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 بانک ها برای
نجات بورس می آیند

درخت بیمه کشاورزی، بار نمی دهد

خوب و بد حضور مپنا در بخش نفت و گاز

با ارائه تسهیالت به تولید کنندگان

راهکارهایی برای حضور در بازار سرمایه در شرایط فعلی

بررسی مدیریت غلط قانون بیمه کشت وکار

CES 2015 گشتی در

 اگر مانع رشد
بخش خصوصی نشود...

 غول های فناوری
بار دیگر گرد هم آمدند
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شرایط حس��اس و نگران کننده 
ب��ازار س��رمایه ریی��س کل بانک 
مرکزی را هم به واکنش واداشت. 
ولی اهلل س��یف روز گذش��ته اعالم 
کرد که بانک ها از صنایع بورس��ی 
حمای��ت می کنند و ب��ه زودی آثار 

این حمایت ه��ا در بازار س��رمایه 
معل��وم خواهد ش��د. ب��ه گزارش 
خبرگزاری ه��ا، ولی اهلل س��یف در 
پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه 
آی��ا بانک مرکزی برنام��ه ای برای 
کمک به بازار سرمایه دارد یا خیر 

و اینکه بازار مالی که متش��کل از 
بازار سرمایه و پول است از یکدیگر 
تاثیر می پذیرند یا خیر، گفت: نظام 
بانکی کش��ور عالقه مند است که 
بازار سرمایه جایگاه مهم تری را در 

تامین مالی اقتصاد برعهده گیرد.

این روزها در هر منطقه ای از تهران شاهد ریزش بر اثر 
گودبرداری های پر خطر هستیم؛ موضوعی که قبح آن در شهر 
 ریخته شده و ساالنه تلفات قابل توجهی را به دنبال دارد. اما

 به تازگی گودبرداری پروژه ای معروف به ایران زمین
که باعث ترک برداشتن خیابان ایران زمین و...

وجود 99 گود پرخطر در تهران 
معاون فنی سازمان نظام مهندسی در گفت  و گو با »فرصت امروز«: 
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تاثیر طنز در تبلیغات

بررسی دالیل  فقدان برندهای 
دوست داشتنی در کشور

بازار سهام کانال 65 هزار واحدی 
را هم می آزماید

پیام های طنز تبلیغاتی 
ماندگارترند

 به مشتریان خود
فرصت خندیدن 

بدهیم

کاتلرزدگی و 
نشانه گریزی 
معضل اصلی 

برندهای ایرانی

 سرمایه گذاران
در جست و جوی 
کف شاخص کل

دولت سدس��ازی را در راستای 
حفظ محیط زیست متوقف کرده 
ام��ا پروژه های انتق��ال آب برای 
تامین نیازهای ش��رب ش��هرهای 
مختلف در دستور کار وزارت نیرو 
قرار گرفته  است. کارشناسان آب 
بر این باورند که اجرای طرح های 
انتق��ال در ایران، پای��داری الزم 
را در مح��ل دریاف��ت آب، ایجاد 

نمی کند.
کیفیت و کمی��ت آب در ایران 
به ش��دت رون��د نزول��ی را ط��ی 
می کند. تقریبا در ش��رق کش��ور 
با کمبود جدی منابع آب روبه رو 
هس��تیم. زمانی غرب کش��ور به 
خاط��ر رودخانه ه��ای خروش��ان 
دائم��ی، پرآب ترین نقط��ه ایران 
ش��ناخته می ش��د ام��ا خش��ک 
ش��دن ت��االب هورالعظی��م، بروز 
مش��کل برای کیفیت آب کارون 
و جیره بندی آب در روس��تاهای 
غربی کش��ور، زنگ خطر را برای 
منابع آب این منطقه هم به صدا 
به راحتی  درآورده  اس��ت. دیگ��ر 
نمی توان از غرب برای تامین آب 
مرکز یا ش��رق ای��ران تونل ایجاد 
ک��رد و با عکس العمل نامناس��ب 
مردم این مناطق روبه رو نشد. در 
حال حاض��ر آب به چالش جدی 
سیاست گذاری ها در کشور تبدیل 
شده و قبل از اینکه مدیران بروز 
بحران در کشور را جدی بگیرند، 
روی ناخ��وش آن را در تجمعات 
مخالف��ان پروژه ه��ای انتقال آب 

تجربه می کنند.

پروژه های ناموفق انتقال آب
اس��ت  ایران کش��ور خش��کی 
ک��ه بخش اعظم��ی از آن بیابانی 
اس��ت. این روزها بیم آن می رود 
ک��ه پیش��روی بیابان ه��ا، تمدن 
ای��ران را تحت تاثی��ر ق��رار دهد. 
البت��ه تجربیات وس��یعی هم در 
این زمین��ه وج��ود دارد. کمبود 
آب تمدن سیس��تان و بلوچستان 
چن��دان  ن��ه  گذش��ته ای  در  را 
دور ناب��ود کرده اس��ت. مهاجرت 
مردم سیس��تان و بلوچس��تان به 
اس��تان های گلس��تان و خراسان 
به خاطر خشکس��الی های  بزرگ 
ممت��د، در خاطرات بس��یاری از 

سالخوردگان امروزی وجود دارد، 
اما به جای تدبی��ری جدی برای 
کنترل این روند، ساده ترین راه را 
انتخاب کرده ایم. پروژه های انتقال 
آب، نسخه ای است که اخیرا برای 
تامین آب بخش های وس��یعی از 
کشور پیچیده می شود. اما محمد 
تق��ی توکل��ی، دبی��ر کمیته آب 
کمیس��یون کش��اورزی مجل��س 
شورای اس��المی در پاسخ به این 
س��وال »فرص��ت ام��روز« که آیا 
انتق��ال آب می تواند نجات بخش 
مش��کل کم آب��ی کش��ور باش��د، 
می گوید: »بس��یاری از طرح های 
واکنش ه��ای  ب��ا  آب،  انتق��ال 

اجتماعی مواجه شده است.«
ک��ه  می کن��د  اضاف��ه  وی 
پ��روژه انتق��ال آب الیگ��ودرز به 
ق��م )تونل قم��رود( ب��رای اکث��ر 
روستاهایی که در مسیر این تونل 
ایجاد کرده است.  بودند، مش��کل 
حف��ر تونل چاه ها و چش��مه های 
باالدس��ت تونل کوهرنگ اصفهان 
را هم خش��ک ک��رده و به محیط 
زیس��ت لطم��ه وارد کرده اس��ت. 
متاس��فانه این طرح ها به اهداف 
اصل��ی خ��ود نرس��یده اند زی��را 
آبرس��انی به سایر ش��هرها، منابع 
محلی مبدا را با بحران آب مواجه 
کرده اس��ت. توکلی تاکید می کند 
که پروژه های انتق��ال آب باید با 
ضواب��ط خاص��ی انجام ش��ود. از 
جمله اینکه باید وضعیت مصرف 
در مقص��د دریاف��ت آب کنت��رل 
شود. جلوی هدررفت آب در مبدا 
گرفت��ه ش��ود و تم��ام روش های 
بهب��ود راندم��ان در ای��ن منطقه 

انجام شود.
وی ادام��ه می دهد که اگر تمام 
اصول کنترل مص��رف در مقصد 
به عنوان پذیرنده آب انجام ش��د 
اما باز هم نیاز به انتقال آب وجود 
داش��ت، این انتق��ال در صورتی 
انجام ش��ود ک��ه مناف��ع مبدا و 
نیازهای آن با مشکل مواجه نشود 

و فقط آب مازاد منتقل شود.

افزایش تقاضا با پروژه های 
انتقال آب

کارشناس��ان آب به طور قطعی 
رد  را  آب  پروژه ه��ای  اج��رای 
نمی کنن��د، زیرا ب��رای تامین آب 
ش��رب بس��یاری از نقاط کشور، 

پروژه های  اج��رای  چاره ای ج��ز 
انتق��ال آب نیس��ت، ام��ا خطوط 
قرم��زی هم برای اج��رای چنین 
هس��تند.  متص��ور  پروژه های��ی 
کامران داوری، اس��تاد دانش��گاه 
فردوس��ی مش��هد در گفت وگو با 
»فرص��ت امروز« بیان می کند که 
متاس��فانه برای پروژه های انتقال 
آب بین حوضه ای انتهایی متصور 
نیس��تیم، زیرا همزمان با اجرای 
چنین پروژه هایی، تقاضا برای آب 

در مبدا هم افزایش می یابد.
وی البت��ه بر این نکت��ه تاکید 
می کن��د که پروژه های انتقال آب 
از غرب به ش��رق کش��ور با توجه 
ب��ه موضع گیری ه��ا و تنش های 
محلی همچنین مشکالتی که به 
دلیل کم آبی کارون ایجاد ش��ده، 

به زودی متوقف خواهد شد.
ک��ه  می ده��د  ادام��ه  داوری 
اخی��را برخی ب��ه دنب��ال انتقال 
آب از کش��ورهای تاجیکس��تان، 
افغانستان یا ترکمنستان هستند. 
برخی هم قصد دارند آب شیرین 
ش��ده خلیج فارس و دریای عمان 
و حت��ی خزر را ب��ه نقاط مختلف 
البت��ه  کنن��د.  منتق��ل  کش��ور 
خوشبختانه وزارت نیرو با انتقال 
آب ش��یرین ش��ده خزر مخالفت 
کرد و امیدواریم که هیچ پروژه ای 

در این دریا اجرایی نشود.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال 
ک��ه آی��ا شیرین س��ازی آب دریا 
برای  مطمئن��ی  منبع  می توان��د 
تامین آب مورد نیاز کشور باشد، 
می گوید که هر پروژه ای چندین 
نوع ریس��ک دارد. خطوط انتقال 
طوالنی، ریس��ک اج��رای چنین 
پروژه های��ی را افزایش می دهند. 
ضمن آنکه اگر قصد داشته باشیم 
آب م��ورد نیاز خ��ود را از خارج 
کش��ور تامین کنی��م، تنش های 
سیاس��ی می توان��د در پای��داری 
منابع آب کشور خلل ایجاد کند.

این اس��تاد دانش��گاه فردوسی 
مش��هد در واکنش به تالش های 
برخ��ی مجام��ع جهان��ی حامی 
مقابل��ه  ب��رای  محیط زیس��ت 
آب  ظرفی��ت  افزای��ش  ب��ا 
ش��یرین کن های خلی��ج ف��ارس، 
عن��وان می کن��د ک��ه ب��ه دلیل 
آنکه برخی کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس به ش��دت به آب این 

دریا وابس��ته هس��تند، نمی توان 
ب��ه راحت��ی محدودی��ت ب��رای 
بهره ب��رداری از آب خلیج فارس 
ایجاد ک��رد. مگر اینک��ه حداقل 
کش��ورهایی ک��ه تاکن��ون از این 
از  نکرده ان��د،  اس��تفاده  مناب��ع 

بهره برداران، پول دریافت کنند.
انتقال آب شیرین شده دریا 

پایدارتر از سایر شیوه ها
کارشناس��ان ب��ه این پرس��ش 
که آی��ا پروژه ه��ای انتق��ال آب 
مطمئنی  مناب��ع  بین حوض��ه ای 
برای تامین آب مقصد هس��تند، 

پاسخ روشنی نمی دهند. 
عطاء اهلل آیت اللهی دبیر رس��ته 
 آب جامعه مهندس��ین مشاور به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د که 
پای��داری تامین آب در این قبیل 
پروژه ه��ا ب��ه عوام��ل متع��ددی 
بستگی دارد. باید اضافه برداشت 
در مبدا کنترل شود. ضمن اینکه 
اگر مدیریت در مبدا کافی نباشد، 
یا بارش ها کاه��ش یابد، پایداری 
منبع تامین آب با مش��کل مواجه 

می شود.
آب  انتق��ال  وی،  اعتق��اد  ب��ه 
از  ش��یرین ش��ده دری��ا، یک��ی 
راهکاره��ای اجتناب ناپذیر تامین 
آب مورد نیاز کش��ور در آینده ای 

نزدیک است.
البت��ه آیت الله��ی در پاس��خ به 
این پرس��ش که اگ��ر تالش های 
طرف��داران محیط زیس��ت ب��رای 
از  آب  برداش��ت  ب��ا  مقابل��ه 
ب��ه نتیجه برس��د،  خلیج ف��ارس 
باز ه��م می توان دریاه��ا را منبع 
مطمئن��ی برای تامین آب ش��رب 
کشور دانس��ت، تاکید می کند که 
ممک��ن اس��ت برداش��ت از منابع 
آب دریاها نی��ز با محدودیت هایی 
همراه ش��ود. ام��ا ای��ن منابع در 
مقایس��ه ب��ا س��ایر مناب��ع ایران، 
پایدارتر هس��تند. وی در پاس��خ 
ب��ه این پرس��ش که هزین��ه تمام 
ش��ده تولی��د آب ش��یرین از دریا 
چقدر است، می گوید که این رقم 
بس��تگی به حجم شیرین س��ازی 
دارد. هرچ��ه واحده��ای اح��داث 
شده برای شیرین کردن آب دریا 
بزرگ تر باش��د، هزینه تمام شده 
تولید کمتر اس��ت. اما بدون شک 
این رقم کمت��ر از چهار هزار تومان 
به ازای هر متر مکعب نخواهد بود.

صرف هزینه های میلیاردی، تامین آب را پایدار نمی کند

انتقال آب بین حوضه ای؛ ناپایدار و وسوسه برانگیز
لیال مرگن
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سرمایه گذاری کالن در حوزه 
نفت از عهده کمتر ش��رکتی بر 
می آید؛ بخش خصوصی واقعی 
با همه توان خود هرگز نمی تواند 
در براب��ر ش��رکت های بزرگی 
همچون مپن��ا در صنعت نفت 
عرض ان��دام کند و ناچار اس��ت 
همواره در سایه ش��رکت هایی 
باشد که با حمایت دولت پر و  بال 

گرفته اند. 
مپن��ا ی��ک بن��گاه اقتصادی 
است که در بخش های مختلف 
حضور دارد و توانسته در اجرای 
پروژه های نفت و گاز نیز س��هم 
عم��ده ای را نصیب خ��ود کند. 
از ای��ن بن��گاه گاه��ی به عنوان 
بخش خصوصی یاد می شود در 
حالی که این بن��گاه خصوصی 
واقعی نیست. مپنا در چند سال 
گذش��ته س��رمایه گذاری های 
کالنی را در حوزه نفت داش��ته 
اس��ت. در دول��ت دهم س��هم 
قراردادهای این بنگاه در حوزه 
نفت و  گاز افزای��ش یافت. یکی 
از این قرارداده��ای مهم پروژه 
چهار میلیارد دالری »توس��عه 
میدان گازی فریز B «  بود که در 
نهایت امسال توسط وزارت نفت 

منتفی اعالم شد. 
مپنا ش��رکتی اس��ت که در 
مدیریت پروژه های باالدس��ت 
و پایین دس��ت نفت فعال است 
به طوری که در حفاری، توسعه 
میادین، خطوط لوله و ایستگاه 
تقویت فشار، دکل های حفاری 
آبی و خش��کی و غی��ره فعالیت 
می کن��د و این فعالی��ت بیانگر 
گستردگی دایره عمل این بنگاه 
اقتصادی و سهم قابل توجه آن 

در صنعت نفت است. 
با ورود به بخش های مختلف 
صنعت نفت ردپای بزرگی از مپنا 
و شرکت های وابسته به آن دیده 
می شود. برای نمونه یکی از این 

شرکت ها » ش��رکت نیر پارس« 
 اس��ت ک��ه در ف��از 14 پ��ارس 
جنوبی، توربوکمپرس��ور، پروژه 
مترینگ،  مخازن شرکت نفت، 
پاالیش��گاه اصفه��ان و غی��ره 

فعالیت می کند. 
ب��دون ش��ک مپن��ا می تواند 
در توس��عه کش��ور در ح��وزه 
تخصص��ی نفت نق��ش موثری 
داشته باشد. در چند سال اخیر 
که کش��ور در تحریم بوده است 
این بن��گاه غیردولتی توانس��ته 
کش��ور را در این حوزه خودکفا 
کند اما س��وال اینجاس��ت که 
چگونه این بن��گاه اقتصادی در 
این مدت ریش��ه گرفته اس��ت، 
در حال��ی ک��ه بخش خصوصی 
فع��ال در همین م��دت زمان با 
وجود س��رمایه های زیاد، سهم 
اندکی را در صنعت نفت به خود 
اختص��اص داده اس��ت. پدرام 
س��لطانی، عضو اتاق ای��ران در 
ای��ن ب��اره ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »اظهار نظر من صرفا 
در خصوص مپنا نیس��ت، بلکه 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
متعددی در کشور وجود دارند 
ک��ه عن��وان آن در ن��گاه اول 
خصوصی اس��ت اما در حقیقت 

تنها غیردولتی هستند. مپنا نیز 
یکی از این موارد است. مپنا در 
تمامی مناقصه های نفتی و حتی 

غیر نفتی برنده می شود.«
وی می افزای��د: »در موفقیت 
مپن��ا و ش��رکت های مش��ابه 
عوامل متع��ددی نقش دارد که 
می توان به نگاه دولت به حیات 
این بنگاه ه��ا، توانمندی باالی 
مالی آنها در برابر ش��رکت های 
بخش ه��ای خصوص��ی، پایین 
بودن ریسک واگذاری پروژه ها و 
اتمام پروژه ها با قیمت پایین تر 

اشاره کرد.«
به گفته ای��ن فعال خصوصی 
ای��ن بنگاه ه��ا جا پای خ��ود را 
در س��هم گرفت��ن از پروژه های 
مختل��ف باز کرده اند و پیش��تاز 

میدان هستند. 
علی اکبر مرآتی، مجری طرح 
تاسیس��ات تقوی��ت فش��ار گاز 
کشور نیز با اشاره به اینکه مپنا 
در انجام پروژه های واگذار شده 
در بخش کمپرسور موفق عمل 
کرده اس��ت، به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »واگ��ذاری پروژه ها 
در بخش تاسیس��ات براس��اس 
مناقصه ه��ای بین المللی انجام 
می ش��ود؛ این گون��ه نیس��ت 

که ب��ه راحتی ای��ن پروژه ها به 
آنها واگذار ش��ود. ش��رایط مپنا 
ایده آل اس��ت، از ای��ن رو با آنها 
وارد ق��رارداد می ش��ویم. البته 
کمیته فن��ی و بازرگانی تمامی 
پیمان��کاران را ارزیابی می کند 
و پ��س از رتبه بن��دی پروژه ها 
را واگ��ذار می کن��د. مپن��ا در 
تاسیسات ایستگاه های تقویت 
فشار گاز قیمت پایین و مناسبی 

را در مناقصه اعالم کرد.«
وی درب��اره عملک��رد مپن��ا 
نیز پاس��خ ش��فافی نمی دهد و 
می افزای��د: »مپن��ا در تولی��د 
کمپرس��ور به ما کمک می کند 
قرار است 100 کمپرسور برای ما 
بسازد و تحویل دهد که تاکنون 
18 مورد آن انجام ش��ده است. 
مپنا در این مدت توانسته است 
100 درصد از ساخت کمپرسور 

را داخلی کند.«
مرآتی در پاسخ به این پرسش 
که چرا با بخش خصوصی واقعی 
وارد کار نشدید، می گوید:  »برای 
ما بخش خصوصی تقسیم بندی 
دارد؛ بخش خصوصی در ساخت 
توربی��ن در مگاوات های پایین 
حضور دارد و نمی تواند توربین 
25 مگاوات��ی تولید کند تمامی 

این اقدام��ات توس��ط معاونت 
پژوهش��ی وزارت نفت بررسی 
می ش��ود. نکته اصل��ی در این 
است که بس��یاری از شرکت ها 
نمی توانند سرمایه گذاری کالن 

کنند.«
ب��ه گفت��ه مج��ری ط��رح 
تاسیس��ات تقوی��ت فش��ار گاز 
کش��ور، بس��یاری از پروژه های 
ما  سرمایه  کالن می خواهد که 
بخش خصوصی واقعی نمی تواند 
از عهده آن برآید. مپنا شرکتی 
اس��ت ک��ه از حمای��ت دولت 
برخوردار است و بخش خصوصی 
واقعی نیست. از آنجا که شرکت 
توانمند شده است ترجیح ما این 
اس��ت که حتی از ش��رکت های 
خارجی ب��رای پروژه های خود 
استفاده نکنیم.  در حال حاضر 
بخش خصوص��ی ب��ا تمام��ی 
تالش های خ��ود در حوزه نفت 
سهم کمتری دارد و تالش های 
این بخ��ش در دول��ت یازدهم 
تنها تا حدودی به اعتمادسازی 
منجر شده است. امید این بخش 
این اس��ت که بتوانند در آینده 
سهمی مس��اوی با شرکت های 
غیردولت��ی داش��ته باش��ند.  
رض��ا پدی��دار، ریی��س انجمن 
س��ازندگان تجهی��زات صنعت 
نف��ت ای��ران نی��ز در ای��ن باره 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»ش��رکت مپنا و ش��رکت های 
مشابه آن که وابس��ته به دولت 
هس��تند نیازی به ضمانت نامه 
ندارند و مدیران دولتی به دلیل 
محافظه کار بودن حاضر نیستند 
ریسک پذیری کنند. در حقیقت 
می توان گفت که ش��رکت های 
خصولتی نفس بخش خصوصی 
را در سرمایه گذاری گرفته اند.« 
وی می افزای��د: »اقتص��اد ما در 
ش��رایط تحری��م ب��ه تقوی��ت 
بدنه دول��ت پرداخته اس��ت نه 
بخش خصوصی و الزم است در 

این زمینه بازنگری شود.«

خوب و بد حضور مپنا در بخش نفت و گاز

اگر مانع رشد بخش خصوصی نشود...

باالگرفتن جنگ  ب��ا  همزم��ان 
روانی می��ان تولید کنند گان نفت 
کش��ورهای  و  آمری��کا  در  خ��ام 
ای��ن محص��ول در  تولید کنن��ده 
خلیج فارس، اعضای مهم سازمان 
اوپ��ک در حال روزش��ماری برای 
اعمال موانع قانونی برای صادرات 
نفت خام آمریکا هس��تند.موانعی 
ک��ه موقتا رف��ع ش��ده و از تولید 
و ص��ادرات نف��ت ش��یل آمریکا 
ب��ه بازاره��ای جهان��ی حمای��ت 

می کردند.
در این راس��تا به نظر می رس��د 
نفت  تولید کننده  کش��ورهای  که 
عض��و اوپ��ک باید کم��ی بیش از 
آنچ��ه ارزیابی ک��رده بودند صبر 
کنن��د چرا که برقرار کردن مجدد 
محدودیت ها ب��رای صادرات نفت 
آمری��کا یک ه��دف ثاب��ت نبوده 
و بس��ته به ش��رایط ممکن است 
زمان اعمال مج��دد محدودیت ها 
تغیی��ر کند.براس��اس تحلیل های 
ارائ��ه ش��ده از س��وی مش��اوران 
و کارشناس��ان ب��ازار، بانکداره��ا 
و فع��االن ح��وزه نفت خ��ام و به 
منظور اس��تفاده بهتر از ش��رایط 
موجود بس��یاری از ش��رکت های 
تجاری به جای تکیه بر اس��تفاده 
از بیم��ه قیمت نفت خام س��عی 
در بازنگ��ری سیاس��ت های نفتی 
خ��ود داش��ته و قصد دارن��د تا با 
نفتی  اعمال سیاست های مناسب 
به خوبی از بش��که های نفتی خود 
در آینده حفاظت و حمایت کنند.

در ای��ن بی��ن مقام��ات اوپک 
ش��رکت های  ت��ا  امیدوارن��د 
تولید کننده نفت خ��ام در آمریکا 
تح��ت تاثی��ر اف��ت 50 درصدی 
قیم��ت نف��ت خ��ام در بازارهای 
جهان��ی ق��رار گرفته و ب��ا تحمل 
ض��رر و زیان هنگفت از اش��تیاق 
آن��ان ب��رای اس��تخراج نفت خام 
کاس��ته شده و روند رو به افزایش 
تولید نفت شیل در آمریکا ُکند و 
در نهایت به دلیل س��قوط شدید 
قیمت نفت که هم اکنون به حدود 
50 دالر در هربشکه رسیده است 

متوقف شود.
در همی��ن رابط��ه س��هیل بن 
محم��د المرزوق��ی، وزی��ر انرژی 
ام��ارات عربی متحده در گفت وگو 
ب��ا خبرگ��زاری رویت��رز گف��ت: 
بس��یاری از شرکت ها تا آغاز سال 
جدید و بس��یاری دیگر دست کم 
تا س��ال آینده میالدی از سقوط 
قیمت و ضررهای ناش��ی از آن به 
واس��طه اس��تفاده از بیمه قیمت 
نف��ت در ام��ان خواهند ب��ود، به 
همین دلیل باید دست کم تا یک 
س��وم ابتدای سال جاری میالدی 
صب��ر کنی��م و ببینی��م ک��ه چه 
اتفاقی خواهد افتاد. گفتنی اس��ت 
امیدواری کش��ورهای تولید کننده 
نف��ت عضو اوپ��ک از گزارش های 
س��ه ماهه شرکت های نفتی ناشی 
می ش��ود، جایی که ش��رکت های 
حف��اری اطالعات مربوط به اوراق 
به��ادار خود را به ش��کل عمومی 
منتش��ر کردن��د.در ای��ن میان با 
وج��ود آنک��ه نش��انه ای از توقف 
کاه��ش ش��دید و روزان��ه قیمت 
نفت در بازارهای جهانی و بازیابی 
قیمت ها در بازار دیده نمی ش��ود، 
برخ��ی ش��رکت های تولید کننده 
محافظتی  سیاست های  خام  نفت 
و پوششی مناسبی برای محافظت 
از محص��ول تولی��دی خود اعمال 
کرده ان��د که این موض��وع به آنها 
کم��ک می کند تا از تحمل ضرر و 
زیان بیشتر ناشی از سقوط قیمت 
نفت خام در بازار در امان بمانند.

این شرایط جدید به این شرکت ها 
اج��ازه می دهد تا بیش��تر از آنچه 
پیش بینی می ش��د ب��ه حفاری و 
اس��تخراج نف��ت در س��ال جاری 

ادامه دهند.
با توجه ب��ه مطالب مذکور و به 
گفته »اد مورس« از مدیران ارشد 
بانک س��یتی گروپ ک��ه یکی از 
بزرگ ترین بانک ه��ای ارائه کننده 
خدم��ات بیم��ه پوشش��ی ب��رای 
اوپک  اس��ت،  نفتی  ش��رکت های 
نباید انتظار داش��ته باش��د شاهد 
تاثیر جدی بر میزان نفت ش��یل 
تولیدی در ایاالت متحده در نیمه 
اول سال جاری باشد.در نیمه دوم 
س��ال 2015 میالدی نیز با توجه 
به اتخ��اذ و اعمال سیاس��ت های 
پوشش��ی و محافظتی شرکت های 
تولید کننده نفت خ��ام در آمریکا 
احتمال بروز هرگونه ضرر و زیان 
برای ش��رکت های نفتی آمریکایی 
به می��زان قابل توجه��ی کاهش 
یافته است.در حال حاضر مشخص 
نیس��ت که چه ش��رکت هایی در 
فرآیند اس��تفاده از سیاس��ت های 
محافظتی جدید مش��ارکت دارند. 
جزیی��ات اس��تراتژی جدید اتخاذ 
شده از سوی این شرکت ها ممکن 
اس��ت تنها در گزارشات سود سه 
ماهه آنه��ا در انتهای م��اه ژانویه 

فاش شود.
کری��گ برس��الئو، ریی��س میز 
بازاریابی و انرژی در بانک سوسیته 
آمری��کا  هیوس��تون  در  جن��رال 

ک��ه دربازس��ازی رون��د معامالت 
نق��ش داش��ته اس��ت، در م��ورد 
جدید  محافظتی  اس��تراتژی های 
اتخاذ شده از س��وی شرکت های 
نفتی می گوید: این موضوع بسیار 
داغ و جذابی اس��ت ک��ه در حال 
حاضر هم��ه می خواهند در مورد 
آن به بحث و تبادل نظر بپردازند.
برس��الئو ادامه داد: در حالی که 
نس��بت و تعداد شرکت های نفتی 
معامله کننده چندان زیاد نیس��ت 
ول��ی حجم نفت فروخته ش��ده و 
گردش مالی این معامالت بس��یار 

زیاد بوده است.
براس��اس آخرین اطالعات ارائه 
شده ش��رکت های نفتی نظیر ایی 
او ج��ی، ِدُون ان��رژی، آنادارکو و 
نوبل انرژی از جمله ش��رکت هایی 
هستند که نفت خام تولیدی خود 
را در س��ال 2015 بش��که ای 90 
دالر یا بیشتر بیمه کرده تا از این 
طری��ق از محصول تولیدی ش��ان 
در سال جاری میالدی محافظت 

کنند.
به عنوان مثال یک شرکت نفتی 
که قرارداده��ای مبادله ای خود را 
ب��ه منظور بیمه کردن بخش��ی از 
نفت تولیدی اش در س��ال 2015 
و روی هر بشکه به ارزش 90 دالر 
فروخته اس��ت ضرورت��ا موجبات 
افزای��ش ان��دک قیم��ت نفت به 
منظور محافظت از هر قطره نفت 
خام خود را فراهم می آورد که این 
موضوع در حال حاض��ر می تواند 

33 دالر سود در هر بشکه نصیب 
این شرکت ها کند.

بس��یاری از ش��رکت های نفتی 
اما به ج��ای اینکه صرف��ا به فکر 
کسب س��ود باشند س��عی دارند 
تا خ��ود را در مقابل نوس��انات و 
کاهش احتمال��ی قیمت نفت در 
بازار از طریق خری��د قراردادهای 
مبادل��ه ای و گزینه ه��ای ثابت که 
نزدیک ترند  فعل��ی  قیمت های  به 
بیم��ه کرده و از محصوالت ش��ان 

محافظت کنند.
در همین رابطه یک سخنگوی 
ش��رکت ایی او ج��ی در گفت وگو 
قرارداد های  ف��روش  رویت��رز  ب��ا 
مبادله ای این ش��رکت را تکذیب 
کرد و ش��رکت نفت��ی ِدُون انرژی 
نی��ز از هرگونه اظهار نظر در مورد 
ف��روش قرارداد ه��ای مبادل��ه ای 
عظی��م این ش��رکت خ��ود داری 
ک��رد، ول��ی اع��الم کرد ک��ه این 
شرکت قصدی برای کسب درآمد 
قرارداده��ای  ف��روش  طری��ق  از 

مبادله ای خود ندارد.
گفتنی اس��ت تاکن��ون تنها دو 
ش��رکت نفتی تایی��د کرده اند که 
قصد کس��ب درآمد از قراردادهای 
آن  از  ک��ه  دارن��د  را  مبادل��ه ای 
می توانن��د به عن��وان نوعی س��پر 
نوس��انات  مقاب��ل  در  محاف��ظ 
احتمالی بازار در آینده اس��تفاده 

کنند.
در همین راس��تا و در روز س��ه 
شنبه ش��رکت کوچک ایگل انرژی 
در آمریکا اعالم کرد که این شرکت 
بخشی از قراردادهای مبادله ای خود 
را به ارزش 89 دالر و 59 سنت در 
ماه دسامبر سال گذشته و برای به 
دست آوردن 13 میلیون دالر سود 
به فروش رسانده تا حجم نقدینگی 
خ��ود را افزایش ده��د.الزم به ذکر 
اس��ت که این ش��رکت اعالم کرده 
اس��ت تا زمانی که قیمت ها در بازار 
بهبود نیابد حفاری و استخراج نفت 
را متوق��ف می کند.این اتفاق دقیقا 
همان چیزی است که مدنظر اوپک 
اس��ت، هرچند اتفاق های��ی از این 
دست تاکنون بیشتر به عنوان استثنا 
مط��رح بوده اند تا یک رویه معمول 

در بازار.

صبر و تحمل اوپک به چالش کشیده شد
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درآمدهای شرکت نفت نصف شد
 مع��اون وزیر نفت با اش��اره به کاه��ش درآمدهای 
ش��رکت نفت به نصف، همزمان با سقوط قیمت طالی 
س��یاه، اعالم کرد: با ورود 120 میلیون مترمکعب گاز 

زمستان امسال کسری نداریم.
به گزارش مهر، رکن الدین جوادی با بیان اینکه سهم 
14.5 درصدی ش��رکت ملی نفت ای��ران از درآمد های 
نفت در ش��رایطی که قیمت نفت به نصف کاهش یافته 
اس��ت، کمک چندان��ی به تامین نیازه��ای این صنعت 
نمی کند، گفت: سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت 
ای��ران از درآمد ه��ای نفتی با توجه ب��ه کاهش قیمت 
نف��ت، کمک چندانی به تامین نیازه��ا نمی کند و باید 
راهکارهای ارائه ش��ده از سوی صنعت نفت به مجلس 
توس��ط نمایندگان بررس��ی و در بودج��ه 94 و برنامه 

ششم توسعه اقتصادی لحاظ شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران ه��دف بازدید 
اعضای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی از میدان مشترک پارس جنوبی 
را آش��نایی هر چه بیش��تر با صنعت نف��ت عنوان کرد 
و افزود: کس��انی که ارتباط مس��تقیم با نفت، توسعه و 
سرمایه گذاری دارند با آشنایی بیشتر می توانند راجع به 
نیازهایی که توسط ش��رکت ملی نفت ایران بیان شده 
اس��ت، تصمیم بگیرند و به گش��ودن فض��ای مالی این 
شرکت برای تحقق تعهدات توسعه ای و تولیدی کمک 

کنند.

مع��اون وزیر نفت ب��ا بیان اینکه کمیس��یون انرژی، 
کمیس��یون تخصصی نفت اس��ت و بیش��ترین اشراف 
را در ای��ن ح��وزه دارد، اظهار داش��ت: در طول بازدید 
اعض��ای ای��ن کمیس��یون از فازهای در حال توس��عه 
پارس جنوبی، جلس��ه ای مشترک پیرامون فعالیت ها و 
تالش های صورت گرفته یکس��ال اخی��ر پارس جنوبی 
و برنامه های آتی این میدان برگزار ش��د تا نمایندگان 
مجلس به طور خ��اص در جریان فعالیت ها قرار گیرند 
و بدانن��د اگر مجلس حمایت خ��اص نکند، با توجه به 
محدودیت ها، طرح های توس��عه ای با کندی پیش��رفت 

مواجه خواهند شد.
ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینکه س��ال گذش��ته در 
کمترین دمای زمستان حدود 160 میلیون متر مکعب 
کس��ری گاز وجود داش��ت، تاکید کرد: امس��ال با وارد 
ش��دن گاز طرح توس��عه فازه��ای 12، 15 و 16 و 17 
و 18 پ��ارس جنوبی با کمبود ان��رژی قابل مالحظه ای 
مواج��ه نخواهی��م ب��ود و این حاصل ت��الش همکاران 

مختلف در صنعت نفت است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: امسال 
با توجه به اضافه شدن حدود 120 میلیون متر مکعب 
گاز به شبکه سراسری، بخش بزرگی از کسری گاز سال 

گذشته جبران می شود.
جوادی تامین نیاز فوری کشور به گاز، نرخ بازگشت 
یکساله سرمایه گذاری و برداشت از میدان مشترک را از 
مزیت های سرمایه گذاری در میدان گازی پارس جنوبی 
عنوان کرد و اظهار داشت: اگر برداشت از این میدان با 
کندی پیش رود ممکن اس��ت گاز و میعانات به سمت 

کشور رقیب حرکت کند.
به گفته این مقام مس��ئول با توجه به شرایط یاد شده، 
ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی ایران به میدان پارس 
جنوبی نگاه ویژه ای داش��ته باشند تا طرح های توسعه ای 

این میدان متناسب با زمان، تامین مالی شوند.

سناریوهای جدید تولید برق پاک
مدیرعام��ل س��ازمان انرژی های نو ایران با تش��ریح 
س��ناریوهای جدید تولی��د برق پاک در ای��ران، اعالم 
کرد: ساخت 3200 مگاوات نیروگاه جدید برق بادی و 

خورشیدی در دستور کار قرار گرفت. 
یوسف آرمودلی در تشریح سیاست های جدید توسعه 
انرژی های تجدید پذیر در کش��ور، گفت: از ابتدای اجرای 
برنامه پنجم توسعه تاکنون مجوز هایی به منظور طراحی، 
ساخت، نصب و راه اندازی بیش از 10 هزار مگاوات احداث 
نیروگاه های برق بادی و خورش��یدی به س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت.  مدیرعامل سازمان 
انرژی ه��ای ن��و ای��ران با اع��الم اینکه در ش��رایط فعلی 
احداث نیروگاه های برق بادی و خورشیدی بیش از سایر 
انرژی های تجدید پذیر در دس��تور کار و اولویت اجرا قرار 
گرفته اس��ت، تصریح کرد: ایران از نظر آب و هوایی و نوع 
اقلی��م از مزیت های متعددی به منظور تولید برق بادی و 

خورشیدی برخوردار است. 
این مقام مس��ئول همچنین با تاکید بر اینکه س��ال 
ج��اری بزرگ ترین نی��روگاه برق خورش��یدی ایران با 
ظرفیت تولید 514 کیلووات برق در منطقه مالرد کرج 
به بهره برداری رس��ید، بیان کرد: در س��ال جاری یکی 
از مهم ترین منابع تامین اعتبارات س��اخت و راه اندازی 
نیروگاه های تجدید پذیر در کش��ور استفاده از عوارض 

فروش برق به مشترکان است. 
وی ب��ا یادآوری اینکه از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
ب��ا اس��تفاده از این ردی��ف جدید مناب��ع مالی حدود 
10مگاوات س��امانه های خورش��یدی به صورت رایگان 
در مدارس، س��اختمان های دولتی، مراکز آموزش��ی و 
تحقیقاتی سراسر کشور نصب و راه اندازی شده است. 

آرمودلی با بیان اینکه در قالب اجرای برنامه شش��م 
توسعه هم ساخت و راه اندازی سه هزار و 200 مگاوات 
نیروگاه جدید تولید برق پاک هدف گذاری شده است، 
تبیین کرد: همزمان با س��اخت نیروگاه برنامه هایی به 
منظ��ور طراحی و تولید تجهیزات و کاالهای مورد نیاز 
در نیروگاه ه��ای تجدید پذی��ر هم در دس��تور کار قرار 

گرفته است. 

نمایشگاه انرژی کیش
 امروز افتتاح می شود 

یازدهمی��ن نمایش��گاه ان��رژی کی��ش باحض��ور 
حداکثری س��ازندگان داخلی و نمایندگان اروپایی و 

آمریکایی امروز افتتاح  می شود. 
اس��تقبال ش��رکت ها و بازدید کنن��دگان داخلی و 
خارج��ی از جمله ویژگی های عمده این نمایش��گاه 
اس��ت، به طوری ک��ه تاکنون 200 ش��رکت کننده 
برای حضور در نمایش��گاه ثبت نام کردند که از این 
تعداد 130 ش��رکت داخلی و 70 شرکت خارجی از 
ش��اخص های یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی 

کیش است. 
در بین ش��رکت کنندگان خارج��ی نمایندگانی از 
کشورهای چین، ایتالیا، آلمان، آمریکا، انگلیس، کره 
جنوبی، فرانس��ه، اسپانیا، لهس��تان، چک، اسلوانی، 
ایرلند، س��وییس، بلژیک اتریش، هلن��د، دانمارک، 
کانادا، س��وئد، آلبانی، مصر و امارات متحده عربی از 

مدت ها قبل ثبت نام کرده اند. 
بنابرای��ن گزارش، نمایش��گاه امس��ال ب��ا رویکرد 
س��رمایه گذاری زمینه مناس��بی برای ش��رکت های 
داخلی و خارجی اس��ت تا از فض��ای به وجود آمده 
بتوانند در راستای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری با 

هم تعامل داشته باشد. 
حمایت وزارت نفت از نمایش��گاه و حضور شرکت 
مل��ی نف��ت و گاز و پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی نی��ز در نمایش��گاه حائ��ز اهمیت اس��ت، به 
ط��وری ک��ه در گردهمای��ی ک��ه به وج��ود می آید 
آخری��ن فرصت ه��ا و ظرفیت های س��رمایه گذاری، 
و  س��ازندگان  دس��تاوردهای  س��رمایه پذیری، 
تولیدکنن��دگان نف��ت، گاز، پتروش��یمی، آب، برق 
و انرژی ه��ای ن��و از طریق محص��والت و موضوعات 
 مرتبط با بخش انرژی به تعامل و همفکری گذاشته 

خواهد شد. 

رمقی برای شرکت های خصوصی 
برق نمانده است 

ریی��س س��ندیکای صنعت ب��رق ای��ران در واکنش 
ب��ه اظهارات مطرح ش��ده مبن��ی بر اینکه ت��وان مالی 
بخش خصوصی باال نیس��ت، اظهار ک��رد: دولت رمقی 

برای شرکت های برق نگذاشته است.
علیرض��ا کالهی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا تاکید بر 
اینک��ه صنعت برق ایران در میان کش��ورهای در حال 
توس��عه سرآمد است، گفت: ما حرف برای گفتن داریم 
در صورتی که اقتصادهای بالغی چون روس��یه و آمریکا 
ساالنه هفت تا هش��ت هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
ایجاد می کنند، ما شش هزار مگاوات نیروگاه می سازیم.
 وی افزود: آنقدر کار نیروگاه س��ازی در کشور انجام 
ش��ده که باعث شده خودمان ساده بنگریم، درحالی که 
س��اخت نیروگاه کاری کمتر از س��اخت پاالیش��گاه یا 

توسعه یک میدان نفتی نیست.
رییس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه از نظر 
فناوری در تولید، انتقال وتوزیع می توان نمره هشت را 
از 10 ب��ه بخش خصوصی داد، گفت: این بخش از نظر 

توانمندی مالی نمره حدود سه یا چهار را می گیرد.
کالهی در پاس��خ به عل��ت پایین بودن ت��وان مالی 
شرکت ها گفت: دولت رمقی برای شرکت ها با توجه به 
بدهی هایی که دارند نگذاشته است. آیا دولت هنگامی 
ک��ه با خارجی ه��ا ق��رارداد می بس��ت همان گونه پول 
می داد؟ یا ال س��ی باز می کرد و نقد پرداخت می ش��د. 
شرایط عادالنه نیس��ت و در صورتی که با تولیدکننده 
داخلی مانند رقبای خارجی برخورد می ش��د هیچ کدام 

ازاین مشکل ها پیش نمی آمد.

تاثیر کاهش قیمت نفت روی داعش 
 تحلیلگ��ران می گویند: ب��ا توجه به کاهش قیمت 
نف��ت، گروه تروریس��تی داع��ش به دلی��ل کاهش 
درآمدهای نفتی در میان مدت دچار مشکالت مالی 

خواهد شد.
 به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری آنتی وار، 
تحلیلگران یک موسسه س��لطنتی در لندن گفتند، 
درآمد گ��روه تروریس��تی داعش در دو تا س��ه ماه 
گذش��ته روزانه حدود دو تا س��ه میلی��ون دالر بوده 
ولی اکنون به یک میلیون دالر در روز رسیده است.

 این موسسه افزود: کاهش قابل توجه بهای نفت در 
شش ماه گذشته و حمالت هوایی آمریکا به مواضع 
داعش که به تخریب تعدادی از پاالیشگاه های تحت 
کنترل این گروه منجر شده از عوامل تاثیرگذار روی 
کاهش درآمدهای نفتی داعش هستند.  منابع مالی 
داعش به فروش نفت محدود نمی ش��ود و این گروه 
از راه های دیگری نظیر اخاذی، گروگانگیری، فروش 
آثار باستانی و گرفتن مالیات کسب درآمد می کند.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت 
روز گذشته بار دیگر بر تکمیل 
زنجیره ها و پروژه های فوالدی 
تاکید کرد؛ موضوع��ی که اگر 
بخواهی��م ف��والد را از ابتدای 
زنجیره تا انتها، در نظر بگیریم، 
به غیر از توسعه متوازن راهکار 
دیگری نمی توان برای آن قائل 

شد.
محمدرضا نعم��ت زاده گفته 
اس��ت: »واحده��ای ف��والدی 
)کنس��انتره؛ گندل��ه  آه��ن، 
آه��ن اس��فنجی و ش��مش( با 
به کارگیری تکنولوژی و توجه 
ب��ه فرآین��د تولی��د و بازدهی 
امکان��ات می توانند ب��ا رقبای 
خود در خارج از کش��ور رقابت   
و محصوالت صادرات��ی تولید 
کنن��د. مش��کل حمل و نق��ل 
و گران��ی ان��رژی م��ورد نی��از 
صنعت ف��والد از جمل��ه برق و 
گاز از مواردی است که همواره 
نگرانی هایی ب��رای این واحدها 
به وجود می آورد که با مدیریت 
صحی��ح و ت��اش دس��تگاه ها 
می ت��وان آن را مدیری��ت کرده 
و هزینه های تولی��د را کاهش 

داد.«

نیاز به تقویت چرخه 
فوالدی 

ای��ن صحبت ه��ا از س��وی 
وزی��ر صنع��ت در حالی مطرح 
می ش��ود که اس��تقبال فعاالن 
صنعت ف��والد را نیز ب��ه دنبال 
دارد.یحی��ی الهی، سرپرس��ت 
شرکت صنایع آهن و فوالد نور 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
دراین باره می گوید: »مهندس 
نعم��ت زاده خودش��ان فنی و 
کارشناس هس��تند، از این رو 
من هم معتقدم که صحبت های 
ایشان دقیق و درس��ت بوده و 

کاما قابلیت تحقق دارد.«
محمد هیزم بر، کارش��ناس 
صنعت فوالد نیز درباره تکمیل 
پروژه های فوالدی در گفت وگو 
با »فرصت امروز« بیان می کند: 
»تکمی��ل پروژه ه��ای فوالدی 
بس��تگی به ای��ن دارد ک��ه ما 

درباره چه نوع فوالدی صحبت 
می کنی��م. در زمینه فوالدهای 
س��اختمانی که تقریبا پروژه ها 
و زنجی��ره تکمی��ل اس��ت، اما 
درباره فوالدهای خ��اص، نیاز 
ب��ه تقویت فوالدس��ازان وجود 
دارد تا خط تولی��د آنها تکمیل 
ش��ود. در مرحله بعد خط نورد 
فوالد اکس��ین در کشور تقریبا 
تکمیل است و در نهایت هم که 
مخزن سازی است که به اندازه 
کافی در کش��ور وج��ود دارد. 
تقریبا چرخه توسعه پروژه های 
فوالدی در کشور موجود است 
اما نی��از به کم��ی تقویت دیده 

می شود.«

معدن کاری مورد توجه 
قرار گیرد

وقت��ی صحب��ت از زنجیره و 
پروژه ه��ای فوالدی می ش��ود، 
معدن به عن��وان بخ��ش مادر 
صنایع ف��والدی بای��د در نظر 
گرفته ش��ود. به همی��ن دلیل 
است که محمدرضا نعمت زاده، 
پروژه های فوالدی را پروژه های 
معدنی می خوان��د و می گوید: 
»ب��ا به کارگی��ری تکنولوژی، 
صرفه جویی، بهره وری، استفاده 
از نی��روی انس��انی متخصص، 
راه اندازی سیس��تم حمل و نقل 
مناس��ب و مدیری��ت صحی��ح 

می ت��وان در تکمیل پروژه های 
معدن��ی س��رعت الزم را ایجاد 
کرد.« کش��ور ما به دلیل وجود 
ذخایر سنگ آهن، از پتانسیل 
بالق��وه ای ب��رای تولی��د فوالد 
برخوردار اس��ت و اصوال وجود 
همی��ن ذخایر و ص��ادرات آنها 
به صورت غیرفرآوری ش��ده یا 
آنچه که برخی خام فروشی مواد 
معدن��ی می خوانندش، موجب 
همین تاکیدها ش��ده است. در 
حقیقت زمانی که وزیر صنعت 
از تکمیل زنجی��ره و پروژه های 
فوالدی سخن می گوید با توجه 
به ادعای فوالدسازان، می توان 
این برداش��ت را کرد که بیشتر 
تاکید بر مراحل تبدیل س��نگ 
آهن به کنسانتره، گندله و آهن 

اسفنجی است.
ای��ن تاکی��د در ش��رایطی 
قابلیت تحقق به خود می گیرد 
که ب��ا نگاه توس��عه مت��وازن و 
ارزش آفرین��ی در کل زنجیره، 
به پیش رفت. به همین ترتیب 
نح��وه حض��ور و ورود ب��ه این 
موض��وع نی��ز دارای اهمی��ت 
ویژه ای می ش��ود. موضوع بازار 
فروش و پیش بینی آن، میزان 
ذخای��ر معدنی و س��نگ آهن، 
زیرس��اخت ها، نیروی انسانی 
و هزینه ه��ا همگ��ی از عواملی 
هس��تند که باید در نظر گرفته 

ش��وند. به ط��ور مش��خص ما 
نیازمند تقویت و توس��عه کلیه 
حلقه های زنجیره هستیم. یعنی 
همزم��ان باید ب��ه معدن کاری 
کمک ش��ود تا م��ا در آینده به 
واردکننده س��نگ آهن تبدیل 
نشویم و از سوی دیگر حمایت 
از تکمی��ل فرآین��د تولید آهن 
اس��فنجی، گندله و کنسانتره 
آهن ص��ورت گی��رد. بنابراین 
نمی ت��وان به تکمی��ل زنجیره 
فوالد ب��ه ش��کل ت��ک بعدی 

نگریست.
س��جاد غرقی، عضو انجمن 
س��نگ آهن ایران در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« در همین 
زمینه می گوی��د: »ما در زمینه 
س��نگ آه��ن واج��د مزی��ت 
ذخایر س��نگ آهن هس��تیم. 
اما این مزیت باید به درس��تی 
تحلیل ش��ود؛ یعنی زمانی که 
می گویی��م م��ا دارای ذخای��ر 
سنگ آهن هستیم باید بدانیم 
که این ذخایر ب��رای تولید چه 
مقدار ش��مش ف��والد کفایت 
می کند؟ ما در س��ال گذش��ته 
در بهتری��ن حال��ت تولید 50 
میلی��ون تن س��نگ آه��ن در 
کشور داش��تیم یعنی ظرفیت 
تولید ش��مش فوالد با در نظر 
گرفتن اینکه هم��ه این مقدار 
س��نگ آهن بخواهد به شمش 

فوالد تبدیل ش��ود باید تقسیم 
بر ضریب تبدیل 2/56 ش��ود. 
بنابراین عدد ما به ازای هر 50 
میلیون تن سنگ آهن، نزدیک 
به 19/5 میلی��ون تن ظرفیت 
تولید شمش فوالد است و این 
در شرایطی است که بخواهیم 
همه ظرفیت  سنگ آهن داخلی 
را تبدیل ب��ه فوالد کنی��م. اما 
ظرفیت سازی هایی که امروز در 
حوزه فوالد مطرح می ش��ود به 
مراتب از این عدد بیشتر است.«
او می افزای��د: »تحقق تکمیل 
زنجی��ره فوالد در داخل کش��ور 
نیازمند نگاه جامع اس��ت، یعنی 
ما در حالی که به تکمیل ظرفیت 
کنس��انتره و گندله می پردازیم 
نباید فرام��وش کنیم ک��ه این 
توس��عه متوازن نیاز ب��ه تقویت 
بخش مع��دن کاری نی��ز دارد. 
اگر قرار اس��ت ما 36 میلیون تن 
ش��مش فوالد تولید کنیم باید 
نزدیک به 100 تن میلیون سنگ 
آه��ن تولید کنی��م. در حالی که 
با توجه ب��ه افت ب��ازار جهانی و 
نبود مکانیزم های خرید داخلی 
منسجم، تولید س��نگ آهن در 
ح��ال حاض��ر افت��ی نزدیک به 

30درصد داشته است.«
با ای��ن اوصاف اگر قرار اس��ت 
درخواس��ت های وزی��ر صنعت 
به واقعیت نزدیک ش��ود باید به 
چند نکته توجه ش��ود: نخست 
آنکه این زنجی��ره باید بر مبنای 
ی��ک ط��رح واقعی دیده ش��ود 
و همه حلقه های زنجی��ره و در 
ابتدای آن بخش مع��دن مورد 
توجه قرار گیرد. وجود س��نگ 
آهن که ما به عنوان مزیت از آن 
یاد می کردی��م ام��روز در حال 
از بین رفتن اس��ت، مع��ادن در 
حال تعطیلی هستند و حمایت 
ویژه ای نیز در ای��ن زمینه دیده 
نمی شود. بنابراین نکته مهم در 
ابتدا این اس��ت که مزیت وجود 
ذخایر س��نگ آهن حفظ شود، 
زیرا فشار بر تکمیل زنجیره فوالد 
اگر به تضعیف بخش سنگ آهن 
حاصل شود موجب از بین رفتن 

مزیت در کل زنجیره می شود.

تاکید وزیر صنعت برتکمیل زنجیره های فوالدی

باید واقعیت ها دیده شود

 مش��اور ام��ور بان��وان وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت: 
مش��ارکت کنون��ی زن��ان در این 
وزارتخان��ه 13 درص��د اس��ت اما 
تاش می کنی��م این مش��ارکت 
ت��ا س��ال 1404 در س��طوح 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا 
در بخش های مختلف مزدبگیری، 
حمایت��ی و س��رمایه گذاری ب��ه 

30درصد افزایش پیدا کند. 
 سهیا جلودارزاده در گفت وگو 
با ایسنا، افزود: در حال حاضر زنان 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بیش��تر در رده صف مش��ارکت و 
ب��ا حداقل ه��ا کار می کنن��د؛ اما 
مش��ارکت 30 درص��دی زن��ان 
حداقل مشارکت اس��تاندارد الزم 
برای پیشرفت است. نیروی انسانی 
آن موجود است و باید برنامه ریزی 

و حمایت شوند. 
ای��ن فعال ح��وزه زن��ان تاکید 
کرد: مش��ارکت زن��ان در اقتصاد 
ب��ه زیرس��اخت ها احتی��اج دارد 
و از ابت��دا زن��ان ایران��ی نه تنه��ا 

درص��دد مش��ارکت در س��طوح 
سیاس��ت گذاری، برنامه ری��زی و 
اجرا؛ بلکه ب��ه فکر ارتق��ا و تعالی 
آن بوده ان��د. در ابت��دای پیروزی 
انقاب اسامی کمتر از دو درصد 
مالکیت در کش��ور ب��ه زنان تعلق 
داشت و تاش کرده ایم این میزان 

افزایش یابد. 
وی در ادام��ه گف��ت: تحق��ق 
این هدف مس��تلزم فراهم ش��دن 

زیرس��اخت هایی مانن��د افزایش 
تعداد زن��ان تحصیلکرده و ارتقای 
مهارت ها و توانایی ه��ای فردی و 
اجتماعی آنان ب��ود. درنتیجه در 
جهت تدوین سیاست های اشتغال 
زنان در جمهوری ا سامی ایران و 
سیاست های آموزشی آنان تاش 
شد و سعی کردیم خألهای موجود 
در این زمینه با انجام برنامه ریزی 

برطرف شود. 

ای��ن فعال ح��وزه زن��ان تاکید 
کرد: تا وقتی که به این موضوعات 
پرداختیم، موفق بودیم و مشارکت 
اقتص��ادی زنان در ح��ال افزایش 
بود. در برنامه پنج س��اله سوم این 
موضوع با اولویت زنان سرپرس��ت 
خان��وار دی��ده ش��د و در بودجه 
نخستین سال برنامه مبالغی برای 
آن اختصاص یاف��ت و حتی برای 
بیمه زنان خانه دار بودجه ای دیده 

شد ولی در س��ال های بعد به یک 
ماده تقلیل پیدا کرد. 

وی تاکید کرد: پس از افزایش 
میزان آموزش و س��امت زنان، 
در  ا  ر اجتماع��ی  مش��ارکت 
بخش سیاس��ت گذاری ش��روع 
کردیم. زن��ان در ش��ورایاری ها 
و شوراهای ش��هرها حضور پیدا 
کردند و مش��ارکت آنان از پایین 
به باال شروع شد. سیاست دولت 
ارتقای مش��ارکت ب��ود ولی در 
س��ال های بعد مش��ارکت زنان 
به ط��ور کام��ل حذف و تقس��یم 
بودجه های اس��تانی ش��د و هیچ 
زنی در س��طوح مدیریتی حضور 
نداش��ت، درنتیج��ه بودجه امور 
زنان تبدیل به بودج��ه ای برای 
برگزاری همایش ها و جشن ها شد. 
جلودارزاده در پایان گفت: بیش 
از 60 درصد فرش کش��ور را زنان 
با دستمزد حداکثر نصف مصوب 
قانون کار می بافن��د، درحالی که 
آنان باید در س��طوح کارآفرینی و 
خوداشتغالی مشغول به کار شوند.

مشاور امور بانوان وزارت صنعت خبر داد

 تالش برای افزایش مشارکت 30درصدی زنان در عرصه صنعت 
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برنامه ریزی رکن اساسی 
فعالیت تولیدی 

برنامه ریزی و پیش بینی بودجه برای هر تولیدکننده 
رکن اساسی فعالیتش به شمار می رود، اما ممکن است 
به س��بب مس��ائل بیرونی و مدیریت نک��ردن بحران 
مشکاتی را بر س��ر راه خود تجربه کند. در تشریح این 
مش��کات می توان به کمبود نقدینگی در پایان سال 
اشاره کرد. مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
که از کمبود نقدینگی آنها ناشی می شود، در نیمه دوم 
سال به س��بب تسویه حساب ها با س��ازمان های دیگر 
مانند سازمان امور مالیاتی کش��ور، تامین اجتماعی و 
مواردی از این دست تشدید می شود. هرچند یک طرح 
تولیدی زمانی که ب��رای فعالیت های خود برنامه ریزی 
می کند برای پایان سال نیز پیش بینی نقدینگی خواهد 
داشت، اما به هر صورت مسائلی که در چندسال اخیر 
گریبان تولید را گرفته و مش��کات بی ش��ماری را در 
رابطه با تامین نقدینگی از س��وی بانک ها، نوسان نرخ 
ارز و بی ارزش شدن پول ملی و... پدید آورده، بی نظمی 
را در پیش بین��ی برنامه ه��ای صنعتگ��ران ب��ه وجود 
آورده اس��ت. عاوه بر آن، گردش مالی برای پرداخت 
حقوق نیروی کار، حرکت به سوی تعطیات 15 روزه 
نوروزی که تقریبا کل کشور در تعطیلی به سر می برد 
و سرویس دهی خطوط تولید در اسفندماه می تواند به 
کاهش رشد تولید منجر شود. در مقابل شادابی نیروی 
انسانی پس از تعطیات نوروز، اتمام سرویس دهی خط 
تولید و آمادگی آنها و همچنین فعالیت بهتر کارخانه ها 
در نیمه نخست سال سبب می شود تا این نیمه با رشد 
تولید همراه باش��د. یکی از محصوالتی ک��ه عموما در 
نیمه نخست سال با رشد تولید همراه می شود، مصالح 
ساختمانی است. مصالح س��اختمانی در نیمه نخست 
سال به دلیل رابطه مستقیم با فصل گرما بازار پررونقی 
را به همراه دارد، زیرا س��اختمانی که از س��فت کاری 
درآمده، کار خود را برای نازک کاری به فصل زمستان 
موکول نمی کند. صنایع کاشی، سیمان و صنایع وابسته 
به این صنعت پیش��رو همگی در فصل نخس��ت سال 
تجربه رونق را خواهند داش��ت، اما این امر را نمی توان 
به همه تولیدات صنعتی تعمیم داد. از سوی دیگر اگر 
بخواهیم نگاهی ب��ه بهره برداری واحده��ای صنعتی 
ایجادی در کشور داش��ته باشیم، مش��اهده می کنیم 
که عموم��ا روزهای 12 تا 22 بهمن م��اه که اعیاد ملی 
کشور محسوب می ش��ود و روزهای ویژه انقاب است، 
برای بهره برداری واحدهای صنعتی ایجادی از س��وی 
تولیدکنندگان انتخاب می ش��ود. ای��ن انتخاب مزیت 
دیگری نیز به همراه دارد. این اعیاد نزدیک به آخر سال 
بوده و بهره برداری در این مدت، آغاز به کار در ابتدای 
س��ال آینده را به همراه خواهد داش��ت. یکی از دالیل 
دیگر اتمام پروژه های صنعتی و به بهره برداری رساندن 
آنها تا پایان سال به این بازمی گردد که تولیدکنندگان 
نمی خواهند با آغاز س��ال جدید، بار مالی اضافی را به 
دوش بکشند و قصد دارند تا پایان سال هرچه سریع تر 
پروژه های خود را به ثمر برسانند، زیرا همه می دانیم که 
تورم در سال جدید، افزایش قیمت مواد اولیه و کاالها 
و مواد واس��طه ای و... امری اجتناب ناپذی��ر و غیرقابل 
پیش بینی اس��ت. به این خاطر می توان گفت با نگاهی 
منطقی به روند فعالی��ت واحدهای صنعتی پیش بینی 

رفتار آنها دور از ذهن نخواهد بود.

طرح جامع بازنشستگی
مانعی برای اشتغال جوانان

عض��و کمیس��یون اجتماعی مجل��س، ب��ا تاکید بر 
ضرورت اس��تفاده از نی��روی جوان ب��رای کاهش آمار 
بیکاری در کشور، گفت: دولت باید طبق قانون مدیریت 
خدمات کش��وری نسبت به اس��تخدام نیروی جوان و 

بازنشسته کردن نیروها اقدام کند.
 عب��اس صاح��ی ب��ا ی��ادآوری ط��رح جام��ع 
بازنشس��تگی، گف��ت: این ط��رح که در گذش��ته 
مطرح ش��ده بود به دلی��ل مطرح ش��دن افزایش 
سن بازنشس��تگی در آن و بار مالی که برای دولت 

داش��ت مورد موافقت قرار نگرفت.
نماینده مردم آش��تیان و فراهان در مجلس شورای 
اسامی، با تاکید بر ضرورت اس��تفاده از نیروی جوان 
برای کاهش آمار بیکاری در کشور،به خانه ملت گفت: 
طرح نظام جامع بازنشس��تگی در صورتی که بتواند به 
بازنشسته شدن افراد در موعد مقرر توجه کرده و زمینه 
ایجاد اشتغال برای قش��ر تحصیل کرده جوان را فراهم 

کند باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی با یادآوری مخالفت مجل��س با طرح نظام جامع 
بازنشس��تگی به علت بار مالی و نادیده گرفته ش��دن 
اصل ۷5 قانون اساسی، افزود: عاوه بر داشتن بار مالی، 
تصوی��ب کورکورانه ای��ن طرح منجر به افزایش س��ن 
بازنشستگی در کش��ور و محروم شدن قش��ر جوان از 

یافتن شغل می شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت 
تدوین الیحه ای در خصوص ضرورت بازنشستگی افراد 
در موعد قانونی از سوی دولت، تصریح کرد: دولت باید 
هرچه س��ریع تر نس��بت به تدوین این الیحه با توجه 
به نیازهای قش��ر جوان و همچنین بازنشستگی افراد 

اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه از عمده نقدهای وارده به طرح 
مذکور، افزایش سن بازنشستگی بوده است، گفت: هر 
فردی توان بدنی داشته و تا زمانی می تواند در سیستم 
کاری مشغول به فعالیت باش��د در صورتی که افزایش 
سن بازنشستگی بدون توجه به معیارهای الزم صورت 
بگیرد به طور حتم بازدهی کافی را از نیروی کار شاهد 

نخواهیم بود.
این نماین��ده مردم در مجل��س نهم، با بی��ان اینکه 
افزایش سن بازنشس��تگی افراد به کاهش بازدهی آنها 
منجر خواهد شد، تصریح کرد: درصورتی که فعالیت در 
قالب 30 سال در محیط کاری مبنای بازنشستگی افراد 
قرار بگیرد به طور حتم جامعه از مش��کل بیکاری قشر 

جوان نیز رنج نخواهد برد.

برنامه قطعه سازان برای احیای 
صنعت خودرو 

رییس انجمن قطعه سازان ایران از برنامه این انجمن 
برای احیای صنعت خودروی کشور خبر داد.

به گزارش ایس��نا، محمدباقر رجال در یک نشس��ت 
خبری اظهار کرد: هدف انجمن ب��رای احیای صنعت 
خودرو به معنای دخالت در کار خودروس��ازان نیست 
بلکه هدف م��ا تمرکز بر صنع��ت قطع��ه در ارتباط با 

خودروسازان است.
وی با بی��ان اینکه صنعت قطعه س��ازی کش��ور نیاز 
به بازس��ازی ماش��ین آالت و خطوط تولی��د آن دارد، 
خاطرنش��ان کرد: باید به جایی برسیم که شرکت های 
قطعه سازی کشور قراردادهای طراحی قطعه، تولید و 
نصب آن را به صورت یکجا با خودروسازان منعقد کنند.

رییس انجمن قطعه س��ازان ایران ادامه داد: در حال 
حاض��ر در جهان ش��رکت های قطعه س��ازی به حوزه 
نصب قطعات تولیدی روی خودروها نیز وارد ش��ده اند 
به عنوان مثال بسته قطعات مربوط به جلوبندی خودرو 
توسط شرکت قطعه س��از تولیدکننده روی خودروها 

نصب می شود.
 وی اف��زود: متاس��فانه هم اکن��ون قطعات��ی روی 
خودروه��ای داخلی نصب می ش��ود که م��ردم  آنها را 
به عنوان قطعه ایرانی می شناسند اما این قطعات ایرانی 
و قابل دفاع نیس��ت. عامل ش��کل گیری این وضعیت 
عملکرد برخی مس��ئوالن خودروس��ازی در سال های 

گذشته بوده است.

رجال ب��ا بیان اینک��ه بعضی مدیران خودروس��ازی 
فکر می کنند هر بایی که می خواهند می توانند س��ر 
قطعه س��از بیاورند، تصریح ک��رد: به عن��وان مثال اگر 
قطعه سازی درخواس��ت افزایش قیمت داشته باشد به 
تعبیر آنها پر رو بازی در آورده و باید با او برخورد شود تا 

هشداری به بقیه داده شود.
وی ادامه داد: قطعه سازان این اطمینان را ندارند که 
اگر قراردادی را بس��تند، خودروساز قطعه ساز دیگری 
را جایگزی��ن آنها نخواهد کرد در حالی که در گذش��ته 
برنام��ه ای در انجمن قطعه س��ازان وجود داش��ت که 
برای هر قطعه س��ه تامین کننده وجود داشته باشد اما 
هم اکنون برخی قطعه ها از سوی شش تا هفت قطعه ساز 

مختلف تولید می شود.
 رییس انجمن قطعه س��ازان ایران با بیان اینکه این 
انجمن باید امی��د و اعتماد را به صنعت قطعه س��ازی 
بازگردان��د، افزود: قطعه س��ازان هم اکن��ون امیدی به 
فردایش��ان ندارند بنابراین باید به این اطمینان برسند 

که می توانند با آرامش نیاز بازار داخلی را تامین کنند.
وی ادام��ه داد: در این زمینه پیش��نهادی از س��وی 
انجمن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای 
رقابت پذیر کردن صنعت قطعه سازی کشور ارائه شده 
است که یکی از موارد مطرح در آن نیاز به 8.2 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری برای نوسازی صنایع قطعه سازی 

کشور است.

امضای تفاهم نامه دوجانبه، چاره 
رقابتی شدن کاالهای ایرانی است

مدیرعامل شرکت پاکسان با بیان اینکه محصوالت 
ایرانی رقابت نابرابری با س��ایر کش��ورها دارند، گفت: 
متاسفانه نبود قرارداد و تفاهم نامه های دو جانبه میان 
ایران و س��ایر کشورها باعث ش��ده که قیمت کاالهای 
صادراتی ایرانی با اعمال تعرفه گمرکی گران ش��ده و 
امکان رقابت بیش از پیش ضعیف شود و از طرفی عدم 
نظارت و صادرات کاالهای بی کیفیت، صدمه جدی بر 
برند های ایرانی زده و همین مس��ئله به مرجوع شدن 
کاالهای بی کیفیت ایرانی حتی از کش��ور افغانس��تان 

منجر شده است. 
هوش��نگ باالزاده نیری در گفت وگو با پایگاه خبری 
سازمان توس��عه تجارت با تاکید بر اینکه هیچ نظارتی 
روی محص��والت ایرانی ک��ه صادر می ش��وند صورت 
نمی گیرد، اظهار کرد: برای اینکه ص��ادرات برندهای 
باکیفیت ایرانی به بازارهای هدف دچار مخاطره نشود 
باید از فعالیت برخی افراد که بی گدار به آب می زنند و 
به دنبال تولید محصوالت بی کیفیت هستند جلوگیری 
شود. متاسفانه محصوالت یک برند ایرانی در بازارهای 
افغانستان به فروش رفته و مانند گل در تشت خانم های 
افغانی رس��وب کرده و مرجوع شده اس��ت! با این روند 
باور مصرف کنندگان محصوالت صادراتی ایران تغییر 

خواهدکرد. 
وی ادامه داد: نب��ود تفاهم نامه ه��ای همکاری های 
دوجانب��ه میان ایران و کش��ورهای دیگر باعث ش��ده 
که قیم��ت کااله��ای صادرات��ی ایرانی گران ش��ود و 
تولیدکنندگان ایرانی در رقابت نابرابر قرارگیرند. آن هم 
در ش��رایطی که کاالهای ترک و روس ب��ه راحتی در 
بازارهای کشورهای همسایه شمالی به فروش می روند. 
مدیرعامل شرکت پاکسان در رابطه با عدم استرداد 
به موقع حقوق ورودی تاکید کرد: متاسفانه حداقل سه 
سال طول می کشد تا صادرکننده بتواند پولش را پس 
بگیرد. من بارها از مسئوالن شنیده ام که حقوق ورودی 
را به سرعت پس می دهند اما هنوز اجرایی نشده است. 
با این رویه ما چه مزی��ت رقابتی داریم؟ حتی وقتی که 
قیمت نفت به زیر 50 دالر در جهان رسیده، محصوالت 
جانبی نفت با قیم��ت پایین تر در اختی��ار خارجی ها 
قرار می گیرد. اما تولید کنن��ده داخلی نمی تواند از آن 
اس��تفاده کند. ما برای حفظ س��هم بازار کاالها حتی 
ناچاریم گاهی خودزنی کنیم. روز به روز عرصه تنگ تر 

می شود. دنیا امروز شعار نمی دهد و عمل می کند. 

خودرو

تولید

یادداشت

اشتغال

سیدعبدالوهاب سهل آبادی
 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

نگرانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی
از آینده شرکت مس

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی گفت: اگر بی تدبیری ها در 
شرکت مس اصاح نشود، به زودی در صحن علنی از وضعیت تخلفات اقتصادی مس 

پرده برخواهم داشت.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا پورابراهیمی در جمع اعضای کانون بینش اهل بیت 
رفسنجان افزود: در طول سال های گذش��ته ظرفیت تولید شرکت ملی مس به دو تا 

سه برابر افزایش پیدا کرد که این ظرفیت باید بیکاری در این منطقه را پر می کرد.
وی اظهار کرد: تاسف بار است بگویم مسئوالنی که در انتهای دولت احمدی نژاد در 
این مجموعه مسئولیت گرفتند عملکردشان به تخلفات 1800میلیاردی منجر شد.

وی تصریح کرد: جریان امروز هم نگران کننده اس��ت؛ ش��رکتی ک��ه یک میلیارد 
بدهی نداش��ته االن بیش از دو هزار میلیارد بدهی به بانک ها با نرخ 2۷ درصد دارد، 

نگران ورشکستگی ش��رکت مس هستیم. وی 
خاطرنش��ان کرد: ش��رکت مس ب��ه روش های 
غیر کارشناس��ی و غیرمنطقی ف��روش را انجام 
می دهد، اگ��ر اصاح��ات الزم را انج��ام ندهد 
به زودی در صح��ن علنی از وضعی��ت تخلفات 

اقتصادی مس پرده بر خواهم داشت.

  بحران های آالیندگی داریم 
 صنعتگران توجه کنند 

رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: کش��ور ما امروز با بحران های آالیندگی و 
محیط زیس��ت روبه رو اس��ت و صنعتگران ما در مصارف خود باید به این موارد توجه 

کنند.
به گزارش ایس��نا، نیره پیروزبخت گفت: وقتی که کیفیت رعایت شود این امکان 
به وجود می آید که وارد فضای رقابتی شویم ضمن آنکه کشور ما امروز با بحران های 
آالیندگی و محیط زیس��ت روبه رو اس��ت و صنعتگران ما در مصارف خود باید به این 

موارد توجه کنند.
وی ادامه داد: ما به عنوان س��ازمان ملی اس��تاندارد توقعات��ی در زمینه تولیدات و 
فعالیت های صنعتی داریم. وقتی یک واحد صنعتی به عنوان قهرمان معرفی می شود 

باید دارای ویژگی هایی باشد و بسیاری از موازین را رعایت کند.
 بنابراین یک��ی از نخس��تین وظایف قهرمان 

صنعتی رعایت استاندارد است. 
همچنی��ن کیفی��ت نی��ز در کن��ار موضوع 
اس��تاندارد باید م��ورد توجه ق��رار گیرد ضمن 
آنکه باید نوآوری، مرغوبیت و قیمت مورد تاکید 

قرار گیرد.



و  ـــــاس  حس ــــرایــط  ش
ــرمایه  س ــازار  ب ــده  نگران کنن
ــک مرکزی را  ــس کل بان ریی
هم به واکنش واداشت. ولی اهلل 
ــته اعالم کرد  سیف روز گذش
ــی  ــه بانک ها از صنایع بورس ک
حمایت می کنند و به زودی آثار 
این حمایت ها در بازار سرمایه 

معلوم خواهد شد.
ــا  ــزارش خبرگزاری ه ــه گ ب
ــخ به  ــیف در پاس ــی اهلل س ول
ــی درخصوص اینکه آیا  پرسش
ــه ای برای  ــک مرکزی برنام بان
ــرمایه دارد  ــازار س کمک به ب
ــازار مالی  ــه ب ــر و اینک یا خی
ــرمایه  ــکل از بازار س که متش
ــت از یکدیگر تاثیر  ــول اس و پ
می پذیرند یا خیر، گفت: نظام 
بانکی کشور عالقه مند است که 
بازار سرمایه جایگاه مهم تری را 
در تامین مالی اقتصاد برعهده 

گیرد.
ــک مرکزی با  رییس کل بان
ــته این  تاکید براینکه در گذش
تصور به غلط وجود داشت که 
ــازار رقابت وجود  بین این دو ب
ــی عالقه مند  بانک دارد و نظام 
ــرمایه نیست،  ــد بازار س به رش
ــور کامال غلط  ــت: این تص گف
ــیم کار روشن و  ــت و تقس اس
ــفاف بین این دو بازار وجود  ش
ــن مالی  ــه تامی دارد به نحوی ک
بزرگ  و شرکت های  بلندمدت 
در بازاری متعادل به عهده بازار 

سرمایه است.
ــه داد: البته بازار پول  او ادام
ــده دار  ــی نیز عه ــام بانک و نظ
ــرمایه در  و س ــی  مال ــن  تامی
ــدی  ــای تولی ــردش واحده گ
ــدت  ــای کوتاه م ــع نیازه و رف

شرکت های کوچک است.
مرکزی  ــک  بان کل  ــس  ریی
اولیه  اقدامات  ــدم  معتق گفت: 
مناسبی در بازار سرمایه کشور 
ــکل گرفته و عالوه بر ایجاد  ش
ابزارهای  ــب،  مناس ــای  نهاده
ــز ایجاد  ــی نی ــالمی مطلوب اس
بنابراین زمینه های رشد  شده، 
بازار سرمایه فراهم شده است.

او گفت: اقتصاد ایران نیاز به 
افزایش کارایی در تامین مالی 
اقتصادی  ــت  مثب فعالیت های 
دارد بنابراین هم نظام بانکی و 
هم بازار سرمایه باید به صورت 
ــده و منسجم در  برنامه ریزی ش

کنار هم فعالیت کنند.
مرکزی  ــک  بان کل  ــس  ریی
گفت: در شرایط فعلی براساس 
هدف خروج غیرتورمی از رکود 
به جای اتخاذ سیاست انبساطی 
ــت های  ــز از سیاس ــا پرهی و ب
سیاست  اعمال  روش  انقباضی 
ــی را در بانک ها اعمال  انضباط
ــت اول را در  ــم و اولوی کرده ای
ــی تخصیص حداکثر  نظام بانک
ــهیالت برای تامین سرمایه  تس
ــردش واحدهای تولیدی  در گ

داده ایم.
ــه داد: آثار مثبت این  او ادام
ــرمایه خود را  اقدام در بازار س
نشان می دهد زیرا شرکت هایی 
ــه به رغم وجود  وجود دارند ک
ــاده و نیروی  ــد آم ــط تولی خ

ــانی کافی، به دلیل کمبود  انس
ــرمایه در گردش نمی توانند  س

تولید داشته باشند.
ــود خوش بینی  ــا وج ب ــا  ام
ــک مرکزی در  ــس کل بان ریی
بانک ها  ــت  مثب ــر  تاثی ــورد  م
ــی از  ــرمایه، برخ ــازار س ــر ب ب
با  ــو  گفت وگ در  ــان  کارشناس
ــروز« در این باره  ــت ام »فرص

ابراز تردید کرده اند.

افزایش تسهیالت بانک ها 
برای بخش تولید

ــناس  کارش ــق،  محق ــی  عل
ــاره به  ــرمایه در این ب ــازار س ب
ــخنان  س گفت:  »فرصت امروز« 
ــک مرکزی با اتکا  رییس کل بان
به گزارش هایی است که براساس 
ــهیالت  تس میزان  ــا  بانک ه آن 
ــدگان را تا  خود برای تولیدکنن
50 درصد در سال جاری افزایش 
داده اند. گفته می شود میزان این 
تسهیالت طی پنج ماه 363 هزار 

میلیارد تومان بوده است.

ــهیالت  وی افزود: تزریق تس
ــام بانکی  ــط نظ ــره توس کم به
ــدی دارای  ــه واحدهای تولی ب
ــرات  تاثی ــد  می توان ــکل  مش
ــود  مثبتی را بر صورت های س
ــرکت ها بگذارد  ــان این ش و زی
ــرات قطعا تاثیرات  اما این تاثی
نمی تواند  و  ــت  اس میان مدتی 
ــرمایه  ــزش فعلی بازار س از ری

جلوگیری کند.
کرد:  تاکید  ــناس  کارش این 
ــر تحلیلگران  ــوی دیگ اما از س
ــه  ــد ک ــاد دارن ــادی اعتق بنی
ــال 94 شرکت ها  پیش بینی س
ــال  امس از  ــر  پایین ت ــا  قطع
ــود، بنابراین باید دید  خواهد ب
ــهیالت اعطایی  ــه میزان تس ک
بانک ها آیا به میزانی هست که 
پیش بینی  ــش  کاه منفی  آثار 
ــرکت ها را برای سال آینده  ش

پوشش دهد یا نه؟ 

تجربه ناموفق پیشین
ــک  ــیدکاظمی، ی ــاد س فره

کارشناس دیگر بازار سرمایه هم 
ــه »فرصت امروز«  ــن باره ب در ای
گفت: در فروردین ماه که بورس 
ــه  ــی را تجرب ــرایط حساس ش
ــود بانک ها از  می کرد هم بنا ب
ــرمایه حمایت کنند و  بازار س
قرار بود حمایت بانک ها از بازار 
ــب واریز وجوه  ــرمایه در قال س
ــا در صندوق  ــی بانک ه حمایت
ــرمایه واریز  ــازار س ب ــعه  توس
شود، حتی گفته می شد که تا 
125 میلیارد تومان هم در این 
ــت اما  ــده اس صندوق جمع ش
برآیند عملکرد صندوق بر بازار 
سرمایه مبهم بود و معلوم نشد 
که حمایت بانک ها چه تاثیری 

در بازار سرمایه داشته است.
ــرمایه در  وی افزود: بازار س
ــرایط حاضر از ریسک هایی  ش
ــه عاقالنه  ــت ک ــوردار اس برخ
را  ــا  بانک ه ــرمایه  س ــت  نیس
ــک ها کرد.  ــن ریس ــر ای درگی
ــرایط بعید  ــه به این ش با توج
ــود بانک ها هم  ــم که خ می دان
ــا  ــند ت ــته باش ــه ای داش عالق
چالش  وارد  مستقیم  به صورت 
ــوند.  ــرمایه ش ــزش بازار س ری
ــت  ــرایطی اس بورس درگیر ش
ــدن آن  ــل ش ــل و فص ــه ح ک
ــه برنامه های بلند مدت و  نیاز ب
ــی ویژه ای دارد که در  مهندس
قالب آن می توان از کمک های 
ــرد، مثال  ــتفاده ک ــا اس بانک ه
ــی  ــروه بانک ــژه گ ــرد وی کارک
ــای  ــی از گروه ه ــوان یک به عن
پیشتاز در بورس برای کاستن 
از اثرات منفی دیگر گروه ها یا 
حمایت بانک ها از شرکت هایی 
ــتند، اما این  که در بورس هس
موثر  می توانند  زمانی  کمک ها 
ــایه ریسک های  ــند که س باش
ــرمایه از بین  ــر بازار س دیگر ب

رفته باشد. 
ــه بحث  ــا زمانی ک ت ــال  مث
ــگاهی ها شفاف نشود یا  پاالیش
مذاکرات در وضعیت فرسایشی 
نمی تواند  بانک ها  باشد، کمک 
ــر  ــه ای ب ــل مالحظ ــر قاب تاثی
ــته  ــرمایه داش عملکرد بازار س

باشد.

با ارائه تسهیالت به تولید کنندگان

بانکهابراینجاتبورسمیآیند

ــه  ــش از س ــه بی ــی ک در حال
ــب و اجرای قانون  دهه از تصوی
بانکداری بدون ربا می گذرد یک 
متخصص امور بانکی با تاکید بر 
اینکه اکنون شرایط ایجاد تغییر 
ــون و تطبیق آن  ــام این قان در ن
با عملیات بانکداری فراهم شده 
ــنهاد کرد که بانک مرکزی  پیش
ــه  ــی وارد مرحل ــتم بانک و سیس
ــته  تازه ای فارغ از نام های گذش

شود.
ــا وجود  ــنا، ب ــه گزارش ایس ب
بانکداری  ــات  عملی قانون  اینکه 
بدون ربا در سال 1362 تصویب 
ــد و در سال بعد از آن به اجرا  ش
درآمد در این سال ها نظام بانکی 
ــبت به عمل کامل به  همواره نس
این مهم مورد انتقاد قرار گرفته 
ــه در موارد  ــت. به گونه ای ک اس
متخصص  کارشناسان  ــیاری  بس
ــن زمینه براین باورند که با  در ای
وجود گذشت 30 سال از اجرای 
ــدون ربا و  ب ــداری  بانک ــون  قان

اقداماتی که در این زمینه انجام 
شده هنوز نمی توان ادعا و تاکید 
کرد که نظام بانکی ایران به طور 

کامل اسالمی شده است.
ــه در  ــل بود ک ــاه قب ــد م چن
ــس کل بانک مرکزی  دیدار ریی
ــبت به  ــا و مراجع قم نس با علم
ــل بانکداری  ــازی کام نهادینه س
ــش از پیش  ــالمی و توجه بی اس
ــی و معیارهای آن تاکید  به مبان
ــیف نیز عنوان کرد که  شد و س
ــتیم بانکداری بدون  مدعی نیس
ربا به صورت دقیق اجرا می شود 
و دستورالعمل ها و آیین نامه های 
ــده کامال  ــه صادر ش ــی ک اجرای
ــت و شبهه ای از ربا  غیر ربوی اس
در آنها نیست و باید بپذیریم در 
ــعب  ــیوه اجرا در برخی از ش ش
ــکاالت و نقاط ضعفی  بانک ها اش

وجود دارد.
ــت زمان  ــد اس ــه معتق وی ک
مناسب برای بازنگری در قوانین 
ــیده،  فرا رس ــالمی  اس بانکداری 

ــذاری  ــد هدفگ ــد دارد بای تاکی
ــالمی  تحقق کامل بانکداری اس
ــئله فقط با  ــن مس ــد اما ای باش
ــدی و انجام وظیفه بانک  عزم ج
ــت و  ــدنی نیس ــزی حل ش مرک
مستلزم همکاری مشتریان نظام 
ــد عزم الزم را  ــت و بای بانکی اس
ــری از ورود ربا به  جهت جلوگی

کسب و کارشان داشته باشند.
کامل  ــرای  اج ــرورت  ــا ض ام
ــبکه  ــالمی در ش ــداری اس بانک
ــای  محوره از  ــرا  اخی ــی  بانک

سخنرانی رییس جمهور نیز بود.
ــه اعتماد،  ــی ک ــن روحان حس
ــاس  ــرعت عمل را اس دقت و س
کار بانک ها برشمرد، عنوان کرد 
ــود تا  که باید به گونه ای عمل ش
ــردم از لحاظ دینی در مذاهب  م
ــان  مختلف بتوانند راحت پول ش
را نزد بانک ها بگذارند و دل شان 
ــه فعالیت های  ــد ک ــرص باش ق
ــاس  ــک براس ــده در بان انجام ش

مقررات دینی است.

ــاره به اینکه بانک های  وی با اش
ــب قانون بدون  ــا از زمان تصوی م
ربا و بانکداری اسالمی در مجلس 
ــالمی کار  ــاس قواعد اس اول براس
می کنند، تاکید کرد: خوب است 
در برخی از استان ها که حساسیت 
ویژه ای دارند شعباتی شکل بگیرد 
ــن تر و شفاف تر  که دقیق تر، روش
ــالمی کار  ــاس بانکداری اس براس

کنند.
رییس جمهور این را هم مورد 
ــاره قرار داد که ربا در اسالم  اش
ــته و لحن قرآن  کیفر باالیی داش

در این زمینه بسیار تند است.
اما نقاط ضعف و قوت در اجرای 
بانکداری اسالمی و بانکداری بدون 
ــت  ربا در حالی همچنان پابرجاس
ــاره نحوه  ــنهادهایی درب که پیش
ــود دارد. در این  برخورد با آن وج
ــص صنعت  ــک متخص ــه ی زمین
بانکداری پیشنهاد می کند که باید 
ــور کلی گذر  ــن مرحله به ط از ای
ــه آنچه امروز در حال  کرد، چرا ک

اجراست بانکداری ایرانی است که 
سال ها تجربه کسب کرده و شامل 
ــالمی و هر آنچه در  بانکداری اس

دنیا رایج است، می شود.
ــا  ــاجدی ب ــیدعباس میرس س
ــد از پیروزی  ــاره به اینکه بع اش
ــق  ــور تطبی ــه منظ ــالب و ب انق
ــا  ب ــور  کش ــی  بانک ــات  عملی
ــالمی و احتراز از ربا  شریعت اس
ــات  مطالع و  الزم  ــی های  بررس
ــک مرکزی به  ــط بان فقهی توس
ــه تطبیق  ــبت ب عمل آمد تا نس
ــریعت  ش با  بانکداری  ــات  عملی
ــود، گفت: از آنجایی که  اقدام ش
ــات  ــل عملی ــان تبدی در آن زم
ــالمی  ــه بانکداری اس ــاری ب ج
ــکالتی  آن هم در یک مرحله مش
ــت، در سال 1362  را در برداش
مقرر شد که به طور مرحله ای و 
بانکداری  به صورت عملیات  بدوا 
ــود تا  بدون ربا تصویب و اجرا ش
ــایی ها  ــل و به مرور نارس در عم

برطرف شود.

یک پیشنهاد برای نظام بانکی

زمان بازنگری در قوانین بانکداری فرا رسیده است

بر  اقتصادی  تحلیلگران  برخی 
این باورند که آمارهای اقتصادی 
ــانگر  آمریکا طی هفته آینده نش
ــی در این  ــاق جدید و خاص اتف
ــود و به همین  ــور نخواهد ب کش
ــال حداقل طی  ــر قیمت ط خاط
ــد صعودی  ــه آینده نیز رون هفت

خود را حفظ خواهد کرد.
ــایت طال به نقل  به گزارش س
ــی کیتکونیوز،  ــگاه اینترنت از پای
ــادی معتقدند  ــران اقتص تحلیلگ
ــت های  ــه اجرای سیاس که ادام
ــوی بانک  ــاطی پولی از س انبس
مرکزی اروپا و ادامه نگرانی های 
ــی و  ــاع سیاس ــه اوض ــوط ب مرب
ــال  احتم و  ــان  یون ــادی  اقتص
خروج این کشور از منطقه یورو 

موجب خواهد شد قیمت طال در 
ــتری  ــدت با افزایش بیش کوتاه م

روبه رو شود.
این گزارش، وزارت  ــاس  براس
ــته اعالم  ــکا روز گذش کار آمری
ــور طی  کرد که اقتصاد این کش
ــامبر بیش از 252 هزار  ماه دس
فرصت شغلی جدید ایجاد کرده 
ــه تحلیلگران  ــت. در حالی ک اس
ــر بودند تا پس  ــادی منتظ اقتص
ــاخص  ــار این گزارش ش از انتش
ــا افزایش  ــهام و ارزش دالر ب س
ــود، ولی  ــمگیری روبه رو ش چش
ــئله  ــن اتفاق نیفتاد و این مس ای
قیمت  افزایش چشمگیر  موجب 

طال شده است.
ــن روند  ــد ای ــر می رس به نظ

ــده نیز ادامه یابد. طی هفته آین
ــر این  ــادی ب ــان اقتص کارشناس
ــال در کوتاه مدت  ــه ط باورند ک
ــطح حمایتی 1200 دالری را  س

حفظ خواهد کرد.
ــر  تحلیلگ ــک«  الس ــین  »س
ــه والش تریدینگ  ارشد موسس
ــدرال رزرو  ــه ف ــد کرد ک تاکی
ــارهای  ــکا هنوز نگران فش آمری
ــئله  ــت و این مس ــی نیس تورم
ــد تا مقام های  موجب خواهد ش
فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را 
ــرار ندهند. به نظر  در اولویت ق
ــال در هفته آینده  من قیمت ط
ــدیدی  ــا افزایش یا کاهش ش ب

ــد. روبه رو نخواهد ش
ــئله برای  ــزود: این مس وی اف

ــازار طال مهم  ــرمایه گذاران ب س
ــی نیز به  ــم نگاه ــه نی ــت ک اس
تحوالت بازار سهام داشته باشند. 
هرگونه تحول مثبت یا منفی در 
بازار سهام می تواند تاثیر زیادی 
ــد.  ــته باش ــت طال داش ــر قیم ب
بی شک کاهش ارزش سهام خبر 
ــرای تحوالت قیمت طال  خوبی ب

خواهد بود.
ــایت طال،  ــزارش س ــر پایه گ ب
ــه  موسس اقتصادی  ــران  تحلیلگ
ــز اعالم  ــس نی ــی مارکت سی ام س
کردند که قیمت طال در کوتاه مدت 
ــر از 1200 دالر خواهد بود.  باالت
ادامه تنش های سیاسی و نگرانی ها 
در اروپا به خصوص وضعیت یونان 
ــدید قیمت طال  مانع از کاهش ش

خواهد شد.
نشست آتی بانک مرکزی اروپا 
قرار است 22 ژانویه برگزار شود 
ــد تا حد  ــت می توان و این نشس
ــت های پولی اروپا  زیادی سیاس
در ماه های آینده را روشن کند.

ــادی  ــای اقتص ــار آماره انتش
ــی روزهای  ــد در آمریکا ط جدی
ــم انداز  ــز می تواند چش آینده نی
ــت های پولی فدرال رزرو  سیاس
ــه جانت  ــد. البت ــخص کن را مش
ــدرال رزرو در  ــس ف ــن، ریی یل
پایان نشست قبلی بر این مسئله 
تاکید کرده است که فدرال رزرو 
ــت آینده  ــا دو نشس ــل ت حداق
تصمیمی برای افزایش نرخ بهره 

نخواهد داشت.

تحلیلگران کیتکو: 

 طال هفته جاری هم روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد 
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به دلیل اختالل در سامانه چکاوک 
بانک مرکزی از مردم عذرخواهی کرد

ــور  ــه نمایندگی از نظام بانکی کش ــک مرکزی ب بان
ــکالت ایجاد شده در راه اندازی طرح چکاوک  برای مش
ــکالت و  ــریع مش از مردم عذرخواهی کرد و از رفع س
ــب خدمات این  برخورد با بانک های ارائه دهنده نامناس

طرح خبر داد.
ــرد: با توجه  ــه ای اعالم ک ــزی در اطالعی بانک مرک
ــوالت در ایجاد تحول نظام  ــه تاثیر طرح چکاوک تح ب
بانکی کشور و معرفی آن در استان تهران و 13 استان 
ــکایاتی از طرف مشتریان  ــش ها، نکات و ش دیگر، پرس
ــده  است. بر این اساس، این بانک  نظام بانکی مطرح ش
پاسخگویی مناسب به این ابهامات را وظیفه اصلی خود 
ــی چند را با  ــود الزم می داند نکات ــی کرده و بر خ تلق

هم میهنان ارجمند در میان بگذارد: 
ــام پرداخت  ــن حلقه از نظ ــکاوک، آخری ــامانه چ س
ــای و پردازش  ــه، پایاپ ــه مبادل ــت ک ــی اس الکترونیک
ــی بین  ــورت الکترونیک ــا را به ص ــازی چک ه و کارس
ــال های اخیر با  ــر عهده دارد. در س ــور ب بانک های کش
ــگرف پرداخت های کارتی و حوالجات  ــد و نفوذ ش رش
ــور از  ــش بزرگی از پرداخت های کش ــی، بخ الکترونیک
ــاپرک، ساتنا و پایا  ــامانه هایی نظیر شتاب، ش طریق س
ــزاری برای  ــن چک به عنوان اب ــود، بنابرای انجام می ش
ــزایی  ــای تجاری همچنان واجد اهمیت بس پرداخت ه
ــور  ــوده و الحاق آن به نظام پرداخت الکترونیکی کش ب

ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
ــت: اگرچه حجم مبادالت  ــه این اطالعیه آمده اس در ادام
ــامانه هایی نظیر  ــیار کمتر از تعداد تراکنش های س چک بس
ــت، اما نظر به لزوم پردازش فیزیکی  ــاپرک اس ــتاب و ش ش
ــانی اقالمی نظیر صحت امضا و  ــک در مبدا و کنترل انس چ
ــی، چکاوک یکی از پرچالش ترین و پیچیده ترین  پشت نویس
ــمار می رود. راه اندازی  ــامانه های الکترونیکی کشور به ش س
ــتلزم تمهیدات لجستیکی فراوان در نزدیک به  چکاوک مس
ــعبه و آموزش قریب به 200 هزار نفر از کارکنان  22 هزار ش
ــت که ابعادی ملی و کم سابقه را در میان تمامی  بانک هاس

سامانه های الکترونیکی کشور و منطقه نشان می دهد.

بانک ها با پروانه معدن وام می دهند
ــتنکاف برخی بانک ها  بانک مرکزی در واکنش به اس
از پرداخت وام به بخش معدن تاکید کرد، شبکه بانکی 
کشور باید نگاه و حمایت ویژ ه ای را نسبت به این بخش 
ــادن را به عنوان  ــد و پروانه بهره برداری مع معطوف کن

وثیقه بپذیرد.
ــک مرکزی جمهوری  ــزارش روابط عمومی بان به گ
اسالمی ایران، بانک مرکزی براساس تبصره ذیل ماده9 
قانون اصالح قانون معادن مصوب 1390/8/22 مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد موسسات مالی نظیر بانک ها 
ــرداری را به عنوان  ــادن دارای پروانه بهره ب مکلفند مع
ــهیالت مالی  ــا و بازپرداخت تس ــه و تضمین اعط وثیق
ــه اهمیت و جایگاه بخش معدن در  بپذیرند. با توجه ب
ــور و ارزش افزوده و اشتغال زایی  توسعه اقتصادی کش
ــبکه بانکی  ــل مالحظه این بخش، بانک مرکزی ش قاب
ــن و مقررات  ــا رعایت قوانی ــور را موظف کرد تا ب کش
ــبت به این  حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ ه ای را نس

بخش معطوف کند.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
۱۶۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان آبان ماه 
امسال با 0.1 درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته و 
ــد نسبت به آبان سال گذشته به 167 هزار و  9.3 درصد رش

910 میلیارد تومان رسیده است.
ــده  ــاس آخرین آمارها اعالم ش ــارس، براس ــه گزارش ف ب
نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به 670 هزار میلیارد تومان 
رسیده که 12.7 درصد نسبت به اسفند سال گذشته و 24.3 
درصد در 12 ماه منتهی به آبان رشد داشته است. همچنین 
ــال 1.6 درصد کاهش و نسبت به  پایه پولی در 8 ماهه امس

آبان سال گذشته 17 درصد افزایش یافته است.

ثبات نرخ بانکی 3۹ ارز در مرکز مبادالت
ــک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای دیروز اعالم  بان
ــاس نرخ بانکی تمام ارزها نسبت به  کرد که بر این اس

روز گذشته یکشنبه ثابت است.
دالر آمریکا 27.293ریال، پوند انگلیس 41.377 ریال 

و یورو 32.321 ریال تعیین شد.
فرانک سوییس 26.909 ریال، کرون سوئد 3.388 ریال، 
ــیه 441ریال، ریال قطر 7.498 ریال، یکصد  روبل روس
ــوریه 152 ریال، دالر  ــار عراق 2.303ریال، لیر س دین
ــترالیا 22.385 ریال، ریال سعودی 7.269 ریال و  اس

دینار بحرین 72.398 ریال قیمت خورد.
ــنگاپور 20.472 ریال، 10روپیه  همچنین نرخ دالر س
ــره جنوبی  ــزار وون ک ــک ه ــال، ی ــریالنکا 2.076 ری س
25.137ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14.886ریال، افغانی 
ــان 34.854 ریال،  ــتان 475 ریال، منات آذربایج افغانس
یک هزار روبل بالروس 1.984ریال، سامانی تاجیکستان 

5.125 ریال و بولیوار ونزوئال 4.332 ریال تعیین شد.

4 هزار بانکدار استاندارد چارتر 
بیکار می شوند

بانک بریتانیایی استاندارد چارتر اعمال تدابیر صرفه جویی 
اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانک بریتانیایی استاندارد چارتر اعمال تدابیر صرفه جویی 
اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. تعدیل نیروی 
کار این بانک تا سقف چهار هزار نفر از جمله این تدابیر است. 
ــده  ــت در ماه اکتبر حذف ش از این تعداد حدود دو هزار پس
ــال 2015 حذف خواهد  ــت دیگر در طول س و دو هزار پس
ــهام در بازار بورس برای  ــد. فعالیت های خریدوفروش س ش
سرمایه گذاران حرفه ای نیز متوقف می شود. استاندارد چارتر 
که قسمت اعظم فعالیت های خود را در آسیا و در قدرت های 
ــی می کند با این  ــور اقتصادی متمرکز کرده پیش بین نوظه

تدابیر حدود 400 میلیون دالر صرفه جویی کند.

سکه۹۹۷ هزار تومان
ــرد و با  ــه ک ــی را تجرب ــکه و ارز روز آرام بازارس
ــانات آرامی همراه بود. روز گذشته دالر 3.564  نوس
ــان و یورو4.347تومان را  تومان و پوند 5.583 توم
ــه قیمت طالی 18 عیار  ــت ک دید. این در حالی اس
ــرح جدید 997 هزار  ــکه ط 1.012.480تومان و س
تومان و سکه نیم هم 498 هزار تومان قیمت خورد.

هر اونس طالی جهانی هم به قیمت 122.440دالر 
عرضه شد.

تغییرمدیرعامل بانک رفاه کارگران 
ــته گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال  در روزهای گذش
ــده و  ــاه کارگران مطرح ش ــل بانک رف ــر مدیرعام تغیی
ــده از منابع موثق، احتمال  ــت آم طبق اطالعات به دس
جایگزینی علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران 

با محمدرضا نظری وجود دارد.
ــازمان  ــا، اکثر اعضای هیات مدیره س ــه گزارش ایلن ب
ــانه  ــش ش ــخ دادن به این پرس تامین اجتماعی از پاس
خالی کردند، اما عباس کبریایی زاده، رییس هیات مدیره 
سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با ایلنا عنوان کرد 
که هر زمان این تغییر صورت گیرد، نتایج و اخبار آن از 

طریق روابط عمومی سازمان منتشر می شود.
ــی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  اما محمدی رییس
ــوص به ایلنا،  ــاه کارگران در این خص ــی بانک رف عموم
گفت: از چند روز گذشته صحبت هایی در این خصوص 
در سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، اما مسئله تغییر 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران و جایگزینی علی صدقی با 

محمدرضا نظری در نهایت منتفی شد.

بانک ملت در حد مقدورات وام 
مسکن روستایی پرداخت می کند

مدیر عامل بانک ملت گفت: سهمیه امسال این بانک 
ــکن روستایی  برای پرداخت وام 15 میلیون تومانی مس
ــت، اما این بانک در حد مقدورات  ــهمیه اس 50 هزار س

خود این وام را پرداخت می کند.
ــارس برای  ــاروخانی در گفت وگو با ف ــا س  محمدرض
ــتایی توسط بانک های  ــهیالت مسکن روس پرداخت تس
غیر دولتی، گفت: در سهمیه ای که برای بانک های عامل 
ــتایی تعیین شده بانک ملت  ــهیالت مسکن روس در تس
ــهمیه دارد و قطعا این بانک در حد مقدورات  50 هزار س

خود این وام را پرداخت می کند.
ــده است و به  ــال نقدینگی محدود ش وی افزود: امس
ــان میزان هم ما وام می دهیم، بنابراین اگر نقدینگی  هم

بهتر شود، بانک ملت نیز راحت تر وام پرداخت می کند.

تقدیر یک نماینده مجلس 
ازعملکرد بانک صادرات ایران 

ــعه خدمات به  روز بانکی   بانک صادرات ایران با توس
ــک، مدیریت و صرفه جویی  درعرصه بانکداری الکترونی
ــای مرتبط با  ــت مراجعین و پایش ه ــا و وق در هزینه ه

بانکداری اقدامات ارزنده ای انجام داده است. 
ــادی مجلس در  ــیون اقتص ــب رییس اول کمیس نای
ــان مطلب فوق گفت:  ــا خبرنگاران ضمن بی گفت وگو ب
ــتای مربوط به حوزه  ــوند و در راس بانک ها باید به روز ش
الکترونیکی شدن و تجارت الکترونیکی خدمات مناسبی 
را ارائه دهند تا در وقت و هزینه مردم صرفه جویی شود.
ــک صادرات با  ــی در ادامه عنوان کرد: بان ــرج ندیم ای
ــی در حوزه بانکداری  ــه خدمات متنوع و به روز بانک ارائ
ــته  ــرده و با این اقدام توانس ــک موفق عمل ک الکترونی
ــت مراجعین را  ــا و وق ــات، هزینه ه ــیاری از مراجع بس
ــه بتوانند از این  ــد، همچنین بانک هایی ک مدیریت کن
شاخص برخوردار باشند در عرصه بانکداری الکترونیک 

موفق عمل کرده اند. 
 

نسیم نجفی

قیمتنوع ارز 

3.491دالر امریکا

4.180یورو

5.290پوند 

3.028دالر کانادا

963درهم امارت

3.500فرانک سوئیس

1.540لیر ترکیه

945ریال عربستان

1.032رینگت مالزی

572یوان چین

11.950دینار کویت

57روپیه هند

29.6ین ژاپن

2.87دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

122.440اونس طال

4390.00مثقال طال

1.012.48طالی 18 عیار

995.000سکه طرح قدیم

997.000سکه طرح جدید

498.000سکه نیم

268.000سکه ربع

172.000سکه گرمی
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توقف صادرات بنزین به افغانستان
مدیرکل گمرکات استان خراس��ان جنوبی از توقف 
صادرات بنزین از گمرکات بیرجند به افغانستان خبر داد 
و گفت: دولت افغانستان برای واردات بنزین و گازوییل از 
ایران، شرط گذاشت.  به گزارش مهر، محمدعلی خاشی 
از شرط جدید افغانس��تان برای واردات بنزین از ایران 
خبر داد و گفت: از ابتدای دی ماه س��ال جاری، دولت 
افغانستان جلوی واردات تمام مش��تقات نفتی از ایران 
به این کشور را گرفته اس��ت.  مدیرکل گمرکات استان 
خراسان جنوبی با اشاره به برخی مسائلی که هر از گاهی 
در افغانس��تان به وجود می آید، گفت: دولت افغانستان 
برای واردات مشتقات نفتی از ایران، شرایط استاندارد 
جدیدی را اع��ام کرده اس��ت که طبق این ش��رایط، 
ش��رکت های تولیدی ما کمتر قادر به تولید مش��تقات 

نفتی براساس این استانداردها هستند. 

 دیدار ترکان با وزیر اعظم 
ایالت گجرات هند

مش��اور رییس جمهور و دبیر ش��ورای عالی مناطق 
آزاد کش��ور که در رأس یک هیات اقتصادی و نفتی به 
هند سفر کرده است با وزیر اعظم ایالت گجرات دیدار 

و گفت وگو کرد.
  ب��ه گ��زارش فرین��ا، در دی��دار اکب��ر ت��رکان و 
خانم »آنان��دی بین پات��ل« طرفین ب��ر اهمیت بندر 
 چابه��ار به عنوان س��ر پ��ل تج��ارت میان دو کش��ور 

تاکید کردند.
  مش��اور رییس جمهور کش��ورمان در ای��ن دیدار با 
معرفی چابهار به عنوان کوتاه ترین مسیر دسترسی به 
هند به بازارهای آسیای میانه گفت: هیچ مسیر ترانزیتی 
دیگری از نظر امنیت و مس��افت با مس��یر چابهار قابل 
مقایسه نیست.   در این دیدار وزیر اعظم ایالت گجرات 
از ترکان خواس��ت تا امکان انتقال گاز طبیعی به ایالت 
گجرات را از طریق خط لوله دریایی با س��رمایه گذاری 
 بخش های دولت��ی و خصوص��ی هند با نظر مس��اعد 
بررس��ی کنند.   در این دی��دار که محمد س��عید نژاد، 
معاون وزیر راه و رییس سازمان بنادر و دریانوردی نیز 
حضور داشت طرف هندی برای مش��ارکت در توسعه 
زیرس��اخت های ترانزیتی چابهار ابراز عاقه کرد.  اکبر 
ترکان، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور امروز در اجاس اقتصادی 
گجرات که با حضور دبیر کل سازمان ملل و تحلیلگران 
و اقتصاددانان کش��ورهای دنیا در ایاالت گجرات هند 
برگزار ش��د، ش��رکت کرد. این نخس��تین باری است 
 که ای��ران در این اج��اس مهم اقتص��ادی در منطقه

شرکت می کند. 

تخت های هتل در  اصفهان تا 3 سال 
آینده 5۰ درصد افزایش می یابد

اس��تاندار اصفهان ایجاد زیرساخت های گردشگری 
را بیشترین دغدغه مدیریت استان در این حوزه عنوان 
کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته تا سه سال آینده 
تعداد تخت های هتل در اس��تان ۵۰ درص��د افزایش 

خواهد یافت. 
به گزارش مهر، رسول زرگر پور در آیین گشایش میز 
اصفهان شناس��ی در دانش��گاه هنر اصفهان گفت: میز 
اصفهان شناسی پنجره معرفی و تعامات هنری اصفهان 

و گردشگران خارجی است. 
زرگرپور برنامه ریزی برای توس��عه ام��روز و فردای 
اس��تان را از اهداف مدیریت استان عنوان کرد و گفت: 
برنامه ریزی برای حل مش��کات فعلی استان و توسعه 

استان در بلند مدت ضروری است. 
وی مش��کات آب، اش��تغال، آلودگی و مش��کات 
اجتماعی و مسائل فرهنگی را از جمله مشکاتی عنوان 
کرد که برای مردم قابل لمس است و نیاز به برنامه ریزی 

برای امروز را دو چندان می کند. 
اس��تاندار اصفهان برنامه ریزی برای ف��ردا و آنچه را 
عامل رشد و توسعه و پیشرفت اس��تان است ضروری 
عنوان کرد و گفت: اصفهان با همه مش��کات موجود 
در حد استان های تراز اول برای کشور است و باید این 

جایگاه را حفظ کرده و ارتقا دهد. 
مدیر ارشد استان با بیان اینکه مطالعه و برنامه ریزی 
فردا با سند آمایش سرزمین اتفاق می افتد، اظهار کرد: 
خوشبختانه برای نخستین بار این سند آمایش در برش 

استانی تدوین شده است. 
وی تصریح کرد: در این سند آمایش دو محور اصلی 
پیش بینی شده است که تبدیل اصفهان به کریدور علم 
و فناوری و توس��عه صنعت گردش��گری از محورهای 

توسعه استان به شمار می آید. 
استاندار اصفهان مزیت های این استان را در این دو 
محور بسیار باال عنوان کرد و گفت: در محور اول، استان 
به کریدور علم و فناوری تبدیل خواهد شد که فراتر از 
شهرک علمی و تحقیقاتی است و وظیفه آن تبدیل علم 

به ثروت است. 
رس��ول زرگرپور افزود: ب��ا توجه به اینک��ه اصفهان 
صنعتی ترین استان و دومین استان دانشگاهی کشور 

است محور اول به خوبی امکان پذیر است. 

آمار تخلفات در گمرک 
قابل توجه نیست

ریی��س گمرک با اش��اره ب��ه اینکه تخلف��ی در حد 
دستگاه های دیگر نداش��ته ایم، گفت: آمار تخلفات ما 
قابل توجه نیس��ت.   به گزارش ایلنا، مسعود کرباسیان 
امروز در همایش سراس��ری مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی ناجا گفت: قاچاق از جرائم سازمان یافته 
اس��ت و بر این اس��اس در موضوع مبارزه با پولشویی 
مطرح شده اس��ت.   وی افزود: ما موضوعات قاچاق را 
به مراج��ع قضایی معرفی کرده ایم که خوش��بختانه با 
اقداماتی که انجام شده ش��اهد کاهش قاچاق هستیم.   
رییس گمرک ادامه داد: دو سال پیش در چابهار اعضای 
یک باند س��ازمان یافته اقدام به ترخیص کامیون هایی 
می کردند که تمام��ی آنها کارکرده بودن��د اما اعضای 
این باند بعد از شماره گذاری کامیون ها آنها را به مردم 
می فروختند که پس از شناس��ایی متهمان به مراجع 
قضایی تحویل داده شدند.  وی در پاسخ به سوال یکی 
از خبرنگاران درخصوص ت��ردد برخی خودروها خارج 
از مناطق آزاد گفت: گمرک و نی��روی انتظامی در این 
خصوص هماهنگ هس��تند. خودروها مجازند که تنها 
در مناطق آزاد یا شعاعی که برای آنها تعیین شده تردد 
کنند بنابراین برای تردد این نوع خودرو ها در خارج از 
محدوده مجوزی ن��داده و نخواهی��م داد و اگر تاکنون 
موردی مشاهده شده تخلف بوده و نیروی انتظامی باید 
به دس��تگاه های ذی ربط متخلفان را معرفی کند.   وی 
در خصوص قاچاق سیگار نیز به خبرنگاران گفت: هیچ 
کاالیی از طریق گمرک بدون مجوز وارد نمی شود؛ آمار 
تخلفات در گمرک قابل توجه نیس��ت و تخلفی در حد 

دستگاه های دیگر نداشته ایم.
کرباس��یان تصریح کرد: یکی از مش��کات در حوزه 
قاچاق مب��ادی متعدد ورود کاال به کش��ور اس��ت که 
بس��یاری از این کاالها قاچاق نیست و توسط مسافران 
وارد کش��ور می ش��ود.   رییس گمرک اظهار کرد: در 
تاش��یم تا تعرفه های گمرکی و زمان ترخیص کاال را 
در گمرک کاهش دهیم.   وی با اشاره به عدم اعتماد به 
اظهارنامه ها گفت: متاسفانه ارتباط الکترونیکی با دیگر 
کشورها نداریم، به عنوان مثال اگر کاالیی از کشور کره 
به کش��ور ما صادر شود ارزیابی اس��ناد به عهده همان 
کشور است و از آنجایی که برخی کشورها اسناد صحیح 
به م��ا نمی دهند مجبوری��م اظهارنامه ه��ای گمرکی 

کشورها را دوباره کنترل کنیم. 

از  یک��ی  گذش��ته  هفت��ه 
نمایش��گاه های  بزرگ تری��ن 
فناوری دنیا برگزار شد و بیشتر 
غول های فن��اوری، از سراس��ر 
جهان گرد هم آمدند تا با رونمایی 
از محصوالت خود برای یکدیگر 
قدی علم کنن��د و عاقه مندان 
ب��ه فن��اوری را به س��وی خود 
بکشند. این نمایش��گاه هر سال 
با فرا رسیدن ماه ژانویه میادی 
در ای��االت الس وگاس آمری��کا 
برگ��زار می ش��ود و عاقه مندان 
به تکنولوژی را از سراسر این کره 
خاکی به س��وی خود می کشد.  
در نمایشگاه  ces امسال حدود 
سه هزار و 6۰۰ شرکت فناوری 
حضور داش��تند که توانس��تند 
17۰ ه��زار بازدیدکنن��ده را 
 ب��ه س��وی خ��ود بکش��ند.  در  
c گجت ه��ای  e s  2 0 1 5
از  بی��ش  پوش��یدنی 
ب��ه چش��م  س��ایرمحصوالت 
می آمدن��د و کمپانی های��ی که 
در این بازار حرف��ی برای گفتن 
داشتند با استقبال خوبی مواجه 

شدند. 
هرچند در نمایش��گاه امسال 
ش��رکت های اس��م و رس��م دار 
محص��والت خارق الع��اده ای را 
معرفی نکردند اما ش��رکت های 
کوچک تر س��نگ تمام گذاشتند 
و محصوالت و ایده های جدیدی 
را ب��ه بازدیدکنن��دگان معرفی 

کردند. 

اینتل پوشیدنی شد

اینتل امسال نسبت به سایر 
ش��رکت های معروف پررنگ تر  
ظاه��ر ش��د و چند ای��ده خود 
را ب��ه جهانی��ان معرف��ی کرد 
ک��ه از جالب ترین آنها تراش��ه 
Quark SE بود. این سیستم 
روی چیپ ک��وارک SE دارای 
میکروکنترل��ر ۳۲ بیت��ی توان 
پایین با ۳۸۴ کیلوبایت حافظه 
 SRAM فلش و ۸۰ کیلوبایت
اس��ت. همچنی��ن بلوت��وث 
کم مصرف و سنسورهایی چون 
شتاب س��نج و ژیروسکوب نیز 
به صورت یکپارچ��ه در آن قرار 

داده شده اند. 
عاوه ب��ر ای��ن اینت��ل یک 
ماژول توس��عه به نام »کوری« 
را هم طراح��ی کرده ت��ا تمام 
قابلیت ه��ای مه��م را ب��رای 
توس��عه دهندگان فراهم کند و 
بتوانند محصوالت پوش��یدنی 
مبتن��ی ب��ر تراش��ه اینت��ل را 
به راحت��ی تولید کنن��د. امید 
م��ی رود ماژول توس��عه کوری 
بتواند سرعت توسعه ابزارهای 
هوشمند پوش��یدنی را افزایش 
دهد. اینتل قیمت تراش��ه های 
جدیدش را اع��ام نکرده، ولی 
مایک ب��ل، نایب ریی��س گروه 
ابزاره��ای نوین اینت��ل، اعام 
کرده که این تراشه ها در پایان 
سال جاری میادی روانه بازار 
خواهند ش��د تا ب��ا نمونه های 

مشابه به رقابت بپردازند. 
اینتل امسال از یک پردازنده 
دیگر نیز رونمایی ک��رد که به 
لطف این پردازنده کم مصرف، 
ام��کان اج��رای نس��خه  کامل 
وین��دوز در تبلت ه��ای هفت 
اینچی میسر شد و حاال اینتل پا 
را فراتر نهاده و یک کامپیوتر در 
ابعاد یک فلش مموری را تولید 
کرده که به نمایشگرهای مجهز 
به درگاه HDMI متصل شده 
و سیستم عامل ویندوز ۸/1 را به 

تلویزیون یا مانیتور شما اضافه 
می کند. منظور ما از ویندوز ۸/1 
نسخه  کامل این سیستم عامل 
است نه ویندوز RT یا هر نسخه 
دیگر. این دس��تگاه از پردازنده  
ات��م، ۳۲ گیگابای��ت حافظ��ه  
ذخیره س��ازی، دو گیگابای��ت 
 ،mini USB حافظه رم، درگاه
ش��بکه  وای- فای، بلوتوث ۴ و 
درگاه HDMI به��ره می برد. 
همه ای��ن س��خت افزار در یک 
دانگل جا شده است و به قیمت 
1۴۹ دالر به فروش می رس��د. 
اگر این هزینه برای ش��ما زیاد 
اس��ت می توانید نسخه  ارزان تر 
ای��ن کامپیوتر بس��یار کوچک 
را با یک گیگابای��ت حافظه رم 
و هش��ت گیگابای��ت حافظ��ه  
ذخیره سازی تهیه کنید که به 
جای وین��دوز، لینوکس را اجرا 
می کند و با قیم��ت ۸۹ دالر به 

فروش می رسد. 

ال جی بازهم منعطف شد

ش��رکت ال جی ک��ه چندی 
است عاقه زیادی به گجت های 
 ces  انعطاف پذیر پیدا کرده، در
امس��ال با نس��خه جدید گوشی 
Gflex وارد ش��د. نخس��تین 
موضوعی که توجهات را به خود 
جلب می کند، نمایشگر کوچک تر 
این تلفن نس��بت به نسل قبلی 
اس��ت. برخاف روال معمول که 
ابعاد اکثر تلفن ه��ای اندرویدی 
نسبت به نسل های قبل بزرگ تر 
و بزرگ تر می شود، این بار ال جی 
س��ایز نمایش��گر را از شش اینچ 

در ج��ی فلکس ب��ه ۵.۵ اینچ در 
جی فلکس ۲ کاهش داده است. 
همچنین رزولوش��ن نمایشگر از 
1۲۸۰ در 7۲۰ پیکسل به 1۹۲۰ 
در 1۰۸۰ پیکس��ل تغییر کرده 
تا ش��اهد کیفیت بهتری باشیم. 
با این تغییرات، تراکم نمایش��گر 
جی فلکس ۲ به ۴۰۳ پیکس��ل 
بر اینچ رسیده است. جی فلکس 
۲ به پردازنده هش��ت هسته ای 
اس��نپ دراگون ۸1۰ کوالکام با 
فرکان��س دو  گیگاهرت��ز مجهز 
ش��ده و به لطف این تراش��ه 6۴ 
بیتی اندروید پنج آبنبات چوبی 
روی آن به شکل بهینه تری اجرا 
می ش��ود. همچنی��ن دس��تگاه 
پش��تیبانی   LTE Cat6 از 
می کن��د. این تلفن ی��ک باتری 
س��ه هزار میلی آمپرساعتی دارد 
و از قابلیت Fast Charge هم 
پشتیبانی می کند. بدین معنا که 
طی ۴۰ دقیقه ۵۰ درصد اول آن 

شارژ می شود. 

مدل مفهومی 
مرسدس بنز

شرکت محبوب مرسدس نیز 
با ارائه یک مدل مفهومی به این 
نمایشگاه وارد شد. این خودرو 
از دو موتور الکتریکی در محور 
پش��ت با خروجی ۲7۲ اس��ب 
بخار ق��درت در بهترین حالت 
بهره می برد. براساس اطاعات 
منتش��ر ش��ده این خ��ودروی 
مفهومی قادر است در مدت 6/7 
ثانیه از حالت سکون به سرعت 
1۰۰ کیلومتر در ثانیه برس��د. 
مرس��دس بنز حداکثر سرعت 

این خودرو را به ۲۰۰ کیلومتر 
در س��اعت محدود کرده است. 
انرژی مورد نیاز برای موتورهای 
الکتریک��ی از طریق باتری های 

هیدروژنی تامین می شود. 
مرس��دس در این خودرو فلز 
و شیش��ه را با هم ترکیب کرده 
و نتیج��ه آن ه��م محو ش��دن 
مرز شیش��ه و فل��ز در بدنه  این 
خ��ودروی مفهوم��ی اس��ت.  با 
اس��تفاده از سیس��تم رانندگی 
هوش��مند، ای��ن خ��ودرو قادر 
اس��ت بدون دخال��ت راننده به 
 F015  .مس��یر خود ادامه دهد
 Luxury in Motion
لیس��ت  می ت��وان  درواق��ع 
بلندب��االی فناوری ه��ای مورد 
استفاده در خودروی هوشمند 
مرسدس بنز را بی پایان خواند. از 
جمله فناوری های مورد استفاده 
باید به سیستم دید ۳6۰ درجه 
اش��اره کرد که قادر است نمای 
بیرون��ی را روی دیواره ه��ای 
داخلی منعکس کند. همچنین  
F 015 می تواند همیشه آناین 
باق��ی بمان��د و از ای��ن طریق با 
دنیای خارج ارتباط برقرار کند. 
دایملر امکان اتصال به اینترنت 
را با در نظر گرفتن دسترس��ی 
دائ��م ب��ه اینترن��ت در آین��ده 
توسعه داده اس��ت. با استفاده از 
چنین سیس��تمی می ت��وان در 
آینده نیاز به اس��تفاده از عائم 
رانندگ��ی را از بین بب��رد، زیرا 
خودروها می توانند با اتصال به 
س��رویس هایی چون نقشه های 
هوش��مند آنای��ن، به راحتی از 
جزییات مس��یر آگاه��ی یابند. 
دکتر زچ��ه، مدیرعامل کمپانی 
مرس��دس  بنز در س��خنانی که 
هنگام معرف��ی این خودرو بیان 
کرد، F 015 را خودرویی عنوان 
کرد که می تواند رابطه  جدیدی 
میان انس��ان ها و خودرو ایجاد 

کند. 

CES 2015 گشتی در

غول های فناوری بار دیگر گرد هم آمدند
گمرک

تجارت

گردشگری 

گمرک 

رییس سازمان توسعه تجارت: 

با حذف ایران کد به کجا ضرر رسید؟ 
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران یک بنگاه داخلی نیست که کدی برای 
کاالهایش تعریف کند تا نتواند به سیستم بین الملل وصل شود، گفت: وقتی نظام کدینگ 
HS را داریم، ضرورتی به ایج��اد کد جدید نمی بینیم و از وقتی که ایران کد حذف ش��ده، 
صدایی به انتقاد از حذف آن از کس��ی شنیده نش��ده، پس باید این سوال را مطرح کرد که 

کارایی ایران کد در چه بوده است؟ 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، »ولی اهلل افخم��ی راد« در میزگرد 
آسیب شناس��ی ایران کد و طرح ش��بنم که در این سازمان برگزار ش��د، گفت: قرار بود در 
ایران کد یا کد شناس��ایی کاال یک کد یونیک برای هر کاال تعریف شود که وقتی روی کاال 
نصب می ش��ود، بتوانیم آن را شناس��ایی کنیم که البته ایران کد با طرح ش��بنم که برای 

جلوگیری از قاچاق طراحی شده، متفاوت است. 
وی افزود: اگر کد شناس��ایی کاال در ارتباط با نظام بین المللی خوب عمل نکند یا نتواند 
به نظام کدگذاری بین المللی وصل شود، مشکلی از تجارت را برطرف نکرده و کارایی الزم 

را نخواهد داشت. 
رییس س��ازمان توس��عه تجارت با اش��اره به کد HS که در گمرک مورد استفاده قرار 
می گیرد، خاطرنشان کرد: این کد در همه کشورهای دنیا از چهار رقم تا 16 رقم وجود دارد 
و هر کشوری می تواند پایه HS را بگیرد و یک سری عدد و رقم به آن اضافه کند، مثا این 
کدها در صنایع مواد غذایی چهار رقم و در زیرگروه مایعات شش رقم است و در سایر موارد 

نیز می تواند افزایش یابد. 
افخمی راد به این نکته اشاره کرد که زمانی کارخانه ها برای خود کدی را تعریف می کنند 
تا برآورد کنند در هر لحظه چ��ه میزان موجودی دارند و چه میزان کاال به بیرون ارس��ال 
می کنند تا برای تولید خود برنامه ریزی انجام دهند، اما وقتی کاال از بنگاه خارج شد، آن کد 
دیگر کارایی ندارد، برای همین ما نباید ایران را یک بنگاه حساب کنیم، بلکه باید کدی را 

در نظر بگیریم که با سیستم بین المللی همخوانی داشته باشد. 
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به پنج سال فرصت مناسب برای آزمون و خطای 
طرح ایران کد، گفت: ایران کد فرآیندی بود که از سال ۸6 تا ۹۲ اجرا شد و اگر در این پنج 
س��ال نتایج مثبتی از اجرای آن به بار می آمد زمانی که تصمیم به لغو آن گرفته شد، قطعا 
بخش خصوصی آن را مطالبه می کرد، ولی باید پرسید در این یک سال و نیم گذشته پس 

از حذف ایران کد چه اتفاقی افتاد؟ 
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری در نتایج منفی اجرای طرح ایران کد گفت: باید 
ببینیم با تعریف کد داخلی مانند ایران کد چه هدفی داشتیم و اجرای آن در مدت پنج سال 
به درد چه کسی خورد؟ آیا توانست در تجارت مشکلی از مشکات مغازه داران، مشتریان، 
کارخانه داران یا دستگاه های دولتی بردارد؟  افخمی راد در آسیب شناسی ایران کد و طرح 
شبنم تصریح کرد: مشکل ایران کد و طرح شبنم این بود که عاوه بر اینکه با سایر کدهای 
بین المللی همخوانی نداش��ت و پیچ وخم دیگری را نیز به چرخ��ه تجارت تحمیل می کرد 
هزینه زا نیز بود که این باعث کاهش رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی می شود.  وی 
ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه ها مربوط به نصب ایران کد یا برچسب شبنم بود که همواره 
مورد بحث قرار می گرفت که توسط چه کسی و در چه مرحله ای روی کاال نصب شود و آیا 
در گمرک انجام شود یا پس از ترخیص کاال؟ تا جایی که ایران کد به یک کد غیرقابل نصب 

روی کاالی خارجی تبدیل شد و طرح شبنم نیز در بازار به فروش رسید. 
رییس سازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه ما در آیین نامه جدید به هیچ عنوان دنبال 
ایجاد کد جدید نیس��تیم، بلکه باید از کدهای موجود اس��تفاده کنیم، گفت: مگر می شود 
کاالی بس��ته بندی کد GS1 نداشته باش��د. از طرفی یک کد به نام HS در گمرک داریم 
که با تلفیق این دو کد با هم در گمرک، کد شناس��ه کاال ایجاد می شود که زمان بر نبوده و 
چندباره کاری هم نیست، زیرا کد GS1 بین المللی است و معضل نصب برچسب هم نداریم. 
وی افزود: ما خوشحال می شویم که بگوییم ایران کد یا طرح شبنم در جایی کارایی داشته 
و مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. برخی می گویند با استفاده از این کد رنگ، اندازه، نوع و 
تعداد یک کاال مانند دستمال کاغذی را می توان برآورد کرد اما وقتی چیزی را می توان با 
چشم دید، به چه درد می خورد که با کد شناسایی کرد؟ االن که این کد حذف شده، صدای 
انتقاد چه کسی بلند شده و چه کسی توقف خود را به حذف ایران کد مربوط دانسته است؟ 
افخمی راد با بیان اینکه ایران کد گرفتاری جدیدی را ب��رای بازرگانان و تولیدکنندگان 
ایجاد می کند گفت: با وجود مس��ائلی که ایران کد در فرآیندهای تجاری به وجود آورد اما 
ما فقط آن را در ثبت سفارش و واردات کاالی خارجی حذف کردیم و کارخانجات داخلی 

می توانند ایران کد را روی کاالی خود بزنند. 

محمد ممتازپور



ب��ه  بخش��یدن  ت�ن���وع 
در  اقتص��ادی  فعالیت ه��ای 
ح��وزه مس��کن از اصلی ترین 
مس��ئوالن  س�ی�اس���ت های 
مس��کنی دولت یازدهم است؛ 
بنابرای��ن عب��اس آخوندی از 
ب��دو تکی��ه بر مس��ند وزارت 
طرح ه��ای جدی��دی از جمله 
لیزینگ مسکن، رهن ثانویه و 
راه ان��دازی صندوق های زمین 
و س��اختمان را در دستور کار 
خود قرار داد، البته طرح های 
عامه پسندانه ای چون افزایش 
وام مس��کن را هم به تصویب 
هیات وزیران رس��اند تا بتواند 
رضایت اقش��ار مختل��ف را به 
سیاس��ت های در پیش گرفته 

جلب کند. 
توج��ه ب��ه ط��رف عرضه و 
تقاض��ا به ط��ور همزم��ان و 
با اج��رای تنها ی��ک طرح از 
وزارت  سیاس��ت های  دیگ��ر 
راه و شهرس��ازی ب��ود؛ اینکه 
ب��ا تصوی��ب ارائ��ه ی��ک وام 
50 میلی��ون تومان��ی جه��ت 
نوس��ازی و س��اخت مس��کن 
توانست هم دل متقاضی و هم 
دل سازنده را به دست بیاورد، 
ای��ن وام اگر چه به مردم ارائه 
خواهد شد اما در نهایت طرف 
عرضه یا همان س��ازندگان را 

تقویت خواهد کرد. 
مس��ئوالن اما این بار روش 
س��رمایه گذاری  از  جدی��دی 
در ح��وزه مس��کن را به مردم 
ه��م  آن  کردن��د،  معرف��ی 
راه ان��دازی صندوق های زمین 
بود. صندوق های  و ساختمان 
و  زمی��ن  س��رمایه گذاری 
نهادهای  ازجمله  س��اختمان 
مال��ی هس��تند که براس��اس 
بند)ه�( ماده )1(قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید، 
ب��ا مج��وز از س��ازمان بورس 
تشکیل ش��دند و قوانین این 
س��رمایه گذاری  جدی��د  ابزار 
در ح��وزه مس��کن اگرچه از 
29 فروردین 88 در س��ازمان 
ب��ورس تصوی��ب ش��د و ب��ا 
بررس��ی مج��دد در تاریخ 27 
اس��فند 92 به منظور مرتفع 
کردن برخی موانع راه اندازی، 
اصالح شد اما در نهایت ایجاد 
نخس��تین صندوق ب��ا عنوان 
»نس��یم« هشتم ش��هریورماه 
»سقفی به  شعار  با  سال جاری 
اندازه س��رمایه ش��ما« توسط 
عب��اس آخوندی، وزی��ر راه و 
شهرس��ازی و عل��ی طیب نیا، 
وزیر اقتصاد کش��ورمان کلید 

خورد. 
پس از آغاز پذیره نویس��ی و 
خرید سهام صندوق »نسیم« 

بالفاصله پذیره نویسی صندوق 
»آویشن« ش��روع شد و حاال 
از  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
ورود صندوقی جدید با عنوان 

»ابریشم« خبر می دهد. 
صندوق های  س��اده  تعریف 
زمین و س��اختمان این است 
که ح��اال که س��رمایه گذاران 
ب��ه دلی��ل کمب��ود نقدینگی 
توان ساخت و س��از را ندارد و 
مردم هم ق��درت خرید کافی 
ب��رای تامین مس��کن ندارند، 
با جمع آوری  س��رمایه گذاران 
س��رمایه خرد مردم )به اندازه 
هر س��هم هزار تومان( شروع 
به ساخت و س��از کنند و بعد از 
اتمام س��اخت، از محل فروش 
واحدها هر ش��خص حقوقی و 
حقیقی به اندازه س��هم خود، 

سود دریافت کنند. 

 توجیه اقتصادی ضامن 
حیات صندوق هاست 

صندوق زمین و س��اختمان 
نس��یم در ش��هرک راه آه��ن، 
صن��دوق آویش��ن در دماوند 
جانمای��ی ش��د و ب��ه گفت��ه 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
ق��رار  ابریش��م  صن��دوق 
اس��ت در ج��اده مخص��وص 
س��اخته  ته��ران   – ک��رج 
ش��ود. جانمای��ی از مهم ترین 
کردن  توجی��ه دار  فاکتورهای 
این صندوق ها اس��ت، هر چه 
پروژه ه��ا جذاب تر  جانمای��ی 
باشد توجه سهامداران بورسی 
و افراد عام بیشتری را به خود 
ج��ذب می کند. دول��ت اعالم 
که صندوق های  اس��ت  کرده 
بس��یاری پشت شورای بورس 
صف کش��یده اند که به محض 
تایی��د ب��ورس ب��ه اج��را در 

می آیند. 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  نکت��ه 
س��رمایه گذار ای��ن صندوق ها 
بخ��ش  و  نیس��ت  دول��ت 
تایی��د  از  پ��س  خصوص��ی 

و  می ش��ود  کار  وارد  دول��ت 
ای��ن یعن��ی تقوی��ت ط��رف 
مسکنی  کارشناس��ان  عرضه. 
معتقدن��د، صندوق های زمین 
و س��اختمان ابزارهای جالبی 
بخش  مشارکت  افزایش  برای 
جم��ع آوری  ب��ا  خصوص��ی 
س��رمایه های خرد م��ردم در 
حوزه س��اختمانی اس��ت که 
البته فراگیر ش��دن آن نیاز به 

زمان دارد. 
ایرج رهبر، عضو هیات مدیره 
کانون سراس��ری انبوه س��ازان 
ب��ا  گفت وگ��و  در  مس��کن 
»فرص��ت ام��روز« ب��ا بی��ان 
اینکه هی��چ محدودیتی برای 
س��رمایه گذاران در راه ان��دازی 
صندوق های زمین و ساختمان 
مخت��ص واحدهای مس��کونی 
یا تجاری وج��ود ندارد، گفت: 
معتقدم توجی��ه اقتصادی این 
صندوق ها ضامن حیات ش��ان 
اس��ت و ه��ر چ��ه توجی��ه و 
جذابی��ت اقتصادی بیش��تری 
متقاض��ی  باش��ند،  داش��ته 
ح��وزه  در  ه��م  بیش��تری 
عرض��ه یعنی س��رمایه گذاران 
ساخت و س��از و ه��م در حوزه 
یعنی خریداران مسکن  تقاضا 

خواهند داشت. 
وی ادام��ه داد: باید به این 
نکته توجه داش��ته باشیم که 
صندوق های پیشنهادی زمین 
و س��اختمان بای��د ب��ه تایید 
بنابراین  برسد؛  بورس  شورای 
باید  می ب��رد  که  طرح های��ی 
توجیه اقتصادی داشته باشد. 
رهبر با بیان اینکه طرح هایی 
نداش��ته  اقتصادی  توجیه  که 
باش��ند، نه س��رمایه گذاران را 
به خ��ود ج��ذب می کند و نه 
ب��ورس بازها و مردم را، گفت: 
صندوقی که جذاب باش��د به 
این معنا ک��ه جانمایی خوبی 
داش��ته باش��د، تضمین شده 
باش��د و س��از و کار شفاف و 
درستی داشته باشد، می تواند 

جذب سرمایه کند به خصوص 
س��رمایه های خرد مردم را که 
ب��ه س��رمایه گذاری در حوزه 

مسکن عالقه مند هستند. 
این کارش��ناس مس��کن با 
تاکی��د ب��ر اینک��ه واحدهای 
مسکونی صندوق ها باید بدون 
فوت وقت پس از س��اخت به 
فروش برس��ند، گفت: پس از 
س��اخت و تکمیل، افرادی که 
س��همی در صندوق دارند به 
اندازه سهم خود سود دریافت 
می کنند یا می توانند به اندازه 
س��هام خود در آن خانه سهم 

داشته باشند. 

صندوق ها را به مردم 
بشناسانید 

از عم��ر نخس��تین صندوق 
کمت��ر از هفت ماه می گذرد و 
راه اندازی  دو صندوق  تاکنون 
ش��ده که گفته می ش��ود اگر 
وسواس ش��ورای بورس نبود، 
تعداد ای��ن صندوق ها بیش از 
ای��ن دو صندوق بود و س��ایر 
کالنش��هرها هم از این روش 
مال��ی جدید خان��ه دار کردن 
مردم اس��تفاده ک��رده بودند، 
حال باید دید میزان استقبال 
م��ردم عادی که ب��ه اصطالح 
س��هام ب��از نیس��تند از ای��ن 

صندوق ها چقدر بوده است. 
شهریار شهمیری، کارشناس 
ب��ازار س��رمایه در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« با بیان اینکه 
نکته بس��یار حائ��ز اهمیت در 
راه اندازی صندوق های زمین و 
ساختمان معرفی آنها به مردم 
است، گفت: صندوق های زمین 
و ساختمان به هر حال استفاده 
از مکانزیم بازار س��رمایه است 
ب��رای افرادی ک��ه می خواهند 
ب��ازار  در  متنوع ت��ری  س��بد 
سرمایه داشته باشند اما طیف 
گسترده تری از مردم می توانند 
مخاطب این ایده خوب باشند. 

وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به 

اینک��ه امکان خری��د واحدها 
به صورت یونیت های کوچک تر 
در مورد صندوق های زمین و 
س��اختمان وج��ود دارد و ب��ا 
توج��ه به فرهنگ کش��ورمان 
که مردم به سرمایه گذاری در 
حوزه س��اختمان عالقه دارند، 
می توانن��د  صندوق ه��ا  ای��ن 
گزینه بس��یار مناس��بی برای 

سرمایه گذاری باشند.
ش��همیری تاکید ک��رد: اما 
دراین بین ش��ناخت این ابزار 
مالی نکته بسیار مهمی است 
چراکه مخاطب این صندوق ها 
تنها فع��االن بورس��ی و بازار 
سرمایه نیستند، بلکه می تواند 
طی��ف بس��یار گس��ترده تری 
داش��ته باش��د بنابرای��ن نیاز 
به اطالع رس��انی گس��ترده ای 
دارد ک��ه مردم ع��ام هم این 
س��رمایه گذاری  جدی��د  ابزار 
در حوزه مس��کن را بشناسند 
و  راه  وزارت  معتق��دم  ک��ه 
شهرس��ازی به عنوان متولی و 
ایده پرداز راه اندازی صندوق ها 
در ای��ن زمینه بای��د اقدامات 

بیشتری انجام دهد. 

ریسک های سرمایه گذاری 
در صندوق ها 

هر چند که مسئوالن وزارت 
ریس��ک  از  شهرس��ازی  و  راه 
بس��یار کم س��رمایه گذاری در 
این صندوق ها صحبت و اعالم 
کرده ان��د ک��ه کارگ��زار بورس 
متعهد اس��ت تمام ریسک های 
موج��ود در ای��ن صن��دوق را 
تضمی��ن کند اما ب��ه هر حال 
سرمایه گذاری  ریسک  احتمال 
در این صن��دوق غیر قابل انکار 
اس��ت. البته تمهیداتی به عمل 
آمده تا س��رمایه گذاری در این 
صندوق سودآور باشد اما ممکن 
اس��ت در اث��ر کاه��ش خالص 
ارزش دارایی ه��ای صن��دوق یا 
شرایط خاص عرضه و تقاضای 
واحده��ای س��رمایه گذاری در 
ب��ازار، س��رمایه گذار در زم��ان 
فروش واحدهای سرمایه گذاری 
خ��ود ی��ا در هن��گام تس��ویه 
صندوق، مبلغی کمتر از میزان 
س��رمایه گذاری خ��ود دریافت 

کند. 
ک�ارش�ن�اس��ان اقتص��ادی 
معتقدند چهار عامل می تواند 
سرمایه گذاری در این حوزه را 
تهدی��د کند که کاهش ارزش 
دارایی ه��ای صندوق، افزایش 
هزینه های ساخت، عدم اتمام 
پروژه در موعد مقرر و کاهش 
واحده��ای  ب��ازاری  قیم��ت 
س��رمایه گذاری از ریسک های 
موجود در س��رمایه گذاری در 
ح��وزه صندوق ه��ای زمین و 

ساختمان است. 

پس از راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان »نسیم« و »آویشن« 

»ابریشم« در راه است 

ای��ن روزه��ا در ه��ر منطقه ای 
از ته��ران ش��اهد ریزش ب��ر اثر 
گودبرداری های پر خطر هس��تیم؛ 
موضوعی ک��ه قبح آن در ش��هر 
ریخته ش��ده و ساالنه تلفات قابل 
توجه��ی را ب��ه دنب��ال دارد. اما 
به تازگ��ی گودب��رداری پروژه ای 
مع��روف به ایران زمی��ن که باعث 
ت��رک برداش��تن خیاب��ان ایران 
زمی��ن و خانه ه��ای اط��راف آن 
شد، سرو صدای زیادی به پا کرد 
به طوری که مال��ک معروف پروژه 
برای به دس��ت آوردن دل مالکان 
خانه ه��ای ترک برداش��ته ش��ده 
پیشنهاد خرید خانه هایشان را به 
چند برابر قیم��ت داد و در طول 
مدت ایمن سازی موقت گود هتل 
اس��تقالل را برای س��کونت افراد 
دربس��ت کرایه کرد . ح��ال اینکه 
گودبرداری های  پروژه ه��ای  همه 
پرخطر، کارفرمایی به این دس��ت 
و دلبازی ندارد و خسارت دیدگان 
حت��ی قادر به دریاف��ت غرامت از 

کارفرما هم نیستند . 
ای��ن روزها کابوس مردم تهران 
و دیگر کالنش��هرها این است که 
قصد ساخت و ساز  همسایه ای  اگر 
دارد، در مرحل��ه گودبرداری جان 
س��الم به در می برند ی��ا نه؟ رضا 
حیدری��ون، معاون فنی س��ازمان 

نظام مهندسی اس��تان تهران در 
گفت و گو ب��ا »فرصت ام��روز« از 
وجود 99 گ��ود پرخطر در تهران 
خب��ر می دهد؛ گودهای��ی که هر 
لحظه می توانند جان ش��هروندان 
تهران��ی را بگیرن��د . وی در ادامه 
گفت و گ��و از اقدام��ات س��ازمان 
نظ��ام مهندس��ی جه��ت کنترل 

گودبرداری ها می گوید.
در  گودپرخطر  تع�داد  چ�ه 
تهران داریم و چگونه نس�بت 
به کنت�رل و ایمن س�ازی این 

گودها اقدام می کنید؟ 
در مقطع��ی 99 گ��ود پرخطر 
در تهران وجود داش��ت که البته 
برخ��ی از کارفرماه��ا نس��بت به 
ایمن ک��ردن ای��ن پروژه ها اقدام 

کردن��د اما فکر می کن��م که آمار 
موج��ود همین 99 گ��ود پرخطر 
باشد . س��ازمان نظام مهندسی به 
طور میانگین ماهانه باالی س��ه تا 
چهار ه��زار گود را فقط در تهران 
بازرس��ی و کنت��رل می کن��د که 
البته برخورد ج��دی با کارفرماها 
و مهندس��ان ناظر این پروژه های 

نا ایمن را در پیش گرفته ایم . 
گ��ودب���رداری  پ��روژه 

ایران زمین به کجا رسید؟ 
می ت��وان گف��ت ک��ه پ��روژه 
ایمن  ایران زمی��ن  گودب��رداری 
ش��ده اس��ت و آخری��ن بح��ث 
ب��ود  ای��ن  پ��روژه  آن  درب��اره 
ک��ه کارفرم��ا نس��بت ب��ه ایمن 
و  ک��رده  اق��دام  گ��ود  ک��ردن 

پ��روژه اس��تانداردهای ایمنی را 
خوش��بختانه  بود .  ک��رده  لحاظ 
از  پ�س  ای�ران زم�ی��ن  پ���روژه 
پیگیری ه��ای م��داوم س��ازمان 
نظام مهندس��ی تهران و وزارت 
راه و شهرس��ازی در حال ایمن 
ش��دن است و پیمانکار نسبت به 
پر کردن بخش��ی از گود که باید 
ایمن می شد اقدام کرده اس��ت . 

پ�س از ورود س�ازمان نظام 
الزامات  نهاد  مهندس�ی کدام 

سازمان را پیگیری می کند؟ 
ب��رای مث��ال درب��اره پ��روژه 
ایران زمین شهرداری راسا حضور 
پیدا کرد و طبق ماده 55 قانون 
شهرداری ها، ش��هرداری موظف 
اس��ت که در هر پروژه شهری و 

هر عملیات عمرانی که تهدیدی 
برای مردم یا ش��هر باشد، ورود 
کند و هزینه ه��ای آن را متقبل 
ش��ود که البته هزینه های صرف 
ش��ده را از مالک پروژه دریافت 

می کند . 
گویا قرار اس�ت طبقه هفتم 
از  پ�س  عالء الدی�ن  پاس�اژ 
مقاوم س�ازی دوباره به مالکان 
بازگردانده ش�ود، این موضوع 

صحت دارد؟ 
پاس��اژ  بن��ای  س��ازه  و  فل��ز 
و  داش��ت  مش��کل  عالء الدی��ن 
س��ازمان نظام مهندسی هم بارها 
اع��الم کرده ب��ود که این س��ازه 
نمی توان��د کفاف طبق��ات اضافه 
ش��ده را بدهد. ما حتی به مالک 
برای مقاوم سازی هم مهلت داده 
بودیم . ما اصال به این موضوع که 
مجوز اضاف��ه اش��کوب را به طور 
قانونی گرفته اس��ت یا خیر ورود 
نکردی��م و تنه��ا حف��ظ ایمن��ی 
بن��ا برایم��ان مهم ب��ود، هرچند 
مقاومت های��ی هم ش��د که حکم 
دادگاه نس��بت ب��ه تخریب طبقه 
هفتم اجرا نش��ود اما خوشبختانه 
سایر سازمان ها هم از این جریان 
که س��ازمانی دغدغه مقاوم سازی 
بناهای عمومی را دارد، اس��تقبال 

کردند . 

معاون فنی سازمان نظام مهندسی در گفت  و گو با »فرصت امروز«: 

وجود 99 گود پرخطر در تهران 
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گفتوگو

حملونقلمسـکن

دالالن مسکن در کمین بافت 
فرسوده تهران

ریی��س انجم��ن صنف��ی مهندس��ان س��اختمان با 
بیان اینکه نوس��ازی بافت فرس��وده سال هاست که به 
دس��ت دالالن بازار افتاده اس��ت، گفت: بافت فرسوده 
چند س��الی اس��ت که مورد توجه دولت قرار گرفته اما 
متاسفانه اجرای سیاست ها به دست دالالن بازار افتاده 

است. 
به گزارش ایلنا،  احمدرضا س��رحدی ادامه داد:  حاال 
هم با سیاست های جدید دولت مبنی بر ارائه وام جهت 
نوسازی، دالالن بازار در کمین بافت فرسوده هستند. 

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه اگر دول��ت از طریق تجمیع 
به بافت فرس��وده ورود نکند، ساخت و سازهای شخصی 
در آن باف��ت فاجعه آفرین خواهد بود، اظهار کرد: برای 
نوسازی بافت فرس��وده، دولت یا بخش خصوصی باید 
پ��ا پیش بگذارن��د و از طریق تجمیع و شهرک س��ازی 
ورود پی��دا کنند و آپارتمان های ایمن و اس��تاندارد در 
آن منطقه بس��ازند و به مالکان هم ب��ه   همان متراژی 

که ساکن آن بودند واحدهای مسکونی ایمن بدهند. 
این کار شناس مسکن ادامه داد: عمده بافت فرسوده 
در ای��ن مناطق ریزدان��ه با پالک ه��ای 50 تا 70 متر 
 هس��تند و اینکه ب��ه هرکدام از این مال��کان وام حتی 
50 میلی��ون تومانی برای س��اخت بدهن��د، کار غلطی 
اس��ت. اجرای این سیاس��ت ک��ه هر مالک��ی خودش 
خانه س��ازی کن��د فاجعه آفرین اس��ت و ن��ه کمکی به 

نوسازی شهر می شود و نه به شهرسازی. 
س��رحدی با اش��اره به مناطقی که بیش��ترین بافت 
فرس��وده در آن منطق��ه متمرکز اس��ت، گف��ت: بافت 
فرس��وده ته��ران در مناطق 10،  11، 12 و بخش��ی از 
منطقه جنوب تهران اس��ت البته ناگفت��ه نماند که ما 
بافت فرس��وده مازاد هم داریم در بخش هایی از تهران 
س��اختمان هایی س��اخته اند که از ابتدای ساخت بافت 

فرسوده به حساب می آیند. 
وی با اش��اره به ط��رح جامع و طرح تفصیلی ش��هر 
ته��ران تاکید کرد: نه طرح جام��ع و نه طرح تفصیلی 
تغیی��ر نمی کند ام��ا اینکه هرچند س��ال یکبار این دو 
طرح مورد بازنگری ق��رار می گیرد دخل و تصرف های 

غیر قانونی است. 
س��رحدی با بیان اینکه طرح جامع یک نگاه کالن و 
بلند مدت دارد اما قانون خش��ک و ثابتی نیست، اظهار 
کرد: وقتی آقازاده ای در منطقه ای بخواهد برج س��ازی 
کن��د دیگ��ر رعایت مح��دوده و پهنه تعریف ش��ده در 
طرح جامع معنایی ن��دارد و به راحتی محدوده و پهنه 

برج سازی در طرح جامع را تغییر می دهند. 

بافت های فرسوده تاریخی کشور از 
جمعیت تهی شده اند

معاون شهرس��ازی و معماری وزارت راه و شهرسازی 
اظه��ار کرد: در ح��ال حاض��ر تقریبا تم��ام بافت های 

فرسوده تاریخی از جمعیت تهی شده اند. 
به گزارش ایس��نا، پی��روز حناچی با بی��ان اینکه در 
احی��ای بافت های فرس��وده بای��د منافع ش��هروندان، 
سرمایه گذاران و سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد، 
اظهار کرد: اگر یکی از این بخش ها حذف ش��ود، قطعا 

نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. 
حناچی با بی��ان اینکه بخش بس��یاری از بافت های 
فرس��وده کش��ور دارای بافت تاریخی هس��تند، گفت: 
نمی ت��وان این بافت ها را تخریب کرد، زیرا با حذف این 

بافت ها بخش مهمی از تاریخ کشور از بین می رود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه معماری 
موجود در بافت ه��ای تاریخی فرس��وده منحصربه فرد 
اس��ت، گفت: باید روش��ی در پیش گیری��م تا در کنار 
احی��ای این بافت ه��ا، معماری آنها در راس��تای حفظ 

تاریخ کشور محفوظ بماند. 
وی ب��ا تاکید بر ل��زوم تغییر ن��گاه در زمینه احیای 
بافت های فرسوده، اظهار کرد: همیشه نباید از تخریب 
و بازس��ازی صحب��ت کرد، بلک��ه باید نگاه��ی هم به 

بهسازی و نوسازی داشته باشیم. 
حناچی ب��ا بیان اینکه تقریبا تمام بافت های تاریخی 
فرسوده کش��ور در حال تخلیه جمعیت هستند، گفت: 
چنانچ��ه بخواهی��م احی��ای بافت ه��ا را انج��ام داده و 
جمعیت را در این مناطق نگه داریم، باید در راس��تای 

شکوفا کردن اقتصاد این مناطق گام برداریم. 
وی تصری��ح ک��رد: در دولت یازدهم به ش��دت پیگیر 
هس��تیم تا با اندیش��یدن تدبیری در کنار حفظ معماری 
آثار تاریخی گذشته، بافت های تاریخی احیا شده و بتوان 
جمعیت را در آن نگه داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی 
خاطرنشان کرد: در همین راستا سرمایه گذاری گردشگری 

در این بافت ها باید مورد توجه قرار گیرد. 
حناچی اظهار کرد: در شرایط کنونی که قیمت نفت 
کاهش پیدا کرده و بس��تری ایجاد ش��ده که بتوانیم به 
سرمایه گذاری در سایر پتانسیل ها و ظرفیت های کشور 
بپردازیم، می توان از قابلیت س��رمایه گذاری گردشگری 
در بافت های تاریخی فرس��وده نیز اس��تفاده کرد. وی 
اظهار ک��رد: در نوس��ازی بافت های تاریخی فرس��وده 
موافق نیس��تیم که عین بنای تاریخی گذش��ته ساخته 
شود، اما اگر به دستور زبان تاریخی بنا نیز توجه نشود، 

عمال آن بنای تاریخی کنار گذاشته می شود. 
دبیر ش��ورای عالی معماری و شهرسازی ایران با بیان 
اینکه تجربیات احیای بافت فرس��وده در برنامه چهارم 
توسعه کشور نیز وجود داشت، اظهار کرد: در آن برنامه 
با سرمایه گذاری 30 درصدی برای احیای بافت مابقی 
اعتبار از طریق اعطای تس��هیالت با سود هشت درصد 

تامین می شد. 
وی با اشاره به نهادینه شدن فقر در مناطق فرسوده، 
اظهار کرد: قطعا نوس��ازی بدون ش��کوفا کردن اقتصاد 
این مناطق نتیجه ای در بر نخواهد داش��ت. حناچی با 
اشاره به نیاز ضروری کشور به اجرای پروژه های پایلوت 
اظه��ار ک��رد: س��ال ها در زمینه های مختل��ف مطالعه 
کرده ای��م و ح��ال نیاز داریم تا ای��ن مطالعات در قالب 
پروژه ه��ای پایلوت به اج��را درآید و در همین راس��تا 
می توانیم در بخشی از ش��هر کرمانشاه نگاه بهسازی و 
نوس��ازی و ایجاد رونق اقتصادی در بافت های فرسوده 
تاریخی را ب��ه اج��را درآورده و آن را به عنوان پایلوتی 

برای اجرای طرح در سایر نقاط استان درآوریم. 

نامه جالب زنگنه به آخوندی
 فرودگاه ها به مسئوالن استانی 

واگذار می شوند
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه های کش��ور با اشاره به 
زی��ان ۴00 میلی��ارد تومان��ی فرودگاه های کش��ور در 
س��ال گذش��ته، گفت: وزیر نفت در نامه ای از وزیر راه 
درخواس��ت ک��رده که 9 ف��رودگاه نفت را به ش��رکت 

فرودگاه ها واگذار کند. 
به گزارش مهر، محمدعلی ایلخانی با بیان اینکه سال 
گذش��ته ح��دود ۴00 میلیارد توم��ان در فرودگاه های 
کش��ور ضرر دادیم، گفت: هر س��رمایه گذار و مس��ئول 
محلی که تمایل داشته باش��ند، حاضریم فرودگاه ها را 
در اختیارش��ان بگذاریم. وی با اشاره به اینکه فقط در 
س��ه فرودگاه ضرر نمی دهیم، اظهار داشت: البته اگر به 
اندازه سرمایه حس��اب کنیم، آنها هم زیان ده هستند. 
به عنوان مثال، در فرودگاه مهرآباد 1200 هکتار زمین 

داریم که تمام خریدیم و همه سند دارد. 
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه های کشور افزود: در این 
فرودگاه بخش��ی از اراضی ک��ه در اختیار نیروی هوایی 
است را شرکت فرودگاه ها خریداری کرده است و سند 
داریم، به عالوه ترمینال ها و تجهیزات را حس��اب کنیم 
ضرر می دهیم اما در مجم��وع هزینه های جاری کمتر 
از درآمد اس��ت.  ایلخانی با اش��اره به اینک��ه فرودگاه 
مهرآباد، مش��هد و فرودگاه ام��ام خمینی )ره( زیان ده 
نیس��تند، بیان کرد: در مابقی فرودگاه ها حتی ش��یراز 
هم ض��رر می دهیم؛ ب��ه دلیل اینکه هرچه نشس��ت و 
برخاست هواپیماها در یک فرودگاه افزایش یابد، بدهی 

شرکت های هوایی هم به ما افزایش پیدا می کند. 
وی تصری��ح کرد: ما آمادگ��ی داریم فرودگاه ها را در 
ش��هرها به مسئوالن ش��هری و اس��تانی واگذار کنیم، 
ضمن آنک��ه هزینه های س��نگین را ش��رکت فرودگاه 
می پ��ردازد و فقط هزینه های جاری را ب��ه آنها واگذار 
می کن��د و معتقدیم که اگر آنها تحویل بگیرند، بهتر از 
ما می توانند موضوعات اقتصادی شهرشان را بشناسند. 
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور افزود: وزیر نفت 
در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده که 9 فرودگاه 
نفت را به شرکت فرودگاه ها تحویل بدهد. البته این حرف 
درس��تی اس��ت و باید یک مجموعه متولی فرودگاه داری 
باش��د اما ما ضرر و زیان زیادی را در فرودگاه ها داده ایم و 

دیگر شرکت فرودگاه ها توان ضرردهی ندارد. 

احداث خط  آهن کربال-نجف و 
اتصال آن به ایران

 مشاور سیاسی  رییس مجلس اعالی اسالمی عراق از 
برنامه ریزی دولت این کش��ور برای تکمیل ادامه مسیر 
آزادراه کربال در عراق با مشارکت بخش خصوصی خبر 
داد و گف��ت: همچنین برنامه ری��زی کرده ایم خط  آهن 

کربال- نجف را بسازیم و به مرز ایران متصل کنیم.
به گزارش فارس، سیدمحس��ن حکیم در گفت وگو با 
فارس، اظهار داشت: با توجه به اینکه ارتباطات دو ملت 
ایران و عراق، ارتباطاتی تاریخی و فوق راهبردی است، 
الزم اس��ت تعامالت حمل و نقل دو کشور هم در بخش 

بار، مسافر و خدمات ارتقا یابد.
وی ادامه داد: س��ال گذشته دو میلیون زائر عراقی به 
ایران سفر کرده اند، ضمن آنکه 5/ 1 نفر زائر ایرانی هم 
سفر به عتبات داشتند، امسال هم در ایام اربعین  شاهد 
حض��ور ویژه زوار ایران در ع��راق بودیم و همین آمار و 
ارقام نشان می دهد که باید روابط حمل و نقلی دو کشور 

برای تسهیل سفر زائران ارتقا یابد.
مشاور سیاس��ی  رییس مجلس اعالی اسالمی عراق 
ادامه داد: همچنین ظرفیت توسعه روابط ایران و عراق 
در حم��ل کاال  وجود دارد، در این راس��تا باید ارتباطی 
مناسب برای انتقال مسافر، کاال و خدمات ایجاد شود.

وی اظهار داشت: هفته گذشته وزیر حمل و نقل عراق 
به ایران آمد و قراردادهای مهمی با جمهوری اس��المی 
ایران به امضا رس��ید که از آن جمله می توان به تکمیل 
خ��ط آهن بصره � آبادان اش��اره کرد ک��ه به بندر امام 
خمینی )ره( و آب های آزاد متصل می شود. حکیم بیان 
کرد: همچنین موضوع الیروبی اروند - رود نیز بین دو 
طرف مصوب ش��د که قطعا با خارج س��ازی شناور های 
مغروقه   از این آبراه، ایمنی آبراهه افزایش می یابد و این 

مورد برای دو طرف بسیار حائز اهمیت است.
مش��اور سیاس��ی  رییس مجلس اعالی اسالمی عراق 
اضاف��ه کرد: طبق معاه��ده 1975 الجزایر، الیروبی و کل 
ترددهای دریایی باید به صورت مشترک انجام شود. برای 
خارج سازی مغروقه های اروند باید مرز مشترک و کمیته 
CBC بین ایران و عراق تش��کیل شود و در قالب همین 
کمیته مش��ترک، خارج س��ازی مغروقه ها با همکاری دو 

طرف انجام شود که این مورد عملیاتی شد.
 وی بی��ان کرد: با توج��ه به آنکه کش��ور عراق  فقط 
60 کیلومت��ر دریچ��ه ورودی ب��ه آب ه��ای آزاد دارد، 
بنابرای��ن نیازمند بازگش��ایی و پیدا کردن مس��یرهای 
جایگزین دیگری هس��تیم که جمهوری اسالمی ایران 

می تواند در این باره کمک شایانی داشته باشد.
مش��اور سیاس��ی  رییس مجلس اعالی اسالمی عراق 
اضافه کرد: در بخش جاده ای و توس��عه زیرساخت   راه ها، 
تکمیل جاده مهران به کربال مدنظر اس��ت که از راه های 
حیاتی و شریان های اصلی است، همچنین از مرز خسروی 

جاده ای بهسازی شده و به عراق متصل می شود.
بنابراین گزارش قسمت اصلی آزادراه کربال در ایران 
است که از تهران شروع شده و سپس به ساوه، همدان، 
کرمانش��اه و خسروی متصل می شود. حکیم بیان کرد: 
دول��ت عراق پس از س��قوط قیمت نفت با مش��کالت 
عدیده بودجه ای مواجه ش��ده اس��ت، بنابراین تصمیم 
داریم برخی از این پروژه های زیرساختی را در راستای 

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا کنیم.
مش��اور سیاس��ی  رییس مجلس اعالی اسالمی عراق 
افزود: در این راس��تا یکی از طرح ه��ای اصلی که وزارت 
حمل و نقل ع��راق اهتمام ویژه ای ب��رای آن دارد، احداث 
خط ریلی کربال � نجف اس��ت تا مسافران و زائران از این 
طریق به راحتی سفر کنند و قطعا امکان امتداد این خط 
ریلی تا مرز ایران وجود دارد. این پروژه در حال حاضر در 
مرحله جذب س��رمایه گذار قرار دارد و امیدواریم هر چه 
زودتر عملیاتی شود تا مشکالت حمل و نقل مسافر و کاال و 

خدمات بین دو کشور تا حدی کاهش یابد.

نازیال مهدیانی 



بخش كشاورزی و فعالیت های 
مرتبط با آن دارای ویژگی های 
خاصی بوده كه آن را به ش��دت 
در معرض خطرات و آسیب های 
متعدد و غیرقابل پیشگیری قرار 
داده اس��ت. از طرفی وس��عت 
طیف وق��وع حوادث پیش بینی 
ش��ده در كشور ما بس��یار زیاد 
اس��ت، به گونه ای كه از بین 40 
ن��وع بالی طبیعی كه در جهان 
ثبت ش��ده، 31 نوع آن در ایران 
ام��كان وق��وع دارد. بنابرای��ن 
بهره برداران، سیاس��ت گذاران و 
برنامه ریزان پیوس��ته به دنبال 
كاه��ش  ب��رای  راهكارهای��ی 
مخاطرات یا تخفیف اثرهای آن 

هستند. 
یك��ی از ویژگی ه��ای ب��ارز 
بخش  تولی��دی  فعالیت ه��ای 
كش��اورزی، وابس��تگی زیاد آن 
به طبیعت و ش��رایط غیرقابل 
غیرقاب��ل  گاه��ی  و  كنت��رل 
پیش بینی محیطی است. عوامل 
كنترل ناپذیر نظیر عوامل جوی 
از یك س��و و آفات و بیماری ها و 
آتش سوزی در كنار نوسان های 
ب��ازار از س��وی دیگ��ر، همواره 
مش��كلی جدی ب��رای فعالیت 
در بخ��ش كش��اورزی ب��وده و 
س��رمایه گذاری در این بخش را 
برای صاحبان سرمایه پرمخاطره 
و عرضه كاال را پرنوس��ان كرده 
است. بنابراین، تولید كشاورزی 
در ش��رایط طبیع��ی یك��ی از 
پرمخاطره تری��ن فعالیت ه��ای 
اقتصادی محس��وب می ش��ود. 
آفات، انواع بیماری های گیاهی 
و دامی، تغیی��رات ناگهانی دما، 
كمب��ود و پراكنش نامناس��ب 
بارندگی و بروز خشكسالی های 
پیاپ��ی و پیامده��ای ناش��ی از 
آن و نیز وق��وع بالیای طبیعی 
مانند سیل و زلزله، خسارت های 
زیادی را به كش��اورزان و بخش 
كش��اورزی وارد می كن��د ك��ه 
جب��ران آن نه تنه��ا از عه��ده 
تولیدكنندگان خارج است، بلكه 
بدون اعمال یك روش حمایتی 
نظام مند و مطالعه شده دولتی 

میسر نیست. 

 ایران در رتبه دهم 
بالخیزی جهان

در بی��ن روش ه��ای متعدد، 
بخ��ش  در  خط��ر  مدیری��ت 
كش��اورزی، بیمه كش��اورزی و 
اس��تفاده از چت��ر حمایتی آن 
یكی از مهم ترین س��ازوكارهای 
ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری 
در بخ��ش و كاه��ش اثره��ای 
محسوب  طبیعی  آس��یب های 
می ش��ود. می��زان مخاط��رات 
اثرگذار بر فعالیت های كشاورزی 
زمانی روش��ن تر می ش��ود كه 
بدانیم كشور ما به عنوان دهمین 

كش��ور بالخیز دنیا ش��ناخته 
ش��ده و این درحالی اس��ت كه 
بخش مهمی از تولیدكنندگان، 
به خص��وص روس��تاییان، توان 
مالی متوسط و محدودی دارند 
و دارای��ی خود را در ه��ر دوره 
بهره برداری ط��ی فرآیند تولید 
ب��ه  كار می گیرن��د و گاه حتی 
كمترین خس��ارت هم ممكن 
است شرایط زندگی را برای آنها 
بسیار مشكل و خسارت دیدگان 

را از چرخه تولید خارج كند. 

دلزدگی کشاورزان از 
شرکت های بیمه

داود خدیوف��رد، كارش��ناس 
كش��اورزی و مدیرعامل شركت 
تعاونی فدک سبز، در گفت و گو با 
»فرصت امروز«  در خصوص بیمه 
محص��والت زراع��ی در منطقه 
ورامین  می گوید: در س��ال های 
اخیر اق��دام به بیمه محصوالت 
زراع��ی مانند گن��دم و جو در 
این منطقه كردیم، اما به دالیل 
مختلف  كشاورزان از آن استقبال 

نكردند. 
وی ب��ه دلزدگی كش��اورزان 
نسبت به بیمه محصوالت اشاره 
و اظهار می كند: پروسه طوالنی و 
پر پیچ و خم اداری برای دریافت 
خسارت محصوالت، كشاورزان 
را دل��زده كرده اس��ت و تمایل 
چندانی به بیمه محصوالت خود 

ندارند. 
این كارش��ناس كشاورزی  در 
توضیح پروس��ه بیمه و دریافت 
خس��ارت محص��والت  توضیح 
می دهد: در صورت آسیب دیدن 
م��زارع و محصول، كش��اورزان 
یك هفت��ه پیش از برداش��ت 
باید به شركت های بیمه اطالع 
دهند و آنها با اعزام كارش��ناس 
به مزرعه و تخمین زدن میزان 
خس��ارت، كش��اورز را به بانك 
معرفی می كنند. بانك هم پس 
از كارشناسی های الزم، كشاورز 
خسارت دیده را در نوبت دریافت 

خسارت قرار می دهد. 
مدیرعام��ل ش��ركت تعاونی 

فدک س��بز، می افزای��د: افزون 
ب��ر بروكراس��ی های طوالنی در 
این پروس��ه، بهانه بانك ها برای 
پرداخت دیر هنگام یا نپرداختن 
اندک خسارت تعیین شده نیز از 
جمله دالیلی است كه كشاورزان 
را نس��بت به بیم��ه محصوالت 
خ��ود دلزده می كن��د و موجب 

استقبال نكردن آنها می شود. 

بیمه محصوالت جایگاهی 
میان کشاورزان ندارد

در حالی ك��ه بیمه محصوالت 
كشاورزی در كشور ما جایگاهی 
در میان كش��اورزان ندارد و در 
30 سال گذشته نتوانسته اعتماد 
آنها را جلب كن��د، برنامه ریزان 
و سیاس��ت گذاران اقتصادی در 
جوامع مختلف، اس��تراتژی ها و 
شیوه های متفاوتی را به منظور 
مدیری��ت مخاط��رات و كاهش 
ریس��ك ب��ه كار گرفته ان��د كه 
كم اثربخش ترین این سیاست ها 
اعمال سازوكار كمك بالعوض 
است. در بین روش های متعدد 
مدیریت ریسك، بیمه كشاورزی 
جایگاه ویژه ای دارد. دولت ها در 
كشورهای مختلف جهان پس 
از تجربه راهكاره��ای گوناگون 
مدیریت ریسك و سیستم های 
متع��دد حمایتی، به این نتیجه 
رس��یده اند كه بیمه كشاورزی 
می توان��د به عنوان ی��ك راهكار 
مناس��ب جایگزین بس��یاری از 
شیوه های دیگر مدیریت ریسك 
و حتی انتقال حمایت های مالی 
ب��ه تولیدكنندگان كش��اورزی 
ش��ود. براس��اس ای��ن، بیم��ه 
 كش��اورزی در ط��ول ح��دود

 100 سال عمر خود در جهان و 
26 سال در ایران پیشرفت های 
قابل مالحظه ای در ابعاد مختلف 
داش��ته و تح��والت زی��ادی را 
پشت سرگذاش��ته است. بیمه 
محص��والت كش��اورزی از آغاز 
قرن بیس��تم مورد توجه جدی 
كش��ورها قرار گرف��ت. آمریكا 
نخستین كش��وری است كه از 
سال 1909 میالدی طرح های 

مختلف بیمه كشاورزی را مورد 
بررسی قرار  داد و از سال 1939 
تاكنون اجرای آنها را در س��طح 
گس��ترده ای ادامه داده اس��ت. 
كانادا نیز از پیش��گامان صنعت 
كش��اورزی  محص��والت  بیمه 
به ش��مار م��ی رود. كش��ورهای 
ش��یلی، پ��رو و اك��وادور نیز در 
آمری��كای جنوب��ی، از دهه 70 
میالدی، بیمه كشاورزی را آغاز 
كرده ان��د. در جوام��ع اروپایی، 
بیم��ه كش��اورزی در چند دهه 
اخیر رش��د پی��دا ك��رده و در 
سوئد به صورت گسترده ای اجرا 
شده اس��ت. در قاره آسیا، ژاپن 
نخس��تین كش��وری است كه 
در س��ال 1929 میالدی قانون 
بیمه دام و در سال 1939 بیمه 
محصوالت كشاورزی را تصویب 
كرد و از س��ال 1974 برنامه آن 
را به ط��ور كام��ل و در سراس��ر 
كشور به اجرا درآورد. كشورهای 
فیلیپین، سریالنكا، هند، تایلند 
و بنگالدش نی��ز در این زمینه 
اقدام و در مجم��وع 70 درصد 
از كش��ورهای قاره آس��یا، بیمه 
كش��اورزی را در سه دهه اخیر 

اجرا كرده اند. 

 خسارت نداده
پول می ستانند

ب��ا نگاهی گذرا ب��ه وضعیت 
كنونی بیمه كشاورزی در ایران 
و عدم اج��رای كامل قانون بیمه 
محصوالت كش��اورزی به عالوه 
رضایتمندی  می��زان  بررس��ی 
جامع��ه كش��اورزی از عملكرد 
محص��والت  بیم��ه  صن��دوق 
معم��ول  طب��ق  كش��اورزی، 
نتیجه ای جز تقلی��د كوركورانه 
)بدون در نظر گرفتن ش��رایط 
خاص كشور( از كشورهای دیگر 

عاید كشاورزان ما نشده است. 
رسول موس��وی، تولیدكننده 
نمونه زیتون در كش��ور، با ابراز 
گالیه از ش��ركت های بیمه ای، 
ب��ه »فرصت ام��روز«  می گوید: 
در س��ال زراعی گذشته میزان 
محصول زیتون ما كاهش داشته 

اس��ت و م��ا این موض��وع را به 
شركت بیمه اعالم كردیم. آنها 
پس از بررسی و كارشناسی های 
الزم می��زان ناچیزی خس��ارت 
برای باغ ها در نظر گرفتند. وی 
می افزاید: ش��ركت بیمه پس از 
چند  ماه كه خسارت های ناچیز 
را هم به ما پرداخت نكرده بود، 
ضرب االجل یك هفته ای را برای 
بیمه س��ال آین��ده محصوالت 
تعیین ك��رد. كش��اورز چاره ای 
ج��ز پذیرفتن ای��ن مهلت ها و 

بدقولی ها ندارد. 
به این ترتیب، اعتمادی كه به 
مرور در میان كش��اورزان برای 
اس��تفاده از بیمه به وجود آمده 
بود، ب��ا اجرای نادرس��ت قانون 
بیمه در حال نابود ش��دن است 
و مس��ئوالن اجرایی كشور باید 
قب��ل از فروریخت��ن كامل این 
دیوار اعتم��اد، مان��ع از اجرای 
نادرس��ت قانون بیمه ش��وند و 
ترتیبات��ی را فراه��م كنند كه 
هم��ه محص��والت كش��اورزی 
تحت پوش��ش بیمه قرار گیرند 
و اعتماد از دست رفته بازگردد. 
به عالوه پرداخت مبلغ خسارت 
به كشاورزان آسیب دیده نیز باید 
در  حدی باش��د كه توان بازیابی 
و تولید مجدد را به كش��اورزان 
خسارت دیده ببخشد. متاسفانه 
درصدی از میزان خس��ارت به 
كش��اورز پرداخت می ش��ود كه 
عمال محملی برای بازگشت به 

چرخه تولید باقی نمی ماند. 

 حمایت از تولید
شعار یا واقعیت؟ 

ن��رخ خس��ارت ب��االی ایران 
حكای��ت از ای��ن مس��ئله دارد 
كه مس��ئوالن بای��د تمهیدات و 
برنامه ه��ای مدون��ی در مواجهه 
ب��ا بحران های طبیع��ی در نظر 
بگیرن��د، ح��ال اگر مس��ئوالن 
و دس��ت اندركاران ای��ن ح��وزه 
به اهمی��ت این موض��وع وقعی 
ننهند آن می ش��ود كه باغداران، 
دامداران، مزرع��ه داران و در واقع 
ای��ن  تولیدكنن��دگان  جامع��ه 
بخش ب��ا هر ت��كان كوچكی از 
پای درمی آین��د و فرصت دوباره 
برخاس��تن را نمی یابند. س��خن 
آخر اینكه اگر صرفا شعار حمایت 
از تولید و برگزاری همایش های 
متن��وع و پرهزین��ه مالک عمل 
مسئوالن باش��د، آنچه از دست 
می رود وقت باارزش و س��رمایه 
بی صاحب اس��ت و بدیهی است 
كه حمای��ت از تولی��د و تحقق 
برنامه های بلندمدت توسعه كشور 
در س��ایه همایش های عملی و 
واقعی دولت، میسر خواهد بود. در 
حوزه بیمه نیز باوجود حركت های 
موثری ك��ه صورت گرفته، اما به 
لحاظ وسعت مشكالت و مسائل 
موج��ود، انتظار تالش و تحوالت 

موثرتری می رود. 

بررسی مدیریت غلط قانون بیمه کشت وکار

درختبیمهکشاورزی،بارنمیدهد
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 ثبات قیمت گوشت گوساله 
تا آخر سال

رییس اتحادیه گوش��ت گاوی گفت: احتمال دارد 
كه قیمت این نوع گوش��ت تا عید گران نش��ود.علی 
خن��دان روی جوان، با بیان ای��ن خبر افزود: قیمت 
گوش��ت گاوی و گوشت گوساله در چهار تا پنج ماه 
اخی��ر ثابت مانده اس��ت . بنابراین احتم��ال دارد كه 
قیمت ها تا پایان س��ال ثابت بمان��د . به گفته جوان، 
عرضه فراوان دام علت ثبات قیمت گوش��ت گوساله 
و گوش��ت گاوی است.وی اضافه كرد: در حال حاضر 
قیمت هركیلوگرم گوشت گرم گوساله گرم به صورت 

مخلوط و عرضه به مشتری 30 هزار تومان است.

قیمت مرغ اندکی کاهش یافت

 رییس اتحادیه پرنده و ماهی اس��تان تهران، گفت: 
قیمت مرغ نسبت به هفته قبل كاهش جزیی داشته 
ضم��ن اینك��ه افزایش قیم��ت قزل آال در ش��ب عید 
چندان محس��وس نخواهد بود.مهدی یوس��ف خانی، 
اظهار كرد: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته حدود 
100 توم��ان در هركیلوگ��رم كاهش یافته و این كاال 
در خرده فروش��ی ها به بهای ۵۸00 تومان و در مراكز 

عمده فروشی ۵300 تومان به فروش می رسد.
وی قیمت انواع ماهی را هم بدون تغییر اعالم كرد 
و افزود: بهای ماهی نیز بس��ته به عرضه و تقاضاست. 
معموال در شب عید تقاضا برای ماهی قزل آال افزایش 
پیدا می كند و قیمت این ماهی مقداری گران می شود 
اما این گرانی چندان محسوس نیست.به گزارش مهر 
و به گفته یوسف خانی، در حال حاضر قیمت قزل آال 
بس��ته به كیفیت و درش��تی آن بین 13 هزار و ۵00 

تومان تا 14 هزار و ۵00 تومان متغیر است.

 کاهش 50 درصدی واردات برنج 
در 9 ماهه امسال

قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش 
تجارت با اش��اره به واردات یك میلیون و 1۵۵ هزار 
تن برنج در س��ال گذشته، گفت: این رقم در 9 ماهه 
س��ال جاری بیش از 911 ه��زار تن بوده كه كاهش 

حدود ۵0 درصدی واردات برنج را نشان می دهد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مجتبی خس��روتاج ب��ا بیان 
اینك��ه برن��ج به عنوان یك��ی از كاالهای اساس��ی و 
نیازهای ضروری محس��وب می ش��ود، تصریح كرد: 
از ای��ن رو نمی ت��وان نس��بت به ای��ن كاالی مهم و 
اس��تراتژیك كه س��هم زیادی در تامین نیاز جامعه 
دارد، بی تفاوت بود . بنابراین ذخیره س��ازی مناس��ب 
و احتیاط��ی در ای��ن زمین��ه ص��ورت می گیرد.وی 
افزود: براس��اس گزارش های وزارت جهادكشاورزی، 
س��رانه مصرف برن��ج هر نفر ایرانی در س��ال حدود 
 41 كیلوگرم عنوان ش��ده اس��ت و بر همین اساس 
س��ه میلیون و 200 هزار تا سه میلیون و 300 هزار 
تن كل برنج مورد نیاز كش��ور است كه از این مقدار 
یك میلی��ون و 700 تا یك میلیون و ۸00 هزار تن 
از محل تولید داخل تامین می ش��ود.معاون توس��عه 
بازرگان��ی داخل��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در ادام��ه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اش��اره 
قرار داد و گفت: براس��اس قان��ون افزایش بهره وری 
بخش كشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت 
جهادكش��اورزی اس��ت كه با توجه به میزان تولید و 
تجارت اعالم می ش��ود.وی با یادآوری این مطلب كه 
برخی اق��الم از جمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار 
اس��ت، تصریح كرد: فصل برداش��ت برنج كه از اول 
مردادماه شروع می ش��ود و به مدت ش��ش ماه ادامه 
پیدا می كند به صورت فصلی44 درصد در نظر گرفته 
می ش��ود. خسروتاج ادامه داد: در صورتی كه قبل از 
مردادماه این تعرفه 22 درصد محاس��به شود این به 
آن معنی اس��ت كه از اول مردادم��اه هر كاالیی كه 
حتی از قبل هم خریداری ش��ده باش��د با تعرفه 44 

درصد مورد محاسبه قرار می گیرد.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در ادامه 
حمایت از تولید را مورد تاكید قرار داد و گفت: عالوه 
بر وزارت جهادكشاورزی كه متولی اصلی حمایت از 
تولیدكنندگان در این زمینه اس��ت ما نیز در بخش 
تجارت می توانیم با وضع تعرفه مناسب و بعضا اصالح 
نظام تعرفه ای در مواق��ع نیاز به كمك تولید برویم.
خس��روتاج اف��زود: افزایش به��ره وری در واحدهای 
كشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهره مندی 
بیش��تری از تولیدكنندگان به منظور مكانیزه كردن 
نظام كشت، توسعه ماشین آالت كشاورزی، ادوات و 
تجهیزات كش��اورزی و تولید از دیگر اقداماتی است 
ك��ه در حال حاضر صورت می گیرد و امیدواریم این 

روند بیش از گذشته گسترش پیدا كند.

ارزان فروشی یا تخلف؟ 

خب��ر پلمب یك��ی از نانوایی های ورامی��ن در هفته 
گذش��ته، بر خروجی برخی خبرگزاری ها تعداد كلیك 
روی تیترهای مرتبط با آن را افزایش داد. این موضوع 
می رفت تا به یك مسئله جنجالی برای وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت تبدیل ش��ود. ای��ن وزارتخانه متولی 
نظارت بر قیمت كاالهای واحدهای تجاری اس��ت و به 
نظر می رسد مبارزه با گرانفروشی، یكی از وظایف اصلی 

سازمان های زیرمجموعه قلمداد می شود. 
اگرچه در دهه های اخیر ش��عار تمام دولت ها مبارزه 
با گرانفروش��ی بوده و تدابیر خاصی برای آن اندیشیده 
شده اما طبق اخبار منتشره، وضع درباره نانوایی بربری  
ورامین كامال متفاوت است. آنطور كه از انتشار نخستین 
خبر در تاریخ ش��انزدهم توسط خبرگزاری ایرنا درباره 
این موضوع القا می شود، دلیل اصلی پلمب این نانوایی، 
ارزان فروشی نسبت به قیمت مصوب بوده است؛ چیزی 
كه ریی��س اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس��تان 
ورامی��ن آن را تایید ك��رده و گفته: »واحدهای نانوایی 
ملزم به رعایت قیمت ارائه ش��ده هستند و نمی توانند 
گران ت��ر یا ارزان تر از نرخ مص��وب نان را عرضه كنند، 
زیرا این امر باعث ایجاد تنش در بازار مصرف می شود.«

از دیگر سو، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
در تایید این خبر در مصاحبه ای كه با شبكه پنج سیما 
داش��ته، اعالم كرده اس��ت: »علت بسته شدن نانوایی 
مذكور این ب��ود كه تعدادی از صاحب��ان نانوایی های 
بربری  هم��ان محدوده مراجعه ك��رده و از عرضه نان 

ارزان توسط این واحد صنفی گالیه كرده بودند. « 
وی ب��ر تخلف نداش��تن این نانوایی تاكی��د كرده و 
تعطیلی چند س��اعته آن را به خاطر شكایت عده ای از 

هم صنفان دانسته بود. 
خب! تا اینجای كار، مش��كل اصلی كامال مش��خص 
اس��ت. به عبارتی مس��ئوالن وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت قصد دارند این دفعه – و برای نخستین بار- در 
مقابل ارزان فروشی بایستند. شاید علت جلوگیری آنها 
از ارزان فروش��ی، شكایت عده ای از نانوایان دیگر باشد  
اما رسانه ای شدن این موضوع، تاثیر خوبی روی اذهان 
عمومی ندارد. شاید هم به همین دلیل است كه درست 
فردای روزی كه نخس��تین خبر منتش��ر ش��د، دوباره 
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین 
با مهر گفت وگو كرد و این بار درست برخالف آنچه كه 

روز گذشته عنوان كرده بود، سخن گفت. 
وی اعتقاد داشت كه »مسئوالن اداره صنعت، معدن 
و تجارت و اعضای شورای آرد و نان شهرستان نسبت 
به نح��وه درج این خب��ر انتقاد دارن��د، چراكه اخالق 
رسانه ای حكم می كند خبر به صورت دقیق و همان گونه 
كه بیان ش��ده به مخاطبان ارائه ش��ود در حالی كه در 
جریان پلمب نانوایی در ورامین، نقص مدارک و برخی 

مشكالت دیگر سبب اجرای این حكم شد.«
این مقام مس��ئول، عامل اصلی پلمب شدن نانوایی 
را نداش��تن كارت مباش��رت و عدول از قوانین صنفی 
عنوان و صراحت��ا اعالم كرد تعطیلی این واحد، ربطی 
ب��ه ارزان فروش��ی ندارد. ب��ه گفته وی، نداش��تن این 
كارت، تخلف بزرگی است و باید هرچه سریع تر به آن 

رسیدگی شود. 
ب��ا توجه به ض��د و نقیض گویی هایی مس��ئوالن در 
ارتباط با تخلف یا عدم تخلف این واحد نانوایی، معلوم 
نیس��ت تغییر رویك��رد رییس اداره صنع��ت، معدن و 
تجارت، به دلیل جلوگیری از مغش��وش ش��دن اذهان 

عمومی بوده، یا یك شیطنت رسانه ای. 
ام��ا در كل، باز هم برآیند س��خنان ریی��س اداره و 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نقطه مش��خص 
و درستی ندارد، زیرا معاون وزیر، دلیل پلمب شدن را 
ارزان فروش��ی دانسته و تایید كرده بعد از چند ساعت، 
این واحد دوباره با همان قیمت قبلی به كار خود ادامه 
می دهد، ضمن اینكه تخلفی متوجه صاحب آن نیست 
اما از طرف دیگر، رییس اداره شهرس��تان، از نداشتن 
كارت مباشرت به عنوان تخلف اصلی نانوایی نام می برد. 
باور یك اتف��اق از طرف مردم، من��وط به صراحت، 
صداقت و در عین حال همسو بودن اخبار منتشر شده از 
زبان مسئوالن است. وقتی هنوز بر سر دلیل پلمب یك 
واحد نانوایی اختالف نظ��ر وجود دارد، چگونه می توان 
در سطح كالن به گزارش های اینچنینی اعتماد كرد؟ 
ش��اید اگر واحد دیگری در سطح شهر ارزان فروشی را 
س��رلوحه كار خود قرار دهد، نحوه برخورد مسئوالن با 

واحد مذكور، موضوع را كامال روشن كند. 

عرضه محصوالت کشاورزی 
روسیه، آرژانتین و چین در بورس

روز یكش��نبه 21 دی ماه، ت��االر معامالتی بورس 
كاالی ای��ران ش��اهد عرضه محصوالت كش��اورزی 

كشورهای روسیه، آرژانتین و چین بود.
 به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شركت 
بورس كاالی ایران، در این روز و در تاالر محصوالت 
كش��اورزی، 2۵ تن جو دامی روس��یه با قیمت پایه 
9۵۸0 ریال و به صورت نس��یه عرضه ش��د . كنجاله 
س��ویا پلیت آرژانتین نیز با حجم 1۵ تن و با قیمت 
پایه 17 هزار و ۸00 ریال، به صورت نسیه روی تابلو 
عرضه رفت. گروه ش��كر نیز ش��اهد عرضه 700 تن 
شكر س��فید كارخانه هفت تپه خوزستان و ۵00 تن 

شكرسفید كارخانه قند قزوین بود . 

یادداشت

خبر

دام

بازار

وحید زندی فخر

شکوفه میرزایی

شاید تجربه برخی از كشورهای جهان در زمینه بیمه 
محصوالت كشاورزی و چگونگی حمایت از كشاورزان 

خواندنی باشد: 
ژاپ�ن: در ژاپن طرح فراگیر بیمه محصوالت زراعی 
و همچنین برخ��ی دیگر از تولیدات كش��اورزی اجرا 
می شود. براس��اس این طرح، محصوالتی نظیر گندم، 
جو، برنج، محصوالت باغی، همچنین دام ها و پرورش 
كرم ابریشم در مقابل خطرهای مختلف، بیمه هستند. 
بیمه محصوالت كش��اورزی در ژاپن از نظر اجرایی در 
سه سطح انجام می شود. در سطح شهرستان از طریق 
انجمن همیاری، در سطح استان از طریق فدراسیون 
و در سطح كش��ور از طریق دولت. دریافت حق بیمه 
و پرداخت غرامت به كش��اورزان توسط انجمن كمك 
متقابل كه در سطح شهرستان فعالیت می كند، انجام 
می ش��ود اما با توجه به وسعت برخی خسارت ها، این 
انجمن قسمتی از خس��ارت ها را نزد فدراسیون، بیمه 
اتكایی می كند و به همین صورت فدراسیون نیز تحت 

پوشش بیمه اتكایی دولت قرار دارد. 
هند: بیمه محصوالت كشاورزی در هند نخستین 
بار در س��ال 1972 می��الدی به صورت تجربی به اجرا 
درآمد، اگرچه تالش در این زمینه از سال های قبل آغاز 
شده بود. طرح جامع بیمه محصوالت كشاورزی نیز در 
س��ال 19۸۵ میالدی اجرا شد. در این كشور آسیایی، 
حق بیمه تا حدود زیادی متكی به یارانه دولت مركزی 
و ایالتی اس��ت. میزان حق بیمه های مورد عمل، برای 
برن��ج، گندم و ارزن مع��ادل دو درصد و برای حبوبات 
و دانه های روغنی مع��ادل یك درصد ارزش محصول 

بیمه شده است. 
پاکستان: در پاكستان طرح ملی بیمه محصوالت 
كش��اورزی در مقابل ح��وادث قهری از س��ال 1990 
میالدی به اجرا درآمد. براساس این طرح، محصوالتی 

نظیر گندم، برنج، پنبه، توتون، ذرت، چغندرقند، نخود، 
لوبیا و آفتابگردان در مقابل خطرات س��یل، خشكی، 
تگ��رگ، آتش س��وزی، یخبن��دان و امراض ناش��ی از 
باران های زیاد، بیمه می شوند. همچنین برای ارزیابی 
خسارت واردشده به محصوالت كشاورزی بیمه شده، 
اغلب از مهندسان كشاورزی )زراعت( كه به استخدام 
شركت های بیمه درآمده اند، استفاده می شود. برای حل 
و فصل اختالفات احتمالی، كمیته ای مركب از نماینده 
بانك توسعه كشاورزی، نماینده شركت بیمه و یك نفر 

كشاورز محلی تشكیل می شود. 
آمریکا: بیمه محصوالت كشاورزی در آمریكا یكی از 
باسابقه ترین فعالیت های بیمه ای محصوالت كشاورزی 
در جهان اس��ت كه در س��طح ملی اجرا می ش��ود و 
پوشش وسیعی از خطرها را دربرمی گیرد. قانون بیمه 
محصوالت كشاورزی، مصوب 19۸0 میالدی نیز بیمه 
تمام خطر محص��ول را برای محص��والت، جایگزین 
برنامه ه��ای بیمه و كمك های بالع��وض قبلی دولت 
كرد. براس��اس این طرح، بیشتر محصوالت كشاورزی 
در مقابل بیش��تر خطرهای قهری – طبیعی خارج از 
كنترل انسان، زیر پوش��ش بیمه قرارمی گیرند. نكته 
قابل تامل آنكه عالوه بر خطرهای یادشده، محصوالت 
كش��اورزی در این كشور در برابر زیان اشخاص ثالث و 
اعمال همراه با س��وءنیت آنها نیز بیمه است. براساس 
طرح بیمه محصوالت كش��اورزی كه در سال 19۸0 
اجرا ش��د، كنگره آمریكا در همان سال و برای تشویق 
بیشتر كش��اورزان، 30 درصد تخفیف در حق بیمه ها 
)یارانه( را به ش��رط پرداخت غرام��ت ۵۵ درصد و 6۵ 
درصد تصویب كرد. حال اگر كسی پوششی افزون بر 
این دو مقدار را درخواست كند، حق بیمه مازاد، بدون 

تخفیف )یارانه( محاسبه می شود. 
ونزوئال: اغلب محصوالت كشاورزی ونزوئال در مزارع 

تجاری مكانیزه تولید می ش��وند ك��ه از فناوری باالیی 
برخوردار اس��ت و س��رمایه زیادی را جذب می كند. از 
این رو، هرگون��ه خطری برای محصوالت كش��اورزی، 
س��رمایه های زیادی را به مخاطره می اندازد، به همین 
جهت بیمه محصوالت كشاورزی در این كشور از اهمیت 
فراوانی برخوردار است. در سال 19۸4 میالدی شركت 
بیمه كش��اورزی در این كشور تاس��یس شد. ابتدا این 
شركت به منظور ارائه پوشش بیمه به كشاورزان فقیر كه 
امكان بیمه شدن از طریق بخش خصوصی را نداشتند، 
پایه گذاری شد. سپس این هدف دستخوش تغییراتی 
شد، به طوری كه در حال حاضر فعالیت شركت بیشتر بر 

پوشش وام بانكی كشاورزان متمركز شده است. 
اس�پانیا: بیمه محصوالت كش��اورزی در این كشور 
بسیار توسعه یافته بوده و شامل 43 محصول است. وزارت 
كش��اورزی، شیالت و موادغذایی، همه ساله اولویت های 
كش��ت محصوالت را با س��طوح مورد نیاز تولیدی برای 
بیمه ش��دن برنامه ریزی می كند و ای��ن برنامه پیش از 
تصویب به سازمان دولتی بیمه كشاورزی كه یك واحد 
مستقل وابسته به وزارت كشاورزی است، برای اعالم نظر 
ارسال می شود. در این سازمان، نمایندگان اتحادیه های 
كشاورزی نیز حضور دارند. میزان پوشش خطرها براساس 
بیمه  اتكایی و توسط مجموعه شركت های بیمه مشخص 
می شود. هر ش��ركت بیمه می تواند سهمی از خطر را از 
طریق مشاركت در صندوق مشترک بیمه تقبل كند. حق 
بیمه برای هر رشته جدید، ابتدا درسطح استان و سپس 
با پیش��رفت كار، به سطح مناطق، حومه شهرها و حتی 
نواحی كوچك تر تس��ری می یابد. دولت قسمتی از حق 

بیمه را به عنوان یارانه به بخش كشاورزی می پردازد. 
برگرفته از سایت های: مقاالت کشاورزی 
اندیشه سبز پارسی - دانشگاه پیام نور دپارتمان 
کشاورزی و مقاالت تخصصی بانک کشاورزی

تجربه های موفق بیمه محصوالت کشاورزی در کشورها



دیدار تیم  ملی ایران برابر بحرین با برتری دو بر صفر ش��اگردان کی روش به پایان 
رس��ید. دیدار تیم ملی ایران برابر بحرین از گروه س��وم جام ملت های اس��ترالیا با دو 
گلی که احس��ان حاج صفی )1+45( و مس��عود ش��جاعی )71( به ثمر رس��اندند به 

س��ود ایران پایان یافت. به این ترتیب تیم ملی ایران نخس��تین گامش در رقابت های 
جام ملت های اس��ترالیا را با برد برداش��ت و باید خودش را برای مصاف روز پنجشنبه 

برابر قطر آماده کند.

پلیس آلمان از آتش س��وزی عمدی در دفتر یک نشریه 
در ش��هر هامبورگ آلمان خب��ر داد. به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، دفتر یک نشریه در ش��هر هامبورگ مورد حمله 
قرار گرفت و به طور عمدی به آتش کش��یده ش��ده است. 
روزنام��ه محلی هامبورگ مورگن پس��ت س��ه کاریکاتور 
هفته نامه فرانسوی ش��ارلی را بازنشر داده است.این حمله 
ساعت یک و 20 دقیقه به وقت گرینویچ )چهار و 50دقیقه 

به وق��ت ای��ران( رخ داده و تاکنون دو مظنون بازداش��ت 
شده اند.چهارشنبه گذشته سه فرد مسلح از جمله دو برادر 
به نام های شریف و س��عید کوآشی به دفتر نشریه فکاهی 
شارلی در پاریس حمله کردند و 12 نفر از جمله دو پلیس 
و چهار کاریکاتوریس��ت این نش��ریه را کش��تند و متواری 
شدند. فرد سوم ساعاتی پس از حمله خود را تسلیم پلیس 
کرد.صبح جمعه چاپخانه کوچکی واقع در شهرک دامارتن 

آن گوئل درش��مال ش��رقی پاریس که برادران کوآشی در 
آن پنهان و س��پس اقدام به گروگانگی��ری کرده بودند به 
محاص��ره کامل پلیس در آم��د. دو مظنون هنگام خروج از 
مح��ل این چاپخانه و در حالی که به س��وی نیروهای ویژه 
ش��لیک می کردند، توس��ط این نیروها کش��ته شدند. این 
نش��ریه در شماره قبل خود، کاریکاتوری از ابوبکر البغدادی 

سرکرده گروه تروریستی داعش منتشر کرده بود.

رییس سازمان بهزیس��تی از توسعه طرح 
حمایت��ی ک��ودک و خانواده وی��ژه کودکان 
خیابانی خب��ر داد و گفت: این طرح به زودی 
در 1۸ اس��تان دیگر کش��ور اجرایی خواهد 
شد. به گزارش مهر، همایون هاشمی گفت: 
براس��اس آمارهای جمع آوری شده در حال 
حاضر ۶۸ درصد کودکان خیابانی در کشور 
ب��ا یکی از والدین خ��ود زندگی می کنند به 
همین دلی��ل این ک��ودکان در معرض انواع 
آسیب ها قرار دارند بنابراین طرح آموزشی و 
حمایتی کودک و خانواده در راستای کاهش 
آسیب های این کودکان اجرایی می شود. وی 

در مورد ش��یوع اعتی��اد در کودکان خیابانی 
گفت: طبق گزارش��ات به دست آمده حدود 
هفت درص��د کودکان س��ازماندهی ش��ده 
س��ابقه مصرف مواد مخدر داشته اند که پس 
از مشخص شدن اعتیاد کودکان زمینه ترک 
آنان فراهم می شود. هاشمی با اشاره به اینکه 
این طرح مداخله محور آموزشی - حمایتی 
تاکنون در پنج اس��تان اجرایی ش��ده است، 

گفت: در طرح کودک و خانواده، تشکل های 
غیر دولتی با س��ازمان همکاری خوبی انجام 
دادند به ط��وری که به کمک این مراکز پنج 
هزار ک��ودک خیابانی س��اماندهی ش��دند. 
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده قصد 
داریم این طرح را در 1۸ اس��تان دیگر کشور 
اجرای��ی کنیم و برای ای��ن کار نیز اعتبارات 
مناس��بی در نظر گرفته ش��ده است که در 

برخی استان ها اجرا آغاز شده و در استان های 
دیگر به زودی آغاز می ش��ود.به گفته وی، در 
راستای اجرای طرح کودک و خانواده، زمینه 
آموزش و توانمندس��ازی کودک و همچنین 
خانواده وی از س��وی کارشناسان بهزیستی 
انجام می گیرد به طوری که با اشتغال والدین 
یا والد، دیگ��ر کودک برای ام��رار معاش به 
خیابان نرود. هاشمی گفت: پس از جمع آوری 
کودکان خیابانی به مراکز بهزیس��تی انتقال 
داده می ش��وند و در ای��ن مراک��ز ابتدا مورد 
آزمایش��ات مختلف قرار گرفته و س��پس به 

مراکز مختلف نگهداری فرستاده می شوند.

محمدجواد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه 
کشورمان ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری 
مش��ترک با همتای قبرس��ی خ��ود درباره 
مذاک��رات هفته جاری، گفت: چهارش��نبه 
هفته جاری با ج��ان کری در ژنو گفت وگو 
می کنم. در این گفت وگو که یک روزه است 
همه موضوعات درباره مس��ئله هس��ته ای 
مط��رح می ش��ود و هدف از ای��ن مذاکرات 
این اس��ت که ببینیم آیا می شود مذاکرات 
را تس��ریع کنیم و به جل��و حرکت دهیم؟ 
مذاک��رات م��ا با آمری��کا در مورد مس��ئله 
هسته ای اس��ت و در یک چارچوب ویژه و 
کامال استثنایی است و همین گونه نیز باقی 

مانده است. ما در حوزه های دیگر با آمریکا 
مذاک��ره ای نداریم و باید دی��د تا چه اندازه 
این مذاکرات برای رسیدن به راه حل مفید 
اس��ت. ما میزان مفید ب��ودن این مذاکرات 
را هم��واره بررس��ی می کنی��م. حضورم در 
ژن��و فقط ب��رای مذاک��ره با وزی��ر خارجه 
آمریکاس��ت اما اینکه چقدر در اروپا باش��م 
بستگی به سایر برنامه هایم در سفر به اروپا 
دارد که بعد از مذاکرات ژنو اس��ت. ظریف 
همچنین در پاس��خ به سوالی درباره ادعای 
هفته نامه اش��پیگل مبنی بر اینکه ایران در 
سوریه برای س��اخت یک مرکز غنی سازی 
به همراه مهندس��ان کره شمالی همکاری 

می کند، گف��ت: ادعای ای��ن مجله یکی از 
تالش هایی اس��ت که برای ایجاد توهم در 
سطح بین الملل و نگرانی از برنامه هسته ای 
ایران صورت گرفته اس��ت. آنها سعی دارند 
با ای��ن اخبار ب��ه هراس افکنی در س��طح 
بین الملل نس��بت به ایران بپردازند. برخی 
محافل هستند که زندگی شان در خشونت 
و وحشت ادامه می یابد اما برخی اوقات این 
اقدامات جنبه مضحک ب��ه خود می گیرد. 
ما همواره گفته ایم موافق س��الح هسته ای 
نیس��تیم و باید تمامی سالح های هسته ای 
در دنیا برچیده شود و در این رابطه فتوای 
مقام معظم رهبری نیز وجود دارد. ظریف با 

اشاره به سفر معاون وزیر خارجه روسیه به 
تهران در هفته جاری، گفت: بنده در تهران 
با آقای ریابکوف مالقاتی خواهم داشت که 
درباره مذاکرات هس��ته ای است و ما توقع 
داریم دوستان روسی نقش مثبتی را در این 
زمینه ایف��ا کنند. من همچنین چند هفته 
گذشته با معاون وزیر خارجه چین مالقات 
داش��تم و مذاکرات خوبی ب��ود و در آینده 
نزدیک نی��ز با وزیر خارج��ه چین مالقات 
خواهم کرد. گفت وگوهای ما با سایر اعضای 
1+5 که با آنها روابط سیاسی داریم به طور 
گسترده و منس��جم چه در تهران و چه در 

پایتخت های آنها انجام می شود.

صب��ح دی��روز مجل��س ش��ورای اس��المی در جریان 
س��خنرانی علی مطهری دقایقی به تشنج کشیده شده و 
رییس جلس��ه مجبور ش��د تا چند دقیقه برای آرام شدن 
جو دس��تور تنفس اعالم کند. ماجرا از آنجا ش��روع ش��د 
که علی مطهری هنگام تذکرات ش��فاهی به مسئوالن به 
شورای عالی امنیت ملی به دلیل ادامه حصر تذکر داد. به 
گ��زارش »تابناک«، این اقدام مطهری با واکنش برخی از 
نمایندگان همراه شد به طوری که ابوترابی رییس جلسه، 
در تذکری به مطهری گفت: ش��ما در فضای واقعی کشور 
قرار دارید و آنچه در مورد این افراد انجام ش��ده، با   نهایت 
رحمت اس��المی و با توجه به مس��ائل ملی انجام شده  و 
اگر اراده نظ��ام به رأفت نبود، قطعا به گونه ای دیگر انجام 
می شد. ولی علی مطهری در پاسخ به رییس جلسه گفت: 
بهتر اس��ت آقای ابوترابی این تذکر را پس از نطق به من 
می  داد، ولی ابوترابی در پاسخ گفت: نه، نطق شما انضباط 
مجلس را به هم می زند. سپس مطهری سخنرانی خود را 
ادام��ه داد. بار دیگر نمایندگان معترض با فریادهای دودو 

و مرگ ب��ر فتنه گر اجازه س��خنرانی را ندادند و مطهری 
نتوانست نطق خود را ادامه دهد. پس از آن تعداد زیادی 
از نمایندگان همچون نعیمی رز، قاضی پور، موس��وی نژاد، 
س��ودانی، نبویان، حاجی دلیگانی و... پ��ای تریبون جمع 
شده و با شعار مرگ بر فتنه گر، خواهان پایین آمدن علی 
مطهری ش��دند و  چند تن همچون عابد فتاحی سعی در 
میانجی گری داش��تند. این گزارش حاکی اس��ت، حرکت 
فتح اهلل حسینی که برای دعوت از علی  مطهری به منظور 
پایین آوردن از پشت تریبون رفته بود به برخورد فیزیکی 
دوطرف انجامید.عابد فتاحی یک��ی از نمایندگانی که در 
زم��ان درگیری در کنار عل��ی مطهری بود در گفت و گو با 
تابن��اک در خصوص این موضوع گف��ت: در جریان نطق 
پیش از دس��تور عل��ی مطهری در صح��ن علنی مجلس 
شورای اسالمی زمانی که وی درباره حصر صحبت می کرد 
برخی از نمایندگان به این قضیه اعتراض کردند. در ابتدا 
نمایندگان با فریاد دو دو قصد مزاحمت در س��خنرانی را 
داش��تند، اما پس از آنکه ابوترابی سخنرانی را قطع کرد و 

تذکری به مطه��ری داد در باقی مانده نطق، نمایندگان با 
ش��عار مرگ بر فتنه گر و اهلل اکبر به سمت تریبون حرکت 
کردند. نماین��دگان در هر حال س��عی می کردند تا مانع 
ادامه س��خنرانی ش��وند که باعث ایجاد تش��نج در صحن 
علنی مجلس ش��د. با اینکه رییس جلس��ه سعی می کرد 
نمایندگان را آرام کند ولی نمایندگان بی توجه به تذکرات 
ابوترابی در جلوی تریبون مجلس جمع شدند. نمایندگان 
مهاجم ب��ا مطهری درگی��ری فیزیکی ایج��اد کردند اما 
درگیری در حد زی��ادی نبود، من خودم نزدیک مطهری 
بودم و مواظب بودم تا به مطهری آس��یب جدی نرس��د؛ 
ن��ه تنها به مطهری بلکه ب��ه هیچ یک از نمایندگان دیگر 
هم آس��یبی وارد نشود. این نماینده گفت: به شکل فردی 
هیچ کس هیچ کس��ی را نزده است، فقط اگر ضربه ای هم 
وارد ش��ده باشد در حالت عمومی و ضربه ها کامال موجی 
بوده است، مطهری هم آنچنان آسیب ندید فقط به زمین 
خورد، آن هم به خاطر این بود که وقتی نمایندگان هجوم 

آوردند وی به زمین خورد.

دفتر یک نشریه آلمانی به آتش کشیده شد

وزیر امور خارجه از سفرش به چند کشور اروپایی در هفته جاری خبر داد
باید تمامی سالح های هسته ای در دنیا برچیده شود

درگیری برخی نمایندگان و علی مطهری در صحن علنی مجلس

ایران 2 - بحرین صفر

شروع امیدوارکننده 

پلیس اس��تانبول اعالم کرد: چن��د روز پس از بمب گذاری 
انتح��اری در ی��ک منطق��ه تاریخی در این کش��ور، دو بمب 
دست ساز در دو مرکز خرید واقع در استانبول کشف و خنثی 
ش��د. به نوشته روزنامه حریت، تیم خنثی سازی بمب یکی از 
این بمب ها را در مرکز خریدی واقع در منطقه باساک شهیر، 
غرب استانبول خنثی کرد. پلیس همچنین یک بمب دیگر را 
در منطقه س��فاکوی خنثی کرد. این روزنامه همچنین اعالم 

کرد هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمب گذاری ها 
را به عهده نگرفته است. پلیس استانبول نیز تاکنون در رابطه 
ب��ا تصدیق این گزارش ها هیچ اظهارنظری نکرده اس��ت. روز 
جمعه یکی از گروه های چپ افراطی ترکیه ادعای خود برای 
به عهده گرفتن مسئولیت بمب گذاری انتحاری روز سه شنبه 
در یکی از پاس��گاه های پلیس را پ��س گرفت. در این رویداد 

یک مامور پلیس جان خود را از دست داد. 

خنثی سازی 2 بمب در مراکز خرید استانبول

  ده ها فلس�طینی در ش�هر الخلیل 

ب�رای محکوم ک�ردن حم�الت افراد 
مس�لح ب�ه ی�ک نش�ریه در پاریس 

تظاهرات کردند. 
 معاون نخست وزیر عراق اعالم کرد 

که عربستان ظرف دو ماه آتی سفارت 
خود را در عراق بازگشایی می کند. 

 کاخ سفید اعالم کرد: نخست وزیر 
انگلی�س قرار اس�ت ب�رای مذاکره با 
باراک اوباما سفر دو روزه ای به آمریکا 

داشته باشد. 

نزدیک به یک میلیون نفر در راهپیمایی روز یکش�نبه پاریس شرکت کردند 
تا با محکوم کردن تروریسم و حمالت اخیر در فرانسه، همبستگی خود را با 

قربانیان این حوادث اعالم کنند.

تیتر اخبار

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمن��ی 
ش��هرداری تهران از آتش س��وزی 10 باب مغازه س��اعت 
فروش��ی در ب��ازار ب��زرگ ته��ران، حوال��ی ب��ازار قیصر 
خب��ر داد. س��یدجالل ملکی، س��خنگوی س��ازمان آتش 
نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران گفت: ساعت 
1۹:2۶ ش��نبه شب گذشته س��تاد فرماندهی آتش نشانی 
تهران از آتش س��وزی در بازار بزرگ تهران مطلع ش��د و 
بالفاصله پنج ایستگاه آتش نش��انی به همراه گروه نجات 
و خودروهای تنفس��ی عازم محل حادث��ه در بازار تهران 
ش��دند. آتش سوزی در یک پاس��اژ دو طبقه که در زمینه 
پخش س��اعت مچی فعالیت  می کند اتف��اق افتاده بود و 
از آنجایی که این پاس��اژ دارای سقف شیروانی و قدیمی 

بود و چند باب مغازه در طبقه دوم در قس��مت شیروانی 
مشغول به کار بودند طعمه حریق شده و آتش هر لحظه 
در حال س��رایت به س��ایر مغازه ها بود. 10 باب مغازه از 
ناحیه س��قف کامال ش��عله ور بود که آتش نشانان از چند 
جهت وارد عملیات ش��دند و با توجه به س��اعت تعطیلی 
بازار نیروهای آتش نش��انی به س��رعت توانستند حریق را 
کنترل کرده و از س��رایت آن به سایر مغازه ها جلوگیری 
کنند. ملکی گفت: خوش��بختانه این حادثه تلفات جانی 
و مصدوم دربر نداش��ت و عملیات پس از ایمن س��ازی و 
تخلیه دود در س��اعت 20: 50 به پایان رسید. علت وقوع 
این آتش س��وزی توسط کارشناس��ان علت یاب سازمان 

آتش نشانی در دست بررسی است. 

آتش به جان مغازه های ساعت فروشی افتاد

  جانش�ین فرمانده پلیس گفت: اس�تان 

اردبیل محور اس�الم به خلخ�ال و اردبیل 
به سراب، مشکین شهر و ارتفاعات استان 
چهار محال و بختیاری دچار کوالک است 
و ت�ردد در ای�ن مناط�ق با زنجی�ر چرخ 

امکان پذیر است. 
  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران 
گف�ت: نوس�ازی ۳۰ درص�د از بافت ه�ای 
فرسوده در س�ال های اخیر در کشور و در 

جهان بی نظیر است. 
  با توجه به کشف جسد پسر بچه هشت 
س�اله در ته�ران تحقیق�ات پلی�س برای 
شناسایی عامل قتل این کودک ادامه دارد. 

در یک حادثه رانندگی که در نزدیکی شهر کراچی پاکستان روی داده دست کم 
۳۰ نفر کشته و ده ها نفر مجروح شده اند.

تیتر اخبار

دبیر جشنواره فیلم فجر گفت که نگران جشنواره فیلم فجر 
نیست بلکه بیش��تر نگران به هم خوردن فضای همدلی است. 
علیرضا رضاداد که در بخشی از نشست رسانه ای خود که 21دی 
ماه در هتل پارسیان انقالب برگزار می شد، پاسخگوی سواالت 
اهالی رسانه بود. او درباره درخواست مستندسازان برای نمایش 
آثارش��ان در یکی از نوبت های نمایش اصلی برج میالد توضیح 
داد: مستندس��ازان، جش��نواره تخصصی خود را دارند )سینما 
حقیقت( که در فاصله زمانی کمی با جشنواره ما برگزار می شود. 
البته این به معنای آن نیس��ت که نخواهیم درخواست شان را 
اجرا کنیم اما باید ببینیم چه امکانی وجود دارد. دبیر جشنواره 
فیلم فجر دیده ش��دن بعضی فیلم ها توسط اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس را کامال تکذیب کرد و گفت: از طرف سازمان 
ما هیچ برنامه ای طراحی نشده تا دوستان کمیسیون فرهنگی 
فیلم ه��ا را ببینند و خواهش می کنم س��ازمان م��ا را به چنین 

چیزی متهم نکنید. البته در حال حاضر صاحبان فیلم ها برای 
آثارشان نمایش های خصوصی می گذارند. ممکن است من به 
تشخیص خودم و به عنوان دبیر جشنواره، فیلم هایی را به کسانی 
نشان دهم تا مثال برای نمایش در س��الن وزارت ارشاد انتخاب 
شود،  اما تاکنون از طرف سازمان ما، فیلمی برای دیدن اعضای 
کمیس��یون فرهنگی مجلس ارائه نشده اس��ت. دبیر جشنواره 
فیلم فجر در پاسخ به پرسشی درباره راه نیافتن برخی فیلم های 
مهم به جش��نواره امس��ال گفت: این تعبیر را نمی پس��ندم. به 
انتخاب هیات انتخاب احترام بگذاریم و تا وقتی تمام فیلم ها را 
ندیده ایم، قضاوت نکنیم. هیات انتخاب بدون هیچ مالحظه ای 
فیلم ها را دیده ان��د. فیلم هایی هم که انتخاب نش��ده اند حتما 
اکران می ش��وند زیرا بعضی از آنها برای رونق س��ینمای ایران 
بسیار الزم هستند، اما ارزیابی درباره فیلم ها را به بعد از دیدن 

همه آثار موکول کنیم.

خواهش می کنم متهم نکنید

  کنسرت »چرا رفتی« با صدای همایون 

شجریان و آهنگسازی تهمورس پورناظری 
در تهران لغو شد.

   مع�اون وزی�ر آم�وزش و پ�رورش از 

مس�ئوالن خواس�ت تا با رفع مش�کالت 
اداری و با تامین شدن بودجه الزم از سوی 
آم�وزش و پرورش، مدرس�ه دارالفنون به 

تعلیم و تربیت بازگردد.
   نویسنده فیلمنامه »گورداله« در آستانه 
اک�ران عمومی این فیلم گفت: این فیلم با 
تنگ نظری آموزش و پرورش روبه رو شده 

است.
رسانه های ایتالیا از درگذشت »فرانچسکو رزی« سینماگر نامدار این کشور در 

سن 92 سالگی خبر دادند.

تیتر اخبار

رییس فدراسیون فوتبال با تمجید از تماشاگران ایرانی، 
حمایت آنها در بازی نخس��ت را فراتر از حد تصور دانست. 
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان پس از 
پی��روزی برابر بحرین گفت: این برد را به همه مردم ایران 
و به خصوص کس��انی که در ورزش��گاه حضور داشتند و از 
نزدی��ک بازی تیم ملی را تماش��ا کردند تبریک می گویم. 
امروز ایرانیان حاضر در استادیوم مشتاقانه حاضر شدند و 
فراتر از انتظار ما و در طول مدت ۹0 دقیقه بازی تیم ملی 
را تشویق کردند. حتی زمانی که در ابتدای بازی گل نزده 

بودیم این روند ادامه داش��ت. حمایت مردم در استادیوم 
کمک بس��یار زیادی به تیم ملی کرد و امیدوارم در بازی 
بعد هم همه هواداران پرش��ور به اس��تادیوم بیایند و تیم 
ملی کشورشان را حمایت کنند. قطعا با این حمایت ها در 

استرالیا احساس غربت نخواهیم کرد.
الزم به توضیح اس��ت وهاجی، سفیر ایران در استرالیا و 
علی کفاشیان، رییس فدراسیون در پایان بازی به رختکن 
تیم ملی رفته و به بازیکنان و کادر فنی این برد را تبریک 

گفتند.

حمایت تماشاگران فراتر از انتظار بود

  سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیدار 

تیم�ش برابر بحرین را بس�یار س�خت 
عنوان ک�رد و گف�ت: بازیکنانم نمایش 
خوبی داشتند و شایسته پیروزی در این 

بازی بودند.
باش�گاه  پیشکس�وت  اس�تیلی    

پرسپولیس می گوید: سهام این باشگاه 
بیشتر از 29۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

 ج�ام جهانی ش�نای 2۰15 در هش�ت 

کشور مختلف برگزار خواهد شد و شروع 
مسابقات در شهر مسکو خواهد بود.

گواردیوال س�رمربی بایرن مونی�خ تاکید کرد که او راه حل مناس�بی برای 
مش�کل بارس�لونا نیس�ت و او نویر را شایسته کس�ب توپ طال در 2۰14 

دانست.

تیتر اخبار
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نقش طراحی داخلی 
شرکت های تبلیغاتی بر قضاوت 

سفارش دهندگان 

همیش��ه تص��ور بر این اس��ت که فض��ای داخلی 
ش��رکت های تبلیغاتی به خاطر نوع فعالیت شان باید 
خاص و جذاب  باشد. این فضا باید سفارش دهندگان 
را به راحت��ی مج��ذوب خود کند و آنها را به س��مت 
همکاری با شرکت ها س��وق دهد. سفارش دهندگان 
همواره هن��گام ورود به چنین ش��رکت هایی انتظار 
دارن��د با طراح��ی فضای داخلی خالقان��ه ای مواجه 
شوند؛ طراحی هایی که نشان از خالقیت و نواندیشی 
مدی��ران مجموع��ه دارد و مطمئن��ا ب��ر قض��اوت 
س��فارش دهندگان در خص��وص انتخ��اب ش��رکت 

تاثیرگذار خواهد بود. 
در زمین��ه طراحی داخلی، ش��رکت های تبلیغاتی 
کش��ور را می توان به دودس��ته تقس��یم بندی کرد. 
دس��ته اول کس��انی هس��تند ک��ه هنوز به س��بک 
مابقی حوزه ه��ای دیگر بازار به طراحی داخلی خود 
می پردازند. در  واقع هر وقت وارد چنین شرکت هایی 
می ش��وید هیچ گاه متوجه نوع عملکرد و تفاوت آنها 
نخواهید شد. چیدمان، رنگ، نورپردازی همه و همه 
مانند یک ش��رکت خصوصی فعال در زمینه خودرو 
یا مس��کن اس��ت. دس��ته دوم گروهی هس��تند که 
متوجه اهمیت این موضوع شده اند و در این زمینه، 
هزینه های بس��یاری را نیز صرف کرده اند. در   هنگام 
ورود ب��ه چنین ش��رکت هایی کام��ال متوجه تفاوت 
عملک��رد و فعالی��ت آنها خواهید ش��د. حتی برخی 
از آنه��ا طراحی بخش های مختلف س��ازمان خود را 
نی��ز متفاوت کرده اند که این موضوع برحس��ب نوع 
عملکرد هر بخش تفاوت دارد. این ش��رکت ها شاید 
در ارائ��ه خدمات عملکرد دقیقی نداش��ته باش��ند، 
ولی به راحتی با این ش��یوه، سفارش دهندگان را به 
س��مت خود جذب می کنند. به هرحال دیدن فضای 
داخلی نخستین فاکتوری است که در قضاوت افراد 
تاثیرگ��ذار اس��ت و توجه ب��ه آن از اهمی��ت باالیی 

برخوردار است. 

 طراحی محیط داخلی برحسب
 نوع فعالیت متفاوت است

دکتر حس��ین خطیب��ی، کارش��ناس بازاریابی و 
تبلیغ��ات در زمین��ه فض��ای داخل��ی ش��رکت های 
تبلیغاتی به »فرصت امروز« می گوید: فضای داخلی 
ش��رکت های تبلیغاتی براس��اس ن��وع فعالیت آنها 
متفاوت اس��ت؛ یعنی طراحی داخلی ش��رکت های 
تبلیغات��ی که در حوزه تولی��د تیزر فعالیت می کنند 
باید با فضای داخلی شرکت هایی که در حوزه فروش 
رس��انه فعالیت می کنند فرق کن��د. نوع نورپردازی، 
ن��وع قرارگی��ری مانیتور های کارمندان، شیش��ه ای 
بودن یا نبودن فضای داخلی و... برای یک ش��رکت 
برحس��ب نوع فعالیت شان متفاوت خواهند بود برای 
مثال ش��رکتی ک��ه در حوزه طراح��ی و گرافیک و 
مارکتینگ فعالیت می کند، باید فضای شیش��ه ای را 
برای شرکت طراحی کند به صورتی که مانیتورهای 
کارمندان مشخص باشد. این عملکرد به این منظور 
اس��ت که وقت��ی س��فارش دهندگان آگهی ه��ا وارد 
شرکت می ش��وند فعالیت تیمی اعضای آن سازمان 

را حس کنند. 
ای��ن طراحی ب��رای ش��رکتی که فعالی��ت تیمی 
در آن مفهوم��ی ن��دارد، مناس��ب نیس��ت. در این 
زمین��ه مثال ه��ای زی��ادی را می توان عن��وان کرد 
مثال اگر بخش��ی از ش��رکت در زمینه ساخت تیزر 
مش��غول اس��ت، باید فضای اختصاص داده شده به 
آن تاری��ک و کم نور باش��د و ص��دای آن بخش نیز 
برحس��ب نوع فعالی��ت اش تنظیم ش��ود؛ وضعیتی 
 که در آن حداقل هش��ت نفر بتوانن��د کنار یکدیگر 

فعالیت کنند. 
خطیبی تاکید می کند: فضای داخلی شرکت های 
تبلیغاتی همیش��ه روی قضاوت س��فارش دهندگان 
آگهی ها تاثیرگذار اس��ت؛ مانن��د بیماری که هنگام 
ورود ب��ه یک دندان پزش��کی با مطبی مواجه ش��ود 
که در آن به جای اس��تفاده از یونیت دندانپزش��کی 
از صندل��ی معمولی اس��تفاده کرده باش��د، مطمئنا 
ه��ر بیماری به راحتی محیط را ت��رک خواهد کرد. 
همان صندلی به راحت��ی روی قضاوت بیماران تاثیر 
می گذارد.  یا متخصص پوس��تی ک��ه خودش بی مو 
باشد بیماران در مواجهه با این متخصص ناخودآگاه 
می گوید: پزش��کی که نتوانسته خود را درمان کند، 
چگونه می تواند به درمان ما بپردازد. ظاهر عمومی، 
بس��یار در جذب نظ��ر س��فارش دهندگان آگهی ه��ا 
تاثیرگذار خواهد بود. باید در نظر داشت که تبلیغات 
نوع��ی خدمات اس��ت، بازاریابی و جذب مش��تریان 
آن نی��ز از همان ظاهر ش��رکت آغاز می ش��وند. در 
این راس��تا حتی ش��رکت ها می توانند روی طراحی 
وب سایت های خود نیز وقت و هزینه بگذارند و برای 
خود یک هویت مجازی تعریف کنند تا از آن طریق 

نیز به جذب سفارش دهندگان بپردازند. 

 مبلمانی که فضای زندگی را 
پرنشاط می کند

مبلمان »ایکیا« اخی��را تیزری را با عنوان »تراس« 
با ه��دف برندینگ پخش کرده ک��ه تصاویری از یک 
فضای خالی را به نمایش می کش��د که با اضافه شدن 
مبلمان »ایکیا« تبدیل به فضایی پراز زندگی و نشاط 

و دوستی می شود. 
در ای��ن تی��زر دو ک��ودک خردس��ال نش��ان داده 
می ش��وند که تنها از تراس خانه می توانند یکدیگر را 
ببینند اما به دلیل خال��ی بودن تراس یکی از آنها نه 
جایی برای نشس��تن اس��ت و نه جایی برای نوشیدن 

چای و عصرانه. 
مادربزرگ با اضافه ک��ردن مبلمان »ایکیا« فضایی 
سرش��ار از زندگی را برای این دو کودک ایجاد کرده 
و دوستی میان آنها شکل می گیرد. به گزارش آژانس 
اراین نوین، این تیزر توس��ط ی��ک کمپانی تبلیغاتی 
ایتالیایی در همین کشور ساخته شده است. جزییاتی 
که در طراح��ی صحنه موردنظر ق��رار گرفته یکی از 
نقاط قوت این تیزر تلویزیونی اس��ت. ش��عار »فضایی 
ب��رای زندگ��ی بس��ازید« در پایان این تی��زر درکنار 

لوگوی »ایکیا« نقش می بندد. 

تبلیغات خالق

آگهی: شرکت بیمه MAX-  شعار: زندگی به همین اندازه شکننده است؛ از آن با بیمه محافظت کنید

اس��تفاده از طن��ز در تبلیغ��ات امتیازات 
خ��اص خ��ود را دارد. معم��وال آگهی ای که 
با چاش��نی طنز همراه باش��د، م��ورد توجه 

بسیاری از مشتریان قرار می گیرد. 
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان زمان��ی طنز در 
تبلیغ��ات تاثی��ر بیش��تری می گ��ذارد که 
برندهای ش��ناخته ش��ده تر از آن اس��تفاده 
کنند و پی��ام طنزآمیز به س��مت لودگی و 
مس��خرگی س��وق پیدا نکند. موضوع طنز 
بای��د با برن��د و محصول همخوانی داش��ته 
باش��د تا به رساندن پیام به مشتریان کمک 
کند. به عن��وان مثال، اگر موضوع طنزی که 
برای یک برن��د کیف و کفش پرورش یافته، 
برای یک بانک به کار برده شود، مطمئنا نه 
تنها تاثیرگذار نیس��ت، بلکه نتیجه عکسی 
نی��ز برای آن برند به همراه خواهد داش��ت. 
با این حال برای همه مشتریان دریافت یک 
پیام  تبلیغاتی طنزآمیز جذابیت بیشتری به 
نس��بت هزاران پیام جدی تبلیغاتی که هر 

روزه دریافت می کنند، دارد. 

پیام طنز تبلیغاتی برای دعوت به تئاتر
چندی پیش از طریق نرم افزار پیام رسان 
الین، یک پیام تبلیغاتی به دس��تم رس��ید. 
س��ازنده آگهی تبلیغاتی ب��ا طنزآمیز کردن 
یک��ی از موضوع��ات اجتماع��ی روز، پی��ام 
مورد نظر را به مخاطبان اصلی خود رسانده 
ب��ود. حتما برای همه اف��راد پیش آمده که 
پی��ام یا ایمیل��ی را با این موض��وع دریافت 
کنند: اگر پیامی مش��خص را برای پنج نفر 
ارس��ال کنید، بعد از مدتی خبر خوش��ی را 
دریاف��ت خواهید کرد ش��خصی این پیام را 
ارس��ال نکرد، بع��د از مدت زمان��ی معین، 
خبر ب��دی به او رس��ید. اکثر اف��راد وقتی 
چنی��ن پیام یا ایمیل��ی را دریافت می کنند 
ی��ا با بی میلی آن را پ��اک می کنند یا اینکه 
از ت��رس آن را ب��ه تع��داد اف��رادی که در 
پیام مشخص شده، ارس��ال می کنند. حال 
دس��ت اندرکاران برگزارکننده ی��ک تئاتر با 
این موضوع اجتماعی ش��وخی کرده اند و با 
استفاده از پیامی با ترکیب چنین موضوعی، 
مخاطبان مورد نظر خ��ود را تحت تاثیر قرار 
داده اند. پیام تبلیغاتی ارس��الی توس��ط این 
گروه برگزار کننده تئاتر چنین است: دیدن 
این نمایش اکیدا ممنوع اس��ت، لطفا زمان 
اکران تئاتر و آدرس وبسایتی که متقاضیان 
می توانن��د از آن، بلی��ت ای��ن نمای��ش را 
خری��داری کنند به پنج نفر بفرس��تید. اگر 
ای��ن کار را بکنی��د، 11 س��ال و 25 دقیقه 
و 95 ثانی��ه دیگر یک خب��ر خوب دریافت 
می کنی��د. یک نفر این پیام را دیر فرس��تاد 
ما را بدبخت ک��رد و در آخر پیام آمده بود: 
توج��ه! ای��ن نمای��ش در وایبر، واتس��اپ و 
تانگو هیچ ش��عبه ای ن��دارد. وقتی این پیام 
تبلیغات��ی را دریافت کردم، تا درخواس��ت 
ابتدای آن را دیدم فورا برای حذف آن اقدام 
کردم ام��ا زمانی که متن را تا انتها خواندم، 
س��ری به س��ایتی که در پیام آمده بود نیز 
زدم ت��ا ببینم برای تهی��ه بلیت این نمایش 
چه کاری باید انجام دهم. در واقع سازندگان 
این پیام تبلیغاتی با اس��تفاده از شیوه طنز، 
مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار داده بودند 
و توانس��تند نظر بس��یاری از آنه��ا را جلب 
کنند. این همان موضوعی است که بسیاری 
از کارشناسان تبلیغات برای به دست آوردن 
آن تالش ه��ای زی��ادی می کنن��د و گاهی 
اوقات نمی توانند آن را به دست آورند. نکته 

جالب اینکه بس��یاری از کارب��ران عالوه بر 
خواندن این متن به منظور ش��وخی و طنز 
آن را در گروه های��ی که در فضای مجازی و 
اجتماعی مختلف به راه افتاده، به اش��تراک 

می گذارند. 

شوخی تبلیغاتی تولیدکننده 
محصوالت آرایشی با مشتریان 

چند وقتی اس��ت که یک آگهی تبلیغاتی 
طنزآمی��ز نی��ز ب��رای یکی از ش��رکت های 
تولیدکننده محصوالت آرایش��ی از رس��انه 
تلویزیون در حال پخش است. در این آگهی 
که در مورد انواع محصوالت کرم تولید این 
ش��رکت اس��ت، از دو کودک ش��بیه به هم 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. دو بازیگر حاضر در 

آگهی شیطنتی کودکانه را با محصول انجام 
می دهند؛ شیطنتی که معموال اکثر افراد در 
کودکی مش��ابه آن را تجربه کرده اند و برای 
مشتریان این محصول آشناست. در آگهی، 
کودکان با دقت به کرم زدن مادرش��ان نگاه 
می کنند و با تعجب از او س��وال می پرسند 
که دلی��ل اس��تفاده از این کرم چیس��ت؟ 
مادر در پاس��خ به دو ک��ودک می گوید: که 
برای ش��ادابی و جوانی پوس��ت خود از کرم 
اس��تفاده می کند. کودکان با تعجب از مادر 
می پرس��ند: »واقع��ا تاثی��ر داره؟« م��ادر با 
خوش��حالی می گوید: »بله ک��ه تاثیر داره.« 
کودکان هم با خیال اینکه اس��تفاده از کرم 
باعث جوان شدن پدربزرگ شان نیز خواهد 
ش��د به س��راغ بازیگر پیرآگه��ی می روند و 

در هن��گام خواب تمام محتوای بس��ته کرم 
را به ص��ورت او می مالن��د. پیرمرد با تعجب 
از خواب بیدار می ش��ود و کودکان با حالت 
ت��رس از خطایی که انجام داده اند پا به فرار 
می گذارند. بعد گوینده آگهی با نام بردن از 
برند، تکرار می کند ک��ه »واقعا تاثیر داره«. 
اینک��ه این آگهی با اه��داف برند همخوانی 
دارد یا نه به نظر کارشناس��ان بستگی دارد 
ولی سازنده به راحتی توجه بینندگان را به 

آگهی جلب کرده است. 

استفاده از طنز برای برند های جدی 
مجاز نیست 

مسعود محمدی، کارشناس ارشد بازاریابی 
و تبلیغات درباره استفاده از طنز در تبلیغات 

به »فرص��ت امروز« می گوی��د: به طور کلی 
استفاده از طنز در تبلیغات نهی شده نیست 
و بس��یاری از برندهای مط��رح جهان از آن 
اس��تفاده کرده اند ولی نوع و نحوه استفاده 
از آن حائز اهمیت است. در واقع استفاده از 
طنز در تبلیغات، برخی موارد درس��ت است 
و در برخی موارد ش��یوه مناس��بی نیست و 
ام��کان دارد به برند و محص��ول مورد نظر 
ضربه بزند. اس��تفاده از طنز بستگی زیادی 
به نوع محصول و نوع اس��تراتژی برند دارد. 
وقتی نوع محصول و اس��تراتژی برند جدی 
و رسمی است، نمی توان از طنز در تبلیغات 
آن اس��تفاده کرد ب��رای مث��ال تبلیغاتی با 
رویک��رد طنز ب��رای برند های��ی مانند بنز و 
تویوتا، نتیجه بخ��ش نخواهد بود اما برندی 
که گروه مخاطب��ان آن جوانان و افرادی با 
س��نین پایین تر هس��تند طنز در تبلیغاتش 
مفید نیز خواهد بود. به عنوان مثال در مورد 
برندهای حوزه آبمیوه، چیپس و تنقالتی از 
این دس��ت، طنز در تبلیغ��ات به خاطر نوع 
گروه مخاطبان شان جالب توجه خواهد بود. 

کاهش هزینه نشر پیام های طنز 
تبلیغاتی 

محم��دی می گوی��د: اس��تفاده از طنز به 
چارچ��وب فرهنگ��ی، سیاس��ی و اجتماعی 
جامع��ه ای ک��ه در آن تبلیغ��ات منتش��ر 
خواهد ش��د نیز بس��تگی زیادی دارد. چون 
گاهی همین فاکتورها مانع از نش��ر یا باعث 
برخورده��ای متفاوت��ی خواهد ش��د. وقتی 
شرکتی برای تبلیغات یک محصول، خواهان 
 اس��تفاده از طن��ز اس��ت، باید ن��وع طنز را 

در نظر بگیرد. 
اینکه طنز اس��تفاده ش��ده فکاهی، هجو 
یا تلخ باش��د، اهمی��ت دارد. فرض کنید در 
تبلیغی کودکان کار بزرگان را انجام دهند؛ 
باید دید این ش��یوه به کار رفته توسط این 
افراد با اس��تراتژی برن��د هماهنگی دارند یا 
نه. در تمام موارد بیان ش��ده در نظر گرفتن 

گروه مخاطبان اهمیت بیشتری دارد. 
برای مث��ال برن��د تولیدکننده پوش��اک 
بزرگس��االن و اف��راد س��الخورده نمی تواند 
از طنز اس��تفاده کند و س��ازنده  آگهی باید 

مراقب این موضوع باشد. 
این کارش��ناس اضافه می کن��د: به نظرم 
در جوامعی که دچار افس��ردگی هس��تند، 
اس��تفاده از طن��ز در تبلیغ��ات بهتر جواب 
می ده��د. در چنی��ن جوامع��ی م��ردم ب��ه 
نش��ر س��ریع تر آن کمک خواهند کرد. در 
کش��ور م��ا نیز ب��ه خاطر حضور گس��ترده 
مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی نش��ر 
پیام ه��ای تبلیغ��ات طنزمح��ور به آس��انی 
مش��تریان  معم��وال  و  می گی��رد  ص��ورت 
 نس��بت به ای��ن تبلیغات اس��تقبال نش��ان 

می دهند. 
چ��ه خ��وب اس��ت برنده��ا در جامعه ای 
که مش��تریان فرص��ت کمی ب��رای تفریح 
و خندی��دن دارن��د، از فرصت های مختلف 
اس��تفاده کنند و با ارس��ال پیام هایی با این 

مضامین آنها را وادار به خندیدن کنند. 
مش��تریان مطالب طنز را دوست دارند و 
خودشان به س��رعت تالش می کنند چنین 
پیام هایی را به دوس��تان و مش��تریان دیگر 
منتق��ل کنند ت��ا آنها نیز در این ش��ادی با 
آنها سهیم باش��ند. با وجود تمام این مزایا، 
تبلیغات با رویکرد طنز در کش��ور کم است 
و اگر س��ازندگان آگهی ه��ای تبلیغاتی نیم 
نگاه��ی ب��ه آن بیندازند، مطمئن��ا خالی از 

لطف نخواهد بود. 

کافه تبلیغات
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تاثیر طنز در تبلیغاتنرگس فرجی

 به مشتریان خود
فرصت خندیدن بدهیم

پیام های طنز تبلیغاتی ماندگارترند
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 تاریخچه عجیب 
 Warner Bros  لوگوی

با اثبات این حقیق��ت كه یك طراحی عالی زمان بر 
و بی اندازه تغییر پذیر است، لوگوی شركت فیلمسازی 
Warner Bros در طول س��ال های گذش��ته صد ها 
بار طراحی مجدد ش��ده اس��ت. در ادام��ه به بعضی از 
محبوب تری��ن توصیفات مرتب��ط با این لوگو اش��اره 

می شود. 
لوگوی Warner Bros همیش��ه منطقی اساسی 
داش��ته اس��ت: این لوگو سپری ش��ناور در میان ابرها 
اس��ت كه حروف اول این كلمه یعنی  w.B روی آن به 
چش��م می خورد. همه آن را می شناسند و با نگاهی به 
فیلم های قدیمی Warner Bros وسوسه انگیز است 
كه بگوییم لوگوی این ش��ركت فیلمس��ازی در طول 
سال های گذش��ته تغییر نكرده است. درواقع نشانه ای 
كه امروز در ابتدای یك فیلم می بینید، به نظر می رسد 
كه واقعا ش��بیه همان چیزی است كه 60 سال پیش 
شاهد آن بوده اید. در حقیقت، در قرن گذشته، لوگوی 
Warner Bros طراحی ه��ای مجدد بس��یاری را از 
س��رگذرانده كه به ایجاد صد ها لوگوی مختلف  منجر 
شده است. حاال یك گالری جامع تصمیم گرفته نشان 
بدهد كه در طول این سال ها چه تغییراتی انجام  شده 

و چه تغییراتی صورت نگرفته است. 
از نخس��تین لوگ��وی Warner Bros در ده��ه 
 1920 رونمایی شد. همان طور كه در فیلم هایی نظیر 
می��ادی  »The Jazz Singer« در س��ال 1927 
 Warner می بینید، در این فیلم شكل اصلی لوگوی
Bros تایید ش��د. لوگویی برای 90 س��ال آینده: یك 

سپر با حروف اول »W. B« حك شده روی آن. 

لوگ��وی  از  مختل��ف  ش��كل   200 از   بی��ش 
Warner Bros در 15 سال گذشته طراحی شده اند. 
  W.B در دهه ه��ای 1930 و 1920، ح��روف اول
س��رانجام آنق��در رش��د كرد ت��ا بقیه فضای س��پر را 
نی��ز بگیرد و ت��ا س��ال 1935 و زمان س��اخت فیلم 
 Warner Bros لوگ��وی   ،»Captain Blood«
كش��یده تر شده اما با این وجود، نسخه مشابه طراحی 
كه در كار س��اخت لوگو مورد استفاده قرار گرفته بود، 
با طراحی های مجدد برای مدت 80 سال پابرجا ماند. 
البته در این میان استثناهایی نیز وجود دارند. در نوامبر 
س��ال 1966، جك وارنر مدیریت Warner Bros را 
به شركت ادغامی Seven Arts فروخت. نام استودیو 
س��پس ب��ه Warner Bros -Seven Arts تغییر 
 »Bullitt« یاف��ت. همان طور كه در فیلم های��ی نظیر
در سال 1968 میادی می بینیم، این لوگو كه به طور 
تصادفی، حاصل هفتمین تغییر اصلی لوگوی استودیو 
اس��ت، س��پر و حروف اول كلمه Warner را حفظ 
كرد اما به ج��ای حذف  B، حرف W در جهت باال به 
س��وی یك عدد هفت خم شد. این طراحی فقط برای 
 مدت چند س��ال طول كشید. در سال 1970، شركت
را   Kinney Services، Warner Bros
خری��د و لوگ��وی تاریخ��ی را ب��ه چی��زی ش��بیه 
 ی��ك پم��پ بنزی��ن تبدیل كرد. ش��ركت رس��انه ای

 Time Warner به ظاه��ر قص��د ح��ذف این لوگو 
از س��وابق تاریخ��ی را دارد. اگرچه این لوگو در س��ال 
 1971 میادی در آغاز فیلم های»Dirty Harry« و 
»A Clockwork Orange«  دی��ده ش��د، اما در 
DVD اخی��ر و در قال��ب فیلم  Bluray، ش��ركت یا 
لوگ��وی اخیر خ��ود را جایگزین آن س��اخته یا آن را 
به طور كامل از فیلم حذف كرده است. جالب اینجاست 
كه فیلمسازان همیشه به تغییر لوگو متناسب با لحن 

فیلم های شان تشویق شده اند. 
پس از بازگش��تی هش��ت ماهه به لوگوی كاسیك 
Warner Bros س��ائول باس در س��ال 1972 برای 
ارائ��ه تعریف جدی��دی از برند این اس��تودیوی فیلم 
مع��روف اس��تخدام ش��د. درك این موض��وع كه چرا 
طراحی باس-كه بس��یار در زمان خ��ود و البته كمی 
ش��بیه به لوگوی حزب نازی بود- به سرعت تا اواسط 
 Warner Bros دهه 1980 به نفع لوگوی كاسیك
طرد شد، آسان اس��ت. بن افلك و استیون سودربرگ 
تصمی��م گرفتن��د در آغ��از فیلم ه��ای مخصوص به 
خ��ود، »Argo« و »Magic Mike  از ای��ن لوگوی 

Warner Bros استفاده كنند. 
 Warner Bros باارزش ترین نكت��ه درباره لوگوی
شاید این باشد كه فیلمسازان همیشه تشویق به تغییر 
آن متناسب با لحن ش��خصی فیلم های خود شده اند. 
نخس��تین نمونه تغییر لوگ��وی Warner Bros به 
 The Adventures« س��بكی خاص در اوایل فیلم
of Robin Hood«  در س��ال 1938 می��ادی به 
وجود آمد كه در آن س��پر به شكل یك تاج پادشاهی 
درآورده ش��د. در اواخ��ر دهه 1990، ب��ا ظهور برنامه 
گرافی��ك كامپیوت��ری  CGI، اس��تفاده از لوگ��وی 
Warner Bros به سبكی خاص توسعه یافت؛ فقط 
در 15 س��ال گذشته بیش از 200 نمونه طراحی های 
مختلف آن به چشم خورده اند. طراحی عالی با دوام كه 

تغییر پذیر نیز هست. 
www.fastcodesign.com

اشتیاق شدید به فراگیری به عنوان 
یک مهارت بازاریابی

اكثر مردم، زمانی كه از فراگیری یا تعلیم بحث 
ب��ه میان می آید، طف��ره می روند و آن را به عنوان 
فعالیتی كس��ل كننده قلمداد می كنن��د و از بقیه 
زندگ��ی روزمره خود جدا می س��ازند. ش��ما نیز 

چنین تفكری دارید؟ 
با این وج��ود، اكثریت ما بخ��ش قابل توجهی 
از س��ال های ابتدای��ی زندگی خ��ود را صبح زود 
از خ��واب بی��دار و از خانه خارج می ش��دیم تا به 

مدرسه برویم. 
چند نفر در دبیرس��تان ش��ما در آخرین روز به 
دلی��ل عدم تمایل به ترك مدرس��ه به اجبار روی 

زمین كشیده شدند؟ 
تناق��ض اینجاس��ت كه م��ن هی��چ بازاریاب یا 
كس��ب و كار موفقی را نمی شناس��م كه نسبت به 
آموزش و فراگیری رویكرد بخش��ی نگری داش��ته 

باشند. 
ما زندگ��ی روزمره خود را با تم��ام موفقیت ها، 
ناكامی ه��ا و فرصت های��ی می بینی��م ك��ه منابع 
ارزش��مندی ب��رای آم��وزش و فراگی��ری و نی��ز 

خاقیت الهام بخش هستند. 
س��ایت ب��ه  اگ��ر  مث��ال،   به عن��وان 

 YouTube.com مراجع��ه كن��م و ب��ه دنبال 
توصیه و پیشنهادی در مورد موضوع خاصی باشم 
یا حتی ویدئوی جدیدی را ببینم كه ش��خصی با 
مش��اهده آن را به من توصیه كرده است، هیچ گاه 

دست خالی برنمی گردم. 

حتی زمانی كه آگهی های بازرگانی تلویزیون را 
می بینم اگر به واژگان و تصاویری كه یك صنعت 
با صرف میلیاردها دالر در جهت تحقیق و بررسی 
در مورد انتخاب بهترین كلمات و تصاویر استفاده 
كرده دقت كنم، می توانم نكات و اطاعات فراوان 
و ارزش��مندی را در م��ورد تبلیغ��ات و بازاریابی 

كسب كنم. 
هنگام��ی ك��ه تبدیل ب��ه یك بازاری��اب موفق 
می ش��وید، ارزش��مندترین ثروت ش��ما خاقیت 
شماس��ت. خاق ترین افرادی كه من می شناسم، 
كسانی هس��تند كه پیوس��ته روش های جدیدی 
می یابن��د تا اطراف خ��ود را با محت��وای جذاب، 
اف��رادی ك��ه هم��واره با آنه��ا موافق نیس��تند و 
ایده های��ی ك��ه ناش��ی از جهان بینی اس��ت كه 
 متف��اوت ب��ا جهان بین��ی و نگرش آنهاس��ت پر 

 كنند. 
در شماره بعدی بخوانید: 
چند ایده برای فراگیری و 
یادداشت برداری

سونی با ترکیب المپ و اسپیکر 
محصولی جذاب خلق کرد

ش��ركت س��ونی محصولی جالب را ب��ا تركیب 
كردن المپ و اس��پیكر روانه بازار كرد. به گزارش 
زومیت، محصول جدید سونی یك اسپیكر لوله ای 
است كه به شكل استادانه ای طراحی شده تا یك 

ایده ساده اما جالب را ارائه كند. 
در واقع با این محصول هم می توان روش��نایی 
داشت و هم صدای خروجی. اما مدیرعامل سونی 

تاش كرد تا این محصول را خاص جلوه دهد. 
به گفته وی، از فناوری خاصی در شیش��ه این 
محصول اس��تفاده ش��ده كه باعث می ش��ود صدا 

شفاف و واضح خلق شود. 
س��ونی می گوید صدا در این المپ-اس��پیكر به 
روشی كه در اس��پیكرهای عادی تولید می شود، 
ایجاد نمی ش��ود و برای تولید ص��دا از روش نو و 

خاقانه ای بهره گرفته شده است. 
 LED المپ-اس��پیكر  از  همچنی��ن  س��ونی 
رونمایی كرد كه اسپیكر در دل المپ جای گرفته 
اس��ت. این الم��پ برای افرادی طراحی ش��ده كه 
مایل نیس��تند المپ معرفی ش��ده در باال را روی 
می��ز قرار دهن��د و در عوض الم��پ را در مكانی 
كه نیاز به روش��نایی دارد نصب كرده و می توانند 
 از صدای خروجی آن به عنوان اس��پیكر اس��تفاده 

كنند. 

برند همان مفه��وم و ادراكی 
اس��ت كه در ذه��ن مخاطب و 
در اثر مصرف محصول ش��كل 
می گیرد. نخستین و فراگیرترین 
بخش هر برن��د، هویت كامی 
برند اس��ت كه مخاط��ب با آن 
روب��ه رو می ش��ود و از ای��ن رو 
صاحبان برند با انتخاب ش��عار 
متناس��ب با اهداف برند سعی 
می كنند حضور خود را در ذهن 
مخاطبان جاودانه كنند. آن گونه 
ك��ه دكتر ش��هریار ش��فیعی، 
كارش��ناس برندینگ می گوید 
برند محص��ول ه��زاران ایما و 
اش��اره است و نكته نغز؛ مفهوم 
برند.ب��ه صورت بس��یار ایرانی، 
ریزنگرانه و ریزانگارانه اس��ت و 
اگر ارتباط ب��ا مخاطبانش را از 
راه درست در نظر نگیرد، ارزشی 
ندارد. ش��فیعی دارای دكترای 
بازاریاب��ی و برندین��گ و عضو 
كمیسیون برند ایران در سازمان 
توس��عه تجارت و هیات علمی 
س��ازمان مدیریت صنعتی، در 
»تكنیك های  نیم روزه  سمینار 
تدوین شعار سازمانی و تنظیم 
ش��عار تبلیغاتی« با اش��اره به 
نشانه شناس��ی و اهمیت آن در 
برند، به نقش شعار و جایگاه آن 
در عناصر پایه برندسازی، تفاوت 
ش��عار تجاری و شعار تبلیغاتی 
و تكنیك ه��ای تدوین ش��عار 
سازمانی پرداخته كه بخش هایی 

از آن پیش روی شماست. 

نشانه شناسی و برندینگ
 نشانه شناسی، علم شناخت 
نشانه ها یا نظام های نشانه است. 
نشانه شناسی فقط گفتار نیست 
بلكه نمادها، تصاویر و شكل ها، 
صداها، ایما و اش��ارات و حاالت 
می توانند توس��ط نشانه منتقل 
شوند؛ نش��انه به چیزی غیر  از 
خ��ود اش��اره می كن��د. واژگان 
می تواند عوض ش��ود اما مدلول 
یا مفه��وم آن ثابت اس��ت. اگر 
نشانه شناسی به درستی آموخته 
نش��ود، درواق��ع یك ح��وزه از 
فرهنگ در نظر گرفته نمی شود. 
نابلدی ها و پیچیدگی های این 
زبان، ما را از امكان اس��تفاده از 
مجموعه ای از ابزارهای ارتباطی 
محروم می كند. در واقع تبلیغات 
و بیان كه به كام متكی اس��ت 
مفهوم كام را نمی تواند به طور 
كام��ل و خ��وب منتق��ل كند. 

به طور مثال ش��مول دامنه گل 
بسیار گسترده اس��ت، با نشان 
دادن ی��ك گل مجموع��ه ای از 
معانی منتقل می شود. نشانه ها 
به ذهن انس��ان گسیل می شود 
و معناهای بس��یاری به انسان 
می دهد. با نشانه بخشی از كام 
منتق��ل و برخی معناها معدوم 
می ش��ود.  از نظر سوس��ور، هر 
نش��انه ی��ك دال و یك مدلول 
دارد. مثا س��گ یك دال است 
و مدل��ول آن حیوان چهارپا. اما 
از دی��دگاه پی��رس، بازنمود هر 
نشانه، تفسیری را به دنبال دارد، 
به محض گفتن و شنیدن سگ، 
یك تفس��یر در ذهن انسان به 
وجود می آید. ای��ن تداعیات تا 
بی نهایت م��ی رود و این همان 
پدیده نش��انگی اس��ت. برخی 
نش��انه ها كام��ی هس��تند و 
برخی غیركامی و دسته دیگر 
تركیبی استفاده می شود. برخی 
نشانه ها نش��انه های زیستی اند 
و برخی نش��انه ها با نشانه هایی 
كه در فرهنگ هس��تند منتقل 
می ش��وند. 84درصد از نشانه ها 

با نش��انه های مادی و در 
ح��وزه غیركامی منتقل 
نشانه ای  می شوند. گاهی 
را از ی��ك مت��ن در متن 
دیگ��ری می بری��م و این 

همان متنی ات است. 

نشانه شناسی و 
برندهای ایرانی

نشانه شناسی برای غرب 
غریب نیست اما در ایران 

بسیار كم روی آن كارشده است 
و درواقع س��طح س��واد بصری 
در ایران در پایین ترین س��طح 
ق��رار دارد. ح��وزه درك معانی 
و نش��انه های غیركامی بسیار 
ضعیف اس��ت ب��ه همین دلیل 
جه��ان صنعت و اربابان صنعت 
در ایران مایلند همه نش��انه ها 
كامی باشند و سطح بهره گیری 
از حوزه نشانه شناختی نیز بسیار 
كم اس��ت.  در 13 سال گذشته 
در ای��ن زمینه در ای��ران فقط 
س��ه طرح پژوهش��ی به صورت 
پیمایشی و پرس��ش نامه انجام 
ش��ده اس��ت و تاثیر رنگ روی 
را آزمای��ش نكرده ای��م  اف��راد 
درحالی ك��ه در غ��رب درزمینه 
تاثیر برند، نش��انه ها و تبلیغات 
از 120 س��ال قب��ل آزمای��ش 
ش��ده اند. ما كاتلرزده هس��تیم 
چون تبلیغات را ذیل بازاریابی 

برعكس  درحالی كه  می دانی��م 
است و پیشابازاریابی است. باید 
راهكاری پیدا كنیم كه برندهای 
ما در اقیانوس ناهنجار نشانه ها 
غ��رق نش��وند. مث��ا در مورد 
تبلیغ��ات بانك ها و بیمه ها، اگر 
یك بان��ك از بان��ك دیگر برتر 
اس��ت به خاطر خدمات نیست 
بلك��ه در تفاوت هویتی اس��ت 
كه دارن��د. آنها در تعریف خود، 
چیزی ب��ه جز مزای��ای كیفی 
بیان نمی كنند. كارب��رد اپل با 
سامس��ونگ و نوكیا و... چندان 
متف��اوت نیس��ت درحالی ك��ه 
متفاوت  به ش��دت  قیمت شان 
اس��ت و درواقع ای��ن تفاوت به 
خاطر هویت آنهاس��ت. در حال 
حاضر نام ها بی نش��ان و شعارها 
بی شأن هس��تند. در برندینگ 
آنچه مطرح است این است كه 
فارغ از اینكه رقبا چه می كنند 
و ب��ازار چه می خواه��د، ما چه 
چی��زی را خوب انج��ام دهیم 
ك��ه متمایز از دیگران باش��یم. 
برندینگ ریشه در هویت دارد، 
اگر هوی��ت را رعایت نكنیم در 

ح��وزه برندینگ نیس��تیم. در 
حال حاضر واحد تحلیل، ایجاد 
تجربه به یادماندنی و دلنش��ین 
برای مش��تریان است و رضایت 
مخاطب مهم است. تصویر برند، 
شخصیت برند، ویژگی های برند 
و ارزش های پایه آن هویت برند 
را می سازد. درواقع سه خودروی 
مرسدس بنز، جگوار و بی ام دبلیو 
هویت های��ی متف��اوت دارند و 
مشتری با آنها احساسی متفاوت 
اعم از خاص بودن، موفق بودن 
و س��لیقه خاص داشتن تجربه 
می كن��د.  ارزش ه��ای مدنظر 
كاتلر چ��ه p5، p6 ی��ا p7 از 
قبی��ل خدمت، قیم��ت، نحوه 
تبلیغات و نحوه پخش- باش��د 
باید هس��ته و پوس��ته را با هم 
در نظر بگیری��م و درواقع همه 
ارتباط��ات باید از هس��ته برند 
ریش��ه بگیرد و به گونه ای عمل 

كنیم كه تصوی��ری از خودمان 
در ذه��ن مخاطب بس��ازیم كه 
جزو چن��د برند اول قرار بگیرد. 
اگ��ر رویكردمان هویتی اس��ت 
باید ارزش های پایه آن از قبیل 
نام، نشان، رنگ، لوگو و شعار را 
مشخص كنیم تا خرده فرهنگ 
و هویت ایجاد شود و آنگاه فرد 
حاضر است هزینه كند تا داخل 
آن خرده فرهنگ قرار گیرد. مثا 
پپسی هویت جذاب، خندان و 
خوش دارد، كوكا هویتی مردمی 
و پاپیوالر دارد. سهم بازار بخشی 
از ماركتین��گ اس��ت كه فقط 
مربوط به قیمت، طبقه و حوزه 
كسب و كار نیست بلكه به هویت 
ه��م مربوط اس��ت. هویت برند 
اساس اندیشه شماست كه اگر 
چشمان تان را ببندید و بگویند 
برندتان چیست آن را ببینید. اما 
صاحبان برند در ایران در پاسخ 
به سواالت هویتی گویی هرگز 
نیندیشیده اند و فقط از مزایای 
محص��ول خود می گوین��د. در 
ایران در زمینه پدیده ناب شعار، 
وقت صرف نمی شود درحالی كه 
ش��عار انتخاب ش��ده در 
كن��ار نام تج��اری و لوگو 
نق��ش بس��یار مهمی در 
جایگاه یابی و یادآوری نام 
شركت ایفا می كند. شعار 
باید همواره در تركیب با 
دیگر عناصر برند در نظر 
گرفته ش��ود. اگر ش��عار 
ب��ا رن��گ، بس��ته بندی، 
خدم��ات پ��س از فروش 
و... مختلف باشند هركدام 
پیام��ی مختل��ف می دهند كه 
نتیجه كلی آن این اس��ت: پیام 
موجود قابل وصول نیست و در 
واقع آس��یبی كه می زند آسیب 
تجاری و اقتصادی نیست بلكه 
به چندگانگی ش��خصیت برند 
منجر می ش��ود. همیش��ه نماد 
تصویری مقدم بر نوش��ته است 
اما ناهمنشینی در برخی جاها 
دیده می شود. این ناهمنشینی ها 
سبب می ش��ود مطابق قوانین 
گشتالت كه دو چیز كه در كنار 
هم بیایند با هم خوانده می شوند 
معنایی متفاوت برداشت شود و 
در اینجا اس��ت كه نش��انه یك 

آسیب اجتماعی می شود. 

بیماری چندشخصیتی 
برندهای ایرانی

برنده��ای م��ا نمی توانند در 
بین الملل رقابت تجاری  سطح 

كنند چون معضل چندگانگی 
ش��خصیت و محص��ول و برند 
دارن��د و از درون این طرز فهم 
نش��انگی برن��د در نمی آید. در 
حوزه برند، ایجاد هویت معنایی، 
ایجاد قدرت متقاعدكنندگی و 
ایجاد قدرت جذابیت برند مهم 
اس��ت و با هویت برند است كه 
می توانیم بازارها را تسخیر كنیم. 
امروزه مردم محصول نمی خرند 
بلكه برند می خرن��د. باید برند 
كیفی��ت،  منك��ر  بس��ازیم،  را 
خدمات و محصول نیستیم اما 
الیه عاطف��ی و تجربه محوری 
برندسازی از دیدگاه مدیران ما 
مخفی مانده اس��ت. بحث های 
كارك��ردی و كیفیتی در درجه 
دوم اهمی��ت ق��رار دارد. هویت 
برند باید پایا باشد و جهت دهی 
كند. اگر هویت برند مش��خص 
باشد انتخاب شعار در محدوده 
زاویه ح��اده ای ق��رار می گیرد. 
برندی كه از راه درس��ت نتواند 
با مخاطبانش ارتباط برقرار كند 

ارزشی ندارد. 
صنعت   24 آسیب شناس��ی 
نش��ان  ایران��ی  برن��د  و 430 
برن��د  داده اس��ت ك��ه ی��ك 
دوست داشتنی در ایران نداریم. 
مث��ا خ��ودرو و یخچال ه��ای 
ایرانی عناص��ر بصری و لوگوی 
ایران��ی ندارن��د. قوی ترین برند 
مواد خوراكی مینو است كه باید 
فكر كنیم تا لوگوی آن را به یاد 
بیاوریم. باید مدیران برای عرضه 
نش��انگی انرژی، وقت و هزینه 
صرف كنن��د تا افراد ب��ا حوزه 
برند آمیخته ش��وند و برندمان 
آموخته و نشانه ها طوری گسیل 
و ادراك ش��وند كه با آن پیوند 
معنایی ایجاد و نشانه با فرهنگ 
و مخاطب آمیخته شود. اینكه 
چگونه دیدگاه ها و س��لیقه های 
مخاط��ب را در كارم��ان تاثیر 
دهیم ت��ا در محصول مان دیده 
ش��ود و چگون��ه عواط��ف را به 
 محص��ول ب��دل كنیم بس��یار 
مهم اس��ت. برن��د آن چنان كه 
مدیرعام��ل دیزن��ی می گوی��د 
»هویتی زنده اس��ت كه یا پربار 
و غنی می شود یا نادیده انگاشته 
می شود و در گذر زمان ضعیف 
می شود.« برند محصول هزاران 
ایما و اش��اره ریز است، این امر 
در فرهنگ ما ریش��ه دارد و در 
مینیاتور و نگارگری ایرانی هم 
هست. مفهوم برند بسیار ایرانی 

است، با ریزنگری و ریزانگاری. 
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بازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

نام و نشان

آسیب شناسی 24 صنعت و 
430 برند ایرانی نشان داده 
که یک برند دوست داشتنی 
در ایران نداریم. مثال خودرو 
و یخچال های ایرانی عناصر 
بصری و لوگوی ایرانی ندارند

بازاریاب��ی همانن��د بس��یاری از علوم، 
علمی است كه در كشورهای توسعه یافته 
غرب رش��د چشمگیری داشته و بسیاری 
از آموزه ه��ای آن با حف��ظ اصول، نیاز به 
بازنگ��ری برای تبدیل ش��دن به نس��خه 
عمل��ی و اجرای��ی در ای��ران و بنگاه های 
اقتص��ادی آن دارد. مدی��ران بازاریاب��ی 
و ف��روش فراتر از اص��ول و تكنیك های 
بازاریاب��ی انتظار دارند تا بنا به مقتضیات 
بازار ایران نس��خه هایی ب��ا توجه به بازار 
ایران در دست داشته باشند. در پاسخ به 
این انتظار بجا، نش��ریه توسعه مهندسی 
بازار به عنوان یك نشریه خاص بازاریابی 

در ایران باید این فضای س��نگین برآمده 
از مباح��ث و موضوع��ات بازاریای��ی ب��ا 
ماهی��ت غرب��ی را می شكس��ت و نگرش 
بازار ایران را پررنگ می س��اخت. به این 
منظور میزگرد هایی با حضور 55 اس��تاد 
دانش��گاه و ب��ازار در دفت��ر این نش��ریه 
برگزار شد كه حاصل آن در كتابی با نام 
میزگردهای بازاریابی ایران نوشته احمد 
آخوندی، محسن جاوید موید، محمدرضا 
حس��ن زاده و مرتض��ی امیرعباس��ی ب��ه 
چاپ رس��ید. در قسمتی از این كتاب در 
پاسخ به این پرس��ش كه روابط عمومی 
یا تبلیغات، ام��روزه كدام یك موثرترند؟ 

یكی از كارشناسان چنین پاسخ می دهد: 
اساس��ا روابط عموم��ی و تبلیغات برتری 
چش��مگیری نس��بت به یكدیگر ندارند، 
یعن��ی نمی توانی��م به طور قط��ع و یقین 
بگویی��م تبلیغات بهتر اس��ت ی��ا روابط 
عموم��ی. از منظر هزین��ه روابط عمومی 
بهتر است چون همان كار را بدون صرف 
هزینه یا با كمترین هزینه انجام می دهد. 
از طرف��ی وقتی م��ا با رواب��ط عمومی و 
استفاده از شخص ثالث مانند خبرنگاران 
س��عی در معرف��ی و اطاع رس��انی ب��ه 
مخاطب��ان داریم تا حدی انتخاب پیام را 
به آنها واگذار می كنی��م، اما در تبلیغات 

تس��لط و اختیار بیشتری بر پیام ارسالی 
وجود دارد. 

این كتاب در 444 صفحه و قیمت 25 
هزار تومان توس��ط انتشارات بازاریابی به 

چاپ و نشر رسیده است. 

میزگردهای بازاریابی ایران 

کتابخــانه

نویسنده: جیم کوکروم
مترجم: حامد تقوی

فرشته طاهری نیا

بررسی دالیل  فقدان برندهای دوست داشتنی در کشور

کاتلرزدگی و نشانه گریزی؛ معضل اصلی برندهای ایرانی

مرضیه فروتن



س��ال جدی��د همیش��ه یك 
اس��تارت ت��ازه ب��رای زندگی 
دوب��اره به ش��مار م��ی رود اما 
برای برخی مدیرعامالن س��ال 
2015 س��الی دش��وار خواهد 
بود و آنها را در معرض امتحانی 
ب��زرگ ق��رار خواه��د داد. در 
این س��ال تالش ه��ای برخی 
از مدیران ب��زرگ دنیا حول به 
چالش كش��یدن كسب و كارها 
یا بهبود برندهای آس��یب دیده 
می چرخد. در ادامه به بررس��ی 
هف��ت مدیرعامل تحت فش��ار 
جهان در س��ال 2015 و شرح 
مختص��ری از مش��كالت آنها 

می پردازیم. 
1-دانتامسون-مکدونالد

طی اع��الم می��زان درآمد ها 
در سه ماهه سوم سال 2014، 
مدیرعام��ل مك دونال��د، دان 
تامس��ون، كه از س��ال 2012 
این عن��وان به او تعل��ق گرفته 
اس��ت، اش��اره ك��رد ك��ه آمار 
فروش رس��توران از حد انتظار 
پایین ت��ر رفته اس��ت. گزارش 
اخیر درآمد مك دونالد نش��ان 
داد ك��ه نرخ ف��روش در ایاالت 
متحده آمری��كا در س��ه ماهه 
چهارم سال منفی و سوددهی 
افت كلی 30 درصدی داش��ته 
است. سال آینده احتماال شاهد 
راه اندازی ی��ك پلت فرم برگر، 
اتخ��اذ رویك��ردی منطق��ه ای 
نس��بت به منو و ت��الش برای 
س��رمایه گذاری های دیجیتال 
از سوی آقای تامسون خواهیم 

بود. 
Uber2-تراویسكاالنیک

در پایان س��ال 2014، یك 
س��ری اختالف��ات ح��ول یك 
به اش��تراك گذاری  س��رویس 
خودرو موس��وم ب��ه Uber به 
وجود آمدند. ابتدا یك س��ری 
اظهارنظر های اجرایی پیرامون 
انتقام گی��ری  ب��رای  ت��الش 
از منتق��دان دنی��ای رس��انه 
ش��كل گرف��ت. س��پس اتهام 
تجاوز به ی��ك مس��افر زن در 
دهل��ی از س��وی ی��ك راننده 
ش��ركت Uber مطرح ش��د و 
درنهایت خب��ر افزایش قیمت 
ای��ن برنام��ه در ط��ول بحران 
گروگان گیری س��یدنی انتشار 
یافت. رویدادهای فوق انتقادها 
مبنی بر ع��دم تضمین امنیت 
 Uber س��وی  از  مس��افران 

و حق��وق ك��م رانن��دگان این 
ش��ركت را افزای��ش داد. بدون 
ش��ك Uber از لح��اظ مالی 
موف��ق و ارزش آن 40 میلیارد 
دالر اس��ت ام��ا ای��ن وظیف��ه 
بر عهده مدیرعامل این شركت، 
تراوی��س كاالنی��ك اس��ت تا 
اعتبار ش��ركت در میان جامعه 

در سال 2015 را باال ببرد. 
Sony3-میشللینتون

Etertainment
هیچ شركتی به اندازه 
ب��ا   Sony Pictures
ی��ك توف��ان رس��انه ای 
ب��زرگ در اواخ��ر س��ال 
2014 روبه رو نش��ده كه 
البته هنوز به این شركت 
ضربه می زند. هك شدن 
شبكه اس��تودیوی فیلم 
در ماه نوامبر یك س��ری 

بحران ها را متوجه این كمپانی 
كرد: انتشار داده های اطالعاتی 
افش��ای  كارمندان،  حس��اس 
ایمیل ه��ا از س��وی اعض��ای 
ی��ك  س��ونی،  هیات رییس��ه 
تماس از طرف پرزیدنت اوباما 
به خاطر تصمیم اولیه استودیو 
برای جلوگی��ری از روند توزیع 
فیل��م »مصاحب��ه« و انتقاد از 
این موضوع كه سونی موفق به 
رعایت اصل آزادی بیان نش��ده 
است. روز 23 دس��امبر، سونی 

برخالف خط مش��ی همیشگی 
خود رفت��ار كرد و گف��ت كه از 
روز كریس��مس ب��ه بعد پخش 
مح��دود فیل��م »مصاحبه« را 
در س��الن های س��ینما شروع 
می كند. به ای��ن ترتیب حاصل 
اختالف��ات بر س��ر مدیرعامل 
ش��ركت میش��ل لینتون فرود 
خواهد آم��د كه در س��ال آتی 

مسئولیت دشواری را بر عهده 
دارد. 

IBM4-گینیرومتی
در   IBM درآم��د  می��زان 
ماه اكتب��ر كمتر از ح��د انتظار 
ب��ود. ب��رای دهمین دوره س��ه 
ماه��ه متوال��ی در مقایس��ه با 
س��ال گذش��ته رقم درآمد های 
ای��ن ش��ركت كاه��ش یافت��ه 
در  را  درص��دی  افت��ی 10  و 
زمین��ه درآمد ه��ای مالیات��ی 
در طول دوره مش��ابه پارس��ال 

تجرب��ه ك��رده اس��ت. نتای��ج 
درآم��ده،  مثب��ت  رون��دی  از 
اگرچ��ه دگرگون��ی ب��ا روندی 
كن��د و آهس��ته باعث ش��ده تا 
ش��ركت روی كن��ار گذاش��تن 
واحد های��ی با عملك��رد ضعیف 
زمین��ه  در  س��رمایه گذاری  و 
و  اب��ری  سیس��تم  موبای��ل، 
محاسبه تشخیصی تمركز كند. 
ویتم�ن- م�گ -5

هاولتپكارد
كلمه »برگشت« برای 
چند سال با هاولت پكارد 
و مدیرعام��ل آن، م��گ 
ش��رایطی  در  ویتم��ن، 
مرتب��ط ب��وده ك��ه این 
ش��ركت ب��رای بق��ا در 
دنی��ای در ح��ال رش��د 
فناوری ت��الش می كند. 
ب��ه  نی��ز  س��ال 2015 
همین ش��كل خواهد ب��ود. در 
ماه اكتبرHP  اع��الم كرد كه 
به دو ش��ركت تجزی��ه خواهد 
ش��د. به ای��ن ترتیب كس��ب 
و كار كامپیوت��ر و چاپگ��ر ب��ا 
همدیگر یك شركت را تشكیل 
س��خت افزار  ش��ركت  و  داده 
خدمات��ی  عملیات ه��ای  و 
دیگ��ر  كمپان��ی  اج��زای  آن 
هس��تند. به گفت��ه ویتمن این 
تقس��یم بندی ب��ه دو ش��ركت 
كمك خواهد كرد تا س��ریع تر 

ب��ه تغیی��رات صنعت پاس��خ 
دهن��د. ش��اید س��ال آین��ده 

درستی ادعای او اثبات شود. 
6-ایندرانویی-پپسی

سرمایه گذار عمل گرا، نلسون 
مدیری��ت  ش��ركت  از  پلت��ز، 
س��رمایه Trian، ب��ا دعوت از 
شركت تولید كننده نوشیدنی و 
اسنك پپسی برای تبدیل شدن 
ب��ه دو كمپانی مج��زا، صندلی 
مدیرعامل پپسی، ایندرا نویی، 
را به خصوص امس��ال داغ كرده 
اس��ت. نویی دلیل آورده اس��ت 
كه ابعاد پپس��ی به عن��وان یك 
نهاد واحد به منزله س��رمایه ای 
در ی��ك ب��ازار خرده فروش��ی 
سخت و دشوار است. این امتیاز 
با نتایج فراتر از انتظار ش��ركت 
در سه ماهه س��وم سال 2014 
باال رفت��ه اما عادات رو به رش��د 
خ��وردن و آش��امیدن در میان 
مصرف كنندگان، پپس��ی را به 
بزرگ تر  شرط بندی های  انجام 
و ت��الش برای كس��ب موفقیت 
می��ان اف��رادی فهمیده ت��ر وا 
داش��ته اند. نویی در ماه دسامبر 
اع��الم ك��رد ك��ه این ش��ركت 
اكن��ون ب��ه انتخ��اب از می��ان 
چندین ایده جدید می اندیشد. 

7-ماریسامایر-یاهو
از زم��ان پذیرفت��ن مق��ام 
مدیرعاملی یاهو در سال 2012 
تاكنون، ماریسا مایر حین جمع 
ك��ردن چندین ش��ركت نوپا و 
 Tumblr از همه برجس��ته تر
روزنامه ن��گاران  اس��تخدام  و 
معروف��ی نظیر كت��ی كوریك، 
ب��ه معاوض��ه و خ��ارج كردن 
برخ��ی محص��والت داخ��ل و 
خ��ارج از محیط ش��ركت روی 
آورده اس��ت. چنی��ن حركاتی 
در مس��یر احیای این ش��ركت 
اینترنت��ی ت��ا ای��ن لحظ��ه با 
شكس��ت مواج��ه ش��ده و در 
 ع��وض ش��ركت فعالی ب��ه نام 
»اس��تاربورد ولیو ال پی« را به 
طرح درخواس��ت تجزی��ه یا به 
حراج گذاشتن آن واداشته اند. 
مثل اینكه بازگش��ت ش��ركت 
به وضعیت قبلی تنها مش��كل 
موجود نب��وده و ح��اال مایر با 
مس��ئله روابط بد موجود میان 
یاه��و و Alibaba نیز رو به رو 
اس��ت. هم��ه چش��م ها ب��ه او 
دوخته ش��ده تا ببینند او با این 
مش��كل چطور برخورد خواهد 

كرد. 
enetrpreneur.com
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آیبیام؛تنوع

ب��رای رقابت پذیر ب��ودن در جامعه ای كه ای��ن روزها 
بیش از هر زمان دیگری به س��وی جهانی شدن حركت 
می كند، ش��ما به طیف متنوع��ی از كارمن��دان در تمام 
س��طوح نیاز دارید. در اینجا معنای دیگر تنوع می تواند 
تفاوت باش��د. ش��ركت هایی كه تج��ارب و دیدگاه های 
مختلف را در تش��كیالت خود هم��راه می كنند، از بخت 
خوبی برای موفقیت در بازار و در حضور رقبای قدرتمند 
برخوردارن��د و احتمال موفقیت تش��كیالت تجاری كه 

چنین ویژگی هایی را ندارند، بسیار اندك است. 

ایده
جوامع و افراد تش��كیل دهنده آنها با یكدیگر شباهتی 
ندارند. همچنین با توجه به استقبال قابل توجه از تجارت 
جهانی این تفاوت در مورد بسیاری از صنایع و بازارها نیز 
صدق می كند. اس��تفاده از روش ه��ای گوناگون موجب 
جذب و حفظ ماهرترین كارمندان ش��ما ش��ده و امكان 
استفاده از منبع بس��یار وس��یعی از ایده ها، نوآوری ها و 
تجارب ارزشمند را برای كسب و كار شما فراهم می كند. 
این مهم تری��ن و كلیدی ترین نكته ای اس��ت كه امكان 
ارتباط با اقش��ار مختلف مش��تریان و ارائه طیف وسیع 
و متنوعی از كااله��ا را به منظور خدمت رس��انی به آنها 
برای شركت های تجاری فراهم می كند. همچنین تنوع 
ارتباط بسیار نزدیك و محكمی با افزایش بهره وری، تفكر 

خالقانه و كاهش ریسك دارد. 
به منظور برقراری ارتباط بین بازار و محل كار، شركت 
تولید قطع��ات كامپیوتر  آی ب��ی ام به منظ��ور مواجهه 
صحیح با تنوع فرهنگی و تحمل تفاوت های ناشی از آن، 
پیشرفت زنان، برقراری ارتباط س��الم و موثر میان افراد 
معلول و خلق یك تیم مدیریتی گوناگون و متنوع اقدام به 
ایجاد یك شورای گوناگونی و تنوع جهانی كرد. در همین 
زمینه جی تی چایلدز، معاون نیروی كار جهانی برای تنوع 
و گوناگونی می گوید: ش��ركت  آی بی ام در صدر رهبری 
و مدیریت تنوع و گوناگونی در جهان قرار داش��ته و این 

موضوع برای این شركت به یك سنت بدل شده است. 
با اس��تفاده از این ایده، تش��كیالت تجاری شما قادر 
خواهد بود تا منعكس كننده تنوع و گوناگونی موجود در 
بازار هدف تان بوده و از این طریق خواهید توانست تعهد 
خود را به طیف وس��یع، متنوع و ارزشمندی از مشتریان 

پایدار خود نشان دهید. 

آنچهبایددرعملانجامدهیم
چنانچه در تش��كیالت تان از نیروی كار متنوعی بهره 
می برید ، اما مدیران ارشد و تصمیم ساز شما بسیار شبیه 
به هم باشند، نمی توانید از تنوع بهره كافی را ببرید، زیرا 
ای��ن گوناگونی باید از مدی��ران آغاز ش��ده و مثالی برای 

كاركنان خود باشند. 
سعی كنید فرهنگ همكاری، احترام و برقراری ارتباط 

را میان كامندان تان نهادینه كنید. 
ش��ما می توانید خودتان به عنوان یك الگ��و در زمینه 

مواجهه با تنوع و گوناگونی برای كارمندان عمل كنید. 
با تش��خیص تفاوت های ظاه��ری )نظیر تف��اوت در 
جنسیت و نژاد( و تفاوت های عمیق تر )مانند سطح سواد، 
تحصیالت و تفاوت در ارزش های افراد( تشكیالت خود را 

برای پذیرش هردو این تفاوت ها آماده كنید. 

ماركزوكربرگباشگاهكتابخوانی
راهمیاندازد

موس��س و مدیرعامل فیس بوك قول داد كه از این به 
بعد هر دو هفته ی��ك كتاب بخواند. او از مردم سرتاس��ر 

جهان نیز دعوت كرد تا در این مسیر به او بپیوندند. 
»سال كتاب« هدف زوكربرگ در سال 2015 میالدی 
اس��ت. این میلیاردر به خاطر وعده های عجیب و غریب 
خود در سال جدید معروف اس��ت. دو سال پیش او خود 
را ب��رای مالقات با یك انس��ان جدید ه��ر روز به چالش 
كشید. او پارسال تالش كرد تا هر روز یك پیام تشكر آمیز 

بنویسد. 
چندان ج��ای تعجب نیس��ت كه او پی��ش از این یك 
صفحه در فیس بوك به اسم »یك سال پر از كتاب« تحت 
عنوان قطبی ب��رای گروه كتابخوانان راه انداخته باش��د. 
بیش از 62 هزار نفر در 24 س��اعت نخست اطالع رسانی 

در مورد این موضوع، این صفحه را like كرده اند. 
زوكربرگ در آخری��ن اظهار نظر خ��ود روی این نكته 
تاكید كرد كه فق��ط اگر واقعا كت��اب می خوانید و نكات 
مرتبطی ب��رای افزودن به ای��ن صفحه در ذه��ن دارید، 
در بحث ش��ركت كنید. گ��روه برای حف��ظ تمركز خود 
در آینده معتدل خواهد ش��د. برنام��ه زوكربرگ انتخاب 
كتاب های��ی اس��ت كه ح��ول و ح��وش موضوع��ات و 
فرهنگ ه��ای مختل��ف بچرخند. كتب مق��دس و قرآن 
از میان صد ها عن��وان كتاب، پیش��نهاد های محبوب به 
ش��مار می روند. نخس��تین كتاب »پایان قدرت« نوشته 
»مویس��س نایم«، یك سردبیرپیش��ین حوزه سیاست 
خارج��ی اس��ت. در این كتاب كاوش��ی عمی��ق و 300 
صفحه ای در ماهیت متغی��ر مدیریت در دنی��ای امروز 

صورت گرفته و در مارس 2013 منتشر شده است. 
Amazon. com نس��خه چاپی فهرس��ت كتاب ها 
با عنوان »به ط��ور موقت خ��ارج از انب��ار« را در اختیار 
دارد. اق��دام فوق باعث خط��ور این فكر به ذهن انس��ان 
می ش��ود كه باش��گاه كتابخوان��ی زوكرب��رگ می تواند 
تاثیری قابل توجه نظی��ر حركت مجری مع��روف، اپرا، 
 روی مردم بگذارد. این فهرس��ت همچنان در وب سایت

 »Barnes and Noble« در دسترس است. 

دادهكاوی
آیا می دانس��تید یك��ی از روش های بس��یار مهمی 
كه با آن می توان الگوهای مفی��دی را در میان داده ها 
تش��خیص داد، داده كاوی اس��ت؟ ای��ن روش ك��ه با 
حداقل دخال��ت كاربران همراه اس��ت اطالعاتی را در 
اختیار آنها و تحلیلگران قرار می دهد تا براس��اس آنها 
 تصمیمات مهم و حیات��ی را در س��ازمان متبوع خود 

اتخاذ كنند. 
باید توجه داش��ت ك��ه اصط��الح داده كاوی زمانی 
به كار برده می ش��ود كه با حجم بزرگ��ی از داده ها، در 
حد گیگا یا ترابایت مواجه باش��یم. هر چه روابط میان 
داده ها بیشتر باشد، دسترس��ی به اطالعات نهفته در 
میان داده ها دشوارتر و نقش داده كاوی به عنوان یكی 

از روش های دانش آشكارتر می شود. 

7مدیرعاملتحتفشارجهاندرسال2015كدامند؟
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ایران:
مدیری��ت منابع انس��انی از س��ه مرحله 
ج��ذب، آم��وزش و نگهداش��ت تش��كیل 
می ش��ود. اگر جذب نیروی انسانی درست 
باش��د، آموزش و نگهداشت آن نیز راحت تر 
صورت می گیرد. مرحله جذب بسیار سخت 
و تخصصی اس��ت. باید این مدیر در مرحله 

جذب تمركز بیش��تری كند و ش��یوه ای را 
كه بس��یاری از س��ازمان های ب��زرگ اجرا 
می كنند پیاده س��ازد. در راس��تای جذب، 
برخی از ش��ركت ها از پنج یا تعداد بیش��تر 
متخصص در سازمان استفاده می كنند. این 
مدیر باید براس��اس اهداف سازمان، نیروی 
خود را جذب و بعد از ج��ذب از نیروی خود 

بهره برداری متناسبی كند. 
در بخشی از س��وال، این مدیر صحبت از 

اس��تخدام همزمان چند مشاور كرده است. 
اگر منظور استفاده همزمان از چند مشاور 
بازاریابی باشد كه ش��یوه درستی نیست و 
من به هیچ س��ازمانی چنین عملكردی را 
پیش��نهاد نمی كنم. به خاطر اینكه از لحاظ 
درآم��دی ب��رای س��ازمان ها و ش��ركت ها 
مقرون به صرفه نیس��ت. چون هر سازمانی 
یك چش��م انداز درآمدی مش��خصی دارد. 
ب��ه همین خاطر نمی تواند بیش��تر از حجم 
و س��هم بازار خود فعالیت كند. شاید بتواند 
سهم بازار را تغییر دهد، ولی نمی تواند حجم 
ب��ازار را به راحت��ی در منطقه خ��ود تغییر 

ده��د. از جنبه دیگ��ر نیز اس��تفاده از چند 
مشاور بازاریابی مناسب نیست چون شاید 
هدف گیری س��ازمان برای همه مش��اوران 
یكی باشد، ولی هر مشاوری برای رسیدن به 
هدف سازمان یك مسیر را انتخاب می كند 
و همه مشاوران یك مسیر را طی نخواهند 
ك��رد. از طرفی مدی��ر نیز امكان اس��تفاده 
همزمان استراتژی های مختلف را نخواهد 
داش��ت و هماهنگی اس��تراتژی ها توسط 
مدیر نیز شیوه س��ختی است. همچنین در 
این راستا مدیر نمی تواند از تمام قابلیت های 

مشاوران استفاده كند. 

استخداممشاور

پرسش:مدیریکكسبوكارفعالدرحوزهارائهخدماتالكترونیكیهستم.قصددارمچندمشاوررابرایكاراستخدامكنم.برایاینكه
همكاریمنبااینمشاورانبهتریننتیجهرابدهد،چهنكاتیرابایدرعایتكنم؟
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نمی دانم واال چه س��ری اس��ت. این هم بخت خفته 
ما. از این همه آدم كوتاه و بلند این ش��ركت، عدل باید 
ایشان همسایه دیوار به دیوار ما ش��وند. دوران دوران 
پارینه س��نگی اس��ت. چندماهی قب��ل از آنكه مفتخر 
به دریافت درج��ه مدیریت ش��وم، هنوز بخش��ی كه 
در آن می نش��ینیم فرازبندی )همان پارتیش��ن بندی 
خودم��ان!( نش��ده و میزهای م��ان در ط��ول س��الن 
همینطور عری��ان و بی حفاظ بغل به بغ��ل هم داده  اند 
و  فی مابین ش��ان حداكث��ر ب��ه ان��دازه عبور انس��ان 
نازك میانی فاصله هس��ت. همین طور كه پش��ت میزم 
نشس��ته ام و مش��غول كار كردن هس��تم، می توانم از 
گوش��ه های بیرون��ی دو چش��مم حدود س��ه پی دوم 
رادیان از محیط اط��راف را ببینم! كه این حوزه دید در 
 مورد همس��ایه دیوار به دیوار حداقل به دو پی رادیان 

افزایش می یابد. 
تمام اتاق ها، س��الن ها و راهروهای ش��ركت قبل از 
اخت��راع دوربین مداربس��ته به ش��كل مرموزی تحت 
رصد ایش��ان قرار دارد. گر بر س��ر سنگ س��یه یكی از 
اتاق های شركت یكی پش��ه حركت كند، اولین كسی 
كه خبر ای��ن جنبش را به اطراف مخاب��ره خواهد كرد 
ایشان اس��ت. از دیگر خصوصیات شگرف این همسایه 
عزیز آن اس��ت كه حرف زدن ایش��ان در مورد آدم ها 
دقیقا و ب��ه فاصله زمانی یك اپس��یلون )ك��ه از طرف 
مثبت به س��مت صفر می��ل می كند!( بع��د از خروج 
آنها از دایره دید، آغاز می ش��ود. با هم��ان ترتیبی كه 
اش��خاص یكی یكی خداحافظی می كنن��د و می روند 
پرونده های ش��ان ب��از می ش��ود و م��دت زمان��ی )تا 
خداحافظی و خروج نف��ر بعدی( باز می مان��د. اگر دو 
یا چند نفر با هم خارج ش��وند هم پرون��ده همگی آنها 
با مهارت��ی مثال زدنی گش��وده ش��ده و مالحظاتی به 

صورت جمعی در مورد آنها ابراز می شود. 
به ق��ول آنجایی ها مثل م��رگ مطمئنم ك��ه بعد از 
خروجم پرون��ده قطوری ه��م برای من باز می ش��ود. 
هرچند به علت دوری گزیدن افراطی از خاله زنك بازی 
و ش��ایعه پراكنی ها در محیط كار، از محتوای آن زیاد 
باخبر نیس��تم. دیگر اخ��الق جالب توجه ایش��ان این 
است كه ش��خص ایش��ان به صورت الینقطع مشغول 
اس��تعالم قیمت و خرید و ف��روش و معاوض��ه و تهاتر 

یكسری لوازم هستند. 
هنوز خیل��ی از مظاهر فن��اوری اختراع نش��ده اند و 
دوره واكمن و ضبط صوت و تلویزیون است. هر مارك 
و برندی كه در ربع مس��كون وجود دارد و هر س��ری و 
مدلی از این اقالم كه حتی به صورت آزمایش��ی تولید 
ش��ده و وارد بازار نش��ده هم در تیررس ایشان هست. 
مزای��ا و معای��ب هریك، ق��درت صوت، عم��ر باتری، 
قیمت، ضمانت، خدمات پس از فروش و هزار مس��ئله 
دیگر مرتبط با هرك��دام از این ل��وازم در چنته دانش 
بی حد و حصر ایشان هس��ت. نتیجه آنكه حقیر جوان 
جویای نام با س��ری و هزار س��ودا كه جهان را بتركانم 
و س��قف فلك را آذین ببندم و چرخ گردون را پنچری 
بگیرم، همین ط��ور باید در درازای روز اینجا بنش��ینم 
و یك چش��مم اش��ك باش��د از مش��كالت جاری كار 
اینجایی و ی��ك چش��مم خ��ون از معركه گیری های 

غیرحرفه ای و نامرتبط همسایه ام. 
سخت اس��ت كه با هزار امید و آرزو وارد جایی شوی 
و این طور بخورد توی ذوق��ت. چه كنم چه نكنم كه به 
صرافت می افتم، خب آیه نازل نشده من اینجا بنشینم. 
می روم به ریی��س می گویم جایم را ع��وض كند. فقط 
اگر پرسید چرا باید یك بهانه ای جور كنم دهان پركن 
كه یكهو زیرآب زنی و نان آجركنی نباشد. تا بهانه جور 

شود و قضیه را بپزم یكی، دو ماهی می گذرد. 
روزی كه وارد دفتر رییس می ش��وم تا درخواس��ت 
تعویض جایم را مطرح كنم هنوز كالمم منعقد نش��ده 
كه در اقدامی ناگهانی و غافلگیرانه قضیه مدیرش��دنم 
را مط��رح می كند و ماج��رای تعویض جا در ش��لوغی 

مدیریت و این حرفا گم می شود.
هنوز نمی دانم ش��اید بد نبود تقاضای��م را می گفتم، 
ش��اید یك كارمن��د ج��وان ت��ازه واردی را از ناامیدی 
مطلق می رهاندم. تصور كنید االن آن همسایه محترم 
بنده در دوره گوش��ی تلفن همراه و تبلت و لپ تاپ چه 

معامالتی صورت می دهد!

رشد45درصدیفروشخدماتابریاوراكل
شركت اوراكل با پایان یافتن سال 2014 میالدی اعالم كرد: 3/5 درصد درآمدهای 
فصلی خود را افزایش داده اس��ت و این ط��ور كه روزنامه وال اس��تریت ژورنال گزارش 
می دهد، در دوره زمانی س��ه ماهه این ش��ركت 45 درصد بر فروش خدمات پردازش 

ابری خود افزوده است. 
این نخستین گزارش مالی از زمان كناره گیری  لری الیسون )Larry Ellison(  از 
پست مدیرعاملی اوراكل است كه نش��ان می دهد در فصل سوم سال 2014 میالدی 

ارزش سهام اوراكل با رشد 2/5 درصدی به 42/20 دالر رسیده است. 
به گزارش رایورز، ش��ركت اوراكل در فصل س��وم س��ال 2014 میالدی در مجموع 
موفق شد 9/6 میلیارد دالر درآمد كس��ب كند كه این رقم از 9/28میلیارد دالر مدت 
مشابه سال قبل و 9/51 میلیارد دالر پیش بینی شده توس��ط كارشناسان بیشتر بود. 
در این دوره زمانی ش��ركت اوراكل موفق ش��د از فروش خدمات پ��ردازش ابری خود 

به س��ازمان های جهانی 516 میلیون دالر درآمد 
به دست آورد. الیسون اعالم كرده است: خدمات 
اب��ری مهم تری��ن عامل ب��رای زنده نگه داش��تن 
ش��ركت اوراكل محس��وب می ش��ود و تنها بازار 
رقابتی پیش رو برای آنها خدم��ات پردازش ابری 

است. 

2015؛سالیسختبرایخردهفروشانموادغذایی
KPMG، بزرگ ترین شركت  خدماتی و س��رویس دهنده در جهان پیش بینی كرد 

فروش خرده فروشان در سال 2015 تنها دو درصد رشد خواهد داشت. 
به گزارش ماركتینگ نیوز، به گفته متخصصان شركت KPMG، عدم  اطمینان به 
نتیجه انتخابات ماه مه س��ال جاری، همراه با كاهش قیمت و رشد كند درآمد، بر پول 
خرج كردن مصرف كنندگان تاثیر می گذارد. عالوه بر این، مشكالت بالقوه در مناطق 
اروپایی  و همچنین افزایش ن��رخ مالیات بر ارزش افزوده و بهره باعث می ش��ود مردم 

توان مالی كافی برای خرید نداشته باشند. 
در این شرایط رونق كس��ب و كارهای آنالین بیشتر از گذش��ته خواهد شد. كاهش 
فروش خرده فروشان در همین ابتدای سال بر روند كاری آنها طی 12 ماه آینده تاثیر 

خواهد گذاشت. 
در این میان بیشترین آسیب متوجه صاحبان كسب وكار مواد غذایی خواهد بود. براساس 

پیش بینی متخصصان رش��د فروش خرده فروشان 
موادغذایی به دلیل رقابت شدید در ارزان فروشی و 
كاهش قیمت كاال حداقل یك درصد سقوط خواهد 
كرد. شركت KPMG یكی از چهار شركت بزرگ 
حسابرسی در جهان به شمار می رود و دفتر مركزی 

آن در هلند قرار دارد. 

آیا می دانستید

اگرشماهمدركسبوكارخودباچالشیروبهروهستید،درصورتتمایلمش�كلخودراازطریقایمیلbusiness@forsatnet.irبامادرمیانبگذاریدوپاسخخودرادرهمین
بخشپیگیریكنید.

علیمعروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

برای برخی مدیرعامالن سال 
2015 سالی دشوار خواهد بود 

و آنها را در معرض امتحانی 
بزرگ قرار خواهد داد. در این 

سال تالش های برخی از مدیران 
بزرگ دنیا حول به چالش كشیدن 

كسب و كارها یا بهبود برندهای 
آسیب دیده می چرخد



 65,512,80شاخص کل
(685,08)میزان تغییر
B 2,963,618,501ارزش بازار

B 1,128,615ارزش معامالت
M 564,218حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(49,52)1,949بانک ملت
(47,31)5,989گروه مپنا

(44,76)6,475نفت و گاز پارسیان
(33,22)741بانک صادرات
(30,31)828بانک تجارت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 15,86415,991پتروشیمی خارک

B 26,5796,872گلوکوزان
B 4,4004,694تایدواتر

B 2,2314,574سایپا آذین
B 12,4443,235فرآورده های نسوز

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,32684,339کمباین سازی
B 6,37318,057نوسازی تهران

B 3,07314,951توریستی آبادگران
B 11,8475,830فوالد امیرکبیر

B 27,2494,344پتروشیمی فناوران

درصد قیمتنام کامل شرکت
7,4603,99پگاه خراسان
9,8023,85تولیدی مهرام
3,7653,55کاشی حافظ
4,4063,14نصیرماشین

1,8172,6مسکن شمال شرق

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4)11,881افست

(4)3,698فرآوری مواد معدنی
(4)5,886شیمیایی فارس

(4)7,161شهد
(4)18,624قند لرستان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M32,673 B 49,186پارس خودرو
M27,836 B 37,587بانک صادرات
M25,677 B 28,116سایپا دیزل
M49,572 B 20,358ایران خودرو
M36,658 B 18,804بانک ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M49,572 B 20,358ایران خودرو
M39,964 B 6,673گروه مپنا
M36,658 B 18,804بانک ملت

M34,552 B 12,874صنایع آذرآب
M32,673 B 49,186پارس خودرو

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6642897پارس خودرو
7411868بانک صادرات
24351390ایران خودرو

15041332س. صنایع سیمان
9131316سایپا دیزل

 729,10شاخص کل
(10,00)میزان تغییر
B 596,325,498ارزش بازار

B 716,615ارزش معامالت
M 164,341حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
(1,81)14,257پتروشیمی زاگرس

(1,8)7,699پتروشیمی جم
ایرانیان (1,49)2,180پتروشیمی 
(1,38)3,723هلدینگ خاورمیانه

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

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

معامالت بورس اوراق بهادار 
دفع��ه  و 555  ه��زار  در 50 
انجام ش��د و طی آن شاخص 
ب��ا 685 واح��د  ب��ورس  کل 
کاهش ب��ه 65 ه��زار و 512 
واحد رس��ید. در اواخ��ر بازار 
شاهد جمع ش��دن صف های 
ش��رکت ها  از  تعدادی  فروش 
و بازگش��ت روند قیمتی آنها 
بودی��م و ب��اورود تع��دادی از 
نمادها به درصدهای مثبت در 
بخش هایی مانن��د خودرویی، 
لیزینگ  غذایی،  س��اختمانی، 
از  کم��ی  س��رمایه گذاری  و 
ش��یب تند منفی شاخص کل 
کاسته شد به طوری که بیش 
از 20 میلیون س��هم ش��رکت 
بازار س��هام  ایران خ��ودرو در 
معامله ش��د و آخرین قیمت 
هم ب��ا رش��د 0.24 درصدی 
معامالت  همراه شد. جزییات 
دیروز  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
گروه خودرو بیش��ترین ارزش 
معام��الت را در ب��ازار س��هام 
داش��ت. پس از گروه خودرو، 
گروه مالی و بانک ها بیشترین 
ارزش معام��الت را داش��تند. 
اف��ت  الزم ب��ه ذک��ر اس��ت 
ش��دید قیمت سهام شرکت ها 
در ب��ورس ته��ران موج��ی از 
نگران��ی را بین فع��االن تاالر 
شیشه ای ایجاد کرده و منجر 
ب��روز رفتاره��ای هیجانی  به 
به طوری ک��ه  اس��ت  ش��ده 
از  می��زان ف��روش حقیقی ها 
پیش��ی  حقوقی  س��هامداران 

گرفت. شرایط فوق سبب شد 
س��هامداران به فروش س��هام 
خ��ود اقدام کنن��د و حتی به 
گزارش های 9 ماهه شرکت ها 
نیز واکنشی نش��ان ندهند تا 
بیشتر در انتظار محرک قوی 
سیاس��ی و اقتصادی باش��ند. 
سرمایه گذاران بورسی در حال 
حاضر بیش از اینکه به دنبال 
حضور فعال در بازار س��هام و 
کسب سود باش��ند، بیشتر به 
فک��ر پیش بینی ک��ف ریزش 
قیمت ه��ا برای ورود به بورس 
هستند. در بازار فرابورس نیز 
ضم��ن معامله 164 میلیون و 
340هزار ورقه بهادار به ارزش 
717 میلی��ارد و 680 میلیون 
ایران  فرابورس  ریال، شاخص 
روی عدد 729 واحد ایس��تاد. 
معام��الت  ارزش  بیش��ترین 
به ن��ام گروه س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی ب��ا معامله 5 
میلی��ون و 400 هزار س��هم 
به ارزش 37میلی��ارد و 740 
میلی��ون ری��ال ثبت ش��د و 
ش��رکت قاس��م ایران و بانک 
حکمت ایرانی��ان در رده های 

بعدی قرار گرفتند. 

نشست 4 ساعته فعاالن 
بازار سهام با رییس 

سازمان بورس
مه��م  خبره��ای  ازجمل��ه 
پیرام��ون بورس دیدار جمعی 
از فع��االن ب��ازار س��هام ب��ا 
اوراق  رییس س��ازمان بورس 
بورس  بهادار، مدی��ران عامل 

ته��ران و فراب��ورس، مع��اون 
نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
س��ازمان ب��ورس ب��ود که در 
چهارس��اعته،  نشس��ت  ای��ن 
درخصوص  فطانت فرد  محمد 
اه��م تصمیمات اتخاذ ش��ده 
پیرام��ون صنایع بورس��ی، در 
کمیت��ه ثب��ات بازار س��رمایه 
گف��ت: تاکنون س��ه جلس��ه 
تفصیل��ی این کمیت��ه برگزار 
موضوعات��ی  درخص��وص  و 
بح�ث  تع��وی��ق  همچ����ون 
پاالیشگاه ه��ا،  کیفی س��ازی 
شف����اف س����ازی نح����وه 
قیمت گذاری خوراک تحویلی 
الزام��ات  پاالیش��گاه ها،  ب��ه 
مرب��وط ب��ه تدوی��ن مقررات 
خوراک  قیمت گذاری  اجرایی 
به  توج��ه  ب��ا  پتروش��یمی ها 
واگذاری این موضوع به دولت 
طبق مصوب��ه مجلس، صدور 
مجوز ب��رای پاالیش��گاه ها به 
منظور فروش محصوالت ویژه 
خ��ود در بازار آزاد، س��ازوکار 
ش��رکت های  مطالبات  تهات�ر 
اوره  پتروش��یمی تولیدکننده 
از دولت، بح��ث کاهش بهره 
ب��ه کاهش  ب��ا توجه  مالکانه 
قیمت های جهانی سنگ آهن، 
واگ��ذاری  ش��رایط  بررس��ی 
پروانه بهره ب��رداری معادن به 
ش��رکت های مربوطه ازطریق 
تعیی��ن  و  قانون��ی  فرآین��د 
انتفاع  حق  مطالب��ات  تکلیف 
مرب��وط به س��ال های قبل از 
از جمله مباحثی اس��ت   ،92
که تاکنون در جلسات کمیته 

بازار س��رمایه، پیرامون  ثبات 
آنها بح��ث و جمع بندی الزم 
رییس  اس��ت.  گرفته  صورت 
عی��ن  در  ب��ورس  س��ازمان 
ح��ال تاکید کرد ک��ه برخی 
از تصمیم��ات کمیت��ه ثبات، 
ش��دن مستلزم  اجرایی  برای 
تصویب نهایی در هیات دولت 
اس��ت ک��ه در ح��ال پیگیری 
این موضوع هس��تیم و طبیعتا 
نهای��ی،  تصوی��ب  درص��ورت 
مصوبات به اطالع س��هامداران 
و فعاالن بازار خواهد رس��ی�د. 
از س��وی دیگ��ر روز گذش��ته 
ول��ی اهلل س��یف، ریی��س کل 
بان��ک مرکزی از اقدامات نظام 
ب��رای حمایت  بانکی کش��ور 
از ب��ازار س��رمایه خب��ر داد و 
گفت: آثار ای��ن  حمایت ها در 
آینده نزدیک در بازار س��رمایه 
مش��خص و مش��هود می شود. 
وی اظهار داش��ت: نظام بانکی 
کش��ور عالقه من��د اس��ت که 
بازار س��رمایه جایگاه مهم تری 
را در تامی��ن مال��ی اقتص��اد 
برعه��ده گی��رد. ریی��س کل 
بانک مرک��زی افزود: معتقدم 
اولیه مناس��بی در  اقدام��ات 
بازار س��رمایه کش��ور ش��کل 
گرفت��ه، بنابرای��ن زمینه های 
رش��د ب��ازار س��رمایه فراهم 
خاطرنشان  است. سیف  شده 
کرد: حض��ور بانک ها با روش 
بازار  در  می توان��د  مس��تقیم 
باش��د،  تاثیرگ��ذار  س��رمایه 
را  اقداماتی  بانک ه��ا  هرچند 

در این زمینه انجام داده اند. 

وعده هایی که 
عملی نمی شود

با وجود برگزاری جلسه های 
بس��یار در هفته ه��ای اخی��ر 
و وعده های��ی درب��اره بهب��ود 
وضعیت بازار س��هام، بسیاری 
از س��هامداران در ح��ال رصد 
بازار ب��وده و از خریدوفروش 
می کنند.  خ��ودداری  س��هام 
ش��رایط پیش آمده بیشتر به 
عملی نش��دن وعده های داده 
ش��ده برمی گردد که جوی از 
بی اعتمادی را در بازار س��هام 

ایجاد کرده است. 
نش��ان  آم��ار  ب��ه  نگاه��ی 
می دهد از نیمه دی ماه س��ال 
گذش��ته ت��ا دیروز ش��اخص 
بورس ح��دود 24 هزار واحد 
اف��ت ک��رده و قیمت س��هام 
بس��یاری از ش��رکت ها نیز در 
این مدت بی��ش از 40 تا 50 

درصد کاهش یافته است. 
از زم��ان حض��ور ریی��س 
جدید س��ازمان بورس اوراق 
به��ادار تاکنون، بازار س��هام 
17 روز معامالت��ی را به ثبت 
رسانده است که در این میان 
تنها چهارروز  بورس  شاخص 
مثب��ت و 13 روز منفی بوده 
اس��ت و در مجموع تا دیروز 
تقریب��ا 4600 واح��د افت و 
تنها 723 واحد رش��د کرده 
است و متوس��ط نزول 230 
واح��دی را برای ه��ر روز از 
رییس  زمان حضور ششمین 
ثبت رسانده  به  بازار سرمایه 

است. 

بازار سهام کانال 65 هزار واحدی را هم می آزماید

سرمایه گذاران در
جست و جوی کف شاخص کل

دول���ت در سی��اس��ت ه�ای 
اقتصادی خود در بسته خروج از 
رکود غیر تورمی به طور مستقیم 
وظایفی را به بورس کاالی ایران 
واگذار کرده اس��ت ت��ا از طریق 
مکانیس��م معامالتی بورس کاال 
ب��رای حرکت به س��مت اقتصاد 
آزاد و بازار رقابتی در دادوس��تد 
کاالها استفاده کند. از مهم ترین 
م��واردی که در بس��ته خروج از 
رکود به بورس کاال اش��اره شده 
اس��ت ب��ه »تقوی��ت بورس های 
کاالی��ی و حمایت از مکانیس��م 
عرضه و تقاضا برای کشف قیمت 
محص��والت و همچنی��ن خروج 
دولت از قیمت گذاری محصوالتی 
که در بورس کاال و انرژی معامله 
می شود«، »اس��تفاده از ظرفیت 
ب��ورس کاالی ایران برای فروش 
ام��الک و مس��تغالت بانک ها و 
»تعمیق  دولتی«،  موسسات های 
بازار کااله��ای مختلف و تامین 
مالی بنگاه های تولیدی از طریق 
معامالت س��لف موازی و سپرده 
کاالی��ی« و »اج��رای م��اده 33 
قان��ون بهره وری کش��اورزی که 
ب��ه درج قیمت ه��ای تضمین��ی 
در  کش��اورزی  محص��والت 
بورس به ج��ای خرید تضمینی 
دولت« اختصاص دارد. ش��اهین 
ارشد  کارش��ناس  ش��ایان آرانی، 
گفت وگ��و  در  س��رمایه  ب��ازار 
ب��ا س��نا از زوای��ای مختلف به 
بررس��ی و چرای��ی محول کردن 
ماموریت ه��ای ای��ن چنین��ی از 
س��وی دول��ت ب��ه ب��ورس کاال 

پرداخته است. 

ایجاد بازار سراسر رقابتی 
هدف اصلی دولت

دولت  تصمیم  به  شایان آرانی 
مبن��ی بر عرضه و قیمت گذاری 
کلی��ه محصوالت در بورس کاال 
اشاره کرد و گفت: این تصمیم 
نش��ان می دهد دولت به دنبال 
ب��ازار آزاد و رقابت��ی از طریق 
س��ازوکار ش��فاف ب��ورس کاال 
اس��ت به طوری که قصد دارد با 
به��ا دادن به بخ��ش خصوصی، 

بس��تر رقابتی ش��دن بازار کاال 
را فراهم کند. کارش��ناس ارشد 
مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه 
به  ط��ور حتم ب��ا تقویت بخش 
خصوص��ی در تولی��د کش��ور و 
تن��وع عرضه کنن��دگان، کارایی 
بورس کاال نیز به مراتب بیشتر 
می ش��ود افزود: ح��ذف رانت و 
دالل��ی از بازار کاال و رس��یدن 
تولید کنندگان  به  واقعی  س��ود 
از  تولی��د  رون��ق  پای��ان  در  و 
این  اجرای  ثم��رات  اصلی ترین 
مصوبه اس��ت. وی تصریح کرد: 
یک��ی از مواردی ک��ه می تواند 
بورس کاال را به سمت معامالت 
اس��تاندارد و بین المللی س��وق 
ده��د، پایان انحص��ار در عرضه 
به طوری که  اس��ت  محص��والت 
در بورس ه��ای کاالی دنی��ا به 
دلی��ل عرض��ه گس��ترده ی��ک 
محص��ول و وج��ود متقاضی��ان 
نی��ز  عرضه کنن��دگان  زی��اد، 
باه��م رقابت می کنن��د که این 
عادالنه  اوج کشف  نقطه  اتفاق، 
ش��ایان آرانی  قیمت هاس��ت. 
اف��زود: ام��ا در کش��ور م��ا به 
دلی��ل کمبود تولی��د در برخی 
محصوالت یا اینکه یک شرکت 
دولتی یا وابس��ته به دولت تنها 
محص��ول  ف��الن  تولید کنن��ده 
اس��ت،  فلزی  ی��ا  پتروش��یمی 
ام��کان رقاب��ت عرضه کنندگان 
در ب��ورس کاال وج��ود ن��دارد. 
بورس  ب��ه  ای��راد  ای��ن  البت��ه 

کاال وارد نیس��ت و به س��اختار 
دولت��ی اقتصاد م��ا برمی گردد 
که امیدواریم ب��ا تقویت بخش 
خصوص��ی در س��ال های آینده 
ش��اهد عرضه کنندگان متنوع تر 
انحصاری  کااله��ای  درخصوص 
در بورس کاال باش��یم. به گفته 
شایان آرانی، کارشناسان دولت 
ب��ه خوب��ی از مزیت های بورس 
قوانی��ن  وج��ود  کاال همچ��ون 
مدون، شفافیت، پاسخگو بودن، 
کش��ف قیمت عادالن��ه و تامین 
نیاز آس��ان واحده��ای تولیدی 
واق��ف بوده و از این رو درصدد 
کاهش هزینه های خود در بازار 
کاال هس��تند. وی ب��ه تمرک��ز 
ب��ورس  در  کااله��ا  مب��ادالت 
اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: 
ب��ا برنامه های��ی ک��ه دولت در 
پی��ش گرفته اس��ت، بازارهایی 
کش��اورزی  فل��زات،  همچ��ون 
و پتروش��یمی به ج��ای وجود 
پراکنده  و  جزی��ره ای  بازارهای 
و همچنی��ن ب��دون ارتباط��ات 
و  صحی��ح  ط��رزی  ب��ه  الزم، 
ب��ورس کاال متمرکز  قانونی در 
می ش��وند ک��ه با تحق��ق کامل 
این موضوع، عمده حجم عرضه 
و تقاض��ای کاالهای مختلف در 
سراس��ر کش��ور در بورس کاال 
اتفاق،  ای��ن  و  ش��کل می گیرد 
افزایش عمق بازار و کش��ف هر 
 چه عادالن��ه قیمت ها را در پی 

خواهد داش��ت. 

پایان شائبه در مزایده ها با 
مکانیسم بورس کاال 

تاکید دولت  وی در خصوص 
در بسته خروج از رکود به آغاز 
مزای��ده ام��الک و مس��تغالت 
بانک ه��ا و نهاده��ای دولتی از 
طری��ق ب��ورس کاال گفت: این 
تصمی��م نیز در راس��تای پایان 
غیر ش��فاف  مزایده های  و  رانت 
گرفت��ه ش��ده اس��ت چ��را که 
تابل��وی  ب��ر  زدوبن��د  ام��کان 
برای  ب��ورس کاال که  معامالت 
همگان قابل رصد اس��ت وجود 
ن��دارد و امالک م��ازاد بانک ها 
ب��ه  به ص��ورت کام��ال ش��فاف 
کارشناس  این  می رسد.  فروش 
البته  بازار سرمایه تصریح کرد: 
ذک��ر این موارد ب��ه معنای آن 
نیس��ت که در عم��ده مزایده ها 
اما بر  تخلف ص��ورت می گیرد، 
هیچ کس پوش��یده نیس��ت که 
ش��فافیت الزم در روند مزایده 
ام��الک و مس��تغالت دولتی و 
بانک ها وج��ود ندارد و اگر این 
معام��الت نی��ز در ب��ورس کاال 
انجام ش��ود، ای��ن مزایده ها در 
و  مش��خص  قوانین  چارچ��وب 
ب��دون هرگونه ش��ائبه ای انجام 
با  بهتر  ب��ه عب��ارت  می ش��ود. 
اجرای ای��ن کار و امکان ورود 
مزایده،  ب��ه  خری��داران  هم��ه 
بازه��م ش��اهد از بی��ن رفت��ن 
ام��الک  ف��روش  در  انحص��ار 

خواهیم بود. 

تامین مالی از رسالت های 
بورس کاالست

ش��ایان آرانی با اشاره به اینکه 
یک��ی از برنامه ه��ای مهم دولت 
ب��رای خ��روج کش��ور از رکود، 
تامی��ن مالی بنگاه های اقتصادی 
از طریق بازار سرمایه است گفت: 
طی ماه های اخیر معامالت اوراق 
س��لف موازی بر پایه سنگ آهن 
در بورس کاال راه اندازی ش��د که 
براساس آمار، ش��رکت گل گهر 
ظرف س��ه روز کاری توانس��ت 
طری��ق  از  توم��ان  83میلی��ارد 
انتش��ار ای��ن اوراق تامین مالی 
کند که ایج��اد این اب��زار نوین 

مالی جای تحسین دارد. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه 
تصریح کرد: اوراق س��لف موازی 
در واق��ع تامی��ن مالی اس��المی 
کوتاه مدت اس��ت که می توان بر 
پایه س��ایر محص��والت نیز این 
ق��رارداد را اجرایی ک��رد. وی به 
مس��یر طوالنی و پ��ر پیچ و خم 
اخذ تس��هیالت از سیستم بانکی 
اش��اره کرد و گفت: تامین مالی 
بنگاه ه��ای تولی��دی از طری��ق 
معام��الت اوراق س��لف م��وازی 
استاندارد از بورس کاال به مراتب 
گرفت��ن  از  راحت ت��ر  و  بهت��ر 
تسهیالت از سیستم بانکی است 
به طوری ک��ه اگر تولیدکنندگان 
در صنایع مختلف از ویژگی های 
این اوراق مطلع ش��وند، به زودی 
ای��ن راه را ب��رای تامی��ن مالی 

ترجیح می دهند. 
س��رمایه گذاران  طرف��ی  از 
نی��ز باتوج��ه ب��ه باالت��ر بودن 
س��ود تضمین ش��ده این اوراق 
نسبت به س��ود بانک، به سمت 
س��رمایه گذاری در این ابزارهای 

نوین مالی جذب خواهند شد. 
آران��ی،  ش��ایان  گفت��ه  ب��ه 
درصورتی ک��ه مس��ئوالن ب��ازار 
سرمایه و دولت، توسعه این گونه 
ابزاره��ای تامین مال��ی را جدی 
بگیرند، بدون ش��ک بورس کاال 
می توان��د از طریق این معامالت 
بر اعتبار و ش��هرت خود در بازار 

داخلی و بین المللی بیفزاید. 

بازار رقابتی بورس کاال بازوی دولت برای مبارزه با رانت و داللی
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انتشار اسامی شرکت های فعال تر 
بورس اوراق بهادار

فهرست شرکت های فعال تر بورس اوراق بهادار تهران 
برای دوره س��ه ماهه س��وم س��ال 93 اعالم شد. صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، مخابرات ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، شرکت ارتباطات سیار، سرمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروش��یمی تامین (تاپیکو) پنج شرکت فعال تر بورس 
اوراق بهادار در پاییز امسال بودند. همچنین سرمایه گذاری 
غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک ملت، معدنی و 
صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران، گروه مپنا، گروه 
مدیریت س��رمایه گذاری امید، بانک پاسارگاد، معدنی و 
صنعتی چادرملو و کشتیرانی ایران در رتبه های ششم تا 
پانزدهم جدول فعال ترین شرکت های بورسی در سه ماهه 
س��وم س��ال 93 قرار دارند. در عین حال، رتبه های 16تا 
20 نیز برای ش��رکت های ایران خ��ودرو، بانک صادرات، 
بانک تجارت، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و فوالد 

خوزستان به ثبت رسیده است. 

درج نماد اوراق مرابحه 
مگاموتور در فرابورس

مدیریت امور ناش��ران شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد اوراق 
مرابحه مگاموتور در سامانه پس از معامالت این شرکت 
خبر داد. شرکت مگاموتور قصد دارد برای تامین سرمایه 
مورد نیاز خرید مواد اولیه، اوراق مرابحه ای را به ارزش 
100 میلیارد تومان با نرخ سود علی الحساب 20 درصد 
در فرابورس ایران منتش��ر کند. مدل بازارگردانی این 
اوراق مبتنی بر حراج بوده و سود اوراق سه ماه یکبار به 

دارندگان پرداخت خواهد شد. 

عرضه محصوالت روسیه، آرژانتین 
و چین در بورس کاال

روز گذش��ته تاالر معامالتی بورس کاال شاهد عرضه 
محصوالت کشورهای روسیه، آرژانتین و چین بود. در 
تاالر محصوالت کش��اورزی، 25 تن جو دامی روس��یه 
ب��ا قیمت پای��ه 9580 ریال و به صورت نس��یه عرضه 
شد. کنجاله س��ویا پلیت آرژانتین نیز با حجم 15 تن 
و با قیمت پایه 17 هزار و 800 ریال، به صورت نس��یه 
روی تابل��وی عرضه رفت. در ت��االر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی، 100 تن جوش شیرین شرکت چنگو 

کوکونات چین با قیمت پایه 9500 ریال عرضه شد. 

رشد 150 درصدی معامالت بورس 
انرژی در 2 هفته گذشته

مجموع معامالت بورس انرژی در دو هفته گذشته، 
به 686 میلیارد ریال رسید. در این دو هفته، 29 هزار 
و 570 قرارداد س��لف موازی اس��تاندارد برق به ارزش 
262میلیارد ریال معامله ش��د. حجم معامالت برق در 
این دوهفته نس��بت به دو هفته قبل از آن (5 دی ماه 
جاری) حدود 80 درصد و ارزش معامالت برق نزدیک 
70درصد رشد داشت. براساس این گزارش در دو هفته 
منته��ی به 19 دی ماه ارزش معامالت در س��ه بخش 
برق، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و سایر حامل های 

انرژی رشد150 درصدی را به ثبت رسانده است. 

 »EPS« پوشش 89 درصدی
الکتریک خودرو شرق

شرکت الکتریک خودرو شرق در دوره 9 ماهه امسال با 
اختصاص 96 ریال سود به ازای هر سهم معادل 89 درصد 
از پیش بینی هایش را پوشش داد. »خشرق« پیش بینی 
سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 210 میلیارد ریال 
مبلغ 55 ریال و آخرین پیش بینی مبلغ 155 ریال اعالم 
کرده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده و 

حسابرسی شده مبلغ 61 ریال محقق شد. 

کسب 210 میلیارد ریال 
سود انباشته »شپارس«

شرکت بین المللی محصوالت پارس در دوره 12ماهه 
منتهی به 31 ش��هریور ماه 93 مع��ادل 210میلیارد 
و 311 میلی��ون ریال س��ود انباش��ته پای��ان دوره در 
حس��اب های خود منظور کرد. از درآمد این ش��رکت 
بهای تمام کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص 

دوره به 33 میلیارد و 599 میلیون ریال رسید. 

 » EPS «اعالم جدیدترین
سیمان تهران

شرکت سیمان تهران پیش بینی درآمد هر سهم این 
ش��رکت در دی ماه امس��ال را با کاهش 285 درصدی 
به مبلغ 738 ریال اعالم کرد. هیات مدیره این شرکت 
سیاست تقسیم سود نقدی شرکت در سال مالی جاری 
را 90 درصد سود خالص اعالم کرده است. گفتنی است 
این ش��رکت در دوره 9 ماهه توانست مبلغ 357 ریال 
به ازای هر سهم خود اختصاص دهد و به 48 درصد از 

پیش بینی هایش برسد. 

اعالم دالیل تغییرات 
پیش بینی های روزدارو

کاهش مبلغ فروش نس��بت ب��ه پیش بینی قبلی، 
افزایش هزینه های مالی بابت خرید س��هام ش��رکت 
پاالی��ش و پژوهش خ��ون و افزایش درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری بابت محاسبه سود مصوب مجمع سال 
92 ش��رکت پاالیش و پژوهش خون موجب ش��د تا 
پیش بینی درآمد هر سهم شرکت روزدارو در دی ماه 

امسال با 40 درصد کاهش به 266 ریال برسد.

شاخص کل بورس به کانال
 65 هزار واحد سقوط کرد

شاخص کل بورس در پایان معامالت روز یکشنبه 21 
دی م��اه 93 در ادامه روند نزولی دوهفته ای، 685 واحد 
اف��ت کرد و با ترک کان��ال 66 هزار واحدی به رقم 65 
هزار و 512 واحد افت کرد. ارزش بازار نیز به 296هزار 
میلیارد تومان رس��ید. تعداد معامالت انجام شده در روز 
گذش��ته 50 هزار و 555 فقره بود و ارزش معامالت به 

112 میلیارد تومان رسید. 

نماگر بازار سهام

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

سیدمحمد صدرالغروی
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ب��رای  س��ختی  زمس��تان 
سهامداران بازار سرمایه کشور 
در حال گذر اس��ت . روزهایی 
ک��ه س��هامداران ش��اهد آن 
هس��تند ک��ه پس اندازه��ای 
خرد آنها همچون یخ در برابر 
آفت��اب، آب می ش��ود . هفته 
پیش بود که وزی��ر اقتصاد با 
تاکی��د بر اینک��ه قیمت ها در 
بازار س��رمایه به کف رس��یده 
اس��ت، گفت: برخ��ی صنایع 
با مش��کالتی مواجه هس��تند 
ک��ه دولت به دنب��ال حمایت 
از آنهاس��ت تا از این مس��یر 
بازار س��رمایه به تعادل برسد . 
ام��ا از آن زم��ان ش��اهد افت 
عمده  در  15 درص��دی  باالی 
سهام بازار بودیم . سهامدارانی 
ک��ه اعتماد خ��ود را به وعده 
مس��ئوالن از دست داده اند . از 
سوم آذر تاکنون، بازار به دلیل 
عدم برآورده شدن انتظاراتش 
در مورد تواف��ق جامع و پس 
از آن به دلیل کاهش ش��دید 
قیمت جهان��ی نفت وارد یک 
اص��الح عمیق ش��ده اس��ت . 
روز گذش��ته در اواسط زمان 
معامالت��ی ش��اهد جمع آوری 
صف فروش بسیاری از سهام و 
افزایش تقاضا بودیم . ارزندگی 
می تواند  س��هام  قیمت ه��ای 
افزایش  این  دلی��ل  مهم ترین 

تقاضا در بازار باشد . 
کل  ریی��س  گذش��ته  روز 
بانک مرکزی از اقدامات نظام 
بانکی کش��ور ب��رای حمایت 
از ب��ازار س��رمایه خب��ر داد و 
گفت: آثار ای��ن حمایت ها در 
آینده نزدیک در بازار سرمایه 
مش��هود می شود .  و  مشخص 
ول��ی اهلل س��یف در پاس��خ به 
پرسش��ی در خص��وص اینکه 
برنامه ای  مرک��زی  بان��ک  آیا 
ب��رای کمک به بازار س��رمایه 
دارد یا خیر و اینکه بازار مالی 
که متش��کل از بازار س��رمایه 
و پول اس��ت از یکدیگر تاثیر 

می پذیرن��د ی��ا خی��ر، گفت: 
نظام بانکی کش��ور عالقه مند 
اس��ت که بازار سرمایه جایگاه 
مهم ت��ری را در تامی��ن مالی 
اقتصاد برعهده گیرد . باید دید 
اقدام��ات چه زم��ان و چگونه 
اث��ر خ��ود را بر ب��ازار خواهد 

گذاشت . 
آمارهای  آخرین  براس��اس 
نقدینگ��ی در  اع��الم ش��ده، 
پایان آبان ماه امس��ال به 670 
ه��زار میلیارد تومان رس��یده 
ک��ه 12.7 درصد نس��بت به 
اسفند س��ال گذشته و 24.3 
درصد در 12 م��اه منتهی به 
آبان رشد داشته است . به نظر 
می رسد، دولت با توجه به نیاز 
به کنت��رل نقدینگی جامعه و 
همچنین ج��ذب نقدینگی از 
طری��ق فروش ش��رکت ها در 
ب��ازار قاعدتا نی��از دارد توجه 
وی��ژه ای را ب��ه بازار س��رمایه 

داشته باشد . 
جهان��ی  بازاره��ای  در 
همچن��ان فلزات اساس��ی در 
س��ال جاری می��الدی با روند 
کاهش��ی مواج��ه بودن��د . فلز 
پایین تری��ن میزان  م��س در 
در چهار س��ال و نیم گذشته 
قرار گرف��ت . با توجه به اینکه 
فل��ز مس ب��ا افزایش بیش��تر 
عرضه نسبت به تقاضا مواجه 
است سیاست های پولی بانک 
مرک��زی آمری��کا و همچنین 
بان��ک مرکزی چین  اقدامات 

می تواند رون��د قیمت مس را 
تغییر دهد.

س��نگ آهن جهان��ی که در 
یک س��ال گذش��ته بهای آن 
50 درصد کاهش داشته است، 
در طول هفته گذش��ته بهای 
س��نگ آهن ایران با اینکه در 
داشت،  ثبات  دیگر  کشورهای 
در ایران روند صعودی خود را 
ادامه داد و این موضوع س��بب 
رون��ق در معام��الت این ماده 
معدن��ی در بازار داخلی ش��ده 
اس��ت . به نظر می رسد، اگرچه 
انتظار آنکه بتوان در کوتاه مدت 
شاهد رشد قیمتی در این ماده 
معدنی باشیم، وجود ندارد اما 
نمی توان کاهش بیش از حدی 

برای آن متصور شد . 
همچنی��ن در ب��ازار ش��اهد 
بودی��م، در گروه خ��ودرو، نماد 
ایران خ��ودرو نیز به عنوان رهبر 
این گ��روه روند مثبتی به خود 
گرف��ت . پارس خ��ودرو با صف 
خری��د به کار خود پای��ان داد . 
گ��زارش  جدیدتری��ن  طب��ق 
منتشر شده در صنعت خودرو، 
تولید انواع کامیون در کش��ور 
207 درص��د افزای��ش یافت��ه 
است . آذرماه امسال تولید انواع 
کامیون در س��ایپادیزل با رشد 
750 درصدی از 80 دس��تگاه 
به 680 دس��تگاه افزایش یافته 

است . 
در صنعت ب��رق، به نقل از 
وزارت  اطالع رس��انی  پای��گاه 

نی��رو )پ��اون(، می��زان تولید 
ابتدای امسال  از  برق کش��ور 
و  ه��زار   224 ب��ه  تاکن��ون 
795.1 گیگاوات رس��یده که 
این میزان 5.67 درصد بیش 
از ان��رژی تولیدی کش��ور در 
زمان مش��ابه پارس��ال است . 
همچنان می توان صنعت برق 
و نیروگاهی در بازار س��رمایه 
پرپتانس��یل ترین  از  یک��ی  را 
صنایع در آینده بازار دانست . 
واقعی س��ازی قیمت ها توسط 
دول��ت در ای��ن صنعت برگ 

برنده آن محسوب می شود.
در ب��ازار نفت، ب��ا توجه به 
بهای  کاه��ش 50 درص��دی 
برخ��ی  تابس��تان،  از  نف��ت 
ش��رکت های ب��زرگ نفتی از 
جمله »ش��ل« ذخیره س��ازی 
نفت در نفتکش های غول پیکر 
را در دس��تور کار خ��ود قرار 
داده اند . ش��رکت های نفتی با 
توجه ب��ه کاهش قیمت ها که 
به پایین ترین حد خود در پنج 
سال اخیر رسیده است، انتظار 
این محصول  افزایش قیم��ت 

استراتژیک را دارند . 
بهره ب��رداری از پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج ف��ارس می تواند 
خب��ر خوش��ی ب��رای تاپیکو 
باش��د . طب��ق گفت��ه علیرضا 
کدی��ور، مدیر خط��وط لوله و 
مخابرات منطقه جنوب شرق 
کش��ور، هم اکنون بهره برداری 
واحد ب��ه واحد در بزرگ ترین 

پاالیشگاه نفت کشور در حال 
انجام اس��ت، شبکه توزیع آب 
آتش نشانی پاالیشگاه میعانات 
خلیج ف��ارس  س��تاره  گازی 
واح��د  نخس��تین  به عن��وان 
در  پاالیش��گاه  ای��ن  ایمن��ی 
حال راه اندازی است . براساس 
برنامه ریزی انجام ش��ده، پس 
از بهره ب��رداری بخش ایمنی، 
نوبت ب��ه فلرهای پاالیش��گاه 
می رس��د، ق��رار اس��ت فلرها 
از مس��یر انتهای��ی، بخش به 
بخش به بهره برداری برسد . با 
بهره برداری کامل از پاالیشگاه 
روزانه  خلیج ف��ارس،  س��تاره 
36 میلی��ون لیت��ر بنزی��ن و 
به  گازوییل  لیت��ر  14میلیون 
ظرفی��ت تولی��د فرآورده های 
نفتی کشور اضافه خواهد شد . 
ازجمله صنایعی که می تواند 
از کاهش قیمت ه��ای جهانی 
)همچ��ون قیمت نفت( س��ود 
ببرن��د، صنع��ت روانکاره��ا و 
صنعت تایرسازی است. قیمت 
کائوچوی جهانی در چهار سال 
اخیر به کمتری��ن میزان خود 

رسیده است . 
پکرم��ان، پکوی��ر و پتایر از 
صنعت تایرس��ازی پتانس��یل 
دارن��د .  را  رش��د س��ودآوری 
ایران تای��ر ب��ا توج��ه به طرح 
توس��عه و رس��اندن ظرفی��ت 
تولید ش��رکت به 20 هزار تن 
در س��ال، چش��م انداز روشنی 

برای سودآوری دارد.
ب��ا  می ت��وان  نهای��ت  در 
توج��ه به افت ش��دید قیمتی 
س��هام در دو ماه��ه اخیر، به 
اف��رادی ک��ه دی��د بلند مدت 
ب��ه ب��ازار و خوش بینان��ه به 
هس��ته ای  جامع  توافق  بحث 
بررس��ی  پیش��نهاد  دارن��د، 
س��هام ارزن��ده و غیر مرتب��ط 
با کاه��ش قیمت نف��ت داده 
شود . در هر حال بازار سرمایه 
و  سیس��تماتیک  ریسک های 
غیر سیس��تماتیک خاص خود 
را دارد و فرد سرمایه گذار باید 
با چش��مانی ب��از در این بازار 

قدم بگذارد.

بلند مدتی ها با احتیاط خرید کنند

زمستان سخت بازار سرمایه

س��رمایه گذاران در بازار سرمایه 
تحلی��ل  از  بهره گی��ری  ب��دون 
فاندمنتال و تعیین اثر پذیری سود 
هر سهم ش��رکت ها از متغیرهای 
ب��رون زا، رفتاره��ای هیجانی را از 
خود نشان می دهند، بنابراین گام 

اول ب��رای تصمیم گیری خروج از 
بازار س��رمایه یا ماندن در شرایط 
فعل��ی، تحلی��ل متغیرهای کالن 
اقتصاد جهانی، داخلی و متغیرهای 

سیاسی است  . 
رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران 
در شرایط فعلی مشابه رکود اقتصاد 
جهانی است که بدون تحلیل، اقدام 

به فروش سبد سرمایه گذاری خود 
کرده و خروج از بازار را ترجیح دادند  . 
برای بررسی بیش��تر در این زمینه 
صنایع مختلف را مورد بررسی قرار 

می دهیم .
صنعت پتروشیمی: 

صنع��ت پتروش��یمی متاثر از 
گاز  قیمت  ریسک سیستماتیک 

است. عدم ش��فافیت برنامه های 
دول��ت در زمین��ه تعیی��ن نرخ 
خوراک پتروش��یمی ها برای بازه 
زمانی میان مدت مثال 10 سال و 
تعیین نرخ گاز خوراک و سوخت 
پتروش��یمی ها با موازات بررسی 
بودجه ساالنه موجب شده است 
که س��ایه تردید بر خرید سهام 

ش��رکت های پتروشیمی بیش از 
پیش باش��د  . در تحلی��ل حاضر 
با اس��تفاده از اطالع��ات آخرین 
بودجه س��ال جاری ش��رکت ها، 
میزان تاثیرپذیری سود هر سهم 
سال آتی شرکت های متانولی با 
تغیی��ر نرخ گاز خ��وراک برآورد 

شده است: 

مش��اهده  ک��ه  همان ط��ور 
می ش��ود، با کاهش نرخ خوراک 
واحد ه��ای پتروش��یمی متانولی 
به 10 س��نت در ه��ر متر مکعب 
بیش��ترین تاثیر پذی��ری مثب��ت 
پتروش��یمی خارک  ب��ه  مربوط 
ب��ا افزای��ش 1149 ریال س��ود 
هر س��هم و س��پس پتروشیمی 
ف��ن آوران با 798 ریال و در آخر 

پتروشیمی زاگرس است.
بای��د اذعان داش��ت که تحلیل 

حاضر ب��ا توجه ب��ه تاثیر پذیری 
س��ود هر سهم واحدهای متانولی 
با توجه به کاهش نرخ گاز خوراک 
به 10 س��نت در هر متر مکعب با 
نرخ تس��عیر مبادالت��ی 28500 
اس��ت، حال باید هم��ه آیتم های 
موثر بر این ش��رکت ها را جداگانه 
مورد بررسی قرار داد و در مجموع 
در مورد نگه��داری یا فروش آنها 
ح��ال  در  ک��رد.  تصمیم گی��ری 
حاضر قیمت جهان��ی متانول به 

کمتری��ن می��زان خ��ود در چند 
س��ال اخیر ب��ه 250 دالر در هر 
تن رس��یده و این قیمت، قیمتی 
است که دیگر واحدهای متانولی 
جه��ان با کاه��ش آن نمی توانند 
در م��دار تولید باش��ند، بنابراین 
متانول  نرخ جهانی  بدبینانه ترین 
نرخ های فعلی اس��ت که می تواند 
با صعود قیمت نفت، دوباره رشد 
قیمت��ی را تجربه کند. ش��رکت 
پتروش��یمی خارک به رغم تولید 

متان��ول محص��والت  LPG ب��ه 
مانند پروپان، بوتان تولید می کند 
که با کاهش قیمتی ش��دیدی از 
930 دالر در ش��هریور ماه تا 400 
روبه روست، همچنین  فعلی  دالر 
افت قیم��ت LPG از 930 دالر 
در ش��هریور ماه به کمت��ر از 600 
دالر در دی ماه س��ال جاری نوید 
ارائه بودجه سال آتی پتروشیمی 
خارک با س��ود به مراتب کمتری 
نسبت به سال جاری خواهد بود . 

لیکن می ت��وان امید داش��ت که 
افزایش ن��رخ دالر آزاد به 3500 
تومان بخشی از کاهش سود سال 
آت��ی را جبران کند. پتروش��یمی 
زاگرس ب��ا توجه به تک محصولی 
بودن متان��ول، تاثیر قابل توجهی 
را از این امر می پذیرد . در ش��ماره 
بع��دی تحلیل جامعی از وضعیت 
نرخ های جهانی، نرخ تسعیر ارز بر 
ش��رکت های متانولی ارائه خواهد 

شد . 

راهکارهایی برای حضور در بازار سرمایه در شرایط فعلی
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چرا تکمبا 120 میلیون 
صف فروش دارد؟

 
 این س��والی اس��ت که چندی اس��ت از س��وی 
بسیاری از سهامداران این شرکت که فعالیت اصلی 
آن طراحی، س��اخت، مونتاژ، نص��ب و فروش انواع 
کمباین، تراکتور، بیلر، موتور و س��ایر ماش��ین آالت 
و ادوات کش��اورزی و همچنی��ن قطع��ات و ل��وازم 
یدکی آنها اس��ت، به کرات پرسیده می شود و دنبال 
دلی��ل این صف فروش حجیم که هیچ تقاضایی هم 
برای آن وجود ندارد می گردن��د. در حالی که جواب 
این س��وال بسیار ساده اس��ت. تنها کافی است شما 
نگاهی به نس��بت قیمت به درآمد 40، 62 واحدی 
این س��هم و نس��بت قیمت به درآمد میانگین گروه 
ماش��ین آالت و تجهیزات که 9.5 اس��ت و تکمبا در 
آن ق��رار دارد و همچنین نس��بت قیمت به درآمد 
کل ب��ازار که در حوالی پنج مرتب��ه قرار دارد دلیل 
صف فروش را به خوبی مشخص می کند. شاید برای 
خوانندگان مفهوم این نس��بت به درستی جا نیفتاده 
باش��د، بدین منظور الزم به توضیح اس��ت نس��بت 
قیمت به درآمد 40 مرتبه، یعنی اگر س��هام شرکت 
را با قیمت فعلی خریداری کنیم و شرکت با افزایش 
س��ودآوری یا به قول بازاری ها تعدیل مثبت مواجه 
نشود، 40 سال طول خواهد کشید تا سرمایه گذاری 
ما برگش��ت داش��ته باش��د! حال تص��ور کنید چه 
کس��ی حاضر است چنین س��رمایه گذاری را با نرخ 
2.5درصد س��االنه انجام دهد!؟ البته شاید دوستان 
حرفه ای تر خرده بگیرند که شرکت پتانسیل تعدیل 
مثبت س��ود باالیی داش��ته و این اع��داد و ارقام به 
مرور زم��ان با افزایش س��ودآوری ش��رکت تعدیل 
ش��ده و هم نرخ بازگش��ت س��رمایه کم شده و هم 
نرخ سود س��رمایه گذاری باال خواهد رفت. بر فرض 
که این حرف درس��ت باش��د و در ای��ن وضعیت بد 
اقتصادی حاکم بر کش��ور سود ش��رکت تا دو برابر 
نیز رش��د کند، در این صورت باز هم نرخ بازگشت 
س��رمایه از 40 سال به 20 سال رسیده و نرخ سود 
سرمایه گذاری پنج درصد می ش��ود. بنابراین با این 
اوصاف مش��اهده می کنید که اگر بنا به اصالح این 
نس��بت P ب��ر E باال از طریق افزایش مخرج کس��ر 
یا رشد س��ودآوری باشد، سود ش��رکت باید حدود 
هشت برابر ش��ود یا به عبارتی شرکت تعدیل مثبت 
700 درص��دی بدهد تا با نس��بت قیمت به درآمد 
پن��ج واح��دی میانگین فعلی بازار هماهنگ ش��ود. 
البته اتفاقی که در حال حاضر امکان بیشتری دارد 
اص��الح این نس��بت از طریق کاهش صورت کس��ر 
یعنی قیمت س��هم است. یعنی تمام اتفاقاتی که در 
جهت مثبت در سودآوری می تواند سهم را به تعادل 
برس��اند، باید در جهت منف��ی در قیمت رخ دهد تا 
س��هم متعادل شود. بنابراین سهامداران تکمبا برای 
متعادل ش��دن سهم خود در شرایط فعلی بازار باید 

به دنبال یکی از دو اتفاق ذکر شده در باال باش��ند.
البته دلیل اینکه این صف فروش سنگین به یکباره 
پس از بازگشایی سهم نمود پیدا کرد و تا قبل از بسته 
شدن سهم توسط سازمان شاهد رشد قیمت هر روزه 
و سرسام آور سهم بودیم، به افزایش سرمایه شرکت از 
مح��ل مازاد تجدید ارزیاب��ی دارایی های ثابت )زمین( 
بازمی گردد! این افزایش س��رمایه 232درصدی )یعنی 
هر یک س��هم به 3.32 س��هم پس از افزایش سرمایه 
تبدیل ش��ده اس��ت( که به دلیل اصالح ساختار مالی، 
اس��تفاده از ش��رایط و مزایای مقرر در ماده 17 قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین 
نیازهای کش��ور و آیین نامه های اجرایی مربوطه و نیز 
خروج از شمولیت مفاد ماده 141 قانون اصالح قسمتی 
از قانون تجارت در ش��رکت اجرایی ش��د، باعث شد تا 
مدتی که برای ثبت این افزایش سرمایه در مرجع ثبت 
ش��رکت ها زمان نیاز است، 2.32 س��هم هر سهامدار 
که در مجمع افزایش س��رمایه شرکت کرده بود، قابل 
معامله نباشد. بنابراین یک عملیات سفته بازانه شدید 
روی س��هم صورت گرفت و قیم��ت آن را هر روز باال 
برد تا جایی که باالخره ناظران سازمان بورس هرچند 
پس از مرگ سهراب، ولی نوش داروی بستن سهم را تا 
طی شدن زمان ثبت راه عالج دیدند، در حالی که خیلی 
دیر شده بود و بسیاری سهامدار طمعکار در این بازی 
گرفتار شده بودند. بنابراین زمان بازگشایی که تمامی 
س��هم های حاصل از افزایش سرمایه، قابل معامله بود 
شاهد تش��کیل چنین صف فروش پرحجمی در نماد 

بوده و هستیم.

چرا بورس مکررا می لرزد؟ 
یکی از کارشناسان بازارهای مالی، سعید اسالمی 
بیدگلی معتقد اس��ت: وقتی اطالع رسانی ها دقیق و 
درست بر مبنای واقعیت های اقتصادی کشور نباشد، 
سرمایه گذار با هر خبری که می شنود تصمیم گیری 
می کن��د و اگ��ر آن خبر تحقق نیاب��د تصور می کند 

اتفاق بدی افتاده و واکنش نشان می دهد. 
او تصریح کرد: البته توجه کنیم در س��ال گذشته 
بنا ب��ه دالیلی بازار تا حدودی متورم ش��ده بود که 
نیاز داش��ت براس��اس واقعیت های اقتصادی خود را 
اصالح کند و متناس��ب با وضعیت اقتصادی کش��ور 

حرکت کند. 
این کار ش��ناس بازار های مالی معتقد است: آنچه 
در اقتص��اد ای��ران رخ می دهد، این اس��ت که لزوما 
ش��اخص بورس اوراق بهادار یا شرکت های بورسی و 
سازمان بورس نماینده واقعی اقتصاد کشور نیستند، 
به همین دلیل، به شکل تئوریک فاصله ای بین عدد 

شاخص و وضعیت اقتصاد ایران وجود دارد. 
او ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه مدیریت س��ازمان بورس 
به عن��وان نه��اد متولی ب��ازار می توان��د از اثرگذاری 
ریسک های سیستماتیک بر س��رمایه گذاران بکاهد، 
تصریح کرد: متاسفانه در سال های اخیر شاهد بودیم 
مدیریت ها به گونه ای عمل کرده اند که تنها نظاره گر 
بوده ان��د و به این بهانه که ریس��ک ج��زء ذاتی بازار 

سهام است، دست روی دست گذاشته اند. 

هیجان ناپایدار خرید

یکشنبه ورود شاخص کل به کانال 65 هزار واحد را 
با آغوش باز پذیرفت. شاخص کل در جلسه معامالتی 
روز گذش��ته 685 واحد کاهش یاف��ت. کف کانال 66 
ه��زار واحد به راحتی در هم شکس��ت تا نزول بیش از 
یک درصدی روز معامالتی گذش��ته ارتفاع ش��اخص 
کل را ب��ه رقم65512  واحد برس��اند. ای��ن اتفاق در 
حال��ی افتاد که در پایان روز گذش��ته، تعداد زیادی از 
س��هم های موجود در بازار در مح��دوده مثبت خود 
معامله می شدند. بازار که به رنگ قرمز گشوده شده 
بود، پس از گذش��ت تقریبا یک س��اعت، 400 واحد 
نزولی ش��اخص کل را تجربه کرد و پس از آن روند 
معامالت بس��یاری از س��هم ها تغییر کرد. با کاهش 
عرضه پس از ساعت نخست معامالت، قیمت آخرین 
معامله تعداد کثیری از س��هم ها رو به افزایش گرفت 
و کار تا صف خرید ش��دن چند سهم نیز پیش رفت. 
طی چهار روز معامالتی گذشته، شاخص کل هر روز 
در حدود یک درصد از ارتفاع خود را از دس��ت داده 
است و یکشنبه نیز از این موضوع مبرا نبود. اما نکته 
حائز اهمیت دقیق تر ش��دن در رون��د معامالت روز 
گذشته اس��ت، زیرا این نگاه دقیق تر می تواند درک 

بهتری از بازار امروز ارائه دهد.
وقتی نگاهی به لیست تاثیرگذارترین سهم های روز 
یکش��نبه می اندازیم، حتی نمی  توانیم یک شرکت را با 
تاثیر مثبت در 50 جایگاه نخست این فهرست بیابیم. 
آنالیز ترکیبی 20 سهمی که 70درصد از نزول شاخص 
را ب��ه عهده گرفته بودند ایده واضحی از تاثیر ش��دید 
صنعت خاصی در شاخص کل نمی دهد، وجود نمادها 
از هفت صنعت مختلف اعتبار این نوع آنالیز را به راحتی 
زیر سوال می برد. با این حال، وجود ابرسهم  های بانکی 
و پتروشیمی در این لیست و عنایت به این حقیقت که 
این دو گروه معامالتی تا پایان جلسه معامالتی چهره 
قرمز خ��ود را حفظ کرده اند، می تواند از عدم ثبات هر 
گونه روند صعودی در برهه زمانی کنونی حکایت کند. 
دو گ��روه خودرویی و انبوه س��ازی توانس��تند با ارزش 
معامالتی در حدود یک چهارم ارزش کل معامالت روز، 
به خوبی با رنگ س��بز تطابق پیدا کنن��د. اما حتی در 
این دو گروه وضعیت خطرناک فاصله آخرین قیمت و 
قیمت پایانی به وضوح دیده می شود. حالت خطرناک 
فاصله گرفتن قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در 
ش��رایطی ایجاد می ش��ود که هیجان تنها دلیل روند 
معامالتی به وجود آماده است. زمانی که سهمی دچار 
تغییر روند می ش��ود، روند رشد قیمتی آن با نوسانات 
پیوس��ته ای همراه اس��ت که دلیل اصلی این نوسانات 
نزدیک کردن قیمت پایان��ی به قیمت آخرین معامله 
اس��ت. ماوقع روز گذش��ته به خوبی نشان می دهد که 
هیجان خرید در نیمه دوم جلسه معامالتی گذشته بر 
بازار حاکم بوده اس��ت و ای��ن موضوع به معامله تعداد 
زیادی برگه س��هم در قیمتی حدود س��قف معامالتی 
امروز یا حتی بیش��تر از آن منجر شده است. با در نظر 
داشتن این حقایق می توان روز جاری را اندکی دقیق تر 

دید.
با در نظر داشتن آنچه مطرح شد، به نظر می رسد 
نیمه نخس��ت روز معامالتی ج��اری، در ادامه روند 
خری��د هیجانی خالصه ش��ود. ب��ه کالم دیگر، روند 
صعودی ایجاد ش��ده در نیمه دوم جلس��ه معامالتی 
گذش��ته به راحتی می تواند در نیمه نخس��ت جلسه 
معامالتی حاضر ادامه یابد. اما با گذش��ت این زمان 
و فروک��ش کردن عطش تن��د خرید، حتی بدون در 
نظر گرفتن ش��رایط مس��اعد برای افزایش عرضه و 
در نظ��ر نگرفتن این ایده، می توان افزایش نس��بت 
عرضه ب��ه تقاضا را صرفا براس��اس کاهش احتمالی 
تقاضا در نیمه دوم بازار پیش بینی کرد. می دانیم که 
همواره تغییر انفج��اری قیمت در یک جهت، منجر 
به واکنش��ی شدید در جهت مقابل می شود. با توجه 
به این موضوع، توصیه اکید نگارنده بر به کار بستن 
دق��ت کافی برای انجام هر گونه معامله اعم از خرید 
و فروش است. قدر مسلم بازار کماکان گواهی قطعی 
برای تغییر کلی روند را صادر نکرده است، از این رو 
شاید غیر منطقی نباشد اگر در بازار نزولی تنها هدف 

ضرر نکردن باشد.

مدیرعامل سرمایه گذاری خوارزمی تاکید کرد
ابهامات بودجه 94

علت تشدید برگ ریزان بورس 
مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری خوارزم��ی 
گف��ت: در حال حاض��ر فضای ش��فاف و امنی برای 
سرمایه گذاری وجود ندارد و وقتی با عدم شفافیت ها 
مواجهیم نمی توان انتظار داش��ت بازارها به ویژه بازار 

سهام با مشکل مواجه نشوند. 
حج��ت اهلل صیدی در گفت و گ��و با »اقتصاد نیوز« 
متذکر ش��د: به نظر می رسید الیحه بودجه سال 94 با 
توج��ه به ابهاماتی که دارد نمی تواند اثر مثبتی بر بازار 
سرمایه بگذارد. به گفته او به طورکلی دولت سعی کرده 
با این بودجه انقباضی تا حدود زیادی مس��ائل را رفع 
و رج��وع کند و به هر حال کس��ری بودجه دولت خبر 

خوشایندی برای بازار سهام نیست. 
او افزود: با این وجود ابهامات بس��یاری وجود دارد 
که باید صبر کرد و دید در نهایت بودجه سال آینده 
برچه اساس��ی تصویب خواهد ش��د. ابهامات درباره 
قیم��ت دالر، نف��ت و مالیات در زمین��ه درآمدها یا 
برخ��ی ابهام��ات در زمین��ه هزینه ه��ا باعث ش��ده 

نگرانی ها از کسری بودجه دولت افزایش یابد. 
صیدی تصریح ک��رد: در کنار ای��ن عوامل انتظار 
بیش از اندازه برای توافق در مذاکرات هس��ته ای در 
س��وم آذر باعث ش��د هر یک از این عوامل به نوعی 
بر ش��اخص بورس تاثیر بگذارند و ریزش های پیاپی 
بازار را از ماه گذشته تاکنون به همراه داشته باشد. 
نایب ریی��س هیات مدی��ره ایران خودرو ب��ا تاکید 
ب��ر اینک��ه در ح��ال حاضر فض��ای ش��فاف و امنی 
برای س��رمایه گذاری وج��ود ندارد، گف��ت: وقتی با 
عدم ش��فافیت ها مواجهی��م نمی توان انتظار داش��ت 

بازارها به ویژه بازار سهام با مشکل مواجه نشوند. 

نمایی از بازار

نگاه

یادداشت 

نکته

سیداحسان حسینی

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

پتروشیمی فن آورانپتروشیمی ز اگرسپتروشیمی خارکواحدنام شرکت

1.000.0002.400.000950.000میلیون ریالسرمایه )میلیون ریال(

گاز طبیعیگاز طبیعیگاز ترش نوع خوراک مصرفی

1.344.321.7222.058.117.429887.000.000مترمکعبمقدار خوراک مصرفی

3.414.5977.090.2153.406.381میلیون ریالمبلغ خوراک مصرفی

3.4453.4453.445ریال/ متر مکعبنرخ ریالی هر متر مکعب

 0.13 0.130.13ریالنرخ دالری هر متر مکعب )گاز طبیعی(

 294.025.000 294.025.000228.679.714مترمکعبمیزان سوخت مصرفی

 204.347 204.347181.800م . ریالمبلغ سوخت مصرفی

0.0260.0270.026دالر درهر متر مکعبنرخ هر متر مکعب سوخت به دالر

4.680795695ریالنرخ هر متر مکعب سوخت

285002850028500ریالنرخ تسعیر ارز سوخت

0.10.10.1ریال در هر متر مکعبکارشناسی مبلغ خوراک مصرفی در بودجه 94

1149395.0721759690.893758385میلیون ریالکاهش مبلغ گار مصرفی خوراک

 798  733 1.149تاثیر بر سود هر سهمتاثیر بر سود هر سهم

امیرعباس کریم زاده 
مدیر سرمایه گذاری و تحلیلگر بازار سرمایه

محمد مهدی جمشیدیان
کارشناس بازار سرمایه

فرشید شجاع
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و  ــــــب و کار  کس ــر  هـــ
ــواره با  ــرمایه گذاری ای  هم س
ــک  ــر و ریس ــی از خط درجات
ــی اگر طرح  ــت. حت همراه اس
ــما دقیق ترین و  کسب و کار ش
ــرمایه گذاری  س طرح  بهترین 
ــد باز هم نمی توان انتظار  باش
ــد یک  ــن فرآین ــت در ای داش
سرمایه گذاری بدون ریسک و 
ــته  بی دغدغه را پیش رو داش
ــما  ــن حال ش ــا ای ــید. ب باش
می توانید با شناسایی و ارزیابی 
خطرات ذاتی کسب و کار خود 
ــه پایین ترین  ــک را ب این ریس

حد ممکن برسانید.
 بنابراین موفقیت کسب و کار 
شما تا حد زیادی به چگونگی 
ــری این خطرات و در  اندازه گی
ــتن ابزار هایی برای  اختیار داش
ــاندن خطرات و  به حداقل رس
ریسک های ذاتی سرمایه گذاری 
ــی  ــتگی دارد. اجرای ــما بس ش
 کردن یک طرح سرمایه گذاری

ــه  business plan از مرحل
ــازار تا  ــات ب ــی تحقیق ابتدای
ــرکت  ــدن به یک ش تبدیل ش
ــاری یا یک بنگاه اقتصادی  تج
بزرگ همواره ریسک هایی در 
ــر دارد که با توجه به مراحل  ب
پیشرفت و توسعه کار، متفاوت 
از هم تعریف می شود. لذا باید 
ــید مسئله  ــته باش در نظر داش
اندازه گیری ریسک یک فرآیند 
ــدت در یک  ــتمر و بلند م مس
سرمایه گذاری موفق و ایده آل 

است. 
ــی این  ــه مهم و اساس  نکت
ــما در  ــت که حتی اگر ش اس
ابتدای کار با دقت و حساسیت 
باالیی میزان ریسک و خطرات 
ــی را پیش بینی و برای  احتمال
برنامه های  آنها  کردن  برطرف 
منسجمی تنظیم کرده باشید 
ــول کار و  ــد در ط ــاز هم بای ب
ــم و  ــی منظ ــل زمان در فواص
ــرایط  ــخص به بازبینی ش مش
ــک های موجود در بازار  و ریس
می توان  ــن  بنابرای ــد،  بپردازی
ــک در  ــت که ارزیابی ریس گف
سرمایه گذاری پروسه ای پویا و 
مستمر است، چرا که تغییر در 
شرایط بازار، ورود رقبای جدید 
به بازار، تغییر ذائقه مشتریان 
و عواملی از این دست همواره 
را  ــدی  جدی ــک های  ریس

برای تان به وجود می آورد. 

خطرات کار چیست؟ 
ریسک های جدید کسب و کار 
ــت که  ــدی اس ــواره تهدی هم
ــد به طور قابل توجهی  می توان
ــما را با مشکل  ــب و کار ش کس
مواجه کند و مسیر شکست را 
ــان زودتر از آنچه انتظار  برای ت

دارید تصویر کند. 
اگرچه  خطرات  هر کسب و کار ی 
ــت و عوامل  ــه صنع ــته ب بس
ــرایط بازار  ــه در ش دیگری ک

در جریان است متفاوت است 
ــرات در طیف  ــا برخی خط ام
ــب و کار ها  از کس ــترده ای  گس
ــان  یکس ــرمایه گذاری ها  س و 
از خطرات  نمونه هایی  ــت.  اس

کسب و کار عبارتند از: 
خروج  کارکنان،  ــوء رفتار  س
ــدی از مجموعه،  کارکنان کلی
ــک،  بدهی یا تامین مالی ریس
تهدید های رقابتی، عدم کنترل 
جریان های مالی، تغییرات نرخ 
ــرایط محیطی حاکم بر  ارز، ش

بازار و... 

برخی خطرات 
سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری راهی مطمئن 
ــود و افزایش  ــب س برای کس
سرمایه یا دارایی است اما آنچه 
ــر را محقق  ــتی این ام به درس
ــرات و  ــازد کاهش خط می س
ریسک هایی است که شما را از 
پیمودن این مسیر باز می دارد 

برخی خطرات واقعی که 
ممکن  سرمایه گذار  یک 
است با آنها مواجه شود 

عبارتند از: 
ارزش  ــش  کاه   -1
طول  در  ــرمایه گذاری  س
سال مانند سرمایه گذاری 

در بازار سهام
ــب  ــک مثال مناس  ی
ــان دادن  بهتر نش برای 
ــت  ــده وضعی ــن پدی ای

ــدود یک  ــران در ح بورس ای
سال اخیر است. 

ــر  اجتناب ناپذی ــات  تلف   -2
ــی بر  ــچ کنترل ــما هی ــه ش ک
ــد عوامل  مانن ــد،  نداری ــا  آنه
ــن  ممک ــه  ک ــه  ای  غیر مترقب
ــه وجود  آید و  ــت در بازار ب اس
ــما را تحت  ــرمایه گذاری ش س
ــال بارز در  ــر قرار دهد مث تاثی
ــرات ناگهانی  ــورد تغیی این م
ــال گذشته  نرخ ارز در چند س

اقتصاد ایران است. 
ــی و قابل  ــل درون 3-  عوام
یا  ــرات هدفمند  تغیی کنترل: 
بی هدف، بیشتر متاثر از عوامل 
ــه  ــی ک ــی و درون بنگاه داخل
ممکن است سبب شود آینده 
بنگاه و سرمایه گذاری شما به 

خطر بیفتد. 
ــرض که خطراتی  حال به ف
ــرمایه گذاری در ابتدا  بر هر س
یا میانه راه مترتب است، سوال 
ــه چگونه  ــت ک اصلی اینجاس
ــرات را به  ــن خط ــوان ای می ت

حداقل رساند. 
الف- شناسایی خطرات 

داخلی
داخلی  خطرات  ــایی  شناس
که کسب و کار شما در معرض 
ــئولیت  ــد با مس ــت بای آن اس
ــتین گام  ــد. نخس جمعی باش
ــه با  ــت که یک جلس این اس
ــان و کارکنان کلیدی  ذی نفع
بالقوه  برای شناسایی خطرات 
ــرمایه گذاری و  ــی که س داخل
کسب و کارتان را تهدید می کند 

ــد، مانند، تخلفات  برگزار کنی
ــاوه بر  ــدان و غیره. ع کارمن
ــد که هر  ــایی کنی این شناس
ــرات بالقوه تا  ــک از این خط ی
ــرمایه گذاری تان  س اندازه  چه 
را تهدید می کند. ممکن است 
ــد بازبینی  ــی نیازمن این بررس
ــته بنگاه باشد. پس  روند گذش
داخلی  ــایی خطرات  شناس از 
ــازی، وظیفه هر  برای ساده س
ــک  ــش را در کاهش ریس بخ

مشخص  کنید. 
ب- شناسایی خطرات 

خارجی
ــت  ــما این اس گام بعدی ش
متغیرهای  شناسایی  برای  که 
ــه  ــاد کان ک ــف اقتص مختل
برای  را  ــیل  پتانس ــترین  بیش
ــرار دادن فروش  تحت تاثیر ق
و تولید یا توزیع مجموعه شما 
دارد بکوشید. مثال ها عبارتند 
ــک  ــورم، ریس ت ــرات  از: خط
ــرات ارز و مقررات  رقابت، خط

در کاالهای داخلی و وارداتی. 
ــر  ــایی متغی ــس از شناس پ
ــرآورد تاثیر  ــادی ب کان اقتص
تغییرات بالقوه این متغیرها در 
سودآوری بنگاه شما به همراه 
ــوع باید به تفکیک  احتمال وق
بررسی و ارزیابی شود. به عنوان 
مثال، اگر نرخ تورم پنج درصد 
ــا قیمت انرژی  ــش یابد ی افزای
ــال آینده دو برابر شود،  در س
ــما چه  ــگاه ش ــودآوری بن س

تغییری خواهد داشت 
ج- ایجاد یک سیستم 
جریان نقدی در بنگاه 

ــایی خطرات  ــس از شناس پ
ــب و کار، شما به  احتمالی کس
ــتم جریان  ــک سیس ــاد ی ایج
نقدی در بنگاه خود نیاز دارید، 
ــه اندازه  ــما همواره ب اینکه ش
ــار  ــی در اختی ــی نقدینگ کاف
ــا اطمینان  ــید ت ــته باش داش
حاصل کنید برای رویارویی با 
حوادث پیش بینی نشده برای 
ــش ماه مشکلی  مدتی مثا ش
نخواهید داشت تا در این مدت 
بتوانید به ارزیابی شرایط پیش 
آمده و دستیابی به یک راهکار 
اصولی برسید. بدانید که شما 
ــن  ــد مطمئ ــز نمی توانی هرگ
ــود از یک  ــول خ ــن پ از گرفت

مشتری باشید.
د. اندازه گیری ریسک خود

ــرای  ب ــما  ش ــدی  بع گام 
ــدی  اولویت بن و  ــری  اندازه گی
ــت که  ــرات خود این اس خط
ــاس  با ایجاد یک فرمول براس

ــد درآمد  ــزای درگیر، مانن اج
خالص منهای هزینه یا احتمال 
یک حادثه ضرب در هزینه آن، 
میزان ریسک و احتمال وقوع 
آن را مشخص و اولویت بندی 
کنید. پس از اندازه گیری تاثیر 
ــرمایه گذاری  خطرات بالقوه س
ــما باید  ــود، ش ــب و کار خ کس
ــدی از اهمیت را به  یک درص
هر یک اختصاص دهید و این 

خطرات را رتبه بندی کنید. 
در مرحله بعد باید اقداماتی 
ــت کاهش یا به حداقل  در جه
رساندن ریسک  های موجود در 
ــد؛ هزینه ها و  ــام دهی کار انج
اهمیت  براساس  اقدامات الزم 
ــک یا  ــوع ریس ــال وق و احتم
ــزان  ــر و می ــورد نظ ــر م خط
ــه در صورت  ــات مجموع تلف
ــاس گزارش های  ــوع براس وق
مرحله قبل کار، انجام می شود. 
ــرمایه گذاری  برای مثال اگر س
ــب و کار تولیدی  شما یک کس
ــواد  م ــه  تهی ــت  اس
ــد از  ــه تولی ــام  و  اولی خ
ــرات  خط ــن  مهم تری
ــت  ــما س ــب و کار ش کس
ــما می توانید  بنابراین ش
ــیدن به  ــوع بخش ــا تن ب
ــواد  م ــدگان  تامین کنن
ــن خطر را  اولیه خود ای

کاهش دهید. 

هشت راه تضمینی 
برای کاهش خطرات 

سرمایه گذاری 
روی  س�رمایه گذاری    -1
کاالیی ک�ه بازده بلند مدت 
ــی از راه های  مثبت دارد: یک
کاهش خطرات سرمایه گذاری 
این است که به سرمایه گذاری 
ــه  ــد ک ــی بپردازی در کاالهای
ــش در ارزش  ــه افزای تمایل ب
ــدت دارند.  در یک بازه بلند م
ــرمایه گذاری ها  یکی از این س
ــاک و  ــرمایه گذاری در ام س

مستغات است. 
2- انتخاب سرمایه گذاری های 
تضمین شده: در دنیای تجارت 
ــرمایه گذاری هایی  ــواره س هم
ــط دولت یا  ــه توس ــت ک هس
ــن  تضمی ــی  بخش خصوص
ــا  گزینه ه ــن  ای ــود.  می ش
برای  ــبی  مناس ــای  انتخاب ه
سرمایه گذاری  ریسک  کاهش 
ــن  ای ــر  ب ــاوه  ع ــت  اس
ــا بازده  ــرمایه گذاری هایی ب س
کمتر به طور میانگین ریسک 
کمتری را برای تان در بر دارد. 

3-  رعای�ت اص�ل تنوع 
در س�رمایه گذاری: این یک 
ــرمایه گذاران  س بزرگ  اشتباه 
ــه  ــک زمین ــه در ی ــت ک اس
ــرمایه گذاری  س ــخص  مش
می کنند البته تمرکز در زمینه 
کاری خاص بسیار موثر و مفید 
ــوع در حوزه های  ــت اما تن اس
مشخص شده یک کسب و کار 
ــوالت متنوع  ــه محص ــا ارائ ی
ــد زیادی  ــک کار را تا ح ریس

کاهش می دهد . 
4-  ظرفی�ت خطر پذیری 
خود را مشخص کنید: اینکه 
ــترین  ــردی بداند بیش ــر ف ه
ــد  فرآین در  ــه  ک ــکی  ریس
سرمایه گذاری می تواند تحمل 
ــیار مهم  ــت بس کند چقدر اس
است. بنابراین هر فرد در مدل 
ــب و کار  ــرمایه گذاری و کس س
ــک را  خود باید حدی از ریس
ــه در صورت  ــر بگیرد ک در نظ
ــه کار در  ــت توان ادام شکس
ــد. افزایش  ــته باش بازار را داش
ــما در هر  ــتطاعت مالی ش اس
ــت  ظرفی ــد  می توان ــه  مرحل

خطرپذیری شما را باال ببرد. 
5-  س�رمایه گذاری خود 
ــی دیگر  را بیم�ه کنی�د: یک
ــرای  ب ــمند  ــای هوش از راه ه
کاهش خطرات سرمایه گذاری 
ــات بیمه ای  ــتفاده از خدم اس
ــرمایه گذاری ها  ــرای تمام س ب
بیمه ای  تنوع خدمات  ــت.  اس
این قابلیت را به شما می دهد 
ــرمایه خود  که تقریبا تمام س
ــتفاده از این  را بیمه کنید. اس
خدمات به نوعی انتقال ریسک 

به شرکت های بیمه ای است. 
6-  ترسیم افق بلند مدت 
ــگاه  ن س�رمایه گذاری:  در 
کوتاه مدت در سرمایه گذاری و 
ــود در افق  حصول نتیجه و س
ــتابزدگی  زمانی کوتاه نوعی ش
را در رفتار های سرمایه گذاری 
ــی آورد که  ــود م ــما به وج ش
ــان و خطرپذیری  ــال زی احتم
ــش  افزای را  ــرمایه گذاری  س

می دهد.
ــی  7-  ن�گاه از ب�اال: گاه
ــرایط  ش در  به خصوص  اوقات 
ــد از افقی  ــازار بای ــم ب متاط
باالتر از افق نگاه بازار شرایط را 
بررسی کرد. این کار این امکان 
ــد تا درک  ــما می ده را به ش
ــته باشید و  بهتری از بازار داش
تصمیمات بهتری اتخاذ کنید. 
اف�راد  ب�ا  8-  مش�ورت 
ــت چقدر  حرفه ای: مهم نیس
ــتید، یک حرفه ای  مطلع هس
از  ــد  ــاش می کن ت ــواره  هم
ــازار  ب ــف  مختل ــات  تجربی
استفاده کند. دریافت مشاوره 
از افراد کاربلد می تواند ریسک 
سرمایه گذاری در کار را تا حد 

زیادی کاهش دهد. 
بسیاری از مشاوران اطاعات 
ــما قرار  ــی در اختیار ش خوب
ــه تصمیم گیری  ــد ک می دهن
ــان  ــما آس ــی را برای ش نهای

می سازد. 
ــن بخش برخی نکات   در ای
ــک  را که موجب کاهش ریس
سرمایه گذاری در کار می شود 
ــاوه بر این  ــرح کردیم ع مط
ــری نیز وجود دارد  نکات دیگ
ــات مفید  ــه می تواند اطاع ک
ــما  ــری را در اختیار ش و موث
ــا بتوانید خطرات  قرار دهد ت
ــش  کاه را  ــرمایه گذاری  س

دهید.

سرنخ

یادداشت

از تهرانکاهش خطرات سرمایه گذاری در کسب وکار
تا صنایع نفتی

کالف اول: 
ــتن  ــا داش ــن روزه ای
ــب برای  ــک ایده مناس ی
می تواند  ــرمایه گذاری  س
ــرمایه  ــدازه خود س به ان
ــد.  ــد باش ــم و کارآم مه
ــم  ه ــتان ها  اس ــی  برخ
ــرمایه گذاری با توجیه  ــه همواره پذیرای ایده های س ک
اقتصادی بوده و هستند با راه اندازی شهرک های جدید 
ــواره می توانند فرصت های  ــهرها هم در اطراف کانش
ــرمایه گذاری و ایجاد اشتغال فراهم  ــیاری برای س بس
آورند. در این بین سیدحسین هاشمی، استاندار تهران 
در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ظرفیت های عظیم 
ــتان  ــرمایه اس ــره واحد مرکز خدمات و جذب س پنج
ــرمایه گذاری در بخش صنعتی به  تهران اظهار کرد: س
ــعاع حریم تهران، کمی  ــل حد 120 کیلومتری ش دلی
ــت ولی در  ــر قانونی با محدودیت هایی مواجه اس از نظ
ــکلی وجود ندارد  ــع غذایی و صنایع های تک مش صنای
ــرمایه گذاران می توانند در این حوزه وسیع سهیم  و س
ــهرک 500 هکتاری  ــاخت ش ــزود: س ــند.  وی اف باش
ــت و با  ــده اس ــرودگاه امام )ره( قطعی ش ــوب ف در جن
ــتان،  ــاد منطقه ویژه اقتصادی در این ناحیه از اس ایج
ــرمایه گذاران می توانند در آن سرمایه گذاری کرده و  س

از فواید حضور فعال در این منطقه بهره مند شوند. 
ــای توانا در تهران  ــت که نیروه این طرح خوبی اس
ــی اتفاقات  ــرمایه گذاران خارج ــد با کمک س می توانن

خوبی را در حوزه صنعتی رقم بزنند. 

کالف دوم: 
 40 ــی  آمادگ ــام  اع
ــرای  ــی ب ــرکت خارج ش
ــت نفت  ــور در صنع حض
از  ــر  دیگ ــی  یک ــران  ای
فرصت های سرمایه گذاری 
ــرکت های نفتی  ــرای ش ب
ــت، این خبر که چند روز پیش در ادامه  بین المللی اس
مذاکرات انجام شده بین ایران و گروه 1+5 منتشر شد 
ــرکت های  ــوان می کند که مذاکرات برای حضور ش عن
ــور خارج  ــه در پی اعمال تحریم ها از کش ــی- ک خارج
شده بودند- در صنعت نفت و گاز ایران همچنان ادامه 
دارد و تاکنون 40 شرکت از کشورهای کانادا، استرالیا، 
ژاپن، کره، مالزی، روسیه و چین برای حضور در ایران 

اعام آمادگی کرده اند. 
ــت نیز اعام کرد  ــژن زنگنه، وزیر نف ــن بین بی در ای
ــت و گاز  ــا در صنعت نف ــور خارجی ه ــبت به حض نس
ــتا، وزارت نفت  ــت. در همین راس ــبین اس ایران خوش
ــی بین المللی در تمام  ــرکت های نفت با هدف اینکه ش
ــتی از جمله ساخت و تولید،  مراحل یک پروژه باالدس
مشارکت داشته باشند، اقدام به تغییر مدل قراردادهای 
ــازی  ــرد و اقداماتی را به منظور آماده س ــی خود ک نفت
زیرساخت های مشارکت های بزرگ خارجی در صنعت 

نفت و گاز ایران در دستور کار قرار داد. 
ــئول کمیته تخصصی  ــهیلی پور هم که مس اصغر س
سرمایه گذاری شرکت ملی گاز است با بیان اینکه حوزه 
ــازی، توسعه پاالیشگاه و  ــرکت ها لوله س فعالیت این ش
ــت، اعام کرده  ــتگاه های تقویت فشار گاز و. . . اس ایس
مشخصات و اعتبار مورد نیاز پروژه ها به صورت گزارش 
ــه و به این  ــرمایه گذاری تهی ــته های س و در قالب بس

سرمایه گذاران ارائه شده است. 
ــاس این  ــه وی، پروژه های صنعت گاز براس ــه گفت ب
ــرکت ها، به آنها  ــرمایه گذاری این ش ــته و میزان س بس

پیشنهاد شده است. 

دید در سرمایه گذاری 

ــما هم پیش آمده که از پشت بام منزل،  حتما برای ش
ــید! در این صورت شما افق دید  به اطراف نگاه کرده باش
وسیع تری دارید و خیلی از مناظری که از طبقات پایین تر 
قابل مشاهده نیست، در آن ارتفاع و تا شعاعی دورتر، قابل 
ــود و درک بهتری از شرایط محیطی دارید،  رویت می ش
ــته باشید که بتوانید سوار یک  حال اگر این امکان را داش
بالن شوید، وسعتی که در نگاه شماست، بسیار گسترده تر 
از افراد در حال تردد در کوچه و خیابان است. این اشراف 
باعث می شود تقریبا هیچ اتفاقی از دید شما پنهان نماند؛ 
ــوزی رخ داده باشد، افراد عادی  مثا اگر در جایی آتش س
در بهترین حالت، تنها قادر به دیدن دود آن هستند و در 
اکثر مواقع حتی متوجه آن نمی شوند اما شما، نه تنها دود 
که مکان، محل و گاهی هم علت آن دود را خواهید دید. 
ــرمایه گذاری یا موارد مشابه هم همین طور است.  در س
ــب و کار خود نگاه کنیم، آن وقت  اگر بتوانیم از باال به کس
ــگویی پیدا خواهیم کرد،  نه تنها قدرت پیش بینی و پیش
ــش  ــواردی که برای دیگران جای تعجب یا پرس بلکه م
دارد، برای ما، همچون مکان و علت آن دود کذایی، فاقد 
ــانات مثبت و منفی  ــوال خواهد بود. دیگر نوس ابهام و س
ــد. در واقع،  ــازار، موجب نگرانی یا هیجان ما نخواهد ش ب
اگر مصائب و مشکاتی را که در مسیر سرمایه گذاری های 
ــا قرار می گیرند همچون گردبادی در نظر بگیریم، تنها  م
در صورتی می توانیم درست تصمیم بگیریم که بتوانیم از 
باال آن را رصد کنیم؛ اینکه مسیر آتی آن به کدام سمت 
است را فرصتی برای تکمیل یا بسط سرمایه گذاری های 

خود دانست و. . . 
ــادگی و  ــت که به س ــتن آن، ابزاری نیس ــد و داش دی
ــترس همگان قرار داشته باشد  اما می توان  راحتی در دس

با راهکارهایی، آن را در وجودمان ایجاد یا تقویت کنیم. 
به جرأت می توان گفت، یکی از مهم ترین ملزومات برای 
رسیدن به دید مناسب نسبت به مسائل گوناگون، مطالعه 
ــت؛ اینکه از هر فرصتی برای  در خصوص آن موضوع اس
کسب اطاع درخصوص کار و شغل و سرمایه گذاری های 
ــش خود را به روز  ــتفاده کنیم. دان حال و آینده خود اس
نگه داریم، همچنین خود را به تنها یک جنبه از فعالیت 
ــرمایه گذاری محدود نکنیم و تاش خود را بر  کاری یا س
این بگذاریم که در جریان بازارهای موازی قرار بگیریم و 
نوسانات بازارها را پیگیری و پیش بینی کنیم، مثا اگر در 
بازار ارز یا طا هستیم، از اتفاقات بورس یا ملک و خودرو 
نیز غافل نباشیم. معموال سرمایه دائم از یک یا چند بازار 
به بازاری دیگر در حال جریان و انتقال است. این موضوع 
ــاخص های بورس در حال  که مثا در مقطعی از زمان، ش
ــداری برای خارج  ــتند، می تواند عامت یا هش نزول هس
ــدن پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی و در  ش

نهایت افزایش تقاضا و رشد قیمت در آن بازارها باشد. 
ــعت بخشیدن به دید در  راه های دیگری نیز برای وس
سرمایه گذاری وجود دارد، از جمله تمرکز و آرامش فکر و 

رها کردن افکار از قید و بندهای معمول. 
ــا مانند بالن که با دمیدن هوای گرم، باال می رود،  دقیق
ــد جریان های تازه فکری در آن  به ذهن خود اجازه دهی
وزیده شود. از خلق ایده و طرح سوال نترسید، از کنار هر 
موضوعی به سادگی عبور نکنید، دنبال یافتن نشانه ها و 
علت ها باشید، پیگیر سخنان دولتمردان داخلی و خارجی 
ــد، از روزنامه های  ــه و تحلیل کنی ــید، آنها را مقایس باش
ــد و از تعصب و  ــک بگیری ــا افراد خبره کم ــی ی تخصص
ــی در نظرات خود برحذر  ــاری بدون دلیل و بررس پافش
باشید. این موارد قطعه های مختلفی هستند که در کنار 
هم  پازل سرمایه گذاری های شما را کامل کرده و دید شما 
را نسبت به مسائل مشابه  ارتقا می بخشند و در آخر اینکه، 
ــب علم و تجربه  ــز از تمرین و تاش در جهت کس هرگ

خسته نشوید. 

سانتریفیوژم چینی داره؟!
 

شاید بشه توی یک سال اخیر این یکی دو ماه 
رو اوج نوسانات بازار و اتفاقات عجیب و غریب 
ــت، در حدی که مخاطبای ما یکی  دونس
پشت اون یکی میان و همه نگران سرمایه 

ــواالی عجیب  ــتن و مدام س ــون هس و کسب و کارش
ــن، دریغ از اینکه من درسته که دکترم  غریب می پرس

ــگویی بلدم و نه اونقدی حرفه ای شدم که بتونم  ولی نه پیش
حرکت های بعدی این بازار قمر در عقرب رو پیش بینی کنم! 

ــه خبر از اختاس، یه  ــر روز یه خبر از کاهبرداری و ی ه
ستونم که از اوضاع نابسامان مسکن و بورس و طا روی شاخ 
ــت، حاال شما اینارو در نظر داشته باش، تازگیام که  خبرهاس
جریان رفراندوم و مذاکره بعدی هفت منهای یک به جریانات 
ــی اومده بود دفتر  ــن دیروز یه بنده خدای ــده! همی اضافه ش
ــوال باالی سرش می پرسید: حاال  روزنامه و با کلی عامت س
اگر به ما بگن شما موافقی یا مخالف ما چی بگیم؟ رأی بدیم 

یا ندیم؟ 
پرسیدم خوب شما موافقی یا مخالف؟ 
فرمودند: خوب مگه فرقی ام می کنه؟ 

گفتم: پس برای چی اومدی سوال می کنی؟ 
در نهایت بلند شد و با عصبانیت گفت: آقا من نگران زندگی 
خودمم، نگران کسب و کارمم، به من چه که کدوم کشور چکار 

می کنه؟! 
ــتم روی  ــتمو گذاش ــا بود که برای آروم کردنش دس اینج
ــونه اش و بهش گفتم: نظر شما مردم عامه برای ما محترم  ش
و مهمه، که اگر نبود اصا رفراندومی برپا نمی شد، حاال شما 
ــب و کارت چیه که اینقد جریان رفراندوم تورو مضطرب  کس
کرده؟ جواب داد: من وارد کننده سانتریفیوژم، برای غنی سازی 
ــانتریفیوژ هایی که نیروی گریز از مرکز  هرچه بهتر اورانیوم س
بیشتری داشته باشن رو از چین میارم و توی بازار توزیع می کنم! 
ــاخ درمی آوردم، پرسیدم: توی این  من که دیگه داشتم ش
ــی رأی بده آقای مهندس، تو که  ــما رأی ندی ک وضعیت ش
ــتت توی کاره! حرفمو قطع کرد و گفت: آخه کار من در  دس
ــه بچه هاییه که به تولید اورانیوم عاقه  حد اسباب بازی واس

دارن و در آینده قراره این کاره بشن! 
ــدم و تا دم در همراهیش کردم و در طول رفتنش  بلند ش
ــتم به این فکر می کردم که این جریانات فشارهای  فقط داش

روحی زیادی به هممون وارد کرده...

موفقیت کسب و کار شما تا حد 
زیادی به چگونگی اندازه گیری 
این خطرات و در اختیار داشتن 

ابزار هایی برای به حداقل رساندن 
خطرات و ریسک های ذاتی 

سرمایه گذاری شما بستگی دارد

دریچه

دکتر سرمایه

عباس نعیم امینی 

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و س�رمایه گذاران باسابقه و 
موفق همیشه می تواند چراغ روشنی برای شروع راه 
پرتالطم سرمایه گذاری باشد، از این رو از کارآفرینان 
موف�ق دنی�ا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده »آرزو 
می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاسخ یکی از این کارآفرینان 

را نقل می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

  یک�ی از مهم تری�ن بخش ه�ای کس�ب و کار جل�ب رضایت 
مش�تری است. امکان دارد پیشرفته ترین تکنولوژی را داشته 
باش�ید،  قش�نگ ترین وب س�ایت و خدمات را داشته باشید 
اما کام�ال بی معنی خواهد بود اگر هیچ مش�تری  برای کارتان 

نداشته باشید. 

آدام رادنیزکی
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امکانات متمایز ایران برای 
سرمایه گذاران 

سرمایه گذار عربستانی مجتمع کشت و صنعت خرم آباد 
گفت: حمایت مسئوالن و دست اندرکاران در ایران 
و به ویژه در لرستان از سرمایه گذار نسبت به سایر 

کشورها بیشتر است و امکاناتی که در ایران در اختیار 
سرمایه گذار می گذارند در هیچ کجای دنیا نمی گذارند. 

به گزارش ایسنا در لرستان، عبداهلل الحی در همایش 
ــامی  اظهار کرد: امیدوارم که همه مسلمانان  وحدت اس
ــتر و رفاه و سعادت تمام  در جهت پیشرفت هرچه بیش

بشریت و نه تنها سعادت و رفاه مسلمانان قدم بردارند. 
ــلمانان باید در راه ایجاد محبت،  وی ادامه داد: ما مس
همبستگی و صلح تاش کنیم و باید دعوت رسول اهلل را 

مجسم و اجرایی کنیم. 
الحی با اشاره به اینکه با عنوان ملت های مسلمان باید 
ــود را در جهت  ــه می توانیم تمام تاش خ تا آنجایی ک
تامین رفاه جوامع اسامی به کار ببندیم، تاکید کرد: باید 
به جهانیان نشان دهیم که پیرو اسام و پیامبر هستیم و 

الگویی برای جوامع دنیاییم. 
این سرمایه گذار مسلمان اضافه کرد: ما امروز در ضیافت 
و میهمانی مردم عالیقدر لرستان و در رأس آن مدیریت 
ــتان هستیم. به عنوان سرمایه گذار در یکی  ارشد این اس
ــتان فعالیت دارم و به مسائلی برخوردم  از پروژه های اس
که در هیچ جای دنیا ندیده ام. در زمینه سرمایه گذاری، 
ــرمایه گذار می گذارند  امکاناتی که در ایران در اختیار س
ــندی  ــچ کجای دنیا نمی گذارند. وی ضمن خرس در هی
ــتان گفت: لرستان از امکانات  ــتاندار لرس از همکاری اس
ــت که  ــرمایه گذاری زیادی برخوردار اس و زمینه های س
ــت اندرکاران در ایران و به ویژه  ــئوالن و دس حمایت مس
ــایر کشورها  ــبت به س ــرمایه گذار نس ــتان از س در لرس
ــت. این فعال اقتصادی با بیان اینکه لرستان  ــتر اس بیش
ــت که مرتبط به صنایع  دارای منابع طبیعی فراوانی اس
مختلف است و می تواند کاربرد زیادی داشته باشد، گفت: 
ــودن نیروی کار، فراهم بودن نیروهای متخصص  ارزان ب
ــه بازارهای موفق  ــتان ب ــک بودن لرس ــتان، نزدی در اس
کشورهایی همچون عراق، کویت، عربستان و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس می تواند منجر به افزایش سرمایه ها 
ــود و قول می دهم که در آینده سرمایه گذاران  و سود ش

زیادی به لرستان خواهند آمد. 

خبر

پیام نصراهلل زاده 
کارشناس ارشد ارتباطات 
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معتقد  گیتارس��از،  روغنی  احس��ان 
اس��ت، س��از برای م��ردم ی��ک مقوله 
تفریحی اس��ت و برای همین از س��بد 

کاالی آنها حذف شده است.
وضعیت فروش س�ازها را چطور 
ارزیاب�ی می کنی�د؟ آیا ب�ا کاهش 

تقاضا روبه رو بوده اید؟ 
در ش��رایط فعلی خواه ناخواه قدرت 
خری��د مردم پایین آم��ده و همین امر 
سبب شده که س��از به عنوان نخستین 
فاکت��ور از س��بد کاالی��ی آنه��ا حذف 
ش��ود. در ایران بر خالف کش��ورهای 
دیگر که س��از ی��ک مقول��ه فرهنگی 
محس��وب می ش��ود و مانند کتاب در 
زندگی آنها جای��گاه ویژه ای دارد، یک 
وس��یله تفریحی اس��ت و قاعدتا مردم 
ترجی��ح می دهن��د اول نیازهای��ی که 
اساسی تلقی می ش��ود را تامین کنند 
و س��از را به عنوان یک کاالی تفریحی 
از لیست خریدش��ان خط بزنند. البته 
افراد حرفه ای که موسیقی را تخصصی 
دنب��ال می کنند از این قاعده مس��تثنا 
هس��تند. ما نی��ز س��ازهای محدودی 
تولید می کنیم که مش��تری آنها اغلب 
افراد حرفه ای هستند و خوشبختانه از 
این نظر ما افت فروش��ی نداشته ایم و 
ثابت خودمان  همچنان مش��تری های 

را داریم. 

چه تعداد س�از در س�ال تولید 
می کنی�د و قیم�ت آنه�ا چق�در 

است؟ 
ما در س��ال دو تا سه س��فارش کار 
داریم که از قبل افراد در نوبت هستند 
و این سفارش ها را ثبت کرده اند. قیمت 
س��از های ما بین دو میلی��ون و نیم تا 
هشت میلیون تومان است. متریالی که 
در س��ازهای ما استفاده می شود درجه 
یک اس��ت و از لحاظ کیفیت همیشه 

مشتری خودش را دارد. 
پ�س کاهش ق�درت خرید مردم 
تاثی�ری  ش�ما  کار  روی  چن�دان 

نداشته است؟! 
اینک��ه م��ا همچنان مانند گذش��ته 
تقاض��ا داری��م به این معنا نیس��ت که 
کاه��ش ق��درت خری��د م��ردم روی 
کار ما تاثیری نداش��ته اس��ت. پروسه 
آماده س��ازی س��از م��ا زمان بر اس��ت 
و کس��ی که ثبت س��فارش ک��رده در 
س��ال می تواند به صورت خ��رد هزینه 
س��از را بپ��ردازد و همین امر س��بب 
ش��ده تا پرداخت هزینه ساز برای آنها 
خیلی س��خت نباش��د. مبلغی در ابتدا 
به صورت پیش پرداخت داده می ش��ود 
و بقیه مبلغ هم در طی س��ال پرداخت 
می شود. بنابراین هزینه ساز فشاری به 

آنها نمی آورد. 

س��از  فروش��نده  خ��روش  رحی��م 
می گوید، ت��وان مالی مردم به ش��دت 

کاهش پیدا کرده است. 
در  س�ازهایتان  ف�روش  حج�م 
ش�رایط فعل�ی چگونه اس�ت، آیا 

افتی را تجربه کرده است؟ 
متاس��فانه وضعیت کار چند ماه است 
که خیلی بد ش��ده. قدرت خرید مردم و 
میزان نقدینگی بسیار پایین آمده است. 
ما یا فروش نداشته ایم یا اگر فروشی هم 

داش��ته ایم چک هایمان برگشت خورده 
است. متاس��فانه میزان پول در چرخش 
بس��یار افت کرده است. در شرایط فعلی 
خرید س��از برای مردم معنای��ی ندارد. 
کس��ی که می خواهد موسیقی بیاموزد 
تنها با خرید ساز نمی تواند این راه را طی 
کند. خرید ساز نخستین قدم است، پس 
از آن باید هزینه کالس های موسیقی را 
بدهد که این خود یک پروس��ه هزینه بر 
اس��ت و س��بب ش��ده تا مردم کال دور 

آموختن ساز را خط بکشند و در نتیجه 
ما نیز فروشمان به شدت افت کرده است. 
س�ازهای تان چه قیمتی است و 
اگر درصدی بخواهید حساب کنید 
نس�بت به سال گذش�ته این افت 

فروش تا چه میزان بوده است؟ 
ما سازهای مختلفی عرضه می کنیم 
و برای افراد آماتور این س��ازها مناسب 
است. ارزان ترین ساز ما دف است که با 
قیمت 25 هزار تومان عرضه می شود و 

50 درصد از فروش ما در این یک سال 
کاسته شده است. 

آی�ا تنه�ا عام�ل این کاه�ش را 
اقتصادی می بینید یا عوامل دیگری 

هم در این مقوله نقش دارند؟ 
من فک��ر می کنم مهم تری��ن عامل، 
اقتص��اد اس��ت. توانای��ی مال��ی مردم 
کاهش پیدا کرده است وگرنه مردم به 
میزان گذش��ته به فرهنگ و موسیقی 

عالقه مند هستند. 

س��عید صادقی، سنتورس��از، معتقد 
است، س��از یک کاالی فرهنگی است 
و مردم در فشار اقتصادی فرهنگ را از 

زندگی شان حذف می کنند.
می�زان تقاض�ای س�از را چگونه 
ارزیاب�ی می کنی�د، آیا نس�بت به 
گذش�ته تغییری در میزان فروش 

شما روی داده است؟ 
متاس��فانه وضعیت تقاضا برای س��از 
بس��یار بد اس��ت و تقریبا فروش ما به 
نصف رسیده است. اینکه دقیقا چرا این 
اتفاق افتاده را اقتصاددادنان باید بررسی 
کنند، اما فکر می کنم هرچه توان خرید 
م��ردم پایی��ن بیاید، اولویت ه��ای آنان 
تغییر می کند و کمتر س��مت موسیقی 
و ساز می روند. درآمد مردم در وضعیت 
فعل��ی پاس��خگوی نیازه��ای اولیه آنها 
نیس��ت و بی ش��ک مق��والت هنری و 
تفریحی نخس��تین فاکتوری اس��ت که 
از س��بد کاالی آنها حذف می شود. در 
ای��ران موس��یقی و س��از جایگاهش با 
دیگر نقاط جهان متفاوت اس��ت. برخی 
آموزه ها و س��اختارها با موسیقی و ساز 
زدن مشکل دارد و در نتیجه تنها افراد 
خاصی به ساز و ساز زدن تمایل دارند. 
بنابراین س��از و موس��یقی ت��ا همینجا 
چندان برای مردم به دالیل فرهنگی و 
اجتماعی مقوله جدی نیست. با کاهش 

توان مالی م��ردم همان می��زان تقاضا 
هم کم ش��ده و اکنون این تقاضا تا 80 

درصد افت کرده است. 
فکر می کنید ش�رایط فرهنگی و 
اجتماعی در تمایل مردم به خرید 

ساز تاثیر دارد؟ 
بل��ه همین ط��ور اس��ت، بای��د در این 
زمینه کار فرهنگی شود. زمانی که فیلم 
»سنتوری« داریوش مهرجویی به نمایش 
درآمد ناگهان موج خاصی در میان مردم 
ش��کل گرفت و افراد زیادی به ساز زدن 
تمایل پی��دا کردند و به همان تناس��ب 
فروش ساز بس��یار افزایش پیدا کرد. در 
حال حاضر فرهنگ مردم ضعیف است و 
این وضعیت در تعیین اولویت های زندگی 
آنها نقش دارد. فرهنگ مردم باید تقویت 
ش��ود و تالش ش��ود تا م��ردم در زمینه 
موس��یقی آگاه ش��وند. همیشه فرهنگ 
و اقتصاد در کنار هم رش��د کرده اند، اگر 
فرهنگ م��ردم ارتقا پیدا کند، بی ش��ک 
اقتصاد هم رونق پیدا می کند. متاس��فانه 
همیش��ه مقطع��ی در زمین��ه فرهن��گ 
کارهایی ش��ده و این فرهنگ س��ازی رها 
ش��ده اس��ت. نیاز اس��ت تا یک سیاست 
پیگیر در این زمینه وجود داش��ته باشد. 
این فرهنگ سازی به نحوی باید باشد که 
زمانی که مردم در بحران قرار می گیرند، 
فرهنگ را از سبد کاالیشان حذف نکنند. 

اقتصاد سازهای موسیقی بررسی می شود

زخمه بر سازهای خاموش

احسان روغنی: 
ساز یک کاالی تفریحی است

رحیم خروش: 

مهم ترین عامل، اقتصاد است 

سعید صادقی: 
اقتصاد و فرهنگ با هم رشد می کنند 

موس�یقی در ایران سال هاس�ت که مقوله 
مهج�وری اس�ت. ای�ن مهجوری�ت دالی�ل 
متع�ددی دارد. بخش�ی از آن به محدودیت 
عرف�ی آن ب�از می گ�ردد که س�بب ش�ده 
فرهن�گ موس�یقی چندان در می�ان مردم 
جایگاهی نداش�ته باش�د. در مقاطعی س�از 

زدن بن�ا به م�د روز در می�ان جوانان مانند 
ی�ک م�وج رواج پی�دا ک�رده و در مقطعی 
دوباره فرونشس�ته اس�ت. اما داس�تان این 
روز های س�ازهای موسیقی فراتر از فرهنگ 
و اعتقاد در انزوا مانده اس�ت. قدرت خرید 
م�ردم در ایران به ش�دت پایی�ن آمده و از 
آنجا که س�از یک کاالی لوک�س و تفریحی 

محس�وب می شود، از س�بد کاالی آنها کنار 
گذاشته شده است. کارگاه های ساخت ساز 
و فروشگاه ها فروش ش�ان بسیار افت کرده 
و این امر س�بب ش�ده کمتر س�از تولید یا 
وارد ش�ود. کاف�ه مدی�ران با س�ازندگان و 
واردکنندگان س�از، دالی�ل این افت فروش 

را بررس�ی کرده اس�ت...
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ضعف فرهنگی داریم
وحید زندی فخر

یادم می آید یکی از اس��تادان برجس��ته روانشناسی 
توصی��ه می ک��رد: »ب��رای تس��کین اعصاب و ش��ادی 
معن��وی، روزی 10دقیق��ه موس��یقی مالی��م گ��وش 
ک��ه  تاثی��ری  می گف��ت.  راس��ت  واقع��ا   کنی��د.« 
موسیقی- مخصوصا از نوع سنتی اش- بر ذهن و دل و 
روان آدم دارد، بی نظیر و تحسین برانگیز است. اما شاید 

این مهم در بین مردم ما کمتر جدی گرفته می شود.
اب��راز زیبای��ی و ب��ه نمای��ش گذاش��تن آنچه که 
ل��ذت آفرین اس��ت، ذات هنر را تش��کیل می دهد. 
اص��ال هنر آم��ده ت��ا خودنمایی کند و دیده ش��ود. 
بنابراین موس��یقی هم از این قاعده مستثنا نیست؛ 
موس��یقی ای که اکنون روزهای بس��یار س��ختی را 
می گذراند و کس��ی هم حالش را نمی پرس��د. امروز 
نمی خواهیم از س��الن های خلوت کنسرت ها برایتان 
صحبت کنیم. حتی نمی خواهیم بگوییم که از زاویه 
ای��ن هنر، در کج��ای جهان ایس��تاده ایم؛ بلکه بازار 
آش��فته این بخش، مقصود اصلی ما در این نوش��تار 
اس��ت. مشکل از جایی شروع می ش��ود که نگاه مردم 
نس��بت به ساز و آالت موسیقی، نگاهی آمیخته با لهو 
و لعب اس��ت. به عبارتی، هنوز ش��اید ع��ده کثیری از 
مردم به نوازندگی، به عنوان یک هنر اصیل نمی نگرند؛ 
اگرچه ش��اید به هنرمند بودن نوازندگانی که در کنار 

خوانندگان مطرح، پنجه می زنند، اقرار کنند.
البته این نگاه، نس��بت به س��ازهای سنتی غلظت و 
شدت بیش��تری پیدا می کند. یعنی نواهای سنتی در 
میان عوام و به خصوص کس��انی که شناس��ایی کاملی 
از دس��تگاه ها و ردیف های آوازی ایرانی ندارند، تا حد 
تمس��خر نزول پیدا کرده است. اینجاست که بار دیگر 
شاهد تهاجم فرهنگی، آن هم از نوع موسیقی هستیم. 
ای��ن تهاجم به واس��طه خالی��ی بود ک��ه در فرهنگ 
موسیقی کشور احس��اس می شد و باید چیز جدیدی 
ج��ای آن را پ��ر می کرد. ب��رای اینک��ه از بحث اصلی 
منحرف نشویم، دوباره به بازار این بخش برمی گردیم. 
اکنون تمامی س��ازهای س��نتی در داخل کشور تولید 
می ش��ود و اکثر تولیدکنندگان تنه��ا از این راه ارتزاق 
می کنند؛ بنابراین بازاریابی برای فروش سازهای سنتی 
در اولوی��ت قرار می گیرد. البت��ه تدابیر خوبی از طرف 
دولت برای حمایت از تولیدکنندگان س��ازهای سنتی 
اندیشیده شده که از جمله آن، ممنوعیت ورود ساز به 
کش��ور و ارائه جواز تولید تنها به سرمایه گذارانی است 
که قصد تولید س��ازهای ایرانی را دارند. از سوی دیگر، 
از این دست سازنده ها مالیات دریافت نمی شود که این 

موضوع، کمک شایانی برای آنها خواهد بود.
اما با تمام این تفاس��یر، اکثر سازنده ها رضایتمندی 
از کسب وکارش��ان را وابسته به دیگر مسائلی می دانند 
که هنوز برایشان محقق نش��ده است؛ زیرا بازاریابی و 
فروش محصوالتشان به ش��دت با نوسان و افت و خیز 
همراه است که حتی پیش بینی سود یا زیان فردایشان 
را غیرممکن می کند. حمایت های ذکر شده نمی تواند 
پشتوانه ای قوی برای تولیدکنندگان این عرصه باشد؛ 
زیرا ضعف فرهنگی و ناش��ناس بودن موسیقی اصیل 
ایران��ی برای م��ردم، بزرگ ترین ضربه را ب��ه بازار این 
محصوالت وارد کرده است. شاید اگر زمینه برای تبلیغ 
و معرفی سازهای ایرانی در رادیو، تلویزیون و رسانه های 
دیگر فراهم بود و حساس��یت هایی در این راستا وجود 
نداشت، اکنون وضعیت بهتری را برای موسیقی سنتی 

شاهد بودیم.
به عنوان نمونه، اگر خاطرتان باش��د چند سال پیش 
فیلم س��ینمایی با نام »علی س��نتوری« تولید شد که 
بن��ا به دالیلی مجوز پخش نگرفت، اما همین فیلم در 
بازار سیاه، دست به دست چرخید و تقریبا تمام اقشار 
جامعه در منازل به تماشای آن نشستند. علی سنتوری، 
همان طور که از نامش پیداست، عاشق ساز سنتور بود 
و از راه نوازندگی کس��ب درآمد می کرد که با مصائب 
گوناگونی همراه ش��د. نکته اینجاست که به رغم تبلیغ 
منفی این فیلم درباره ساز سنتور، اما به قدری استقبال 
مردم به خصوص جوانان از این ساز سنتی در آن سال 
افزایش یافت که به گفته یکی از تولیدکنندگان، فروش 
س��نتور چهار تا پنج برابر س��ال های گذشته باال رفت. 
هرچند بعد از فروکش کردن هیجان فیلم، بازار این ساز 
به حالت عادی برگش��ت و دیگر خبری از هجوم مردم 
به مغازه های بهارس��تان نبود. حال سوالی که در ذهن 
نقش می بندد، این است که چرا با دیدن یک فیلم، آن 
ه��م فیلمی که مجوز اکران نگرفت��ه بود، ناگهان ذوق 
جوانان شعله ور ش��د و به بازار رونق داد؟ آیا نمی توان 
بخشی از رکود بازار موسیقی را به عدم شناخت مردم 
از س��از و ناآگاهی آنها از نواها و آوازهای ایرانی مربوط 
دانس��ت؟ اینجاست که نقش رس��انه های شنیداری و 
دیداری پررنگ می شود. امروز در میان جوانان هستند 
افرادی که حتی نام سازهای معروف را هم نمی شناسند 
و دنیای نوازندگی برایشان به جهانی دست نیافتنی و 
اغلب خطرناک تبدیل ش��ده است. این در حالی است 
که با بها دادن به موس��یقی اصیل سنتی و معرفی آن 
به جامعه، می توان معضل تولید موسیقی های مبتذل و 
زیرزمینی را تا حدودی حل کرد. زیرا وقتی شناخت از 
یک ارزش، در نهاد جوانان رسوخ می کند، ضدارزش ها 
از ضمی��ر ناخودآگاهش پاک می ش��ود. به هر ترتیب، 
به نظر می رس��د ریش��ه این ضعف فرهنگی را باید در 
سیاست هایی جس��ت وجو کرد که رسانه های جمعی 
برای تبلیغات و برنامه های خود اتخاذ کرده اند. این در 
حالی است که تمام تبلیغاتی که در تلویزیون یا رادیو 
پخش می شود، بدون نوای موسیقی نیست و تمام شان 
با ملودی ها و شعرهایی تنظیم می شوند که در خاطره ها 

ماندگار شوند.
برای تغییر نگاه جامعه نسبت به آنچه که در دنیای 
موس��یقی می گ��ذرد، الزم اس��ت به زیرس��اخت های 
فرهنگ��ی و آگاهی بخش��ی در زمین��ه آوازی ک��ه از 
نیاکان مان به ارث رس��یده اس��ت، هرچه بیشتر توجه 
کنی��م. این فرهنگ، نهادینه نمی ش��ود مگر با اصالح 
نگاه مسئوالن در رسانه های جمعی. در غیر این صورت، 
بازار موس��یقی، همچنان به بازاری ناشناخته و مبهم 
برای اغلب مردم تبدیل خواهد ش��د ک��ه ادامه آن به 
نفع تولیدکنندگان نخواهد بود؛ تولیدکنندگانی که در 
زمره فعاالن صنایع دس��تی قرار می گیرند و حق دارند 

کاالیشان را به مردم معرفی کنند.

صدای سازهای چینی گوش 
بازارهای جهانی را کر کرد! 

بازار سازهای موس��یقی چینی در سال های اخیر 
کمتر اجازه داده صدای س��از سایر بازارهای جهانی 
به گ��وش مردم دنیا برس��د. س��ال 2012 میالدی 
میزان فروش سازهای موسیقی در چین به رقم 40 
میلی��ارد یوان معادل رق��م خیره کننده 6/5 میلیارد 
دالر رس��ید. چین با این میزان فروش توانست جای 
آمری��کا را در ص��در جدول فروش��ندگان س��ازهای 
موس��یقی برای دومین س��ال پیاپی بگیرد و خود را 
به عنوان بزرگ ترین بازار س��ازهای موسیقی در دنیا 
به جهانیان بشناس��اند. این روند البته در س��ال های 
بعد هم ادامه داش��ته است. براس��اس آمارهای ارائه 
ش��ده، در یک ده��ه اخیر میزان ف��روش در صنعت 
س��ازهای موسیقایی چینی تا سه برابر افزایش یافته 
اس��ت و همین باعث ش��ده که در دو س��ال صنعت 
سازهای آمریکایی از همتای چینی خود جا بماند. 

آمار و ارقام س��ال 2012 چین در صنعت سازهای 
موسیقی حکایت از آن داشت که ارزش واردات ساز 
به چین در این س��ال بیش از 302 میلیون دالر بود 
حال آنکه تولید و فروش س��ازهای ساخت داخل در 
این کشور بیش از شش میلیارد دالر ارزش داشت. 

ژنگ ِزمین، دبیرکل انجمن س��ازهای موس��یقی 
چین در این باره اظهار کرد: »افزایش رشد اقتصادی 
و تقاض��ا برای کاالهای مصرفی فرهنگی باعث ایجاد 
یک بازار بزرگ برای سازهای موسیقی در چین شده 
اس��ت. این بازار در فازهای تولید، فروش، آموزش و 
س��رگرمی فعال اس��ت.« آقای ژنگ البته پیش بینی 
جالب��ی هم در این ب��اره دارد. ب��ه پیش بینی آقای 
ژنگ انتظار می رود که پیش از س��ال 2020 میزان 
درآمد چینی ها از صنعت س��ازهای موسیقی به عدد 

خیره کننده 16 میلیارد و 34 میلیون دالر برسد. 
صنع��ت س��ازهای موس��یقی چین در 10 س��ال 
گذشته با سرعت باالیی پیشرفت کرد. این پیشرفت 
به حدی زیاد بود که اکثر برندهای ش��ناخته ش��ده 
جه��ان تصمی��م گرفتند تا در چین خ��ط تولید راه 
بیندازند یا با چینی ها در تولید س��از همکاری کنند. 
به این ترتی��ب چین به یکی از مهم ترین پایگاه های 

تولید کننده ساز در جهان تبدیل شده است. 
آماره��ای انتش��ار یافت��ه از س��وی ای��ن انجمن 
همچنین نش��ان از این دارد که در سال 2012 کل 
تولید ساز پیانو 500 هزار دستگاه بود که 80 درصد 
آنها را چینی ها تولید کردند. از میان دو میلیون ساز 
ارکس��تر غربی 60 درصد در چین تولید شده است. 
چینی ها همچنین بازار ویولن را در س��ال 2012 در 
قبضه خود داش��تند، به طوری ک��ه 80 درصد از 1/3 
میلیون ویولن تولید شده در سال 2012 در سراسر 

دنیا 80 درصد چینی بود. 
آقای ژنگ می گوید: »در س��ال 2012، س��ازهای 
موس��یقایی صادر شده از چین 4/85 درصد افزایش 
یافت و واردات این دس��تگاه ها به این کشور 11/42 
درصد رش��د کرد. این نش��ان می ده��د که چینی ها 
عالوه بر صادرکننده برتر در این حوزه،  مصرف کننده 

بسیار خوبی هم هستند.«
wantchinatimes.com :منبع
مترجم: سارا گلچین

مسیر پیانونوازها از اروپا تا چین
صنع��ت جهانی پیانو که زمان��ی در قرن هجدهم 
رگ و ریش��ه اش به اروپا بازمی گش��ت، از اواخر دهه 
1990 در مس��یر بالندگی و همه گیرشدن آرام آرام 
س��ر از چین درآورده اس��ت. در ح��ال حاضر، چین 
بزرگ ترین تولیدکننده پیانو در جهان است. در سال 
2013 میزان تولید پیانو در چین به رقم بی س��ابقه 
376 ه��زار دس��تگاه رس��یدکه 79/6 درصد از کل 

پیانوهای تولید شده در جهان را شامل می شد. 
این در حالی است که تقاضا برای پیانو در چین در 
حال افزایش بوده است. براساس آمار در سال 2013 
از هر 100 خانوار ش��هری در چین سه نفرشان پیانو 
داشتند و پیش بینی می شود این رقم در سال 2020 
به چهار نفر از هر 100نفر برس��د. این رش��د فزاینده 
در هر دو بخش تولید و فروش باعث ش��د تا چین در 
واردات رشد قابل مالحظه ای داشته باشد،  به طوری که 
میان س��ال های 2008 تا 2013 نرخ رش��د ترکیبی 
ساالنه 29/3 درصد در چین افزایش یافت. همچنین 
تنها در دو ماه ژوئن و جوالی س��ال 2014 چینی ها 
مجموعا 75 هزار پیانو وارد کردند که رش��د بیش از 
15 درصدی نس��بت به مدت مشابه سال پیش از آن 
را نش��ان می داد. ش��رکت یاماهای ژاپن هم با دیدن 
این شرایط تصمیم گرفت خط تولید در چین داشته 
باش��د و به جای اینکه در حض��ور چین از صحنه بازار 
حذف ش��ود، جای پای خود را از پیش محکم تر کند. 
به این ترتیب در سال 2002 بود که این شرکت وارد 
بازار چین ش��د و تاکنون توانسته شش شرکت تابعه 
در چین داش��ته باشد. یاماها در سال 2013 توانست 
67 هزار پیانو در چین بس��ازد. بازار چین آنقدر خوب 
جواب می دهد که شرکت اس��تین وی، سازنده پیانو، 
در سال 2013 وارد بازار چین شد. در این سال سود 
استین وی به 220 میلیون دالر رسید که 15/6 درصد 
از این س��ود را از چین به دست آورد. این رقم افزایش 
21/3 درصدی را در مقایس��ه با سال قبل از آن برای 

استین وی نشان می دهد. 
همچنین ش��رکت های تولید کننده پیانوی چینی 
ه��م روزگار خوبی را در کشورش��ان می گذرانند. از 
جمل��ه این ش��رکت ها می توان به پی��رل ریور پیانو 
اشاره کرد که بزرگ ترین شرکت چینی تولیدکننده 
این ساز به شمار می آید. این شرکت در سال 2013 

تعداد 139 هزار دستگاه پیانو تولید کرد. 
در کل آم��ار و ارق��ام حکای��ت از ای��ن دارد ک��ه 
اکن��ون صدای حدود 80 درص��د پیانوهای جهان از 
چی��ن می آید و اهالی س��رزمین اژده��ا نه تنها خود 
تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده هس��تند بلک��ه پای 

شرکت های بزرگ را نیز به کشورشان باز کرده اند. 
digitaljournal.com :منبع
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دریچه

دیدگاه

سارا برومند

علیرضا ایرانی: 

ساز اولویت مردم نیست 
علیرضا ایرانی س��نتور ساز، معتقد 
اس��ت، اقتصاد یک چرخه اس��ت که 
وقتی یک قش��ر درآمد کس��ب نکند، 
سبب می ش��ود تا دیگر مشاغل نیز از 

رکود کار آن متاثر شوند. 
وضعیت س�فارش ساز شما نسبت 
به گذش�ته آیا کاهش داش�ته است، 
یا همچنان مانند گذش�ته س�فارش 

دارید؟ 
ک��ه  هس��تیم  سازنده س��ازی  م��ا 
مس��تقیم از ارش��اد مج��وز س��اخت 
داری��م. متاس��فانه میزان ف��روش ما 
نسبت به س��ال گذش��ته تقریبا یک 
س��وم ش��ده اس��ت. واقعا اوضاع بازار 
خراب است، این وضعیت مختص ساز 
نیس��ت و همه بازار را درگیر کرده و 
شما با هر کاس��بی که صحبت کنید 
خواهید ش��نید که اوضاع بس��یار بد 

ش��ده اس��ت. همه متاس��فانه در این 
هس��تند.  ش��اکی  اقتصادی  وضعیت 
ش��اید موس��یقی چون در رده چندم 
نیازهای م��ردم قرار می گی��رد، افت 
فروش آن طبیعی باشد، اما متاسفانه 
م��ردم حت��ی ت��وان خری��د نیازهای 
اولیه خود را ندارن��د. مردم در خرید 
پوش��اک و تهیه سرپناه هم به مشکل 
برخورده اند که موسیقی و ساز در این 
میان احتماال آخرین آیتمی است که 
به آن فک��ر کنند. طبیعی اس��ت که 
اقتصاد ما به عنوان س��ازندگان س��از 

به شدت افت کند. 
مشتری های ش�ما بیشتر از چه 

دست افرادی هستند؟ 
مش��تری های م��ا از هم��ه قش��ری 
هس��تند، برخی دنبال س��از تخصصی 
هستند، برخی برای تفریح سازمی زنند. 

اما مشتری ها همه مانند یک زنجیر به 
هم متصل هستند. زمانی که فروشنده 
مواد غذایی نتواند آنچنان که باید فروش 
کند، توان مالی او کاس��ته می ش��ود و 
قاعدت��ا تمایلی ب��ه خرید س��از ندارد. 
کاهش می��زان فروش م��ا در این 23 
س��الی که به این کار مشغول هستیم 
سابقه نداشته است. بسیاری از افرادی 
که در حرفه ما فعال بوده اند کارش��ان 
به تعطیلی کشیده است. ما اگر مغازه از 
خودمان نبود، با میزان فروشی که داریم 
دخ��ل و خرجمان با هم نمی خواند وما 
نیز مجبور بودیم که کارمان را تعطیل 

کنیم. 
س�ازهایی ک�ه می س�ازید چه 
نوع س�ازی هس�تند و قیمت آنها 

درچه حدی است؟ 
ما دو نوع ساز درجه یک و دو تولید 

می کنیم که خانه موس��یقی سازهای 
ما را گرید می ده��د. درجه یک برای 
افراد حرفه ای است که تخصصی ساز 
می زنند و س��ازهای درج��ه دو برای 
هنرجویان اس��ت. همه کارهای ما با 
کیفی��ت باال هس��تند و متری��ال آنها 
چوب گردو و س��یم آلمانی است. دو 
س��ال هم ضمانت دارند. اما متاسفانه 
در تولی��د هم ما با مش��کل رو به رو 
هس��تیم چون برای تهی��ه چوب نقدا 
باید هزینه ها را پرداخت کنیم، آن هم 
در ش��رایطی که قیمت چوب دو برابر 
ش��ده است. در حالی که افرادی که از 
ما س��از می خرند چک های پنج ماهه 
می دهن��د. در کل س��ازهایمان بی��ن 
300 تا 450 هزار تومان قیمت دارند. 
رق��م باالیی نیس��ت اما ب��رای خرید 

همین سازها هم مردم پول ندارند. 



نگاه آخر

قــاب

محققان هندی با استفاده از نانوذرات نقره و کامپوزیت گرافنی موفق به ارائه روشی شدند که با استفاده از نور مرئی می تواند ترکیبات آالینده آلی خاک و آب را از بین ببرد. 

نمودار امروز
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فلسفه  به اشتراک گذاشتن دانش

آغاز سال نو میالدی با نفت 51/91 دالری سبد نفتی اوپک

سبد نفتی اوپک رکورد کمترین قیمت در یک 
سال گذشته را شکست و در نخستین روز کاری 
بازارهای جهانی در س�ال 2015 به قیمت 51/91 
دالر فروخته ش�د ک�ه 58/35 دالر از باالترین 
قیمت س�ال 2014 کمتر است. قیمت سبد نفتی 
اوپک در س�ال 2014 ف�راز و فرودهای زیادی را 
تجرب�ه کرد؛ این نوع نفت در این س�ال به علت 
تنش های ژئوپلیتیکی در نوزدهم ژوئن این سال 
تا 110/26 باال رفت و پایین ترین میزان نیز در 31 

دسامبر به قیمت 52 دالر رقم خورد. 

به عنوان یک جامعه شناس برای ارائه توصیه اقتصادی به مردم درمانده ام. زیرا سیستم اقتصادی 
جامعه فاس��د اس��ت و این مسئله در همه بخش ها و وجوه جامعه تاثیر خود را گذاشته است. اگر 
کس��ی بخواهد از لحاظ اقتصادی موفق باش��د با توجه به شرایط موجود ارزش های یک سیستم 
فاس��د اقتصادی به آن منتقل می ش��ود. ما باید جامعه ای داشته باش��یم که در آن درستکاری و 
رشوه نگرفتن یک امر ثابت باشد. متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که بیشترین سرمایه گذاری 
در بخش های خاص مثل حوزه های عمرانی، ساختمان سازی، اتوبان سازی و... می شود. گویا هیچ 
صنعت دیگری غیر  از اینها نداریم. همه اینها منافع عامه مردم و محیط زیست را تحت تاثیر قرار 
می دهد و با دشواری هایی روبه رو می سازد. در تهران خیابان هایی که درخت دارد و همچنان زیبا 
مانده در تجریش و زعفرانیه است و در آن مناطق کاخ هایی نیز هست که متعلق به سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری است. با این پروژه ها باید به زودی شاهد از بین رفتن این فضا که تنفس شهر 
در آن صورت می گیرد باشیم. با این اوصاف معتقدم در جامعه ای که تمام سیاست ها تنها به نفع 
بخش کوچکی از جامعه اقتصادی و صنعتی صورت می گیرد و حالت مافیا گونه ای دارد، عموم مردم 
سهم اندکی در این سیاست های اقتصادی دارند و در نتیجه با مشکالتی روبه رو می شوند. زمانی 
می گفتند از هر قطعه زمین تنها 60 درصد آن به ساخت و ساز تعلق می گیرد اما امروز تمام یک باغ 
15 هزار متری نابود می شود و بازارهای بزرگی ساخته و تمام درختان قطع می شود و کسی هم 
جوابگو نیست و اگر هم جوابگو باشد هر کاری را با پول انجام می دهند تا حق و حقوق مردم را زیر 
پا بگذارند. نباید با این گفته ها تعبیر شود که من مخالف زیبا سازی شهر و ساخت و ساز مکان های 
تجاری هستم ولی االن هیچ کدام از این ساخت و ساز ها با برنامه موجه اقتصادی انجام نمی پذیرد. 
امروز ما در شهری زندگی می کنیم که هر شهروندی ممکن است دلش بخواهد به برج سازی بپردازد 
یا به کسانی که در ساخت و ساز بازارهای بزرگ هستند بپیوندد و البته در بعد اقتصادی موضوع 
هم موفق باشد، اما این موفقیت عین شکست است. زیرا روز به روز به این نتیجه می رسید که اصال 
سیستم عمومی با سیستم خصوصی سازگار نیست. بنابراین در جامعه ای با این گونه شرایط هیچ 
توصیه فردی نمی توان به مردم کرد و تنها می شود گفت با وجود این شرایط سخت تمام تالش تان 
را بکنید تا به یک زندگی سالم روی بیاورید که می دانم با شرایط فوق سخت و نشدنی است. وقتی 
که از خانه بیرون می آییم با ترافیک وحشتناک در خیابان و معابر روبه رو می شویم و شب ها صدای 

غرش بولدوزر را می شنویم.

نظام اقتصادی و منافع ملی مردم

منطقه آزاد

براساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، جمهوری اسالمی ایران میزبان 982 هزار پناهنده 
اس��ت. در گزارش کمیساریای امور پناهندگان س��ازمان ملل آمده است: جنگ در بخش های 
وسیعی از خاورمیانه و آفریقا باعث شده است که در شش ماهه اول سال 2014، پنج میلیون 
و500 هزار نفر مجبور به جابه جایی ش��ده یا آواره ش��وند که این رقم نش��انگر رکورد دیگری 
است. براساس این گزارش از پنج میلیون و 500 هزار آواره در جهان یک میلیون و 400 هزار 
نفر از مرزهای بین المللی عبور کرده و پناهنده ش��دند، این در حالی اس��ت که سایر این افراد 
در کش��ورهای خود جابه جا شده و آوارگان داخلی محسوب می شوند. براساس آمار ارائه شده، 
کمیساریا تا نیمه سال 2014 به 46 میلیون و 300 هزار نفر کمک کرده که سه میلیون و 400 
هزار نفر بیش��تر از آمار ارائه شده در سال 2013 است. تا ماه ژوئن2014 سه میلیون پناهنده 
سوری 23 درصد از کل پناهندگانی است که کمیساریا به آنان کمک کرده است. دو میلیون و 
700 هزار افغان پس از سوری ها بیشترین جمعیت پناهندگان در جهان هستند که به وسیله 
کمیساریای امور پناهندگان ملل متحد به آنها کمک می شود. پاکستان با یک میلیون و 600 

هزار پناهنده همچنان قاطعانه میزبان بزرگ ترین جمعیت پناهنده در جهان است. 

اگر قانون »هیچکس از متوسط اطرافیانش 
چن��دان فرات��ر نم��ی رود« را نپذیری��م راه 

جایگزین چیست؟ 
در نگاه من: باالتر بردن اطرافیان. 

اگر شرکتی همکار ماست که خدمات مثال  
آی تی ما را انجام می دهد، باید موفق باش��د. 
باید ثروتمند باشد. باید کارکنانش شاد باشند 
تا در ارتباط و تماس با ش��رکت ما، کار ما هم 
بهتر انجام شود. کارکنان ما هم راضی باشند. 
اگر شرکتی پیمانکار یک وزارتخانه است، 
بای��د ثروتمند باش��د. باید پول های��ش را به 
موقع بگیرد. باید ص��ورت وضعیت هایش تا 
حد امکان به سرعت نقد ش��ود تا وزارتخانه 
هم برنامه هایش را بهتر اجرا کند و سال های 
بعد بهتر بودجه بگیرد و قدرتمندتر شود. اما 
اگر وزارتخانه، پیمانکار را غریبه دید و تالش 
کرد با ایجاد رقابت های ناسالم، آنها را وادار به 
پیشنهاد قیمتی کمتر از قیمت تمام شده در 
مناقصه ها کند، در نهایت، چند سالی درگیر 
جلسات ادعا و پنالتی خواهد بود و در نهایت 
هم وزارتخانه ای مت��روک می ماند و وزیری 
مطرود و پیمان��کاری فرس��وده و کارکنانی 

خسته و کشوری نابود. 
اگر من به عنوان مدیر دپارتمان، اختیاراتی 
از مدیر ارشدم می گیرم، باید این اختیار را به 

شکل معقول و منطقی بین همکارانم تقسیم و 
وظایف را تفویض کنم. اینکه فکر کنم اختیار 
به دس��ت آمده، ابزار جدیدی ب��رای اعمال 
قدرت اس��ت و فاصله من را با تی��م افزایش 
می دهد و قدرت مدیریت م��ن را بهتر درک 
می کنند، راهکاری نادرس��ت ی��ا کوتاه مدت 

برای رشد و موفقیت است. 
مدی��ری رش��د می کن��د ک��ه کارکن��ان 
واح��دش، قدرتمن��د باش��ند. مدیرعامل��ی 
رش��د می کن��د ک��ه معاونانش هر ی��ک، در 
حد مدیرعامل یک ش��رکت بزرگ باش��ند. 
رییس جمهوری رش��د می کن��د که وزرایش 
 هر کدام در ق��د و قواره ی��ک رییس جمهور 

باشند. 
فلسفه به اشتراک گذاشتن دانش هم همین 
است. آنها که می آموزند و می آموزانند، رشد 
می کنند. آنها که می آموزند و انبار می کنند تا 
به موقع آن آموخته ها را در لباسی مناسب به 
دیگران بفروشند، دیر یا زود، با تغییر فصل و 
تغییر سلیقه، باید لباس های قدیمی را بدون 
استفاده و کاربرد، کنار خیابان بگذارند و رها 

کنند. 
باال ب��ردن دیگران، اگر همزم��ان به بهبود 
توانمندی ه��ا و نگاه خود فک��ر کنیم، هزینه 
ندارد. دیگران پله ای می شوند برای باال رفتن 
ما و ما پله ای برای رشد آنها و این بازی ادامه 
پیدا می کند. حت��ی اگر دیگران��ی را دیدیم 
ک��ه از این بازی، س��رپیچی و سوءاس��تفاده 

کردن��د، م��ا نباخته ایم. ما تجربه ای کس��ب 
کرده ای��م ک��ه ش��ریک و هم��راه و کارمند 
و دوس��ت توانمن��د و شایس��ته را از همراه 
ناشایس��ته تش��خیص دهیم. این مهارت را 
 دیر یا زود باید آموخت. چ��ه بهتر که زودتر 

بیاموزیم. 
اتیکت، از موضوعات س��اده ام��ا فراموش 
ش��ده در فرهنگ ماس��ت. چ��ه در زندگی 
ش��خصی و چ��ه ش��غلی. چ��ه در ارتباطات 
روزمره و چ��ه در مذاکرات تج��اری. اتیکت 
مجموعه آدابی اس��ت ک��ه توجه ب��ه آنها و 
رعایت آنها می تواند موجب رش��د شخصی و 
شغلی ما بش��ود. همه آن آدابی که می بینیم 
مذاکره کنن��دگان قدرتمند رعایت می کنند. 
مدیران آم��وزش دیده در محی��ط کار مورد 
اس��تفاده قرار می دهند. کارمن��دان جوان با 
اس��تفاده از آنها می کوش��ند موقعیت شغلی 
خود را س��ریع تر ارتق��ا دهند و دوس��تان و 
آش��نایان، می کوش��ند با اتکا به آنها لحظات 
 بهت��ری را ب��رای خودش��ان و دوستانش��ان 

خلق کنند. 
در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته، 
اتیکت زندگی در قالب درس های مختلف در 
دبیرستان ها و اتیکت کسب و کار در دانشگاه ها 
آموزش داده می ش��ود. اما اگرچه در کش��ور 
ما به ص��ورت پراکنده ب��ه این ح��وزه توجه 
 شده، اما به صورت منس��جم به آن پرداخته 

نشده است. 

کیوسـک

جنگ ترانزیتی ایران و ترکیه
با تجزیه  المانیتور 
دالی��ل  تحلی��ل  و 
س��ر  بر  اختالف��ات 
تعرف��ه کامیون ها بین ای��ران و ترکیه نوش��ت: رقابت 
تج��اری دو همس��ایه به خصوص در بازار آس��یای میانه 

عامل اصلی بروز چنین اختالفاتی بوده است. 
در این گزارش آمده است: بحران ترانزیت زمینی بین 
دو کش��ور سال گذشته زمانی آغاز شد که ترکیه اعالم 
کرد دیگر تعرفه ترانزیتی و هزینه مطالبه ش��ده توسط 
ایران باب��ت مابه التف��اوت قیمت س��وخت را پرداخت 
نمی کن��د. صادر کنندگان ترک و حمل کنندگان کاال به 
کشورهای آسیای میانه مسیر ایران را ترجیح می دهند، 
زیرا این مسیر کوتاه تر است  اما شرکت های حمل و نقل 
ترکیه در مقایس��ه با همتایان ایرانی ش��ان از ش��رایط 
نابراب��ری برخوردارند زی��را ناگزیرند هزین��ه ترانزیتی 
بیش��تری را برای عبور از خاک ای��ران بپردازند. بعد از 
فروپاش��ی اتحاد ش��وروی جمهوری های تازه استقالل 
یافت��ه از اهمیت اس��تراتژیکی برای ترکی��ه برخوردار 
ش��دند. این منطقه به عنوان منطقه تحت نفوذ سیاسی 
آنکارا و بازاری با پتانس��یل باال برای فروش محصوالت 

ترکیه شناخته شده است.
 از ای��ن رو، ترانزیت کاال بین ترکیه و ایران از رقابت 
دو کشور برای افزایش تاثیر و نفوذ سیاسی و اقتصادی 
خود در این منطقه تشنه س��رمایه گذاری، آسیب دیده 

است. 
براس��اس این گزارش ایران امیدوار است با به نتیجه 
رس��یدن مذاکرات هس��ته ای اش تحریم ه��ای تجاری 
و اقتص��ادی علیه این کش��ور برداش��ته ش��ود. با این 
چش��م انداز، تهران به دنبال پیش��برد یک اس��تراتژی 
منس��جم با هدف افزایش نفوذ خود در آسیای میانه و 

قفقاز و پیشی گرفتن از ترکیه است. 

تولید نزولی نفت آمریکا
به گزارش رویترز، اگر 
بهای نفت بهبود پیدا 

نکند، تولید نفت آمریکا 
قبل از پایان سال 2015 شروع به کاهش خواهد کرد، 
زیرا حفاری های جدید برای جبران کاهش تولید از 
چاه های تکمیل شده در سال 2013 و 2014 کافی 
نیستند. افزایش تولید نفت آمریکا به مقدار کاهش 

چاه های موجود )موسوم به منحنی کاهش( و متوسط 
سن چاه های نفتی پیر و همچنین تعداد چاه های 
جدید حفاری شده و توانمندی آنها بستگی دارد. 

منحن��ی کاهش برای چاه های نفت ش��یل در میدان 
باکن در حوزه پرمیان و ایگل فورد به صورت گس��ترده 
در اینترن��ت موجود اس��ت زیرا این اطالع��ات پایه ای 
درب��اره تعداد چاه ها در هر میدان و س��ن تقریبی آنها 

است. 
انتظ��ار م��ی رود تولید نف��ت آمری��کا در کوتاه مدت 
افزایش پیدا کند زیرا پس از حفاری های بی س��ابقه در 
10 ماه نخس��ت سال 2014 هنوز مجموعه ای از چاه ها 

در انتظار تکمیل هستند. 

شکاف طبقاتی و تاثیر آن بر اقتصاد
واش��نگتن  گ��زارش  به 
پست، سازمان همکاری 
اقتصادی که  توس��عه  و 
توسط کشورهایی با منبع درآمدی باال پایه گذاری شد، 
از س��ال 1990 تا س��ال 2010 رشد اقتصادی را اندازه 
گرفته و آن را تحلیل کرده است. براساس این تحلیل ها 
کارشناس��ان این س��ازمان اعالم کرده اند که 21 کشور 
مورد بررس��ی ق��رار گرفته و در اثر نابرابری و مس��ائل 
ناش��ی از آن نتوانسته اند به رشد اقتصادی برسند. یکی 
از مس��ئوالن این تحقیق��ات می گوی��د: »هنگامی که 
نابراب��ری اقتصادی در جامعه هویدا ش��ود، اقتصاد آن 

جامعه رشد نخواهد کرد.«
آنه��ا معتقدن��د ک��ه فاصل��ه طبقات��ی مان��ع ب��روز 
اس��تعدادهای جوانان به ویژه آنهایی که پدر و مادری با 

تحصیالت اندک دارند، می شود. 
ب��ه بیانی دیگ��ر، کمبود دسترس��ی ب��ه تحصیالت 
ب��اال و طوالن��ی م��دت در می��ان ش��هروندان ک��م 
 درآم��د، س��بب می ش��ود ت��ا اقتص��اد ی��ک کش��ور 

صدمه بخورد. 

پاورقی 1

آنها که طاقت ش��رایط سخت را نداشتند و به 
آن سوی آب ها رفتند و به قول خودشان قدم در 
گلستان نهادند و با امکانات و حمایت های آنجا به 
همه چیز دس��ت یافتند تنها گلخانه ای را در آن 
گلستان به وجود آوردند؛ اما من ماندم ایستادگی 

کردم و در شوره زار، گلستانی را بنا نمودم.
گروه صنایع غذایی بهروز با همت این انس��ان 
توانمند پس از مدت ها تالش خستگی ناپذیر در 
سال 1356 کار خود را در یک سالن 200 متری 
آغاز کرد و س��ه سال بعد در زمینی به مساحت 
یک هزار مترمربع فعالیت های خود را گسترش 

داد.
هم��ت و همدل��ی کارکن��ان تالش��گر ای��ن 
کارخان��ه، موجب ش��د با وجود حض��ور صنایع 
صاحب ن��ام و باس��ابقه بتواند س��هم عظیمی از 
بازار ف��روش را به خود اختصاص دهد. چنان که 
در حال حاض��ر  »بهروز« با لطف خدای بزرگ، در 
س��ایه کوشش های کارکنان و تشویق و حمایت 
خریدارانش جایگاه مناس��بی را یافته و با عرضه 

63 نوع فرآورده همواره س��عی در جلب رضایت 
مصرف کنندگان محصوالتش دارد.

در س��ال 1369 با اح��داث کارخانه در محل 
جدی��د، خطوط تولید رب گوجه فرنگی، س��س 
ساالد، سس مایونز، سس خانواده، کنسرو لوبیا، 
کنس��رو نخودس��بز، زیتون شور، ترش��ی، انواع 
مربا، خیارش��ور، کنس��رو و خاویار بادمجان و... 
راه اندازی ش��د. این کارخان��ه هم اکنون در یک 
منطقه صنعت��ی و در کیلومتر 15 جاده کرج – 
قزوی��ن قرار دارد. کل مس��احت آن بیش از 50 
هزار مترمربع بوده که قریب 12 هزار مترمربع را 
سالن های تولید، انبارهای مواداولیه، سردخانه ها، 
مرکز تحقیقات، ساختمان اداری، تصفیه خانه ها 

و... به خود اختصاص داده است. 
محی��ط کارخانه از فضایی س��بز ب��ا طراحی 
ویژه برخوردار است تا کارکنان در محیطی آرام 

بانشاط فعالیت کنند.
»به��روز« را باید یک واح��د ایرانی تمام عیار 
دانس��ت، زیرا با اعتقاد راسخ بر ضرورت حمایت 
از صنایع داخلی، دستگاه ها و تجهیزات خطوط 
تولید خ��ود را از دست س��اخته های صنعتگران 

ایرانی انتخاب کرده است. 
تع��داد کارکنان این مجتم��ع در فصل تولید 

حدود هزار نفر اس��ت. از میان کارکنان کارخانه 
»بهروز« 35 نفر تحصیالت کارشناسی تا دکترا 
و 300 نفر فوق دیپلم و دیپلم دارند و تحصیالت 
بقی��ه کارکنان زی��ر دیپلم اس��ت. آرزوی بهروز 
فروتن در گام بعدی رساندن تعداد نیروها به پنج 
هزار نفر اس��ت. طرح توسعه کارخانه با افزایش 
مس��احت و طراحی فضا و اماک��ن جدید مانند 
تصفیه خانه، بارانداز، فضای داخلی، س��الن های 
تولید، انبارهای جدید، کشت و صنعت تحقیقاتی، 
محل بارگیری، تاالر اجتماعات و گسترش مرکز 
تحقیقات در نظر گرفته ش��ده که بخش هایی از 

آن نیز اجرا شده است. 
تمام عظم��ت صنایع غذای��ی »بهروز« تحت 
ل��وای ن��گاه فرهنگی، دانش صنعت��ی و توانایی 
مدیریتی به��روز فروتن، یک��ی از پیش قراوالن 
بخش غیردولت��ی و صنایع نوی��ن غذایی ایران 
و همچنین عالقه مندی همکاران تالش��گر وی 
اس��ت. فروتن در پیشبرد رسالت انسانی خود تا 
آنجا پیش رفته اس��ت که »بهروز« را به صورت 
مجتمع��ی تولی��دی- فرهنگی درآورده اس��ت. 
فعالیت های زیر تنها گوش��ه هایی از فعالیت این 

سازمان افتخارآفرین ایرانی است. 
ادامه دارد...

»بهروز« از آغاز تا امروز 

در چند وقت اخیر آنقدر بحث های اقتصادی زیاد شده تقریبا همه مردم به نوعی اقتصاددان شده اند، 
به ظاهر آپشن اقتصادی نیز به مردم اضافه شده و قیمت شان باال رفته است، ماشاء هلل آنقدر هم که 
اعداد و ارقام بزرگ 12هزار میلیارد و سه هزار میلیارد خبرساز شده اند، آدم در هیچ زمینه ای دستش 
به کم نمی رود. فکر کنید به میوه فروشی برویم و فقط یک  کیلو شلیل بخریم! این طرف در خبرها داریم 

12هزار میلیارد تومان اختالس شده و آن طرف یک  کیلو شلیل؟! زشت نیست؟!
در همین مسیر، در خودپرداز امروز زندگی یک زوج جوان معمولی را بررسی کرده ایم که تاثیر این 

اقتصادی شدن اخبار و اعداد ارقام بزرگ روی زندگی شان چه می تواند باشد. 
نقش آفرینان: 

* بهروز، 35 ساله، متاهل، متعهد، خوش هیکل، زشت، دارای شغل آزاد و درآمد ماهانه پنج میلیون 
تومان. 

* کاملیا، 33 ساله، همسر بهروز و مربی باشگاه، عالقه مند به تبلیغات بازرگانی و خرید کردن. 
میز شام چیده شده و مرد و زن دور آن نشسته اند، غذا قرمه سبزی  است و دوغ و پیاز نیز فراهم است. 
مرد: عزیزم دقت کردی اینکه من و تو بعضی اوقات تو روند توسعه زندگی مون می شینیم و باهم 

خصوصی سازی می کنیم، چقدر خوبه. 
زن: فکر نمی کنی سرانه پولی من یکم  کم باشه؟ 

مرد: من، تو تخصیص بودجه امسال رقم خوبی رو واسه تو بستم. 
زن: آخه نفت افت کرده، لوازم آرایش گرون شد یکهو. 

مرد: اون پیازو بده اینور. 
زن: بیا، ها؟ قبول نداری؟ 

مرد: راستی اون 30هزار تا دوستتو دیدی؟ )چون همیشه با اعداد بزرگ سرو کار داشته اند، کال 
عدد و رقم ها باالست(

زن: آره! 200 هزار کیلومتر رفتم تا رسوندمشون ایکبیری هارو. 
مرد: امروز تولید ناخالص خونمون چقد بود. 

زن: نمی دونم حساب نکردم، چطور؟ 
مرد: هیچی می خواستم بدونم. فکر نمی کنی یکم غذای وارداتی مون زیاد شده و همش متکی 
به واردات داریم عمل می کنیم، بهتر نیست یکم از تولید داخلی حمایت کنیم شاید اینجوری یکم 

مفید تر باشیم. 
زن: عزیزم دلت میاد، تولید داخل چیه؟ به نظرم وارداتی که ناشی از درک درست شرایط داخلی 

باشه می تونه حتی اقتصاد رو قوی تر هم بکنه. 
مرد: راستی بابات زنگ زده بود. 

زن: کی؟ 
مرد: 10هزار ساعت پیش. 

زن: اوکی 1000 روز دیگه بهش زنگ می زنم. 
مرد: ولی تولید داخل بهتره ها! میخوای یه همه پرسی بذاریم؟ 

زن )بغض کرده(: من می دونم تو از این خونه دوست و همسایه مون یاد گرفتی، دیروز که رفتی 
باهاش گپ زدی و بر ادامه روابط تاکید کردی، فهمیدم سر همین چیزها بحث کردین، خانومش 
متکی به تولید داخله تو هم تولید داخل، تولید داخل می کنی، می دونی اگر با من ازدواج نمی کردی 

االن شاخص فالکتت چند بود؟ 
مرد: مگه بده! ش��وهرش ماهی 300.000.000.000 میلیارد تومن درآمد داره که نصف ما هم 
نیست همه چیز دارن، برو تولید ناخالص داخلیشون و ببین برق میزنه، تو سال یک بارم دچار رکود 

نمی شن، رشد اقتصادی پارسالشون مثبت 12 بوده! ما رو بگو هر سال داریم منفی تر می شیم. 
زن )گریه اش گرفته(: این وضعیت ضریب جینی مونه، این سرانه مونه، اگر من از روز اول می دونستم 
که این طوری می خوای زیر خط فقر بازی در بیاری غلط می کردم پیمان همکاری مشترک امضا کنم. 
مرد: االنم دیر نشده، بفرما برو کسی جلوتو نگرفته، می تونی بری بانک مرکزی قطع همکاری کنی. 
زن: برو بابا تو هم با این اقتصاد مبتنی به تولید داخلت، نقدینگی نداریم یه مسافرت بریم، 400هزار 

سال از عقدمون می گذره یک بنگاه زودبازده نزدی. 
زن پیاز را بر سر مرد می کوبد و می رود. 

و این گونه بود که زندگی این دو جوان از هم پاشید و 200هزار سال باقی زندگی شان را تنها بودند. 

خودپرداز9000000000001

طنز نویس
سعید هوشیار

خودپرداز
محمدرضا شعبانعلی

کارشناس مدیریت 

نیره توکلی
جامعه شناس

سودوکو

بهروز فروتن
بنیان گذار صنایع غذایی بهروز


