 چین و 
irkut ms-21  روس��یه اشاره 
کرد. نکت��ه قابل توج��ه در این 
هواپیماه��ا اس��تفاده از امکاناتی 
مش��ابه امکان��ات هواپیماه��ای 

بویینگ و ایرباس است. 
براساس  بلومبرگ،  گزارش  به 
برنامه ریزی بومباردیر کانادا، این 
ش��رکت یکی دیگر از مدل های 
تک راهروی سری C خود را که 
ظرفی��ت حمل مس��افری حدود 
170 نفر دارد را همزمان با ورود 
مدل ه��ای بهینه ش��ده ایرباس 
و بویینگ در س��ال 2019 ارائه 

خواهد داد. 
ای��ن موارد  در کن��ار هم��ه 
نظر می رس��د ش��رکت های  به 
چین��ی و روس��ی ک��ه تاکنون 
ارزان ت��ر  بس��یار  محصوالت��ی 
ایرباس  نس��بت به بویین��گ و 
ارائه داده اند ب��از هم از مزیت 
قیمت پایین برای نفوذ بیش��تر 
در ب��ازار اس��تفاده کنند. یکی 
تغیی��ر  مزیت ه��ای  از  دیگ��ر 
رویکرد از بویینگ و ایرباس به 
سمت کش��ورهایی مانند چین 

و روسیه، دسترسی آسان تر به 
ای��ن هواپیماها حتی  قطع��ات 

در زمان های تحریم اس��ت. 
در کنار همه ای��ن موارد طی 
ماه ه��ای گذش��ته، دو ش��رکت 
س��وخو و توپول��ف روس��یه نیز 
از تمای��ل ب��رای هم��کاری ب��ا 
ای��ران در زمین��ه هواپیم��ا خبر 
داده اند که اجبار این ش��رکت ها 
ب��ه تولی��د در داخل ای��ران در 
کنار ش��کل گیری ی��ک صنعت 
مش��ترک بی��ن ایران و روس��یه 
بومی س��ازی  می توان��د در کنار 
فن��اوری تولید هواپیماهای پهن 
پیکر که سال هاس��ت در کش��ور 
حرکت های��ی برای رس��یدن به 
آن آغ��از ش��ده اس��ت، بخ��ش 
قابل توجه��ی از میلیارده��ا دالر 
س��رمایه مورد نیاز برای نوسازی 
ناوگان هوایی داخلی را در کشور 

نگه  دارد. 

فعاالن بازار مس��کن و امالکی ها می گویند، این روزها 
فاصل��ه بین قیمتی که مالکان برای فروش می گذارند و 
قیمتی ک��ه ملک به فروش می رود به رقم قابل توجهی 
رس��یده اس��ت. طبق گزارش های رس��می، ن��رخ تورم 
مسکن منفی و قیمت  ملک ها در طول دو سال گذشته 
تا 5درصد کاهش یافته اس��ت. بس��یاری از فعاالن بازار 
معتقدند این روزها، روزهای طالیی خرید ملک است و 
تا رونق به بازار نیامده و حجم انبوه تقاضا به بازار سرازیر 
نش��ده، متقاضیان خرد بهتر است، اقدام به خرید کنند. 
معامالت انجام ش��ده در دو هفته ابتدایی مرداد ماه هم 
نش��ان می دهد، فروش��ندگان برای فروش ملک خود، 
قیمت ها را کاه��ش داده اند. اما نکته جالب این اس��ت 
که تقریباً دو برابر درصد کاهش قیمت مس��کن؛ قیمت 
اجاره بها افزایش یافته است و گفته می شود با ادامه رکود 

نرخ افزایش درصد اجاره بها بیشتر هم می شود. 

نگرانی بویینگ و ایرباس از رقبای جدید در چین و روسیه

نرخ معامالت مردادی 
خانه های تهران 

رتبه طرح های زیربنایی در فهرست اولویت های دولت
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تنها10 درصد رأی کمیسیون ها 
قانونی است

عضو کمیس��یون عمران مجلس ب��ا بیان اینکه دو 
کمیس��یون ماده 100 در داخل شهرها و کمیسیون 
م��اده 99 در خ��ارج از ش��هرها رأی ساخت و س��از 
را ص��ادر می کنن��د، گفت:  90 درص��د رای این دو 
کمیس��یون خالف قانون است و برای تخلف جریمه 

تعیین می کنند. 
به گزارش ایلنا،  مهرداد الهوتی با بیان اینکه یک 
بخش از زمین خواری ها تجاوز به حریم روس��تایی و 
اراضی کشاورزی اس��ت، گفت:  عده ای تحت عنوان 
تعاونی ها ک��ه در دولت نفوذ دارن��د عامل تجاوز به 
اراضی کشاورزی و منابع طبیعی هستند.  این افراد 
قدرت البی در دول��ت را دارند و به راحتی می توانند 

مجوز تغییر کاربری دریافت کنند. 
و  زمین خ��واری  اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
ساخت و س��ازهای گس��ترده در مناط��ق ممنوعه و 
در کاربری ه��ای کش��اورزی و غیرمس��کونی ی��ک 
روزه انج��ام نمی ش��ود، اظهار ک��رد:  زمین خواری و 
ساخت و سازهای غیرقانونی یک روزه پدید نمی آید؛ 
پروس��ه ای اس��ت که طی مدت زمان طوالنی انجام 
ش��ده اس��ت و دولت در تمام مراحل ساخت و س��از 

می توانست با این متجاوزان برخورد کند. 
ای��ن عضو کمیس��یون عم��ران ادام��ه داد:  قطعاً 
ب��ا مراقبت ه��ا و اج��رای صحی��ح قان��ون موض��وع 
زمین خواری به س��ادگی ریش��ه کن می شود.  قانون 
در ای��ن زمینه وج��ود دارد اما این قوانین هیچ وقت 

به اجرا نرسید. 
الهوتی ادامه داد:  در حالی شاهد زمین خواری های 
گسترده در نقاط مختلف شهرها به ویژه کالن شهرها  
و اس��تان های شمالی هستیم که این موضوع تنها با 
اجرای قانون توسط یک کمیسیون قابل حل است. 

الهوتی با اش��اره به ناکارآمدی دو کمیسیون ماده 
100 و م��اده 99 ادامه داد:  90 درصد رای هایی که 
در این دو کمیس��یون صادر می ش��ود خالف قانون 

است. 
وی تأکید کرد:  اش��خاصی که نتوانستند مالکیت 
خ��ود را اثبات کنند زیرا ساخت و س��از خالف قانون 
داشتند می توانند به این دو کمیسیون مراجعه کنند 

و با پرداخت جریمه مالکیت خود را احراز کنند. 
این عضو کمیس��یون عمران تصری��ح کرد:  قطعاً 
منافعی ب��رای این اف��راد وجود دارد ک��ه حاضر به 

پرداخت جریمه هستند. 
الهوت��ی با تأکید ب��ر اینکه اگ��ر موضوعی خالف 
قانون اس��ت چرا باید ب��رای آن جریمه تعیین کرد، 
ادامه داد:  در حال حاضر کمیسیون ها رافع مشکالت 

زمین خواران و متجاوزان هستند، نه بازدارنده. 
وی ادام��ه داد:  قطع��اً اگ��ر ای��ن دو کمیس��یون 
اراده ای برای اجرای صحیح قانون داش��ته باشند در 
عرض ش��ش ماه ش��اهد بروز هیچ تخلفی در زمینه 

ساخت و ساز نخواهیم بود. 

دالیل افزایش قیمت مسکن مهر 
احم��د اصغری مهرآب��ادی در گفت وگو ب��ا پایگاه 
خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی ب��ه م��واردی در 
خصوص عل��ت افزایش قیمت مس��کن مهر، وظیفه 
قانونی وزارت راه و شهرس��ازی در قبال مسکن مهر 
و احتم��ال اختصاص رقمی دیگ��ر برای تکمیل این 

طرح ملی اشاره کرد. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن 
مهر، تحریم ها و تورم را عوامل اصلی افزایش قیمت 
مصالح س��اختمانی مسکن مهر دانست و در این باره 
توضی��ح داد: با توجه ب��ه تحریم ها و ت��ورم ، قیمت 
مصالح س��اختمانی افزایش یافت که تاثیر مستقیم 
خود را در هزینه تمام ش��ده ساخت مسکن گذاشت 
و باال رفتن هزینه س��اخت، عدم پرداخت آورده های 
نقدی توس��ط متقاضیان کم بضاعت و بی بضاعت را 

به دنبال داشت. 
وی ادامه داد: برای کمک به حل این مش��کل، دو 
دس��تورالعمل در دولت قبل و یک دستورالعمل در 
دولت یازدهم به منظور خروج پروژه ها از رکود صادر 
ش��د که به این منظور طی برگزاری جلسات متعدد 
و کارشناس��ی، مبل��غ 100 هزار توم��ان در هر متر 
مربع بر قیمت مس��کن مهر افزوده شد تا این پروژه 
متوقف نش��ود. این اعمال قیمت از س��ویی به عدم 
رکود ساخت و س��ازها کمک کرد اما از س��وی دیگر 
مردم  توان پرداخت این افزایش قیمت را نداش��تند؛ 
بنابرای��ن از آغازین روزهای دول��ت جدید، وزیر راه 
و شهرس��ازی به دنبال حل ش��دن این مش��کل بود 
و از شهریورماه سال گذش��ته مصوبه افزایش سقف 

تسهیالت را پیگیری کرد. 
مهرآبادی در ادامه این گفت وگو با بیان اینکه مجوز 
شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت از 
25 به 30 میلیون تومان تنها 270 هزار واحد مسکن 
مهر را پوش��ش م��ی داد علت این ام��ر را ثابت نگه 
داشتن سقف تسهیالت از سوی شورای پول و اعتبار 
یعنی رقم 50 هزار میلیارد تومان دانست. وی افزود: 
مس��کن مهر نیازمند مبلغ پنج ه��زار و 500 میلیارد 
تومان دیگر اس��ت که این موضوع در حال پیگیری 
است. در حال حاضر، 791 هزار واحد مسکن نیازمند 
دریافت تس��هیالت از 25 به 30 میلیون تومان است 

که امیدواریم این تسهیالت تامین شود. 
ای��ن مقام مس��ئول وزارت راه و شهرس��ازی ابراز 
امی��دواری کرد با دس��تورات صادر ش��ده از س��وی 
معاون اول رییس جمهور، پیگیری ها از بانک مرکزی 
و کمک س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی در تامین 
اعتب��ارات تکمیل خدمات زیربنایی مس��کن مهر در 

زمان تعیین شده به پایان برسد. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن 
مهر به جلس��اتی که با شورای مس��کن استان ها در 
خصوص مس��کن مهر برگزار می کند اشاره کرد و به 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: در 
اغلب اس��تان ها، شورای مس��کن فعال است که من 
در این جلس��ات تاکید کرده ام حتی اگر الزم باش��د 
مسئوالن استانی باید با استقراض، پروژه مسکن مهر 

را به پایان ببرند.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شد
عابدزاده: ساختار سازمان 

هواپیمایی و نحوه اداره ایرالین ها 
نیازمند تغییرات اساسی است

هیات دول��ت علی عاب��دزاده را به عن��وان رییس 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری تعیی��ن و از زحمات 

رییس قبلی این سازمان تشکر کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، هیات دولت 
عصر یکشنبه در جلسه ای به ریاست حجت االسالم 
حس��ن روحان��ی رییس جمهوری، عل��ی عابدزاده را 
به عنوان رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری تعیین 

و از زحمات رییس قبلی تشکر کرد. 
در ای��ن جلس��ه هیات دول��ت همچنی��ن برنامه 
جامع بهره وری کش��ور تصویب شد. هدف از برنامه 
جامع بهره وری، »تدوی��ن مجموعه مقرراتی جامع، 
روزآمد و یکپارچه ناظر بر ابعاد مختلف برنامه جامع 
به��ره وری کش��ور و مش��خص کردن متول��ی اصلی 
ارتقای بهره وری در کش��ور« اس��ت. ایج��اد ارتباط 
س��ازمان یافته و قانونی میان سازمان ملی بهره وری 
ایران، دس��تگاه های اجرایی و بنگاه ه��ای اقتصادی 
جه��ت دریاف��ت برنامه های ارتقای به��ره وری و نیز 
ضرورت ارتقای جایگاه برنامه ریزی مبتنی بر توسعه 
پایدار و تدارک الزامات آن در نظام برنامه ریزی کشور 
از دیگر اهداف این برنامه عنوان ش��ده است. معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی و رییس س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری با بیان اینکه رس��الت اصلی این س��ازمان 
تامی��ن فرآیندهای الزم برای رضایت مردم و ایمنی 
پروازهاس��ت، گفت: باید تغییرات اساسی در ساختار 
سازمان هواپیمایی کشوری، نحوه اداره شرکت های 

هواپیمایی و اداره فرودگاه ها صورت گیرد. 
عل��ی عابدزاده در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی درب��اره سیاس��ت گذاری کالن در 
سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سازمان هواپیمایی 
کش��وری باید فرآیندهای الزم را برای رضایت مردم 
و ایمن��ی پروازها تامین کند و این موارد اصلی ترین 

رسالت این سازمان است. 
وی ادامه داد: برای تحق��ق افزایش رضایت مردم 
از صنعت حمل و نقل هوایی و ارتقای س��طح ایمنی 
پروازها باید تغییرات اساس��ی در س��اختار سازمان 
ش��رکت های  اداره  نح��وه  کش��وری،  هواپیمای��ی 
هواپیمایی و اداره فرودگاه ها ایجاد شود تا به اهداف 

خود در تحول صنعت هوانوردی دست یابیم. 
ریی��س س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری درب��اره 
برنامه ه��ای این س��ازمان با توجه ب��ه تدوین برنامه 
ششم توسعه به پایگاه خبری وزارت راه گفت: قطعا 
در برنامه ششم توس��عه تالش می شود برای توسعه 
حمل و نقل هوایی برنامه های توس��عه ای تهیه شود و 

به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکی��د بر اینکه 
توس��عه صنعت هوانوردی نیازمن��د حمایت مجلس 
شورای اسالمی، اصحاب رسانه و سایر صاحب نظران 
اس��ت، گفت: امیدواریم با حمایت ه��ای همه جانبه 
بتوانیم صنعت هوانوردی کش��ور را به جایگاه اصلی 

خود بازگردانیم. 

پیشنهاد جدید ایران به ترک ها
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راهداری اعالم کرد: متاسفانه افراد ناشناس یکشنبه 
گذشته بار دیگر به دو کامیون ایرانی در خاک ترکیه 

حمله کرده و آن دو کامیون را آتش زده اند. 
محمدج��واد عطرچیان در گفت وگو با ایس��نا، تصریح 
کرد: یکش��نبه شب افراد ناشناس به دو کامیون ایرانی در 
حوالی منطقه چالدران ترکیه حمله کردند که خوشبختانه 
راننده ه��ای ای��ن دو کامیون از حادثه جان س��الم به در 
بردن��د، اما هر دو خودرو در آتش س��وختند. وی با بیان 
اینکه این چندمین حمله افراد ناشناس در طول چند روز 
گذشته به خودروهای ایرانی است، اظهار کرد: البته بحث 
به خطر افتادن امنیت در خاک کشور ترکیه تنها مربوط 
به کامیون های ایرانی نمی ش��ود و این افراد یا گروه ها در 
طول روزهای گذشته به کامیون های بسیاری از کشورها 

از جمله خود کامیون های ترک نیز حمله کردند. 
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان 
راه��داری در مورد واکنش ای��ران در قبال حوادث به 
وجود آمده نیز اظهار کرد: ما به ش��کل مداوم با دولت 
ترکیه و س��فیر این کش��ور در ارتباط هستیم و اعالم 
کردیم که این وظیفه و مس��ئولیت دولت ترکیه است 
که امنی��ت این خودروها را تامین کند. اگر بنا باش��د 
این روند ادامه یاب��د قطعا تعداد خودروهای ایرانی که 
 برای ورود به کش��ور ترکیه راغب هس��تند به ش��دت 
کاهش خواهد یافت. عطرچیان ادامه داد: قطعا حوادث 
به وجود آمده مشکالت زیادی را به همراه خواهد آورد 
ک��ه نیاز به پیگیری دارد. البته موضوع دریافت غرامت 
برای کامیون هایی که با حوادث روبه رو ش��ده اند نیز از 

سوی سازمان راهداری کشور پیگیری می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه توصیه ای��ران ب��ه کامیون ها و 
خودروه��ای ایران��ی مبن��ی بر عدم انجام س��فرهای 
غیرضروری به خاک ترکیه اظهار کرد: این موضوع که 
مرز بسته شود به هیچ عنوان در دستور ما نیست زیرا 
این دولت ترکیه است که در رابطه با مرز ورودی خود 
تصمیم گیری می کند و البت��ه ورود ایران به موضوع 
بسته ش��دن مرز نیز باید از سوی شورای عالی امنیت 
ملی بررسی شود. مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های 
مرزی س��ازمان راهداری همچنین از پیشنهاد جدید 
ایران برای حل مشکل حمله به کامیون های ترانزیتی 
به کش��ور ترکیه نیز خبر داد و گفت: در این راس��تا 
از دولت ترکیه خواس��ته ایم با فراهم کردن مقدمات 
الزم امکان اس��کورت خودروهای تجاری و ترانزیتی 
در خاک این کش��ور را به وس��یله خودروهای ارتش 
ب��ه وج��ود آورد تا الاقل در بخش هایی از مس��یر که 
از نظر امنیتی با مش��کالت جدی تری مواجه هستند 
خودروه��ای ترانزیتی ب��ا اس��تفاده از حمایت ارتش 

جابه جا شوند. 
عطرچیان خاطرنش��ان کرد: این پیشنهاد ایران به 
ش��کل رس��می در اختیار دولت ترکیه قرار گرفته و 
امیدواریم با اجرایی ش��دن آن برخی از مشکالت و 

دغدغه های موجود در این عرصه حل شود. 

عمران

قیمت  )تومان(محدوده متراژ 
230 میلیوناستاد معین68 متر

680 میلیونهروی-جمالی105 متر
960 میلیونجردن120 متر
585 میلیونمرزداران100 متر
610 میلیونشهرک غرب، خیابان ارغوان92 متر
160 میلیوننبرد68 متر

637 میلیونامیر آباد، خیابان 12522 متر
372 میلیونجمهوری، گلشن113 متر
420 میلیونیوسف  آباد، جهان آرا90 متر
561 میلیونسعادت آباد72 متر
630 میلیوناندرزگو، بین قیطریه و کاوه90 متر
265 میلیونمنطقه 22 اطراف دریاچه چیتگر80 متر
605 میلیونمنیریه108 متر
400 میلیونبلوار کشاورز110 متر

جواد هاشمی



بعید به نظر می رسد در حال 
حاضر کاالیی خوراکی در بازار 
وجود داش��ته باش��د که لیبل 
تاریخ نداش��ته و مصرف کننده 
نی��ز ب��دون توج��ه ب��ه ای��ن 
موض��وع، ب��رای خرید آن پول 
بپردازد. اکنون نظارت ها برای 
تاری��خ تولید و انقضا به قدری 
محکم ش��ده که دیگر داشتن 
چنین مش��خصه ای برای مواد 
خوراکی به یک اصل اساس��ی 

تبدیل شده است. 
اگرچ��ه هر ازگاه��ی فروش 
اجن��اس تاریخ گذش��ته اتفاق 
می افت��د اما نمی ت��وان آن را به 
چشم یک تخلف دید. احتماالت 
بس��یاری در ای��ن زمینه وجود 
دارد که پیش پا افتاده ترین آنها 
مان��دگاری طوالنی محصول در 
فروش��گاه است. اما نوع دیگری 
از س��رگردانی در تاری��خ ح��ک 
ش��ده روی محصوالت مختلف 
ه��م هس��ت ک��ه ب��ه تولید آن 
مربوط می ش��ود. به عبارتی در 
برخی مواقع، کاالیی به دس��ت 
مصرف کنن��ده می رس��د که با 
توجه به تاریخ تولید آن، جنس 
موردنظر هنوز تولید نشده است! 
همین دو روز پیش در یکی 
از گروه ه��ای مربوط به صنایع 
غذای��ی در ش��بکه اجتماعی، 
عک��س ی��ک ش��انه تخم مرغ 
منتشر شد که تاریخ تولید آن 
برای هجدهم شهریور و تاریخ 
انقض��ای آن دقیقا یک ماه بعد 
چاپ ش��ده ب��ود. دبیر انجمن 
صنفی تخم مرغ شناس��نامه دار 
 ای��ران در ای��ن ارتب��اط ب��ه  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  

»این اتفاقات، فقط یک خطای 
انسانی است.«

ف��رزاد طالک��ش با اش��اره به 
اینکه چنی��ن موضوعی ممکن 
است در تمام محصوالت صنایع 
غذایی اتف��اق بیفتد، می افزاید:  
»همان طور که من و ش��ما نیز 
ممکن اس��ت روزی تاریخ را گم 
کنیم، کارگری که پای دستگاه 
نشسته هم درست مثل ما امکان 
اشتباه دارد. بنابراین نمی توان و 
نبای��د این بحث را به حس��اب 
ش��یطنت یا تخل��ف یک واحد 
صنفی نوشت. «  طالکش اعتقاد 
دارد تخلف در زمانی قابل اثبات 
اس��ت که تاری��خ انقضا دورتر از 
آنچ��ه باید باش��د، حک ش��ود. 
به عن��وان مثال اگ��ر محصولی 
مانن��د تخم مرغ تنه��ا یک ماه 
تاری��خ مصرف دارد، انقضای آن 
یک ماه و نیم یا دوماه محاسبه 
شده و به مشتری فروخته شود. 

فرصتی برای سودجوها
ای��ن  گفته ه��ای  اگرچ��ه 

کارشناس کاماًل منطقی به نظر 
می رس��د اما بای��د به این نکته 
نی��ز توجه کرد که وقتی تاریخ 
انقض��ای محصول را درس��ت 
یک ماه بعد محاسبه کرده اند، 
می تواند مشکل ساز باشد. زیرا 
ب��ا تفریق دو تاریخ و همچنین 
احتساب مدت زمان باقیمانده 
تا زم��ان تولید، تاریخ مصرف، 
به جای یک ماه، حدود دو ماه 
خواهد ش��د و این در شرایطی 
تخل��ف  موجب��ات  می توان��د 
فروش��نده ها را فراهم کند. به 
این معنی که صاحب فروشگاه، 
ب��ا دپ��وی این کاال و عرضه آن 
در زمان��ی ک��ه تاریخ تولیدش 
مش��خص ش��ده، جنسی را به 
مش��تری می دهد ک��ه تقریباً 
ب��ه روزه��ای آخر مصرف خود 

رسیده است. 
یکی از کارشناس��ان صنعت 
ب��ه   ارتب��اط  ای��ن  در   ش��یر 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  
»اصلی تری��ن رک��ن یک واحد 
تولیدی مش��تری است و بدون 

ای��ن عامل، زیربن��ای تولید از 
بین خواهد رفت. بنابراین تمام 
فعاالن حوزه های کس��ب وکار 
بای��د از این زاوی��ه به موضوع 
نگاه کنند تا مش��تری را راضی 

نگه دارند.«
ب��ه گفت��ه حس��ین چمنی، 
چنی��ن اتفاقات فاحش��ی به از 
دس��ت دادن مش��تری خواهد 
انجامید و در نتیجه بقای واحد 
موردنظ��ر را متزل��زل خواهد 
کرد. البته گذشته از اشتباهات 
سهوی که در نصب لیبل تاریخ 
مص��رف به وق��وع می پیوندد، 
تع��داد اندکی از تولیدکننده ها 
نیز ممکن اس��ت از این فرصت 
سوءاس��تفاده کنن��د. بنابراین 
نبای��د ب��ه س��ادگی از کن��ار 
ای��ن موضوع گذش��ت. از نظر 
چمنی، منش��أ تم��ام تخلفات، 
ریش��ه های اقتصادی است. به 
نظر می رس��د دول��ت عالوه بر 
بعد نظارتی، باید بعد حمایتی 
خ��ود از واحده��ای تولیدی را 
نی��ز تقوی��ت کند. گذش��ته از 

م��وارد س��هوی، کارفرما برای 
جلوگی��ری از زی��ان اقتصادی 
ش��اید دس��ت به این کار بزند. 
بنابراین با داش��تن پش��توانه، 
هی��چ برن��دی س��ابقه خود را 
خ��راب نخواهد کرد. این اتفاق 
بیش��تر در محصوالتی می افتد 
که از نوس��انات قیمتی باالیی 
برخوردارن��د و نمی توان قیمت 
آنها را برای حتی یک ماه آینده 

پیش بینی کرد. 
یک��ی دیگر از کارشناس��ان 
صنای��ع غذایی در گفت وگو با  
»فرصت امروز« تولیدکنندگان 
را ملزم می داند که تاریخ تولید 
چاپ شده روی لیبل محصول 
را در هم��ان روز ثب��ت کنند. 
وحید مفید می گوید:  »بنابراین 
هرگونه تخطی از این امر تخلف 
محس��وب شده و اداره نظارت 
و سازمان اس��تاندارد به شدت 
ب��ا این موضوع برخورد خواهد 

کرد.«
مفی��د معتق��د اس��ت تاریخ 
خ��روج محص��ول از کارخانه، 
مبن��ای تولید قرار می گیرد اما 
بیش��تر محص��والت غذایی به 
قرنطینه ای 24س��اعته احتیاج 
دارن��د ت��ا نتیجه آزمایش��ات 
مش��خص ش��ده و محص��ول 
موردنظ��ر مانع��ی برای خروج 
نداش��ته باش��د. در این هنگام 
ط��وری باید تاری��خ را تنظیم 
کنند تا وقتی محصول دس��ت 
مشتری می رسد، چنین موارد 
خن��ده داری پیش نیاید. از نظر 
سازمان های نظارتی، اشتباه در 
تاریخ تولید، چه س��هوی و چه 
عمدی هر دو تخلف است و با 

آن برخورد می شود. 

موادغذایی که تاریخ مصرف شان هنوز نرسیده است

تا تولید محصول صبر کنید! 
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اشتغال زایی در روستاها با گسترش کشت 
متمرکز و گلخانه ای 

روستاییان به رفاه، سرمایه و 
آرامش نیاز دارند

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روس��تایی 
از ساخت 2 هزار هکتار مجتمع گلخانه ای در کشور 
خب��ر داد و گفت: عملیات س��اخت 2 ه��زار هکتار 
گلخان��ه ب��ه منظور کاه��ش مص��رف آب و افزایش 
بهره وری در بخش کشاورزی در دو استان خوزستان 

و کرمان به زودی آغاز می شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، محمدرضا رییسی نژاد، 
در نشس��ت خبری، با اش��اره به بحران آبی کش��ور، 
اظه��ار کرد: ب��ه دلی��ل محدودیت در مناب��ع آبی، 
اتحادیه مرک��زی مدیریت مصرف بهین��ه آب را در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. در همین راس��تا 
قصد داریم کش��ت متمرکز محصوالت کشاورزی را 

نیز گسترش دهیم. 
وی گفت: به زودی عملیات اجرایی ساخت 2 هزار 
هکتار گلخانه در دو اس��تان خوزس��تان و کرمان با 
همکاری مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و صندوق 
توس��عه ملی آغاز می ش��ود. احداث هر هکتار از این 
گلخانه ها به 5/1 میلیارد تومان س��رمایه نیاز دارد و 
می توان تا ۷۰۰ تن محصول کش��اورزی از هر هکتار 

گلخانه برداشت کرد. 
رییسی نژاد با تأکید بر اینکه احداث این گلخانه ها 
س��بب کاهش مص��رف آب و افزایش به��ره وری در 
بخش کش��اورزی می ش��ود، افزود: این سیستم های 
گلخانه ای تماما براس��اس اس��تانداردهای روز دنیا و 
س��ازمان های بین المللی مربوط مانند فائو ساخته و 
تجهیز می ش��وند. به همین دلیل از میزان بهره وری 

باال و صرفه جویی در مصرف آب برخوردارند. 
وی تصریح کرد: نکته بس��یار مهمی که باید مورد 
توجه مسئوالن قرار بگیرد، توجه ویژه به روستاییان 
اس��ت. درحالی که مهاجرت از روس��تاها به ش��هرها 
شتاب زیادی گرفته، مسئوالن باید با اتخاذ تدابیری 
مانع آن ش��وند. یکی از این راه ها، ایجاد اشتغال در 
روستاهاس��ت و س��اخت گلخانه ها می تواند در این 

زمینه مؤثر باشد. 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روس��تایی 
و کش��اورزی ای��ران تأکید کرد: ب��رای جلوگیری از 
مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها باید ایجاد اشتغال 
پایدار در روس��تاها مورد توجه قرار گیرد و اقدامات 

الزم در این زمینه انجام شود. 
در  روس��تایی  تع��اون  ش��بکه  داد:  ادام��ه  وی 
زیرمجموع��ه خ��ود ۳1 اتحادی��ه اس��تانی، ۳۰1 
اتحادیه شهرس��تانی، 1۰ هزار فروش��گاه مصرف و 
11 هزار جایگاه عرضه سوخت دارد. خریدوفروش 
محصوالت کش��اورزی، تأمی��ن و توزیع نهاده های 
بخش، صادرات و واردات، تش��کیل نمایشگاه های 
تخصصی و خرید توافقی محصوالت کش��اورزی از 

جمله اقدامات این اتحادیه اس��ت.
ب��ه این ترتی��ب این ش��بکه گس��ترده می تواند 
کارهای مهمی در روس��تاها با کمک و مش��ارکت 

کش��اورزان انجام دهد. 
رییسی نژاد یکی دیگر از راهکارهای تقویت بخش 
کش��اورزی و روس��تاها را تأس��یس بانک روستایی 
برش��مرد و گفت: روستا نش��ینان به رفاه، سرمایه و 
آس��ایش نیاز دارند تا بتوانن��د در مناطق دورافتاده 
ب��ه زندگی و تولی��د بپردازند. ام��روزه، اکثر جوانان 
روس��تایی تحصیلکرده هستند و بی سواد و کم سواد 
در روس��تاها نداری��م. بنابراین بای��د اقداماتی انجام 
داد ت��ا این اف��راد به ماندن در روس��تاها و تولیدات 

کشاورزی عالقه مند شوند. 
پرس��ش  ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در   رییس��ی نژاد 
»فرصت ام��روز« که نحوه عملکرد بانک روس��تایی 
چگونه خواهد بود؟  چه ضمانتی هس��ت برای اینکه 
این بانک نیز مانند بانک کشاورزی و سازمان میادین، 
تنها به اس��م در خدمت کش��اورزان نباشند، تصریح 
کرد: تمامی موارد در اساسنامه بانک روستایی درج 
خواهد شد. اصلی ترین وظیفه اتحادیه مرکزی یعنی 
خریدوفروش محصوالت تولیدی اعضا و تنظیم بازار 
محصوالت زراعی کش��اورزی و جلوگی��ری از ورود 
گس��ترده سلف خران و دالالن به عرصه تجارت این 

محصوالت است. 
وی اف��زود: چنانچ��ه س��رمایه در گ��ردش کافی 
در اختی��ار اتحادی��ه قرار گیرد، ش��بکه تعاونی های 
روس��تایی این توانایی را دارند ک��ه با خرید به موقع 
محصوالت از کشاورزان با هماهنگی سازمان میادین 
در استان ها و شهرس��تان ها نیاز مصرف کنندگان را 
در محل ه��ای عرضه، تأمی��ن و از این طریق ضمن 
حف��ظ منافع تولید کننده از اجحاف به مصرف کننده 

نیز جلوگیری کنند. 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روس��تایی 
و کش��اورزی ایران اظهار کرد: اگر امکان استفاده از 
تس��هیالت بانکی فراهم شود، اتحادیه این توانایی را 
دارد که تمامی کود مورد نیاز بخش کشاورزی را نیز 
تأمی��ن و توزیع کن��د و تصدی گری دولت را در این 

زمینه ها کاهش دهد. 
رییس��ی نژاد همچنی��ن از تولید بذر کلزا توس��ط 
کش��ت و صنعت ش��هید رجایی خبر داد و افزود: در 
س��ال جاری اتحادیه مرکزی ب��ا وارد کردن 5/5 تن 
بذر کلزای الین از استرالیا قرار است کل بذر کلزای 
مورد نیاز کش��ور را تولید و تأمی��ن کند. این امکان 
ب��رای تولید بذر ذرت، گندم و س��ایر بذرهای مورد 
نیاز کش��ور فراهم خواهد شد. حتی صادرات بذر نیز 

برای اتحادیه فراهم است. 

هشد ار مجلس به دستگاه های 
مسئول درباره قاچاق میوه

نایب رییس کمیسیون کش��اورزی مجلس گفت: 
اگر موضوع واردات غیرمجاز میوه به کشور ادامه دار 
و وضعیت حادتر ش��ود، مجلس به آن ورود می کند 
و بدین ترتیب دس��تگاه هایی ک��ه کوتاهی کرده اند، 

مشخص خواهند شد. 
غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با مهر درباره 
ای��ن موضوع که ب��ه این پرس��ش که ب��ه اعتقاد 
برخی کارشناس��ان قاچاق گسترده میوه به کشور 
امکان پذیر نیس��ت، اظهارداش��ت: ما ش��اهد ورود 
کاالهای قاچاق به کش��ور هستیم که در نگاه اول 
کس��ی باور نمی کند این کاالها به ش��کل غیرمجاز 
و قاچاق وارد ش��ده باشند. البته این مسئله نه تنها 
درب��اره میوه بلک��ه کااله��ای دیگری نی��ز اتفاق 

می افتد. 

برداشت چندباره عسل با استفاده 
از زنبورداری جدید

کارآفری��ن برت��ر لرس��تان گفت: ط��رح »کندوی 
کف باز« برای نخس��تین بار در کشور مطرح شده که 
با اس��تفاده از این طرح می توان س��االنه تا چندین 
بار از کندوها عس��ل برداشت کرد و تا 5۰ درصد از 

بیماری زنبورها کاست. 
اس��داهلل عالیخان��ی، کارآفری��ن برت��ر در بخ��ش 
کشاورزی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه می توان 
در خوزستان و لرس��تان دو بار عسل از این کندوها 
برداش��ت کرد، افزود: تعداد برداشتی که می توان از 
این کندوها داش��ت به زنبوردار بستگی دارد و اینکه 

کندوها در کجا مستقر هستند. 

 ضرورت توسعه کشت چغندر 
در خوزستان

س��ازمان  گیاه��ی  تولی��دات  بهب��ود  مع��اون 
جهادکشاورزی خوزستان گفت: با توجه به عملکرد 
و تولید باالی محصول چغندر در اس��تان، احیای دو 
کارخانه قدیمی قند در اهواز و دزفول و احداث پنج 

کارخانه جدید قند از نیازهای استان است. 
محمد قاسمی نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در س��ال زراعی 94 - 9۳ س��طح کشت چغندرقند 
46۰۰ هکت��ار و میزان برداش��ت ای��ن محصول نیز 
نسبت به سال قبل از آن بسیار بهتر بوده اما در کنار 
توجه به توسعه کش��ت، احداث کارخانه های جدید 

قند در استان الزامی است. 

نان ایرانی ها امسال ملی می شود؟ 
با توجه به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره 
افزایش خرید تضمینی گندم و نداش��تن کس��ری 
برای تأمین نیاز داخل، احتماال امس��ال نان مردم 
از گن��دم تولی��د داخل��ی و بدون نیاز ب��ه واردات 

تأمین می ش��ود. 
به گزارش ایسنا، در طول سال های مدیریت دولت 
گذش��ته همواره ایران ب��ه واردات گندم برای تأمین 
نیاز داخلی خود نیازمند بود و گویا مس��ئوالن وقت 
و م��ردم، س��ال ها خودکفایی گندم را به فراموش��ی 
س��پرده  بودند. به گفته رییس دولت یازدهم در این 
سال ها روند افزایش��ی واردات و روند کاهشی تولید 
گندم همواره ادامه داش��ت تا جایی که در سال های 
پایانی دولت گذشته میزان واردات آن به ۷ میلیون 

تن رسید. 
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگش��تن 
حجت��ی به وزارت جهاد کش��اورزی خودکفا ش��دن 
در تولی��د گن��دم در دس��تور کار مس��ئوالن وزارت 
جهادکش��اورزی ق��رار گرفت و به گفت��ه وزیر جهاد 
کشاورزی طی سال های اخیر همواره واردات کاهش 
و تولید و خرید تضمینی این محصول افزایش یافته 
است، چرا که در سال 1۳92 میزان خرید تضمینی 
گندم 4 میلیون و ۷۰۰ تن و در س��ال 1۳9۳ شش 

میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود. 

واحدهای عرضه اختصاصی نان های 
بسته بندی راه اندازی می شود

ترغی��ب افراد ب��رای راه ان��دازی واحدهای عرضه 
اختصاصی نان های بس��ته بندی در س��طح ش��هر از 

اهداف اجرای طرح ساماندهی توزیع نان است. 
به گ��زارش ایفدونا، مع��اون غذا و دارو دانش��گاه 
علوم پزش��کی گناباد، ترغیب اف��راد برای راه اندازی 
واحدهای عرضه اختصاصی نان های بس��ته بندی در 
سطح ش��هر از اهداف اجرای طرح ساماندهی توزیع 
نان برش��مرد و گف��ت: یک��ی از راهکارهای ضمانت 
اجرای این طرح هم��کاری نانوایی ها و اتحادیه آنها 
مبن��ی ب��ر تجهیز واحده��ای صنف��ی و تطبیق آن 

واحدها با شرایط بسته بندی است. 

تشدید نظارت برای 
ارتقای کیفیت خیارشور

 مدیر نظ��ارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی 
خراسان شمالی در بازدید سر زده از واحدهای تولید 
خیارش��ور از تشدید نظارت برای ارتقای کیفیت این 

محصول در این استان خبر داد. 
به گزارش ایفدونا، حسن براتی زاده مدیر نظارت بر 
مواد غذایی و بهداشتی خراسان شمالی در بازدید از 
چند واحد تولیدی خیار شور گفت: با توجه به فصل 
تولید خیار ش��ور، بای��د تولیدکنندگان این محصول 

برای ارتقای کیفیت آن تالش کنند. 
وی همچنین از ش��هروندانی ک��ه این محصول را 
به ص��ورت خانگی تولی��د می کنند، خواس��ت برای 
دریاف��ت مجوز بهداش��تی ب��ه معاونت غ��ذا و دارو 

مراجعه کنند. 

خبـــر خبـــر

وزارت  ک��ه  ب��ود  هفت��ه  اول 
جهادکش��اورزی به همراه مدیران 
استانی و ستادی خود با مسئوالن 
وزارت نی��رو نشس��تی را برگ��زار 
کردن��د که برای ح��ل بحران آب 
چ��اره ای بیندیش��ند. از آنج��ا که 
طب��ق اع��الم وزیر نی��رو بیش از 
9۰درصد آب در عرصه کشاورزی 
مصرف می ش��ود، الزم اس��ت که 
تحقیقات گسترده ای برای روشن 
ش��دن موضوع انج��ام گیرد. البته 
مسئوالن جهادکشاورزی با رد این 
ادعا سعی دارند میزان مصرف آب 
در کشاورزی را حداکثر ۷5درصد 

عنوان کنند.
ب��ه ه��ر ترتیب، بحران آب یکی 
از مباحثی اس��ت که هرچه بیشتر 
ب��ه آن پرداخته می ش��ود، زوایای 
بیش��تری را از خود بروز می دهد 
ک��ه می توان��د راهگش��ای کارها 
باش��د. از آنجا که اگر آب نباش��د، 
غذا هم نیس��ت، به جرات می توان 
گفت که به اندازه تامین آب شرب 

برای مردم اهمیت دارد.
ب��ر این اس��اس، مدیرکل جهاد 
کش��اوزری اس��تان البرز گفت: با 
توج��ه ب��ه لطمه ه��ا و ضربه های 
شدیدی که در عرصه کشاورزی و 
کاهش یا فقدان منابع آب متحمل 
ش��ده ایم باید به س��مت و سویی 
بروی��م که آس��یب ها را به حداقل 

برسانیم.س��یدمجید موس��وی در 
گفت وگ��و با ایس��نا، اظه��ار کرد: 
در اتخاذ روش ها و سیاس��ت های 
مختلف در بخش کش��اورزی باید 
نهای��ت دق��ت و احتیاط را به کار 
گرف��ت تا از وارد آمدن خس��ارات 
غیرقاب��ل جب��ران ب��ه این بخش 
جلوگی��ری ش��ود. وی اف��زود: به 
عنوان مثال در حال حاضر همگان 
ب��ر بحران آب و کمبود منابع آبی 
اذعان دارند ولی نباید در راستای 
ح��ل این مش��کل از موضوعات و 
بحث های مهم دیگر غافل شده و 
باعث بروز مشکالت دیگر شویم.

این مقام مس��ئول خاطرنش��ان 
کرد: همان طور که جبران کمبود 
آب مشکل است، جبران صدمه ها 
و آس��یب های وارده ب��ه بخ��ش 
تولی��دات کش��اورزی نیز غیرقابل 

جبران خواهد بود. موس��وی ادامه 
داد: برگش��ت ی��ک واحد تولیدی 
در بخ��ش کش��اورزی ب��ه عرصه 
تولید در نتیجه کمبود منابع آبی 
بسیار مشکل خواهد بود، وضعیت 
منابع آبی ممکن است در اثر بهتر 
ش��دن وضعیت بارش ها در مدت 
چن��د س��ال بهبود یاب��د ولی اگر 
واحد تولیدی در بخش کشاورزی 
ب��ه عن��وان یک��ی از بخش ه��ای 
اقتصادی به تعطیلی منجر ش��ود 
برگشت پذیری آن بسیار هزینه بر 

و زمان بر خواهد بود.
کش��اورزی  جه��اد  مدی��رکل 
الب��رز گف��ت: بخش کش��اورزی 
نق��ش موثری در اش��تغالزایی در 
کشورمان و به ویژه در استان البرز 
دارد و نباید در راستای حل بحران 
آب خللی به تولیدات کشاورزی در 

حوزه های مختلف وارد کرد.

هنوز الگوی کشت نداریم
در همین زمینه، یک کارشناس 
آبی��اری در گفت وگ��و با »فرصت 
ام��روز« می گوید: »در فضایی که 
اکن��ون ایجاد ش��ده و با وضعیتی 
که شاهد آن هستیم، مدیریت چه 
در بخ��ش ش��رب و چه در بخش 
کشاورزی، حرف اول را می زند.«

غالمحسین تشکر، معتقد است 
اکنون وظیفه جهادکش��اورزی از 
همه بخش ها مهم تر اس��ت. این 
وزارتخان��ه باید ب��ا تعیین الگوی 
کش��ت ب��ه کش��اورز بگوی��د که 
چ��ه چیزی ب��کارد و چه چیزی 
نکارد. اما متاس��فانه به رغم اینکه 
سال هاس��ت چنی��ن موضوعی از 
طرف کارشناسان مختلف عنوان 

می ش��ود، هنوز این اتفاق نیفتاده 
و کش��ت وکار همچن��ان ب��دون 
برنام��ه پیش می رود.به گفته این 
کارش��ناس، همین موضوع باعث 
می شود کش��اورز یک سال مثال 
گوجه یا سیب زمینی بکارد اما به 
خاطر اشباع بودن بازار از محصول 
م��ورد نظر، نتواند دس��ترنج خود 
را ب��ه فروش برس��اند. این عالوه 
ب��ر زیان  ه��ای اقتص��ادی که به 
کش��اورزان وارد می کن��د، ه��در 
دادن مناب��ع آب��ی را نیز به همراه 
خواهد داشت. به نظر می رسد در 
چنین ش��رایطی، بحث هدررفت 
آب، از مس��ائل اقتصادی بس��یار 
حیاتی ت��ر و مهم تر باش��د.وی در 
اختیار داشتن آمار دقیق بارندگی 
در ه��ر منطق��ه، اطالع رس��انی 
و آم��وزش دقی��ق و درس��ت به 
کش��اورزان و همچنین تش��کیل 
ش��وراهایی برای آموزش مسائل 
صرفه جوی��ی در مص��رف آب در 
زمین های زراعی را از مهم ترین و 
اساسی ترین اقداماتی می داند که 
می تواند با همت مسئوالن دولتی 
انجام گیرد. تش��کر در پایان ابراز 
امیدواری می کند که دولتی ها با 
طرح الگوی کش��ت بتوانند کاری 
کنن��د تا الاقل با تولید محصولی 
که قرار است روی زمین بماند و 

بگندد، آب را هدر ندهند.

مدت هاس��ت که کش��ت فراسرزمینی 
در دستور کار مس��ئوالن کشاورزی قرار 
گرفته اس��ت. با توجه به محدودیت هایی 
ک��ه در منابع طبیعی به ویژه آب کش��ور 
وجود دارد، اس��تفاده از زمین های دیگر 
کش��ورها می تواند فرص��ت خوبی برای 
تامین امنیت غذایی باشد. البته دستیابی 
به این هدف، مس��تلزم بل��وغ ارتباطات 
دیپلماتی��ک با کش��ور مورد نظر اس��ت. 
خوش��بختانه منطقه ای ک��ه ایران در آن 
قرار گرفته از نظ��ر جغرافیایی، وضعیت 
مطلوبی دارد. گذش��ته از اینها ارتباطات 
سیاس��ی مثبت با بیش��تر همس��ایگان، 
نقطه مثبت��ی در بهره برداری از کش��ت 
فراس��رزمینی ب��ازی می کن��د. آخری��ن 
خبرها حاکی از آن اس��ت که مغولستان، 
آذربایجان و ترکمنس��تان برای کش��ت 
فراس��رزمینی به ویژه تولید برنج، غالت، 

علوفه و ذرت کاندیدا شدند. 
معاون برنامه ریزی، اش��تغال و توسعه 

تش��کل های تخصص��ی س��ازمان نظ��ام 
مهندس��ی در گفت وگ��و با ایان��ا، گفت: 
کش��ت فراس��رزمینی به وی��ژه در حوزه 
برن��ج، غالت، علوف��ه و ذرت می تواند در 
دس��تور کار بخش کش��اورزی قرار گیرد 
و پیش��نهاد آن به وزیر جهاد کشاورزی 
داده ش��ده و تمهیداتی نیز برای ش��روع 
کشت فراس��رزمینی در وزارتخانه جهاد 

کشاورزی انجام شده است. 
س��یدجواد قریشی خاطرنش��ان کرد: 
با هدف صرفه جویی  کشت فراسرزمینی 
در مناب��ع آب و اس��تفاده از زمین و آب 
سایر کشورها که محدودیت کشور اولیه 
را ندارن��د، می توان��د به عنوان یک گزینه 
مطرح باش��د تا ضمن سرمایه گذاری در 
آن کش��ور و تولید مطمئن با پایین ترین 
قیمت تمام ش��ده در حفظ منابع آبی نیز 

تالش کرد. 
قریش��ی ادامه داد: عالوه بر کشورهای 
مذکور، کش��ورهای آفریقای��ی نیز دارای 

اراضی مسطحی هستند که برای برداشت 
غالت و اس��تفاده از مکانیزاسیون، بسیار 

مناسب به شمار می روند. 

آذربایجان و ترکمنستان؛ بهترین 
فرصت

یکی از اس��تادان دانشگاه در این زمینه 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوی��د: »چنین 
اتفاق��ی بس��یار مب��ارک و امیدوارکننده 
در جه��ت تامی��ن امنیت غذای��ی جامعه 
است.«عبدالمجید مهدوی دامغانی معتقد 
اس��ت همین ک��ه مس��ئوالن ب��ه درکی 
رسیده اند تا از منابع موجود در کشورهای 
دیگر اس��تفاده کنند، خوش��حال کننده و 
مطلوب اس��ت اما به شرطی که این اقدام 
همیش��گی و م��داوم باش��د و مس��ئوالن 
شکس��ت ها یا ناکامی های مقطع��ی را به 
پای کش��ت فراسرزمینی ننویسند و به آن 

به عنوان یک تجربه نگاه کنند. 
از نظ��ر مه��دوی دامغان��ی، ت��ا قبل از 

فروپاش��ی ش��وروی س��ابق، کش��ورهای 
مش��ترک المنافع تا حد باالی��ی از اراضی 
کشاورزی خود بهره می بردند اما برخی از 
آنها بعد از اس��تقالل، نتوانستند کشاورزی 
خود را به کمال برس��انند. بنابراین مقدار 
زی��ادی از زمین های قابل کش��ت در این 
سرزمین ها رها شد و بالاستفاده ماند. حال 
بهترین فرصت برای ایران اس��ت تا بتواند 
از زمین های آذربایجان و ترکمنستان بهره 
بب��رد. وی اضافه می کند: »مزیت دیگری 
که می ت��وان برای دو کش��ور مذکور نام 
برد، فراهم بودن زیرساخت های الزم در 

اراضی آنهاست. 
شاید هیچ کشور دیگری به اندازه این 
دو، زیرساخت مناس��بی برای کشاورزی 
نداش��ته باش��د. بنابراین دیگر نیازی به 
س��رمایه گذاری در زمینه زیرس��اخت و 
آماده کردن ش��رایط وجود ندارد و ایران 
به راحتی می تواند از این زمین ها استفاده 

کند.«

تامین غذا با منابع همسایگان

حل بحران آب به کشاورزی آسیب نزند

فقدان الگوی کشت و هدر دادن آب

وحیدزندی فخر



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیروز )دوش��نبه( در دیدار علما، صاحب نظران و 
میهمانان اجالس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم 
و اجالس اتحادیه رادیو تلویزیون های اس��المی، مبارزه 
با نقش��ه های اس��تکبار در منطقه را مصداق بارز جهاد 
فی س��بیل اهلل خواندن��د و با اش��اره به مقابل��ه قاطع با  
»ت��الش آمریکا برای سوءاس��تفاده از نتای��ج مذاکرات 
هس��ته ای و نف��وذ اقتص��ادی، سیاس��ی و فرهنگی در 
ایران«، گفتند: نقش��ه نظام سلطه در منطقه بر دو پایه 
ایجاد اختالف و نفوذ اس��توار است که باید با نقشه های 
صحیح هجومی و دفاعی به مبارزه هوشیارانه و بی وقفه 

با آن پرداخت. 
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به برگزاری ششمین 
مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم الس��الم، 
الزم��ه پی��روی از اهل بی��ت پیامب��ر صلوات اهلل علیهم 
اجمعی��ن را ترویج معارف اس��المی، اقامه احکام الهی، 
مجاه��دت در راه خدا با همه وج��ود و مبارزه با ظلم و 
ظالم برش��مردند و تأکید کردن��د: مجاهدت در راه خدا 
فقط به معنای جنگ نظامی نیس��ت بلکه شامل مبارزه 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می شود. امروز مصداق 
عینی مجاهدت در راه خدا شناخت نقشه های استکبار 
در منطقه اسالمی و به ویژه منطقه راهبردی و حساس 
غرب آسیا و برنامه ریزی برای مبارزه با آنهاست که این 
مبارزه باید شامل مقابله دفاعی و مقابله هجومی باشد. 
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به توطئه های استکبار 
در منطق��ه در یکصد س��ال گذش��ته گفتن��د: اگرچه 
توطئه ه��ای اس��تکبار در منطقه اس��المی، س��ابقه ای 
طوالن��ی دارد اما فش��ارها و توطئه ه��ا از زمان پیروزی 
انقالب اس��المی در ایران، تش��دید شد تا این تجربه در 
دیگر کش��ورها تکرار نش��ود. نظام جمهوری اسالمی از 
35 س��ال گذش��ته همواره هدف تهدیده��ا، تحریم ها، 
فش��ارهای امنیتی و توطئه های گوناگون سیاسی بوده 
و مل��ت ایران به این فش��ارها عادت کرده اس��ت. البته 
توطئه های دشمنان در منطقه غرب آسیا، بعد از نهضت 
بیداری اسالمی که چند سال قبل از شمال آفریقا آغاز 
شد، به دلیل سراسیمگی دشمن شدت بیشتری گرفت. 
تص��ور آنها این اس��ت که توانس��ته اند نهض��ت بیداری 
اس��المی را سرکوب کنند اما این نهضت سرکوب شدنی 
نیس��ت و همچنان ادامه دارد و دیر یا زود واقعیت خود 

را نشان خواهد داد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نظام س��لطه و در رأس آن 
ای��االت متحده آمریکا را مص��داق عینی و مظهر کامل  
»مفهوم دش��من« خواندند و تأکید کردند: آمریکا هیچ 
بهره ای از اخالقیات انس��انی ندارد و ب��دون هیچ ابایی 
و در پوش��ش الف��اظ زیبا و لبخند، دس��ت به خباثت و 

جنایت می زند. 
رهبر انقالب اسالمی سپس به تبیین نقشه دشمن در 
ش��رایط کنونی پرداختند و گفتند: این نقشه بر دو پایه  

»ایجاد اختالف« و  »نفوذ« استوار است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص طراحی دشمن 
برای اختالف انگیزی خاطرنش��ان کردند: ایجاد اختالف 
می��ان دولت ه��ا و خطرناک ت��ر از آن می��ان ملت ها در 

دستور کار استکبار قرار دارد. 
ایش��ان با اش��اره به اینکه در مقطع فعلی برای ایجاد 
اختالف میان ملت ها از عناوینی همچون شیعه و سنی 
استفاده می شود، انگلیسی ها را متخصص اختالف افکنی 
و آمریکایی ها را ش��اگرد آنها خواندن��د و گفتند: ایجاد 

گروه ه��ای جرار، هتاک و جبار تکفیری که آمریکایی ها 
به دست داشتن در ایجاد آنها اذعان کرده اند، مهم ترین 
اب��زار برای ایج��اد اختالف های به ظاه��ر مذهبی میان 
ملت هاس��ت که متأسفانه برخی مسلمانان ساده لوح نیز 
به دلیل نداش��تن بصیرت، فریب این توطئه و نقشه را 

خورده و در داخل طراحی دشمن قرار گرفته اند. 
رهب��ر انقالب اس��المی نمونه واضح ای��ن موضوع را 
مس��ئله س��وریه بی��ان کردن��د و گفتن��د: هنگامی که 
در تون��س و مصر، حکومت های طاغوتی با ش��عارهای 
اسالمی سرنگون ش��دند، آمریکایی ها و صهیونیست ها 
تصمیم گرفتند از این فرمول برای نابودی کش��ورهای 
مقاومت استفاده کنند و به همین دلیل به سراغ سوریه 
رفتن��د. بعد از آغاز ماجرای س��وریه، عده ای مس��لمان 
بی بصیرت در نقش��ه طراحی ش��ده ق��رار گرفتند و با 
پر کردن جدول دش��من، کش��ور س��وریه را به چنین 
وضعیتی رساندند. ایش��ان تأکید کردند: آنچه امروز در 
عراق، س��وریه، یمن و مناطق دیگر در حال روی دادن 
است و تالش می شود از آن به عنوان  »جنگ مذهبی« 
یاد ش��ود، به هیچ وجه جنگ مذهبی نیست بلکه جنگ 
سیاس��ی اس��ت. امروز مهم ترین وظیفه، تالش برای از 

بین بردن این اختالف هاست. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: م��ا صریحا و علنا 
گفته ایم که جمهوری اس��المی ایران دست دوستی را 
به س��وی همه دولت های اس��المی منطقه دراز می کند 
و با دولت های مس��لمان هیچ مشکلی ندارد. جمهوری 
اس��المی ایران با اغلب همسایگان خود روابط دوستانه 
دارد البت��ه برخی کش��ورها هم با ما اخت��الف دارند و 
لجاجت و خباث��ت انجام می دهند ولی ای��ران بنا را بر 
روابط خوب با همسایگان و دولت های اسالمی و به ویژه 
ملت های منطقه گذارده اس��ت. مبنای رفتار جمهوری 
اس��المی ای��ران، اصولی اس��ت ک��ه امام بزرگ��وار)ره( 
به واس��طه پایبندی به آنها توانس��ت انقالب اسالمی را 

پیروز کند و به مرحله ثبات برساند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای  »اشداء علی الکفار و رحماء 
بینهم« را یکی از اصول و مبانی مس��تحکم نظام اسالمی 
خواند و تأکید کردند: ما براساس درس امام بزرگوار)ره( و 
خط مسلم جمهوری اسالمی، با استکبار سرآشتی نداریم 
اما با برادران مس��لمان بنای دوستی و رفاقت داریم. ما در 
حمای��ت از مظلوم توجهی به مذه��ب نمی کنیم و همان 
حمایتی را که از برادران ش��یعه خود در لبنان کردیم، از 
برادران اهل سنت خود در غزه نیز انجام داده ایم و مسئله 

فلسطین را مسئله اول جهان اسالم می دانیم. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در جمع بن��دی موضوع  
»ایج��اد اختالف« به عنوان پایه اول نقش��ه دش��من در 
منطقه اسالمی غرب آس��یا، خاطرنشان کردند: تشدید 
اختالف در دنیای اس��الم ممنوع است و ما با هر رفتار 
و حرکتی که موجب ایجاد اختالف شود حتی از جانب 
برخی گروه های ش��یعه مخالفیم و اهانت به مقدس��ات 
اهل س��نت را محکوم می کنیم. رهبر انقالب اس��المی،  
»نفوذ« در کش��ورهای منطقه را دومین نقش��ه ش��وم 
آمریکا برشمردند و تأکید کردند: ایاالت متحده درصدد 
نفوذ ده ها س��اله در منطقه و بازس��ازی آبروی از دست 

رفته خویش است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش واشنگتن 
برای سوءاس��تفاده از نتایج مذاکرات هس��ته ای گفتند: 
آمریکایی ه��ا می خواهند از توافقی که هنوز نه در ایران 
و ن��ه در آمریکا تکلیفش و رد یا قبول ش��دنش معلوم 

نیس��ت، وسیله ای برای نفوذ در ایران بسازند اما ما این 
راه را قاطعانه بس��ته ایم و با همه توان باالی خود، اجازه 
نفوذ اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی یا حضور سیاسی در 

ایران را به آمریکایی ها نمی دهیم. 
ایش��ان سیاس��ت های منطقه ای جمهوری اسالمی را 
نقطه مقابل سیاس��ت های منطقه ای آمریکا خواندند و 
گفتند: آنها به دنبال تجزیه کش��ورهای منطقه و ایجاد 
کشورهای کوچک و تابع هستند اما به حول و قوه الهی 

این اتفاق رخ نخواهد داد. 
رهبر انقالب هش��دارهای قبلی خود را درباره تالش 
آمری��کا برای تجزیه ع��راق یادآوری کردن��د و گفتند: 
برخ��ی از آن س��خنان تعج��ب می کردن��د ام��ا امروز 
آمریکایی ه��ا ب��ه صراحت از تجزیه ع��راق دم می زنند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: تجزی��ه عراق و اگر 
بتوانند س��وریه، هدف مش��خص آمریکایی هاس��ت اما 
تمامیت ارضی کشورهای منطقه و عراق و سوریه برای 

ما بسیار مهم است. 
رهبر انق��الب در ادام��ه تبیین تقابل سیاس��ت های 
منطقه ای جمهوری اسالمی با سیاست های رژیم ایاالت 
متح��ده، گفتند: ایران، از مقاوم��ت در منطقه از جمله 
مقاومت فلسطین کاماًل دفاع می کند و از هرکسی که با 
اسراییل مبارزه می کند و رژیم صهیونیستی را می کوبد 

حمایت خواهد کرد. 
ایش��ان مقابله با سیاس��ت های تفرقه انگی��ز آمریکا و 
مراکز اختالف افکن را از دیگر سیاست های اصلی ایران 
برش��مردند و تأکی��د کردند: ما تش��یعی را که پایگاه و 
مرک��ز تبلیغات��ش لندن اس��ت و نق��ش جاده صاف کن 

استکبار را ایفا می کند اصوالً تشیع نمی دانیم. 
رهب��ر انق��الب دفاع جمهوری اس��المی ای��ران همه 
مظلوم��ان از جمله مردم بحرین و یمن را خاطرنش��ان 
کردن��د و گفتند: برخالف ادعاه��ای بی پایه، ما در این 
کش��ورها دخالت��ی نمی کنی��م اما به حمای��ت از مردم 
مظلوم ادامه می دهیم. ایش��ان با انتقاد شدید از کشتار 
مظلومان یمن و ویران کردن این کشور گفتند: پیگیری 
برخی اهداف سیاس��ی آن هم با روشهای حماقت آمیز، 

باعث ادامه جنایات در حق مردم یمن شده است. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در جمع بندی این بخش 
از سخنان ش��ان گفتند: در مناطق دیگر جهان اسالم از 
جمله پاکس��تان و افغانستان نیز حوادث دردآوری روی 
می دهد که مس��لمانان باید با بصیرت و هوشیاری این 

مشکالت را عالج کنند. 
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنان شان، اتحادیه 
رادی��و تلویزیون ه��ای اس��المی را مرکزی بس��یار مهم 
ب��رای مقابله با امپراتوری خطرن��اک و مافیای پیچیده 
رس��انه های آمریکایی - صهیونیستی خواندند و گفتند: 
ای��ن حرکت باید کامال تقویت ش��ود و گس��ترش یابد. 
ایشان فاصله فراوان رسانه های اکثر کشورهای اسالمی 
از خواس��ت های مردم مس��لمان و تبعیت این رسانه ها 
از سیاس��ت های خطرناک اس��تکبار را یادآور ش��دند و 
گفتند:  »امپراتوری رسانه ای ظالمان«، در عین ادعای 
بی طرف��ی، با تحریف و دروغ و انواع روش های پیچیده، 

در خدمت اهداف زورگویان جهانی است. 
رهب��ر انقالب در پایان سخنان ش��ان گفتند: با وجود 
رجزخوانی های اس��تکبار و دنباله های آن، بدون تردید 
عزت و قدرت اسالم، به برکت حضور مردان و جوانان و 
زنان مجاهد، روشن و تضمین شده است و آینده منطقه 

به ملت های مسلمان تعلق دارد. 

ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک، محمدجواد 
ظریف، وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در 
دیدار با س��رگئی الوروف، همتای روسی 
خود، گفت: اجرای توافق جامع هس��ته ای 
ای��ران تأثی��ر عمیقی بر گس��ترش روابط 
روسیه و ایران در زمینه های مختلف مثل 

گس��ترش رواب��ط نظامی خواهد داش��ت. 
ظری��ف در جری��ان این دی��دار خطاب به 
وزیر امور خارجه روسیه، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران رابطه با روسیه را بسیار مهم 
می دان��د و آمادگی دارد ت��ا همه اقدامات 
ض��روری را برای گس��ترش هم��کاری با 

روسیه انجام دهد. 
ب��ه گفته ظری��ف، این تواف��ق اهمیت 
وی��ژه ای در گس��ترش رواب��ط دو طرف 
مث��ل هم��کاری در زمینه ه��ای دفاعی 
خواهد داش��ت. همچنین ب��ه گفته ماریا 
امور خارجه  وزارت  زاخاروا، س��خنگوی 

روس��یه ، قرار اس��ت ظری��ف و الوروف 
در زمین��ه هم��کاری در مورد مس��ائلی 
مثل مقابل��ه با تروریس��م، جلوگیری از 
گس��ترش قاچاق مواد مخدر و همچنین 
گس��ترش رواب��ط اقتص��ادی دوطرف با 

یکدیگر گفت وگو کنند. 

ظریف: توافق هسته ای تأثیر عمیقی بر روابط ایران و روسیه خواهد داشت 

مقام معظم رهبری: 

 اجازه نفوذ و حضور آمریکایی ها 
در ایران را نمی دهیم

آنگال مرکل ،  صدر اعظم آلمان در گفت وگو با شبکه »زد 
دی اف «  آلمان از موضع سختگیرانه اتحادیه اروپا در قبال 
یون��ان حمایت کرده و گفت: این کمک��ی نمی کند وقتی 
همه با همدیگر خوب و مهربان هستند و شرایط همچنان 
وخیم تر می ش��ود. دولت یونان پی برده است که کشورش 
تنها زمانی می تواند س��ر پا شود که واقعاً اصالحات در این 
کش��ور دنبال شود و این نتیجه س��ختگیری های بسیاری 
کش��ورهای دیگر و همچنین وزی��ر دارایی آلمان و دولت 

ماست. 
صدر اعظم آلمان در این گفت وگو همچنین به مس��ئله 
شمار روزافزون پناهندگان پرداخته و اظهار داشت: ما در 
برابر ی��ک وظیفه بزرگ قرار داریم، البته نباید از کش��ور 
م��ا توقع بی��ش از حد در این زمینه داش��ت اما اگر ما در 

این راس��تا به صورت معمولی کار کنیم برای این مس��ئله 
نمی ت��وان راه حلی پیدا کرد. مرکل همچنین با اش��اره به 
بحث هایی ک��ه اخیراً درباره نحوه برخ��ورد با پناهندگان 
بالکان در آلمان شکل گرفته است تأکید کرد که همزمان 
باید این مس��ئله واضح ش��ود که چه کسی در آلمان یک 
فرصت برای پناهندگی دارد و چه کس��ی این ش��انس را 
ندارد. ما نمی توانیم به هر کس��ی که بر این باور اس��ت در 
آلمان از نظ��ر اقتصادی امور بهتر پی��ش می رود فرصتی 
ب��رای پناهندگی و ش��غل بدهیم. م��رکل از اتحادیه اروپا 
درخواس��ت کرده اس��ت که به منظور تفکی��ک مهاجران 
غیرضروری از پناه جویان، لیس��تی از کش��ورهای  »امن« 
فراهم کند که شهروندان آنها در معرض خطر خشونت یا 

آزار و اذیت نیستند. 

مرکل خشونت روزافزون علیه پناهندگان در آلمان را محکوم کرد

 والدیمی�ر پوتی�ن در جهت ارتقای 

وضعیت گردشگری در مناطق مختلف 
روسیه به کریمه سفر می کند. 

و  جن�گ  وزی�ر  یعال�ون،   موش�ه 

فرماندهی جبهه ش�مالی ارتش رژیم 
صهیونیس�تی اذعان ک�رد که داعش 
خط�ری ب�رای ای�ن رژیم محس�وب 

 ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان بعد از درگیری شدید با افراد مسلح، نمی شود. 
ناحیه  »الزهره «  و  »الحاره غربی« در عمق الزبدانی را به کنترل خود درآوردند

تیتر اخبار

محم��د اس��المی در همای��ش »ازدواج و س��المت در 
جوانان «  در سخنانی پنج سال اول زندگی را حساس ترین 
دوران دانس��ت و گف��ت: 50درصد طالق ه��ا در این دوره 
اتف��اق می افت��د و نی��از به مراقب��ت خانواده ها و کس��ب 
مهارت های الزم احس��اس می ش��ود. چیزی که جامعه از 
ازدواج باید به دنبال آن باش��د آرامش و سکونی است که 
بین زوجین به وجود می آید و با تشویق افراد به ازدواج به 
دلیل وجود زمینه های بهبود ش��اخص سالمت می توان به 

سالمت جامعه کمک کرد. 
او با بیان اینکه ازدواج بر بهبود سالمت روان و اجتماعی 
اث��ر می گذارد اضاف��ه کرد: ازدواج از بدو وجود انس��ان به 
ش��کل های مختلف وجود داشته اس��ت و پدیده جدیدی 
نیس��ت. دختران و پسران اگر امید به آینده داشته باشند 
و امی��د ب��ه اینکه ب��ا ازدواج به وضعیت بهت��ری خواهند 

رسید، این امید منجر به تشکیل خانواده و ازدواج جوانان 
می شود. والدین باید امید را برای تشکیل خانواده و ازدواج 
بین جوانان به وجود آورند. او دعوا و جر و بحث در خانواده 
را یک��ی از دالیل فراری بودن فرزندان از ازدواج دانس��ت 
و اضافه کرد: ازدواج و تش��کیل خانواده جلوی ناهنجاری 
و آس��یب های اجتماع��ی موجود در جامع��ه را می گیرد. 
براساس نتایج بررسی های انجام شده، افراد متاهل نسبت 
به مجردان از س��المت عمومی باالی��ی برخوردارند. افراد 
مجرد بیش��تر دچار افسردگی، اختالل در خواب و اختالل 
در کارکرد اجتماعی می شوند. اسالمی علت باال رفتن سن 
ازدواج را باال بودن س��طح توقعات، مهریه های س��نگین، 
ازدواج های پرهزینه، بی توجهی به مس��ائل اخالقی، فاصله 
فرهنگ��ی خانواده ها، باال رفتن س��ن تحصیالت دختران، 

آزادی بیش از حد جوانان و نداشتن مسکن دانست. 

ثبت ساعتی 19 طالق در کشور

مدیرعام�ل ش�رکت  قدیم�ی،    رض�ا 

س�اماندهی مش�اغل ش�هر تهران گفت: 
دو سال اس�ت هیچ س�گی با تیر کشته 
اکیپ ه�ای   طری�ق  از  بلک�ه  نمی ش�ود 
»زنده گی�ری« آنه�ا را از س�طح ش�هر 

جمع آوری می کنیم. 
ام�ور  مع�اون  نحوی ن�ژاد،  حس�ین    

توانبخش�ی س�ازمان بهزیس�تی کش�ور 
گف�ت: به دلیل سوءاس�تفاده های به وجود 
آمده درخص�وص واردات خودروهای ویژه 

معلوالن نیاز به بازنگری داریم. 

فرید براتی سده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: سند ملی راهبردی 
سالمندان هفته آینده تقدیم هیأت دولت خواهد شد

تیتر اخبار

 عدنان عفراویان، قهرمان کودک فیلم س��ینمایی  »باشو 
غریب��ه کوچک« در آیی��ن تقدیر از این فیلم که ش��امگاه 
یکش��نبه 25 مردادم��اه در س��الن اس��تاد ناص��ری خانه 
هنرمن��دان برپا ش��د، اظهار ک��رد: امیدوارم خ��دا  »بهرام 
بیضایی« را یک بار دیگر سر راهم قرار دهد و این بار فیلم  
»باشو غریبه بزرگ« را با هم بسازیم. امروز در این جا جای 
دو نفر بسیار خالی است؛ استادم آقای بهرام بیضایی و دیگر 
خانم سوس��ن تس��لیمی. عفراویان که بعد از فیلم  »باشو 

غریبه کوچک« در فیلم دیگری بازی نکرده است، با گالیه 
از وضعیت این روزهای خود اظهار کرد: من امروز فقط یک 
اتاق کوچک برای زندگی دارم و یک دکه سیگارفروشی که 
در آن کار می کنم. م��ن در ایام تعطیالت میزبان مهمانان 
زیادی از پایتخت و دیگر شهرها هستم. آنها تصور می کنند 
که  »باشو غریبه کوچک«، حتماً امروز برای خودش خانه و 
ماشین های خوب دارد، ولی من حتی االن خجالت می کشم 

که بگویم به من توجه نمی شود. 

 »باشو« غریبه ای که بزرگ شد 

 س�یدعلی صالحی به اس�تفاده بدون 
اج�ازه از نام کتاب�ش در فیلم  »مردن به 

وقت شهریور« اعتراض کرد. 
 س�ه ش�نبه ۲۷ مردادماه و در مراسم 

تلویزیون های  رادی�و  اختتامیه اج�الس 
اس�المی، از مجی�د مجی�دی کارگردان 
فیلم سینمایی  »محمدرسول اهلل  )ص( «  

پری صابری نگارش نمایشنامه  »کوروش کبیر« را به زودی تمام می کند.تجلیل می شود. 

تیتر اخبار

روز دوش��نبه جلسه ای بین مسئوالن فدراسیون فوتبال 
و آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی، رییس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام برگزار شد. در این جلسه اسالمیان به علت 
اینکه با برخی مس��ئوالن دیدار داشت، غایب بود اما سایر 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در این جلسه 
حضور داش��تند. در این نشست درباره مسئله حق پخش، 
مسائلی مطرح و قرار شد این موضوع هر چه سریع تر مورد 
بررسی قرار گیرد. امیر عابدینی در این جلسه ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت فوتبال ایران گفت: فوتبال ما در آسیا 
اول اس��ت و فوتبال ساحلی و فوتس��ال ایران هم در آسیا 
اول هستند و در جهان هم در رده ششم قرار دارند. ضمن 
اینکه کفاش��یان، نایب رییس کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
ش��ده که اتفاق مهمی اس��ت، ما در کنفدراسیون فوتبال 
آسیا 9 عضو بین المللی داریم که بسیار خوب است. زمانی 

آرزوی ما این بود که در آس��یا اول باشیم و کرسی داشته 
باشیم که حاال این آرزو تحقق پیدا کرد. 

عابدینی ضم��ن ارائه گزارش��ی درخص��وص چگونگی 
برگ��زاری لی��گ برت��ر در م��ورد مش��کالت ح��ق پخش 
تلویزیونی عنوان کرد: مشکل اعظم ما به بحث حق پخش 
برمی گردد و باید نگاه ویژه ای در این مورد وجود داش��ته 
باشد تا مش��کالت ما حل شود. ما نیاز به مصوبه ای داریم 
که بتوانیم حق پخش تلویزیونی را دریافت کنیم. در ادامه 
این نشست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: روح فوتبال 
در جسم و بدن تأثیر می گذارد و برد و باخت در این رشته 
باعث می ش��ود حس رقابت باال برود که این مسئله تأثیر 
مس��تقیمی روی جامعه دارد. باید از فوتبال حمایت شود. 
بای��د ب��ه ورزش بها دهیم تا روی پای خودش بایس��تد و 
درآمدزایی داشته باشند. فوتبال هم نیاز به این کار دارد. 

همه آنچه در دیدار فوتبالی ها با هاشمی رفسنجانی گذشت

 قرارداد علیرضا منصوریان، سرمربی 

تیم فوتبال نفت تهران به مدت یک سال 
دیگر تمدید شد. 

 کفش�گری، هافب�ک تی�م فوتب�ال 

پرس�پولیس گف�ت: مطمئ�ن هس�تم 
بدشانس�ی های ما هم تمام می ش�ود و 
از ای�ن هفته عروس�ی به کوچ�ه ما هم 

می آید. 

مین�و مداح می گوید: کیمیا علیزاده درحالی که س�ن و س�ال زی�ادی ندارد 
توانس�ت بهترین تکواندوکاران جهان را یکی پس از دیگری شکست دهد و 

صاحب مدال طال شود

تیتر اخبار
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 دنسو؛ معجزه تبلیغاتی
از دل فرهنگ شرقی

در ادامه سلس��له مطالب این س��تون، پس از بررسی 
دو ش��بکه تبلیغاتی جهانی که زادگاه اصلی آنها ایاالت 
متحده بود، شایس��ته دیدم به بررس��ی شرکتی بپردازم 
که از س��رزمین آفت��اب و احترام س��ربرآورده و جهانی 
شده است؛ شرکت بین المللی تبلیغاتی دنسو با ریشه در 
فرهنگ غنی کشور ژاپن. نگاهی به درآمد 6هزارمیلیارد 
ینی غ��ول ژاپنی به وضوح به ما نش��ان می دهد که چرا 
دنسو یکی از پنج ش��رکت بزرگ تبلیغاتی جهان است 
و چ��را به یکی از بازیگ��ران بین المللی عرصه تبلیغات، 
بازاریابی و روابط عمومی تبدیل شده است. شکل گیری 
این شرکت به حدود 114 سال پیش باز می گردد، یعنی 
س��ال 1901 میالدی. آقای هوش��یرو میتسوناگا چون 
به عنوان یک خبرنگار جنگی، در ارتش خدمت کرده بود، 
به همین دلیل دارای شم خبرنگاری بود. این تجربیات او 
را به س��مت ایده تاسیس یک موسسه خبری سوق داد. 
او در ابتدا یک موسس��ه راه اندازی کرد که کسب و کارش 
فروش تبلیغ��ات ب��ه روزنامه ها بود. کمی پ��س از آن، 
میتسوناگا، موسس��ه خبرپراکنی خود را راه اندازی کرد. 
در سال 1906 او دو موسسه را با هم ادغام کرد و شاید 
این تاریخ را بتوان سرآغاز شروع کار شرکت دنسو در هر 
دو عرصه خبر و تبلیغات دانس��ت. هرچند در سال های 
بعد بخش خبرپراکنی از دنس��و منفک شد و بخش ها و 

شرکت های دیگر به این کمپانی پیوستند. 
ش��اید یکی از دالیل رشد این ش��رکت نوپا به عقاید 
و اصول آقای هوش��یرو میتسوناگاب باز می گردد که به 
صراحت اعالم کرده بود:  »من خود را برای قربانی شدن 
در راه خبر و تبلیغ��ات آماده کرده ام.« اینچنین بود که 
ش��رکت دنس��و پا به عرصه حیات گذاشت و هم اکنون 
یکی از بزرگان دنیای تبلیغات و بازاریابی است و عظمت 
و قدرت این ش��رکت در هاله ای از افس��انه و واقعیت که 
برگرفته از فرهنگ ش��رقی اس��ت درهم آمیخته است. 
حضور در 22 کشور دنیا، بیش از 18هزار کارمند و 151 
دفتر در نقاط مختلف دنیا بخش��ی از داشته های مادی 
و معنوی دنسو اس��ت که با اراده یک انسان سختکوش 

پایه گذاری شد. 
جالب است بدانید دفتر مرکزی دنسو در توکیوی ژاپن، 
45 طبقه از یک ساختمان 48 طبقه ای )یازدهمین برج 
بلند توکیو( را که 70 آسانسور دارد اشغال کرده است. این 
ش��رکت دارای 900 طراح خالق در بین 6200 کارمند 
دفتر مرکزی اس��ت. از کارهای بسیارمهم شرکت دنسو 
همکاری در بازاریابی و تبلیغ��ات المپیک 1964 توکیو 
ب��ود، جایی که جهانیان گرد هم می آمدند تا بزرگ ترین 
رویداد ورزش��ی جهان را به نظاره بنشینند. در این مسیر 
و برای هرچه بهتر برگزارش��دن این رویداد مهم ورزشی 
شرکت دنسو بیشتر وزن و قدرت خود را صرف کرد و به 
گواه تاریخ و منتقدان تبلیغاتی از عهده این امر به خوبی 
برآمد. به دلیل همین حسن شهرت، دنسو از سوی کمیته 
برگ��زاری المپیک ژاپن در س��ال 2020 به عنوان آژانس 

بازاریابی این رخداد ورزشی انتخاب شده است. 
روند رو به رشد کش��ور ژاپن در سال های میانی دهه 
70 و ده��ه 80 این فرصت را برای ش��رکت دنس��و نیز 
فراهم آورد تا مسیر درخشان خود را ادامه دهد و به رشد 
و ش��کوفایی هرچه بیشتر بیندیشد، تا آنجا که در سال 
1974به انتخاب نشریات معتبر تایم و عصر تبلیغات این 
شرکت به رتبه نخست در میان تمام شرکت های مطرح 
و بین المللی )برگزیده در سال 1973( دست یافت و این 
دستاورد بزرگی برای این شرکت بود؛ شرکتی که تقریبا 
13 س��ال از بین المللی شدن آن می گذشت. از آن پس 
قرار گرفتن در لیست ش��رکت های بزرگ و مطرح دنیا 

جزو الینفک جوهره این شرکت شد. 
ش��رکتی که به گواه نش��ریات معتب��ر بین المللی در 
س��ال مالی که به آخر مارس 2015 منتهی می ش��ود، 
50/7 درصد رشد سود ساالنه خود را از خارج کشور ژاپن 
تامین کرده است درحالی که در سال مالی قبل از آن این 
رقم حدود 46/7 درصد بوده است. با اینکه رشد سوددهی 
شرکت دنسو به خارج از مرزهای کشور ژاپن رفته است، 
اما باید یک نکته عجیب و ش��اید اس��تثنایی را در مورد 
این شرکت بدانید. این شرکت قریب به 25 تا 30 درصد 
ب��ازار داخل��ی صنعت تبلیغات را در کش��ور خاس��تگاه 
خود در اختیار دارد و تعداد مش��تریان این ش��رکت به 
بیش از 6هزار عدد می رس��د. به همین دلیل براس��اس 
خوش��بینانه ترین پیش بینی ها و تالش های رقبا برای از 
بین بردن انحصار ش��رکت دنسو همچنان این شرکت از 
هر لحاظ از نزدیک ترین رقیبش دو برابر بزرگ تر است. 

عمده ترین مش��تریان شرکت دنسو که ش��ما آنها را 
می شناس��ید عبارتن��د از تویوتا، هوندا، س��ونی و البته 

فیس بوک! 
بله! فیس بوک. این ش��رکت که هر روز به سمت ارائه 
تبلیغ��ات دیجیتالی پیش م��ی رود، در م��ارس 2011 
همکاری گسترده ای را در زمینه توسعه صفحات آبی رنگ 
این شبکه اجتماعی، تبلیغات در فیس بوک و همچنین 
ارائه برنامه استراتژیک بازاریابی برای شرکت فیس بوک 
به صورت کلی آغاز کرد. نتیجه این همکاری جدا از نتایج 
مثبتی که برای فیس بوک دربرداشت، باعث شد محلی 
نیز برای تبلیغ شرکت دنسو در این شبکه درنظرگرفته 
ش��ود. یکی از مشهورترین آثار این آژانس تبلیغی است 
که والدین را در زمینه مراقبت و نحوه تش��ویق کودکان 
مخاطب قرار می دهد. این تبلیغ به سفارش بنیاد حمایت 
از کودکان در س��ال های دور ساخته شده است. اما آنچه 
باعث ش��د نگارنده آن را به عنوان تبلیغ منتخب شرکت 
دنس��و برگزیند، سادگی تبلیغ )همخوانی با گروهی که 
تبلیغ برای حمایت از آنها ساخته می شود(، شیوایی کالم 
)س��ازگاری با ذهنیت والدین ک��ه در حقیقت مخاطب 
و مش��تری این تیزر تبلیغاتی هستند( و استفاده بجا و 
مناس��ب از جلوه های تصویری و صوتی )آمیزش زیبای 
موس��یقی منتخب با صدای کشیده ش��دن مدام مداد 
کودک بر برگه هایش( بوده که آن را به اثری درخور تامل 

و تاثیر گذار تبدیل کرده است. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

چندسالی است که طرح هایی با مضامین 
ملی یا سیاس��ی ب��ا ایده ه��ای متفاوت در 
سطح کش��ور اکران می شود؛ طرح هایی که 
گروه هدف شان عامه مردم است و سعی بر 
این دارند که با ش��عارها و طرح هایی ساده 
پیام مهمی را به مخاطبان برس��انند. وقتی 
گروه هدف طراحی، عامه مردم می ش��ود، 
کار طراح س��خت تر خواهد ش��د چون باید 
طرح��ی را آماده کند که تمامی قش��رهای 
جامع��ه با آن ارتباط برق��رار کنند. معموال 
طرح ه��ای ملی ک��ه این روزها ش��اهد آن 
هس��تیم، براس��اس اتفاق��ات روز جامعه و 
کش��ورمان طراحی و به نمایش گذاش��ته 
می ش��وند. یکی از اتفاقات روز که همچنان 
رس��انه ها اخب��ار مختلفی از آن را منتش��ر 
می کنند، بحث توافق هسته ای ایران با گروه 
1+5 اس��ت. توافقی که براساس آن طرحی 
با ش��عار »یک ملت هس��تیم« طراحی و از 
طریق رسانه های محیطی اکران شده  است. 
در این طرح، طراح با کنارهم قرار دادن دو 
یقه که نش��ان از یقه لباس های دیپلماتیک 
و نظام��ی دارد، به گروه مخاطبان وس��یع 
خ��ود پیام��ی را منتق��ل می کن��د. به نظر 
طراح قصد داش��ته که پیام اتحاد گروه های 
مختلف را در برابر این توافقات نشان دهد. 
حال اینکه چقدر گ��روه طراحی این طرح 
به هدف ش��ان رس��یده اند، موضوعی است 
ک��ه »فرصت ام��روز« قص��د دارد با کمک 
دو کارش��ناس باسابقه این حوزه به بررسی 
آن بپردازد. علیرضا نصرتی، طراح باس��ابقه 
و بین الملل��ی گرافیک و کمیل زحمتکش، 
ایده پرداز و فعال عرصه تبلیغات در این باره 

به سواالت ما پاسخ می دهند. 

همه نکات در طرح به اندازه است
علیرضا نصرتی درباره این طرح می گوید: 
در نگاه اول این طرح درست به نظر می رسد، 
همه چیزش به اندازه است، برخالف خیلی 

از طرح هایی که هر روزه می بینیم، شلوغ و 
آزاردهنده نیست و عناصر اضافی در آن به 
چشم نمی خورند. شعار بسیار کوتاهی دارد 
که به ش��یوه اتیکت س��ربازها نوشته شده 
اس��ت، همین که طراح به شیوه طر ح هایی 
از این دست، از مش��ت گره کرده و عکس 
تظاهرت و پرچم های برافراش��ته اس��تفاده 
نکرده جای تقدی��ر دارد. طراح به خوبی دو 
اهرم قدرت یک کش��ور، یعنی دیپلماس��ی 
و نی��روی نظامی را در کن��ار هم قرار داده 
است و آنها را به شکل یک کالبد به تصویر 
کشیده که در ش��رایط متفاوت لباس های 
متفاوت��ی می پوش��د، اما یک ب��دن و یک 
روح دارد. به ظاه��ر در تمام��ی مراحل این 
طراحی، سعی بر این بوده که از شلوغ کاری 
پرهیز کنند و حرف ش��ان را مستقیم نزنند 
و با اس��تفاده از المان هایی که برای بیننده 
آشناس��ت، یک مفهوم تقریبا مشکل یعنی 
ملت را ب��رای بیننده، تصویر س��ازی کنند 
و البت��ه تا ح��دودی هم موف��ق بوده اند. با 
وجود تمام ای��ن تالش ها به نظرم خروجی 
کار خیل��ی جذاب در نیامده اس��ت. بعضی 
وقت ه��ا طراح همه مراحل کار را درس��ت 
پی��ش می برد اما زمانی ک��ه انتظار می رود 
به خاطر این مس��یر درس��ت به یک نتیجه 
درست برس��د و جایزه اش را بگیرد، نتیجه 
نهای��ی ناامید کننده می ش��ود. اگر بخواهم 
ش��اعرانه به این کار نگاه کن��م باید بگویم 
که این کار خش��ک و زمخت ش��ده اس��ت 
و جذاب نیس��ت، این کار جسم ورزیده ای 
دارد ام��ا روحی در آن حلول نکرده اس��ت. 
رودی باور، ط��راح مطرح فرانس��ه، درباره 
طراحی خوب و ب��د می گوید: »به نظر من 
دیزای��ن، یک رابطه مخص��وص و یک نوع 
تب��ادل حس بین مخاطب و یک س��اختار 
اس��ت. این س��اختار می تواند در قالب یک 
شیء، یک مکان یا یک تصویر اتفاق بیفتد 
و یک دیزاین خوب، تبادلی است که ذهن 
مخاطب را غنی کند.« ش��اید مش��کل این 
طراحی هم همین اس��ت، دیدن آن، ذهن 

بیننده را غنی نمی کند. 
این طراح باسابقه  می گوید: نکته دیگری 
که می توان به آن اش��اره کرد این است که 
در این کار از کلمه ملت اس��تفاده شده اما 
فقط نی��روی نظامی و دول��ت در آن دیده 
می ش��وند، ب��ه نظ��رم این کوچ��ک کردن 
مفهوم ملت اس��ت. نیروی نظامی و دولت 
فقط قس��مت کوچکی از یک ملت هستند، 
توده مردم که بدنه اصلی ملت را می سازند 
در ای��ن کار در نظر گرفته نش��ده اند. مگر 
اینک��ه بگوییم بدن��ی که ای��ن لباس ها را 
پوش��یده ، نم��اد همان ملت اس��ت، در آن 
صورت ش��عار باید تغییر کند تا این مفهوم 

را برساند. 

گوشه و کنار تاریخ ما لبریز از 
المان های ملی است 

از  اس��تفاده  چرای��ی  درب��اره  نصرت��ی 
المان ه��ای یکس��ان در طرح ه��ای مل��ی 
می گوید: در کش��ور ما همیشه برای نشان 
دادن ی��ک اتف��اق ملی یا برای ب��ه تصویر 
کش��یدن مل��ت، از تصاوی��ر راهپیمای��ی، 
حضور پرشور ملت، مش��ت های گره کرده 
یا تصویر پرچم اس��تفاده ش��ده است، هیچ 
وقت کس��ی نخواسته خالقانه تر عمل کند. 
کشور ما به دلیل داشتن اقلیم های مختلف 
و فرهنگ ه��ای متفاوت��ی ک��ه در کنار هم 

زیست می کنند، از نظر المان ها و عناصری 
که می توانند نش��ان دهنده هویت یک ملت 
باش��ند، بس��یار غنی است. گوش��ه و کنار 
تاریخ م��ا لبریز از چنین مفاهیمی اس��ت. 
رنگ ها، نقش ها، اس��طوره ها، آثار باستانی، 
ادبیات کالس��یک و فرهنگ فولکلوریک ما 
بهتری��ن مصالح برای س��اختن تصویر یک 
ملت را در اختیار ما قرار می دهد. شاهنامه 
فردوس��ی به تنهایی می تواند هزاران تصویر 
خالقانه در این مورد به ما پیش��کش کند. 
شعر چو ایران نباشد تن من مباد، یا تصویر 
کش��تی گیری که با س��ر و صورت خونین، 
پرچ��م کش��ورمان را در میان ه��زاران نفر 
تماش��اگر در کش��ور بیگانه ب��ه اهتزاز در 
می آورد، یا تصویر آرش کمانگیر ایس��تاده 
بر قله ک��وه که کمان را ب��ا تمام وجودش 
کش��یده تا تیر را ب��ه دورترین نقطه زمین 
پرت��اب کند، چه حس��ی در مخاطب خلق 
می کن��د؟ م��ا عناصر الزم ب��رای به تصویر 
کش��یدن ملت را داریم فقط باید اس��تفاده 
درست )و نه شعاری( از آن را یاد بگیریم. 

سواد بصری مخاطبان را باید ارتقا داد
نصرت��ی در م��ورد نکاتی ک��ه باید برای 
طرح های��ی که مخاطبان آنها عام هس��تند 
لحاظ کرد، می گوید: سواد بصری مخاطبان 
را بای��د ارتق��ا داد، این با حرف نمی ش��ود، 
بای��د به جای ای��ن  همه بیلبورد و پوس��تر 
چشم خراش و آزاردهنده، طرح های زیباتر 
و خالقانه تر در س��طح ش��هر به نمایش در 
آورد، م��ردم خوراک بص��ری می خواهند، 
ضرب المثل��ی می گوید آدم ها همان چیزی 
هس��تند که می خورن��د، این را می ش��ود 
این گون��ه ه��م گف��ت ک��ه آدم ه��ا همان 
چیزی هس��تند ک��ه می بینن��د. همان طور 
که ه��ر غذایی که می خورن��د، بدن آنها را 
تغیی��ر می ده��د، هر چیزی ک��ه می بینند 
و می ش��نوند، روح و ذهن ش��ان را تغیی��ر 
می دهد اما این به س��رعت اتفاق نمی افتد. 
م��ا نمی توانیم م��دام از بد س��لیقگی مردم 

ش��کایت کنیم و همزم��ان طرح های بد و 
ب��دون خالقی��ت را به خوردش��ان بدهیم. 
ای��ن دور باطل باید یک جایی قطع ش��ود. 
طراح��ان گرافیک، هنرمندان، ش��رکت ها 
و موسس��ات بزرگ و آژانس های تبلیغاتی 
که خوراک بصری مردم را تولید می کنند، 
بیشترین وظیفه را بر عهده دارند، اگر مردم 
که مخاطبان آثارش��ان هس��تند، برای شان 

مهم باشند، این کار را خواهند کرد. 

ایده خوب است ولی اجرا نواقصی دارد 
کمیل زحمتکش درباره طراحی و ش��عار 
طرح یک ملت هس��تیم، می گوید: ایده این 
ط��رح خوب اس��ت ولی در اج��را به نظرم 
نواقص��ی دارد ک��ه به بررس��ی آن خواهم 
پرداخ��ت. در طراحی ای��ن طرح، دو لباس 
که نمادی از دولت و نیروی نظامی اس��ت، 
کنار هم قرار گرفته  است. لباس هایی که به 
ش��کلی نچندان دلچسب از لحاظ گرافیکی 
در کن��ار هم قرار گرفته اند یعنی جاگذاری 
المان ه��ا در طراح��ی به ش��کل مناس��بی 
ص��ورت نگرفت��ه و طراح می توانس��ت این 
کار را بهت��ر از این اج��را کند. منظورم این 
اس��ت که دوخت لباس ه��ا در طرح کامال 
مش��خص است و طراح به ش��کل ساده ای 
دو یقه  را روی هم س��وار کرده  است. عالوه 
بر طراحی، اس��لوگان این طرح اس��ت که 
بیش��تر از هم��ه اجزای طراحی به چش��م 
می آی��د. اس��لوگان نویس این طرح س��عی 
کرده از شیوه روایت گری، شعار این آگهی 
را طراحی کند، ش��یوه ای که در آن شخص 
س��ومی جمله ش��عار را نقل قول می کند. 
در این ش��یوه راوی دقیقا مشخص نیست 
و ش��عار از زبان کسی گفته نمی شود. پس 
وقتی ش��عار به این ش��کل است باید طرح 
نیز هم راس��تا با آن طراحی شود. در حالی 
ک��ه این اتفاق در طراحی این طرح نیفتاده 
 اس��ت و طراح اش��خاص را با طرح لباس ها 
به نمایش گذاش��ته اس��ت یعنی مخاطب 
به راحتی می تواند تش��خیص دهد که راوی 
شعار چه کسی بوده یا چه کسانی گفته اند 
که یک ملت هس��تیم. عالوه براین شعار از 
ملت می گوید ولی طرح از قش��ر مش��خص 
شده دیگری س��خن به میان آورده است و 

المانی از ملت در طراحی وجود ندارد. 

جای خالی لباس معمولی به نمایندگی 
از عموم جامعه

زحمتکش درب��اره اینک��ه چگونه طراح 
می توانس��ت المانی از مل��ت را نیز در طرح 
خود بگنجاند تا با ش��عار هماهنگی بهتری 
داش��ته باش��د، می گوی��د: به نظ��رم طراح 
می توانس��ت یک یقه لباس معمولی را که 
عم��وم جامعه از آن اس��تفاده می کنند نیز 

در طرح بیاورد. 
در این صورت طرح عمومی تر می ش��د و 
نش��ان می داد که ملت نی��ز در کنار دولت 
یا قش��رهای دیگ��ر در صحنه های مختلف 
سیاس��ی و اجتماعی حضور دارند. چون در 
شعار صحبت از ملت است، درحالی که در 
طرح هیچ المانی از ملت آورده نشده  است. 
به هرحال وقتی در طراحی گروه هدف عام 
می ش��ود، باید س��راغ المان هایی رفت که 
بتوان تمامی گروه را پوشش داد. المان های 
این حوزه کم نیس��تند و به راحتی می توان 
از آنها در طراحی استفاده کرد. با تمام این 
توصیفات کانسپت و ایده پردازی این طرح 
به نظرم جالب اس��ت، طرح��ی که به نکته 
خوبی بعد از توافقات هسته ای اشاره کرده 

 است. 

وقتی بیلبوردهای غول پیکر 
کارایی ندارند

آژانس تبلیغاتی BBH که براس��اس تفکر »قدرت 
خالقی��ت« پایه گ��ذاری ش��ده اس��ت و در بیش��تر 
ش��هرهای جهان از جمله لندن، نیویورک، س��نگاپور، 
س��ائوپائولو، ش��انگهای، مومبای، لس آنجلس و سوئد 
ش��عبه دارد، در اقدام��ی متفاوت ب��رای جلب توجه 
مخاطب��ان به ج��ای بیلبورده��ای غ��ول پیکری که 
امروزه س��طح ش��هرها و اتوبان ه��ا و بزرگراه ها را پر 
 کرده ان��د، از بیلبوردهایی در اندازه فوق العاده کوچک

 استفاده کرده اند. 
به گزارش دنیای تبلیغات، این بیلبوردهای »بسیار 
کوچک« به منظور برجس��ته نمایی موضوعات »بسیار 
بزرگ« جهانی مانند ش��کار حیواناتی که نسل آنها رو 
به انقراض اس��ت، بی س��وادی زنان در سراسر جهان، 
ترافیک انس��انی، کمبود آب در زمی��ن و آلودگی هوا 
استفاده ش��ده اند و به مدت هش��ت هفته در معرض 

دید خواهند بود. 

علیجاه شهربانویی
 مشاور کسب و کار 

نرگس فرجی

ستاره های تبلیغات

طراح به خوبی دو اهرم قدرت 
یک کشور، یعنی دیپلماسی و 

نیروی نظامی را در کنار هم قرار 
داده است و آنها را به شکل یک 

کالبد به تصویر کشیده که در 
شرایط متفاوت لباس های متفاوتی 
می پوشد، اما یک بدن و یک روح 
دارد. به ظاهر در تمامی مراحل این 
طراحی، سعی بر این بوده که از 

شلوغ کاری پرهیز کنند

تحلیل »فرصت امروز« از آگهی اکران شده به مناسبت توافق هسته ای

طرح بی روح با جسمی ورزیده



 از مربای بدون قند تا تخصص 
در تولید سس

محص��والت  تولیدکنن��ده  کدبان��و،  ش��رکت 
دلپذی��ر، در س��ال 1328 فعالی��ت خ��ود را آغ��از 
ک��رد. در ب��دو تاس��یس، فعالی��ت این ش��رکت تنها 
 در زمین��ه تولی��د چند ن��وع کمپ��وت و مربا خالصه 

می شد. 
با گسترش فعالیت ها، شرکت موفق به تولید مربای 
بدون قند ش��د و تولیدات دیگری نی��ز از قبیل انواع 
سس های سرد )مایونز و سس های ساالد(، سس های 
گرم )انواع کچاپ تن��د و معمولی( و انواع محصوالت 
کنس��روی غیر گوش��تی )مای��ه ماکارون��ی، خوراک 
لوبیاچیتی و غیره( نیز به تولیدات این ش��رکت اضافه 
ش��د. ش��رکت کدبانو مجموعه متنوعی از محصوالت 
غذای��ی را ب��ا برند دلپذی��ر، به بازار عرض��ه کرده که 
عالوه ب��ر توزیع کاال در داخل کش��ور، تولیدات خود 
را به کش��ورهای اروپایی، آسیایی و آسیای میانه نیز 

صادر می کند. 

ارزش های شرکت کدبانو
کدبانو در نگارش مدل کسب و کار خود این ارزش ها 

را موردنظر قرار داده است: 
* پایبندی به قوانین و مقررات ملی و بین المللی

* تعه��د کارکنان به تولی��د محصوالتی باکیفیت و 
سالم

* اثرگذاری مثبت بر اقتصاد کشور
* برخورداری از دانش و فناوری روزآمد

* ن��وآوری و خالقی��ت ب��رای پاس��خگویی به نیاز 
مشتری

* صداق��ت و صراحت در ارتباطات درون س��ازمانی 
و برون سازمانی

چشم انداز شرکت کدبانو
کدبان��و همواره به اش��کال مختلف ادعای پیش��رو 
بودن در صنعت مواد غذایی منطقه خاورمیانه، ارتقای 
کیفی��ت زندگی و س��المت جامع��ه از طریق تولید و 
عرضه محصوالتی سالم و با کیفیت را مطرح می کند. 

ماموریت شرکت کدبانو
مدی��ران کدبان��و ای��ن ماموریت ه��ا را ب��رای خود 
برش��مرده اند: تولی��د و ف��روش محصوالتی س��الم و 
باکیفیت براساس نیاز واقعی جامعه ایرانی، مشارکت با 
معتبرترین شرکت های فعال در صنایع غذایی جهان 
و اس��تفاده از توانمندی های آنها، استفاده از مدیران و 
کارکنان الیق و فناوری های پیشرفته، در عین رعایت 
ارزش های انس��انی و اخالقی، در جهت رشد و توسعه 

پایدار.

ش��خصیت برند: طبق مدل جنیفر آکر ش��خصیت 
برند دلپذیر روی ش��اخص صمیمی��ت قرار می گیرد. 
لحن آگهی ها صمیمی و دوستانه است. سبک تبلیغات 
دلپذیر انیمیشن است که با توجه به گروه هدف خود، 

ارتباط بسیار خوبی با آن برقرار کرده است. 
شعار تبلیغاتی: »تن سالم، دل خوش« گویای تاکید 
ای��ن برند بر بحث صمیمیت اس��ت، در عین حال به 

سالم بودن خود نیز اشاره داشته است. 
کاراکت��ر برند: قلبی ک��ه تداعی کننده گوجه فرنگی 
است که متناسب با ش��عارش است. ادعای تبلیغاتی 
این ش��رکت برای جذب مش��تریانش طی سال های 
فعالیت شرکت »همیشه حق با مصرف کننده است« 
بوده اس��ت. به ادعای مدیران ای��ن مجموعه، ذائقه و 
خواس��ت مصرف کننده همواره تعیین کننده مسیری 

است که شرکت کدبانو در پیش رو دارد. 
لوگو و رن��گ آن: اصوال ش��رکت ها، لوگو را طوری 
طراحی نمی کنند که دقیقا همان فعالیتی را که انجام 
می دهند نشان دهد بلکه می توانند در رنگ آمیزی لوگو 
از رنگ هایی اس��تفاده کنند که با نوع فعالیت شرکت 
سنخیت داشته باشد. ش��رکت دلپذیر طرح ساده ای 
را ب��رای لوگوی خود انتخاب کرده اما رنگ آمیزی آن 

درخور توجه است. 
در این طرح از رنگ های قرمز و س��بز استفاده شده 
اس��ت که می تواند نشان از اس��تفاده از محصوالت و 
میوه های طبیعی در تولیدات این ش��رکت باشد و نیز 
نام برند )دلپذیر( که با رنگ سفید نوشته شده عالوه 
بر جلب توجه، نش��ان از س��المت و مفی��د بودن این 

محصول دارد. 
طراحی متناس��ب با محصوالت این ش��رکت مثل 
کنسرو ، سس مایونز، رب گوجه فرنگی و... انجام شده 
که روی قوطی ه��ای این محص��والت به راحتی قابل 

خواندن باشد. 

تبلیغات متنی در وب سایت ها
آیا می دانس��تید ای��ن روش بهتری��ن روش برای 
کس��انی اس��ت که یک وب س��ایت اینترنتی دارند و 
می خواهن��د رتب��ه آن را در گوگل ارتق��ا دهند و در 
عی��ن حال ترافیکی هم به س��مت وب س��ایت خود 

هدایت کنند؟  
در ای��ن روش در ی��ک وب س��ایت پ��ر بازدید و با 
رنکین��گ متوس��ط و باالت��ر یک لین��ک متنی قرار 
می گیرد، این متن یا عنوان لینک بس��یار مهم است. 
عب��ارت جذابی که برای عن��وان لینک خود انتخاب 
می کنید در میزان کلیکی که صورت می گیرد بسیار 
مؤثر اس��ت هرچند این عب��ارت نباید گمراه کننده و 
دورغین باشد چون اعتبار شما را خدشه دار می کند. 
فراموش نکنید یکی از اهداف تبلیغات کس��ب اعتبار 

است پس آن را خراب نکنید. 

به جای بازاریاب 
درختان را استخدام کنید! 

بازاریابی س��بز که به تازگی آن را بازاریابی پایدار 
نی��ز می گویند ی��ک روند جدید اس��ت که در اغلب 
کشورهای در حال توسعه آغاز شده و خرده فروشان 
ش��هری نی��ز آن را ش��روع کرده ان��د. تص��ور اینکه 
روزی بازاریاب��ی ع��الوه بر س��ودآوری و فروش، به 
س��المت مصرف کننده نیز بیندیشد تصوری دور از 

انتظارنبوده است. 
ای��ن نوع از بازاریابی گ��روه بزرگی از دیدگاه های 
طرف��داران حف��ظ محیط  زیس��ت را در وضعی��ت 
موجود، در برگرفته اس��ت. در عصر حاضر مس��ائلی 
مانند آینده بینان مس��ئول نگهداری منابع زیستی، 
نگرش ه��ای عدالت و براب��ری در بخش های بزرگ 
متشکل از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 
همچنین رعایت حدود س��ودآوری تولیدکنندگان با 
قبول ش��رایط محیطی و مس��ئولیت های اجتماعی 
و در نهای��ت ت��ن دادن ب��ه خواس��ته ها و نیازهای 
ه��زاره  بازاریابی ه��ای  مصرف کنن��دگان؛  جدی��د 
 س��وم را ب��ا پیچیدگ��ی و مس��ائل مهم��ی روبه رو 

ساخته است. 
تغییر و واژگونی سریع در درک معانی و پدیدارها و 
واقعیت های اطراف ما و دریافت حداکثری اطالعات 
و یادگیری های س��ریع با موضوعات بس��یار متنوع، 
افراد را در ش��ناخت سامانه ای محیط توانمند کرده 
و با ایجاد حساس��یت های جدید برای سالم سازی و 
ش��ناخت عوامل موثر در حف��ظ و پایداری محیط؛ 
متخصص��ان و برنامه ریزان را بی��ش از پیش به فکر 
کردن در خص��وص درمان و ارائه راهکارهای جدید 

سوق داده است. 
رقابت ش��دید، افزایش جمعی��ت، کمیابی منابع 
و آلودگ��ی محیط منج��ر به تح��ول در بینش ها و 
رویکرده��ا به س��ازمان و مدیریت ش��د. از این پس 
تعهد و مس��ئولیت اجتماعی نیز از جمله مولفه های 
مه��م در آینده نگری ب��رای توسعه بخش��ی فعالیت 
س��ازمان ها محس��وب می ش��د. ب��ه عب��ارت دیگر 
مطرح ش��دن این مسئولیت پاس��خی بود به نیازها 
و چالش های محیطی ناش��ی از تحوالت اقتصادی، 

علمی و فناورانه در جامعه. 
روش��ن اس��ت که دغدغه های مصرف کننده برای 
نگهداش��ت طبیعی زیس��تگاهش و حفظ سازه های 
زیستی در یک فرآیند تولیدی به تدریج به صاحبان 
سرمایه و صنایع رجعت یافته و این نه به طور کامل 
به خاطر توجه به نیاز ه��ا و عالیق های مصرف کننده 
بلکه به یک دلیل س��اده بوده؛ توجه به دغدغه های 
مصرف کننده برای کس��ب منفعت بیش��تر، هرچند 
ب��رای ای��ن کار از مفاهیم��ی همچون مس��ئولیت 

اجتماعی نیز بتوان بهره گرفت. 

ب��ا توجه ب��ه موارد ذکر ش��ده و در این ش��رایط 
ب��ه نظر می رس��د صاحبان کس��ب و کارها و مدیران 
موف��ق می توانن��د ب��ا ش��رکت در گردهمایی های 
طرفداران محیط زیس��ت و تخصیص شعار حفاظت 
از محیط زیس��ت برای شرکت و همچنین قرار دادن 
اساس و بنیاد فعالیت ش��رکت در جهت حفاظت و 
حمایت از محیط زیست، به نوعی در نگاه مخاطبان 
و ب��ه مزاج آنها خ��وش آمده و به ای��ن ترتیب این 
فرصت را مغتنم ش��مرده و از آن برای ایجاد شرایط 
بازاریابی کم هزینه اس��تفاده کنند. به این ترتیب نه 
تنها اهداف خیرخواهانه ش��رکت ما برای مخاطبان 
نمای��ان می ش��ود بلک��ه آنها را تش��ویق ب��ه خرید 
محصوالت می کند و ن��ام برند و محصول یا خدمت 
ما در نظر مخاطبان به واس��طه این حمایت س��بز، 

سبز باقی خواهد ماند. 
همچنین می توان از شعارهایی مانند مصرف کننده 
س��بز اس��تفاده و مخاطبان را ترغیب و تش��ویق به 
محصوالت خود کنیم. مصرف کنندگان سبز افرادی 
هستند که خیلی در مورد محیط طبیعی نگرانند و 
خرید و رفتارهای مصرفی ش��ان را به منظور حمایت 
از محی��ط از طری��ق خرید محصوالتی ک��ه از نظر 

محیطی سالمند اصالح می کنند. 
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آیا می دانستید

حامد مصدقی عطیه عظیمی

اکث��ر  را  برن��د  ای��ن 
مصرف کنن��دگان ایران��ی ب��ا 
می شناس��ند.  س��س هایش 
هنوز زمان زیادی از آن روزها 
با  »دلپذیر«  ک��ه  نمی گ��ذرد 
تبلیغ��ات ش��اد و متفاوت و با 
آن سرآشپز معروفش در قاب 
تلویزیون ها جا گرفت و سس 
س��فید خود را به مش��تریان 
معرفی کرد؛ مش��تریانی که تا 
پی��ش از آن اکثرا این س��س 
تهی��ه  به ص��ورت خانگ��ی  را 
انتخ��اب  و ح��ق  می کردن��د 
چندان��ی ب��رای تهی��ه نمونه 
نداش��تند. دلپذیر  آم��اده آن 
ابایی نداش��ت از اینکه خود را 
در تبلیغاتش ت��ازه کار معرفی 
کن��د و با وجود ت��ازه کاری به 
تک محصولی  رن��گ  و  طع��م 
می نازی��د که امید داش��ت او 
را در حوزه مواد غذایی س��تاره 
کند. حاال اما این برند مسیری 
نس��بتا طوالنی را پش��ت سر 
گذاش��ته و ب��ه تدریج س��بد 
محص��والت خ��ود را کامل تر 
امروز«  اس��ت. »فرصت  کرده 
برای بررس��ی این مسیر سراغ 
دکتر علیرضا صفاری، مش��اور 
برن��د رفت��ه اس��ت. آنچه در 
ادامه می خوانی��د، نظرات این 
شعار،  لوگو،  درباره  کارشناس 
مدل معماری برند و...  اس��ت 
که در سه بخش مجزا تنظیم 

شده است. 

تنوع استراتژی برای برند 
استخوان دار

با توجه به چهار روش��ی که 
جورج و مایکل بلچ در راستای 
پیش��نهاد  برن��د  ارتباط��ات 
ایج��اد  ش��امل  و  می کنن��د 
تمایز نس��بت به رقبا، ساختن 
تصویر، جایگاه س��ازی و کشف 
داس��تان برند اس��ت، دلپذیر 
برند های  از  بس��یاری  همانند 
داخلی متد مشخصی را برای 
ارتباطات برندینگ خود دنبال 
نمی کند و در ه��ر برهه ای از 
برن��د، روش های  طول عم��ر 
متفاوتی را اتخ��اذ کرده و در 
ح��ال حاضر به نظر می رس��د 
انتخ��اب  را  روش مش��خصی 
نکرده اس��ت. به ص��ورت کلی 
انتخ��اب متد مناس��بی برای 
 ،DNA برندینگ بس��تگی به
ماهیت وجودی برند و. . . دارد 
و باید این موارد در ابتدا کشف 
شود و سپس روی مواردی که 
کشف شده، استراتژی ارتباطی 

برند بنا شود. 

معتبر  از شرکت های  برخی 
همانن��د  دنی��ا  در   FMCG
تمای��ز  ایج��اد   Colgate
نس��بت ب��ه رقب��ا را به عنوان 
استراتژی ارتباطی خود اتخاذ 
کرده ان��د یا برند های��ی مانند 
کوکاکوال و پپس��ی با ساختن 
تصویر مناس��ب از خود مسیر 
ارتباطی برند را طی می کنند. 
به طورکل��ی و خیل��ی عامیانه 
هنگامی  برن��د  گفت  می توان 

ش��کل گرفته است که 
افراد حاضر باش��ند از 
المان ه��ای بصری آن 
شخصی  استفاده  برند 
کنن��د. مثاًل ماگ یک 
برند را خریداری کرده 
و از آن استفاده کنند 
البته در بین برند های 
ایران��ی ی��ک واقعیت 
وج��ود دارد که کمتر 
اس��ت  حاضر  کس��ی 
ماگ یکی از برندهای 
ایران��ی را خری��داری 
و از آن باافتخ��ار ه��م 
یا کسی  کند  استفاده 

حاضر نیس��ت تی ش��رت یک 
برند ایران��ی را خریداری کند 
و ب��ا آن به مهمانی ب��رود اما 
 star box، apple تی شرت 
و. . . را خری��داری می کنند و 
باافتخار هم آن را می پوشند. 

جامعه ایران بسیار احساسی 
 Geert ازنظ��ر  و  اس��ت 
و  محق��ق   ،Hofstede
فرهنگ ش��ناس بزرگ جهان، 
ایران از منظر جامعه شناس��ی 
و روانشناس��ی ج��زو جوام��ع 
حسی دس��ته بندی می شود و 
معم��والً منطقی فکر می کنند 
و احساسی عمل می کنند. در 
مورد این موض��وع مطالعه ای 
انج��ام دادی��م ک��ه در ایران 
جای��زه ب��زرگ ب��رای برند ها 
منجر به فروش بیشتر می شود 

یا جوایز کوچک در تعداد باال؟ 
در نتیجه تحقیق مشخص شد 
معم��والً اف��راد منطق��ی فکر 
می کردن��د و در ذه��ن خ��ود 
جوای��ز کوچ��ک در تعداد باال 
را انتخ��اب می کردن��د؛ چون 
شانس بیش��تری دارند اما در 
عمل اقبال مخاطبان برای یک 
جایزه بزرگ و دس��ت نیافتنی 
بیشتر اس��ت. با توجه به این 
برنده��ای مواد غذایی  موضوع 

در راستای ارتباطات برند اگر 
بتوانند تصویر خوبی را از خود 
در ذهن مش��تری ایجاد کنند 
و احس��اس مخاطب را هدف 
قرار دهند مسیر امنی را برای 

برندینگ انتخاب کرده اند. 
دلپذیر باسابقه 66 ساله، برند 
اس��تخوان داری است و باتوجه 
به اس��م »دلپذی��ر«، نام گذاری 
تمیزی را انجام داده اس��ت. از 
طرفی نام گذاری ش��رکت مادر 
آن که ب��ه نام »کدبانو« اس��ت 
نیز به خوبی انتخاب شده است. 
فرآین��د برندین��گ دلپذی��ر از 
ب��دو تولدش تا س��ال 92 روی 
ادعاهای بزرگ همیشگی مانند 
نخستین  بهترین،  بزرگ ترین، 
و. . . ب��وده و از ای��ن ادعاها در 
راس��تای تمایز خود نسبت به 

رقبا اس��تفاده می ک��رد که این 
تمای��زات، تمای��زات پای��داری 
نبود و به راحت��ی از طریق رقبا 
از دلپذیر گرفته می شد. تقریباً 
اوایل سال 92 دلپذیر با عنوان 
آشپزی با دل وجان وارد مرحله 
جدیدی از ارتباطات برند ش��د 
و ش��روع به س��اختن تصویری 
ذه��ن  در  خ��ود  از  مناس��ب 
مش��تری ک��رد به طوری که در 
تمام��ی پیام های ارتباطی خود 
به عناصر خوش��حالی، 
خن��ده،  خان��واده، 
دس��تپخت،  از  ل��ذت 
و...  آش��پزی  عش��ق 
روی  و  پرداخ��ت 
المان ه��ای احساس��ی 
ک��رد  س��رمایه گذاری 
و از ادعاهای��ی مانن��د 
»نخستین تولیدکننده 
جزیره«  ه��زار  س��س 
دلپذی��ر  ک��رد.  دوری 
در مرحل��ه جدیدی از 
ارتباط��ات خ��ود روی 
تأثی��ر برن��د دلپذی��ر 
اف��راد  زندگ��ی  ب��ر 
سرمایه گذاری کرد و آن تأثیر، 
ب��ا ش��عار »آش��پزی ب��ا دل و 
جان« معنی ش��د که این شعار 
از المان های انسانی سرچشمه 
گرفته اس��ت. دلپذیر در اواسط 
سال 93 تغییراتی در شعار خود 
انجام داد و شعار خود را به »تن 
س��الم و دل  خوش« تغییر داد 
و در حال حاضر هم این شعار، 
ش��عار س��ازمانی دلپذیر است. 
اضاف��ه کردن عنصر س��المت 
ب��ه کل فعالیت ه��ای دلپذی��ر 
موضوعی اس��ت ک��ه از طریق 
آن دلپذی��ر درصدد س��اختن 
تصویری مناسب و سالمت محور 
از برند خ��ود در ذهن مخاطب 

است. 
تئوریس��ین های  از  یک��ی 
مش��هور برندینگ، کیوین کلر 

هم��راه ب��ا فیلیپ کاتل��ر، پدر 
بازاریابی نوی��ن دنیا در آخرین 
را تح��ت  کتاب ش��ان مدل��ی 
 Brand عنوان هرم طنین برند
 Resonance Pyramid
معرفی کردند که مثلثی است. 
س��مت راس��ت مثلث مس��یر 
منطقی و س��مت چ��پ مثلث 
مسیر احساس��ی است و طبق 
ای��ن مدل اگر برن��دی بخواهد 
به طنینی برس��د و رابطه برند 
و مش��تری معنادار و همزمان 
برند برای آن سازمان تبدیل به 
دارایی ناملموسی شود، باید هر 
دو مس��یر را همزمان طی کند. 
در حال حاضر برند دلپذیر روی 
)Emotional(مسیر احساسی
به خوبی حرک��ت می کند و در 
مسیر منطقی )Rational( نیز 
اقداماتی را درگذشته انجام داده 
اس��ت اما این ماج��را امیدوارم 
تصادفی نباشد چراکه رسیدن 
به طنی��ن برند، کار س��اده ای 
برنامه ریزی  نیازمند  نیس��ت و 
دقیق استراتژیک برای نقشه راه 

برند است. 
س��اختن تصویر مناس��ب از 
خ��ود را حت��ی در رنگ ه��ای 
سازمانی نیز لحاظ کرده است؛ 
چون دلپذیر تا قبل از سال 92 
معموالً از رنگ های س��ازمانی 
مانن��د قرمز، س��بز و س��فید 
استفاده می کرد که حدود 70 
درصد آن قرم��ز بود اما بعد از 
اضافه شدن عنصر سالمتی به 
برند دلپذیر، رنگ س��ازمانی از 
قرمز به س��بز تغییر کرد و در 
ح��ال حاضر رنگ س��بز چون 
مظهر سالمت است، بیشتر در 
فعالیت ه��ای ارتباطی از جمله 
تبلیغات دلپذیر دیده می شود. 
از طرفی دلپذیر همزمان المان 
قلب را به هویت بصری و نقاط 
تم��اس خود با مخاطب، اضافه 
کرد و در ح��ال حاضر باکمی 
المان  احتیاط می ت��وان گفت 
قلب را دلپذیر از آن خودکرده 
است. دلپذیر در بعضی از نقاط 
تماس خود ب��ا مخاطب مانند 
تبلیغ��ات روی اتوبوس ها، کل 
اتوب��وس را با پس زمینه س��بز 
پ��ر از قل��ب ک��رده و از طریق 
المان قلب و رنگ سبز، عنصر 
س��المت را به ارکان برند خود 
اضاف��ه کرده اس��ت. به صورت 
کل��ی عنصر س��المت باید در 
بدن��ه س��ازمان و نقطه تماس 
آن با مش��تری نمود پیدا کند 
که بت��وان بروز بیرون��ی آن را 

مشاهده کرد. 
ارتباط با کارشناس:
saffary@badkoobeh.com

چندی پیش خطای راهبردی  در 
فعالیت های ارتباطی دلپذیر مشاهده  شد 
که بسیار هوشمندانه آن را متوقف کرد و 
آن هم دادن جایزه به مشتریان به صورت 

هفتگی با برگزاری قرعه کشی بود. 
این اقدام متأسفانه فضایی را به وجود 

می آورد که محصول به بلیت بخت آزمایی 
تبدیل می شود و در صورت قطع تبلیغات 
قرعه کشی، آمار فروش افت چشمگیری 

نشان می دهد

امیر کاکایی

استراتژی های برندینگ »دلپذیر« زیر ذره بین »فرصت امروز«

برندآفرینی با تنی سالم و دلی خوش

برندی که در جای خودش نیست
مدل معم��اری برند دلپذیر مدل Branded house اس��ت؛ یعنی 
خان��ه ای به عن��وان دلپذیر موجود اس��ت که برنده��ای مختلفی را در 
زیرمجموعه خود دارد و همه این برند ها نیز به اسم دلپذیر صدا می شوند. 
یکی از موفق ترین برندهای دنیا با این مدل معماری یاماها است. در این 
میان معموالً مردم س��س را با دلپذیر می شناس��ند و محصول معروف 
و اصلی این برند س��س اس��ت که در مورد این موضوع دلپذیر توانسته 
تصویری را از خود بسازد که این موضوع تهدید و فرصتی برای دلپذیر 
اس��ت؛ چون محصوالت دیگر مانند روغن، رب، چایی و. . . که به تازگی 
وارد بازار کرده اس��ت، خیلی س��خت می تواند با م��دل معماری فعلی 

خود آنها را بازاریابی کند و ش��اید اگر این محصوالت با برند دیگر وارد 
بازار می ش��دند، بهتر بود، اما این موضوع همزمان فرصتی نیز برای این 
محصوالت است؛ چون براساس مطالعاتی که انجام دادیم سس دلپذیر 
یکه تاز بازار در بعضی از استان هاست و محصوالت جدید می توانند روی 
اعتبار محصول س��س جایگاه یابی شوند. در س��ال 92 مطالعه در مورد 
برنده��ای برتر ایرانی و خارجی انجام دادیم که آن مطالعه با نمونه های 
زیادی حدود 2250 نمونه در ش��ش ش��هر ایران انجام ش��ده بود و در 
شاخص نخستین برند بیان ش��ده »Top Of Mind« یعنی وقتی از 
فردی سوال می شد که نام یک برند را بگوید آن فرد ناخودآگاه نام برندی 
را که س��هم ذهنی زیادی در خاطرش داش��ت عن��وان می کرد. در این 
مطالعه دلپذیر بین کل برندهای ایرانی و خارجی که در ایران مش��غول 
به فعالیت هستند، رتبه 34 را داشت؛ یعنی در رتبه بندی برندهای برتر، 
دلپذیر این رده را از آن خودکرده بود. البته از سال 92 تابه حال تغییراتی 
در این حوزه رخ داده است. با تمامی این تفاسیر برای برند استخوان داری 
همچون دلپذیر این رتبه جایگاه پایینی است و دلپذیر این پتانسیل را 
داشت که حداقل جزو 10 برند برتر ایران در این شاخص TOM باشد. 

برن��د مجموع��ه  ای از هزاران اتفاق اس��ت 
و همانن��د ی��ک انس��ان دارای ش��خصیت 
چندبعدی است و صرفاً با تبلیغات نمی شود 
برن��د خوبی ایجاد کرد؛ یک��ی از ضعف هایی 
که دلپذیر در راس��تای برندینگ خود دارد، 
طراحی نامناس��ب وب س��ایت این ش��رکت 
است و وب سایت دلپذیر اصاًل با تصویری که 
دلپذیر از خودساخته هم راستا نیست و یک 
دنیا ب��ا یکدیگر فاصله دارند. از طرفی دلپذیر 

بص��ری  هوی��ت 
ندارد  یکپارچ��ه ای 
ش��بکه های  در  و 
فع��ال  اجتماع��ی 
دلپذیر  نیس��ت. در 
دریک��ی از بال های 
 IMC قدرتمن��د 
ارتباط��ات  ی��ا 
بازاریابی  یکپارچ��ه 
که ح��وزه دیجیتال 
اس��ت  مارکتین��گ 
هوی��ت  نتوانس��ته 

و س��بک یکپارچه بص��ری و کالمی خود را 
حفظ کند. در س��اده ترین نقطه تماس خود 
با مشتری که وب س��ایت است کاراکتر برند 

مخدوش شده است. 
لوگوی دلپذیر بارنگ های سبز و قرمز نیاز 
ب��ه تغییرات جزئی برای مدرن ش��دن دارد. 
مهم ترین عنصر موجود در لوگو متأس��فانه با 
فونت یکان طراحی ش��ده؛ س��بک طراحی از 
مبانی دیزاین به دور است و از قوانین خاصی 
پیروی نمی کند. همچنین سایه های مشکی 
در ذات، به مواد غذایی مرتبط نیس��ت. لزوم 
برخورداری از یک استراتژی طراحی هدفمند 
در به کار گی��ری عناص��ر هویت س��ازمانی از 
الزامات هر برند است. متأسفانه برند دلپذیر 
در اس��تفاده از ان��واع عناص��ر هویت بصری 

و کالم��ی دارای هوی��ت مش��خص و ثابتی 
نبوده و طراحان بنا به س��لیقه خود صدمات 
زی��ادی به برن��د وارد کرده اند. از طرف دیگر 
مش��خص نکردن مخاطبان برند در طراحی 
فعالیت ه��ای ارتباطی و اس��تمرار آنها منجر 
به عدم اطمینان به برند در ضمیر ناخودآگاه 

خواهد شد. 
 به صورت کل��ی برند ه��ای ایرانی دغدغه 
زی��ادی درب��اره لوگوی خ��ود دارند و آن هم 
ای��ن موضوع اس��ت 
تغییر  نباید  لوگو  که 
کند اما در 130 سال 
کوکاک��وال  گذش��ته 
بار  حداق��ل هش��ت 
تغیی��ر  لوگوی��ش 
کرده و اتفاقاً آخرین 
لوگ��وی ای��ن برن��د 
بس��یار نزدیک است 
به لوگ��وی این برند 
در س��ال 1930 ی��ا 
شرکت هایی  لوگوی 
مانند مرس��دس بنز، پپس��ی، اپ��ل و. . . نیز 

تغییر پیدا کرده  است. 
در  راهب��ردی   خط��ای  پی��ش  چن��دی 
فعالیت های ارتباطی دلپذیر مشاهده  شد که 
بسیار هوشمندانه آن را متوقف کرد و آن هم 
دادن جایزه به مشتریان به صورت هفتگی با 
برگزاری قرعه کشی بود. این اقدام متأسفانه 
فضای��ی را به وج��ود می آورد ک��ه محصول 
ب��ه بلی��ت بخت آزمای��ی تبدیل می ش��ود و 
در صورت قط��ع تبلیغات قرعه کش��ی، آمار 
ف��روش اف��ت چش��مگیری نش��ان می دهد. 
برای برند های اس��تخوان داری مانند دلپذیر 
دردآور است که به خاطر جایزه محصوالتش 
به فروش برس��د اما با درایت توانست از این 

مهلکه جان سالم به در برد. 

لوگویی که نیازمند مدرن شدن است



برای مطالعه 275 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.

فناوری ه��ای  ظه��ور  تاثی��ر 
جدی��د در بهبود فضای کس��ب 
وکار و تس��هیل ش��رایط کاری 
برای مدی��ران و زیردس��تان آنها 
در س��ازمان بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت. یک��ی از فناوری های��ی 
که درس��ال های اخی��ر به کمک 
س��ازمان ها آمده اس��ت، فناوری 
بهبود ماش��ین های اداری است 
ک��ه س��بب کاه��ش هزینه ها و 
افزایش س��رعت انتقال اطالعات 
در س��ازمان می ش��ود. از جمله 
این فناوری ها می ت��وان به تولید 
ماش��ین های اداری جدید توسط 
سامسونگ مانند دس��تگاه های 
کپی A3 اشاره کرد که رونمایی 
از آن اخیرا به انجام رسیده است. 
سامس��ونگ ادعا می کن��د که به 
تازگی موفق ش��ده مش��کالت و 
معض��الت مهم س��ازمان ها را در 
حیطه تکنولوژی شناسایی کند 
و با ارائه راهکاره��ای نوآورانه در 
قالب ای��ن س��ری از محصوالت، 
سیس��تم گردش کار فیزیکی را 
در س��ازمان ها و دفات��ر کوچک 
و ب��زرگ بهبود بخش��د. گزارش 
»فرصت ام��روز« از ای��ن رویداد 
را که با شعار »کس��ب و کارتان را 
هوشمند کنید« و با حضور دوک 
پارک، مدیر عامل سامس��ونگ و 
ژوبین عالقبند، عضو هیات مدیره 
ش��رکت نماد آرین برگزار ش��د، 

بخوانید. 

مقدماتی برای تغییر ساختار 
سازمان ها در ایران 

مدیر عامل سامسونگ در ایران 
س��خنانش را با اش��اره به فضای 
کاری سرشار از مشکالت مرسوم 
و محصول جدید این شرکت که 
حاصل س��ال ها تحقیق در بخش 
R&D آنهاس��ت، ش��روع ک��رد 

و از هم��کاری با ش��رکتی ایرانی 
به عنوان نماینده فروش و خدمات 
پس از فروش ابراز خرسندی کرد. 
او ظه��ور این گونه ماش��ین های 
اداری را در واق��ع مقدمه ای برای 
تغییر ساختار سازمان ها در ایران 
و تبدیل آن به ساختاری منسجم، 
مدرن و فناورانه دانس��ت و افزود: 
ماشین های اداری جدید با سرعت 
باال، توانایی ه��ای منحصر به فرد، 
کاهش هزینه و امنیت اطالعات 
مزایایی هس��تند که ام��روزه به 
کم��ک مدی��ران و س��ازمان ها 

ب��رای بهب��ود مدیریت 
و  به��ره وری  آمده ان��د. 
س��رعت بیش��تر، حفظ 
و  اطالع��ات  امنی��ت 
در  هزینه ه��ا  کاه��ش 
ارائه  راهکاره��ای  قالب 
ش��ده ب��ه کم��ک این 
دس��تگاه های چندکاره، 
دس��تاوردهایی هستند 
که مکمل دانش شما در 
مح��ل کارت��ان خواهند 
بود تا فض��ای کاری تان 
مش��کالت  از  ع��اری 
فرآینده��ای  در  رای��ج 

کاری و همچنین عرصه ای برای 
شکوفایی ایده  ها باشد. 

همکاری برندهای معتبر با 
شرکت های ایرانی

در ادام��ه ژوبی��ن عالقبن��د، 
عضو هیات مدیره ش��رکت نماد 
اندیش آری��ن، هم��کاری با برند 
غیر آمریکای��ی اول دنی��ا را اتفاق 
مثبتی خواند و ادامه داد: بس��یار 
به این هم��کاری خوش بین بوده 
و امیدوارم این گونه همکاری های 
میان برندهای برتر دنی��ا با ایران 
ادامه پی��دا کند. تالش م��ا برای 
ارائه چنین محصوالتی با قیمت 
رقابتی، نفع رساندن به مشتری و 
بازار است. این محصول با تمرکز 

روی مصرف کنن��دگان نهای��ی، 
تم��ام کس��ب و کارهای ب��زرگ، 
کوچک و متوس��ط را هدف قرار 
داده و با نیازس��نجی آنها توانسته 
راه��کاری بهبودبخ��ش در این 
زمینه ارائ��ه کند. دس��تگاه های 
کپی جدید این شرکت چندکاره 
اس��ت و ب��ا قابلیت های��ی مانند 
حمل و نصب سریع و آسان، مواد 
مصرفی مج��زا و ام��کان ارتقای 
تجهیزات با توجه به نیازمشتریان 
طراحی شده اس��ت و از کیفیت 
چ��اپ و تکنولوژی های منحصر 

به فردی مانند وض��وح تصویر در 
کپی ها استفاده می کند. 

راهکارهای نوین چاپ برای 
کسب وکارها 

در ادامه عالقه مند به مشکالت 
تکنول��وژی کپی در س��ازمان ها 
اش��اره کرد و افزود: از مش��کالت 
عدم اس��تفاده از سیس��تم های 
غیر متمرکز )رومی��زی( می توان 
از هزینه ب��ر ب��ودن، س��رویس و 
نگهداری دش��وارتر برای مدیران 
واحد IT که زمان و انرژی زیادی 
از آنه��ا می گی��رد، تن��وع تامین 
کنن��ده، ع��دم کنت��رل، کمبود 

امکانات و مصرف انرژی نام برد. 
او راه��کار نوی��ن چ��اپ در 

سازمان ها توس��ط دستگاه های 
جدید کپ��ی را امنی��ت و اعمال 
محدودی��ت در چ��اپ، مدیریت 
هزینه ه��ا، گ��ردش هوش��مند 
وظای��ف، دسترس��ی آس��ان به  
Cloudو مدیری��ت و نظ��ارت 
ب��ر دس��تگاه ها برش��مرد و ب��ه 
فناوری ه��ای جدید ای��ن قبیل 
دستگاه ها مانند قابلیت شناسایی 
کد QR، لینک و ایمیل و بارکدها 
اشاره کرد. این فناوری های نوین 
می توان��د راهکاره��ای بهبودی 
در کس��ب وکار خلق ک��رده و کار 
و  فن��اوری  مدی��ران 
مدیران باالتر را آسان تر 
کند. مثال در س��ازمان 
برای مدیریت هزینه ها، 
ب��رای ه��ر ب��رگ کپی 
توسط این دستگاه های 
هوش��مند ی��ک هزینه 
تعریف ش��ده و براساس 
گزارش��اتی که سیستم 
ب��ه مدی��ر می ده��د، او 
در می یاب��د چ��ه تعداد 
پرین��ت انجام ش��ده و 
هزینه ه��ای  و  نتای��ج 
ش��ده  تخمی��ن زده 
توسط ایمیل به دس��ت مدیران 
مربوط می رس��د. امروزه اهمیت 
آرش��یو و ذخی��ره کردن اس��ناد 
نیز ب��رای س��ازمان ها دو چندان 
شده اس��ت. گاهی دانستن اینکه 
سند چاپ ش��ده مربوط به کدام 
بخش از س��ازمان اس��ت، کاری 
س��خت و طاقت فرساس��ت. در 
دستگاه های جدید پس از اسکن 
فایل، بارکد به صورت هوش��مند 
تشخیص داده ش��ده و شناسایی 
می شود و به دس��ت مدیر مربوط 
می رس��د و به این ترتیب زنجیره 
فرآیند سازمانی کوتاه تر شده و از 
بوروکراس��ی نیز کاسته می شود. 
در نهایت به طور خالصه از مزایای 
اس��تفاده از راه حل های اداری در 

سازمان ها می توان به هزینه های 
کمتر، شفافیت، کنترل و اعمال 
محدودی��ت ب��رای کارکن��ان و 
گردش کار آسان اشاره کرد که با 
آسان شدن واحد کار IT می توان 
تاثیرات مثبت را بر کل س��ازمان 

مشاهده کرد. 

اهمیت تجهیزات سازمانی 
جدید برای مدیران 

مهسا ایجادی، مدیر محصول 
جدید سامس��ونگ ه��م درباره 
خدمت��ی که ای��ن فن��اوری به 
س��ازمان می کند، ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: امروزه اهمیت 
اسناد در س��ازمان های دولتی و 
خصوصی ب��رای مدی��ران ثابت 
ش��ده اس��ت. فرآین��د چ��اپ و 
کپ��ی در س��ازمان ها مس��تلزم 
ص��رف ان��رژی و به خص��وص 
زم��ان از منابع مالی و انس��انی 
سازمان هاست. مشخص نبودن 
حجم اسناد تولید و تکثیر شده 
در س��ازمان ها و علی الخصوص 
هزینه تمام ش��ده هر برگ یکی 
از نگرانی ه��ای مدیران اس��ت. 
سیس��تم های متمرکز پیشرفته 
بسیاری  بر طرف کننده  امروزی 
از دغدغه های مدی��ران در این 
سازمان هاس��ت و امکان کنترل 
هزینه ه��ا و امنی��ت اس��ناد را 
ب��ه آنه��ا می ده��د. همچنی��ن 
س��رعت ب��اال و پردازنده ه��ای 
قوی این ماش��ین ها در گردش 
کار س��ازمان ها کمک ش��ایان 
ای��ن  مخاطب��ان  می کن��د. 
تجهیزات، تمامی س��ازمان ها با 
تعداد پرس��نل متفاوت و حجم 
کاری متف��اوت هس��تند. ما به 
پش��توانه تکنولوژی دستگاه ها 
و با اطمین��ان از تجربه فروش و 
خدمات پس از فروش به قیمت 
محصول خود در ب��ازار مطمئن 

هستیم. 

پلیس، ورود به بازار با عینک 
آفتابی

برند Police یک برند ایتالیایی اس��ت که به تولید 
محصوالت دنیای فش��ن مش��غول اس��ت. ای��ن برند 
در سال ۱۹۸3 تاس��یس ش��د و در ابتدای کار به طور 
تخصصی فق��ط عینک آفتاب��ی طراح��ی می کرد. در 
سال ۱۹۹۵ این برند نخس��تین عطر خود را روانه بازار 
کرد و در سال ۲۰۰3 هم نخستین س��اعت خود را به 
طرفدارانش عرضه کرد و در انتها هم در س��ال ۲۰۰۸ 
زیورآالت را ب��ه س��بد تولی��دات و طراحی های خود 

اضافه کرد. 

تاریخچه برند 
بنیان ابتدای��ی خانه مد پلی��س در ایتالیا ب��ا تولید 
عینک های آفتابی برای خانم ه��ا و آقایان پایه گذاری 
ش��د. خط تولید پلیس ب��رای عینک ه��ای آفتابی تا 
امروز در کنار س��ایر محصوالت دیگر مانند س��اعت و 

جواهرات گسترش یافته است. 
حض��ور این برن��د در دنی��ای عطر به س��ال ۱۹۹۵ 
برمی گردد. نخستین عطر مستقل این مجموعه دارای 
رایحه چوب و مش��ک و گل بود که این عطر غالبا با نام 

پلیس اصل شناخته می شود. 

کلکسیون عطر با رایحه های مختلف
ورود پلیس به دنی��ای عط��ر ورود موفقیت آمیزی 
بود و این خان��ه مد در س��ال ۲۰۰3 دو محصول دیگر 
ب��رای خانم ها و آقای��ان را روانه بازار ک��رد. همزمان با 
گسترش س��ایر خطوط تولید برند پلیس در خصوص 
عینک و س��اعت و محصوالت متعدد، روند تولید عطر 
نیز گس��ترش یافت و رایحه های متعددی به خانواده 
عطر های پلیس پیوس��ت که از آن جمل��ه می توان به 
»پلیس بی کوول« که در س��ال ۲۰۰6 روانه بازار شد، 
اشاره کرد. عطر پلیس بی کوول عطری بود آمیخته از 
رایحه های آرامش بخش و چوبی و گیاهی که حس��ی 

تند را در ذهن تداعی می کرد. 
در پی موفقی��ت پلیس بی ک��وول، مجموعه پلیس 
عط��ری زنانه را ب��ا نام پلی��س کارائیب ب��ا ترکیبی از 
رایحه های گل و میوه در س��ال ۲۰۰7 وارد بازار کرد، 
پلی��س کارائیب عطری اس��ت سرش��ار از ش��ادی و 

شیرینی و در یک کالم عطری است پرشور. 

تولید عطر در شیشه های نامتعارف 
موفقیت این برند به دلی��ل خالقیت منحصر به فرد 
مدیران برند آن روز به روز ش��کوفا تر ش��د و در س��ال 
۲۰۰۹ عطر پلیس لندن را که از خانواده پلیس اس��ت 
ابتدا برای بانوان و سپس آقایان راهی بازار کرد، پلیس 
لندن رایحه ای چوبی و ادویه ای دارد. در س��ال ۲۰۱۱ 
رونمایی ه��ای فراوانی را از ای��ن تولید کننده عینک و 
لوازم آرایش ایتالیایی ش��اهد بودیم، عطرهایی مانند 
پلیس دارک ب��رای بانوان با رایح��ه ای منحصر به فرد 
و عطر پلیس نیویورک برای آقای��ان و بانوان. اما آنچه 
بح��ث برانگیز ترین محص��ول مجموعه پلیس اس��ت 
خان��واده محص��والت تو ب��ی  )To Be( اس��ت که در 
 شیشه های نامتعارف به ش��کل جمجمه انسان تولید 

می شود. 
س��ال ۲۰۱۱ همچنی��ن مص��ادف با تولید نس��خه 
ویژه از پلی��س وینگز به ن��ام پلیس تیتانی��وم وینگز 
بود. پلیس از س��ال ۲۰۰3 تا س��ال ۲۰۱4 تعداد 3۲ 
رایح��ه را روانه بازار دنی��ای عطر کرده که به واس��طه 
کمپانی م��ادر ماویو اس پ��ی ای تولید می ش��ود، این 
 کمپانی برند عط��ری زیپو را در فهرس��ت محصوالت 

خود دارد. 

حضور چهره ها در تبلیغات برند 
در طول تاریخ افراد مش��هور و محب��وب زیادی در 
ساخته ش��دن تبلیغات این شرکت دس��ت داشته اند. 

از پائول��و مالدینی، ب��روس ویلیس، ج��ورج کلونی و 
جیمز س��الیوان گرفته تا دیوید بکام، نیم��ار و آنتونیو 
بان��دراس. اوایل س��ال می��الدی ج��اری نی��ز نیمار 
جونی��ور م��دل تبلیغ جدی��د عینک پلیس در س��ال 
 Daniela De ۲۰۱۵ ش��د. بازیکن بارس��ا به همراه
"Jesus مدل مش��هور مکزیکی دوباره مدل این تبلیغ 

شدند. 

سهشنبه
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پاس�خ کارشناس: بس��یاری از س��ازمان های معتبر 
دنیا در راس��تای گرفتن سهم بازار رقبا برنامه ریزی هایی 
می کنن��د و معموال برند اول بازار بیش��تر این برنامه ها را 
به حفظ س��هم بازار خود اختصاص می دهد اما از طرفی 
بعض��ی از این س��ازمان ها برند های کوچ��ک و جدیدی 
را وارد ب��ازار می کنن��د و از این برند ه��ا که تحت عنوان 
برن��د جنگن��ده از آنه��ا یاد می ش��ود، در راس��تای کم 

 ک��ردن و گرفتن س��هم بازار برند های کوچک اس��تفاده 
می کنند. 

نکت��ه بس��یار حائ��ز اهمیتی ک��ه بای��د در برند های 
جنگنده در نظر گرفته ش��ود این موضوع است که قیمت 
محصوالت برند جنگنده حتم��ا باید کمتر از برند اصلی 
باشد تا محصوالت برند جنگنده بتواند آن بخشی از بازار 
را که برند اصلی نتوانس��ته پوش��ش دهد، کسب و سهم 

بازار برند های کوچک را ازآن خود کند. 
از طرف��ی توزی��ع برند جنگنده نیز باید در بخش��ی از 

بازار باش��د که برند اصل��ی در توزیع آن ناتوان باش��د و 
برن��د جنگن��ده باید روی ش��بکه توزیع خ��ود به خوبی 
س��رمایه گذاری کند. در ای��ن میان برن��د جنگنده باید 
ت��ا زمانی که رقب��ای کوچک را از بازار خ��ارج نکرده در 
بازار بماند اما هنگامی که توانس��ت س��هم بازار برندهای 
کوچک را کس��ب کند و آنه��ا را از بازار خارج کند، دیگر 
نیازی به وجودش در بازار نیس��ت و می توان برنامه هایی 
 را اتخ��اذ ک��رد که برن��د اصل��ی بتواند حداکثر ب��ازار را 

پوشش دهد. 

رقابت با تازه واردها

پرسش: مدیر سازمانی هستم که در مارکت کوچکی مشغول به فعالیت هستیم و عنوان برند اول در این مارکت را تصاحب کرده ایم 
اما به تازگی چند شرکت دیگر وارد این مارکت شده و سهم کوچکی از بازار را کسب کرده اند و سازمان ما در راستای کم کردن سهم 

بازار رقبا قصد ایجاد برند جدیدی را دارد. در این راستا چه پیشنهاداتی دارید؟ 
کلینیککسبوکار

ناگفته هایی در مورد تجارت 
الکترونیک

بیش��تر کارآفرینان ب��ا تجربه ب��ه این ام��ر آگاهی 
دارن��د ک��ه زیرس��اخت های اصل��ی کس��ب وکار در 
تجارت الکتریک آش��نایی با فعالیت ه��ای بازرگانی و 
درک کردن مفهوم آن اس��ت و اینترن��ت و تکنولوژی 
ابزارهای��ی هس��تند ک��ه به وس��یله آنها می ت��وان در 
کوتاه مدت به اهداف خود رسید. افرادی که در تجارت 
س��نتی موفقیت های��ی را به دس��ت آورده ان��د، بدون 
شک اگر در فضای کس��ب وکار الکترونیک وارد شوند 
موفقیت آنها تضمین ش��ده اس��ت. این افراد به دلیل 
توانایی درک کردن معنای واقعی تجارت و مهارت در 
توسعه کسب وکارهایی که در آن فعالیت داشته اند، در 
هر زمانی و در هر محیط تجاری می توانند محصوالتی 
ارزش��مند را با قیمت��ی منطقی در اختیار مش��تریان 
قرارداده و بازگش��ت سرمایه مناس��بی را برای شرکت 

به همراه آورند. 
کارآفرینان��ی که بیش��ترین موفقی��ت را در تجارت 
الکترونیکی داش��ته اند، کسانی هس��تند که می دانند 
صنایع آنه��ا به چ��ه نحوی عم��ل می کند و س��پس 
تجارت الکترونیکی خود را حول این تخصص توس��عه 
می دهند. آنها می دانند که می توانند اس��اتید مربوط، 
کارشناسان پایگاه های داده ها و شرکت های مجری را 
استخدام کنند تا جنبه های فنی فعالیت های بازرگانی 
آنها را طراحی کنند. ولی نبای��د فراموش کرد که هیچ 
چیز نمی تواند جایگزین یک درک منسجم از صنعت، 
ب��ازار هدف و اس��تراتژی م��ورد نیاز ب��رای گردآوری 

بخش های گوناگون در کنار یکدیگر شود. 
برخ��ی از کارآفرینان��ی که ب��ه تازگ��ی وارد فضای 
کسب وکار الکترونیک ش��ده اند با تمرکز بر اینترنت و 
فناوری های روز وارد عرصه تجارت الکترونیک ش��ده 
و س��پس تعیین می کنند که این فناوری ها تا چه حد 
با ایده کسب وکار آنها تناس��ب دارد. یکی از افرادی که 
در حوزه تج��ارت الکترونیک فعالی��ت می کند، اظهار 
کرد: »اگر نقطه آغاز ش��ما تکنولوژی باشد، دقیقا مثل 
این است که پاسخی را یافته و س��پس به دنبال یافتن 
مشکل باشید.« او پیشنهاد می کند که به جای این کار 
باید کار خود را با فعالیت بازرگانی آغاز کرده و از خود 
بپرس��یدکه به دنبال چه موضوعی بوده و چگونه آن را 
اندازه گیری خواهید کرد. س��پس از خود بپرس��ید که 
تکنولوژی در زمینه تحقق اه��داف مذکور چه کمکی 
می تواند به شما کند. به خاطر داش��ته باشید که: اول 

فعالیت بازرگانی و سپس تکنولوژی. 
ایج��اد ی��ک تج��ارت الکترونیک��ی موف��ق تفاوتی 
با ی��ک کس��ب وکار موفق س��نتی نداش��ته و نیازمند 
یک اس��تراتژی کامال حس��اب شده اس��ت. ایجاد این 
اس��تراتژی بدان معناس��ت ک��ه کارآفرین ابت��دا باید 
تعریف روش��نی از مخاطبان هدف ش��رکت ارائه داده 
و درک عمیقی از نیازها، خواسته ها و عالیق مشتریان 
داشته باشد. یک وب س��ایت موفق باید برای مشتریان 
موردنظر جذابیت داش��ته باش��د ت��ا بتوان��د همانند 
طراحی و دکوراس��یون یک فروشگاه س��نتی ترافیک 
مش��تریان را به خود جلب کن��د. اگر قرار اس��ت یک 
وب سایت مبنای یک تجارت الکترونیکی موفق باشد، 
کارآفرین باید با در نظر داش��تن مخاطبان هدف خود 

آن را ایجاد کند. 
یکی از اهداف تدوین اس��تراتژی، متمایز س��اختن 
شرکت خود از دیگر رقیبان است. همین قضیه نیز در 
ایجاد یک استراتژی برای انجام فعالیت های بازرگانی 
اینترنتی صادق اس��ت. تمایز از رقبا برای شرکت های 
اینترنتی بس��یار اهمیت دارد. برخالف مشتریانی که 
در صورت عدم رضایت از فروش��گاه های خرده فروشی 
برای مراجعه ب��ه فروش��گاه های رقی��ب باید زحمت 
زیادی به خود بدهند، مش��تریان اینترنتی برای رفتن 
به وب سایت رقیب کافی است یک یا دو کلیک ماوس 
انجام دهند. بنابراین رقابت اینترنتی س��خت تر ش��ده 
و برای موفقیت، ش��رکت باید از اس��تراتژی مناسبی 

برخوردار باشد. 
شرکت هایی که بخش اعظمی از بودجه های تجارت 
الکترونیک��ی خود را صرف طراحی وب س��ایت های پر 
زرق و ب��رق می کنند، با شکس��ت مواجه می ش��وند. 
آنها درص��دد متمایزک��ردن س��ایت خود ب��وده و به 
اش��تباه تصور می کنند که این س��ایت باید بدرخشد. 
منطق مذکور هنگام طراحی یک سایت به این ذهنیت 
منجر می شود که »هر چه بیشتر، بهتر«. با این وجود، 
در اینترنت »بیش��تر« لزوما به معنای »بهتر« نخواهد 
بود. طراحی س��ایت خود را حتی االمکان س��اده نگه 
دارید. اگرچه تصاوی��ر فانتزی، رنگ های درخش��ان، 
موس��یقی و آیکون های چرخان توجه اف��راد را جلب 
می کنند ولی کامال گیج کننده بوده و دانلود آن بسیار 
کند خواهد بود. در یک��ی از مطالعات این گونه گزارش 
شده که 4۸ درصد کاربران اینترنت به علت کند بودن 
فرآین��د دانلود صفح��ات وب از خری��د اینترنتی خود 

منصرف شده اند. 
رش��د س��ریع تج��ارت الکترونیک تهدی��دی جدی 
برای خرده فروشان س��نتی به خصوص آنهایی است که 
نمی توانند روش های س��رمایه گذاری ب��ر فرصت هایی 
را که اینترنت در اختیار آنها ق��رار می دهد، بیابند. با این 
وجود بعید است که خریدهای اینترنتی بتواند جایگزین 
نیاز و تمایل مش��تریان به بازدید از فروشگاه های واقعی 
شود که کاالی حقیقی را می فروشند، چرا که مشتریان 
می توانند آنها را ببینند، لم��س کنند و بیازمایند. بعضی 
از محصوالت در فروشگاه های واقعی به شکلی طبیعی تر 
از فروش��گاه های اینترنت��ی خود را به مش��تری نش��ان 
می دهند ولی با به کارگیری اس��تراتژی های مناس��ب، 
کارآفرینان تقریبا در ف��روش اینترنتی تمام محصوالت 
به موفقیت دست یافته اند. فروشگاه های مجازی بعضی 
از ش��رکت های س��نتی را که در مقابل ایجاد مدل های 
جدید کسب وکار مقاومت کرده یا فرآیند تغییر آنها بسیار 
کند اس��ت، از گردونه رقابت خارج کرده یا خواهند کرد. 
فروشگاه های سنتی برای رقابت باید روش هایی را برای 
ترکیب عملی��ات خود همراه با حض��ور اینترنتی یافته و 
به ش��رکت های مدرنی تبدیل ش��ده و از دستاوردهای 
اینترنت از جمله سهولت، قابلیت دسترسی و هزینه های 

پایین معامالت بهره مند شوند. 

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  .

ماشین های اداری جدید با سرعت باال، 
توانایی های منحصر به فرد، کاهش 

هزینه و امنیت اطالعات مزایایی هستند 
که امروزه به کمک مدیران و سازمان ها 
برای بهبود مدیریت آمده اند. بهره وری 

و سرعت بیشتر، حفظ امنیت اطالعات و 
کاهش هزینه ها در قالب راهکارهای ارائه 
شده به کمک این دستگاه های چندکاره، 
دستاوردهایی هستند که مکمل دانش 

شما در محل کارتان خواهند بود

حکایت برندها

هدی رضایی

گزارش »فرصت امروز« از رویدادی با هدف ارائه راهکارهای نوین تکنولوژی در کسب وکار 

بهبود گردش کار سازمانی با ابزارهای جدید

هدی رضایی 

مسلم نوری

مدیریت امروز BRAND



شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران پس از ش��ش 
 روز اف��ت پیاپ��ی، س��رانجام 
مثب��ت ش��د. در بازار س��هام 
روز دوشنبه حضور حقوقی ها 
چنان ک��ه  ب��ود  چش��مگیر 
معام��ات کد به  ک��د و بلوکی 
حقوقی ها س��بب مثبت شدن 
از کل  ش��اخص کل ش��دند. 
ارزش معامات بازار سهام اگر 
معامل��ه بلوکی ایران ترانس��فو 
و معام��ات کد به ک��د س��ایر 
حقوقی ها را کسر کنیم، ارزش 
معامات بازار سهام در بورس 
84 میلیارد  حوال��ی  به  تهران 
در  رس��ید.  خواه��د  توم��ان 
شرایط فوق فعالیت حقوقی ها 
انگیزه نوس��ان گیری را عاوه 
بر ش��رکت های کوچ��ک، در 
برخی شرکت های پیشرو بازار 

باال برد. 
نوس��ان گیری  انگیزه  تداوم 
باعث ش��ده تا معامات حول 
قیم��ت پایانی در پای��ان بازار 
بسته ش��ود. فعالیت کد به کد 
حقوقی ها که برخی شناسایی 
اغلب س��هم های  قیمتی  کف 
ارزن��ده بازار را در این فعالیت 
موث��ر می دانند در س��هم های 
بزرگ بورس��ی ش��کل گرفت. 
چنان ک��ه در نم��اد معاماتی 
بانک گردشگری، روز گذشته 
ارزش  ب��ه  س��هم  50 میلیون 
از س��وی  74 میلی��ارد تومان 

حقوقی کد به کد شد. 
موتوژن  معامات��ی  نماد  در 
ب��ه  س��هم  نی��ز 33 میلی��ون 
از  توم��ان  ارزش 22 میلی��ارد 
س��وی حقوقی کد به کد ش��د. 
نی��ز  مبی��ن  پتروش��یمی  در 
ط��ی دو دفع��ه معامل��ه بیش 
از 26 میلیون س��هم به ارزش 
8 میلیارد تومان کد به کد شد. 
در نم��اد معاماتی بانک ملت 
اما 25 میلیون س��هم این بانک 
از س��وی حقوقی آن کد به کد 
ش��د. در نماد س��رمایه گذاری 
پ��ارس آری��ان نی��ز 4 میلیون 

سهم کد به کد ش��د. با توجه 
ب��ه افزای��ش حج��م و ارزش 
معام��ات بورس در روز جاری 
و نیز نق��ش پررنگ حقوقی ها 
در خری��د س��هام، پیش بینی 
بازار سرمایه فردا روز  می شود 
مثبتی را در پیش داشته باشد. 

کاهش 2 درصدی شاخص 
فرابورس

ایران  بازارهای فرابورس  در 
120 میلی��ون ورق��ه بهادار به 
ارزش بی��ش از ی��ک ه��زار و 
دادوس��تد  ریال  286 میلیارد 
ش��د. ش��اخص کل فرابورس 
ک��ه در آغ��از گش��ایش بازار 
ع��دد 774 واح��د را نش��ان 
م��ی داد در جری��ان معامات 
حدود 2 درص��د کاهش یافت 
757.77 واح��د  رق��م  در  و 
متوقف ش��د.  در حالی که نماد 
معاماتی شرکت پاالیش نفت 
تهران پس از برگزاری مجمع 
عمومی عادی ساالنه صاحبان 
س��هام، تقس��یم س��ود نقدی 
ه��ر س��هم و ارائ��ه اطاعات، 
بیش��ترین  ش��د،  بازگش��ایی 
را  س��هام  معام��ات  ارزش 
ب��ا ثبت رق��م 21 میلی��ارد و 
خود  ب��ه  ریال  630 میلی��ون 

اختصاص داد. 

معامالت کم حجم و منفی 
در گروه خودرو

روز گذش��ته در گروه بانک 
و موسسات اعتباری معامات 
با روندی نزولی با ش��یب کم 
و اکث��را منف��ی انج��ام ش��د. 
بانک حکمت  تج��ارت،  بانک 
بان��ک خاورمیانه  و  ایرانی��ان 
نمادهای مثب��ت گروه  تنه��ا 
در پای��ان معام��ات بودند و 
با معامله 47.6 میلیون س��هم 
نماد  پرحجم ترین  تج��ارت  و 
معاماتی گروه است. پیرامون 
گ��روه بانک و در م��ورد بانک 
گذش��ته  هفت��ه  پاس��ارگاد، 
285 میلیون س��هم گروه مپنا 
از ش��رکت آینده نگر توس��عه 
خاورمیانه به بانک پاس��ارگاد 
منتقل شد. براساس شنیده ها 
درون گروهی  معامله  یک  این 
ش��رکت  از  س��هم  و  ب��ود 
زیرمجموعه به ش��رکت اصلی 
منتقل شد، بانک ها می توانند 
ت��ا 40درص��د س��رمایه پایه، 
سرمایه گذاری انجام دهند. در 
گروه خودرو و ساخت قطعات 
معام��ات با رون��دی نزولی و 
منفی انجام گرفت و در پایان 
معامات اکث��ر نمادها در بازه 
منفی ق��رار گرفتند. همچنین 
معامات گروه کم حجم بود و 

با معامله 15.4 میلیون س��هم، 
پرحجم تری��ن  پارس خ��ودرو  
بود. س��ایپا آذین  گ��روه  نماد 
که در ط��ول روز صف خرید 
داش��ت، در دقای��ق پایانی به 
یکب��اره تا کف قیم��ت روزانه 
نزول کرد. برخاف س��ال های 
گذش��ته که بازار خ��ودرو در 
رون��ق  بیش��ترین  مردادم��اه 
بازار  را داش��ت، امس��ال این 
همه گی��ر ب��ا رکود ش��دیدی 
قیمت ه��ا  و  ش��ده  هم��راه 
در سراش��یبی س��قوط ق��رار 

گرفته اند. 

نزول 13 درصدی قیمت 
پاالیش نفت تهران

در گ��روه فرآورده های نفتی 
شنیده ها از پاالیش نفت تبریز 
حکایت از اس��تفاده شرکت از 
پروژه های جدی��دش دارد که 
و  مناس��ب  اقتصادی  توجی��ه 
زیست محیطی دارد. موجودی 
انب��ار مناس��ب و مفروضات��ی 
همچون نفت 47 دالری و نرخ 
تسعیر ارز 27225 ریالی نشان 
می دهد که این ش��رکت برای 
تحق��ق بودجه خود مش��کلی 
نخواهد داش��ت. پاالیش نفت 
تهران که در سه ماه اول سال 
و با سرمایه جدید 800 میلیارد 

تحق��ق  ب��ه  اق��دام  تومان��ی 
20 درصد مع��ادل 55 ریال از 
پیش بینی ش��ده 280  س��ود 
بازگشایی  اس��ت،  ریالی کرده 
ش��د و با روندی نزولی تا 13-

درصد نزول کرد. از سوی دیگر 
پاالیشگاه قطران زرند به عنوان 
قط��ران  پاالیش��گاه  دومی��ن 
کش��ور این هفته رسما افتتاح 
می ش��ود. در گ��روه س��یمان 
ش��رکت س��یمان دورود ک��ه 
طی شش ماه گذشته بازدهی 
منفی 35 درصدی سهام داشته 
س��رمایه  افزایش  ت��دارک  در 
۹00 درص��دی از محل تجدید 
مطالبات  و  دارایی ه��ا  ارزیابی 
و نق��دی س��هامداران برآمده 
اس��تخراج  گ��روه  در  اس��ت. 
ص��ادرات  فل��زی  کانه ه��ای 
چهارماه��ه  در  س��نگ آهن 
نخست امسال نسبت به زمان 
مش��ابه سال گذش��ته بیش از 
34 درصد کاهش یافته اس��ت، 
همچنی��ن از درآمد حاصل از 
65 درصد  از  بی��ش  ص��ادرات 
نایب رییس  اس��ت.  کم ش��ده 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
س��نگ آهن  صادرکنن��دگان 
تخفی��ف  هن��وز  گف��ت: 
70 درص��دی حق��وق دولت��ی 
معادن س��نگ آهن اباغ نشده 

است. 
و  ماش��ین آالت  گ��روه  در 
دستگاه های برقی کارخانجات 
تولیدی شهید قندی که تمام 
ط��ول روز معامات��ی با صف 
خری��د هم��راه بود ب��ا وجود 
عرضه شدن صف خرید آن در 
اواسط بازار قیمت سهم بازهم 
تا سقف قیمت حرکت کرد و 
معامات را ب��ا صف خرید به 

پایان رساند.
اع��ام ف��از دوم واگذاری و 
فروش تعدادی از اماک مازاد 
ب��ر نیاز کارخانج��ات تولیدی 
ش��هید قندی در روزگذش��ته 
موجب ص��ف خرید و رش��د 
قیم��ت س��هام این ش��رکت 

بورسی شد. 

حقوقی ها برای شاخص کل  قالب گرفتند

تنفس مصنوعی به بازار با معامالت بلوکی 

موج- ارزش س��هام در بازارهای 
جهان��ی در هفت��ه ای که گذش��ت 
غیر منتظره  تصمی��م  تاثی��ر  تحت 
بان��ک مرکزی چین ب��رای کاهش 
ارزش ی��وان در براب��ر دالر ق��رار 
گرف��ت و به طور کلی س��یر نزولی 
خ��ود را حفط کرد. براس��اس این 
گزارش، ش��اخص سهام آمریکا که 
از ابتدای هفته به دنبال این تحول 
س��یر نزولی به خ��ود گرفت در دو 
روز پایانی هفته توانس��ت به روند 
رش��د خود بازگردد. شاخص سهام 
اروپ��ا نی��ز که در یک م��اه اخیر با 
توجه به آماره��ا کاهش یافته بود، 
در هفته گذش��ته نیز در کل هفت 
روز س��یر نزولی خود را حفظ کرد. 
از س��وی دیگر، شاخص سهام ژاپن 
در طی هفته دچار نوس��ان ش��د و 
در پایان هفته کاهش یافت. سهام 
چی��ن نی��ز در ب��ازار هنگ کن��گ 

در س��ه روز پایان��ی س��قوط کرد 
و س��هام ش��انگهای به رش��د خود 
پایان��ی  ادام��ه داد. در معام��ات 
 هفته، در بازارهای آمریکا ش��اخص
 Standard & Poor 500
در آخری��ن تغیی��رات ب��ا افزایش 
0.3۹ درص��دی به 20۹1.54 واحد 
 ،S&P500 ش��اخص  رس��ید. 

ک��ه  اس��ت  ب��ازاری  ش��اخص 
500 ش��رکت برت��ر آمری��کا ک��ه 
ب��رای حفظ اقتص��اد این کش��ور 
در  می ش��وند،  تلق��ی  ض��روری 
همچنی��ن  هس��تند.  عض��و  آن 
 ش��اخص س��هام صنعتی داو جونز 
 Dow Jones Industrial(
ی��ک ش��اخص  ک��ه   )Average

اقتصادی بازار آزاد است، روز گذشته 
ب��ا افزایش 0.40 ب��ه 17477.40 
س��هام  ش��اخص  رس��ید.   واح��د 
داو جون��ز از 30 س��هام برت��ر در 
نیوی��ورک  س��هام  ب��ورس  ب��ازار 
تشکیل ش��ده اس��ت. در بازارهای 
س��هام  ش��اخص  ام��روز   اروپ��ا، 
FTSE 100 که بخش��ی از بازار 

بورس لندن )LSE( اس��ت، با افت 
0.27 درصدی ب��ه 6550.74 واحد 
رسید. از س��وی دیگر در بازارهای 
آس��یا ارزش س��هام ژاپن ب��ه روند 
نزولی خود ادامه داد و سهام چین 
دچار نوس��ان شد. ش��اخص سهام 
نیکی ژاپ��ن )Nikkei 225( که 
تلفیقی از 22۹2 ش��رکت است که 
در س��ه بخش فعالیت می کنند، با 
به 2051۹.45  افت 0.37 درصدی 
واح��د رس��ید. ب��ورس هنگ کنگ 
مع��روف به SEHK که متش��کل 
از شرکت هایی اس��ت که در قالب 
بازاره��ای اوراق به��ادار و بازارهای 
اش��تقاقی فعالیت می کن��د، با افت 
23۹۹1.03 واحد  به  0.12 درصدی 
ش��انگهای  سهام  ش��اخص  رسید. 
افزای��ش  ب��ا  نی��ز   )SSE( چی��ن 
0.27 درصدی ب��ه 3۹65.34 واحد 

رسید. 

ش��رکت  مدیرعامل  ایس�نا - 
بورس عملک��رد پنج ماهه بورس 
را تش��ریح ک��رد و در خص��وص 
علت وضعیت نزولی بازار س��هام 
داد. حس��ن  ارائ��ه  توضیحات��ی 
قالیباف اص��ل، مدیرعامل بورس 
اوراق به��ادار تهران در نشس��ت 
خب��ری در خص��وص عملک��رد 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
پن��ج م��اه ابتدای امس��ال گفت: 
ارزش ب��ازار س��هام از 280 هزار 
میلی��ارد تومان در ابتدای س��ال 
ب��ه 286ه��زار میلی��ارد توم��ان 
رس��یده اس��ت که نش��ان دهنده 
رش��د 2 درص��دی ارزش ج��اری 
بازار است. همچنین ارزش اسمی 
بازار از ۹5 هزار میلیارد تومان به 
100 هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت که نش��ان دهنده افزایش 
5 درص��دی ارزش اس��می ب��ازار 
اس��ت. قالیباف اصل ب��ه افزایش 
بورس��ی  ش��رکت های  س��رمایه 
اش��اره ک��رد و گف��ت: از ابتدای 
س��ال تاکنون 300 هزار میلیارد 
توم��ان افزایش س��رمایه صورت 

گرفته اس��ت که 2 هزار میلیارد 
توم��ان آن مرب��وط ب��ه پذیرش 
سرمایه جدید و مابقی آن مربوط 
افزایش س��رمایه شرکت های  به 
بورسی اس��ت. مدیرعامل شرکت 
بورس به رشد 5 درصدی شاخص 
کل از ابتدای سال تاکنون اشاره 
کرد و افزود: ش��اخص کل بورس 
در حال حاض��ر 65 هزار و 700 
واحد است که این رقم در ابتدای 
س��ال 62 هزار و 500 واحد بوده 
اس��ت، بنابراین شاخص کل بازار 
سهام با رشد 5 درصدی از ابتدای 
س��ال تاکنون مواجه شده است. 
 P/E قالیباف اص��ل با بیان اینکه
ب��ازار س��هام با رش��د 2 درصدی 
مواج��ه ش��ده و ب��ه 5. 6 مرتبه 
رسیده است، به معامات خرد و 
بلوک اشاره کرد و افزود: معامات 
خرد و بلوک سهام در سال جاری 
از 15 هزار میلیارد تومان در سال 
گذشته به 12هزار و 600 میلیارد 

تومان رسیده است که با کاهش 
17 درصدی مواجه ش��ده اس��ت. 
مدیرعامل شرکت بورس در ادامه 
این نشست به عملکرد معامات 
برخط اش��اره کرد و گفت: ارزش 
معامات برخط نس��بت به سال 
گذشته با افت 16 درصدی مواجه 
شده و از 74 هزار و 500 میلیارد 
تومان به 70 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. قالیباف اصل با بیان 
اینکه دفعات معامات نس��بت به 
سال گذشته با رشد یک درصدی 
مواجه شده و به 5 میلیون و 160 
دفعه رس��یده است، در خصوص 
تعداد کدهای معاماتی گفت: در 
حال حاضر 40 هزار کد معاماتی 
جدید در بازار ایجاد ش��ده است. 
وی در ادامه عملکرد حقوقی ها و 
حقیقی ها را مورد اش��اره قرار داد 
و گفت: حقوقی ه��ا در پنج ماهه 
اول س��ال جاری 42 درصد خرید 
و 46 درصد فروش داش��ته اند این 

در حال��ی اس��ت ک��ه حقیقی ها 
58 درص��د خری��د و 54 درص��د 
فروش ه��ا را به خ��ود اختصاص 

داده اند. 

رنج بورس از نبود نقدینگی
مدیر عامل ش��رکت ب��ورس به 
وضعیت بازار س��هام اشاره کرد و 
با بی��ان اینکه بزرگ ترین حمایت 
از ب��ازار ای��ن اس��ت ک��ه فضای 
بنگاه های اقتصادی و کس��ب و کار 
شفاف شود، تصریح کرد: در حال 
حاضر تنها در بازار سهام وضعیت 
رکودی حاک��م نیس��ت بلکه در 
س��ایر بازار ها با وضعیت مشابهی 
مواجه هس��تیم به ط��وری که اثر 
رکود سیاس��ت انقباضی و کمبود 
نقدینگی در بازار قابل مش��اهده 
است. قالیباف اصل اضافه کرد: در 
بازار س��هام حجم معامات با افت 
مواجه شده است که عامل اصلی 
ای��ن وضعیت نب��ود نقدینگی در 

بازار اس��ت که در سایر بازارها نیز 
وجود دارد ولی با این حال س��هام 
در تهران قابلیت نقدشوندگی دارد 
اما با این حال گش��ایش ها و رفع 
تحریم ها در ح��وزه بانک، فضای 
بازار سهام را تغییر می دهد. مدیر 
عامل شرکت بورس گفت: در حال 
حاضر گروه های مختلف به صورت 
انف��رادی و گروهی از کش��ورهای 
آس��یایی، اروپای��ی و آمریکای��ی 
از ب��ازار س��هام بازدی��د ک��رده و 
پیش��نهاداتی برای سرمایه گذاری 
در این ب��ازار ارائه کرده اند که بعد 
از لغ��و تحریم ها آث��ار آن در بازار 
مشاهده می شود. وی در خصوص 
شرایط بورس در دوران پساتحریم 
یادآور ش��د: ب��ورس اوراق بهادار 
تهران به دلیل ش��رایط حاکم بر 
اقتصاد نتوانسته مانند سایر بازارها 
رش��د کند ولی در شرایط فعلی و 
با برداش��تن تحریم ها می توان در 
صنایع رشد خوبی را مشاهده کرد 
و در ادامه با جذب سرمایه گذاران 
خارجی می توان انتظار رشد بازار 

سهام را در بلندمدت داشت. 

مروری بر تحوالت بین المللی سهام در هفته گذشته

مدیرعامل شرکت بورس تشریح کرد
علت وضعیت نزولی بازار سهام

سهشنبه
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نمای بازار جهانی

دریچه

خبر

نمادهایی که به فرابورس بازگشتند 
و نمادهایی که رفتند

شرکت پاالیش نفت تهران که از تاریخ 2۹ تیر ماه 
۹4 ب��ا توق��ف نماد همراه ش��ده بود، پ��س از اعام 
گزارش عملکرد واقعی س��ه ماهه و پیش بینی درآمد 
هر سهم س��ال مالی منتهی به اسفند ۹4 بازگشایی 
شد. هر س��هم »ش��تران« پس از آغاز بازگشایی به 
437 تومان معامله ش��د. این در حالی است که نماد 
شرکت توسعه اقتصادی آرین، جهت برگزاری جلسه 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه متوقف شد. 
در این بین، نماد معاماتی ش��رکت بیمه کارآفرین 
نیز پ��س از برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه 
صاحبات س��رمایه بازگشایی ش��د و نماد معاماتی 
ش��رکت مجتم��ع مع��ادن م��س تکناز نی��ز پس از 

برگزاری مجمع عمومی به فرابورس بازگشت. 

نخستین عرضه طالی زرشوران 
به زودی در بورس کاال

کارخانه  تولی��دی  نخس��تین محمول��ه ط��ای 
زرش��وران به زودی در ب��ورس کاالی ایران عرضه 
می ش��ود. مدیر عام��ل مجتمع معدن��ی و صنعتی 
طای زرش��وران ب��ا اعام این خب��ر گفت: عرضه 
45 کیلوگرم ش��مش طای 24 عی��ار با باالترین 
از  ط��ا  عرض��ه  نخس��تین  جهان��ی،  اس��تاندارد 
بزرگ ترین مع��دن طای خاورمیانه اس��ت که از 
طریق ب��ورس انجام می ش��ود. محمدرضا احمدی 
افزود: عرض��ه محصول کارخانه طای زرش��وران 
از طری��ق ب��ورس کاالی ایران به عن��وان یک بازار 
ش��فاف و قانونمند، عاوه بر منافع تولیدکنندگان، 
رقاب��ت عادالنه خری��داران را به دنب��ال دارد. وی 
ادام��ه داد: کارخانه طای زرش��وران که آبان ماه 
گذشته افتتاح ش��د، ظرفیت تولید ساالنه سه تن 
طا را دارد که در طرح توسعه، این ظرفیت به دو 

برابر افزایش خواهد یافت. 

کاهش 1۴ درصدی 
ارزش سهام سامسونگ

س��هم بازار سامس��ونگ که در س��ه ماه گذشته 
14 درص��د کاه��ش یافت��ه در روزه��ای اخیر نیز 
یک درصد دیگر کاهش یافت. تصمیم سال گذشته 
اپل برای ارائه یک گوش��ی با نمایش��گر بزرگ در 
کن��ار افزای��ش کیفی��ت گوش��ی های ارزان قیمت 
چین��ی نظی��ر هوآوی و ش��یائومی سامس��ونگ را 
تحت فش��ار قرار داده اس��ت. سامس��ونگ اگرچه 
هن��وز بزرگ ترین س��ازنده گوش��ی هوش��مند در 
جهان است اما سهم بازار این شرکت در سه ماهه 
دوم از 25 درصد در س��ال گذش��ته به 22 درصد 
تنزل یافته اس��ت. همچنین س��ود این ش��رکت از 
تجارت گوش��ی های هوش��مند در س��ه ماهه دوم 

امس��ال 38 درصد کاهش یافته اس��ت. 

ادامه سقوط ارزش بورس عربستان
روزنامه الحیات نوش��ت: کاه��ش ارزش بهای هر 
بش��که نفت به زیر 50 دالر، کاهش رش��د اقتصادی 
چین، بحران یونان و حوادث و بحران های کشورهای 
عربی نی��ز مهم ترین عوامل کاهش ارزش بازاربورس 
عربستان به ش��مار می رود. هفته گذشته نیز کاهش 
تقاض��ا در بورس عربس��تان باعث ش��د چند واحد 
افزای��ش ارزش بورس در دو روز نخس��ت هفته نیز 
خنثی ش��ود. درهفته گذش��ته بیش��ترین نقدینگی 
بورس عربستان به س��مت بخش های پتروشیمی با 
18.3 درص��د از کل نقدینگی ب��ورس، بخش بانکی 
17.76 درص��د، بیمه با 15.77 درص��د و ارتباطات با 

8 درصد سرازیر شد.  

انتشار صورت های مالی
 7ماهه »خعتبار«

ش��رکت س��رمایه گذاری اعتب��ار ایران با ارس��ال 
صورت های مالی هفت ماهه گذش��ته خود به صورت 
حسابرسی نش��ده اعام کرد با سرمایه 400 میلیارد 
ریال مبل��غ 32  میلیارد و 76۹ میلی��ون ریال درآمد 
حاصل از س��رمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری ها 

داشت. 

نگاهی بر صورت های مالی 3ماهه 
گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان با ارسال صورت های 
مال��ی س��ه ماه��ه منته��ی ب��ه 31 خرداد م��اه ۹4 
به صورت حسابرس��ی نش��ده اعام کرد در سه ماهه 
نخست امس��ال با س��رمایه 500 میلیارد ریال مبلغ 
602 میلی��ارد و 667 میلیون ری��ال درآمد حاصل از 

فروش خالص داشت. 

عملکرد 6 ماهه سرمایه گذاری آتیه 
دماوند منتشر شد

ش��رکت س��رمایه گذاری آتیه دماون��د پیش بینی 
درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 
۹4 با سرمایه یک هزار میلیارد ریال مبلغ 45۹ ریال 
به طور خالص پس از کسر مالیات اعام کرده است و 
در دوره ش��ش ماهه نخست امسال مبلغ )12( ریال 

زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. 

تصمیم به افزایش سرمایه یک 
شرکت بورسی

براس��اس مصوبه هیات مدیره ش��رکت بهپاک در 
مورد افزایش س��رمایه شرکت از 80 میلیارد ریال به 

380 میلیارد ریال تصمیم گیری شد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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 65.302.50شاخص کل
62.63میزان تغییر
B 2.814.418.008ارزش بازار

B 1.2۹1.407ارزش معامات
M 463.686حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد
2.18647.۹مخابرات ایران

)32.02(2.525پاالیش نفت اصفهان
7.61225.06گروه مپنا

5.56523.2کشتیرانی جمهوری اسامی 
8.73721.44پتروشیمی پردیس

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 10.2۹۹3.188گروه صنعتی پاکشو
B 3.8183.017قند شیرین خراسان

B 3.2632.230آلومینیوم ایران
B 1.5002.115ح.سیمان کرمان

B ۹8۹.7001.۹7۹بانک ملت

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 10.46235.824نفت بهران
B 37.38۹24.702گلوکوزان

B 5.433۹.726فوالد خراسان
B 8003.200ح.عمران و توسعه فارس

B 14.4603.080سیمان اصفهان

درصد قیمتنام کامل شرکت
2.0074.8کارخانجات تولیدی شهید قندی

10.35۹4.76البرز دارو
2.2754.55عمران و توسعه فارس

3.2464.44آلومینیوم ایران
2.0663.۹2فرآوری مواد معدنی ایران

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.۹۹(5.575صنایع شیمیایی فارس

)4.۹(3.028الکترونیک پارسیان

)4.52(1.161کارخانجات قند قزوین

)4.52(1.28۹فنرسازی زر

)4.33(3.113حمل و نقل خلیج فارس

ارزشحجمنام کامل شرکت
M43.488 B 47.641بانک تجارت
M2۹.157 B 33.052بانک صادرات

M220.011 B 33.000موتوژن
M۹5.850 B 2۹.542پتروشیمی مبین

M51.500 B 25.000بانک ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M220.011 B 33.000موتوژن

M۹5.850 B 2۹.542پتروشیمی مبین

M75.267 B 6.۹38پتروشیمی خلیج فارس

B 74.00074.000البراتوارهای سینا دارو

M72.276 B 20.364پتروشیمی شیراز

 757.80شاخص کل

)15.30(میزان تغییر

B 4۹7.76۹.131ارزش بازار

B 1.286.374ارزش معامات

M 120.805حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد

)8.05(4.463پاالیش نفت تهران
)4.2۹(35.248پتروشیمي مارون

)1.15(1.5۹6پتروشیمي س. ایرانیان
۹.7810.58نفت ایرانول

)0.3۹(12.654پتروشیمي زاگرس

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

رشد 62 واحدی شاخص کل بورس 
پس از 6 روز افت

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار در جری��ان معامات روز 
دوش��نبه بازار سهام با 62 واحد رشد در کانال 65 هزار و 302 
واحد قرار گرفت و بر همین اس��اس ش��اخص کل بورس پس 
از ش��ش روز پیاپی افت، مثبت ش��د. در معامات روز گذشته 
464 میلیون س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش 12۹ میلیارد تومان 
 در 27 هزار نوبت دادوس��تد ش��د. درحالی که ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( 24 واحد، بازار اول 44 واحد و بازار دوم 131 
واحد رش��د کردند ش��اخص کل )ه��م وزن( 2۹ واحد، قیمت 
)هم وزن( 25 واحد و آزاد شناور 58 واحد افت را تجربه کردند. 

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

بورس کاال

بورس بین الملل



مدتی است خبر انحالل مرکز 
راه ان��دازی  و  ارزی  مب��ادالت 
ب��ورس ارز مج��ددا در محافل 
اقتص��ادی مط��رح ش��ده ک��ه 
باتوجه به اعالم رییس سازمان 
بورس اوراق بهادار و نیز تاکید 
مدیرعامل بانک مرکزی بر این 
مس��أله نیز اهتمام به تک نرخی 
ک��ردن قیم��ت ارز، ب��ه نظ��ر 
می رسد، به زودی اجرایی شود. 
نگاه به گذشته نشان می دهد 
موان��ع و تفاس��یر متعددی در 
س��ر راه تاس��یس ب��ورس ارز 
وجود داش��ته ک��ه برآیند این 
موارد راه ان��دازی این بورس را 
تاکنون به تعویق انداخته است. 
تش��دید نوسانات ارزی در بازار 
)به خص��وص دالر آمریکا( و نیز 
اقتصادی  تحریم های  تش��دید 
علیه ایران مهم ترین عوامل در 
ع��دم پذیرش پیش��نهاد دولت 
مبن��ی ب��ر راه ان��دازی ب��ورس 
ارز در س��ال 1391 از س��وی 
مجل��س بودند که بدین ترتیب 
مرک��ز مبادالت ارزی جایگزین 
بورس ارز شد. جالب اینجاست 
که در س��ال 1392 یکبار دیگر 
راه ان��دازی ب��ورس ارز از طرف 
مجلس )هنگام بررس��ی الیحه 
بودج��ه 92( مط��رح ش��د که 
این بار این ایده از س��وی دولت 

پذیرفته نشد. 
ب��ا وج��ود اینکه هن��وز هم 
جایگزین��ی مبادالت ارزی بین 
بانک��ی به عن��وان ی��ک گزینه 
جایگزی��ن در کن��ار بورس ارز 
مط��رح اس��ت، با ای��ن حال به 
نظ��ر می رس��د امس��ال بحث 
ج��دی  ارز  ب��ورس  تاس��یس 
ب��وده و همان گون��ه ک��ه حامد 
س��لطانی نژاد مدیرعامل بورس 
کاالی ای��ران عن��وان ک��رده، 
شاهد گش��ایش بازار معامالت 
آتی ارز در این بورس باش��یم. 
لذا محتمل ترین ابزار معامالتی 
در این بورس، ابزار مشتقه ارزی 
بوده و صدور گواهی های سپرده 
ارزی منتفی به نظر می رسد. در 
ضمن به نظر می رس��د، در فاز 
اول راه ان��دازی، مبادالت دالر و 
ی��ورو مدنظر ب��وده و در ادامه 
س��ایر ارزها نی��ز در این بورس 

مبادله شوند. 
قب��ل از پرداخت��ن به مزایای 
تاس��یس این ب��ورس و تبیین 
آن،  پی��ش روی  تهدی��دات 
تاکی��د می گ��ردد راه ان��دازی 
آن ب��ه مقدمات��ی نظیر تدوین 
آیین نامه ها و دستورالعمل های 
اجرایی، تک نرخی ش��دن ارز، 
تعیین تکلی��ف مب��ادالت ارزی 
بی��ن بانک��ی، مش��ارکت بانک 
مرک��زی، سیس��تم بانک��ی و 
صرافی های مجاز نیازمند بوده 
ک��ه اگر تمام این موارد محقق 

ش��وند می ت��وان انتظار رونق و 
شکوفایی این بورس را داشت. 
در ادام��ه مزایای تاس��یس و 
تهدیدات پیش روی این بورس 
م��ورد نقد و بررس��ی قرار داده 

شده است: 
الف( مزایای تاسیس بورس 

ارز
1- شفاف س��ازی معام��الت: 
چنانچه مکانیزم های کنترلی و 
نظارتی مناسب بر انجام معامالت 
تعریف و اجرایی شوند، می توان 
ادعا کرد شفافیت این معامالت 
بس��یار بیشتر از وضعیت کنونی 
مبادالت ارزی باش��د. متاسفانه 
در گذش��ته های دور و نزدی��ک 
بارها ش��اهد نوس��انات متعدد 
و گاه��ی لج��ام گس��یخته نرخ 
ارز ب��ر اثر دس��تکاری در بازار، 
انتش��ار شایعات، ثبت معامالت 
غیر واقع��ی )خرید چند باره ارز 
توسط تعداد معدودی از فعاالن( 
و. . . بودیم که این امر در بورس 

ارز به حداقل خواهد رسید. 
اطالع��ات  جم��ع آوری   -2
مستند و واقعی از حجم و ارزش 
ارزی: دس��ته بندی  مب��ادالت 
بازار ارز به دو دس��ته رس��می و 
غیر رس��می )بازار آزاد( و انجام 
حج��م قابل توجهی از معامالت 
موج��ب  آزاد  ب��ازار  در  ارزی 
ش��ده بس��یاری از اطالعات در 
م��ورد حج��م و ارزش مبادالت 
ارزی دقی��ق نب��وده که این امر 
می تواند ب��ر تصمیم گیری های 
اقتصادی تاثیر بگذارد. تجمیع 
حج��م قاب��ل توج��ه ای از این 
معام��الت در بازاری منس��جم 
با بس��تر الکترونیکی و ارتباطی 
مناسب می تواند به جمع آوری 
آم��ار دقیق��ی از حجم و ارزش 
مبادالت ارزی در فواصل زمانی 

مختلف کمک شایانی کند. 
3- قیمت گ��ذاری مناس��ب: 
مناس��ب  قیمت گذاری  قطع��ا 
و واقع��ی ب��ا ش��فافیت ب��ازار، 
گزارش��ات به موق��ع در م��ورد 
میزان عرضه و تقاضا، کنترل و 
نظارت دقیق و داش��تن رویه ای 
یکپارچه ارتباط مس��تقیم دارد 
ک��ه تمام این م��وارد در بورس 

قابل تحقق است. 
در  ریس��ک:  پوش��ش   -4
بس��یاری از م��وارد اطمینان از 
وجود ارز در سررسید مشخص، 
مهم ت��ر از قیم��ت لحظه ای آن 
اس��ت. با راه ان��دازی معامالت 
آتی ارز، امکان پوش��ش ریسک 
برای دسته بزرگی از متقاضیان 

عمده ارزی فراهم می شود. 
این امر نه تنها برای اش��خاص 
حقیقی/حقوقی ایرانی قابل توجه 
اس��ت بلکه عام��ل مهمی برای 
جذب س��رمایه گذاران خارجی 
به ش��مار می آید. س��رمایه گذار 
خارج��ی با ای��ن روش می تواند 
ریسک نوسانات قیمتی ارز را در 
معادالت خود از بین برده و به این 
ترتی��ب تمام تصمیم گیری های 
سرمایه گذاری مبتنی بر شرایط 

کسب وکار خواهد بود. 
پی�ش روی  تهدی�دات  ب( 

بورس ارز
ب��ا وجود مزایای ذکر ش��ده، 
تهدیدات بس��یاری بر س��ر راه 
تاس��یس معام��الت آتی ارز در 
ب��ورس وجود دارد که در ادامه 
به پاره ای از آنها اشاره می شود. 
ع��ده ای  ه��م  هن��وز   -1
معتقدن��د، ارز از جن��س کاال 
نیس��ت و ل��ذا دادوس��تد آن 
در بورس ه��ای مبتنی بر کاال 
منطق��ی نیس��ت. ای��ن افراد 
معتقدند بس��یاری از مشکالت 

بازار ارز کش��ور ناش��ی از این 
تفک��ر ب��وده و کثیری از افراد 
مانن��د  را  ارز  ارز،  ب��ازار  در 
کاال معامل��ه می کنن��د. ای��ن 
ع��ده معتقدن��د بهترین محل 
مبادل��ه ارز، بانک و به صورت 
مبادالت بی��ن بانکی بوده که 
ای��ن تفکر قبال نی��ز مانعی بر 
تاسیس بورس ارز شده است. 
2- تصدی گ��ری دول��ت در 
بخ��ش ارزی: هم��واره بخش 
و  از ذخای��ر  توجه��ی  قاب��ل 
مناب��ع ارزی در اختیار دولت 
و شرکت ها/ ارگان های دولتی 
بوده است. از طرفی هنوز هم 
بخ��ش عم��ده ای از اقتص��اد 
و  مس��تقیم  به ط��ور  کش��ور 
غیرمستقیم در دست دولت و 
نهادهای ش��به دولتی بوده که 
گاهی )خواس��ته یا ناخواسته(
جه��ت دهی قیمت ارز موجب 
نجات و س��وددهی این بخش 

از اقتصاد شده است. 
البته در چند س��ال گذش��ته 
س��عی ش��ده با اس��تقالل بانک 
مرکزی، بخ��ش عمده ای از این 
منابع ارزی س��اماندهی ش��وند 
ام��ا هن��وز ه��م این ام��ر به طور 
کامل اجرایی نش��ده اس��ت. این 
ام��ر می تواند ش��ائبه و احتمال 
دس��تکاری معام��الت آتی ارز را 

تشدید کند. 
در ضم��ن احتم��ال می رود 
در م��وارد حس��اس و بحرانی، 
نهاد های نظارتی بورس را وادار 
به وضع قوانین محدود کننده ای 
کند که این امر موجب می شود 
بس��یاری از مزایای اشاره شده 
در قب��ل تحت تاثیر قرار گرفته 

و کمرنگ شوند. 
3- ع��دم مش��ارکت هم��ه 
طرف ها در بورس ارز: همان گونه 

که گفته شد بازیگران اصلی این 
بازار، صندوق های مشاع ارزی، 
وارد کنندگان و صادرکنندگان، 
اشخاص حقیقی، بانک مرکزی، 
بانک ها و صرافی ها بوده که عدم 
حضور ه��ر یک از این طرف ها 
می توان��د بخش��ی از مزای��ای 
تاس��یس این ب��ورس را از بین 
ب��رده و حت��ی به تهدید تبدیل 

کند. 
به یاد داش��ته باش��یم هدف 
اصل��ی راه ان��دازی ب��ورس ارز 
کنترل و مدیریت نوسانات بازار 
ارز است. چنانچه تمام بازیگران 
وارد این عرصه نشوند، این بازار 
حجم بسیار کمی در برابر بازار 
م��وازی خواه��د داش��ت که به 
ای��ن ترتیب متاثر از نوس��انات 
آن ب��ازار خواه��د ش��د و قطعا 
ه��دف راه ان��دازی ای��ن بورس 

محقق نخواهد شد. 
پیش��نهاد  راس��تا  ای��ن  در 
ای��ن  تاس��یس  در  می ش��ود، 
ب��ورس موارد زی��ر مورد توجه 

قرار گیرند: 
1- جل��ب مش��ارکت هم��ه 
بازیگ��ران ای��ن ب��ورس از جمله 
صرافی ها مهم است. لذا پیشنهاد 
می ش��ود، جلس��ات توجیهی و 
آموزشی از طرق گوناگون برگزار 
ش��ده و زمینه های عملی حضور 
تمام بازیگران به این بورس مهیا 

شود. 
2- حمای��ت بانک مرکزی از 
این بورس چه در زمینه اجرایی 
و چ��ه در زمینه نظارتی، امری 
مهم به شمار می رود. لذا به نظر 
می رس��د در تدوین آیین نامه ها 
ت��دارک  و  دس��تورالعمل ها  و 
زیرساخت های مربوط توجه به 
این امر ضروری و مهم باشد. 

3- الزم اس��ت در مع��ادالت 
و تدوین س��ازوکارها به ارزهای 
ناشی از فروش که قابل وصول 
نب��وده و تهاتری اند توجه کافی 

به عمل آید. 
4- بای��د ب��ا وض��ع قوانین و 
مقررات مناس��ب از سفته بازی 
و ب��روز هیج��ان در معام��الت 

جلوگیری کرد. 
5- باتوجه به اهمیت تحویل 
در سررس��ید، به نظر می رس��د 
مق��دار جرائم نک��ول به مقدار 
قاب��ل توجه��ی افزای��ش یابد، 
به طوری که نکول برای طرفین 

به صرفه نباشد. 
6- به نظ��ر می رس��د وج��ود 
نهادهایی )مانند بانک مرکزی( 
در کن��ار ای��ن ب��ازار و ورود به 
بازار )در مواقع ضروری( جهت 
افزای��ش نقدش��وندگی ب��ازار 
ضروری بوده و الزم است تدابیر 
الزم در این زمینه اتخاذ شود. 
ب��ا این توضیح��ات باید دید 
این بار سرنوش��ت بورس ارز به 
کجا می رس��د و س��ازوکارهای 
پیش بین��ی ش��ده معامالت آن 

چیست؟ 

زمزمه های انحالل مرکز مبادالت جدی شده است

تاسیس بورس ارز و تهدیدات پیش روی آن

نهاده��ای  کان��ون  دبی��رکل 
س��رمایه گذاری ب��ا اع��الم زی��ان 
19هزار میلیارد تومانی سهامداران 
س��نگ آهنی، افزایش نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها و مصوب��ه وزارت 
صنعت درباره س��نگ آهنی ها را از 

دالیل اصلی افت بازار دانست. 
ب��ه گزارش بورس پرس، بهروز 
خدارحم��ی ب��ا انتق��اد از مصوبه 
اخی��ر وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت درباره کاهش نرخ گندله 
گف��ت: این موضوع موجب توقف 
نم��اد ش��رکت های تولیدکننده 
س��نگ آهن شده و س��هامداران 
و ذی نفع��ان ای��ن ش��رکت ها به 
دلیل مداخ��الت مکرر در فضای 
کسب وکار سنگ آهنی ها معترض 
هستند. چرا که این اتفاقات زیان 
و ضرر سهامداران را در پی داشته 

است. 
وی اف��زود: ت��الش دول��ت در 
جب��ران کس��ری بودجه در مدت 
دو س��ال گذش��ته س��بب شد تا 
بنگاه ه��ا و صنایع در عرصه تولید 
و فعالیت های خود با مش��کالتی 
مواج��ه ش��وند، اما ف��ارغ از این 

مسئله آنچه در حال شکل گیری 
و تبدی��ل ب��ه ی��ک رویه اس��ت، 
ریس��ک های جدید وارده از سوی 
بخش ه��ای مختلف به بنگاه ها و 

صنایع است. 
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد: 
آنچ��ه به عن��وان اقدام��ی جدید 
در عرص��ه اقتص��ادی ش��اهد آن 
هستیم، تالشی است که از سوی 
صنایع و بنگاه های اقتصادی برای 
رهایی از فش��ار اقتصادی صورت 
می گی��رد. به گون��ه ای ک��ه ای��ن 
بخش ه��ا با رایزنی با دولت تالش 
می کنند تا فش��ارهای اقتصادی 
خ��ود را به بنگاه ها و صنایع دیگر 

تحمیل کنند. 
داد:  ادام��ه  خدارحم��ی 
چانه زنی ه��ای صنای��ع ب��ا دولت 
ت��وازن را به گون��ه ای در عرص��ه 
اقتص��ادی تغیی��ر داده ک��ه یک 
بخش از فش��ار، رهایی یافته و به 
بخش و صنایع دیگر آس��یب های 

جدی وارد شده است. 
وی ادامه داد: متاسفانه درسالی 
که به تعبیر تمامی دولتمردان از 
آن به عنوان س��ال س��ختی برای 

اقتص��اد کش��ور ی��اد می ش��ود، 
فشارها به صورت متوازن بر صنایع 
کشور وارد نمی شود و هرازگاهی 
ش��اهدیم در رایزنی های��ی ک��ه 
صنای��ع با دول��ت دارند یک روز 
مس��ئله کیفی س��ازی پاالیشی ها 
ب��ه تعویق می افت��د، روز بعد نرخ 
خ��وراک پتروش��یمی ها ب��دون 
هیچ گون��ه اقدام��ی معطل باقی 
می ماند و امروز نیز شاهد تعیین 

دستوری نرخ گندله هستیم. 
وی اق��دام اخیر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان مصداق، 
رویه شکل گرفته از سوی صنایع 
در عرص��ه اقتص��ادی کش��ور را 
تعری��ف و نس��بت به آس��یب آن 
به صنعت هشدار داد و گفت: در 
ح��ال حاضر تحمی��ل این هزینه 
اضاف��ی از س��وی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت به ش��رکت های 
س��نگ آهنی س��بب افت حدود 
س��هام  ارزش  60درص��دی 
ش��رکت های چادرملو و گل گهر و 
همچنین س��هامداران عمده آنها 
و تحمی��ل زیان ح��دود 19 هزار 
میلی��ارد تومانی در بورس و ضرر 

ش��مار زیادی از سهامداران شده 
که به همراه افزایش نرخ خوراک 
پتروشیمی ها از دالیل اصلی افت 

بازار سهام محسوب می شود. 
وی در ادام��ه ب��ه تغیی��ر رویه 
دولت در قیمت گذاری محصوالت 
اشاره کرد و اذعان داشت: تا قبل 
از سال 91 و قبل از اجرای طرح 
آزاد س��ازی یارانه ه��ا، محصوالت 
ف��والدی، س��نگ آه��ن و گندله 
مش��مول ضواب��ط قیمت گذاری 
ب��ود ام��ا از س��ال 91 و با اجرای 
مرحله دوم آزادسازی حامل های 
ان��رژی، ش��مش ف��والدی، انواع 
ورق و میلگ��رد از گ��روه کاالهای 
اولویت یک مشمول قیمت گذاری 
توسط کارگروه تنظیم بازار خارج 
و در گ��روه کاالهای اولویت دوم 
و مش��مول رصد و پایش مستمر 

بازار قرار گرفت. 
خدارحم��ی افزود: بدین ترتیب 
براس��اس  ف��والدی  محص��والت 
مکانی��زم عرض��ه و تقاضا و معموالً 
جهان��ی  قیمت ه��ای  براس��اس 
قیمت گذاری ش��د اما س��نگ آهن 
مش��مول  کم��اکان  گندل��ه  و 

سهمیه بندی و قیمت گذاری وزارت 
صنعت معدن تجارت قرار دارد که با 
هیچ یک از ضوابط و سیاست های 

اقتصادی کشور همخوانی ندارد. 
وی همچنی��ن از دخال��ت وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
سیاس��ت گذاری های  مس��ئول 
کالن در کسب وکار شرکت هایی 
که مالک آن مردم هستند انتقاد 
ک��رد ک��ه ب��ه نفع ش��رکت های 
ف��والدی، هزین��ه جدی��دی را به 
ضرر شرکت های معدنی تحمیل 
ک��رده اس��ت.  خدارحم��ی ادامه 
داد: ای��ن قبیل اقدامات نامتوازن 
موجب ارس��ال سیگنال های غلط 
به بازار ش��ده و ممکن است روند 
س��رمایه گذاری را از صنای��ع ب��ا 
مزیت نس��بی اقتصادی به طرف 
صنای��ع کم بازده متمایل کرده و 
سردرگمی سهامداران و زیان های 
آتی آنان را در پی داش��ته باش��د. 
ب��ر این اس��اس کان��ون نهادهای 
مالی با اولویت قرار دادن بررسی 
دغدغه های صنایع کش��ور درنظر 
دارد مطالب��ه ب��ه ح��ق آنها را از 

مراجع ذی ربط پیگیری کند. 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری اعالم کرد 

2 عامل اصلی رکود بورس و زیان 19 هزار میلیارد تومانی سنگ آهنی ها
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نگاه کارشناس

معامالت مثبت در دقایق پایانی بازار

طی معامالت روز گذش��ته، شاخص کل بازار بورس 
اوراق بهادار تهران با رش��دی مع��ادل 62.63 واحد به 
رقم 65302.5 واحد رس��ید و بدین ترتیب باری دیگر 
به محدوده حمایتی خود واکنش��ی منطقی نشان داد. 
 ارزش معام��الت این بازار در جلس��ه گذش��ته حدود 
479 میلیارد تومان به ثبت رسید که از این رقم، مبلغ 
350 میلیارد تومان آن به معامالت بلوکی  » بترانس «  
تعلق داشت. بدین ترتیب ارزش معامالت روز گذشته 
را می ت��وان حدود رقم 129 میلیارد تومان پنداش��ت 
که این رقم در مقایس��ه با روز پیش��ین خود افزایشی 
30 درص��دی را به همراه داش��ت. تعداد معامالت این 
بازار در جلسه گذش��ته 27683 بود که با محاسبه ای 
س��اده، ارزش هر معامله برای روز گذش��ته در حدود 
4.7 میلیون تومان محسوب می شود. شاخص کل بازار 
فرابورس ایران اما با تأثیر گرفتن ش��دید از بازگشایی 
نماد  » شتران «  منفی ش��ده و با کاهشی معادل 15.3 

واحد به رقم 757.8 واحد رسید. 
معامالت بلوکی بترانس در روز گذش��ته، ش��ایعات 
زیادی را به همراه داش��ت؛ در جری��ان این معامالت، 
صحبت ه��ای زی��ادی از خری��د این بل��وک مدیریتی 
توس��ط ش��رکت  » آداک «  در فضای مجازی به وجود 
آمد. با گذش��ت زمانی نس��بتا کم، خرید این بلوک به 
شخصی حقیقی  )برخالف واقعیت حقوقی به حقوقی 
بودن معامله( نسبت داده شد. نکته مشخص در مورد 
معامله بلوکی این نماد، خروج  » سینا فرآیند نیرو «  به 
دلیل عدم توانایی پرداخت اقساط این بلوک به سازمان 
خصوصی سازی است. خریدار این بلوک توسط حقوقی  
به جز آداک صورت گرفته اس��ت؛ چرا که این حقوقی 
در ابتدای هفته 25 میلیون برگه س��هم از دارایی خود 
را فروخت��ه و با در نظر داش��تن این موضوع نمی توان 
خرید این بلوک مدیریتی را به وی نسبت داد. معامالت 
روز گذش��ته بازار سرمایه، فراز و نشیب های فراوانی را 
به همراه داش��ت. با گشایش بازار شاخص در مسیری 
نوس��انی قرار گرفت و تا ساعت 12:15 در بازه 10- تا 
10 واحد به نوسان پرداخت. در دقایق پایانی زمان بازار، 
معامالت مثبت چند سهم، ارتفاع شاخص را افزایشی 
جزئی بخش��ید تا کندل روز گذشته با رنگ سبز بسته 

شود. 
معام��الت بازار در روز جاری حساس��یت نس��بتا 
زیادی را به همراه دارد. خوشبین ترین تحلیلگران در 
بازه زمانی کنونی انتظار رشدی را برای بازار سرمایه 
تعریف نمی کنند و این موضوع همنهشتی فراوانی با 
ش��رایط موجود بازار دارد. عدم مشارکت حقیقی ها 
به عنوان خریدار در روز گذش��ته، س��ایه سنگینی را 
بر س��ر معامالت روز گذشته می افکند و این موضوع 
به خودی خود می تواند نفی کننده رشد بازار باشد. 

بدین ترتیب برای معامالت روز جاری دو سناریوی 
متفاوت به وجود می آید. در س��ناریوی نخس��ت که 
احتمال وقوع باالیی دارد، در ابتدای بازار، پس��ماند 
تقاضای باقی مانده از روز گذش��ته در ابتدای بازار از 
بی��ن خواهد رفت و پس از آن روند نزولی ش��اخص 
کل و بازار سرمایه از سر گرفته خواهد شد. سناریوی 
دوم که مطلوب رش��د بازار است، از حضور تقاضای 
نس��بی در تمام طول بازار خب��ر می دهد که در این 
صورت نبای��د برای ای��ن روز ارزش معامالتی بیش 
از 100میلی��ارد توم��ان را انتظار داش��ت. همچنین 
برای وقوع این س��ناریو انتظار می رود خرید کدهای 
حقیقی بیشتر یا مساوی با میزان فروش شان باشد. 

شنیده ها و شایعات بازار

خاورمیان�ه: در این نم��اد زمزمه هایی از احتمال 
وجود تعدیل مثبت در بازار به گوش می رسد. 

غپاک: ش��نیده ها حکایت از ط��ی کردن مراحل 
قانون��ی انتق��ال کارخانه ب��ه مکان جدی��د و تغییر 

کاربری زمین کشاورزی به صنعتی دارند. 
پتروش�یمی پردیس: شنیده ها حاکی از نگرانی 
بازار از افت قیمت اوره به سطوح کمتر از 275دالری 
اس��ت همچنی��ن زمزمه های��ی از ع��دم کاهش نرخ 
خوراک از مهم ترین دالی��ل کاهش تحرکات مثبت 

در این غول اوره ساز شنیده می شود. 
تاپیکو: احداث پروژه ستاره خلیج فارس، که بالغ 
بر 3میلی��ارد یورو برای تاپیکو هزینه دربر داش��ته، 
تاکنون با پیش��رفت 84 درصدی همراه بوده اس��ت. 
باراه اندازی فاز اول پاالیش��گاه تا پایان س��ال جاری، 
12 میلیون لیت��ر بنزی��ن ی��ورو 4 و 4 میلیون لیتر 
گازوییل یور 4 تولید می شود، گویا قرار است انتقال 
میعانات گازی از عس��لویه با بندرعب��اس، از طریق 
خط لول��ه انتقال خ��وراک به ط��ول 388 کیلومتر 
انجام گیرد. پیش بینی شده این پروژه با بودجه 3.8 

میلیارد یورویی به پایان برسد. 
رتکو: شنیده ها حکایت از قراردادهای جدید رتکو 

دارند که تا مهر ماه اعالم خواهد شد. 
ک�ی بی س�ی: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که 
کی بی س��ی با تعدیل مثبت در گزارش ش��ش ماهه 

همراه خواهد بود. 
آکنت�ور: ش��نیده ها حاکی از آن است که آکنتور 
بعد از مجمع در قیمت های 1400 تومان بازگشایی 

خواهد شد. 
ش�بریز: خبر ها حاکی از بهره برداری از واحد تولید 
گرانول و آسفالت جدید، افزایش سرمایه 100درصدی 

از محل مطالبات و آورده نقدی در این نماد است. 
فوالد: شنیده ها حکایت از پیشنهاد انجمن فوالد 
برای افزایش تعرفه واردات برخی محصوالت فوالدی 

است.
ش�رانول: شنیده ها از ش��رانول حکایت از تغییر در 
پیش بینی س��ود و کاهش سود ش��رکت دارند. توصیه 
می شود برای خریدهای سنگین منتظر گزارش سه ماهه 
دیگری باشیم. پیش بینی سود فعلی با پوشش سود حال 

حاضر ریسک خرید های سنگین را باال می برد.

 انتظار نزول بیشتر قیمت نفت
 و رشد نرخ برابری دالر به ریال

در کوتاه مدت

 روز گذشته قیمت جهانی نفت باز هم کاهش یافت 
تا ش��اهد طوالنی ترین روند کاهش از ابتدای س��ال 
جاری باشیم. نفت خام آمریکا )WTI( به پایین ترین 
س��طح خود طی 6.5 س��ال گذش��ته رسید و کمتر از 
42 دالر معامله شد و سطح حمایتی کوتاه مدت خود 
)شش ماهه( را شکست. نگرانی از مازاد عرضه همانند 
هفته های گذشته اصلی ترین عامل کاهش قیمت نفت 
بود. طی هفته های گذش��ته نه تنها هیچ نش��انه ای از 
کاه��ش عرضه وجود نداش��ته بلک��ه با توجه به اینکه 
تحریم ه��ای نفت��ی ایران به گفته وزیر نفت اواخر ماه 
نوامبر برداش��ته می ش��ود، صحبت از بازگش��ت نفت 
ایران به بازار و افزایش 500 هزار بش��که ای تولید در 
کوتاه مدت اس��ت. آژانس بین المللی انرژی نیز برآورد 
خود از افزایش تولید نفت ایران بعد از برداشته شدن 
تحریم ها را طی هفته گذشته منتشر کرد که براساس 
 آن انتظ��ار م��ی رود تولید نفت ای��ران که در ماه اوت 
2 میلیون و 870هزار بشکه بود، چند ماه پس از لغو 
تحریم ه��ا به حدود 3میلیون و 400 هزار تا 3 میلیون 
و 600 هزار بش��که در روز برس��د که مازاد عرضه در 

بازار را تشدید خواهد کرد. 
چش��م انداز مثبتی ب��رای افزایش تولید نفت عراق 
نیز وجود دارد که در کنار رقابت موجود بین اعضای 
اوپک برای حفظ س��هم بازار و تغییر سیاس��ت های 
س��همیه بندی تولی��د و کنترل قیمت این س��ازمان، 
فش��ار عرضه بیش��تری در آینده نزدیک ایجاد خواهد 
ک��رد. در کن��ار همه این موارد باید به روند افزایش��ی 
بهره وری و کاهش بهای تمام ش��ده اس��تخراج نفت از 
مناب��ع غیر متع��ارف در آمریکا و افزایش قدرت رقابت 
نفت ش��یل با نفت اس��تخراجی از منابع متعارف، نیز 

توجه کرد. 
 در ط��رف تقاض��ا نیز رک��ود اقتصادی چین تمامی 
بازار ها را تحت تاثیر قرار داده، آمارها نش��ان می دهد 
تولید این کش��ور در ماه ژوئیه ضعیف ش��ده اس��ت. 
ش��اخص مدی��ران خرید کایکس��ین از 49.4 در ماه 
ژوئن به 47.7 )پایین ترین س��طح دو س��ال گذشته( 
در ماه ژوئیه رسیده است. ارقام پایین تر از 50 نشان 
می ده��د ک��ه فعالیت تولیدی در حال کاهش اس��ت. 
اگ��ر چ��ه واردات نفت خام چین هم اکنون در س��طح 
بی سابقه ای قرار دارد اما صحبت از رکود باعث تردید 
در مورد ادامه دار بودن این تقاضا شده است. همچنین 
انتطار کاهش تقاضا از سوی پاالیشگاه های آمریکا با 
نزدیک ش��دن به هفته های پایانی فصل تابس��تان نیز 

وجود دارد. 
 جلس��ه بان��ک مرکزی آمریکا ب��رای تصمیم گیری 
درباره نرخ بهره نیز قرار است اواخر تابستان )اواسط 
ماه سپتامبر( برگزار شود. که انتظار افزایش نرخ بهره 
و تقویت دالر احتماال به ریزش بیشتر در بازار نفت تا 

قبل از این تاریخ خواهد شد. 
 در بازار داخل روند کاهش��ی قیمت نفت منجربه 
فش��ار درآمدی بیش��تر بر بودجه سال جاری خواهد 
ش��د که افزایش اندک نرخ دالر به دلیل مذکور دور 
از ذهن نیست. همچنین انتظار می رود شاهد افزایش 
تقاضای ارز )دالر( برای واردات مواد اولیه و تجهیزات 
از س��وی ش��رکت ها و تولید کنندگان بخش دولتی و 
خصوص��ی ط��ی هفته های آتی باش��یم. تقاضایی که 
براس��اس آمارهای س��ازمان بنادر در چهارماهه اول 
سال نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه 
بوده است و دلیل اصلی آن نیز انتظار فعاالن اقتصادی 
برای مش��خص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای برای 
برنامه ریزی کس��ب و کار خود بوده است. براساس این 
موارد و با در نظر گرفتن افزایش تقاضای مس��افرتی 
دالر در ش��هریور ماه انتظار رش��دی هر چند اندک 
در ن��رخ دالر وج��ود دارد. و انتظار می رود وارد کانال 
34.000 ریال شود. اما رشد بیشتر آن در کوتاه مدت 
ب��ا توجه به سیاس��ت های تثبی��ت بانک مرکزی دور 

ذهن است. 

کوتاه با کدال

-آهنگری تراکتورسازی ایران  )خاهن( پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی ب��ه 94/12/29 
دوره سه ماهه  )حسابرسی نشده( خود را، با سرمایه 
320000میلیون ریال مبلغ 243 ریال به طور خالص 

و پس از کسر مالیات اعالم کرده است. 
-در اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی میان دوره ای 
س��ه ماهه منتهی به 94/03/31  )حسابرس��ی نشده( 
کش��تیرانی جنوب خط ایران  )حجنوب( آمده اس��ت 
که فروش شرکت 4 درصد نسبت به سال 93 کاهش 
داشته است. سود ناخالص 77 درصد، سود عملیاتی 
86 درصد و سود خالص 96 درصد کاهش داشته اند. 
سود محقق شده برای هر سهم در این سه ماه مبلغ 

2 ریال است. 
-نام��ه ای ب��ه روی ک��دال ب��ا موض��وع پیش��نهاد 
هیات مدی��ره به مجمع فوق العاده درخصوص افزایش 
سرمایه شرکت سیمان درود  )سدور( آمد. این افزایش 
سرمایه از مبلغ 80 میلیون ریال به 800 میلیون ریال 
تغییر یافت. افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی 

دارایی ها به روی کدال قرار گرفت. 

نمای اقتصادی

دریچه

عمق بازار

حرف های درگوشی

 امیر حسین محمدی
مدیر معامالت بورس کاال و انرژی
شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین

محمدرضا نیک رفتار
تحلیلگر بازارهای مالی

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه 

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

ملیحه کریم شاهی
معامله گر
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وضعی�ت توس�عه تج�ارت 
الکترونیک و سرمایه گذاری 
در ای�ن بخ�ش را چط�ور 

می بینید؟ 
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه 
در جامع��ه کمت��ر کس��ی را 
می بینی��م ک��ه در م��راودات 
روزان��ه  اقتص��ادی  و  مال��ی 
خ��ود از ابزاره��ای تج��ارت 
نکند  اس��تفاده  الکترونی��ک 
و طبیعت��ا فع��االن اقتصادی 
و صاحب��ان کس��ب و کار هم 
از ای��ن قاعده کلی مس��تثنا 
نیس��تند. امروزه ه��ر فعالیت 
اقتص��ادی درزمینه خدماتی، 
کش��اورزی  تجاری،  صنعتی، 
و... ب��ه نوعی ب��ا محیط های 
الکترونیکی در ارتباط اس��ت 
و زمانی که یک س��ر داستان 
به مناف��ع مالی مس��تقیم یا 
غیرمس��تقیم متص��ل باش��د 
الکترونیک  تج��ارت  موضوع 
مطرح می ش��ود. از این جهت 
این ال��زام و ض��رورت وجود 
دارد که غالب کس��ب و کار ها 
سرمایه گذاری  فعالیت های  و 
و  برنامه ری��زی  از  بخش��ی 
امکانات خود را در راس��تای 
در  موث��ر  حض��ور  و  ورود 
موضوع تجارت الکترونیک به 

کار گیرند. 
درواق��ع می ت��وان گف��ت 
نتوانند  که  کس��ب و کار هایی 
ی��ا نخواهن��د از ای��ن فض��ا 
بهره من��د ش��وند در بازار از 
رشد و دوام کافی برخوردار 
اقدامات  این  ب��ود.  نخواهند 
جنبه ه��ای  در  می توان��د 
عرض��ه،  معرف��ی،  مختل��ف 
تبلیغ��ات و ف��روش صورت 
س��ریع ترین،  امروزه  پذیرد. 
ارزان ترین و آس��ان ترین راه 
و  مش��تریان  متقابل  ارتباط 
بنگاه ه��ا در فض��ای تجارت 
الکترونیک تعریف می ش��ود. 
تجارت  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
الکترونی��ک را می توان یکی 

موفقی��ت  ضرورت ه��ای  از 
کس��ب و کار در شرایط فعلی 

عن��وان ک��رد. 
م�ا  وج�ود  ای�ن  ب�ا 
کس�ب و کار های زیادی در 
کش�ور داریم ک�ه با فضای 
الکترونی�ک  کس�ب و کار 
و فرصت ه�ای موج�ود در 
به کارگی�ری از چنین ابزار 
قدرتمن�دی بیگانه ان�د. به 

نظر شما مشکل چیست؟ 
است  این  مشکل  نخستین 
ک��ه ب��ا وج��ود ورود س��ریع 
ب��ه جامعه  ابزار ه��ای جدید 
ولی متاس��فانه چون پشتوانه 
بهره ب��رداری از این ابزار ها را 

نمی توانی��م  نداری��م 
ب��ه درس��تی از آنها 
و  کنی��م  اس��تفاده 
ب��ر حداقل  را  مبن��ا 
ای��ن  از  اس��تفاده 
ابزار ها قرار می دهیم. 
و  ش��بکه ها  حت��ی 
ک��ه  س��ازمان هایی 
آگاه س��ازی  وظیف��ه 
قب��ال  در  جامع��ه 
این ابزار ه��ا را دارند 
از این  ب��ه درس��تی 
اس��تفاده  امکان��ات 

نمی کنند. 
را می ت��وان  مش��کل دوم 
در ش��رایط تحریم��ی که بر 
اقتص��اد کش��ور حاک��م بود 
دانس��ت. این تحریم ها باعث 
شد در بس��یاری از بخش ها 
نتوانی��م تب��ادالت الزم را با 
مخصوصا  بین المللی  جوامع 
و  پیش��رفته  جوامع��ه  ب��ا 
باش��یم.  داش��ته  صنعت��ی 
وقت��ی ارتب��اط مناس��بی با 
دنی��ا داش��ته باش��یم مردم 
امکان��ات  و  ابزار ه��ا  ب��ا 
و  می ش��وند  آش��نا  جدی��د 
ب��ه ای��ن ترتیب نی��ازی در 
ب��ازار ش��کل می گی��رد که 
اقتصادی ناچار به  بنگاه های 
هستند.  آن  به  پاس��خگویی 

در ح��ال حاض��ر ای��ن روند 
ب��ا ی��ک وقفه زمان��ی اتفاق 
می افت��د ک��ه می تواند یکی 
از دالیل عدم رش��د تجارت 
الکترونیک در کشور باش��د. 

مش��کل س��وم ارتباطات و 
س��فر های داخلی اس��ت که 
می تواند مبن��ای خوبی برای 
افزایش نیاز ها و خواسته های 
مش��تریان باش��د. وقتی این 
نیاز ش��کل بگی��رد انگیزه ای 
برای سرمایه گذاران به وجود 
می آی��د ت��ا در ای��ن بازار ها 
در  کنن��دو  س��رمایه گذاری 
ای��ن راه از دانش روزهم بهره 

می برند. 

آگاهی  مشکل چهارم عدم 
ای��ن  از  و اطالع��ات م��ردم 
ابزار ه��ای جدی��د و ش��رایط 

استفاده از آنهاست.
مش��کل پنج��م خأل ه��ای 
قانونی اس��ت ک��ه در زمینه 
وجود  الکترونی��ک  تج��ارت 
مث��ال  به عن��وان  دارد. 
انجام  ب��رای  که  کارم��زدی 
یک تراکنش مالی در زمینه 
تج��ارت الکترونی��ک مطرح 
مکانی��زم  هن��وز  می ش��ود 
درس��تی برای پرداخت این 
کارم��زد وج��ود ن��دارد. در 
فرم کل��ی مکانیزم درآمدی 
بخ��ش  ب��رای  مش��خصی 
تج��ارت الکترونی��ک به ویژه 

جنبه ه��ای  از  برخ��ی  در 
زیرس��اختی موجود نیس��ت 
س��رمایه گذاران  رو  ای��ن  از 
و  حض��ور  ب��رای  رغبت��ی 
سرمایه گذاری در این بخش 

ندارن��د. 
ساختار اقتصادی و مالی ما 
چقدر پتانسیل های الزم را 
برای سرمایه گذاری و ورود 

به این بخش دارد؟ 
ب��ه لحاظ ب��ازاری به دلیل 
و  کش��ور  ج��وان  جمعی��ت 
ام��کان ش��کل گیری تقاض��ا 
برای اس��تفاده از این ابزار ها، 
پتانسیل های الزم وجود دارد 
اما در بخش س��رمایه گذاری 
خأل ه��ای  همچن��ان 
زی��ادی به وی��ژه برای 
توسعه ای  شرکت های 
از  می ش��ود.  احساس 
س��وی دیگر به دلیل 
ش��رایط ویژه و خاص 
اقتص��ادی  س��اختار 
ش��رایط  و  کش��ور 
س��ال ها  که  تحریمی 
ب��ر اقتصاد م��ا حاکم 
اس��ت و ما را از سایر 
اقتصاد ها متمایز کرده 
در حال حاضر شرایط 
مقاب��ل  در  ایده آل��ی 
ندارد  ق��رار  س��رمایه گذاران 
اما با گذش��ت زمان می توان 
ش��رایط بهتری را ب��رای این 

موضوع ترسیم کرد. 
دلیل اینکه سرمایه گذاری 
خوب�ی درزمین�ه تج�ارت 
الکترونیک انجام نمی شود، 

چیست؟ 
ما س��رمایه گذاران موفقی 
داری��م که ت��وان حضور در 
این بخ��ش را دارند اما این 
تمای��ل ب��رای ورود به بازار، 
و  کس��ب و کار  راه ان��دازی 
س��رمایه گذاری وجود ندارد 
و ش��اید مهم ترین دلیل آن 
حضور بی��ش از 70 درصدی 
دول��ت در اقتصاد اس��ت. از 

س��رمایه گذاران  دیگر  سوی 
از  گس��ترده ای  حج��م  ب��ا 
قوانین و بوروکراس��ی اداری 
مواجهن��د که عم��ال موجب 
س��رمایه گذاران  دلس��ردی 

می شود. 
دول��ت باید ای��ن بخش از 
کار را ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگ��ذار کن��د. از طرف��ی هم 
ب��رای  خصوص��ی  بخ��ش 
فعالیت  مجوز ه��ای  گرفت��ن 
اس��تعالم های مختلف��ی را از 
دریافت  مختل��ف  ارگان های 
می کند که ی��ک مانع بزرگ 
است؛ البته س��ازمان تجارت 
متولی  به عن��وان  الکترونیک 
مط��رح اس��ت اما عم��ال این 

روند ها باید طی شود. 
تجارت  توس�عه  س�ازمان 
این  الکترونیک در توسعه 

روند چقدر موثر است؟ 
نق��ش خاصی  نظ��رم  ب��ه 
نداش��ته اس��ت و نتوانس��ته 
تس��هیل  جه��ت  در  کاری 
ای��ن زمینه برای  فعالیت در 

سرمایه گذاران انجام دهد. 
ب�رای  راهکار های�ی  چ�ه 
بیش�تر  س�رمایه گذاری 
کسب و کار ها در این زمینه 

پیشنهاد می کنید؟ 
ابتدا بای��د در بحث قوانین 
و مقررات تعریف درس��تی از 
فعالیت در این زمینه صورت 
بع��دی  مرحل��ه  در  گی��رد. 
دولت باید س��رعت واگذاری 
فعالیت ه��ا و تصدیگری خود 
را در این بخش س��رعت دهد 
تا دول��ت به عنوان یک رقیب 
ب��رای س��رمایه گذاران بخش 
مورد  نشود.  مطرح  خصوصی 
اقتص��ادی  س��اختار  بع��دی 
است که عمدتا بر پایه اصول 
بازرگان��ی و حمای��ت از این 
بخش طرح ریزی ش��ده است 
نه بر پایه تولید که باید مورد 
بازنگری قرار  تجدید نظ��ر و 

گیرد. 

در گفت وگو با مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مطرح شد 

موانع و مشکالت سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک 

کسب و کار

 گزارشی از راه اندازی 
یک فروشگاه شال و روسری

ترکیبی از رنگ، طرح و سرمایه 

هر کشوری با توجه به فرهنگ خود پوشش مشخصی 
برای اقشار مختلف جامعه دارد، شال و روسری به عنوان 
پوش��ش س��ر و گردن بانوان، طی چند ده��ه اخیر در 
کش��ور ما استفاده می ش��ود. فروش��گاه های مربوط به 
این پوش��اک در سطح ش��هرها در حال افزایش هستند 
و ب��ا توجه به مدل ها، طرح ه��ا و رنگ هایی که روزبه روز 
در ح��ال افزایش اند بازار خوبی را برای خود دس��ت و پا 
کرده اند. س��تون کس��ب وکاری امروز قصد دارد چند و 
چون راه اندازی یک فروش��گاه مخصوص شال و روسری 

را بررسی کند. 

نخستین نکته، پاخور مغازه
پاخور، اصطالح معروفی که بین کاسبان و مغازه داران 
صنف پوشاک رایج است و برای سنجش میزان رفت و آمد 
مشتری از این اصطالح اس��تفاده می کنند، نکته ای که 
باید به آن توجه ویژه داشته باشید همین مسئله پاخور 
اس��ت. مغازه یا فروشگاه شما باید در منطقه ای باشد که 
رفت و آمد بانوان زیاد بوده یا در کنار س��ایر فروش��گاه ها 
مانند مانتو فروشی یا لباس زنانه فروشی واقع شده باشد. 
همچنین دقت کنید که چون بازار مخاطب شما بانوان 
هستند مغازه تان دسترسی خوبی به وسایل حمل و نقل 

عمومی داشته و خوش مسیر باشد. 

 ظواهر جذاب
مس��ئله بعدی که باید در راه ان��دازی این مغازه به آن 
توجه کنید، مسائل ظاهری است، مثل اسم جذاب برای 
مغازه، دکوری متفاوت از بیرون و چشمگیر برای داخل 

مغازه. 
همان طور که پیش تر هم اش��اره شد مخاطبان شما 
خانم ها هس��تند. اغل��ب خانم های ج��وان ذوق هنری 
خوب��ی دارند و ش��ما با مقداری خالقی��ت می توانید از 
جذابیت های بصری خانم ها اس��تفاده مناسبی کرده و 
آنه��ا را به خوبی جذب کنید. در این مورد اس��تفاده از 
مانکن پیشنهاد نمی شود و عکس و پوستر جایگزین های 
بهتری هستند به عالوه استفاده از خود روسری ها روی 
آویز و قفسه های رنگی گزینه جذابی است. به عالوه به 

رنگ سال توجه کنید. 

یکی از مهم ترین مزایای این کار فاس��د نشدن کاال و 
حتی در بیش��تر مدل ها از مد نیفتادن آنهاست. در واقع 
شال و روسری های تک رنگ که همیشه طرفداران خود 
را دارند و س��ایر رنگ بندی ها ه��م عموما چون به عنوان 
پوش��اک جانبی و برای س��ت کردن با سایر لباس های 
اصلی خریداری می شوند خیلی روی مد پیش نمی روند. 

بازارهای خرید
تهیه اجناس اولیه هم یکی از مس��ائل مهم برای این 
کسب وکار است. در س��ال های گذشته اغلب روسری ها 
و ش��ال های موجود در بازار ایران��ی بودند اما در دو دهه 
اخیر چین به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده شال 
و روس��ری در بازار ایران برای خود جایی باز کرده است. 
برخی از برندهای دیگر هم البت��ه در این بازار به صورت 
محدود فعالیت می کنند اما شما برای تهیه کاالی داخلی 
می توانید مستقیماً با تولیدکننده های داخلی در ارتباط 
باش��ید یا به بازار بزرگ تهران سر بزنید. همچنین برای 
تهیه اجناس برند باید با نمایندگی آنها در ارتباط باشید و 
در نهایت برای وارد کردن اجناس متفرقه هم می توانید به 
مرزهای کشور مانند بندرعباس یا چابهار مراجعه کنید. 

کشش بازار
در خرید اجناس همیشه به این نکته توجه کنید که 
قدرت خرید مردم منطقه چقدر است، در واقع اگر شما 
مغازه ای در شهرستانی کوچک راه می اندازید یا در مناطق 
پایین شهر که مردم منطقه قدرت خرید پایین تری دارند 
بالطبع نمی توانید روسری های مارک دار و گران قیمت را 
در آنج��ا به خوبی بفروش��ید. از طرفی وجود یک مغازه 
کوچک با س��رمایه کم و جنس های بی کیفیت در مراکز 

خرید بزرگ و باالی شهر نمی تواند جذاب باشد. 

مکمل های کمکی
ش��ما اگر تمایل دارید مغازه تان رفت و آمد بیش��تری 
داش��ته باشد و بیش��تر مش��تری جذب  کند می توانید 
بخش��ی از مغازه را به فروش کاالهای جانبی زنانه مانند 
تل، کلیپس، دستمال گردن، کمربندهای زنانه، دستمال 
سر و حتی ش��ال گردن و دستکش اختصاص دهید. با 
وجود این گونه کاالهای مکمل هم کارتان بیشتر به چشم 
می آید و س��ود معقولی نصیب کسب وکارتان می شود و 
هم چشم های بیشتری به سمت کارتان جذب می شود. 
به ق��ول قدیمی ها که می گویند جنس تان جور باش��د 

مشتری بیشتری به دست می آورید. 

سرمایه های مورد نیاز
سرمایه مالی مورد نیاز برای این کار با توجه به حجم 
کار و کش��ش بازار که پیش تر راجع به آن توضیح دادیم 
بسیار متغیر است. اما برای راه اندازی مغازه حداقل فضای 
مورد نیاز که مجوز کار بگیرد ش��ش متر است و حالت 
استاندارد برای شروع کار 18متر مغازه است که با توجه 

به شهر و منطقه قیمت آن متفاوت است. 
برای خرید اجناس هم می توانید از سرمایه ای 3میلیون 
تومانی شروع کنید. اما میانگین سرمایه مورد نیاز برای خرید 
 حداقل 2هزار روس��ری با قیمت میانگی��ن 7 هزار تومان، 
14 میلیون تومان برآورد می شود. درخصوص دکور هم با 
توجه به جنسی که می خواهید کار کنید می توانید از یک 
میلیون تومان تا 5میلیون تومان خرج کنید. سود حاصله 

برای این کار بین 40 تا 60 درصد برآورد می شود. 

سرنخ

کارخانه زباله سوزی منتظر 
سرمایه گذار

کالف اول

زباله ه��ا به عن��وان عضوی جدانش��دنی در زندگی 
بش��ر همواره م��ورد توجه بس��یاری اف��راد بوده اند، 
شهرداری ها تالش می کنند نظافت و سالمت شهر را 
با دور کردن زباله ها از فضای شهری تامین کنند، از 
سوی دیگر س��رمایه گذاران راه ها و روش های زیادی 
برای دفع زباله و به عالوه استفاده و سودآوری از آن 
ب��ه کار می گیرند. در برخی مناط��ق زباله ها را دفن 
می کنند، در برخی دیگر با سوزاندن آنها و تبدیل به 
انرژی حتی کارآفرینی هم کرده اند و بسیاری هم از 
پیش��رفته ترین تکنولوژی ها برای بازیافت حداکثری 

زباله ها استفاده می کنند. 
کالف امروز در راس��تای دعوت شهردار اردبیل از 
سرمایه گذاران برای راه اندازی یک کارخانه زباله سوز 
و تولیدکنن��ده ان��رژی اس��ت. حمی��د لطف اللهیان 
در نشس��ت با س��رمایه گذاران با حضور کارشناسان 
چینی گف��ت: ش��هرداری اردبیل از اجرایی ش��دن 
طرح کارخانه زباله سوز شهری در این شهر استقبال 
می کند ک��ه احداث این کارخانه در اردبیل به لحاظ 
تامی��ن منابع مالی ای��ن طرح، با حضور فاینانس��ور 

امکان پذیر است. 
وی با اشاره به جمعیت بیش 500 هزار نفری شهر 
اردبی��ل تصریح کرد: اجرای طرح��ی برای مدیریت 
بهتر پسماندهای ش��هر اردبیل جزو اولویت دارترین 
برنامه های شهرداری بوده چرا که اعتقاد داریم عملی 
ش��دن چنین طرحی عواید بس��یار مثبتی برای این 

شهر به دنبال خواهد داشت. 
لطف اللهی��ان با اش��اره ب��ه مبلغ س��رمایه گذاری 
مورد نیاز 120 میلی��ارد تومانی برای اجرای کارخانه 
زباله س��وز در اردبی��ل افزود: در بح��ث توانمندی و 
مطلوب بودن تجهیزات ش��رکت چینی هیچ ابهامی 
نب��وده و تنها موضوع اصلی حضور س��رمایه گذارانی 
است که به صورت فاینانسور نسبت به راه اندازی این 
ط��رح اقدام کنند و ش��هرداری نی��ز می تواند در امر 
تامین زمین و نی��ز پیگیری مجوزها و دیگر مباحث 

اداری مشارکت کند. 
ش��هردار اردبیل بیان کرد: هدف اصلی شهرداری 
اردبی��ل در گام نخس��ت دف��ع بهداش��تی و اصولی 
زبال��ه ب��وده و تولید برق نی��ز در اولوی��ت دوم قرار 
دارد، بنابرای��ن ما از راه اندازی چنین مجموعه ای در 
شهرس��تان مرکز اس��تان اردبیل که می تواند ثمرات 
بس��یار مطلوب و قابل قبولی داشته باشد و بسیاری 
از معضالت و مشکالت مربوطه به پسماند شهری را 

کاهش دهد، حمایت و استقبال می کنیم. 
تحقیقات نش��ان می دهد با توج��ه به میزان و نوع 
زباله ها و پس��ماندهای تولید ش��ده در شهر اردبیل 
می توان نسبت به راه اندازی خطوط با ظرفیت 300 
تن در روز در این ش��هر اقدام ش��ود که برای اجرای 
این طرح به اختصاص زمینی به وس��عت حداقل دو 

هکتار نیاز است. 

کالف دوم

ش��روع س��رمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی 
باتوج��ه به امکاناتی که در اختیار س��رمایه گذار قرار 
می گیرد و به عالوه تس��هیل ش��رایط کار، می تواند 
راه��ی ایمن تر نس��بت به س��رمایه گذاری در س��ایر 
مناطق باش��د. در واقع مناط��ق ویژه می توانند باعث 
ایجاد اش��تغال و فرصت های س��رمایه گذاری بهتری 
هم برای منطقه باش��ند و هم موجب رونق اقتصادی 

شوند. 
فرماندار شهرس��تان چگنی در اس��تان لرس��تان 
به تازگ��ی از ایج��اد منطق��ه ویژه اقتص��ادی در این 
شهرس��تان خبر داده اس��ت که بعد از خواندن این 
خبر تصمی��م گرفتیم به مردم ای��ن منطقه به عالوه 
سرمایه گذاران عالقه مند به این شهر پیشنهاد دهیم 
تا گوش به زنگ باش��ند و با راه ان��دازی این منطقه 
ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری های خود را با توجه با 
نیازس��نجی بازار و در نظر گرفتن پتانسیل های این 

منطقه آغاز کنند. 
به گ��زارش مه��ر، جلس��ه کارگ��روه اش��تغال و 
س��رمایه گذاری شهرستان چگنی به ریاست فرماندار 
شهرس��تان چگنی و با حضور رییس اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن خرم آباد، در محل س��الن جلس��ات 

فرمانداری برگزار شد. 
در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان 
چگن��ی درمنان، فرمان��دار چگنی با تاکی��د بر اینکه 
افزایش اش��تغال منوط به بهبود فضای کس��ب و کار و 
افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است گفت: در 
این راس��تا مشکالت و بوروکراسی اداری برای جذب و 

تشویق بیشتر سرمایه گذاران رفع می شود. 
درمن��ان از پیگی��ری ب��رای ایج��اد منطق��ه ویژه 
اقتصادی در شهرستان چگنی و اختصاص 50 هکتار 
از اراضی منابع طبیعی شهرستان برای این امر خبر 
داد و گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی موجب رونق 
اقتصادی شهرس��تان و گامی مهم در راستای توسعه 

و شکوفایی اقتصاد استان لرستان خواهد بود. 

شکوفه میرزایی
عباس نعیم امینی 

تج�ارت الکترونی�ک یک�ی از زمینه ه�ای 
فعالیت س�ودآور و رو به رشد در کشور است 
که می تواند در زمینه ه�ای صادراتی و بهبود 
تراز تجاری کش�ور نقش مثبت و موثری ایفا 
کند از ای�ن رو در مطالب مختلفی در توصیه 

به سرمایه گذاران، این بخش را به عنوان یکی 
از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در کشور 

معرفی کردیم. 
ای�ن رش�ته فعالیت ک�ه به عن�وان یکی از 
فرصت های نوظهور در عرصه س�رمایه گذاری 
در کش�ور مطرح ش�ده و در س�ال های اخیر 
توانس�ته ب�ه جای�گاه درخوری دس�ت یابد 

همچن�ان ب�ا برخ�ی از خأل ه�ای قانون�ی و 
مش�کالت زیرساختی دست به گریبان است. 
در ای�ن گفت وگو پای صحبت های س�یدامیر 
میرافض�ل، مدی�ر عام�ل ش�رکت تج�ارت 
الکترونیک پارس�یان نشس�تیم تا به بررسی 
مشکالت و موانع سرمایه گذاری در این بخش 

بپردازیم.

در جامعه امروز کمتر کسی را می بینیم 
که در مراودات مالی و اقتصادی روزانه 

خود از ابزارهای تجارت الکترونیک 
استفاده نکند و طبیعتا فعاالن 

اقتصادی و صاحبان کسب و کار هم از 
این قاعده کلی مستثنا نیستند. امروزه 
هر فعالیت اقتصادی درزمینه خدماتی، 

 صنعتی، تجاری، کشاورزی و... 
 به نوعی با محیط های الکترونیکی 

در ارتباط است

پیشنهاد »هیوندا« 
برای سرمایه گذاری در بندر انزلی

شرکت هیوندای کره جنوبی خواستار 
س��رمایه گذاری در بندر انزلی شد. به 
گزارش تسنیم، طی جلسه ای با حضور 
نماینده ش��رکت هیوندای کره جنوبی 
 Hyundai Development(
کل  اداره  مدی��رکل  و   )Company
بن��ادر و دریان��وردی اس��تان گی��الن 
این ش��رکت خواستار س��رمایه گذاری 
در بندر انزلی ش��د. الزم به ذکر اس��ت 
اعضای گروه ش��رکت هیوندای کره در 
جلسه فوق براساس نقطه نظرات اعالم 
شده عالقه مندی خود را به این همکاری 
اعالم داش��تند. در این جلس��ه نعیمی، 
مدی��ر کل بن��ادر و دریانوردی اس��تان 

گیالن توضیحاتی در رابطه با چگونگی 
روند توسعه زیرساخت های بنادر حاشیه 
خزر خصوصا ترانزیت کاال از حاشیه خزر 
ب��ه انزلی و بندرعباس و اروپا ارائه کرد و 
مقرر شد با توجه به بازدیدهای میدانی 
نماین��دگان ش��رکت HDC از بندر و 
همچنین تصمیمات اتخاذ شده در دفتر 
مدیریت بندر انزلی، نقطه نظرات ارائه و 
پس از بررسی های الزم تصمیمات نهایی 
معمول شود. لی س��ونگ گان، نماینده 
شرکت HDC )یکی از اپراتورهای بندر 
بوسان( نیز خواس��تار سرمایه گذاری در 
سایت های زیرساختی و روساختی بندر 

انزلی شد. 

تربت حیدریه ظرفیت های خوبی برای 
جذب سرمایه گذار خارجی دارد

فرماندار ویژه تربت حیدریه گفت: 
داش��تن  لحاظ  ب��ه  این شهرس��تان 
زیرس��اخت های مناس��ب کشاورزی، 
و  بازرگان��ی  مع��ادن،  صنعت��ی، 
جاذبه ه��ای تاریخ��ی و گردش��گری 
ج��ذب  ب��رای  خوب��ی  ظرفی��ت  از 
برخوردار  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
است. حسن فتحی نیا در گفت وگو با 
ایرنا افزود: خدم��ات مورد نیاز برای 
تشویق سرمایه گذاران خارج کشور و 
با دستگاه های مربوط صورت  استان 
گرفته اس��ت. فرماندار تربت حیدریه 
اظهار داش��ت: دو بانده بودن مس��یر 
تربت حیدریه - مش��هد و همچنین 

اتصال این شهرستان به شبکه ریلی 
کش��ور از جمله امتیازات خاص این 
منطق��ه اس��ت که از میزان ریس��ک 
س��رمایه گذاری در ای��ن شهرس��تان 
کاس��ته اس��ت. فتحی نیا با اشاره به 
بازدی��د اخیر خ��ود از مرکز مدیریت 
در  خارجی  س��رمایه گذاری  خدمات 
مش��هد اظهار داش��ت: از مس��ئوالن 
به زودی  ش��ده  درخواس��ت  مربوطه 
نس��بت ب��ه اس��تقرار نمایندگی این 
مرک��ز خارج��ی در ترب��ت حیدریه 
اقدامات الزم را ص��ورت دهند، زیرا 
کمبود این مرکز در این شهرس��تان 

مشهود است. 



در گفت وگو با کارشناسان و فعاالن اقتصادی بررسی شد 

عملکرد اقتصادی دولت زیر ذره بین 
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توجیهی برای عدم اجرای وعده ها 
وجود ندارد

اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کش��ور را در دو سال 
گذشته بررس��ی کنیم نخستین مشخصه ای که به طور 
برجسته و بارز در تمام بخش های تولیدی وجود داشته 
رکود اقتصادی است. این پدیده که متاثر از شرایط تورمی 
افسارگسیخته سال های 90 و 91 از اواخر سال 91 شکل 
گرفت، چندپاس��خ مشخص را در ذهن فعاالن اقتصادی 
در رابطه با وضعیت این دو سال متبادر می سازد. رکود، 
کسادی، کاهش ظرفیت تولید کارخانجات، عدم فروش 
کاال، مش��کل نقدینگ��ی و درنهایت تعطیل��ی برخی از 

واحد های تولیدی. 
این پاسخ ها برآیند آن چیزی است که درهمه تولیدات 
و به ویژه صنعت نساجی کش��ور اتفاق افتاد. به هر حال 
وضعیت بحرانی که اقتصاد کشور با آن مواجه بود شرایط 
سختی را پیش روی دولت قرار داد و با اقداماتی که انجام 
شد از بدتر شدن اوضاع جلوگیری شد. اینکه صحبت از 
رش��د اقتصادی می شود به معنای رشد مثبت و شرایط 
رونق در اقتصاد کشور نیس��ت. در شرایطی که ما رشد 
منفی را تجربه می کردی��م، از وخامت اوضاع جلوگیری 
ش��د. وقتی صحبت از رش��د اقتصادی می شود آثار این 
رش��د باید در فضای تولید و اقتصاد کش��ور نمود داشته 
باشد. شاید افزایش درآمد های نفتی، افزایش درآمد های 
مالیات��ی یا افزای��ش ص��ادرات حاصل از خام فروش��ی 
محص��والت معدنی، نفتی و پتروش��یمی بتواند رش��د 
اقتصادی مقطعی را نش��ان دهد ولی درواقعیت امر بدنه 
اصلی واحد های اقتصادی و تولید این رش��د را احساس 
نمی کنند. هر چند همچنان تولید کنندگان بخش های 
اقتصادی با مشکالت زیادی مواجهند اما می توان گفت 
کنت��رل تورم و جلوگی��ری از بدتر ش��دن اوضاع، ثبات 
بازارارز و نزدیک شدن نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد، 
لغو یا اصالح بخشنامه های مخل فضای کسب و کار و ابالغ 
قانون رفع موانع تولید از اقدامات مثبت دولت در دوسال 
گذشته بود اما مهم ترین نقطه ضعف دولت را شاید بتوان 
در عدم هماهنگی میان شعار های دولت و آنچه عمال در 
فضای اقتصادی در برخی از حوزه ها مانند کنترل واردات، 
جلوگیری از قاچاق کاال، حمایت از صادرات و تنظیم بازار 
و... رخ داده ذکر کرد و به دلیل آنکه بدنه دولت اعتقادی 
به این سیاست ها ندارد در فاز اجرایی با مشکالتی همراه 
شده است. در شرایطی که تولید کننده داخلی همچنان 
با مشکالت داخلی دس��ت و پنجه نرم می کند صحبت 
از حمایت و توس��عه صادرات در حد ش��عار باقی خواهد 
ماند. فکر می کنم در شرایطی که توافق هسته ای صورت 
گرفت��ه و کانال های ارتباطی با دنیا برقرار ش��ده به نظر 
می رسد دولت هیچ توجیهی برای عدم اجرای وعده های 

خود نداشته باشد. 

 نمی توان گفت دولت عملکرد 
مثبتی نداشت

اگ��ر بخواهیم درخصوص عملکرد دولت در دو س��ال 
گذش��ته صحبت کنی��م ذکر چند نکته ضروری اس��ت. 
به طور کل��ی دولت ه��ا در دوره اول ب��ا محدودیت های��ی 
مواجهن��د ک��ه در دوره دوم وج��ود ن��دارد. نکت��ه اول 
محدودیت بودجه اس��ت، دولت ها نخس��تین س��ال را با 
بودجه دولت قبل س��پری می کنن��د و دلیل این امر هم 
ساختار بودجه ریزی کشور است. بنابراین دولت در سال 
اول تابع بودجه ای اس��ت که در آن دخالت حداقلی دارد. 
دومین نکته درخصوص مشکالتی که در این دوره وجود 
داشته است برای مثال ظرفیت بودجه متناسب با شرایط 
تعریف ش��ده نبود حدود 400 هزار میلیارد تومان تعهد 
ایجاد شده بود اما بودجه عمرانی بیش از 30 هزار میلیارد 
تومان نمی توانس��ت باش��د یا 215 میلیارد تومان بدهی 
ایجاد ش��ده بود اما درآمد دولت از جهت منابع و مصارف 
تعیین ش��ده بود و... بنابراین بای��د به دولت حق بدهیم 
ک��ه در دو س��ال اول عمال نتواند به ح��د قابل قبولی از 

خواسته  هایش برسد. 
ام��ا در م��ورد اتفاقاتی هم که در این زم��ان کوتاه رخ 
داده نمی توان گفت که دولت عملکرد مثبتی نداشت. در 
مسئله سیاس��ت های پولی دولت سعی کرد تا با کنترل 
نقدینگی مسئله تورم را تاحدی کنترل کند. از سوی دیگر 
دولت سعی داش��ته تا در شفاف سازی مسائل اقتصادی 
قدم بگذارد و برخی از موانع تولید و اش��تغال در کش��ور 
را مرتفع کند که الیحه رفع موانع تولید ازجمله اقدامات 
ارزشمند دولت در این زمینه بود. نکته سوم در عملکرد 
دولت در سیاست خارجی بود که توافق هسته محصول 
همین سیاس��ت های مدیریت ش��ده دولت برای کاهش 
فش��ار تحریم ها بر اقتصاد کشور است. بنابراین نمی توان 
عملک��رد دولت را منفی ارزیابی کرد. در بخش اش��تغال 
و تولید در برخی زمینه ها مانند تامین نقدینگی، تامین 
مواد اولیه و تامین قطعات به لحاظ آماری وضعیت نسبت 
به دوس��ال گذشته بهبودی نداشته اما این موضوع بیش 
از آنکه به عملکرد دولت بس��تگی داشته باشد محصول 
ش��رایط تحریمی در اقتصاد کش��ور اس��ت، در مجموع 
دولت طی این دو سال با محدودیت هایی مواجه بوده که 
قابل انکار نیست، از  این رو نمی توان گفت که دولت عملکرد 
کامال مثبت و موفقی داش��ته اما الاقل ازنگاه کارشناسی 

نمره قابل قبولی دریافت می کند.

امیدهایی که با تدبیر محقق شدند 
و امیدهایی که در لیست انتظارند 

ایران نه فقط در بین کش��ورهای منطقه، بلکه در 
س��طح جهان جایگاهی خاص دارد. از سال های پس 
از انقالب اس��المی تاکنون، دولت های مختلفی زمام 
امور این کش��ور را در دست گرفتند، دولت هایی که 
کارنامه ه��ای متفاوتی را ثب��ت کرده اند. اما وضعیت 
دولت کنونی ایران، ماه هاست زیر ذره بین نشریات و 
خبرگزاری های مختلف قرار گرفته است. شاید یکی 
از بزرگ ترین علت های این توجه، به مسئله هسته ای 
ایران و مذاکرات برای به نتیجه رسیدن بازگردد. به 
نظر می رس��د منتقدان یا تحس��ین کنندگان دولت 
رییس جمهور روحانی، به اتفاق آرا، توافق هس��ته ای 
را نقط��ه عطفی در کارنامه دیپلماتیک وی می دانند 
اما مس��ئله فقط توافق نیست. ایران منابع متعددی 
دارد، صادر کنن��ده ب��زرگ نفت اس��ت و ب��ا برخی 
از دولت ه��ای غرب��ی تضادهای فک��ری و اختالفات 
ریش��ه ای دارد. این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر 
باعث می ش��وند، دولت راهی پر پیچ و خم در مسیر 

پویایی اقتصادی در پیش داشته باشد. 

بررسی ایران از چند دریچه 
نش��ریه اکونومیس��ت از جمل��ه نش��ریاتی اس��ت 
که در طول دو س��ال اخیر گزارش ها، بررس��ی ها و 
تحلیل ه��ای متعددی در مورد دولت ایران منتش��ر 
کرده اس��ت که برخی مثبت و با رگه های تحس��ین 
و برخ��ی کامال نقادانه بوده اند. چند دریچه اصلی در 
مقاالت اکونومیست را می توان چنین خالصه کرد: 

دریچه سیاس�ت خارج�ی: دولت ای��ران برگ 
برن��ده ای به نام محم��د جواد ظری��ف دارد، مردی 
ک��ه موفقی��ت توافق هس��ته ای را به ارمغ��ان آورد 
و بین بس��یاری از ایرانیان محبوب ش��د. شاید این 
بزرگ ترین دس��تاورد دولت باشد که توانست بدون 
اب��زار نظامی و در صلح و آرامش، به توافقی دس��ت 
یابد که از دید بس��یاری از کارشناس��ان به بن بست 
رسیده بود. به طورکلی عملکرد دولت ایران در بخش 
سیاس��ت خارجی در خور تحسین است. عملکردی 
که باعث شده تنش های سیاسی به شدت تقلیل یابد. 
دریچ�ه اش�تغال و تحصیل: بخ��ش بزرگی از 
جمعی��ت ای��ران را نی��روی ج��وان، تحصیلکرده و 
نیازمند ش��غل تشکیل داده اس��ت. بخش بزرگی از 
آرای پی��روزی رییس جمهور روحان��ی را نیز همین 
جمعی��ت ج��وان و جوی��ای بهبود اوضاع تش��کیل 
می دهند. در طول چند سال گذشته، شرایط تحریم 
و ت��ورم، زمینه را ب��رای باال رفتن ن��رخ بیکاری در 
ای��ران فراهم کرده بود. یک��ی از بزرگ ترین نقدهای 
وارده به دولت فعل��ی، حول نرخ بیکاری می چرخد. 
منتق��دان معتقدن��د گرچ��ه تالش ه��ای دولت در 
زمینه بهبود سیاس��ت های خارجی تحس��ین برانگیز 
است اما تالش��ی برای توجه به بهبود وضع بیکاری 
جوانان انجام نش��ده و این نرخ کاه��ش پیدا نکرده 
اس��ت. طبق گزارش صن��دوق بین المللی پول، نرخ 
بیکاری در ایران در پایان س��ال نخست کاری دولت 

رییس جمهور روحانی، 11.2درصد بوده است. 
دریچه دوران پس�اتحریم: دولت ایران به خاطر 
توافق هس��ته ای باید تقدیر ش��ود. توافقی که به نظر 
بسیاری محال می رسید و حاال محقق شده است. اما 
آیا دولت ایران برای شرایط پساتحریم آمادگی کامل 
دارد؟ انتظار و امید ش��هروندان ایرانی کاهش تورم و 
قیمت ها در شرایط پساتحریم است. اما دولت مسیری 
سخت در پیش دارد. برای مثال، هر بار کاهش قیمت 
نف��ت باع��ث افزایش رک��ود و تورم می ش��ود. گرچه 
نمی توان منکر ش��د که عملکرد مناسب دولت در لغو 

تحریم ها بار بزرگی از دوش اقتصاد برداشت. 

دولت و ظرفیت های دیده و نادیده 
تحلیل ه��ای اخیر دو نش��ریه بلومب��رگ و گلوبال 
ری س��رچ از وضعیت عملکرد اقتصادی ایران بسیار 
مشابه اس��ت. طبق تحلیل های این دو نشریه، ایران 
وابس��تگی زیادی به صنعت نفت دارد، این وابستگی 
موجب ش��ده حت��ی حاال در ش��رایط پس��اتحریم، 
هرگون��ه کاهش بهای نفت، اقتصاد و حتی توس��عه 
اقتص��ادی ایران را تح��ت تاثیر ق��رار دهد. کاهش 
وابس��تگی به صنعت نفت می توان��د اقتصاد ایران را 
شکوفا تر کند. در واقع گرچه بخشی از مسیر توسعه 
اقتصادی که دولت در دس��تور کار خود قرار داده از 
تونل سیاست های خارجی می گذرد اما ریل مناسب 
برای حرکت در این مس��یر، بهبود زیرس��اخت های 

اقتصاد داخلی است. 

دولت کنونی ایران زیر ذره بین 
پاتئوس پرس در گزارشی مفصل به بررسی اقتصاد 
ایران، پیش و پس از دولت فعلی پرداخته اس��ت. در 
این گزارش، ابتدا اصلی ترین دستاوردهای اقتصادی 
دولت بررسی شده اند؛ کنترل نسبی نرخ ارز که پیش 
از ظهور دولت فعلی نوسانات شدید و بی سابقه ای را 
تجربه می کرد، شروع به رشد اقتصادی، در شرایطی 
ک��ه در اوایل کار دولت، بنا برگفت��ه مقامات، خزانه 
کش��ور وضعیت جالبی نداش��ت، ایجاد وجهه صلح 
طل��ب از ایران با کمک دیپلماس��ی مثبت، در طول 

دو سال گذشته. 
س��پس در بخ��ش دوم این گزارش، ب��ه این نکته 
اشاره ش��ده که برخی وعده های انتخاباتی دولت در 
سایه تالش های گسترده در بخش سیاست خارجی 

نادیده گرفته شده است.
 ش��اید اکنون و پس از گذش��ت دو سال از حضور 
دکتر روحانی در مقام ریاست جمهوری، کم کم وقت 
آن است که این وعده ها که اغلب زیر لوای سیاست 
داخلی قرار می گیرند و مربوط به بخش های مسکن، 

معیشت و اشتغال هستند، تحقق یابند. 

آزموده دیدگاه
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ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت 

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف 
ایران معتقد اس��ت ک��ه چند کار 
مثبت و ش��اخص را می ت��وان در 
کارنامه اقتصادی دولت مش��اهده 
ک��رد و به هر حال دولت در کنترل 

تورم عملکرد موفقی داشته است.
به عن�وان یک�ی از نمایندگان 
چق�در  خصوص�ی  بخ�ش 
حمایت ه�ای دول�ت از تولید و 
اش�تغال در کش�ور را مثبت و 

موثر ارزیابی می کنید؟ 
توجه داش��ته باش��ید که در دو 
سال گذشته شرایطی به وجود آمد 
که دولت بیشتر به فضای خارجی 
و پیشبرد اهداف هسته ای پرداخته 
ب��ود. ضم��ن اینکه مش��کالتی را 
درفض��ای اقتص��ادی کش��ور نیز 
ش��اهد بودیم یقینا انتظ��ار این را 

نداریم که دولت طی دو س��ال به 
همه این مسائل فائق  آید اما چند 
کار مثبت و شاخص را می توان در 
کارنامه اقتصادی دولت مش��اهده 
کرد. به هر حال دول��ت در کنترل 

تورم عملکرد موفقی داشته است.
به نظر ش�ما اقدامات دولت در 
جهت شکل گیری فضای رونق 
و رس�یدن به رش�د اقتصادی 

کافی بود؟ 
آنچ��ه ما به دنبال آن هس��تیم 
رون��ق فضای کس��ب و کار و تولید 
در کش��ور اس��ت که این شرایط 
همچنان به وجود نیامده. البته این 

عزم و اراده در دولت وجود دارد اما 
به عنوان اولویت اول اصالح ساختار 
پولی و مالی کشور باید در دستور 
کار دولت قرار گیرد تا زمینه های 
تقوی��ت تولید اتفاق بیفتد. س��ود 
تسهیالت باالی 20 درصد یقینا به 
رونق تولید منجر نخواهد شد. اگر 
قرار اس��ت به سمت رشد تولید و 
توسعه بخش های مولد در اقتصاد 
حرکت کنیم نخستین بحث رفع 
مش��کالت نقدینگی در بنگاه های 
اقتص��ادی اس��ت که م��ا طی دو 
سال گذشته شاهد چنین روندی 
نبودی��م. موض��وع دوم بازبین��ی 

در نظام توزیع کش��ور اس��ت، ما 
همچنان استراتژی تعریف شده ای 
در مکانیزم توزیعی کشور نداریم. 
بحث دیگ��ر در رابطه ب��ا موضوع 
کنترل واردات است که باید دقت 
و توجه بیش��تری در این حوزه به 
عمل آید بهتر است بگوییم اهتمام 
دول��ت در جه��ت بهبود ش��رایط 
کسب و کار و تولید در کشور است.

اگر قرار اس��ت به سمت تولید 
کنی��م  حرک��ت  صادرات مح��ور 
باید یک نوس��ازی و بهسازی در 
ابزارآالت و ماش��ین آالت تولیدی 
داشته باشیم تا بتوانیم محصولی 

استاندارد های جهانی  و  باکیفیت 
داش��ته باش��یم. درواق��ع هم��ه 
این مش��کالت در مناب��ع مالی و 
نقدینگی خالصه می شود. مسئله 
بعدی درخصوص واردات است که 
به نظرم دولت توانس��ته مدیریت 
خوبی در این بخش داشته باشد. 
از نظر ش�ما آیا سیاس�ت های 
اقتص�ادی دولت همس�ویی و 
انس�جام الزم را ب�رای بهبود 

شرایط داشته است؟ 
ای��ن مه��م در تی��م اقتصادی 
دول��ت دی��ده می ش��ود. مدیران 
خوبی هم در س��اختار اقتصادی 
دولت وج��ود دارد اما همه اینها 
زمانی نمود پی��دا می کند که ما 
ش��اهد رونق در بخش اقتصادی 

باشیم که این طور نیست.

سیدناصر موس��وی الرگانی، نماینده 
فالورج��ان در مجل��س معتق��د اس��ت 
در مس��ئله رک��ودی ک��ه گریبانگی��ر 
اقتصاد کش��ور اس��ت و صنعتگ��ران و 
تولید کنن��دگان م��ا را زمین گی��ر کرده 
دولت نتوانس��ته اق��دام مثبت و موثری 

داشته باشد
 عملکرد اقتصادی دولت را در دو سال 

گذشته چطور ارزیابی می کنید؟ 
در بح��ث فعالیت ه��ای تیم اقتصادی 
می توان گف��ت که در برخ��ی زمینه ها 
موفقیت هایی حاصل شده از جمله اینکه 
دولت در جهت کنترل قیمت طال، سکه 
و ارز توانس��ته ثب��ات نس��بی را بر این 
بازار ها حاکم کن��د. حال آنکه روند های 
گذشته حاکی از سیر صعودی قیمت ها 
در ای��ن بازار ه��ا ب��وده اس��ت. بنابراین 
می توان گفت که دولت در کنترل تورم 
موفق بوده، اینکه بگویی��م تورم نداریم 
یا اینکه گفته می ش��ود تورم به س��طح 
15درصدی رسیده برای طبقه متوسط 
ب��ه پایین جامعه قاب��ل قبول و ملموس 
نیس��ت اما خب تورم افسارگسیخته ای 
که در گذش��ته ش��اهد آن بودیم تا حد 

زیادی کنترل شده است. 
در زمین�ه سیاس�ت های دول�ت در 
جه�ت ایج�اد رون�ق اقتص�ادی و 
حرکت در مسیر رشد چه نمره ای به 

دولت می دهید؟ 
در مس��ئله رک��ودی ک��ه گریبانگیر 
اقتصاد کش��ور اس��ت و صنعتگ��ران و 
تولید کنن��دگان م��ا را زمین گی��ر کرده 
دولت نتوانس��ته اق��دام مثبت و موثری 
داشته باشد. صنعتگران و تولیدکنندگان 
ما با ظرفیت ح��دود 30 درصد در حال 
فعالیتن��د، از ط��رف دیگر در مس��ئله 
اشتغال هم دولت توفیق خاصی نداشته 
و ب��ه نظ��رم ای��ن معضل همچن��ان پا 
برجاست. در س��ال های گذشته درست 
است که ما تورم باالیی را تجربه کردیم 
ام��ا بازار از تحرک قابل قبولی برخوردار 
بود به نظر می رسد نه تنها رکودی که از 
آن صحبت می شده کم رنگ تر نشده که 

عمیق تر هم شده است. 
در ش��رایطی که ادعا می کنیم رش��د 
اقتصادی کشور به 3  درصد رسیده است 
و در گذش��ته این رقم منفی 8/6 درصد 
بوده، به آن معناس��ت که متغییر رش��د 
تغییری به می��زان 8/9 درصد در جهت 

مثبت داش��ته که باید تحولی در فضای 
اقتصادی کشور ایجاد می شده. این رشد 
باید قابل لمس و دربین فعاالن اقتصادی 
قابل درک باش��د به نظرم این رقم قابل 

قبول نیست. 
در یکی دو سال گذشته در بازار های 
بین الملل�ی اتفاقات�ی نظیر کاهش 
ش�دید قیمت نفت و... را داش�تیم 
که به عن�وان یک متغی�ر برونزا در 
اقتصاد ما تاثیر گذار است آیا دولت 
توانس�ته در مقابله با این تغییرات 
سیاست های درستی را اتخاذ کند؟ 
در اینک��ه ای��ن متغیر ه��ا و مس��ائل 
بیرون��ی در اقتصاد ما تاثیر گذار اس��ت 
ش��کی نیس��ت اما در بس��یاری از این 
موارد س��وء مدیریت ها در حل مسائل و 
مش��کالت درونی اقتصاد اثر گذاری این 
عوامل را دوچندان می کند و ش��اید این 
ع��دم مدیریت و برنامه ریزی بیش��ترین 
مش��کالت را برای کشور به وجود آورده 
است. فکر می کنم که واکنش دولت در 
برابر ای��ن متغیر ها و تغیی��رات بیرونی 

خیلی مناسب نبوده است. 
در خصوص سه کارت زردی که وزیر 
اقتص�اد از مجلس دریافت کرده آیا 
این مس�ئله می تواند نش�ان دهنده 
عدم کفای�ت تیم اقتصادی دولت از 

نگاه مجلس باشد؟ 
ببینی��د ای��ن س��ه کارت زردی ک��ه 
وزیر محترم اقتص��اد گرفته برمی گردد 
به مس��ائلی ک��ه وزی��ر اقتص��اد نقش 
مس��تقیمی در آن نداش��ته است مثال 
بخش��ی از مس��ائل که مربوط به حوزه 
فعالیت های بانک مرکزی اس��ت ش��اید 
به نوع��ی یک خأل قانون��ی در این مورد 
احساس می ش��ود که درنهایت منتج به 
این موارد ش��ده، نکته دیگر این اس��ت 
ک��ه عملکرد کلی تی��م اقتصادی دولت 
باعث ش��د تا این ش��رایط رقم بخورد و 
مجل��س این دیدگاه را در مورد عملکرد 
اقتص��ادی دولت رقم بزن��د. در مجموع 
مجل��س از عملکرد تیم اقتصادی دولت 

رضایتمندی ندارد. 
به طور کلی دولت در بحث دیپلماسی 
خارجی و توس��عه روابط، کنترل تورم و 
ایج��اد ثبات اقتص��ادی عملکرد مثبتی 
داش��ته اما در مس��ئله حمایت از تولید، 
کنترل واردات و ایجاد زمینه های رونق 

اقتصادی ضعیف عمل کرده است. 

محمدقلی یوسفی،کارش��ناس اقتصادی 
معتقد است مجموعه سیاست های اقتصادی 
که دولت دنبال کرده در مسیر درستی نبوده 
و ش��اید بهترین نمود نادرس��ت بودن این 
سیاست ها به سیاست پولی دولت برمی گردد.
به نظر شما آیا عملکرد اقتصادی دولت 
در دو س�ال گذش�ته قابل قب�ول بوده 

است؟ 
واقعیت این اس��ت که دولت در طول دو 
سال گذشته باوجود وعده هایی که داده بود 
به هیچ وجه عملکرد قاب��ل قبولی ندارد. با 
وجود اینکه این عملکرد در زمینه سیاست 
خارجی بسیار مثبت و به نظر من دستاورد 
ارزشمندی را برای کش��ور به همراه داشته 
است در مورد سیاست های اقتصادی بسیار 
بد عمل ش��ده است. سیاست های اقتصادی 
اتخاذ شده سیاس��ت هایی نیستند که یک 
کش��ور بتواند به آن افتخار کن��د و یکی از 
مهم ترین این مسائل نداشتن یک استراتژی 
بلند مدت برای توسعه اقتصادی است از سوی 
دیگر بی توجهی به نیاز های بخش های مولد 
صنعت و کشاورزی و درنتیجه اتالف منابع 
و س��رمایه ها و از دس��ت دادن فرصت ها را 
می توان به عنوان نقاط ضعف تیم اقتصادی 
دول��ت مطرح کرد. در زمینه سیاس��ت های 
پولی هم باید گفت که اگر دولت های گذشته 
ناموفق عمل کرده اند ع��دم موفقیت دولت 
یازدهم به مراتب بیشتر است و این موارد را 

نمی توان مورد اغماض قرار داد. 
در زمینه رشد اقتصادی این عملکرد به 

چه صورت است؟ 
یکی از اشکاالت دولت همین مسئله است 
که بیشترین تاکیدش بر این بوده که ما رشد 
اقتصادی داشتیم. رشد اقتصادی می تواند بد 
یا خوب باشد، برخی مولفه ها در اقتصاد نباید 
رشد داشته باش��د اگر متغیر هایی که نباید 
رش��د کنند، رشد داشته باشند اقتصاد رشد 
می کند. اما این رش��د، رش��دی است که به 
اقتصاد کشور لطمه می زند و برای برگرداندن 
انحرافات صورت گرفته منابع، س��رمایه ها و 
انرژی کش��ور باید قربانی شود و هزینه های 
جبران ناپذیری برای اقتصاد ما به همراه دارد. 
من فکر می کنم رش��دی که در حال حاضر 
در اقتصاد کش��ور رخ داده رش��د بد اس��ت 
یعنی همان چیزی که ارتباطی با صنعت و 
کشاورزی ندارد، اشتغال زا نیست و با کارایی و 
بهره وری میانه ای ندارد. رشدی که در شرایط 
فعلی اتفاق افتاده در نتیجه رشد فعالیت های 
واس��طه گری مالی، خدماتی و تجاری است، 

این رشد بیشتر تحت تاثیر ساخت و ساز های 
لوکس و فعالیت های بخش تجاری است. این 
رشد با ایجاد اشتغال همراه نیست و به جای 
آنکه بر توسعه کشور اثر مثبت داشته باشد 

تاثیرات مخرب بر اقتصاد دارد. 
سیاست های پولی و مالی دولت را چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
مجموعه سیاست های اقتصادی که دولت 
دنبال کرده در مس��یر درستی نبوده و شاید 
بهترین نمود نادرست بودن این سیاست ها 
به سیاس��ت پولی دولت برمی گ��ردد که در 
این زمینه افزایش نقدینگی به طور س��االنه 
حدود 29 درصد را ش��اهد بودی��م. از طرف 
دیگر بخش های تولی��دی و مولد صنعت و 
کش��اورزی که باید از این سیاست ها منتفع 
می شدند محروم ماندند بنابراین ما با شرایطی 
روبه رو هس��تیم که سیاست های پولی عمال 
بخش های داللی، واسطه گری های مالی و... 
را تقویت کرده و بخش های تولیدی و مولد 
هیچ بهره ای از این ساختار نبردند. من فکر 
می کنم که اگر تحریم ها توانسته 70 درصد 
بخش های تولیدی را به اضمحالل ببرد این 
سیاست های پولی 30 درصد باقیمانده را هم 
از بین برده است. وقتی نرخ سود بانکی بین 
25 تا 30 درصد است دولت چطور می تواند 
ادعا کند که تورم را کنترل کرده است. وقتی 
تولیدکنن��ده ای از تس��هیالت 25 درصدی 
اس��تفاده می کند باید الاقل 35 درصد سود 
داشته باشد تا توان بازپرداخت این تسهیالت 
را داش��ته باش��د و این عمال در بخش های 
تولیدی صنعتی و کشاورزی اتفاق نمی افتد 
از این رو منابع به سمت فعالیت های بازرگانی 
در جه��ت واردات، بخش ه��ای خدمات��ی و 

واسطه گری سوق داده می شود. 
در مجموع من فک��ر می کنم دولت چند 
خطای اس��تراتژیک داش��ته که تاکنون هم 
اصالح نش��ده اس��ت. مورد اول اینکه تاکید 
دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان 
یک دستاورد بوده، در صورتی که به دالیلی که 
توضیح دادم این رشد می تواند مخرب باشد. 
مورد دوم اینکه بیش��ترین تالش دولت در 
جهت جبران کسری بودجه است در حالی که 
علت این کس��ری را جویا نمی ش��ود و آن را 
ریش��ه یابی نمی کند. خطای سوم دولت در 
راه حل های��ی اس��ت که برای کنت��رل تورم 
ارائه داده اس��ت. زمانی شما می توانید تورم 
را کنترل کنید که عوامل تورم زا را شناسایی 
کنی��د. بی توجهی به موض��وع رکود تورمی 

مسئله مهمی است که مغفول مانده است. 

سیدناصر موسوی الرگانی: 
اقدام مثبتی در مورد رکود انجام نشده است

محمدقلی یوسفی: 
سیاست های پولی صحیحی اتخاذ نشده است

علی فاضلی: 

دولت در کنترل تورم موفق است

مهدی یکتا 
دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک کشور

ابوذر  ندیمی 
نماینده الهیجان  در مجلس

با گذشت دو سال از عمر دولت روحانی و با وجود 
وعده ها و ش�عار های داده شده بسیاری از مشکالت 
اقتص�ادی کش�ور همچنان پ�ا برجاس�ت. هرچند 
عملکرد اقتص�ادی دولت در ایجاد ثب�ات و کنترل 
نوسانات اقتصادی مثبت ارزیابی می شود اما در میان 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی این دیدگاه وجود دارد 

که دولت یازدهم هنوز نتوانسته مسیر مشخصی را 
برای ظهور و بروز رونق و رس�یدن به رشد اقتصادی 
مطلوب فراهم کند. در شرایطی که همچنان اعتماد 
عمومی به سیاس�ت های اقتصادی دول�ت به وجود 
نیامده می توان گفت که ریشه های این عدم اطمینان 

را باید در بدنه دولت جست وجو کرد. 
هرچند تصویر کلی جامعه و فعاالن بخش خصوصی 
از عملکرد دولت در زمینه سیاست خارجی نشانگر 

رضایتمندی نسبی است و در موضوع سامان بخشی 
وضعیت اقتصادی داخلی و فضای تولید و کسب و کار 
هنوز نمره قابل قبولی در کارنامه تیم اقتصادی دولت 
درج نش�ده اس�ت. اکنون که دولت یازدهم به نیمه 
راه خود رس�یده پای صحبت های برخ�ی از فعاالن 
بخش خصوصی و کارشناس�ان اقتصادی نشس�تیم 
تا روند حرکت�ی تیم اقتصادی دولت را در دوس�ال 

گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم. 



شکار امواج رادیویی آغاز جهان
شکار امواج رادیویی 
کیهان��ی ک��ه پیش 
منظوم��ه  تول��د  از 
شمسی ساطع ش��ده اند، توانایی نوعی تلسکوپ جدید 
در اس��ترالیا را تایید کرد. این یافته ها یکی از نخستین 
کش��فیات تلس��کوپ رادیوی��ی »ارائه کیلومت��ر مربع 
استرالیایی پت فایندر« )ASKAP( است. این تلسکوپ 
در 300 کیلومتری شهر گرالدتون در غرب استرالیا قرار 

دارد. 
تیم علمی حاضر در این پروژه که ش��امل منجمانی از 
دانشگاه سیدنی و ش��ورای تحقیقات استرالیا بودند، با 
اس��تفاده از 36 دیش رادیویی تلسکوپ ASKAP این 
امواج رادیویی را ش��کار کردند. س��یگنال های رادیویی 
شکارشده از کهکشان PKS B1740-517 در مسیر 
صورت فلکی Ara نشات گرفته اند و پیش از شکارشدن 
توسط تلس��کوپ، حدود 5میلیارد سال در فضا حرکت 

کرده بودند. 
این سیگنال ها حامل گاز هیدروژن سرد هستند که 
حین س��فر از میان آن عبور کردند. گاز سرد هیدروژن، 
ماده خامی برای ش��کل دادن س��تاره اس��ت و در اکثر 
کهکشان ها به وفور یافت می شود. محققان می توانند با 
استفاده از گاز هیدروژن یک کهکشان و حتی زمانی که 
نور ستارگان آن ضعیف است، این کهکشان را شناسایی 

کنند. 

ساخت بزرگ ترین هارددیسک دنیا 
 اگ��ر دوس��ت دارید 
بدون دردس��ر تمام 
فایل های رایانه خود 
را روی یک هارددیس��ک ذخیره کنید تنها کافی  است 
PM1633a را ب��ا ظرفی��ت 15.36 ترابایت خریداری 
کنید. قرار اس��ت رونمایی از این هارددیسک با ظرفیت 
بی سابقه اش در جریان برگزاری همایش فلش مموری در 

کالیفرنیا اتفاق بیفتد. 
پیش از ای��ن پرظرفیت ترین هارددیس��ک های دنیا 
که تنها 10 ترابایت ظرفیت دارند توس��ط شرکت های 

HGST و Western Digital ساخته شده بودند. 
با اس��تفاده از این هارددیس��ک 16 ترابایتی می توان 
مع��ادل 284 روز ویدئ��وی باکیفی��ت را ذخی��ره کرد. 
همچنی��ن می توان از هارد یاد ش��ده برای ذخیره 3. 8 

میلیون قطعه موسیقی چهار مگابایتی استفاده کرد. 
هنوز مشخص نیست این هارددیسک به چه قیمتی 
روانه بازار می ش��ود ولی برخی مناب��ع بر این باورند که 
ممکن اس��ت قیمت این هارددیسک تا 5000 دالر هم 
افزایش یابد. برخی کارشناسان معتقدند این هارددیسک 
عمال یک حافظه ذخیره سازی خارجی نیست و ساختار 
آن با توجه به ظرفیت باال بیشتر مشابه هاردهایی است 

که روی رایانه های عادی نصب می شود. 

نرم افزار شبیه سازی اثرات زوال عقل
دانشجویان دانشگاه 
استرالیا  س��وینبرن 
نرم اف��زار  نوع��ی 
واقعیت مجازی موس��وم ب��ه »تجربه مج��ازی زوال 
عقل«)VDE(  ارائه داده اند که تجربه بیماران مبتال 
به این اختالل را شبیه س��ازی می کند. این سامانه به 
مددکاران ام��کان درک ماهیت چگونگی رنج بردن از 
زوال عق��ل را می دهد بنابراین آنه��ا می توانند درک 
بهتری از آنچه بیمارانش��ان تجربه می کنند، داش��ته 

باشند. 
ای��ن پ��روژه در س��ال 2013 آغاز ش��د و دانش��گاه 
سوینبرن از دانش��جویانش خواست شیوه هایی را برای 
هم��دردی و درک افراد مبتال به زوال عقل ارائه دهند، 
زیرا فق��دان چنین درک��ی مانعی کلی��دی در ارتقای 
کیفیت مددرس��انی به آنهاست. می توان از این نرم افزار 
 Oculus Rift روی مایکروس��افت کینکت یا هدست
استفاده کرد و نس��خه متحرک آن برای استفاده روی 
گوشی  هوشمند مجهز به Google Cardboard  یا 

محصوالت مشابه طراحی شده است. 
گرچ��ه نرم افزار جدید لزوما مش��کالت حافظه  را که 
بخش کلی��دی زوال عقل اس��ت، تقلی��د نمی کند اما 
اخت��الالت مرتبط با این واقعی��ت را بازتولید می کند و 
با اس��تفاده از آن افراد سالم می توانند خودشان را جای 

اشخاص مبتال به زوال عقل بگذارند. 

آخرین آمار ارائه ش��ده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد باوجود کاهش 
آمار جوازهای تاسیس صادره و پروانه های بهره برداری در بهار امسال، میزان سرمایه گذاری در 
پروانه های بهره برداری افزایش یافته اما برآورد س��رمایه گذاری در جوازهای تاس��یس صادره با 

کاهش همراه بوده است. 
براین اس��اس تعداد جواز های تاسیس صادر شده در سه ماه نخست سال جاری 3667 مورد 
بوده که در مقایسه با سال گذشته 5.3 درصد کاهش یافته است، چراکه در سه ماه ابتدایی سال 

گذشته 3871 مورد جواز تاسیس صادر شده بود. 
از س��وی دیگر تع��داد پروانه های بهره ب��رداری صنعتی ایجادی نیز در ای��ن مدت با کاهش 
8.7 درصدی همراه بوده است به طوری که در سه ماه نخست سال جاری 618 پروانه بهره برداری 
صادر شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تعداد پروانه های بهره برداری 677 مورد بوده 
است. با توجه به آمار مقدماتی دفتر آمار و فرآوری داده ها در صورتی که جواز های تاسیس صادر 
شده در این مدت به بهره برداری برسد 77 هزار و 954 نفر شغل ایجاد خواهد شد که این رقم 
نسبت به رقم حدود 94 هزار نفری سال گذشته کاهش 17 درصدی را تجربه کرده است. تعداد 
اشتغال ایجاد شده براساس پروانه های بهره برداری صنعتی ایجادی نیز با کاهش 14.4 درصدی 
از 10 هزار و 611 نفر در س��ه ماه نخس��ت س��ال 1393 به 9083 نفر در سه ماه ابتدایی سال 
جاری رسیده است. بررسی آمار ارائه  شده حاکی از آن است که به تبع کاهش تعداد جوازهای 
تاسیسی صادر شده میزان سرمایه گذاری در آنها نیز در صورتی که به مرحله  بهره برداری برسد، 
کاهش 35 درصدی خواهد داشت به طوری که میزان سرمایه برآورد شده در این مدت 217 هزار 
و 813 میلیارد ریال اس��ت، در حالی  که برآورد سرمایه گذاری در جواز های تاسیس صادر شده 

سال قبل 335 هزار و 329 میلیارد ریال بوده است. 

قیمت روز زمین در تهران 
آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام ش�ده زمین در مناطق بیس�ت ودوگانه تهران است. الزم به ذکر است که این ارقام 

مربوط به اعالم سامانه رسمی امالک است. 

ناسا در فراخوانی از عموم مردم برای طراحی نرم افزار ساعت های مچی هوشمند فضانوردان 
دعوت به عمل آورده است. در سال های اخیر، عرضه ساعت های هوشمند با استقبال چشمگیری 
از سوی کاربران مواجه شده اند زیرا این گجت ها از قابلیت های بسیاری برخوردارند که از میان 
آنها می توان به کنترل ضربان قلب، نبض، میزان س��وخت و س��از کالری بدن، مدت زمان راه 

رفتن، اتصال به اینترنت، نمایش پیام ها، برقراری ارتباط با سایرین و... اشاره کرد. 
چنین س��اعت هوش��مندی با افزودن قابلیت های جدیدی که یک فضانورد به آن نیاز دارد 
 می تواند س��فر و ماموریت فضانوردان را تس��هیل کند. ناس��ا فراخوان جدیدی را در س��ایت

 Freelancer  منتش��ر ک��رده و از تمامی داوطلب��ان و عالقه مندان دعوت ک��رده تا برنامه 
نرم افزاری را برای س��اعت های مچی هوشمند فضانوردان طراحی کنند. در این فراخوان آمده 
است: »ما به دنبال ساخت ساعت هوشمندی برای فضانوردان هستیم تا آنها با استفاده از این 

گجت بتوانند در ماموریت های خود موفق تر ظاهر شوند.«
یکی از مشکالتی که در تولید این اپلیکیشن وجود دارد را می توان در طراحی یک رابط کاربر 
عمومی برای استفاده از چنین اپلیکیشن هایی در ایستگاه فضایی بین المللی ISS دانست. زیرا 

فضانوردان با استفاده از این اپلیکیشن می توانند شاهد اطالعات بسیار مهمی باشند. 
ناسا نمونه هایی از قابلیت های این اپلیکیشن که شامل هشدارها، وضعیت ارتباط فضانوردان 
با زمین، میزان اکسیژن، صحبت با سایر فضانوردان و... است را طراحی کرده که با استفاده از 
لپ تاپ یا iPad می تواند با فضانوردان ارتباط برقرار کند اما کارشناسان ناسا به دنبال طراحی 
اپلیکیشنی هستند که به سادگی تمامی اطالعات مورد نیاز یک فضانورد را روی ساعت مچی 
نمایش دهد. یکی دیگر از مشکالتی که طراحان نرم افزار با آن روبه رو خواهند بود را می توان 
در ارتباط دشوار فضانوردان با ساعت های هوشمند دانست زیرا پوشیدن لباس های مخصوص 
فضانوردان یا حتی دس��تکش های مستحکم این ارتباط را سخت می کند. جایزه منتخب این 

طرح 1500 دالر اعالم شده است. 

شرکت فضایی Thoth در کانادا طرح های ساخت یک آسانسور فضایی را ترسیم کرده است که به طور بالقوه موجب صرفه جویی در صرف مقادیر زیادی سوخت 
و هزینه ناش�ی از پرتاب پر هزینه راکت به مدار زمین می ش�ود. به این شرکت حق ثبتی برای ساخت یک برج مستقل که به 12 مایلی )20 کیلومتری( باالی سطح 

زمین می رسد، اعطا شده است. 

فراخوان ناسا برای طراحی 
ساعت مچی فضانوردان

براس��اس آخری��ن داده هایی که مرک��ز آمار 
اسپانیا منتشر کرد، در حمل و نقل های عمومی، 
شهروندان بیش��تر از قبل به استفاده از قطار در 

مسیر های طوالنی روی آورده اند. 
در ماه ژوئن تعداد کسانی که از این راه مسافرت 
کرده بودند، افزایش 5.8 درصدی نسبت به زمان 
مشابه در س��ال 2014 داشته  است. در این ماه، 
در مجم��وع 2.700.000 نفر، برای مس��افرت از 
حمل ونق��ل سریع الس��یر در فاصله های طوالنی 
اس��تفاده کردند در حالی  که 2.800.000 نفر با 
هواپیما در داخل شبه جزیره ایبری سفر کردند. 

از ابتدای سال، قطارها رشد 7.7 درصدی خود 
را حفظ کرده اند، درحالی که پروازها با افزایش، به 

5.2 درصد رسیده اند. 
با انج��ام جس��ت وجویی س��ریع در اینترنت 
متوجه می شوید، ارزان ترین بلیت رفت و برگشت 
هواپیما از مادرید به بارسلونا برابر با 165.86 یورو 
است و همان مسیر با قطار های سریع السیر، برابر 
130.85 یورو اس��ت. این تفاوت قیمت احتماال 
یکی از دالیل رش��د تعداد مس��افران قطار های 
سریع السیر است. میزان ساالنه مسافران خطوط 
ریل��ی، 2.9 درصد رش��د کرده اس��ت،  )بیش از 
48.240.000 نفر( و میزان آن، در حومه ش��هر 
و در فاصله ه��ای متوس��ط، به ترتیب، رش��دی 

2.8 درصدی و 1.6 درصدی داشته است. 
به طورکل��ی، حمل و نقل های ریلی در س��طح 
جهان  )حومه، فاصله های متوسط و فاصله های 
دور(، 0.4 درص��د کاهش پی��دا کرد. این کاهش 

به دلیل افت 0.8 درصدی رفت و آمد مسافران در 
حومه ش��هر و افزایش ان��دک 0.5 درصد آن، در 

فاصله های متوسط بوده است. 
در مجموع تعداد مس��افرانی که از حمل و نقل 
عمومی استفاده می کنند از مرز 388.300.000 
نفر گذشت؛ 2.6 درصد بیشتر از ژوئن 2014. به 
نس��بت مش��ابه در ماه ژوئن 1420، حمل ونقل 
ریلی و حمل ونقل اتوبوس��ی، 0.4 درصد افزایش 
پیدا کرده است، در حالی  که حمل و نقل دریایی، 
6.9 درصد، کاهش پیدا کرده و تعداد مس��افران 

جابه جا شده، برابر با 765.000 نفر بوده است. 
از طرف دیگر، حمل و نقل ش��هری در مقایسه 
با ماه ژوئن س��ال گذش��ته، 3.6 درصد افزایش 
یافته و تعداد مس��افران به 234.700.000 نفر 
رسیده است و میزان مسافران بین شهری، 1.5 
درصد افزایش یافت و تعداد مسافران به بیش از 

107.900.000 نفر رسید. 
حمل و نق��ل اتوبوس��ی، مانن��د مت��رو نیز در 
همه شهرها رش��د کرده است. براساس منطقه ، 
بیشترین رشد حمل و نقل اتوبوسی در شهرهای 
 » مورسیا «  )6.9 درصد(،  » کاتالونیا «  )6 درصد(، و 
 » باس��ک «  )5.8 درصد(، بود. از سوی دیگر، تنها 
کاهش در شهر  » اکسترمادورا «  )منفی0.1 درصد( 
اتفاق افتاد. در ماه ژوئن در حمل و نقل بین  شهری 
بیش از 107.900.000 مسافر جابه جا شد؛ 1.5 
درصد رش��د، نسبت به سال گذشته. حمل و نقل 

اتوبوسی نیز 0.5 درصد افزایش یافت. 
حمل و نق��ل حوم��ه ای با اتوب��وس 0.5 درصد 
و حمل و نق��ل فاصله های متوس��ط ب��ا اتوبوس 
0.3 درص��د افزای��ش یافت��ه اس��ت و در نهایت 
حمل و نقل اتوبوس��ی ب��رای راه دور، 1.4 درصد 

کاهش داشته است. 
نرخ س��االنه حمل و نق��ل وی��ژه و خصوصی، 
0.2 درص��د کاه��ش پی��دا ک��رد، ب��ا بی��ش از 

4.560.000 مسافر. 
حمل و نق��ل مدرس��ه ای که ش��امل این گروه 
می شود، 3.1 درصد کاهش پیدا کرد و در مجموع 
به 19.290.000 مسافر رسید و نیروی کاری نیز 
با 1.3 درصد کاهش، به 7.600.000 نفر رسید. 
»آنا پاس��تور«، در رابطه با قطار های سریع السیر، 
توق��ف در ساخت و س��از قطار های سریع الس��یر 
 » کالیسیا «  )منطقه خودمختار اسپانیا( را انکار و 
تأکید کرد،  » همه چیز تضمین شده است.« برای 
اینکه طبق برنامه هایی که از پیش انجام شده، تا 
سال 2018، قطار های سریع السیر به این منطقه 

خودمختار واگذار شود. 
 عالوه بر این،  » Adif «  )ش��رکت س��اخت و 
توسعه، زیربنای حمل و نقل خطوط سریع السیر(، 
پروژه ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری تأسیسات 
ش��هری و ایمنی تونل ها، برای خطوط با سرعت 
ب��اال، بین  » مادرید« و  » گالیس��یا« را در مجموع 
با مبل��غ 6.6 میلیون یورو به مناقصه گذاش��ت. 
ارزش ق��رارداد برابر با 5.5 میلیون یورو تخمین 
زده می ش��ود. رییس جمه��ور بخش خود مختار 
 » کانتابری��ا« نیز، درباره ای��ن موضوع، اظهارنظر 
کرد. او  » ماریانا راخوی« نخس��ت وزیر اسپانیا را 
فرا خواند تا پیرام��ون این موضوع با هم صحبت 
کنند. وی گفت:  »ما به قطاری نیاز داریم تا 440 
کیلومتر را طی 3 ساعت بپیماید.« عالوه بر آن، 
 » کانتابریا« به این زیرساخت ها نیاز دارد تا بندر 
 » س��انتاندر« زنده بماند، بندری که وابس��ته به 

خطوط ریلی است. 

پیشی گرفتن قطار از هواپیما

شاید انشا با موضوع »علم بهتر است یا ثروت« نخستین فرصت برای بعضی از بچه های 
ایرانی باش��د که به ارزش واقعی پول یک ب��ار به طور جدی فکر یا درباره آن تحقیق کنند. 
به جز بچه هایی که مجبور به کار کردن هستند کودکانی که در خانه و در بین خانواده بزرگ 
می ش��وند، به ندرت درک درس��تی از چگونگی پول درآوردن و ارزش واقعی آن دارند. آنها 
والدین خود را می بینند که کارت را در دس��تگاه عابربانک فروکرده، اسکناس بیرون آمده 
را می گیرند اما تصوری از اینکه والدین قبل از رسیدن به صندوق فروشگاه یا رفتن جلوی 
عابر بانک، به موجودی بانک خود هم توجه کرده اند، ندارند و نمی دانند قبل از خرید چطور 

والدین آنها دخل وخرج را محاسبه می کنند. 
پول، اقتصاد و مشکالت مالی مربوط به دنیای بزرگساالن است. کودکان بعدها  به اندازه 
تمام عمر خود فرصت درگیری با مس��ائل مالی را خواهند داش��ت. هیچ پدرومادری، چه 
ثروتمند و چه فقیر دوس��ت ندارد دنیای قش��نگ کودکی فرزند خود را با درگیر شدن به 
مس��ائل مال��ی خراب کند، یا آنها را نگران اوضاع مالی ک��رده تا با فکر کردن به پول و کار 
مضطرب و نگران آینده ش��وند. ام��ا تقویت و فعال کردن هوش مالی فرزن��دان در دوران 
کودکی کمک بس��یار زیادی برای زندگی آینده آنهاس��ت و می تواند آینده شغلی و مالی 

بچه ها را کامال تغییر دهد. 
اف��رادی که در کودکی مفهوم کار و ش��غل یا ارزش واقعی پول ی��ا پس اندازکردن را یاد 
نگرفته باشند، بعدها به سادگی با یک پیشنهاد مالی وسوسه انگیز سرمایه گذاری اشتباه انجام 
می دهند، ولخرج می ش��وند، یا کل حقوق و دس��تمزد خود را در همان روزهای اول خرج 
کرده، همیش��ه بدهکار و به دیگران مقروض هستند. آنها وارد اجتماع می شوند، اما قواعد 

ساده خریدوفروش را بلد نیستند. 
هوش اقتصادی رابطه منطقی بین دخل وخرج را پیدا می کند و هرچه فعال تر باشد، به 
فرد برای پیدا کردن ایده هایی که منجر به درآمد بیشتر، سرمایه گذاری درست و به موقع، 
تشخیص موقعیت مالی مناسب برای پس انداز یا خرج کردن و پیدا کردن راه حل برای عبور 

از بحران های مالی کمک می کند. 
در هلند، هر بچ��ه ای یک قلک دارد. این قلک مخصوص باقیمانده پول خردهای خرید 
است. پول های که به تنهایی با آنها نمی شود چیزی خرید. هدف از پر شدن این قلک نشان 
دادن ارزش پول است. هیچ پولی، هرچقدر کم مقدار، بی ارزش نیست. بچه ها یاد می گیرند، 
با یک س��نت نمی ش��ود هیچ چی��زی خرید، اما وقتی آنها را جمع کنی��م، یک قلک پر از 

یک سنتی داریم که می شود با آن چیزی خرید. 
در بیش��تر کشورهای اروپا، هرسال با هماهنگی با شهرداری بازارهای محلی بچه ها برپا 
می شود. بچه ها لباس، کتاب یا اسباب بازی هایی که نمی خواهند را در این بازارهای محلی 
می فروشند. آنها روی زمین بساط پهن می کنند و مادر یا پدر با فاصله ای دور فقط مراقب 
آنها هس��تند، اما هیچ دخالتی درکارو تصمیم مالی بچه ها نمی کند. مردم هم خودشان را 
موظف می دانند از بچه های فروشنده حتما چیزی بخرند. گاهی فروشنده و مشتری هردو 
بچه هس��تند. آنها باهم چانه می زنند، یا از هم تخفیف می خواهند یا آخر روز که خس��ته 
ش��ده اند، هرچه دارند می بخشند و بساط خودشان را جمع می کنند. تقریبا تمام بچه های 
اروپایی یا آمریکایی یک بار لیموناد فروخته، به افراد سالمند کمک کرده یا روزنامه پخش 
کرده اند. دولت هم در کنار والدین به امور مربوط به کار کردن بچه ها دقت می کند. منظور 
تش��ویق بچه ها به پول درآوردن یا کار کشیدن از آنها نیست. هدف آن است که به بچه ها 
ارزش واقعی پول و کار، همین طور به کار گیری فکر و اندیشه برای کسب درآمد را آموزش 
دهیم و آنها را تشویق کنیم تا درآینده فقط منتظر، امیدوار یا متوقع نباشند از طریق کسی 

یا از جایی به آنها پول برسد و هر مقدار پولی که دارند، درنظرشان بی ارزش و کم نباشد. 
هوش مالی و اقتصادی را کم یا زیاد همه دارند، اما عده کمی از آن استفاده می کنند. 

وقتی پول قابل دار می شود... 
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  براساس تحقیقات انجام شده شرکت سوییس 
ری )Swiss Re(، ح��وادث و بالیای طبیعی در 
 ش��ش ماهه اول س��ال 2015 خس��اراتی برابر با
 37،4 میلی��ارد دالر ب��ر جای گذاش��ته اند. این 
هزینه ها در مقایس��ه با مدت مشابه سال 2014، 
37درصد کاهش را نش��ان می دهند. براس��اس 
اظه��ارات این ش��رکت سوییس��ی ک��ه در زمره 
بهترین شرکت های بیمه جهان است، 45درصد 
از این خسارات توسط شرکت های بیمه پرداخت 
می شود که این مبلغ برای نیمه اول سال 2015 
برابر با 16.5میلیارد دالر است. این مبلغ نسبت به 
مدت مشابه سال 2014، 30درصد کاهش داشته 
اس��ت. خسارات مالی مرتبط با بالیای طبیعی به 

33 میلیارد دالر رسید که نسبت به نیمه اول سال 
2014 کاهش 21 میلیارد دالری داش��ته است. 
حوادثی که بیشترین خسارات را برای بیمه ها بر 
جای می گذارند مرتب��ط با تغییرات آب و هوا در 
زمس��تان و رگبار و رعدوبرق هستند که اغلب در 
آمریکا و اروپا به وقوع می پیوندند. توفان زمستانی 
که در ماه فوریه شمال شرق آمریکا را در بر گرفت 
به تنهایی باعث ایجاد خسارت 1، 8 میلیارد دالری 
شد،  اما خسارات ناشی از سهل انگاری های انسانی 
4.4میلیارد دالر برآورد شد که 3، 6 میلیارد دالر 

آن توسط شرکت های بیمه پوشش داده شد. 
 کشور نپال اصلی ترین قربانی بالیای طبیعی

از ابتدای س��ال 2015 حوادث طبیعی زندگی 
18ه��زار نف��ر را تحت تاثی��ر خود داده اس��ت. 
زمین ل��رزه نپال به تنهایی 9هزار کش��ته بر جای 
گذاشت. مجموع خسارات ناشی از این زمین لرزه 

5میلیارد دالر محاسبه شد که تنها 160 میلیون 
آن توسط بیمه ها پوشش داده شد. 

Kurt karl، اقتصاددان شرکت سوییس ری، با 
وقوع چنین حوادث غم انگیزی در نپال بر اهمیت 
و ضرورت بیمه تاکید کرد. ایشان همچنین افزود 
که پوش��ش بیمه به هیچ وجه درد و غم ناشی از 
بالیای طبیعی را از بین نمی برد بلکه تنها کمک 
مالی است که برای بازماندگان امکان شروع دوباره 

زندگی را فراهم می آورد. 
براس��اس ارزیابی ها موج گرما در ماه مه  و ژوئن 
در کش��ورهای هند و پاکستان جان 4هزار نفر را 
گرفت. طبق گزارش س��وییس ری تع��داد باالی 
قربانی ها در نیمه اول س��ال 2015، همچنین به 
دلیل تعداد باالی مهاجرانی است که قصد دارند 
به طور غیر قانونی خود را از طریق دریای مدیترانه 

به اروپا برسانند.

هزینه های تحمیل شده از بالیای طبیعی در سال 201٥
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