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کنفرانس افغانستان در لندن با تجدید تعهد کشورهای 
 شرکت کننده پایان یافت. در این کنفرانس بیش از هفتاد

کشور و نهاد بین المللی و محمد اشرف غنی و 
عبداهلل عبدهلل، رهبران دولت وحدت ملی افغانستان 
و تنی چند از مقامات ارشد این کشور شرکت کردند. 

 پایان کنفرانس افغانستان
در لندن
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نــان؛
افزایش قیمت دوباره 

در راه است
در زمانی که یک کاالی اساس��ی 
در زندگی م��ردم افزای��ش قیمت 
می یابد، همه به افزایش هزینه های 
مصرفی در خان��واده فکر می کنند 
و با ش��عار همیش��گی »نان متعلق 
به مردم است« نس��بت به افزایش 

قیمت آن اعتراض می کنند. دریغ 
از اینک��ه روزانه قیمت بس��یاری از 
کاالها و اجناس مبالغ چشمگیری 
اضاف��ه می ش��ود و کس��ی چیزی 
نمی گوی��د و دول��ت و مجل��س 
هم مش��کلی با افزای��ش قیمت ها 

ندارن��د. حال ک��ه مبل��غ ناچیزی 
به قیم��ت نان اضافه ش��ده صدای 
بسیاری بلند شده که این یک قلم 
را گران نکنید، ش��اید کسی به فکر 
نانوایی داران و کارگ��ران نانوایی و 

شاطران این کشور نیست! 

چشم انداز بورس چنگی به دل نمی زند

سهامداران دیروز، تماشاچیان امروز

4G روی سیم کارت های جدید ایرانسل فعال شد

نسل چهارم موبایل به ایران آمد

دوراهی پیش  روی دولت در تعیین سرنوشت مسکن مهر

 تزریق پول
یا تعویق در تحویل واحدها؟
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انتقال آب خزر به ارومیه غیرکارشناسی، اما در حال بررسی

طرح های آب و نان دار برای نجات یک دریاچه

 6 نوآوری علمی
و تاثیر گذار سال 2014 

 نگاهی به مهم ترین
دستاوردهای اخیر برندها

11
آینده روشن سرمایه گذاری 

در ایران
بدون وجود فضای رقابت 

ایده ارزشی ندارد

 بررسی فضای سرمایه گذاری در ایران
پس از تمدید مذاکرات

 مدیریت ایده در ایران در گفت وگو با
جعفر قیدرخلجانی بررسی می شود 

1314

مطالعات طرح انتقال آب از خزر به ارومیه 
به تازگی کلید خورده اس��ت اما رییس ستاد 
احیای دریاچه ارومی��ه مخالفت صریح خود 
را با اجرای ای��ن طرح اعالم ک��رد. برآوردها 
نش��ان می دهد انتقال آب از خ��زر به ارومیه 
12 سال طول می کش��د و هر متر مکعب آب 
آن با قیمت های سال جاری، پنج هزار تومان 

برای کشور هزینه دارد. 
دوس��وم دریاچه ارومیه خش��ک ش��د تا 
تصمیم س��ازان ب��اور کنند س��ونامی نمک 
در راه اس��ت. براس��اس برآوردهای شورای 
گفت وگ��وی بخ��ش خصوص��ی ب��ا دولت، 
خس��ارات اقتصادی ناش��ی از به راه افتادن 
توف��ان نم��ک فق��ط ب��رای بخش مس��کن 
در ش��مال غ��رب کش��ور 43 میلی��ارد دالر 
خس��ارت به هم��راه خواه��د داش��ت. این 
محاس��بات براساس سکونت ش��ش میلیون 
نفر در حاش��یه دریاچه ارومی��ه و بعد خانوار 
7/3 نفری انجام شده  اس��ت. از تقسیم تعداد 
افراد س��اکن در س��ه اس��تان حوض��ه آبریز 
ارومیه به بعد خان��وار، چنین می توان نتیجه 
گرفت که یک میلی��ون و 600 هزار خانواده 
در این منطقه س��اکن هس��تند. اگ��ر فقط 
چهارپنجم این افراد دارای مس��کن باش��ند 
و ارزش مس��کن ه��ر خان��واده 80 میلیون 
توم��ان )مع��ادل 27 میلی��ون دالر( در نظر 
گرفته شود، با نخس��تین توفان نمک ارزش 
اقتصادی مس��کن در منطقه 25 درصد افت 
کرده و زی��ان اقتص��ادی ناش��ی از این افت 
قیمت، 11 میلیارد دالر خواهد بود، با شدت 
یافت��ن توفان نم��ک قیمت مس��کن در این 
منطقه با 50 درصد اف��ت و زیانی معادل 22 

میلیارد دالر مواجه می شود. 
به خسارات بخش مسکن باید هزینه های 
ناشی از رش��د و توس��عه بیماری ها، کاهش 
به��ره وری کش��اورزی و غیره را نی��ز اضافه 
کرد. در برخی م��وارد، حتی زیان ناش��ی از 
خش��ک ش��دن دریاچه ارومیه با خس��ارات 

جنگ تحمیلی مقایسه شده است. تمام این 
زنگ خطرها دولت را بر آن داش��ت تا س��تاد 
مستقلی به نام س��تاد احیای دریاچه ارومیه 
تش��کیل دهد تا با کمک تمام دس��تگاه های 
مرتب��ط از جمل��ه وزارتخانه ه��ای نی��رو و 
کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، 
تدبی��ری ب��رای نج��ات دریاچ��ه ارومی��ه 
اندیش��یده ش��ود. اما به نظر می رسد برخی 
رایزنی ها در خارج از این س��تاد س��بب شده 
تا پروژه ه��ا از مس��یر اصلی منحرف ش��ود. 
سیدمحمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت 
آب نی��رو در جری��ان برگ��زاری نمایش��گاه 
صنعت آب و فاض��الب از آغاز مطالعات طرح 
انتقال آب خزر به ارومی��ه خبرداد. وی اعالم 
کرد که اعتب��ارات این ط��رح از محل منابع 
مالی س��تاد احی��ای دریاچه ارومی��ه تامین 
می شود و فاز مطالعاتی پروژه یک سال  و نیم 
طول می کش��د. ب��ا وج��ود اعالم ای��ن مقام 
مسئول در وزارت نیرو، پروژه انتقال آب خزر 
به ارومیه در طرح های احی��ا و نجات ارومیه 
جایی ندارد؛ زیرا در نشس��ت تخصصی که به 
همت کمیسیون انرژی اتاق ایران و با حضور 
رییس س��تاد احیای دریاچ��ه ارومیه برگزار 
ش��د، برنامه های اصلی این س��تاد تش��ریح 
و مش��خص ش��د که بخش اصل��ی برنامه ها 
بر صرفه جوی��ی آب در داخ��ل حوضه آبریز 
ارومی��ه و انتقال آب از سرش��اخه های زاب و 
ارس متمرکز شده و قرار اس��ت تا سال 97، 
75 درصد دریاچ��ه به منظ��ور جلوگیری از 

توفان نمک احیا شود. 

با انتقال آب خزر به ارومیه مخالفم
در برنامه های س��تاد احیای دریاچه ارومیه، 
انتقال آب از خزر به این دریاچه هیچ جایگاهی 
ندارد. علت را از عیسی کالنتری، رییس ستاد 
احیای ارومیه جویا شدیم. وی با صراحت اعالم 
کرد که انتقال آب خزر به ارومیه در برنامه های 
ما جایی ندارد، اما وزارت نیرو به صورت مستقل 

در حال مطالعه این طرح است. 

رییس س��تاد احیای ارومیه اضافه می کند 
که این س��تاد طرح انتقال آب خزر به ارومیه 
را رد کرده  اس��ت اما رییس جمهور مستقیما 
دستور داده تا وزارت نیرو در این باره مطالعه 

کند. 
کارشناسان نگرانی های زیادی در ارتباط 
با تبعات ط��رح انتقال آب از خ��زر به ارومیه 
دارند؛ زیرا معتقدند اضافه ش��دن آب شور به 
این دریاچه سبب می شود که تراز آب شور و 
شیرین در س��فره های آب زیر زمینی تغییر 
کرده و آب ش��ور دریاچه که به دلیل کاهش 
برداش��ت بیش از حد چاه ها از سفره آب های 
زیرزمینی در حال پیشروی است، زمین های 
اط��راف دریاچه را ش��ور کند. ام��ا کالنتری 
می گوید مطالعاتی که س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه ب��ا مرکز مطالع��ات بین المللی انرژی 
اتمی با اس��تفاده از م��واد رادیواکتیو و نیمه 
عم��ر آب ها انج��ام داده، نش��ان می دهد که 
تبادالت آبی با چشمه های آب زیرزمینی در 
دریاچه ارومیه بسیار کم و در حداقل ممکن 
است. در نتیجه اضافه ش��دن آب شور به این 

دریاچه باعث پیشروی آب شور نمی شود. 
وی تاکید می کند که این مطالعات به دقت 
انجام ش��ده و صحت آنها توس��ط نهادهای 

بین المللی تایید شده  است. 

تردید در نتایج طرح انتقال 
آب خزر به ارومیه

رییس س��تاد احیای دریاچ��ه ارومیه تنها 
مخالف این طرح نیس��ت. علیرضا سجادی، 
مدیرعامل ش��رکت س��ابیر، هم چن��دان به 

اجرای این طرح خوشبین نیست. 
وی می گوید که بس��یاری از این مشکالت 
فعلی به دلی��ل نبود مدیری��ت جامع آب در 
کشور و اس��تانی شدن تصمیم س��ازی ها در 

بخش آب به وجود آمده است. 
سجادی معتقد اس��ت که با استانی شدن 
تصمیم س��ازی های آب، هر اس��تانی تالش 
کرده که بیش��ترین می��زان آب را به داخل 

اس��تان خود منتق��ل کند؛ زیرا این مس��ئله 
مصالح اس��تان را تامین می کند ام��ا آیا این 
تصمیمات مصالح کلی کشور را در بر دارد یا 

خیر، سوالی بی پاسخ باقی می ماند. 
وی تاکید می کند که تغییر الگوی کش��ت 
در منطقه و وج��ود چاه ه��ای غیر مجاز زیاد 
تع��ادل هیدرولوژیک��ی س��فره های آبخوان 
را به هم زده  اس��ت. اگر زودتر تدبیری برای 
احیای این روند اندیش��یده نش��ود، به زودی 
دش��ت های منطقه فرونشسته و دیگر آب در 

آن نفوذ نمی کند. 

انتقال آب بدون 
کاهش مصرف عبث است

برآورده��ا نش��ان می دهد هزین��ه انتقال 
هر متر مکعب آب خزر ب��ه ارومیه پنج هزار 
تومان هزینه در بر دارد. این مس��ئله س��بب 
می شود که بسیاری از کارشناسان با اجرای 
این طرح مخالف باش��ند. انوش اسفندیاری، 
عضو اندیشکده تدبیر آب ایران یکی دیگر از 

این مخالفان است. 
وی می گوید ک��ه چنین طرح��ی تاکنون 
در جهان س��ابقه نداش��ته و به نظر می  رسد 
اجرای آن ریسک باالیی داش��ته باشد؛ زیرا 
پس از انتقال آب خزر به دریاچه ممکن است 
واکنش های زنجی��ره ای در منطقه رخ دهد 

که برای ما ناشناخته است. 
اس��فندیاری معتقد اس��ت که 12 س��ال 
انتظار برای اجرای یک ط��رح، زمان زیادی 
را از فعاالن احیای دریاچ��ه می گیرد؛ ضمن 
آنکه هزینه های اجرای طرح نیز بس��یار باال 

است. 
وی درب��اره انتق��ال آب زاب و ارس ب��ه 
دریاچ��ه ارومیه هم بر این باور اس��ت که اگر 
اجرای این طرح به کاهش مصرف منجر شود 
تا آب داخل حوضه آبریز ب��ه دریاچه ارومیه 
بریزد، اج��رای چنین طرح��ی مفید خواهد 
ب��ود؛ در غیر این ص��ورت، اج��رای آن عبث 

است. 

سرپرس��ت دفت��ر پای��ش و بهب��ود فضای 
کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: فقط بیش 
از صد مج��وز در مجموعه ای��ن وزارتخانه 
وج��ود دارد ک��ه پس از بررس��ی حذف یا 

ادغام خواهند شد. 
سیدحس��ین میرش��جاعیان حس��ینی، در 
گفت وگ��و با فارس، با اش��اره ب��ه مباحث 
مربوط به بهبود فضای کس��ب و کار و پایش 
اطالعات مرب��وط به مجوزه��ا اظهار کرد: 
در هی��أت مقررات زدایی و تس��هیل فضای 

کسب و کار موضوع مجوزها این بخش باید 
توس��ط دس��تگاه های اجرای��ی و نهادهای 
مربوط در س��امانه وزارت اقتصاد ثبت شود 
و به یقین اگر دس��تگاهی کم کاری داشت 
به عنوان مطالبه عمومی در رسانه ها مطرح 

خواهد شد. 
سرپرس��ت دفت��ر پای��ش و بهب��ود فضای 
کس��ب و کار با تاکی��د بر اینکه دس��تگاه ها 
مکلف ب��ه همکاری برای کاهش مجوزهای 
غیرضروری هس��تند، گف��ت: همه مجوزها 

باید بررسی و ضرورت آنها احصا شود. 
وی با تاکید بر اینکه چند دس��تگاه اجرایی 
هنوز نماینده خود را در جلس��ه های هیأت 
مقررات زدای��ی معرفی نکردن��د، بیان کرد: 
تا س��ال 91 بی��ش از صد مج��وز فقط در 
مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه 
احص��ا و ب��ه نظر می رس��د، در حال حاضر 

بیشتر شده باشد. 
ش��جاعیان حس��ینی با بیان اینکه پس از 
ورود اطالعات مجوز کس��ب و کار از س��وی 

دس��تگاه ها وارد ف��از اجرای��ی می ش��ویم، 
تصری��ح کرد: پ��س از آن ح��ذف، ادغام یا 

اصالح فرآیندها شروع می شود. 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که 
چه زمانی بحث ح��ذف مجوزها در وزارت 
اقتصاد شروع می ش��ود، بیان کرد: بیش از 
90 مجوز این وزارتخانه در سایت بارگذاری 
شد که البته استنادات قانونی برخی از آنها 
معلوم نیست و هنوز شروع به حذف نکرده 

و در حال ثبت اطالعات هستیم. 

انتقال آب خزر به ارومیه غیرکارشناسی، اما در حال بررسی

طرح های آب و نان دار برای نجات یک دریاچه 
سبد نفتی اوپک در کمترین قیمت، هر بشکه 66.27 دالر

رییس دفتر رییس جمهور خبرداد: 

ابتکار دولت برای جبران کاهش قیمت نفت

قیمت س��بد نفتی اوپک که به دنب��ال عدم کاهش 
تولید این س��ازمان روند نزولی به خود گرفته است، 
روز پنجشنبه رکورد جدیدی در سال 2014 برابر با 
66.27 دالر به ثبت رس��اند که 44 دالر با بیشترین 

قیمت این نوع نفت در سال جاری فاصله دارد. 
سازمان کش��ورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، 
در آخرین به روز رس��انی س��ایت خود اعالم کرد، هر 
بش��که س��بد نفتی این س��ازمان، روز پنجش��نبه با 
کاهش یک دالر نس��بت ب��ه روز پیش از آن 66.27 

دالر معامله شد. 
س��بد نفتی اوپ��ک روز چهارش��نبه 67.31 دالر 
در هر بش��که فروخته ش��ده بود. کشورهای عضو 
اوپ��ک پس از ماه ها گمانه زنی  مختلف تحلیلگران، 
در 27 نوامبر پنجش��نبه گذشته گرد هم آمدند و 
تصمیم گرفتند تا س��قف تولید نفت این س��ازمان 
تغیی��ر نکند. این تصمیم به ش��دت بر قیمت نفت 
در بازاره��ای جهان��ی تاثیر گذاش��ت و قیمت هر 

بش��که نفت برنت را به 69 دالر رس��اند.  برخی از 
پیش بینی ها از نفت 30 تا 40 دالری حکایت دارد. 
قیمت س��بد نفتی اوپک که روند کاهشی به خود 
گرفته ب��ود، پس از این تصمیم به ش��دت کاهش 
یافت��ه و رکورد جدیدی در کمترین قیمت س��ال 
2014 خود برابر با 66.44 دالر به ثبت رسانده که 
اکن��ون با ثبت رکورد جدید به 66.27 دالر در هر 

بشکه رسیده است. 
باالترین قیمت سبد نفتی اوپک در 19 ژوئن برابر با 
110.26 دالر رق��م خورد. ای��ن نوع نفت از آن زمان 
تاکن��ون 43.99 دالر از ارزش خود را از دس��ت داده 
اس��ت.  س��بد نفتی اوپک متش��کل از نفت صحرای 
الجزایر، نفت گیراس��ول آنگوال، نفت اورینت اکوادور، 
نفت س��نگین ایران، نفت س��بک بص��ره عراق، نفت 
صادراتی کویت، س��یدر لیبی، بون��ی الیت نیجریه، 
نفت مارین قطر، نفت س��بک عربستان، نفت موربان 

امارات و ِمِری ونزوئال است. 

رییس دفتر رییس جمهور با اعالم اس��تفاده دولت از 
راهکاره��ای ابتکاری برای جبران کاهش قیمت نفت 
گفت: الیحه بودجه س��ال 94 بدون کس��ری خواهد 

بود. 
محمد نهاوندی��ان، در برنامه گفت وگوی وی ژه خبری 
س��یما با اش��اره ب��ه کاهش قیم��ت نف��ت از ادامه 
جهت گیری دولت در پیش��گیری از کسری بودجه و 
مدیری��ت این کاهش قیمت ب��ا راه حل های ابتکاری 

خبر داد. 
وی با اش��اره ب��ه بودجه 94 گفت: دول��ت در هفته 
گذش��ته ب��رای اینکه الیح��ه بودجه 94 ب��ه موقع 
تقدیم مجلس ش��ود، چند روز صبح و عصر جلسات 

فوق العاده ای برگزار کرد. 
نهاوندیان افزود: از آنجا که تبصره های معمول بودجه 
در الیحه دیگری تقدیم مجلس شده بود تا براساس 
تفاهم بی��ن دولت و مجلس ای��ن تبصره ها خارج از 
بودجه به صورت قانون دائمی داشته باشیم، اما چون 
ب��ه موق��ع تصویب نش��د، ناچار بای��د در بودجه 94 
ای��ن کار صورت می گرفت و زم��ان زیادی را به خود 
اختص��اص می داد از طرف دیگ��ر، در بحث درآمدی 
با ش��رایط جدی��دی در قیمت نفت در ب��ازار جهانی 

روبه رو شدیم. 
وی ادام��ه داد: ای��ن چالش مهمی ب��ود که چگونه 
می توانیم بودجه ای را بدون کس��ری داش��ته باشیم، 
زیرا دولت قصد ندارد این سیاست را به هیچ وجه از 
دس��ت دهد؛ از این رو به دنبال ارائه بودجه ای با کسر 
بودجه نبوده و نیست که خوشبختانه با بررسی هایی 
که ش��د الیحه بودجه، الیحه ای بدون کسری خواهد 

بود. 
ریی��س دفت��ر رییس جمهور افزود: نکت��ه مهمی که 
وج��ود دارد در ردی��ف و اعتب��ارات عمرانی بوده که 
رقم قابل توجهی اس��ت و نش��ان از رش��د دارد. در 
بودجه عمرانی اس��تان ها صد درصد تخصیص صورت 

گرفت، به همین جهت کار، فعالیت و ساخت و ساز در 
استان ها راه افتاد و آثار خود را روی بخش خصوصی 
گذاشت از طرف دیگر، پرداخت برخی از بدهی هایی 
که دولت به پیمانکاران داش��ت کمک کرد که بعضی 

از بخش ها راه بیفتد. 
نهاوندیان با اش��اره به رشد برخی بخش های صنعتی 
کش��ور گفت: در برخی بخش ها ش��اهد رشد خوبی 
هس��تیم، مثل صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی و 
همچنی��ن صنعت غذا و در برخ��ی از بخش ها هنوز 
حرک��ت آنچنان ک��ه باید مطلوب نیس��ت، هنوز در 
بحث ساخت و س��از و مسکن بازار منتظر است، اما در 
مجم��وع با این رویکردی که دول��ت دارد تا انضباط 
خود را در بودجه جاری بیشتر کند و آنچه توان دارد 
برای بودج��ه عمرانی بگذارد، این امر آثار خود را در 

کالن اقتصاد دارد. 
وی ب��ه رون��ق نظام س��المت از منب��ع هدفمندی 
یارانه ها اش��اره و اظهار کرد: صنعت دارو از رشد و 
رون��ق خوبی برخوردار اس��ت و مجموعه ای که در 
بخش خدمات درمانی کار می کنند با به روز ش��دن 
پرداخ��ت بدهی ها ب��ا تامین اجتماعی و سیس��تم 
بیمه ایران، وضع نقدینگی داروخانه ها بهتر ش��ده 
اس��ت و آنها توانسته اند پول شان را به کارخانه های 
داروس��ازی بدهند از این رو این بخش نیز ش��اهد 

رونق است. 
وی تصری��ح کرد: همین مطلب در واکنش نس��بت 
ب��ه کاهش قیمت نفت وج��ود دارد و پیامی که از 
این تصویب برمی آید این اس��ت که اگر نفت تا 30 
درصد کاهش یابد، این اقتصاد توانس��ته 30 درصد 
ف��روش نفتش را با راه ه��ای ابتکاری ب��اال ببرد و 
مش��تری های دیگری نیز پیدا ک��رده و می تواند با 
ص��ادرات غیرنفتی و با اتکا ب��ه تولید ملی حرکت 
خود، مدیریت، بودجه خ��ود و دادن پیام رونق به 

اقتصاد راه خود را ادامه دهد. 

مجوز های کسب وکار با تکمیل اطالعات حذف و ادغام می شوند
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زیرس��اخت های  ایج��اد 
الزم ب��رای توس��عه صنع��ت 
پتروش��یمی به منظ��ور پایان 
بخش��یدن به فروش نفت خام 
دغدغ��ه کنون��ی نیس��ت، اما 
ب��ا کاه��ش قیم��ت نفت خام 
در چن��د م��اه اخی��ر، ج��ذب 
س��رمایه گذار به منظور توسعه 
پتروشیمی  از اهمیت بیشتری 

برخوردار شده است. 
اما در این میان س��خن های 
فراوانی برای س��ودهای باالی 
می شود،  ش��نیده  پتروشیمی 
به ط��وری که به گفت��ه یکی از 
نمایندگان مجل��س، برخی از 
واحدهای پتروش��یمی ساالنه 
س��ود  توم��ان  400 میلی��ارد 
می بردند، در حالی که مجموع 
هزینه اولیه اح��داث آنها 350 

میلیارد تومان بود. 
بیش��تر ای��ن س��ودها را به 
صاحبان پتروشیمی های کامال 
خصوصی نس��بت می دهند، از 
این رو، با س��یدحمید حسینی 
ک��ه عض��و هیات مدی��ره اتاق 
تهران و اتحادیه صادرکنندگان 
و  نفت��ی،  گاز  فرآورده ه��ای 
پتروش��یمی  و فع��ال بخ��ش 
درب��اره  اس��ت،  خصوص��ی 
حقیق��ت ای��ن موض��وع ب��ه 

گفت وگو نشستیم. 
 آقای حس�ینی، نقدهای 
س�ودهای  از  متع�ددی 
ش�نیده  پتروش�یمی ها 
می شود، چقدر این موضوع 
صحت دارد؟ آیا س�ودهای 

حاصله غیر واقعی است؟ 
همواره نس��بت به سودهای 
بخ��ش خصوص��ی در تمامی 
بخش  ها ح��رف و حدیث زیاد 
اس��ت. اینکه هر پتروش��یمی  
چق��در درآم��د دارد و چقدر از 
ای��ن درآمدها حقیقی اس��ت، 
نیس��ت،  پنه��ان  موضوع��ی 
زی��را تمام��ی این مس��ائل در 

ب��ورس موج��ود اس��ت. نکته 
اصل��ی در این زمینه ک��ه باید 
بیش��تر از س��ود م��ورد توجه 
قرار گی��رد، ارزش اف��زوده ای 
اس��ت که توس��ط این صنعت 
عای��د کش��ور می ش��ود، زیرا 
نفت خام��ی ک��ه ق��رار ب��ود با 
حداق��ل قیم��ت ب��ه ف��روش 
برسد توس��ط پتروش��یمی ها 
چندی��ن براب��ر ارزش می یابد. 
پن��ج درص��د از نفت خ��ام در 
س��رمایه گذاری  پتروشیمی ها 
می ش��ود، اما20 میلیارد دالر 
ارزش اف��زوده ایج��اد می کند. 
این موضوع ض��رورت توجه به 
پتروش��یمی ها را کامال توجیه 
اقتصادی می کن��د.  هر چقدر 
پتروشیمی ها توسعه یابد و هر 
میزان که تولیدات آن افزایش 
یابد و در داخل یا خارج کش��ور 
م��ورد فروش ق��رار گی��رد، به 
همان میزان مالی��ات به دولت 
پرداخ��ت می ش��ود. دول��ت یا 
وزارت نفت کار ب��ا بها دادن به 
این صنعت بیش��تر خود سود 

می برد. 
 بس�یاری از نقده�ا برای 
س�وخت ارزان�ی اس�ت که 

در اختی�ار پتروش�یمی ها 
قرار می گی�رد، به طوری که 
نف�ت  وزارت  مس�ئوالن 
س�وخت  ای�ن  معتقدن�د، 
ارزان پتروشیمی ها را تنبل 
بار آورده، نظر ش�ما در این 

باره چیست؟ 
این گفته نه از س��وی دولت، 
نه از سوی نمایندگان مجلس، 
هیچ گاه پایه و اس��اس منطقی 
نداش��ته اس��ت. بله، س��وخت 
ارزان ب��ه پتروش��یمی ها ارائه 
می ش��ود، اما اگر این س��وخت 
قرار باش��د به خارج از کش��ور 
صادر ش��ود، آیا هزین��ه انتقال 
آن نبای��د لحاظ ش��ود. بدون 
ش��ک، ای��ن ح��ق ه��ر ایرانی 
اس��ت که از مناب��ع موجود در 
کش��ورش به خوبی بهره گیرد. 
چ��ه اش��کالی دارد ک��ه ای��ن 
سوخت از دید آقایان ارزان در 
اختی��ار بخش خصوص��ی قرار 
گیرد؟ حتم��ا باید خارجی ها از 
منابع کش��ور به��ره ببرند؟ چه 
ایرادی دارد بخ��ش خصوصی 
ک��ه میلیاردها تومان س��رمایه 
خ��ود را ب��رای ای��ن کش��ور 
س��رمایه گذاری کرده است، از 

سوخت ارزان و س��ود باال بهره 
گی��رد؟ مگر این س��ود تنها در 
اختی��ار بخش خصوص��ی قرار 
می گیرد؟دول��ت و وزارت نفت 
نیز ب��ه ق��در کاف��ی از ارزانی 

سوخت بهره خود را می برند. 
 با ای�ن اوص�اف می توان 
ی�ک  را  پتروش�یمی ها 

صنعت سودآور دانست؟ 
س��ودآور بودن ب��رای تمامی 
پتروش��یمی ها نیس��ت، بیشتر 
پتروش��یمی هایی سود می برند 
که س��وخت آنها گاز باش��د نه 
مای��ع. ام��ا مس��ئله مهم تر در 
ای��ن باره این اس��ت ک��ه ایجاد 
پتروشیمی هزینه زیادی دارد، 
ف��ردی ک��ه یکب��اره میلیاردها 
تومان سرمایه خود را برای این 
صنعت اختصاص می دهد، باید 
درآمد خوبی نیز داش��ته باشد. 
از س��ویی، هر پتروشیمی  بعد از 
چند س��ال از کیفیت اولیه خود 
فاصل��ه می گی��رد. بهتر اس��ت 
هر فرد مس��ئولی ک��ه  چرتکه 
را  پتروش��یمی ها  س��ودهای 
می اندازد به این موارد نیز توجه 
کند. سهامداران فرصت زیادی 

برای بهره برداری ندارند. 

اطالع�ات  براس�اس   
از  درص�د   60 موج�ود 
ش�به دولتی  پتروشیمی ها 
هس�تند و بیش�ترین سود 
متعل�ق ب�ه آنهاس�ت ن�ه 
الزم  آی�ا  بخش خصوص�ی 
نیس�ت ک�ه شفاف س�ازی 

شود؟ 
ای��ن گفت��ه حقیق��ت دارد. 
بهترین پتروش��یمی ها متعلق به 
سازمان و نهادهای عمومی است 
که به نوعی از آنها به شبه دولتی 
یاد می ش��ود، البته بیشتر بخش 
بازنشس��تگی س��هامدار اس��ت. 
اعتقاد من این اس��ت که صنعت 
پتروشیمی  در کشور رونق یابد تا 
س��هم ایران در دنیا افزایش یابد. 
اینک��ه بخش خصوص��ی واقعی 
پ��ای کار باش��د یا ش��به دولتی 
آن قدرها مهم نیس��ت همین که 
بتوانیم ارزش اف��زوده را افزایش 

دهیم، ارزشمند است. 
در  ران�ت  از  صحب�ت   
پتروشیمی ها می شود، نظر 
ش�ما در این باره چیس�ت، 
نماین�دگان  ک�ه  به وی�ژه 
مجل�س بیش�تر ب�ه ای�ن 

مسئله تاکید دارند؟ 
بای��د از نمایندگان پرس��ید، 
منظور شما از رانت چیست؟ و 
چقدر از وضعیت پتروشیمی ها 
مطلع هس��تند؟ آی��ا می دانند 
که اوج کار و س��ود ه��ر واحد 
پتروش��یمی  چه زم��ان و چند 
سال اس��ت؟ اطالعی از میزان 
س��هم حقیقی بخ��ش واقعی 
خصوص��ی دارن��د؟ کش��ور در 
چن��د س��ال اخی��ر در بخش 
خوب��ی  رش��د  پتروش��یمی 
داش��ته اس��ت و به دلی��ل باال 
دوص��ادرات  می��زان  رفت��ن 
پتروش��یمی نیز موفقیت های 
زی��ادی متوجه کش��ور  ش��ده 
اس��ت. بس��یاری از نمایندگان 
تمای��ل دارند شهرش��ان حتما 

پتروشیمی داشته باشد. 

عضو هیات مدیره اتاق تهران: 

دولتازسودپتروشیمیهابهرهکافیمیبرد
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به ظاهر داستان طوالنی سقوط قیمت نفت 
در بازارهای جهانی همچن��ان ادامه دارد. به 
گزارش رویترز، عربس��تان س��عودی با ارائه 
تخفی��ف به مش��تریان آس��یایی و امریکایی 
در روز ش��نبه موجبات کاهش بیشتر قیمت 
نفت را در بازار فراهم کرده اس��ت. در همین 
رابطه کارشناس��ان و تحلیلگران حوزه نفت 
معتقدن��د، ای��ن کاهش قیمت درس��ت یک 
هفته پ��س از مخالفت این کش��ور با کاهش 
س��قف تولید اوپک بیانگر ع��زم جدی ریاض 
به منظ��ور حف��ظ س��هم خ��ود از بازارهای 
جهان��ی نفت اس��ت.  قیمت رس��می فروش 

نف��ت عربس��تان و مخالفت این کش��ور که 
بزرگ ترین تولید کنن��ده و صادر کننده نفت 
در جهان اس��ت ب��ا کاهش تولی��د نفت خام 
اوپک نشان دهنده رویکرد و موضع این کشور 
در قبال قیمت نفت در بازار اس��ت. در همین 
راستا، برخی کارشناسان بر این عقیده اند که 
کاهش قیمت رس��می فروش نفت از س��وی 
مقامات س��عودی بیانگ��ر تالش آنه��ا برای 
حفظ سهم ش��ان از بازار ب��وده و برخی دیگر 
معتقدند، قیمت های فعل��ی در بازار و قیمت 
رسمی فروش نفت عربس��تان تنها بازتابی از 
وضعیت فعلی بازار بوده و این قیمت ها برای 

این کش��ور نفت خیز یک گام رو به عقب بوده 
و نمی توان سیاست های نفتی ریاض را نوعی 

آینده نگری به حساب آورد. 
گفتنی اس��ت، تخفیف هایی که عربستان 
سعودی در ماه ژانویه هر س��ال به خریداران 
آسیایی ارائه می کند از سال 2002 میالدی 
به این س��و همواره موضوع بحث کارشناسان 
و فعاالن حوزه نفت و انرژی بوده اس��ت. این 
درحالی اس��ت که ریاض ب��رای پنجمین ماه 
متوالی قیمت نفت صادراتی خود را به ایاالت 

متحده کاهش داده است. 
در این رابطه ریچارد مالینس��ون، تحلیلگر 
و مشاور در حوزه انرژی در مصاحبه با رویترز 
گفت: س��عودی ها با اقدامات اخی��ر خود به 
وضوح نش��ان داده اند، تحت هیچ ش��رایطی 
حاضر به از دس��ت دادن س��هم خود از بازار 
نخواهند ب��ود. مخالفت این کش��ور به همراه 
برخ��ی دیگر از کش��ورهای عرب��ی ثروتمند 
خلی��ج فارس ب��ا کاهش س��قف تولید اوپک 
در نشس��ت اخیر این س��ازمان موید همین 
مطلب اس��ت.  پیش تر عل��ی النعیمی، وزیر 
نفت عربس��تان در حاشیه اجالس اوپک و در 
جریان مذاک��رات با وزرای نفت کش��ورهای 
عضو اعالم کرده بود، کش��ورش ب��ا هرگونه 
کاهش تولید مخالف اس��ت زی��را اوپک باید 
از س��هم خود از ب��ازار دفاع ک��رده و هرگونه 
کاهش تولید به تقویت بیش��تر کش��ورهای 
غیر عض��و تولید کنن��ده نفت منج��ر خواهد 
ش��د. این موضع س��عودی ها به خوبی نشان 
می دهد که این کشور برای حفظ سهم خود 
از بازار از کاهش بیشتر قیمت نفت صادراتی 
خود واهم��ه ای نداش��ته و قص��د دارد به هر 
ترتیب با نفت ش��یل صادراتی امریکا و سایر 
تولید کنندگان نف��ت در دنیا به منظور حفظ 
سهم خود و کسب سهم بیش��تر از بازارهای 
جهانی نف��ت رقابت کند.  در این راس��تا و در 
پی اعالم کاهش قیمت نفت عربس��تان برای 
تحویل در ماه ژانویه قیمت نفت برنت دریای 
ش��مال دوباره با کاهش قیمت روبه رو شده و 
به کمتر از هفتاد دالر در هر بش��که رسید. با 
وجود کاه��ش قیمت ماهانه نف��ت صادراتی 
عربس��تان ب��ه امری��کا و آس��یا و همچنین 
تصمی��م عراق ب��ه افزای��ش ص��ادرات خود 
اوضاع برای نفت برنت چن��دان جالب به نظر 
نمی رس��د، زیرا ش��رایط فعلی اجازه بازیابی 
به نفت برن��ت دریای ش��مال را نخواهد داد.  
در این ارتباط تونی نونان، از کارشناس��ان و 
مدیران ش��رکت میتسوبیشی ژاپن در توکیو 
می گوید: در حال حاضر، نفت برنت به سمت 
بشکه ای ش��صت دالر در حال حرکت بوده و 
به نظر نمی رس��د، چیزی جلودار این سقوط 

قیمت در بازار باش��د. گفتنی اس��ت، در پی 
کاهش قیمت رس��می نفت توسط عربستان 
س��عودی قیمت نفت برنت به هجده س��نت 
کاهش بش��که ای 69دالر و 46س��نت برای 
تحویل در ژانویه معامله شد.  نونان ادامه داد: 
اقدام اخیر س��عودی ها برای کاهش قیمت ها 
نش��ان می دهد، آنها همچنان خواهان حفظ 
سهم ش��ان از بازار ب��وده و قصد ندارن��د تا از 

تولید نفت خام خود بکاهند. 
رقابت کش��ورهای تولید کننده نفت برای 
حفظ سهم ش��ان از ب��ازار در س��ال آینده و 
همزمان با افزای��ش میزان تولی��د نفت خام 
توس��ط عراق ش��دید تر خواهد ش��د. پس از 
توافق بغداد با اقلیم کردس��تان عراق بر س��ر 
صادرات نفت خ��ام انتظار می رود ت��ا بغداد 
تولید نفت خام خود را افزایش دهد. از سوی 
دیگر، لیبی قصد دارد تا ب��ا راه اندازی دوباره 
میدان نفتی الش��راره که بزرگ ترین میدان 
نفتی این کشور به ش��مار می رود، تولید نفت 

از این میدان را از سر بگیرد. 
ب��ه گفته تونی نون��ان، از مدیران ش��رکت 
میتسوبیشی در مورد افزایش رقابت در بازار 
برای س��ال آینده می گوید: زمستان سردی 
که در پیش اس��ت ممکن است اندکی قیمت 
نفت را افزایش دهد، اما انتظار می رود پس از 
پایان دوره پیک خرید نفت در س��ه ماهه اول 

سال آینده قیمت ها دوباره کاهش یابند. 
طبق گفت��ه تحلیلگ��ران در نظرس��نجی 
ماهان��ه رویت��رز قیم��ت نفت طی دوس��ال 
آینده پس از تجربه سقوطی که در پنج سال 
اخیر بی سابقه بوده اس��ت، افزایش قیمت را 
تجرب��ه خواهد کرد. ب��ه گفته کارشناس��ان 
قیمت برنت در س��ال 2015 ب��ه 82 دالر و 
50 سنت خواهد رس��ید.  طبق تحلیل جید 
فو ، مدیر س��رمایه گذاری در موسسه هارت 
وود در لندن، اگرچه س��قوط قیمت نفت در 
بازاره��ای جهان��ی ممکن اس��ت پروژه های 
کش��ف میدان های گازی و نفتی را که ارزش 
آنها بیش از 150 میلیارد دالر باش��د، موقتا 
به حالت تعلیق درآورده باش��د، اما می تواند 
موجب افزایش قدرت خرید ش��هروندان در 
ایاالت متحده ش��ده و از این طریق به رش��د 
اقتصاد جهانی کمک کند.  فو افزود: به عقیده 
ما افزایش قدرت خرید شهروندان امریکایی 
به مراتب از نوس��انات موج��ود در بازارهای 
جهانی نفت و میزان تولید نفت مهم تر است. 
زیرا افزایش ت��وان مردم امری��کا برای خرید 
خبر بس��یار خوبی برای اقتصاد جهانی بوده 

و سبب رشد آن خواهد شد. 
منبع: رویترز
ترجمه: معراج آگاهی

سقوط برنت به زیر 70 دالر با تخفیف عربستان به مشتریان آسیایی و امریکا

بین الملل 

نفـــت گـــاز 

آغاز صادرات ال پی جی به اروپا
 رییس اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفتی، 
گازی و پتروشیمی با تش��ریح آثار کاهش قیمت نفت 
روی صادرات فرآورده ها، از آغاز صادرات ال پی جی به 

اروپا خبر داد. 
حس��ن خس��روجردی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( با اشاره به اینکه 
کاهش قیم��ت نفت خام ن��رخ فرآورده ه��ای نفتی را 
کاهش داده اس��ت، گفت: این کاهش قیمت در مورد 
مازوت که عمده صادرات ما را در بر می گیرد، بیش��تر 

بوده است. 
وی با بیان اینکه پیش از کاه��ش قیمت نفت خام، 
قیمت هر تن مازوت 600 دالر بود که اکنون به حدود 
465 دالر رس��یده اس��ت، اضافه کرد: عالوه بر کاهش 
قیمت، به دلیل اینکه ب��ازار هنوز به ثبات نرس��یده و 
برخی خری��داران به دلی��ل کاهش قیمت ه��ا متضرر 
ش��د ه اند، خرید و س��فارش جدید با احتیاط بیشتری 

صورت می گیرد. 
رییس اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفتی، 
گازی و پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه در پی این 
امر صادرات محدود تر شده اس��ت، تصریح کرد: چین، 
امارات، س��نگاپور، ویتن��ام، هند، پاکس��تان و برخی 
کش��ورهای افریقایی مش��تریان فرآورده ه��ای ایران 

هستند و صادرات به این کشورها انجام می شود. 
خس��روجردی در ادامه درب��اره ورود ب��ه بازارهای 
اروپای��ی و نقش تحریم ها خاطرنش��ان ک��رد: ما برای 
عرضه محصوالت تحریم نیستیم بلکه خریدار تحریم 
است که در این راستا برخی کشورها خرید را از طریق 

شرکت های ثالث انجام می دهند. 
وی با اش��اره به اینکه صادرات فرآورده به اروپا انجام 
نمی شود، اضافه کرد: صادرات ال پی جی و محصوالت 
پتروش��یمی به اروپا به تازگی آغاز شده است که هنوز 

حجم آن قابل توجه نیست. 

اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش 
ذخایر سوخت مایع نیروگاهی

 مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی با بیان آنکه با آغاز فصل سرما تدابیر 
الزم برای تامین نفت گاز و ذخیره س��ازی مطلوب این 
فرآورده نفتی انجام ش��ده، گفت: فرآورده نفت گاز نیز 
مانند بنزین تابع ش��رایط مقدار تولید، مقدار ذخایر و 

مدیریت مصرف است. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی وزارت نفت، ش��اهرخ 
خسروانی با بیان اینکه هم اکنون 9٧ میلیون لیتر نفت 
گاز در کشور تولید می ش��ود، تصریح کرد: 24 میلیون 
لیتر از این میزان مربوط به نفت گاز یورو 4 و 5 اس��ت 
که در پاالیش��گاه های ش��هید تندگویان تهران و امام 

خمینی شازند تولید می شود. 
وی با اش��اره به اینکه کیفیت بقیه تولی��د نفت گاز 
پاالیشگاه ها مانند س��ابق اس��ت، گفت: در پاالیشگاه 
نفت ش��یراز هم اکنون حدود 400 هزار لیتر گازوئیل 
کم گوگ��رد تولید و به ش��رکت پخ��ش منطقه فارس 

تحویل می شود. 
خس��روانی با بیان اینکه برنامه ص��ادرات یا واردات 
گازوئیل به ش��رایط و نیاز کشور بس��تگی دارد، گفت: 
طی سال های گذشته نیز به نس��بت افزایش یا کاهش 
میزان ذخای��ر و مقدار مص��رف، صادرات ی��ا واردات 

گازوئیل در دستور کار این شرکت قرار می گرفت. 

کاهش وابستگی به در آمدهای 
نفتی در بودجه 94 

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور 
با تاکید بر لزوم توجه به موض��وع اقتصاد مقاومتی در 
تدوین بودجه گفت: در بودجه س��ال گذش��ته بودجه 
شش دستگاه عملیاتی شد، اما امس��ال مقرر شده که 

بودجه تمامی دستگاه های عملیاتی تدوین شود. 
محمدرضا خباز در گفت و گو ب��ا خانه ملت با تاکید 
بر لزوم دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: باید 
توجه داش��ت اقتصاد مقاومتی به معنای کم خوردن و 
کم مصرف کردن نیست بلکه به معنای استفاده بهینه 

از منابع در موضوعاتی مانند تولید و توزیع است. 
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور 
ادامه داد: براس��اس اقتص��اد مقاومتی بای��د به تولید 
داخلی توجه کرد؛ البته تولی��د باید با رویکرد صادرات 

محصوالت تولیدی برنامه ریزی و انجام شود. 
خباز تصریح کرد: براس��اس سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی باید وابس��تگی بودجه به نفت کم شود؛ حتی 
این موضوع در برنامه چهارم توس��عه مطرح شده بود 
که س��االنه 10 درصد از وابس��تگی بودجه به نفت کم 

شود که دولت گذشته این مهم را انجام نداد. 
این نماین��ده ادوار مجل��س افزود: دول��ت یازدهم 
از سال گذش��ته مقدمات کاهش وابس��تگی بودجه به 
نفت را لحاظ ک��رده که با کاهش قیم��ت نفت روبه رو 
شده ایم؛ البته از یک جهت نیز می شود گفت عدو شود 
سبب خیر اگر خدا خواهد، بنابراین باید از خام فروشی 

نفت جلوگیری شود. 
خباز ادامه داد: البته باید توجه داش��ت که استخراج 
نفت نباید متوقف ش��ود بلکه باید از خام فروش��ی که 
اقتصاد را تضعی��ف می کند جلوگیری ک��رد، بنابراین 
باید نفت پس از تبدیل به فرآورده های نفتی به فروش 

برسد. 
وی افزود: در بودجه س��ال گذش��ته بودجه ش��ش 
دس��تگاه عملیاتی شد و امسال مقرر ش��ده که بودجه 

تمامی دستگاه ها عملیاتی تدوین شود. 
خباز گفت: بودجه ریزی در کشور تاکنون به صورت 
سنتی و کم خاصیت بوده اما در بودجه ریزی عملیاتی 
به صورت ش��فاف مشخص می ش��ود که هر دستگاهی 
براس��اس اعتبارات بودجه دریافتی باید به چه میزان 
در پایان س��ال کار ارائه دهد، نه در برابر کاری که ارائه 

می دهد بودجه اخذ کند. 
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور 
یادآور شد: کاهش قیمت نفت می تواند کمی به اقتصاد 
کشور فشار بیاورد، اما احساس می شود دولت یازدهم 

تدابیر مناسبی برای رفع این مسئله اتخاذ کرده است.

تالش دولت برای تکمیل فازهای 
 پارس جنوبی  

وزی��ر نف��ت و جمع��ی از دس��ت اندرکاران صنعت 
نف��ت، از س��کوی فازه��ای 15 و 16 پ��ارس جنوبی 
بازدی��د کردند.  به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس، بیژن 
نامدارزنگن��ه، وزیر نف��ت از فازه��ای 15 و 16 پارس 
جنوبی بازدید کرد و در جریان پیش��رفت فیزیکی این 
فاز مهم قرار گرف��ت.   وزیر نفت در ای��ن بازدید اظهار 
کرد: توس��عه پنج فاز اولویت دار در دستور کار وزارت 
نفت ق��رار دارد و امیدواریم تا پایان امس��ال به بخش 
زیادی از اهداف تعریف شده برسیم. زنگنه خاطرنشان 
کرد: تسریع در تکمیل فازهای در دست اجرای پارس 
جنوبی مورد توجه و تاکید ق��رار دارد و به فضل خدا با 

تالش بیشتر و موثرتر به نتایج خوبی خواهیم رسید. 
 مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس نیز بیان کرد: 
وزیر نفت تاکید بس��یار زیادی بر تکمی��ل فازهای در 
دس��ت اجرای پارس جنوبی دارد. علی اکبر شعبان پور 
افزود: ش��رکت نفت و گاز پارس با تمام توان در مسیر 
اهداف ترس��یم ش��ده وزارت نف��ت گام برم��ی دارد و 

تاکنون شاهد اقدامات بسیار ارزشمندی نیز بوده ایم. 
 

عربستان با نفت ارزان باعث افت  
بهای نفت در آسیا و امریکا شد

قیمت نفت در بازارهای آس��یای جنوب شرقی روز 
جمعه پس از آنکه عربستان سعودی، قیمت نفت خود 
را برای فروش در آس��یا و امریکا پایین کش��ید، بازهم 
کاهش یافت.  گزارش خبرگزاری فرانس��ه از سنگاپور 
به نق��ل از تحلیلگران ب��ازار نفت حاکی اس��ت: قیمت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت نفت ش��اخص امریکا برای 
تحویل در ماه ژانویه با 31 س��نت کاهش به 66 دالر و 
50 سنت در هر بش��که در معامالت اواخر صبح رسید 
و قیمت نفت خام برنت دریای ش��مال برای تحویل در 
ژانویه نیز با افت 38 س��نتی در حد بشکه ای 69 دالر و 

26 سنت بود. 
دانیل آنگ تحلیلگر یک ش��رکت سرمایه گذاری در 
س��نگاپور گفت: »عربستان س��عودی به تازگی قیمت 
نفت فروخته ش��ده خود به آس��یا را کاهش داده و این 
امر ممکن اس��ت امروز و همچنین هفت��ه آینده تاثیر 

بسزایی در بازار داشته باشد.«
آرامکو ش��رکت نفت دولتی پادش��اهی سعودی روز 
پنجش��نبه اعالم کرد، قیمت فروش رس��می نفت خام 
سبک عرب را که به مقصد آس��یا می فرستد، یک دالر 
و 90 سنت نس��بت به س��طح قیمت ها در ماه دسامبر 

کاهش داده است. 
این ش��رکت قیمت نفت خام س��بک عرب به مقصد 

آمریکا را تا ٧0 سنت کاهش داده است. 
آنگ به خبرگزاری فرانس��ه گفت: آنه��ا قطعا برای 
گرفتن س��هم بیش��تری از بازار می جنگن��د.  تصمیم 
اوپک در نشس��ت 2٧ نوامبر در وی��ن قیمت نفت را به 

پایین ترین سطح خود طی پنج سال گذشته رساند.
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چند روز پیش خبر از تالش 
هندی ها ب��رای تهات��ر فوالد 
با پول نفت بلوکه ش��ده ایران 
منتشر ش��د؛ خبری که هنوز 
توس��ط مقامات ایران��ی تایید 
نش��ده اما می تواند تعادل بازار 

را به هم بریزد. 
ماج��را از خبرگزاری رویترز 
ش��روع ش��د که در گزارش��ی 
تحلیل��ی از ت��الش ش��رکت 
ف��والد »اس��ار« هن��د ب��رای 
تهاتر فوالد خود ب��ا پول نفت 
بلوکه ش��ده ایران خب��ر داده 
ب��ود؛ خب��ری ک��ه در ابتدای 
واکنش یکی از اعضای انجمن 
فوالد را به دنبال داش��ت. رضا 
شهرس��تانی در واکن��ش ب��ه 
این خب��ر ب��ه  ف��ارس گفت: 
»این موض��وع، تی��ر خالصی 
برای صنع��ت ف��والد خواهد 
ب��ود و چنین پیش��نهادی در 
راستای مناس��ب نبودن بازار 
جهانی اس��ت و هندی ها قصد 
دارند که ب��ا سوء اس��تفاده از 
ای��ن مس��ئله، به ج��ای نفت، 
فوالد به ایران ص��ادر کنند. « 
این نخس��تین باری نیست که 
هندی ه��ای ت��الش می کنند 
ت��ا به جای پ��ول بلوکه ش��ده 
نفت ایران ک��ه در اختیار این 
کش��ور اس��ت، کاال ب��ه ایران 
تحوی��ل دهند. ش��اید یکی از 
برجس��ته ترین کاالهای��ی که 
از هن��د وارد ای��ران ش��د و در 
خاط��ره تولیدکنندگان ایرانی 
ماند، برنج هندی بود که دقیقا 
با همی��ن ش��رایط وارد ایران 
ش��د، برنج ایرانی را به حاشیه 
راند و عالوه بر آن آلودگی نیز 

داشت. 

فوالد هندی، چه بر س�ر 
بازار فوالد ایرانی می آورد؟ 
ح��اال گمانه زنی هایی مبنی 

ب��ر واردات فوالد هن��دی که 
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان فوالد 
دارای کیفی��ت مطلوب��ی هم 
نیست، مطرح می شود. آن هم 
در ش��رایطی که ب��ازار فوالد 
داخلی کم کم در تالش اس��ت 
که به تعادل و استقالل برسد؛ 
بنابراین باید پرس��ید واردات 
فوالد هندی چه بر س��ر فوالد 

ایرانی می آورد؟ 
بهمن آرم��ان، اقتصاددان و 
کارش��ناس صنعت ف��والد در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« 
در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش 
می گوی��د: »صنایع ف��والد ما 
در وضعیت خوبی نیس��تند و 
این وضعی��ت به دلی��ل رکود 
جهانی، کاهش ساخت و ساز و 
رشد منفی در منطقه اتحادیه 
اروپا اس��ت. حتی در چین نیز 
می��زان مصرف ف��والد کاهش 
پیدا کرده و طرح های توس��عه 
افزایش فوالد با دشواری هایی 

روبه رو شده است. «
ه��م  »م��ا  می افزای��د:  او 

متاس��فانه ب��ه عل��ت ضع��ف 
نگرش ه��ای  و  مدیری��ت 
ضدتوس��عه ای در دو مجتمع 
ب��زرگ تولید کنن��ده ف��والد 
یعنی ف��والد مبارک��ه و فوالد 
خوزس��تان وجود دارد، شاهد 
توق��ف طرح ه��ای توس��عه و 
کن��دی در روند اج��رای آنها 
هس��تیم ک��ه ای��ن عام��ل بر 
افزایش هزین��ه تولید اثر به جا 
گذاشته اس��ت. از سوی دیگر 
قیم��ت س��هام ش��رکت های 
فوالدی م��ا در ب��ورس اوراق 
به��ادار، رون��د ش��دیدا نزولی 
را دنب��ال می کن��د. در نتیجه 
ای��ن پیش��نهاد هندوس��تان 
مبن��ی بر ص��ادرات ف��والد به 
ای��ران موضوع قابل گذش��تی 
نیس��ت. همان طور که مجلس 
جلوی ورود ری��ل راه آهن را از 
هندوستان گرفت، باید جلوی 

این کار نیز گرفته شود. «
بهادر اهرامیان، تولیدکننده 
ف��والد نی��ز در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت امروز« بیان می کند: 

»در ح��ال حاضر ب��ازار داخل 
فوالد در تع��ادل ق��رار دارد و 
احتیاج��ی ب��ه واردات ندارد. 
واردات بسیاری از محصوالت 
فوالدی تقریبا قطع شده است 
و حتی در شمش فوالد نیز به 
صادرات رس��یده ایم؛ بنابراین 
جای��ی ب��رای واردات ف��والد 
وجود ن��دارد. اگر قرار باش��د 
فوالد هندی با زیر قیمت وارد 
کش��ور ش��ود طبیعتا شرایط 
غیررقابتی درس��ت می شود و 
برای تولیدکنن��دگان داخلی 
مطلوب نیس��ت. ش��یب بازار 
ف��والد در حال حاض��ر نزولی 
اس��ت، اگر محصول بیشتری 
در ب��ازار وارد ش��ود طبیعت��ا 
مشتری کمتر پیدا خواهد شد 
و ضرر تولیدکنندگان ایرانی را 

در پی خواهد داشت. «
خلیف��ه س��لطان، ریی��س 
انجمن تولیدکنن��دگان فوالد 
نیز در پاسخ به »فرصت امروز« 
گفت: تا زمانی ک��ه این خبر از 
سوی مقام های ایرانی به تایید 

نرس��د درباره آن اظهار نظری 
نخواهد کرد. 

راهکار جایگزین چیست
با س��خت تر ش��دن شرایط 
تحریم ها، پ��ول نفت صادراتی 
ایران در بس��یاری از کشور ها 
راه ه��ای  ام��ا  ش��د،  بلوک��ه 
جایگزین دیگری برای تحویل 
ای��ن پ��ول ب��ه ای��ران در نظر 
گرفته ش��د. هندی ها همواره 
تالش دارند که ج��ای پول به 
ای��ران کاال بدهند و پیش��ینه 
این اق��دام نش��ان می دهد که 
هم��واره این کار، تع��ادل بازار 
ای��ران را بره��م زده اس��ت.  
آرم��ان در این زمین��ه معتقد 
اس��ت: »تصور من این اس��ت 
که دولت ما مانن��د کاری که با 
چین کرده است، این مطالبات 
را به اعتبارات فاینانس تبدیل 
کند. در حال حاضر هندوستان 
دارای تکنولوژی هایی است که 
می تواند در بخش صنایع فوالد 
و بخش ه��ای دیگ��ر تولیدی، 
تجهیزات به ای��ران وارد کند. 
بنابرای��ن ض��روری اس��ت به 
جای واردات فوالد به کش��ور، 
مطالب��ات خودم��ان را صرف 
خری��د تجهی��زات و ماش��ین 
آالت خط��وط تولی��د کنی��م. 
وزارت صنع��ت بای��د اقدامات 
از  ب��رای جلوگی��ری  را  الزم 
واردات بی رویه ف��والد، آن هم 
از هندوستان که کیفیت فوالد 
باالیی ندارد، انجام دهد. « خبر 
واردات ف��والد از هندوس��تان 
به ایران هن��وز در حد یک نظر 
اس��ت؛ نظری که می تواند در 
ص��ورت عملی ش��دن، تعادل 
ب��ازار ف��والد کش��ور را به هم 
بریزد یا سرنوشت شرکت های 
فوالدس��ازی را به سرنوش��ت 
ش��الیزارهایی که ویال شدند، 

تبدیل کند. 

واردات،تعادلبازارفوالدرابههممیریزد
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خودرو  فرش 

معدن 

ارسال پرونده ثبت فرش کاشان به 
سازمان جهانی مالکیت فکری  

معاون تحقیقات و آموزش مرک��ز ملی فرش گفت: 
پرونده ثبت فرش کاشان به س��ازمان جهانی مالکیت 

فکری یا معنوی )وایپو( مستقر در ژنو ارسال شد. 
محمد ویس��یان اظهار ک��رد: تاکنون پن��ج منطقه 
فرش دستباف کشور ش��امل تبریز، هریس، خوی، قم 
و اصفهان مطابق با قوانین بین المللی در مرکز مالکیت 

فکری ثبت جهانی شده است. 
وی پیش نیاز ثبت ف��رش در رده جهانی را ثبت ملی 
عنوان کرد و اف��زود: ثبت ملی فرش کاش��ان در مرکز 

ملی فرش ایران انجام شده است. 
ویسیان خاطرنشان کرد: پس از ارسال پرونده ثبت 
به وایپو، مراحل کار ثبت یک سال به طول می انجامد. 

وی اف��زود: با ثبت جهانی فرش ه��ای مناطق ایران، 
امکان کپ��ی ب��رداری و سوء اس��تفاده رقب��ای فرش 

دستباف ایران از بین خواهد رفت. 

صدور 1500 بیمه نامه برای پوشش 
خطر عملیات معدنکاری 

عض��و هیات مدیره صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری 
فعالیت ه��ای معدنی اعالم کرد: ای��ن صندوق تاکنون 
بیش از 1500 بیمه نامه به ارزش 3000 میلیارد ریال 
برای پوش��ش خطرات ناش��ی از عملی��ات معدنکاری 
ص��ادر کرده اس��ت.  مه��رداد احمد ش��عربافی گفت: 
صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی 
همچنی��ن تاکن��ون 140 میلیارد ریال ب��رای جبران 
خس��ارت ناش��ی از فعالیت های اکتش��افی و ریسک 

اعتباری ضمانت نامه ها پرداخت کرده است. 
وی اف��زود: یکی از ابع��اد و بلکه بعد اصل��ی فعالیت 
س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمی��درو(، بعد حمایتی آن اس��ت که از طریق 
بیمه فعالیت های معدنی که یک نی��از مبرم در بخش 
معدن اس��ت، محقق می ش��ود.  ش��عربافی ادامه داد: 
پوشش مخاطرات عملیات معدنکاری و صدور ضمانت 
نامه های بانک��ی از طریق پذیرش پروان��ه بهره برداری 
به عن��وان اصلی ترین وثیق��ه در ایمیدرو توس��ط تنها 
بیمه گر تخصصی بخش معدن کش��ور یعنی صندوق 
بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدن��ی انج��ام 
می ش��ود.  عضو هیات مدی��ره صندوق بیم��ه معدنی 
گفت: از آنجا که بیمه گری نیاز حیاتی در بخش معدن 
است و لزوما سودآور نیس��ت، نمی توان آن را در قالب 
س��از و کارهای رایج بیمه گری کشور طبقه بندی کرد 
و به صورت یک فعالیت انتفاع��ی در زیرمجموعه های 
انتفاعی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار داد. 

همکاری سایپا با برندهای خارجی 
گروه  م�دیرع�ام���ل 
خودرو س���ازی س���ایپا 
ب��ا  هم��کاری  گف��ت: 
برند ه��ای خارج��ی که 
س��ابقه فعالیت مشترک 
ب��ا س��ایپا را دارن��د در 

اولویت های گروه س��ایپا اس��ت. در برنامه همکاری با 
سرمایه گذاران خارجی قطعا ش��رکت هایی در اولویت 
خواهند بود که در شرایط س��خت اقتصادی، دوستی 

خود را ثابت کرده باشند.
 به گ��زارش س��ایپانیوز، س��عید مدنی با اش��اره به 
همکاری با برندهایی همچون س��یتروئن، کیا، ایویکو، 
نیس��ان، رنو، فیات و چان��گان گفت: ش��رکایی که در 
ش��رایط کنونی همکاری خود را با ما حفظ کرده اند در 
برنامه ریزی های آتی سایپا از شرایط بهتری برخوردار 
خواهند بود. مدنی در ادامه با بیان اینکه پلتفرم ایکس 
200 کامال ایرانی است یادآور ش��د: تمام خودروهای 
تولی��دی این پلتف��رم با تکیه ب��ر توان داخل��ی تولید 

می شوند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت هم��کاری با کش��ورهای 
خارجی در طراحی و مهندسی محصول گفت: قطعا در 
این زمینه بر توانایی های داخلی تکیه خواهد ش��د، اما 
به منظور صرفه جویی در زمان از متخصصان خارجی 

نیز استفاده خواهیم کرد. 
وی با اش��اره به تولید خودرو با پلتفرم ایکس 90 در 
پارس خودرو گفت: پ��ارس خودرو به عن��وان یکی از 
شرکت های زیرمجموعه سایپا با رنو و نیسان همکاری 
می کند؛ ضمن اینکه برنامه تولید مشترک با بریلیانس 

را هم دنبال خواهد کرد. 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه 
در سایپاکاش��ان نی��ز پلتف��رم SP100 تولید خواهد 
ش��د گفت: س��ایت بن رو نی��ز در تولید خ��ودرو روی 

پلتفرم های ایکس 100 و SP100 فعال خواهد بود. 
وی با اشاره به همکاری سایپادیزل با شرکت ولوو 
گفت: عمده خطوط تولید ما در بخش مرکزی ایران 
واقع ش��ده که هزینه های لجس��تیکی را به حداقل 
می رس��اند.  مدنی تصری��ح کرد: در ش��رایط کنونی 
در حج��م بس��یار کوچکی ب��ا ش��رکت های چینی 
همکاری می کنیم و معتقدیم بای��د از فضای رقابتی 
آنها اس��تفاده کنیم، البته برای م��ا همکاری و تولید 
خودرو با برندهایی که س��ابقه همکاری از گذشته را 
دارند در اولویت قرار دارد.  وی با اش��اره به طراحی 
پلتفرم ه��ای جدید در مرک��ز تحقیق��ات و نوآوری 
س��ایپا تاکید کرد: آزمایش��گاه های این مرکز رو به 
تکامل ب��وده و مراکز تس��ت خودرو در س��ایپا رو به 
توس��عه هس��تند؛ ضمن اینکه به تدریج به وضعیتی 
خواهیم رس��ید که تمام نیازه��ای تحقیقاتی ما در 

این مرکز برطرف خواهد ش��د. 

عسل داداشلو



»ی��ک بان��ک خصوص��ی در 
روزهای آینده منحل می شود«؛ 
این خبری بود که روز سه ش��نبه 
یوسفیان مال، نماینده آمل و عضو 
ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی اع��الم کرد و 
بالفاصله با موجی از گمانه زنی ها 
که  »ای��ن کدام بانک اس��ت؟ « و  
»بر سر سپرده گذاران چه خواهد 
آم��د؟ « در س��ایت های خبری 
به راه افتاد.  ب��ه گزارش »فرصت 
امروز«، ماجرای این خبر از زمانی 
ش��روع ش��د ک��ه در 27 مهرماه 
معاون نظارتی بان��ک مرکزی در 
نشس��تی خبری با اهالی رسانه 
از برخورد ب��ا بانک های متخلف 
خبر داد و گفت: »پرونده ش��ش 
بانک متخلف ب��ه هیأت انتظامی 
بانک ها ارسال ش��ده است که از 
این میان بانک مرک��زی به طور 
ج��دی  »تخلفات چن��د بانک « 
را در دست رس��یدگی دارد. «  با 
ای��ن پیش زمین��ه بود ک��ه خبر 
روز سه شنبه یوس��فیان مال، این 
س��وژه خبری را به موضوعی داغ 
و پرمباحث��ه در بی��ن رس��انه ها 
و محاف��ل سیاس��ی و اقتصادی  
تبدی��ل ک��رد، در ای��ن می��ان 
اظهارات رییس کمیسیون اصل 
90 مجلس هم جال��ب بود که با 
تکذیب اصل انح��الل یک بانک 
خصوص��ی گفت: بح��ث انحالل 
هنوز مطرح نیس��ت زیرا پرونده 
ی��ک موسس��ه اعتب��اری و یک 
ش��رکت بیمه به س��تاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی برای رسیدگی 
به تخلف��ات مدیرانش��ان ارجاع 
شده اس��ت. در عین حال برخی 
از رس��انه ها از نگران��ی م��ردم 
بانک ه��ای  س��پرده گذاران  و 
خصوصی در این باره خبر دادند و 
انتشار چنین خبری را با این شیوه  
»بسیار نامناسب « ارزیابی کردند 
و نتیجه آن را ایجاد ناامنی فکری 

در میان مردم عن��وان کردند. در 
همین زمان بود که بانک مرکزی 
با انتشار اطالعیه ای تالش کرد به 
دغدغه مردم در این زمینه پاسخ 
دهد. در این اطالعیه آمده است:  
»مرجع قانون��ی در مورد انحالل 
و برخ��ورد قانون��ی ب��ا بانک ها و 
موسسات اعتباری بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت 
و این بان��ک در زمان مناس��ب و 
پس از طی هر مرحله از اقدامات 
قانونی نس��بت به اطالع رس��انی 

دقیق اقدام خواهد کرد. « 

بانک مرکزی مراقب باشد
محمد حس��ن نژاد،  دکت��ر 
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی 
و عض��و س��ابق ش��ورای پول و 
اعتب��ار در ای��ن خص��وص در 
گفت وگو ب��ا »فرص��ت امروز« 
بیان ک��رد: انحالل ی��ک بانک 
به س��ادگی ص��ورت نمی گیرد، 
بانک مرک��زی باید همه جوانب 
را بس��نجد و هم��ه پیامدهای 
آن را در نظ��ر بگیرد. م��ا در هر 
بانک هم س��هامدار داریم و هم 
سپرده گذار؛ س��پرده گذاران آن 
دسته از مردم عادی هستند که 
در آن بانک سپرده دارند. وقتی 
بانک��ی بخواه��د منحل ش��ود 

ممک��ن اس��ت س��پرده گذاران 
بابت سرمایه هایش��ان احساس 
نگرانی کنند و هج��وم بیاورند 
و بی نظم��ی و ناامن��ی به وجود 
می آید. درحالی که این ذهنیت 
س��پرده گذاران اس��ت و خ��ود 
بان��ک احتماال آنقدر س��پرده و 
منابع مال��ی دارد ک��ه بتواند به 
س��پرده گذاران خ��ود تحوی��ل 
ده��د، بنابراین بان��ک مرکزی 
را  موض��وع  به گون��ه ای  بای��د 
مدیریت کند که آسیبی متوجه 
س��پرده گذاران و س��هامدارانی 
که دس��ت آنها به مفاسد آلوده 
نیست، نش��ود. وی افزود: بانک 
مرک��زی باید مدیری��ت کند تا 
سپرده ها به مردم واگذار شود و 
اگر مردم بخواهند برای گرفتن 
سپرده هایش��ان ناگهان هجوم 
بیاورن��د، ع��دم ت��وازن ایجاد 
می ش��ود. بانک مرکزی باید با 
تش��کیل کار گروه��ی و تیمی، 
کنترل اوضاع را به دس��ت گیرد 
و خ��ود مجری این امر ش��ود تا 
احس��اس کنند  سپرده گذاران 

که حق آنها محفوظ می ماند. 
ک��رد:  تاکی��د  حس��ن نژاد 
س��هامدارانی که تخل��ف کرده 
باشند، بانک مرکزی این دسته از 
سهامداران را مجبور می کند که 

سهام هایشان فروخته شود و کار 
برای سهامداران و سپرده گذاران 
به درستی انجام ش��ود، چنانچه 
مدیران و مسئوالن بانک تخلف 
ک��رده باش��ند بان��ک مرک��زی 
می تواند آنه��ا را از ادامه کار عزل 
کند و فرد دیگری را جانش��ین او 

قرار دهد. 

قیف وارونه ای 
در نظام بانکی

محس��ن صرامی، ی��ک عضو 
اقتص��ادی  دیگ��ر کمیس��یون 
مجلس هم در ای��ن خصوص در 
گفت وگ��و ب��ا »فرص��ت امروز« 
بیان ک��رد: مراح��ل انحالل یک 
بانک توسط بانک مرکزی انجام 
می ش��ود و پس از طرح شکایت 
مردمی و انتظامی، اعالم حکم از 

سوی بانک مرکزی است. 
در  متاس��فانه  اف��زود:  وی 
کش��ور ما این گونه مسائل مثل 
قی��ف وارونه اس��ت، درحالی که 
در م��واردی مث��ل فس��ادهای 
بانک��ی اقدامات بان��ک مرکزی 
بای��د پیش��گیرانه باش��د. البته 
این نگاه در س��ال های گذش��ته 
رفته رفت��ه در تی��م اقتص��ادی 
کش��ور در ح��ال ش��کل گیری 
اس��ت.  ای��ن عضو کمیس��یون 

اقتص��ادی مجلس اظه��ار کرد: 
بانک مرکزی با واس��طه گری ها 
و ش��اخص هایی ک��ه دارد اجازه 
می دهد موسس��ات و بنگاه های 
اختصاصی ش��کل گی��رد و این 
موسس��ات ب��ه ج��ذب مناب��ع 
مردمی اق��دام می کنند، پس از 
جذب منابع اگ��ر تعهداتی را که 
به م��ردم داده ان��د بتوانند عمل 
کنند ب��ه فعالی��ت خ��ود ادامه 
می دهن��د، ولی اگر نتوانس��تند 
بانک مرکزی آن موسسه یا بانک 
را می بن��دد و این ب��رای اقتصاد 
کشور ناگوار است. بانک مرکزی 
باید ت��الش کن��د تا ب��ا تدوین 
از شکل گیری  اس��تانداردهایی 
موسس��ات و بانک های��ی ک��ه 
نمی توانند به تعهدات خود عمل 
کنن��د، جلوگیری کن��د. وی در 
ادامه بیان کرد: در کمیس��یون 
اقتص��ادی بارها بحث ش��ده که 
بان��ک مرکزی چط��ور به چنین 
بانک ه��ا و موسس��اتی مج��وز 
نصب تابل��و را می دهن��د، بانک 
مرکزی باید نماینده ای از سوی 
خ��ود تعیین کن��د و مراحل کار 
آنه��ا را بررس��ی کن��د، چنانچه 
بان��ک و موسس��ه ای غیر قانونی 
فعالیت می کن��د مراجع قضایی 
و نیروی انتظام��ی و اطالعاتی، 
دقی��ق کار کنند و ق��وه قضاییه 
حکمی را که باید ص��ادر کند را 
به اجرا بگذارد تا ش��اهد چنین 
مشکالتی نباشیم و اعتمادمردم 
ضرب��ه  س��پرده گذاری  ب��رای 
نبین��د.  صرام��ی تاکی��د کرد: 
مردم ه��م توجه کنن��د که پول 
و س��رمایه زندگ��ی خ��ود را در 
بانک��ی س��پرده گذاری کنن��د 
که مج��وز الزم را از طرف بانک 
مرکزی داش��ته باش��د. اگر این 
توجه و دقت در بین مردم وجود 
داشته باشد بانک ها و موسسات 
متخلف هم مجال ب��روز و ظهور 

نخواهند داشت. 

در گفت وگوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با »فرصت امروز« بررسی شد

انحالل یک بانک خصوصی چگونه صورت می گیرد؟ 
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 پرداخت یک حواله بانکی
200 میلیارد روپیه ای به ایران

س��ازمان مالی هند یک حواله بانکی را که طبق آن 
200 میلی��ارد روپیه به خ��ارج از این کش��ور از جمله 
دوبی وسپس ایران پرداخت می شود، بررسی می کند. 

یک نشریه هندی نوشت: س��ازمان مالی هند حواله 
200 میلی��ارد روپیه ای مربوط به تج��ارت بین هند و 

ایران را بررسی می کند. 
به گزارش ایلن��ا، مجل��ه ایندیا تودی روزگذش��ته 
درگزارشی نوشت: سازمان مالی هند یک حواله بانکی 
را که طب��ق آن 200 میلی��ارد روپیه به خ��ارج از این 
کشور از جمله دوبی و س��پس ایران پرداخت می شود، 

بررسی می کند. 
دراین گزارش گفته شده، این سازمان عملکرد همه 
بازرگانان هندی درگی��ر درانجام معامالت تجاری را با 
کشورهای آس��یای میانه به خصوص ایران و جمهوری 

آذربایجان بررسی می کند. 
براس��اس این گزارش گفته می ش��ود که این مبلغ   
به ش��رکت های صادراتی و تجاری درای��ران و مناطق 

همجوار مربوط می شود. 

قائم مقام بانک مرکزی: 
سیاست ما انضباط پولی است

قائم مق��ام بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه فش��ار برای 
تزریق نقدینگی اس��ت، گفت: اما سیاست فعلی بانک 
مرکزی انضباط پولی اس��ت و تا زمانی که اطمینان از 
مهار تورم نداشته باشیم اجازه ورود نقدینگی پرقدرت 

را به اقتصاد نمی دهیم. 
اکبر کمیجان��ی، در گفت وگو با تس��نیم در ارتباط 
با افزایش فش��ارها از س��وی وزارت راه و شهرسازی به 
بانک مرکزی ب��رای تزریق نقدینگی به بازار مس��کن 
به ویژه مسکن مهر و نامه نگاری های این وزارت خانه با 
دولت اظهار کرد: چنین نامه ای را ندیده ام. این نامه ها 
عادی است که وزارت خانه های اجرایی پیوسته ارسال 
می کنند، زیرا پیوس��ته متقاضی دریافت تسهیالت از 

نظام بانکی هستند. 
قائم مقام بانک مرکزی درب��اره اینکه برنامه دولت و 
بانک مرکزی جلوگیری از تزری��ق نقدینگی پرقدرت 
به جامعه اس��ت یا خیر؟ گفت: تا زمان��ی که اطمینان 
از مهار کامل تورم نداشته باشیم اجازه ورود نقدینگی 

پر قدرت را به کشور نمی دهیم. 

طال به ۱20۸ دالر 
در هر اونس رسید

قیمت ط��ال در معام��الت روز جمعه ب��ازار جهانی 
اندکی افزای��ش یافت و هر اونس ط��ال در برابر ۱20۸ 
دالر معامله ش��د. فلز زرد روز جمعه در آس��تانه ثبت 
باالترین رش��د قیمت هفتگی در ۱0 ماه گذشته قرار 
گرفت، اما سرمایه گذاران در آس��تانه انتشار آمارهای 

بازار کار امریکا مضطرب و نگران بودند. 
گ��زارش آمار ب��ازار کار امری��کا به عنوان نش��انه ای 
از می��زان تقویت اقتص��اد امری��کا و تاثی��ری که این 
گ��زارش می تواند بر افزای��ش ارزش دالر و سیاس��ت 
پولی آینده فدرال رزرو داش��ته باشد، به دقت از سوی 

سرمایه گذاران و تحلیلگران رصد می شود. 
انتش��ار یک گزارش ق��وی می تواند ف��درال رزرو را 
مجاب ش��د تا نرخ بهره را زودتر افزایش دهد و ارزش 
دالر را ب��اال ببرد. س��رمایه گذاران نگران  هس��تند که 

افزایش نرخ بهره جذابیت بازار طال را کاهش دهد. 
براس��اس نظرس��نجی ها پیش بین��ی می ش��ود که 
این گ��زارش افزایش 230 هزار فرصت ش��غلی در ماه 
گذشته را نشان دهد که در این صورت نرخ بیکاری در 

امریکا در حد 5.۸ درصد باقی خواهد ماند. 
ه��ووی ل��ی، تحلیلگ��ر موسس��ه فیلی��پ فیچرز 
در این باره گفت: »اگر آمارها باالتر از 230 هزار باش��د، 

ممکن است قیمت طال به سرعت کاهش یابد.«
وی افزود: »)یک گ��زارش قوی( قیم��ت طال را در 

ادامه روزهای سال زیر ۱200 دالر نگه می دارد.«

فعالیت 7000 موسسه مالی 
غیر مجاز در کشور

معاون نظ��ارت بانک مرک��زی با بی��ان اینکه اطالع 
دقیقی از فعالی��ت تمامی موسس��ات غیر مجاز وجود 
ندارد و هیچ کس��ی نمی داند که با سپرده های مردم در 
حال چه کاری هس��تند، گفت: تصور ما دریافت مجوز 
پنج موسسه تا پایان س��ال بود که تاکنون ساماندهی 

موسسه آرمان و نور محرز شده است. 
حمید تهرانفر، در گفت وگو با ایس��نا، اقدامات بانک 
مرکزی، برای س��اماندهی موسس��ات مالی غیر مجاز 
مثب��ت ارزیابی و اظهار ک��رد: به طور ج��دی به دنبال 
ساماندهی این موسس��ات هس��تیم و تقاضا هم برای 
نظم بخش��ی آنها وجود دارد. از س��ویی دیگر با توجه 
به اینک��ه مق��ررات، ضواب��ط و هماهنگی با خ��ارج از 
بانک مرکزی ازجمله نی��روی انتظامی، وزارت تعاون، 
دادس��تانی و اس��تانداری ها انجام و تفاهم نامه ای هم 
آماده ش��ده، می توانیم بس��یار قدرتمند در این عرصه 

حرکت کنیم. 
تهرانفر با بیان اینکه برآورد اولیه من این اس��ت که 
حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحس��نه داریم 
و تعدادی حدود ۱700 تا ۱۸00 تعاونی اعتبار س��الم 
یعنی تعاونی های��ی نظیراعتبار کارمن��دی، کارگری 
و صنعتی که بی��رون از محی��ط کار خودش��ان دیده 
نمی شوند، گفت: بر این اس��اس با احتساب حدود 50 
تا 60 تعاونی اعتبار آزاد ک��ه مورد پذیرش نبوده و باید 
مراحل انحالل، تبدی��ل یا ادغام را ط��ی کنند، حدود 
هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد. 

وی در ادامه با بیان اینکه برخی موسسات برای قرار 
گرفتن در حوزه نظ��ارت بانک مرک��زی عالقه مندی 
نشان داده و ورود کرده اند، افزود: اقدامات الزم را انجام 
داده و به همراه موسسه آرمان پذیره نویسی خود را به 
اتمام رسانده اند؛ بنابراین در آینده ای نزدیک شروع به 

کار می کنند. 
به گفت��ه تهرانف��ر یکی دو م��ورد موسس��ه مالی و 
اعتباری دیگر هم وجود دارد که به دقت در حال انجام 

امور خود در بانک مرکزی در اخذ مجوز هستند. 

کاهش قیمت دالر
صرافان بازار ارز و س��که روز پنجش��نبه نرخ هر دالر 
امریکا را 33730 ریال و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید را 956 هزار تومان تعیین کردند.
هر یورو در بازار آزاد 4۱500 ری��ال و هر پوند نیز با 

52۸30 ریال قیمت خورد.
ه��ر قطع��ه س��که تمام به��ار آزادی ط��رح جدید 
956 هزارتوم��ان به خری��داران عرضه ش��د، البته هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 957 هزار 

تومان معامله شد.
همچنین ه��ر نیم س��که 47۸ ه��زار توم��ان و هر 

ربع سکه 27۱ هزار  تومان فروخته شد.
ه��ر س��که یک گرم��ی نی��ز ۱72 ه��زار توم��ان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��الی ۱۸ عی��ار 

97,765 هزار تومان قیمت خورد.
هر اونس طال در بازار جهانی ۱,20۱.2 دالر بود.

در بازاره��ای جهان��ی باوجود برخ��ی افزایش ها در 
نیمه اول سال که ناش��ی از تنش های ژئوپلیتیک بود، 
قیمت فلز زرد در ماه های اخیر به دلیل آمارهای قوی 
از اقتصاد امریکا و پیش بینی افزایش نرخ بهره، کاهش 

یافته است.

یک بانک ایرانی رتبه نخست عاملیت 
خط اعتباری چین را کسب کرد

بانک صنعت و معدن در عاملیت خط اعتباری چین 
در س��ال گذش��ته رتبه نخس��ت را به خود اختصاص 
داد، خط اعتباری چین ب��رای هفت طرح فوالدی ۱/9 

میلیارد یورو اعالم شده بود. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک صنع��ت و معدن، 
علی اش��رف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
در نشس��ت سراس��ری سرپرستان اس��تانی و رؤسای 
ش��عب این بانک، گفت: گش��ایش اعتبار احداث قطار 
سریع السیر تهران – قم – اصفهان از دیگر طرح هایی 

است که درآینده انجام خواهد شد. 
وی افزود: چنانچ��ه تحریم ه��ای بین المللی حذف 
شود، این بانک قادر است با بانک های جهانی به تعامل 
بپ��ردازد، اما س��رمایه موجود اجازه چنی��ن تعاملی را 

نخواهد داد. 
افخمی اضافه کرد: بان��ک صنعت ومعدن، تنها بانک 
توسعه ای بخش صنعت و تولید کشور است و با سرمایه 
فعلی نمی تواند نقش خود را به نحو شایس��ته در روند 
توس��عه صنعتی و اقتصادی میهن اس��المی ایفا کند، 
بنابراین افزایش سرمایه برای این بانک ضروری است. 

برداشته شدن محدودیت 
خریدوفروش ارز صادرات 

مدیرعام��ل بان��ک ای��ران زمی��ن گفت: براس��اس 
بخشنامه بانک مرکزی صرافی های بانک ها می توانند 
ارز حاص��ل از ص��ادرات غیرنفت��ی را به ن��رخ ارز آزاد 
خریداری کنند. س��یدکمال س��یدعلی، در گفت وگو 
با فارس، با اش��اره به بخش��نامه بانک مرکزی و صدور 
مجوز خرید ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توس��ط 
صرافی بانک ها، گفت: دو س��ال پی��ش که محدودیت 
منابع ارز ش��دید ش��د، بانک مرکزی محدودیت هایی 
برای خری��د ارز حاص��ل از ص��ادرات پتروش��یمی و 
برخی بخش ه��ا ایجاد کرد که با بخش��نامه جدید این 

محدودیت برداشته شد. 
به گفته وی، این بخش��نامه چهارم آذرماه به شبکه 
بانکی ابالغ ش��ده اس��ت. مدیرعامل بانک ایران زمین 
با اش��اره به مزایای اج��رای این مصوبه گف��ت: یکی از 
این مزایا، افزایش ورودی ارز به ش��بکه بانکی اس��ت، 
همچنین برای ایجاد تعادل قیمتی بانک ها ابزار  خوبی 

برای بانک بانک مرکزی است. 

قیمتنوع ارز 

33۸40دالر امریکا

4۱۸50یورو

53030پوند 

30۱70دالر کانادا

9260درهم امارت

35000فرانک سوئیس

۱5490لیر ترکیه

9450ریال عربستان

۱0500رینگت مالزی

۱07000یوآن چین

5۸00دینار کویت

6۸0روپیه هند

300ین ژاپن

32دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱,۱97,0اونس طال

424,500مثقال طال

97,996طالی ۱۸ عیار

957,000سکه بهار آزادی

957,000سکه بهار آزادی )طرح جدید(

47۸,000سکه نیم

273,000سکه ربع

۱72,000سکه گرمی

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 2 6 0

3 2 5 5

3 2 5 0

3245

3 2 4 0

 3235

3 2 3 0

تعداد معامالت
1 4 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0

6 0 0 0 0

4 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
1 6 0 0

1 4 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
4 0 0 0 0 0 0

3500000

3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم

943
956
950
956
956
955

سکه طرح جدید

944
957
953
956
956
956

نیم سکه

473
4۸2
479
479
47۸
47۸

ربع سکه

273
276
274
273
27۱
27۱

سکه ۱ گرمی

۱7۱
۱72
۱72
۱72
۱72
۱72

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

۱۱69/50
۱۱69/60

۱۱52
۱206/40
۱200/۸0

۱209

هر مثقال طالی ۱7 عیار)ریال(

4,۱۸5,000
4,235,000
4,2۱0,000
4,250,000
4,235,000
4,235,000

هر گرم طالی ۱۸ عیار )ریال(

966,۱۱0
977,650
97۱,۸۸0
9۸۱,۱20
977,650
977,650

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

۱393/9/۸
۱393/9/9
۱393/9/۱0
۱393/9/۱۱
۱393/9/۱2

شاخص کل

73,245
72,۱۸9
72,۱20
72,2۸5
7۱,۸60

شاخص  صنعت

6۱,2۱7
60,459
60,4۸6
60,6۱2
60,323

شاخص شناور آزاد

۸4,4۱2
۸2,97۸
۸2,652
۸2,653
۸2,۱65

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

۱393/9/۸
۱393/9/9
۱393/9/۱0
۱393/9/۱۱
۱393/9/۱2

حجم معامالت به میلیون

۱394
5۱7
۱037
۸65
764

ارزش معامالت)میلیون ریال(

35۸9565
۱53۱۱77
279۸5۸0
2۱۸7057
220056۱

تعداد معامالت

۱22326
5503۱
۸0225
6۱396
63۸0۸

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

۱2,306,940جمع 4,5773۸2,7۸6

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

960

955

950

945

940

935

سکه طرح قدیم - سکه طرح طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

960

955

950

945

940

935

شاخص کل شاخص صنعت شاخص شناور آزاد

93/9/8 93/9/10 93/9/1293/9/9 93/9/11

93/9/8 93/9/10 93/9/1293/9/9 93/9/11 93/9/8 93/9/10 93/9/1293/9/9 93/9/11

93/8/24 93/8/26 93/8/2893/8/25 93/8/27 93/9/8 93/9/10 93/9/1293/9/9 93/9/11

93/9/8 93/9/10 93/9/1293/9/9 93/9/11

73,500

73,000

72 ,500

7 2 , 0 0 0

7 1 , 5 0 0

7 1 , 0 0 0

85,000

84,500

84,000

83,500

83,000

82,500

8 2 , 0 0 0

8 1 , 5 0 0

8 1 , 0 0 0

6 1 , 4 0 0

6 1 , 2 0 0

6 1 , 0 0 0

60 ,800

6 0 , 6 0 0

60 ,400

6 0 , 2 0 0

6 0 , 0 0 0

59,800

 3367
 4203
 5300

921

 3362
 4165
 5302

918

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
 3398
 4251

 5343
929

 3498
 4376
 5500
957

 3380
 4233

 5338
924

 3364
 4163

 5304
920

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3360 تومان
سکه در مرز 956 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 97 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1210 دالر

$

نسیم نجفی
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گردشگری

بیمه 

تجارت 

صادرات 

آمادگی ایران برای پذیرش 
سرمایه گذاران منطقه

حجت االسالم والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی، 
رییس جمهور، با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم 
که در زمینه حم��ل کاال و روابط اقتص��ادی قدم های 
جدید تری برداشته ایم، اظهار امیدواری کرد که امروز 
به عنوان یک نقطه جدید برای تحرک بیشتر در روابط 
حفظ ش��ود و این امر می تواند منطقه آس��یا و آسیای 
شرقی، آسیای مرکزی و خاورمیانه و اروپا را به یکدیگر 
متصل کند تا ظرفیت های س��ه کش��ور مورد استفاده 

قرار گیرند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رییس جمهور 
افزود: مصمم هستیم تا منطقه اینچه برون را منطقه آزاد 
تجاری و اقتصادی اعالم کنیم و از روس��ای جمهوری 
ترکمنستان و قزاقستان می خواهم بخش های دولتی 
و خصوصی را برای مشارکت و سرمایه گذاری بین سه 

کشور در منطقه حمایت کنند. 
رییس جمهوری ب��ا بیان اینکه دول��ت ایران جزیره 
آش��وراده در نزدیکی بن��در ترکمن را به عن��وان نقطه 
گردش��گری اعالم کرده، آمادگی ای��ران برای پذیرش 
سرمایه گذاران کشورهای منطقه در حوزه گردشگری 
را خاطر نشان س��اخت و گفت: ش��رق خزر بسترهای 
الزم برای تحرک اقتصادی را دارد، به ویژه آنکه دریای 
خزر هم در مسیر تجارت، گردشگری و سوآپ انرژی، 

فرصت های فراوانی را در اختیار ما قرار می دهد. 
دکتر روحانی خاطر نش��ان کرد: تشکیل کمیسیون 
مشترک بین س��ه کش��ور می تواند به همکاری بیشتر 
اقتصادی شتاب بخشد و باید در کنار آن روابط فرهنگی 

و سیاسی هم به طور همزمان توسعه پیدا کند. 

جلوگیری از صادرات زعفران 
به صورت فله ای

نماینده خراسان جنوبی در اتاق اصناف ایران تاکید 
کرد: اگر فکری برای بسته بندی زعفران نکنیم در تولید 
و صادرات آن با شکس��ت مواجه خواهیم ش��د.  حسن 
مالکی نژاد در گفت وگو با خبرن��گار اتاق اصناف ایران، 
از کاه��ش تولید زعف��ران از 14 به 11 ت��ن خبر داد و 
گفت: ساالنه 14 تن زعفران خش��ک در قائنات تولید 
می شد که امسال به دلیل خشکسالی و حمایت نشدن 
از تولیدکنندگان، تولید زعفران به 11 تن کاهش یافته 
است.  وی همچنین از تولید 16 هزارتن زرشک   تر در 
قائن��ات خبرداد و اف��زود: 30 درصد از تولید زرش��ک 
قائنات به تهران و سایر استان ها و بخش دیگر آن برای 

کارخانه ها صنایع تولیدی و صادرات ارسال می شود. 
رییس اتاق اصناف شهرس��تان قائنات با بیان اینکه 
درآمد اصلی مردم در شهرستان قائنات تولید زرشک و 
زعفران است، تصریح کرد: در چند سال اخیر افغانستان 
با خرید پیازچه زعفران از تولیدکنندگان ایرانی به تولید 
زعفران اقدام کرده و به زودی رقیب ایران می شود، این 
موضوع باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان کش��ور شده 
اس��ت.  مالکی نژاد افزود: نبود کارخانه های بسته بندی 
زعفران در کش��ور ضعف اصلی تولید به  ش��مار می آید 
و با توجه به اینکه بارها خواستار تاسیس کارخانه های 
بسته بندی در قائنات ش��ده ایم، تاکنون اقدامی صورت 
نگرفته است، اگر برای بسته بندی محصوالتمان فکری 
نکنیم، در صنعت زعفران با شکست مواجه خواهیم شد.  
مالکی نژاد تصریح کرد: زعفران تولید شده در قائنات از 
طریق واس��طه ها با کمترین قیمت خریداری و سپس 
به صورت فله ای به امارات و اسپانیا صادر می شود و کشور 
اسپانیا زعفران ایرانی را با بسته بندی مرغوب به فروش 
می رس��اند.  وی با بیان اینکه دولت تاکنون حمایتی از 
مهم ترین تولید کشور که زعفران است، نداشته، افزود: 
تاسیس کارخانه های بسته بندی به نفع تولید و صادرات 
ایران است، زیرا می توانیم تولید داخلی را با نام ایرانی و 

با بهترین بسته بندی به جهان صادر کنیم. 

گردشگری پیوند معنوی ملت ها 
به همدیگر محسوب می شود

رییس جمه��وری گفت: گردش��گری می تواند هم در 
زمینه اقتصاد و اشتغالزایی و هم در زمینه فرهنگی بسیار 
تاثیرگذار باشد در حقیقت گردشگری پیوند معنوی ملت ها 
به همدیگر محس��وب می ش��ود.  به گزارش مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گرشگری، حجت االس��الم و المسلمین حسن 
روحانی   افزود: توجه به آموزش رشته های مرتبط با حوزه 
گردشگری به خصوص هتلداری حائز اهمیت است. موضوع 
گردش��گری نه تنها در استان گلس��تان بلکه در سراسر 
کشور باید به طور جدی دنبال شود.  روحانی در ادامه به 
ظرفیت های گردشگری استان گلستان همچون ساحلی 
بودن، سرس��بز و جنگلی بودن و برخ��ورداری از مردمی 
مهربان و میهمان نواز اش��اره کرد و گفت: این ظرفیت ها 
می تواند منبعی برای تحول اقتصادی استان گلستان باشد.  
رییس جمهوری اعالم کرد: یکی از تاکیدات دولت در سفر 
به استان گلستان تبدیل کردن ش��به جزیره آشوراده به   
مرکز گردشگری اس��ت، در گذشته هم این بحث مطرح 
بوده، اما سازمان محیط زیست اشکاالتی درباره آن مطرح 
کرده بود، در جلساتی که برای این منظور برگزار کردیم، 

این اشکاالت مرتفع شد. 

معافیت صنعت بیمه از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت صنعت بیمه 
از پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده در اصالحیه قانون 
مالیات بر ارزش افزوده خب��ر داد.  علی طیب نیا افزود: 
عالوه بر این، عوارض وضع ش��ده ب��ر بیمه ها به تدریج 
حذف می شود.  وی با بیان اینکه، قدم های موثری برای 
بهبود وضعیت بیمه در س��ال جاری برداشته می شود، 
اظهار کرد: تنوع و جامعیت بیمه ای هنوز به حد مطلوب 
نرسیده و اگر بخواهیم میزان ضریب نفوذ بیمه را صرفا 
به عوامل فرهنگی نس��بت دهیم، فرار از مسئله اصلی 
اس��ت.  طیب نیا با به اشاره لزوم گس��ترش بیمه های 
خصوصی گفت: بیمه مرکزی هم بنا ن��دارد، به عنوان 
رقیب بخش خصوص��ی عمل کند و امیدواریم س��هم 
بخش خصوصی از بازار بیمه افزایش یابد.  وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه توس��عه اقتصادی بدون س��رمایه گذاری 
مولد امکان پذیر نیس��ت، گف��ت: برای اینک��ه زمینه 
سرمایه گذاری را فراهم کنیم، نیازمند شرایط مساعد 
و امن و محیط با ثبات هس��تیم، چون در شرایط عدم 
اطمینان امکان افزایش س��رمایه گذاری وجود ندارد.  
وی ادامه داد: ب��ا توجه به کارکردی ک��ه صنعت بیمه 
در پوشش ریس��ک های مختلف دارد، می تواند جایگاه 
منحصر به فردی داش��ته باش��د و بیمه به عنوان ابزار 
مطمئن و کارآمد در تامین مالی سرمایه گذاری نقش 
بسزایی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: 
ایران به لح��اظ جغرافیایی هم��واره در معرض بالیای 
طبیعی اس��ت و این مس��ئله فعالیت های اقتصادی را 
به ش��دت تحت تاثیر قرار می دهد و صنع��ت بیمه در 
این ش��رایط می تواند زمینه برق��راری اطمینان را در 
این فعالی��ت تامین کن��د.  وی با بیان اینک��ه، همواره 
بین توس��عه اقتصادی و توس��عه صنعت بیم��ه رابطه 
دوس��ویه وجود دارد و این توس��عه صنعت بیمه است 
که موجب��ات توس��عه اقتص��ادی را فراه��م می کند، 
گفت: ای��ن در حالی که اس��ت که در کش��ورهای در 
 حال توس��عه به نظر می رس��د ای��ن رابط��ه در جهت 

عکس است. 

مشترکان ایرانسل با تعویض 
سیم کارت های خود می توانند 
از خدمات نس��ل چهارم تلفن 
همراه در 9 شهر ایران بهره مند 
ش��وند.  به گ��زارش »»فرصت 
ام��روز««، علیرض��ا قلمب��ر 
دزفولی، مدیرعامل ایرانسل در 
مراسم بهره برداری از نخستین 
ش��بکه 4G کش��ور گفت: در 
حال حاضر 9 شهر ارومیه، بابل، 
تبریز، تهران، قزوین، قم، کرج، 
مش��هد و همدان در 50 درصد 
پوش��ش جمعیتی شبکه نسل 
چه��ارم تلفن همراه ایرانس��ل 
قرار گرفتند و تا پایان سال این 
خدمات به همه مراکز اس��تانی 

خواهد رسید. 
وی افزود: س��رعت دانلود در 
شبکه نسل دوم بین 10 تا 130 
کیلوبیت برثانیه است و در نسل 
س��وم این رقم حداکثر به پنج 
مگابیت رسیده است و در نسل 
چهارم مشترکان با سرعتی بین 
10 تا 40 مگابیت می توانند از 
خدمات اینترنت همراه ایرانسل 

استفاده کنند. 
دزفول��ی ادامه داد: س��رعت 
آپلود در شبکه نسل دوم هشت 
تا 130 کیلوبیت، در نس��ل سه 
بین 200 تا 500 کیلوبیت و در 
نسل چهار رقمی بین یک تا 15 

مگابیت خواهد بود. 
مدیر عام��ل اپرات��ور دوم از 
س��رمایه گذاری ی��ک میلیارد 
 4G دالری برای ارائه خدمات
خبر داد و گفت: این هزینه چند 
سالی طول خواهد کشید تا به 
ایرانسل برگردد و در این چند 
س��ال هیچ درآمدزای��ی از این 

خدمات نخواهیم داشت. 
وی با اش��اره به روند توسعه 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
در کش��ور گف��ت: تغیی��رات 
رفت��اری کارب��ران و تقاض��ای 
روزاف��زون ب��رای اس��تفاده از 
خدم��ات مبتنی ب��ر داده، نیاز 
به س��رعت و کیفیت بیشتر در 
انتقال داده ها، نیاز به دسترسی 
دائمی به خدم��ات دیتا، از رده 
خارج ش��دن فناوری های نسل 
دوم و وایمک��س و توقف تولید 

تجهیزات و ارائه پش��تیبانی از 
سوی تامین کنندگان تجهیزات 
و رش��د، توس��عه ش��بکه ملی 
اطالعات و تکامل فناوری های 
پهن باند همراه )نس��ل س��ه و 
چهار( به عنوان راه��کار پایدار 
دسترسی یکپارچه به خدمات 
دیتا از ملزومات توسعه اینترنت 

پهن باند است. 
دزفول��ی، حرک��ت در جهت 
تحق��ق اه��داف چش��م انداز 
20س��اله، نهادینه سازی برای 
توسعه و تولید علم و تحقیقات، 
افزایش س��هم تولی��د ناخالص 
ملی در تولیدات علمی، توسعه 
و تقوی��ت جنب��ش نرم افزاری 
و تاکی��د بیش��تر رویکردهای 
نوآورانه، تحقق رشد اقتصادی 
س��ریع، ثاب��ت و پیوس��ته، 
کارآفرینی مفید و کاهش نرخ 
بیکاری، تعامل جهانی فعال در 
تمامی بخش ها و مشارکت موثر 
در اقتصاد جهان��ی، حمایت از 
کارآفرینی، فعالیت های نوآورانه 
و توس��عه قابلیت ه��ای فنی و 
تحقیقاتی، تکیه بر مزیت های 
رقابت��ی و ایج��اد مزیت ه��ای 
جدی��د، تقوی��ت بخش ه��ای 
خصوص��ی و تعاون��ی به عنوان 
محرک ه��ای اصل��ی رش��د 
اقتصادی، ارتق��ای قابلیت ها و 
توان بخش تعاونی و تس��هیل 
دسترسی آن به منابع، اطالعات 

و فناوری و بهب��ود ارتباطات و 
توس��عه، برق��راری پیوندهای 
فن��ی، اقتصادی و مال��ی میان 
موسس��ات تعاون��ی، ب��رآورده 
ک��ردن نیازها و خواس��ته های 
جوان��ان و فراهم کردن بس��تر 
الزم برای مش��ارکت فعال آنها 
در فعالیت ه��ای اجتماع��ی 
و مدیری��ت نخب��گان از جمله 
دالیل توسعه پهن باند برشمرد. 
ب��ه گفت��ه وی، باتوج��ه به 
اطالعات ارائه ش��ده و براساس 
تج��ارب بین المللی، بخش��ی 
از اه��داف اقتص��اد مقاومتی با 
توسعه ش��بکه پهن باند محقق 

خواهد شد. 
مدیر عامل ایرانس��ل با اشاره 
به تاثی��ر اینترنت په��ن باند بر 
فرهنگ نیز گفت: با اس��تفاده 
از این خدم��ت امکان اش��اعه 
فرهن��گ ایرانی و اس��المی به 
اقص��ی نق��اط دنیا ب��ا افزایش 
دسترسی و سهولت نرم افزاری 
و س��خت افزاری ب��رای تولید 
و توزی��ع محت��وای فرهنگی و 
مذهبی، الگوی س��بک زندگی 
اس��المی و ایرانی توسط علما، 
متخصصی و آحاد مردم فراهم و 
ارتقای فرهنگی جامعه از طریق 
افزایش میزان نش��ر و توزیع و 
همچنین س��هولت دسترسی 
مقرون به صرفه به کتاب، انواع 
فیل��م و محتواه��ای ویدئویی 

در حوزه ه��ای علمی، مذهبی، 
فرهنگی، س��بک زندگی، انواع 
نواه��ا و آواهای مل��ی، محلی، 
مذهب��ی و آثار هن��ری ممکن 

می شود. 
وی درب��اره رش��د در میزان 
درآم��د بخش ه��ای مختل��ف 
اکوسیس��تم پهن بان��د همراه 
گف��ت: درحال حاض��ر بیش از 
100 میلی��ارد برنامه کاربردی 
در س��ال در س��طح دنیا دانلود 
می ش��ود و اقتص��اد برنامه ای 
کاربردی بی��ش از 10 میلیارد 
یورو در سال تنها در اروپا درآمد 
ایجاد می کند و در سال 2013، 
نزدیک به 1٫۸ میلیون ش��غل 
تنه��ا در بخش تولی��د محتوا و 
برنامه های کاربردی در جهان 

ایجاد شده است. 
دزفولی، اهداف کمی شبکه 
مل��ی اطالع��ات را دسترس��ی 
کاربران ایرانی به پهنای باند 20 
مگابیت بر ثانیه در شبکه ملی 
اطالع��ات، پرداخت ۸0 درصد 
هزینه ها به صورت الکترونیکی، 
ارائه الکترونیک��ی 100 درصد 
خدم��ات دول��ت ب��ه دول��ت، 
اتصال 60 درص��د از خانوارها و 
تمامی کس��ب و کارها به شبکه 
مل��ی اطالع��ات و اینترن��ت تا 
 پای��ان برنام��ه پنج��م برنامه

 عنوان کرد. 
به گفته وی، کسب رتبه دوم 

منطقه ای س��رانه پهنای باند و 
سایر ش��اخص های ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات در پایان 
برنامه، به دست آوردن سهم دو 
درصدی صنعت ICT در تولید 
ناخالص داخلی ت��ا آخر برنامه 
و اتصال تمامی دس��تگاه ها به 
ش��بکه مل��ی را از ویژگی های 
راه اندازی این شبکه عنوان کرد. 
دزفولی اف��زود: ب��ا افزایش 
باند پهن جهش در رشد تولید 
ناخالص مل��ی کش��ورتا پایان 
برنام��ه پنج��م رخ خواهد داد 
به طوری ک��ه باتوجه ب��ه اینکه 
افزایش 10 درصدی در ضریب 
نف��وذ فناوری اطالع��ات باعث 
افزایش تولی��د ناخالص ملی به 
میزان 4/1 درصد در کشورهای 
پیش��رفته و 2/1 درص��د در 
توس��عه یافته  کش��ورهای 
می شود، فراگیرترین و مقرون 
به صرفه ترین الیه دسترس��ی 
به ش��بکه مل��ی اطالع��ات به 
وس��یله ش��بکه اینترنت پهن 
باند ایرانس��ل فراهم می شود. 
وی با اش��اره ب��ه افزایش 132 
درصدی در مص��رف دیتا اعالم 
کرد: مصرف ماهانه دیتا در آبان 
ماه به بیش چهار هزار ترابایت 
رس��یده اس��ت و ای��ن میزان 
مصرف در قیاس با دوره قبل از 
بهره برداری در شهرهای تحت 
پوشش اینترنت پهن باند بیش 
از 132 درصد رشد یافته است. 
وی اف��زود: س��رعت انتقال 
داده در شبکه اینترنت پهن باند 
ایرانس��ل درحال حاضر به طور 
متوس��ط 15 برابر نس��ل قبلی 
است و 60 درصد از مش�تریان 
دیت��ا در 75 ش��هر در من�اطق 
تحت پوشش نسل س��وم قرار 

دارند. 
گفتن��ی اس��ت، مش��ترکان 
اپرات��ور دوم ب��رای دریاف��ت 
خدم��ات 4G بای��د اق��دام به 
تعویض س��یم کارت های فعلی 
خود با س��یم کارت های نس��ل 
جدید ایرانسل )USIM(کنند 
 GPRS 3 وG و   طبق تعرف��ه
از خدمات نس��ل چه��ارم نیز 

استفاده کنند. 

4G روی سیم کارت های جدید ایرانسل فعال شد

نسل چهارم موبایل برای نخستین بار به ایران آمد

اگ��ر م��ردم اطمین��ان یابند 
که نوس��انات ب��ازار س��رمایه به 
دارایی ه��ای آن��ان آس��یب وارد 
نمی کند، حضور در بازار سرمایه 
را به س��رمایه گذاری در بانک ها 
ترجی��ح می دهن��د و بنابرای��ن 
صنع��ت بیمه باید پوش��ش های 
مناسب و الزم برای بازار سرمایه 
را طراح��ی و اجرا کند.   اس��حاق 
جهانگیری گفت: جایگاه صنعت 

بیمه و فراگی��ری آن امروز یکی 
از ش��اخص های اصلی توس��عه 

محسوب می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، معاون اول رییس جمهور 
با اش��اره به اینکه تسهیل مراحل 
دریافت خسارت بیمه گذاران تاثیر 
زیادی در نحوه ن��گاه عمومی به 
صنعت بیمه دارد، اعتماد مشتریان 
را بزرگ ترین س��رمایه برای این 

صنعت عنوان ک��رد و افزود: باید 
نقش و جایگاه بیم��ه مرکزی در 
نظارت بر عملکرد فعاالن صنعت 
بیمه و تنظیم مقررات این بخش 
ه��ر چه بیش��تر تقویت ش��ود تا 
اعتماد به صنعت بیمه پیشاپیش 
تقویت شده و آسیب نبیند.  دکتر 
جهانگیری بانک مرکزی و بیمه 
مرکزی را دو نه��اد مهم نظارتی 
در عرص��ه فعالیت های اقتصادی 

و کلیت اقتصاد کش��ور برشمرد 
و اظهار کرد: تقوی��ت این دو نهاد 
ضم��ن افزایش ارتق��ای کیفیت 
نظارتی ب��ر عملک��رد بانک ها و 
موسسات بیمه ای، کیفیت تنظیم 
مقررات فعالیت بانک ها و بیمه ها 
را نیز به دنب��ال دارد.  معاون اول 
رییس جمهور با اشاره به گسترش 
مبانی علمی بیمه ها در سال های 
اخیر و خروج فعالیت های بیمه ها از 

حالت سنتی تصریح کرد: متاسفانه 
در کش��ور ما آن گونه که اقتصاد 
بزرگ شده، فعالیت های اقتصادی 
مکمل رشد نکرده و به عنوان مثال 
امروز بانک ه��ای ما بعض��ا توان 
پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی 
بنگاه های ب��زرگ را نداش��ته یا 
بیمه ه��ا پوش��ش های فراگیر و 
مناسب برای عرصه های مختلف 

فعالیت اقتصادی را ندارند. 

فراگیری صنعت بیمه یکی از شاخص های اصلی توسعه محسوب می شود 
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پاسخ دادن به نیاز خیل عظیم 
متقاضیان مس��کن، اصلی ترین 
توجیه سعیدی کیا، وزیر مسکن 
و شهرسازی دولت نهم در کلنگ 
زدن پ��روژه ای بود ک��ه پس از 
گذشت س��ال ها نه تنها هنوز به 
س��رانجامی قطعی نرسیده، که 
با خ��ود بس��یاری از بخش های 
اقتصاد ایران را نیز درگیر کرده 
است.  طرح مس��کن مهر که از 
نظر ابعاد و گس��تردگی در نوع 
خود بزرگ ترین ط��رح عمرانی 
ایران به حس��اب می آید، طبق 
وعده ه��ای دولت باید ت��ا پایان 
س��ال94 به اتم��ام کار اجرایی 
برسد و تمام واحد های باقی مانده 
تحویل متقاضیان شود.  هرچند 
تصمیم��ات و اظه��ارات جدید 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
در عمل��ی ش��دن ای��ن وع��ده 
تردیدهای��ی به وج��ود آورده و 
احتمال کش��یده شدن برخی از 
پروژه ها ب��ه س��ال95 را مطرح 
می کند.  مهرآب��ادی، قائم مقام 
وزیر راه و شهرس��ازی چند روز 
قبل به خبرگزاری ایس��نا گفته 
اگر مبال��غ باقی مانده از س��وی 
متاضیان در موعد مقرر پرداخت 
نشود احتماال تعیین سرنوشت 
برخ��ی از پروژه ها به س��ال95 

موکول خواهد شد. 
ای��ن اظه��ارات مهرآبادی در 
حالی مطرح ش��ده که بسیاری 
از متقاضی��ان به دلی��ل افزایش 
قیمت تمام شده واحدهای خود 
نس��بت به ارقام وعده داده شده 
شاکی اند و با منتشر شدن خبر 
اضافه ش��دن هزینه س��اخت به 
برخی واحدها، حتی پایشان به 
بهارس��تان و اعتراض در مقابل 

مجلس نیز کشیده شده است. 
باال رفتن هزینه ساخت خانه 
در نتیجه نرخ ش��تابان تورم در 
اقتصاد ایران، در کنار مشکالت 
به وجودآم��ده در تامی��ن نظر 

برخ��ی پیمان��کاران خارج��ی 
در تحویل ب��ه موق��ع واحدها، 
اصلی تری��ن عاملی اس��ت که با 
وجود مقاومت ه��ای دولت های 
نهم و ده��م به افزای��ش قیمت 
واحدهای مس��کن مه��ر منجر 
ش��ده و باری اضاف��ه را بر دوش 

خریداران سوار کند. 
با وج��ود ای��ن ام��ا نمی توان 
ن��گاه منف��ی دول��ت یازدهم به 
اجرای ای��ن ط��رح را فراموش 
ک��رد. ریی��س دول��ت جدید و 
مردان اقتص��ادی اش در همان 
روزهای ابتدایی آغاز به کار خود 
انتقادهای محکم و قاطعی را نثار 
طرح عمرانی ب��زرگ دولت قبل 
کردند و حتی بخشی از مشکالت 
کالن اقتصادی پی��ش آمده در 
س��ال های گذش��ته را نتیج��ه 
اجرای طرحی مانند مسکن مهر 

دانستند. 
حجم باالی پول پرفشار چاپ 
شده از س��وی بانک مرکزی که 
به تکمی��ل واحدهای مس��کن 
مهر اختصاص یافت، مس��تقیما 
نقدینگ��ی اقتص��اد ای��ران را به 
ش��کلی تصاعدی باال ب��رد و در 
نتیجه یک دور منطقی می توان 
بخش��ی از تورم غیرقاب��ل مهار 
سال های گذش��ته را در نتیجه 

اجرای تعه��دات مس��کن مهر 
دانست.  با این وجود اما افزایش 
ب��دون توق��ف قیمت ه��ا حتی 
ترفنده��ای اقتص��ادی دول��ت 
یازدهم را نیز به چالش کشیده و 
هرچند هنوز خبری از اظهار نظر 
رسمی نیس��ت، اما زمزمه هایی 
برای به تعوی��ق افتادن برخی از 
پروژه ها وج��ود دارد؛ زمزمه ای 
که در آین��ده ای نزدی��ک برای 
دولت یک تصمیم سخت خواهد 
س��اخت. زیرا از یک س��و وعده 
تکمیل واحدها تا پایان سال94 
متقاضیان مهر را امیدوار کرده و 
شاید تعویق دوباره زمان تحویل 
برای بسیاری از آنها قابل تحمل 
نباش��د و از س��وی دیگ��ر برای 
تامین نقدینگ��ی پروژه ها، نیاز 
به تزریق منابعی است که دولت 
همواره از آنها پرهیز کرده است. 

نیمه تمام ماندن واحدهای 
مسکن مهر به صرفه نیست

یک کارش��ناس حوزه مسکن 
معتقد است، آنچه مسکن مهر را 
به طرحی ناموفق تبدیل کرد نه 
اهداف آن، که شیوه اجرای طرح 
بود و از زمانی که دولت س��ابق 
اس��تفاده تبلیغاتی از آن را کلید 
زد، دیگر امیدی به گره گش��ایی 

آن باقی نماند.  بیت اهلل ستاریان 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
تامین مس��کن تمام اقشار مردم 
را جزئی از حق��وق مصرحه آنها 
در قوانی��ن جمهوری اس��المی 
ایران دانست و اظهار کرد: طبق 
قانون اساس��ی دولت مس��ئول 
تامین خان��ه تمام ش��هروندان 
اس��ت و وقتی طرح مسکن مهر 
اجرایی ش��د بس��یاری امیدوار 
ش��دند که می توان به وسیله آن 
گره خانه دار کردن اقشار ضعیف 
مردم را باز کرد، هرچند در عمل 

به هیچ عنوان این طور نشد. 
ب��ه گفت��ه وی، ب��اال رفت��ن 
هزینه های ساخت و ساز مسکن 
دلیل اصل��ی تغییر در چارچوب 
اجرای��ی دولت ش��د و از این رو 
نه تنها وعده خانه مجانی محقق 
نش��د بلکه ب��ه دلی��ل افزایش 
هزینه ه��ا بارها قیم��ت واحدها 

افزایش پیدا کرد. 

نقش مسکن مهر در باال 
بردن تورم حیاتی نیست

کارشناس��ان اقتصاد کالن اما 
در رابطه با اظه��ارات اقتصادی 
دولتم��ردان در نق��ش کلیدی 
مس��کن مهر در افزای��ش تورم 
نظرات متفاوتی دارند و هرچند 

بعضی آن را تایی��د می کنند اما 
گروه��ی نی��ز معتقدن��د، نقش 
مس��کن مهر در تورم سازی نیز 

چندان حیاتی نیست. 
وحید ش��قاقی، کارش��ناس 
مسائل اقتصادی در گفت وگو با  
»فرصت امروز« نقش مس��کن 
مه��ر در تولی��د ت��ورم عظی��م 
سال های گذشته بزرگ و حیاتی 
ندانست و گفت: باال رفتن نرخ ارز 
اصلی ترین عامل تورم زا بود و اگر 
دولت به موقع می جنبید از این 
روند فزاینده جلوگیری می شد. 
در کش��ور ما حتی بودجه نیز با 
دالرهای نفتی بس��ته می شود و 
این یعنی تاثیرپذیری مستقیم 

بازار از نرخ ارز. 
به گفته وی، هرچند مس��کن 
مهر با باال بردن ن��رخ نقدینگی 
کشور در تورم س��هم داشته اما 
از تورم 40 درصدی س��ال های 
گذش��ته تنه��ا چن��د درصد به 
این ط��رح اختص��اص می یابد 
و در کن��ار هدفمن��دی یارانه ها 
می توان سهمی 5 درصدی برای 

آن کنار گذاشت. 
این اظهارات نش��ان می دهد 
س��هم مس��کن مه��ر در ت��ورم 
چن��دان نیز ب��ا قاطعی��ت قابل 
ارزیابی نیست و حداقل گروهی 
از کارشناس��ان نگاهی دگرگونه 

به آن دارند. 
با نزدیک ش��دن زم��ان اتمام 
مهلت دولت در آینده ای نزدیک 
ش��اید وزارت راه و شهرس��ازی 
چاره ای جز برگزیدن یکی از دو 
مسیر باقی مانده نداشته باشد، 
افزودن نقدینگی ب��ه پروژه ها یا 
تعویق زم��ان وعده داده ش��ده، 
هرچه هست فشارهای اقتصادی 
به متقاضی��ان مس��کن مهر در 
سال های گذشته کار را به جایی 
رسانده که شاید تحمیل فشاری 
جدی��د ب��ه آنه��ا را غیر ممکن 
می کن��د و تعیین سرنوش��ت را 

تنها به دولتی ها می سپارد. 

دوراهی پیش  روی دولت در تعیین سرنوشت مسکن مهر

تزریق پول یا تعویق در تحویل واحدها؟
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الگوهای طالییعمران

پروژه های برتر ساختمان سازی 
معرفی می شوند

پروژه ه��ای برت��ر ساختمان س��ازی در همای��ش و 
نمایشگاه انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران 

در دی ماه معرفی می شوند. 
به گزارش دبیرخانه همایش و نمایشگاه انبوه سازان 
مس��کن و س��اختمان اس��تان ته��ران، دبی��ر کل این 
همایش با اعالم ای��ن خبر افزود: انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران از این پس در نظ��ر دارد تا ب��ا ورود به 
بحث کیفی س��ازی س��اختمان ها و با فرهنگ س��ازی 
و اعالم ش��اخص های معتبر، ساخت و س��از ها را از نظر 
کیفی ارتقا  ده��د. از این رو انجمن ب��ا همکاری مراکز 
علم��ی معتب��ر در روز های نهم ت��ا دوازده��م دی ماه 
امس��ال همای��ش و نمایش��گاهی را برگ��زار می کند 
که در این همایش پروژه های س��اختمانی براس��اس 
کیفیت رتبه بندی ش��ده ضم��ن ص��دور گواهی نامه 
معتبر، جوایزی نیز به س��ه پروژه برتر اعطا می ش��ود.  
حس��ن محتش��م گفت: مکانیزمی که برای رتبه بندی 
پروژ ه های س��اختمانی در این همایش در نظر گرفته 
ش��ده، از کش��ور ژاپن اخذ ش��ده و با توجه به شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی ایران بومی س��ازی ش��ده است تا 
معیار و مالک��ی معتبر و دقیق برای س��نجش کیفیت 
پروژه های ساختمانی در کشور باشد.  دبیرکل همایش 
و نمایش��گاه انبوه س��ازان مسکن و س��اختمان استان 
تهران تصریح کرد: این رتبه بندی مختص این همایش 
و نمایشگاه نیس��ت و از این پس انجمن به طور مرتب 
بحث کیفی س��ازی س��اختمان ها در اس��تان تهران و 
رتبه بن��دی آنها را پیگیری خواهد ک��رد و برای همین 
منظ��ور دبیرخانه دائم��ی آن در انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران تش��کیل خواهد ش��د تا در طول سال 
امکان رتبه بندی فراهم باش��د و هر سال در همایشی 
که برگزار خواهد ش��د از پروژه هایی که رتبه های برتر 
را اخذ کنند ضمن ارائه گواهی نامه معتبر از آنها تقدیر 
به عمل خواهد آمد.  رییس انجمن انبوه س��ازان استان 
تهران اف��زود: در این رتبه بن��دی معیار هایی به عنوان 
حداقل در نظر گرفته شده اس��ت و پروژه هایی که این 
حداقل ها را داشته باشند در مسابقه نهایی رتبه بندی 
شرکت داده خواهند شد تا رتبه های برتر که باالترین 
نمره های کیفیت را به دست می آورند، مشخص شوند. 

هم��ه  از  دع��وت  ضم��ن  پای��ان  در  محتش��م 
و  همای��ش  ای��ن  در  ش��رکت  ب��رای  س��ازندگان 
مس��ابقه مه��م، گف��ت: معیار ه��ای موردنظ��ر ب��رای 
 رتبه بن��دی در س��ایت همایش انبوه س��ازان ب��ه آدرس 
»hamayeshanboohsazan.com« قرار داده شده 
اس��ت و عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت آخرین 
اخبار همایش را نیز پیگیری کنند. وی گفت: بخش دیگر 
این همایش و نمایش��گاه ارائه مق��االت و رزرو غرفه برای 
شرکت در نمایش��گاه جانبی این همایش است که شرایط 

آن نیز در سایت همایش انبوه سازان اعالم شده است. 

 شاهراه تجارت جهانی
از ایران می گذرد 

راه آهن ایران - ترکمنس��تان - قزاقس��تان در شرق 
دریای خزر با ورود نخس��تین قطار از ترکمنس��تان به 
م��رز اینچه برون در اس��تان گلس��تان از چهارش��نبه 
12 آذرم��اه با حضور رؤس��ای جمهوری س��ه کش��ور 
به صورت رس��می فعال ش��د و با افتتاح این خط آهن، 
مس��یر حمل و نقل تج��ارت جهان��ی میان ش��رق )از 
چی��ن تا آس��یای مرک��زی( و غ��رب جه��ان )به ویژه 
 اروپای غربی( ح��دود 10 ه��زار کیلومت��ر راه زمینی 

کاهش یافت. 
رییس جمهوری اس��المی ای��ران در این مراس��م با 
اش��اره به اینکه امروز با بهره ب��رداری از این راه آهن نه  
تنها روز شادمانی و خوش��حالی برای سه کشور ایران، 
ترکمنستان و قزاقس��تان بلکه برای کشورهای منطقه 
و هر کشور ذی نفع با واسطه و بی واسطه از این راه آهن 
است، بیان کرد: از طریق این راه آهن امروز نه تنها سه 
کشور به هم متصل شده اند بلکه این راه آهن وسیله ای 
خواهد بود که راحت تر ب��ه خلیج فارس و دریای عمان 
و کشورهای شرق منطقه چین، روسیه، ترکیه، اروپا و 

مدیترانه نزدیک و نزدیک تر شوند. 
حجت االس��الم و المسلمین حس��ن روحانی ادامه 
داد: به زودی راه آهن ما به دریای عمان متصل خواهد 
شد که در دسترس��ی جدید سه کش��ور بزرگ ایران، 
ترکمنستان و قزاقس��تان را به کشورهای دیگر منطقه 

فراهم می کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ج��اده و کش��تیرانی بهت��ر بین 
کش��ورهای س��احلی خزر گف��ت: می توانی��م از این 
خط آهن کش��ورهای عضو اکو را به کش��ورهای عضو 
ش��انگهای متصل و ش��رایط را ب��رای انتق��ال انرژی 
و س��وآپ مواد نفتی آم��اده کنی��م. رییس جمهوری 
گف��ت: ای��ن راه آه��ن می توان��د کش��ورهای بزرگی 
همچون چی��ن، روس��یه، پاکس��تان، ترکی��ه، عراق 
را از طری��ق خلیج ف��ارس و دری��ای عمان ب��ه دیگر 
کش��ورها متصل کن��د و جمهوری اس��المی ایران نیز 
آمادگ��ی دارد در مرحله دوم با همکاری س��ه کش��ور 
 ظرفیت ه��ای این خط ریل��ی را باالتر بب��رد و به نقاط 

جدیدتری متصل کند. 
همچنی��ن رییس جمه��ور ترکمنس��تان راه آه��ن 
بین المللی شرق دریای خزر را یک شاهراه بین المللی 
و بسیار مهم خواند و گفت: دورنمای بسیار خوبی برای 

این راه آهن متصور است. 
قربانقلی بردی محمداف با اش��اره ب��ه اینکه در این 
مدت زمان کار بس��یار بزرگی را انج��ام دادیم، توضیح 
داد: بخش��ی از ای��ن راه آه��ن پی��ش از ای��ن افتتاح 
ش��ده بود و این راه و مس��یر در آینده منتهی می شود 
به اح��داث ی��ک ش��اهراه بین المللی و این مس��یر به 
 ش��کوفایی و توس��عه روابط حس��ن همجواری کمک 

خواهد کرد. 

جواد هاشمی



 »ن��ان را از ه��ر ط��رف که 
بخوان��ی، نان اس��ت«. ش��اید 
قیص��ر امین پ��ور زمان��ی ک��ه 
داشت این ش��عر را می سرود، 
ب��ه بی طرف��ی واژه ای مث��ل 
نان، تاکید می ک��رد و احتمال 
نمی داد که ام��روز همین نان، 
پرطرفدارتری��ن واژه ای ش��ود 
که تیتر یک اکثر رسانه ها را به 

خود اختصاص می دهد. 
شاید گران شدن هیچ کاالیی 
به اندازه ن��ان، م��ردم را نگران و 
دلواپس نکن��د؛ کاالی��ی که به 
قوت الیموت معروف اس��ت و از 
قدیم االیام، بسیاری از داستان ها 
و ضرب المثل ها به این واژه گره 
خ��ورده اس��ت. باالخ��ره هفته 
گذش��ته این افزای��ش قیمت، 
گریبان نان را گرفت و آتش تورم 

در تنور نانوایان دمید. 
از زمان��ی ک��ه هدفمن��دی 
یارانه ه��ا به فاز دوم رس��ید، این 
نگرانی برای افزایش قیمت نان 
در میان م��ردم وجود داش��ت. 
شاید چنین اتفاقی، بسیار زودتر 
از اینه��ا باید رخ م��ی داد تا بلکه 
نانوایان هم بتوانند نفس��ی تازه 
کنند. اما در صف ه��ای نانوایی 
که از گوش��ه و کنار، حرف های 
مردم را می شنوی، بیشتر آنها از 
این اتفاق ناراضی هستند. یکی از 
آنها با حالتی نگران با نفر پش��ت 
س��ری خود صحب��ت می کرد و 
می گفت: »مطمئ��ن باش وقتی 
نان گ��ران ش��د، همه چیز گران 
می ش��ود.« نفر دوم پاس��خ داد: 
»البته گران��ی و ت��ورم در تمام 
اجناس وجود داش��ت که باعث 

افزایش قیمت در نان شد.«

آیا کیفیت بهتر می شود؟ 
می ش��ود گفت در کنار این 
نارضایتی ه��ا امید ه��م وجود 
دارد. زی��را ط��ی س��ه س��ال 
گذشته، به مرور از کیفیت نان 
کاسته ش��ده و میزان ضایعات 

روز به روز افزای��ش یافته بود. 
در ای��ن بین، م��ردم امیدوارند 
با افزایش��ی ک��ه در قیمت نان 
ص��ورت گرفت��ه، کیفی��ت آن 
باالت��ر ب��رود. اما این درس��ت 
بر خ��اف نظر ریی��س اتحادیه 
آردس��ازان اس��ت. محمدرضا 
مرتضوی، عقی��ده دارد که باال 
به هیچ عنوان  قیم��ت،  رفت��ن 
نمی تواند بر میزان کیفیت نان 
تولید شده تاثیر مثبت بگذارد. 

مرتض��وی می گوی��د: دولت از 
تاریخ 10 آذرم��اه، قیمت فروش 
گندم به کارخانه ها را از 465 تومان 
ب��ه 665 توم��ان افزای��ش داده 
اس��ت. به این ترتی��ب، آردی که 
به نانوایی ها فروخته می ش��ود، با 
200تومان افزایش، به 800تومان 
رسیده اس��ت. با این حال چگونه 
می توان چش��م امید ب��ه بهبود 

کیفیت نان دوخت؟ 
به گفت��ه وی، قیمت نان طی 
سه سال گذشته ثابت بوده و در 
این مدت تمام هزینه ه��ا اعم از 
حامل های ان��رژی و هزینه های 
افزایش چش��مگیری  کارگری 
داش��ته اس��ت. به همین دلیل 
از  بودن��د  نانوایی ه��ا مجب��ور 
وزن چان��ه کم کنند ت��ا کمبود 

درآمدش��ان جبران شود. فرض 
کنید قیمت یک��ی از انواع نان ها 
150تومان در ه��ر عدد افزایش 
یافته باش��د، اگر این نانوا روزی 
هزار قرص نان به مردم بفروشد، 
می شود 150هزار تومان. با یک 
حس��اب سرانگش��تی می توان 
نتیجه گرف��ت که ای��ن مقدار، 
کف��اف هزینه ه��ای ج��اری را 

نخواهد داد. 
این درحالی است که رییس 
اتحادی��ه نان ه��ای فانت��زی، 
از زاوی��ه دیگ��ری ب��ه موضوع 
ن��گاه می کن��د. محم��د جواد 
کرمی اظه��ار می کند: افزایش 
30درصدی نان ک��ه به صورت 
عادالنه و یکسان برای نان های 
س��نتی و فانتزی اتف��اق افتاد، 

تصمیم درست و به جایی بود. 
کرمی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
افزای��ش قیمت قطعا به س��ود 
م��ردم خواهد ب��ود، می گوید: 
اکنون شرایطی ایجاد شده که 
تمام نان ها )فانتزی و س��نتی( 
قیمت های تقریب��ا برابری پیدا 
کرده اند و بازار به سمت رقابتی 
ش��دن پیش می رود. به همین 
دلیل کیفی��ت نان های فانتزی 
بدون ش��ک بهتر خواهد ش��د 

و تقریب��ا همه ج��ا کیفیت در 
انتخاب مشتری از گزینه هایی 

است که اولویت دارد. 

مشکل ریشه ای است
خری��د  ن��رخ  مناظ��ره  در 
تضمینی گندم، س��والی مبنی 
بر حمایت دولت از کشاورزان و 
مصرف کنندگان مطرح شد که 
مردم باید یکی از این دو گزینه 
را انتخاب می کردند. درست به 
یاد دارم که بی��ش از 70درصد 
مردم به حمایت از کش��اورزان 
رأی دادن��د و مج��ری برنام��ه 
هم با زبانی طن��ز رو به دوربین 
گفت: »از انتخابی که کرده اید 
مطمئن اید؟ این انتخاب شاید 
به ضرر ش��ما تمام شود، زیرا به 

گرانی نان منجر خواهد شد.«
ای��ن مناظ��ره در بحبوح��ه 
تعیین نرخ تضمین��ی گندم و 
به بهانه یافتن راه حل برای آن 
برگزار شد و نمایندگان جامعه 
کش��اورزان از نحوه تعیین آن 
ناراض��ی بودن��د. ای��ن قیمت 
نس��بت به سال گذش��ته، تنها 
100تومان افزایش داش��ت که 
نس��بت به تورم موجود، بسیار 

اندک بود. 

جالب اینجاس��ت که اکنون 
دول��ت، معادله را ط��وری رقم 
زده که در نهایت به نفع خودش 
تمام ش��ود؛ زیرا ت��ا این لحظه 
ک��ه هن��وز هی��چ اصاحیه ای 
برای ن��رخ تضمین��ی گندم به 
تصویب نرس��یده است، اگرچه 
100تومان به این مبلغ افزوده 
اما از طرف دیگ��ر، 200تومان 
به گندم��ی که ب��ه کارخانه ها 
می فروشد، اضافه کرده است. از 
س��وی دیگر، به کارخانه ها هم 
تنها اجازه افزایش 200تومانی 
در ه��ر کیلوگ��رم آرد را داده 

است. 
به ای��ن ترتی��ب، کارخانه ها 
از این افزایش قیمت س��ودی 
نبردند و کماکان باید با فش��ار 
تورم س��ازش کنن��د. اما طرف 
دیگر ماجرا هم نانوایان هستند 
که مع��اون اول رییس جمهور، 
برخ��اف می��ل باطن��ی خود، 
اجازه افزای��ش قیمت محصول 
تولیدی را ت��ا 30درصد صادر 
کرده اس��ت. اما گویا این ارفاق 
دوا  نانوای��ان  از  دردی  ه��م 
نمی کن��د و مش��کل کیفیت و 
وزن کم چانه همچنان به قوت 

خود باقی خواهد ماند. 
ای��ن  دیگ��ر  ضل��ع  ی��ک 
چندضلع��ی، مردمی هس��تند 
که باید قیمت بیش��تری برای 
خری��د ن��ان بپردازن��د. رییس 
اتحادیه آردسازان معتقد است 
که با آزاد س��ازی قیمت گندم 
و آرد و همچنی��ن پرداخ��ت 
مستقیم یارانه به مردم، نه تنها 
ب��ازار رقابتی ایجاد می ش��ود، 
بلکه مشکل بی کیفیتی هم به 

خودی خود حل خواهد شد. 
ح��ال بای��د منتظر باش��یم 
و ببینی��م ش��یب مایمی که 
مس��ئوالن برای افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی مانند نان در 
نظر گرفته اند، در کدام نقطه به 
قله می رسد و آیا اصا قله ای در 

کار خواهد بود یا نه؟! 

آزاد شدن قیمت نان اجتناب ناپذیر است
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یادداشت دریچه

خبر

یک افزایش قیمت دیگر در راه است

در زمانی که ی��ک کاالی اساس��ی در زندگی مردم 
افزای��ش قیمت می یاب��د همه به افزای��ش هزینه های 
مصرفی در خانواده فکر می کنند و با ش��عار همیشگی 
»نان متعلق به مردم است« نس��بت به افزایش قیمت 
آن اعت��راض می کنند. دری��غ از اینک��ه روزانه قیمت 
بس��یاری از کاالها و اجناس مبالغ چشمگیری اضافه 
می ش��ود و کس��ی چیزی نمی گوید و دولت و مجلس 
هم مش��کلی با افزایش قیمت ها ندارند. حال که مبلغ 
ناچیزی به قیمت نان اضافه شده صدای بسیاری بلند 
شده که این یک قلم را گران نکنید، شاید کسی به فکر 
نانوایی داران و کارگران نانوایی و ش��اطران این کشور 

نیست! 
29 ماه است از آخرین نرخی که به نانوایی ها دادند، 
گذش��ته اس��ت. در طول این 29 ماه هزینه های آب و 
برق و انرژی ها چند برابر شده است، حقوق یک کارگر 
تقریبا س��ه برابر افزای��ش یافته همچنی��ن آرد و مواد 
اولیه نان گران ش��ده اما تازه بعد از ای��ن همه افزایش 
قیمت مردم همه در مقابل افزای��ش ناچیز قیمت نان 
گله و ش��کایت می کنند. در حالی ک��ه همین قیمت با 
احتس��اب افزایش 30درصدی باز ه��م قیمت واقعی 
و استاندارد نان سنگک نیس��ت و نانوا به ناچار مجبور 
اس��ت برای اینکه متضرر نش��ود هر روز وزن و کیفیت 
نان را کاهش دهد. همین کاهش ه��ا از طرفی موجب 
باال رفتن س��اعت کار می ش��ود و از ط��رف دیگر ضرر 
اصلی متوجه خود مردم می ش��ود. دورریز نان افزایش 

می یابد و این جریان دامنگیر همه است. 
ما از افزای��ش امروز ه��م که فقط حکم یک مس��کن 
ضعیف برای نانوای��ی داران را دارد هم راضی نیس��تیم از 
این رو با وضعیت کنونی و وزن 400 گرمی نان هم موافق 
نیستیم. یک وزن اس��تاندارد برای نان سنگک 500 گرم 
است که مبلغی بین 1300 تا 1500 تومان هم فروخته 
ش��ود، مکاتبات و جلس��ات زیادی برگزار ش��د و نتیجه 
این شد که با توجه به درخواس��ت های اتحادیه نانوایان 
س��نگک، دولت تا یک ماه آینده 20درصد از نانوایی ها را 
آزاد کند که آرد خود را از ب��ازار آزاد تهیه کنند و با قیمت 
اس��تاندارد بفروش��ند. مناطقی که قدرت خرید باالتری 
دارند برای این طرح آزمایش��ی انتخاب شده اند که یقین 
دارم با افزای��ش کیفیت و وزن نان مش��تری اهمیتی به 
قیمت آن نمی دهد. همی��ن آزاد س��ازی موجب رقابت 
بین کارخانه های آرد و حتی بین خود نانواها برای فروش 
بیشتر و بهتر می ش��ود، این طرح اگر نتیجه مثبت دهد 

می تواند در آینده ای نزدیک در کل کشور فراگیر شود. 

گلستان قطب صنایع تبدیلی 
محصوالت کشاورزی خواهد شد

وزیر جهاد کشاورزی در س��فر به گلستان از تبدیل 
ش��دن این اس��تان در آینده ای نزدیک به عنوان قطب 
صنای��ع تبدیل��ی محص��والت کش��اورزی خب��ر داد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری کش��اورزی ای��ران، حجتی 
در بازدی��د و افتت��اح از پروژه های باغ��ات مرکبات در 
هاشم آباد گرگان گفت: به علت کمی آب در کشور باید 
منابع آبی را مدیریت کرد و گریزی غیر  از اس��تفاده از 

تکنولوژی های جدید در حوزه آبیاری نیست. 
 وی همچنی��ن در بح��ث اراض��ی ش��یب دار افزود: 
کش��ت و تبدیل اراضی ش��یبدار به باغات مثمر نیاز به 
تصمیم، اقدام ج��دی و کار جه��ادی دارد و باید کار را 
شروع کرد و نباید چنین طرح ها و پروژه هایی را صرفا 

به بودجه های مشخص گره زد. 
 وزیر جه��اد کش��اورزی ادامه داد: در س��فر کاروان 
تدبیر و امید به گلس��تان، پروژه های��ی محوری افتتاح 
می شود که نقش به سزایی در توس��عه استان خواهند 
داش��ت. اس��تان گلس��تان از این ظرفیت و پتانسیل 
برخوردار اس��ت که به قطب صنایع تبدیلی کشاورزی 

کشور تبدیل شود. 

مجلس مدافع گرانی نان نیست!

 
گران ش��دن نان باید براس��اس آمارهای علمی 
و قاب��ل درک انج��ام ش��ود و عوامل��ی ک��ه باعث 
گرانی نان ش��د نیز باید م��ورد مطالعه و بررس��ی 
قرار گی��رد. در س��ال های اخیر، قیمت بس��یاری 
از کااله��ا، خدمات و دس��تمزدها افزای��ش یافت 
اما ن��رخ نان ثاب��ت ماند. ای��ن موضوع مش��کاتی 
را برای نانوای��ان به وجود آورد. اگ��ر این افزایش 
قیمت ه��ا در ن��ان ایج��اد نمی ش��د، کیفی��ت نان 
زیر س��وال می رفت و کم فروش��ی ها ادام��ه یافت. 
به هر روی ب��ا این تصمی��م دولت و گران ش��دن 
بی��ش از 30 درصدی قیم��ت نان، دس��تگاه های 
دولتی به هوش باش��ند تا ه��رج و مرجی در میان 
مردم ایجاد نش��ود و رس��انه ها نی��ز وظیفه دارند 

به درس��تی در این زمینه اطاع رس��انی کنند. 
مجل��س در س��طح کان ب��ر دس��تگاه های مربوط 
نظ��ارت می کند ام��ا نظارت های اصل��ی در زمینه کم 
فروش��ی و کیفیت نان ب��ر عهده مردم اس��ت. مجلس 
به عن��وان نماین��ده م��ردم برکلیات نظ��ارت می کند 
و نمی تواند وارد جزییات ش��ود. ما در س��طح کان از 
منافع م��ردم )مصرف کننده و تولیدکنن��ده( حمایت 

می کنیم. 
به اعتق��اد من که نماین��ده مردم و دلس��وز آنها و 
کش��ورم هس��تم، موضوع آزادس��ازی قیمت ها باید 
به صورت ج��دی پیگیری و اجرایی ش��ود. زمانی که 
آزادس��ازی واقعی اقتصادی انجام ش��ود دیگر مردم 
خودش��ان بر ب��ازار نظ��ارت خواهند کرد و کس��ی 
نمی تواند گران فروشی یا کم فروشی کند. دولت در 
بخش آرد و نان، یارانه می پردازد ام��ا کنترلی روی 
آن نمی ش��ود و مجلس عزم کرده که جلوی رانت ها 
و رانت خواری ه��ا را بگی��رد. بنابراین ت��ا زمانی که 
یارانه باشد، رانت هم هس��ت. اقتصاد یارانه ای یعنی 
پرداخت رانت ک��ه در بخش آرد و ن��ان این موضوع 
را ش��اهدیم. هر جا یارانه باش��د رانت هم در پی آن 
پدیدار می ش��ود. پرداخت یارانه به تولید، خیانت به 

مردم و کش��ور اس��ت. 
 راه��کار برون رف��ت از اقتص��اد یاران��ه ای و رانتی، 
رس��یدن به تولید و اقتصاد آزاد است. در فرهنگ کار و 
سرمایه گذاری ها باید به معنای اعم اقتصاد آزاد دست 
یابیم. اقتصاد بیمار و نحیفی داریم که برای س��امت 
و بازیاب��ی آن باید هم��ه بخش ها کمک کنن��د. البته 
رس��انه ها در این میان نقش ش��ان مهم تر و برجسته تر 
است و بر این اساس وظایف شان نیز سنگین تر خواهد 

بود. 
نتیجه اینکه مجلس مدافع گران شدن نان نیست اما 
از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده حمایت می کند. 
به بیان دیگر م��ا )نمایندگان مجل��س( در پی اجرای 

عدالت هستیم. 

اخیرا وزارت جهاد کش��اورزی اعام کرده است 
که کشت برنج در سراسر کشور به جز در استان های 
شمالی و حاشیه دریای خزر، ممنوع می شود. علت 
این ممنوعیت نیز تغییر در الگوی کشت با توجه به 

وضعیت آبی کشور اعام شده است. 
به گزارش ایس��نا، پول نی��وز در ادامه آورده اس��ت: 
شاید برای بسیاری، تصمیم وزارت کش��اورزی برای 
ممنوعیت کش��ت برنج در غیر اس��تان های شمالی 

تعجب آور باشد، باور عامه مردم این است که برنج ایرانی 
فقط در شمال کشور کشت می ش��ود، زیرا با توجه به 
آب بری فوق العاده برنج، تنها اقلیم مناسب برای کشت 
آن، شمال پر آب است. اما واقعیت این است که در برخی 
استان ها، مانند اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز با 

وجود محدودیت های شدید آبی، برنج می کارند! 
این در حالی است که تقریبا همه استان های کشور 
– به جز نوار ساحلی خزر - از بحران کم آبی رنج می برند. 

در برخی استان ها نیز مانند اصفهان، کم آبی پیامدهای 
سیاسی، اجتماعی و حتی در برخی موارد، امنیتی به 
دنبال داشته است. با این حال، هنوز زمین های زیادی 
در این مناطق به کشت برنج اختصاص می یابند و آب 

منطقه را می بلعند. 
ب��د نیس��ت بدانید که ب��رای اس��تحصال یک 
کیلوگرم برنج، حدود چهار هزار لیتر آب مصرف 

می شود )چهار بشکه 1000 لیتری آب!(

س��ازمان خواروبار وکش��اورزی سازمان 
ملل با اش��اره به اینکه هزین��ه مواد غذایی 
در جهان طی س��ه ماه گذش��ته کاهش��ی 
تدریجی داش��ته، پیش بینی ک��رد که این 
هزینه ها در ماه ه��ای آین��ده افزایش پیدا 

کند. 
به گزارش ایس��نا، عبدالرضا عباس��یان، 
خوارب��ار  س��ازمان  ارش��د  اقتص��اددان 
وکش��اورزی س��ازمان ملل روز پنجشنبه 
ب��ا انتش��ار گ��زارش ماهان��ه ای از هزینه 
مواد غذایی در م��اه نوامبر گفته اس��ت که 
این هزینه ها در ماه های گذش��ته و ازجمله 
ماه اکتبر و نوامبر ب��ه پایین ترین حد خود 
رس��یده و امکانی برای کاهش بیش��تر این 
هزینه ه��ا درماه ه��ای آین��ده پیش بین��ی 

نمی شود و به همین دلیل در ماه های آینده 
باید انتظار افزای��ش مختصری در این گونه 

هزینه ها را داشت. 
وی با اش��اره به اینکه میانگین شاخص 
هزینه های مواد  غذایی در ماه گذش��ته به 
192/6 درجه رس��یده یادآور شده است 
که ای��ن میانگی��ن 6/4 در صد نس��بت به 
میانگین س��ال گذش��ته در همین زمان 
کمتر ب��وده و هم اکنون هزین��ه میانگین 
برای ه��ر س��بد تج��اری مواد غذایی که 
ش��امل غ��ات، محص��والت گوش��تی، 
فرآورده ه��ای لبنیاتی، روغن های گیاهی 
و قن��د وش��کر در بازاره��ای بین المللی 
می شود به سطح هزینه ها در سال 2010 

رسیده است. 

4 هزار لیتر آب برای یک کیلوگرم برنج
کشت

هزینه مواد غذایی در جهان افزایش خواهد یافت

بـازار

محمدرضا نظرنژاد
رییس اتحادیه نانوایان سنگکی

رضا باقری بنابی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

وحید زندی فخر



حاال دیگر کمتر کس��ی هس��ت که دختران دبستانی   را 
که زیبای��ی  و سالمتش��ان در آتش کمبود امکان��ات و فقر 
آموزش و پرورش سوخت، نشناس��د.پانزدهم آذرماه سال 
91 بود که بخاری ب��ه جان 29 دانش آم��وز کالس چهارم 
ابتدایی مدرسه ای در شین آباد پیرانش��هر افتاد و آنها را با 

ش��عله هایش بلعید.728 روز گذشته، »سیران« و »ساریا« 
دیگر در میان همکالسی هایشان نیستند و بقیه سرگردان 
راهروهای بیمارس��تان و اتاق عملند و ه��ر ازگاهی صدای 
اعتراض��ی از خان��واده آنها مبنی بر رس��یدگی بیش��تر به 
اوضاع و احوالش��ان به گوش می رس��د. پس از وقوع حادثه 

آتش سوزی در این مدرسه روس��تایی، دولت و بسیاری از 
نهادهای ذی ربط وارد عمل ش��دند، در نهایت، درمان این 
کودکان به وزارت بهداشت، آموزش آنها به وزارت آموزش 
و پرورش و امور حمایتیشان به وزارت کار و رفاه اجتماعی 

سپرده شد، اما هنوز این پرونده بسته نشده است.

یک پلیس س��فید پوس��ت امریکای��ی در ایال��ت آریزونا 
مردی سیاهپوس��ت و بی دفاع را به قتل رساند.این سومین 
رویداد از این دست در چهارماه گذش��ته در امریکا به شمار 
می آید. به نقل از خبرگزاری فرانس��ه از ل��س آنجلس، این 
مامور پلیس چند قرص را با یک تفنگ اش��تباه گرفته بود.
این حادث��ه در بحبوح��ه اعتراض ها در نیویورک ناش��ی از 

مجموعه ای از رویدادهای مشابه، به وقوع پیوست.
این مامور پلیس گم��ان کرده بود، این مظنون 34 س��اله 
برای بی��رون آوردن تفنگ دس��ت در جیب خ��ود می کند، 
درحالی که در دست مرد سیاهپوس��ت قرص بود، این حادثه 
روز چهارش��نبه در فینیک��س روی داد و مرد سیاهپوس��ت 

از ناحیه س��ینه م��ورد اصاب��ت دو گلوله ق��رار گرفت.بعدها 
مشخص شد رومین بریس��بون در جیب خود فقط تعدادی 
ق��رص داش��ت.این تیراندازی زمان��ی که این مام��ور پلیس 
برای تحقیق��ات در خصوص فعالیت گزارش ش��ده مرتبط با 
مواد مخدر اعزام شده بود، روی داد. اداره پلیس فینیکس در 
بیانیه ای اعالم کرد: »طی کش��مکش، بریسبون دست چپ 
خود را در جیب��ش کرد و مامور پلیس دس��ت فرد مظنون را 
گرفت، در حالی که بارها به فرد مظنون گفت دس��تش را در 
جیب نگه دارد و بیرون نی��اورد.« در این بیانیه آمده اس��ت: 
»مامور پلیس گمان کرد دس��ته ی��ک تفن��گ را زمانی که 
دست فرد مظنون را در جیبش نگه داش��ته بود، حس کرده 

اس��ت.« در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: »ای��ن مامور پلیس 
نتوانست دس��ت فرد مظنون را طی این کشمکش نگه دارد 
و از آنجا که تصور می کرد بریس��بون تفنگ��ی در جیب دارد، 
دو گلوله شلیک کرد.« پیراپزش��کان تالش کردند بریسبون 
را در محل حادثه درمان کنند، ام��ا وی در همان محل جان 
باخت.مامور پلیس زخمی نشده اس��ت. مارسی کراتر، وکیل 
خانواده بریس��بون گفت: »تعداد زیادی شاهد وجود دارد که 
اظهارات این مامور پلیس را به چالش خواهند کش��ید« این 
وکیل خاطرنشان کرد: »این یک فاجعه بود.وی مسلح نبود و 
تهدیدی برای هیچ کس نبود. ما قصد داریم این موضوع را در 

چارچوب قانون پیگیری کنیم.«

قتل یک سیاهپوست دیگر در امریکا

دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت 
در حاش��یه همای��ش اس��اتید بس��یجی 
دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کشور 
در مصاحب��ه اختصاصی با خبرن��گار واحد 
مرکزی خبر با اش��اره به س��خنان س��ردار 
نق��دی مبنی ب��ر اینکه در حوزه بهداش��ت 
کار زی��ادی ص��ورت نگرفته اس��ت، گفت: 
در حوزه بین بخشی بهداش��ت حرف شما 
درست اس��ت، کار چندانی نشده است، هر 
چند ما با وزارتخانه ه��ای آموزش و پرورش 
درخصوص بوفه ها، وزارت جهاد کشاورزی 
درباره سموم گیاهی و وزارت صنعت درباره 
خودروها و محیط زیس��ت درب��اره آلودگی 

هوا و نی��ز ب��ا وزارت نی��رو درخصوص آب 
اقدامات و تفاهمات خوبی انجام داده ایم.

وزیر بهداش��ت به کارهای ص��ورت گرفته 
در حوزه بهداش��ت در روستاها اش��اره کرد و 
گفت: دو هزار خانه بهداشت در حال ساخت 
و بحث مکمل ها ب��رای خانم های ب��اردار نیز 
انجام شده اس��ت.دکتر هاش��می همچنین 
درخص��وص حوزه درم��ان به روابط ناس��الم 
کاری در بیمارستان ها و حاشیه بیمارستان ها 
اشاره کرد و افزود: دولت تصمیم گرفت تمام 
کارهای بیمار در بیمارس��تان متمرکز شود 

و در این خصوص 80 ت��ا 90 درصد کار انجام 
شده است و در بخش نظارتی نیاز به کار داریم.

امیدوارم تا پایان سال برنامه جدیدی از طرح 
تحول سالمت اضافه نش��ود و بتوانیم بخش 

نظارتی را تقویت کنیم.
دکتر هاش��می با بیان اینکه م��ا در بین 
پزشکان نیز بس��یجی واقعی داریم، افزود: 
به عنوان مثال، پزشکی در یزد پنج هزار نفر 
را ویزی��ت ک��رده اس��ت آن هم ب��ه قیمت 
س��ه هزار توم��ان و ما بای��د ای��ن اقدامات 
خداپسندانه را گسترش دهیم. درخصوص 

هزینه ه��ای طرح تحول س��المت برخی ها 
می خواهند این طور الق��ا کنند که تقاضای 
القای��ی در مصرف و بس��تری ش��دن ایجاد 
شده، در حالی که بستری حداکثر 9 درصد 
افزایش یافته اس��ت و با اج��رای راهنمای 
بالینی و هم��کاری بیمه ها س��عی خواهیم 
کرد این روند را کنترل کنیم.دکتر هاشمی 
با بیان اینکه فضاسازی ها درخصوص طرح 
تحول س��المت موث��ر نخواهد ب��ود، افزود: 
از تم��ام جامعه پزش��کی به ویژه اس��تادان 
بسیجی درخواست می کنم ما را در اجرای 
این طرح بزرگ ی��اری کنند و قول می دهم 

کارها با قوت پیش خواهد رفت.
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کنفرانس افغانس��تان در لندن با تجدید تعهد کش��ورهای 
ش��رکت کننده پایان یاف��ت. در این کنفرانس بی��ش از هفتاد 
کشور و نهاد بین المللی با هدف تجدید تعهدات مالی و سیاسی 
از این کش��ور ش��رکت کردند. محمد اش��رف غن��ی و عبداهلل 
عبدهلل، رهبران دول��ت وحدت ملی افغانس��تان و تنی چند از 
مقامات ارشد این کشور ش��رکت کردند. مقامات افغانستان در 
این اجالس طرح های این کش��ور را برای اصالحات ارائه دادند. 
رییس جمهوری افغانس��تان از جامعه بین الملل خواس��ت تا با 

پایان ماموریت این کش��ورها در افغانس��تان، کش��ورش را رها 
نکنند. جان کری، وزی��ر امور خارجه امری��کا، دیوید کامرون، 
نخست وزیر انگلیس، نواز شریف، نخست وزیر کشور پاکستان، 
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و بسیاری 
دیگر از مقامات ارش��د کش��ورهای جهان در ای��ن گردهمایی 
شرکت کردند. کشورها و سازمان های شرکت کننده کنفرانس 
لندن برای بازتعریف رابطه افغانستان و جامعه جهانی، تعهدات 

خود را نسبت به این کشور تجدید کردند. 

پایان کنفرانس افغانستان در لندن

  در حالی که اخباری از مرگ حسنی 
مبارک، رییس جمهوری برکنار ش�ده 
مصر منتشر شده بود، تلویزیون مصر 
به نقل از ریی�س هیأت وکالی مدافع 

وی این خبر را تکذیب کرد. 
 مناب�ع فلس�طینی از درگیری های 

رژی�م  نیروه�ای  می�ان  ش�دید 
صهیونیستی و جوانان فلسطینی در 

شهر رام اهلل و الخلیل خبر دادند. 
 ریی�س پارلم�ان لبنان در س�خنانی، 

برگزاری جلس�ه ای را به منظور انتخاب 
رییس جمهوری این کشور خواستار شد. 

تروریست های داعش، تصویر سالح جدید خود را که در جنگ کوبانی از آن 
استفاده می شود، منتشر کردند. به نقل از سی ان ان ترک این تفنگ با گلوله 

23 میلی متری بیش از سه متر طول دارد

سیاست
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مدیرکل دفتر آموزش س��ازمان پزشکی قانونی کشور گفت: 
ش��کایت از دندانپزش��کان، ارتوپدها و پزش��ک زنان و زایمان 
درصدر ش��کایت از پزش��کان قرار دارد. مس��عود قادی پاش��ا، 
بعدازظهر جمع��ه در دومین روز س��مینار آموزش��ی قوانین و 
مش��کالت حقوقی حرفه پزش��کی که به میزبان��ی اداره نظام 
پزشکی آمل دنبال می ش��ود، با بیان اینکه امروز وکال به دنبال 
شکایت از پزشکان هس��تند، بیان کرد: وقتی که جامعه به این 
س��و پیش می رود که باید از پزشکان شکایت ش��ود، پزشکان 
نیز باید با حقوق و قوانین حقوقی آشنا ش��وند.  وی با اشاره به 
اینکه زمانی که پزش��کان به مس��ائل حقوقی پزشکی آشنایی 
نداشته باشند نمی توانند در کمیس��یون ها از خود دفاع کنند، 
افزود: پزش��کان می توانند با آش��نایی به قوانین بهترین وکیل 
برای خود باشند. این مسئول با اعالم اینکه در ایران ساالنه پنج 

هزار شکایت علیه پزشکان مطرح می شود، عنوان کرد: میزان 
شکایت از پزشکان در ایران در سال های اخیر دوبرابر شده است.  
وی با بیان اینکه تخلف پزشکان به دو بخش کیفری وانتظامی 
تقس��یم می ش��ود، گفت: در تخلف انتظامی کوتاهی پزشک 
بررسی و در تخلف کیفری بحث پرداخت دیه مطرح می شود. 
مدیرکل دفتر آموزش سازمان پزش��کی قانونی کشور با اعالم 
اینکه در ایران بی��ش از یک هزار و 200 ج��رم کیفری تعریف 
شده است، عنوان کرد: در کشورهایی مانند ژاپن سرفصل های 
جرم کیفری کمتر ش��ده اس��ت. وی با اعالم اینکه شکایت از 
دندانپزشکان، ارتوپدها و پزشک زنان و زایمان در صدر شکایت 
از پزشکان قرار دارد، تصریح کرد: در سال 91، چهار هزار و 794 
مورد و در سال 92، پنج هزار و 148 مورد شکایت از پزشکان در 

کشور صورت گرفته است. 

شکایت از پزشک ها دوبرابر شده

توزی�ع  و  نش�ر  کل  اداره    سرپرس�ت 

از  عن�وان   2۰۰ گف�ت:  مواد آموزش�ی 
کتاب های درسی س�ال تحصیلی ۹4-۹5 
به شرکت های چاپ سفارش داده شده و از 
تصاویر معلمان فداکار در کتاب های درسی 

استفاده می شود. 
 اس�تاندار ته�ران با رد خب�ر آلودگی و 
باال بودن س�رب موجود در مرغ های شهر 
تهران گفت: مرغ مورد استفاده شهروندان 

تهرانی هیچ مشکلی ندارد. 
 در آس�تانه »روز جهانی یوزپلنگ«، باغ 

وحش »پ�راگ« در جمهوری چک از تولد 
چهار توله یوزپلنگ خبر داد. 

تصوی�ر ی�ک نانوای منص�ف در روزهای گران ش�دن قیمت نان س�وژه خبری 
شبکه های مجازی شد

جامعــه
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تهیه کنن��ده و هماهنگ کننده کنس��رت یان��ی، نوازنده 
و آهنگس��از یونانی در تهران، برگزاری قطع��ی اجرای زنده 
این هنرمند در تهران را من��وط به صدور مجوز کتبی مراجع 
دولتی دانس��ت. علی چراغعلی، در گفت وگو ب��ا مهر درباره 
وضعیت برگزاری کنس��رت یانی در تهران گف��ت: از زمانی 
که خبر حضور یانی کریس��ومالیس در ایران مطرح ش��د ما 
به ش��دت مش��غول هماهنگی های الزم با مراجع ذی صالح 
برای برگزاری کنس��رت ای��ن نوازنده و آهنگس��از در تهران 
هس��تیم. حتی کار به جایی رس��یده که رزرو سالن 12 هزار 
نفری آزادی برای اج��را نیز انجام گرفته و م��ا در این زمینه 

هم مشکلی نداشتیم. این در حالی است که مسئوالن وزارت 
ارش��اد هم موافقت های ضمنی خود را ب��رای برگزاری این 
کنسرت اعالم کرده اند. از چند روز گذش��ته فعالیت های ما 
برای برگزاری کنس��رت آغاز ش��ده و ما هم اکنون در مرحله 
استعالم های دولتی هستیم، به همین جهت از حاال تا زمانی 
که پاسخ استعالم های دولتی را از مراجع ذی صالح دریافت 
نکنیم به هیچ عنوان نمی توانم درباره تاریخ دقیق کنس��رت 
صحبتی کنم، اما به محض اینکه مجوزهای الزم را به صورت 
کتبی دریافت کنی��م، تاریخ برگزاری کنس��رت را هم اعالم 

خواهیم کرد. 

نمی توان درباره تاریخ دقیق کنسرت یانی صحبت کرد

  مجتب�ی راعی از وضعیت اکران فیلم ها 
و نقش تلویزیون در پایین آمدن س�لیقه 

مخاطب گله کرد. 
 در ادام�ه حمل�ه س�ایبری ب�ه کمپانی 

اطالع�ات  پیکچ�رز،  س�ونی  س�ینمایی 
جدیدی از این کمپانی در دس�ترس عموم 
قرار گرفت و فهرس�ت حقوق ش�ماری از 

مدیران ارشد سونی فاش شد. 
 بزرگداش�ت عل�ی حاتمی در آس�تانه 
هجدهمین سالروز درگذشت این هنرمند 
با بیان خاطراتی از حس�ن حسندوست و 

محمود بصیری برگزار شد. 

مرتض�ی احمدی، هنرمند پیشکس�وت تئاتر، س�ینما و تلویزی�ون ایران با 
مساعدتر شدن حال جسمی اش به بخش عمومی بیمارستان ایرانمهر منتقل 

شده است

فرهنگ
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کارل��وس ک��ی روش، عص��ر روز پنجش��نبه در گفت وگو 
با خبرن��گاران ضمن بیان ای��ن مطلب ب��ه آخرین وضعیت 
بازیکنان س��رباز در تیم ملی که او به آنها نی��از دارد، گفت: 
متاسفانه ش��رایط برای ما خوب نیس��ت. امارات که یکی از 
حریفان ایران اس��ت 10 بازیکن خود را که س��رباز بوده اند، 
مرخص کرده  تا به طور کامل در اختیار تیم ملی باش��ند، اما 

اینجا ما بازیکنانمان را به راحتی از دست می دهیم. 
وی با بیان اینکه بای��د در دو جبهه برای تی��م ملی بجنگد، 
خاطرنش��ان کرد: برای من س��خت اس��ت که باید با دو رقیب 
مبارزه کنم. یک رقیب پیش رو ش��امل ام��ارات، بحرین و قطر 

است که باید خودمان را برای مبارزه با آنها آماده کنیم و دیگری 
رقیبان داخلی هستند که باید با اینها هم بجنگیم. وی در مورد 
نشست روز پنجشنبه اش با علی کفاشیان گفت: در این نشست 
برنامه های تیم ملی را برای آینده مرور کردیم تا اگر احتیاجی به 
تغییر داشت، آن را جابه جا کنیم. من صحبت های معاون وزیر 
را ندیدم، اما باید این را بگویم که در زندگی سه راه برای مقابله 
وجود دارد؛ لبخند بزنیم، گریه کنیم و سکوت کنیم. من در این 
مورد سومی را ترجیح می دهم و سکوت می کنم، به خاطر اینکه 
حافظه کوتاه مدت و بلند مدت خوبی دارم و می دانم در گذشته و 

حال چه اتفاقاتی رخ داده و می دهد. 

لبخند بزنیم، گریه کنیم یا سکوت کنیم

  مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: 

تغییر رأی انضباطی دیدار پرس�پولیس 
با ذوب آهن در جام حذفی حساب شده 
بود و من با پوس�ت و استخوان فساد را 

در فوتبال حس کردم. 
  ریی�س کمیت�ه انضباط�ی می گوید، 
وظیفه اش صدور رأی اس�ت و نمی داند 
تماش�اگران  محرومی�ت  رأی  چ�را 

پرسپولیس اجرا نشد. 
  تیم ملی فوتبال جوانان در تورنمنت چهار 
جانبه قطر با حضور تیم های ملی دانمارک، 

قطر و باشگاه اسپایر شرکت می کند. 
تیم فوتبال االهلی با بازیکنان ایرانی خود در دقیقه نود پیروزی را از دست داد

ورزش
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مبادله زن بغدادی و گروگان های لبنانی
یک منب��ع قضای��ی عراقی اعالم ک��رد. نتای��ج آزمایش 
دی ان ای نشان می دهد، زن عراقی بازداشت شده در لبنان 

همسر ابوبکر البغدادی سرکرده داعش است.
به نقل از ش��بکه تلویزیونی المیادی��ن، این منبع قضایی 
اع��الم ک��رد: آزمای��ش دی ان ای البغ��دادی ک��ه از عراق 
ارس��ال شده اس��ت نش��ان می دهد س��ه کودک، فرزندان 
البغ��دادی هس��تند.به گفت��ه این منب��ع قضای��ی نتایج 
آزمای��ش دی ان ای س��جی الدلیم��ی نش��ان می دهد وی 
مادر سه کودک است.پیش از این س��خنگوی دولت عراق 
 هویت س��جی الدلیمی را به عنوان همس��ر البغدادی تایید 

نکرده بود. 
همچنین برخی منابع می گویند: دول��ت لبنان می تواند 
از دس��تگیری همسر پیش��ین و دختر س��رکرده گروهک 
تروریستی داعش و خواهر یکی از س��رکرده های گروهک 
تروریس��تی جبهه النصره و دو تروریس��ت دیگر برای آزاد 
کردن هجده نظامی ربوده ش��ده لبنانی در منطقه عرسال 
لبنان اس��تفاده کند و به ظاهر برخ��ی رفت و آمدها گویای 

همین مسئله است.

سفر خواهر رهبر کره شمالی به کره جنوبی
پیونگ یانگ قص��د دارد، کیم یوجون��گ، خواهر کوچک 
کی��م جون��گ اون، رهبر ک��ره ش��مالی را برای ش��رکت در 
کنفرانس��ی که اوایل س��ال آین��ده در کره جنوب��ی برگزار 
می شود، به این کشور اعزام کند.به نوشته لو فیگارو، نام کیم 
یوجونگ 27 ساله، خواهر کوچک کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی در فهرست ش��رکت کنندگان کنفرانس مواد غذایی 
است که توس��ط یک ش��رکت بخش خصوصی کره جنوبی 
فعال در کره ش��مالی، برگزار می ش��ود.دونگبانگ یونگمن، 
یکی از مسئوالن این شرکت گفت: فهرست شرکت کنندگان 
به ما رس��یده اس��ت و نام کیم یو جونگ هم در این فهرست 
قرار دارد.هن��وز دولت ک��ره جنوبی در این خص��وص اظهار 
نظری نکرده است.خواهر رهبر کره شمالی به تازگی به یکی 
از س��مت های بلند پایه کمیته مرکزی حزب کمونیست کره 
شمالی منصوب شده است.وی تنها فرد از خانواده کیم است 
که در کنار برادرش در یکی از س��مت های بلن��د پایه در این 
کش��ور فعالیت می کند. از زم��ان جدایی دوک��ره در بیش از 
۶0 سال پیش تاکنون هیچ یک از اعضای خانواده حاکم کره 

شمالی، به کره جنوبی سفر نکرده است.

امسال، گرم ترین سال جهان
برآوردهای اولیه س��ازمان هواشناس��ی ملل متحد نشان 
می دهد که س��ال جاری میالدی گرم ترین س��الی است که 
جهان از آغاز ثبت دما تاکنون از سر گذرانده است. در 10 ماه 
اول س��ال جاری میانگین دمای هوا 0.۵7 درجه از میانگین 
بلندمدت باالتر بوده اس��ت.در بریتانیا ه��م در یازده ماه اول 
سال دمای هوا به طور متوس��ط 1.۶ درجه باالتر از میانگین 
بلندمدت بوده است.مطالعه ای دیگر توسط اداره هواشناسی 
بریتانیا هم نش��ان می  دهد که افزایش این چنینی دما بدون 

گازهای گلخانه ای با منشأ انسانی بعید بوده است.
اگر گرمای هوای دو ماه آخر سال 2014 روند 10 ماه اول 
را داشته باشد، سال جاری رکورد سال های 1998، 200۵ و 
2010 را ب��ا فاصله ای اندک می شکند.میش��ل ژارو، دبیرکل 
سازمان هواشناس��ی ملل متحد گفت که اطالعات ثبت شده 
برای سال 2014 با »انتظاراتی که درباره پدیده تغییرات آب 

و هوایی داشته ایم همخوانی دارد.«
او توضیح داده اس��ت: »اطالعات اولیه س��ال 2014 نشان 
می دهد که 14 س��ال از می��ان 1۵ تا از گرم ترین س��ال های 

جهان در قرن بیست و یکم بوده اند. 

شرکت هلندی مارس وان، فهرس��ت ۶۶3 نفره  متقاضیان 
سفر بی بازگشت به مریخ را منتش��ر کرد که نام چند ایرانی در 
این فهرست دیده می شود.س��ازمان خصوصی و غیرانتفاعی 
م��ارس وان )Mars One( ب��ا ه��دف س��اخت مس��تعمره 
انسانی بر سطح سیاره مریخ تاس��یس شد؛ بودجه پیش بینی 
ش��ده برای این پروژه ش��ش میلیارد دالر اعالم ش��ده است.
با اعالم طرح بلندپروازانه س��فر بی بازگش��ت به مریخ، هزاران 
نفر از سراس��ر جه��ان آمادگی خ��ود را برای حض��ور در این 
س��فر و تبدیل ش��دن به یکی از س��اکنان آینده مستعمرات 
انس��انی بر س��طح س��یاره س��رخ اعالم کردند. پذیرش اولیه 
داوطلب��ان س��فر یک طرفه ب��ه مری��خ از روز هش��تم ژانویه 
2014 )18 دی 92( آغ��از ش��د.تمامی اف��راد عالقه من��د با 
حداقل 18 سال س��ن، بهره هوشی مناس��ب و سالمت کامل 
جس��می و روح��ی می توانس��تند داوطلب حض��ور در جمع 

 )Mars Colony pioneer( پیشگامان مس��تعمره مریخ 
ش��وند.در مدت زمان تعیین ش��ده برای ثبت نام، 202 هزار و 
۵8۶ نفر از 140 کش��ور جهان متقاضی حض��ور در این پروژه 
ش��دند. در ثبت نام اولیه، نام 14 ایرانی دیده می ش��د که پس 
از بررسی ش��رایط متقاضیان، فهرس��ت 70۵ نفره ای از سوی 
ش��رکت مارس  وان در می 2014 )اردیبهش��ت 93( منتش��ر 
شد که براس��اس آن، هفت داوطلب ایرانی شرایط الزم را برای 
حضور در مرحله بعد گزینش داشتند. در جدیدترین فهرست 
که به تازگی منتشر ش��ده اس��ت، ۶۶3 داوطلب برای حضور در 
مراحل بعدی و طی مراحل پزش��کی و مصاحبه های تخصصی 
انتخاب شدند که نام شش ایرانی شامل: علی رسول زاده 23 ساله، 
صادق مدرسی 29 ساله، الهه نوری 20 ساله، رامین سعیدی آذر 
31 ساله )ساکن ایتالیا(، زهره فتوره  بنابی 32 ساله و سحر وقوعی 
3۶ ساله )ساکن امریکا( دیده می شود. در این فهرست، کشورهای 

امریکا، هند و چین با بیشترین داوطلب، رتبه های یک تا سه را به 
خود اختصاص دادند؛ با دسته بندی فهرست ۶۶3 نفره در چند ماه 
آینده، مرحله بعدی گزینش آغاز خواهد شد که احتماال فرآیند 
مصاحبه و گزینش به صورت تلویزیونی پخش خواهد شد. هدف 
نهایی در این ط��رح، انتخاب 24 تا 40 فضانورد دوره دیده اس��ت 
که در گروه های چهار نفری هر دو سال یک بار راهی سیاره سرخ 
می شوند.طبق برنامه ریزی صورت گرفته، نخستین گروه پس از 
یک سفر هفت ماهه در سال 202۵ به مریخ خواهند رسید. افرادی 
که در فهرست نهایی ساکنان آینده مریخ قرار می گیرند، هرگز به 
زمین بازنخواهند گشت و در این شرایط، سیاره سرخ به سکونتگاه 
مادام العمر، محل زندگی، کار و مرگ آنها تبدیل می شود؛ این گروه 
اقدام به جمع آوری داده های تحقیقاتی، کاشت گیاهان با قابلیت 
تولید اکسیژن و فراهم کردن ش��رایط برای حضور و اقامت تعداد 

بیشتری از ساکنان زمین روی سیاره مریخ خواهند کرد. 

پاسخ وزیر بهداشت به سخنان سردار نقدی

6 ایرانی در فهرست جدید سفر بی بازگشت به مریخ ثبت نام شدند

مهاجرت به مریخ



پرداخت کالری به ازای خرید لباس! 

مردم شیلی هر روز بیش از پیش نسبت به مسائل 
پزشكی آگاهی پیدا می كنند و هر روز افراد بیشتری 
برای انجام حركات ورزشی به خیابان ها می آیند. در 
این راستا یك شركت فروشنده محصوالت لبنی در 
ش��یلی به نام Colun خواس��ت تا حین تشویق به 
انجام این رفتار بس��یار خوب، برند خود را نیز تبلیغ 

كند. 
به منظور دستیابی به این هدف، آنها امكان كسب 
یك تجربه منحصربه فرد در یك فروشگاه پاپ آپ را 

به وجود آوردند. 
 Colun به گزارش ام بی ای نیوز، فروشگاه پاپ آپ
ح��اوی لباس های ورزش��ی در رنگ ها و س��ایز های 
مختلف است. با هربار انتخاب یك تكه لباس توسط 
خریدار، مس��ئوالن فروشگاه به او می گفتند كه پول 

قبول نمی كنند. 
در عوض ش��خص موردنظر باید ب��رای خرید این 
لب��اس، كالری بپردازد! خریدار باید آن قدر روی یك 
 تردمی��ل بدود تا بتواند پول لب��اس انتخابی خود را 

پرداخت كند. 
ب��ا انج��ام ای��ن كار، Colun مش��تریان را ب��ه 
برخورداری از سالمت بیشتر تشویق كرده و در عین 

حال به تقویت پیام برند خود نیز می پردازد. 

تبلیغات خالق

آگهی: نوشابه ورزشی - شعار: پیروزی با از دست دادن آب!

آرم آگهی یا نشان آگهی گونه ای از تبلیغات 
تلویزیونی اس��ت كه در كنداكتورهای پخش 
تلویزیون��ی ط��ی چند س��ال گذش��ته برای 
خودش جای��ی باز كرده اس��ت. آرم آگهی ها 
ای��ن روزها معموال قب��ل از زمان پخش اكثر 
برنامه ها به نمایش گذاش��ته می ش��وند. آرم 
آگهی همان فرصت ش��ش ثانیه ای است كه 
به شركت های تبلیغاتی داده می شود تا برای 
یادآوری كمپین ها و تبلیغاتشان به مخاطبان 
از آنها استفاده كنند؛ فرصتی كه مانند تمامی 
رس��انه های تبلیغاتی به هدر می رود و كمتر 
شركتی است كه از آن به موقع و بجا استفاده 
 كند. اس��تفاده نك��ردن از طرح های خالقانه، 
تك��راری بودن اكثر آرم آگهی ها، اس��تفاده از 
رنگ های بی هدف و بی ربط با استراتژی برند 
و اطالع��ات زیادی ك��ه در برخی از آنها قابل 
مش��اهده است مواردی اس��ت كه سعی شده 
در گفت وگو با امیرحس��ین نوریان مدرس و 
كارش��ناس ارش��د تبلیغات و بازاریابی مورد 

بررسی قرار بگیرد. 

 در طراحی آرم آگهی باید
چه نکاتی را در نظر گرفت؟ 

من آرم آگه��ی را نوعی بیلبورد می دانم؛ 
بیلبوردی ك��ه اتفاقا به ج��ای احتماال یك 
ثانیه در ش��رایط اتوبان یا جاده یا ترافیك، 
مخاط��ب ك��ه روی مب��ل لم داده ی��ا دراز 
كش��یده و منتظ��ر برنامه م��ورد عالقه اش 
اس��ت، ش��ش ثانیه به آن خیره می ش��ود. 
نس��بت فاصله مخاطب از تلویزیون با ابعاد 
تلویزی��ون، قاب��ل قی��اس با فاصل��ه رویت 
بیلب��ورد با ابع��اد بیلبورد اس��ت. پس آرم 
آگه��ی بیلبوردی اس��ت كه ب��ا طول مدت 
رویت بیشتر، در شرایط بسیار بهتر و زمان 
دیدن مساعدتر اس��ت. مخصوصا برای آرم 
آگهی كه در انتهای بس��ته آگهی ها پخش 

می شود اهمیت ویژه ای دارد. 
اینك��ه آن آرم آگهی آخرین آگهی قبل از 
شروع برنامه اس��ت یك فرصت بسیار عالی 
ب��رای صاحب آگهی اس��ت. مخاطب ممكن 
است بسیاری از آگهی های قبلی را از دست 
بدهد، چون س��اعت دقیق پخ��ش برنامه را 
می داند، اما آرم آگهی آخر معموال چسبیده 
به برنامه اس��ت و در غالب موارد اگر آگهی 
دع��وت به تماش��ا نباش��د، بالفاصله پس از 
آن تیت��راژ برنامه پخش می ش��ود. اینها یك 
فرصت اس��تثنایی به ش��مار می رود كه اگر 

درست استفاده شود بسیار موثر است. 

شیوه درست اجرای چنین آگهی هایی 
چیست؟ آیا در کشور به درستی از این 

نوع آگهی استفاده می شود؟ 
طب��ق قوانی��ن اداره كل بازرگانی، در آرم 
آگهی درج آرم و ش��عار اجباری است، یعنی 
لوگو و ش��عار با موسیقی مجاز و مدت شش 
ثانیه. خالصه اش این اس��ت ك��ه نمی تواند 

نریتور داش��ته باش��د. ول��ی دادن اطالعات 
دیگر مجاز اس��ت یعنی جم��الت یا تصاویر 
دیگری می توانند اضافه شوند. از این منظر، 
چارچوب كار كامال مش��خص اس��ت و كم و 
بیش ه��م رعایت می ش��ود. در ایران هم بر 
خالف تی��زر و مش��ابه بیلبورده��ا كارهای 
آرم آگه��ی قابل تحمل و گ��ه گاه منطبق با 
رس��الت تبلیغات دیده می شود، اما نكته ای 
ك��ه معموال در آرم آگهی ه��ای ایرانی به هر 
علتی نادیده گرفته می ش��ود وجود حركت 
و المان های حركتی اس��ت كه مجاز اس��ت، 
یعن��ی آرم آگه��ی می تواند مث��ل فایل های 
فلش و بنر های دیجیتال تبلیغاتی اینترنتی، 
المان های متحرک و جذابی داشته باشد كه 
معموال به دلی��ل محدودیت ش��ش ثانیه ای 
ب��ا تنبلی طراحان همراه می ش��ود و به این 
بهانه اس��تفاده نمی ش��ود، در صورتی كه در 
دنیای خالقانه امروزی در ش��ش ثانیه حتی 
فیلم های داس��تانی صام��ت، كوتاه و جذاب 
س��اخته می ش��ود. پ��س با كم��ی خالقیت 
می توان آرم آگهی های بس��یار زیباتری هم 

ساخت. 

آرم آگهی های داخلی چه تفاوتی با 
نمونه های خارجی دارد؟ 

حقیقت این است كه آرم آگهی مثل باقی 
شكل های تبلیغات وارداتی است و براساس 
نسبت تعداد كارهای بد ارائه شده در قیاس 
ب��ا كاره��ای خوب ای��ن ش��كل از تبلیغات 
عدد بس��یار بزرگی است. در آرم آگهی های 
مخصوصا اروپایی تن��وع طراحی و خالقیت 
بس��یار بیش��تر اس��ت. از المان های ثابت و 

متحرک در راس��تای رس��الت پیام بیش��تر 
اس��تفاده می شود و اساس��ا بیشتر وابستگی 
تبلیغ ب��ه جذابیت بصری طرح ب��ا كاركرد 
تبلیغاتی است تا نوشته. در ایران آرم آگهی 
ماهیتی مش��ابه زیر نویس ی��ا تراكت دارد تا 
بیلبورد و پوس��تر و این اش��تباهی است كه 

متاسفانه رواج دارد. 

هزینه این آگهی به چه صورتی است؟ 
هزین��ه آرم آگه��ی ی��ا به ق��ول اداره كل 
بازرگانی نشان آگهی، براساس مصوبات صدا 
و س��یما این گونه اس��ت: »متناسب با سقف 
طبقات قرارداد از محل قراردادهای نوع الف، 
ب، ج و معادل برای گروه های یك تا ش��ش 
60 درصد و برای گروه هفت 40درصد، نرخ 
طبقه همان برنامه در روزهای عادی و اعیاد 
و مناس��بت های خاص و یك روز قبل از آن 
معادل 100درصد است.« انواع قرار دادها در 

صدا و سیما به سه شكل است: 
ق��رارداد نوع الف تلویزیون��ی و رادیویی كه 
پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است. 

 قرارداد نوع ب تلویزیونی كه طبق جدول 
ش��ماره س��ه ادره كل بازرگانی تا طبقه 14 

امكان پذیر است. 
ق��رارداد نوع ج تلویزیونی كه طبق جدول 
ش��ماره س��ه بازرگان��ی فقط ت��ا طبقه10 
امكان پذیر اس��ت. گروه های صاحبان آگهی 
نیز در دس��ته بندی اعالم شده از سوی اداره 

كل بازرگانی بدین شرح است: 
گروه اول: گروه اپراتورهای تلفن همراه. 

گ�روه دوم: بانك ها و موسس��ات مالی و 
اعتباری و صندوق های قرض الحسنه.

گروه سوم: تولید كنندگان خودرو. 
گروه چهارم: بیمه ها. 

گ�روه  پنج�م: ش��ركت های  ارائه دهنده 
خدم��ات  مخابرات��ی، اینترنت��ی  و  اینترانتی 
و  پرداخ��ت  خدم��ات  ارائه دهن��ده  و 

زیرساخت های  مخابراتی. 
گروه شش�م: وزارتخانه ها، سازمان ها و 
شركت ها و موسسات دولتی و عام عمومی 

غیر دولتی. 
گروه هفتم: هر نوع فعالیت به اس��تثنای 

فعالیت های گروه یك تا شش. 

  چه زمانی شرکت ها باید
سراغ آرم آگهی ها بروند؟ 

توصی��ه ام ب��رای تاثیر گذاری بیش��تر آرم 
آگهی این اس��ت ك��ه بنگاه ه��ای اقتصادی 
پس از انجام كمپی��ن كامل، بعد از وقفه ای 
مش��خص كه میزان وقفه به حجم و جنس 
كمپی��ن مرتب��ط اس��ت، از آرم آگهی برای 
ی��ادآوری آن كمپی��ن اس��تفاده كنن��د. با 
ای��ن كار، ب��ا هزینه ای اندک اثربخش��ی آن 

كمپین را مجدد زنده می كنند. این كاركرد 
نیز بخ��ش معم��وال مهم و فراموش ش��ده 
اس��تفاده بهینه از فضای آرم آگهی اس��ت. 
اما كاركردهای مشخص دیگر آرم آگهی كه 
در حال حاضر هم از آن اس��تفاده می شود، 
با توجه به اس��تفاده از بخش نوش��تاری آن، 
ارائ��ه ش��عار ی��ا دادن وعده ب��رای جایزه یا 
انجام قرعه كش��ی و در بهترین شرایط بیان 
تبریك  ها و تس��لیت ها و مش��خصا استفاده 

مناسبتی از این بخش است. 

بازخورد مخاطبان نسبت به آن 
چیست؟ 

معموال آرم آگهی به دلیل زمان پخش مناسب 
كه پیشتر درباره اش توضیح دادم، بخشی است 
كه خ��وب دیده می ش��ود و اگر هوش��مندانه 
طراحی ش��ده باشد، كار می كند، اما همان طور 
كه گفتم متاسفانه این فضای مناسب تبلیغاتی 
به شدت مهجور مانده و طراحان اهمیت طراحی 
و رسالت تبلیغاتی اش را به اندازه بیلبورد جدی 
نمی گیرند. اگر تبلیغات هوشمندانه باشد، حاال 
در هر فرمت و شكلی، مخاطب برخورد خوبی با 

آن خواهد داشت. 

آیا دادن اطالعات زیاد در آرم آگهی 
درست است یا نه؟ 

از نظر طراحی و اطالعات درج شده، مثل 
تراك��ت و حتی بیلبورد برخ��ی آرم آگهی را 
با س��نگ قبر اش��تباه می گیرند و اطالعات 
بی دلیل��ی روی آن منتش��ر می كنند. دنیای 
تبلیغات با تمام توجهش به س��وی جزییات، 
ب��ه س��مت مینی مالیس��م بص��ری حركت 
می كند. هنوز ی��اد نگرفته ایم یك آرم آگهی 
را مانند یك پوستر جذاب مینی مال، همراه 
با بار تبلیغاتی طراحی و ارائه كنیم. این یك 
اختیار منطقی اس��ت كه بخواهیم مخاطبی 
در ش��ش ثانیه به واسطه یك تصویر خالقانه 
جذب ما ش��ود یا شش ثانیه روزنامه دیواری 
بخواند. شخصا پاس��خم به سوال شما منفی 
موكد اس��ت. مخاط��ب در مع��رض بمباران 
اطالعات بنگاه ها و برندها، قبل از یك برنامه 
تلویزیون��ی ح��ال و انگیزه كس��ب اطالعات 
ندارد. پس بهتر اس��ت با یك تصویر جذاب، 
یك ش��وخی، یك تیزینگ ی��ا ترفندهایی از 
این دس��ت، حی��ات را در ذه��ن مخاطب به 
بیش از ش��ش ثانیه ادامه دهیم. شش ثانیه 
فرصت كمی نیس��ت. فیلیپ كاتلر جمله ای 
معروف دارد كه می گوید مخاطب برای آنكه 
ب��ه یك آگهی توجه نكند تنه��ا به نیم ثانیه 
وق��ت نی��از دارد. آرم آگه��ی می تواند آنقدر 
جذاب باش��د كه در نخستین لحظه مواجهه 
مخاطب با آن، مخاطب را جذب خود كند و 
قطعا این جذب تنها از طریق یك ایده ساده 
جذاب مقدور است و نه اطالعات فراوان. بهتر 
است حواسمان به این نكته كلیدی باشد كه 
بسیاری از حرف ها برای صاحب آگهی جذاب 
است نه مخاطب. این پاشنه آشیل بسیاری از 

آگهی های بازرگانی است. 

باید   و   نبایدهای تبلیغ از طریق آرم آگهی

رسانه ای که  با سنگ قبر  اشتباه گرفته می شود! 

کـافه تبلیغـات
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 مدیر تبلیغات کاری می کند
قلب شرکت تند بزند

آدم های��ی ك��ه رویا پ��ردازی می كنند دو دس��ته 
هس��تند؛ دسته اول كس��انی كه تالش آنها به اندازه 
رویایش��ان بزرگ نیس��ت و دس��ته دوم كسانی كه 

تالش آنها هر روز از رویایشان بزرگ تر می شود. 
ش��ركت های موفق همیشه ش��ركت هایی هستند 
كه تالش زیادی می كنن��د تا بتوانند به رویای خود 

برسند. 
مدیران تبلیغات عموما با یك چالش مهم دس��ت 
به گریبان هس��تند و آن این اس��ت كه شركت را وا 
دارند برای خود رویا بسازد. اگر شركتی رویا نداشته 

باشد خواهد مرد. 
نمونه چنین رویاس��ازی متهورانه ای را می توان در 
ش��ركت های ژاپنی جست؛ مثال شركت هوندا وقتی 
در س��ال 1948 توسط »سوییشیرو هوندا« تاسیس 
ش��د هیچ كس گمان نمی كرد ظرف مدت 10 سال 
بتواند تمام بازار موتورس��یكلت جهان را به دس��ت 
بگی��رد و به عن��وان امپراتور موتورس��یكلت خود را 

معرفی كند. 
در گام��ی بع��د این ش��ركت از پوس��ته دوم خود 
خارج می ش��ود و با تولید 14 میلیون موتور خودرو 
در س��ال به عنوان بزرگ ترین تولید كننده موتورهای 

درون سوز جهان شناخته می شود. 
هون��دا حتی به خودرو نیز اكتف��ا نمی كند و خود 
را در عرص��ه موتورهای هواگرد، هواپیماهای جت و 
موتور های جت، قایق های موتوری و... محك می زند. 
گفته می ش��ود این شركت در حال حاضر هشتمین 
خودرو ساز جهان شناخته می شود. چنین جسارتی را 
فقط در شركت هایی می توان یافت كه رویاهای شان 
را هر روز بزرگ تر می كنند و به دنبال آن تالش خود 

را نیز افزایش می دهند. 
یكی از مهم ترین مس��ئولیت های مدیران تبلیغات 
س��اخت رویای بلند پروازانه و دس��ت یافتی اس��ت؛ 
رویاهایی كه ش��ركت را به شوق بیاورد و تپش قلب 
آن را تند ت��ر كند. در حقیق��ت این مدیران تبلیغات 
هس��تند كه در دو جبهه كامال متفاوت مش��غول به 
كارند، درون و برون ش��ركت از آن آنهاس��ت و آنها 
ضمن رصد كردن بازار باید درون شركت را نیز رصد 
كنن��د. در این روش مدیران تبلیغات و مش��اورانش 
درصدد هس��تند كه شركت را به سمت و سوی یك 
فلس��فه و یك ایدئولوژی مخص��وص هدایت كنند؛ 

فلسفه ای كه مختص شركت باشد. 
در مثالی كه از شركت هوندا زدم باید خاطر نشان 
كن��م كه این ش��ركت از حد صفر به رك��ورد تولید 
717هزار اتومبیل در یك س��ال دس��ت یافت و این 
چیزی نبود جز جس��ارت متهورانه مهندس��ان این 
شركت و زمان بندی دقیق و رصد آگاهانه بازار كه از 
آن به عنوان »روش هوندا« یاد می كنند. این فلسفه 
در حقیقت از یك ایده پردازی كامال مختص مدیران 

هوندا نشأت می گیرد. 
هون��دا وقت��ی وارد بازار امریكا ش��د كه ش��ركت 
»دیتروی��ت« تقریبا 88 درصد از بازار را در دس��ت 
داش��ت. اگرچه برخی ش��ركت های ژاپنی نیز سهم 
اندكی از بازار داشتند، اما این بازار بسیار اندک بود، 
الباقی سهم بازار در دست ماشین های اروپایی بود. 

ابتدا این ش��ركت با یك اتومبیل نس��بتا كوچك 
وارد ب��ازار ش��د ك��ه از اس��تقبال زی��ادی برخورد 
نب��ود. مدی��ران تبلیغات هون��دا دریافت��ه بودند كه 
اس��تقبال از ماش��ین های كوچ��ك در این كش��ور 
جای��ی ن��دارد. آنه��ا تحت تاثیر م��دل فولكس واگن 
دس��ت به چنین كاری زدند، ام��ا خیلی زود متوجه 
 ش��دند این نوع اتومبیل جایی در میان امریكایی ها 

نخواهد داشت.
 این گون��ه ب��ود كه با س��اخت س��ری جدیدی از 
ماشین هایی كه ابعاد بزرگ تر داشت خود را به بازار 
امریكا معرف��ی كردند. جالب آنكه باوجود اینكه این 
ماش��ین برای ژاپنی ها خیلی بزرگ به نظر می آمد، 
ام��ا مردم امریكا هن��وز آن را به ان��دازه الزم بزرگ 
نمی دیدند. تا اینكه قیمت نفت و س��وخت باال رفت 
و داش��تن ماشین هایی كه به راحتی بنزین را مصرف 
می كرد مقرون به صرفه نبود و این گونه بود كه هوندا 

در دل امریكا متولد شد. 
اتفاق��ی در ح��ال رخ دادن ب��ود؛ جه��ان هر روز 
آلوده تر می ش��د و س��وخت ه��ر روز گران تر. وقتی 
ش��ركت های امریكایی در حال چانه زنی بودند برای 
آنك��ه در مدل های خود تغییری ایج��اد نكنند، این 
نوپ��ای ت��ازه به دوران رس��یده در ح��ال رصد بازار 
جهان��ی بود تا موتورهایی با حج��م و مصرف پایین 

و كمترین آلودگی تولید كند. 
در فلس��فه هون��دا رضایت مش��تری از هر چیزی 
مهم تر اس��ت. دومی��ن قابلیت این ش��ركت انطباق 

سریع با بازار است. 
ای��ن دو عامل باعث ش��د هون��دا در آن زمان كه 
غول های امریكایی بر س��ر كوچ��ك نكردن اتومبیل 
خود ب��ا دولت و مل��ت و س��ازمان های امریكایی و 
جهان��ی در جنگ بودن��د خودروی »س��یویك« را 
روان��ه بازار كند و این گونه بود كه توانس��ت 43هزار 
 دس��تگاه از ای��ن م��دل را در امری��كا ب��ه ف��روش 

برساند. 
بعد از مدتی بازار ش��اهد اف��ت قیمت نفت بود و 
همی��ن موضوع موجب ش��د ژاپنی ها س��ریع مدلی 
جدی��د از اتومبیلی را كه جادار و بس��یار ش��یك و 
مهندسی شده باشد طراحی كنند چون این شركت 
حدس می زد مردم امریكا باز به س��راغ اتومبیل های 
ب��زرگ و جادار خواهند رفت و این گونه قبل از آنكه 
س��ایر ش��ركت ها تكان بخورند هوندا توانس��ته بود 
274هزار دستگاه از اتومبیل معروف »هوندا آكورد« 

را بفروشد. 

ایستگاه تبلیغات

در آرم آگهی   مخصوصا اروپایی 
تنوع طراحی و خالقیت بسیار 

بیشتر است. از المان های ثابت و 
متحرک در راستای رسالت پیام 
بیشتر استفاده می شود و اساسا 
بیشتر وابستگی تبلیغ به جذابیت 
بصری طرح با کارکرد تبلیغاتی 

است تا نوشته

محمد تماشا
روان شناس صنعتی

نرگس فرجی



مرسومترینروشهای
پژوهشکیفیبازار

همان گونه که پیش از این وعده داده بودیم در این شماره 
به بررس��ی مرس��وم ترین روش ه��ای پژوهش های کیفی 
می پردازیم. مدیران برند و محصول زیادی را دیده ام که حتی 
تا انتهای پژوهش نمی توانند به درستی یک پژوهش کیفی را 
درک کنند و امیدوارم این مطلب کوتاه بتواند هر چند اندک، 
کمکی به درک شما از این نوع پژوهش داشته باشد.  پیش از 
این گفته ایم یک پژوهش کیفی چه زمانی راهگشا خواهد بود. 
اگر بخواهیم مختصر مرور کنیم، این پژوهش های گفت وگو 
محور به پرسش های مهمی که با چرا، چطور و چگونه شروع 
می شوند و توصیفی محور هستند پاسخ می دهند. شما در 
پژوهش کیفی عالوه بر دالیل عقالنی با محرک های روحی 
سروکار دارید. اگر پژوهش کمی را مانند یک نقاشی سیاه قلم 
فرض کنیم که شمایل را برای ما ترسیم می کند، پژوهش 
کیفی را می توانیم به مثابه یک قلم نقاشی بدانیم که آن را 

رنگ می کند و در نهایت به آن حس می بخشد. 
پژوهش های کیفی به روش های گوناگونی انجام می شوند 
که محبوب ترین این روش ها در ای��ران را می توانیم چنین 

بیان کنیم: 
1-جلـــــساتگـــــروهـــیکانــــون
)Focus Group Discussions(موسـومبـه
FGD:  در این جلسات تعدادی پاسخگوی واجد شرایط 
که در مورد شرایط آنها پیش از دعوت تصمیم گیری شده 
و با گزینش به گروه دعوت می ش��وند، گ��رد میزی جمع 
 Moderator می ش��وند و با کمک فردی که اصطالحا
نامیده می ش��ود در مورد موضوعات مختلف مورد س��وال 
قرار می گیرند. تعداد افراد در جلس��ات FGD بین شش 
تا هشت نفر اس��ت و تجربه به ما ثابت کرده تعداد ایده آل 
این افراد هفت نفر خواهد بود. مش��تریانی را دیده ام که به 
ش��کل عجیبی بر تعداد افراد حاضر در جلسه اصرار دارند 
و به عنوان مثال اصرار دارند در هر گروه 10 نفر در جلس��ه 
شرکت داشته باشند. به این دوس��تان همیشه گفته ایم و 
می گوییم که اوال اصوال هش��ت نفر حد استاندارد جلسات 
اس��ت نه 10 نفر، دوما ذات جلس��ه کیفی به تع��داد افراد 
وابسته نیست. یک جلس��ه گروهی کانون اگر می توانست 
15 نفره باش��د ابدا به معنای س��ودمندتر بودن از جلسه 
هفت نفره نمی توانس��ت باشد! در آینده بیش��تر در مورد 
جلس��ات گروهی کانون و اص��ول آن خواهی��م گفت. هر 
 چند جلس��ات گروه��ی کان��ون در پژوهش ه��ای از نوع 
)Business to Business (B2B  نی��ز کارآی��ی 
 دارد، ام��ا خاس��تگاه اصل��ی آن را بای��د پژوهش ه��ای
)Business to Consumers (B2C دانست. جلسات 
گروهی کانون اصوال به صورت حضوری انجام می ش��ود اما 
می تواند به صورت آنالی��ن در قالب چت روم هایی ویژه نیز 
برگزار شود. جلسات حضوری در اتاق آیینه برگزار می شود 
و مشتری و تیم تحلیل می توانند همزمان رفتار پاسخگویان 
را بررسی کنند. اگرچه FGD از محبوب ترین روش های 

پژوهش کیفی شناخته می شود اما تعدادی از زیر شاخه های 
آن وجود دارند که قطعا به پرکاربردی FGD ها نیستند، اما 
به عنوان روش هایی از پژوهش های کیفی به آنها باید اشاره 

داشته باشیم: 
الـف-Mini focus groups: به جلس��ات فوکس 
گروپ کوچک اطالق می ش��ود )چهار تا ش��ش پاسخگو). 
اصوال زمانی پیشنهاد می شود که فوکس گروپ مورد نیاز 
است ولی دسترسی به جامعه هدف، بسیار مشکل است و 
البته زمانی که مشتری ها نمی خواهند هزینه کامل فوکس 

گروپ را متقبل شوند. 
ب-Paired groups:این جلسات نیز سایز کوچک 
گروه های کانون هس��تند با یک تفاوت ویژه. در جلس��ات 
گروهی کانون پاسخگویان نباید هم را از قبل بشناسند ولی 
در این جلسات قطعا باید از قبل با هم دوست باشند. این متد 
به ویژه برای پژوهش هایی که مخاطب آن نوجوان ها هستند 
کاربرد دارد تا راحت تر نظرات خود را بیان کنند یا جلساتی 
که تعدادی دوست با هم در مورد محصول یا خدمتی تصمیم 

می گیرند مانند انتخاب تورهای گردشگری. 
ج-Creative groups: به فوکس گروپی اطالق 
می ش��ود که هر فرد ش��رکت کننده تخصص��ی ویژه در 
مورد موضوع مورد بح��ث دارد و هدف آن خلق ایده های 
خالقانه از تولی��د تا ارتباطات و ف��روش درمورد موضوع 

مورد بحث است. 
In-depth interview2-مصاحبـهعمیـق
موسـومبـهIDI: در ای��ن ن��وع از مصاحبه ب��ر خالف 
مصاحبه های آماری که پرسشگر پرسشنامه ای عمدتا ساختار 
یافته را با پاسخگو پر می کند، پاسخگو در این نوع از مصاحبه 
به سواالت مطرح شده توسط Moderator  پاسخ هایی 
طوالنی، توصیفی و عمیق می دهد و Moderator روی 
موضوعاتی که م��ورد نظر دارد کنکاش بیش��تری را انجام 
می دهد. هر چند IDI در پژوهش ه��ای B2C نیز کاربرد 
فراوان��ی دارد، اما می ت��وان پژوهش های از ن��وع B2B را، 

خاستگاه اصلی این روش دانست. 
3-مصاحبـهعمیـقتخصصـیدرمنـزلیـا
IHVموسـومبـهIn-home visit interviews
:این نوع از پژوهش اصوال در منزل پاسخگویان انجام می شود 
و بر خالفIDI، اصوال در پژوهش های B2C  مورد استفاده 
قرار می گیرد. این نوع از پژوهش را می توانیم ابزاری مناسب 
برای ش��ناخت س��بک زندگی مصرف کنندگان بدانیم. از 
طریق این روش شما می توانید به خوبی از نوع رفتار و تجربه 

مصرف کننده با محصول خودتان آگاه شوید. 
4-همراهـیخریـدیـاShop along: به عنوان 
یک��ی از بهترین ابزارها جه��ت مورد نظر ق��رار دادن رفتار 
مصرف کنندگان در زمان خرید واقعی مش��تمل بر پروسه 
پیش تصمیم گیری تا بررس��ی رفتار در برابر قفس��ه های 

فروش است. 
در مطلب بعدی به تفاوت پژوهش های Syndicated  و 
سفارشی خواهیم پرداخت و در این بین گریزی به پژوهش 

ممیزی خرده فروشی یا Retail Audit  خواهیم زد. 

بیشازپیشخودرابهعنوانیک
صاحبنظرمعرفیکنید

همزمان با موفقیت روزافزون استراتژی های بازاریابی 
از طریق ارتباطات شخصی و معتبر اهمیت این موضوع 
بیشتر احساس می ش��ود که باید خود را به عنوان یک 

عنصر مهم در امور بازاریابی معرفی کرد. 
 این موضوع بدین معناست که شما از چهره تفکرات و 
اندیشه ها و نیز نقطه نظرات خود در مهم ترین شاخه های 
کاری خود که مرتبط با کس��ب و کارتان است، استفاده 
کنید. اکنون زمان آن فرا رسیده که در مورد مسائلی که 
برای شما حائز اهمیت است، موضع خود را اعالم کنید و 

دیدگاه هایتان را به دیگران معرفی کنید. 
انجام این کار موجب می شود تا در نهایت نزد مخاطبان 
خود به عنوان عنصری ضروری و مهم تلقی ش��وید. در 
مقابل کسانی که در برابر مسائل بحث برانگیز همواره خود 
را بی طرف جلوه می دهند، به راحتی فراموش می شوند. 

 من نمونه های بسیاری را در مورد قدرت و تاثیر یک 
فرد صاحب نظر و تاثیرگذار در مواجهه با تعداد بی شماری 
از خوانندگان خود مشاهده کرده ام. هر زمان که محصول 
یا ای��ده جدیدی به بازار معرفی می ش��ود، بس��یاری از 
مشتریان من قبل از اینکه اقدامی انجام دهند یا تصمیم 
خود را بگیرند، با وف��اداری کامل منتظر می ش��وند تا 
نظرات و دیدگاه های من را بشنوند. این موضوع به این 
دلیل نیست که آنها توانایی انتخاب نداشته باشند، بلکه 
عالقه مندند تا قبل از خرید محصولی، نظرات من را جویا 
شوند. این گرایش مخاطبان، من را در جایگاه یک فرد 

صاحب نظر قرار می دهد. 
 اگر نسبت به اعالم موضع خود در مورد مسائل مهم 
تمایلی نداشته باشم، در نتیجه مخاطبان من شاید هرگز 
من را به عنوان یک فرد صاحب  نظر نشناسند. اگر قصد 
دارید به عنوان یک عنصر ضروری و تاثیرگذار در فرآیند 
تصمیم گیری مشتریان باش��ید، باید مواضع روشنی را 
در مورد مسائلی که ش��ما موافق و مخالف آن هستید، 

اعالم کنید. 
 اگر بتوانید با زیرکی خاصی اندکی خود رأی باشید و 
نظر خود را ارائه دهید، به شرط اینکه بیش از حد نباشد، 

خیلی زود می توانید فردی صاحب نظر و با نفوذ شوید. 
روش های دیگر برای اثبات هر چه بیشتر خود به عنوان 

یک فرد صاحب نظر و مهم در حوزه کاری مربوطه: 
*  خالق باش��ید. فقط به پاس��خ دادن و رفع تکلیف 

نپردازید. خالقیت خود را نشان دهید. 
*  به طور غیر معمولی خوش بین باشید. مردم به ترقی 

نیاز دارند و می خواهند به آن اعتماد کنند. 
*  هم��واره با میزان زی��ادی از محتوای ارزش��مند و 
ایده های جذاب که به صورت رایگان ارائه می دهید، در 

دسترس باشید. 
*  در مورد تمامی مسائل مربوط به حوزه کاری خود 

گزارش دقیق همراه با راه حل ارائه دهید. 

*  برای مسائلی که هواداران شما با آنها مواجه می شوند، 
پاس��خ هایی کامل، دقیق و قابل درک برای عموم ارائه 

دهید. 
*  در دسترس باشید. 

*  شفاف و بی پرده سخن بگویید. 
*  با صداقت همواره بهترین عالئق مخاطبان خود را 

مدنظر داشته باشید. 
*  در فضای مج��ازی طوری حضور یابی��د که کامال 
استحقاق این را داشته باشید که دیگران به سمت شما 

جذب شوند. 
*  اه��ل بحث و ج��دل و در عی��ن حال خ��ود رأی و 
صاحب نظر باش��ید؛ البته تا جایی که از این رفتار شما 

برداشت منفی نشود. 
درشمارهبعدیبخوانید:
هموارهدردسترسباشید

ش��نیده ها حاکی از آن است 
ک��ه عم��ر طوالنی عروس��ک 
محب��وب بس��یاری از کودکان 
جه��ان باالخره ب��ه پایان خود 
رس��یده و قرار است عروسکی 
 (Lammily( به نام المیل��ی
به عنوان رقیبی قدرتمند برای 
بارب��ی، ب��ه بازار عرضه ش��ود. 
این اتف��اق بعد از اعتراض های 
ف��راوان خانواده ه��ای کودکان 
و نوجوان��ان سراس��ر دنی��ا به 
فرهنگ نادرست القایی توسط 
پرطرف��دار رخ  این عروس��ک 

داده است. 
کارشناس��ان  اکثر  اعتقاد  به 
باربی  رقیب  بازاریابی عروسک 
جای��گاه  می توان��د  به راحت��ی 
خوب��ی را در بازار ب��رای خود 
فراه��م کن��د. ای��ن موضوع به 
دلیل تش��خیص به موق��ع نیاز 
و عرض��ه محصول��ی  جامع��ه 
متناس��ب با خواسته مشتریان 
است. برای تبلیغات و بازاریابی 
این عروس��ک جدید ش��عاری 
مناسب با آن نیز انتخاب شده 
اس��ت؛ ش��عاری که مطمئنا به 
عرضه این محصول تازه به بازار 
کمک خواهد کرد. تولیدکننده 
این عروس��ک نی��کالی الم که 
خود جوانی 25 ساله است قبل 
از ورود محصول به بازار شروع 
به برگ��زاری کمپین هایی علیه 
عروس��ک باربی در شبکه های 
اجتماعی مختلف کرده و ذهن 
مش��تریان را ب��رای حضور این 
محص��ول تازه به خوب��ی آماده 
کرده اس��ت. ای��ن تولیدکننده 
ب��ا ای��ن کار به نوع��ی رقیب را 
قبل از ورود ب��ه بازار از میدان 
ب��ه در کرده و به محصول خود 
هوی��ت داده اس��ت. در مقابل 
رقی��ب  بارب��ی،  تولیدکنن��ده 
المیل��ی وقت��ی دی��د رقیب را 
نمی توان��د به راحت��ی از میدان 
ب��ه در کند، س��عی دارد آن را 
وارد گ��ود خود کن��د و مجوز 
پخ��ش المیل��ی را از ش��رکت 
خری��داری  آن  تولیدکنن��ده 
کرده اس��ت. این شرکت با این 
کار در واقع می خواهد محصول 
جدید را در کنار باربی در بازار 

توزیع کند. 

یکاستراتژیمناسببرای
مقابلهبارقیب

ش��رکت  اس��تراتژی 
تولیدکنن��ده بارب��ی امتناع از 
رویارویی با رقیب خود اس��ت. 
بارب��ی رقیب��ی قدرتمند برای 
می ش��ود  محس��وب  المیل��ی 
و ح��ذف یک ب��اره آن از بازار 
کار س��اده ای نیس��ت. بارب��ی 
با توج��ه به تبلیغات و بازاریابی 
گس��ترده ای که داشته کم کم 
تبدی��ل به ی��ک فرهنگ میان 
زن��ان کل دنیا ش��ده اس��ت. 
در واقع این عروس��ک به دلیل 
قیمت و حضور با س��ابقه خود 
در بازار دیگر از گروه مخاطب 
کودک پ��ا را فراتر گذش��ته و 
به گروه بزرگس��االن راه یافته 
است. لباس های این عروسک، 
ن��وع ایس��تادن و ن��وع آرایش 
همگ��ی تبدیل به الگویی برای 
گروه ه��ای س��نی مختلف در 
میان زنان جهان ش��ده است؛ 
الگویی که به اعتقاد بس��یاری، 

مخرب و آسیب رسان است. 

عروسکیبرایهمهنسلها
بارب��ی اس��م خالصه ش��ده 
بارب��ارا دخت��ر کوچک رییس 
کمپانی متل یعنی تولید کننده 
این عروس��ک اس��ت. شرکت 
ب��رای  بارب��ی  تولیدکنن��ده 
بازاریابی این عروسک از هیچ 
ش��یوه ای دریغ نکرده اس��ت. 
ساخت فیلم، سریال کارتونی، 
و...  رایان��ه ای  بازی ه��ای 
است  از شیوه هایی  همه و همه 
که این ش��رکت ب��رای جذب 
مش��تریان خود استفاده کرده 
اس��ت. جذابیت این عروسک 
به حدی  اس��ت که بس��یاری 
از مادران��ی ک��ه هنوز صاحب 
فرزند نش��ده اند، قبل از تولد 
کودک این عروس��ک را برای 
او می خرند. چون خودشان در 
دوران کودکی ب��ا آن خاطره 
از  بس��یاری  ک��ودکان  دارند. 
کش��ورها آنقدر با تصویر این 
عروس��ک عجین ش��ده اند که 
آرزوهایش��ان ش��بیه  از  یکی 
ش��دن به این عروسک است. 
فقط مختص  این شبیه سازی 

نبوده  نوج��وان  دختران 
این  نی��ز  و بزرگس��االن 
ش��یوه را اج��را کرده اند 
ب��رای مث��ال، زن��ی در 
قبل،  امریکا چند  س��ال 
بی��ش از 800 هزار دالر 
هزینه عمل جراحی کرد 
ت��ا خود را تبدیل به یک 
باربی زنده کند. برخی از 
عروس��ک  این  منتقدان 
ک��ه  می کنن��د  عن��وان 

شخصی که این اندام را داشته 
باش��د بای��د چهار دس��ت وپا 
راه ب��رود چ��ون نگه داش��تن 
تع��ادل بدن ب��ا چنین اندامی 

غیرممکن است. 

بهروزرسانیمحصول
بعداز55سال

باربی 55 س��اله ش��ده است 
یعنی چندین نسل با او ارتباط 
برق��رار کرده اند، ب��ا او زندگی 
کرده و پیر ش��ده اند، اما هنوز 
زنده و ج��وان اس��ت. پویایی 
حاصل  قدیمی  محص��ول  این 
تالش ه��ای یک مدی��ر طراح 
تغیی��رات قوی و صاحب نام در 
امریکا اس��ت. تغیی��رات باربی 
از دهه ه��ای 40 و50 میالدی 
ش��روع ش��ده و تا به امروز نیز 
ادام��ه دارد. در واق��ع کمپانی 
تغیی��رات را از هم��ه جنبه ها 
ایجاد ک��رده و تمام��ی قواعد 

به روزرس��انی محصول را مورد 
توجه قرار داده است. 

به روز رس��انی قواع��د خاص 
خ��ود را دارد و دائم برای این 
کار بای��د تحقیق��ات کل��ی و 
روزان��ه ای از بازار و مش��تریان 
ص��ورت بگی��رد. اتفاقات��ی که 
هی��چ گاه در م��ورد محصوالت 
داخل��ی م��ا رخ نمی ده��د و 
ش��رکت های تولیدکنن��ده ب��ا 
ارائ��ه یک محص��ول، دیگر به 
فک��ر زن��ده مان��دن محصول 
خود نیس��تند و فقط به س��ود 
آنی خود می اندیش��ند. به نظر 
المیلی  به روز رس��انی  می رسد 
آس��ان تر  باربی  ت��ازه  رقی��ب 
محصول  ای��ن  چ��ون  باش��د. 
امتیازاتی دارد که باربی ندارد؛ 
نمونه  المیلی  مصرف کنندگان 
واقع��ی او را بس��یار در جامعه 
خواهن��د دید و بر این اس��اس 
بهت��ر می توانن��د ب��ا او ارتباط 
برقرار کنن��د و تولیدکنندگان 
نی��ز بهت��ر می توانن��د در آن 
تغییرات ایج��اد کنند. موهای 
ب��ه  ش��بیه  عروس��ک  ای��ن 

موه��ای م��ادران وخواه��ران 
بود.  خواهد  مصرف کنن��دگان 
موهایی س��اده و قهوه ای رنگ 
که کودک راحت می تواند با آن 
ارتباط برق��رار کند. همچنین 
بدون  المیلی  مصرف کنندگان 
گرفتن سوء تغذیه و با خوردن 
غذاه��ای س��الم و ورزش ب��ه 
موق��ع می توانن��د ش��بیه این 
عروس��ک ش��وند. تولیدکننده 
المیلی می گوی��د که هدف از 
تولید و طراحی این عروس��ک 
تش��ویق ک��ودکان ب��ه تغذیه 
س��الم خواهد بود یعنی دقیق 
روی نکته ای متمرکز شده که 
دغدغ��ه اصل��ی خانواده ها در 
کل دنیاس��ت. تیپ ساده این 
عروسک نیز دغدغه دیگری از 
خانواده ها را کم خواهد کرد و 
آنها دیگر مخالف همانند سازی 
فرزندان خود با این عروس��ک 
نخواهن��د ش��د. در واقع با یک 

ای��ن  دقی��ق  آسیب شناس��ی 
محصول تولید شده و به زودی 

به بازار عرضه خواهد شد. 

متوسطزیباست
برای ورود هر محصول تازه به 
بازار باید یک ش��عار و تک الین 
مناس��ب در نظ��ر گرفت. برای 
شعار تبلیغاتی عروسک المیلی 
»متوس��ط زیباس��ت« انتخاب 
شده اس��ت. این عروسک قرار 
اس��ت ب��ه زودی با این ش��عار 
راهی بازار ش��ود. موضوعی که 
کمتر در بازار داخلی شاهد آن 
محصوالت  معموال  و  هس��تیم 
ایرانی بدون ش��عار تبلیغاتی به 
بازار راه می یابند و بعد از مدتی 
برای آنها شعاری در نظر گرفته 
می ش��ود و گاه��ی به راحتی و 
ب��دون برنامه ریزی ش��عار آنها 
تغیی��ر می کند. ای��ن درحالی 
است که شعار المیلی متناسب 
با محصول انتخاب شده است. 
تولیدکنن��ده المیل��ی پیش از 
تولید این عروس��ک 19 س��اله 
سالم و ورزش��کار، برای تامین 
مخ��ارج آن از طرفداران 
این ط��رح تقاضای کمک 
ک��رده ب��ود. ط��راح قبل 
از تولی��د در ش��بکه های 
از  تصوی��ری  اجتماع��ی 
اندامی  ب��ا  بارب��ی  ی��ک 
داده  ق��رار  را  متناس��ب 
ب��ود و از کارب��ران درباره 
ک��رده  نظر س��نجی  آن 
بود.  اکثر کاربران درباره 
عروس��ک  ای��ن  تصوی��ر 
گفتن��د: المیلی چاق اس��ت و 
آنها او را دوست ندارند. طراح با 
تغییراتی در طرح به مخاطبان 
توضیح داده ب��ود که این اندام 
نرمال اس��ت و آنها آنقدر باربی 
را دیده اند که این عروس��ک را 
چاق می بینند. در واقع طراح با 
این کار می خواسته به کاربران 
ف��رق چاق��ی و ان��دام خوب را 
نش��ان ده��د. مطمئن��ا قبل از 
ورود ه��ر محصولی به بازار نیاز 
به تحقیقات اصولی وجود دارد 
و ای��ن طراح به خوب��ی با انجام 
نظرسنجی های مختلف این کار 

را انجام داده است. 

داراوسارا
رقیبیآرامبرایباربی

برخی از کش��ورها به خاطر 
اینکه بارب��ی تغییرات��ی را در 
نوع رفتار ک��ودکان آنها ایجاد 
کرده بود، درصدد خلق رقیبی 

داخل��ی ب��رای این عروس��ک 
ارزان قیمت و پرطرفدار بودند.از 
جمله این کشورها ایران است 
که با تولید عروس��ک های دارا 
وسارا سعی کرد رقیبی داخلی 
برای این عروس��ک ایجاد کند، 
لباس های  با  که  عروسک هایی 
محل��ی و ظاه��ری س��اده در 
بسته بندی ش��بیه به باربی به 
بازار وارد شدند. عروسک هایی 
ک��ه تولید کنندگان��ش س��عی 
در تغیی��ر فرهن��گ بارب��ی و 
جایگزین��ی فرهنگ اس��تفاده 
ام��ا  داش��تند  وس��ارا  دارا  از 
س��ارا  و  دارا  تولیدکنن��دگان 
در تبلیغ��ات و بازاریاب��ی این 
و  نبودن��د  موف��ق  عروس��ک 
ش��یوه خاصی را ب��رای جایگاه 
یابی ای��ن کاال انج��ام ندادند. 
رس��انه های  در  تولیدکنندگان 
مختلف دائم از حضور این رقیب 
داخل��ی گفتند و در برنامه های 
کودک نیز حض��ورش را اعالم 
کردند؛ حض��وری که در میان 
هیچ ک��دام از گ��روه مخاط��ب 
این عروس��ک ها احساس نشد. 
در بازاریاب��ی وقتی می خواهند 
رقیبی برای محصول پرقدرتی 
در بازار ایجاد کنند شیوه هایی 
را به کار می برن��د که بتوانند با 
آن کاال رقابت کنند. قیمت دارا 
وسارا آنقدر باال بود که از توان 
هر خان��واده ایرانی برنمی آمد، 
از لح��اظ جذابی��ت نی��ز ب��ه 
پ��ای باربی نمی رس��ید. باربی 
عمومیت دارد و به هر مغازه ای 
ک��ه س��ر می زنید در ان��دازه و 
رنگ های مختلف می توانید آن 
را بیابید ولی دارا وسارا کاالی 
نایابی اس��ت که جز مغازه های 
خاص��ی، مابقی ای��ن محصول 
را ندارن��د و در اوج تولی��د این 
عروس��ک ها نی��ز حض��ور آنها 
قوی نبود. در دسترس نبودن، 
قیمت باال، نداشتن برنامه های 
منس��جم بازاریاب��ی و تبلیغات 
عللی بودند که موجب کمرنگ 
شدن این عروس��ک ها در بازار 
داخلی ش��دند. تولیدکنندگان 
می خواستند  عروس��ک ها  این 
از فرهنگ س��ازی این عروسک 
درآمد زای��ی کنند. این ش��یوه 
نادرستی اس��ت که پیامد های 
آن گاه��ی باع��ث ح��ذف یک 
کاال می ش��ود.  بهت��ر ب��ود که 
برای  وسارا  دارا  تولیدکنندگان 
عروس��ک ها  این  جایگاه یاب��ی 
از بازاریاب��ی روان��ی اس��تفاده 
کنند ب��رای مث��ال مدتی این 
عروس��ک را به  دخت��ران تازه 
متولد به رایگان هدیه می دادند 
ی��ا در م��دارس دختران��ه این 
عروس��ک ها را به عن��وان جایزه 
در نظر می گرفتند. دارا و س��ارا 
باید به شیوه های مختلف وارد 
خانه های مش��تریان می شد تا 
مش��تریان با آن محصول تازه 
ان��س می گرفتند ت��ا راحت تر 
می توانس��تند عروس��ک باربی 
را ک��ه در اقس��ام و رنگ ه��ای 
مختلف طراحی شده ، به خاطر 
تولید داخلی  محصول جدی��د 
کن��ار بگذارن��د. وقت��ی دارا و 
س��ارا تولید انبوه نشد و لباس 
آن نی��ز همیش��ه ثاب��ت بود و 
هی��چ تنوعی در ط��رح و رنگ 
نداش��ت، چگون��ه  آن وج��ود 
از مصرف کنن��دگان  می ت��وان 
ارتباط خوب  برق��راری  انتظار 

را داشت؟ 

ساعتمچیاپل
برتریناختراع2014شد

نشریه تایم براساس آخرین بررسی خود لیست 25 
اختراع برتر س��ال 2014 میالدی را منتشر کرد که 
در آن نام س��اعت مچی Apple Watch، گوشی 
 Surface Pro 3 تبل��ت ،Blackphone امنیتی
مایکروسافت و دس��ته مخصوص عکس های ِسلفی 
به چشم می خورد. به گزارش ایتنا، ساعت هوشمند 
Apple Watch یک رایانه مچی محسوب می شود 
که رابط کاربری ویژه برای آن در نظر گرفته ش��ده 
است که در نهایت با یک نمایشگر لمسی و کلیدهای 

سخت افزاری به دست کاربران می رسد. 
نش��ریه تایم توضی��ح داد که این س��اعت مچی 
می تواند پیام بفرستد، ایمیل و پیامک دریافت کند، 
مس��یرهای مورد نظر شما را نش��ان دهد، ابزارهای 
مخصوص تناسب اندام را در اختیارتان بگذارد، امکان 
پرداخت ه��ای الکترونیکی بی س��یم را فراهم آورد و 
البته اوایل س��ال آینده با قیمت ۳49 دالر فروخته 

شود. 
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باربی از بازار حذف می شود؟
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ص��رف نظر از جنب��ه مفرح 
ورزش، می��دان ب��ازی همواره 
دس��تاوردهای بس��یاری برای 
علم تجارت و بازاریابی داش��ته 
اس��ت. عالوه بر این، تجزیه و 
تحلی��ل رفتاره��ا و کردارهای 
فوتب��ال  صاحبن��ام  مربی��ان 
می تواند ن��کات مهم��ی را به 
بیاموزد.  کس��ب و کار  فع��االن 
بنابرای��ن ب��ا اندک��ی دقت در 
نح��وه مدیریت و تی��م داری و 
رفت��ار مربیان ب��زرگ می توان 
زیادی  مدیریت��ی  درس ه��ای 

فرا گرفت. 
پرویز درگی مدرس دانشگاه، 

بازاریاب��ی  محق��ق  و  مش��اور 
در کتاب��ی با ن��ام »بازاریابی و 
زندگی با ورزش« با زبانی روان 
و ج��ذاب به بی��ان درس هایی 
که رشته های مختلف ورزشی، 
ستاره های ورزش و رویداد های 
ورزش��ی در زمینه بازاریابی به 
اس��ت.  پرداخته  می دهند،  ما 
در این کتاب او از استعاره های 
زیادی اس��تفاده می کند. مثال 
در قس��متی از ای��ن کت��اب او 
س��ازمان را به یک تیم فوتبال 
تش��بیه می  کند و می نویسد: 

فوتبال یک ورزش تیمی است. 
ی��ک تی��م فوتب��ال از مدیران 
)مربیان) و بازیکنان و نیروهای 
پشتیبانی تشکیل می شود که 
هر سه برای رسیدن به اهداف 
خ��ود، یعن��ی برنده ش��دن به 
یکدیگر وابس��ته هس��تند. در 
درون زمین ی��ک تیم فوتبال 
ش��امل مهاجمان، هافبک ها و 
مدافعان است که همه به یک 
اندازه برای تیم اهمیت دارند. 
ی��ک تی��م فوتب��ال نمی تواند 
بازی را به تنهایی با مهاجمان 

بب��رد، همچنین ب��ا هافبک ها 
یا مدافعان. فلس��فه فوتبال به 
مدیران می گوید ک��ه تنها در 
هدف های  ب��ه  قادرند  صورتی 
اس��تراتژیک خود دست یابند 
که به ص��ورت تیمی کار کنند. 
همچنی��ن فوتبال ب��ه مدیران 
می گوی��د که هیچ بخش��ی در 
بخش های  از  مهم تر  س��ازمان 
دیگ��ر نیس��ت. این برداش��ت 
که بخش خاصی در س��ازمان 
مهم تر از دیگران است، اشتباه 
است. س��ازمان  نیز مانند یک 

تی��م فوتب��ال ب��ه مهاجمان، 
هافبک ه��ا و مدافعان و حتی 
از  دارد.  نی��از  توپ جمع کن ها 
این رو مهم اس��ت که مدیران 
گام ه��ای الزم را برای پرورش 
فرهنگ کار تیمی در سازمان 

خود بردارند. 
این کتاب در 248 صفحه با 
قیمت 10 هزار تومان توس��ط 
انتش��ارات بازاریاب��ی به چاپ 

رسیده است. 

بازاریابیوزندگیباورزش

کتابخـــانه

بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

بازارنامه

تولیدکننده باربی رقیب المیلی 
وقتی دیده رقیب را نمی تواند 

به راحتی از میدان به در کند سعی 
دارد آن را وارد گود خود کند و 

مجوز پخش المیلی را از شرکت 
تولیدکننده آن خریداری 

کرده است

جیمکوکروم
ترجمه:حامدتقوی

حسینمحمدیان

محمداوتادی
کارشناسارشدتحقیقاتآماریشرکتبازارنگر
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امروزه برای موفقیت در هر کسب و کاری باید دارای 
انعطاف پذی��ری، برنامه ری��زی خ��وب و مهارت ه��ای 
س��ازمان یافته باش��ید. بس��یاری از مردم در ش��روع 
کس��ب و کار فکر می کنند که به آس��انی روشن کردن 
یک کامپیوت��ر می توانند ش��روع به جم��ع آوری پول 
کنن��د اما به دس��ت آوردن پ��ول در یک کس��ب و کار 
بسیار س��خت تر از آن چیزی اس��ت که در ذهن مردم 
می گنجد. ش��ما می توانید با دوری ک��ردن از این نوع 
افکار در سرمایه گذاری و کسب و کار و با در نظرگرفتن 
زمان و برنامه ریزی، همه مراحل الزم برای رسیدن به 

یک کسب و کار موفق را سپری کنید. 
1-سازمانیافتگی

 برای موفقیت در یک کس��ب و کار نیاز به یک برنامه 
س��ازماندهی ش��ده دارید. س��ازماندهی کردن به شما 
کمک می کند ت��ا وظای��ف و چیزهایی را ک��ه در ذهن 
دارید اولویت بندی کنید. نخستین راه برای انجام دادن 
یک برنامه ریزی س��ازماندهی ش��ده تهیه یک لیست از 
کارهای روزانه اس��ت. هر یک از آیتم ه��ا را کامل و آنها 
را در لیس��ت بررس��ی کنید. این کار به ش��ما اطمینان 
خواهد داد که چیزی را فرام��وش نکرده اید. انجام دادن 

همه وظایف در بقای کسب و کار شما ضروری است. 
2-نگهداریسوابقبهصورتکامل

کس��ب وکارهای موفق همه س��وابق ش��رکت خود 
را حفظ و از طریق آنه��ا چالش های بالق��وه و مالی در 
کسب و کار را شناس��ایی می کنند و قدرت مواجه شدن 
با آنها را به دس��ت می آورند. این ن��وع آگاهی، زمانی را 
در ایجاد اس��تراتژی ب��رای غلبه کردن ب��ر موانعی که 
کسب و کار شما را در خطر می اندازند به وجود می آورد. 

3-تجزیهوتحلیلرقیبان
رقابت بهترین نتایج را در یک کس��ب و کار به وجود 
می آورد. برای موفقیت نبای��د از مطالعه و یادگیری از 
رقبای خود بترسید آنها ممکن است کاری را به خوبی 
انجام دهند که ش��ما نیز می توانید برای پیشرفت، آن 

روش را درکسب وکار خود پیاده کنید. 
4-درکخطراتوامتیازها

رمز موفقیت در کس��ب وکار محاسبه خطرات است 
که به شما در رشد کسب و کار کمک می کند. اگر شما 
معنای حرکت نزولی در کس��ب و کار را بدانید، بدترین 
حاالت ممک��ن را شناس��ایی و دفع می کنی��د که این 

امتیاز فوق العاده ای برای کسب وکار شماست. 
5-خالقباشید

بهب��ود  ب��رای  راه های��ی  دنب��ال  ب��ه  همیش��ه 
کس��ب و کارخود باش��ید که باعث پای��داری در رقابت 
ش��ود. فراموش نکنید ش��ما همه ایده ها و روش های 

جدید را برای رشد کسب وکار خود نمی دانید. 
6-تمرکزبلندمدت

یک ضرب المثل قدیمی هس��ت ک��ه می گوید: »رم 
یک روزه ساخته نشده اس��ت.« باید بدانید شروع یک 
کسب و کار به این معنی نیس��ت که در کمترین زمان 
ممکن بازدهی باالیی داش��ته باش��ید. زم��ان طوالنی 
صرف می ش��ود تا مردم بدانند شما چه کسی هستید، 

پس بر اهداف بلند مدت خود متمرکز شوید. 
7-آمادگیبرایفداکاری

 همیشه ش��روع یک کس��ب و کار مش��کالت خاص 
خود را دارد. باید زمانی بیشتر از آنچه که برای دیگران 
فعالیت داش��تید برای خود کار کنید. اگر می خواهید 
پیش��رفت کنید بای��د مق��داری از وقت خ��ود را که با 
خانواده و دوس��تان خود می گذرانید در کسب و کارتان 

صرف کنید. 
8-ارائهخدماتبزرگ

بس��یاری از کس��ب وکارهای موفق، ارائ��ه خدمات 
به مش��تریان را فراموش نمی کنند. ارائ��ه خدمات به 
مش��تریان باعث ارتباطی قوی بین ش��ما و مشتریان 
شده و مانع جذب مشتریان ش��ما توسط شرکت های 

رقیب می شود. 
9-سازگاریدرمحیطکار

یکی از کلیدی تری��ن راه ها برای پ��ول در آوردن در 
کسب و کار سازگاری در محیط کار است. به طور مداوم 
کارهای ض��روری را هر روز تکرار کنی��د، این عمل در 

دراز مدت سبب موفقیت در کسب و کار شما می شود. 
ش��روع و ادامه یک کس��ب و کار موف��ق می تواند با 
امتیازه��ا و چالش هایی هم��راه باش��د. موفقیت نیاز 
به تمرکز، نظ��م و انضباط و پش��تکار دارد. موفقیت با 
گذش��ت زمان کس��ب خواهد ش��د و نیازمند تمرکز 

طوالنی مدت و مداوم است. 
Investopedia.com

برنده��ا ن��ه تنه��ا س��بک 
برق��راری  روش  و  مص��رف 
ارتباط را در م��ا تغییر داده اند، 
بلکه باع��ث پیش��رفت دنیای 
عل��م نی��ز ش��ده اند. برندهای 
میلیون ه��ا  س��االنه  ب��زرگ 
و  تحقیق��ات  ب��رای  دالر 
حوزه های��ی  در  ن��وآوری 
مولکول��ی،  بیول��وژی  نظی��ر 
آیرودینامی��ک،  ش��یمی، 
دیگ��ر  و  الکترودینامی��ک 
س��رمایه گذاری  زمینه ه��ا 
می کنند. ای��ن مقاله نگاهی به 
گسترده ترین کشفیات علمی 
برنده��ای جهان��ی و رقیب در 

سال 2014 می اندازد. 
1-نوش�یدنیچربیس�وز

بحثبرانگیزنستله
ش��رکت  امس��ال  اوای��ل 
تهیه کنن��ده    سوییس��ی 
تحقیقی  نس��تله،  مواد غذایی، 
 AMPK راج��ع ب��ه آنزی��م
را منتش��ر کرد ک��ه ب��ا انجام 
ب��ه  فیزیک��ی  فعالیت ه��ای 
منظ��ور افزای��ش متابولیس��م 
در بدن انس��ان فعال می شود. 
بهداش��ت  عل��وم  موسس��ه 
متعلق به این ش��رکت در شهر 
ل��وزان اخیرا با انجام یکس��ری 
آزمایش��ات، موف��ق ب��ه اثبات 
ای��ن موضوع ش��د ک��ه اجزای 
طبیعی گیاهی تشکیل دهنده 
ی��ک م��اده غذای��ی می توانند 
ب��ه ج��ای فعالی��ت فیزیک��ی 
این آنزی��م را تحری��ک کنند. 
بنا ب��ه گزارش ه��ای دریافتی، 
نستله به س��وی استفاده از این 
م��اده غذایی به عن��وان یکی از 
اج��زای تش��کیل دهنده اصلی 
نوعی نوش��یدنی جدی��د خود 
گام برداش��ته ک��ه با تس��ریع 
متابولیسم بدون انجام هر گونه 
تمرینات ورزش��ی طاقت فرسا، 

کالری سوزانده می شود. 
در براب��ر انتق��ادات عمومی 
که مدعی بودن��د این محصول 

ب��ه ط��ور بالق��وه م��ردم را از 
انجام حرکت ورزش��ی دلسرد 
می کن��د، یکی از اعض��ای این 
گروه کاری محققان، پرفس��ور 
ک��ی س��اکاموتو باور داش��ت 
ک��ه برخ��الف اف��کار عمومی، 
هدف از انجام این کار توس��عه 
محصوالتی اس��ت که به تبلیغ 
و افزایش آثار ورزش روی بدن 
انس��ان کمک می کنند. به هر 
حال، محقق��ان می پذیرند که 
فرآین��د آزمای��ش و تایید یک 
محص��ول کالری س��وز ممکن 

است سال ها زمان ببرد. 
2-ش�کالتمقاومدربرابر

Marsحرارت
غ��ول   2014 آوری��ل  در 
در    Mars شکالت س��ازی 
رقاب��ت ب��ا ش��رکت امریکایی 
ش��کالت،  تولیدکنن��ده 

مواد غذایی و نوش��یدنی 
 Mondelēz ن��ام  ب��ه 
همچنی��ن  و   ))2012
نس��تله )2013(، ی��ک 
ش��کالت مقاوم در برابر 
درجه ح��رارت باالی 37 
درجه سلیسیوس را ثبت 
اخت��راع کرد. ب��ر خالف 

 Mars همتایان خ��ود، روش
در امکان حفظ همان طعم را به 
وجود آورده و کیفیت محصول 
را کاه��ش نمی ده��د. این در 
حالی اس��ت که ش��رایط برای 
حمل ش��کالت مقاوم در برابر 
 Mars درج��ه حرارت ب��االی
در بازارهای��ی ب��ا آب و ه��وای 
گ��رم نظیر هند ی��ا برزیل بهتر 

می شود. 
3-قرصه����اینان�وی
Google Xبرایتشخیص

اولیهسرطان
در ماه اکتب��ر بخش تحقیق 
و توس��عه نیمه محرمانه گوگل 
 ،Google X ب��ه  موس��وم 
مس��ئول توس��عه خودروهای 
ب��دون رانن��ده و هواپیماهای 
بدون سرنش��ین، از یکس��ری 
قرص های هوش��مند رونمایی 

کرد ک��ه تحول��ی عظی��م در 
دنی��ای علم به ش��مار می رود. 
این قرص ه��ا حاوی ه��زاران 
نانو ذرات هس��تند که ب��ه ابزار 
پوشیدنی کاربر وصل خواهند 
ش��د. این اجزای ریز با گردش 
در جری��ان خون، س��لول های 
س��رطانی ی��ا نش��انه هایی از 
س��خت ش��دن رگ ها، میزان 
ب��االی پتاس��یم ی��ا هر گون��ه 
نش��انه دیگری از بیماری های 
ج��دی را در بدن فرد کش��ف 
می کنن��د ک��ه می توان��د در 
ص��ورت تش��خیص زود هنگام 
جل��وی ابت��ال ب��ه آن گرفت��ه 
ش��ده یا به ش��کل موثر درمان 
ش��ود. هدف از انج��ام چنین 
پروژه ای تغیی��ر کاربرد دارو از 
محصولی واکنشی و تراکنشی 
ب��ه محصول��ی پیش گیرن��ده 

است. نانوذرات به شما توانایی 
کاوش در ب��دن در س��طحی 
ملکولی و س��لولی را می دهند. 
س��پس نان��وذرات ب��ه دلی��ل 
خاصیت مغناطیس��ی خود به 
یک م��کان واح��د فراخوانده 
می ش��وند. این م��کان عروق 
س��طحی مچ دس��ت اس��ت و 
محققان می توانن��د یافته های 

آنها را جویا شوند. 
بیس�یم ش�ارژ پای�ه -4
ل�وازم وی�ژه Witricity
و کوچ�ك الکترونیک�ی

بزرگ
ب��زرگ  برنده��ای  فق��ط 
جهانی نیس��تند ک��ه در خط 
مق��دم انق��الب علم��ی ق��رار 
می گیرند، بلکه موسسه نوپای 
امس��ال  نی��ز    Witricity
یک نوع تکنولوژی را توس��عه 

داده ک��ه ام��کان ش��ارژ لوازم 
برق��ی به ص��ورت بی س��یم را 
فراهم می کند. ب��ه این ترتیب 
جری��ان مس��تقیم ی��ا خفیف 
از طری��ق میدان مغناطیس��ی 
به وج��ود آم��ده توس��ط یک 
س��یم پیچ متصل انتق��ال داده 
ش��د. اگرچه امکان دسترسی 
به آن به مس��افت دو متر و 40 
س��انتی متری محدود می شود 
اما ای��ن نوآوری قب��ال آزمایش 
خ��ود را روی خودروی ه��ای 
برق��ی تویوت��ا و کامپیوتر های 
داده  پ��س   Intel رومی��زی 

است. 
 Hendo  5-  فرش پرنده

دو امریکای��ی ب��ه نام ه��ای 
جیل و گرگ هندرس��ون یک 
»تعلی��ق«  تکنول��وژی  ن��وع 
را  امیدبخ��ش  مغناطیس��ی 
ک��ه  داده ان��د  توس��عه 
می توانس��ت ب��ه ط��ور 
بالقوه ب��رای ثاب��ت نگاه 
س��اختمان ها  داش��تن 
در ط��ول زلزل��ه م��ورد 
استفاده قرار گیرد. حاال 
یکس��ری  فن��اوری  این 
تخته ه��ای هوا موس��وم 
ب��ه Hoverboard را تغدیه 
کرده که می توانند با مس��افری 
ایس��تاده روی خ��ود باالت��ر از 
سطح زمین ش��ناور بمانند. به 
هر حال قیم��ت این فرش های 
پرنده مدرن 10 هزار دالر است 
و محدودیت ه��ای متع��ددی 
دارن��د؛ آنه��ا فق��ط می توانند 
ارتف��اع ی��ک اینچی داش��ته 
باش��ند. ام��کان معل��ق ماندن 
این فرش ها فق��ط روی عناصر 
رس��انا نظیر مس یا آلومینیوم 
وج��ود دارد. با توج��ه به عمر 
کوتاه باتری ای��ن فرش ها، آنها 
فقط می توانن��د برای مدت 15 

دقیقه در هوا معلق بمانند. 
6-مجس�مههاین�وری

Magic Leap3D
Magic Leap  احتم��اال 
بحث برانگیز تری��ن  از  یک��ی 

تکنولوژی های��ی اس��ت ک��ه 
س��رمایه گذاری های فراوان��ی 
از سوی ش��خص ثالث )542 
میلی��ون دالر از س��وی گوگل 
آن  روی   )2014 اکتب��ر  در 
انج��ام ش��ده اس��ت. گفت��ه 
می ش��ود ک��ه مجس��مه های 
 Magic Leap3D  ن��وری
مرزهای میان دنیاهای واقعی 
و مج��ازی را از بی��ن می برند. 
ماموریت و اه��داف تولید این 
محصول، مبهم ول��ی در عین 
ح��ال ش��گفت آور اس��ت. بنا 
ب��ه گزارش ه��ا، یک ش��رکت 
فع��ال در زمین��ه تکنول��وژی 
در فلوری��دا ب��ه توس��عه فرم 
کام��ال جدید واقعی��ت افزوده 
می پردازد که به دنیای واقعی 
وارد ش��ده و ی��ک واقعی��ت 
سینمایی است. برای مشاهده 
اشیای مجازی دیگر نیازی به 
گذاشتن یکسری ابزار ها روی 
 Google Glass س��ر مانند
 Oculus Rift ی��ا هدس��ت
نیس��ت. ای��ن ش��رکت قصد 
تولید اب��زاری را دارد که طرح 
انیمیشنی 3D را روی میدان 

دید بیننده قرار خواهد داد. 
فرصت ه��ای  و  کاربرد ه��ا 
تکنول��وژی  ای��ن  از  ناش��ی 
جدید بی ش��مار بوده و با ایجاد 
تصوی��ری جلوی چش��م افراد، 
به خصوص در صنایع سرگرمی 
و تبلیغات می تواند بسیار مفید 

واقع شود. 
به هر حال پزش��کان نگران 
عوارض اس��تفاده از این اشیای 
مجازی روی چش��مان انسان و 

سالمتی او هستند. 
ب��ه گفت��ه دکت��ر ج��وزف 
پروفس��ور  ی��ک  ری��زو،  اف. 
دانش��کده  در  چشم پزش��کی 
پزش��کی ه��اروارد، ابزاره��ای 
مجه��ز ب��ه صفح��ه نمای��ش 
تصویری س��وار روی سر، منجر 
به بروز یکسری عالئم موسوم به 

»بیماری شبیه ساز« می شود. 
www.popsop.com

سیسکو
پلپایدارتکنولوژیرایانهای

سیس��کو سیس��تمز، ش��رکت امریکای��ی تولیدکننده 
تجهیزات شبکه اس��ت که مرکز آن در ش��هر سن خوزه در 
ناحیه معروف به سیلیکان ولی در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. 
این شرکت محصوالت مربوط به شبکه و ارتباطات را طراحی 
می کند و با س��ه نام تجاری مختلف سیسکو، لینکسیس و 
ساینتیفیک آتالنتا به فروش می رساند. در ابتدا، سیسکو فقط 
روترهای چند پروتکل را تولید می کرد، ولی امروز محصوالت 
سیس��کو را در همه جا از اتاق نشیمن گرفته تا شرکت های 
ارائه دهنده خدمات شبکه می توان پیدا کرد. دید سیسکو این 

است: »تغییر روش زندگی، کار، بازی و آموزش«.
شرکت سیسکو هم اکنون با 514۸0 کارمند دارای بازده 
2۸. 4۸ میلیارد دالر در س��ال 200۶ و س��ود خالص 5. 5۸ 
میلیارد دالر است. شعار فعلی سیسکو این است: »به شبکه 
انسان خوش آمدید«. شرکت سیسکو در سال 2003 موفق 
به دریافت جایزه ریاست جمهوری »ران براون« برای کیفیت 
عالی در روابط کارمندان و جامعه شد. معاون ارشد شرکت 
سیسکو یک ایرانی تبار به نام »محسن معظمی« است. لن 
بزاک و س��ندی لرنر، زوجی که در بخش کامپیوتر دانشگاه 
استنفورد کار می کردند، سیسکو را در سال 1۹۸4 تاسیس 
کردند. بزاک نرم افزار روترهای چند پروتکل را که توس��ط 
ویلیام یاگر )یک کارمند دیگر که کارش را س��ال ها قبل از 
بزاک شروع کرده بود( نوشته شده بود تکمیل کرد. با وجود 
اینکه سیسکو نخستین شرکتی نبود که Router طراحی 
 Router و تولید می کرد، نخستین ش��رکتی بود که یک
چند پروتکلی موفق تولی��د می کرد که اج��ازه ارتباط بین 
پروتکل های مختلف شبکه را می دهد. از زمانی که پروتکل 
اینترنت )IP( به یک استاندارد تبدیل شد، اهمیت روترهای 
چند پروت��کل کاهش یاف��ت. امروز بزرگ تری��ن روترهای 
سیس��کو طراحی ش��ده اند تا بس��ته های IP و فریم های 
MPLS را هدایت کنند. در سال 1۹۹0، شرکت به سهامی 
عام تبدیل شد و س��هام آن در بازار بورس عرضه شد. بزاک و 
لرنر با 170 میلیون دالر از شرکت خارج شدند. زمان انفجار 
اینترنت در س��ال 1۹۹۹، سیسکو ش��رکت Cerent واقع 
در کالیفرنیا را با قیمت 7 میلی��ارد دالر خریداری کرد. این 
شرکت گران ترین خرید سیسکو در آن زمان بود. تنها خرید 

گران تر مربوط به ساینتیفیک آتالنتا بود. 
در اواخر مارس سال 2000، در اوج رشد دات کام، سیسکو 
با ارزش مال��ی بالغ ب��ر 500 میلیارد دالر ارزش��مندترین 
ش��رکت دنیا بود. در سال 2007 نیز با ارزش��ی بالغ بر 1۶5 
میلیارد دالر همچنان یکی از ارزش��مندترین ش��رکت ها 
بود. با خرید شرکت های دیگر، توس��عه داخلی و همکاری 
با دیگر شرکت ها، سیس��کو به بازار بسیاری از دیگر قطعات 
شبکه راه پیدا کرده  اس��ت. در سال 2003، سیسکو شرکت 
محبوب LinkSys تولید کننده سخت افزار شبکه کامپیوتر 
را خریداری کرد و آن را در ص��در تولید کننده های قطعات 
مربوط به کاربران عادی گذاش��ت. بدون شک فعالیت های 
موفق این شرکت ریش��ه در مدیریت فرد قدرتمندی دارد و 
بسیاری از مس��ئوالن این شرکت معتقدند که فعالیت های 
این مدیر باعث ش��ده اس��ت سیسکو به رش��د و شکوفایی 
سحرآمیزی دس��ت پیدا کند و این موضوع عالوه بر اینکه 
سیس��کو را در جهان مطرح کرده اس��ت، باعث شده است 
مدیر آن یعنی جان چمبرز هم از نظر مالی به جایگاه بسیار 
خوبی دست پیدا کند، به صورتی که در حال حاضر در جایگاه 
نهمین مدیر ثروتمند تکنولوژی جهان باش��د. او در حالی 
که در آستانه ۶1 س��الگی قرار دارد، در حدود 1۶ سال است 
سکان هدایت سیسکو را در دست داشته و این شرکت را به 
یکی از بزرگ ترین و بهترین شرکت های حوزه فناوری های 
مدرن در جهان تبدیل کرده است.  اسم »سیسکو« مخفف 
سانفرانسیسکو است. نماد شرکت منعکس کننده اصلیت 
سانفرانسیسکویی آن و نشان دهنده پل گلدن گیت است که 
به سبک خاصی طراحی شده . در اکتبر 200۶، سیسکو نماد 
جدید خود را که از نماد قبلی ساده تر بود به نمایش گذاشت. 

دومینطرحمحدودسازاتحادیه
اروپاعلیهگوگل

به تازگ��ی حقوقدان��ان اتحادی��ه اروپا با اکثری��ت آرا، 
دومین اقدام محدود س��از  علیه ش��رکت امریکایی گوگل 
را  تصویب کردند که براس��اس آن نهادهای متولی تنظیم 
مقررات آنتی تراس��ت در اتحادیه اروپا، مأم��ور و موظف 
 ب��ه انج��ام اقدام��ات الزم در راس��تای طرحی ک��ه  آن را
 Break Up Motion نامیده اند، می شوند. این دومین 
اقدامی اس��ت که این اتحادیه برای محدود سازی شرکت 
گوگل به تصویب می رس��اند. ب��ه گزارش تابن��اک، گویا 
قوانین اتحادیه اروپا به سمتی می رود که بیش از همیشه 
دس��ت و پای گوگل را برای فعالیت در اروپا بسته و بر این 
اس��اس فعالیت های این موتور جست وجوی غول پیکر را 
به شدت محدود س��ازد. البته فعالیت های شرکت گوگل 
از س��ال 2010 زیر نظر نهادهای مستقیم متولی تنظیم 
مقررات در اتحادی��ه اروپا قرار گرفته  و در همین راس��تا، 
پرونده ه��ای حقوقی ب��رای صیانت از حری��م خصوصی، 
رعایت قوانین حق ثبت یا کپی رایت و موارد مالیاتی علیه 
شرکت گوگل تنظیم شده است. حال اتحادیه اروپا طرحی 
را  تصویب  کرده  که ش��رکت هایی مانند گ��وگل را مجبور 
می سازد آگهی های تجاری را از کسب و کار اصلی خود جدا 
سازند. گفته می ش��ود، این اقدام بیش از همه در راستای 
نگرانی های سیاستمداران اتحادیه اروپا در خصوص برتری 
بالمنازع شرکت گوگل در صنعت اینترنت در این اتحادیه 
است. این طرحی است که بر پایه آن شرکت های اینترنتی 
مانند گوگل، موظف به جدا سازی موتورهای جست وجو از 
سایر خدمات تجاری می شوند تا در نتیجه، فضای رقابت در 

این حوزه برای همه شرکت ها فراهم شود. 

پاس�خکارش�ناس: توصیه 
نخس��ت آن اس��ت که ب��ه این 
موض��وع توجه کنید که ش��اید 
شما در اش��تباه باش��ید. لزوما 
پافش��اری ش��ما روی سیاست 
انقباضی ب��ه معنی آن نیس��ت 
که هیات مدیره اشتباه می کند. 
گروهی از مشاوران را به خدمت 
بگیری��د و نظر آنه��ا را هم جویا 

شوید. بدون آنکه اختالف خود 
را با هیات مدیره بی��ان کنید از 
آنها بخواهید اوضاع را بررس��ی 
و نظرش��ان را کتبا اعالم کنند. 
اگ��ر نظرات ب��ه نفع ش��ما بود، 
کافیس��ت گزارش��ی در دفاع از 
سیاس��ت های خود تهیه کنید. 
در این گزارش همه مس��تندات 
و دالیل کارشناس��ی خود را به 

وضوح و با جزیی��ات در دفاع از 
سیاس��ت های انقباض��ی ارائ��ه 
کنی��د. در انتها نظر مش��اوران 
اس��تخدامی را هم ذک��ر کنید 
تا قوت گزارش بیش��تر ش��ود. 
گزارش را برای تک تک اعضای 
کنی��د  ارس��ال  هیات مدی��ره 
و ب��ا چن��د روز تأخیر جلس��ه 
هیات مدی��ره را برای بررس��ی 

گزارش مربوطه تشکیل دهید. 
به این ترتیب ب��ه احتمال زیاد 

هیات مدیره قانع خواهد شد. 
اما اگ��ر نظرات کارشناس��ان 
و مش��اوران اس��تخدامی ه��م 
تایی��د  را  هیات مدی��ره  نظ��ر 
کرد، ضروری است ش��ما رویه 
خود را تغییر دهید و دس��ت از 

محافظه کاری بکشید.
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کلینیککسبوکار)111(

تئوری س��ازمان مجموعه ای 
بلک��ه  نیس��ت  واقعیت ه��ا  از 
شیوه ای از اندیش��یدن در مورد 
سازمان هاس��ت. در واقع تئوری 
س��ازمان راهی برای مش��اهده 
و تجزی��ه و تحلیل س��ازمان ها 
به صورتی دقیق ت��ر و عمیق تر 
است. تئوری س��ازمان می تواند 
ب��ه مدی��ران کنون��ی و آین��ده 
کمک کند ت��ا ژرف نگر ش��ده 
و مس��ائل را بهتر درک کنند و 
در نتیجه مدیران بهتری باشند. 
تئوری س��ازمان ب��ر صالحیت، 
شایس��تگی و اثربخش��ی مدیر 

درک  و  آگاه��ی  می افزای��د. 
و ش��یوه عم��ل س��ازمان باعث 
می ش��ود تا مدیر بتواند واکنش 
مقتض��ی و درس��ت و مناس��ب 
روی  مطالع��ه  ده��د.  نش��ان 
س��ازمان ها فرد را قادر می سازد 
تا چیزهایی را ببیند که دیگران 

نمی توانند. 
در کتاب��ی ب��ه ن��ام »تئوری 
نمادی��ن،  م��درن،  س��ازمان؛ 
تفسیری و پست مدرن« نوشته 
ماری جو ه��چ و ترجم��ه دکتر 
حس��ن دانایی فرد، عضو هیات 
علمی دانش��گاه تربیت مدرس، 

تئوری س��ازمان از دیدگاه های 
مختلف چون دی��دگاه عقالنی 
اقتضای��ی، دی��دگاه بنیادگرا - 
مارکسیس��م و دی��دگاه مبادله 
– هزینه اقتصادی مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت. در این کتاب 
12 فصله، هم��ه مفاهیم مرتبط 
ب��ا تئ��وری س��ازمان، مفاهیم 
محوری، استعاره ها و دیدگاه ها، 
راهبرد و اه��داف و... به تفصیل 
شرح داده ش��ده است. نویسنده 
در قس��متی از ای��ن کت��اب با 
مقایس��ه اولویت داشتن اهداف 
ب��ر راهبرد ی��ا برعک��س اذعان 

داش��ته اس��ت ک��ه اه��داف را 
می توان به عنوان یکی از عناصر 
درگیر در فرآیند راهبرد درنظر 
گرفت، خواه آن فرآیند به عنوان 
فرآیندی عقالنی تعریف  ش��ود 
ی��ا خودجوش ی��ا نمادی��ن. در 
پیچیده ترین سازمان ها، تدوین 
راهبرد بر عه��ده مدیریت عالی 
اس��ت، در حالی که اه��داف در 
هم��ه س��طوح س��ازمان نفوذ 
می کن��د. ای��ن ام��ر منج��ر به 
ش��کل گیری نوع تصویر ذهنی 
می ش��ود که جای��گاه راهبرد را 
باالتر از اه��داف ق��رار می دهد 

و ب��ه ط��ور نمادی��ن آن را برتر 
می سازد. این کتاب دارای 500 
صفحه و قیمت 17هزار و 500 
تومان است و توس��ط موسسه 
کت��اب مهربان نش��ر ب��ه چاپ 

رسیده است. 

تئوریسازمانمدرن،نمادین-تفسیریوپستمدرن

نگاهیبهمهمتریندستاوردهایاخیربرندها
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مدیریت امروز

آیا می دانستید

حکایت برندها

از میان خبرها

افزایشبهرهوری
باروشششسیگما

آیا می دانس��تید ک��ه در فض��ای  رقابتی  کس��ب  وکار 
امروز دیگر نمی توان  صرفا  با تفک��ر خطای  صفر و برخی  

راهکارهای  عملیاتی  به  موفقیت  رسید؟ 
شش سیگما یک  روش شناس��ی  جامع  بهبود اثربخش  
س��ازمانی  اس��ت  که  در درون  خود از س��اختار، برنامه  و 
ابزارهای  توانمند مدیریت  کیفیت  برخوردار اس��ت. برای  
یک  س��ازمان  خطای  بیش��تر به  منزله  هزینه  بیش��تر و 
کیفیت  پایین ت��ر و درنتیجه  کاهش  می��زان  ارزش  ایجاد 
شده  برای  مش��تریان  و به  دنبال  آن  از دست  دادن  سطح  
رقابت پذیری  و سهم  بازار است. شش سیگما روشی برای 
بهبود بهره وری و سودآوری اس��ت و یک ابزار آماری حل 
مش��کالت، تش��خیص و کم کردن اتالف و نش��ان دادن 
گام های بهبود است. همچنین سیستمی است که رهبری 

توانمند و مشارکت کارکنان با یکدیگر را ترتیب می دهد. 

BRAND

کتابخــانه

برندهای بزرگ ساالنه میلیون ها دالر 
برای تحقیقات و نوآوری در حوزه هایی 

نظیر بیولوژی مولکولی، شیمی، 
آیرودینامیك، الکترودینامیك و دیگر 

زمینه ها سرمایه گذاری می کنند

احسانصفاپور

مترجم:مسلمنوری

مرضیهفروتن



 71,860.20شاخص کل
(398.29)میزان تغییر
B 3,246,454.722ارزش بازار

B 2,226.081ارزش معامالت
M 764.268حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(70,78)12,437پتروشیمی خلیج فارس

(47.18)2,575پتروشیمی تامین
(31.98)811بانک صادرات

(29)6,960گروه مپنا
(26.83)2,644ایران خودرو

ارزشخریدنام کامل شرکت
6,81486,941ماشین  سازي  اراك 

5,65630,446ایران  ترانسفو
25,5546,319گلوکوزان 

5,4734,261آبسال 
13,0693,910داروسازي  سینا

ارزشفروشنام کامل شرکت
1,41083,567سرمایه گذاري  رنا
4,03355,062 س. ایران خودرو

1,10341,357سایپا دیزل 
4,65039,661س.  ساختمان 
11,00126,921نوسازي  تهران 

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,8724حمل و نقل خلیج فارس

3,2244لعابیران 
6,8144ماشین  سازي  اراك 

3,8273.99قند مرودشت 
7,9933.99سیمان خاش 

درصدقیمتنام کامل شرکت
-3,23279,8ح. ایران یاساتایرورابر

8-92ح. سرمایه گذاری پردیس
7.91-38,858ح. گلوکوزان 

5.84-419ح سرمایه گذاري نیرو
4-4,250مهندسي نصیرماشین 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M105,510 B 103,647بانک تجارت
M75,946 B 48,943پست بانک 
M87.052 B 32.920ایران خودرو

M41.949 B 31.520سایپا
M20.343 B 25.094بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M109,131 B 15,679گروه مپنا

M105,510 B 103,647بانک تجارت
M96.650 B 17.089ایران ترانسفو

M92.052 B 14.175تایدواتر خاورمیانه
M87.052 B 32.920ایران خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
15523408پست بانک ایران

26442959ایران خودرو
16342402س. صنایع سیمان
64942348تایدواتر خاورمیانه

10182280بانک تجارت

P/Eقیمتنام کامل شرکت
32513251محورسازان
23321166فنرسازی زر

1608321زامیاد
3961304لنت ترمز

P/Eقیمتنام کامل شرکت
16151,40س. صنعت و معدن

11061,53سرمایه گذاری پردیس
11861.66صندوق کارکنان بانک
22122.46س. صنایع بهشهر

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار در هفته ای که گذش��ت 
ب��ا کاه��ش 2.99 درص��دی 
ب��ه 71 ه��زار و 860 واح��د 
رس��ید. ش��اخص کل بورس با 
افت روز چهارش��نبه ب��ه رقم 
پنج ماه قب��ل برگش��ت و این 
در حال��ی ب��ود که ای��ن کانال 
یازدهم تیرماه به دس��ت آمده 
بود. در دادوس��تدهای آخرین 
روز کاری هفت��ه گ��روه مالی 
ب��ا بیش��ترین حج��م و ارزش 
معام��الت توانس��ت در ص��در 
برترین گروه ه��ای صنعت قرار 
بگیرد. پس از آن گروه بانک ها 
و خ��ودرو ب��ود که بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��الت را 
داشتند. از س��وی دیگر، طبق 
آم��ار منتش��ر ش��ده از ابتدای 
امس��ال، 114 میلیارد و 984 
میلی��ون س��هم و ح��ق تقدم 
ب��ه ارزش 429 ه��زار و 134 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��ده 
اس��ت. در این مدت، تعداد دو 
میلی��ون و 897 ه��زار و 109 
س��رمایه گذار، در 9 میلی��ون 
و 766 ه��زار و 202 دفعه این 
تع��داد س��هام را خری��داری 
کرده اند. بازار س��هام از ابتدای 
س��ال 170 روز کاری فعالیت 

داشته است.

بیمه سهام در مقابل 
نوسانات بازار سهام

از  ه��م  س��هام  بیم��ه 
جمل��ه م��واردی اس��ت ک��ه 
نوس��ان  می توان��د در دوران 
ب��ه ی��اری س��هامداران بیاید. 
در ای��ن زمین��ه و به نق��ل از 
اس��حاق  خ�ب�رگ�زاری ه���ا، 
اول  مع��اون  جهانگی��ری 

رییس جمه��ور، در همای��ش 
بیمه و توس��عه گف��ت: بورس 
بهترین مرکز جذب نقدینگی 
است، البته هر چند که بورس 
سال گذشته رشد حدود 100 
درص��دی داش��ته، اما س��ال 
جاری می توانیم بگوییم وضع 
است  داش��ته  نگران کننده ای 
که صنع��ت بیم��ه می تواند به 
ای��ن موض��وع ورود کند. وی 
افزود: اگر صاحبان س��هام در 
ای��ران در براب��ر کاهش جدی 
ارزش سهام احس��اس امنیت 
و اطمینان داشته باشند مردم 
ب��ورس را ب��ر س��پرده گذاری 
در بان��ک ترجی��ح می دهند. 
وی ادامه داد: در کش��ورهای 
مختلف دنیا ب��رای بازار بورس 
و س��هام فعالیت های بیمه ای 
در کن��ار ب��ورس ایجاد ش��ده 
که ب��ه صاحبان س��هام درباره 
نوس��انات اطمین��ان نس��بی 
می دهد که ای��ن کار می تواند 

در ایران نیز انجام شود.

ابزارهای کاهش ریسک 
سهامداران

ای��ن روزه��ا یک��ی از عوامل 
در  ریس��ک  کاهش دهن��ده 
ب��ازار س��هام می توان��د اتخاذ 
تصمیم های بلندمدت از سوی 
س��هامداران باش��د که با تنوع 
بخشی سبد سهام و استفاده از 
ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، 
در زمان نوس��انات بازار س��هام 
می توانن��د از آنه��ا به��ره برند. 
همچنی��ن س��رمایه گذاری در 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
می توان��د ب��رای بس��یاری از 
س��هامداران ت��ازه وارد م��ورد 
اس��تفاده قرار گیرد. همچنین 
نکته ای ک��ه س��هامداران تازه 
وارد باید از آن در شرایط نوسان 
بازار اجتناب کنند، معامله های 
اف��رادی  ک��ه  اس��ت  روزان��ه 
متخص��ص را می طلب��د. موارد 
ف��وق می توان��د از تصمیم های 
احساس��ی و هیجان��ی ب��ازار تا 

حدی جلوگیری کند.

عوامل تاثیر گذار بر 
آینده بورس

در روزها و هفته های آینده 
بازار س��هام تحت تاثیر اخبار 
پیرام��ون بودجه س��ال 94 و 
س��ودبانکی  ن��رخ  تح��والت 
ماه��ه   9 گزارش ه��ای  و 
ش��رکت های بورس��ی خواهد 
بود. با توجه ب��ه کاهش بهای 
نف��ت، انتظار م��ی رود درآمد 
ارزی بودج��ه کاه��ش یاب��د. 
در این رابطه اعالم ش��ده که 
در الیحه بودجه س��ال آینده 
قیمت هر بش��که نفت خام 70 
دالر در نظر گرفته شده است. 
از  خبرگزاری ه��ا  همچنی��ن 
قول تهرانفر، مع��اون نظارت 
بان��ک مرکزی اع��الم کردند، 
در ح��ال حاض��ر، کاهش نرخ 
س��ود بانک��ی به ط��ور جدی 
در دس��تور کار ش��ورای پول 
و اعتب��ار نیس��ت. با ش��رایط 
ف��وق همچن��ان ام��کان آن 
وج��ود دارد ک��ه بازار س��هام 

در حالت انتظار ق��رار گیرد و 
منتظر مشخص  س��هامداران 
ش��دن وضعی��ت ن��رخ س��ود 
و م��وارد دیگ��ر ق��رار گیرند. 
چنان ک��ه در هفته گذش��ته 
ب��ازار س��هام بار دیگ��ر تحت 
تاثی��ر فش��ار عرضه ه��ا قرار 
قیم��ت  کاه��ش  و  گرف��ت 
جهان��ی نف��ت ای��ن اف��ت را 
تش��دید کرد. مسئله ای که در 
این میان از اهمی��ت ویژه ای 
برخ��وردار اس��ت، ادامه روند 
کاه��ش قیمت جهان��ی نفت 
خام اس��ت که برای برخی از 
گروه های بنیادی بازار س��هام 
که در حال حاضر از پتانسیل 
خوبی ب��رای جه��ش قیمتی 
برخوردارن��د می توان��د تاثیر 

منفی به همراه داشته باش��د.

مذاکرات هسته ای، 
مهم ترین محرک بازار 

سهام
با در نظر گرفتن تاثیرپذیری 
مذاک��رات  از  س��هام  ب��ازار 
ای��ن  تمدی��د  و  هس��ته ای 
مذاک��رات تا هفت م��اه آینده، 
احتم��ال اینک��ه بس��یاری از 
س��هامداران ب��ازار ب��ورس در 
ماه های آین��ده نیز در وضعیت 
انتظار قرار گیرند و تماش��اچی 
باشند، وجود دارد. اما از سوی 
دیگر، در صورت تس��ریع ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه 
بازار س��هام و با در نظر گرفتن 
جذب سرمایه گذار خارجی در 
صنعت خودرو و همچنین رفع 
تحریم های مربوط به سوئیفت 
بانک ها می تواند ش��رایط بازار 
س��هام دس��تخوش تغییراتی 
شود و خبرهای مثبتی از آن به 

گوش رسد.

چشم انداز بورس چنگی به دل نمی زند

سهامداران دیروز، تماشاچیان امروز

ادامه ریزش قیمت ها

فاجع��ه رخ داد. ب��ازار در هفته 
گذش��ته با رویت صف��وف خرید 
در بس��یاری از نمادها گش��ایش 
یافت، اما رنگ س��بز ب��ازار بیش 
از آنچه انتظار می رف��ت زودگذر 
بود. این گونه به نظر می رس��یدکه 
صف��وف خری��د مذک��ور ب��رای 
کش��یدن حقیقی ه��ای ب��ازار به 
پای میز معامله و فروش س��هم به 
ایش��ان بود؛ زیرا پس از گذش��ت 
ان��دك زمان��ی پس از گش��ایش 
هفته، ب��ازار یک  پارچ��ه به صف 
فروش تبدیل شد. رشد 63 واحد 
صبح روز ش��نبه جای خ��ود را به 
بی��ش از 830 واحد ن��زول در آن 
روز داد تا بازار ب��اور کند که آنچه  

نباید، اتفاق افتاده است.
 تمام شنبه پیش زمینه ای بود 
برای یکش��نبه ای ه��زار واحدی. 
دومی��ن روز هفته س��یاه تر از روز 
نخس��ت هفته ب��ود تا جلس��ه ای 
خودج��وش در س��ازمان بورس 
تش��کیل ش��ود تا بانک ها موظف 
به خرید س��هام خ��ود و صندوق 
توس��عه  ب��ازار موظف ب��ه خرید 
از گ��روه خودروی��ی ش��ود. ام��ا 
جلس��ه های پش��ت پرده به اینجا 
ختم نمی شد. س��ازمان به آرامش 
در چارت شاخص کل نیاز داشت 
و این مس��ئولیت بر عه��ده نماد 

»فارس« قرار گرفت.
 زنگ ش��روع معامالت دوشنبه 
به صدا درآمد، خری��داران عمده 
به عهد خ��ود وفا ک��رده و صفوف 

فروش س��هم های بزرگ را مورد 
تهاجم قرار دادن��د. معامله بلوکی 
روی فارس ش��اخص را سبز کرد 
و حقیقی ها وارد بازار شدند. خیل 
عظیم��ی از نمادها به صف��ر تابلو 
نرس��یده بودند که بازار با فش��ار 
عرض��ه روبه رو ش��د و قیمت ها به 
نقط��ه ابتدای��ی خود برگش��تند. 
هجوم خرس ها آنقدر قوی بود که 
فارس هم در سبز کردن شاخص 
ناکام  ماند و دوشنبه نیز کاهش را 
در کارنامه شاخص کل ثبت کرد. 
قیمت پایانی اکثری��ت نمادهای 
تاثیر گذار در سه ش��نبه ای که به 
لطف ف��ارس ش��اخصی مثبت به 
خود می دید، با صف��ر تابلو فاصله 
چندانی نداش��ت تا خریداران به 
اش��تباه خود پی ببرن��د. افرادی 
که ش��نبه ب��ه فروش س��هم های 
خود و خروج از ب��ازار اقدام کرده 
بودند چهارشنبه را از همان شنبه 
دیده بودند. 420 واحد کاهش در 

چهارش��نبه با ص��دای بلند اعالم 
کرد ک��ه وخامت اوض��اع از آنچه 
پیش بین��ی ش��ده ب��ود، وخیم تر 
اس��ت. بی��ش از 2200 واح��د 
تنزل ش��اخص در هفته گذشته و 
مجموعا 4000 واح��د (و به زعم 
برخی کارشناسان بیش از 5000 
واح��د ب��دون دخال��ت معامالت 
بلوکی ف��ارس) کاهش ش��اخص 
کل از سه شنبه پس از اتمام ضرب 
االجل مذاکرات هسته ای محکوم 
ب��ه تمدی��د کش��ورمان، قیمت 
بس��یاری از نمادهای بزرگ را به 
میانگین قیمتی ش��ش ماه اخیر و 
در برخی م��وارد حتی کمتر از آن 
رس��انید. اما این کاهش قیمت ها 
چ��ه تعبی��ری می تواند داش��ته 

باشد؟ 
اگ��ر بخواهیم به بازار س��رمایه 
اصولی ن��گاه کنیم بای��د کاهش 
قیمت را پس از هر افزایش قیمتی 
بپذیریم، زیرا این موضوع »قانون 

ج��ذب س��رمایه« اس��ت ک��ه به 
وضوح تصری��ح می کند پس از هر 
صعودی نزولی اس��ت و پس از هر 
نزولی صعودی. اما بررس��ی ابعاد 
صعودها و نزول ها ب��رای تخمین 
آینده ب��ازار نقش اساس��ی ای را 
بازی می کن��د. در موج شناس��ی 
بازار بیان می ش��ود، »اگر کاهش 
قیمت تا سطح قیمتی ای که رشد 
از آنجا ش��روع شده اس��ت ادامه 
یابد، موج صعودی جدیدی شروع 
نشده که بخواهیم فرض کنیم در 
موج اصالحی آن هس��تیم؛ بلکه 
در ادامه م��وج اصالح��ی بلند به 
س��ر می بریم. با این تعریف وقتی 
به احوال بازار بورس اوراق بهادار 
تهران دق��ت بیش��تری می کنیم 
می توانیم دریابی��م احتمال ورود 
به فاز صع��ودی در هفت��ه جاری 
بسیار ضعیف است. حتی با نگاهی 
اجمالی به نمودار بیش��تر نمادها 
درمی یابیم وجود ساختار abc در 

صعود دو ماه اخیر بر ادامه ریزشی 
بودن قیمت ها صحه می گذارد. 

در روزهای نخست هفته جاری 
می توان افزایش نس��بی تقاضا را 
در بازار انتظار داش��ت. اما به نظر 
می رس��د، وقوع این اتفاق را باید 
به عن��وان فرص��ت خ��روج تلقی 
کرد تا فرصتی ب��رای خرید. بدین 
ترتی��ب، کاهش ش��اخص کل در 
روز ابتدایی هفت��ه محتمل ترین 
س��ناریو و پس از آن یک یا دو روز 
آرامش نس��بی را می توان از بازار 
انتظار داش��ت. اما اگر سهامداران 
بزرگ بازار رغبتی نسبت به خرید 
از خود نشان ندهند، هفته جاری 
نیز با کاهش شاخص کل به پایان 

خواهد رسید. 
ش��اخص در هفت��ه پی��ش رو 
حمایت ه��ای 71390 واح��د و 
70000 واحد و مقاومت اساس��ی 
72700 واح��د را پی��ش رو دارد 
که به نظر می رس��د، توان عبور و 
تثبی��ت روی این مقاوم��ت را در 
این هفته نداش��ته باش��د. الزم به 
تذکر است که نخستین قانون در 
بازار س��رمایه از دست ندادن پول 
اس��ت؛ بنا به این قانون هر زمانی 
که یقین حاصل کنیم بازار مسیر 
صع��ودی به خ��ود گرفته اس��ت 
می توانی��م به خرید اق��دام کنیم. 
بنابرای��ن الزم به یادآوری اس��ت 
ت��ا زمانی ک��ه از اس��تمرار صعود 
بازار اطمینان حاص��ل نکرده اید، 
از خریده��ای هیجان��ی ب��ا دید 
کوتاه مدت و حتی نوس��ان گیری 

به شدت خودداری کنید. 
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تحول در اطالع رسانی بازار سرمایه 
XBRL با راه اندازی سامانه

عل��ی صالح آبادی، رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در همایش ساالنه روز حسابدار گفت: مهم ترین 
اطالعاتی که تصمیم گیران و تحلیلگران فعال در بازار 
س��رمایه از آن اس��تفاده می کنن��د، صورت های مالی 
و اطالعات حسابداری و حسابرس��ی است. وی افزود: 
طی سال های گذش��ته با بررس��ی نحوه اطالع رسانی 
در بورس های بزرگ دنی��ا از جمله ب��ورس نیویورك 
مشاهده کردیم که این بورس ها با اس��تفاده از سامانه 
XBRL کیکی را متش��کل از اطالعات مه��م از قبیل 
حجم دارایی و بدهی کل بازار س��هام، حجم تسهیالت 
بانکی، مقایس��ه صنایع و حتی می��زان کارایی صنایع 
با آمار و ارق��ام دقیق در اختیار فع��االن بازارهای خود 
ق��رار داده اند. به ای��ن ترتیب به فکر ایج��اد یک کیک 
در بازار س��رمایه ایران همانند الگ��وی مذکور افتادیم 
که خوشبختانه کارشناس��ان در چند روز قبل از اتمام 
طراحی این کیک خبر دادند؛ با این تفاس��یر به زودی 
حجم انبوهی از اطالعات مهم بازار، صنایع و شرکت ها 
از طریق س��ایتی در اختیار فعاالن بازار سرمایه ایران 

قرار می گیرد. 

واردات قراضه آهن از طریق 
آی. ای. یو بررسی می شود

علی پناهی، معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادی 
بورس کاالی ایران با تاکید بر اینک��ه در حال رایزنی برای 
عرضه قراضه آهن س��ازمان کش��تیرانی، ش��هرداری ها و 
خودروس��ازها در بورس کاال هس��تیم، اعالم کرد: بورس 
کاال آمادگی واردات قراضه آهن از کش��ورهای مس��تقل 
مش��ترك المنافع (CIS)  در قال��ب اتحادیه الکترونیکی 
بی��ن بورس��ی (IEU)  را دارد و در ص��ورت درخواس��ت 
تولیدکنندگان داخلی فوالد این موضوع را بررسی می کند. 

کسب 46 میلیارد ریالی درآمد 
»وغدیر« در6ماه

شرکت سرمایه گذاری غدیر با انتشار صورت وضعیت 
پرتفوی یک ماه��ه منتهی به 30 آبان م��اه 93 اعالم کرد 
این شرکت در دوره یک ماهه یاد ش��ده تعدادی از سهام 
چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده 120 میلیارد و 
797 میلیون ریال و مبلغ 167 میلیارد و 50 میلیون ریال 
واگذار کرد و از این بابت معادل 46 میلیارد و 253 میلیون 

ریال سود کسب کرد. 

پتروشیمی فارابی همگام با 
پیش بینی هایش عمل کرد

شرکت پتروشیمی فارابی طی دوره شش ماهه نخست 
امس��ال با اختصاص 558 ریال س��ود به ازای هر س��هم 
مع��ادل 52 درص��د از پیش بینی های��ش را محقق کرد. 
هیأت مدیره این ش��رکت تصمیم  دارد 10 درصد س��ود 
خالص را جهت تقس��یم بین صاحبان س��هام به مجمع 

عمومی عادی ساالنه سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

افزایش 4993 میلیارد ریالی
 ارزش بازار »وبانک«

ش��رکت س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی با انتشار 
صورت های مال��ی یک ماهه منته��ی به پای��ان آبان ماه 
اعالم ک��رد در ابتدای دوره یک ماهه یادش��ده تعدادی از 
سهام چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده 11 هزار 
و 84 میلیارد و 970 میلیون ری��ال و ارزش بازار 33 هزار 
و 969 میلیارد و 973 میلیون ریال در س��بد سهام خود 

داشت. 

انتشار عملکرد 6ماهه 
لیزینگ رایان سایپا

شرکت لیزینگ رایان س��ایپا پیش بینی سود هر سهم 
س��ال مالی منتهی ب��ه 29 اس��فندماه 93 را در بهمن و 
اسفندماه 92 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 250 ریال، 
در تیرماه 93، مبل��غ 264 ریال و در آبان و آذرماه س��ال 
ج��اری به صورت حسابرس��ی ش��ده، مبل��غ 266 ریال 
اعالم کرده اس��ت و در دوره ش��ش ماهه نخست امسال 
با اختصاص 128 ریال س��ود به ازای هر سهم معادل 48 

درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. 

نگاهی بر عملکرد 6ماهه نیرو ترانس
ش��رکت نیرو ترانس در دوره ش��ش ماهه نخس��ت 
س��ال با اختصاص 165 ریال س��ود به ازای هر س��هم 
معادل 24درص��د از پیش بینی هایش را پوش��ش داد. 
هیأت مدیره این شرکت در نظر دارد 70 درصد از سود 
خالص سال مالی 93 را جهت تقسیم بین سهامداران 

به مجمع عمومی عادی ساالنه 93 پیشنهاد کند. 

تحقق 52 درصدی 
پیش بینی های »زمگسا«

ش��رکت کش��اورزی و دامپروری مگس��ال طی دوره 
شش ماهه نخست س��ال با اختصاص 2144 ریال سود 
به ازای هر س��هم معادل 52 درصد از پیش بینی هایش را 
محقق کرد. هیات مدیره اعالم کرده است که در نظر دارد 
به ازای هر سهم مبلغ 2200 ریال جهت تقسیم به مجمع 

عمومی عادی ساالنه سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

انتشار صورت های مالی
 6 ماهه سیمان داراب

ش��رکت س��یمان داراب با انتش��ار صورت های مالی 
ش��ش ماهه منتهی به 31 ش��هریورماه امسال به صورت 
حسابرسی ش��ده اعالم کرد در دوره یادش��ده درآمدی 
معادل 494 میلی��ارد و 717 میلیون ریال کس��ب کرد. 
از درآمد این شرکت بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 
کسر شد و سود ناخالص دوره به 107 میلیارد ریال رسید. 

شاخص کل بورس به کانال
 71 هزار واحدی سقوط کرد

ش��اخص کل ب��ورس و اوراق به��ادار در جری��ان 
معامالت روز چهارش��نبه با 398 واحد افت در ارتفاع 
71 ه��زار و 860 واح��دی س��قوط ک��رد. در این روز 
شاخص 30 ش��رکت بزرگ 19 واحد، آزاد شناور 487 
واحد، شاخص بازار اول 244 واحد، شاخص بازار دوم 
هزار و 102 واحد و صنعت 289 واح��د افت را تجربه 

کردند.

بورس سنگاپور اخطار گرفت
 بازار اوراق بهادار بورس سنگاپور با تاخیر سه ساعتی 
در شروع س��اعات معامالتی روز چهارشنبه این امکان 
را به کارگزاران داد تا سفارش��ات نادرست سهامداران 
خود را تصحی��ح کنند.این تاخیر که به دلیل مش��کل 
نرم اف��زاری ایجاد ش��ده بود فرص��ت مناس��بی را در 
اختیار کارگزاران و معامله گران قرار داد تا سفارش��ات 
مشتریان خود را منظم کرده و ش��بهات ایجاد شده در 
سفارشات را تصحیح کنند.این مشکالت نرم افزاری که 

برای س��ومین بار در س��ال جاری 
برای بورس س��نگاپور ایجاد شده 
چالشی اس��ت که هر س��ه بار در 
خص��وص بروز رس��انی سیس��تم 
معامالتی رخ داده اس��ت و هر بار 
آغ��از معامالت در این کش��ور را با 

مشکل روبه رو کرده است.

مس لندن به مدار صعودی رسید
خری�د نق��دی م��س در ب���ورس لندن ب��ا افزایش 
همراه شد و با نرخ 6 هزار و 454.50 دالر بر تن معامله 
ش��د.همچنین س��فارش خرید م��س برای س��ه ماهه 
آینده به مبلغ 6 ه��زار و 384.50 دالر معامله ش��د.در 
این بی��ن، خریدوفروش نقدی آلومینی��وم با قیمت دو 
هزار و 14.50 دالر و 2 هزار و 15 دالر معامله ش��د.قلع 
هم با ن��رخ 20 ه��زار و 245 دالر خریداری ش��د و به 
هر نرخ 20 ه��زار و 250 دالر در هر تن فروخته ش��د. 

گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که 
خریدوفروش روی با ن��رخ 2 هزار 
و 205.50 و دو ه��زار و 206 دالر 
انج��ام شد.س��رب ه��م در رینگ 
معامالت��ی با ن��رخ دو ه��زار و 17 
دالر خریداری و ب��ا قیمت هر تن 
دو هزار و 18 دالر به فروش رسید.

ادامه رشد سهام بازارهای آسیا
ارزش س��هام بازارهای بورس آس��یا رش��د مناسبی 
داش��ت و بازارهای بورس امریکا ه��م وضعیت بهتری را 
تجربه کردند، اما بازارهای بورس اروپا کاهش داشتند .در 
بازارهای بورس آسیا شاخص نیکی ژاپن رشد 32 صدم 
درصدی داشت.ش��اخص ش��انگ های هم 1.49 درصد 
افزایش داش��ت، اما ش��اخص هنگ کنگ ب��ا 95 صدم 
درصد افت مواجه ش��د. در بازارهای ب��ورس امریکا هم 
ش��اخص های داوجونز، F&P و مزدك افزایش هایی به 

ترتیب 58 صدم درص��د،  64 صدم 
درصد و 60 درصد را تجربه کردند.
همچنین در بازاره��ای بورس اروپا 
شاخص یورواس��تاتکس یک صدم 
درصد و دویچه هشت صدم درصد 
رشد داشتند، اما FTSE با افت 17 

صدم درصد مواجه شد.

بورس کاال

شرکت ها و مجامع
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سید محمد صدرالغروی

کارشناس و تحلیلگر گروه هفت ثانیه از بازار
فرشید شجاع



درحالی که تا چن��دی پیش هم��ه بازار ها 
منتظ��ر نتیج��ه مذاک��رات هس��ته ای بودند 
اتفاقات به گون��ه ای رقم خورد ک��ه همچنان 
فضای امی��د و انتظار ب��ر بازار ه��ای مختلف 
در ایران حاکم اس��ت، اگر چ��ه چند روز پس 
از تمدید زم��ان مذاک��رات س��رمایه گذاران 
در برخ��ی بازارها مانند بازار س��رمایه رفتاری 
هیجانی از خود نش��ان دادند و همین امر نیز 
سبب افت شاخص بورس شد اما در بازار های 
دیگر این رفتار هیجانی کمتر نمود داش��ته و 
همچنان فضا تقریبا مثبت است. کارشناسان 
اقتصادی نی��ز بر ای��ن نکته تاکی��د دارند که 
بخش عمده ای از مشکالت سرمایه گذاری در 
کش��ور، مربوط به فضای داخلی اقتصاد است 
و به همی��ن دلیل آین��ده س��رمایه گذاری در 
کشور را خیلی متفاوت از فضای قبل از تمدید 

مذاکرات ارزیابی نمی کنند. 
 در همین زمینه دکت��ر فرهاد غفاری، مدیر 
گ��روه اقتصاد دانش��گاه عل��وم و تحقیقات به 
»فرصت ام��روز« گفت: در ح��ال حاضر طبق 
روندی ک��ه از چند م��اه گذش��ته در اقتصاد 
کش��ور رخ داده اس��ت، انتظ��ارات تورمی تا 
حد زی��ادی از بی��ن رفت��ه و نا اطمینانی های 
موج��ود در همی��ن زمینه س��یر کاهش��ی را 
تجربه کرده اس��ت بنابراین یک ثبات نس��بی 
در فضای اقتصادی کش��ور حاکم ش��ده است 
از ای��ن رو می ت��وان یک ثب��ات نس��بی را در 
فض��ای اقتصادی کش��ور مش��اهده ک��رد لذا 
همین جریان رو به رش��د و مثب��ت در فضای 
اقتصادی کش��ور ادامه دار خواهد بود. وی در 
ادامه با اش��اره به نوس��انات مقطع��ی نرخ ارز 
افزود: البته این امر تا ح��دی می تواند فضای 
بازار را با مش��کالتی همراه کن��د و اگر این امر 
کنترل شود به نظر نمی آید مشکلی در فضای 
س��رمایه گذاری چه در بخش داخلی و چه در 
زمین��ه س��رمایه گذاری های خارجی رخ دهد 
بنابراین روندی که در گذش��ته ش��روع شد و 
وضع تحریم ه��ای بین المللی فضای اقتصادی 
ای��ران را دچار مش��کل کرد، ب��ا اتفاقات چند 
وقت اخیر و از همان ابتدای ش��روع مذاکرات 
رو به بهبود گذاش��ت و به نظ��ر می آید همین 
روند هم با تمدی��د مذاکرات دنبال ش��ود. از 
این جهت نمی توان گفت ب��ا تمدید مذاکرات 
فضای اقتصادی و س��رمایه گذاری در ایران با 

تاثیرات منفی مواجه شود. 
غفاری در ادامه با اش��اره ب��ه مقطعی بودن 
اثرات منفی تمدید مذاکرات در برخی بازار ها 
گفت: باید توجه داش��ته باش��یم که شاید اثر 
مثبتی که ممکن بود در نتیج��ه توافق نهایی 
به صورت یک ش��وک مقطعی به دلیل فضای 
روانی حاک��م بر ب��ازار اتفاق بیفت��د رخ نداده 
اما اث��ر منفی هم ب��ر فضای س��رمایه گذاری 
کش��ور مترتب نیس��ت. غف��اری ادام��ه داد: 
س��رمایه گذاری یک فرآیند بلند مدت اس��ت 
و نمی تواند متاثر از اتفاق��ات و تصمیمات آنی 
در زمینه های مختلف ش��کل بگیرد بنابراین 
نکته اصلی این اس��ت که انج��ام توافق به این 
مفهوم نیس��ت ک��ه فض��ای س��رمایه گذاری 
س��ریعا تغییر کرده و ش��رایط جدیدی بر آن 
حاکم خواهد ش��د ولی فضای روانی حاصل از 
جو بازار، می توانس��ت فضای مثبتی را در بازه 
زمانی کوتاه مدت رقم بزن��د بنابراین نباید جو 
بازار را به س��مت فضای منفی پی��ش ببریم و 
بگویی��م چ��ون مذاک��رات تمدید ش��د پس 
نتیج��ه ای حاصل نخواهد ش��د. کوت��اه کالم 
اینکه به نظر من جریان موجود که با ش��روع 
مذاکرات ش��کل گرفته عالئم مثبتی را پیش 

روی سرمایه گذاران قرار داده است.
 

یک واقعیت تلخ از روند سرمایه گذاری 
در کشور

فض��ای تولید و س��رمایه گذاری در کش��ور 
همواره متاث��ر از عوام��ل داخل��ی و خارجی 
زیادی بوده است. در این بین فضای اقتصادی 
سال های اخیر کش��ور به گونه ای رقم خورده 
که مرکز توجهات، معطوف به عوامل خارجی 
بوده است و عوامل ساختاری اقتصاد ایران که 
می تواند بیش��ترین تاثیر را در تحرک تولید و 

سرمایه گذاری در کشور بگذارد مغفول مانده 
است. دکتر محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه در این باره به »فرصت امروز« 
گفت: همان طور که می دانی��د در حال حاضر 
صرف نظر از عوام��ل خارجی، داخل کش��ور 
فضای مناس��بی جهت تولید و سرمایه گذاری 
وجود ن��دارد و عواملی نظیر ع��دم هماهنگی 
سیاس��ت های پولی و مالی، افزایش نرخ سود 
تس��هیالت در سیس��تم بانکی، بروکراس��ی 
عریض و طوی��ل موج��ود در فض��ای اداری، 
وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور، 
سودآوری باالی بخش واس��طه گری و داللی، 
بی ثباتی نرخ ارز و عواملی از این دس��ت سبب 
شده س��رمایه گذاران داخلی و خارجی فضا را 
برای س��رمایه گذاری در عرصه تولید مناسب 
نبینند و ترجیح بر این اس��ت که س��رمایه ها 
در بخش ه��ای واس��طه گری و غیر مول��د به 
کار گرفته شود. از س��وی دیگر سیاست های 
دولت هم ب��ه نوع��ی در راس��تای حمایت از 
واسطه گری و داللی در کش��ور است بنابراین 
س��رمایه گذاری در کش��ور نه صرف��ا به دلیل 
عوامل خارج��ی بلکه به دلیل مس��اعد نبودن 
ش��رایط و عوامل داخلی حال و روز مساعدی 

ندارد لذا در این سال ها با یک وضعیت کاهش 
سرمایه گذاری روبه رو بوده ایم. 

وی در ادام��ه اف��زود: یک واقعی��ت تلخ در 
رابط��ه با فض��ای س��رمایه گذاری در کش��ور 
این اس��ت که ط��ی س��ال های 1374 تا 91 
میزان س��رمایه گذاری تحقق یافته نسبت به 
س��رمایه گذاری برنامه ریزی ش��ده در کشور 
12 درص��د بوده اس��ت و این بدان معناس��ت 
که 88 درصد از ظرفیت ه��ا و قابلیت هایی که 
برای سرمایه گذاری در کش��ور وجود داشته، 

استفاده نشده است. 
کنترل فس��اد، فراهم کردن زیرساخت های 
اقتصادی، آموزش نیروی متخصص و به طور 
کلی ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری 

در کشور باید در اولویت قرار گیرد. 

عدم شفافیت آماری، سیگنال منفی 
برای سرمایه گذاران خارجی 

دکتر یوس��فی در ادامه در خص��وص فضای 
سرمایه گذاری در کشور پس از تمدید مذاکرات 
هسته ای با اش��اره به اینکه در یک سال گذشته 
و حتی در ش��رایط فعل��ی با تمدی��د مذاکرات 
فضای مثبتی در اقتصاد کش��ور حاکم ش��ده و 

کار ارزش��مندی ص��ورت گرفته اس��ت، افزود: 
با روندی ک��ه پیش آم��ده امید به حل ش��دن 
مسائل و رسیدن به تفاهم وجود دارد و این فضا 
می تواند بسیار کمک کننده باشد ولی اگر تصور 
کنیم همین فردا هم توافق��ی صورت بگیرد، باز 
هم مش��کالت زیادی بر سر راه س��رمایه گذاری 
و تولید در کش��ور وجود دارد و این طور نیست 
 ک��ه فض��ای س��رمایه گذاری در کش��ور کامال 

مطلوب شود. 
یوس��فی ادام��ه داد: از س��وی دیگ��ر عالئمی 
که از س��وی دولتم��ردان ب��رای ارائه ب��ه مردم 
و س��رمایه گذاران منتش��ر می ش��ود از س��وی 
س��رمایه گذاران خارجی رصد می شود. متاسفانه 
ما ش��اهد آن هس��تیم که آم��ار و ارقام منتش��ر 
شده از س��وی بانک مرکزی در حوزه متغیر های 
کالن و به وی��ژه در بخ��ش صنع��ت، آمار ه��ای 
دقیق و درستی نیس��ت و با آمار های بین المللی 
اختالفاتی دارد، بنابراین این پدیده سیگنال های 
منفی برای سرمایه گذاران خارجی برای ورود به 
بازار های ایران می فرس��تد و این عدم ش��فافیت 
اقتص��ادی می تواند فض��ای س��رمایه گذاری در 
 کشور را برای س��رمایه گذاران خارجی نامطلوب 

جلوه دهد. 

فرآیند جذب سرمایه گذاری در کشور 
دشوار است 

هادی حق شناس یکی دیگر از کارشناسان 
اقتصادی نیز در رابطه با فضای سرمایه گذاری 
در کش��ور اذع��ان ک��رد: طبیع��ی اس��ت که 
اگر تفاه��م کلی در مس��ئله هس��ته ای انجام 
می ش��د موانع خارج��ی س��رمایه گذاری در 
کشور برطرف می ش��د ولی باید توجه داشت 
ک��ه بخش��ی از مش��کالت مربوط ب��ه فضای 
س��رمایه گذاری کش��ور معطوف به مس��ائل 
داخلی اقتص��اد ایران اس��ت. عوامل��ی نظیر 
کار،  قوانی��ن  اداری،  س��نگین  بروکراس��ی 
سیاست های پولی و مالی کش��ور همه و همه 
سبب ش��ده فرآیند س��رمایه گذاری در کشور 
دش��وار ش��ود در حالی ک��ه در کش��ور های 
همس��ایه این روند بسیار آس��ان تر و سریع تر 

انجام می شود. 
حق ش��ناس در ادامه با اش��اره به مشکالت 
چهار س��ال گذش��ته اقتصاد ایران اف��زود: در 
این سال ها با توجه به ش��رایط تحریم فضای 
مناسبی در بخش تولید و س��رمایه گذاری در 
کش��ور وجود نداش��ت و در ابت��دای روی کار 
آمدن دول��ت جدید و با اقدام��ات اولیه ای که 
در جهت انجام مذاکرات و رس��یدن به تفاهم 
صورت گرفت تا حد زیادی ای��ن فضا تلطیف 
ش��د و در همین دور اخیر مذاک��رات، تمدید 
گفت وگوها این پی��ام را به س��رمایه گذاران و 
تولید کنن��دگان می دهد که نه تنه��ا تحریم 
جدی��دی در راه نیس��ت بلکه ام��کان توافق 
نهایی نیز طی هفت ماه آینده محتمل اس��ت. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ادام��ه داد: روند 
مذاکرات حاکی از آن اس��ت که ه��م در ایران 
و ه��م در غرب به خص��وص امریکا ای��ن اراده 
برای رس��یدن به توافق وج��ود دارد و این امر 
این پی��ام را ب��ه س��رمایه گذاران می دهد که 
موانع س��رمایه گذاری برطرف خواهد شد و به 
همین دلیل طی ماه های آینده به خصوص در 
بخش صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی احتمال 
جذب س��رمایه های خارجی بسیار زیاد است. 
در تولیدات داخلی هم ش��واهد و قرائن نشان 
می دهد که در هش��ت ماه ابتدایی سال جاری 
واردات کش��ور حدود 10 درصد افزایش یافته 
که بخش عم��ده آن ب��ه واردات م��واد اولیه 
بازمی گردد. همین امر س��بب افزایش نسبی 
رون��ق در بخش ه��ای تولیدی کش��ور ش��ده 
است. به عنوان مثال رش��د 60 تا 70 درصدی 
تولی��دات صنعت خودرو نش��ان از تس��هیل 

واردات مواد اولیه در این بخش دارد. 
حق شناس با اش��اره به رش��د منفی اقتصاد 
ایران طی س��ال های 91 و 92 اظهار داش��ت: 
رش��د منفی و ش��رایط دش��وار تولی��د در این 
س��ال ها نش��ان می دهد ک��ه نه تنه��ا ظرفیت 
جدیدی برای س��رمایه گذاری در کشور ایجاد 
نش��د بلکه ظرفیت های موجود هم به درستی 
مورد اس��تفاده قرار نگرفت. در نیمه اول س��ال 
93 اما ش��رایط ب��ه نح��و بهتری رق��م خورد 
بنابراین احتم��ال اینک��ه در نیمه دوم س��ال 
ج��اری و همچنی��ن در س��ال 94 ظرفیت ها و 
فضاه��ای جدی��دی در حوزه س��رمایه گذاری 
به وجود  آید، زیاد اس��ت. وی ادام��ه داد: نکته 
کلی��دی در رابطه ب��ا موضوع س��رمایه گذاری 
وضعیت بازار مس��کن اس��ت چرا که این بازار 
همچنان در شرایط رکود به س��ر می برد و اگر 
بخش مسکن بتواند از این رکود خارج شود به 
دنبال آن بس��یاری از بخش ها و صنایع مرتبط 
با آن رون��ق خواهد گرفت و تح��رک خوبی در 
اقتصاد کش��ور ایجاد می کن��د. وی در پایان با 
پیش بینی رش��د 3 تا 4 درصدی برای اقتصاد 
ایران در س��ال 93 و 94، فضای سرمایه گذاری 
 و تولید در کشور را رو به رشد و در جهت مثبت
 ارزیاب��ی ک��رد.  پیش بینی های کارشناس��ان 
اقتص��ادی کش��ور حاک��ی از آن اس��ت ک��ه 
جری��ان فعلی اقتص��اد ایران ادام��ه دار و روبه 
صع��ود اس��ت از ای��ن رو ب��ه نظر نمی رس��د 
تغیی��ری در فض��ای س��رمایه گذاری و تولید 
کش��ور به وج��ود  آی��د و اخت��الالت خاصی 
در اقتص��اد کش��ور رخ ده��د، بنابرای��ن یک 
روند صعودی با ش��یب مالی��م در بخش های 
قاب��ل و س��رمایه گذاری کش��ور   تولی��دی 

 تصور است. 

بررسی فضای سرمایه گذاری در ایران پس از تمدید مذاکرات

اگر خوش صدایی، بسم اهلل... آینده روشن سرمایه گذاری در ایران
کالف اول

تولید و نشر آثار فرهنگی 
فعالیت هایی  جزو  همواره 
است که قش��ر خاصی در 
جامعه درگیر آن هستند، 
از طرفی متاس��فانه سرانه 
مطالعه در کشور ما بسیار 
پایین است و افراد بهانه های مختلفی از جمله قیمت باالی 
کتاب و نشریات یا کمبود وقت و درگیری های روزمره را 
بهانه می کنند اما همه ما افراد زیادی را در اماکن عمومی 
در حال تردد می بینیم که با یک پخش کننده موس��یقی 
یا حتی تلفن همراهشان چند ساعتی در مسیر موسیقی 

گوش می دهند. 
پیش��نهاد امروز ما تولید فایل های صوتی از کتاب ها 
به صورت گس��ترده است، البته ش��اید برخی شرکت ها 
به ص��ورت محدود تا امروز این کار را کرده اند و ش��اید 
به دلیل عدم گس��تردگی یا پایین ب��ودن کیفیت این 
فایل ها یا حتی انجام نش��دن کار کارشناسی در تولید 
این فایل ها، اس��تقبال چندانی از آنها نش��ده است اما 
اگر خوش��بینانه به آن نگاه کنیم، می بینیم با س��رمایه 
بسیار کم و اس��تخدام چند نفر که صدای خوبی دارند 
و در زمینه کتابخوانی دس��تی بر آتش دارند می توانید 
با تولید فایل های صوتی از کتاب های داس��تان و رمان 
و حتی مجموعه ش��عرها، فایل های صوتی تهیه کرده و 
با قیمت پایین در مجموعه سی دی به فروش برسانید.

ب��ا توجه ب��ه روحی��ه ایرانیان ک��ه از طرف��ی وقت 
و پ��ول زی��ادی ب��رای مطالعه ص��رف نمی کنن��د اما 
عالق��ه زیادی هم ب��ه این مقوله دارن��د، می توانید هم 
صاح��ب ی��ک کس��ب و کار فرهنگی پردرآمد ش��وید و 
 هم ش��اید بتواند افراد را به س��مت فرهنگ کتابخوانی 
س��وق دهد. پس اگر ش��ما هم به دنبال یک س��رمایه 

گذاری دو سویه هستید دست به کار شوید.
 

کالف دوم:
یکی از ش��هرهای زیبا و 
خوش آب و ه��وای ایران 
قزوی��ن اس��ت که ش��اید 
کمتر به آن نگاه توریستی 
ش��ده اس��ت در حالی که 
این شهر می تواند به عنوان 
یکی از ش��هرهای گردش��گری ایران معرفی ش��ود، اما 
ش��اید یکی از دالیلی که این شهر را از مرکز توجه دور 
کرده، نبود برخی امکانات الزم در این شهر است، مثال 
وجود هتل های لوکس و مناسب برای مسافران یکی از 

همین کمبودهاست.
 استاندارقزوین گفته است ساخت هتل برای قزوین 
ی��ک ضرورت، نیاز و دغدغه حیاتی اس��ت و همان طور 
که برای احداث بیمارس��تان ه��زار تختخوابی پیگیری 
صورت می گیرد با همان نگاه احداث هتل برای استان 
مهم اس��ت و در دس��تور کار ق��رار دارد. مرتضی روزبه 
در ادام��ه افزوده مدیریت ارش��د اس��تان ی��ک نگاه و 
جهت گیری حمایتی از س��اخت هتل در قزوین دارد و 
ساخت هتل توسط بخش خصوصی نمی تواند از میزان 
اهمیت و حمایت مدیران در تسریع و تکمیل این قبیل 

پروژه ها بکاهد. 
پس ش��ما هم چنانچه از ساکنان این شهر هستید یا 
دس��تی در ساخت و س��از دارید برای تاسیس یک هتل 
لوکس و س��تاره دار سری به قزوین بزنید که امروز نیاز 

به وجود آن در این شهر حس می شود. 

کالف سوم: 
س��رمایه گذاری در ه��ر 
ب��ازاری با ریس��ک همراه 
کس��ی  تقریب��ا  اس��ت. 
نمی توان��د ب��ازاری را پیدا 
کند که سرمایه گذاری در 
آن کامال مطمئن و بدون 
ریس��ک باش��د. از جمله این بازارها بازار سرمایه است. 
تا این لحظه که در حال نوش��تن این کالف هس��تیم، 
تقریبا قیمت س��هام در کف قیمتی خ��ود قرار دارد. با 
توجه ب��ه اینکه مذاک��رات به هفت م��اه دیگر موکول 
ش��د، کارشناس��ان پیش بینی می کنند ک��ه هم  اکنون 
س��رمایه گذارانی که به دنبال کسب سود در میان مدت 
و بلند م��دت هس��تند، با توج��ه به پتانس��یل بنیادی 

شرکت های بورسی، می توانند به این بازار ورود کنند.
 البته افزایش قیمت در نرخ دالر هم موضوعی است 

که نباید از آن غافل شد. 
زیرا این بازارها موازی هستند و افزایش یکی، ممکن 

است به کاهش دیگری بینجامد.
 اما از آنجا که دولت از بازار سرمایه حمایت می کند، 
می توانی��د ب��ا دوری از تصمیم ه��ای هیجانی، با خیال 

راحت تری وارد بورس شوید.

متاس��فانه در س��ال های اخی��ر 
در بخ��ش تولید و س��رمایه گذاری 
فرصت س��وزی های زیادی صورت 
گرفته و آنچنان که باید از بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط )SME ه��ا( 
حمای��ت نش��ده اس��ت ب��ه همین 
دلی��ل بخ��ش قاب��ل مالحظ��ه ای 
از س��رمایه هایی که بای��د به بخش 
تولید اختصاص می یافت به س��مت 
داللی و واس��طه گری و بخش های 
غیر مولد و غیر مفید اقتصاد س��وق 
داده ش��ده اس��ت اما در مدت شش 
ماه اخیر با حمایت های حداقلی که 
از تولید و س��رمایه گذاری در کشور 
انجام ش��ده بخش��ی از س��رمایه ها 
در حال بازگش��ت به فض��ای تولید 
اس��ت. موید این صحبت ه��ا آمار و 
ارقام افزایشی در بخش صدور پروانه 

کسب اس��ت، منتها نکته اصلی در 
این آمار و ارق��ام میزان به کارگیری 
س��رمایه و نیروی کار متخصص در 
این فعالیت هاست که به لحاظ آماری 
حامل نکات ظریفی است.  در بخش 
بنگاه های بزرگ هنوز فضای زیادی 
برای رسیدن به نقطه مطلوب وجود 
دارد و ظرفیت های بسیار باالیی برای 
سرمایه گذاری و سود آوری به چشم 
می خورد البته نشانه هایی از تحرک 
در ای��ن بخش مش��اهده می ش��ود 
اما ذک��ر چند نکته در باب س��رعت 
بخشیدن به روند موجود ضروری به 

نظر می رسد.
 نکت��ه اول در خص��وص ح��ذف 
داللی  ه��ای غیر مفی��د و غیر ضرور 

در ساختار اقتصادی کشور است.
نکته دوم مفید به فایده دانستن 

تولی��د ملی ب��رای اقتصاد کش��ور 
توسط دولتمردان و سیاستمداران 
و نهادینه ک��ردن فرهنگ تولید در 

کشور است.
نکته س��وم فراهم کردن امکانات 
و اعط��ای تس��هیالت مناس��ب 
و ارزان قیم��ت ب��ه اف��راد مول��د و 

بنگاه های تولیدی است.
نکته چه��ارم ایج��اد زمینه های 
رشد بنگاه های تولیدی و فضا سازی 
ب��رای ص��ادرات محص��والت این 

بنگاه هاست.
بنابرای��ن ب��ا رعایت ای��ن نکات 
می توان به حرکت جریان س��رمایه 
به س��مت تولی��د امیدوار ب��ود لذا 
در ی��ک نگاه کل��ی می ت��وان روند 
سرمایه گذاری در ش��ش ماه آینده 
بازار در بنگاه های کوچک و متوسط 

را مثب��ت ارزیاب��ی ک��رد و آین��ده 
روشنی را در ماه های آینده به لحاظ 
س��رمایه گذاری در فعالیت ه��ای 
تولیدی متصور ب��ود. نکته کلیدی 
در باب سرمایه گذاری این است که 
نمی توان س��رمایه گذاری را قائم به 
نتیجه مذاکرات هس��ته ای دانست، 
چرا ک��ه س��رمایه گذاری نمی تواند 
منحص��را معطوف به یک ش��اخص 
باشد و ش��اخص های زیادی در آن 
موثر اس��ت. واقع امر این اس��ت که 
توجه و اهمیت دادن به بخش تولید 
و سرمایه گذاری در کشور می تواند 
باع��ث تح��رک و ایجاد انگی��زه در 
سرمایه گذاران ش��ود و اگر بنا باشد 
به چشم انداز مندرج در سند 1404 
برس��یم، توجه به این ام��ر ضروری 
اس��ت بنابرای��ن باید سیاس��ت ها 
به صورت واقعی در مس��یر حمایت 
از تولید و سرمایه گذاری تدوین شود.

س��رمایه گذاری در بخ��ش بزرگی 
مانند کشاورزی با اما و اگرهای فراوانی 
همراه اس��ت. زیرا بخش اعظمی از آن 
به میزان درآمدهای دولت��ی از فروش 
نفت بس��تگی دارد. از یک طرف هرگاه 
درآمدهای نفتی افزایش می یابد، دولت 
برای س��رمایه گذاری در کش��اورزی با 
دست باز عمل می کند و بودجه بیشتری 
را برای آن در نظر می گیرد. اما از سویی 
دیگر، هرگاه این درآمدها کاهش یافت، 
توجه دولت به کش��اورزی بیشتر شد 
و به آن به عنوان ی��ک بخش موثر برای 
جبران کمبودها و همچنین ایجاد امنیت 
غذایی، چشم دوخت. بنابراین در هر دو 
طرف معادله، وزنه حمایت از کشاورزی 
س��نگینی می کند. اما ای��ن قضیه در 
مورد بخش خصوص��ی کامال متفاوت 
است. سرمایه گذاران این بخش، به طور 

طبیعی به دنبال امنیت و س��ودآوری 
معقول می گردند. این در حالی اس��ت 
که اگ��ر از زوایای مختلف ب��ه موضوع 
نگاه کنیم، می بینیم کمبودهای منابع 
آبی و خاکی و مس��ائلی مانند دخالت 
دول��ت در تنظیم قیم��ت محصوالت، 
انگیزه ها را به ش��دت کاهش می دهد. 
به عنوان مثال، شاید گران شدن کاالیی 
مانند کف��ش، آنچنان موج��ی در بین 
مردم ایجاد نکند اما ب��اال رفتن قیمت 
محصولی مانند سیب زمینی، تیتر اول 
بسیاری از رسانه ها می ش��ود و مردم را 
دلواپس می کند. در ای��ن مواقع، دولت 
با اعمال سیاس��ت های مختلف، سعی 
در کاه��ش قیمت دارد ام��ا در مواقعی 
که قیمت همین محصول تا جایی که 
موجب ضرر و زیان کش��اورز می شود، 
کاهش می یابد هیچ اقدامی برای کنترل 

و افزایش آن ص��ورت نمی گیرد. هرچه 
باشد، حدود 30درصد جمعیت کشور 
را جامعه روس��تایی تشکیل می دهد و 
این دسته به نوعی با مشاغل کشاورزی 
امرار معاش می کنند. بنابراین در چنین 
شرایطی، یک سرمایه گذار انگیزه الزم 
برای هزین��ه کردن در این بخ��ش را از 

دست خواهد داد. 
زی��را همان طور که گفته ش��د، او به 
دنبال سود و امنیت است. حال بعید به 
نظر می رسد س��رمایه گذاری دولت در 
بخش کشاورزی، برای هفت ماهی که 
دور جدید مذاکرات شروع شود، کاهش 
یابد. این بخش تقریبا مستقل عمل کرده 
و صدمات بسیار کمتری نسبت به بخش 
صنعت و خدمات از تحریم ها دیده است. 
به عبارتی واردات و صادرات محصوالت 
کش��اورزی و نهاده ها کمتر با موضوع 

تحریم تداخل پیدا کرده و مشکلی از این 
بابت گریبانگیر این بخش نمی شود. البته 
ناگفته نماند که کوچک شدن زمین ها 
و تقس��یم اراضی کش��اورزی در از بین 
بردن انگیزه ها بی تاثی��ر نبوده اند، زیرا 
سرمایه گذاری در زمینی که مثال یک 
هکتار وسعت دارد، در بسیاری از موارد 
به صرفه نخواهد بود و سرمایه گذاری در 
آن بی معناست. تنها زمین های بزرگ و 
چندین هکتاری است که سرمایه گذاری 
را توجیه پذیر می کند. با تمام این تفاسیر، 
شکی نیست که در صورت مثبت بودن 
نتیجه مذاکرات، زمینه ب��رای حضور 
بخش خصوصی تس��هیل خواهد شد. 
از یک طرف س��رمایه گذاران خارجی 
برای ورود تشویق می ش��وند و از طرف 
دیگر، سرمایه داران داخلی، وقتی شرایط 
اقتصادی ایران را برای حضور در بازارهای 
جهانی مساعد ببینند، رغبت بیشتری 

برای ورود پیدا می کنند. 

سرمایه گذاری در کشاورزی، تحریم نمی شناسدلزوم حمایت واقعی از تولید و سرمایه گذاری 
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آینده اقتصادی برای همه و بیش��تر از همه برای س��رمایه داران و 
س��رمایه گذاران حائز اهمیت اس��ت، به گونه ای که در شرایط کنونی 
می خواهند بدانند با توجه به اینکه نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و 
گروه 1+5 برای هفت ماه دیگر تمدید شد، وضعیت آینده بازار در این 
مدت به چه صورت پیش خواهد رفت؟ از این رو به س��راغ دکتر ولی 
نادی قمی »مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین« رفته ایم تا در این 

خصوص نظر او را جویا شویم. 
دکتر نادی قمی به »فرصت امروز« می گوید: به نظر می رسد مسئله 
اصلی اقتصاد ایران و به تبع آن بازار س��رمایه، در حال حاضر موضوع 

کسری بودجه دولت است.
 با توجه به محدودیت اعمال ش��ده برای مقدار ف��روش نفت و نیز 
کاهش قابل مالحظ��ه قیمت آن در هفته های اخیر، کس��ری بودجه 
بیش از پیش مورد توجه است. دولت باید به طریقی بتواند این کسری 
را جبران کند. از نظر کارشناس��ان اقتصادی و بازار سرمایه، از جمله 
راه های جبران کسری بودجه دولت، افزایش قیمت حامل های انرژی، 
افزایش عوارض روی محصوالت صادراتی شرکت ها، افزایش حقوق 
مالکانه معادن، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و افزایش نرخ دالر 
اس��ت که همه این راه ها موجب افزایش هزینه ش��رکت ها و کاهش 

سودآوری شان می شود.
 البته ش��رکت ها می توانند با تاخیر چندماهه اث��ر تورم را به جیب 

مشتریانشان منتقل کنند. 
درخص��وص افزایش ن��رخ دالر، موض��وع برای ش��رکت هایی که 
محصوالتشان متاثر از نرخ های جهانی است )اکثر شرکت های بورسی 
چنین ویژگی دارند( متفاوت است. این دسته از شرکت ها اثر پذیری 

مثبتی از افزایش نرخ دالر دارند. 
کس��ری بودجه؛ ت��وان دول��ت را برای ایج��اد تح��رک در اقتصاد 
و پرداخ��ت بدهی هایش ب��ه بانک ه��ا و پیمان��کاران دولتی کاهش 
می دهد. از طرف دیگر اثر تورمی کسری بودجه دولت موجب تثبیت 
نرخ های باالی کنونی س��ود س��پرده بانکی و نرخ بازده مورد انتظار 
مشارکت کنندگان می شود. بنابراین بازار سهام هم از سمت نرخ تنزیل 

و هم از نظر رشد سود موردانتظار ش��رکت ها تحت فشار قرار خواهد 
گرفت. لذا وزن اخبار منفی در شرایط کنونی بازار باالست. چنانچه در 
مدت باقی مانده از س��ال اتفاق مثبتی در خصوص تحریم ها، افزایش 
قیمت مواد خام و کاهش سود س��پرده های بانکی بیفتد، شاهد رشد 

بازار خواهیم بود. 
نادی قمی در پاسخ به اینکه وضعیت بازار های رقیب چگونه ارزیابی 
می ش��ود، می گوید: وضعیت رکودی اقتصاد در بازارهای رقیب بازار 
سرمایه نیز حاکم اس��ت. تنها بازار جذاب سپرده های بانکی است که 
موسسات مالی مس��ابقه نرخ دارند و نرخ هایی پیشنهاد می دهند که 
با واقعیت های جاری اقتصاد و کاهش فعالیت های اقتصادی منطبق 

نیست. 
کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که کاهش تورم ماه های اخیر 
عمدتا از جنس کاهش فعالیت های اقتصادی بوده اس��ت. با توجه به 
باال بودن نرخ پول، هنوز افزایش نرخ سود در قیمت کاال، مسکن و... 
منعکس نش��ده اس��ت، لذا این اعتقاد وجود دارد که فعال فنر جهش 
یکباره قیمت در برخی کاالها نظیر، مس��کن و... و دالر در حال جمع 

شدن است. 
این کارشناس در توصیه به سرمایه گذاران در حوزه بورس و اوراق 
بهادار می افزاید: در درجه اول باید گفت که فرهنگ سرمایه گذاری در 
بازار سهام کشور نهادینه نشده است و قوانین جامع و مدرنی در این 
زمینه وجود ندارد.  رفتار سرمایه گذاران حقیقی و خرد عمدتا توده وار 
است و به تبعیت از یک یا چند س��رمایه گذار پیشرو اقدام به خرید یا 
فروش می کنند. قاعدتا خری��د یا فروش اوراق به��ادار باید بر مبنای 
تحلیل ص��ورت گیرد.  س��رمایه گذاران مبتدی بای��د بدانند که بازار 
سهام بازاری توام با ریسک است و خطر از دست دادن بخشی از اصل 
سرمایه شان وجود دارد، لذا برای مدیریت ریسک شان باید از افراد و 
شرکت های حرفه ای مشورت بگیرند. این افراد می توانند به جای خرید 
مستقیم سهام، واحدهای صندوق های س��رمایه گذاری را خریداری 
کنند یا اینکه مدیریت ثروتش��ان را طی قرارداد های سبدگردانی به 

شرکت های دارای مجوز بسپارند. 

فرهنگ سرمایه گذاری نداریم

عباس نعیم امینی 

علی فاضلی
رییس اتاق اصناف ایران

کوهسار خالدی
پژوهشگر اقتصاد کشاورزی



اگر تاریخ رشد شرکت های بزرگ را بررسی کنیم، بی شک 
اگر نه نخس��تین اما مهم ترین عاملی که س��بب ش��ده این 
شرکت ها روند رشد را طی کنند و بر قله صنعت خود بنشینند، 
ایده های نویی است که در آنها پیاده سازی شده است. دنیای 

امروز دنیایی است که رقابت در آن افزایش یافته و مردم فقط 
به دنبال رفع نیازه��ای اولیه خود نیس��تند و عالقه مندند 
در کنار صنایعی که نیازش��ان را برط��رف می کند، امکانات 
بیشتری را دریافت کنند و اولویت انتخاب کاال از سوی آنها 
امکانات متفاوت اس��ت. در ایران مدیریت ایده، اتفاقی است 
که نتوانسته آنچنان که باید در صنایع ما وارد شود. این اتفاق 

ناشی از آن است که صنایع بزرگ ما انحصاری هستند و مقوله 
رقابت که چرخ حرکت ایده است، در این صنایع نقشی ندارد. 
در بحث مواد خوراکی ش��اید بتوان تاحدودی این مدیریت 
ایده را مشاهده کرد، ولی همچنان صنایع ما با این استراتژی 
مدیریتی آش��نا نیس��تند. در این زمینه با دکتر جعفر قیدر 

خلجانی  به گفت وگو   نشسته ایم که در ادامه می خوانید. 

مدیریت ایده در ایران در گفت وگو با جعفر قیدرخلجانی بررسی می شود 

بدون وجود فضای رقابت، ایده ارزشی ندارد
مدیریت ایده ها )1(

جوزف ش��امپیتر، اقتصاددان بزرگ اعتقاد داشت ایده نو 
سرآغاز هر کارآفرینی در دنیاست. او تخریب فعال را به عنوان 
عنصر کلیدی در ایجاد ایده جهت کارآفرینی مطرح می کند و 
می گوید کارآفرینی نیروی محرکه ای است که پس از تخریب 

فعال بروز می یابد. 
اما آنچه می تواند بین کارآفرینان تمایز ایجاد کند مدیریت 
ایده ها پس از شروع هر کس��ب و کاری است چرا که در نبود 
ایده  های دیگران امکان رشد و توس��عه در هر کسب و کاری 
می تواند کمرنگ ش��ود. مدیری��ت ایده اگر در ش��روع یک 
کسب وکار تاثیر چندانی نداشته باش��د ولی در ادامه مسیر 
می تواند تعیین کننده باشد و کارآفرینی بدون مدیریت ایده ها 

حیات زیادی نخواهد داشت. 
ابتدا اجازه دهید سیر تطور مدیریت ایده در دنیا را بیان کنم: 
امپراتور شوگان هشتم که به یوکوش��یمین توکوگاوا در 
ژاپن معروف است در سال 1721 میالدی یعنی نزدیک به 
300 سال پیش دستور داد با استقرار جعبه های کوچکی در 
معابر پر رفت و آمد شهروندان ژاپنی، ایده های آنها را در رابطه 
با حکومت و راه حل هایی که به نظرشان می رسد، جمع آوری 
کنند. او با این کار به عنوان نخستین کسی در تاریخ ثبت شد 

که به شکل نظام مند اقدام به دریافت ایده های مردم کرد. 
21 سال بعد یعنی در سال 1742 پادشاه کشور سوئد در 
یک اقدام ج��دی تصمیم گرفت از ایده های ش��هروندان در 
تصمیم گیری های سلطنتی اس��تفاده کند. او افرادی را در 
کمیته های س��لطنتی عضو کرد و با تشکیل جلسات و ارائه 
ایده های سلطنتی توانست ش��رایط حکومت خود را بسیار 

بهبود بخشد. 
 در سال 1770 برنامه های دریافت ایده در ناوگان دریایی 
ارتش انگلستان به کار گرفته شد و با این کار دستاوردهای 
این ناوگان به چندین برابر افزایش یافت. بیشتر فتوحات این 

ناوگان بعد از اجرای مدیریت ایده بود. 
تمام موارد باال مدیریت ایده در حوزه سیاس��ی و نظامی 
است ولی 142سال پیش یعنی در سال 1872 شرکت آلمانی 
کروپ به عنوان نخستین ش��رکتی بود که در جمع آوری و 
مدیریت ایده کارکنان خود اقدام کرد و به عنوان نخس��تین 
بنگاه کسب و کار در دنیا که به مدیریت ایده روی آورده، نه تنها 
در تاریخ نام خود را ثبت کرد بلکه با این روش به بزرگ ترین 

شرکت تجاری تبدیل شد. 
22 س��ال پس از کروپ آلمان، در س��ال 1894فردی به 
نام جان پاترس��ون امریکایی نظام مدیریت دریافت ایده را 
در کارخانجات »ان س��ی آر« راه اندازی کرد. این اتفاقات در 
ش��رایطی می افتاد که هنور مدیریت علمی و کالسیک هم 
ظهور نکرده بود. کارآفرینانی که در فضای قرن 19 این گونه 
رفتار می کردند به عنوان نابغه ه��ای مدیریتی در زمان خود 

بودند. 
چهار سال پس از شرکت ان سی آر، این شرکت کداک بود 
که با تعیین جایزه دو دالری برای هر ایده به مشارکت دادن 

کارکنان اقدام کرد. 
در سال 1915 وقتی کانابوچی بوسکی از شرکت ان سی آر 
بازدید کرد پس از بازگشت از امریکا در شرکت  افی که با نام 
خودش داشت سیستم دریافت ایده از کارکنان را اه اندازی 

کرد.
در زمان جنگ جهانی دوم با توجه به نیاز کشورها در زمینه 
ادوات جنگی تعداد ایده ها در این زمینه در امریکا به دو برابر 
افزایش یافت. در این دوره به هر ای��ده ای که مورد قبول در 

صنایع قرار می گرفت تا 100 دالر جایزه پرداخت می شد.
پس از جنگ دوم جهانی ادوارد دمینگ وقتی دید سیستم 
کیفیت او در امریکا طرفدار ندارد به ژاپن مهاجرت کرد. او با 
طرح بهبود مستمر و ارائه ایده های نو در قالب کایزن خدمت 
بزرگی به رشد و توس��عه صنایع در ژاپن داشت. ژاپنی ها با 
ارج گذاری به او بزرگ  ترین جوایز کیفیتی خود را به نام ادوارد 

دمینگ نامگذاری کردند.
پس از مدتی در ژاپن نظام دریاف��ت ایده از کارکنان مورد 
استقبال همه صنایع قرار گرفت و شرکت های بسیار کمی 
را می شد پیدا کرد که از چنین سیستمی برخوردار نباشد. 
آنها مدیریت دریافت ایده را با نظام پیش��نهادها رواج دادند 
طوری که شرکت تویوتا با سرانه 9/17 پیشنهاد برای هر نفر و 
دریافت دو میلیون پیشنهاد و ایده نو از کارکنان مزیت رقابتی 

بی مانندی را به دست آورد. 
ایده نو در صورتی می تواند تحقق یابد که مدیران ارش��د 
ریسک اجرای آن را قبول کنند. در این زمینه دکتر جان سیلی 
براون، مدیر نوآوری و ایده های نو در شرکت زیراکس می گوید: 
»اگر مدیر ارش��دی از یک ایده نو و پرخطر پشتیبانی کند و 
دست آخر آن ایده با شکس��ت مواجه شود آینده شغلی وی 
به شدت آسیب می بیند، در حالی که اگر همان مدیر جلوی 
ایده های نو را بگیرد که می توانس��تند پیروز و تعیین کننده 
باش��ند، پیامدهای منفی این کار برای او بسیار بسیار کمتر 

خواهد بود.
مدیریت ایده های نو در هر س��ازمانی شاید اکنون مهم تر 
از مدیریت های کیفیت، فنی و... باش��د. برای اینکه بتوانید 
کارکنانی خالق داشته باش��ید مراحل سه گانه زیر می تواند 

موثر باشد. 
1- کشف ایده 

هر ایده با اکتشاف شروع می شود. در طول فرآیند اکتشاف 
چالش های کسب وکار فهمیده می شود و اینکه چه ایده ای 
می تواند جذابیت های جدیدی برای مشتریان به وجود آورد و 
باعث محکم شدن چارچوب های کسب و کار شود. فرضیات 
به طور مرتب مورد آزمایش ق��رار می گیرد و زمانی که بتواند 
به خلق ارزش بیش��تری بینجامد ایده مورد شناسایی قرار 

می گیرد. 
2- نهفتگی ایده 

فرآیند نهفتگی ایده نو یادگیری نیازهای کس��ب و کار را 
شامل می شود. در این مرحله تعداد زیادی از فرضیات آزموده 
می شوند. در این مرحله وقتی مشتریان مجذوب شدند، پروژه 
نهایی کلید می خورد. در این مرحله شاید ایده نو آسیب پذیر 
باشد و باید اجازه داد ایده نو ش��کل کامل خود را پیدا کند و 

ظهور یابد. این دوره باید با عقالنیت بیشتری سپری شود. 
3- شتاب در تجاری سازی ایده نو

آخرین مرحله در فرآیند تکوین یک ایده نو زمانی است که 
باید ایده را وارد بازار کنیم تا خلق ارزش بیشتری برای سازمان 
به وجود آید. این یک لحظه حساس و حیاتی است، زیرا نقطه 
انتقال تمام زحمات گذشته است. اگر در این مرحله ضعیف 
عمل شود احتمال ناکامی بسیار زیاد است، چرا که نبود یک 
ارتباط مناسب با مش��تریان و شبکه ضعیف توزیع می تواند 

شرایط بدی برای شما به وجود آورد. 
 p. nosrati@yahoo. com

شرکت ایده بنیان، نیاز دنیای امروز
 Dean و  Alan G.Robinson :نویس�ندگان

M.Schroeder
ش��رکت های ایده بنیان ب��ه ش��رکت هایی می گویند که 
مقامات بلندپایه آنه��ا را اداره می کنند ام��ا ایده پردازی کار 
پایین دستی هاس��ت. این رویه برخالف روال معمولی است 
که اکنون در ش��رکت های گوناگون دارای سیستم سنتی 
پیاده می شود.  عمده ترین مانع شرکت ها در نهادینه کردن 
لزوم ایده پردازی از سوی کارمندان تمایالت طبیعی شخصی 
اس��ت. افراد می پندارند که هرچه رتبه شان در یک سازمان 
باالتر باشد، دایره قدرتش��ان برای فرمایشی کردن و کنترل 
اوضاع بیشتر می شود. شرایط جاری در شرکت ها دائم یادآوری 
می کند که مدیران در موضعی باالتر از کارمندان هستند. این 
وضعیت شکافی را میان مدیریت و کارکنان ایجاد می کند. 
برای مقابله با این مشکل پیشنهاد ما استخدام مدیران کاربلد 
و به روز رسانی مدیران کنونی اس��ت. این مدیران باید دارای 
ویژگی هایی چون فروتنی، خوب شنیدن، توانایی معلمی، 
پیش��رفت خواهی، روابط عمومی قوی، ذهن اجرایی و توان 
 کار تیمی باشند. برای به روز رس��انی مدیران کنونی کاربرد 
س��از و کارهای��ی چ��ون ش��فافیت، پاس��خگو ب��ودن و 

مسئولیت پذیری از مهم ترین عوامل است. 
مانع عمده دیگر بر س��ر راه س��ازمان ها نبود ترازبندی یا 
سرجای خود نبودن است. فرهنگ یک سازمان باید به گونه ای 
باش��د که از ای��ده خط مقدمی ها )کارمندان( پش��تیبانی و 
سیس��تم مدیرتی را س��ازماندهی کند که در آفرینش و به 
سرانجام رساندن ایده ها کوشا باش��د. این فرآیند را می توان 
»س��نگ فرش« نام نهاد. برای ترازبن��دی، دو گام مهم باید 

برداشته شود: نخست استراتژی و دوم سیستم مدیریت. 
برای پیاده س��ازی ترازبندی در یک س��اختار س��ازمانی 
می توان از دو اس��تراتژی اس��تفاده کرد: ترازبن��دی افقی و 

ترازبندی عمودی. 
ترازبندی عمودی: ترازبندی اهداف و فعالیت های سطح 
باال در همه سطوح سازمان را گویند که نیازمند یکپارچگی 
در اهداف سازمانی و جداسازی اهداف سطح باال از هم قطار 

سطح پایین شان است. 
ترازبندی افقی: اطمینان از اینکه شاخه های گوناگون 
یک سازمان به خوبی در تعامل با یکدیگر کار می کنند. برای 
رسیدن به این مهم پیشنهاد ما بازسازی فیزیکی محل کار و 
برداشتن موانع میان بخش های گوناگون، ایجاد دیدگاهی که 
منافع سازمانی در آن حرف اول را می زند، استفاده از مفهوم 
مشتری درون زا یا استفاده از سیستمی درست برای پاداش و 

تشویق برای کارهای اجرایی اصولی است. 
از طرف��ی در سیس��تم مدیری��ت ایده ه��ا نی��ز بای��د 
سرمایه گذاری هایی انجام شود. این سرمایه گذاری ها باید در 
چهار حوزه بودجه بندی و منابع، سیاست ها و قوانین، فرآیندها 

و مراحل، ارزیابی و سیستم پاداش انجام شود. 
در بخش بودجه بندی و منابع باید به زم��ان، پول و یاران 
کمکی توجه داش��ت. در بخش سیاست ها و قوانین تحلیل 
اندیشمندانه پیش از اتخاد سیاست ها مهم است. فرآیندها و 
مراحل باید به دست کسانی سپرده شود که خودشان درگیر 
کار هستند و در ارزیابی و سیستم پاداش، تشویق باید برای 

ایده و اجرا با هم در نظر گرفته شود و نه ایده به تنهایی. 
مترجم: سارا گلچین

سیستم مدیریت ایده در شرکت 
دارویی جانسن

ش��رکت جانس��ن،  یک ش��رکت تولید کننده دارو در 
بروکسل  پایتخت بلژیک است. این شرکت در سال 1953 
تاسیس شد. بنیانگذار این شرکت فردی به نام پل جانسن 

بود که شرکتی به نام خودش تاسیس کرد. 
ش��رکت جانس��ن اکنون با 61 سال پیش��ینه فعالیت 
سیستم مدیریت ایده را پیاده کرده است. هدف این شرکت 
از پیاده سازی سیستم مدیریت ایده این بود که ایده های 

رنگارنگ در بخش های گوناگون به خوبی مدیریت شوند.

طرح مسئله
جانسنی ها به دنبال ابزاری آنالین برای انتشار، مدیریت 
و دس��ته بندی ایده های ارائه شده از س��وی کارمندان در 
بخش های مختلف بودند. راهکاری مورد قبول ش��رکت 

قرار می گرفت که منسجم و کامل باشد. 

راهکار
این شرکت از مشاوره یک مرکز مدیریت ایده و همزمان 
یک سیستم مدیریت موارد خاص اس��تفاده کرد. این دو 
به این ش��رکت کمک کردند تا تمام ایده ها و پیشنهادها 
را رصد و مدیریت کند و به هر یک از آنها واکنش مناسب 

نشان دهد. 
جانس��ن در این مس��یر مراح��ل پیش رو را پشت س��ر 

گذاشت: 
-  دسته بندی ایده های هر یک از بخش ها

-  به اشتراک گذاری تمامی ایده های فرستاده شده در 
یک صفحه در اینترنت تا همه بتوانند ایده ها را ببینند.

 - دادن فرصت رأی به کارمندان تا آنها بتوانند به ایده 
مورد عالقه شان رأی دهند.

-  امکان بررسی تمامی ایده ها از س��وی کارمندان هر 
بخش برای رد یا تایید آنها

-  راه اندازی یک سیس��تم گزارش ده��ی برای مدیران 
هر بخش و دریافت گزارش هایی از آنه��ا در زمینه تعداد 

ایده های رسیده در راه و موارد در حال بررسی.

نتیجه
راهکار به کار گرفته شده در این شرکت دارویی که حاال 
از آن با نام IACT یاد می شود، یک موفقیت به تمام معنا 
بود. این راهکار سود و منفعت آشکاری برای این شرکت 
داشت و مدیران را بسیار راضی کرد.  همان طور که گفته 
شد راهکارهای به کار گرفته شده در شرکت جانسن بسیار 
خوب جواب داد. آنها توانستند با استفاده از این راهکارها 
به نتایج بسیار خوبی برسند. نتایج ورود مدیریت ایده به 
این ش��رکت آنقدر خوب اس��ت که مدیران شرکت های 
دیگر با آگاه��ی از هر یک از آنها مش��تاق به اس��تفاده از 
مدیریت ایده در نهاد متبوع خود می شوند. استفاده بهینه 
از زیرساخت های موجود، همکاری و هماهنگی سریع تر و 
ملموس تر کاربران، مس��ئولیت پذیری باالتر و هزینه های 
درازمدت کمتر از جمله درخشان ترین نتایجی است که در 

این فرآیند نصیب شرکت جانسن شده است. 

اساسا  ایده پردازی در ایران 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ایده پ��ردازی را در دو ح��وزه 
می توانی��م بررس��ی کنیم. یکی 
درحوزه کالن و دیگری در حوزه 
س��ازمان اس��ت. در حوزه کالن 
برای اینکه مقوله ایده موردتوجه 
قرار گیرد باید فضا و بس��تر الزم 
برای این امر فراهم ش��ود تا افراد 
و گروه ها دس��ت به ایده پردازی 
بزنند. گاه این شرایط با گفت وگو 
و همفکری فراهم می شود، گاه از 
طریق توسعه  آی تی و شبکه های 
خاص ب��ه وجود می آی��د. اما اگر 
بستر های الزم برای ایده پردازی 
فراهم نش��ود، نمی ت��وان انتظار 
داشت که ایده خاصی ارائه شود. 
چون وقتی بس��تر فراهم نیست، 
عالقه ای برای ایده پ��ردازی نیز 
فراهم نمی ش��ود. در حوزه کالن 
در ایران تنها ش��اهد هستیم که 
چند کارگروه کوچک ایجاد شده 
که توسط بخش های خصوصی 
هدایت می ش��وند و در جاهایی 
مانند مجلس ش��ورای اسالمی 
ایده می دهند. اگر بخواهیم این 
وضعیت را تغییر بدهی��م باید با 
بستر سازی ش��رایط آن را فراهم 
کنیم تا بتوانیم خروجی و تاثیر آن 

را در کشور ببینیم. 
در کش�ور م�ا ب�ه دلی�ل 
نوعی انحصار گرای�ی مقوله 
معنای�ی  رقاب�ت چن�دان 
ن�دارد، بنابراین ب�ه تبع آن 
ایده و ن�وآوری چندان مورد 
توجه قرار نمی گی�رد، با این 
اوصاف در س�طح س�ازمان 
این ایده پردازی به چه نحوی 

اتفاق می افتد؟ 
در سطح سازمان در ابتدا باید 
بدانیم که چرا س��ازمان به دنبال 
خلق ایده اس��ت، وقتی در کشور 
ما همه س��ازمان ها می توانند هر 

نوع کاال و خدمات��ی ارائه دهند و 
در همین حال نی��ز به بقای خود 
ادامه دهند، ایده پ��ردازی در آنها 
چه اهمیتی می تواند داشته باشد. 
بنابرای��ن در بحث ای��ده، رقابت 
خیلی اهمیت دارد. در سازمانی 
که بق��ای آن اهمی��ت دارد و در 
صورت ورشکستگی تمام سرمایه 
سازمان به خطر می افتد، شاهد 
هس��تیم که توجه به ایده بسیار 
مهم می شود و سازمان در سطوح 
مختلف خود به سمت ایده پردازی 
می رود. چرا که بقای سازمان در 
گرو این ایده هاس��ت و سازمان یا 
تالش می کند از ایده های موجود 
اس��تفاده کند ی��ا فض��ا را برای 
ایده پردازی فراه��م می کند. در 
کشور ما س��ازمان های بزرگ که 
همه دولتی هس��تند و بقایشان 
تضمین ش��ده اس��ت، بنابراین 
ایده پردازی در آنها معنا ندارد. اما 
سازمان های خصوصی که رقیب 
دارند خواه ناخواه به سمت خلق 

ایده می روند. 
ای�ن خل�ق ای�ده در چ�ه 
سطحی و چگونه در سازمان 

شکل می گیرد؟ 
ایده پ��ردازی در س��ازمان در 
س��طوح مختلف اتفاق می افتد. 
گاه در س��طح راهبردی است که 
اس��تراتژی ها و اهداف سازمانی 
را جهت می دهد، گاه در سطوح 
پایینی و در میان کارکنان اتفاق 
می افت��د. حتی گاه در س��طوح 
بس��یار ریز که چن��دان اهمیتی 
ن��دارد ای��ن ایده پ��ردازی اتفاق 

می افتد. 
بح�ث مدیری�ت ای�ده ب�ا 
و  پیش�نهادات  صن�دوق 
انتق�ادات مط�رح ش�د، چه 
میزان ای�ن بح�ث می تواند 
در ایده پردازی موثر باش�د و 
اکنون چه تغییرات�ی در این 

امر اتفاق افتاده است؟! 
سیستم صندوق پیشنهادات 
ب��ه ن��درت می تواند در س��طح 
کالن نقشی داشته باشد و سبب 
ایده پردازی در ح��وزه راهبردی 
شود. از این نظام بیشتر می توان 
در س��طوح پایین مانند کیفیت 
کاال یا خدم��ات اس��تفاده کرد. 
برای ایده پردازی در سطح کالن 
مدیران و متولیان باالدس��ت از 
طریق ارتباطات و ایجاد گفت وگو 
و تبادل نظر می توانند در جهت 
اه��داف ب��زرگ س��ازمانی قدم 
بردارند و به ایده پردازی بپردازند. 
اساسا خلق ایده در درون سازمان 
اتفاق می افت��د و ایده های خارج 
از س��ازمان چن��دان در این روند 
موثر نیستند. البته در این زمینه 
مشاورانی وجود دارند که کمک 
می کنند س��ازمان راهکارهایی 
را برای رس��یدن به خل��ق ایده 
اتخاذ کند، اما ای��ن افراد چندان 
در حیطه ایده پردازی نمی توانند 
کمک کننده باشند. این سازمان 
و افراد آن هس��تند که نسبت به 
توانمندی سازمان اشراف دارند 
و براساس آن می توانند ایده های 

مناسب ارائه کنند. 
ای�ن رون�د ایده پ�ردازی 
چگونه ش�کل می گی�رد، آیا 
هر ایده ای در سازمان قابلیت 

اجرا دارد؟! 
ممکن است ایده های مختلفی 
از داخل و خارج از س��ازمان ارائه 
ش��ود، اما ایده هایی در آن میان 
اهمی��ت دارن��د که با اه��داف و 
خواسته های سازمان در ارتباط 
باشند. در گذشته فقط ایده های 
درون سازمانی اهمیت داشت،اما 
اکنون یک مقدار فضا تغییر کرده 
و مقوله ای به عنوان ن��وآوری باز 
مطرح شده که در این بحث به این 
امر پرداخته می شود که ایده هایی 

که از خارج از سازمان هم می آیند 
می توانند موثر و کارا باشند. گاه 
حتی گفته می شود دانشمندان 
و کس��انی که در آزمایش��گاه ها 
هس��تند می توانند در این روند 
بسیار کمک کنند. حتی با توسعه 
ش��بکه های تحت وب شرایطی 
فراهم ش��ده که در ش��بکه های 
ب��زرگ اف��راد نخب��ه مختل��ف 
می توانند بیایند و نظرات و ایده 
هایشان را درباره یک موضوع ارائه 
کنند و از همین درگاه است که 
تح��والت عمده ای در س��ازمان 
ایجاد می شود. در س��ازمان ها با 
ایجاد انگیزش هایی مانند جایزه 
و ثبت ایده به نام افراد چه داخل 
چه خارج از سازمان می توان افراد 

را به ایده پردازی تشویق کرد. 
در کل چ�ه فاکتور هایی در 
زمین�ه مدیریت ای�ده موثر 

است؟ 
دو فاکتور ایده پردازی مبتنی 
بر اهداف و دیگری حمایت از ایده 
سبب می شود که ایده در سازمان 
ش��کل بگیرد. افراد از این منظر 
اس��ت که متمایل و عالقه مند به 
ایده پردازی می شوند. زمانی که 
هدف سازمان برای ایده پردازی 
به بستر س��ازی ب��رای ای��ن امر 
می انجامد، خواه ناخواه سازمان در 
نقش حامی ایده ها رخ می نماید 
و با سیستم های تشویقی سبب 
می شود که افراد سازمان به ارائه 

ایده هایشان متمایل شوند. 
 در سازمان های ایرانی دیده 
می شود که حتی زمانی که بقا 
اهمیت دارد، باز هم ایده های 
نویی ارائ�ه نمی دهند و مدام 
از ایده های غربی الگوبرداری 
می کنن�د. بنابرای�ن، حت�ی 
ایده های ما نوعی تقلیدگونه 
است این شرایط به نظر شما 

ناشی از چیست؟! 

مهم ترین موض��وع در حیطه 
ایده پردازی که منجر به اهمیت 
آن می ش��ود، ترس از عدم دوام 
اس��ت. اگر فرض کنید کسی در 
جنگل رها ش��ده و تهدید حمله 
حیوانات درنده را در اطراف خود 
می بیند، ناگزی��ر راهکاری برای 
حفاظت و رهای��ی خود می یابد. 
اگ��ر ش��رکت های ما نی��ز این 
تهدید ها را از نزدیک احس��اس 
کنن��د، مطمئن��ا ایده پ��ردازی 
درم��ورد آنه��ا در اولوی��ت قرار 
می گیرد. اگر ای��ن تهدید خیلی 
جدی نباش��د و بقای سازمان به 
آن وابسته نشود سازمان لزومی 
برای توجه ب��ه آن در خود حس 
نمی کن��د. در ایران نی��ز فضای 
کار دولت��ی اس��ت و رقاب��ت و 
عرصه کس��ب و کار لزومی برای 
پرداختن به ایده ه��ای جدید را 
فراهم نمی کند. از س��وی دیگر، 
جدا از دولتی بودن، سازمان های 
م��ا ش��ناختی نس��بت ب��ه نیاز 
م��ردم ندارند تا با این ش��ناخت 
تغییرات��ی در کااله��ا و خدمات 
خود ایجاد کنند. وقتی شناخت 
وجود نداش��ته باش��د حتی اگر 
ایده پردازی ه��م اتفاق بیفتد، به 

نتیجه نمی رسد. 
درباره همین بح��ث مدیران 
سازمان یکسری ایده از غرب بر 
می دارند و در سازمانش��ان پیاده 
می کنن��د و چ��ون ای��ن ایده ها 
ب��ا رفت��ار و نیاز های م��ردم ما 
همخوان نیست، سرنوشتی جز 
شکس��ت ندارند. بنابراین، مانند 
خارج از کش��ور یکسری شرکت 
باید باش��ند تا رفتار و نیاز مردم 
و مصرف کننده را بررس��ی کنند 
و ای��ن پژوهش ه��ا را در اختیار 
سازمان ها قرار دهند تا اگر ایده ای 
 خلق می ش��ود با خواسته مردم 

همخوان باشد. 

 پرویز نصرتی کردکندی
مدیر منابع انسانی شرکت ایران سازه

وقتی دو یا چند نفر با هم اجتماع 
می کنند که اوال نسبت به هم احساس 
همبس��تگی دارند، ثانیا دارای محور 
اساسی یا هدف مشترکند، ثالثا دارای 
وحدت عمل هستند به طوری که با 
هم گفت وگو و تفاهم برقرار می کنند و 
در فعالیت ها و مباحث مشارکت دارند 
و نسبت به هم احساس تعلق می کنند. 
در این حالت می توانیم از وجود یک تیم 

سخن بگوییم. 
عواملی که موجب به وجود آمدن 

تیم می شوند به قرار زیر هستند:
1- یک ه��دف مش��خص میان 

اعضای تیم وجود دارد. 
2- افراد تیم برای هم خوش��ایند 

هستند. 
3- یک رهب��ری ب��رای برقراری 
هماهنگی میان اعضای تیم وجود دارد. 
در هر تیم قاعدتا باید مشخصات 

زیر وجود داشته باشد:
- هدف مشترک

- ضوابط و مقررات

- همبستگی گروهی
- تش��کیل جلس��ات بح��ث و 

گفت وگو
- تصمیم گیری
- تقسیم وظایف

- عملکرد هماهنگ
- رهبری

چرا کار تیمی نس�بت به کار 
فردی ارجحیت دارد؟

اول- وجود افراد متفاوت موجب 
می شود نسبت به هم نقش مکمل 
داش��ته باش��ند و ایده ه��ای هم را 

تکمیل کنند. 
دوم- اطالعات هر فرد به تنهایی 
کامل نیست ولی وقتی دو یا چند نفر 
اطالعات خ��ود را روی هم بگذارند 
تصویر بهت��ری از موض��وع حاصل 

خواهد شد.
سوم- برخی از انسان ها در بعضی 
فرآیندهای تفکر استعداد بیشتری 
نسبت به دیگر افراد دارند و در برخی 
دیگر اس��تعداد کمتری دارند، لذا 

وقت��ی اس��تعدادهای مختلف در 
کنار هم ق��رار می گیرند می توانند 

به راه حل های بهتری دست یابند. 

قوانین اساس�ی فعالیت های 
تیمی

- تمام اعضای تیم باید احساس 
تعلق نسبت به تیم داشته باشند.

- بین اعض��ای تیم الزم اس��ت 
احترام متقابل وجود داشته باشد. 

- تمام اعضا باید کوشش داشته 
باشند تیم را برای دستیابی به راه حل 

نهایی کمک کنند. 
- تمام اعضای باید خود را مکلف 
سازند در تصمیم گیری ها مشارکت 

داشته باشند. 
- تم��ام اعضا ضروری اس��ت در 
جلسات تیم به طور منظم و به موقع 

حضور یابند. 
- الزم اس��ت می��ان اعضای تیم 

اعتماد متقابل وجود داشته باشد.
- ضروری است اعضا در ارتباط با 

هم احساس امنیت کنند. 

- هر ف��رد باید موفقی��ت تیم را 
موفقیت خود بدان��د و لذا در جهت 

موفقیت تیم تالش کند. 
- اعضا بای��د از تک روی بپرهیزند 
و س��عی کنن��د اقداماتش��ان را در 
هماهنگی با دیگر اعضای تیم به انجام 

رسانند. 
رهبری تیم

چون دانایی و توانایی افراد در انجام 
امور مختلف یکسان نیست، هر اقدام 
جمعی نیازمند راهنما و رهبری است 
که متناس��ب با خصوصیات تیم و 
هدف آن، از خصوصیات جسمی و 
شخصیتی الزم برای جلب همکاری 
خواس��تاران رس��یدن به آن هدف 

برخوردار باشد. 
کسانی برای رهبری تیم مناسب 
هستند که کوش��ش ها و تالش های 
تیم را بتوانند هدایت و هماهنگ کنند 
تا تیم بتواند به س��مت اهداف اصلی 
خود حرکت کند. تمای��ز اصلی این 
افراد با دیگران در این است که همواره 
هدف نهایی را در نظر دارند. مسیر کار 

آنها همواره براس��اس نظم و انضباط 
استوار است و تسلط کافی بر همه امور 
دارند. آنها همواره به اعضای تیم اعتماد 
دارند مگر آنکه دالیل محکمی برای 
عدم اعتماد به شخصی داشته باشند. 
هیچگاه به شخص دیگری حسادت 
نمی ورزند. قوت و ضعف نقش گروهی 
اش��خاص را ب��ه وضوح تش��خیص 
می دهند و از هر عضو ب��ه نحو موثر 
بهره برداری می کنند لذا آنها هستند 
که نقش و مرز کاری هر عضو را تعیین، 
خأل را شناس��ایی و جهت پر کردن 
آن اقدام ف��وری می کنند. صحبت 
کردن با آنها بس��یار راحت است و با 
آنکه حرف زیادی برای گفتن دارند 
ولی برای آنکه ب��رای صحبت کردن 
دیگر اعضا مجال الزم را فراهم سازند، 
از صحبت کردن پرهی��ز می کنند. 
در حقیقت، رهبر دس��تور کار تیم 
را مشخص می س��ازد، اولویت ها را 
تش��خیص می دهد، نظرات اعضا را 
جمع بندی  و حکم نهایی تیم را بیان 
می کند و هر جا الزم باشد تصمیمی 
اتخاذ کند با قاطعیت و با توجه به رای 

اکثریت تصمیم گیری می کند. 

کار تیمی چیست و چگونه رهبری می شود؟
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بازاره��ای س��نتی ی��ا همان 
راس��ته های قدیم��ی هنوز هم 
در دل کالنش��هرهایی چ��ون 
ته��ران نف��س می کش��ند و در 
بافت تاریخ��ی پایتخ��ت هنوز 
بازارهایی به چش��م می خورند 
که روزانه پذی��رای چندین هزار 
نفر فروشنده و خریدار هستند و 
گردش مالی بسیار باالیی هم در 
این میان رقم می خورد. هنوز هم 
هس��تند افرادی که برای خرید 
اجناسی مش��خص راه خود را به 
سمت این مناطق کج می کنند 
ت��ا از مراکز بورس ای��ن منطقه 
خرید کنن��د. یعن��ی بازارهای 
خیابان مولوی و چهارراه مولوی 
مانند امین السلطان، حضرتی و 
سیداس��ماعیل. هرچند بناهای 
تاریخ��ی ای��ن ب��ازار نفس های 
آخر را می کش��ند ک��ه درواقع 
از ظاهرش��ان می ت��وان چنین 
برداشتی داشت. نبض اقتصادی 
بس��یاری از خانواده ها زیر سقف 
ای��ن داالن ه��ای پیچ درپی��چ 
می زند. اما به نظر می رس��د که 
تا چند سال دیگر نشانی از سنت 
در این بافت های قدیمی ش��هر 
نمی ماند چون کمر خمیده اغلب 

این بازارها کامال مشهود است. 

بازارهایی که باید قاب 
خاطرات باشند

بافت تاریخی تهران می تواند 
جایگاه��ی ب��رای بازآفرین��ی 
خاط��رات و یادگاره��ای دور و 
دراز مردم باش��د نه جایی برای 
خالفکاری. بعضی از منطقه های 
نزدیک به بازار ب��زرگ تهران و 
بازاره��ای ریز و درش��تی که در 
اط��راف آن وج��ود دارد، تقریبا 
ب��ه منطق��ه غیرامن��ی تبدیل 
شده اس��ت که هر کسی جرأت 

رفتن به آن را ن��دارد. مگر اینکه 
روزنامه ن��گار باش��ی و مجبور و 
البته کنجکاو. س��ر نترس را هم 
باید به همه آنچه نوش��تم اضافه 
کنید. با شهرداری منطقه مورد 
نظر چندین ب��ار تماس گرفتیم 
ک��ه مس��ئوالن کلهم اجمعین 
در جلس��اتی مش��خص حضور 
داش��تند. »فردا تماس بگیرید 
اگ��ر بودن��د برایت��ان هماهنگ 
می کنی��م« جمل��ه ای ب��ود که 
بارها ش��نیدم. اما انگار پشت آن 
کمیته ه��ای تخصصی معماری 
باده��ای س��ردی م��ی وزد که 
س��وزش تا مغ��ز اس��تخوان در 
و دی��وار ای��ن بناه��ای تاریخی 
فرورفته اس��ت. دیوارها انگار به 
بیماری گری دچار شده باشند، 
دیگ��ر رنگ وروی��ی برای ش��ان 
نمانده است. س��قف های ضربی 
ک��ه ی��ادگار دوره ای از تاری��خ 
معماری این مملک��ت بوده اند، 
گله به گله رو ب��ه نابودی رفته اند 
و طرفه آنکه قسمت های ویران 
ش��ده را با ایرانیت پوش��انده اند 
که تناقض طنزآمیزی با س��ایر 

قسمت ها دارد. 

بازار مولوی
مول��وی یعن��ی جای��ی برای 
خریدوف��روش برن��ج، حبوبات، 
چ��ای، ان��واع غ��الت، روغ��ن، 
ظ��رف و ظ��روف روی، ظروف 
پالس��تیکی، انواع پارچه، فرش 
ماشینی، وس��ایل کباب و قلیان 
از قبی��ل منقل و س��یخ و زغال 
مرغوب! دیگ بزرگ نذری پزی 
و لیوان ه��ای روی که س��ال ها 
قب��ل در خان��ه مادربزرگ��م 
دیده ب��ودم که برای ی��خ از آنها 
اس��تفاده می کرد. روی هر کیلو 
بین 12ه��زار و 500 تا 16هزار 
و 500 توم��ان قیم��ت دارد. 
مثال یک دیگ ب��زرگ 50نفری 
ت��ا 500ه��زار توم��ان قیم��ت 
نهایی اش تعیین ش��ده اس��ت. 
منقل ه��ا بی��ن 20 ت��ا 35هزار 
تومان. هر سیخ مخصوص کباب 
کوبی��ده ه��زار و 500 تومان و 
هر س��یخ نازک مخصوص جگر 
و غی��ره ه��م 800توم��ان. یک 
قلیان بس��یار ش��یک بل��وری با 

همه اجزای مرغ��وب تا 70هزار 
تومان تمام می ش��ود. البته اگر 
عمده بخواهید یعنی مثال برای 
قهوه خانه ه��ا، با تخفی��ف ویژه 
حس��اب می کنند. این را یکی از 
فروشندگان جوان قلیان فروشی 
می گوید. درواق��ع قهوه خانه ها 
و چای خانه ها مش��تریان اصلی 

عمده فروش های قلیان هستند 
و هیچ معل��وم   نیس��ت که این 
هم��ه اخط��ار و چفت و بس��ت 
که علیه قلیان وج��ود دارد چرا 
فروش��گاه هایش هر روز رنگ و 
لعاب بیشتری به خود می گیرند 
و فروشنده ها هم به نظر متضرر 

نمی رسند؟! 

گشتی در اطراف بازار مولوی و راسته های قدیمی اش
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راسته

بازار حضرتی یا بازار دروازه
ای��ن ب��ازار از جمل��ه بازاره��ای قدیم��ی ته��ران 
محس��وب می ش��ود. بازاری با س��قفی ضربی و البته 
ت��ازه ایرانیت ش��ده. جالب اس��ت که وقتی به س��ایت 
شهرداری های مناطق 20گانه تهران مراجعه می کنید، 
یکی از کمیته های مش��خص ش��ده، کمیته معماری 
و بازس��ازی ش��هری نام دارد. البته هیچ معلوم نیست 
بازسازی و معماری شهری صورت گرفته در این مناطق 
از چه نوعی است که نه تنها به چشم نمی آید بلکه کامال 
از ریخت و قیافه ه��م افتاده ان��د. درحالی که بازارهای 
این مناطق  از جمله بازار حضرتی از   مکان های بسیار 
پرتردد تهران محسوب می شوند. زیرا مغازه داران این 
بازارها عمدتا عمده فروش هایی هستند که تغذیه کننده 
بس��یاری از خریداران ریز و درش��ت در س��طح شهر 
هستند. مهم تر اینکه منطقه مولوی تا چهارراه مولوی 
در زمره مناطق قدیمی تهران است و بافت تاریخی این 
منطقه خود به تنهایی می تواند جاذب گردشگران هم 
باش��د. اما آنچه از معماری این مناطق به جا مانده جز 

خرابه هایی نیست که حسابی توی ذوق هم می زنند. 
ش��اید تصور این صحنه برای هر کسی جالب باشد 
که موتورس��واران به راحتی از می��ان داالن بازار عبور 
می کنند و از این طرف به آن ط��رف می روند. در بازار 
حضرتی این صحنه ها عادی اس��ت. چاله و چوله های 
کف ب��ازار هم که جای خ��ود دارد. وقت��ی از مجتمع 
ک��ورش در غرب ته��ران بازدی��د می کنی��د و بعد به 
بازارهای اینچنینی می روید، درس��ت مانند این است 
که کسی را بعد از سال ها غارنشینی به پنت هاوسی در 
یکی از گران ترین نقاط دنیا پرتاب کنند. درست مانند 
بنگال بعد از سال های جنگل نشینی و بعد رسیدن به 
شهر! انگار اینجا کسی توقع خاصی ندارد. مردم تنها 
به دنبال این هستند که قیمت ها کمی ارزان تر باشد. 
ظاهر مش��تریان هم نش��ان از اوضاع مالی نه چندان 
مس��اعد آنها دارد. خانمی که چادرش را زیر چانه اش 
محکم گرفته و در حال انتخاب شکالت است در پاسخ 
به س��والم که چرا چنین بازاری را برای خرید انتخاب 
کرده است، می گوید: محل زندگی من همین اطراف 
اس��ت. از طرفی قیمت های مناس��ب این بازار مرا به 

اینجا می کشاند.

بازار امین السلطان
آن طرف خیابان و درس��ت روبه روی بازار حضرتی، 
ب��ازار داالن مانندی به نام امین الس��لطان واقع ش��ده 
اس��ت. بازاری که روزگاری برای خودش ب��رو و بیایی 
داش��ته اس��ت و حتی یکی از معروف ترین کبابی های 
تهران قدی��م در اطراف همین بازار بوده اس��ت؛کبابی 
عباس ش��مرونی. می��دان امین الس��لطان ک��ه دیگر 
چی��زی از هوی��ت تاریخ��ی اش باق��ی نمانده اس��ت، 
روزگاری همچون یک می��دان می��وه و تره بار بزرگ، 
 محل تخلی��ه بارهایی ب��وده که از اطراف ته��ران وارد 

می شده است.
 درواقع کس��به این بازار نقش��ی بنی��ادی در اداره 
اوضاع اقتصادی شهر داشته اس��ت. چنانچه پیرمردی 
در ب��ازار فعل��ی امین الس��لطان در م��ورد قدمت این 
بازار می گوی��د: این ب��ازار متعلق به دورانی اس��ت که 
ماشین اس��بی بود یعنی قبل از ماش��ین دودی، یعنی 
بیش از 100 س��ال پی��ش. حال بازاری ب��ا این قدمت 
که می توان��د نمادی برای هویت یک ش��هر باش��د، با 
ه��ر روزی که مغ��ازه داران کرکره ها را ب��اال می دهند، 
چتر سقفش بس��ته تر می ش��ود. س��ردر ورودی بازار 
امین الس��لطان نمونه ای از معماری 100 س��ال اخیر 
اس��ت. هرچند چیز زیادی از این معماری باقی نمانده 
اس��ت و ایرانیت هایی که با بدس��لیقگی به این سقف 
 اضافه ش��ده اند، هیچ تناس��بی ب��ا معماری ای��ن بازار 

تاریخی ندارند.
 ای��ن مس��ائل در حالی اس��ت ک��ه روزانه ه��زاران 
نفر برای خری��د مایحتاج خ��ود به این ب��ازار مراجعه 
می کنن��د یا به اصط��الح خ��ود بازاریان اینج��ا پاخور 
بس��یار خوبی دارد. در ادامه ایرانیت ها، س��قف ضربی 
شروع می شود. س��قفی که بس��یاری از قسمت هایش 
 ریخته اس��ت. در این بازار ت��ا دلت��ان بخواهد جنس 

فیک ریخته است.
 فروشگاه ها همان حجره های قدیمی اند. پیرمردهایی 
با کت های رنگ ورورفته و چشم های مورب در آستانه 
حجره ها نشس��ته اند و با ن��گاه منتظری ب��ه دو طرف 
داالن بازار نگاه می کنند. ش��کالت، فندک، نخودچی 
و کش��مش، پتو، روفرشی، کاپش��ن، انواع شلوار، انواع 
پالتو، آجی��ل و خش��کبار، برن��ج و حبوب��ات، حوله، 
زی��ورآالت بدل��ی، لباس های هن��دی و پاکس��تانی و 
غیره تنها مش��تی نمون��ه خروارها کاالیی اس��ت که 
در بازار امین الس��لطان عرض��ه می ش��ود و درواقع از 
ش��یر مرغ تا جان آدمی��زاد در این ب��ازار قدیمی پیدا 
 می ش��ود و تنه��ا گمش��ده های بازاره��ای اینچنینی   

توجه مسئوالن است.

مشتریان
از روی لب��اس افرادی که در ای��ن بازارها رفت و آمد 
می کنن��د،  می توان ح��دس زد که به لح��اظ مالی از 
طبقات متوس��ط به پایی��ن جامعه هس��تند. حوالی 
صبح، اغلب مش��تریان م��رد هس��تند. هرچند تعداد 
مش��تریان زن هم ه��ر چه به س��اعات ظه��ر نزدیک 
می شویم، بیش��تر می ش��ود. لهجه افغانی در این بازار 
زیاد به گوش می خورد. خری��داران افغان در این بازار 
به چشم می خورند. حتی بسیاری از فروشندگان افغان 
هس��تند. در این بازار افرادی ب��رای خرید لباس های 
افغانی، پاکس��تانی و هندی مراجعه می کنند. در بازار 
امین الس��لطان چندی��ن حجره لباس ه��ای هندی و 
پاکستانی و افغانی عرضه می کنند؛ لباس های بچگانه و 
بزرگسال. رنگارنگی و زرق و برق این لباس ها به نحوی 
اس��ت که با س��لیقه های خاصی جور در می آید. این 
لباس ها چون در زمره لباس های سنتی قرار می گیرند، 
برای مشتریان این بازار تقریبا گران هستند. لباس های 
بچگانه بی��ن 45هزار تا 60هزار توم��ان قیمت گذاری 
شده اند. همچنین لباس های بزرگساالن بین 200 تا 

300هزار تومان قیمت دارند.

رهن و اجاره
هزینه های ره��ن و اجاره در بازار حضرتی بس��ته به 
متراژ مغازه متنوع اس��ت. مغازه ها همگی دارای متراژ 
باالیی هس��تند. هرچند اکثر مغازه داران صاحب ملک 
هستند اما به طور متوسط هزینه های رهن در این بازار 
تا 10 میلیون تومان است و اجاره بین 800 هزار تومان 
تا یک میلیون و 500 هزار تومان. در بازار امین السلطان 
بیشتر مغازه داران صاحب ملک هستند. اما اجاره ای ها 
بین 800 تا یک میلیون توم��ان هزینه می کنند. رهن 
هم به طور معمول تا 10 میلیون تومان اس��ت. به گفته 
یکی از فروشندگان مس��ن این بازار س��نتی، بیش از 
106 حجره ریز و درش��ت در زیر این طاق نیمه ریخته 
فعالیت می کنند. اما در راسته خیابان مولوی نرخ رهن 
و اجاره داستان دیگری به خود می گیرد. از سر میدان 
محمدیه که خیابان مولوی ش��روع می شود، قیمت ها 
نجومی اس��ت. تا جایی که در کنار مترو، رهن مغازه ها 
تا 100 میلیون تومان هم می رسد. اما هرچه به سمت 
چهارراه مولوی پیش بیایید، نرخ ها حالت معقول تری 
به خود می گیرند. البته اجاره های بر خیابان همچنان 
باالست اما از هزینه رهن کاس��ته می شود. مثال هزینه 
مغازه 30 متری که بر خیابان مولوی واقع ش��ده باشد، 
حداقل ش��ش میلیون تومان اجاره و 30 میلیون رهن 
است. در راسته خیابان مولوی مراکز خرید جدیدی هم 
با دو الی سه سال س��اخت احداث شده است که ظاهر 
تقریبا به سامان تری دارند. هرچند رد شرشرهای باران 
را که از سقف تا روی زمین کش��یده شده اند، می توان 
دید. حداقل داستان این است که ویترینی برای عرضه 
اجناس خود ایجاد کرده اند و البته اجناس با سایر نقاط 
بازار به لحاظ کیفیت تفاوت فاحش��ی ندارند. قیمت ها 
هم چند هزار تومانی گران تر است. یکی از فروشندگان 
در مورد هزین��ه رهن و اج��اره در مرک��ز خرید عادل 
می گوید: اینجا چون تازه تاسیس است، هزینه رهن هر 
مغازه تا 10 میلیون تومان است و اجاره ماهانه هم یک 

میلیون تومان. 

تاریخ منقرض بازار

میدان امین الس��لطان، عن��وان یک��ی از بزرگ ترین 
میادین قدیمی شهر تهران بود که قدمت آن به اواسط 
عهد قاجاریه می رسید. این میدان بزرگ برای مدت های 
طوالنی بزرگ ترین و مهم ترین بارانداز میوه و سبزیجات 
و تره بار در سطح ش��هر تهران بود و بخش قابل توجهی 
از مایحتاج س��اکنان تهران در این زمینه، از این میدان 
تامین می شد. بخش اعظم این میدان بزرگ و تاریخی و 
ازجمله سردر باشکوه آن، که به مرور زمان فرسوده شده 
بود، در س��ال های اخیر و به منظور احداث خیابان ها و 
ساختمان های جدید نابود ش��د و برای همیشه از میان 
رفت.  می��دان امین الس��لطان از تاسیس��ات و بناهای 
ساخته شده توسط ابراهیم خان امین السلطان، پدر میرزا 
علی اصغرخان اتابک اعظم که او نیز لقب امین السلطان 
داشت، اس��ت. ابراهیم خان امین السلطان این میدان را 
در نزدیکی دروازه قدیمی حضرت عبدالعظیم بنا کرد. 
از تاریخ دقیق س��اخت و احداث این میدان اطالعی در 
دست نیست اما به نظر می رسد که این میدان بزرگ از 
همان اوایل احداث خود، مخصوص باراندازهای عالفی و 
میوه و سبزی بوده  است. این میدان بعدها توسط میرزا 
علی اصغرخان اتابک اعظم )امین السلطان دوم( گسترش 
داده ش��د و تا مدت ها بارهای زغ��ال و خواروبار و هیزم 
تهران نیز، منحصرا در این میدان تخلیه و سپس به سایر 

محله های تهران فرستاده می شد. 

کاروانسرای خانات
تاجرانی که با ش��ترهای خود، ک��ه بارهایی از میوه و 
تره بار، خشکبار، گندم، حبوبات، تنباکو و... داشتند و از 
سراسر ایران برای فروش و ارائه اجناس خود، به میدان 
امین السلطان می آمدند، برای استراحت به کاروانسرای 
خانات یا کاروانسرای هرندی می رفتند. گرچه در اطراف 
میدان بزرگ امین السلطان نیز، حجره های بسیار قرار 
داشت اما کاروانسرای خانات با حجره ها و حیاط وسیع 
خود، مناسب ترین محل برای استراحت تجار و شتربانان 
بود. این محل همچنین چرخ یابوهای معروفی داش��ت 
که هر کس��ی که می خواس��ت چرخ کرایه کند به آنجا 
می رفت و این چرخ یابوها را )که نقش وانت های امروزی 

را در حمل و نقل ایفا می کردند(، کرایه می کردند. 

قیمتکاال

هر کیلو 6 تا 10 هزار تومانانواع شکالت

  35 تا 95هزار تومانانواع پتو

  45 تا 90 هزار تومانروفرشی )بسته به متراژ(

10 تا 35 هزار تومانحوله

15 تا 35هزار تومانکیف

25 تا 85 هزار تومانکفش مردانه

55   تا 70 هزار تومانکاپشن

40 تا 65 هزار تومانشلوار جین

گزارش 2

به زب��ان آوردن ترکی��ب »بازار 
سیداسماعیل« برای مغازه داران 
و خریداران راسته خیابان مولوی 
انگار خیلی لفظ قل��م حرف زدن 
به حس��اب می آید. از هر کسی که 
سراغ این بازار را می گیرم نخست 
با نگاهی نه چندان خوش��ایند به 
س��ر ت��ا پای��م نگاهی مش��کوک 
می اندازد و سپس می گوید:  بازار 
ِسداس��مال اگه منظورته که باید 
بری پایین ت��ر از ب��ازار حضرتی و 
بعد هم اضافه می کنند که »البته 
اینم بگم که جای خانوما نیستا«. 
بازار سیداس��ماعیل را قدیمی ها 
»ب��ازار کهن��ه« ه��م می گویند. 
کهنگی آن البت��ه تنها منحصر به 
در و دیوارش نیست بلکه اجناس 
و کاالها و فروشنده های این بازار 
هم رنگ وروی کهنگی و ماندگی 
بر خ��ود دارن��د.  از قب��ل در مورد 
این ب��ازار چیزهایی ش��نیده ام و 
حرف ه��ای عاب��ران این راس��ته 
مزید ب��ر علت می ش��ود که ترس 
سردی بر پیش��انی ام بدود. با این 
حال گزارشی اس��ت که باید تهیه 
کنم. بنابراین بع��د از کمی پا به پا 
کردن به س��مت پایین ت��ری که 
اشاره می کنند، راه می افتم. هرچه 
پایین تر می آی��م به تع��داد افراد 
دستمال به دس��ِت خمیده قامت 
اضاف��ه می ش��ود. چهره ه��ای 
چروک خورده بیش��تر می شوند و 
از تعداد زنان خریدار هم کاس��ته 
می شود. نگاه س��نگین رهگذران 
آزاردهنده است اما روزنامه نگاری 
اس��ت و کاری نمی ت��وان ک��رد. 
)باید به س��ردبیر بگویم بابت این 
گزارش حق ترس و ل��رز برایم در 

نظر بگیرد(.
وارد کوچه ای می شوم که انگار 
به همان ش��کل س��ابق خود باقی 
مانده اس��ت. زیرا هیچ نش��انه ای 
از مدرنیزاس��یون پایتخت در آن 
دیده نمی ش��ود. یا ش��اید از بس 
که آدرس��ش سرراس��ت نیست 
از چشم ش��هرداری پنهان مانده 
اس��ت. چندین دکه مانند و چند 
مغازه در خرابه مانندی به نام بازار 
»سد اسمال« به چشم می خورد. 
چند نفر بس��اط په��ن کرده اند و 
درحالی که بدجور چرت می زنند 
پای بس��اط خود آب دماغش��ان 

را ب��ا دس��تمال چرک م��رده ای 
می گیرند. نگاه ها انگار سال هاست 
که خوابیده اند. صدایش��ان انگار 
از انتهای چاه ویلی ب��اال می آید و 
بسیار خسته اند. خسته و درمانده. 
»آبجی جنس خاصی می خوای؟« 
بین این چهره ه��ای َگردگرفته و 
درس��ت وس��ط پایتخ��ت ایران 
ایس��تاده ام و با خود می گویم که 
بعض��ی از قس��مت های پایتخت 
ای��ران را بای��د ب��ه زنانه-مردانه 
تقس��یم کنند. اینج��ا اصال جای 

زن نیست. 
پیرمردی عصب��ی و اخمو کنار 
چند هاون برنج نشس��ته اس��ت. 
قیمت های اجناسش را می پرسم 
حتی نگاه هم نمی کن��د. چند بار 
می پرسم که با عصبانیت می گوید 
فروشی نیس��ت. پیرمرد دیگری 
در حالی که دس��تی ب��ه بینی اش 
می کش��د، با صدای تودماغی ای 
می گوید که او فهمیده مش��تری 
نیس��تی. چون مش��تریان خاص 
خود را دارد. می گوید این بس��اط، 
ظاهر کار است. حساب کار دستم 
می آید. ارزان ترین هاونش 50هزار 
تومان اس��ت و این فقط ظاهر کار 

است. 
دو پیرم��رد دیگ��ر ک��ه هم��ه 
فروش��گاه آنها را دو گاری کوچک 
تش��کیل می دهد، می��ل زیادی 
به حرف زدن دارند. یک��ی از آنها 
می گوی��د: »قدیما اون پش��ت )با 

دست به قس��مت انتهایی کوچه 
اش��اره می کند( م��وزه و آب انبار 
ب��ود« در ادام��ه می گوی��د ک��ه 
منظورش از قدیم حدود 60 سال 
پیش اس��ت. موزه ای که حاال تنها 
دیواری کج و مع��وج از بیرونش به 
چشم می خورد و در چوبی اش هم 

بسته است. 
روی گاری پیرمرده��ا وس��ایل 
جالبی به چشم می خورد. از قاشق 
و چنگال گرفته تا چراغ گردسوز و 
اجاق کوچک سه فتیله ای. رنگ ها 
کهنه، ش��یوه کارک��ردن کهنه و 
خالص��ه راحتتان کن��م که زمان 
در انتهای این کوچه و درست روی 
گاری این پیرمردها منجمد شده 
اس��ت. چراغ گردس��وز 100هزار 
تومان قیمت دارد. آفتابه لگن برنج 
هم دارند که نرخش را 400 هزار 
تومان اعالم می کنند. روی یکی از 
گاری ها چندین کپسول گاز چیده 

شده است. 
هم ب��رای ف��روش اس��ت و هم 
اینک��ه کار پیرمرد پر ک��ردن این 
کپسول هاس��ت. کارتن��ی هم پر 
از پریزهای برق با س��یم هایی که 
از حلقومش��ان بیرون زده، پیش 
پای پیرمرد افتاده است. می گوید 
مش��تریانم آدم هایی هستند که 
تنها به قیمت پایی��ن این اجناس 
توجه می کنند. می گوید اجناس 
را از خانواده ها می خرد! می گوید 
قاش��ق و چنگال ها خیلی طرفدار 

دارند و افرادی که اینجا رفت و آمد 
دائم دارند، خریدارشان هستند و 
حتما ش��ما  هم تا اینجای گزارش 
متوج��ه ش��ده اید که  منظ��ور او 
چیست! همان داستان ظاهر کار 

را می گویم. 
جل��وی یک��ی از دکه ه��ا، چند 
کاس��ت قدیمی ک��ه روی یکی از 
آنها نوشته شده »آثار درویش خان 
با اج��رای گروه پای��ور« توجهم را 
جلب می کند و فیلم های ویدئویی 
مربوط به دهه 60. همان هایی که 
با هزار ترس و لرز زیر کاپش��ن ها 
قایم می شدند و از این خانه به آن 
خان��ه می رفتند تا آخر ش��ب ها یا 
آخر هفته های دوس��ت و آشنا را 
به اصطالح ردیف کنند. افتادنشان 
در انته��ای ی��ک کوچ��ه خرابه و 
تصوی��ر آن نگاه های مضطربی که 
آن سال ها حملش��ان می کردند، 
طنز تلخی اس��ت ک��ه کام آدم را 
زهرآگین می کند. هر کاست و هر 

فیلم 500 تومان است. 
رادیوهای کوچ��ک و بزرگ )از 
آنهایی که کاور قهوه ای داش��تند 
و پدربزرگ ه��ا ب��ه گوشش��ان 
می چس��باندند و خالصه هر کجا 
آنها را می گذاشتند می شد منطقه 
ورودممنوع برای بچه های بیچاره( 
و واکمن ه��ای دایره ای ش��کل 
قدیمی هم بساط پیرمرد دیگری 
را تش��کیل می دهد. انگارنه انگار 
که آیفون س��یکس به ب��ازار آمده 

ولی اینجا بازار ِسداس��مال است 
و ح��ال و ه��وای خ��اص خودش 
را دارد. چن��د ج��وان ب��ا ش��لوار 
شش جیب و پیراهن هایی با طرح 
چهارخانه های درشت و رنگ تند، 
خم شده اند و با دقت آنها را ورانداز 
می کنند. به آنها نزدیک تر می شوم 
اما ان��گار برای خری��د، باید ظاهر 
خاصی داش��ته باش��ی که من نه 
شلوار شش جیب دارم و نه پیراهنی 
با چهارخانه های درشِت تندرنگ. 
طول کوچه را در پیش می گیرم 
که بازگ��ردم. اما نظامی پوش��ی با 
کالهی خاص که آدم را یاد دوران 
خاص��ی در تصاوی��ر تلویزیون��ی 
می ان��دازد و البته باتوم به دس��ت 
از کن��ارم می گ��ذرد. بازمی گردم 
و درباره حض��ورش در این کوچه 
می پرس��م. می گوید ای��ن کوچه 
امنیت ن��دارد. اینها هم��ه مالخر 
هس��تند. فورا به یاد ن��ام یکی از 
کوچه های همین اطراف می افتم 
که روی تابلویش نوشته: »کوچه 
مالخره��ا« البته مس��لما منظور 
همان مال به معنای اس��تر و قاطر 
و اسب و اینها بوده و نه مالخرهای 
ام��روزی. نظامی  پ��وش می گوید 
اکثر اجناسی که اینجا می فروشند 
دزدی اس��ت. هرک��س هرچیزی 
را در هر گوشه ش��هر گم کند یا از 
او بدزدند، سریع الس��یر خود را به 
بازار سداسمال می رساند. هرچند 
به ندرت می توان اجناس مسروقه 
را پیدا ک��رد. چون اینج��ا همه از 
همدیگر حمایت می کنند و کمتر 

اهل لو دادن هستند. 
مغازه داره��ا حاض��ر نیس��تند 
جواب س��والی را بدهن��د. همگی 
نگاه مشکوکی دارند با چهره هایی 
که ابروهایش��ان نامطمئن در آنها 
ب��اال و پایین م��ی رود. وقت رفتن 
رس��یده اس��ت. گام هایم را تندتر 
می کنم. زیر شالق های باد پاییزی 
راه��م را به س��مت ورودی کوچه 
کج می کن��م. فضای تل��خ کوچه 
سیداس��ماعیل راهی ب��رای ورود 
من به داالن ه��ای تودرتویش باز 
نمی کند. اینجا گذر زمان از همان 
سال های قدیمی اش می گذرد. از 
زیر آن سبیل های قیطانی قبراق 
که این روزها زردرنگ و انفیه آلود 

شده اند.  

سداسمال؛بازار ظاهر، بازار باطن
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پرفروش در فیلم و موسیقی
ب��ه گ��زارش فورب��س، جنیف��ر 
الرن��س بازیگ��ر ک��ه ای��ن هفته 
زاغ  او »عط��ش مب��ارزه:  فیل��م 
رک��ورد  اول«  قس��مت  مقل��د- 
پرفروش تری��ن افتتاحی��ه س��ال 
2014 را رق��م زد، ب��ا خوان��دن ترانه ای ب��رای تیتراژ 
این فیلم ب��ه ج��دول پرفروش های موس��یقی بریتانیا 
 راه پی��دا ک��رد. این قطع��ه »درختی ب��رای دار زدن«

)The Hanging Tree( ن��ام دارد. محاس��به فروش 
تک ترانه ها در نیمه هفته جاری نشان می دهد که ترانه 
»درختی ب��رای دار زدن« در جایگاه بیس��ت و نهم قرار 
دارد. اوایل هفته جاری میالدی تک آهنگ »آیا می دانند 
 Do They Know(  »ک��ه موقع کریس��مس اس��ت
It›s Christmas( ک��ه چندخواننده و گ��روه، مانند 
بونو و وان دایرکش��ن، در یک هم��کاری به عنوان اقدام 
خیریه برای مبارزه با بیم��اری ابوال خوانده اند، در رتبه 
اول این جدول قرار داش��ته اس��ت، اما تک آهنگ »این 
روزه��ا«)These Days(  اثر جیس��ن اورنج با فروش 
351 هزار نس��خه تا روز پنجش��نبه در نیمه دوم هفته 

جانشین آن شده است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه جنیفر الرنس با س��ومین 
فیل��م مجموعه »عطش مب��ارزه« این هفت��ه عالوه بر 
رکورد ش��کنی در گیشه امریکای شمالی و چندین بازار 
دیگ��ر، در بریتانیا نیز با رقم 19/9میلیون دالر در مدت 
س��ه روز، رکورد پرفروش ترین افتتاحیه سال را به خود 

اختصاص داده است. 

سودان به دنبال گاز
ب��ه گ��زارش رویترز، 
رییس جمهوری سودان 
اع��الم کرد ک��ه این 
کش��ور برای تامین س��وخت نیروگاه های تولید برق به 
دنبال توس��عه ذخایر گازی خود و واردات این سوخت 
پاک اس��ت. عمر البش��یر، رییس جمهوری سودان روز 
یکش��نبه )9 آذرم��اه( اعالم کرد: س��ودان قصد دارد به 
منظور تامین س��وخت نیروگاه های ب��رق و صنعت این 
کش��ور، فرصت هایی را برای جذب س��رمایه گذاری های 
خارجی در بخش اس��تخراج گاز و واردات این س��وخت 

پاک فراهم کند. 
بنابراع��الم اداره اطالع��ات انرژی امری��کا )یی ای ای( 
س��ودان س��ه تریلیون فوت مکعب ذخایر اثبات ش��ده 
گازی دارد، اما توسعه این ذخایر محدود بوده است، این 
کشور همچنین خطوط لوله گازی یا پایانه های واردات 
ال ان جی ندارد. رییس جمهوری س��ودان اعالم کرد که 
به منظور تس��هیل واردات گاز، یک ش��رکت دولتی گاز 
تاسیس کرده اس��ت و این شرکت یک خط لوله گازی 
از بندر س��ودان در سواحل دریای سرخ تا پایتخت این 

کشور )خارطوم( خواهد ساخت. 

بازجویی به اتهام فساد
گاردین،  گ��زارش  به 
دولت  دادس��تان های 
چین در حال بازجویی 
از یکی از مقام های امنیتی ارش��د و س��ابق استان سین 
کیانگ هس��تند که به سوءاس��تفاده از قدرت و فس��اد 

مظنون است. 
ب��ه گزارش ایس��نا   ب��ه نق��ل از خبرگ��زاری رویترز، 
»لی یان مینگ« که پیش از آغاز بازجویی ها در مه سال 
جاری میالدی رییس کالج پلیس س��ین کیانگ حزب 
کمونیست بود و مقام های امنیتی را در منطقه آموزش 
م��ی داد و همچنین یک��ی از اعض��ای دپارتمان امنیت 
عمومی منطقه به شمار می رفت، در پی آغاز بازجویی ها 

مجبور شد از سمتش کناره گیری کند. 
دادس��تانی عال��ی چی��ن در بیانی��ه ای عن��وان کرد: 
این مقام س��ابق ارش��د امنیتی استان س��ین کیانگ به 
خاطر بس��یاری از موارد علیه وی ش��امل سوءاستفاده 
 از قدرت، فس��اد و دریافت رش��وه تحت بازجویی کامل 

قرار دارد. 
ش��ی جین پینگ، رییس جمهوری چین از زمان روی 
کار آمدن در س��ال گذش��ته میالدی اقدامات آشکاری 
را برای س��رکوب فس��اد در میان مقام های ارشد دولت 
پکن انجام داده اس��ت. در اکتبر سال جاری میالدی نیز 
ش��هردار هوتان واقع در جنوب س��ین کیانگ به خاطر 

فساد تحت بازجویی قرار گرفت. 

میزان بازده و استخدام در مشاغل مرتبط با سیستم های کامپیوتری و خدمات IT در سال های 
اخیر با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است، به طوری که اداره آمار کار و برنامه های استخدامی امریکا 
پیش بینی کرده  که میزان بازده در بخش سیستم های کامپیوتری و خدمات IT در فاصله سال های 
2010 تا 2020 با متوسط نرخ رشد ساالنه 1/۶ درصدی افزایش پیدا کند. این در حالی است که این 

رقم رشد برای کل صنعت IT در این فاصله زمانی برابر ۶/3 درصد خواهد بود. 

متوسط دسترسی به اینترنت)مگابایت( طبق گزارش�ی که وب  س�ایت آکام�ای در 
مورد وضعی�ت اینترن�ت و کیفی�ت خدمات 
اینترنتی در کش�ورهای مختلف دنیا منتشر 
کرده، کش�ور کره جنوبی همچنان با اختالف 
دارای پرس�رعت ترین اینترنت در دنیاست، 
به طوری که طبق بررسی های انجام شده مردم 
این کشور )در نیمه دوم سال 2014 میالدی( با 
سرعت متوسط 24 مگابایت برثانیه به اینترنت 

دسترسی دارند. 
کش�ورهای هنگ کن�گ، س�وئیس و ژاپن 
در لیس�ت کشورهایی که بیش�ترین سرعت 
اینترنت را دارند بعد از کره جنوبی در رتبه های 
دوم تا چهارم قرار گرفته اند. متوسط سرعت 
دسترسی افراد در این سه کش�ور حدودا 15 
مگابایت بر ثانیه است.  در میان 10 کشوری که 
بیشترین متوسط سرعت دسترسی به اینترنت 
را در دنیا دارند جالب ترین آمار متعلق به کشور 

رومانی با رتبه دهم است. 

دیروز همین طور که در خبرگزاری ها چرخ می زدم با خبری روبه رو شدم که بنده را بر آن داشت تا 
یادداشت امروزم را به بررسی یکی از واژه های اقتصادی به کار رفته در آن اختصاص دهم.  

ایسنا: مسئوالن می گویند افزایش 30  درصدی قیمت نان براساس آستانه تحمل مردم و در راستای 
افزایش کیفیت تولید نان انجام شده است.  بنده دو واژه را برای بررسی در یادداشت امروزم در نظر 

گرفتم؛ آستانه تحمل مردم و کیفیت. 
آستانه تحمل مردم

هنوز آمار دقیقی از اینکه آستانه تحمل مردم در حوزه اقتصاد دقیقا چقدر است در دسترس نیست، 
منتها چیزی که طی تحقیقات ما مش��خص شده این است که آستانه تحمل مردم دقیقا نقطه ای 
اس��ت که خون ش��ان به جوش می آید و این جوشش ناشی از عدم توانایی پرداخت مالی در موردی 
به خصوص است. مثال اگر نان به یکباره هر قرصی 100 هزار تومان شود قطعا مردم آستانه شان دچار 
ایراد می ش��ود، ولی اگر همین 99 هزار تومان افزایش به صورت خرد خرد انجام ش��ود هیچ ایراد و 
اشکالی برای آستانه مردم به وجود نمی آید. اساسا از قدیم گفته اند که یک فیل را چطور می خورند؟ 
اگر گفتید؟ بله! قطعه قطعه کرده و کوچکش می کنند و بعد میل می کنند. این آستانه که خدمت تان 
عرض کردم در جاهای مختلف دنیا شکل و شمایل و تعریفش فرق دارد، در برخی کشور های دنیا 
آستانه ش��ان چینی است و با کوچک ترین تغییری دچار ایراد ش��ده و مردم را راهی خیابان جهت 
اعتراض می کند، منتها در دولت های پیشین یکسری آستانه درست و حسابی که ژاپنی اصل هم 
هست وارد شده که به هیچ عنوان خراب نمی شود و فلکسیبلیتی بسیار باالیی دارد تا جایی که در 
تس��ت این آستانه در محل تولیدش تا نان قرصی 500 هزار تومان هم جواب داده است. در ضمن 
یکسری تعمیرگاه های سیار هم برای ایرادات و مشکالت احتمالی برای آستانه شما وجود دارند که 
در صورت بروز هر گونه مشکلی سریعا آستانه تحمل شما را تعمیر کرده و مشکلش را حل می کنند. 

کیفیت
در خبر نقل ش��ده در باال داش��تیم که این افزایش قیمت در راستای افزایش کیفیت نان صورت 
می پذیرد. با توجه به این موضوع یک نکته حائز اهمیت است که مگر تا قبل از این نان ما کیفیت 
نداشت؟ اگر داشت افزایشش چیست؟ و اگر نداشت چرا نداشت؟ این افزایش کیفیت به نظر شما به 

چه شکلی است؟ حدس ما به قرار زیر است: 
افزودن مواد مغذی جدید

نان سابق بر این هم کیفیت داشته و این افزایش قیمت در راستای افزودن مواد مغذی جدیدی 
به نان است که این مواد طبق حدسیات ما می تواند، گوشت، جنسینگ، مرغ، پیتزا، نوشابه گازدار، 

ساندویچ مغز دو نونه و... باشد. 
آپشن دار کردن نان

افزودن مواردی به نان تافتون و خصوصا بربری برای جذابیت و افزایش کارایی آن! تعدادی از این 
آپشن ها به قرار زیر است. 

1- اختصاص دادن جایزه از طریق قرعه کشی در آخر ساعت کاری نانوایی ها و دادن جوایزی مانند: 
یک دستگاه خودرو یا مصرف سه روز گوجه فرنگی و. . . 

2- افزودن دوربین دو مگاپیکسلی به پشت نان بربری 
3- نصب سیستم هوشمند اندروید روی نان سنگک

و. . . 
راهکار پیشنهادی خودپرداز

ما طی جلسات مختلف به این نتیجه رسیدیم که تنها راهی که به مردم فشار کمتری می آید، این 
است که نان را در تیپ های مختلف عرضه کنند. 

تیپ یک )مخلوط(
* نان لواش ساده در ابعاد 20سانت در 30 سانت

* نان بربری ساده با ابعاد 1۶ در 40 سانت
* نان سنگک ساده )ابعادش سخت است(، بدون کولر و  ای بی اس

تیپ دو )مخصوص(
* نان لواش با مغز گردو و سان روف

* نان بربری بزرگ در ابعاد 30 سانت در 1/5 متر
* نان سنگک با پنیر و گردوی مخفی 

تیپ دو )ویژه دهک باال(
نان لواش و بربری و سنگک با روکش دارچین و زنجبیل و جنسینگ و مجهز به اگزوز بی صدا 

به این صورت در همه مدل ها و برای همه سطوح مالی نان داریم. 

سعید هوشیار    | طنزنویس|

نان 30 درصد گران شد.

از زمانی که ایده س��اخت یخچال و فریزر به 
ذهنم رسید دو، س��ه ماه گذشت. در این مدت 
ش��ب ها در خانه مش��غول طراحی فریزر بودم. 
چون زم��ان جنگ بود و مردم ب��رای نگهداری 
بلندمدت مواد غذایی، بیشتر دنبال فریزر بودند. 
تمام سعی ام این بود که براساس امکانات موجود، 
طراحی را جلو ببرم. س��اخت، نیازمند امکاناتی 
بود که من در اختیار نداش��تم. البته بسیاری از 
طراحان، ملزومات ساخت را در نظر نمی گیرند، 
ام��ا من باید س��اخت آن را هم در طراحی خود 
لحاظ می کردم. زمانی که یخچال های دست دوم 
را برای رنگ کاری پیش کابینت سازها می بردم، 
با روش تولید کابینت آش��نا ش��ده ب��ودم و آن 
روزها نیز برای ساخت، تجهیزات کابینت سازی 
در ذهن��م بود ولی باید دوباره و با دید س��اخت 
بدن��ه فریزر کلیه فرآیندهای کابینت س��ازی را 
مش��اهده می کردم. برای این کار کابینت سازی 
خوش استیل در میدان رسالت را در نظر داشتم.

برای دیدن نح��وه کار و فرآیند تولید به آنجا 
رفتم و از پش��ت شیشه، نحوه کار کردن نیروها 
و دستگاه ها را خوب زیر نظر گرفتم. روز اول به 
خیر گذش��ت. بعد از ظهر روز دوم هنگامی که 
مشغول نگاه کردن به داخل کارگاه بودم، دو نفر 
که معلوم بود از کارگران همانجا هستند، آمدند 

و مرا به داخل کارگاه، نزد صاحب آن بردند.
وارد ک��ه ش��دم، صاح��ب کارگاه گفت چه 
می خواهی؟ چش��مت چیزی را گرفته؟ گفتم 
نه، فقط دارم نگاه می کنم. اخم هایش را درهم 
کش��ید و ی��ک نگاهی به س��رتاپای من کرد و 
گفت چی را نگاه می کن��ی؟ دیدم باید برایش 
توضی��ح بدهم وگرنه ممکن اس��ت اتفاق بدی 
بیفتد. بنابرای��ن با خوش��رویی گفتم: حاجی! 
)نامش را هرگز فراموش نمی کنم؛ آقای مهدی 
مانده عل��ی بود( من قصد بدی ندارم، دارم نگاه 
می کنم ببینم چط��ور کار می کنی. گفت دزد 
نیس��تی که؟ خندیدم و گفتم دزد!؟ نه بابا دزد 
کجا بود؟ من دوس��ت دارم خط تولید یخچال 
و فریزر راه اندازی کنم، داشتم فکر می کردم با 
روش ش��ما می ش��ود بدنه آنها را ساخت یا نه، 
من حتی نقش��ه کش��یدن هم بلدم و س��ال ها 

تجرب��ه کار دارم. گف��ت نقش��ه یعن��ی چی؟ 
س��ریع دفترچه ای را که همراهم بود باز کردم 
و نقش��ه هایی را که تهیه کرده بودم، نش��انش 
دادم. ی��ک چای ب��رای م��ن آورد و در حالی 
ک��ه روی صندلی اش می نشس��ت، گفت: ببین 
پس��رجان! من این چیزها حالی ام نیست، االن 
هم که بازار کساد اس��ت، من هم حوصله این 
حرف ها را ندارم، اما می توانم یک کاری برایت 
بکنم، اینکه اینجا را ب��ه تو اجاره بدهم. گفتم 
من پ��ول ندارم و واقعا ه��م برایم مقدور نبود، 
چون هم کرایه خانه می دادم و هم بچه داشتم. 
بنابراین گفت��م من یک هفته اینج��ا را اجاره 
می کنم، چقدر به من اجاره می دهی؟ گفت ده 
هزار تومان. با ه��زار چک و چانه مبلغ به پنج 
هزار و 400 تومان کاهش پیدا کرد و من آنجا 
را برای یک هفته اجاره کردم. در سال های بعد 
حاج مهدی مانده علی را هر سال در نمایشگاه 
بین الملل��ی مالقات می کردم و با هم به یاد آن 
روزه��ا می خندیدیم. حاجی می گوید ش��انس 
آوردی آن روز در چهره ات صداقت دیدم وگرنه 
یک کتک درست و حسابی از من می خوردی!
ادامه دارد...

سلطان حسین فتاحی
|  بنیانگذار صنایع امرسان | 

دست های خالی

نمودار امروز

نون با پنیر و گردو

در آس��تانه جشن های سال نو میالدی، یونان 
به عن��وان یکی از ضعیف ترین اعض��ای اتحادیه 
اروپ��ا ش��اهد دور جدیدی از اعتصابات وس��یع 
داخلی قش��رهای مختلف صنفی در اعتراض به 
سیاس��ت های ریاضت اقتصادی تروئیکا )بانک 
مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه 
اروپ��ا( ب��ود. در این اعتصاب فراگی��ر یک روزه، 
شرکت های دولتی و خصوصی، حمل و نقل درون 
و برون ش��هری، بنادر، بانک ها، مراکز مخابراتی، 
پس��ت، بیمارس��تان ها، م��دارس، دانش��گاه ها، 
فرودگاه ه��ا و خبرن��گاران رس��انه های گروهی 
مش��ارکت فعالی داش��تند. معترضان معتقدند 
اجرای این سیاست های سختگیرانه که بی شک 
با فساد مالی و ضعف مدیریت مالی مقامات سابق 
و فعلی همراه بوده است در مجموع موجب فقر 
بیشتر در میان مردم، نرخ بیکاری 2۶ درصدی، 
کاهش حقوق و مزای��ای کارکنان ادارات دولتی 
و خصوص��ی، افزایش مالیات ه��ا، کاهش درآمد 
ش��هروندان و افزایش مشکالت معیشتی مردم 
از سال 2009 ش��ده است.  افکار عمومی مردم 
این کش��ور عامل این سیاس��ت ها را اشتباهات 
دولت های سابق و سوء استفاده های مالی صورت 

گرفته در این کش��ور می دانند. به دلیل همین 
مش��کالت، دولت های س��ابق و کنونی به دلیل 
بدهی های کالن خارجی از سال 2009 تاکنون 
میلیاردها یورو کمک مالی از کشورهای اروپایی 
دریاف��ت کرده اند که مقام��ات دولتی به منظور 
جلوگیری از افزای��ش این گونه وام های خارجی 
همچنین تالش در راس��تای اج��رای اصالحات 
اقتصادی، ناگزیر ب��ه کاهش هزینه ها و افزایش 

مالیات در این کشور بوده اند. 
احزاب پارلمانی نی��ز بارها مخالفت خود را با 
بودجه س��ال 2015 که از س��وی دولت ائتالفی 
تسلیم پارلمان شده اس��ت، ابراز داشته اند. این 
بودجه قرار اس��ت در هفتم دسامبر )1۶ آذر( و 
یک روز پیش از اجالس ش��ورای وزرای دارایی 
حوزه یورو به تصویب پارلمان این کش��ور برسد. 
اعضای تروئیکا مالحظات جدی به پیش نویس 
بودجه این کش��ور داش��ته و اعتقاد دارند هدف 
تعیی��ن ش��ده در بخ��ش درآمده��ای مالیاتی 
تحقق ناپذیر بوده و همچنان بر کاهش هزینه های 
دولتی اص��رار دارند. تروئیکا ب��ر افزایش مجدد 
مالیات ها، کاهش حقوق بازنشس��تگی و شکاف 
مالی دو میلیارد یورویی در بودجه جدید تاکید 
دارد. مقامات رس��می این کشور که به شدت از 
کاهش محبوبیت »دولت ائتالف« نگران هستند، 

بارها تاکید کرده اند مخالف اعمال تدابیر جدید 
سختگیرانه هستند و قرار نیست تدابیر ریاضتی 
آزاردهنده جدیدی اتحاذ شود. به زعم آنها کشور 
از رکود بزرگ خارج ش��ده است و یونان در حال 
تجربه کردن رش��د اقتصادی واقعی اس��ت. اما 
س��خنان اخیر وزیر دارایی این کش��ور مبنی بر 
این اس��ت که »مواضع صندوق بین المللی پول 
در مذاکرات بی نتیجه پاریس بسیار سختگیرانه 
و انعطاف ناپذی��ر ب��ود. واکنش آنه��ا به موضع 
م��ا مبنی بر اینک��ه احتمال دارد کش��ور راهی 
انتخابات زودرس پارلمانی ش��ود نش��ان داد که 
کامال نس��بت به این موضوع بی تفاوت هستند. 
یون��ان حتی اگ��ر 99 درصد تعه��دات ریاضتی 
خود را اجرا کرده باشد صندوق بین المللی پول 
بر اجرای ی��ک درصد باقی مانده اصرار می کند.
این نش��ان می دهد که نگرانی آنه��ا تا چه حد 
جدی اس��ت.«  مخالفین دول��ت که بارها اعالم 
داشته اند عمر سیاسی دولت کنونی یونان رو به 
پایان اس��ت و در آخرین نظرسنجی ها با فاصله 
هفت و نیم درصدی از حزب حاکم از محبوبیت 
بیشتری درمیان افکار عمومی برخوردار بوده اند، 
تاکید دارند پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی 
آینده به توافقات دولت کنونی با تروئیکا پایبند 

نخواهند بود. 

یونان و مواضع سختگیرانه و انعطاف ناپذیر تروئیکا
محمود فاضلی | کارشناس اروپا|

بعد از آنکه شرکت آی بی ام )IBM(  رایانه شخصی را در سال 19۸1 میالدی به جهان معرفی کرد، 
سرنوشت دنیای مصرف کنندگان محصوالت دیجیتالی در دنیا عوض شد و به سرعت از اداره پست گرفته 
تا اسباب بازی بچه ها دستخوش تغییر و تحول شد، همه چیز به داشتن یک سیستم کامپیوتری و امروزه 
هم به داشتن اینترنت مربوط و وابسته شده است.  استفاده از کامپیو تر و داشتن موبایل تا چندی قبل، 
به پول زیاد یا داشتن پست و مقامی مهم نیاز داشت، اما امروز پیشرفت سریع تکنولوژی مخابرات هم 
کمک کرده تا استفاده از کامپیوتر به سرعت در خانه ها نفوذ پیدا کرده و همگانی شود. بعد از وارد شدن 
اینترنت به زندگی افراد عادی، بچه های امروزی، به تعریف شرایط زندگی ما درباره دوره هایی که اینترنت 
وجود نداشت با ناباوری گوش می دهند و آن را قصه هایی مربوط به دوران ما قبل اینترنت می دانند.  در 
ایران در سال های آخر دهه ۶0 بچه هایی که کامپیو تر خانگی داشتند بیشتر برای بازی از آن استفاده 
می کردند و عده کمی با برنامه نویسی آشنا بودند. با آمدن سیستم عامل ویندوز استفاده از کامپیوترهای 
خانگی به سرعت فراگیر شد. امروز تنوع کاالهای دیجیتالی و محصوالت کامپیوتری آنقدر زیاد است که 
حتی حرفه ای ها هم برای خرید محصول مورد نیاز خود باید حتما تحقیق کنند و وسواس به خرج دهند.  
تاچند سال پیش گوشی تلفن همراه چیزی جز یک دستگاه کوچک تلفن نبود، اما امروز اگر شما هم از 
کسانی هستید که استفاده شما از کامپیو تر محدود به جست وجو در اینترنت، خواندن و پاسخ دادن به 
ایمیل و استفاده از شبکه اجتماعی است، دیگر نیازی به خرید کامپیوترهای بزرگ و جا گیر یا تبلت و 
نوت بوک ندارید و گوشی موبایل هوشمند، همه نیازهای شما و بیشتر از آن را یکجا برآورده می سازد و به 
خرید چند دستگاه نیازی نیست. مخصوصا اینکه امکان درشت نمایی و کیفیت صفحه نمایشگر گوشی ها 
روز به روز بهتر شده و به راحتی می توان ایمیل ها را در گوشی موبایل خواند یا متن نوشت یا فیلم ذخیره 
شده در گوشی را نگاه کرد و ساعت های طوالنی موزیک گوش داد و با کفیت خوب عکس گرفت. امکان 
دسترسی به شبکه های اجتماعی و برقراری تماس صوتی- تصویری از مزایای تلفن های هوشمند جدید 
اس��ت که عمال گوی سبقت محبوبیت برای خرید و استفاده را از لپ تاپ ها ربوده اند.  هیچ اصراری به 
داشتن »گران ترین و جدید ترین« لپ تاپ و تبلت یا موبایل نباید داشت. مهم ترین اصل خرید خوب، به 
روز بودن و دقت در انتخاب، با توجه به نیاز شخصی و موارد استفاده است. استفاده هر یک نفر با شرایط 
کاری و عالقه مندی وحتی س��ن دیگری فرق دارد و منحصر به فرد اس��ت. اگر تبلت نیاز ندارید نخرید، 
هرچند که دست همه باشد و اگر هنوز لپ تاپ شما سالم است آن را به صرف قدیمی بودن عوض نکنید 
یا شاید امروز دیگر خرید یک تبلت برای شما بهتر باشد تا لپ تاپ. بزرگی و کوچکی و وزن، یا اینکه شما 
همیشه درحرکت هستید و مثال موسیقی گوش می دهید یا ثابت هستید و فیلم تماشا می کنید می تواند 
در انتخاب شما هنگام خرید کمک کند و موثر باشد.  در خانه شما چند دستگاه بی مصرف PC )رایانه 
شخصی- کامپیو تر(، لپ تاپ، تبلت و گوشی های بی استفاده موبایل وجود دارد؟ نگه داشتن و انبار کردن 
وسیله های دیجیتالی قدیمی، بی فایده است. هیچ وسیله دیجیتالی آنتیک نمی شود! آنها را نگه نداشته و 
به امید استفاده دوباره انبار نکنید.  از زمان نخستین رایانه ها تا گوشی هوشمند امروز، تنها یک چیز هرگز 
عوض نشده؛ همیشه از اطالعات در جایی باید نسخه دیگری به هر شکل ممکن ذخیره )بک آپ( داشت. 
مخصوصا موبایل چون خطر از دست رفتن آن همیشه وجود دارد و یادمان باشد که هروسیله دیجیتالی 

هر لحظه ممکن است به هر دلیلی از کار بیفتد، چرا که همه چیز به یک صفر و یک وصل است! 

صفر و یک، برای همه 
نوشین پیروز | روزنامه نگار و جهانگرد|
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