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همزمان با  نزدیک شـدن سال نو، نشانه های فراوانی از فرا رسیدن جو 

بهاری در بازار سرمایه به چشم می خورد. از سیکل زمانی 
سـال های نو در بازار سـرمایه گرفته تـا خبرهای مثبت 

پیرامون مذاکرات هسته ای. عالوه بر این رسیدن...

 تحلیل زمانی بازار سرمایه در گفت وگو با حمید رضا کاهدی
 کارشناس تحلیل تکنیکال

 بازار سهام چه زمانی
به روند صعودی باز خواهد گشت؟ 

رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن 
تش��ریح اهداف بودجه س��ال آینده تاکید کرد: 
حتی یک ریال یا یک س��نت از پیش بینی های 
بودج��ه س��ال 94 ارتباطی به نتای��ج مذاکرات 

ایران و گروه 1+5 ندارد. 
محمدباق��ر نوبخ��ت در س��خنرانی پی��ش از 
خطبه ه��ای نماز جمع��ه تهران با بی��ان اینکه 
تمام منابع تعیین ش��ده در بودجه سال بعد از 
محل های شناخته شده است، گفت: به گونه ای 
عم��ل کردی��م ک��ه هی��چ ی��ک از درآمدها و 
هزینه های خود را وابس��ته ب��ه نتیجه مذاکرات 
تعیین نک��رده و هیچ ارتباطی ب��ا آن ندارد اما 
برای هر نتیجه ای که به دس��ت آید برنامه ای را 

در نظر گرفته ایم. 
وی با اش��اره به اینکه بودج��ه 94 بر کاهش 
تورم، ایجاد اشتغال، درمان ارزان قیمت و تامین 
مس��کن تاکید دارد، یادآور شد: براین اساس با 
اجرای بودجه تورم به کمتر از 14 درصد کاهش 
یافته و تورم زیر 10 درصد را در برنامه شش��م 

پیش بینی کرده ایم. 
نوبخ��ت از تاثیر بودجه س��ال بع��د در ایجاد 
اش��تغال س��خن گفت و اف��زود: براین اس��اس 
575 میلیارد تومان اعتبار برای اس��تخدام بیش 

از 38 هزار نفر در استان ها به تصویب رسیدکه 
البته از همین اس��فند ماه س��ال جاری اقدامات 

استخدامی شروع خواهد شد. 
و  مدیری��ت  س��ازمان  ریی��س  گفت��ه  ب��ه 
برنامه ری��زی، 4000 میلی��ارد توم��ان از محل 
هدفمندی یارانه ها به اشتغال جوانان اختصاص 
یافت��ه اس��ت.  وی به اعتب��ارات مصوب بودجه 
برای تامین مس��کن در س��ال بعد اش��اره کرد 
و گف��ت: براین اس��اس 1200 میلی��ارد تومان 
را ب��رای کمک به تس��هیالت ارزان قیمت برای 
زوج های جوان، زنان سرپرس��ت خانوار و اقشار 
کم درآم��د در نظر گرفته ایم که در این صورت 
ب��ا افزایش وام تا 50 میلیون تومان در ش��هرها 
و 15 میلیون تومان در روس��تاها گام بزرگی در 
راستای خانه دار شدن مردم برداشته می شود. 

نوبخت ای��ن را هم گفت که در س��ال جاری 
ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی 

نیز در کشور شروع شده است. 
و  مدیری��ت  س��ازمان  ریی��س  گفت��ه  ب��ه 
برنامه ری��زی، 4800 میلیارد توم��ان هم برای 
طرح تحول سالمت هزینه می شود که این رقم 
از جی��ب مردم بوده و برای ارزان قیمت ش��دن 

خدمات بهداشت و درمان صرف خواهد شد. 

وی همچنین اشاره ای به تصویب بودجه سال 
94 بعد از س��ه ماه در هفته گذش��ته داشت و 
گفت: با اینکه در بخش درآمد و هزینه ای گاهی 
اختالفی بین دولت و مجلس وجود داش��ت اما 
نهایت��ا در بودجه 236 ه��زار میلیارد تومانی به 

توافق رسیدیم. 
نوبخ��ت ادامه داد: بودجه پیش��نهادی دولت 
224 ه��زار میلی��ارد توم��ان ب��ود که با رش��د 
5 درص��دی ح��دود 12 ه��زار میلی��ارد تومان 
افزای��ش یافت اما مجلس این اجازه را به دولت 
داد ک��ه 220 هزار میلیارد تومان از منابع را در 
شش ماهه اول ابالغ کند و اگر درآمد الزم را به 
دست آورد 16 هزار میلیارد تومان باقیمانده را 

در شش ماهه دوم هزینه کند. 
ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی 
همچنی��ن به ویژگی ه��ای دیگر بودجه س��ال 
آینده اشاره کرد و یادآور شد: کاهش وابستگی 
بودجه به نفت تا یک س��وم و رشد 40 درصدی 
بودجه ه��ای عمران��ی همچنی��ن در مجم��وع 
س��رمایه گذاری 158 هزار میلی��ارد تومانی در 
س��ال آینده از نق��اط مثبت بودجه س��ال 94 
است که نقش مهمی در راستای تحقق اقتصاد 

مقاومتی خواهد داشت. 

براس��اس یافته های مرکز آمار ایران، جمعیت 
آماده ب��ه کار 10 س��اله و بیش��تر، 83 درصد 

جمعیت کشور در سن کار قرار دارند. 
براس��اس نتایج طرح آمارگی��ری نیروی کار، 
جمعیت کشور 75 میلیون و 706 هزار و 898 
نفر برآورد ش��ده اس��ت که 12 میلیون و 351 
ه��زار و 12 نف��ر از آنها 9 س��ال و کمتر و 63 
میلی��ون و 355 ه��زار و 885 نفر 10 س��ال و 

بیشتر سن داشته اند. 
به عبارتی 83/7 درصد از جمعیت کل کشور 
در س��ن کار )10 س��اله و بیش��تر( هستند. به 
لحاظ جنس 50.1 درص��د مرد و 49.9 درصد 
زن بوده اس��ت که نسبت جنس��ی برابر 1.1 به 
دست می آید. به عبارت دیگر در مقابل هر 100 

نفر زن 101 نفر مرد وجود داشته است. 
نتای��ج نش��ان می دهد 72.1 درص��د آنها در 
نقاط ش��هری و 27.9 درصد در نقاط روستایی 
س��اکن بوده اند. همچنین در سال 1392 تعداد 
22 میلیون و 518 ه��زار و 34 خانوار معمولی 
ساکن و گروهی در کشور برآورد شده است که 
19 میلی��ون و 777 ه��زار و 681 خانوار دارای 
سرپرس��ت مرد و 2 میلیون و 740 هزار و 352 

خانوار دارای سرپرست زن بوده اند. 
در س��ال 1392 از 68 میلیون و 351 هزار و 
587 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر، 86.6 درصد 

باسواد و 13.4 درصد بی س��واد بوده اند. نسبت 
باس��وادی در نق��اط ش��هری 90.2 و در نقاط 
روس��تایی 77.2 بوده است. در بین افراد »6 تا 
9 ساله« نسبت باسوادی 96.2 درصد و در بین 
افراد »15 تا 24 ساله« 97.8 درصد بوده است. 
همچنین نسبت باسوادی در بین مردان 6 ساله 
و بیش��تر 90.8 و در بین زنان این گروه 82.4 

درصد بوده است. 
در س��ال 1392، اف��راد ش��اغل و بی��کار در 
مجم��وع، 37.6 درصد از جمعیت 10 س��اله و 
بیش��تر را تش��کیل می داده اند. این نس��بت در 
جامع��ه برای مردان 63.0 درص��د و برای زنان 
12.4 درصد بوده است. همچنین این نسبت در 
نقاط ش��هری 36.9 درصد و در نقاط روستایی 

39.7 درصد است. 

نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مش��ارکت اقتصادی نشان می دهد، چند 
درص��د از جمعیت در س��ن کار، فع��ال یعنی 
شاغل یا بیکار هس��تند. مطابق نتایج به دست 
آمده، در س��ال 1392، نرخ مشارکت اقتصادی 
در جمعیت 10 س��اله و بیش��تر در کل کشور 
37.6 درصد بوده اس��ت. این ش��اخص در بین 
مردان 63.0 درصد و در بین زنان 12.4 درصد 
محاس��به ش��ده اس��ت. همچنین نتایج نشان 

می دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر 
در نقاط روس��تایی بیشتر از نقاط شهری است، 
به ط��وری که نرخ مش��ارکت اقتصادی در نقاط 
روس��تایی 39.7 درصد و در نقاط شهری 36.9 

درصد بوده است. 
درصورتی ک��ه جمعیت 15 س��اله و بیش��تر، 
جمعیت در س��ن کار فرض شود، نرخ مشارکت 
اقتصادی در کل کش��ور 41.1 درصد به دست 
می آید. این شاخص در بین مردان 69.0 درصد 
و در بی��ن زنان 13.4 درصد، در نقاط ش��هری 
40.1 درصد و در نقاط روس��تایی 43.8 درصد 

به دست می آید. 

نرخ بیکاری
میلی��ون و 834  از 23  در س��ال 1392، 
ه��زار و 552 نفر جمعیت فعال 10 س��اله و 
بیش��تر 10.4 درصد بی��کار بوده اند. باالترین 
نرخ بی��کاری مربوط به گروه س��نی 24�20 
ساله با 25.4 درصد و پایین ترین نرخ بیکاری 
مربوط به گروه س��نی 65 س��اله و بیش��تر با 
1.2 درصد بوده اس��ت. نرخ بی��کاری در بین 
مردان 8.6 درصد و در بین زنان 19.8 درصد 
بوده است. همچنین این نرخ در نقاط شهری 
11.8 درصد و در نقاط روس��تایی 7.0 درصد 

به دست آمده است. 

نوبخت اعالم کرد

یک ریال از بودجه 94 به نتایج مذاکرات ایران و 1+5 گره نخورد

براساس یافته های مرکز آمار ایران

۸3 درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند

حضور جدی تر تشکل ها 
برای اصالح قوانین

پای یارانه بگیران بیخ گلوی تولید

نتایج یک تحقیق نشان می دهد

کارشناسان افق آتی برنامه های دولت را مثبت ارزیابی کردند

سهم 5 هزار و 200 میلیارد تومانی تولید از بودجه 94

هدف مشترک گروه های انتخاباتی در اتاق هشتم

رکود اقتصادی و بدهی دولت 
موتور رشد معوقات بانکی

 حضور کم رنگ بخش خصوصی
در افزایش بهره وری برق
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تنها چن��د روز ب��ه انتخابات اتاق 
باقی مانده اس��ت و به زودی روشن 
خواه��د ش��د ک��ه صنعتگ��ران، 
تولیدکنن��دگان، تج��ار و مجموعه 
بخش خصوص��ی ب��رای اداره اتاق 
هشتم و مش��اوره و همراهی دولت 
چه کس��انی را به این نهاد خواهند 

فرس��تاد. گروه های مختلفی برای 
ورود به ای��ن دوره اع��الم آمادگی 
و فعالیت کردند و ب��ه زودی نتیجه 
حضورشان بر کرسی های اتاق هشتم 
و به تعبیری پارلمان بخش خصوصی 
مش��خص خواهد ش��د. آنچه بیشتر 
گروه ها بر آن اش��تراک نظ��ر دارند، 

تغیی��ر و تح��ول در س��اختار اتاق و 
پررنگ تر کردن نقش آن در اقتصاد 
کشور است. عضو هیات رییسه اتاق 
تهران با اش��اره به نقش مش��ورتی 
اتاق در قانون، در اهمیت نقش اتاق 
به عنوان نماینده بخش خصوصی به 

»فرصت امروز« می گوید...

 بررسی چگونگی حضور زنان
در آگهی های تبلیغاتی داخلی

در میزگرد »فرصت امروز« 
بامسئوالن جایزه ملی تعالی 

مطرح شد

 گزارش »فرصت امروز«
از چگونگی مدیریت خشکشویی

استراتژی های بازاریابی نشریات 
در آستانه سال نو 

 همه راه ها
 به آشپزخانه

ختم می شود؟

جایزه تعالی 
سازمانی، نمره  
قبولی گرفته است

هنگام سود بردن 
فرا رسید

به درد بخور 
باشیم!
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 اما و اگرهای
خرید تضمینی

یک ماده مغذی

 شکار شیر 
با تضمین دولت



یک��ی  خصوص��ی  بخ��ش 
اج��رای  ارکان  مهم تری��ن  از 
سیاس��ت های دولت در زمینه 
ان��رژی  به��ره وری  اص��اح 
اس��ت . دول��ت چ��اره ای جز 
اس��تفاده از ت��وان این بخش 
ن��دارد اما به دلیل مش��کات 
اقتص��ادی وزارت نیرو، حضور 
خصوص��ی  بخ��ش  فع��االن 
و  اص��اح  سیاس��ت های  در 
بهره وری ان��رژی صنعت برق، 

بسیار کمرنگ است.
ای��ران س��ابقه طوالن��ی در 
برنامه ری��زی ب��رای بهره وری 
انرژی ندارد . به گفته س��عید 
انجمن  ریی��س  مهذب ترابی، 
علمی مدیریت مصرف انرژی، 
کمت��ر از یک دهه اس��ت که 
برنامه هایی به طور جدی، در 
رابط��ه با اصاح مصرف انرژی 

برای کشور تدوین شده است.
ام��روز«  ب��ه »فرص��ت  وی 
می گوید: کشورهای توسعه یافته 
از ده��ه ه��ای 1960 و 1970 
فعالیت های خود را تحت عنوان 
آغاز  به��ره وری  سیاس��ت های 

کرده اند.
ساختارهای  اصاح  اگرچه 
مصرف انرژی در کش��ور یک 
ض��رورت اس��ت، ام��ا دولت 
تصمی��م گرفته دو س��ازمان 
نی��رو،  وزارت  زیرمجموع��ه 
به��ره وری  س��ازمان  یعن��ی 
س��ازمان  و  )س��ابا(  ان��رژی 
انرژی ه��ای ن��و )س��انا( را با 
این  کن��د .  ادغ��ام  یکدیگ��ر 
دو س��ازمان، مجموعه های��ی 
هس��تند که مدی��ران وزارت 
نیرو بر اهمی��ت فعالیت آنها 
در آین��ده ایران تاکید دارند . 
زیرا وزارت نیرو قصد دارد با 
ارائه سوبس��ید و وام، ضریب 
اس��تفاده از انرژی های نو در 
کش��ور را بهبود بخش��یده و 
س��هم آن را در س��بد انرژی 
از  و  کن��د  اص��اح  کش��ور 
س��وی دیگر ت��اش می کند 
ای��ران در  ک��ه رکورده��ای 
انرژی  بی رویه  مصرف  زمینه 
را اص��اح کن��د . ام��ا معلوم 
نیس��ت چرا تصمی��م گرفته 
این دو س��ازمان مس��تقل را 
ب��ا یکدیگر ادغام کند . برخی 
باورند  ای��ن  بر  کارشناس��ان 
که ضعف عملکرد و س��اختار 
س��انا  و  س��ابا  تش��کیاتی 
سبب ش��ده این دو سازمان 
ب��ا یکدیگ��ر ادغ��ام ش��وند . 
به عنوان  تراب��ی  مه��ذب  اما 
فردی که تا س��ه س��ال قبل 
س��کان مدیریت س��ابا را در 

دس��ت داش��ت، معتقد است 
که س��ازمان بهره وری انرژی 
ای��ران تاکن��ون ضعیف عمل 

نکرده  است.
وی منطق��ی ب��ودن قیمت  
حامل ه��ای ان��رژی را عام��ل 
موفقی��ت  ب��رای  مهم��ی 
سیاس��ت های بهره وری انرژی 
دانس��ته و تاکی��د می کند که 
تا زمان منطقی ش��دن قیمت 
برق، ه��ر اقدامی برای کاهش 
مص��رف ان��رژی در جامع��ه، 

بی نتیجه باقی خواهد ماند.
علم��ی  انجم��ن  ریی��س 
مدیری��ت مصرف انرژی س��ه 
فرهنگ  اص��اح  زمان،  عامل 
عمومی و اعتب��ارات را عوامل 
موفقی��ت  در  تاثیرگ��ذار 
انرژی،  بهره وری  سیاست های 

معرفی می کند.
وی ادام��ه می دهد: پس از 
اص��اح قیمت برق، اس��تفاده 
پیش��رفته  تکنولوژی ه��ای  از 
در فرآینده��ای مصرف کننده 

انرژی، بسیار مهم است.
بی��ان می کند:  مهذب ترابی 
یخچال،  در  ان��رژی  مص��رف 
کول��ر، ماش��ین لباسش��ویی، 
غی��ره،  و  روش��نایی  الم��پ 
ب��وده و بحث  غیر اس��تاندارد 
منطقی ک��ردن مصرف انرژی 
ارتق��ای  و  وس��ایل  ای��ن  در 
یک  آنها،  س��اخت  تکنولوژی 
مس��ئله  این  اس��ت .  ضرورت 
سیاس��ت های  موفقی��ت  در 
بهره وری انرژی کش��ور بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی حضور بخش خصوصی 
سیاس��ت های  اج��رای  در 
بهره وری انرژی را بسیار موثر 
دانسته و معتقد است که این 
بخش می تواند به آسان سازی 

فرآیندها کمک کند.

ایجاد راهکار 
تسهیل گرانه برای حضور 

بخش خصوصی
علم��ی  انجم��ن  ریی��س 
در  ان��رژی  مدیری��ت مصرف 
ای��ن پرس��ش که  پاس��خ به 
چرا از ت��وان بخش خصوصی 
برنامه های  اج��رای  زمینه  در 
به درس��تی  انرژی  به��ره وری 
می گوید:  نمی ش��ود،  استفاده 
بند »ق« قانون برنامه بودجه 
س��ال 93 و بند »ه�« تبصره 
11 ای��ن قان��ون، ورود بخش 
خصوص��ی را ب��ه پروژه ه��ای 
تس��هیل  ان��رژی  به��ره وری 

می کند.
وی اضاف��ه می کن��د: ورود 
بخش خصوصی به این عرصه 
زمان بر بوده و باید دولت برای 
حضور این بخش، راهکارهای 
کن��د .  ایج��اد  تس��هیل گرانه 
البته زمینه ه��ای قانونی الزم 
ب��رای این حضور نی��ز فراهم 

شده است.
مهذب تراب��ی ب��ا اش��اره به 
اینکه مهم ترین س��وال بخش 
خصوص��ی ب��رای حض��ور در 
پروژه ه��ای مرتب��ط با اصاح 
نح��وه  ان��رژی،  به��ره وری 
بازگشت سرمایه  است، عنوان 
می کند: براساس قانون، دولت 
بای��د مع��ادل بهای س��وخت 
ناش��ی از صرفه جوی��ی انرژی 
را در اختی��ار بخش خصوصی 

قرار دهد.
وی ادامه می دهد: اگر وزارت 
نفت و نیرو، تضمین های الزم 
را برای بخش خصوصی فراهم 
کنن��د و طب��ق قان��ون، بهای 
مع��ادل س��وخت صرفه جویی 
ش��ده را در اختیار این بخش 
ق��رار دهن��د، فع��االن بخش 
خصوص��ی نی��ز آمادگی خود 

را برای حض��ور در این عرصه 
اعام کرده اند.

روند کند اجرای 
پروژه ها، به دلیل 

مشکالت مالی
آمارهای زیادی درباره رتبه 
باالی ای��ران در مصرف انرژی 
منتشر می ش��ود . اما متاسفانه 
هن��وز الگوی مناس��بی برای 
استفاده از لوازم الکتریکی در 
منزل به مصرف کنندگان ارائه 
نشده  اس��ت . با تبلیغات زیاد 
استفاده از کولرهای گازی در 
منازل تقبیح می ش��ود، بدون 
اینکه در نظر بگیریم، استفاده 
از ای��ن نوع کول��ر در مناطق 
ش��رجی جنوب، یک ضرورت 
است . در نتیجه باید اطاعات 
کم  برندهای  درباره  صحیحی 
مصرف کولر گازی، در اختیار 
مصرف کنندگان قرار گیرد . در 
چنین فضای��ی، مصرف کننده 
نی��ز دس��ت ب��ه انتخاب هایی 
می زند که ش��اید منافع ملی 
را با مخاط��رات جدی روبه رو 
کن��د . اما متولی��ان امر، هنوز 
تدبی��ری ب��رای اص��اح این 
روندها ندارند و فکر می کنند، 
ب��دون  عموم��ی  فرهن��گ 
و درس��ت،  اطاعات ش��فاف 
اص��اح خواهد ش��د . غافل از 
اینکه مس��ائل اجتماعی تاثیر 
پروژه های  موفقیت  در  مهمی 
بهره وری انرژی خواهد داشت . 
دکترمس��عود  اعتق��اد  ب��ه 
گل��کار، ریی��س گ��روه ب��رق 
دانش��گاه خواجه نصیر طوسی، 
ع��دم  و  اجتماع��ی  مس��ائل 
اقتص��ادی  قطعیت ه��ای 
جمل��ه  از  چی��ز  هم��ه  روی 
سیاس��ت های بهره وری انرژی 

در کشور تاثیر می گذارد.

وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
روی  ای��ران  در  می گوی��د: 
ان��رژی  به��ره وری  مس��ئله 
اقدام��ات زیادی انجام ش��ده 
اما متاسفانه بسیاری از کارها 

مدیریت نمی شوند . 
گل��کار با اش��اره ب��ه اینکه 
تلف��ات ش��بکه در ای��ران به 
کاه��ش  ح��ال  در  تدری��ج 
یافتن اس��ت، عنوان می کند: 
ارز،  به دلیل نوس��انات ن��رخ 
هزینه ها برای تغییر تجهیزات 
و افزای��ش به��ره وری انرژی، 
روندی صعودی یافته و اجرای 
برنامه ه��ای مرتب��ط را کن��د 

کرده  است.
وی عدم پرداخ��ت به موقع 
مطالب��ات پیمانکاران را عامل 
کاهش تمایل بخش خصوصی 
پروژه ه��ای  اج��رای  ب��رای 

بهره وری انرژی می داند.
رییس گ��روه برق دانش��گاه 
خواج��ه نصیر طوس��ی درباره 
اینکه چند سال وقت نیاز داریم 
اس��تانداردهای جهانی  ب��ه  تا 
دقیقا  نزدیک شویم، می گوید: 
نمی توان در این باره اظهار نظر 
کرد زی��را در ایران موضوعی به 
نام پیگی��ری وجود دارد . یعنی 
اگر تصمی��م  بگیریم یک اقدام 
درس��ت را انجام دهی��م، باید 
ب��رای انجام آن یک ش��خص 
سومی، مسائل را پیگیری کند . 
در غیر این ص��ورت اجرای یک 
طرح مفید، به فراموشی سپرده 

می شود.
ک��ه  می کن��د  تاکی��د  وی 
مس��ائل اقتص��ادی در ای��ران 
قاب��ل اطمینان نیس��ت و این 
عدم قطعیت ها، آینده مبهمی 
را پیش روی س��رمایه گذاران 
قرار می دهد.ب��ه اعتقاد گلکار، 
ایران در زمینه مباحث نظری 
به��ره وری ان��رژی در س��طح 
جهان  پیش��رفته  کش��ورهای 
قرار داش��ته و یک دانشجوی 
دکت��رای دانش��گاه ای��ران، به 
دلیل نبود موضوعات جدید در 
بحث کاهش تلفات، نمی تواند 
پایان نام��ه ای در ای��ن رابط��ه 
داش��ته باش��د . ام��ا در زمینه 
مسائل اجرایی بهره وری انرژی، 
حد فاصل کشورهای پیشرفته 

و جهان سومی قرار داریم.
وی ب��ر این باور اس��ت که 
سیس��تم مدیریت��ی در ایران 
تابع افراد است . متاسفانه افراد 
در ایران حاشیه امن داشته و 
پاس��خگو نیس��تند . در نتیجه 
انگی��زه کاف��ی ب��رای اجرای 
درست و به موقع کارها وجود 

ندارد.

کارشناسان افق آتی برنامه های دولت را مثبت ارزیابی کردند

حضور کم رنگ بخش خصوصی در افزایش بهره وری برق

www.forsatnet.irنفت و نیرو

هزینه حفاری در ایران ٣٥٠٠ دالر 
در هر متر است

مدیرعام��ل حفاری مپنا، هزین��ه حفاری در ایران 
را به دلیل طوالنی ش��دن رون��د حفاری بین 3000 
ت��ا 3٥00 دالر در هر متر عنوان کرد، این در حالی 
اس��ت که هزینه حفاری در آمری��کا 6٨ دالر در هر 

متر است.
ب��ه گ��زارش ایرنا، محمد کش��اورز با بی��ان اینکه 
زمان های از دست رفته حفاری بخشی از انتظارهای 
پنهان اس��ت، افزود: در بخش پنهان حفاری کیفیت 
حفاری از اهمیت بس��یاری برخوردار است که برای 
رس��یدن به هدف باید روی آموزش نیروی انس��انی 
متمرکز شد. وی بر لزوم خصوصی بودن شرکت های 
حفاری تاکید ک��رد وگفت: ش��رکت های خصوصی 
حفاری قوانین دس��ت و پاگیر حاکم بر شرکت های 
دولتی را ندارند و به دلیل س��اختار س��ازمانی خود 

از سرعت عمل بیشتری در انجام امور برخوردارند.
کش��اورز از دیگر مش��کات صنعت نفت حفاری 
ایران را س��رمایه در گردش آن دانست و افزود: هم 
اینک به دلیل تحریم، تامین منابع مالی شرکت های 
حفاری به سختی انجام می شود؛ ضمن اینکه تامین 
منابع مالی خارجی نیز در شرایط کنونی امکان پذیر 
نیس��ت، بنابرای��ن باید ب��رای ش��رکت های حفاری 

سازوکار تامین منابع اندیشیده شود.

مزایای دو سقفه بودن درآمدهای 
نفتی در بودجه 94

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
در تشریح مزایای دو س��قفه بودن درآمدهای نفتی 
در بودجه 94 گفت: پیش بینی بازگشت قیمت نفت 
به 100 دالر یکی از مزایای دو س��قفه بودن بودجه 
است. عبدالکریم هاشمی نخل آبادی در گفت وگو با 
خانه ملت، در ارزیابی از دو س��قفه بودن درآمدهای 
نفتی در بودجه سال 94 گفت: این اقدام چند مزیت 
را به همراه دارد؛ نخست اینکه با پیش بینی دو سقفه 
بودن درآمده��ای نفتی در بودجه 94 در بعد مثبت 
موض��وع اگر میزان فروش نفت افزایش یابد صندوق 
ذخی��ره ارزی تقویت می ش��ود و می توانیم اعتبارات 

مورد نیاز طرح های عمرانی نیز تامین کنیم. 
نماین��ده مردم میناب، رودان، جاس��ک، س��یریک و 
بشاگرد در مجلس شورای اسامی در ادامه این مطلب 
اف��زود: با دید بدبینانه نیز در ص��ورت ادامه روند فعلی 
بودج��ه پیش بینی های الزم را در این خصوص داش��ته 
اس��ت.  هاش��می نخل ابراهیمی در پاسخ به این سوال 
که آی��ا روند کاهش قیمت نفت ادام��ه پیدا می کند یا 
خیر، تصریح کرد: در زمان بررسی بودجه هم پیش بینی 
می ش��د که روند کاهش��ی قیمت نفت ادام��ه نخواهد 
داشت و ما امیدواریم قیمت نفت در سال آینده حداقل 
به متوس��ط سال گذش��ته یعنی 100 دالر برسد. عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات با بیان اینکه 
پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت نفت در سال آتی 
است، گفت: با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای 
نفتی کش��ور در س��ال آینده این ام��کان وجود خواهد 
داشت که بخشی از عقب ماندگی که در اجرای طرح های 

عمرانی وجود داشته در سال آینده جبران شود.

سیاست آینده، احداث واحدهای 
پتروشیمی با خوراک دوگانه است

مدی��ر طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
ب��ا تاکید بر اینکه سیاس��ت ما از این ب��ه بعد احداث 
واحدهای��ی با خوراک دوگانه مایع و گاز اس��ت، اضافه 
کرد: البته میزان خ��وراک دریافتی از وزارت نفت باید 
به طور دقیق مش��خص ش��ود. مرضیه ش��اهدایی در 
گفت وگ��و با فارس، اظهار داش��ت: در 36 طرح جدید 
سرمایه گذاری پتروشیمی تعدادی از طرح ها از زنجیره 
خوراک نفتا و واحدهای آروماتیکی هستند و از طرفی 
هم از تولیدات فازهای پارس شمالی و پارس جنوبی در 
نهایت بخشی از خوراک اتان بدون استفاده باقی خواهد 
مان��د. وی افزود: با توجه به این خ��وراک اتان واحدهای 
الفینی که در آینده احداث خواهند شد به صورت ترکیبی 
خواهند بود که مثال فعلی آن پتروش��یمی جم اس��ت، 
چنانکه پتروشیمی های کاویان و آریاساسول گازی هستند 
و فقط از خوراک گاز اس��تفاده می کنند، اما پتروشیمی 
جم و امیرکبیر خ��وراک دوگانه دارند. وی گفت: این 36 
طرح ب��رای خوراک در ح��دود 10٥ میلیون مترمکعب 
در روز متان، در حدود ٨/2 میلیون تن در س��ال اتان در 
مجموع2/1 میلیون تن در سال، پروپان و بوتان و گاز مایع 

و 94 میلیون تن در سال هم نفتا نیاز خواهند داشت. 

افزایش 9 دالری قیمت 
هر بشکه نفت خام ایران 

 قیمت هر بش��که نفت خام سبک ایران با افزایش 
حدود 9 دالری به ٥4 دالر و 33 سنت رسید. 

به گزارش ایسنا، بنا به اعام شرکت ملی نفت ایران 
هر بش��که نفت س��بک ایران در م��اه فوریه با قیمتی 
معادل ٥4 دالر و33 س��نت به فروش رسیده است. بر 
این اساس هر بشکه نفت سنگین ایران در این ماه نیز 
نسبت به ژانویه از افزایش بیش از 10 دالری برخوردار 

شده و به ٥2 دالر و 22 سنت رسیده است. 
همچنی��ن میانگی��ن وزنی قیمت هر بش��که نفت 
ایران در ماه فوریه ٥3 دالر و هشت سنت بوده است. 
در ادامه روند کاهش��ی قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی، قیمت نفت خام س��نگین ایران متناس��ب با 
شرایط بازار برای تحویل در ماه ژانویه کاهش یافت 
که البته سیدمحس��ن قمصری، مدیر امور بین الملل 
شرکت ملی نفت اعام کرد که این اتفاق ارتباطی به 

رقابت میان کشورهای عضو اوپک ندارد. 
نیم��ه فوری��ه نی��ز وی از کاهش قیم��ت فروش 
نفت خ��ام ایران در بازار خب��ر داد و گفت: رقابت در 

بازار آسیا برای به دست آوردن بازار فشرده است. 
وی همچنین در پاس��خ به اینکه آیا ایران همانند 
عربس��تان قیمت نفت خود را در بازار آس��یا کاهش 
خواه��د داد؟ گفته بود که باالخره باید رقابت کرد و 
ایران نیز فرمول قیمت نفت خود را کاهش می دهد؛ 
البته ضریب تغییر )Differential( ش��اید کاهشی 
باشد، اما بدون شک پایه قیمت افزایش یافته است. 

در ماه ژانویه سال ٢٠١٥ 
  تولید روزانه نفت قطر 

به ٦٧4 هزار بشکه کاهش یافت

بانک ملی قطر اعام کرد که تولید نفت این کش��ور 
در ماه ژانویه امسال به 674 هزار بشکه در روز کاهش 
یاف��ت. به گزارش روابط عموم��ی وزارت نفت، روزنامه 
گلف تایمز نوش��ت: آمارهای جدید نش��ان می دهد که 
ضعف اقتصاد جهانی س��بب شد تا تولید نفت قطر در 
ماه ژانویه امسال به 674 هزار بشکه در روز کاهش یابد. 
بنابراعام بانک ملی قطر )کیو. ان. بی(، توسعه دوباره 

طرح ها باید روند افزایش تولید را تثبیت کند. 
ش��رکت قطر پترولیوم )کی��و. پی( در حال اجرای 
برنام��ه توس��عه ای مجدد ب��رای تثبی��ت تولید در 

میدان های نفتی خود است. 
بنابراعام بانک ملی قطر، این س��رمایه گذاری کان 
در میدان های نفتی قدیمی باید کاهش بیش��تر تولید 
نف��ت ای��ن را محدود کن��د. این بانک اع��ام کرد که 
قیمت نفت قطر در ماه ژانویه گذشته به دلیل تقاضای 
ضعیف جهانی کاهش یافت. اقتصاد راکد منطقه یورو، 
رک��ود اقتصادی ژاپ��ن و کندی توس��عه در بازارهای 
نوظه��ور به ویژه چین س��بب ضعف تقاض��ا برای مواد 
هیدروکرب��وری و مازاد عرضه نفت که در حال فش��ار 

روی قیمت های جهانی نفت است، شده است. 
بانک ملی قطر پیش از این، در دورنمای اقتصادی 
س��ال 201٥، قطر اعام کرد که با وجود افت تولید 
نفت به دلی��ل میدان های نفتی قدیمی، پروژه برزن 
این کش��ور احتمال دارد رشد بخش هیدروکربوری 
آن را به همراه داش��ته باش��د؛ بخش هیدروکربوری 
قطر شاید امس��ال 0,٨ درصد، سال 2016 میادی 
1.٨ درصد و س��ال 2017 میادی 1.9 درصد رشد 
داش��ته باش��د. انتظار م��ی رود ک��ه درآمدهای کم 
هیدروکربوری و افزایش هزینه های سرمایه ای قطر، 
کس��ری 2,2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 
201٥، 3.4 درصدی در سال 2016 و 3.7 درصدی 

در سال 2017 را به همره داشته باشد. 

تولید آزمایشی یک میدان نفتی 
مشترک با عراق

تولید آزمایشی از نخستین چاه میدان نفتی مشترک 
آذر با موفقیت انجام شد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
وزارت نفت، کی��وان یاراحمدی، مجری طرح توس��عه 
میدان نفتی مشترک آذر گفت: عملیات آزمایش تولید 
نخستین چاه میدان نفتی مشترک آذر از طرح های در 
دست اجرای شرکت متن بود که با موفقیت انجام شد. 
این عملیات در چاه شماره 6 میدان نفتی مشترک آذر 
با موفقیت انجام شد. یار احمدی اعام کرد: میدان نفتی 
آذر با 2,٥ میلیارد بش��که نفت درج��ا یکی از میدان های 
هیدروکربوری مش��ترک با کشور عراق است که در بلوک 
ان��اران در دماغه کوه های زاگ��رس و در امتداد مرز ایران و 
عراق )در قس��مت جنوب غربی ایام( بین دو شهر مهران 
و دهلران واقع شده است. عمق باالی مخزن هیدروکربوری 
و نیاز به حفاری در سازندهای مختلف نفتی از ویژگی های 
این میدان است که عملیات حفاری را بسیار پیچیده کرده 
و طوالنی می کند. کارفرماهای طرح توسعه این میدان، 
شرکت مهندسی و توسعه نفت و مجری طرح، شرکت 
مهندس��ی و توسعه س��روک آذر )کنسرسیوم متشکل 
از ش��رکت مهندسی و س��اختمان صنایع نفت ایران و 

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی( هستند. 

بازار نفت 

حفاری

نفت

مجلس

پتروشیمی
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 ریی��س کمیس��یون انرژی 
مجل��س ب��ا بیان اینک��ه نرخ 
س��وخت در سال آتی افزایش 
براس��اس  نمی یاب��د، گف��ت: 
قانون مصوب شده در مجلس 
هش��تم، اج��ازه افزایش نرخ 
فرآورده ه��ای نفت��ی ت��ا 90 
درصد فوب خلی��ج فارس به 
دولت داده ش��ده، اما با توجه 
به اع��ام س��خنگوی دولت، 
احتمال افزایش نرخ س��وخت 

در سال 94 منتفی است. 
علی م��روی در گفت وگو با 
خانه ملت، درخصوص شایعات 
احتمال  ب��ر  مبن��ی  موج��ود 
افزایش نرخ بنزی��ن از ابتدای 
سال آینده، گفت: دولت رسما 
اعام کرده ک��ه برنامه ای برای 
افزای��ش قیم��ت س��وخت در 
س��ال آینده ن��دارد و مجلس 
نیز به صورت جدی مخالف باال 

رفتن نرخ بنزین است. 
نماینده مردم نیشابور و فیروزه 
در مجل��س ش��ورای اس��امی 
افزود: کمیسیون انرژی مجلس، 
موافق افزایش قیمت هیچ کدام 
از فرآورده ه��ای نفتی نیس��ت، 
اکن��ون در قان��ون هدفمن��دی 
هم س��قف هزین��ه و درآمدی 
ثابت مانده، پس با این ش��رایط 
ضرورتی برای بازنگری در نرخ ها 

وجود ندارد و ما نیز مخالف آن 
هس��تیم. وی با تاکید بر اینکه 
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، 
ام��کان افزای��ش نرخ س��وخت 
وجود ندارد، تصریح کرد: در این 
ش��رایط باید به جای تغییر در 
نرخ ها، به��ره وری را افزایش داد 
که ثمره آن استفاده مناسب تر از 
انرژی اس��ت. رییس کمیسیون 
ان��رژی مجل��س در پاس��خ به 
این سوال که آیا دولت از نظر 
قانونی اختیار افزایش قیمت ها 
را دارد، عنوان کرد: براس��اس 
قانون مصوب شده در مجلس 
هش��تم، این اجازه ب��ه دولت 
داده ش��ده، اما براساس اعام 
س��خنگوی دول��ت، احتم��ال 
افزایش نرخ س��وخت در سال 

94 منتفی است. 
ب��ه گفت��ه نماین��ده مردم 
نیش��ابور و فیروزه در مجلس 
دول��ت  اس��امی،  ش��ورای 
می تواند قیم��ت فرآورده های 
نفت��ی را ت��ا 90 درصد فوب 
خلیج ف��ارس و ن��رخ برق را 
به می��زان قیمت تمام ش��ده 
تا پایان برنامه پنجم توس��عه 
افزایش ده��د، اما آن طور که 
از ش��واهد پیداس��ت در سال 
آتی، افزایش نرخی را ش��اهد 

نخواهیم بود. 

وزی��ر نی��رو ب��ا اع��ام آغ��از 
مطالعات مربوط ب��ه انتقال آب 
دریای عم��ان و خلیج فارس که 
از طری��ق آن 16 اس��تان منتفع 
خواهند ش��د گف��ت: همچنین 
مطالع��ات مرب��وط ب��ه کش��ف 
آب ه��ای ژرف در عم��ق 1000 

متری زمین نیز آغاز شد.
حمی��د  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
چیت  چیان درباره آب و مس��ائل 
اظهارداش��ت:  آن  ب��ه  مرب��وط 
مطالعه استفاده از آب  های ژرف 
در اعم��اق یکهزار مت��ری آغاز 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت 
آب در بخش کشاورزی ضروری 
اس��ت گفت: همچنی��ن مطالعه 
ط��رح انتقال آب از دریای عمان 
و خلیج فارس توسط وزارت نیرو 

هم آغاز شد.
وزیر نی��رو خاطرنش��ان کرد: 
در ص��ورت اجرای ط��رح انتقال 
آب از دری��ای عم��ان و خلی��ج 
فارس، 16 اس��تان کش��ور واقع 

در ف��ات مرکزی ب��ا جمعیتی 
افزون  ب��ر 47 میلیون نفر از آن 
منتفع می ش��وند. وی ادامه داد: 
انرژی  های  از  ام��روزه اس��تفاده 
ی��ک  کش��ور  در  تجدیدپذی��ر 
الزام  انتخاب نیس��ت، بلکه یک 

محسوب می شود.
اینکه  چیت چی��ان ب��ا بی��ان 
ظرفیت انرژی  ه��ای تجدیدپذیر 
جه��ان ب��ه بی��ش از 3٥0 هزار 
م��گاوات رس��یده اس��ت، گفت: 
پس از گذشت سال ها، متاسفانه 
ظرفی��ت ان��رژی تجدیدپذیر در 
کش��ور به میزان ناچی��ز حدود 

2٥0مگاوات رسیده است.

احتمال پرداخت جرایم 
سنگین زیست محیطی 

توسط ایران
با بیان اینکه دوره  وزیر نیرو 
تولی��د ان��رژی از نفت و گاز رو 
به پایان اس��ت، گف��ت: اگر به 
مق��ررات بین المللی نس��بت به 
کاهش تولی��د کربن و گازهای 

گلخانه ای اق��دام نکنیم مجبور 
به پرداخت جریمه های سنگین 

می شویم.
وزی��ر نی��رو ب��ا اش��اره ب��ه 
سیاس��ت های وزارت نیرو برای 
انرژی های تجدیدپذیر  توس��عه 
بیان کرد: درحالی  در کش��ور، 
که متوس��ط قیمت فروش برق 
در کش��ور ح��دود ٥0 توم��ان 
کیلووات  س��اعت  ه��ر  ب��ه ازای 
اس��ت، اما هرکیلووات س��اعت 
انرژی ه��ای  از  حاص��ل  ب��رق 
توم��ان   46٥ را  تجدیدپذی��ر 
به ص��ورت تضمین��ی خریداری 

می کنیم.
ای��ن مقام مس��ئول ب��ا تاکید 
بر اینکه بخ��ش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری در این بخش از 
تس��هیات صندوق توسعه ملی 
برخوردار می ش��ود، تبیین کرد: 
اخیرا کارخانه های موردنیاز برای 
س��اخت توربین ه��ای بادی ٥.2 
مگاواتی در کش��ور ایجاد ش��ده 
ضمن آنکه دانش��گاه فردوس��ی 
مش��هد نی��ز موفق به س��اخت 
ب��ادی 100 کیلوواتی  توربی��ن 

شده است.
ای��ن عض��و کابین��ه دولت با 
بی��ان اینک��ه ظرفی��ت تولی��د 
ب��رق از ان��رژی ب��اد در خ��واف 
پنج ه��زار مگاوات برآورد ش��ده 
اس��ت که قابلیت افزای��ش را تا 
10 ه��زار م��گاوات دارد، تاکید 
ک��رد: به منظ��ور بهره من��دی از 
ظرفیت های این منطقه، تاکنون 
ق��رارداد اح��داث ٥7٥ مگاوات 
نیروگاه بادی با بخش خصوصی 

منعقد شده است.

آغاز مطالعات کشف آب در عمق ١٠٠٠متری
انتقال آب دریا برای ١٦ استان

نرخ سوخت 
در سال 94 افزایش نمی یابد

لیال مرگن



هفته گذشته در آخرین روز 
رسیدگی به الیحه بودجه94، 
اسللامی  شللورای  مجلللس 
حللذف یارانه اقشللار پردرآمد 
و میللزان یارانلله تولیللد را به 
تصویب رسللاند؛ دو موضوعی 
که اجرایی کردن یکی شللاید 
بتواند ضامن اجرای دیگر هم 

باشد. 
را  بیشللترین آسیب  تولید، 
از اجللرای دو فللاز هدفمندی 
یارانه هللا دیللده اسللت و این 
موضوعی اسللت که مسئوالن 
و  اقتصللادی  کارشناسللان  و 
صنعتللی نیللز بلله آن اذعان 
دارنللد. اما بخللش عمده ای از 
این آسیب ها به دلیل پرداخت 
نکردن سللهم وعده داده شده 
ایللن بخش در دولللت دهم و 
اکنون در دولت یازدهم است. 
با اینکه دولت یازدهم همواره 
بر حمایللت از تولیللد داخلی 
تاکیللد کللرده امللا در عمللل 
تخصیص ندادن بودجه ای 10 
هللزار میلیارد تومانی به یارانه 
تولید و سپس تقلیل این مبلغ 
به هزار و 200 میلیارد تومان 
و باز هم اجرایللی نکردن آن، 
هنوز گامللی در جهت تحقق 

این یارانه برنداشته است. 
یوسللفی،  قلللی  محمللد 
اقتصاددان در ایللن زمینه به 
»فرصللت امللروز« می گویللد: 
سیاست  یارانه ها  »هدفمندی 
غلطی بود که دولت قبل آن را 
پیاده کرد و با باال بردن قیمت 
شللوکی  انللرژی  حامل هللای 
به بخللش تولیللد وارد کرد و 
موجب باال رفتللن هزینه های 
تولید شللد و همیللن موضوع 
تورمی  دلیل شللرایط رکللود 
اسللت که امروز اقتصاد کشور 

در آن به سر می برد.«
مهدی تقوی نیز در این باره 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
بیان می کنللد: »هزینه نهایی 
تولید که باال می رود، منحنی 
عرضه اقتصاد به سللمت چپ 
و بللاال می کشللد و بللا قیمت 
باالتر و تولید پایین تر، تعادل 

می دهللد. هللر جا کلله هزینه 
گران  تولیدکننللدگان  بللرای 
شللود، هم رکود و هللم تورم 
در اقتصادش ایجاد می شللود 
امللا در دولللت قبللل کسللی 
متوجه ایللن صحبت ها نبود و 
هدفمنللدی یارانه ها در دولت 
قبل، تولیدکنندگان را بیچاره 

کرد.«
حاال طبق پیشللنهاد دولت 
مبلغ 5 هللزار و 200 میلیارد 
تومان بللرای یارانلله تولید در 
سللال آینده به تصویب رسیده 
نسللبت  سللهم  ایللن  اسللت. 
بلله سللهم تولیللد در بودجه 
سللال جاری تقریبا نصف شده 
اسللت. این در شللرایطی است 
که تولیدکننللدگان می گویند 
تاکنللون نزدیک بلله 35 هزار 
میلیارد تومللان از دولت طلب 
دارنللد. اما با توجلله به کاهش 
درآمدهای نفتللی دولت، بعید 
به نظر می رسد که همین سهم 
نصف شللده هم در سال آینده 
به مرحله پرداخت برسد. ولی 
آنچه که کمللی می تواند نگاه 
را به این موضوع خوشللبینانه 
کنللد، مصوبلله دیگللر مجلس 
مبنللی بر حللذف یارانلله افراد 
پردرآمد اسللت. اما آیا دولت با 
حذف این افراد می تواند یارانه 

تولید را تامین کند؟ 
عضللو  نعمتللی،  بهللروز 
کمیسللیون صنایللع و معادن 

در  اسللامی،  شورای  مجلس 
امروز«  با »فرصللت  گفت وگو 
در پاسخ به این پرسش اظهار 
می کنللد: »دولللت ابزارهللای 
خوبللی برای شناسللایی افراد 
پردرآمللد دارد بنابراین دولت 
با حذف یارانه اقشار پردرآمد 
به راحتی می تواند یارانه تولید 

را تامین کند.«
مهللدی تقللوی، اقتصاددان 
نیز بللا طرح این پرسللش که 
آیا اصا دولت اطاعات کافی 
را بللرای حللذف یارانه بگیران 
دارد، بیللان می کنللد: »اگللر 
ایللن یارانلله به تولید برسللد، 
تولید و اشللتغال بللاال می رود 
و تللورم پایین می آیللد. اما از 
سللوی دیگر اگر یارانه اقشللار 
کللم درآمد به دلیل نداشللتن 
اطاعللات کافی حذف شللود، 
به این قشر فشار خواهد آمد. 
مللن پیش از این نیز به دولت 
پیشللنهاد کردم کلله یارانه ها 
بایللد به بخللش تولیللد تعلق 

بگیرد تا تورم پایین بیاید.«
یوسفی نیز در پاسخ به این 
پرسللش تصریح می کند: »ما 
نبایللد حمایللت از بخش های 
تولیللدی و صنعللت را منوط 
به قطع یارانه اقشللار پردرآمد 
کنیم. زیرا این موضوع موجب 
تقابللل تولیدکنندگان و مردم 
می شللود. دولت بایللد اقدامی 
کنللد کلله هللم مللردم و هم 

تولیدکننللدگان از آن راضللی 
باشللند و ایللن اتفللاق نیاز به 
برناملله بلند مللدت دارد. نکته 
دیگر اینجاست که حذف این 
4 یللا 5 میلیون نفر، چقدر به 
درآمللد دولت اضافلله خواهد 

کرد؟«
طبق مصوبه مجلس شورای 
اسللامی دولت موظف اسللت 
ظرف سه ماه، آیین نامه اجرایی 
این مصوبه را به تصویب هیات 
وزیران برساند. بنابراین از تعداد 
اقشار پردرآمد هنوز اطاعی در 
دست نیست و مشخص نیست 
که چه مقدار پول دست دولت 
را خواهللد گرفت، اما پرسللش 
مهللم اینجاسللت کلله حتللی 
در صللورت پرداخللت یارانه، آیا 
تحرکللی در بخش تولید ایجاد 

خواهد شد؟ 
زمینلله  ایللن  در  یوسللفی 
مشکل  »صرفا  اسللت:  معتقد 
تولیدکننللدگان ایللن مقللدار 
قلیل پول نیسللت. مشکاتی 
نظیر کمبللود قطعات، ناتوانی 
واسللطه ای  کاالی  واردات  در 
و کمبللود نقدینگللی از جمله 
بنگاه هاست.  مشللکات  دیگر 
اما آنچه که مسلللم است این 
اسللت که دولت باید روشی را 
دنبال کنللد که در آن اولویت 

با بخش های تولیدی باشد.«
تقللوی در پاسللخ بلله این 
پرسللش می گویللد: »اگللر به 

بخش تولید یارانه دهند، این 
بخللش اشللتغال و کاال ایجاد 
کللرده و کمبودهای جامعه را 
پر می کند. به نظر من همین 
سهم اندک هم می تواند برای 
تولید مفید باشللد و نرخ های 
رشللد منفی تولیللد را مثبت 

کند.«
رسللیدن  راه  مهم تریللن 
بلله رشللد اقتصللادی، رشللد 
رشللد صنعتی  است.  صنعتی 
اشللتغال،  افزایللش  موجللب 
فضای  بهبود  بیکاری،  کاهش 
کسللب و کار و در نتیجه رشد 
اقتصادی می شللود که از ابتدا 
مسللئوالن  صحبت هللای  در 
دولللت یازدهم به آن اشللاره 
پرسللش  حاال  اسللت.  شللده 
چنیللن  در  کلله  اینجاسللت 
شللرایطی چگونلله می توان به 

رشد اقتصادی رسید؟ 
یوسللفی در پاسللخ به این 
پرسش اظهار می کند: »خروج 
از رکود به گونه ای نیسللت که 
مقامللات آن را اعللام کننللد 
تولیدکنندگان  و  بلکه مللردم 
هسللتند کلله این خللروج از 
رکللود را نشللان می دهند. اما 
نکته دیگر این است که بدون 
صنعت امکان توسللعه نیست 
و بهتریللن راه این اسللت که 
منابللع از بخش هللای تورم زا 
گرفته شللده و بلله بخش های 
مولد مثل صنعت و کشاورزی 
اختصللاص داده شللود. ابتللدا 
صنایع موجود را تامین کنیم 
و سللپس پروژه های نیمه تمام 
را راه انللدازی کنیللم. عاوه بر 
این موارد دولت باید معافیت 
مالیاتی را برای بخش صنعت 
در نظر بگیرد و بوروکراسللی 
عریض و طویل خود را حذف 

کند.«
شللرایط گواه این است که 
نه تنها تولید بیشترین ضربه را 
از هدفمنللدی یارانه ها خورده 
بلکلله تا بلله امروز سللهمی از 
ایللن هدفمندی نبرده اسللت. 
حاال شللاید قطع یارانه اقشار 
بللرای  ضمانتللی  پردرآمللد، 
تخصیللص سللهمی ناچیز به 

تولید باشد. 

سهم 5 هزار و 200 میلیارد تومانی تولید از بودجه 94

پای یارانه بگیران بیخ گلوی تولید

یللک کنشللگر صنفللی جامعه 
کارگللری در تهللران، با اشللاره به 
مصوبه مزدی سال گذشته گفت: 
نخسللتین مصوبه مزدی کارگران 
در دولللت یازدهم باعللث افزایش 
هزینه های  فاصللله  10درصللدی 
زندگی آنان از دستمزدشللان شده 
است چرا که دولت حداقل دستمزد 
را 25 درصد افزایش داد درحالی که 
نرخ رسمی تورم در هنگام تصویب 

مزد 35 درصد اعام شده بود. 

دبیر  اسللماعیل حق پرسللتی، 
خانه کارگللر تهللران با اشللاره به 
معیارهای افزایش مزد براسللاس 
ماده 41 قانون کار، به ایلنا گفت: 
طبللق این مللاده قانونللی دولت 
موظف اسللت هر سللاله حداقل 
دسللتمزد کارگران را براساس دو 
معیار »نرخ تورم« و »سبد هزینه  
یللک خانوار چهار نفللره« تعیین 
کنللد، اما سللال گذشللته حتی 
معیار حداقلی یعنی نرخ تورم در 

دسللتمزد کارگران لحاظ نشد و 
این اتفاق باعث 10درصد افزایش 
ناگهانللی میللان دخللل و خللرج 
خانواده های کارگری شده است. 

ایللن فعال کارگری نخسللتین 
وظیفه دولت یازدهم در مذاکرات 
جاری بر سللر افزایش مزد سللال 
94 را جبللران شللکافی که خود 
مسللبب ایجاد آن بوده دانست و 
تاکید کرد: نماینللدگان کارگران 
در شورای تعیین مزد حق ندارند 

از حق معللاش حداقلی کارگران 
کوتاه بیایند و الزم اسللت دولت 
را مجاب کنند که برای رسللیدن 
به مرحله صفر پارسللال عاوه بر 
افزایش 15 درصللدی مزد طبق 
نللرخ تورم سللال جاری، شللکاف 
10درصدی به جا مانده از سللال 

گذشته را نیز جبران کند. 
بلله  حق پرسللتی،  بللاور  بلله 
منفعت جویانلله  حفللظ  دلیللل 
تغییرات انجام شللده در ترکیب 

شللورای عالی کار کلله در دولت 
احمدی نژاد اتفللاق افتاد، اکنون 
و در دولتی که مدعی شللنیدن 
صدای نهادهای مدنی اسللت هم 
در صللورت مخالفللت کارگران، 
نمایندگان دولللت و کارفرمایان 
می توانند مللزد را تصویب کنند 
امللا انتظللار جامعلله کارگری از 
نمایندگان شللان در این شللورا، 
نترسللیدن و ایسللتادن بر سللر 

مطالبه قانونی کارگران است. 

رشد ۱0 درصدی شکاف مزدی در دولت یازدهم
افزایش 25 درصدی مزد 94 بازگشت به نقطه صفر پارسال است 

سللللازملللان بیللن الملللللللی 
تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری 
در جدیدتریللن آمار خود اعام کرد 
که ایران در سللال 2014 با فروش 
یک میلیللون و 287 هللزار و 600 
دسللتگاه خودرو، سیزدهمین مرکز 
بللزرگ خریللد خللودرو در جهان 
شناخته اسللت که این رقم نسبت 
به سال قبل خود 37.5 درصد رشد 

نشان می دهد.
 بلله گزارش »پرشللین خودرو«، 
تولیدکنندگان  بین المللی  سازمان 
در  موتللوری  نقلیلله  وسللایل 
جدیدترین بللرآورد خود از فروش 
خودرو در سال 2014 اعام کرد: 
در این سللال، 88 میلیون و 164 
هللزار و 642 دسللتگاه خودرو در 
سراسللر جهان به فروش رسللیده 

است. بر این اساس، میزان فروش 
خودرو در جهان طی سال گذشته 
میللادی بللا رشللد 3.1 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال 2013 
مواجه شده است. در سال 2013 

بالللغ بر 85 میلیون و 474 هزار و 
817 دسللتگاه خودرو در جهان به 
فروش رفته بود. این نهاد تخصصی، 
کل فروش خودرو در ایران طی سال 
2014 را یک میلیون و 287 هزار و 

600 دسللتگاه اعام کرده است که 
این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
پیش از آن 37.5 درصد رشد داشته 
است.در سللال 2013 بالغ بر 804 
هزار و 750 دستگاه خودرو در ایران 

به فروش رسیده بود.
براسللاس این گزارش، ایرانی ها 
بزرگ خودرو  سیزدهمین خریدار 
در جهان در سال 2014 شناخته 
شللده اند. فروش خللودرو در ایران 
طللی سللال های 2012 و 2013 
کاهش داشته اسللت، اما در سال 

2014 با رشد همراه شده است.
براسللاس برآوردهای این سازمان 
بین المللللی، چینی هللا بللا خریللد 
23میلیون و 491 هزار و893خودرو 
جایگاه نخسللت جهللان را به خود 
اختصللاص داده انللد. آمریکایی ها با 
خریللد 16 میلیللون و 841 هزار و 
973 دسللتگاه خودرو در رتبه دوم 
و ژاپنی ها با خرید 5میلیون و 562 
هزار و 887دستگاه خودرو در رتبه 

سوم از این نظر قرار گرفته اند.

رشد 37 درصدی فروش خودرو در ایران

 ایرانی ها سیزدهمین مشتری خودرو در جهان
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خودرو

نقش دولت در رونق صنعت خودرو 

صنعللت خودرو تنها صنعتی اسللت کلله برای آن 
قانون نوشللته شللده و دارای قانون بوده اسللت، اما 
اتفاقاتی که در هشللت سال دولت آقای احمدی نژاد 
بر صنعت خللودرو رفت عما قطعه سللازان ایران را 
از صللادرات محروم کرده و سللبب زمین گیر شللدن 
خطوط تولید در کشللور شد، نمونه آن را خود ما در 

شرکت »فوالد و نورد دنا« تجربه کردیم. 
در سللال 89 توسللط برخی از دوسللتان موضوع 
تولیللد و صللادرات قطعه ای بلله پژو مطرح شللد و 
مطابق آن در آذرماه 89 نسبت به راه اندازی شرکت 
»فوالد و نورد دنللا« اقللدام کردیللم. از همللان تاریخ 
به صورت بسیار فشرده و تحت نظارت کامل شرکت 
پژو فرانسلله اقدام به طراحی خللط تولید در یکی از 
شرکت های زیرمجموعه به نام »اطلس ماشین آریا« 
کرده و در مدت شللش ماه ماشین آالت و خط تولید 
در شللرکت مزبور زیللر نظر ممیزهای شللرکت پژو 
فرانسه ساخته و در محل کارخانه نصب شد، سپس 
طی فرآیند تولید آزمایشی و ادیت های پیاپی به اخذ 
مجوزهای مختلف نائللل آمده و در نهایت از دی ماه 
سال 90تولید انبوه به صورت رمپ آپ )تولید ماهانه 
30هزار قطعه( شروع شد و تا پایان شهریور سال 91 
به طور پیوسللته قطعات ما با برند ایرانی در شللرکت 
پژو فرانسه مورد مصرف قرار گرفت و جالب آنکه به 
لحاظ کیفی در شرایطی قرار داشتیم که شرکت پژو 
فرانسه ما را همسطح شرکت های اروپایی تشخیص 

داد و از این بابت مورد توجه شان قرار گرفتیم. 
ما قللرارداد اولیلله ای را با رقم 6 میلیللون یورو با 
شرکت پژو فرانسه شللروع کردیم و در همین مدت 
کوتاه قرارداد دوم با شللرکت پژو تهیه شد و در حال 
انعقاد بود که قرارداد بعدی با شرکت »فولکس واگن« 
و همزمان قراردادی هم با شللرکت رنو فرانسه برای 
خللودرو L90 جهت صللادرات در دسللتور کار بود. 
پیش بینللی ما این بود که در پنج سللال اول فعالیت 
شللرکت، صادرات به میزان سللاالنه 60میلیون یورو 
محقللق شللود که بلله تبللع آن فرصت های شللغلی 
مستقیم و غیرمستقیم نیز گسترش یافته و ارز آوری 

به کشور نیز تحقق می یافت. 
همیللن قطعاتی کلله برای شللرکت رنوپللارس و 
خودروی L90  در »شرکت سازه پردازان« تولید و 
به رومانی صادر شد نمونه دیگر آن بود اما متاسفانه 
به علللت آنکلله در جریان صللادرات، خودمان حضور 
نداشتیم و کار از طریق شرکت رنوپارس انجام شده 
بللود به دالیلی که خیلی هم برای ما روشللن نشللد 

تداوم نیافت. 
علت توقف تولیللد ما تحریم ها بود، چللرا که وجوه 
قطعات ارسالی به دلیل نوع قرارداد و تحریم های بانکی 
و به ویژه تحریم سوئیفت امکانپذیر نشد و هنوز هم پس 
از گذشت چند سللال موفق به دریافت مطالبات خود 
نشده ایم. البته شرکت پژو همواره اصرار به ارسال قطعه 
داشللت زیرا سطح کیفی، اسللتاندارد و ارسال به موقع 
قطعات اوال ما را در زمره قطعه سازان خوب آن شرکت 
جللای داده بود و درثانللی 80درصد مارکت این قطعه 
طبق قرارداد به ما تعلق داشللت. بدیهی است سورس 
دوم که فقللط 20درصد این قطعلله را تامین می کرد 
امکان توسللعه فللوری و تحویل 80درصللد تعهد ما را 
نداشت و شرکت پژو نیز از این بابت دچار وقفه شد. در 
واقع به جای برد- برد، باخت – باخت پیش آمد، هم ما 
با سرمایه گذاری نسبتا بزرگی که انجام داده بودیم ضرر 
کردیم و هم پژو کلله در ایران جهت تامین این قطعه 
سرمایه گذاری کرده  بود و این فقط نتیجه تحریم ها بود. 
قابل ذکر است شرکت های پژو و رنو دفاتر خرید خود 
را جهت تامین قطعات برای شرکت های اروپایی خود 
در تهران تدارک دیده بودند و این تازه شروع صادرات 
قطعه بللود و در صورت نبودن تحریم امکان توسللعه 

چشمگیری وجود داشت. 
واقعیت آن اسللت که رییس جمهللور وقت زمانی که 
سرگرم دعوا با دنیا بود به فرمایشات رهبر کشور بی توجه 
بود. در همین ایام قیمت نفت رشللد چشمگیری پیدا 
کرد و حاوت و شللیرینی خام فروشی آنقدر به مذاق 
دولت خوش آمد که اصوال دولت سودایی برای صادرات 
و اقتصاد مقاومتی در سر نداشت و سند چشم انداز که 
کشللور را در منطقه رشد یافته ترسللیم کرده بود در 

گوشه کتابخانه های دولت خاک می خورد. 

پیامد افزایش مالیات بخش معادن و 
صنایع معدنی، تعطیلی و بیکاری است

خانه معدن ایللران در نامه سرگشللاده ای به دبیر 
شللورای نگهبان اعام کرد که افزایش دریافت های 
مالیاتللی از بخللش معللادن و صنایللع معدنی تحت 
هرشکلی موجب تعطیلی این بخش عظیم اقتصادی 
و بیکاری بیشللتر نیروی انسانی شاغل در آن خواهد 

شد و از آن جلوگیری به عمل آورید. 
بلله گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطاع رسللانی خانه 
مزبور، تشللکل یاد شللده در نامه خود افزوده است، در 
شرایط سخت و دشوار اقتصادی امروز کشور که جذب 
سللرمایه آن هم دربخش تولید به ویژه معادن و صنایع 
معدنی را از ریسک بسیار باالیی برخوردار کرده است، 
انتظار می رود فعاالن این بخش مورد تقویت قرار گیرند. 
خانه معدن دراین نامه خواستار آن شده تا درخصوص 
بنللد الحاقی به تبصللره 10 در قانللون بودجه 1394 
مصوب مجلس شورای اسامی که باید به تایید شورای 
نگهبان برسد، نقطه نظرات تشکل های معدنی به عنوان 
دسللت اندرکاران بخش خصوصی معدن مورد توجه و 

رسیدگی قرار گیرد. 
براساس بند الحاقی، کلیه استخراج کنندگان معادن 
موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده 
ناشی ازاستخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت 
کنند. میزان حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، 
نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشللنهاد وزارت 
صنعت، معدن وتجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

به تصویب هیات وزیران می رسد. 

پیشنهاد ربیعی درباره 
نحوه تعیین حداقل مزد 94

یک نماینده کارگری با اشللاره به نظر وزیر تعاون، 
کار و رفللاه اجتماعللی درباره نحللوه تعیین حداقل 
مزد 94، گفت: برگزاری نشسللت های هم اندیشللی 
بللرای نزدیک شللدن نظرات کارفرمایللی و کارگری 
از جمله این پیشللنهادات اسللت. به گزارش فارس، 
با وجود حضور سلله وزیر در نشسللت شورای عالی 
کار بازهم تعیین حداقل مزد 94 کارگران به نتیجه 
نرسللید تا جامعلله کثیری از کارگللران همچنان در 
انتظللار تصمیم این شللورا بمانند. در این نشسللت، 
انتقادات بسللیاری در مللورد عدم تخصیللص یارانه 
تولید، تسللهیات ارزان قیمللت و تاخیر در پرداخت 
مطالبات پیمانکاران توسللط نماینللدگان کارفرمایی 
حاضللر مطرح شللد. محمدرضا راهللداری زاده، عضو 
مجمع نمایندگان کارگللران در گفت وگو با فارس با 
اشللاره به اینکه نشست بعدی شورای عالی کار برای 
تعیین حداقل مزد 94، هفته چهارم اسللفند برگزار 
خواهد شللد، اظهار داشللت: زمان قطعللی برگزاری 
نشسللت بعدی تا روزهای بعد مشخص خواهد شد. 
وی با اشللاره به نظر علللی ربیعی، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی دربللاره نحوه تعیین حداقل مزد 94، 
تاکید کرد: وزیر معتقللد بود که برای نزدیک کردن 
نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشست های 
هم اندیشی برگزار شود. به گزارش فارس، هم اکنون 
اختللاف 40 درصدی میللان پیشللنهاد نمایندگان 
کارگللری و کارفرمایللی وجللود دارد به طللوری که 
نماینللدگان کارگری جبران 366 هزار و 900 تومان 
عقب ماندگی و نمایندگان کارفرمایی افزایش حداقل 

مزد مطابق تورم )15 درصد( را خواستارند. 

نعمت زاده مطرح کرد 
رتبه اول ایران در صادرات سیمان

وزیر صنعللت، معدن و تجارت بللا اذعان بر اینکه 
در تولید سیمان از ظرفیت مازاد برخورداریم گفت: 
ایران رتبه اول صادرات این محصول مهم به منطقه 

خاورمیانه را داراست. 
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در نشسللت 
بررسللی مسللائل و مشللکات واحدهللای تولیدی 
شهرسللتان دامغان در سالن جلسات مجتمع عظیم 
در حللال احداث فللوالد کویر این شهرسللتان اظهار 
داشللت: در حال حاضر 30 طرح سللیمان در کشور 
در حال سللاخت است که به طور میانگین 20 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارند. وی با یادآوری اینکه سیمان 
از جمله اقامی اسللت کلله می توان آن را صادر کرد 
تصریح کرد: در سال جاری به دلیل وجود ناامنی در 
یکی از کشللورهای منطقه صادرات سللیمان کاهش 
داشللته اسللت. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر 
نشان ساخت: بخش های خصوصی در تولید سیمان 
حضللوری فعال دارند و باید تللاش خود را در رونق 

این صنعت افزایش دهند. 
عضو کابینه دولللت یازدهم ضمن گایه از بعضی 
بانک هللا در عللدم پرداخللت تسللهیات مصوب به 
واحدهللای صنعتللی و تولیدی در کشللور گفت: جز 
بانک صنعت و معدن و توسللعه صللادرات هیچ یک 
از بانک هللای دولتی و غیردولتی به تعهدات خود در 
پرداخت تسللهیات با نرخ مصوب عمل نکرده اند که 

از آنها گایه داریم. 
در این جلسه مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی 
در حال احداث شللرکت خودروسللازان متین کویر، 
مجتمللع عظیللم فوالد کویر، سللیمان تویلله دروار، 
بیواتانول و نماینده انجمن صنایع شهرستان دامغان 
گزارشی از روند اجرای پروژه های خود ارائه و مسائل 

و مشکات پیش روی خود را مطرح کردند. 

۱20 هزار شغل جدید در بخش 
معدن ایجاد می شود

امیر صباغ، مدیر برنامه ریللزی و نظارت راهبردی 
ایمیدرو گفت: با اجرای طرح های توسللعه ای جدید 
سللازمان توسعه و نوسللازی معادن و صنایع معدنی 
ایللران، برای 120 هللزار نفر فرصت اشللتغال ایجاد 
می شللود. به گزارش روابللط عمومی این سللازمان 
صباغ با بیان این مطلب تصریح کرد: درحال حاضر، 
ایمیدرو حدود 30 طرح توسللعه ای در دسللت اجرا 
دارد که تا پایان سللال 96 به بهره برداری می رسللند 
و حللدود 24 هزار میلیللارد تومللان در این طرح ها 
سرمایه گذاری خواهد شد. گفتنی است که هم اکنون 
بین 600 تا 700 هزار نفر در بخش معدن و صنایع 

معدنی مشغول به کار هستند. 

اشتغال

صنعت

یادداشت

معدن

شنبه
16 اسفند 1393

شمــاره 179

عسل داداشلو

بهرام شهریاری
مشاور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان

فراکسیون صنایع دسللتی و فرش از هفته گذشته با 
برگزاری انتخابات هیات رییسه به صورت رسمی فعالیت 
خود را با هدف حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی 

و فرش آغاز کرد. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد اسماعیل سعیدی،  

رییس این فراکسللیون با اشللاره به تشکیل فراکسیون 
جدید صنایع دسللتی و فرش ایران گفللت: انتخابات و 
برنامه ریزی های این فراکسیون هفته گذشته انجام شد 
که به علت همزمانی با بررسللی جزییات الیحه بودجه 
94 در صحللن علنی، یازدهم اسللفندماه گزارش آن به 

اداره امور فراکسیون های مجلس داده شد. 
به گفته سعیدی نخسللتین جلسه رسمی فراکسیون 
صنایع دسللتی و فللرش ایران بعد از بررسللی جزییات 
الیحلله بودجه 94 و احتماال بعللد از تعطیات نوروزی 

برگزار خواهد شد. 

فراکسیون صنایع دستی و فرش ایران در مجلس تشکیل شد



یک��ی از چالش ه��ای مه��م 
نظ��ام بانک��ی معوق��ات بانکی 
نگران کنن��ده  رش��د  اس��ت؛ 
معوقات بانکی به گونه ای است 
که می توان ادعا کرد در صورت 
مهار نشدن سرعت رشد آن در 
س��ال های آینده به شکل یک 
بح��ران در نظ��ام بانک��ی بروز 

خواهد کرد.
کانون بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری خصوصی با انتش��ار 
تحقیق��ی در زمین��ه معوقات 
بانکی کش��ور اعالم کرده است 
ک��ه میزان مطالبات غیر جاری 
کل ش��بکه بانکی در سال 85 
مبل��غ 155917، میلیاردریال 
ب��ود ک��ه ط��ی هفت س��ال تا 
مقطع س��ال 92 این میزان به 
رق��م 758290 میلی��ارد ریال 
رس��یده اس��ت که رشد تقریبا 
400 درصدی مطالبات شبکه 
بانکی کش��ور را نشان می دهد. 
در س��ال های 88، 90 و 92 
می��زان مطالبات معوق پس از 
یک دوره کاهش��ی دوباره روند 
افزایش��ی را آغاز کرده اس��ت 
به گونه ای که تنها در سال 92 
این میزان نسبت به سال 91، 
24 درص��د افزایش را نش��ان 

می دهد.
براساس این تحقیق در سال 
88 روند رش��د مطالبات گروه 
بانک ه��ای تخصص��ی دولتی، 
خصوص��ی ش��ده و خصوصی 
افزایش داش��ته است، در حالی 
که در همین س��ال روند رشد 
برای گ��روه بانک های تجاری 
دولتی کاهش��ی بوده است. در 
س��ال 90 و 92 هم روند رشد 
مطالب��ات برای هر چهار گروه 
بانکی افزایش��ی بوده است.در 
س��ال90 بیش��ترین آهن��گ 
رش��د مطالبات مربوط به گروه 
بانک ه��ای تج��اری دولتی به 
می��زان 38 درص��د و کمترین 
می��زان مربوط ب��ه بانک های 
تخصص��ی دولتی به میزان 21 
درصد بوده اس��ت، در حالی که 
در س��ال 92 بیشترین آهنگ 

رشد مربوط به گروه بانک های 
تخصص��ی دولتی به میزان 54 
درصد و کمترین آهنگ مربوط 
ب��ه گ��روه بانک ه��ای تجاری 
دولت��ی به میزان 4 درصد بوده 

است.

آنچه بر سرعت رشد 
معوقات افزوده است

حس��ین ثالثه، کارش��ناس 
اقتص����ادی در ای��ن ب��اره به 
»ف���رص��ت ام��روز« گف��ت: 
بخش��ی از عللی ک��ه منجر به 
رش��د معوق��ات بانکی در چند 
س��ال گذشته ش��ده است، به 
عل��ت فش��ار بدهی های دولت 
ب��ه نظام بانکی بوده اس��ت. تا 
س��ال 1388 رون��د مطالبات 
معوق بانکی رشد چشمگیری 
نداش��ته اس��ت اما از این سال 
به بعد به دلیل ناهموار ش��دن 
ش��رایط کالن اقتصادی برای 
گره های تولیدی و غیر تولیدی 
کشور و افزایش ریسک فعالیت 
اقتص����ادی در بخش ه����ای 
مختل��ف و به دنبال آن کاهش 
توان پرداخت اقساط تسهیالت 
دریافت��ی، نظام بانکی را با دور 
جدیدی از معوقات مواجه کرده 
اس��ت.در حال حاضر بسیاری 
از بخش های تولیدی کش��ور با 
رکود اقتصادی دس��ت و پنجه 

ن��رم می کنند.خان��ه صنعت و 
معدن در گزارش��ی اعالم کرده 
است که 40 درصد تولید کشور 
خوابیده و بال استفاده رها شده 
اس��ت.به دنب��ال چنین رکود 
عمیق��ی نمی توان امیدوار بود 
که دریافت کنندگان تسهیالت 
به س��ادگی وام های خود را باز 
پرداخت کنند.بنابراین رش��د 
معوق��ات بانک��ی از س��ال 88 
به این س��و به معنی فرورفتن 
بخ��ش تولید از این س��ال در 
رکود س��نگین اقتصادی بوده 
اس��ت که همچن��ان این رکود 

ادامه دارد.
وی افزود: به دلیل مشکالت 
اقتصادی در این سال ها دولت 
هم روند افزایش��ی برداش��ت 
از مناب��ع بانک��ی را آغاز کرده 
اس��ت. دولت به دلی��ل اینکه 
قصد داشته است تا بحران های 
بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
کش��ور را با تزری��ق نقدینگی 
مهار کند در این سال ها ناچار 
به منابع بانک ها دس��ت درازی 
کرده است و شرایط به گونه ای 
رقم خورده اس��ت که می توان 
ب��ه ج��رأت ادعا ک��رد یکی از 
تاثیرگذار تری��ن  مهم تری��ن و 
عوامل رش��د معوق��ات بانکی، 
بدهی ه��ای انباش��ته دولت به 
بان��ک بوده اس��ت. متاس��فانه 

ب��ا کاهش عواید نفتی کش��ور 
نمی توان امیدوار بود که دولت 
در آین��ده نزدی��ک مطالب��ات 

بانک ها را پرداخت کند.
این کارش��ناس تاکید کرد: 
باتوجه به تداوم شرایط رکودی 
اقتصاد در س��ال 94 و ناتوانی 
دولت در پرداخت بدهی هایش 
ب��ه بانک ها انتظار نمی رود که 
در این سال با کاهش معوقات 
بانک��ی مواجه ش��ویم.اگر چه 
دولت یازدهم تالش کرده است 
که با احتیاط بیش��تری دست 
ب��ه خ��رج ش��ود و درآمدهای 
محدودش را صرف امور درجه 
چن��دم اولویت نکند، اما با این 
ح��ال به نظ��ر می رس��د تنها 
اتفاق��ی که برای س��ال 94 در 
بهتری��ن حالت می توان انتظار 
داش��ت کند شدن شتاب رشد 
معوقات بانکی باشد که انتظار 

کاهش آن را نداریم.

همه بخش ها باید برای 
وصول معوقات بسیج 

شوند
حسین مظفریان، کارشناس 
اقتص��ادی ه��م در این باره به 
»فرصت امروز« گفت: بانک ها 
نی��از به س��ازو کارهایی درون 
سازمانی دارند تا مشکالت شان 
را در این زمینه پوشش دهند.

عوام��ل  مهم تری��ن  از  یک��ی 
در ای��ن ب��اره تربیت پرس��نل 
آموزش دیده ای است که همه 
مس��ائل مالی و حقوقی مربوط 
به مطالبات معوق را بشناس��د. 
ب��ا توج��ه به حج��م مطالبات 
مع��وق دی��ر ی��ا زود بانک ه��ا 
مجبور می ش��وند تمرکز ویژه 
را ب��ر این بخ��ش ایجاد کنند 
را  تش��کیالت جداگان��ه ای  و 
در دل خوی��ش ب��رای وصول 
معوق��ات بانکی به وجود آورند. 
ب��ا ایج��اد تش��کیالت جدید، 
شیوه های حسابرسی پرداخت 
تس��هیالت و رسیدگی به امور 
معوقات بانکی متمرکز خواهد 
شد و روش های بررسی مدارک 
مربوط به وثایق دقیق تر انجام 

می شود.
وی تاکید کرد: عالوه بر این ما 
نیاز به یک عزم ملی برای نجات 
نظ��ام بانکی از چالش معوقات 
بانک��ی داریم. این موضوع تنها 
ب��ا مش��ارکت دولت، مجلس و 
هم��ه س��ازمان های مربوط��ه 
حاصل می شود. مثال دولت در 
مصوباتش می تواند بندهایی را 
در جه��ت پرداخت معوقات در 
نظر بگیرد به این مفهوم که در 
تصویب تسهیالت پرداختی به 
بخش های مختلف، آنها را ملزم 
کند که این تس��هیالت تنها به 
افرادی که مطالبه معوق ندارند 

پرداخت می شود.
ی��ا س��ازمان ثب��ت اس��ناد 
می تواند هر گونه معامله ملک 
یا خودرو را منوط به نداش��تن 
بده��ی معوق بانک��ی کند. در 
حال حاضر خود بانک ها س��ازو 
کاری را به وج��ود آورده اند که 
هنگام ارائه تس��هیالت اگر فرد 
بدهی بانکی معوق داشته باشد 
تسهیالت به او تعلق نمی گیرد. 
می توان چنین سازو کاری را در 
م��ورد کلیه عملیات های ثبتی 
در نظ��ر گرفت. ب��ه کار گیری 
چنی��ن روش هایی قطعا نظام 
بانک��ی کش��ور را دچار تحول 
مهم��ی از نظ��ر ضریب امنیت 

منابع مالی آن خواهد کرد.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد

رکود اقتصادی و بدهی دولت، موتور رشد معوقات بانکی

ب��ان��ک  س��ابق  مدی��رعام��ل 
اقتصادن��وی��ن در گفت وگ����و با 
اقتصادنیوزگفت: نرخ ارز در س��ال 
جدید دس��تخوش نوسان نمی شود 
و پایان سال 94 زمان مناسبی برای 

تک نرخی شدن ارز است
ب��انک  مدیرع��ام��ل س����ابق 
اقتصادنوی��ن معتقد اس��ت: با روند 
تدریج��ی و منطق��ی می ت��وان به 
س��مت تک نرخی شدن ارز حرکت 
ک��رد و پیش بینی می ش��ود به طور 
طبیعی با روند فعلی تا پایان س��ال 
94 به یک نرخ واحد ارز در کشور 

دست پیدا کنیم. 
محم��دصدر ه��اش��می نژاد در 
گفت و گ��و ب��ا اقتصادنی��وز، با بیان 
اینک��ه ت��ک نرخی ش��دن ارز یک 
آرزو اس��ت، گف��ت: آرزوی ت��ک 

نرخی ش��دن ارز یک بار به صورت 
خوب، مناسب و تدریجی در کشور 
عمل��ی ش��د اما در پ��ی تغییر روند 
اقتصاد کشور اتفاق های ناخوشایند 
ام��روز بازار ارز رخ داد.  مدیرعامل 
سابق بانک اقتصادنوین با تاکید بر 
اینکه تک نرخی ش��دن ارز موضوع 
جدیدی نیس��ت و ارز همیشه باید 
تکنرخی باشد، ادامه داد: وجود دو 
ی��ا چند نرخی ش��دن ارز نش��ان از 
خ��روج اقتصاد از ریل دارد که باید 
به سرعت به ریل مناسب بازگشت. 
ای��ن کارش��ناس پول��ی و بانکی 
تاکی��د کرد: تک نرخی ش��دن ارز 
امری روشن، واضح، طبیعی و عادی 
است که خروج از این روند مناسب 
به دلیل وجود اقتصاد بیمار است. 
هاش��می نژاد اف��زود: تک نرخی 

ش��دن ارز با یک قیمت مش��خص 
دقیقا به ش��رایط پیش رو بس��تگی 
دارد. اقتص��اد کش��ور در ش��رایط 
پی��ش رو نمای مناس��بی از کاهش 
ن��رخ ت��ورم، افزایش ن��رخ تولید و 
افزای��ش ن��رخ خ��روج از رک��ود را 

بازگو می کند. 
او با اشاره به اینکه کشور وضعیت 
وحش��تناک بازار ارز و افزایش سه 
برابری نرخ ارز را پشت سر گذاشته، 
خاطرنش��ان کرد: یکسانی نرخ ارز 
و نزدیک��ی ارز مبادالت��ی و ارز آزاد 
به یکدیگر باید در بس��تری طبیعی 
ص��ورت گی��رد، در ح��ال حاض��ر، 
آرامش��ی ب��ر بازار و نرخ رش��د ارز 
حاکم ش��ده که در مجموع از سال 
گذش��ته مجموع افزای��ش نرخ ارز 

حدود 10 درصد بوده است. 

این کارش��ناس پولی و بانکی با 
بیان اینکه کنترل نس��بی مناسب 
بر نرخ ارز وجود دارد، تصریح کرد: 
شرایط، برابری نرخ ارز را در کشور 

تثبیت کرده است. 
هاش��می نژاد تاکید ک��رد: نباید 
انتظار داش��ت ک��ه دولت به دنبال 
نرخ دستوری و مصنوعی باشد زیرا 
این گون��ه رفتارها، خروجی منفی و 
جهش یک باره نرخ ارز را به همراه 
خواهد داشت.  او ادامه داد: با روند 
تدریجی و منطقی می توان به سمت 
تک نرخی شدن ارز حرکت کرد و 
پیش بینی می شود به طور طبیعی با 
روند فعلی تا پایان س��ال 1394به 
یک نرخ واحد ارز در کش��ور دست 
پیدا کنیم.  این کارش��ناس پولی و 
بانکی با بیان اینکه ش��رایط متغیر 

متع��ددی همچون نتایج مذاکرات 
هسته ای و رفع تحریم ها بر سرعت 
تک نرخی شدن ارز تاثیرگذار است، 
افزود: به طور قطع در س��ال آینده 
ن��رخ ارز افزای��ش زی��ادی نخواهد 
داش��ت و اگ��ر اقتص��اد ب��ه روال 
آرام��ش فعل��ی خ��ود ادام��ه دهد 
حداکث��ر تغییر قیمت نرخ ارز 5 تا 
7 درصد خواهد بود.  هاش��می نژاد، 
در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه آیا 
دالالن بر بازار تاثیرگذار هس��تند، 
گفت: دالالن به آن صورت بر بازار 
اقتصادی ارز تاثیرگذار نیستند زیرا 
حج��م معامالت آنه��ا آنچنان قابل 
توج��ه نیس��ت، دالالن در بازار ارز 
تنه��ا جنجال آفرین بوده اند که باید 
نسبت به فعالیت آنها نظارت وجود 

داشته باشد. 

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین: 

سال 94 زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز
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گزارش2 

خبرنــامه

مصالحه بانک آلمانی با آمریکا 
درباره نقض تحریم ایران

دومی��ن بان��ک بزرگ آلمان در آس��تانه مصالحه با 
مقامات آمریکایی در مورد نقض تحریم ها علیه ایران 
قرار دارد که براساس آن موافقت می کند 1.4 میلیارد 

دالر به عنوان جریمه به دولت آمریکا بپردازد.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری  ای بی تایمز، 
کوم��رز بان��ک، دومین بانک بزرگ آلمان در آس��تانه 
مصالحه با مقامات آمریکایی در مورد تعدادی از ادعاها 
علی��ه ای��ن بان��ک از جمله نقش ای��ن بانک در نقض 
تحریم ه��ا علیه ایران قرار دارد. براس��اس گزارش ها، 
این بانک توافق کرده که برای مس��کوت ماندن این 
ادعاها از سوی مقامات فدرال و ایالتی آمریکا، حداقل 
1.4 میلیارد دالر پرداخت کند. همچنین قرار اس��ت 
یک بیانیه رسمی از سوی کومرزبانک در هفته آینده 
منتشر شود.چنین مصالحه ای، اتهامات کیفری علیه 
مقامات این بانک را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
یک منبع آگاه گفت: این توافق هنوز نهایی نش��ده 
و جزیی��ات آن ممکن اس��ت تغیی��ر پیدا کند. وزارت 
دادگس��تری آمریکا، وزارت خزانه داری، فدرال رزرو، 
دفتر دادس��تانی منطقه منهتن، دادستانی آمریکا در 
واش��نگتن دی س��ی و منهت��ن، نه��اد رگوالتور مالی 
نیوی��ورک و اداره خدم��ات مالی، نهادهای دخیل در 
این پرونده هس��تند. کومرزبانک که 17 درصد سهام 
آن متعلق به دولت فدرال آلمان اس��ت، از اظهارنظر 

درخصوص این گزارش ها خودداری کرده است.
کومرزبانک در ماه فوریه اعالم کرد که 1.4 میلیارد 
یورو برای هزینه های قضایی از جمله در آمریکا کنار 
گذاشته است.کومرز بانک متهم به نقض تحریم های 
آمریکا علیه ایران و سودان در فاصله سال های 2002 

تا 2011 است.

تاکید عالی ترین دادگاه اروپا برتحریم 
بانک ایرانی توسط اتحادیه اروپا 

عالی تری��ن دادگاه اروپ��ا دعوای ی��ک بانک ایرانی 
مس��تقر در هامب��ورگ در م��ورد غیرقانون��ی ب��ودن 
تحریم های وضع شده علیه این بانک توسط اتحادیه 

اروپا را رد کرد.
ب��ه گ��زارش رویت��رز، عالی تری��ن دادگاه اروپا روز 
پنجش��نبه، دعوای یک بانک تجاری ایرانی مس��تقر 
در هامبورگ در مورد قرار گرفتن نامش در فهرست 
تحریم ه��ای اتحادی��ه اروپا را رد کرد.پس از چند رأی 
صادر شده علیه تحریم های ضد ایرانی اروپا، این رأی 

یک پیروزی برای اتحادیه اروپا محسوب می شود.
اتحادیه اروپا در س��ال 2011، به عنوان بخش��ی از 
تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران، دارایی های بانک 

اروپایی - ایرانی هندلز بانک را بلوکه کرد.
دیوان دادگستری اروپایی مستقر در لوکزامبورگ، 
حکم یک دادگاه رده پایین تر اتحادیه اروپا را که در 
سپتامبر 2013 اعالم شده بود تایید کرد.در این رأی 
آمده بود، تراکنش های انجام شده توسط هندلز بانک 
از سوی سازمان های ایرانی تحت تحریم، قرار گرفتن 
نام این بانک در فهرست تحریم ها را موجه می سازد.

هند تا قبل از اعمال تحریم های اتحادیه اروپا، قصد 
داشت از هندلز بانک برای پرداخت بدهی نفتی خود 
به ایران استفاده کند. دادگاه های اتحادیه اروپا تاکنون 
تحریم های این اتحادیه علیه تعدادی از ش��رکت های 
ایران��ی را لغ��و کرده اند، اما اتحادیه اروپا به طورکلی با 
اس��تفاده از معیارهایی دیگر، شرکت های خارج شده 

از فهرست تحریم ها را مجددا تحریم کرده است.

پاسخ بانک مرکزی به شبهات درباره 
اسکناس جدید 5 هزار تومانی

بانک مرکزی در پاس��خ به مطالب مطرح ش��ده در 
بعضی رسانه ها درباره اسکناس جدید 5 هزار تومانی 
و حذف حدیث نبوی و نماد انرژی هسته ای از پشت 
این اس��کناس و اس��تفاده از رنگ بنفش بدون تناسب 

با طراحی آن جوابیه ای منتشر کرده است.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی، در پاسخ 
به شبهات مطرح شده برخی جراید و پایگاه های خبری 
پیرامون انتش��ار اس��کناس 50هزار ریالی با طرح سردر 
دانش��گاه تهران در آیین هش��تادمین سال تاسیس این 
دانشگاه، مواردی برای تنویر افکار عمومی ارائه می شود: 
 - تغییر بخشی از طرح اصلی یک اسکناس یا سکه و 
انتشار آن به عنوان اسکناس و سکه یادبود و بزرگداشت به 
معنی حذف طرح اصلی نیست و اسکناس 50هزارریالی 
مزین به حدیث نبوی، نقشه ایران همراه با نشان انرژی 
هسته ای جمع آوری نشده و در چرخه پولی کشور معتبر 

و انتشار آن ادامه خواهد یافت. 
- انتش��ار اس��کناس و سکه یادبود به مناسبت های 
گوناگون ملی، مذهبی و بزرگداشت موضوعی خاص، 
در ای��ران و جهان س��ابقه ای طوالن��ی دارد.به عنوان 
نمونه می توان به اس��کناس های 5 هزار ریالی با طرح 
ماه��واره امید، 20هزار ریالی با طرح مس��جداالقصی 
و س��که های رایج با طرح های آزادی خرمش��هر، حرم 
حضرت معصومه)س(، حضرت شاهچراغ، اعیاد قربان، 

غدیر و... اشاره کرد.
- طرح اصلی روی اسکناس 50هزار ریالی مزین به 
تصویر حضرت امام)ره( به رنگ بنفش اس��ت و طرح 
پشت اسکناس 50هزار ریالی جدید نیز به رنگ بنفش 
و کامال متناسب با رنگ نارنجی پس زمینه آن است.

- در اس��تفاده از آثار ملی و مذهبی برای طراحی 
و نقش اس��کناس و س��که های رایج، اهمیت اثر مورد 
استفاده در طراحی به مراتب بیشتر از ارزش مبادالتی 
آن، م��ورد توجه قرار می گیرد.برای مثال طرح مقبره 
سعدی شیرازی ابتدا روی سکه های رایج نقش بست 
و سپس در طرح پشت اسکناس 100هزار ریالی مورد 

استفاده قرار گرفت.
- براساس بند)و( ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور، 
مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر 
مش��خصات اسکناس ها و سکه های فلزی رایج کشور 
به پیش��نهاد رییس کل بانک مرکزی و تصویب وزیر 

امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

نرخنــامه

بانکنامه

 سکه 979,500 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,410 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 979,500 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد3,812 و هر پوند نیز با 5,254 

تومان قیمت خورد. 
همچنین هر نیم س��که 509,000 و هر ربع س��که 

275,500 تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی 182,000 تومان خریدوفروش 
ش��د و هر گرم طالی 18 عیار 99,979 تومان قیمت 

خورد. 
هر اونس طال در بازارهای جهانی 11,956 دالر بود. 

قیمت )تومان(نوع ارز 

3,410  دالر

3,812  یورو

935 درهم امارات

1,369 لیر ترکیه

554یوان چین

29 ین ژاپن

916ریال عربستان

57روپیه هند

980رینگت مالزی

11,580دینار کویت

3,580فرانک سوییس

5,254پوند انگلیس

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمت )تومان(عنوان

 11,956دالراونس طال

433,500    مثقال طال

99,979طالی 18 عیار

979,000 سکه طرح قدیم

979,500 سکه طرح جدید

509,500    نیم سکه

275,000   سکه ربع

182,000  سکه گرمی

ارائه گواهینامه اهتمام به کیفیت خدمات 
بانکداری الکترونیک به بانک سامان

بانک سامان در چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت 
ارتباط��ات و فناوری در حوزه ارائه خدمات بانکداری 
الکترونی��ک، گواهینام��ه اهتمام به کیفیت را دریافت 

کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، مهدی 
قرهی، معاون اجرایی بانک س��امان با اعالم این خبر 
اظهار داش��ت: در مراس��م پایانی جایزه ملی کیفیت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات که با حضور جمعی از 
مقام��ات و مدیران ارش��د ح��وزه ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات کش��ور در هت��ل المپی��ک ته��ران برگزار 
ش��د، گواهینام��ه اهتمام ب��ه کیفیت در ارائه خدمات 
بانک��داری الکترونی��ک با امضا و تایید وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و رییس ش��ورای سیاس��ت گذاری 

به بانک سامان اعطا شد.

تالش برای برگزاری مجمع عمومی 
موسسه اعتباری آرمان ایرانیان

 عضو هیات موسس موسسه اعتباری آرمان ایرانیان 
گف��ت: هیات موس��س در حال فراه��م کردن مقدمات 
برگزاری مجمع عمومی موسسه آرمان با حضور تمامی 

صاحبان سهام است.
پردلی، عضو هیات موسس موسسه اعتباری آرمان 
ایرانیان و مدیرعامل تعاونی فرش��تگان در گفت وگو 
ب��ا »اخب��ار بانک«، ضمن قدردانی از س��خنان آقای 
تهرانف��ر مع��اون نظارت بانک مرکزی مبنی بر صدور 
مج��وز موسس��ه اعتب��اری آرمان ایرانی��ان در آینده 
نزدیک اظهار داش��ت: امور مربوط به پذیره نویس��ی 
موسسه اعتباری آرمان با استقبال مردم و با موفقیت 

انجام پذیرفت.

لغو عملیات انتقال وجه از کارت 
موسسه ثامن به بانک سپه 

در راس��تای عدم خدمات دهی بانک ها به موسس��ات 
غیر مجاز، انتقال وجه از کارت موسس��ه ثامن به بانک 

سپه لغو شد.
ب��ه گ��زارش »اخبار بانک«، انتق��ال وجه از کارت 
عابر موسس��ه اعتباری ثامن به بانک س��په که چند 
ماه پیش وارد فاز عملیاتی ش��ده بود، دو ماه اس��ت 
ک��ه این امکان س��لب ش��ده و به ظاه��ر به بحث عدم 
خدمات دهی بانک ها به موسس��ات فاقد مجاز مربوط 
می شود. برخی نیز می گویند موضوع اختالف موسسه 
ثامن با بانک س��په در رابطه با درخواس��ت بیش از 
ح��د کارم��زد جهت این خدمت ب��ه لغو خدمات دهی 

منجر شده است.
عملیات کارت به کارت از کارت های موسسه ثامن به 
بانک سپه، به مشتریان موسسه امکان می داد که وجوه 

خود را به کارت های سپه انتقال دهند .  
موسس��ه اعتباری ثامن از جمله موسس��اتی است که 
برای کس��ب مجوزه��ای الزم همکاری های خوبی را با 

بانک مرکزی انجام می دهد . 

شنبه
16 اسفند 1393

شمــاره 179

توضیح: اعداد به صورت درصد هستند )که هر سال نسبت به سال قبل محاسبه شده است.(

توضیح: اعداد به صورت میلیارد ریال است.

جدول 2: میزان رشد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول )تکلیفی و غیرتکلیفی(

جدول ا: میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول )تکلیفی و غیرتکلیفی(

رشد مطالبات سررسید گذشته، معوق و 
13851386138713881389139013911392مشکوک الوصول )غیرتکلیفی و تکلیفی(

24-12238-9045-تجاری دولتی

1830348211654-تخصصی دولتی

143681012223838-خصوصی

1131515-17688-خصوصی شده

523437329524-جمع کل شبکه بانکی

مطالبات سررسید گذشته، معوق و 
13851386138713881389139013911392مشکوک الوصول )غیرتکلیفی و تکلیفی(

5144097650141512124937127814176150172867178925تجاری دولتی

31435371564822564624694888421297305149760تخصصی دولتی

125683048851345102958125187154192167167231413خصوصی

597546992974195139533124429163055171749198193خصوصی شده

155197235223315277432052446918577609609087758290جمع

نسیم نجفی
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گردشگری زنان
جزیره آرزو یا تاالر آیینه

آژانس های مسافرتی بیشتر مایل اند که راهنمایان 
مرد را برای تورهایش��ان برگزینن��د. چون به عقیده 
آنها زنان نمی توانند به هرجا و با هر وسیله نقلیه ای 

سفر کنند.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در دهه گذش��ته بین

 60 ت��ا 75 درصد از کل فعاالن عرصه گردش��گری 
جه��ان را زنان تش��کیل داده اند. با مش��اهده همین 
روند صعودی بود که سازمان جهانی گردشگری، روز 
جهانی گردشگری س��ال 2007 را چنین نامگذاری 
کرد: »گردشگری درها را به روی زنان می گشاید.«

افزای��ش زن��ان ش��اغل در س��ازوکار »صنع��ت« 
گردش��گری به معن��ای رونق »گردش��گری زنان« 

نیست.
تازگی ها یک نویسنده آمریکایی کتابی نوشته و در 
آن  کتاب مکان های محبوب زنان را برای گردشگری 
ش��مرده اس��ت. اگرچه مقصدهای اختصاصی زنان 
برای گردش��گری در جهان بس��یار کم است اما این 
نویسنده توانسته صد مورد از این دست را در کتاب 

خود معرفی کند.
در ایران هم، اس��فندماه سال 85 خورشیدی بود 
که وعده داده ش��د جزی��ره آرزو در دریاچه ارومیه، 

جزیره اختصاصی بانوان می شود.
ق��رار بود ای��ن جزیره که 800 هکتار اس��ت و در 
بین 102 جزی��ره دریاچه ارومی��ه پنجمین جزیره 
بزرگ به حس��اب می آید، جزیره آزاد زنان باش��د و 
همه کارهای آن از اس��کان، حمل ونقل، رستوران و 
تفریحات به زنان س��پرده شود و ورود مردان هم به 

آن ممنوع شود.

طرح »آرزو« خواه پیش از خشک شدن دریاچه 
ارومی��ه و از بین رفتن مفهوم جزیره برای آن اجرا 
ش��ود، خواه چیزی که برای ما »آرزو« است برای 
نس��ل بع��د به خاطره تبدیل ش��ود، همه س��همی 
نیس��ت که زن��ان می توانند از پدیده گردش��گری 

داشته باشند.
الزم نیست برای کش��ف ظرفیت های گردشگری 
زن��ان راه دوری بروی��م یا منتظر باز ش��دن درهای 
»آرزو« به روی زنان ایرانی و گردش��گران زن ایران 

بمانیم.
غفلت ما از ظرفیت های گردش��گری زنان مانند 
غفلت کسی اس��ت که در تاالری آیینه کاری شده 
گام برم��ی دارد، ه��زاران تصوی��ر از او در فض��ای 
ات��اق تکثیر می ش��ود اما او هی��چ گاه متوجه تمام 
تصویر »خود« در آیینه ها نمی شود و تنها مبهوت 

آیینه کاری می ماند.
اردوی  ی��ک  دانش��جویان  ی��ا  دانش آم��وزان 
جمع��ی دختران��ه را تصور کنیم که به قم س��فر 
کرده اند ت��ا دختری از ب��زرگان تاریخ را زیارت 
کنن��د تا همین جا بی ب��وق و کرنا گام مهمی از 
یک برنام��ه برای دمیدن معنایی ت��ازه به کالبد 
گردش��گری و دقیق ش��دن در آیینه های اطراف 

برداشته شده است.
نزدی��ک در خروجی صح��ن اما، پش��ت در یکی 
»گردش��گری  از  دیگ��ری  گنجین��ه  حجره ه��ا،  از 
هویت بخ��ش زنان« در چند قدمی دختران اس��ت، 
مزار خانوادگی خاندان اعتصامی و س��نگ قبری که 

روی آن نوشته: 
اینکه خاک سیه اش بالین است
اختر چرخ ادب »پروین« است

گر چه جز تلخی ز ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیرین است

اینج��ا دومین آیینه ای اس��ت ک��ه دختران زائر 
در آن می نگرند. گویی آش��نایی را در س��فر یافته 
باش��ند. آنها در خودش��ان، در خوِد دیگرشان نظر 

می کنند.
اگر زنان و دختران به هویت زنانه ش��ان توجه داده 
ش��وند، همین حاِل آش��نایی در مس��جد گوهر شاد 
مش��هد با آن اعجاز در معم��اری و تزیینات و با آن 
حال خوش هم می تواند ادراک ش��ود؛ مسجدی که 
به همت بانوی نیکوکار گوهرش��اد آغا همسر تیمور 

گورکانی بنا شده است.
مزار و موقوفات ثبتی فاطمه همس��ر امیرچخماق 
ش��امل تکیه، میدان، حمام، کاروانس��راها، خانقاه، 
قنادخان��ه، چاه، آب س��رد در یزد، ت��اج محل در 
هند، مسجد بی بی خانم در سمرقند و حتی بارگاه 
س��یدرکن الدین ب��ا آن بن��ای فاخ��ر و کتیبه ها و 
تزیین��ات دوره آل مظفر در نزدیکی مس��جد جامع 
یزد و این پرس��ش درب��اره ای��ن ارزش ناملموس 
فرهنگ��ی که چرا روزه��ای چهارش��نبه این مزار 
زیارتگاه »اختصاصی« دختران و زنان اس��ت، همه 

از همان دسته اند.
کافی است به آیینه نگاه کنیم و به جای واله شدن 
در آیینه کاری، خود را در عمق تصویر هزاران آیینه 

بیابیم.
 »گردش��گری هویت بخ��ش زن��ان« در بناه��ای 
تاریخی خالصه نمی ش��ود. در هر گوشه از سرزمین 
ای��ران، یعنی هرجایی که زنی یا دختری زیس��ته یا 
می زی��د، می ت��وان روحی لطیف و زیب��ا را یافت که 
»خ��ود« زنان گردش��گر را به مهمانی »خودش��ان« 

فرا می خواند.
میزبان شاید با نامی بر کتیبه یک بنای تاریخی در 
دل مهمان شهرآش��وبی کند، شاید مانند یک آیینه 
در دست بافته یا دست ساخته ای ظاهر شود که روی 
کاغذ آویخته به آن نوش��ته ش��ده: این اثر هنری به 

دستان هنرمند یک زن ایرانی پدید آمده است.

 رد پیشنهاد بخشودگی 
جرائم بیمه ای کارفرمایان

مهرداد قریب، مدیرکل درآمد حق بیمه س��ازمان 
تامین اجتماعی گفت: پیش��نهاد بخش��ودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان مش��مول قانون تامین اجتماعی 
در بودجه س��ال 1394 کل کش��ور از دس��تور کار 

مجلس شورای اسالمی خارج شد.
وی افزود: بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی 
از تمامی کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی 
ک��ه دارای بده��ی بیمه ای هس��تند، دعوت می کند 
که ب��رای جلوگیری از تعلق جرائم بیش��تر تا پایان 
اس��فند ماه 93 به ش��عب تامی��ن اجتماعی مراجعه 
و بده��ی متعلقه را پرداخت کنند. برای مس��اعدت 
ب��ا کارفرمایانی که توان پرداخ��ت یکجای بدهی را 
ندارند؛ شعب سازمان تامین اجتماعی آمادگی دارند 

تا نسبت به تقسیط بدهی متعلقه اقدام کنند.

شورای عالی همکاری های تجاری 
ایران و اردن تشکیل می شود

س��فیر جمهوری اس��المی ایران و رییس شورای 
ات��اق تجارت اردن دیدار و توافق دو کش��ور را برای 
تشکیل شورای عالی همکاری های تجاری که طرف 

اردنی خواستار آن شد، اعالم کردند.
به گ��زارش ایرن��ا، مجتب��ی فردوس��ی پور و نائل 
الکباریتی با تاکید برضرورت تقویت و تعمیق روابط 
تجاری ای��ران و اردن، برگزاری همایش فرصت های 
س��رمایه گذاری در تهران را فرصت مناس��بی برای 

توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانستند.
دو طرف، اتاق های تجارت را اس��اس شکل گرفتن 
روابط تجاری خواندن��د و نقش اتاق تجارت اردن را 
در کمیس��یون مشترک اقتصادی که در بهار 1394 
در تهران برگزار خواهد ش��د، حائز اهمیت دانستند. 
فردوس��ی پور و الکباریت��ی ب��ا توجه ب��ه توانمندی و 
ظرفیت های مشترک ایران و اردن بر تسهیل در تعامل 
دو جانبه به ویژه تردد تجار و برگزاری نمایشگاه هایی در 

حوزه تجارت، تاکید کردند.

توسعه ایران با اقتصاد مقاومتی 
 51 برنامه عملیاتی بیمه مرکزی

در راستای اقتصاد مقاومتی
صنعت بیمه در اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی، ابالغی از س��وی مقام معظ��م رهبری و 
همس��و با اهداف و سیاس��ت های راهب��ردی وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی، 51 برنام��ه عملیاتی را در 

سال جاری اجرایی کرده است. 
به گزارش ایرنا، بیمه مرکزی در راس��تای بند تامین 
ش��رایط و فعال س��ازی تم��ام امکانات و مناب��ع مالی و 
سرمایه های انس��انی و علمی کش��ور به منظور توسعه 
کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در 
فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های 
جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد 
و متوس��ط سیاست های اقتصاد مقاومتی چهار برنامه را 
در دستور کار قرار داده است که شامل گسترش هدایت 
ش��ده ش��بکه فروش )نمایندگان و کارگزاران و ارزیابان 
خس��ارت بیمه ای(، ایجاد زمینه ش��کل گیری نهادهای 
تخصص��ی بیمه ای در قالب تش��کل های حرفه ای بیمه، 
افزایش تعداد ش��رکت های بیمه تخصصی و تسهیل در 
تاسیس شرکت های بیمه تعاونی و ایجاد زمینه تاسیس 
تش��کل های مردم نهاد با هدف ارتقای مش��ارکت آحاد 

جامعه و حمایت از حقوق ذی نفعان است. 
همچنین توس��عه پوش��ش های بیمه ای جدید )با 
هدف حمایت از ش��کل گیری اقتص��اد دانش بنیان( 
و ایجاد و انتش��ار گنجینه تجارب بیمه و دانش��نامه 
صنعت بیمه نیز در راس��تای بند دیگر سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی مبنی بر پیش��تازی اقتصاد دانش 
بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور 
و س��اماندهی نظ��ام ملی نوآوری ب��ه منظور ارتقای 
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات 
محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه 
اول اقتص��اد دانش بنیان در منطقه در دس��تور کار 

بیمه مرکزی بوده است. 

ب��ه  روز  چن��د  تنه��ا 
انتخاب��ات ات��اق باق��ی مانده 
روش��ن  ب��ه زودی  و  اس��ت 
خواهد ش��د ک��ه صنعتگران، 
و  تج��ار  تولیدکنن��دگان، 
بخش خصوص��ی  مجموع��ه 
ات��اق هش��تم و  اداره  ب��رای 
مش��اوره و همراه��ی دول��ت 
چ��ه کس��انی را به ای��ن نهاد 
خواهن��د فرس��تاد. گروه های 
مختلف��ی ب��رای ورود به این 
دوره اع��الم آمادگی و فعالیت 
نتیج��ه  ب��ه زودی  و  کردن��د 
حضورش��ان ب��ر کرس��ی های 
ات��اق هش��تم و ب��ه تعبیری 
بخش خصوص��ی  پارلم��ان 
مش��خص خواهد ش��د. آنچه 
بیش��تر گروه ها بر آن اشتراک 
نظر دارن��د، تغییر و تحول در 
ساختار اتاق و پررنگ تر کردن 
نق��ش آن در اقتصاد کش��ور 
اس��ت. عض��و هیات رییس��ه 
اتاق تهران با اش��اره به نقش 
مش��ورتی ات��اق در قانون، در 
اهمی��ت نقش ات��اق به عنوان 
نماین��ده بخش خصوص��ی به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
ات��اق در ح��د مش��اوره برای 
س��ه ق��وه اس��ت و عاملی��ت 
اجرای��ی ن��دارد ک��ه بخواهد 
به واس��طه آن نظ��رش را به 
تایی��د دولت برس��اند. محمد 
معتق��د  برخ��وردار  حس��ین 
است: در دس��ت داشتن تمام 
اقتصاد کشور برای دولت یک 
فرهنگ ش��ده است و بیش از 
سه دهه تصمیم گیرنده مطلق 
بوده و دادن ای��ن امکانات به 
بخش خصوص��ی و واگ��ذاری 
درص��دی از وظایفش به این 

بخش برایش سخت است. 
ای��ن فعال اقتص��ادی ادامه 
جدی��د  دوره  در  می ده��د: 
هرک��س که به ات��اق بیاید به 
معنای واقعی باید کار خودش 
را ببوس��د و کنار بگ��ذارد. به 
افراد ازخودگذشته  گفته وی، 
بای��د وارد اتاق ش��وند و آنها 
باید فعالیت اقتصادی خود را 
محدود ک��رده یا کنار بگذارند 

و بیش��تر وقت ش��ان را صرف 
بخش خصوصی کنند. 

ب��ه  توج��ه  برخ��وردار 
دیگ��ر  از  را  کمیس��یون ها 
اولویت های��ی معرف��ی می کند 
که اتاق هش��تم باید در برنامه 
داشته باشد و در این باره توضیح 
می ده��د: اگرچ��ه م��ا در اتاق 
تهران هم اکنون ساختار بسیار 
خوبی داریم و کمیس��یون های 
تخصصی متع��ددی برای حل 
مشکالت به تشکل ها و صنوف 
مشورت داده اند اما به نظر من 
کمیسیون ها باید تقویت شده، 
تخصصی تر و حرفه ای تر شوند. 
عضو هیات رییس��ه اتاق تهران 
می افزاید: اتاق باید ارتباطاتش 
را با تشکل ها آن قدر قوی کند تا 
آنها اتاق را مادر خودشان بدانند 
و دائما مسائل و مشکالت شان 
را ب��ا اتاق مط��رح ک��رده و از 
کمیسیون ها مشورت بخواهند. 
برخ��وردار معتق��د اس��ت: 
باید شرایطی را  اتاق هش��تم 
به وجود بیاورد که تش��کل ها 
دائما به ات��اق مراجعه کنند و 

ارتباطات شان زیاد باشد. 

خدمات تعریف شده 
برای شرکت های کالن، 

متوسط و کوچک 
پرهی��ز از ن��گاه کالن ب��ه 

بنگاه ها و شرکت ها مسئله ای 
ریی��س  نای��ب  ک��ه  اس��ت 
و  س��رمایه گذاری  کمیسیون 
تامی��ن مالی در ات��اق تهران 
ضروری تری��ن  از  را  آن 
عنوان  هشتم  اتاق  برنامه های 
مس��توفی  فری��ال  می کن��د. 
در توضیح��ات بیش��تری ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
تقاضاهای ش��رکت های بزرگ 
ب��ا ش��رکت های کوچک فرق 
می کنن��د؛ ما بای��د کمیته یا 
بخش های��ی ایج��اد کنیم که 
به آنها مجزا س��رویس دهند. 
اینک��ه ه��ر درخواس��تی که 
یک ش��رکت ب��زرگ دارد ما 
هم��ان را ه��م برای ش��رکت 
کوچک اعمال کنیم، درس��ت 
ادام��ه می دهد:  نیس��ت. وی 
من فکر می کنم اتاق نباید به 
شرکت های کوچک و بزرگ و 
متوس��ط یکپارچه نگاه کند و 
برای هم��ه آنها برنامه ریزی یا 

خدمات یکسان ارائه دهد. 
به گفته این فعال اقتصادی، 
طبقه بندی هایی  بای��د  ات��اق 
ب��رای خدمات��ش تعریف کند 
و مس��ائل و مش��کالت ه��ر 
ی��ک از آنه��ا را در کمیته ای 
بررس��ی ک��رده و س��پس به 
بی��اورد.  نماین��دگان  هی��ات 
وی می گوی��د: ب��ا این تعریف 

مشکالت  و حل  خدمات دهی 
تشکل ها و ش��رکت ها تعریف 
شده تر اس��ت و سریع تر انجام 

می شود. 
اس��ت:  معتق��د  مس��توفی 
قوانی��ن اتاق قدیمی ش��ده و 
اص��الح آن باید از اولویت های 
اتاق هشتم باشد. وی با شاره 
به اینکه معدن در اتاق هشتم 
بای��د م��ورد توجه بیش��تری 
ق��رار گی��رد، ادام��ه می دهد: 
درحالی ک��ه پ��س از نف��ت و 
گاز معادن بس��یار مورد توجه 
هستند، تعداد نمایندگان این 
بخش در اتاق اندک اس��ت و 
ب��ه نظر من اتاق هش��تم باید 
در افزایش تع��داد آنها تالش 
کند. نایب رییس کمیس��یون 
س��رمایه گذاری و تامین مالی 
ات��اق ته��ران در توضیح��ات 
بیش��تری ادام��ه می دهد: در 
بخ��ش معدن اس��ت ک��ه ما 
و  می توانی��م س��رمایه گذاری 
ارزش افزوده داش��ته باش��یم. 
صنای��ع م��ا بای��د به س��مت 
و س��وی مع��ادن برون��د که 
مواد خام و اولیه موجود است، 
درحالی که م��ا صنایعی ایجاد 
کرده ای��م که م��واد اولیه آنها 
را وارد می کنی��م و این خالف 
رشد و توسعه اقتصادی است. 
ب��ه نظر من مس��ئله معدن از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و اتاق هشتم باید بیشتر به آن 

بها دهد. 
این فع��ال اقتصادی معتقد 
است سرویس دهی و خدمات 
خ��وب و تعری��ف ش��ده باید 
تشکل ها را به اتاق جذب کند 
نه کارت بازرگانی. مس��توفی 
با بیان اینک��ه کارت بازرگانی 
بای��د حذف ش��ود، می افزاید: 
اتاق باید از تش��کل ها حمایت 
کن��د و حض��ور فع��ال آنها را 
جدی بگیرد. باید برایش مهم 
باشد که ارتباطات با تشکل ها 

و صنوف را افزایش دهد. 
فری��ال مس��توفی می گوید: 
اف��رادی بای��د به ات��اق بروند 
که عملگرا و توانمند باش��ند، 
پرت��اب  س��کوی  را  ات��اق 
نبینن��د، بلکه خودش��ان این 
پ��رش را قب��ال کرده باش��ند. 
آنه��ا بای��د تولید کنن��ده ی��ا 
ایجاد کننده ی��ک صنعت و از 
باشند،  واقعی  بخش خصوصی 
کسانی که در تشکیل و ایجاد 
س��ازمان یا شرکت شان موفق 

بوده باشند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
انتخابات هشتمین دوره هیات 
نماین��دگان اتاق ته��ران روز 
دوشنبه برابر با 18 اسفندماه 
ت��ا   8:00 س��اعت  از   1393
18:00 برگ��زار می ش��ود که 
نماین��ده  نف��ر  ط��ی آن 40 
حوزه های  در  بخش خصوصی 
بازرگان��ی، صنع��ت، معدن و 
کشاورزی توسط اعضای فعال 
اتاق انتخاب خواهند شد. برابر 
مصوب��ه انجمن نظ��ارت تنها 
صاحب��ان کارت می توانند در 
روز رأی گی��ری در انتخاب��ات 
ش��رکت کنن��د و هیچ گون��ه 
وکالت نامه ای برای رأی دادن 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
ک��ه صاح��ب کارت نیس��تند 
براس��اس  نیس��ت.  پذیرفتنی 
اعالم اتاق تهران، 251 نفر در 
این انتخابات کاندیدا و حدود 
11 هزار نفر برای ش��رکت در 
انتخاب��ات اتاق هش��تم واجد 

شرایط هستند. 

هدف مشترک گروه های انتخاباتی در اتاق هشتم 

حضور جدی تر تشکل ها برای اصالح قوانین

فنــاوری

بیمــه یادداشت

تجارت

بیمــه 

شنبه
16 اسفند 1393

شمــاره 179

هفت��ه گذش��ته یک��ی از بزرگ تری��ن 
گردهمایی های صنعت تلفن همراه جهان 
در ش��هر بارسلون اسپانیا برگزار شد. این 
گردهمایی ک��ه به کنگ��ره جهانی تلفن 
دارد  ش��هرت   2015)MWC( هم��راه 
امس��ال ب��ا حضورمحمود واعظ��ی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات کش��ورمان 

کار خود را آغاز کرد. 
 در نمایش��گاه امسال هم شاهد حضور 
ش��رکت های ب��زرگ و کوچ��ک موبایلی 
جهان بودی��م که از آخری��ن محصوالت 
خ��ود رونمایی کردند تا با دس��ت پر وارد 

میدان رقابت شوند. 

دوقلوهای سامسونگ
چند ماهی اس��ت که در دنیای مجازی 
ش��ایعاتی در مورد فناوری یا حتی شکل 
ظاهری Galaxy S6 شنیده می شد که 
سامس��ونگ در نمایشگاه امسال عالوه بر 
معرف��ی این مدل از مدل گران قیمت تری 
ب��ه ن��ام Edge Galaxy S6 نیز پرده 

برداشت. 
از لحاظ س��خت افزاری این دو مدل از 
آخرین فناوری های ش��رکت سامس��ونگ 
به��ره گرفته ان��د. نمایش��گر 5/1 اینچی 
این دو محص��ول به Quad HD مجهز 
  Super AMOLED است و از فناوری
ای��ن گوش��ی ها  اس��تفاده می کن��د. در 
پردازنده هشت هسته ای اگزینوس وظیفه 
پردازش داده ها را بر عهده دارد که چهار 
هس��ته آن با فرکانس 2/1 و چهار هسته 
دیگ��ر ب��ا فرکان��س 1/5 گیگاهرتز آماده 

خدمت رسانی هستند. 
ه��ر دو محصول جدید سامس��ونگ از 
رم س��ه گیگابایتی برخوردارهس��تند که 
امید می رود با توجه به پردازنده هش��ت 
هس��ته ای از پ��س قدرت و س��رعت این 
پردازن��ده بر بیاید. دوربین هردو مدل نیز 
16 مگاپیکس��لی اس��ت که کیفیت قابل 
قبولی ارائه می کند و دوربین تعبیه شده 
در جلوی آنها نیز پنج مگاپیکسلی است. 
 ام��ا از نظ��ر ظاهری م��دل edge با 
صفحه نمای��ش دارای انحنا در لبه های 
خ��ود ظاه��ری جدی��د و زیب��ا را ب��ه 

ارمغان آورده اس��ت ک��ه طبق خبر های 
غیر رس��می همین متفاوت بودن، حدود 
آب  مصرف کنن��ده  ب��رای  دالر   150
خواه��د خ��ورد. البته ناگفت��ه نماند که 
edge از م��دل ارزان تر  قدرت بات��ری 
خود قوی تر است اما در سایر تجهیزات 
ه��ردو م��دل از یک ن��وع س��خت افزار 

استفاده می کنند. 

سن دیسک بازهم رکورد زد
شرکت SanDisk که در سال گذشته 
با حافظه میکرو اس دی 128 گیگابایتی 
ب��ه این نمایش��گاه آم��ده بود امس��ال با 
ظرفی��ت 200 گیگابایت پا به بارس��لون 
ب��ازار  یکه ت��از  ت��ا همچن��ان  گذاش��ت 

حافظه های دیجیتالی باشد. 
این حافظه در کالس 10 عرضه ش��ده 
اس��ت ک��ه س��رعت انتقالی براب��ر با 90 
مگابای��ت در ثانیه را ارائ��ه می کند. البته 
قیم��ت 400 دالری ای��ن کارت کوچک 
ش��اید ش��ما را از فکر خرید آن منصرف 
کن��د ام��ا گفت��ه می ش��ود در آینده ای 
نه چن��دان دور قیم��ت آن کاه��ش پیدا 

خواهد کرد. 

بلک بری و گوشی جدیدش
در نمایش��گاه امس��ال بلک بری از مدل 
Leap خ��ود رس��ما پرده برداش��ت. این 
محصول مجهز به نمایشگر پنج اینچی و 
بات��ری 2800 میلی آمپر س��اعتی که به 
 S 4 چیپست دو هس��ته ای اسنپدراگون
به هم��راه دو گیگابایت حافظه رم مجهز 

شده است. 

 BlackBerry این تلفن هوش��مند با
OS 10.3.1 عرضه خواهد شد و کاربران 
می توانن��د آن را از م��اه آوریل به قیمت 

275 دالر خریداری کنند. 

M 9 رونمایی از
نس��ل  از  متف��اوت  ظاه��ری    M9
قبل��ی خود ن��دارد و مش��خصات آن، 
نمایش��گری پن��ج این��چ با رزولوش��ن 
بدن��ه ای  پیکس��ل،   1080 در   1920
قدرتمن��د  پردازن��ده  و  فل��زی  تم��ام 

اسنپدراگون 810 است. 
 نکت��ه ای که بای��د به آن اش��اره کرد 
ب��ه دوربی��ن مرب��وط می ش��ود، دوربین 
اولتراپیکسل M 8، حاال در M9 وظیفه 
ثب��ت تصاویر س��لفی را بر عه��ده دارد و 
بخش پشت دس��تگاه نیز به یک دوربین 

20 مگاپیکسلی مجهز شده است. 

گشتی در کنگره جهانی موبایل

غول های فناوری با دست پر به اسپانیا رفتند

محمدعلی بدری
مینو گله کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی

محمد ممتازپور



وزیر راه و شهرسازی یکی از 
اداره  تندترین منتقدان شیوه 
شهر توس��ط شهرداری هاست 
اظه��ارات  آخری��ن  طب��ق  و 
خ��ود اع��ام کرد در هش��ت 
سال گذش��ته مدیران ضوابط 
فروش��ی کردند تا ظاهر شهر 
را آباد کنن��د و در نهایت این 
ش��د که ش��مال پایتخت که 
روزی مح��ل تامین اکس��یژن 
ش��هر از خلوت تری��ن مناطق 
ب��ود ام��روز ب��ه ش��لوغ ترین 
منطقه تهران تبدیل شده که 
ساکنانش در قفس های مجلل 
با نازل تری��ن خدمات زندگی 
می کنن��د. عالی تری��ن مق��ام 
این  ریشه  کش��ور  شهرسازی 
تخلفات را در این می داند که 
نهاد حافظ حقوق ش��هروندی 
م��ردم خودش مرج��ع صدور 
مجوزهای ساخت و س��از شده 
اس��ت. آخون��دی هرچند در 
زم��ان 19 م��اه وزارت خ��ود 
چندی��ن ب��ار انتق��ادش را به 
نحوه مدیریت شهرداری بابت 
درآمدزای��ی از ف��روش ش��هر 
اع��ام ک��رده ام��ا در آخرین 
اظه��ارات خود تیر آخر را رها 
کرد و خواستار حذف سطوح 
مختل��ف دول��ت مرک��زی در 
مدیریت محلی شد و صراحتا 
باید  اعام کرد یا ش��هرداری 
حذف ش��ود یا فرمان��داری و 
ای��ن نهادها نباید خودش��ان 

مرجع صدور مجوزها باشند. 
از ط��رف دیگر صدور مجوز 
یک��ی از اصلی تری��ن مناب��ع 
درآم��دی برای ش��هرداری ها 
به طوری  می ش��ود،  محسوب 
که رقم درآمد آن قابل نادیده 
ش��دن نیس��ت، طب��ق الیحه 
آینده شهرداری؛  بودجه سال 

درآم��د در نظر گرفته ش��ده 
ساخت و س��از  ع��وارض  برای 
س��ال جاری  رقم  ب��ه  نزدیک 
یعنی 7 ه��زار و 700میلیارد 
ح��دود  ک��ه  اس��ت   توم��ان 
4 هزار میلی��ارد تومان آن از 
محل ص��دور مجوز تراکم و 3 
ه��زار و 500 میلی��ارد تومان 
تغیی��ر کاربری ه��ا  از مح��ل 
تامین خواهد ش��د، همچنین 
مجموعه عوارض س��اختمانی 
مع��ادل   93 س��ال   مص��وب 
7 ه��زار و 700میلیارد تومان 
تعیین ش��ده بود که در 9 ماه 
اول س��ال جاری حدود 5هزار 
و 400 میلی��ارد تومان از این 

رقم محقق شد. 
انتق��اد  ح��ال بزرگ تری��ن 
این  شهرداری  به  کارشناسان 
اس��ت که برای درآمد حاصل 
جایگزی��ن  تراکم فروش��ی  از 
دیگ��ری بیابند، البته در طول 
ای��ن م��دت ش��هردار تهران 
ص��دور  مس��ئول  به عن��وان 
در  ساخت و س��از  مجوزه��ای 
کشور  کانش��هرهای  از  یکی 
بارها اع��ام کرده اس��ت که 
تمام اقدامات شهرداری تهران 
در چارچ��وب قوانی��ن ب��وده 

است. 

تمام راه های پیش پای 
شهرداری ها 

ش��هرداری  بودجه  س��قف 
برای س��ال آین��ده 16 هزار و 
اعام  توم��ان  میلی��ارد   954
ش��د. همان طور که گفته شد 
بخ��ش قابل توجهی از آن قرار 
اس��ت از محل تراکم فروشی و 
صدور مجوز برای ساخت و ساز 
تامین ش��ود و گفته می شود 
60 درصد منابع ش��هرداری ها 
درآمد  منبع  ناپایدارتری��ن  از 

تراکم فروش��ی  هم��ان  یعنی 
و ص��دور مجوزه��ای تغیی��ر 
این  تامین می ش��ود،  کاربری 
در حالی اس��ت که هر روز به 
تعداد منتق��دان میزان حجم 
ساخت و س��از در تهران اضافه 
پیش��نهادهای  و  می ش��ود 
ب��ه  مختلف��ی  و  متف��اوت 
جایگزین  برای  ش��هرداری ها 
کردن مح��ل درآمدزایی خود 
ارائه می شود که البته کاهش 
هزینه های جاری از مهم ترین 

آنهاست. 
 بیت اهلل بدرلو، کارش��ناس 
شهرس��ازی در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت امروز« با بیان اینکه در 
حال حاضر روند به این ش��کل 
است که بودجه شهرداری ها هر 
س��ال افزایش یابد، گفت: همه 
می دانیم که بخش قابل توجهی 
ش��هرداری ها  درآمده��ای  از 
ساخت و س��از و  تراکم فروش��ی 
اس��ت و این بدان معناست که 
هر س��ال ب��ار ساخت و س��ازی 
بیش��تری ب��ه ش��هر تحمیل 
می کنی��م اما معتق��دم بودجه 
شهرداری از قبل ساخت و سازها 
نباید صعودی باش��د چراکه در 
کانش��هری مانند ته��ران که 
شهر ساخته شده نیازی نیست 
بودجه شهرداری ها بابت ساخت 
افزایش یابد و بودجه شهرداری 
تنها باید به احداث زیرساخت ها 

اختصاص یابد. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه 
افزای��ش درص��د بودج��ه در 
س��ال های آینده تلقی درست 
و صحیح��ی نیس��ت تاکی��د 
ک��رد: نبای��د پروژه های��ی به 
اج��را برس��د که ب��ر ظرفیت 
ش��هر ته��ران و کانش��هرها 
اضاف��ه کن��د. بدرلو ب��ا بیان 
اینکه دیگر وقت آن رس��یده 

مناب��ع درآم��دی جدید برای 
ش��هرداری ها تعریف شود که 
جایگزین تراکم فروش��ی باشد 
البت��ه نمی توانند  ادام��ه داد: 
درآمدزای��ی  جایگزی��ن 
تراکم فروشی شوند  قابل توجه 
اما می توانن��د رقم درآمدزایی 
را تعدی��ل کنن��د و کاه��ش 
دهند، بنابراین از تعداد صدور 

این گونه مجوزها بکاهند. 
شهرسازی  کارش��ناس  این 
با اش��اره به مناب��ع درآمدی 
معتق��دم  گف��ت:  جایگزی��ن 
کاه��ش  و  بهینه س��ازی 
هزینه های ج��اری هزینه های 
ش��هر  اداره  ب��ه  مرتب��ط 
راهکاره��ای  از  می توان��د 
و  تراکم فروش��ی  کاه��ش 
ش��هری  درآمدزای��ی  ادام��ه 
در  ش��هرداری ها  و  باش��د 
موضوع��ات مدیریت ش��هری 
از روش ه��ای نوین اس��تفاده 
کنن��د و اگ��ر هزینه ها صرف 
فرهنگ س��ازی زندگی شهری 
شود قطعا س��ریع تر به نتیجه 
و صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا 

می رسند. 
بدرل��و ادام��ه داد: معتقدم 
باید بودج��ه پژوهش افزایش 
یاب��د تا عمر مفی��د مصالح را 
بتوانند بیشتر کنند و معتقدم 
یک��ی از مناب��ع درآمدی که 
در  صرفه جوی��ی  طری��ق  از 
هزینه ه��ا محق��ق می ش��ود، 
و  مصال��ح  عم��ر  افزای��ش 
مانند  عمرانی  زیرساخت های 
آس��فالت ی��ا جدول کاری ه��ا 
و پیاده رو هاس��ت و اگ��ر عمر 
س��ه  از  بتوان��د  را  آس��فالت 
س��ال به چه��ار یا پنج س��ال 
افزایش ده��د به طور حداقلی 
25 درص��د هزینه ها را کاهش 
داده اس��ت البت��ه جمع آوری 

ه��م  بازیاف��ت  و  پس��ماندها 
سودآوری بس��یار زیادی دارد 
فرصت سرمایه گذاری هم  که 
محس��وب می ش��ود، اما هنوز 
 به ط��ور کام��ل و جامع به آن 

نپرداخته اند. 

تکلیف مالیات 
برخانه های خالی روشن 

شود 
گ�زارش ه���ای  ط�ب���ق 
اع��ام ش��ده، درآم��د اصلی 
 9 حداق��ل  ش��هرداری های 
کش��ور دنی��ا، ب��دون آنک��ه 
ساخت وس��از  ب��ا  ارتباط��ی 
دو  از  باش��د،  داش��ته 
»مالی��ات«  ش��امل  منب��ع 
 و »کم��ک  دول��ت« تامی��ن 

می شود. 
از  ع��ده ای  گفت��ه  طب��ق 
می تواند  مالیات  کارشناسان، 
نه تنه��ا جایگزین درآمدهای 
تراکم فروش��ی  از  حاص��ل 
می توان��د  بلک��ه  ش��ود، 
میزان  در  بازدارن��ده  عام��ل 
کانشهرها  در  ساخت و س��از 
این در حالی اس��ت  باش��د، 
ک��ه هنوز تکلی��ف مالیات بر 
نشده  روشن  خالی  خانه های 
این  قان��ون  هن��وز  و  اس��ت 
نش��ده  بررس��ی  مالیات  نوع 
و دول��ت و مجل��س برنامه ها 
و تصمیمات خ��ود را درباره 
در  این  نکرده ان��د.  اعام  آن 
ش��رایطی اس��ت که بیش از 
400 ه��زار واح��د خالی در 
ته��ران و ک��رج وج��ود دارد 
که ب��دون پرداخ��ت مالیات 
همچن��ان خال��ی مانده اند و 
اینکه  ب��ه  عاقه ای  مال��کان 
این تعداد واحد مس��کونی را 
ب��ه بازار اجاره یا فروش وارد 

کنند، ندارند. 

براس��اس اعام عباس آخوندی، 
در  قیمت��ی  افزای��ش   93 س��ال 
بخش مس��کن رخ نمی دهد اما از 
آنجایی که ثبات قیمت ها ناشی از 
رکود در این بخش است، بنابراین 
به نظر می رس��د رکود بازار مسکن 

در سال آینده هم ادامه یابد.
به گ��زارش مه��ر، در حالی که 
مورد  زی��ادی در  گمانه زنی ه��ای 
وضعیت مس��کن در س��ال آینده 
و  راه  وزی��ر  می ش��ود،  مط��رح 
شهرسازی در تازه ترین اظهار نظر 
خود اعام کرده اس��ت که قیمت 
مس��کن در س��ال آینده تغییری 
نخواهد داشت. به گفته آخوندی، 
پیش بینی ها حاکی از این است که 
سال آینده اتفاق خاصی در بخش 
مس��کن رخ نمی ده��د و افزایش 

قیمتی نداریم.
اینکه  باتوجه به  براین اس��اس 
هنوز بسته خروج از رکود دولت 
رونمای��ی نش��ده اس��ت و ب��ازار 
مس��کن در رکود به س��ر می برد 
گفته های وی ب��ر این پیش بینی 
صح��ه می گذارد که قرار نیس��ت 
ب��ه این زودی ها اتفاق خاصی در 
بخش مسکن رخ دهد و وضعیت 
به همین منوال خواهد گذش��ت، 
زی��را تعیی��ن قیمت ه��ا در بازار 
مس��کن به وضعی��ت اقتصادی و 
سیاس��ت های دولت بستگی دارد 
و تجربه س��ال های گذشته نشان 
اجرای سیاس��ت های  با  داده که 
دولت در بخش اقتصاد، قیمت ها 

در ای��ن بخش با نوس��ان زیادی 
بنابرای��ن  م�ی ش���ود،  ه�م���راه 
اظهار نظر وزیر نشان می دهد که 
حداقل در اوایل س��ال آینده هم 
قرار نیست سیاستی برای خروج 
از رک��ود بخش مس��کن داش��ته 

باشیم.
گرچه رکود فعلی بازار مس��کن 
موج��ب ش��ده ک��ه قیمت ه��ا به 
واقعی��ت نزدیک ش��وند و حباب 
قیمت��ی در ب��ازار از بی��ن ب��رود 
ام��ا کاهش ش��دید ساخت و س��از 
کانش��هر ها  در  به خص��وص 
آین��ده تقاضا را با مش��کل مواجه 
می کن��د، زیرا مطاب��ق برآوردهای 
 انجام شده کش��ور سال 1405 به 
12 میلی��ون واحد مس��کونی نیاز 
دارد ک��ه رک��ود بخ��ش مس��کن 
می توان��د تحقق ای��ن آمارها را به 

عقب بیندازد.
آماره��ا نش��ان می ده��د که در 
تابس��تان امس��ال، تع��داد 2339 
پروانه ساختمانی توسط شهرداری 
تهران صادر شده است که نسبت 
ب��ه فصل گذش��ته ح��دود 33.6 
درصد و نس��بت به فصل مش��ابه 
سال گذش��ته حدود 62.1 درصد 
کاهش داشته است که این تعداد 
پروان��ه حدود 7.۸ درص��د از کل 
پروانه های س��اختمانی کش��ور را 

تشکیل می دهد.
ص��ادر  پروانه ه��ای  کل  از 
ش��ده 16 پروان��ه )0.7 درص��د( 
مرب��وط به افزای��ش بنا و 2333 

پروان��ه )99.3 درص��د( مرب��وط 
ب��وده  س��اختمان  اح��داث  ب��ه 
اس��ت که پروانه های صادر شده 
برای احداث س��اختمان نس��بت 
 33.7 به فصل گذش��ته ح��دود 
درصد و نس��بت به فصل مش��ابه 
62.2 درصد  سال گذشته حدود 

کاهش داشته است.
در واق��ع رک��ود بازار مس��کن، 
س��رمایه گذاران حوزه ساخت را با 
عدم فروش واحدهایش��ان روبه رو 
ک��رده که همی��ن موضوع موجب 
فرار س��رمایه ها از این بازار ش��ده 

است. 
انبوه سازان به عنوان اثرگذارترین 
بخ��ش س��ازندگان در کش��ور با 
واحدهای خالی روبه رو هستند که 
به فروش نمی رود و متقاضی برای 

آن وجود ندارد.
نقدینگ��ی  کاه��ش  بنابرای��ن 
انبوه س��ازان موجب دوری آنها از 
بازار مس��کن می ش��ود که همین 
امر هم در س��ال های آینده کشور 
را با کمبود بیش��تر مسکن مواجه 
می کند، البته اینکه در سال آینده 
ثب��ات در قیمت ها وجود داش��ته 
باش��د به نفع متقاضیان است، اما 
به نمی رسد که از نظر ساخت و ساز 
هم کش��ور با رونق مسکن مواجه 

شود.
تاکنون دولت توانسته با کنترل 
برخی بازارهای س��رمایه ای و عدم 
تس��هیات دهی ب��ه ای��ن بخش، 
قیمت ها را کنترل کند ضمن آنکه 

پ��س از ی��ک دوره افزایش قیمت 
معم��وال به دلیل اینک��ه قیمت ها 
از ق��درت خری��د باالتر م��ی رود، 
رک��ود بیش��تری بر بازار مس��کن 
حاکم می ش��ود که این عوامل در 
دو سال گذش��ته در کنار یکدیگر 
بازار مس��کن را به شدت در رکود 

برده است.
گذش��ته  ماه ه��ای  در  البت��ه 
پیشنهادی  بسته های  انبوه سازان 
لیزین��گ  راه ان��دازی  ب��رای  را 
مسکن به دولت ارائه کرده اند که 
براین اساس خریداران می توانند 
ت��ا ۸0 درصد از قیمت مس��کن 
را به ص��ورت اقس��اط بپردازن��د، 
ب��ه گفت��ه انبوه س��ازان پرداخت 
اقس��اط و س��ود در نظرگرفت��ه 
خواهد  توافق��ی  به صورت  ش��ده 
ب��ود و بانک ها فق��ط ضمانت را 
ب��ر عهده می گیرن��د که در حال 
حاض��ر بررس��ی این بس��ته های 
بان��ک مرک��زی  پیش��نهادی در 
وزارت  مس��ئوالن  حض��ور   ب��ا 
راه و شهرسازی شروع شده است.
به  انبوه س��ازان  ک��ه  هرچن��د 
دنبال این هس��تند که واحدهای 
بفروش��ند  را  روی دس��ت مانده 
اما نبود سیاس��ت مشخص برای 
ش��ده  موجب  مس��کن  س��اخت 
ک��ه آنها ه��م تمایل زی��ادی به 
س��رمایه گذاری جدی��د در ای��ن 
بخش نداش��ته باش��ند و فعا در 
حال تکمیل واحدهای نیمه کاره 

خود هستند. 

پیشنهادهای جایگزین برای مهم ترین منبع درآمد شهرداری ها 

همهراههابهتراکمفروشیختمنمیشود
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ساخت ۷۵۰ هزار مسکن اجتماعی 
و حمایتی تا سال ۹۹

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از ساخت 750 هزار 
واحد مس��کن اجتماعی و حمایتی طی ش��ش سال 
خب��ر داد و گف��ت: در قال��ب طرح مس��کن اقش��ار 
کم درآمد س��االنه 125 هزار واحد مسکن اجتماعی 
و حمایتی یعنی مجموعا 750 هزار واحد در کش��ور 

ساخته خواهد شد. 
به گزارش تس��نیم، حامد مظاهری��ان اظهار کرد: 
برنامه ما شامل دو بخش اجتماعی و حمایتی است، 
در بخ��ش حمایت��ی برای دهک ه��ای 3 و 4 جامعه 
است و واحدهای مسکن ساخته شده می تواند اجاره 

به شرط تملیک باشد. 
وی ادامه داد: این مسکن برای حقوق بگیران است 
که می توانند با استفاده از تعاونی ها و واگذاری زمین 
واحدهای مس��کونی اجاره به ش��رط تملیک ساخته 

شوند. 
وی بی��ان ک��رد:  به عن��وان مث��ال در س��ال اول 
20هزار واح��د برای مددجویان بهزیس��تی س��اخته 
می شود و دقیقا مشخص است که چه تعداد مسکن 
اجتماعی و حمایتی برای اقش��ار هدف طی ش��ش 

سال ساخته شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه وظیفه 
س��اماندهی و تهیه گروه های ه��دف برعهده وزارت 
تع��اون اس��ت و وزارت راه نی��ز زمین م��ورد نیاز را 
برای ساخت و س��از تامین می کند، گفت: منابع مالی 
این ط��رح از محل یارانه های مس��کن، مابه التفاوت 
 ن��رخ تس��هیات، مناب��ع داخل��ی وزارتخانه ه��ای 
راه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تس��هیات بانکی، 
آورده متقاضیان و خیران مسکن ساز تامین می شود. 
مظاهری��ان درباره روند ثبت ن��ام متقاضیان گفت: 
قرار نیس��ت اشتباه مس��کن مهر در این طرح تکرار 
ش��ود. بنابراین ابتدا اقشار مش��مول طرح شناسایی 
می شوند، سپس متناسب با استخراج اطاعات برای 

ثبت نام آنها اقدام خواهد شد. 

پرداخت وام 3۰ میلیون تومانی 
مسکن مهر از 16 اسفند

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن 
مهر با بیان اینکه برنامه ریزی ش��ده که تا نیمه سال 
95 ت��ا 90 درصد پروژه های مس��کن مهر تکمیل و 
تحویل ش��ود، گفت: وام 30 میلیون تومانی مسکن 

مهر از 16 اسفند ماه اجرایی می شود. 
به گزارش ف��ارس، احمد اصغری مهرآبادی گفت: 
دغدغ��ه دولت و مس��ئوالن نظام؛ تامین مس��کن و 
خانه دار کردن مردم کم درآمد و فاقد مس��کن است. 
به همین منظور تاش داریم و برنامه ریزی شده که 
تا نیمه سال 95، 90 درصد پروژه های مسکن مهر را 
با کمک مردم و دولت تکمیل کرده و تحویل دهیم. 
وی تصریح کرد: تاش داریم تا در س��ال 95 شاهد 
اتمام پروژه های مس��کن مهر و بسته شدن پرونده این 
طرح باشیم. مهرآبادی تاکید کرد: در طرح مسکن مهر، 
2 میلیون و 300 هزار واحد در یک هزار و 130 ش��هر 
در ح��ال اجرا بوده که تاکنون س��اخت یک میلیون و 

730 هزار واحد مسکونی آن به اتمام رسیده است. 
قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی در مس��کن مهر 
ادام��ه داد: کمتر از 600 هزار واحد مس��کونی نیز در 
مراحل مختلف س��اخت ق��رار دارد ک��ه از این تعداد 
بیش از 300هزار واحد در مرحله نازک س��ازی اس��ت 
که امیدواریم تا پایان شهریور 94 به بهره برداری برسد.  
مهرآبادی تصریح کرد: دغدغه دولت و مسئوالن نظام 
تامین مسکن و خانه دار کردن مردم کم درآمد و فاقد 
مسکن است که این موضوع از ابتدای انقاب اسامی 
تاکنون در دستور کار قرار گرفته، به طوری که قوانین 
متعددی از قبیل قانون اراضی، زمین شهری، تملیک، 
ساماندهی و تولید و عرضه مسکن برای خانه دار کردن 

مردم با پیگیری دولت ها به تصویب رسیده است.  

افزایش ۲ برابری حمل مسافر توسط 
راه آهن در چشم انداز ۷ ساله

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسامی ایران با اشاره 
ب��ه برنامه ریزی انجام ش��ده ب��رای افزایش ظرفیت 
راه آهن تا سال 1400 گفت: در صورت تامین منابع 
مالی حمل مس��افر و بار توسط راه آهن به ترتیب دو 

و شش برابر می شود.
به گ��زارش تس��نیم، محس��ن پورس��یدآقایی با 
ی��ادآوری اینکه 75 هزار میلی��ارد تومان طرح برای 
توسعه راه آهن تهیه ش��ده است، اظهار کرد:  مطابق 
 برنامه ری��زی ص��ورت گرفته طی هفت س��ال آینده 
)تا س��ال 1400( در صورت تامی��ن منابع مورد نیاز 

حمل بار در راه آهن شش برابر خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای تحق��ق برنامه ه��ای 
توس��عه راه آهن نیازمند تخصیص س��االنه 10 هزار 
میلیارد تومان هس��تیم، تصریح کرد: بر این اس��اس 
می��زان حمل بار از طریق ری��ل از 234 میلیون تن 
کنون��ی به 19۸ میلیون تن در س��ال 1400 افزایش 

می یابد.
وی ادامه داد: میزان حمل مس��افر در شبکه ریلی 
از 25 میلی��ون نفر کنونی به 5۸ میلیون نفر تا هفت 

سال آینده افزایش می یابد.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ش��رط تحقق این 
اه��داف را تخصی��ص بودجه م��ورد نیاز س��االنه به 
راه آهن اعام ک��رد و گفت: ای��ن برنامه ها عملیاتی 
هستند به شرطی که حدود 75 هزار میلیارد تومان 

اعتبار برای اجرا به آنها تخصیص یابد.
پورس��یدآقایی پیش تر به تسنیم گفته بود: امسال 
عاوه بر بودجه های س��نواتی 1500 میلیارد تومان 
نیز توس��ط دول��ت و مجلس به بودجه های توس��عه 
راه آهن اضافه ش��ده است. یعنی بودجه راه آهن قبا 
در بخ��ش عمرانی 500 میلیارد تومان و در ش��بکه 
س��اخت هزار میلیارد تومان بود، به عبارت دیگر، در 
مجموع 1500 میلیارد تومان به بخش ریلی بودجه 

تخصیص داده می شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در س��ال 93 اعتبار راه آهن 
به 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تصریح کرد: 
مجم��وع آنچه که در حال حاضر در دولت و مجلس 
مطرح است، این است که رقم مذکور در سال آینده 

دوباره یک جهش دو برابری داشته باشد.

3۵هزار کیلومتر از راه های کشور 
باید بزرگراه شود

معاون س��اخت و توس��عه زیرس��اخت حمل و نقل 
کش��ور گفت: 220 ه��زار کیلومتر جاده روس��تایی 

اصلی و فرعی و بزرگراه در کشور وجود دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، خیراهلل خادم��ی تصریح کرد: 
حدود 35 هزار کیلومتر جاده های شریانی در کشور 
وج��ود دارد که 70 درص��د از بار ترافیکی را به خود 
اختصاص داده که اس��تاندارد اس��ت. در سال جاری 
1500 میلیارد تومان برای س��اخت بزرگراه در کشور 

اختصاص یافته است.
معاون س��اخت و توس��عه زیرس��اخت حمل و نقل 
کش��ور تصریح ک��رد: 35 هزار کیلومت��ر از راه های 

سطح کشور باید به بزرگراه تبدیل شود.
خادم��ی عنوان ک��رد: 15 ه��زار و 500 کیلومتر 
بزرگ��راه و 2300 کیلومتر آزاد راه در کش��ور وجود 
دارد و در کن��ار آن بای��د 17 ه��زار کیلومت��ر جاده 

احداث شود.

شنبه
16 اسفند 1393

شمــاره 179

گزارش

پیش بینی دولتمردان از تداوم رکود مسکن در سال آینده

نازیال مهدیانی 
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کشاورزی محرک توسعه اقتصادی

با وجود اینکه بخش کشاورزی تامین کننده حدود 
85 درصد نیاز غذایی جامعه است اما شوربختانه در 
دهه های گذش��ته توجه چندان��ی به این بخش مهم 
نش��ده اس��ت. بی رغبتی سرمایه گذاران در این بخش 
نش��ان دهنده عقب ماندگی آن اس��ت. چنانچه عوامل 
متعدد مانند باال بودن هزینه های تولید، کش��ت وکار 
به روش سنتی، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و 
مشکالت تامین و تهیه آن ها، عدم شناخت بازارهای 
ب��رون م��رزی و همچنین خطره��ای قهری و بالیای 
طبیعی همواره به عنوان موانع اصلی س��رمایه گذاری 
و تولید محصوالت کشاورزی کشور نامیده می شوند. 
آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و گمرکات کش��ور 
نیز نش��ان می دهد س��رمایه گذاری در س��طح کشور 
بیش��تر به س��مت تجارت و امور خدماتی سوق داده 
ش��ده و کش��اورزی و تولید بهره چندانی از آن نبرده 
اس��ت. بخش کشاورزی عالوه بر تامین غذا، می تواند 
بهترین گزینه برای اش��تغالزایی باش��د اما مسئوالن 
مربوط تاکنون توجه چندانی به توسعه آن نداشته اند. 
در واقع می توان گفت بی توجهی به زیرس��اخت های 
کش��اورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی، خسارت های 

هنگفتی به اقتصاد کشور وارد کرده است . 
ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای تولی��د س��بب ش��ده که 
بیش��تر تولیدکنندگان محصوالت کش��اورزی به مرز 
ورشکستگی برسند یا اینکه عالقه ای به ادامه فعالیت 
نداش��ته باشند. اگر کشاورزی کش��ور نتواند همگام 
با رش��د بی رویه جمعیت بر میزان تولید محصوالت 
بیفزاید، تامین و کمبود مواد غذایی مش��کلی خواهد 
ب��ود که روز به روز دامنگیر اقش��ار مختلف جامعه و 

همچنین دولت ها می شود . 
بنابرای��ن و ب��ه منظور بهبود ای��ن وضعیت، دولت 
با تس��هیل س��رمایه گذاری در زمینه توس��عه صنایع 
تبدیلی و تکمیلی محصوالت کش��اورزی می تواند تا 
ح��دودی دغدغه ه��ای تولید را ک��م و زمینه افزایش 
جاذب��ه ب��رای جل��ب س��رمایه گذاران را فراهم کند. 
بی تردید عملکرد درس��ت بخ��ش دولتی در هدایت 
صحی��ح س��رمایه گذاری فع��االن بخ��ش خصوصی 
)به س��مت عوامل تولید کش��اورزی( می تواند بسیار 
اثرگذار و حتی راه نجات کشور از مشکالت اقتصادی 

کنونی باشد.
دول��ت می تواند ب��ا تقویت صنای��ع جانبی، بهبود 
بس��ته بندی محص��والت غذای��ی، ش��ناخت ب��ازار و 
بازاریاب��ی منطق��ه ای و جهان��ی به موقع هم دس��ت 
واسطه ها و دالل ها را کوتاه کند و هم زمینه کاهش 
هزینه ه��ای تولی��د را فراه��م آورد. در ای��ن صورت، 
تولید محصوالت کش��اورزی، افزایش تولید و تثبیت 
قیمت ه��ا را نیز درپی خواهد داش��ت. عامل دیگری 
ک��ه می تواند باعث هدایت س��رمایه گذاری در بخش 
کش��اورزی ش��ود، اعتماد ب��ه اه��داف و برنامه های 
تحقیقات��ی خواه��د بود. س��رمایه گذار باید اطمینان 
حاص��ل کن��د که مراک��ز تحقیقات��ی از دانش نوین 
کم��ک می گیرن��د و ب��ه عبارتی با عل��وم و فنون روز 
همگام هس��تند. همچنین احس��اس امنیت کند که 
کشت وکار متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی 
ه��ر منطقه به صورت اصولی انجام می ش��ود و زمینه 
برای س��وددهی و برگش��ت س��رمایه، مهیاست. اگر 
س��رمایه گذار به یقین برس��د که س��رمایه گذاری در 
تولید محصوالت کش��اورزی فعالیتی مثبت و پربازده 
خواهد بود و در توسعه صادرات نیز نقش آفرین است، 
لحظ��ه ای تردید به خ��ود راه نمی دهد و فعالیت های 
تولیدی اش را گسترش خواهد داد. به بیانی دیگر اگر 
توس��عه کشاورزی، زمینه برای ساماندهی صادرات را 
میسر کند و آن را رونق دهد، نه تنها درآمد کشاورزان 
افزایش می یابد بلکه امنیت غذایی کشور هم تضمین 
و بخش��ی از نگرانی های مس��ئوالن برای اشتغالزایی 
افراد نیز رفع خواهد شد. به شرط اینکه دولت ضمانت 

و حمایت کند.

قوانین کشور برای مقابله با منابع 
طبیعی ناکارآمد است

عضو کمیس��یون آب، کش��اورزی و منابع طبیعی 
مجلس گفت: س��رعت تحوالت، تخریب، چپاول ها و 
دست درازی ها به منابع طبیعی و صنعت کشاورزی 
آنقدر زیاد اس��ت که حت��ی قوانین مجلس هم برای 

مبارزه با آنها ناکافی و ناکارآمد است.
 به��رام بیرانون��د اظهار داش��ت: تحقیق��ات اخیر 
کمیس��یون تحقی��ق و تفحص مجل��س گویای آمار 
بس��یار باالی واردات بی رویه و گس��ترده محصوالت 
کشاورزی به کشور و متضرر شدن کشاورزان است.

وی با تاکی��د بر رفع موانع پیش روی کش��اورزان 
به عنوان قش��ر آسیب پذیر صنعت تولیدی در کشور، 
بیان کرد: کش��اورزان امروز با زحمت فراوان س��عی 
می کنن��د جل��وی ای��ن رقاب��ت نابراب��ر و تنگاتنگ 
واردکنن��دگان بایس��تند و ب��ا تولی��دات خ��ود در 
بازار کش��ور سهمی داش��ته باش��ند، غافل از اینکه 
واردکنندگان کالن کش��ور با قدرت بس��یار و با در 
دست داش��تن ابزارهای کارآمد سعی در برهم زدن 

این رقابت نابرابر دارند.
نماین��ده بروجرد تصریح ک��رد: 7 میلیارد دالر از 
مجموع 14/2 میلیارد دالر اعتبارات گش��ایش یافته 
توس��ط سیس��تم بانکی، ج��ذب واردات محصوالت 
کش��اورزی به کشور شده است. وی با تاکید بر لزوم 
توجه به اش��تغال هم س��و با توسعه کش��ور، اظهار 
داشت: حل مشکل اشتغال لزوما در بخش صنعت با 
حفظ منابع طبیعی و محیط زیس��ت در تضاد است. 
حل مشکل اشتغال در کشور لزوما به معنی تخریب 
طبیعت نیس��ت، بنابراین قوانین س��ختگیرانه ای در 
کمیسیون کش��اورزی وضع می شود اما در بسیاری 

موارد این قوانین اجرا نمی شوند.

یادداشت

منابع طبیعی

روزنامه نگار

سیده خورشید جلیلی
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آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش 
کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی که توس��ط دولت مصوب و 
اب��الغ ش��ده وزارت جه��اد کش��اورزی را مکلف می کند 
قیمت تضمینی سال آینده محصوالت کشاورزی و دامی 
را مشخص کند و چنانچه قیمت معامالت این محصوالت 
در ب��ورس کاال ی��ا ب��ازار عرض��ه و تقاض��ا کمتر از قیمت 

تضمینی باشد ما به التفاوت آن را پرداخت کند. 
در س��ال جاری بنا به پیش��نهاد وزارت جهاد کشاورزی 
و تصویب س��تاد تنظیم بازار مقرر ش��د قیمت خرید شیر 
خ��ام از 1110 توم��ان ب��ه 1440 توم��ان افزایش یابد. با 
امتناع ش��رکت های لبنی از اجرای این مصوبه از آذر ماه 
س��ال جاری س��ازمان تعاون روستایی راس��ا طرح خرید 
تضمینی ش��یرخام از دامداران را آغاز کرد. کارشناس��ان 
صنعت ش��یر از همان ابتدا به دالیل زیر به نتایج اجرای 

این طرح خوشبین نبودند: 
1- همان گون��ه ک��ه در متن قان��ون و آیین نامه اجرایی 
دول��ت آمده اس��ت قیمت تضمینی ش��یرخام براس��اس 
ش��اخص های اقتصادی تعیین می ش��ود اما ستاد تنظیم 
بازار با بی توجهی به قیمت بازار که براساس قانون عرضه و 
تقاضا شکل می گیرد خود اقدام به قیمت گذاری و تحمیل 

آن به بنگاه های اقتصادی کرد. 
2- قیم��ت تضمین��ی، تعهد دولت نس��بت به دامداران 
است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تفاوت ماهوی با نص 
قانون دارد. ستاد تنظیم بازار به جای دولت، کارخانجات 
صنای��ع لبن��ی را موظف و متعهد به پرداخت مابه التفاوت 

به دامداران کرد. 
3- مشکل سوم، بی توجهی دولت به تاثیر این تصمیم 
در قیمت تمام ش��ده فرآورده های لبنی بود. با توجه به 
تاثیر 70 درصدی ش��یرخام در بهای تمام ش��ده، افزایش 
قیم��ت ش��یرخام از کیلوی��ی 1110 ب��ه 1440 توم��ان 
29درص��د هزین��ه تمام ش��ده تولید لبنی��ات را افزایش 

می داد و دولت تنها با 15 درصد 
افزایش قیمت فرآورده ها موافقت 
کرد. از سوی دیگر اجرای مرحله 
دوم ط��رح هدفمندی یارانه ها با 
افزایش قیمت حامل های انرژی، 
دس��تمزد ها و هزینه حمل ونقل 
همراه بود که در مجموع حداقل 
6 درص��د هزین��ه تمام ش��ده را 
افزای��ش داد. این موضوع به نحو 
ب��ارزی در اظهارنظر مس��ئوالن 
م��ورد تغافل واقع ش��د و صنعت 
لبنیات آماج حمالت غیر منصفانه 
قرارگرف��ت. مجریان طرح خرید 
تضمین��ی به ج��ای اینکه در کنار 

هم��ه تولید کنن��دگان قرار گیرند در حمایت یک جانبه از 
دام��داران، مش��کالت صنایع تبدیل��ی را نادیده گرفتند و 
به گونه ای وانمود شد که شرکت ها در مقابل تصمیم ستاد 
تنظی��م بازار ایس��تاده اند. درحالی که این موضوع صحت 
ندارد و همان زمان نگارنده در یادداشتی رسانه ای اثبات 
ک��رد ک��ه موضوع صنایع لبنی نخواس��تن نیس��ت، بلکه 

نتوانستن است. 
4- مشکل بعدی در بازار، کاهش قدرت خرید و کاهش 
اقبال مردم به مصرف شیر و فرآورده های لبنی در صورت 
افزایش مجدد قیمت فرآورده های لبنی بود. چنانچه دولت 
ب��ا افزایش منطق��ی قیمت نهایی به دلیل افزایش قیمت 
ش��یرخام موافقت می کرد واکنش بازار کاهش مصرف و 
فروش بود که همه زنجیره شامل دامداران، صنایع تبدیلی 

و مردم را دچار مشکل می کرد. 
5- از س��ال گذش��ته همزمان با کاهش مصرف شیر در 
داخل، مصوبه دولت مبنی بر آزادی صادرات شیر خشک 
این امکان را فراهم آورد تا صنایع تبدیلی بتوانند با افزایش 
دریافت شیرخام به تولید و صادرات شیر خشک مبادرت 
کنن��د. ای��ن مصوبه بزرگ ترین خدمت دولت به دامداران 

و صنایع تبدیلی بود که توانس��ت 
ظرفیت های تولید آنان را افزایش 
دهد. افزایش قیمت ش��یرخام به 
می��زان مورد توجه س��تاد تنظیم 
ب��ازار می توانس��ت ضرب��ه جدی 
ب��ه ص��ادرات وارد کن��د و امکان 
رقاب��ت در بازار های منطقه ای را 
از ای��ران س��لب کن��د و منجر به 
کاهش میزان خرید ش��یر خام و 

قیمت شود. 
تع��اون  س��ازمان  بنابرای��ن 
روس��تایی تصمیم گرفت راسا به 
خرید ش��یر خام به قیمت 1440 
توم��ان اقدام کن��د. آنچه که این 
تصمیم را مشکل س��از کرد تفس��یر بد از یک قانون خوب 
بود. مجریان به جای آنکه در کنار تولید کنندگان و مردم 
بایستند، صنایع تبدیلی را از این معادله حذف و در مقابل 
آنان ایستادند. آمارهای منتشره نشان می دهد در سه ماه 
گذش��ته حدود 60 هزار تن ش��یر خام یعنی 3درصدشیر 
تولیدی با قیمت تضمینی خریداری ش��ده اس��ت. هدف 
اعالم شده مجریان طرح، افزایش قیمت شیر خام در بازار 
بوده که محقق نش��ده و این روزها زمزمه کاهش قیمت 
شیر خام در برخی استان ها بگوش می رسد. تعداد بسیار 
کمی از دامداران از منافع این طرح بهره مند ش��ده اند و 
اکثریت قریب به اتفاق همچنان با مشکالت گذشته دست 
به گریبانند و ادامه چنین وضعیتی شبهه ایجاد رانت برای 

گروه معدودی از دامداران را به دنبال خواهد داشت. 
البت��ه حض��ور معاون وزیر در صنع��ت لبنیات و امکان 
رصد مش��کالت این بخش از نزدیک را باید به فال نیک 
گرف��ت. اخی��را به جای خرید تضمینی ش��یر خام عبارت 
»پرداخت مابه التفاوت« از مس��ئوالن شنیده می شود که 
گویای بازگشت سیاست گذاران به مسیر منطقی ای است 
که بایداز ابتدا دنبال می شد. دولت بابت خرید تضمینی 

60 ه��زار تن ش��یر خام ح��دود 86 میلیارد تومان هزینه 
 کرده است، اگر همین اعتبار صرف پرداخت مابه التفاوت 
)190 توم��ان( ب��ه دام��داران می ش��د، دولت ق��ادر بود 

455هزار تن شیر خام را مورد حمایت قرار دهد. 
60 هزار تن ش��یر خریداری ش��ده تبدیل به حدود پنج 
هزار تن شیر خشک اسکیم شده است. با توجه به حجم 
بازار ش��یر خش��ک در کشور چنانچه شیرخشک تولیدی 
ناشی از اجرای طرح صادر نشود به دلیل قابلیت برگشت به 
بازار داخلی و جایگزینی آن به جای شیرخام خطر بزرگی 
تولیدکنندگان شیرخام کشور را تهدید می کند و ممکن 
است به سقوط شدید قیمت شیرخام در کشور بینجامد. 
پرواضح اس��ت که صادرات چنین حجمی از شیرخش��ک 
با توجه به س��قوط قیمت ش��یر خش��ک در بازار جهانی و 
نیز نداش��تن برند، کار س��اده ای نبوده و شاید راحت ترین 
کار برای س��ازمان تعاون روستایی فروش ارزان قیمت آن 
به بازار داخلی باش��د که نتیجه آن برای تولید کنندگان 
شیرخام بسیارمشکل ساز خواهد بود. قیمت تمام شده هر 
کیلوگرم شیرخشک برای سازمان تعاون روستایی با توجه 
به قیمت شیرخام و کارمزد تبدیل، حدود 13000 تومان 
برآورد می ش��ود. حتی در صورت صادرات ش��یر خش��ک 
استحصالی، با توجه به قیمت جهانی شیر خشک در حال 
حاض��ر )8000 توم��ان برای هر کیلو( 25 میلیارد تومان 

زیان ناشی از اجرای این طرح خواهد بود. 
بنابراین نتایج حاصله نش��ان می دهد نگاه درس��تی در 
اجرای این طرح وجود نداش��ته اس��ت. در مکانیزم خرید 
تضمینی ش��یر به هیچ وجه نباید در نظام عرضه و تقاضا 
دخال��ت ک��رد. این موض��وع در آیین نامه اجرایی مصوب 
دولت نیز تصریح شده که کشف قیمت باید از طریق بورس 
و بازار باشد. دامداران، صنایع تبدیلی و دولت حلقه های 
یک زنجیرند که باید دور یک میز بنشینند و برای همه 
مش��کالت راه حل یکپارچه پیدا کنند. بخش��ی نگری آفت 
اس��ت و تجربه خرید تضمینی ش��یر در س��ه ماه گذشته 

گویای این حقیقت تلخ است. 

 قانون خوب، تفسیر بد و تجربه ای تلخ

در ش��هریور سال 68 مجلس ش��ورای اسالمی قانون 
جدیدی را در حیطه خرید تضمینی به تصویب رس��اند 
که در آن دولت مکلف شد برای حمایت از تولید داخل، 
شیر و گوشت قرمز را هم در مواقع ضروری جزو لیست 

محصوالتی قرار دهد که خرید تضمینی دارند. 
البته محصوالت زیادی در این فهرس��ت هس��تند که 
هرکدام در ش��رایط خاصی، در اولویت قرار می گیرند و 
دولت تا متعادل ش��دن بازار، خرید از تولیدکنندگان را 

در دستور کار خود قرار می دهد. 
هم اکن��ون ش��یرخام یکی از محصوالتی اس��ت که با 
شرایط بحرانی مواجه ش��ده و اگر دولت برای مدیریت 
آن ورود نمی ک��رد ه��م دام��داران متضرر می ش��دند و 
ه��م ممکن بود به دلیل تعطیلی بس��یاری از واحدهای 

تولیدی، بازار با کمبود شیر مواجه شود. 
البته این اتفاق یک بار دیگر هم افتاده بود؛ اواخر سال 
87 که عرضه بیش از تقاضا شد دولت با خرید تضمینی 
ش��یر تا تابس��تان س��ال 88 تعادل را به بازار برگرداند. 
امس��ال به دلیل افزایش هزینه ها و خطر ورشکس��تگی 
دامداران، معاونت امور دام با هماهنگی اتحادیه، قیمت 
تمام ش��ده ش��یر را 1520تومان در هر کیلوگرم تعیین 
کرد که این رقم با 10درصد س��ود برای دامدار در نظر 

گرفته شده بود. 
نرخ تعیین شده با چکش کاری ستاد تنظیم بازار، در 
نهایت به 1440تومان برای شیر دارای 3/2درصد چربی 
و بارمیکروبی کمتر از هزار به تصویب رسید.  اگرچه این 
رقم از طرف تولیدکنندگان پذیرفته ش��د اما کارخانه ها 
با آن مش��کل داش��تند و اع��الم کردند ک��ه در نهایت 

1250تومان برای هر کیلوگرم شیرخام می پردازند. 
ب��ه همی��ن دلیل، دول��ت وارد عمل ش��د و از طریق 
سازمان تعاون روستایی تا این زمان بیش از 60هزار تن 

در 7 استان از دامداران شیرخام خرید. 
ش��یرخام خریداری شده توس��ط 11 کارخانه پس از 
خامه گیری، به شیرخش��ک تبدیل و صادر خواهد شد. 
ابتدا قرار بود خرید تضمینی تا دهم بهمن باش��د اما با 
دستور وزیر تا تیر 94 ادامه دارد و چنانچه در آن زمان 
تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شد و دامداران و کارخانه ها 

به توافق رسیدند، خاتمه می یابد. 
برخی می گویند چ��را دولت به جای خرید تضمینی، 
ماب��ه التف��اوت 190تومانی را ب��ه دام��داران پرداخت 

نمی کند؟ 
در پاس��خ باید گف��ت، به دلیل باال بودن تولید ش��یر 
در کش��ور ممک��ن بود برخ��ی تولیدکنن��دگان نتوانند 
محصول ش��ان را بفروش��ند اما با خری��د تضمینی، فضا 
برای فروش ش��یرخام باز ش��ده و م��ازاد تولید نیز وارد 
چرخه می ش��ود. کارخانه ها با اینکه ظرفیت کافی دارند 
اما به خاطر ش��رایط فعلی بازار، قدرت فروش نداشتن. 

بنابراین توزیع با مشکل مواجه می شد. 
اگرچه شیرخش��ک تولید ش��ده باید صادر ش��ود اما 
چنانچه ش��رایط برای صادرات وجود نداش��ت و تاریخ 
مصرف آن گذش��ت، به ناچار معدوم خواهد شد. به هر 
ترتیب، خرید تضمینی هزینه ای اس��ت که دولت برای 

حمایت از تولید می پردازد. 

دول��ت در عرص��ه لبنیات با ی��ک پیچیدگی خاص 
مواجه اس��ت. از یک طرف دامداران ک��ه اصلی ترین 
حلق��ه ای��ن زنجیره هس��تند، با س��ختی ها و مصائب 
گوناگون��ی مواجه ان��د و هرگون��ه کوتاهی نس��بت به 
آنه��ا ممکن اس��ت ب��ه کل صنع��ت لبنی��ات لطمات 
جبران ناپذی��ری وارد کند. طرف دیگ��ر، کارخانه های 
لبن��ی هس��تند که با کمترین س��ود و حتی در برخی 
م��وارد با ضرر مالی به کار خ��ود ادامه می دهند و در 
ای��ن بازار ضعیف، کج دارومریز س��همی از اش��تغال و 

تولید را به خود اختصاص داده اند. 
یک ضلع دیگر این مثلث، مصرف کننده ای اس��ت که 
حلقه آخر زنجیره را تش��کیل می دهد. ش��اید به جرات 
بت��وان گفت که اه��داف برنامه ها در نهایت بیش��تر به 
س��مت حمای��ت از این قش��ر متمایل اس��ت. دولت در 
برهه ه��ای گوناگ��ون به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
ثاب��ت کرده که حقوق مصرف کنن��ده از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. به همین دلی��ل در این راه هزینه های 
زیادی را متقبل می ش��ود؛ مخصوص��ا برای ماده غذایی 

مهمی مانند شیر. 
خرید تضمینی اخیر را می توان از چند زاویه نگریس��ت. 
دولت قصد دارد مقداری از ش��یرخام دامداران را به صورت 
تضمینی خریداری کرده و پس از تبدیل آن به شیرخشک، 
محصول موردنظر را در بازارهای جهانی بفروش��د؛ آن هم 
در شرایطی که اقتصاد با کمبود نقدینگی و کاهش درآمد 
نفتی دست و پنجه نرم می کند. از طرفی با توجه به اصل 
44قانون اساس��ی، ورود دولت به عرصه فعالیت اقتصادی 

کار درستی نیست. 
اما به دلیل حساسیت موضوع، رها کردن بازار به حال 
خود امری است که این کالف را پیچیده تر خواهد کرد. 
بنابراین پیدا ک��ردن یک راه حل منطقی، اجتناب ناپذیر 

بود. ش��اید ب��رای دولتمردان، خری��د تضمینی بهترین 
راه��کار باش��د اما این عم��ل تنها به ص��ورت مقطعی و 
موضعی، درد بازار را تس��کین می ده��د و در درازمدت 
چاره س��از نخواهد بود. به نظر می رس��د ارتقای درآمد 
و بهب��ود وضعیت اقتص��ادی مردم به ص��ورت عمومی، 
راهکاری اس��ت که مش��کالت را در س��طح کالن حل 
می کند. هم اکنون به دلیل پایین بودن قدرت اقتصادی 
م��ردم، دولت مجبور اس��ت برای جبران آن، دس��ت به 
انتخاب هایی بزند ک��ه در نهایت از نظر مالی ضرر کند. 
در ثان��ی، خرید تضمینی تنها تعداد خاصی از دامداران 
را تحت پوشش قرار می دهد و بقیه آنها محروم خواهند 

ماند؛ این یعنی عدم عدالت. 
در کشورهای توسعه یافته دولت با خدمات و حمایت های 
غیرمستقیم به کشاورزان یارانه می دهد. به عنوان مثال، در 
ایجاد زیرساخت های مناسب و تامین نهاده ها دست کشاورز 
را باز می گذارد و از این طریق قیمت تمام ش��ده محصول 
کاهش می یابد. اما در ایران چون هزینه های تولید بس��یار 
باالست، کشاورز و دامدار برای رسیدن به یک سود معقول، 
مجبور است محصول نهایی خود را گران بفروشد. بنابراین 
هرچ��ه دولت برای حمایت از مص��رف، هزینه می پردازد، 
مش��کالت برای همیشه حل نمی شود و تنها باری اضافی 

برای بودجه خواهد بود. 

بهبود اقتصادی به جای خرید تضمینی خرید تضمینی، حمایت از تولید است

حسین چمنی
کارشناس صنعت شیر

سعید سلطانی سروستانی
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران

کوهسارخالدی
پژوهشگر اقتصاد کشاورزی

اگر یک نگاه کلی به اتفاقات سال جاری بیندازیم، متوجه می شویم که بحث 
شیر و چگونگی تولید آن، یکی از مواردی است که با افت و خیزهای فراوانی 
همراه بوده اس�ت. متاس�فانه برخورد جامعه و حتی برخی از مس�ئوالن با این 
ماده غذایی چندان مطلوب نیست و همیشه در طول زمان مسائلی درباره شیر 
مطرح ش�ده که منحنی س�رانه مصرف آن را به دامنه کش�انده است. شیر، یکی 
از مواد غذای�ی اس�ت که به دلیل برخ�ورداری از ریزمغذی های فراوان و محیط 
مس�اعدی که برای رش�د میکروب ها دارد، فس�ادپذیری باالیی داشته و تقریبا 
بالفاصله پس از تولید باید وارد چرخه مصرف یا فرآوری شود. به این ترتیب، 
نمی توان ش�یر را مانند س�یب زمینی یا پرتقال انبار و متناس�ب با بازار مصرف، 
توزی�ع آن را تنظی�م ک�رد. حال با داغ ش�دن موضوع خرید تضمینی، این ماده 
غذایی وارد فاز جدیدی ش�ده. یک طرف ماجرا کارخانه هایی هس�تند که به 
گفته خودش�ان در س�ال های اخیر نهایت س�ود حاصل از فعالیت شان، 4درصد 
بوده اس�ت. این در حالی اس�ت که س�ود مناس�ب برای صنعت لبنیات از طرف 
 دولتمردان 17درصد تعیین ش�ده و فعاالن این بخش مس�تحق کس�ب چنین 

سودی هستند. 
ام�ا ط�رف دیگ�ر، دامداران�ی وجود دارند که ش�یرخام یا همان م�واد اولیه 
کارخانه ه�ا را تولی�د می کنن�د. آنه�ا معتقدند که با توجه ب�ه هزینه های تولید 
و مش�کالتی که س�ر راهش�ان قرار دارد، قیمت هر کیلوگرم ش�یرخام نباید از 
1440تومان کمتر باش�د. اتفاقا دولت هم با این نرخ موافقت کرد و از کارخانه ها 
خواست تا به این مصوبه عمل کنند. اما از آنجا که لبنیاتی ها هم با تورم و هزینه های 
سرسام آور تولید دست وپنجه نرم می کنند نتوانستند این قیمت را به ازای خرید هر 
کیلوگرم شیرخام به دامداران بپردازند.بنابراین آنها به نرخ 1200 تا 1250تومان 
در هر کیلوگرم قناعت کردند و بقیه ماجرا را به دولت س�پردند.  در این برهه 
س�ازمان تعاون روس�تایی وارد عمل ش�د و با اقدام خرید تضمینی ش�یر، به 
کمک دامداران آمد. اکنون این عمل در 7 اس�تان اجرا ش�ده و قرار اس�ت 
ش�یرخریداری ش�ده، به شیرخشک تبدیل و پس از آن صادر شود. بنابراین 
حس�اب آن را بای�د از مص�رف داخل�ی س�وا کرد. در این می�ان اگرچه اقدام 
دولت، در راس�تای حمایت از تولیدکنندگان اس�ت اما پرسش هایی وجود دارد 
ک�ه می ت�وان به آنها پرداخت. اینک�ه خرید تضمینی تا چه زمانی ادامه خواهد 
داش�ت و چرا دولت به جای پرداخت مابه التفاوت به دامداران، اقدام به خرید 
تضمینی کرد یا اگر پتانس�یلی برای صادرات شیرخش�ک تولید ش�ده وجود 
نداش�ت، تکلیف چه می ش�ود؟یا دامدارانی که از حمایت دولت بی بهره ماندند 
در حقش�ان اجحاف نخواهد ش�د؟ اینها همه س�واالتی اس�ت که در اظهارنظر 

کارشناسان، به آنها پاسخ داده می شود. 

اما و اگرهای خرید تضمینی یک ماده مغذی

شکار شیر با تضمین دولت
وحید زندی فخر



: NBC محمدجواد ظریف، در گفت وگو با شبکه خبری
ایران در 250 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده است 

حجت االسالم حسن روحانی که صبح پنجشنبه پس 
از کاشت یک اصله نهال در محوطه سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی تهران با خبرنگاران صحبت 
می ک��رد، گف��ت: پی��ام روز درخت��كاری و هفته حفظ 
مناب��ع طبیعی این اس��ت که هیچ راهی جز آش��تی با 
محیط زیس��ت و به کارگیری هم��ه تالش ها برای حفظ 
و حراس��ت از آن وج��ود ندارد. در برابر محیط زیس��ت 
ایس��تادن و به مقررات و قوانین این حوزه اعتنا نكردن، 
درست نیست، بلكه باید به منابع طبیعی که نشانه های 
الهی هس��تند، احترام گذاشته شود و بدانیم که زندگی 
پایدار و س��الم به حفظ محیط زیس��ت وابسته است. در 
گذش��ته ش��اید کاش��ت درخت یک موضوع نمادین و 
برای زیبایی محیط زیست تلقی می شد اما امروز چنین 
نیس��ت و درخت ها مایه زندگی و هوای سالم هستند و 

باید به آنها توجه مضاعفی داشت. 
رییس جمهور با اش��اره به اینكه پیامبر عظیم الش��أن 

اس��الم )ص( و ائمه هدی )ع( ب��ه درختكاری و زراعت 
توصیه های ویژه ای داشته و خودشان نیز به این موضوع 
اهتمام داشتند، اظهار داشت: این موضوع نشان می دهد 

که سنت حسنه درختكاری تا چه حد اهمیت دارد. 
 روحانی با اش��اره به مش��كالت زیس��ت محیطی در 
اس��تان های جنوبی و غربی کش��ور اف��زود: این روزها 
مشكالت زیست محیطی را بهتر می توان لمس کرد که 
چگون��ه زندگی هموطنان ما را با زحمت و خطر مواجه 
کرده است و همگان شاهدیم که ریزگردها تا چه اندازه 
زندگی مردم را تحت فش��ار قرار داده اند. رییس جمهور 
ب��ا تاکید بر ض��رورت تالش و کوش��ش همگانی برای 
جلوگیری از فجایع زیس��ت محیطی گفت: با تكنولوژی 
و س��رمایه گذاری مناس��ب و مدیریت درست و از همه 
مهم تر احیای فرهنگ آش��تی انسان ها با محیط زندگی 
خ��ود در بیان و عم��ل، می توان جلوی فجایع زیس��ت 

محیطی را گرفت. 

روحان��ی با بیان اینك��ه امروز بس��یاری از گونه های 
گیاه��ی و جان��وری در حال از بین رفتن اس��ت و این 
موضوع بر محیط زیس��ت تاثیر منفی برجای می گذارد، 
اظه��ار کرد: می توان ب��ا برنامه ریزی دولت��ی و مردمی 
محیط زیس��ت س��الم، آب سالم، هوای س��الم و محیط 
زندگی بهتر داشته باشیم و با خطراتی که محیط زیست 
را تهدی��د می کند به خوبی و برنامه ریزی ش��ده، مقابله 

کنیم. 
رییس جمهور ضرورت مراقبت مردم از محیط زیست 
را م��ورد تاکی��د ق��رار داد و اظهار ک��رد: در ایام نوروز 
معموال مردم به مناطق مختلف کش��ور س��فر می کنند 
و از حض��ور در طبیعت لذت می برن��د و در جریان این 
سفرها نباید وظیفه مهم حفظ پاکیزگی و جلوگیری از 
آلودگی محیط زیست فراموش شود. در روز درختكاری 
بهتر اس��ت که هم��ه تصمیم بگیریم ک��ه حداقل یک 

درخت غرس کنیم. 

 NBC محمدجواد ظریف در گفت وگو با شبكه خبری
گفت: ما حاضریم برای رس��یدن به یک توافق بین المللی، 
فعالیت ه��ای  در  را  محدودیت های��ی  موق��ت  به ط��ور 
هس��ته ای مان بپذیریم. آنچه در ادامه می آید، گزیده ای از 

صحبت های ظریف به نقل از ایسنا است. 
• ما پیش��نهاد کردیم که س��طح گفت وگوهای فنی را 
باال ببریم و بر همین اس��اس از طرف ما رییس س��ازمان 
ان��رژی اتمی و از ط��رف آمریكا وزیر ام��ور انرژی که هر 
دو از صاحب نظران شناخته شده فیزیک هسته ای هستند، 
در مذاکرات حض��ور یافتند تا بتوانیم به نوعی تفاهم فنی 

دست پیدا کنیم. 
• همان طور که ما بارها طی یک س��ال و نیم گذش��ته 
گفته ایم، در مورد هیچ چیزی توافق نمی شود، مگر اینكه 

در مورد همه چیز توافق شود.
• به ظاهر نتانیاهو می خواهد برای همیشه ادعای فاصله 
یک س��اله ایران با بمب هسته ای را تكرار کند. من به شما 
می گویم که ایران قرار نیس��ت بمب هس��ته ای بسازد. ما 
نمی خواهیم تس��لیحات اتمی تولید کنی��م. ما معتقدیم 
که تس��لیحات هس��ته ای برای هیچ کس و خصوصا برای 
ما امنی��ت نمی آورد. بنابراین مهم اس��ت که همگان این 
نكت��ه را درک کنن��د که آنچ��ه مدنظر ماس��ت، فناوری 
هس��ته ای به عنوان یک پیش��رفت علمی است که با غرور 
ملی ایرانیان پیوند خورده است. این موضوع هیچ ارتباطی 

به تسلیحات هسته ای ندارد. 
• توجه داش��ته باش��یم که اس��رائیل تنها دارنده سالح 
هسته ای، تنها متجاوز و تنها اشغالگر در منطقه ماست. با 
وجود اینها آنقدر این رژیم وقیح است که در مورد دیگران 

پرونده س��ازی می کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی که 
مسبب کشتار غزه است، کشوری را متهم می کند که طی 
بیش از 250 سال گذشته که طوالنی تر از عمر بسیاری از 
کشورهاست؛ به هیچ کشور دیگری از جمله همسایگانش 
حمل��ه نكرده اس��ت. ما به هیچ کش��وری، به هیچ یک از 
همسایگان مان، حمله نكرده ایم. ما نیروی ثبات در منطقه 
بوده ایم. حال جالب اس��ت که کسانی ما را متهم می کنند 

که سابقه خودشان فاجعه بار است. 
• می خواه��م از نتانیاه��و بپرس��م که او چه نس��بتی با 
تروریس��ت های النص��ره دارد ک��ه از مجروح��ان آنها در 
بیمارس��تان های اس��رائیل پذیرای��ی می کند؟ چ��را او از 
النص��ره حمایت می کند. من دنبال ب��اال بردن محبوبیت 
خودم در آمریكا نیس��تم اما به نظر می رس��د که نتانیاهو 
چنین دغدغه ای داشته باش��د و هم زمان شریک نزدیک 
خطرناک ترین تروریس��ت هایی است که مشغول جنگ با 

همه ما در دنیا هستند. 
• اگر شما کتاب استر در تورات را بخوانید، می بینید که 
این پادشاه ایران بود که یهودیان را نجات داد. همین طور 
اگر کتاب عه��د عتیق را مطالعه کنی��د، متوجه خواهید 
ش��د که باز هم یک پادش��اه دیگر ایرانی بود که یهودیان 
را از اسارت در بابل نجات داد. اتفاقا مقبره استر در ایران 
اس��ت و یهودیان ایرانی ک��ه بزرگ ترین جمعیت یهودی 
در خاورمیانه هس��تند، آنجا را زی��ارت می کنند. حقیقتا 
تاس��ف بار است که عصبیت و کینه ورزی به جایی رسیده 
که نتانیاهو ملتی را متهم می کند که در طول تاریخ س��ه 
بار منجی یهودیان بوده است؛ یک بار در دوران هامان که 
درصدد کش��تار یهودیان برآمد و پادشاه وقت مانع از این 

شد، بار دیگر در زمان کوروش کبیر که یهودیان را از بند 
حكومت بابل نجات داد و بار سوم در جریان جنگ جهانی 
دوم که ایران نجات بخش یهودیان شد. می بینید که ایران 
س��ابقه درخشانی از بردباری نسبت به سایر مذاهب دارد. 
ما در مجلس مان یک نماین��ده یهودی داریم. واقعا جای 
تاسف است که کسی تا این حد واقعیت ها را وارونه جلوه 
می دهد؛ آن هم نه تنه��ا واقعیت های معاصر، بلكه حقایق 
مكتوب کتاب مقدس��ی را که خودش ادعای پایبندی به 

آن را دارد. 
• تحری��م را باید به عنوان ی��ک هزینه در نظرگرفت، نه 
به عنوان یک س��رمایه. همان طور که رییس جمهور اوباما 
به درس��تی متذکر ش��د، تحری��م  به تولید بی��ش از 19 
هزار س��انتریفیوژ منجر شد. بنابراین تحریم ها نمی توانند 
اراده و خواس��ت ایرانی��ان برای احقاق حقوقش��ان را فلج 
کنن��د. تحریم ها به مردم آس��یب می زنن��د اما همان طور 
که آخرین نظرس��نجی موسس��ه گالوپ که یک موسسه 
آمریكایی اس��ت، نه ایرانی، نش��ان می دهد، با وجود همه 
این تحریم ها اکثریت قاطع مردم ایران مخالف رها کردن 

برنامه صلح آمیز هسته ای هستند. 
• ما در طول ماه رمضان هم مذاکره می کردیم. بنابراین 
اگر الزم باش��د روز نوروز هم مذاکرات ادامه خواهد یافت. 
این یک فرص��ت تاریخی برای جامع��ه بین المللی، برای 
مردم ایران، برای م��ردم ایاالت متحده و برای مردم دنیا 
در همه جاس��ت تا به یک مش��كلی که به نظر من کامال 

ساختگی است، پایان دهیم. 
• من انگش��ت اتهام را متوجه همه کس��انی می کنم که 

صلح را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی می کنند. 

ب��ه گ��زارش تس��نیم از رامهرمز، سرلش��كر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
گردهمایی رزمندگان شهرستان رامهرمز، انقالب اسالمی 
ای��ران را نش��أت گرفته از قیام عاش��ورا دانس��ت و گفت: 
عظمت امروز انقالب اس��المی ایران حاصل خون شهدای 
ماست. دستاوردهای انقالب اسالمی آن قدر زیاد است که 
امروز هیچ کش��وری جرأت نگاه چپ به ایران اس��المی را 
ندارد و این ناش��ی از عظمت امروز کشور است. دشمنان 
امروز با تحریم، تهاجم فرهنگی و توطئه های بسیاری علیه 
ایران برنامه ریزی می کنند، اما به لطف خداوند متعال همه 
این توطئه ها خنثی می ش��ود. فرمانده کل سپاه پاسداران 
گفت: دش��من ب��رای ایجاد تردید و ه��راس در دل مردم 
ای��ران از هی��چ حرکتی دریغ نمی کند، ام��ا به لطف الهی 
در ه��ر توطئ��ه آنها شكس��ت می خورند و روزب��ه روز این 

مقاومت ها سبب عزتمند ش��دن انقالب اسالمی می شود. 
سرلش��كر جعفری ب��ا بیان اینك��ه رژیم صهیونیس��تی با 
هم��ه توانایی هایش نمی تواند وارد مرزه��ای غزه و لبنان 
ش��ود، گفت: این چه قدرتی اس��ت که مجهز ترین ارتش 
منطق��ه را که هیچ محدودیتی ندارد متوقف کرده اس��ت. 
درس��ی که مردم غزه از دفاع مق��دس ما گرفته اند و البته 
خواست و کمک های فكری، آموزشی، تسلیحاتی و مادی 
جمهوری اس��المی ایران به آنها باعث ش��ده که در مقابل 
بایس��تند. وقتی تمام س��رزمین های  رژیم صهیونیس��تی 
اش��غالی در برد موش��ک های حزب اهلل و مردم غزه است، 
یعنی نابودی رژیم صهیونیس��تی حتمی اس��ت و خود این 
رژیم هم این را بهتر از همه می داند. هرچند آنها در تالش 
هس��تند که خود را   رها کنند، اما به لطف خداوند قادر به 

انجام این کار نیستند. 

فرمانده کل سپاه: هیچ کشوری جرأت نگاه چپ به ایران اسالمی را ندارد

دیپلم�ات  نیکبخ�ت،  نوراحم�د    

ایران�ی که تیرماه س�ال 92 توس�ط 
گروه های تروریس�تی در یمن ربوده 
ش�ده ب�ود، پ�س از رهگیری ه�ای 
وی  اختف�ای  مح�ل  اطالعات�ی 
خ�اص  اقدام�ات  ب�ا  و  شناس�ایی 
عملیاتی در یمن، وی آزاد و به ایران 

بازگردانده شد. 
 م�ارک لیبرت، س�فیر آمری�کا در 

کره جنوب�ی که برای ش�رکت در یک 
نشس�ت به مرکز س�ئول رفت�ه بود، 
در حمله یک فرد ناش�ناس که گفته 
می ش�ود از مخالفان جنگ اس�ت، با 

یک تیغ آرایشگری زخمی شد. 

هیالری کلینتون که نامزد دموکرات ها در انتخابات آینده ریاس�ت جمهوری 
آمری�کا خواهد بود، متهم اس�ت در زم�ان تصدی پس�ت وزارت خارجه، در 
مکاتبات اداری از ایمیل ش�خصی خود اس�تفاده کرده اس�ت و این امر نقض 

قوانین دولت فدرال در ثبت اسناد دولتی محسوب می شود
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س��ردار ابراهی��م کریمی، جانش��ین رییس س��ازمان 
وظیف��ه عمومی ناج��ا از تمدی��د مهلت ثبت ن��ام برای 
طرح پرداخ��ت جریمه به جای انجام خدمت س��ربازی 
برای مش��موالن دارای هش��ت س��ال غیبت و بیشتر از 

آن خبرداد. 

کریمی در این باره گفت: میزان مراجعات به حدی بود 
ک��ه روزانه بیش از 12 هزار نفر برای ثبت نام اقدام کردند. 
ب��ه گفت��ه وی از زمان اجرای این ط��رح یعنی 15 بهمن 
ماه تا روز پنج ش��نبه بی��ش از 210 هزار نفر برای ثبت نام 

اقدام کرده اند. 

تمدید مهلت ثبت نام جریمه سربازی تا پایان سال

 فردی که پوست خربزه و بادام را آغشته 

به س�موم کرده بود و در اط�راف باغات و 
زمین های کش�اورزی در روس�تای زرقان 
جغت�ای موجب ات�الف 23 قطعه کالغ و 2 
قالده ش�غال ش�ده بود، به مراجع قضایی 

معرفی شد. 
 به دنبال وقوع زلزله 5/2 ریشتری که در 
س�اعت 2:24 بامداد جمعه منطقه فاریاب 
در عمق 10 کیلومتری زمین را لرزانده بود، 
در منطقه ای میان مرز دو اس�تان کرمان و 
هرمزگان، مدیران کل بحران این دو استان 
اع�الم کردند که این زمین لرزه خس�ارت 

جانی و مالی نداشته است. 

ولی اهلل آذروش، رییس س�تاد مرکزی معاینه فن�ی خودروهای تهران از افزایش 
س�اعت کاری مراکز معاینه فنی پایتخت خبرداد. بر این اساس مراکز مذکور از 

ساعت 7:30 صبح لغایت 17:00 فعال خواهند بود

تیتر اخبار

به گزارش ایس��نا، پری ملكی و گروه موسیقی »خنیا« 
ق��رار بود یكی از ش��رکت کنندگان س��ی امین جش��نواره  
بین الملل��ی موس��یقی فج��ر باش��ند ام��ا ای��ن هنرمند 
پیشكس��وت به عنوان همخ��وان گروه، بنا ب��ه دالیلی در 
ش��ب اجرا روی صحنه نرفت. آن زمان توضیحی از سوی 
مسئوالن به رسانه ها ارائه نشد اما پری ملكی ترجیح داد، 
س��خنان خود را در این باره پس از پایان جشنواره مطرح 
کن��د. وی گفت: پ��س از حرف و حدیث های��ی که در آن 
روزها مطرح شد، از دفتر جشنواره با من تماس گرفتند و 
گفتند بهتر است من و همخوانم روی صحنه نرویم و گروه 
»خنی��ا« فقط با خواننده  مرد برنام��ه را اجرا کند؛ هم در 

تهران )روز اول جش��نواره( و هم در کرج. من هم برخالف 
می��ل باطنی ام، پذیرفتم. در 27 بهمن ماه هم آقای پیروز 
ارجمند، مدیرکل دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، در ایسنا این مسئله را تایید کرد. البته آقای علی 
ترابی، رییس انجمن موس��یقی و دبیر اجرایی جش��نواره  
موسیقی فجر هم در مصاحبه ای گفته بود که نمی خواهد 
در این ب��اره اظهارنظ��ر کند. امیدوارم حاال که جش��نواره 
خاتم��ه یافت��ه مایل باش��ند توضیح بدهند. امی��دوارم به 
جای اینك��ه افراد و نهادها، اختالف ه��ا و انتقادهای خود 
را به صورت حاشیه س��ازی مطرح کنند، به نقد درس��ت و 

منطقی مسائل بپردازند. 

حواشی جشنواره موسیقی فجر به روایت پری ملکی

  هیات مدی�ره دوره   س�یزدهم خانه 

را صادر  بیانی�ه اش  نخس�تین  س�ینما 
ک�رد. در ای�ن بیانی�ه از هیات مدی�ره 
قبل�ی برای حف�ظ موجودی�ت خانه و 
پاس�داری از اس�تقالل آن در مقاب�ل 
ش�بهه افکنی های  و  فش�ارها  ان�واع 
مختلف در سه س�ال گذشته قدردانی 

شده است. 
 فیلم کوت�اه »جفت« س�اخته س�امان 

اس�ترکی که پیش از این فیلم سینمایی 
»صندلی خالی« بود ش�نبه 16 اسفند در 

خانه هنرمندان به نمایش در می آید. 

بیژن بیرنگ - کارگردان سریال »خانه سبز« - که مجموعه اش این شب ها از 
شبکه 2بازپخش می شود، می گوید: آن زمان آقای شکیبایی یک سوپراستار 
معروف در مملکت ما بود که به سریال »خانه سبز« آمده بود. آن زمان دست و 

پای ما می لرزید که آقای شکیبایی در سریال ما بازی می کرد
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س��تاره پرتغالی رئال مادرید با خبرنگار تلویزیون مكزیک 
نامزد کرد. کریس��تیانو رونالدو که به تازگی از نامزد روس��ی 
سابقش جدا ش��د با یک روزنامه نگار مكزیكی به نام »وانسا 
پاپنكوته« نامزد کرد. وانسای 29 ساله برای تلویزیون مكزیک 
کار می کند. کریس��تیانو رونالدو برنده سه توپ طال، دو ماه 
قبل از ش��ایک نامزد روسی خود جدا شد؛ خبری که پس از 

ش��ایعه ها و گمانه زنی های زیاد در نهایت رسانه ای شد. پس 
از آن خیلی از رس��انه های اسپانیایی نمایش ضعیف رونالدو 
در س��ال 2015 را به مس��ائل عاطفی این بازیكن بی ارتباط 
نمی دانن��د. به گ��زارش ایس��نا، در نهایت پای��گاه اینترنتی 
»التین��گ تایمز« خبر داد کریس��تیانو رونالدو با وانس��ا که 

خبرنگار تلویزیون مكزیک است، نامزد شده است. 

نامزدی رونالدو و خبرنگار مکزیکی

  محمد ن�وری، کاپیتان پرس�پولیس 

می گوید که همیش�ه به پرسپولیس�ی 
بودن�ش افتخار می ک�رده و می داند که 
م�ردم و ه�واداران روی س�کوها چ�ه 

می کشند. 
 ش�رکت ملی حفاری با پیروزی برابر 

کاس�پین قهرم�ان لیگ برتر فوتس�ال 
بانوان شد. 

 پلیس محلی پامپلونا اس�پانیا، میگل 

آرچانکو رییس پیشین باشگاه اوساسونا 
را به اتهام تبانی دستگیر کرد. 

رتبه بن�دی برترین فرنگی کاران جهان در ماه فوریه 2015 اعالم ش�د. در این 
رده بندی حمید سوریان در صدر برترین فرنگی کاران جهان قرار گرفت. امید 

نوروزی نیز در رتبه دوم جای گرفته است

تیتر اخبار
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رزمای��ش مدافع��ان والیت با حضور 5 هزار بس��یجی 
شهرستان بیرجند برگزار شد. به گزارش مهر، رزمایش 
مدافعان والیت با حضور س��ردار نقدی رییس س��ازمان 
بس��یج مس��تضعفین و همراهی 5 هزار نفری بسیجیان 
در منطقه بیدخت شهرس��تان بیرجند انجام شد. دفاع 

از ک��وی و برزن، ام��داد و نج��ات، پدافن��د غیرعامل، 
دف��اع ثابت منطق��ه ای، مقابله ب��ا ناآرام��ی و عملیات 
ضدهلی بُ��رن از جمل��ه عملیات ه��ای ای��ن رزمای��ش 
ب��وده که در ای��ن رزمایش گردان ه��ای بیت المقدس و 
بخش��ی از گردان های کوثر و امام علی )ع( شهرس��تان 

بیرجن��د ش��رکت دارند. ایجاد آمادگ��ی در گردان های 
س��ازمان یافته بس��یج برای مقابله با دش��منان، نمایش 
قدرت و توان دفاعی مردمی و آمادگی و س��نجش توان 
نظامی بسیجیان از جمله اهداف برگزاری این رزمایش 

بوده است. 

شهیندخت موالوردی معاون رییس جمهور 
در ام��ور زنان و خان��واده گف��ت: دهه فجر 
امس��ال ب��ا اس��حاق جهانگی��ری - معاون 
اول رییس جمه��ور- در جه��ت راه ان��دازی 
مهدکودک برای بند نسوان زندان ها مكاتبه 

کردیم. موالوردی در گفت وگو با ایسنا گفت: 
نامه ای در زمینه مهدکودک زندان ها پس از 
بررس��ی های کارشناسی نوشته شد و معاون 
اول رییس جمهور آن را به کمیس��یون های 
ذی رب��ط در دول��ت ارج��اع داد و منتظریم 

که در دس��تور رسیدگی قرار گیرد. تابستان 
س��ال  جاری طی نامه ای در مورد راه اندازی 
مهدک��ودک کنار ی��ا داخ��ل اداره ها مكاتبه 
کرده ایم. به گزارش ایس��نا، موالوردی پیش 
از ای��ن در مورد برنامه های در دس��ت اقدام 

معاون��ت ام��ور زن��ان و خانواده گفت��ه بود: 
بازگش��ت مهدکودک ه��ا در ج��وار اداره ها، 
بح��ث مهدکودک ه��ا در زندان ها و تعطیلی 
پنجشنبه ها در دستور کار قرار دارد و در این 
زمینه به همه استانداران نامه زده شده است. 

رزمایش مدافعان والیت در بیرجند

پیگیری موالوردی برای راه اندازی مهدکودک در زندان ها

رییس جمهور در روز »درختکاری« :

همه تصمیم بگیریم درختی بکاریم
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طراحی بنرهای تبلیغاتی
آیا می دانس��تید مهم ترین نکت��ه در طراحی بنرهای 
تبلیغاتی حجم بنر طراحی شده است؟ حجم بنر استاندارد 
در تبلیغات آنالین 30 کیلوبایت در نظر گرفته شده است. 
چنانچه حجم بنر کمتر از مقدار فوق باشد، نمایش سریع تر 
تبلی��غ به مخاط��ب را در بر خواهد داش��ت و در نتیجه 
تبلیغات با حداکثر کیفیت انجام می شود. در صورتی که 
حجم بنر خیلی بیشتر از 30کیلو بایت شود، به دلیل کند 
بودن س��رعت اینترنت در نواحی مختلف کشور، نمایش 
تبلی��غ با تاخیر انجام می گی��رد و کیفیت کلی تبلیغات 
اینترنتی کمی با کاهش همراه خواهد شد. دومین نکته در 
طراحی یک بنر مناسب، نمایش کامل خدمات و اطالعات 
شرکت در بنر تبلیغاتی است؛ نمایش خدمات به صورت 
تلفیق نمایش تصاویر و متن به صورتی که در ذهن بیننده 
بماند. بدین منظور از تصاویر با کیفیت  رنگ مناسب باید 
استفاده شود و با اعمال افکت های مختلف روی تصاویر و 

متون مرتبط، به جذابیت کار افزوده  شود.

من و هفت سین، همین االن یهویی! 

گاهی حرکاتی ساده تبدیل به شیوه های خالقانه ای 
می شود که به راحتی می تواند با مشتریان ارتباط برقرار 
کند. ارتباط با مشتریان شیوه سختی نیست اگر به قول 
معروف طراح��ان آگهی های تبلیغاتی روحیات آنان را 
به خوبی بشناس��ند. طرح اگر خالق باش��د به سادگی 
می تواند مخاطبان را وادار به انجام کارهای زیادی کند. 
کارهای��ی که امکان دارد جز و نیاز ش��خصی مخاطب 
نباش��د و او به منظور تحقق عملی خیرخواهانه، ناچار 

از انجام آن است. 
همگ��ی بارها طرح ه��ای مختلف موسس��ه خیریه 
مح��ک را دیده ای��م؛ طرح هایی از کودکان س��رطانی 
ک��ه به ش��یوه های مختلف م��ردم را ترغیب به کمک 
می کنند. در اکثر طرح های این موسسه کودکان مبتال 
به سرطان در محوریت قرار دارند. معموال این طرح ها 
در مناسبت های مختلف تغییر می کنند و در رسانه های 
محیطی و چاپی منتشر می شوند. ماه رمضان، محرم و. . . 
مناسبت های مختلفی هستند که مخاطبان طرح های 

مختلف��ی را از این موسس��ه مش��اهده می کنند. یکی 
دیگر از این مناس��بت ها نوروز است که محک هر ساله 
طرح های متفاوتی برای آن ارائه می کند. امسال نیز این 
موسسه طرحی با شعار متفاوت ارائه کرده است. صفحه 
فیس بوک محک همیش��ه فعال اس��ت و این موسسه 
طرح های جدید خود را اکثرا در این صفحه به نمایش 
می گذارد. من و سیب همین االن یهویی، من و سنجد 
همی��ن االن یهویی، من و س��رکه همین االن یهویی 
و. . . ش��عارهایی برگرفته از سین های سفره هفت سین 
هستند که این موسسه برای این منظور استفاده کرده 
است. این ش��عارها تصاویری را که تلفیقی از عکس و 

طرح هستند همراهی می کنند. 

در تصاویر، کودکی مبتال به س��رطان نش��ان داده 
ش��ده که ب��ه همراه یکی از س��ین های هفت س��ین 
عک��س ی��ادگاری می گیرد. طراح اس��لوگان تصاویر 
محک، با زبانی محاوره ای با مخاطبان ارتباط برقرار 
کرده اس��ت. این طراح از واژه هایی اس��تفاده کرده 
که ای��ن روزها میان عامه مردم رایج اس��ت و مردم 
وقتی به یک باره عکس��ی می اندازند و در فیس بوک 
یا در رس��انه ای دیگر منتشر می کنند از این کلمات 
استفاده می کنند. به نظر طراح با این شیوه به راحتی 
توانس��ته به هدف خود برس��د. البته مطمئنا نیت و 
ه��دف خیرخواهانه طراح نیز به او برای رس��یدن به 

چنین شیوه خالقانه ای کمک کرده است. 

تبلیغات خالق

آگهی: خودرو Mercedes-Benz- شعار: آنچه را شما می بینید، آینه دید عقب نمی بیند!
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ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

حسین محمدیان

به نظرش�ما آی�ا آگهی های اکران ش�ده در داخل 
کشور ما از لحاظ جنسیتی قابل تفکیک است؟ 

به طورقطع جواب این س��وال شما خیر است. چون 
این نگاه کال در تبلیغات داخلی ما وجود ندارد. نگاهی 
که یک��ی از جنبه های تفکیک ش��یوه های تبلیغاتی از 
هم اس��ت. در تمام دنیا مفهوم تبلیغات جنسیتی رواج 
دارد و در همه حوزه ها نیز به کار می رود. در این شیوه 
تبلیغاتی از مردان و زنان به منظور بازی در آگهی های 
محصوالت مخصوص به خودش��ان اس��تفاده می شود. 
بس��یاری از بازیکنان ورزشی زن و مرد معروف دنیا در 
این سری از آگهی ها نقش مهمی دارند و این سبک از 
تبلیغات یکی از منابع درآمدی برای اکثر آنها محسوب 
می ش��ود. بنابراین وقتی از تبلیغات جنسیتی صحبت 
می کنیم، فق��ط منظور بازی زنان بدون قید و ش��رط 
در آگهی ها نیس��ت. این شیوه شامل تبلیغ محصوالت 
مخص��وص به آقایان نیز می ش��ود، برای مثال تبلیغات 
محص��والت بهداش��تی مربوط به خانم ه��ا و آقایان در 
این حوزه از تبلیغات قرار می گیرد. این ش��یوه یکی از 
پرکاربردترین روش های تبلیغاتی اس��ت و در دنیا رتبه 
دوم را به خود اختصاص داده اس��ت. این درحالی است 
که تبلیغ��ات داخلی ما در ای��ن طبقه بندی جایگاهی 
ندارد و هیچ ک��دام از آگهی های داخلی را نمی توان در 

این دسته بندی قرار داد. 
این نگاه نسبت به حضور زنان در تبلیغات داخلی 

چگونه است؟ 
به نظرم در تبلیغات داخلی به زنان صرفا نگاه سنتی 
می شود، برای مثال آیا تابه حال دیده اید در آگهی های 
تبلیغاتی شرکت های اینترنتی از زنان استفاده شود؟ یا 
معدود آگهی هایی ساخته ش��ده که زنان را در محیط 
کار به نمایش بگ��ذارد. معموال در آگهی های تبلیغاتی 
در اتاق جلس��ات اکثرا آقایان حاضر هستند و خانم ها 
در چنین جلساتی حضور ندارند. در این آگهی ها فقط 
سن وس��ال آقای��ان تغیی��ر می کند و جنبه ه��ای دیگر 
بی تغیی��ر می ماند. به طورکلی همان تفکر س��نتی که 
در مورد خانم ها در جامعه وجود دارد، در تبلیغات مان 
نیز قابل مش��اهده است. در واقع س��ازندگان آگهی ها 
حتی حاضر نیس��تند که در سبک زندگی زنان جامعه 
حال حاضر سنت ش��کنی کنند. همی��ن موضوع باعث 
ش��ده که در اکثر مواقع درآگهی ها خانم ها بیش��ترین 
وقت بازی خود را در آش��پزخانه سپری می کنند. این 
نگاه در تبلیغات دقیقا برعکس واقعیت اس��ت. در حال 
حاضر زنان حضور گس��ترده ای در تمام حوزه ها دارند 
و می ت��وان در هم��ه بخش های اقتص��ادی، فرهنگی و 
سیاس��ی حضورش��ان را حس کرد. این روزها وارد هر 
س��ازمان و شرکتی که می ش��وید نزدیک به 50 درصد 
کارکن��ان آنها خانم ها هس��تند. نقش زن��ان در جامعه 
تغیی��ر کرده، در نتیجه در تبلیغات باید به این موضوع 

دقت شود. 
نحوه عملکرد ش�رکت های تبلیغاتی را نسبت به 
تروی�ج این نگاه ب�ه زنان جامع�ه، چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
 به نظر نمی رس��د که آژانس های تبلیغاتی در نشان 
دادن زن��ان در نقش ه��ای اصلی خودش��ان در جامعه 

محدودیت داش��ته باش��ند. هرچند همه کسانی که در 
عرصه تبلیغات داخلی مش��غول به کارند، می دانند که 
شرکت های تبلیغاتی برای ساخت آگهی های تبلیغاتی با 
محدودیت های زیادی روبه رو هستند؛ محدودیت هایی 

دادن  نش��ان  از  را  آنه��ا  ک��ه 
برخی مس��ائل می ترس��اند، اما 
به نظرم بیش��ترین ت��رس آنها 
به خاط��ر زم��ان ک��م آنها در 
س��اخت کمپین ها است. ترس 
از محدودیت زمان باعث ش��ده 
که ن��گاه آنها به حضور زنان در 
تبلیغ��ات تغییر کن��د. در ایران 
تبلیغاتی  ش��رکت های  همیشه 
ب��ا کمب��ود زم��ان در برگزاری 
آگهی ه��ا  س��اخت  و  کمپی��ن 
روبه رو هستند و چون اکثر آنها 
می خواهن��د به س��رعت جواب 
مثب��ت را از ارگان های مختلف 

ب��رای پخش آگهی ه��ا بگیرند، به همین دلیل س��عی 
می کنند از المان ها و تصاویری استفاده کنند که مانعی 
برای اکران یا پخش آگهی ها برای ش��ان پیش نیاید. به 
همین دلیل سعی می کنند در نقش هایی که می توانند 
از زن��ان اس��تفاده کنند 
آقایان را جایگزین  کنند 
تا دیگر با این مشکالت 
روبه رو نشوند. شاید این 
شیوه استفاده از زنان در 
تبلیغات نشات گرفته از 
تفک��ر خود س��ازندگان 
آگهی ها باش��د. هرچند 
به  این تفکرات نس��بت 
زنان در جامعه ما ریشه 
دوان��ده اس��ت و چیزی 
نیس��ت ک��ه به راحت��ی 
برط��رف  را  آن  بت��وان 
آسیب  بیش��ترین  کرد. 

را از ای��ن طرز نگاه در تبلیغات، برندها و ش��رکت های 
تولیدکنن��ده محصوالت مربوط به زنان می بینند. برای 
مث��ال چند وقت پیش ش��رکتی در ح��وزه محصوالت 
بهداش��تی بانوان می خواس��ت کمپینی را برگزار کند. 
این ش��رکت با محدودیت ه��ای زیادی روب��ه رو بود و 
برای برگ��زاری این کمپین بامش��کالت زیادی مواجه 
شد. درواقع بیش��ترین ضربه را شرکت هایی می خورند 
ک��ه خود خانم ها باید محور اصلی آگهی باش��ند و باید 
خودش��ان درتبلیغ حضور داش��ته باش��ند که در این 
ص��ورت نیز معم��وال از انیمیش��ن و... ب��رای تبلیغات 

استفاده می شود. 
به تازگی در خبرها آمده که برخی از هنرپیشگان 
داخل�ی زن با ش�رکت های خارج�ی قراردادهای 
تبلیغاتی منعقد کرده اند، ارزیابی ش�ما درباره این 

موضوع چیست؟ 
یکی از روش ه��ای درآمدزایی سوپراس��تارها و افراد 
مش��هور، تبلیغات است که بس��یاری از افراد مشهور در 
ایران ازآن محروم هس��تند. این محدودیت بیشتر برای 
زنان هنرپیش��ه و مشهور اس��ت، چون برخی از مردان 
ای��ن حوزه در تبلیغات حضور دارند و به نظر می رس��د 
مشکلی هم دراین باره نداشته باشند. دلیل این موضوع 
را نیز در این می دانم که جامعه ما در کل با ستاره شدن 
افراد مش��کل دارد. حال این موضوع را می توان در همه 
ابعاد مورد بررس��ی قرار داد. همین موضوع باعث شده 
که نتوان از این افراد در تبلیغات استفاده کرد. بهترین 
پیش��نهادی که به ش��رکت های تبلیغاتی در این زمینه 
می توان داش��ت، این اس��ت که حداقل نگاه سنتی شان 
را ب��ه زنان جامع��ه تغییر دهند. به نظرم ش��رکت های 
تبلیغاتی باید این س��وال را از خودش��ان بپرس��ند که 
چرا همیش��ه زنان در تبلیغات باید در آشپزخانه نشان 
داده ش��وند. البته این نکته نیز حائز اهمیت اس��ت که 
متاس��فانه در تبلیغات مان خالقان��ه از زنان در آگهی ها 
اس��تفاده نمی کنیم. برای مثال زنان در تبلیغات بیشتر 
این جمالت را به کار می برند: روغن این ش��رکت خوب 
ب��ود یا طع��م این غذا عالی اس��ت. به نظ��رم تبلیغاتی 
اثربخش اس��ت که با مخاطب ارتباط برقرار کند و این 

سبک تبلیغات ارتباطی با مخاطب برقرار نمی کند. 
ای�ن ش�یوه تبلیغ�ات چ�ه تاثی�ری روی میزان 

اثربخشی آگهی ها می گذارد؟ 
وقتی آگهی یک ش��رکت در پیام و ش��عار تبلیغاتی 
خ��ود ب��ا واقعیت های جامعه فاصله داش��ته باش��د، از 
طرف مخاطب قابل لمس نخواهد بود. در بس��یاری از 
آگهی ها از زنان به صورت مصنوعی اس��تفاده می شود. 
برخی موارد در آگهی ه��ا صحنه هایی را که در جامعه 
کمتر اتفاق می افتد شاهد هستیم. برای مثال وقتی در 
تبلیغات نش��ان داده می ش��ود که مردان صندلی را در 
رس��توران برای خانم ها عقب می کشند یا اینکه وقتی 
خانمی اراده می کند فورا مردان به او دستمال کاغذی 
می دهند، برای بینندگان کمی عجیب به نظر می رسد. 
مگر چند درصد مردان جامعه ما با زنان این گونه رفتار 
می کنند؟ اگ��ر س��ازندگان در تبلیغ��ات واقعیت های 
موجود جامعه را به تصویر بکش��ند، اثربخشی تبلیغات 

را باالتر خواهند برد. 

در تبلیغات داخلی به زنان صرفا نگاه 
سنتی می شود، برای مثال آیا تابه حال 

دیده اید در آگهی های تبلیغاتی شرکت های 
اینترنتی از زنان استفاده شود؟ یا معدود 
آگهی هایی ساخته شده که زنان را در 
محیط کار به نمایش بگذارد. معموال در 

آگهی های تبلیغاتی در 
اتاق جلسات اکثرا 

آقایان حاضر هستند 
و خانم ها در چنین 

جلساتی حضور 
ندارند

آیا می دانستید

بررسی چگونگی حضور زنان در آگهی های تبلیغاتی داخلی

همهراههابهآشپزخانهختممیشود؟

 استفاده خالقانه ریبوک 
از توقف پله برقی مترو

اگ��ر می خواهی��د یکس��ری تمرین ه��ای ورزش��ی 
غیر متعارف را انجام دهید، ریبوک احتماال حمل یک 
غریبه از پله های هواپیما را به شما پیشنهاد می کند. 
هفته گذش��ته، وقت��ی پله برقی های ایس��تگاه های 
مت��روی اس��تکهلم از کار افت��اد، ی��ک برن��د تولید 
 کنن��ده ل��وازم ورزش��ی، همراه ب��ا آژان��س تبلیغاتی 
از  گ��روه  ی��ک   ،»The Viral Company«
ورزش��کاران از باشگاه ورزشی »Fit 4 Life« را برای 

باال بردن مسافران به استخدام خود درآورد. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، ایده انج��ام این اقدام 
 تبلیغات��ی خ��وب و زیباس��ت و اس��تراتژی جدی��د 
»Be More Human« را ب��ه خوبی اجرا می کند. 
این در حالی اس��ت که کمک کردن به س��المندان و 
یک زن ب��اردار چندان هم عجیب نیس��ت و حرکتی 

انسانی به نظر می رسد. 

زن�ان در آگهی های تبلیغات�ی داخلی چه برنده 
مس�ابقات رال�ی باش�ند و چ�ه خلب�ان، بای�د به 
آش�پزخانه بروند و در س�ینک فالن شرکت میوه 
بش�ویند و در قابلمه بهمان شرکت آشپزی کنند. 
بای�د دائم ب�ا لبخند بگوین�د: بچه ها چ�ه غذایی 
دوس�ت داری�د و وای ک�ه چقدر روغ�ن این برند 
خوش�مزه است. این درحالی اس�ت که بارها پیش 

آمده در تبلیغات خارج کشور در حوزه مواد غذایی 
از زنان استفاده نش�ده و آگهی هم خالقانه از آب 

درآمده است. 
از ی�ک خان�م در  در برخ�ی م�وارد می ت�وان 
آگه�ی اس�تفاده ک�رد ول�ی ب�ه دالی�ل مختلف 
حض�ور آن بی دلی�ل ی�ا بادلی�ل از آگه�ی  حذف 
ش�ده اس�ت و س�ازنده آگهی، پیرمردی 70 ساله 
 را به ج�ای هنرپیش�ه زن م�ورد اس�تفاده ق�رار 

داده است. 

به خاط�ر  مواق�ع  بیش�تر  در  جابه جای�ی  ای�ن 
محدودیت ه�ای قانون�ی ی�ا عرفی نیس�ت، بلکه 
به خاط�ر طرز ن�گاه س�ازندگان آگهی ها ب�ه زنان 
است که به جای استفاده خالقانه از آنها شخصیت 
اصل�ی زنان را به همان تفکر س�نتی دهه40 پیوند 
می زنن�د. زن�ان در ح�ال حاضر نقش ه�ای مهمی 
را در جامع�ه به عهده دارن�د؛ نقش هایی که برای 
حف�ظ آنها ب�ا مش�کالتی قانونی مواجه نیس�تند. 
پس چرا این ن�گاه هنوز به صنع�ت تبلیغات وارد 

نش�ده و س�ازندگان دیدی متفاوت به حضور آنها 
ندارن�د؟ ای�ن نگاه هم�ان رویکردی اس�ت که در 
نخستین آگهی های ساخته شده در ایران نیز قابل 
مشاهده است. به طورکلی نگاه به زنان در تبلیغات 
از ابتدا تا به حال تغییری نکرده اس�ت؛ موضوعی 
که به بررسی های بیشتری نیاز دارد. درباره دالیل 
ایجاد این طرز نگاه با مس�عود محمدی، کارشناس 
تبلیغ�ات و بازاریاب�ی به گفت وگو نشس�ته ایم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید. 



تبلیغات ده نمکی می خواهد نه 
کیارستمی! 

داستان از آنجا شروع شده که با افزایش رسانه های 
تخصصی و باز ش��دن فضای نق��د در تبلیغات، حاال 
مدیران خالقیت، ایده پردازان، طراحان و کارگردانان 
تیزره��ا و هر فرد موثر در ش��کل گیری یک تبلیغ یا 
کمپی��ن – از تی��زر تا محیطی- فضای��ی برای دیده 
ش��دن پیدا کرده اند و اخیرا از پش��ت صحنه، کمی 
به صورت مس��تقیم در برابر رس��انه ها قرار گرفته اند. 
این یک روی س��که اس��ت و روی دیگرش این است 
که اساس��ا این صنف هنوز مش��ق نقد شدن می کند 
و راه زی��ادی تا آداپته ش��دن با ای��ن فضا در پیش 
دارد که البته منطقی و جزئی از مس��یر  گذار و وارد 
ش��دن به فضای حرفه ای اس��ت که باید طی شود و 

طبیعی است.
 این اس��ت که گاهی دفاع ناشیانه ای که دوستان 
خالق از آثارشان می کنند، خواسته یا ناخواسته، اول 
مخاطب و شعورش را هدف می گیرد و ادعا می کنند 
که آثار مخلوقه ش��ان در سطحی باالتر از فهم درک 
م��ردم و مش��تریان بازار هدف ش��ان اس��ت. به زبان 
ساده تر می گویند این س��طح سواد مردم و مخاطب 
اس��ت که پایین اس��ت واال اگر مردم س��واد و درک 
بص��ری- تبلیغاتی ش��ان باال بود حتما کار دوس��تان 
را هض��م می کردند! با این پاس��خ، عالوه بر آنکه کار 
خ��ود را مثال توجیه کرده ان��د، برای خود یک وجهه 
هنری-روش��نفکری به ارمغان می آورند و س��احتی 
خل��ق می کنند که عدم توانایی ش��ان در خلق آثاری 
با کارکرد تبلیغاتی، زیر س��ایه کم س��وادی مخاطب 

مصونیت یابد.
در صحنه ای از فیلم »خس��ته نباش��ید« س��اخته 
افش��ین هاش��می و محس��ن قرای��ی –ک��ه حتم��ا 
ببینیدش- راننده ای که انگلیسی نمی داند با مترجم 
و دو توریستی که آنها را به کلوت های شهداد می برد 
درگیر می شود و مترجم سعی دارد با ترجمه دیگری 
حرف های توریس��ت ها را به راننده که دوستش هم 
هس��ت منتقل کند و فض��ا را تلطیف و غائله را ختم 
ب��ه خیر کند ک��ه راننده می گوید: »درس��ته که من 
انگلیس��ی راه نمی برم )متوجه نمی ش��وم( اما اینقدر 
س��رم میشه که کی داره با عصبانیت انگلیسی حرف 

می زن��ه و کی با محبت انگلیس��ی ح��رف می زنه...« 
ای��ن دیالوگ یک نکته کلیدی اس��ت که مردم فارغ 
از آگاهی ه��ای تخصصی فرق ه��ا را خیلی هم خوب 
تش��خیص می دهند ک��ه اتفاقا نظر و برداش��ت آنها 

خیلی مهم است.
آفت ه��ای کار از همی��ن جا ش��روع می ش��ود که 
اش��تباه اس��تراتژیک و ع��دم درک صحیح ش��ان از 
رس��الت تبلیغات، جایش را به یک پز روش��نفکری 
و عالمان��ه می دهد و قطع��ا از این فاصله کاذب خود 
س��اخته بین مخاط��ب و خود لذت ه��ا می برند. این 
اس��ت که فایل های خ��وش س��اخت و خوش رنگ 
و لع��اب و درک پیچیده این آثار، در ذهن س��ازنده 
ب��ه یک ارزش تبدیل می ش��ود و گمان می کنند اثر 
کانسپچوال شان - اگر درک شود- تبلیغ خوبی است. 
این است که اساس��ا زمین بازی را اشتباه می گیرند 
و در ج��واب نقدها، مخاطب را ب��ه کج فهمی متهم 
می کنن��د. دنی��ای تبلیغات، دنیای س��ادگی و تاثیر 
اس��ت. تفاوت المان هایش به اندازه تفاوت المان های 
یک عکس خوب با یک فیلم س��ینمایی اس��ت. این 
اس��ت که اتفاقا هن��ری و کانس��پچوال بودنش، در 
اینجا گناهی نابخش��ودنی اس��ت که بای��د به زبانی 
حرف زد که حداکثر مخاطب��ان بازار هدف، بی هیچ 
پیچیدگی بفهمندش و درکش کنند. از بی سوادترین 
تا با کماالت ترین ش��ان. باید چیزی را گفت که صرفا 
ه��دف و رس��الت تبلیغ باش��د و تبلیغ در راس��تای 
رس��التش روی جامعه حداکثری مخاطبان، بی هیچ 
واس��طه ای کار کند، فارغ از هر پیچیدگی و س��خت 
فهمی، می خواهد هدف فروش باش��د ی��ا معرفی یا 
هر چیز دیگر. اینکه چطور س��طح س��لیقه و س��واد 
بص��ری م��ردم را باال ببری��م دخلی به ای��ن موضوع 
ن��دارد که آن هم روش خودش را دارد. تبلیغ زمانی 
موفق اس��ت که اثر کند آن هم در راستای هدفش، 
ن��ه اینکه مخاطب با آن احس��اس فاصل��ه کند. این 
اس��ت که اتفاقا تبلیغات، »ده نمکی« می خواهد و نه 
»کیارس��تمی« که »اخراجی ها« یش به س��انس های 
فوق العاده بکش��د و مردم ب��ا جان و دل نگاه کنند و 
بخندند و به دنیای ده نمکی نزدیک ش��وند نه اینکه 
در چند سانس چند نفره، »شیرین« ببینند، یا اصال 
نبینن��د که اگر هدف فروش اس��ت بفروش��د. گیرم 
ک��ه ظاهرش هم روش��نفکرانه نب��ود. قطعا ده نمکی 
فیلمس��از بهتری از کیارس��تمی نیس��ت و برعکس! 
س��ینما ابع��اد مختلفی دارد که می ت��وان در جمیع 
جه��ات فیلمی را بررس��ی کرد، ول��ی تبلیغ هدفش 
روش��ن اس��ت. تبلیغ از جنس بیزینس اس��ت، پس 
بی رحم اس��ت، پس باید فق��ط هدفش را دنبال کند 
که اگر هدف تبلیغ فروش اس��ت، باید بفروشد. این 
اس��ت که بر خالف تصور افرادی که دیدن فیلم های 
س��ینمای بدنه را کسر ش��أن می دانند و همین نگاه 
را به تبلیغات تس��ری می دهن��د، در دنیای تبلیغات 
میزان ها و ش��اخص ها متفاوت اس��ت. این است که 
اتفاق��ا وقتی پ��ای اهداف تبلیغ در میان اس��ت و نه 
پز روش��نفکری و جماعت خاص ب��ودن، »تن تاک« 
تبلیغ خیلی خوبی اس��ت چون هدفش فروش است. 

تبلیغات، ده نمکی می خواهد نه کیارستمی! 

تاکتیک های ارزان و کم هزینه برای 
بازاریابی محصول و خدمات

اگر کسب و کاری با بودجه کم دارید، نگران روش های 
بازاریابی نباشید. صدها روش بازاریابی ارزان قیمت برای 
بازاریابی محصوالت تان وجود دارد که نیازمند مخارج 
چندانی نیست. در زیر به تعدادی از آنها اشاره می کنیم: 

1- به مشتریان خود جایزه بدهید
هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید پنج برابر 
نگهداش��تن یک مشتری قدیمی اس��ت. برنامه جایزه 
دادن به مش��تری، یک گزینه بس��یار خوب بازاریابی 
است. با ایجاد یک برنامه خوب جایزه دادن به بهترین 
مش��تریان در آنها انگیزه به وجود آورید. این راه بسیار 
خوبی در نگهداری مشتریان است، خصوصا اینکه اگر 
به آنها همان چیزهایی را جایزه بدهید که می توانند از 

شرکت شما تهیه کنند. 
2- از بازاریابی ویدئویی استفاده کنید 

ام��روزه همه اف��راد با کامپیوترهای ش��خصی و تلفن  
همراه ش��ان مدام در ح��ال گش��ت و گذار در اینترنت و 
همچنین دیدن ویدئوهای تبلیغاتی هستند. بهتر است 
از همین ابزار برای نش��ان دادن محصول تان به مشتری 
استفاده کنید. البته می توانید به طور مستقیم به محصول 
اشاره نکنید و در انتهای آگهی با داستانی جذاب مخاطب 
را پای داس��تان کوتاه تان بنش��انید و در انتها با نش��ان 
دادن محصول تان مش��تری را سورپرایز کنید تا از همان 
ابتدا بفهمد که این یک تبلیغ بوده اس��ت. بدین وسیله 
مخاطب تا انتها به ویدئوی شما توجه خواهد کرد. یکی از 
شرکت های تولید کننده ساعت با اقدامی جالب از همین 
ن��وع بازاریابی برای فروش محصولش اس��تفاده کرد. در 
ابتدای این ویدئو دانشجویان بازیگوش کالس با ابزارهای 
ابتدای��ی مانند خط کش و دس��ت ها ش��روع به نواختن 
ضرباتی روی می��ز کردند که طی یک همکاری گروهی 
تبدیل به ضرباهنگ��ی زیبا همراه با خواندن پیام تولدت 
مبارک برای استاد خود شد. در انتهای این ویدئوی خالق 
دیدیم که آنها به طور غیرمستقیم روز تولد استاد خود را 
جشن گرفته و یکی از دانشجویان ساعت مچی به او هدیه 
می دهد. تازه در این صحنه می فهمیم که این تبلیغ آن 
ساعت بوده است، قبل از آن، این فیلم را نوعی شیطنت 
دانشجویان سرکالس می دانستیم و منتظر عکس العمل 
استاد بودیم، اما در انتها سورپرایز شدیم. ساخت این قبیل 
ویدئو ها و ارتباط برقرار کردن با مفاهیم نیکی و مهربانی 

می تواند اثر خوبی بر ذهن مخاطب بگذارد. 

3- روی بهترین مشتریان احتمالی خود تمرکز کنید
سعی کنید تعداد بیشتری از مشتریان جدید خود را 
شبیه به بهترین مشتریان کنونی خود کنید. مشتریان 
فعلی را تحلیل کنی��د و ببینید آنها در چه مواردی با 
هم اش��تراک دارند و چرا این خصوصیات باعث شده 
اس��ت آنها را به بهترین مشتریان شما بدل سازد. پیام 
بازاریابی خود را با س��لیقه آنها اصالح کنید. این باعث 
افزایش میزان فروش ش��ده و موفقیت شما را در مورد 

مشتریان جدید سبب می شود. 
4- سیستم انتظار تلفنی را به درآمد تبدیل کنید

مشتریان از منتظر ماندن متنفرند. اگر از سیستم های 
پاسخگوی تلفنی استفاده می کنید و مشتریان باید لحظاتی 
منتظر بمانند تا بتوانند با شخص موردنظر صحبت کنند، 
از این فرصت اس��تفاده کنی��د. در لحظات انتظار به جای 
پخش صرفا یک موسیقی دلنشین، به معرفی محصوالت 
و خدمات شرکت بپردازید. اگر کسب و کار خود را به تازگی 
آغ��از کرده اید ب��ا این کار می توانید ذهنی��ت خوبی را در 
مش��تری ایجاد کنید و مشتری احساس خواهد کرد که 

با شرکت بزرگی تماس گرفته است. 

نزدیک بهار که می شود عالوه 
بر م��ردم که برای خرید ش��ب 
عی��د هیج��ان دارند، بس��یاری 
سازمان ها و شرکت ها نیز هر یک 
به نوعی به تکاپو می افتند. عده ای 
خرده ریز های مالی و حسابداری 
خ��ود را چک می کنن��د؛ عده ای 
برای س��ال جدی��د و برنامه های 
پی��ش رو نقش��ه می چینن��د و 
عده ای درصدد برنامه ریزی برای 
فرستادن هدیه برای قدردانی از 
یک سال وفاداری مشتریان خود 
هس��تند و بس��یاری از نشریه ها 
هم طبق معمول ویژه نامه چاپ 
می کنند. موضوع گزارش امروز ما 
همان مبحث آخر یعنی اقداماتی 
است که نش��ریات و رسانه های 
چاپی به مناس��بت فرا رس��یدن 
نوروز انجام می دهن��د. اقداماتی 
مانند انتش��ار ویژه نامه و سالنامه 
می توان��د قدمی ب��رای بازاریابی 
و پیش��برد ف��روش آن روزنامه 
و نش��ریه باش��د، اما آیا انتش��ار 
س��النامه روشی کلیشه ای نشده 
و روش های جدی��د دیگری هم 
وج��ود دارد که بتواند جای آن را 
بگیرد؟ دو کارشناس بازاریابی و 
تبلیغات پاسخگوی پرسش های 

ما هستند. 

پیش به سوی فضای مجازی
مجی��د محمدی، کارش��ناس 
تبلیغات و ف��روش در این مورد 
ام��روز  رس��انه ها  عقی��ده دارد: 
اغلب از فض��ای چاپی به فضای 
موبایلی و اینترنت روی آورده اند. 
با فراگیر شدن اینترنت در عصر 
کنونی، ش��رکت هایی موفق ترند 
که از موبایل اس��تفاده کنند. این 
امر بستگی به جذابیت نشریه ها 
دارد. اپلیکیش��ن می تواند مثبت 
باش��د، از طری��ق آن مخاطب را 
به س��ایت هدایت کرده و بازدید 
را بیشتر کند. ش��رکت نیز باید 
در س��ایتش آگهی هایی بگذارد 
و از ای��ن راه کس��ب درآمد کند. 
 Segment آنج��ا  در  منته��ا 
)بخش ها( و خوراک ه��ا باید در 
فاصله سنی 14 تا 40 سال باشد. 
در آین��ده نش��ریه های چاپی به 
سمت فضاهای اینترنتی حرکت 
می کنند. در ثانی در رس��انه های 
ای��ران کمبود محت��وا داریم. اگر 
اهالی رس��انه  و  روزنامه ن��گاران 
انتقاد می کنن��د، باید راهکار هم 
بدهند. آنها باید در فضای رسانه 
خود صداقت داشته باشند. فضای 

کس��ب و کار پر از مسائل مختلف 
اس��ت؛ در این میان کسی برنده 
است که راه حل ارائه دهد، یعنی 
حرف هایی که ب��اری را از دوش 
موسسه و سازمانی بر می دارد. پس 
باید حرفی نو زده شود. رسانه های 
فرص��ت  از  می توانن��د  چاپ��ی 
تعطیالت نوروز برای معرفی خود 
استفاده کنند. این امر بستگی به 
ارتباط با کس��ب و کارها دارد. اگر 
مجله ای به گردشگری و رستوران 
اهمی��ت می دهد، مث��ال باید در 
شهرستان شیراز نشریه و ویژه نامه 
چاپ کن��د. در ایران بخش بندی 
نداری��م، باید حوزه ها مش��خص 
ش��ود و برنامه ری��زی کنیم. باید 
کاری کنیم که مشتری استقبال 
کرده و خوشش بیاید. بزرگ ترین 
مسئله در نشریات صداقت است. 
اوال بای��د مخاطب را ش��ناخت و 
سپس در مورد یک بخش خاص 

برنامه ریزی کرد. 

ضرورت ایجاد گره ذهنی
اقدام��ات  درب��اره  محم��دی 
خالقانه ای به جز اقدام مرس��وم و 
کلیش��ه ای مانند انتشار سالنامه 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 

ش��رکت ها ب��رای مطرح 
ک��ردن اسم ش��ان بای��د 
ایجاد  ذهن��ی  گرای��ش 
کنند. آنها باید بین برند 
خ��ود و آیین های��ی که 
داریم مانند نوروز، یعنی 
بین گذش��ته و برند گره 
ایجاد کنن��د. وقتی گره 
ذهنی ایجاد کردیم، باید 
برندهای  کن��ار  برندمان 
مط��رح بنش��یند. ی��ک 
راه��کار دیگر این اس��ت 
که با اعیاد گذشته، نوروز 

باستانی و هفت س��ین و چیزی 
ک��ه با احس��اس مردم س��روکار 
داش��ته باش��د حس مخاطب را 
برانگیزی��م. اگر بتوانی��م این کار 
را کنی��م، می توانیم در این حوزه 
موفق باش��یم. تیتر و طرح جلد 
صفحه می تواند نوستالژی ایجاد 
کند، منتهی باید بدانیم آن گره 
چیس��ت و آن را ایجاد کنیم. در 
بعد زمان حس درونی بر منطق 
غلبه می کند. حتی در خریدهای 
صنعتی، در وهله اول نوع برخورد 
کارمندان و فضای شرکت حسی 
در م��ا ب��ر می انگیزد و س��پس 
تصمی��م ب��ه خری��د می گیریم. 
بنابراین کس��انی موفق ترند که 
بتوانند با حس ه��ا تعامل برقرار 
کنند. حس هایی که مش��تری را 

مجاب به خرید می کند. 
تبریک های ویژه

م��ورد  در  کارش��ناس  ای��ن 
روش ه��ای ویژه ب��رای تبریک 
گفت��ن رس��انه های چاپ��ی به 
مش��تریان می گوید: اول از همه 
دریابیم چط��ور می توان  بای��د 
مشتری را خوشحال کرد. یکی 
از عناص��ر تاثیرگ��ذار در ای��ن 
امر سن اس��ت. مثال اگر نشریه 
مختص کودکان باشد با نقاشی، 
اگر مجله مدیریتی باشد با ارائه 
نکات مدیریتی، برای خانم های 
خان��ه دار ن��کات خان��ه تکانی و 
آموزش  آش��پزی  برای مجالت 
آش��پزی های مخص��وص عی��د 
مانند پختن سمنو را در دستور 
کار قرار دهی��م. در این کار باید 
به ذائقه و سلیقه مخاطب توجه 
کرد. برای مثال در مورد نشریات 
مدیریتی باید دانست آنچه برای 
یک خانم خانه دار جذابیت دارد، 
برای مدیر فاقد جاذبه است. اگر 
بخش فان و سرگرمی دارید، باید 
سرگرمی  باشد که مناسب مدیر 
باشد، در غیر این صورت مخاطب 
فاصله می گیرد و نمی تواند با آن 
ارتباط برقرار کرده و سطح مجله 

و رسانه پایین می آید، پس باید 
در جایگاه مدیر باشد. نخستین 
ح��وزه در هم��ه کس��ب وکارها 
مخاط��ب اس��ت، پ��س هم��ه 
کاره��ای خالقانه ای ک��ه انجام 
می شود بس��تگی به نوع مجله 
و سلیقه مخاطب خواهد داشت. 
آنچه در ایران اتفاق می افتد این 
است که سازمان ها به چیزهای 
دیگر بیشتر از مخاطب اهمیت 
می دهن��د. مثال چون س��ردبیر 
آن س��وژه را دوس��ت دارد، آن 
را در مجل��ه اش ق��رار می دهد  
ام��ا بای��د بدان��د س��وژه ای که 
نتیجه  نیس��ت  برایش  خوراک 
باید  آنه��ا  بنابراین  نمی گی��رد  
وظیف��ه اعتماد س��ازی خود را 
انجام داده و پیش زمینه خوبی 

داشته باشند. 
مزایای برندسازی مشترک

همان طور که پیش تر نیز اشاره 
کردیم نش��ریات می توانند با هم 
Co-Branding انج��ام دهند، 
بدین صورت که مجالت کوچک 
باید در کنار مج��الت بزرگ قرار 
گیرن��د. نش��ریات می توانن��د با 
کسب وکارهایی که خدمات انجام 
می دهند، برندس��ازی مش��ترک 
انج��ام دهند. مثال یک آرایش��گر 
زنان��ه نبای��د برن��دش را در کنار 
BMW ک��ه محصول��ی مردانه 
اس��ت تبلیغ کند. همچنین آنها 
باید با کسب وکارهایی که هم تراز 
خود مجله باش��د همکاری انجام 
دهن��د. اگر برن��د بزرگ باش��د، 
زیر س��ایه اش قرار می گیرد  اما اگر 
هم س��طح باش��د، موردی پیش 
نمی آی��د و با هم رقابت می کنند. 
رقابت همکاران��ه یعنی اینکه هر 
دو از مشتریان هم استفاده کنند 
و به ه��م اعتبار ببخش��ند و اگر 
اعتباری ندارند هم برای یکدیگر 
ایجاد می کنند. به عنوان مثال یکی 
از نشریات کوچک نوپا از برندهای 
ب��زرگ دعوت به تبلیغ رایگان در 
نشریه اش کرد. در واقع با این کار 
باوجود ص��رف هزینه های 
ب��رای خود  اولیه داش��ت 
اعتبار می خرید. وقتی مجله 
چاپ شد به رسانه ها نشان 
داد آنها سرمایه گذاری کرده 
و از برندهای مطرح تبلیغات 
گرفته اند. برندها باید هم فکر 
و هم سطح هم باشند. مثال 
کنن��ده  تولی��د  ش��رکت 
 ماکارونی اگر با ماشین آالت 
انج��ام   Co-Branding
دهد کاری اش��تباه اس��ت. 
اقدامات تبلیغاتی مناسبتی 
زیادی در سراس��ر جه��ان انجام 
می شود. به عنوان مثال به مناسبت 
ماه رمضان، برندی مانند مک دونالد 
در صفحه آگهی خود نماد ماه را 
آورده و فضای خاصی برای مردم 
مسلمان ایجاد کرده بود. می توانیم 
در ایران هم به مناسبت فرارسیدن 
سال نو، فضای نوروز را در نشریه 
تداعی کنیم. در س��ال های اخیر 
مثال بانکی اس��کناس را به صورت 
س��بزه درآورده ب��ود. تبلیغ باید 
خالقیت داشته باشد. اینکه میان 
صفحات نش��ریه تقویم بگذاریم 
می تواند کلیشه ای باشد، به جای 
این کار می توان بویی در صفحات 
روزنامه برانگیخت که تداعی کننده 
حس نوروز در بهار و فرا رس��یدن 
عید باش��د. این بو می تواند بوی 

کوهس��تان، علف و. . . باش��د. این 
قبیل کارهای خالقانه بیش��تر در 

نظر مخاطب دیده می شود. 

به درد بخور باشیم! 
امیر عمان، کارشناس تبلیغات 
ه��م درب��اره بازاریابی نش��ریات 
در آس��تانه س��ال نو و شیوه های 
مختل��ف آن، چنی��ن می گوید: 
نش��ریات تخصصی، خوانندگان 
تخصص��ی دارن��د و می توانند از 
ویژه نامه برای این کار اس��تفاده 
کنن��د. ما در نش��ریات و کال در 
طراحی جلد و محتوا و. . . ضعیف 
هستیم. البته برای تهیه ویژه نامه 
نیز باید برنامه ری��زی اش را چند 
ماه قبل انجام داد. نشریات ایران 
حتی در شناخت مخاطب مشکل 
دارند، پس بهتر است قبل از هر 
اقدامی قشر مخاطب را بشناسند. 
هنگام تهیه ویژه نامه نوروزی باید 
مطالبی اس��تفاده کرد که به درد 
تعطیالت نوروز بخورد. برای این 
کار باید بدانیم مخاطب عام است 
یا خ��اص. مثال ب��رای روزنامه یا 
مجله مدیریتی باید دید یک مدیر 
دوس��ت دارد در ایام تعطیل چه 
مطالبی بخواند. می توان از خالصه 
اتفاقات سال گذشته  گزارش ها، 
در مدیریت و تازه های آن استفاده 
کرد. همچنین می توان برنامه ای 
برای تعدادی از مخاطبان ترتیب 
داد ک��ه طی آن ای��ن ماه مجله 
رایگان به دست آنها برسد یا اینکه 
مجله را با یک ش��اخه گل رز به 
دفترشان بفرستند. او همچنین 
درب��اره خالقانه مطرح کردن نام 
نشریه به روشی به غیر  از سالنامه 
عقیده دارد. برای این کار می توان 
روی طرح جلد مانور داد. همیشه 
ب��رای طرح روی جلد باید از یک 
ط��راح جداگانه اس��تفاده کنند، 
حتی نش��ریات ضعی��ف باید از 
طراحان قوی برای دیده ش��دن 
اس��تفاده کنند. طرح جلد قوی 
الزمه یک نشریه است. این موارد 
بلند م��دت  س��رمایه گذاری های 
نی��از دارد و در بلند مدت جواب 
می ده��د. در بعض��ی نش��ریات 
پدیده ای به نام موج سواری وجود 
دارد، بدی��ن ترتیب انیمیش��نی 
ک��ه ب��اب می ش��ود و فیلم های 
معروف و. . . المان هایی هس��تند 
که می توانند در طرح جلد مورد 
اس��تفاده قرار گیرند. با توجه به 
نزدیکی به نوروز و انتشار ویژه نامه 
می ت��وان از المان ه��ای نوروزی 
مانند حاجی فیروز و سبزه و ماهی 

و. . . استفاده کرد. 
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نقد هفتهبازاریابی مجانی

استراتژی های بازاریابی نشریات در آستانه سال نو 

به درد بخور باشیم!

امیرحسین نوریانآرین طاهری
کارشناس ارشد مارکتینگ و تبلیغات

هدی رضایی

در بعد زمان حس درونی بر منطق 
غلبه می کند. حتی در خریدهای 
صنعتی، در وهله اول نوع برخورد 
کارمندان و فضای شرکت حسی 

در ما بر می انگیزد و سپس تصمیم 
به خرید می گیریم. بنابراین کسانی 

موفق ترند که بتوانند با حس ها 
تعامل برقرار کنند. حس هایی که 
مشتری را مجاب به خرید می کند

نقش حیاتی موزه ها در جوامع 
بش��ری نقش��ی بدیع، ماندگار 
و م��روج ناب تری��ن پدیده های 
فرهنگی است. موزه ها از معدود 
مراک��ز حاف��ظ یادگاران نس��ل 
گذش��ته و در حقیقت فرزندان 
هن��ر و تاریخ هس��تند. هر یک 
از اش��یای موج��ود در موزه، در 
عی��ن بی زبانی به ه��زاران زبان 
س��خن می گویند، زیرا اس��ناد 
معتب��ری از هن��ر، فرهن��گ و 
تاریخ را ارائه می دهند. یک باور 
غلط که ممکن اس��ت در اذهان 

وجود داشته باشد این است که 
بازاریابی مربوط به شرکت های 
تجاری می ش��ود. این در حالی 
اس��ت که موزه ه��ای بازاریابی 
قابل بسط و توسعه به حوزه های 
مختلف از جمله قلمروی موزه ها 

نیز هست. 
در کش��ور ما علی رغم وجود 
موزه ه��ای متع��دد، رفت��ن به 
م��وزه و بازدید از آن به فرهنگ 
تبدی��ل نش��ده اس��ت. همین 
امر باعث ش��د تا دکتر محمود 
محمدیان و دکت��ر حمید رضا 

عس��گری ده آبادی نس��بت به 
تالی��ف و ترجمه کتاب��ی با آن 
بازاریابی موزه اق��دام کنند. در 
این کتاب تالش شده است که 
به مثال هایی از موزه های ایرانی 
نیز پرداخته شود. در بخشی از 
این کتاب می خوانیم: » اینترنت 
و وب سایت های موزه یک دامنه 
وس��یع و عمی��ق از مبادله های 
بازاریاب��ی را ارائ��ه می کند. در 
حالی که برخی کاربران اینترنت 
می کنن��د،  دی��دار  موزه ه��ا  از 
بس��یاری نیز ممکن اس��ت این 

کار را انج��ام ندهند. در فضای 
مجازی، رواب��ط یک بازاریاب با 
مشتری بسیار پیچیده تر است. 
فضای مجازی می تواند با دیدار 
ازم��وزه در دنیای واقعی و دیگر 
اشکال دیدار رقابت کند. موزه ها 
از طریق اینترن��ت می توانند به 
بازاره��ای جهانی دس��ت یابند 
و ب��ه مش��تریان این ام��کان را 
بدهند که محصول ها و خدمات 
مورد نظر خ��ود را از موزه های 
سراس��ر جهان خریداری کنند. 
بازاریاب��ی جهانی، مرزهای ملی 

را در نوردی��ده و موزه ه��ا را در 
سراسر دنیا به تعامل با یکدیگر 
تش��ویق می کند. این کتاب در 
440 صفح��ه و قیمت19800 
انتشارات مهربان  تومان توسط 

نشر به چاپ رسیده است. 

بازاریابی موزه، استراتژی ها و تکنیک ها

کتابخـانه

انتخاب کلیدواژه برای جذب مشتری 
آیا می دانس��تید یکی از روش های تعیین واژه هایی که 
با بیشترین درجه احتمال می توانند مشتریان را رهسپار 
وب س��ایت شرکت شما کنند اس��تفاده از ابزار کلید واژه 
در موتورهای جس��ت وجوی اصلی است؟ کافی است به 
سادگی یک کلید واژه را وارد کنید و ابزار مذکور گزارشی 
را در اختیار شما قرار می دهد که نشان دهنده این است که 
خری��داران چند دفعه کلید واژه مذکور را تایپ کرده و به 
همین ترتیب سایر کلید واژه های مربوط به آن را مشخص 
خواهد کرد. به عنوان مثال، یکی از جست وجوهای اخیر 
درباره »حلق��ه ازدواج« در موتور جس��ت وجوی اوورچر 
نش��ان داد که خریداران 165277 مرتب��ه واژه مذکور را 
تایپ کرده اند. سایر واژه های مربوطه شامل حلقه ازدواج 
تیتانیوم 65992 مرتبه، حلقه ازدواج پالتینیوم 30469 
مرتب��ه و حتی حلقه ازدواج با الم��اس ارزان قیمت 254 
مرتبه بوده است. رایج ترین واژه های ظاهر شده در لیست 
حاصله نش��ان دهنده عالئمی درباره کلید واژه هایی است 
که بر س��ر آنها مایل به شرکت در مزایده هستید. ممکن 
است همچنین بخواهید این واژه ها را در بحث های جانبی، 
مت��ون و عناوین صفحات وب س��ایت ش��رکت خود قرار 
دهید تا جایگاه آن در سایت را به صورت استقرار طبیعی 
یا ارگانیک بهب��ود دهید.  مزایده بر س��ر کلید واژه های 
کلی مثل پوش��اک نه تنها می تواند هزینه قابل توجهی را 
برای ش��رکت به همراه داشته باشد بلکه خریدارانی را به 
وب سایت شما می آورد که خریداران واقعی شما نخواهند 
بود. یک اس��تراتژی بهتر در اس��تفاده از کلی��ک واژه ها، 
به کارگیری واژه های تخصصی تر مثل »پوشاک غربی« یا 
»پوش��اک بچه« است که نرخ هر کلیک برای آن ارزان تر 
بوده و به احتمال بیش��تری می توانند مش��تریان خاص 

موردنظر شرکت را جذب کنند. 

آیا می دانستید



س��ال  پایان��ی  ای��ام  در 
آنق��در حج��م کاره��ای خانه 
زی��اد می ش��ود ک��ه برخ��ی 
خانواره��ا ترجی��ح می دهن��د 
کارهایی مانن��د نظافت منزل 
را  لباس ه��ا  و شست وش��وی 
ب��ه افرادی ک��ه در ای��ن حوزه 
فعالی��ت دارن��د، بس��پارند. در 
این ای��ام لباس هایی ک��ه باید 
شس��ته ش��وند بس��یارند، به 
همی��ن دلی��ل در م��اه پایانی 
س��ال خشکش��ویی ها فرصت 
س��رخاراندن هم ندارند. ش��ما 
به عن��وان مدیر ی��ک مجموعه 
خدمات�����ی خشکش�����ویی 
می توانید بهترین استفاده را از 
این فرصت به دست آمده انجام 
دهید. گزارش »فرصت امروز« 
در م��ورد این اس��ت که ش��ما 
چگونه می توانید با اس��تفاده از 
 فرصت امروز  خود س��ودآوری 

فردای تان را تضمین کنید. 

مدیریت زمان را جدی 
بگیرید

در اس��فند ماه س��اعت کاری 
ش��ما اض����اف��ه می ش��ود و 
کوچ���ک تری��ن بی برنامگ��ی 
باعث می ش��ود کارهای ش��ما 
با تاخیر ب��ه مش��تری تحویل 
داده ش��ود، همین ام��ر دلیل 
مهمی اس��ت برای تکدر خاطر 
ش��ما  گیرن��دگان.  خدم��ات 
باید برای روزهای پرمش��تری 
برنامه ری��زی خاص��ی داش��ته 
باش��ید و طبق آن پیش بروید. 
لباس های��ی که از مش��تری ها 

تحویل می گیری��د نباید بیش 
از 48 س��اعت در مغازه ش��ما 
باقی بماند؛ مگر اینکه مشتری 
ب��رای دریاف��ت آن عجل��ه ای 
نداشته باش��د. پس باید بدانید 
که بدون برنامه ریزی کار ش��ما 
لنگ خواهد شد و به نام کاسب 
بدق��ول معروف می ش��وید که 
این اصال برای آینده کاری شما 

خوب نخواهد بود. 
در این فصل بره کشان  حتما 
کار مش��تری را راه بیندازید. به 
این دلیل که مشتریان در لحظه 
تصمیم می گیرند در آینده شما 
را برای خدمات انتخاب کنند یا 

خیر. در ایام پایانی سال، 
کار ش��ما همان طور که 
س��ود خوب��ی خواه��د 
داش��ت، به همان اندازه 
پردردس��ر  و  پرخط��ر 
اس��ت، به ای��ن دلیل که 
مشغله کاری ش��ما زیاد 
می شود و ش��اید نتوانید 
آنط��ور که باید و ش��اید 
مش��تری را دریابی��د. به 
همین علت سعی کنید 
از نزدی��کان خ��ود برای 

قبول سفارش ها کمک بگیرید. 
به ط��ور معم��ول برخ��ی افراد 
در این زمان از همس��ر یا برادر 
و خواهر خ��ود که مش��غول به 
کاری نیستند کمک می گیرند 
تا بتوانند مشتری های بیشتری 

را راه بیندازند. 

دقت کافی در لحظه 
تحویل کار 

حتم��ا در زمان��ی ک��ه کار 
مش��تری را می خواهید تحویل 

دهی��د دق��ت کاف��ی داش��ته 
باش��ید، به این دلیل که ممکن 
است به دلیل ش��لوغی، کار را 
اش��تباه تحویل مشتری دهید 
و او ه��م در آن زم��ان متوجه 
نش��ود. بعد زمانی که مشتری 
ب��رای دریاف��ت لب��اس خ��ود 
مراجعه کن��د ش��ما مجبور به 
پرداخ��ت خس��ارت خواهی��د 
بود، اما بحث اینجاس��ت که هر 
لباس��ی که ب��رای او خریداری 
کنی��د و حت��ی اگ��ر کل پول 
آن را بپردازی��د، رضای��ت او را 
جلب نخواهید ک��رد. در اینجا 
ش��ما یک مش��تری خ��ود را 

به صورت دائم از دست داده اید 
و دیگر نمی توانی��د اعتماد او را 
به دس��ت آورید. در نتیجه باید 
دقت کاف��ی را در ای��ن زمینه 
داش��ته باش��ید که مشکالتی 
از ای��ن قبی��ل برایت��ان پیش 
نیای��د. ب��ه همین دلی��ل همه 
چیز را در زمان تحویل البس��ه 
در نظ��ر بگیرید و مش��خصات 
کامل لب��اس را در قبض خود و 
قبضی که به مش��تری تحویل 
کنید.  یادداش��ت  می دهی��د، 

به مش��تری هایی ک��ه تاکنون 
مش��تری دائم ش��ما نبوده اند، 
حتما فق��ط در قبال ارائه قبض 
لباس تحوی��ل دهید. حتی اگر 
مش��تری اصرار کرد ب��ا لحنی 
آرام و خ��وش وی را قانع کنید 
که درصد خط��ا در این مرحله 
زیاد اس��ت. مطمئنا مش��تری 
ش��ما نیز این موض��وع را درک 
خواهد ک��رد و اطمین��ان وی 
برای س��پردن لباس هایش به 

شما بیشتر خواهد شد. 

مواد مورد نیاز را به میزان 
کافی در اختیار داشته 

باشید
ب��ا توج��ه ب��ه افزایش 
حج��م س��فارش ها در ماه 
پایانی سال باید مواد اولیه 
شست وش��و را در مغ��ازه 
موجود داش��ته باش��ید تا 
مش��کلی در زمان تحویل 
کارهایت��ان پی��ش نیاید. 
نباید ب��ه دلیل ک��م بودن 
وق��ت و زیاد ب��ودن میزان 
سفارش ها کارها را آن طور 
که میل مش��تری اس��ت، 
تحویل ندهی��د. در ای��ن زمان 
ش��ما نیازی به تبلیغات ندارید 
و مهم ترین تبلیغ ش��ما کارتان 
خواهد بود. چون در زمان مذکور 
افرادی مشتری ش��ما خواهند 
شد که ممکن است برای بار اول 
دریافت خدمات از شما را تجربه 

کنند. 
بس��ته بندی یک��ی از ابزارها 
برای جلب توجه اس��ت. ش��ما 
نیز آن را فرام��وش نکنید. همه 
خشکش��ویی ها ب��رای تحویل 

لب��اس از کاور ه��ای مش��مع و 
آویزهای پالس��تیکی استفاده 
می کنند، اما شما می توانید این 
سنت را بش��کنید و بسته بندی 
خود را ب��ا کاوره��ای پارچه ای 
نازک که نام خشکش��ویی شما  
بر آن درج ش��ده باش��د تزیین 
کنی��د. مطمئ��ن باش��ید این 
کارتان در این زمان مش��خص 
تاثی��ر بس��زایی روی ج��ذب 

مشتری خواهد داشت. 

و اما هزینه... 
از هم��ه ای��ن ماجراه��ا که 
بگذریم به موضوعی می رسیم 
ک��ه ب��رای هم��ه اف��راد حائز 
اهمیت اس��ت؛ بح��ث هزینه. 
هزینه ها همیشه برای مشتری 
مه��م ب��وده و در نهای��ت روی 
همین موضوع مان��ور می دهد 
و تصمیم می گیرد که استفاده 
از خدمات شما برایش به صرفه 
است یا خیر. در روزهای پایانی 
س��ال، حتما تخفیفاتی را برای 
جذب سفارش بیش��تر در نظر 
بگیرید. به عن��وان مثال بگویید 
ک��ه روی کل صورت حس��اب 
ش��ما پنج درصد تخفیف داده 
می شود یا اینکه با سفارش هر 
50 هزار تومان، خشکش��ویی 
یک لب��اس برای ش��ما رایگان 
خواهد ب��ود. به همی��ن میزان 
تخفیف ه��ا را درخصوص بخار 

و اتو نیز در نظر بگیرید. 
ش��ما بای��د در ای��ن روزه��ا 
فرصت را غنیمت بشمارید و به 
مشتریان ثابت خود بیفزایید تا 
در طول س��ال از آنها بهره مند 

شوید. 

 ساب وی؛ از آرزوی پزشک شدن 
تا تحقق رویای ثروتمندی

ف��رد ل��وکا، موس��س مجموع��ه رس��توران های 
زنجیره ای س��اب وی، کار خود را در صنعت فست فود 
در س��ن 17 س��الگی ب��ا افتت��اح یک مغ��ازه کوچک 
س��اندویچ  فروش��ی آغاز کرد. او در آن زم��ان این کار 
را با هدف تامی��ن هزینه های کالج خود انج��ام داد تا 
 به ای��ن وس��یله بتواند رویای پزش��ک ش��دن خود را 

تحقق بخشد. 
در آن زمان پیتر باک که یکی از دوس��تان فرد بود، 
با گذاشتن س��رمایه ای هزار دالری، مشارکت خود را با 
فرد آغاز کرد و همین مشارکت زمینه ساز شکل  گیری 
کسب و کاری شد که توانست مفهوم صنعت فست فود 
را تغیی��ر دهد. آنها نخس��تین رس��توران خ��ود را در 
بریجپورت ب��ه راه انداخت��ه و افتتاح 32 ش��عبه طی 
10 سال را به عنوان چشم انداز کسب و کار خود تعیین 

کردند. 
فرد توانس��ت ب��ا تمرک��ز بر اصول��ی از قبی��ل ارائه 
محص��ول باکیفی��ت و س��الم، خدم��ات مناس��ب، 
هزینه ه��ای  نگه داش��تن  پایی��ن  مش��تری مداری، 
عملیات��ی و انتخ��اب مناس��ب ترین مکان ه��ا ب��رای 
 تاس��یس رس��توران، به س��رعت کس��ب و کار خود را 

رونق بخشد. 
از  خ��ارج  در  س��اب وی  ش��عبه  نخس��تین 
آمریکای شمالی، در سال 1984 در بحرین افتتاح شد 
و از آن زمان به بعد، کسب و کار بین المللی ساب وی تا 
جایی رونق پیدا کرد که توانس��ت هزارمین ش��عبه از 
رستوران های خود را در س��ال 1987 و 10 هزارمین 
شعبه را در سال 1998 افتتاح کند. ساب وی با افتتاح 
ش��عبه هایی از رس��توران های خود در فروشگاه های 
والم��ارت توانس��ت در س��ال 2007 از نظ��ر تع��داد 
ش��عبه های داخل فروش��گاه های والمارت آمریکا، از 
رقیب همیشگی خود یعنی مک دونالد، پیشی بگیرد. 
همین سرعت رشد س��اب وی بود که توانست در سال 
2007 نام فرد لوکا را در فهرست ثروتمندترین مردان 

دنیا قرار دهد. 
ش��اید بتوان عمده تری��ن مزیت رقابتی س��اب وی 
را در آن دانس��ت که برخالف اغلب فس��ت فودها، در 
ذهن مردم غذایی ناسالم به ش��مار نمی آید. ساب وی 
از همان ابت��دا تمرکز تبلیغ��ات و برنامه های بازاریابی 
خود را بر اس��تفاده از مواد اولیه تازه و س��الم در تهیه 

ساندویچ ها، قرار داده بود. 
اس��تفاده از پوس��ترهای جارد فوگل 22 س��اله در 
کمپین تبلیغاتی س��اب وی در س��ال 2000، توانست 
نظ��ر م��ردم را درب��اره اینک��ه فس��ت فود نمی تواند 
غذایی س��الم باش��د تغییر ده��د. جارد توانس��ته بود 
در عرض یک س��ال ب��ا خ��وردن روزی دو س��اندویچ 
 س��اب وی و پیاده روی، 110 کیلوگ��رم از وزن خود را 

کم کند. 
اس��تفاده از داس��تان ج��ارد درس��ت زمان��ی ک��ه 
فعالیت های گس��ترده ای در کش��ور آمریکا به منظور 
مبارزه با چاقی مردم این کش��ور در اثر استفاده بیش 
از اندازه از فس��ت فود به راه افتاده بود، تاثیر بس��یاری 
روی ذه��ن مش��تریان در ش��ناخت برن��د س��اب وی 
به عنوان غذایی س��الم داش��ت. یکی دیگ��ر از عوامل 
 موفقی��ت س��اب وی آزاد گذاش��تن مش��تریان در 

سفارش است. 
مش��تریان برای انتخاب غذا از منوی این رستوران، 
اغلب وقت زیادی را ص��رف می کنند، زیرا س��اب وی 
حق انتخاب تم��ام اجزای س��اندویچ را ب��ه آنها داده 
اس��ت؛ داش��تن حق انتخاب از بین چندین نوع نان، 
تک تک محتویات داخل ساندویچ، ادویه های مختلف، 
نوش��یدنی ها و. . . باعث شده س��اب وی بتواند خود را با 

اغلب سلیقه ها منطبق کند. 
امروز س��اب وی با داش��تن تعدادی بالغ بر 40 هزار 
شعبه در بیش از 100 کش��ور جهان توانسته است، به 
یک��ی از موفق ترین و بزرگ ترین برندهای فس��ت فود 

تبدیل شود. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت خشکشویی

هنگام سود بردن فرارسید

شنبه
1611 اسفند 1393 www.forsatnet.irشمــاره 179  کار مدیریت کسب و

حکایت برندها

پروانه مسجل

پاسخ کارشناس: 
مس��ئله تخصیص پاداش بین افراد سازمان به نحوی که 
هم عادالنه بوده و هم جنبه انگیزشی داشته باشد، همواره 
یکی از دغدغه های اصلی مدیران س��ازمان ها بوده اس��ت. 
پرداخت پاداش در س��ازمان ها را می ت��وان به عنوان یکی 

از اهرم های مدیران س��ازمان به منظ��ور افزایش بهره وری 
نی��روی کار و همچنین ب��ه منظور تاثیرگ��ذاری و کنترل 
رفتار و عملکرد زیرمجموعه دانس��ت. با وجود تالش دائم 
در طراحی سیستم های بهینه و موثر برای پرداخت پاداش 
به کارکنان، شواهد نش��ان می دهد در بس��یاری از موارد، 
کارکنان، پرداخت های صورت گرفت��ه را تبعیض آمیز، به 
دور از عدالت و نامتناس��ب با کارکردش��ان می دانند که در 
نتیجه این نارضایتی ممکن اس��ت در بعض��ی موارد حتی 

نتیجه عکس داده و از انگیزه کارکنان بکاهد. 
سیس��تم توزی��ع پ��اداش در س��ازمان بای��د به گونه ای 

طراحی شود که متناس��ب با فرهنگ و س��اختار سازمان 
بوده و طرح های تشخیص، انگیزش، تشویق و پاداش دهی 
باید عملکردگرا باش��د. نخس��تین گام در طراحی چنین 
سیس��تمی، ش��ناخت درس��ت کارمندان و ارتباط برقرار 
کردن با آنها اس��ت. نگاه از ب��اال به پایین، باعث می ش��ود 
کارکنان شما احساس کنند کار آنها مرتبا زیر ذره بین قرار 
گرفته و شما به دنبال بهانه ای برای توبیخ شان هستید. به 
دنبال تغییر ساختار روابط و فرهنگ سازمانی تان باشید تا 
افراد، تالش های خود را در دس��تیابی سازمان به اهدافش 

موثر دانسته و خود را بخشی از سازمان بدانند. 

کنجکاوی کارمندان درباره 
دستمزدها

پرسش: کسب و کاری را با حدود 30 کارمند مدیریت می کنم. اغلب کارمندان من نسبت به حقوق دریافتی دیگر کارکنان سازمان، 
کنجکاو بوده و دائم میزان حقوق و کارکرد خود را با دیگران مقایسه می کنند. برای رفع این مشکل چه کاری می توانم انجام دهم؟  اجرا و پیاده سازی تغییرات کلینیک کسب و کار

سازمانی

تمام پدیده ها در جهان در حال تغییر و تحولند. بش��ر 
همیش��ه درصدد ایجاد تغییرات مثب��ت، مهار تغییرات 
منفی و مبارزه با آثار آن بوده و سعی کرده است تغییرات 
را مدیری��ت کند ت��ا از آث��ار زیانب��ار آن در ام��ان بماند. 
س��ازمان ها نیز از این امر مستثنا نیستند. یکی از مراحل 
تغییر، اجرا و پیاده سازی آن به نحو احسن است که اصول 

خاص خود را دارد. 
پس از ایجاد آمادگی، وظیفه همه مدیران در س��طوح 
ارشد و میانی است که فرآیند ایجاد تغییرات را مدیریت 
کرده و گزارش لحظه لحظه آن را به برنامه ریزان سازمان 
مخابره کنند. از س��وی دیگر نقش مدیر منابع انس��انی 
پررنگ تر از سایر مدیران است، زیرا عالوه بر ارائه گزارش 
روند پیشرفت ایجاد تغییرات، باید روحیات و واکنش های 
نیروی انس��انی س��ازمان را لحظه لحظه آنالی��ز کرده تا 
از کوچک ترین تغییرات آگاه ش��ود و نس��بت به رفع آن 
در نخس��تین ثانیه های بروز مخالفت ها و مقاومت های 
س��ازمان برآید. در مرحله پیاده س��ازی باید دقت ش��ود 
تغییرات مطابق برنامه از قبل تعیین ش��ده صورت گیرد 
تا بازدهی آن به حداکثر برس��د. در ای��ن مرحله، هرچه 
زمینه س��ازی بیش��تر بوده و برنامه ریزی دقیق تر باشد، 
مقاوم��ت که همانن��د اصطکاک عم��ل می کند کاهش 
خواهد یافت. معم��وال پیاده س��ازی در فازهای مختلف 
انجام می ش��ده و برای هر مرحله تاری��خ و فعالیت های 
مشخصی تعیین می شود. در بخش پیاده سازی تغییرات، 
س��ه فاکتور کنترل، آم��وزش و ارزیابی باید همراس��تا و 
به صورت م��داوم و تا پایان فرآیند وجود داش��ته باش��د. 
برای کنترل می توان هم از متخصص��ان داخلی یا خارج 
از سازمان استفاده کرد. آموزش باید به صورت پیوسته و 
مداوم در طول مسیر پیاده س��ازی تغییرات وجود داشته 
باش��د. برای ارزیابی نیز می توان از ابزارها و سیستم هایی 
نظیر فرم های نظر سنجی و پرسشنامه های گوناگونی که 
در این زمینه توسط محققان معرفی شده است استفاده 
کرد. به عن��وان مثال از کارکنان بپرس��ید که احس��اس 
می کنند این تغییر به چه می��زان در بازدهی و تغییر در 
روحیه شان تاثیر گذاشته اس��ت. آیا توانسته اند با شرایط 
جدید خ��ود را منطبق س��ازند؟ چه فاکتور های��ی را در 
رسیدن به تطابق با شرایط جدید تاثیرگذار تر از سایرین 
می دانند؟ آیا انتظارات ش��ان از محیط جدید شغلی تا به 
امروز برآورده ش��ده اس��ت؟ عموما نتایج نظر سنجی در 
روزهای اولیه ایجاد تغییرات کمی ناامید کننده است اما 
به مرور پ��ی خواهید برد در صورتی که با زمینه س��ازی و 
مطابق برنامه از پیش تعیین شده دست به ایجاد تغییرات 
در س��ازمان بزنید، به مراتب نتیجه مناسب تری خواهید 

گرفت. 

چند نکته 
- نیروی جوان و دارای تجرب��ه کاری کمتر، به مراتب 
نسبت به نیروهای میانسال و با تجربه کاری باال، با سرعت 
بیش��تری با تغییرات همسو ش��ده، از تغییرات استقبال 

کرده و با محیط جدید سازگار می شود. 
- سازمان هایی که پرسنل آنها همواره ادعا کنند امنیت 
شغلی باالیی داشته و دارای ثبات هستند و هیچ گاه امنیت 
ش��غلی آنها به خطر نمی افتد، تصور نکنند که آن شرکت 
مشکل دارد. مدیران توجه داش��ته باشند پرسنل به طور 
غریزی اگر به مدت نس��بتا طوالنی در ش��رایط ثبات قرار 
داشته باشند به مرور عملکردشان کاهش می یابد. این به 
دلیل آن اس��ت که فعالیت های یکنواخت باعث کسالت 
شده و ضریب خطا را افزایش می دهد. پس در نظر داشته 
باشید به دنبال رس��اندن تغییر به نقطه صفر نیستیم. هر 
س��ازمانی ناگزیر به ایجاد تغییرات در واحد خود است، اما 
نکته اینجاست که می توان با کمک از آموزه ها و تجربیات 
سایر مدیران و مشاوران در این حوزه، به بهترین نحو ممکن 

تغییرات را در سازمان برنامه ریزی و اجرا کرد. 
- ش��رکت هایی ک��ه به یک ب��اره تصمیم ب��ه ایجاد 
تغیی��رات گرفت��ه و بالفاصل��ه پیاده س��ازی می کنند 
موفق نخواهند بود. برای به حداقل رس��اندن مقاومت 
و حداکثر کردن همکاری نیروی انس��انی در سازمان 
پیشنهاد می شود با ایجاد پیش زمینه ذهنی، مقدمات 

ایجاد تغییرات را فراهم کنید. 

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

همه خشکشویی ها برای تحویل 
لباس از کاور های مشمع و 
آویزهای پالستیکی استفاده 

می کنند، اما شما می توانید این 
سنت را بشکنید و بسته بندی خود 
را با کاورهای پارچه ای نازک که 
نام خشکشویی شما در آن درج 

شده باشد تزیین کنید

رضا اصغریان
دکترای مدیریت منابع انسانی

غزال بابایی

مدیریت امروز BRAND



 721شاخص کل
1.90میزان تغییر
B 587.403.935ارزش بازار

B 1.388.029ارزش معامالت
M 276.767حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
7.2730.67پتروشیمی جم
12.9330.33نفت ایرانول
1.6900.21بانک دی
2.1910.19توکاریل

35.0860.13دریایی و بندری سینا

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 2.2197.534توکاریل

B 9474.286ح. توکاریل
B 2.3011.381ح. پخش البرز
B 2.5601.283بهمن لیزینگ
B 4.1651.125ح. کی بی سی

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 3.8502.639مسکن زاینده رود
M 4.180991.325ح. کی بی سی

M 15.000311.475پتروشیمی زاگرس
M 35.900299.227پتروشیمی مارون

M 13.200208.560نفت ایرانول

درصد قیمتنام کامل شرکت
2.5464.39بهمن لیزینگ
2.1294.16بیمه میهن
1.8583.74بیمه سامان
2.1913.64توکاریل

4.9973.29مرجان کار

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.25(1.958س. تدبیرگران
)3.6(1.952قند چهارمحال

)2.22(1.935صنعت روی زنگان
)1.69(2.267فوالد ارفع

)0.79(2.387بانک ایران زمین

ارزشحجمنام کامل شرکت
M12.492 B 41.226ح. بیمه دی

M28.409 B 11.156بهمن لیزینگ
M6.642 B 5.664بانک حکمت ایرانیان

M8.584 B 5.080بانک دی
M29.522 B 4.101پتروشیمی خراسان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M29.522 B 4.101پتروشیمي خراسان
M28.409 B 11.156بهمن لیزینگ
M12.492 B 41.226ح . بیمه دي

M11.240 B 1.495س. میراث فرهنگي
B 842.78010.900نفت ایرانول

تعدادقیمتنام کامل شرکت
3032923ح. بیمه دی
25461641بهمن لیزینگ
1402800بیمه آرمان

7520581س. میراث فرهنگی
1173510بانک حکمت ایرانیان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
B547.200 B 69.821پتروشیمی جم

B267.000 B 12.933نفت ایرانول
B170.000 B 8.450بانک دی

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

افزایش ارزش بازار

هفت��ه  در  ته��ران  ب��ورس 
گذش��ته به تعادل رس��ید و با 
افزایش نس��بی ارزش و حجم 
معام��الت مواجه ش��د و این 
موضوع از شدت افت شاخص 
کاس��ت. در این هفته شاخص 
بورس برای مان��دن در کانال 
64ه��زار واحد مقاومت کرد و 
در نهای��ت با 27واحد افت در 
مرز 64 هزار واحد متوقف شد. 
در هفت��ه گذش��ته در جریان 
ب��ودن مذاکرات هس��ته ای و 
انتش��ار برخ��ی اخب��ار مثبت 
در ای��ن ح��وزه باع��ث ایجاد 
امیدواری در بین فعاالن تاالر 
شیشه ای شد. با این حال نیاز 
حقوقی  و  حقیقی  سهامداران 
به تامین نقدینگی پایان سال 
و نیز کمبود نقدینگی موجب 
ش��د تا قیمت ها رشد چندانی 
را تجرب��ه نک��رده و در همان 

سطح باقی بماند.

رشد ارزش و حجم معامالت
در هفت��ه گذش��ته ارزش و 
حج��م معامالت با رش��د 2.7 
روب��ه رو  درص��دی   10.6 و 
ش��د و در مجم��وع 2 هزار و 
ارزش  به  962 میلیون س��هم 
5 ه��زار و 523 میلیارد ریال 
دادوس��تد ش��د. این در حالی 
اس��ت که تع��داد خریداران با 
اف��ت 5.5 درصدی به س��طح 
46 هزار نفر رس��ید. شاخص 
کل در پای��ان معامالت هفته 
منتهی به 15 اسفندماه با 37 
واح��د کاهش به رقم 64 هزار 
و 15واحد رس��ید و ش��اخص 
ب��ازار اول با 81 واحد افزایش 
به رقم 47 هزار و 520 واحد 
و ش��اخص ب��ازار دوم با 785 
واح��د کاهش به ع��دد 123 
رس��یدند  واحد  ه��زارو 510 
که ب��ه ترتی��ب 0.17 درصد 
افزایش و 0.63 درصد کاهش 

را نش��ان می دهند.گروه سایر 
واس��طه گری های مال��ی نی��ز 
ب��ا 3.67 درص��د، حمل و نقل، 
انبارداری و ارتباطات با 3.20 
س��اخت  و  خ��ودرو  درص��د، 
قطع��ات ب��ا 3.18 درص��د و 
ماش��ین آالت و دس��تگاه های 
برقی با 2.68 درصد بیشترین 
تغیی��ر مثبت در ش��اخص را 
نسبت به سایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند.

بازگشایی پاالیشگاه ها؛ 
93 یا 94؟ 

بازار سهام بیش از یک سال 
است که با مذاکرات هسته ای 
گره خورده و گرچه وزن زیاد 
دادن به مذاکرات، بازار سهام 
را دچار ب��ار روانی کرده و در 
پی آن نوس��اناتی در آس��تانه 
ه��ر دوره از مذاک��رات ایجاد 
می کن��د. در ه��ر ح��ال دور 
جدی��د مذاکرات هس��ته ای با 
غلب��ه ج��و خوش��بینی ادامه 

یاف��ت گرچه تاثیر خوب یا بد 
این نشس��ت ها در هفته آتی، 
خ��ود را نش��ان خواه��د داد. 
در هفت��ه گذش��ته همچنان 
خبرهایی پیرامون بازگش��ایی 
پاالیش��گاهی  ش��رکت های 
ت��ا ابت��دای س��ال ب��ه گوش 
می رس��ید. البت��ه باره��ا این 
وعده داده ش��ده اس��ت اما به 
نظ��ر این بار جدی تر به دنبال 
بازگش��ایی این نمادها توسط 

متولیان بازار هستیم.

نگاه فعاالن بازار سهام 
به نسبت P/E شرکت ها 

از سوی دیگر، در بازار سهام 
نس��بت P/E را ش��اید بتوان 
مهم ترین   از  یک��ی  به عن��وان 
پارامتره��ا از نگاه فعاالن بازار 
برای تصمیم گی��ری در مورد 
نگهداری  ی��ا  ف��روش  خرید، 
یک سهم تلقی کرد. در واقع، 
این نسبت دید مناسبی برای 
مقایس��ه ب��ا P/E ن��رخ بهره 

بدون ریس��ک فراهم می کند 
ک��ه می تواند ف��رد را با توجه 
به ریس��ک های سیستماتیک 
همچنی��ن  و  س��هام  ب��ازار 
خبرهای مس��اعد یا نامساعد 
یک صنع��ت یا یک ش��رکت 
یاری کند.  در تصمیم گی��ری 
البت��ه ای��ن نس��بت به عنوان 
تنه��ا پارامتر تصمیم س��از در 
ب��ازار تلق��ی نمی ش��ود. زیرا 
این نس��بت برای شرکت های 
مختلف ب��ا توجه به ش��رایط 
رش��دی یا غیر رش��دی بودن، 
طرح ه��ای توس��عه ش��رکت، 
چش��م انداز صنع��ت مورد نظر 
و همچنی��ن آینده درآمدزایی 
شرکت تغییرات قابل توجهی 
خواه��د داش��ت؛ به طوری که 
نس��بت P/E مث��ال 10 برای 
یک ش��رکت مناسب و پایین 
ارزیابی می شود، ولی نسبت 6 
برای سهمی دیگر در صنعتی 
مجزا ارزندگی در ذهن فعاالن 

بازار ایجاد نمی کند.

گروه الستیک و 
پالستیک با کمترین 

P/E نسبت
 P/E طبق جدیدترین آمارها
کل بازار 5/24 به دست آمده و 
تنها 9 صنع��ت P/E کمتر از 
ب��ازار را ب��ه خ��ود تخصیص 
داده اند که ب��ه ترتیب گروه و 
P/E این صنای��ع عبارتند از: 
الس��تیک و پالستیک: 3/43، 
چند   ،4/05 س��رمایه گذاری: 
 ،4/09 صنعت��ی:  رش��ته ای 
ش��یمیایی: 4/54، مخاب��رات: 
بانک:  غذای��ی: 4/77،   ،4/65
و   4/97 پاالیش��گاه:   ،4/93
س��یمان: 5/14. هفت صنعت 
از صنایعی که بیشترین درصد 
بازار را هم از نظر سود سازی و 
هم از نظر ارزشی دارا هستند 
با P/E کمتر از بازار مواجه اند 
ک��ه به نوع��ی نش��ان از تغییر 
روند ب��ازار به س��مت صنایع 

کوچک تر است.

گروه خودرو 
در مسیر رشد

در هفته گذش��ته با مثبت 
بورس  اوضاع  نس��بی  ش��دن 
گروه های بانک��ی و خودرویی 
بار دیگ��ر مورد توج��ه اهالی 
تاالر شیش��ه ای قرار گرفتند، 
زیرا صنعت خودرو و س��اخت 
قطعات از گروه هایی هس��تند 
که با توجه به انعقاد قرارداد با 
شرکت های خارجی می توانند 
در مس��یر رش��د س��ودآوری 
حرکت کنند و بانک ها نیز در 
صورت رفع تحریم ها وضعیت 
مطلوبی پیدا می کنند. فعاالن 
بازار سهام معتقدند در صورت 
س��پرده  س��ود  نرخ  کاه��ش 
بانکی، انتش��ار اخب��ار مثبت 
هس��ته ای  مذاکرات  پیرامون 
کشور و نیز توقف روند نزولی 
قیمت نفت روند بازار س��هام 

صعودی خواهد شد.

سهام داران با نگاه همه جانبه معامله کنند 

9 صنعت طالیی با P/E پایین

ریی��س  پناهی��ان،  حس��ین 
ب��ورس کاالی ای��ران در ت��االر 
صادرات��ی ب��ورس کاال در کیش 
گفت: در سال 94 بورس کاالی 
ای��ران مانند دو س��ال گذش��ته 
راهبردی،  براس��اس یک س��ند 
اس��تراتژی های خ��ود را تعیین 
و در ای��ن ب��اره ب��ه برنامه ریزی 
همی��ن  براس��اس  می پ��ردازد. 
س��ند راهبردی بود که در سال 
93 ب��ورس کاال عض��و اتحادیه 
  )IEU( الکترونیکی بین بورسی
ش��د. ای��ن اتحادیه متش��کل از 
هش��ت بورس کاالیی از هش��ت 
کش��ور جهان است که ایران هم 

از جمله آنهاست. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
پناهی��ان ادام��ه داد: براس��اس 
IEU توافقات ص��ورت گرفته با

کااله��ای ایران��ی تا س��ه ماهه 
پایانی س��ال 2015 باید در این 
اتحادیه مورد معامله قرار گیرند. 
کاالی  ب��ورس  اف��زود:  وی 
ب��ا  س��ال جاری  در  ای��ران 
اج��الس  میزبان��ی  و  عضوی��ت 
بی��ن  الکترونیک��ی  اتحادی��ه 
بورس��ی نخس��تین گام را برای 
کاالی  ب��ورس  بین المللی کردن 
ایران برداش��ته اس��ت. عالوه بر 
این در تالش هستیم با گسترش 
س��طح روابط با کشورهای عضو 
اتحادیه مانند بالروس و روسیه، 
ب��رای  آنه��ا  پتانس��یل های  از 
توس��عه بین المللی بورس کاالی 
ایران به��ره ببریم. البته ظرفیت 
فعالیت ه��ای بین الملل��ی بورس 
IEU ب��ه  ای��ران فق��ط  کاالی 

مح��دود نمی ش��ود و در ص��دد 
شناسایی اتحادیه های بین المللی 
دیگر ب��رای عضوی��ت و ارتقای 

سطح همکاری هستیم. 
عرض��ه  م��ورد  در  پناهی��ان 
خ��ودرو در ب��ورس کاالی ایران 
گف��ت: ب��ورس کاال تمایل��ی به 
عرض��ه خ��ودرو ن��دارد. ب��رای 

عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس کاال 
بای��د بح��ث انحص��اری ب��ودن 
این کاال ش��فاف و روش��ن شود. 
درصورتی که پذیرفته ش��ود این 
کاال غیر انحصاری اس��ت و بتوان 
آن را در بورس کاال کشف قیمت 

کرد، عرضه آن بال مانع است. 
راه ان��دازی  م��ورد  در  وی 
بورس ارز گفت: ما از س��ال 91 
محدودیت هایی را در این زمینه 
به وج��ود آورده ایم و تاکنون هم 
وارد بحث معامالت ارز نشده ایم. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  وی 
سخنانش گفت: گس��ترش زمان 
معام��الت بورس کاال در دس��تور 
کار ماس��ت. در این زمینه در نظر 
داری��م که با توجه به سیاس��ت ها 
و اولویت ه��ای خ��ود و به منظور 
جذب و پذیرش مشتریان کوچک، 
در س��ال جاری طرح��ی مبنی بر 
خریدوفروش مشتریان حقیقی و 
حقوقی کوچ��ک از بورس کاالی 
ایران را به س��ازمان ب��ورس اوراق 
بهادار ارائه دادیم که خوشبختانه 
مورد موافقت قرار گرفت. براساس 
این طرح مش��تریان ُخرد حقیقی 
و حقوق��ی می توانن��د محصوالت 
فوالدی، کشاورزی، پتروشیمی و 
فرآورده های پایین دس��تی نفت و 
س��ایر محصوالت قابل معامله در 
بورس کاال را مستقیما خریداری 

کنند. همچنی��ن این امکان برای 
عرضه کنندگان کوچک نیز فراهم 
شده تا به عرضه محصوالت خود 
در یکی از بازارهای اصلی یا فرعی 
بورس کاال با توجه به شرایط بازار 

اقدام کنند. 
مدیرعامل بورس کاال درخصوص 
وضعیت بورس کاالی ایران در سال 
94 اظهارداش��ت: با توجه به اینکه 
بورس کاالی ایران آیینه تمام نمای 
بخش واقعی و کاالیی کشور است، 
از ای��ن رو حج��م معام��الت بورس 
در درجه نخس��ت به ش��رایط کلی 
اقتصادی کشور وابسته است. برای 
سال آینده مطابق سند بودجه دولت، 
نرخ رش��د 2/5 درصدی پیش بینی 
شده است، بنابراین درصورت تحقق 
این نرخ در بخش های مولد کش��ور 
باید شاهد گسترش معامالت بورس 

کاال باشیم. 
بودجه عمرانی سال آینده دولت 
نیز یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر 
حجم معامالت ب��ورس کاال خواهد 
بود که در ص��ورت تحقق آن تاثیر 

مثبتی بر معامالت خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه 
یکی از نگرانی های اصلی س��ال 
آین��ده  کش��ور، کس��ری بودجه 
دولت اس��ت ک��ه در این صورت 
مطمئن��ا از حجم بودجه عمرانی 
کش��ور کاس��ته خواهد شد. در 

نهای��ت اینک��ه حج��م معامالت 
ب��ورس کاال به تحقق برنامه های 
بخش  ه��ای  در  ش��رکت  ای��ن 
مختلفی نظیر بخش کش��اورزی 
که اقدامات مناسبی برای توسعه 
آن در سال آینده طراحی شده و 
همچنین بازار فرعی و معامالت 
مشتقه ش��امل قراردادهای آتی، 
معامل��ه  اختی��ار  قرارداده��ای 
م��وازی  س��لف  قرارداده��ای  و 

استاندارد وابسته است. 
ای��ن  در  پناهی��ان  حس��ین 
کنفران��س خب��ری با اش��اره به 
ب��ورس  مکانیس��م  از  اس��تفاده 
ب��ازار  س��اماندهی  ب��رای  کاال 
کااله��ا، ب��ه تش��ریح مهم ترین 
ای��ن بورس  اقدامات توس��عه ای 
و  رویکرده��ا  س��ال جاری،  در 
اولویت ه��ای اصلی آن در س��ال 
آینده پرداخت. حس��ین پناهیان 
با بی��ان اینکه در س��ال 93 بازار 
معامالت مش��تقه ب��ورس کاالی 
ایران همگام با بورس های جهانی، 
شاهد تحوالت بزرگی بود، گفت: 
در طی این سال ما توانستیم بعد 
از گذشت شش سال از راه اندازی 
در  آتی  قرارداده��ای  معام��الت 
بورس کاالی ایران روی سکه بهار 
آزادی، این معامالت را روی زیره 
س��بز به عنوان نخستین محصول 
از گ��روه محصوالت کش��اورزی 

راه ان��دازی کنی��م. وی در ادامه 
با اش��اره به راه ان��دازی معامالت 
اوراق س��لف م��وازی اس��تاندارد 
به عنوان دومین قرارداد مش��تقه 
پ��س از قراردادهای آتی زیره در 
سال جاری گفت: ارزش معامالت 
اوراق س��لف موازی استاندارد در 
دوره مذکور به 1. 9 هزار میلیارد 
ریال بالغ ش��د. مدیرعامل بورس 
کاالی ای��ران راه اندازی معامالت 
برخط قراردادهای آتی را به عنوان 
یکی از مهم ترین دس��تاوردهای 
بورس کاالی ایران در سال جاری 
مط��رح ک��رد و گف��ت: معامالت 
برخ��ط قراردادهای آتی می تواند 
با ایجاد دسترسی سهل تر فعاالن 
به این بازار، تح��ول بزرگی را در 

معامالت این بازار ایجاد کند. 
درخص��وص  ادام��ه  در  وی 
وضعیت ب��ورس کاالی ایران در 
سال 94 گفت: با توجه به اینکه 
بورس کاالی ای��ران آیینه تمام 
نم��ای بخ��ش واقع��ی و کاالیی 
کش��ور اس��ت از ای��ن رو حج��م 
معامالت بورس در درجه نخست 
به ش��رایط کلی اقتصادی کشور 
وابسته اس��ت. برای سال آینده 
مطابق س��ند بودجه دولت، نرخ 
پیش بینی  2/5درص��دی  رش��د 
ش��ده اس��ت، بنابراین درصورت 
تحق��ق این ن��رخ در بخش های 
مولد کشور باید شاهد گسترش 
معام��الت ب��ورس کاال باش��یم. 
بودج��ه عمران��ی س��ال آین��ده 
دول��ت نیز یکی دیگ��ر از عوامل 
تاثیر گ��ذار ب��ر حج��م معامالت 
ب��ورس کاال خواهد ب��ود که در 
ص��ورت تحق��ق آن تاثیر مثبتی 
بر معامالت خواهد داش��ت. وی 
سپس خاطرنشان کرد: متاسفانه 
یکی از نگرانی های اصلی س��ال 
آین��ده کش��ور، کس��ری بودجه 
دولت اس��ت ک��ه در این صورت 
مطمئن��ا از حجم بودجه عمرانی 

کشور کاسته خواهد شد. 

حسین پناهیان اعالم کرد
گسترش فعالیت های بین المللی بورس کاالی ایران
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شاخص های هم وزن، تاثیر شرکت های 
کوچک و بزرگ را یکسان کرد

مع��اون توس��عه بورس ته��ران، ه��دف از معرفی 
شاخص های جدید را پاسخگویی به سالیق مختلف و 
ارائه اطالعات بیشتر به فعاالن بازار و سرمایه گذاران 
دانس��ت و گف��ت: قطع��ا هرچه اطالعات بیش��تری 
در اختی��ار باش��د، تصمیم گیری راحت ت��ر و امکان 
پیش بینی ها براس��اس این اطالعات، آسان تر خواهد 
ش��د. علی عباس کریمی افزود: شاخص های جدید، 
عم��ال نماگره��ای جدیدی از وضعیت بازار اس��ت و 
می تواند رون��د بازار را با ترکیب��ات و متدلوژی های 
جدید نش��ان ده��د. وی تصری��ح کرد: ام��روزه در 
بورس ه��ا اس��تفاده های دیگ��ری هم از ش��اخص ها 
می ش��ود؛ ب��ه نحوی که ش��اخص ها عم��ال کارکرد 
س��رمایه گذاری پیدا کرده اند و در بازار های مختلف 
معامله می ش��وند. معاون توس��عه ب��ورس تهران، با 
اشاره به مزیت های شاخص های جدید اظهار داشت: 
تفاوت ش��اخص های هموزن با شاخص های ارزشی 
و علمی یا ش��اخص های وزنی که تا االن داشته ایم، 
این است که در این شاخص ها تاثیرگذاری شرکت ها 
در ش��اخص به صورت یکس��ان دیده می شود؛ یعنی 
عمال ش��رکت های کوچک و بزرگ تاثیر یکسانی بر 
شاخص خواهند داشت. کریمی ادامه داد: در حالت 
قبلی، اعتق��اد بعضی از فعاالن بازار ب��ر این بود که 
گاهی ش��رکت هایی اندک می توانند نوس��ان زیادی 
در ش��اخص ایجاد کنند، بی آنکه جو عمومی بازار را 
نشان دهند؛ به عبارت دیگر با وجود جو مثبت بازار، 
پایین آمدن چند نماد بزرگ، می توانست شاخص را 
منفی نش��ان دهد برعکس، گاهی با وجود جو منفی 
در بازار، باال رفتن قیمت چند نماد و ش��رکت بزرگ 
که تاثیر زیادی در ارزش بازار داش��تند، می توانست 

روند بازار را مثبت کند. 

 بررسی ابعاد طرح پاداش سهامداری 
در جلس��ه ای که س��یزدهم اس��فند ب��ه میزبانی 
مرک��ز مالی ایران برگزار ش��د موضوع ط��رح اوراق 
پاداش س��هامداری مورد بررس��ی و تبادل نظر قرار 
گرفت. در این جلس��ه نمایندگان کانون کارگزاران و 
اعضای کارگروه تحلیل بازار کانون، تعدادی دیگر از 
مدیران صندوق های سرمایه گذاری بازار و همچنین 
نمایندگان س��ازمان بورس و ش��رکت بورس اوراق 
بهادار تهران حضور داشتند، ابهامات مطروحه مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

عرضه عمومی )سپاس(
واحده��ای س��رمایه گذاری ع��ادی قاب��ل معامله 
صندوق س��رمایه گذاری پاداش س��هامداری توسعه 
یکم )س��پاس(، روز شنبه 16 اس��فند 93 از ساعت 
9:30 لغای��ت 12:30 در نم��اد معامالت��ی س��پاس 
ی��ک از طریق بورس تهران به روش ثبت س��فارش 
عرضه می ش��ود. بر این اساس مبلغ اسمی هر واحد 
10 هزار ری��ال و در ثبت س��فارش کف قیمت این 
اوراق 10 ه��زار ریال و س��قف قیمت 11 هزار ریال 
اس��ت. همچنین حداقل محدودی��ت حجمی برای 
هر س��فارش خرید هزار واحد تعیین ش��ده است و 
محدودی��ت ب��رای حداکث��ر تعداد واحده��ای قابل 
خریداری توسط هر کد معامالتی حقیقی و حقوقی 

در روز عرضه اعالم می شود. 

ریزش شاخص ها در بورس ابوظبی

ش��اخص اصلی بورس اوراق بهادار ابوظبی با افت 
س��هام ش��رکت های مالی، با کاه��ش 1.8 درصدی 
هم��راه ش��د. افت س��هام بان��ک Investbank به 
10 درص��د رس��ید. درحالی که قیمت س��هام بانک 
FGB اف��ت 6.2 درصدی را متحمل ش��د و قیمت 
س��هام س��رمایه گذاری Waha نیز 2.3 درصد افت 
قیم��ت داش��ت. در این بی��ن، آخرین آم��ار بورس 
ابوظبی نشان دهنده این است که در آخرین ساعات 
معامالتی تنها هفت س��هم ب��ا افزایش قیمت همراه 
بودند. درحالی که 11 س��هم کاهش قیمت داشته و 
43 س��هم نیز ب��دون تغییر به معام��الت خود ادامه 
دادند. این در حالی اس��ت که قیمت س��هام شرکت 
سرمایه گذاری الخلیج با رشد 14.8 درصدی روبه رو 
شد و شرکت ملی تولیدکننده مواد اولیه ساختمانی 
ابوظب��ی نیز با افزایش 2.7 درصدی همراه ش��د. اما 
در سوی دیگر، بورس دوبی بدون تغییر در شاخص 
اصلی، معامالت را ادامه داد و در این بازار، 13 سهم 
با رش��د قیمت، 13 سهم با کاهش قیمت و 9 سهم 
بدون تغییر معامالت را خاتمه دادند. در بازار دوبی، 
س��هام ش��رکت Gulf Navigation با بیشترین 
می��زان کاهش همراه ش��د و اف��ت 4.8 درصدی را 
 ب��ه ثبت رس��اند درحالی که قیمت س��هام ش��رکت 
Tabreed  افزای��ش 8 درص��دی داش��ت و قیمت 
 Dubai Parks and Resorts س��هام ش��رکت
رش��د 3.5 درصدی را از آن خ��ود کرد. امالک عمار 
با افت 3درصدی قیمت سهام روبه رو شد و بیشترین 
میزان کاهش را در یک روز معامالتی نس��بت به 26 
ژانویه به ثبت رساند. در این بازار، شرکت عربتک 0.6 

درصد منفی شد و افت هفتگی خود را تکمیل کرد.

رشد شاخص آیفکس
آخری��ن  در  ای��ران  فراب��ورس  ب��ازار  ش��اخص کل 
روز معامالت��ی هفت��ه ب��ا 1.90 واحد افزای��ش به رقم 
واحدی رس��ید. این در حالی است که پتروشیمی   721
جم، نفت ایرانول، بانک دی، توکاریل و توس��عه خدمات 
دریایی و بندری سینا در رشد شاخص آیفکس فرابورس 
موثر بودند. بیش��ترین حجم معامالت بازار فرابورس نیز 
متعلق به شرکت بهمن لیزینگ، بانک حکمت ایرانیان، 

بانک دی و شرکت پتروشیمی خراسان بود. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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همزمان با  نزدیک ش��دن سال نو، نشانه های 
فراوانی از فرا رسیدن جو بهاری در بازار سرمایه 
به چش��م می خورد. از س��یکل زمانی سال های 
ن��و در بازار س��رمایه گرفت��ه تا خبرهای مثبت 
پیرام��ون مذاک��رات هس��ته ای. ع��اوه بر این 
رس��یدن بسیاری از س��هم های تاثیر گذار بازار 
به پایین ترین میزان خود و س��اختن کف های 
مه��م و معتب��ر، این ظن را تقویت کرده اس��ت 
که بازار کاهش��ی بیش از این را تجربه نخواهد 
کرد. با حمید رضا کاهدی، مدرس دانش تحلیل 

تکنیکال در این باره به گفت وگو نشستیم. 
ب�ا توج�ه به وضعیت ب�ازار و بحران یک 
سال و نیم اخیر که گریبانگیر بازار سهام 
بوده، به عنوان ش�خصی که آش�نا به بازار 
س�رمایه ایران هس�تید تاثیر مذاکرات بر 
بازار را چگونه ارزیابی می کنید و در سال 

94 با چه چشم اندازی روبه رو هستیم؟ 
مذاکرات هس��ته ای موضوعی است که حتی 
ب��زرگان این حوزه نیز قادر نیس��تند به راحتی 
درب��اره آن اظهارنظ��ر کنند. م��ن فکر می کنم 
دول��ت تم��ام تخم مرغ ها را در یک س��بد قرار 
داده و نس��بت به حل این مس��ئله امید زیادی 
دارد. دولت در حال تاش است تا مذاکرات به 
نتیجه مطلوبی برسد تا به واسطه آن بسیاری از 
مشکات اقتصادی را حل کند. باید توجه داشت 
که به طور کل نمی توان گفت تمام ریسک بازار 
ریس��ک سیس��تماتیک است و با حل مذاکرات 
هسته ای تمام مشکات حل خواهد شد. انتظار 
می رود با حل مسئله هسته ای تورم ایجاد شود. 
ت��ورم عاملی اس��ت که باع��ث تزریق نقدینگی 
خواهد ش��د تا چرخ ش��رکت ها بچرخد ولی در 
این صورت نیز مشکل اقتصاد حل نخواهد شد. 
در م��ورد چش��م انداز س��ال 94 نمی ت��وان 
انتظار س��وددهی و تغیی��رات قابل توجهی در 
پیش بینی ها داشت. گرچه با فرض مثبت بودن 
نتیجه مذاکرات، بازار به واسطه خوش بینی ها با 
افزایش P/E روبه رو خواهد شد اما این تاثیری 
در اقتصاد و س��ود ش��رکت ها ندارد و تنها تاثیر 

آن از بعد روانی خواهد بود. 
با این وجود می توان امید داشت که کف بازار 
ساخته شود و بازدهی هم نصیب سرمایه گذاران 
کن��د. ب��ا توجه به این امیدواری می توان انتظار 
داشت بازار تا 40درصد نیز رشد کند اما اتفاقی 
به عنوان یک رخداد اقتصادی به وقوع نخواهد 

پیوست. 
ب�ازار س�رمایه در گذش�ته هم ش�اهد 
دوره های رکودی مش�ابه س�ال های اخیر 

بوده است؟ 
بل��ه. ولی با این ش��دت نب��وده و این بدترین 
حالت��ی اس��ت ک��ه تاکن��ون اتفاق افت��اده. در 
تکنی��کال تم��ام نمودارها س��یکل دارند یعنی 
ی��ک دوران خ��وب را ط��ی می کنن��د و پس از 
آن اصاح آغاز می ش��ود و این س��یکل در مورد 
هم��ه چی��ز حتی طا، مس��کن، نفت و کاال نیز 
وج��ود دارد. اقتص��اد نیز از این قاعده مس��تثنا 
نیس��ت. به عنوان مثال در س��ال 83 با ریزش 
شدید شاخص مواجه شدیم. در سال 2008 نیز 
همراه با بحران های جهانی شاهد ریزش شدید 
ش��اخص بودیم که دلیل عمده آن معدنی ها و 

صنایع بزرگی همچون فوالد بود. 
در س��ال های 76 و 77نی��ز ریزش س��ختی 
 را تجربه کردیم که پس از چهار س��ال رش��د 
)از سال 2009 تا 2013( ریزش امری بدیهی 
اس��ت و بای��د اتفاق می افت��اد. حتی در صورت 
تزریق نقدینگی هم نمی توان با این امر مقابله 
کرد زیرا پول سوخت خواهد شد و این مشابه 
اتفاقی است که سال 2009 در آمریکا شاهد آن 
بودیم به طوری که شاخص S&P از حدود 30 
واحد تا 4 واحد ریزش کرد. در آن زمان آمریکا 
نقدینگی را به بازار تزریق و سهام شرکت ها را 
خری��داری کرد که مهم ترین آنها ش��رکت های 
فوالدی بزرگ بود اما این کار فایده ای نداشت 

و بازار به کار خود ادامه داد. 
ب�ا چ�ه دیدگاه�ی ش�ما رش�د 40- 30 
درصدی را برای سال 94 متصور هستید؟ 
ما تکنیکالیس��ت ها سیکل شناسی می کنیم. 
نمودارها س��یکل های هندس��ی بس��یار دقیقی 
هم از نظر زمانی و هم قیمتی نش��ان می دهند. 
هنگامی که سیکلی کامل می شود در نهایت باید 
یک اصاح داشته باشد و معموال گفته می شود 
که 50 درصد بازگش��ت خواهد داشت و سپس 
سیکل جدیدی را آغاز خواهد کرد. البته در مورد 
شاخص نمی توان 50 درصد را با قطعیت عنوان 
کرد اما در مورد شرکت ها می تواند صادق باشد. 
اگر سیکل هایی که صنایع ساخته اند را بررسی 
کنیم خواهیم دید از لحاظ زمانی اصاحی که 
در ح��د و ان��دازه ش��اخص کل باش��د هنوز رخ 
نداده، البته از نظر قیمتی ش��اید چنین اتفاقی 
رخ نده��د ام��ا از نظ��ر زمانی این اتفاق محتمل 
است. بنا براین آن را به عنوان سناریوی اول در 
نظر می گیریم و س��ناریوی دوم این خواهد بود 

که بازار روند با دوامی را آغاز کند. 
اصالح اول را در سناریوی اول می بینید؟ 
بله. ش��اخص کل به مدت چهار س��ال با رشد 
هم��راه بوده و اصاح ش��اخص ام��ری بدیهی 
خواه��د ب��ود. اص��اح ب��ه آن معنا نیس��ت که 
پیوس��ته ش��اخص با ریزش همراه باش��د، بلکه 
شاخص روزهایی هم رنگ سبز به خود خواهد 
دید ولی براس��اس س��ناریوی اول ممکن است 
شاخص تا دو سال در این وضعیت باقی بماند. 
چ�را دولت تمام تخ�م مرغ ها را در یک 

سبد قرار داده است؟ 
دولت چاره ای جز این نخواهد داشت. دولت 
ناچ��ار اس��ت ت��ورم ایجاد کن��د و از آنجا که به 
نظر می رس��د نسبت به نتیجه مذاکرات تقریبا 
اطمینان دارد تمام تخم مرغ ها را در یک سبد 
قرار داده تا پس از اعام توافق جو امید ایجاد 
ش��ود و آنگاه بتواند ابزارهای تورم را فعال کند 
و از ش��تاب تورم بکاهد. اما باید توجه داش��ت 
که تمام جوانب در دس��ت دولت ایران نیس��ت 

ولی می توان به آینده مذاکرات امیدوار بود. 
چش�م انداز س�ال 95 را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
س��ال 95 ب��ا توج��ه ب��ه طرح و توس��عه ها، 
درصورتی ک��ه ش��رایط بازار خ��وب پیش برود 
می تواند س��ال بهتری باش��د. اما پیش��برد این 
طرح ها مس��تلزم آن است که شرکت ها بودجه 
کافی داشته باشند و از آن جا که دولت شدیدا 
بدهکار اس��ت و قادر به چاپ اس��کناس نیست 
چ��اره ای ن��دارد جز آنکه در انتظار آزاد ش��دن 
پول هایش از بانک های خارجی باش��د تا بتواند 
آنها را در صنایع به کار گیرد و چرخه شرکت ها 
به گردش در آید که در این صورت نیز تورم را 

در پی خواهد داشت. 
از دی�د تکنیکال�ی قیمت نف�ت در چه 

وضعیتی قرار دارد؟ 
رق��م 44 دالر ج��ای بس��یار مهم��ی بود که 
نف��ت برگش��ت و باید این اتف��اق می افتاد. ولی 

س��یکلی که از 100 دالر آغاز ش��ده هنوز کامل 
نش��ده پس می توان نتیجه گرفت جنس رش��د 
آن موقت اس��ت و اصاح در پی دارد. من فکر 
می کنم نفت به کمتر از 44 دالر هم برس��د و 
در حال��ت خوش بینان��ه می توان گفت 44 دالر 
را حفظ خواهد کرد، اما این به آن معنا نیست 
که روند صعودی در پیش گیرد بلکه همچنان 
نوسان خواهد داشت و به راحتی صعود نخواهد 
ک��رد. ب��ه این دلیل 44دالر رقم بس��یار مهم و 

حساسی خواهد بود. 
از نظر زمانی اصالح و ریزش ش�اخص تا 

چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ 
ب��ه نظ��ر من تا اوای��ل 2015 در ماه ژوئن یا 
ج��والی ای��ن زم��ان را خواهیم داش��ت که به 
مینیمم قیمت برس��یم و در قیمت های پایین، 
ش��اخص ادام��ه یابد. این نکت��ه را باید در نظر 
گرف��ت که کش��ور م��ا وارد کننده بس��یاری از 
محصوالت کش��اورزی نیز هس��ت. از آنجا که 
کش��ور م��ا دارای آب و هوای��ی گرم و خش��ک 
اس��ت تولید گندم در داخل چندان معقول به 
نظر نمی رسد و دلیل اینکه در کشور انجام شد 
مس��ئله هس��ته ای بود که آمریکا قصد داشت از 
طریق گندم، ایران را تحت فش��ار قرار دهد و 
تحریم ها را قرار داد. در حال حاضر محصوالت 
کش��اورزی در حداقل قیم��ت خود قرار دارند، 
ب��ه ای��ن معنا که از س��ال 2015 باید ش��اهد 
رش��د قیمت گندم، پنبه، ش��کر و غیره باشیم. 
از طرف��ی تاجران، وارد کنندگان خاص خود را 
دارند و محصوالت را وارد کرده و چند برابر به 
مصرف کنندگان می فروش��ند. در این راس��تا با 
افزایش قیمت گوشت نیز مواجه خواهیم شد. 
اقتص��اد کش��ور ع��اوه بر این ها با مش��کل 
افت صادرات نیز مواجه اس��ت. از س��ویی نیز 
بازار مس��کن و ساخت و س��ازها با رکود مواجه 
است. بنابراین به نوعی می توان گفت همه چیز 
دس��ت در دس��ت هم داده تا بدترین شرایط را 

برای اقتصاد کشور رقم بزند. 
به نظر شما حرکت بازار از چه زمان آغاز 

خواهد شد؟ 
در س��ال 94 تا حدی افت ش��اخص جبران 
خواهد ش��د. در نتیجه در س��ال 95 می توان 
شاهد بازاری مثبت بود اما این میزان در حدی 
نیست که بتوان گفت به ماکزیمم های جدیدی 
دست خواهیم یافت. باید توجه داشت که قیمت 
س��هام پاالیش��گاه ها به نصف رسیده، بانکی ها 
نیز از ش��رایط مطلوبی برخوردار نیستند. شاید 
رون��ق بازار مس��کن بتواند ب��ه این گروه کمک 
کن��د به طوری ک��ه از محل فروش اماک اقدام 
به افزایش س��رمایه کنند. حتی در صورت لغو 
تحریم س��وئیفت نیز تغییر چندانی در اقتصاد 
رخ نخواهد داد و تحریم سوئیفت مجددا قابل 
اجراس��ت. برداش��تن تحریم بانک مرکزی هم 
به راحتی عملی نخواهد ش��د و ش��اید حداقل 
هش��ت س��ال دیگر طول بکشد. بنا براین شاید 
شرایط کمی بهتر شود اما نمی توان انتظار رشد 
عظیم و قابل توجهی داشت. سال 94 برای بازار 

سال نوسان گیری خواهد بود ولی به هر حال ما 
در انتظار س��یکل جدیدی هس��تیم زیرا تجربه 
نشان داده با شروع سیکل جدید چند برابر شدن 
قیمت س��هم ها را ش��اهد هستیم و این اتفاقی 

دور از تصور نیست. 
ب�ا توجه به جو خوش�بینی به مذاکرات 
هس�ته ای احتمال حصول توافق در نوروز 
94، آیا از دید تکنیکالی نیز چنین اتفاقی 

محتمل و قابل مشاهده است؟ 
بله. اگر نمودارها را بررسی کنیم خواهیم دید 
که شیب شاخص کاهش یافته زیرا سهم ها به 
پایین ترین قیمت خود رس��یده اند. به طور کل 
ش��اخص بازگش��ت های کوتاه سه یا چهار روزه 
را تجربه کرده ولی این کمک چندانی به بازار 
نک��رده. چی��زی که ما به آن احتیاج داریم یک 
بازگش��ت چش��م نواز اس��ت که چند ماه طول 
بکش��د. در وضع کنونی بازار مهم ترین موضوع 
پیش رو، بحث هیجان است. وقتی توافق حاصل 
شود، شاخص رشد موقتی را تجربه خواهد کرد 
و پس از مدتی اصطاحا بازار به فکر فرومی رود. 
معموال در موج اول این اتفاق نمی افتد ولی در 
م��وج دوم تحلیلگر ه��ا پا به میدان نهاده و روی 
برخی صنایع متمرکز خواهند شد. در این حالت 
ممکن اس��ت صنایعی همچون تجهیزاتی ها به 
خوبی بدرخش��ند و چون از تحریم ها آس��یب 
زی��ادی متحمل ش��ده اند از توافق نفع ببرند و 
بدهی ه��ا ب��ه این گروه پرداخت ش��ود. با ورود 
نقدینگ��ی ش��رکت های تجهیزات��ی جانی تازه 
خواهن��د گرف��ت و ق��ادر ب��ه انج��ام طرح ها و 
پروژه هایش��ان خواهند بود که نس��بت به گروه 
خودرو و بانکی ها بیش��تر منتفع می ش��وند. در 
س��ال 94 ممکن است شاهد رشدی احساسی 
در ش��اخص باش��یم و امکان دارد سودهایی نیز 
در ب��ر داش��ته باش��د که حتی ب��ه 100درصد 
ه��م برس��د ام��ا به ای��ن صورت در ش��اخص 
 قابل مش��اهده نباش��د. به عنوان مثال در سال
 86-85 ش��اهد رش��د خوبی در گروه معدنی 
بودی��م. معموال این گونه اس��ت که امکان دارد 
اتفاق��ات خوبی برای بعضی س��هم ها بیفتد در 
حالی که تاثیر چندانی بر شاخص نداشته باشد 
و تنه��ا بت��وان بازده خوبی از آنها کس��ب کرد. 
ولی در تمام صنایع این گونه نیست و می توان 
گفت در صنایع بزرگ عما شاهد رشد عظیمی 

نخواهیم بود. 
چ�ه  صنای�ع شاخص س�از  مهم تری�ن 

صنایعی هستند؟ 
مهم ترین صنایع ش��اخص س��از به ترتیب 
پتروشیمی ها هستند که تاپیکو در رأس آنها 
قرار دارد. به طور کل 22 درصد بازار سرمایه 
را صنعت پتروش��یمی و زیرمجموعه هایشان 
همچ��ون س��رمایه گذاری غدیر و پارس��ان 
تشکیل داده است. پس از آن صنعت بانکی و 
فلزات اساسی و کانی های فلزی و پاالیشگاه ها 
 در اولویت ان��د. مخاب��رات ای��ران به تنهایی
6 الی7 درصد سهم بازار را به خود اختصاص 
داده و پ��س از آنه��ا گ��روه خ��ودرو، دارو و 

س��یمانی ها هس��تند که کوچک ترند و تاثیر 
عمیقی بر شاخص نخواهند گذاشت. 

از لح�اظ تحلی�ل زمانی، رش�دی که در 
س�ال ن�و انتظار داری�م دقیقا از چه زمانی 

خواهد بود؟ 
در نیم��ه دوم اس��فند م��اه زمان های مهمی 
داریم که تقریبا از 6-5 روز دیگر فعال خواهند 
شد و هفته آخر اسفند ماه زمان بسیار مهمی 
خواهد بود. در صورتی که این توافق اتفاق نیفتد 
زمان مهم بعدی در اردیبهشت ماه خواهد بود، 
البت��ه این قطعی نیس��ت و ای��ن تحلیل تحت 
تاثی��ر خوش بینی نس��بت به مذاکرات اس��ت. 
درصورتی که بازار در این زمان ها مثبت ش��ود 
در اوایل تابس��تان بازار منفی خواهد ش��د و در 
غیر این صورت تابستانی مثبت و سبز را تجربه 
خواهیم کرد. البته باید توجه داش��ت که اوایل 
تابس��تان همزمان با ماه مبارک رمضان خواهد 
بود و بازار کمی ضعیف خواهد ش��د. از طرفی 
نی��ز تی��ر ماه مصادف با آخرین مهلت مذاکرات 
هسته ای خواهد بود. درصورتی که مذاکرات به 
نتیجه نرسد و مجددا تمدید شود، ریزش بسیار 
ش��دید ش��اخص را شاهد خواهیم بود که اصا 

خوشایند نیست. 
از نظر تکنیکالی پایین ترین حد شاخص 

چه میزان است؟ 
از س��ال 2010 روند شاخص تغییر کرد. سه 
کف مهم برای شاخص می توان در نظر گرفت. 
نخستین کف در حدود 26 هزار و 400 خواهد 
ب��ود و پ��س از آن 25 ه��زار، در غیر این صورت 
در ح��دود 22 ه��زار خواهد بود که پذیرش آن 

بسیار دشوار است. 
به ط��ور کل بدترین س��ناریوی ش��اخص در 
55 هزار واحد می تواند باشد که البته به عقیده 
من باالی 60 هزار واحد ش��اخص به یک س��وم 
تاپ خود خواهد رسیدو بازگشت قطعی خواهد 
داشت. البته باید بازگشایی پاالیشگاهی ها را هم 
در نظ��ر گرف��ت که در نهایت 2 تا 3 هزار واحد 

در شاخص تاثیر خواهد داشت. 
باید توجه داش��ت ش��اخص کل در محاسبات 
دارای چند ایراد است. در شاخص قیمتی نیز سود 
محاسبه نمی شود و با تقسیم سود شاخص ریزش 
خواهد داش��ت. ش��اخص S&P از حاصلضرب 
قیمت و ضریب به دس��ت می آید. ضریب، میزان 
درصد آن س��هم در بازار اس��ت. به عنوان مثال 
تاثی��ر مخابرات بیش��تر از دارویی ها خواهد بود 
و در آن وزن براس��اس س��رمایه ش��رکت نیست 
بلکه براساس سهام شناور است. نکته دیگر این 
است که شاخص باید براساس هر معامله قیمتی 
محاسبه شود درصورتی که براساس قیمت پایانی 
محاسبه می شود. از سویی نیز بحث حجم مبنا 

مشکل ساز خواهد شد. 
به عن�وان آخرین محور بح�ث، نظرتان 
را درب�اره س�خنان اخیر رییس س�ازمان 
بورس می خواه�م بدانم. آقای فطانت فرد 
عن�وان کردن�د ک�ه تکنیکالیس�ت ها هم 
بازار را براس�اس واقعیت تحلیل کنند، در 
واقع می توان گفت بخش�ی از بحران بازار 
را برگردن تکنیکالیست ها انداختند. نظر 

شما در این رابطه چیست؟ 
کار تکنیکالیس��ت آن اس��ت که نمودارها 
را تفس��یر کن��د. ه��ر اتفاقی ک��ه در بازار رخ 
می ده��د بنیادی اس��ت، به نح��وی می توان 
گفت تقدیر اس��ت و ریاضیات قدرتمندی بر 
آن حاکم اس��ت و بس��یاری از افراد حرفه ای 
نی��ز از ای��ن موضوع به��ره می برند. وضع بازار 
ارتباطی به تحلیل تکنیکال ندارد. ما تاثیری 
بر بازار نمی گذاریم. ش��اید بهتر باش��د بدانیم 
منظور از تکنیکالیس��ت ها چیست؟ به عقیده 
عده ای به هر کسی که از سهم ها نوسان بگیرد 
تکنی��کال کار می گویند درصورتی که این طور 
نیس��ت و بس��یاری از بنیادی کارها نیز از بازار 
نوس��ان می گیرند. بحث های این گونه بیش��تر 
نش��ات گرفت��ه از ع��دم درک دان��ش تحلیل 

تکنیکال است. 

تحلیل زمانی بازار سرمایه در گفت وگو با حمید رضا کاهدی، کارشناس تحلیل تکنیکال

بازار سهام چه زمانی به روند صعودی باز خواهد گشت؟ 

پرهیز از دنده چپ بازار 
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محتمل ترین سناریو برای هفته 
جاری بازار سرمایه

در بررسی هفته گذشته بازار سرمایه دو اتفاق به شدت 
خودنمایی می کنند: دس��ت مذاکرات پرونده هس��ته ای و 
خریدهای ش��دید برای تش��کیل صندوق »س��پاس«. دور 
دیگری از مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در هفته گذشته 
در حالی به اتمام رس��ید که وزرای خارجه ایران و ایاالت 
متحده آمریکا و نخس��ت وزیر رژیم اش��غالگر صهیونیستی 
حضور رسانه ای زیادی داشتند. موضوع مهم دیگر در مورد 
هفته گذش��ته که تاثیر بیش��تری از این صحبت ها بر بازار 
بورس اوراق بهادار تهران داشت و احتماال خواهد داشت، 
اعام عرضه اوراق صندوق »س��پاس« بود. تش��کیل این 
صندوق نخستین اقدام »صندوق تثبیت بازار« است که چند 
ماه پیش با تصویب مجلس ش��ورای اس��امی تشکیل شد. 
ارزش اوراق صندوق »سپاس یکصد میلیارد تومان گزارش 
شده است و از سبدی 31 شرکتی )بورسی و غیر بورسی( 
بهره می برد. در نیمه دوم هفته گذشته خریدهای عمده ای 
در نمادهای بورسی این صندوق انجام می شد که به نظر 

می رسد برای تشکیل پرتفوی این صندوق باشد.«
در هفت��ه ج��اری از آنجایی ک��ه خریدهای مربوط به 
تش��کیل صندوق »س��پاس« وجود ندارد، یکی از عوامل 
اصلی خرید از بازار حذف ش��ده محس��وب می شود و در 
طرف مقابل از آنجایی که روز جاری برای عرضه اوراق 
این صندوق اعام شده است، تهدیدی برای بازار به وجود 
آمده است. طی اعام مقامات ذی ربط، عرضه این اوراق 
از ساعت 9:30 تا 12:30 خواهد بود، اما در این باره زمان 
عملی شدن این عرضه یکی از عوامل مهم تاثیر گذاری 
آن ب��ر ب��ازار اس��ت. اگر عرضه ای��ن اوراق در پایان بازار 
اتفاق بیفتد، رنگ قرمز و ارزش پایین معامات برای روز 
جاری دور از ذهن نخواهد بود. اگر این عرضه در ابتدای 
بازار شروع و تمام شود، می تواند بازار را در ادامه جلسه 
معاماتی س��بز نگاه دارد. ش��روع زودهنگام این عرضه و 
ادام��ه یافت��ن آن ت��ا پایان بازار می توان��د تاثیر مثبت یا 
منفی بر بازار روز جاری داش��ته باش��د که پیش بینی آن 
اندکی دش��وار اس��ت. فارغ از اتفاقات روز نخس��ت هفته 
پیش رو، به نظر نمی رس��د ش��اخص کل و بازار در این 
هفته توان رشد چندانی داشته باشند. در طرف مقابل، 
احتمال زیادی وجود دارد که در پایان هفته شاخص در 
کف کانال 63000 حضور داشته باشد یا حتی از کانال 
62000 واحد س��ر در بیاورد. برای صعودی ش��دن بازار 
در هفته جاری، ش��اخص کل در روز نخس��ت هفته باید 
رشدی مستمر طی روز و بزرگ تر از 120 واحد داشته 
باشد و شاهد شکنندگی بازار نباشیم. اما از آنجایی که 
بازار بارها و بارها نشان داده است که توان صعود مستمر 
در برهه زمانی کنونی را ندارد، احتمال این اتفاق بسیار 
ضعیف به نظر می رسد. منطقی ترین سناریو برای هفته 
جاری نوسان شاخص کل و جا به جایی محدود آن در 
روز شنبه، کاهش عمده شاخص در سه روز میانی هفته 
و آرام شدن روند نزولی در پایان هفته است. سناریوی 
دیگری که برای این هفته می توان متصور ش��د، حضور 
تقاضا در دو روز ابتدایی هفته و قرمز شدن بازار از روز 
دوشنبه به بعد است. از آن جایی که در روز نخست این 
هفته عرضه اوراق صندوق »سپاس« را داریم و ظاهر امور 
در کش��ورمان از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، دخالت 
برخ��ی اف��راد برای ایجاد ای��ن رخداد دور از ذهن نبوده 
و این س��ناریو نیز بس��یار محتمل است. به عبارت دیگر، 
یمن تشکیل این صندوق می تواند دو روز ابتدایی هفته 
را سبز کرده یا با استفاده از اهرم های موجود، مسئوالن 
یمن کافی را برای این صندوق به وجود خواهند آورد.

روندی خنثی در شاخص های بازار بورس 

 امروز در بازار پذیره نویس��ی اوراق پاداش س��هامداری 
انجام می ش��ود.بر این اس��اس، واحدهای سرمایه گذاری 
صن��دوق مذکور براس��اس مجوز س��ازمان بورس اوراق 
به��ادار، از طری��ق بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران عرضه 
عمومی خواهند ش��د.کف و س��قف قیمت این اوراق به 
ترتیب 1000 و 1100 تومان است که با عرضه و تقاضا 
به دس��ت خواهد آمد.هر واحد صندوق س��رمایه گذاری 
پاداش س��هامداری توس��عه یکم با اختیار فروش تبعی 
به فروش رس��یده و در سررس��ید )1395/01/31(، هر 
واح��د ب��ا قیمت 13000 ریال قابل اعمال اس��ت. روش 
اعمال به صورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال 
از دارن��ده واح��د به عرضه کننده یا پرداخت مابه التفاوت 
 )NAV( قیم��ت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق
 در تاری��خ اعم��ال به دارنده واحده��ا به صورت نقدی یا 
ازطری��ق واگ��ذاری اوراق بهادار جدید از عرضه کننده به 
دارنده است. به نظر می رسد، طرح های به این شکل که 
به گونه ای رقیب بازار پول به ش��مار می آیند، توانایی آن 
را داش��ته باش��ند تا با پیش��رفت سازوکارهای مربوط به 
آنها جذابیت بیشتری را برای جذب سرمایه فراهم کنند.

در صنعت پتروش��یمی، مدیرکنترل تولید شرکت ملی 
صنای��ع پتروش��یمی از افزایش می��زان تولید محصوالت 
پتروشیمی تا پایان سال به 43 میلیون خبر داد.بساق زاده 
افزود: صنعت پتروشیمی از ابتدای سال تا 15 بهمن، رشد 
9 درصدی را تجربه کرده است و اگر مقایسه ای نسبت به 
سال گذشته داشته باشیم، این رشد به 11 درصد رسیده 

است و انتظار می رود تا پایان سال به 12 درصد برسد.
در صنای��ع معدن��ی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
پیگیری دولت برای راه اندازی چندین طرح حد واسط 
صنایع فوالد برای جلوگیری از صادرات سنگ خام تا 
پایان س��ال 94 خبر داد.وی با اش��اره به این مورد که 
در تولید کنسانتره و گندله اسفنجی ظرفیت کافی در 
کشور وجود ندارد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت این مهم را در اولویت خود قرار داده اس��ت 
تا هر چه س��ریع تر کار ایجاد این صنایع در کش��ور به 

اتمام برسد.
پیش بین��ی می ش��ود بازار ب��ورس در دو هفته پایانی 
انتهای سال روند متعادل خود را حفظ کند.بازار سرمایه 
روزهای آخر سال را تحت تاثیر اخبار پیرامون مذاکرات 
هس��ته ای خواه��د گذراند چرا ک��ه نتیجه این مذاکرات 

به طور مستقیم روی اقتصاد کشور اثر خواهد داشت.

عمق بازار
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تعداد سهام شناور درصد شناوری تعداد سهام نماد

152,070,000,000%13,800,000,000شبندر 

171,700,000,000%10,000,000,000شپنا 

7135,947,385%1,942,105,500شبریز

جدول شماره 1

جدول شماره 2

تعداد سهام نماد
درصد 

تعداد سهام شناور شناوری 
قیمت 

ارزش سهام شناور بازگشایی 

152,070,000,0004,4639,238,410,000,000%13,800,000,000شبندر 

171,700,000,0004,8758,287,500,000,000%10,000,000,000شپنا 

7135,947,3857,5011,019,741,334,885%1,942,105,500شبریز

18,545,651,334,885جمع کل 

خ��واب عمیق ب��ازار این روزه��ا به خوبی 
هویدا ش��ده اس��ت. ارزش معام��ات پایین، 
ناشی از نبود نقدینگی و افق روشن نسبت به 
آینده بسان بس��تری گرم و نرم، خیال بیدار 
ش��دن را از فک��ر بازار به در کرده اس��ت. اما 
نباید فراموش کنیم ک��ه این بازار هم روزی 
بیدار خواهد ش��د. پس بای��د کاری کنیم که 
بازار از دنده چپ بیدار نش��ود. بیدار ش��دن 
ب��ازار از دن��ده چ��پ یعنی رش��د بی هدف و 
غیرمنطقی بازار، یعن��ی بروز حباب در بازار. 
پس باید از االن برای بیدار شدن بازار برنامه 
داشته باشیم تا بازار از دنده چپ بیدار نشود. 
یک��ی از م��واردی ک��ه در این نوش��تار با 
ه��دف اع��ام آماده ب��اش برای آین��ده بازار 
مطرح می ش��ود، پیش بینی یک��ی از تاثیرات 
بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی بورسی است. 
شرکت های پاالیش��گاهی بورسی عبارتند از: 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، 
شرکت پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و شرکت 

پاالیش نفت تبریز )شبریز(. 

در جدول ش��ماره)1( تعداد س��هام هر سه 
ش��رکت و درصد و تعداد سهام ش��ناور آزاد 
آن ها نش��ان داده ش��ده اس��ت. )برگرفته از 

)TSETMC سایت
همان طور که بیان ش��د، در این نوشتار از 
پیش بین��ی صحب��ت خواهد ش��د و برای هر 

پیش بینی باید مفروضاتی در نظر بگیریم. 
از تعریف س��هام شناور آزاد مشخص است 
که این بخش از دارندگان س��هام ش��رکت ها 
اف��ق س��رمایه گذاری بلند مدت��ی ندارن��د و 
س��هام ش��رکت ها را با هدف ف��روش در افق 
کوتاه مدت خری��داری می کنند. پس به نوعی 
دارندگان این قبیل سهام را می توان به نوعی 
فروش��ندگان بالقوه سهام هر شرکتی در نظر 
بگیریم. بنابراین چنانچ��ه با توجه به جدول 
ش��ماره )2( قیم��ت بازگش��ایی نماده��ای 
پاالیش��گاهی را با کاهش��ی 50 درصدی در 
نظر بگیریم، ارزش مجموعه سهام شناور این 
سه نماد 18,550 میلیارد ریال خواهد شد. 

چنانچه فروشندگان بالقوه در این محدود های 
قیمتی حاضر به فروش سهام خود باشند باید 
خریداران بالق��وه حدود 18,550 میلیارد ریال 
پول برای خرید آنان به ب��ازار تزریق کنند. در 

نتیجه این نقل و انتقاالت بخشی از فروشندگان 
پس از دریافت پول خود و شناسایی ضرر شاید 
برای همیشه یا حداقل برای مدت زیادی با بازار 
خداحافظ��ی کنند و پول باقیمان��ده خود را از 
بازار ببرند. اما بخش��ی از فروشندگان با هدف 
جبران ضررهای خود همچن��ان به ماندگاری 
در بازار ایمان خواهند داش��ت. اینکه تا چه حد 
از این س��هامداران در بازار ماندنی خواهند بود، 
ب��ه عوامل مختلفی در زمان بازگش��ایی مانند 
نتیج��ه مذاک��رات، توافق ه��ای وزارت نفت با 
پاالیشگاهی ها و ش��رایط عمومی بازار بستگی 
خواهد داش��ت، اما به یقین منابع جدیدی که 
تا پی��ش از این در بازار قفل ش��ده بودند، آزاد 
خواهند شد. بنابراین هدایت درست و مناسب 

این منابع امری بسیار مهم و حیاتی است. 
ش��اید االن زمان آن باش��د تا تحلیل های 
مختلف نس��بت به آینده ش��رکت های فعال 
ب��ازار ارائه ش��ود تا احتمال ب��روز و پیدایش 
حباب در شرکت هایی که استعداد سفته بازی 
زی��ادی روی آن ها وج��ود دارد، کاهش یابد. 
اکن��ون باید زمینه را برای بیدار ش��دن بازار 
مهیا س��ازیم تا مبادا ب��ازار از دنده چپ خود 

بیدار شود. 

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
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توج��ه ب��ه صنای��ع تبدیلی 
و تکمیل��ی موضوع��ی اس��ت 
ک��ه بای��د به عن��وان یک��ی از 
اولویت های س��رمایه گذاری در 
بخش کش��اورزی مورد توجه 
قرار گیرد. تامی��ن مواد غذایی 
م��ورد نیاز بش��ر ب��ا توجه به 
رشد روزافزون جمعیت جهان 
یک��ی از دغدغه ه��ای اصل��ی 
بود.  آینده کش��ور ها خواه��د 
از س��وی دیگ��ر در برخ��ی از 
محصوالت کشاورزی به دلیل 
نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی 
ب��ه دلیل  هزینه ه��ای زیادی 
نوس��انات بازار ه��ای داخلی و 
خارج��ی پرداخت��ه می ش��ود. 
ظه��ور و بروز صنایع تبدیلی و 
تکمیلی عالوه بر این می تواند 
ارزش اف��زوده مناس��بی را در 
بخش کشاورزی به وجود آورد 
و از طرفی اشتغال زایی مناسبی 
را ایج��اد خواهد ک��رد. تولید 
پ��ودر کیوی که ب��ه تازگی در 
یکی از ش��هر های شمال ایران 
در حال راه اندازی است یکی از 
فرصت های س��رمایه گذاری در 
بخش صنایع به ش��مار می رود 
که می تواند سود آوری مناسبی 
برای س��رمایه گذاران به همراه 
داشته باش��د. از این رو در این 
گزارش به بررس��ی جنبه های 
مختلف تولید پ��ودر کیوی در 
کش��ور پرداختیم که در ادامه 

پیش رو دارید. 

 وضعیت بازار کیوی 
در کشور 

در ح��ال حاضر میزان تولید 
کیوی در کش��ور حدود 180 
ه��زار تن در س��ال اس��ت که 
حدود 5 درصد آن به ضایعات 
تبدیل می ش��ود، یعنی رقمی 
معادل 9 هزار تن در سال. عالوه 
براین بخشی از تولیدات کیوی 
باغات کش��ور ری��ز و غیر قابل 
اس��تفاده برای مصارف بازاری 
است، از این رو احداث کارخانه 
تولید مربای کیوی، پودر کیوی 
و دیگر محص��والت جانبی که 
می توان از کیوی به دست آورد 
فرصت بهره گیری از این بخش 
از منابع در کشور فراهم خواهد 
شد و می توان با سرمایه گذاری 
مناسب و البته محدود در این 
بخش فرص��ت ارز آوری خوبی 

برای کشور فراهم کرد. 
 عنایت اهلل بیابانی، قائم مقام 
دبیرکل خانه کشاورز در رابطه 
با میزان تولید کیوی در کشور 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
کش��ور ما یکی از کش��ور های 
جوان در تولی��د این محصول 
اس��ت، بنابراین فرصت خوبی 
به منظور سرمایه گذاری تولید 
کیوی در کشور وجود دارد. وی 
صادراتی  بازار ه��ای  می افزاید: 
مناسب باعث شده تولید کیوی 
در کش��ور در س��ال های اخیر 
افزایش یابد اما به دلیل وجود 
نوس��انات بازار های صادراتی و 
عدم وجود فرهنگ مصرف در 
داخل هر ساله بازار با نوساناتی 

مواجه است که متاسفانه زیان 
آن به کشاورزان خواهد رسید. 
ای��ن کارش��ناس می افزای��د: 
در ح��ال حاضر تولی��د کیوی 
در کش��ور حدود 170 تا 180 
ه��زار تن در س��ال اس��ت که 
این رقم رو به افزایش اس��ت و 
حداکث��ر حدود 5درص��د از آن 
به ضایعات تبدیل می شود. اگر 
بتوانیم شرایط مناسبی را برای 
بازرگانی کشاورزی فراهم کنیم 
ش��رایط بهت��ری را در بخ��ش 
محصوالت کش��اورزی خواهیم 
داش��ت.  بیابانی ادامه می دهد: 
احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی 
می تواند نقش موث��ری در بازار 

داشته باش��د و باید برای 
این مسئله شرایطی ایجاد 
شود تا این صنایع در کنار 
توس��عه بخش کشاورزی 
ش��کل گیرند اما امروز ما 
به این مرحله نرس��یدیم، 
حتی امکانات سردخانه ای 
نگه��داری میوه  برای  ما 
بس��یار ضعیف اس��ت و 
س��ال به سال هزینه های 
نگه��داری می��وه ب��رای 

کشاورز افزایش می یابد. 
قائم مقام دبیرکل خانه 
کشاورز ایران شکل گیری 
صنایع تبدیلی و تکمیلی 

در بخش کش��اورزی را یکی از 
ضرورت ه��ا و الزامات توس��عه 
بخش کشاورزی عنوان می کند 
و می افزای��د: ای��ن صنای��ع در 
ادامه کار تولید در کش��اورزی 
ق��رار دارد و می توان��د نق��ش 
موث��ری را در نوس��ان گیری از 
بازار داش��ته باشد و با توجه به 
اینکه میزان مصرف کیوی در 
کشور بسیار پایین است صنایع 
تبدیلی و تکمیلی با اس��تفاده 
از تکنول��وژی ب��ه روز می تواند 
کمکی در جهت تولید بیش��تر 
و مطمئن تر، اش��تغال بیشتر و 
ارزش اف��زوده باالتر باش��د.  از 
این رو سرمایه گذاری در صنایع 
تبدیلی باید بیشتر مورد توجه 

قرار گی��رد، اما در بحث کیوی 
همچن��ان می ت��وان ب��ا تکیه 
بر ش��رایط ب��ازار فرصت های 
مناس��بی را در سمت تولید به 

وجود آورد. 

میزان سرمایه گذاری و 
سود احتمالی 

در  س��رمایه گذاری  ب��رای 
تولید پودر کیوی به سرمایه ای 
در ح��دود 6 میلی��ارد توم��ان 
نی��از دارید، از ای��ن رقم حدود 
3 میلی��ارد توم��ان بای��د برای 
احداث س��ردخانه ب��ه منظور 
نگهداری کیوی در نظر بگیرید 
مابق��ی 3 میلی��ارد تومان هم 

برای راه ان��دازی و احداث خط 
تولید پودر کیوی کافی خواهد 
بود؛ در نهایت مبلغی هم باید 
برای تامین سرمایه در گردش 
کار در نظ��ر بگیری��د. در این 
اش��تغال زایی  ظرفیت  صورت 
به ص��ورت  نف��ر   200 ب��رای 
مستقیم و س��ه برابر این رقم 
فراهم  به صورت غیرمس��تقیم 

خواهد بود. 
مجوز های الزم از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
جهاد کشاورزی صادر می شود، 
عالوه ب��ر این بای��د مجوز های 
بهداش��تی الزم و استاندارد نیز 
اخذ ش��ود. محصول تولید شده 
در صنای��ع غذای��ی، آرایش��ی 

بهداش��تی، صنایع ش��یمیایی 
و... کارب��رد دارد که می تواند به 
مص��رف داخلی برس��د یا راهی 
بازار های صادراتی شود.«  چنین 
کارخانه ای ظرفیتی بالغ بر هزار 
تن در سال خواهد داشت که در 
مجموع سود آوری 30 درصدی 
مورد انتظار است. برای تاسیس 
کارخانه تولید پودر کیوی بهتر 
اس��ت در یک��ی از ش��هر های 
ش��مال ایران ک��ه تولید کیوی 
در آن صورت می گیرد، باش��ید 
در ای��ن ص��ورت تامی��ن مواد 
اولیه برای شما آسان تر خواهد 
بود و از س��وی دیگ��ر از طریق 
س��ردخانه هایی ک��ه در کن��ار 
کارخانه احداث می کنید، 
می توانید درآمد مضاعفی 

کسب کنید. 

نخستین کارخانه تولید 
پودرکیوی در کشور

حاض��ر  ح��ال  در 
کارخان��ه تولی��د پ��ودر 
کیوی در کش��ور وجود 
ندارد. نخستین کارخانه 
تولی��د پودر کی��وی در 
شهرس��تان تنکاب��ن در 
ح��ال احداث اس��ت. به 
س��راغ پلنگ رودی یکی 
از اعض��ای هیات مدیره 
این کارخانه رفتیم تا اطالعاتی 
از رون��د کار به دس��ت آوریم. 
عض��و هیات مدی��ره ش��رکت 
در  نشتاس��پهر  خش��که داران 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: در حال حاضر تمام 
احداث  ب��رای  مجوز های الزم 
ای��ن ط��رح اخذ ش��ده و روند 
عملیات س��اختمانی آن رو به 
اتمام است و تا یک سال آینده 

به بهره برداری خواهد رسید. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
توجه به صنای��ع تبدیلی، این 
طرح را گام مناسبی در جهت 
جلوگیری از ضایعات کیوی و 
اشتغال زایی منطقه عنوان کرد 
و افزود: ب��ا توجه به اینکه این 

طرح نخس��تین پ��روژه تولید 
پودر کیوی در کش��ور اس��ت 
در رابطه ب��ا اطالعات بازاری و 
شرایط حاکم بر بازار محصول 
تولی��دی اظهارنظ��ر دقیق��ی 
نمی توان داشت ولی تحقیقات 
مناسبی در بخش بازار صورت 
گرفته که که امیدواریم شرایط 
به گونه  ای مناسب رقم بخورد.  
پنل��گ رودی می گوی��د: تولید 
کی��وی در تنکابن رو به رش��د 
اس��ت و تنکاب��ن قطب کیوی 
کش��ور محسوب می ش��ود، از 
این رو احداث برخی از صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در این شهر 
تا حد زیادی به کاهش ضایعات 
کمک می کند چراکه ضایعات 
س��ردخانه ای ب��رای تبدیل به 
پودر کی��وی در بخش صنایع 
غیر غذایی و خوراک��ی کاربرد 
دارد و می توان از آن اس��تفاده 

کرد. 

ظرفیت برای حضور 
سرمایه گذاران محدود 

است
با توجه به روند رو به رش��د 
تولید کیوی در کشور به ویژه در 
استان های شمالی فرصت های 
حض��ور  ب��رای  جدی��دی 
سرمایه گذاران در بخش صنایع 
تبدیل��ی و تکمیل��ی مرتبط با 
کی��وی در حال ش��کل گیری 
بوده اما در حال حاضر ظرفیت 
مح��دود اس��ت، بنابرای��ن به 
سرمایه گذاران توصیه می کنیم 
برای حضور در بازار س��ریع تر 
اق��دام کنن��د.  نکت��ه دوم که 
برای حض��ور س��رمایه گذاران 
در ای��ن بازار ض��روری به نظر 
می رس��د مطالعه دقیق بازار و 
یافتن مشتریان بالقوه داخلی و 
خارجی است. این کار همواره 
در بازار هایی ک��ه به تازگی در 
حال شکل گیری است یا زمانی 
که محصول جدیدی بناست به 
بازار عرضه شود ضروری به نظر 
می رسد، بنابراین تحقیقات بازار 

را دست کم نگیرید. 
سومین نکته ای که ذکر آن 
ضروری به نظر می رسد توجه 
ب��ه دان��ش فنی و اس��تفاده از 
تکنولوژی روز است؛ این عامل 
هزینه های شما را تا حد زیادی 
کاه��ش خواه��د داد، بنابراین 
فرص��ت رقاب��ت در بازار ه��ای 
داخل��ی و بین المللی برای تان 
فراه��م خواه��د ش��د. آخرین 
س��رمایه گذاران  ک��ه  نکته ای 
باید به آن توجه داشته باشند 
مکان یابی مناسب برای اجرای 
این طرح است؛ در حال حاضر 
عباس آباد  تنکابن،  ش��هر های 
و رامس��ر مناسب ترین منطقه 
ب��رای احداث صنای��ع تبدیلی 
کیوی و مرکبات هستند چون 
بیشترین حجم تولید کیوی در 
کشور یعنی چیزی حدود 90 
درصد آن در این منطقه تولید 
می شود، بنابراین برای کاهش 
هزینه ه��ای حم��ل و برخ��ی 
دیگ��ر از هزینه ه��ای جانبی، 
اولویت س��رمایه گذاری در این 

شهرهاست. 

سرنخ

اسکی در کافه سینما

کالف اول
سال ها پیش فرانسوی ها 
نام کافه  با  مکان هایی 
را تاس��یس کردن��د تا 
س��اعتی  برای  اف��راد 
کنار ه��م با آرامش به 
بح��ث و گفت وگ��و و 
خوردن یک میان وعده س��بک بنش��ینند. ایده کافه 
به زودی در تمام دنیا به کارگرفته شد و امروزه تقریبا 
در همه جای دنیا کافه ها به اش��کال مختلف طراحی 

و پیاده سازی می شوند.
بخش خصوصی در ایران هم س��رمایه گذاری های 
بس��یاری در این زمینه انجام داده و امروزه در اغلب 
شهرهای بزرگ کافی ش��اپ ها در شکل های مختلف 
میزب��ان هزاران نفر هس��تند، ما هم در ش��ماره های 
پیش��ین گزارشی در خصوص ش��رایط تاسیس یک 
کافی شاپ چاپ کرده ایم و در این کالف می خواهیم 
یک ای��ده بهتر و جذاب تر برای فعاالن این بخش به 

کار بگیریم.
در کنار کافه ها معموال افراد بخشی از فراغت خود 
را در س��ینماها می گذرانن��د، ایده کافه س��ینما اگر 
چه ش��اید به ذهن بسیاری افراد برس��د اما تاکنون 
در کش��ور اجرایی نش��ده. تصور کنید مکانی با میز 
و صندلی ه��ای راح��ت و البت��ه تعداد ک��م که هم 
می توانید صحبت کنی��د و هم فیلم ببینید و هم به 

نقد و بررسی آن بپردازید.
این گون��ه فضای��ی قطعا م��ورد توجه بس��یاری از 
اف��راد خواه��د بود و ما س��عی داریم در ش��مارگان 
آین��ده در خصوص چگونگی س��رمایه گذاری و اخذ 
مجوزهای الزم برای تاس��یس یک کافه سینما را در 
قالب گزارش��ی تفصیلی به ش��ما ارائه کنیم. پس تا 
آن زم��ان به احداث یک کافه س��ینما به عنوان یک 

سرمایه گذاری جذاب و سرگرم کننده فکر کنید.

کالف دوم
ه��م  اف��راد  برخ��ی 
که  می دهن��د  ترجی��ح 
خود  اس��تراحت  وق��ت 
و  کنن��د  ورزش  را 
ورزش های هیجان انگیز 
و مفرح مانند اس��کی یا 
رال��ی همواره قابل توجه بس��یاری از جوانان و حتی 
میانس��االن است اما متاس��فانه توجه به پیست های 
اسکی مناس��ب در کشور بسیار پایین است تا حدی 
که استفاده از این ورزش مفرح تنها برای اقشار مرفه 
جامعه درنظر گرفته می شود و شاید بسیاری از افراد 
در ط��ول زندگی خ��ود حتی یک بار هم س��ری به 

پیست های اسکی نزده باشند.
از طرفی به گفته کارشناس��ان ایران از کشورهای 
مس��تعد اسکی اس��ت. رییس کنفدراس��یون اسکی 
نسبت به پیشرفت اسکی در قاره کهن ابراز امیدواری 
کرده و خواهان سرمایه گذاری هرچه بیشتر روی این 

رشته ورزشی شده است.
البته ما در این کالف عالوه بر توجه و سرمایه گذاری 
فدراسیون اسکی ایران در خصوص برقرای ارتباط و 
همکاری بیش��تر با کنفدراس��یون اسکی آسیا تالش 
می کنی��م تا به س��رمایه گذاران بخش خصوصی هم 
پیش��نهاد دهیم در مکان های کوهس��تانی ایران که 
توانایی بالقوه ای در تاس��یس و راه اندازی پیست های 

اسکی دارند توجه ویژه ای داشته باشند.
همچنین افرادی که در حوزه تهیه وس��ایل ورزشی 
فعالی��ت می کنند با ارائه انواع وس��ایل مورد نیاز برای 
این ورزش با قیمت های معقول و کیفیت های متفاوت 
می توانند بهره گیری از این ورزش را برای اقشار مختلف 
جامعه راحت تر کنند و فقط باالشهرنش��ین ها نباشند 
که توان خرید وس��ایل ورزش��ی یا اس��تفاده از برخی 

ورزش های خاص را داشته باشند.

خبر

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید پودر کیوی

فرصتی محدود اما مطمئن

 آمادگی چین 
برای سرمایه گذاری در قشم

سرمایه گذاران چینی در نشست با سرپرست منطقه 
آزاد قشم آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در قشم 
و واردات خودروه��ای الکترونیکی به این جزیره اعالم 
کردند. به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل منطقه آزاد قش��م، این اقدام با هدف 
حفاظت از هوای سالم و پاک این جزیره انجام می شود.  
براس��اس این گزارش س��رمایه گذاران چین��ی در این 
نشس��ت همچنین از آمادگی خود برای سرمایه گذاری 
در ح��وزه اس��کله ها، بنادر و پایانه های قش��م با هدف 
پهلوگیری کشتی ها برای تخلیه و بارگیری کاال در این 
جزیره سخن گفتند. این س��رمایه گذاران عالقه مندی 
خود را برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم براساس 
ظرفیت ها و موقعیت این منطقه و قرار داشتن قشم در 

کریدور شمال – جنوب مورد تاکید قرار دادند. 
س��رمایه گذاران چین��ی همچنین آمادگ��ی خود را 
ب��رای حض��ور در بخش ه��ای زیرس��اختی حوزه های 
مهم صنعتی، گردش��گری و موضوعات اقتصادی اعالم 
کردند. این گزارش حاکی است، علی اکبر شعبانی فرد، 
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست 
با تشریح ویژگی های قشم در حوزه جذب سرمایه گذار 
از حضور فعاالن اقتصادی کش��ور چین و عالقه مندی 
آن��ان برای فعالیت های س��رمایه گذاری در این منطقه 

استقبال کرد. 

میزان تولید کیوی در کشور حدود 
180 هزار تن در سال است که حدود 

5 درصد آن به ضایعات تبدیل می شود، 
یعنی رقمی معادل 9 هزار تن در سال. 
عالوه براین بخشی از تولیدات کیوی 
باغات کشور ریز و غیر قابل استفاده 
برای مصارف بازاری است، از این رو 
احداث کارخانه تولید مربای کیوی، 
پودر کیوی و دیگر محصوالت جانبی 
که می توان از کیوی به دست آورد 
فرصت بهره گیری از این بخش از 
منابع در کشور فراهم خواهد شد

مدیرعامل منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس با اشاره به اهمیت کارکرد مناطق ویژه اقتصادی 
گفت: منطق��ه ویژه خلیج فارس در ی��ک دهه اخیر حدود 
9 میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب کرده 

است. 
مس��عود هندی��ان روز چهارش��نبه در گفت وگو ب��ا ایرنا 
اظهارکرد: 3میلیارد و 200میلیون دالر آن درقالب طرح های 
سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده و تعدادی طرح دیگر به 
ارزش 5 میلی��ارد و 600میلیون دالر نیز در حال اجراس��ت 
درحالی ک��ه مذاکرات الزم برای اج��رای چند طرح تولیدی 
ب��ه ارزش 2 میلیارد دالر در حال نهایی ش��دن اس��ت. وی 
اضافه کرد: وجود چهار مجتمع فوالدسازی، دو مجتمع تولید 
شمش آلومینیوم، سه پس��ت اسکله مواد معدنی و نفتی با 
ظرفیت 27 میلیون تن، دو مجتمع گندله سازی و یک پست 
برق فعال به همراه دو مجتمع گندله سازی دیگر و دو نیروگاه 
تولید برق اختصاصی و ده ها طرح دردست اجرا این منطقه را 

به قطب برتر صنایع انرژی بر کشور تبدیل کرده است. 
منطق��ه ویژه صنای��ع معدنی و فلزی خلی��ج فارس واقع 

درغ��رب ش��هر بندرعب��اس در یک��ی از مهم تری��ن نقاط 
اس��تراتژیک جهان؛ سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز واقع 
شده که دسترسی آسان به آب های آزاد، منابع عظیم انرژی 
از جمله نفت وگاز، دسترس��ی به راه های بین المللی ریلی، 
هوای��ی و جاده ای با محوریت ترانزی��ت از مزایای اصلی آن 

محسوب می شود. 
وی ادام��ه داد: منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع معدنی و 
فل��زی خلیج فارس با هدف ایجاد ش��رایط الزم برای جذب 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی جهت ایج��اد واحدهای 
صنعت��ی و معدنی با محوریت صنای��ع انرژی بر و همچنین 
ص��ادرات و واردات مواد فله معدنی و مواد نفتی با اس��تفاده 

از اسکله های اختصاصی تاسیس شده است. 
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
یادآورشد: این منطقه با همجواری با معادن بزرگ سنگ آهن 
گل گهر س��یرجان، پاالیشگاه های نفت بندرعباس و ستاره 
خلیج فارس و همچنین بزرگ ترین بندر کانتینری کشور و 
دارا بودن اسکله اختصاصی تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی 
با ظرفیت ساالنه 12میلیون تن مجهز به نوار نقاله ای به طول 

32کیلومتر از شرایط مناسب و ممتازی برای تکمیل زنجیره 
تولید صنایع معدنی برخوردار است که در کمتر منطقه ای از 

کشور شاهد چنین امکاناتی هستیم. 
هندیان گفت: در ایران به منظور توسعه صادرات غیرنفتی 
و پشتیبانی از تولیدات داخلی هفت منطقه آزاد تجاری و64 

منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده است. 
این مقام مسئول اضافه کرد: از این تعداد 17 مورد شامل 
چهار منطقه آزاد تجاری و 13منطقه ویژه اقتصادی در حال 
فعالیت هستند که درنتیجه کارکرد آنها 150 هزار شغل در 

کشور ایجاد شده است. 
در اطالعات منتش��ره تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
جهان بیش از 3 هزار و 570 منطقه در 133کش��ور جهان 
اعالم شده که در نتیجه فعالیت آنها 150 میلیون شغل ایجاد 

شده است. 
در ای��ن اطالعات، گ��ردش مالی این مناط��ق در چرخه 
اقتصاد جهانی500 میلیارد دالر در سال بیان شده طوری که 
در بخش صادرات 41 درصد مربوط به محصوالت تولید شده 

در این مناطق است. 

جذب 9 میلیارد دالر سرمایه گذاری در منطقه ویژه خلیج فارس

کجا سرمایه گذاری کنیم؟ 

کج��ا س��رمایه گذاری کنی��م؟ پس اندازهای م��ان 
را کج��ا بگذاریم تا س��ود بیش��تری بگیری��م؟ این 
یکی از مهم ترین س��وال هایی اس��ت ک��ه در طول 
زندگی باره��ا برای همه ما پی��ش می آید . وقتی به 
پس اندازی می رس��یم از کس��انی که سررشته ای در 

امور سرمایه گذاری دارند، می پرسیم . 
این س��وال که کجا سرمایه گذاری کنیم، می تواند 
برای آن دسته از مخاطبانی که از نحوه عملکرد آن 
آگاه نیستند بسیار گیج کننده باشد ؛ به همین دلیل 
قب��ل از هر اقدامی باید به هر می��زان که می توانیم 

اطالعات خود را در این زمینه افزایش دهیم . 
همه آدم ها دوس��ت دارند بدانند که کدام فرصت 
سرمایه گذاری از بقیه بهتر است و ساده تر اینکه کجا 
س��رمایه گذاری کنند تا سود بیش��تری نصیب شان 
ش��ود، چراکه هیچ انس��ان عاقلی از اینکه با ریسک 
کمتر س��ود بیشتری نصیبش ش��ود بدش نمی آید.

تجربه نش��ان داده که برخی فرصت ه��ا که در یک 
دوره ای شاید سودآوری باالیی داشته و در دوره های 
بعد این کارکرد را نداش��ته باش��د، چه بسا زیان هم 

بدهند . 
خریدوف��روش ملک ی��ا س��رمایه گذاری در بازار 
بورس جزو پرطرفدارترین راه های س��رمایه گذاری و 
افزایش درآمد و س��ود محسوب می شوند  اما امروزه 
سرمایه گذاری در بخش های دیگر نیز می تواند سود 
سرش��اری را نصیب سرمایه گذاران حرفه ای یا حتی 
مردم عادی کند . افرادی ک��ه به صورت حرفه ای در 
بخش ام��الک فعالی��ت می کند معم��وال خانه های 
مختل��ف را خری��داری ک��رده و در ص��ورت نیاز به 

بهسازی و تعمیر آنها می پردازند.
پس از آن و در صورت مناس��ب بودن شرایط بازار 
و اطمینان حاصل کردن از سود آوری انجام معامله، 
ای��ن امالک را با قیمت های��ی چند برابری به فروش 
می رسانند . تا به امروز افراد بسیاری از همین طریق 
توانسته اند درآمدهای هنگفتی کسب کنند یا حتی 

در جمع ثروتمندترین افراد جهان نیز قرار بگیرند.
ادوارد راس��کی و ساموئل زل دو تن از نامدارترین 
این افرادند که حتی درلیس��ت میلیاردرهای جهان 

نیز قرار گرفته اند.
حتی اگر فعاالن این حوزه ملک مورد نظر خود را 
به فروش نرسانند از درآمد اجاره یا رهن آن استفاده 
خواهند ک��رد . در اصطالح به این روش اس��تراتژی 

خرید و نگهداری گفته می شود.
س��رمایه گذاری دیگری که از آن به عنوان یکی از 
پر طرفدارترین راه های کسب درآمد نام برده می شود 

فعالیت در بازار بورس است.
فعاالن این بخش معموال در زمان کاهش قیمت ها 
س��هام مورد نظر خود را خریداری کرده و تا زمانی 
که این سهام با افزایش ارزش مناسبی همراه نباشد 

آن را به فروش نمی رسانند.
از سوی دیگر سرمایه گذارانی که سهام شرکت های 
مختلف را خری��داری می کنند در صورت مناس��ب 
بودن ش��رایط ب��ازار می توانند به س��رعت مجموعه 

درآمد هنگفتی را کسب کنند.
ن��وع دیگری از س��رمایه گذاران هم وج��ود دارند 
ک��ه پول و س��رمایه خود را در چن��د حوزه مختلف 

سرمایه گذاری می کنند.
در اصطالح به این کار تنوع بخشی گفته می شود . 
در واقع آنها بر این عقیده هس��تند که نیازی نیست 
تمام دارایی و س��رمایه خود را تنها در یک جا به کار 

بگیرند.
از این رو معموال بخشی از پول و دارایی خود را در 
حوزه های پرخطر اما با سود آوری باال سرمایه گذاری 
ک��رده و بخش دیگ��ری از آن را در فعالیت هایی که 
درآمد کمتری داش��ته اما حفظ س��رمایه و کس��ب 
س��ود در آنها تقریبا تضمین ش��ده مورد اس��تفاده 
قرار می دهند. از شیوه های دیگری که معموال برای 
س��رمایه گذاری مورد توجه ق��رار می گیرند می توان 
به اوراق مش��ارکت، حس��اب های س��رمایه گذاری و 

سرمایه گذاری های دو جانبه اشاره کرد.
مدیری��ت س��رمایه گذاری های دوجانب��ه معموال 
به صورت حرفه ای از س��وی شرکت هایی که در این 

زمینه فعال هستند صورت می گیرد.
پولی ک��ه از س��وی س��رمایه گذار در اختیار این 
ش��رکت ها قرار می گی��رد در بخش ه��ای مختلفی 
مانند بازار ب��ورس یا خرید کاالهای اساس��ی مورد 
استفاده قرار گرفته و با توجه به سود به دست آمده 
سهم سرمایه گذار پرداخت می شود . اگر می خواهید 
س��رمایه گذار موفقی باشید باید جریان های کاری و 

روندهای مشخصی را در این زمینه دنبال کنید.
مسلما نخس��تین چیزی که باید مورد توجه قرار 
گیرد، دس��تیابی به درک درس��تی از مفهوم و نحوه 

فعالیت در یک طرح سرمایه گذاری است.
 اگر با نحوه درس��ت اس��تفاده از پول و س��رمایه 
خود آشنا نباشید اشتباهات بسیاری را در این مسیر 
انجام می دهید که برخی از آنها می تواند هزینه های 

سنگینی را نیز برای شما در پی داشته باشد.
از این رو سرمایه گذاری می تواند برای کسانی که 
از نحوه عملکرد آن آگاه نیس��تند بسیار گیج کننده 
باش��د . به همین دلیل قبل از هر اقدامی باید به هر 
میزان که می توانی��د اطالعات خود را در این زمینه 
افزای��ش دهید.آموزش و کس��ب درک درس��تی از 
سرمایه گذاری سبب می شود تا انتخاب هایی عاقالنه 
و درس��ت انجام داده و به موفقیت های خوبی دست 
پی��دا کنید.در نتیج��ه، تمامی این عوامل به ش��ما 
کم��ک می کند تا ثروت و دارای��ی خود را به تدریج 
جمع آوری کرده و در نهای��ت به اهدافی که مدنظر 

دارید دست یابید.
منبع: کارآشنا، کتابخانه فرصت های شغلی

دریچه
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...

کاش درباره برند و طول عمر آن زیاد وقت می گذاش�تم. اگر 
برگردیم به عقب من باید تعریف می کردم شرکت من چیست 
و چه تصویری می خواس�تم مش�تریانم در ذهن ش�ان از من و 
کسب و کارم داشته باشند وقتی برای نخستین بار با نام شرکت 

من آشنا می شدند. 

کیتی وب
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اعط�ای جایزه تعالی تا چ�ه اندازه بر 
رقابت پذیری س�ازمان ها، ش�رکت ها و 
صنایع تاثیر داش�ته و چ�ه تحوالتی را 

در آنها ایجاد کرده است؟ 
رج�ب بیگ�ی:  از زمان��ی ک��ه م��ن در 
س��ازمان مدیریت صنعتی قبول مسئولیت 
کردم، تعدادی پروژه های تحقیقاتی تعریف 
ش��ده که براس��اس این پروژه ها اثربخشی 
جایزه تعالی در ش��رکت ها و س��ازمان هایی 
که موفق به دریافت آن شده اند، در مقایسه 
با ش��رکت ها و س��ازمان هایی که این جایزه 
را دریاف��ت نکرده اند یا اصال در بحث تعالی 

مشارکت نکردند، بررسی شود. 
البته این موضوع که بخواهیم اثربخش��ی 
جایزه تعالی را به صورت علمی و تحقیقاتی 
اس��تخراج کنی��م، کار زمان بری اس��ت اما 
به ص��ورت کلی ش��رکت ها و س��ازمان هایی 
که وارد سیس��تم تعالی س��ازمانی شده اند، 
معتقدن��د که این اق��دام برای آنها بس��یار 
اثربخ��ش ب��وده و باعث ارتق��ای بهره وری، 
کاه��ش هزینه ه��ا و افزای��ش کیفیت کار 
آنها ش��ده اس��ت. عل��ت هم این اس��ت که 
شرکت ها و س��ازمان هایی که وارد سیستم 
تعالی س��ازمانی ش��ده اند، این کار را تداوم 
بخش��یده اند و ب��ا وج��ود اینک��ه ای��ن امر 
هزینه های��ی دارد، در س��ال های متوالی در 
سیس��تم تعالی سازمانی مشارکت می کنند. 
به عب��ارت دیگر ب��ا وجود اینک��ه برای هر 
سازمان و ش��رکتی، ورود به تعالی سازمانی 
و پیاده سازی سیستم تعالی سازمانی و نظام 
مدیری��ت کیفیت هزین��ه دارد اما به صورت 

مداوم در این سیستم مشارکت می کنند. 
می توانیم بگوییم از س��ال 1382 که این 
سیس��تم راه اندازی شده، برخی از شرکت ها 
10 س��ال و برخ��ی دیگر تمام 12 س��ال را 
در این نظام حضور داش��ته اند و این حضور 
موجب ارتقای آنها ش��ده اس��ت. زمانی که 
این کار ش��روع شد ش��اید هیچ شرکتی به 
سطح دریافت گواهینامه نرسیده بود اما در 
سال دوم چند سازمان و شرکت گواهینامه 
و در س��ال س��وم چند س��ازمان و شرکت 
تقدیرنامه دریاف��ت کردند و در حال حاضر 
به س��طحی رس��یده ایم که اهدای تندیس 
زرین را داش��ته ایم، بنابرای��ن این رخدادها 
نشان دهنده این اس��ت که جایزه تعالی در 
عملکرد شرکت ها و سازمان ها اثربخش بوده 
و از همین رو شرکت ها و سازمان ها این کار 
را ت��داوم داده اند و هر س��ال حضور خود را 

پررنگ تر کرده اند. 
اسماعیلی رخ: به طور حتم بر سازمان ها 
و ش��رکت ها تاثیرات��ی دارد. زمان��ی ک��ه 
الگوی تعالی س��ازمانی معرفی ش��د، خیلی 
شناخته ش��ده نب��ود و پی��ش از معرفی این 
سیس��تم بحث های مدیریت کیفیت فراگیر 
وجود داش��ت ولی تنها به عنوان یک فلسفه 
مطرح بود و نظامی برای عملیاتی شدن آن 
در کشور وجود نداشت، این در حالی است 
که الگوی تعالی سازمانی راهکار و ابزاری را 
در اختیار شرکت ها قرار می دهد که فلسفه 
مدیریت کیفیت فراگیر را از حالت ذهنی و 
فلسفی بیرون بیاورند و در سازمان های خود 

مستقر کنند. 
در س��ال 1382 که جای��زه تعالی را به 
اجرا گذاش��تیم هیچ س��ازمانی نتوانس��ت 
به سطوح باال دسترس��ی پیدا کند و همه 
س��ازمان ها در حداقل ها بودند اما امس��ال 
س��ازمان هایی موفق به دریاف��ت تندیس 
بلورین و زرین شدند و این بدان معناست 
که نظام ه��ای مدیریتی آنها توس��عه یافته 
اس��ت. به عبارت دیگر نظام های مدیریت 
این ش��رکت ها و س��ازمان ها اع��م از نظام 
مدیری��ت اس��تراتژیک، مدیری��ت مناب��ع 
انس��انی، مدیریت بهین��ه فرآیندها و نحوه 
راهبری س��ازمان ها تغییر یافته و منجر به 
نتایج خوبی نیز ش��ده اس��ت زی��را الگوی 
تعالی س��ازمانی دو بخش را مدنظر دارد؛ 
هم اقداماتی که سازمان ها انجام می دهند 
و هم نتایج کلیدی که حاصل این اقدامات 
است. به عنوان مثال الگوی تعالی سازمانی 
میزان درآمد، افزایش س��ود، سهم بازار و 
ش��اخص های کالنی را که برای سازمان ها 
مهم اس��ت رصد می کند و م��ورد ارزیابی 
قرار می دهد و چنانچه س��ازمانی به سطح 
دریافت تندیس برس��د، به این معناس��ت 

که ه��م اقدامات خوبی انج��ام داده و هم 
نتایج خوبی به دس��ت آورده کرده اس��ت. 
قاعدتا حرکت در این مسیر کمک می کند 
برای س��ازمان مشخص ش��ود باید به چه 
س��مت و س��ویی حرک��ت کن��د و چگونه 
بهبودهای��ی را ک��ه در ایده ه��ای مدیران 

وجود داش��ته عملیاتی کند. 
مقدم: از آنجا که ش��رکت ها و سازمان ها 
از سازمان مدیریت صنعتی گزارش بازخورد 
دریاف��ت می کنند، س��عی می کنن��د که در 
م��ورد نق��اط قابل بهب��ود خ��ود، اقدامات 
بیش��تری انج��ام  دهن��د. از س��وی دیگ��ر 
شرکت ها و سازمان ها پس از دریافت جایزه 
تعالی، به دنبال دریافت لوگوی ما هس��تند 
تا در سربرگ و تبلیغات خود از آن استفاده 
کنند و این نشان می دهد که خیلی مشتاق 
این جایزه و فرآیند هستند و برای آنها این 
موضوع یک بهبود مستمر است. به طورکلی 
ب��رای ش��رکت هایی که در 12 س��ال اخیر 
به ط��ور مس��تمر در این فرآیند مش��ارکت 
کرده اند، ب��ه اندازه ای ارزش اف��زوده ایجاد 
ش��ده که عالقه مند به طی کردن همیشگی 

این مسیر هستند. 
موض��وع دیگری ک��ه م��ا در بازخوردها 
دریافت کرده ایم، ش��ور و ش��وقی است که 
از ابتدای هر س��ال در س��ازمان ها به وجود 
می آید، زیرا آماده س��ازی ای��ن فرآیند برای 
حضور در جایزه کار بس��یار بزرگی اس��ت. 
اگر برنام��ه زمانی ما برای تحویل اظهارنامه 
مهرماه باشد، از اسفندماه که همایش برگزار 
می شود تا قبل از اینکه اظهارنامه را تحویل 
دهند، فرآین��دی طوالنی را طی می کنند و 
به اذعان مسئوالن س��ازمان ها این موضوع 
موجب ایجاد شور و اشتیاق در آنها می شود 
و این خود یک تحول اس��ت. وقتی که یک 
س��ازمان رو به تعالی است و چنین هیجان 
و اش��تیاقی در آن به وج��ود می آید، قطعا 

اتفاقات خوبی را رقم می زند. 
دری��افت ج��ایزه تع��الی توس�ط 
س�ازمان ها و ش�رکت ها چ�ه تاثیری 
ب�ر برندس�ازی و عرضه بهت�ر کاالها، 
و  ش�رکت ها  خدم�ات  و  محص�والت 

سازمان ها دارد؟ 
رج�ب بیگ�ی: به هر حال ن��ام افراد و 
س��ازمان هایی ک��ه در این جایزه ش��رکت 
می کنن��د و موفق به دریاف��ت گواهینامه، 
تقدیرنام��ه و تندیس  می ش��وند، در تمام 
کشور و در سطح رس��انه ها منعکس و نام 
این ش��رکت ها به عن��وان دریافت کنندگان 
جای��زه تعالی مطرح می ش��ود. طبیعتا در 
چنین ش��رایطی یک نوع برندسازی انجام 
می گی��رد و ش��رکت ها ش��ناخته ش��ده تر 
می ش��وند ام��ا به نظ��ر من بای��د این کار 
توسعه بیش��تری بیابد و پوشش رسانه ای 
قوی تری ص��ورت بگیرد، زی��را این اقدام 
از س��وی رس��انه ها موج��ب می ش��ود که 
فضای رقابتی میان شرکت ها و سازمان ها 
افزای��ش یاب��د و ش��رکت هایی ک��ه ای��ن 
جایزه ه��ا را دریاف��ت می کنند، ش��ناخته 
ش��ده تر شوند و مردم با اطمینان بیشتری 

از آنها کاال یا خدمات دریافت کنند. 
اس�ماعیلی رخ: یک��ی از اه��داف اصلی 
جایزه تعالی همین موضوع بوده اس��ت. در 
س��ال 82 که این کار را ش��روع کردیم سه 
هدف اصلی را مدنظر قرار دادیم؛ هدف اول 
این بود که س��ازمان ها بهبودهایی را تجربه 
کنن��د، ه��دف دوم این بود ک��ه در فضای 
رقابتی ق��رار بگیرند و هدف س��وم این بود 
که تجربیات خود را با یکدیگر تبادل کنند. 
س��ازمان هایی ک��ه در این فرآین��د قرار 

می گیرند، به خصوص آنها که چندین س��ال 
با م��ا همراه بودن��د، می توانن��د بهبودها را 
در مجموع��ه خود مش��اهده و تجربه کنند. 
به عنوان مثال مجموعه فوالد مبارکه از آنجا 
که تندیس زرین را دریافت کرده بود، طبق 
قواعد قبلی باید یک س��ال از فرآیند جایزه 
کنار می رفت اما مس��ئوالن این ش��رکت با 
این استدالل که کنار رفتن از فرآیند جایزه 
باعث می ش��ود یک س��ال از فرآیند بهبود 
نظام های مدیریتی عقب بمانند، درخواست 
کردند که کنار گذاش��ته نشوند و در نهایت 
درخواست این شرکت در کمیته مطرح شد 
و قواع��د به گون��ه ای تغییر یاف��ت که فوالد 
مبارکه مج��ددا بتواند حضور پیدا کند. این 
اتف��اق در حال��ی رخ داد  که ف��والد مبارکه 
سال گذشته باالترین سطح را دریافت کرده 
ب��ود و قاعدتا به دنبال دریافت مجدد جایزه 
نبود، ولی به دنبال ایجاد تحرک و بهبود در 
سیستم خود بود. بقیه سازمان ها هم به تبع 
حضور در سیس��تم جایزه، این موضوعات را 

تجربه می کنند. 
مقدم: به طورکلی ش��رکت ها و سازمان ها 
بسیار عالقه مند هستند که در جایزه تعالی 
مش��ارکت کنند و تجربیات و دستاوردهایی 
را که در جریان مشارکت در این امر کسب 
کرده ان��د، ارائ��ه دهند. به گفته مس��ئوالن 
ای��ن س��ازمان ها و ش��رکت ها حض��ور در 
سیستم تعالی س��ازمانی تاثیر بسیار زیادی 
بر عملکرد آنها دارد و موجب می ش��ود که 
تبلیغ برند آنها بیشتر شو د. البته هنوز جای 
کار بس��یار زیادی وجود دارد تا شرکت ها و 
سازمان ها تبلیغات گسترده تری را روی برند 

خود انجام دهند. 
تعال�ی  جای�زه  اعط�ای  معیاره�ای 
چیس�ت و این معیارها بر چه اساس�ی 

تعیین می شود؟ 
رجب بیگ�ی: ب��رای اعطای ای��ن جایزه، 
ش��رکت ها و س��ازمان ها از ی��ک ت��ا ه��زار 
امتیازبندی می ش��وند. این امتیازبندی ها در 
سه دس��ته کلی یادگیری، خالقیت و نوآوری 
است. در این امتیازبندی بحث توانمندسازها 
و نتایج مطرح است. این سه معیار در 9 معیار 
اصلی می گنجد که بخش توانمندسازها شامل 
ش��اخص مربوط به فرآینده��ا، محصوالت و 
خدم��ات ب��ا 100 امتیاز، اس��تراتژی با 100 
امتی��از، رهبری در س��ازمان ب��ا 100 امتیاز، 
کارکنان با 100 امتیاز و ش��رکت ها و منابع با 

100 امتیاز است. 
در بخ��ش نتای��ج نی��ز نتای��ج کارکنان 
ب��ا 100 امتی��از، نتایج مش��تریان با 150 
امتیاز، نتایج جامعه با 100 امتیاز و نتایج 
کلی��دی ب��ا 150 امتیاز ق��رار دارد. نتایج 
کارکن��ان به این معناس��ت ک��ه کارکنان 
چق��در از حاص��ل کارهای��ی ک��ه انج��ام 
می ش��ود، رضای��ت دارند و چ��ه اندازه از 
وضع اس��تراتژی ها و نقاط کلیدی سازمان 
آگاه��ی دارن��د. نتای��ج مش��تریان به این 
معناست که مشتریان چقدر از محصوالت 
و خدماتی که ارائه می شود، رضایت دارند 
که تمام اینها در بس��تر خالقیت، نوآوری 

و یادگیری مطرح می شود. 
تیم یا کمیته کارشناس�ی خاصی این 
معیارها را تعیی�ن می کند یا معیارهای 
مذک�ور از س�ایر کش�ورها الگوبرداری 

شده است؟ 
رج�ب بیگی: این معیاره��ا از معیارهای 
ام��ا  الگوب��رداری  اروپ��ا  کیفی��ت  جای��زه 
بومی سازی شده اس��ت. در واقع معیارهای 
ش��ناخته ش��ده جهانی اس��ت اما این مدل 
بیش��تر در اروپا پیاده می شود و از همین رو 

ب��ه آن مدل مدیری��ت کیفیت بنی��اد اروپا 
می گوییم. 

اس�ماعیلی رخ: در کش��ور م��ا الگوی 
تعالی س��ازمانی از کش��ورها و اقتصادهای 
بزرگ دنیا که از سال های گذشته وارد این 
فرآیند ش��ده بودند، الگوبرداری شده است. 
بحث های تعالی سازمانی ابتدا در کشورهای 
شرق آسیا و ژاپن آغاز شد و در این کشورها 
از سال 1950 میالدی جایزه دمینگ مطرح 
ش��د. در س��ال 1985 میالدی ابتدا جایزه 
دمین��گ و س��پس در س��ال 1987 جایزه 
مالکوم بالدریج در آمریکا مطرح شد. به تبع 
 EFQM آن اروپایی ها هم الگوی��ی به نام
را طراح��ی کردن��د ک��ه این الگو در س��ال 
1991 در ای��ن قاره طراحی ش��د و الگوی 
اروپایی مدیریت کیفیت اس��ت. ما از س��ال 
1382 این الگو را اخذ و ترجمه و با شرایط 
کش��ور متناسب سازی کرده و تالش کردیم 
که ذیل هر ک��دام از معیارها این موضوع را 
تعریف کنیم که یک س��ازمان متعالی باید 
به چه ش��کل باش��د. برای اینکه سازمان ها 
و ش��رکت ها را مورد ارزیابی ق��رار دهیم با 
این معیارها وارد آنها می ش��ویم و فرآیندها، 
رویکرده��ا، فعالیت ها و نتای��ج آنها را با این 
س��طح عالی و متعالی بررس��ی و مقایس��ه 
می کنیم. در حقیقت بر این اساس مشخص 
می ش��ود که هر سازمانی چه امتیازی دارد، 
ولی اص��ل کار اجرای خواس��ته های الگوی 
تعالی س��ازمانی و این ارزیابی بیرونی است 

که انجام می شود. 
  آی�ا در ی�ک ب�ازه زمانی مش�خص 
تغییرات�ی در ای�ن معیاره�ا ب�ه وجود 

می آید؟ 
مق�دم: آخرین تصمیم  کمیته علمی این 
اس��ت که هر سه س��ال یک بار این الگو به 
روز ش��ود. تاکن��ون چندین بار ای��ن اتفاق 
رخ داده اس��ت و آخری��ن دوره آن امس��ال 
بود که ویرایش 93 الگوی تعالی  س��ازمانی 
طراحی ش��د. طبق تصمی��م کمیته علمی 
تا س��ه س��ال آینده این مدل پایدار خواهد 
بود تا س��ازمان ها بتوانن��د با آن کار کنند و 
براس��اس آن برنامه  ریزی کرده و در فرآیند 
جایزه حضور پیدا کنند. البته اگر الزم باشد 
در س��ه س��ال آینده به روزرس��انی در این 
مدل انجام خواهد ش��د. قس��مت عمده این 
به روزرسانی ها نظراتی است که از شرکت ها، 
ارزیابان و اعضای کمیته علمی اخذ می شود 
 EFQM و احیان��ا اگر تغییرات��ی در مدل
صورت بگی��رد، در جلس��ات متعدد کمیته 
علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد 
و س��پس مطابق با شرایط کش��ور این الگو 

بازطراحی می شود. 
فراخوان ش�رکت ها و س�ازمان برای 
شرکت در جایزه تعالی سازمانی به چه 

شکل است؟ 
مقدم: اسفندماه هر سال پس از برگزاری 
جای��زه تعالی، برنام��ه زمانی س��ال بعد را 
منتشر می کنیم. امسال تبلیغات و فراخوان 
زودتر انجام شد. هر سال در اسفندماه فقط 
برنامه زمانی منتش��ر می ش��د و از فروردین 
و اردیبهشت بس��ته های تبلیغاتی یا انتشار 
آگهی روزنامه انجام می ش��د اما امس��ال در 
دی م��اه بس��ته های تبلیغات��ی و راهنمای 
متقاضی��ان را ک��ه ب��ه ش��رکت ها آموزش 
می دهد چگونه باید در فرآیند جایزه حضور 
پیدا کنند، ارس��ال کردیم و بازخورد بسیار 
خوبی دریافت کردیم. به طوری که پیش از 
برگزاری همایش بس��یاری از شرکت ها که 
اصال با مدل آشنایی نداشتند، اعالم کردند 
قص��د دارند س��ال آین��ده در فرآیند جایزه 

حضور پیدا کنند که این گام بس��یار خوبی 
است. 

تعال�ی  اش�اره کردی�د ک�ه جای�زه 
برگرفته از مدل اروپایی اس�ت. حضور 
در ای�ن فرآیند چقدر کمک می کند که 
شرکت ها به اس�تانداردهای بین المللی 

نزدیک شوند؟ 
رجب بیگی: از آنجا که این مدل برگرفته 
از م��دل اروپای��ی اس��ت، امتیازات��ی که به 
هر ش��رکت اعطا می ش��ود، اگر یک ارزیاب 
اروپایی ه��م این کار را انج��ام دهد، همان 
امتیازه��ا را در نظر می گی��رد، زیرا از همان 
پرس��ش نامه ها و م��دل اروپای��ی اس��تفاده 
می ش��ود. در واقع یک نوع یکسان سازی از 
نظر استانداردها برای این کار به وجود آمده 
است. به عبارت دیگر برای شرکت هایی که 
در اجرای مدیریت کیفیت به س��بک مدل 
اروپایی مش��ارکت کردند، یکسان س��ازی از 

نظر استانداردها به وجود آمده است. 
هرچند که این مدل از بنیاد اروپایی اخذ 
شده اس��ت، اما در کل جهان کم و بیش از 
آن استفاده می شود و حتی مدل »دمینگ« 
و م��دل »مالکوم بالدریج« چن��دان تفاوت 

معناداری با مدل اروپایی ندارند. 
اسماعیلی رخ: سیستم تعالی سازمانی، 
چارچ��وب بین المللی و ش��ناخته ش��ده ای 
اس��ت و امتیازاتی ک��ه س��ازمان ها در این 
ارزیاب��ی کس��ب می کنند، با س��ازمان های 
دیگر در تمام نقاط دنیا قابل مقایسه است. 
به عن��وان مثال اگ��ر س��ازمانی 500 امتیاز 
اخذ کرده اس��ت، به این معناس��ت که این 
س��ازمان توانس��ته حداقل های خوبی را از 
سیستم مدیریت توسعه بدهد و به سطحی 
رس��یده که وارد رقابت با سایر سازمان های 

بین المللی  شود. 
جایزه تعالی س��ازمانی و الگوهای تعالی 
سازمانی از منظر ارتقای بهره وری می تواند 
به رش��د اقتصاد کش��ور کمک کن��د. این 
رش��د اقتصادی از دو منظر می تواند تامین 
ش��ود. یک منظر این اس��ت که نهاده ها را 
افزایش دهیم و منظر دیگر این اس��ت که 
س��رمایه گذاری و اشتغال بیش��تری ایجاد 
کنیم که با توجه به شرایط کشور بسیاری 
از اوق��ات در ای��ن زمین��ه محدودیت هایی 
داریم. اما از آن س��مت می توانیم با ارتقای 
نظام ه��ای مدیری��ت و افزای��ش بهره وری 
کم��ک کنیم که رش��د اقتص��ادی حاصل 
شود و تولید ناخالص ملی افزایش یابد. در 
قوانین کش��ور هم این موض��وع پیش بینی 
شده که درصدی از رشد اقتصادی از محل 
ارتقای به��ره وری تامین ش��ود که یکی از 
مکانیزم ه��ای دقی��ق و ج��دی تحقق این 
موض��وع می توان��د خود ارزیاب��ی و ارتقای 

نظام های تعالی س��ازمانی باش��د. 
تاکن�ون چه تعداد ش�رکت در جایزه 

تعالی سازمانی شرکت کرده اند؟ 
رجب بیگ�ی: ش��رکت هایی ک��ه از ابتدا 
تاکنون در این سیستم حضور پیدا کرده اند 
507 ش��رکت هستند، اما این تعداد شرکت 
ی��ک ه��زار و 127 مرتبه ارزیابی ش��ده اند. 
البت��ه اگ��ر تع��داد ش��رکت های ایران��ی، 
موسس��ات، بانک ها و س��ازمان ها را در نظر 
بگیریم، در واق��ع تعداد کمی در این جایزه 
ش��رکت کرده ان��د. در ای��ن راس��تا یکی از 
وظایف رس��انه ها این است که اطالع رسانی 
وس��یع تری در مورد جایزه تعالی س��ازمانی 
انج��ام دهند. زیرا ما از نظر منابع انس��انی، 
زمی��ن مح��دود هس��تیم،  و  ان��رژی  آب، 
بنابرای��ن چاره ای نداریم جز اینکه بهره وری 
فعالیت ه��ا را افزایش دهی��م و نظام تعالی 
س��ازمانی می تواند این بهره وری را افزایش 
 ده��د؛ به طوری که از همی��ن منابع موجود 
خروجی ها و تولیدات بیشتری داشته باشیم. 
باوجود اینکه 12 سال از شکل گیری جایزه 
تعالی س��ازمانی می گ��ذرد، اما هن��وز دوران 
طفولیت خود را می گذراند. یکی از راهکارهای 
این موض��وع که دوران طفولی��ت این جایزه 
طی ش��ود، این اس��ت که تعداد شرکت ها و 
سازمان های مش��ارکت کننده افزایش یابد و 
حتی به این سمت برویم که برای شرکت ها و 
سازمان ها، حضور در این فرآیند الزام شود. اگر 
حضور شرکت ها و سازمان ها در سیستم تعالی 
سازمانی الزامی شود، بهره وری در کشور چند 

برابر افزایش می یابد. 

در حال�ی 12 دوره از برگ�زاری جای�زه ملی تعالی س�ازمانی می گذرد که 
مس�ئوالن برگزاری آن معتقدند که ای�ن فرآیند هنوز دوران طفولیت خود 
را می گذران�د و باید تعداد ش�رکت ها و س�ازمان های حاضر در آن افزایش 
یابد. به گفته آنها، جایزه تعالی سازمانی و الگوهای تعالی سازمانی از منظر 

ارتقای بهره وری می تواند به رشد اقتصاد کشور کمک کند. 
در س�ال 1382 که جایزه تعالی برای نخستین بار اجرا شد، هیچ سازمانی 
نتوانس�ت به سطوح باال دسترسی پیدا کند و همه س�ازمان ها در حداقل ها 
بودند. اما امسال سازمان هایی موفق به دریافت تندیس بلورین و زرین شدند 
و این بدان معناست که نظام های مدیریتی آنها توسعه یافته است. به عبارت 
دیگر نظام های مدیریت این ش�رکت ها و س�ازمان ها اع�م از نظام مدیریت 

استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بهینه فرآیندها و نحوه راهبری 
س�ازمان ها تغییر یافته و منجر به نتایج خوبی نیز ش�ده اس�ت، زیرا الگوی 
تعالی س�ازمانی دو بخ�ش را مدنظر دارد؛ هم اقداماتی که س�ازمان ها انجام 
می دهند و هم نتایج کلیدی که حاصل این اقدامات اس�ت. در مراسم اهدای 
تندی�س تعالی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید 
کرد ک�ه تصمیم گیرندگان در س�ازمان ها باید با پیاده س�ازی اخالق متعالی 
ش�رایطی فراهم کنند تا به باالترین درجات رشد و آبادانی برسیم. »فرصت 
امروز« در میزگردی که با حضور مجتبی رجب بیگی، دبیر جایزه ملی تعالی 
سازمانی و مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، مهدی اسماعیلی رخ رییس 
مرکز تعالی س�ازمانی و مدیر جایزه ملی تعالی س�ازمانی و پریس�ا طرفدار 
مقدم، سرپرست دبیرخانه جایزه داشته است و ابعاد و زوایای مختلف جایزه 

ملی تعالی سازمانی را مورد بررسی قرار داده است.

در میزگرد »فرصت امروز« با مسئوالن جایزه ملی تعالی مطرح شد

 جایزه تعالی سازمانی
نمره قبولی گرفته است
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دریافت نشان استاندارد بین المللی 
راهی به سمت اعتبار

هر ش��رکت یا واحد تولیدی، ب��رای بهبود عملکرد 
و کیفیت خود، به مش��وق نی��از دارد. یکی از بهترین 
مش��وق ها برای مدیران هر مجموعه، دریافت نش��ان 
استاندارد بین المللی یا انواع تقدیرها در حوزه کیفیت 
و خدمات است. نشان استاندارد بین المللی iso  یکی 
از شناخته شده ترین نش��ان های کیفیت در دنیاست. 
اما داس��تان استاندارد iso از سال 1964 میالدی آغاز 
ش��د؛ زمانی که نمایندگانی از 25 کش��ور در موسسه 
مهندس��ان عمران لندن با یکدیگر مالق��ات کردند و 
تصمیم به ایجاد یک موسس��ه بین المللی اس��تاندارد 
برای وحدت استانداردهای صنعتی گرفتند. تصمیمی 
که از فوریه س��ال بعد به طور رس��می عملی ش��د و از 
آن زمان، اهدای این نش��ان به موسس��ات و واحدهای 
صنعتی و تولیدی متعددی در سراس��ر جهان از س��ر 
گرفت��ه ش��د، این روند همچن��ان ادام��ه دارد. مبنای 
تصمیم گیری در این نهاد، بس��یار قانونمند و متشکل 
از شورای تصمیم گیری، کمیته فنی، شورای نظارت بر 
عملکرد و کمیته جمع آوری اطالعات است. شاید برای 
بسیاری، این پرسش مطرح باشد که مدیران این مرکز 
براساس چه اصولی برای اهدای این نشان تصمیم گیری 
می کنند؟ موارد زیر، برخ��ی از مهم ترین عوامل برای 

اهدای این جایزه هستند: 
تمرکز بر مشتری ها: وفاداری به مشتریان، احترام 
به مراجعان و حفظ حقوق مش��تری، ارائه محصوالت 
منطبق با نیازهای جامعه با حداکثر کیفیت، بخشی از 

مواردی هستند که باید رعایت شوند.
تیم رهبری: مدیریت، یکی از مهم ترین ارکان در 
روند ارائه خدمات تلقی می شود، بر این اساس توجه 
به دانش، چگونگی سیس��تم مدیریت و س��بک های 

رهبری اهمیت زیادی دارد. 
کارکنان: نحوه فعالیت کارکنان، رضایت از حقوق 
و دس��تمزد، باالترین نرخ بهره وری و راندمان کاری، 

تعهد اخالقی و رضایت شغلی کارکنان.
توجه به مس�ائل زیست محیطی: حداقل آلودگی 
زیست محیطی، تولید محصوالت دوستدار محیط زیست، 
باف��ت طبیعی/منطق��ه ای   ع��دم آسیب رس��اندن ب��ه 

و مسائلی مشابه. 
پیش�رفت در طول زمان: پیش��رفت هر یک از 
بخش ها یا مجموعه آنها در طول بازه زمانی مشخص. 
از س��وی دیگ��ر پرس��ش دوم این اس��ت که چرا 
دریافت این نشان، برای واحدهای تولیدی و صنعتی 
اهمی��ت دارد؟ پاس��خ باز هم در چن��د عامل اصلی 

طبقه بندی می شود: 
نخس��ت صرفه جویی در هزینه ها از طریق ادراک 
بهتر بر نقاط ضعف و قوت کاری و ارتقای محصوالت 
تولیدی برای حفظ جایگاه به دست آمده. دوم ایجاد 
فض��ای رقابتی موثر تر با س��ایر محصوالت مش��ابه 
موج��ود در بازار. س��وم افزایش روحی��ه کارمندان 
در رده ه��ای مختلف س��ازمانی و بهبود عملکرد آنها 
براساس افزایش عزت نفس و وفاداری شغلی. چهارم 
افزایش فعالیت های مش��ارکتی و بین المللی با تکیه 
بر کسب مقام اس��تاندارد بین المللی و جلب اعتماد 
برای مشارکت های تولیدی. پنجم کاهش هزینه های 
تولیدی و قطعات معیوب و ناکارآمد به سبب افزایش 
حساس��یت تیم مدیریتی و بهب��ود روحیه کارکنان. 

ششم افزایش مشتری ها و سود اقتصادی بیشتر. 
دریاف��ت جوای��ز iso تا اوایل ده��ه 90 میالدی، 
به ط��ور محسوس��ی در کش��ورهای اتحادی��ه اروپا 
باالتری��ن رک��ورد را داش��ت اما از اواس��ط این دهه 
تاکنون سهم کش��ورهای دیگر نقاط جهان در حال 
پیش��رفت و صعود است. به شکلی که از شرکت های 
مش��هور اروپایی تا مجموعه های کمتر شناخته شده 

آسیایی، موفق به دریافت این جایزه شده اند. 

شرکت های نام آشنا؛ تثبیت موفقیت ها 
شرکت خودروسازی »فراری«، یکی از مشهورترین 
دریافت کننده های اروپایی iso است. اما توجه به علل 
دریافت، نش��ان می دهد در نظ��ر گرفتن برخی نکات 
ساده چه تبعات ارزشمندی دارد. نشان کنترل کیفیت 
و حفاظت از محیط زیس��ت، به سبب توجه مسئوالن 
شرکت فراری به احترام به طبیعت و حداقل آلودگی 
زیس��ت محیطی به آنها اهدا شده است. مسئله مهم 
دیگر در مجموعه تولیدی فراری، به نوع روابط کارکنان 
بازمی گردد. رعایت حقوق شغلی کارکنان، از کارکنان 
رده پایین تا مدیران ارشد باعث شده این شرکت جزو 
استانداردترین ش��رکت ها از لحاظ رده بندی سازمانی 
قرار گی��رد. »المبورگینی« نیز از دیگر ش��رکت های 
شناخته شده خودروساز در دنیاست که نه تنها جوایز 
متعدد جهانی، بلکه جایزه استاندارد بین المللی را برای 
احترام ب��ه طبیعت در کنار کیفیت به دس��ت آورده. 
ش��اید به زعم برخی، دریافت چنین جوایزی تاثیری 
بر شرکت های عظیم و شناخته شده ای چون فراری و 
المبورگینی ندارد اما جالب است اگر بدانیم، مدیریت 
مجموعه فراری در جدیدترین اظهارنظرهایش بر تاثیر 
مستقیم نشان های استاندارد، بر افزایش دقت و مهارت 
کارمندان و مدیران مجموعه تاکید کرد و دریافت این 
جوایز را عاملی برای تعهد و انگیزه هرچه بیش��تر در 

ارائه محصوالتش ارزیابی کرد. 

شرکت های کمتر شناخته شده؛ در مسیر توسعه 
ش��رکت نوپای »اغذیه« که از سال 2004 فعالیت 
خود در عرصه تولید مواد غذایی در ابوظبی آغاز کرد 
موفق ش��د با کیفیت محصوالت خود نظر ش��ورای 
تصمیم گی��ری بخش محصوالت غذایی iso را جلب 
کند و به دریافت این جایزه نائل ش��ود. این شرکت 
نمون��ه خوبی از صع��ود پس از دریاف��ت این جایزه 
است. روند توسعه و پیشرفت سریع این شرکت پس 
از دریافت جای��زه اس��تاندارد بین المللی، در عرصه 
صادرات و تاس��یس ش��عب موفق در مصر، ترکیه و 
بس��یاری از کش��ورهای حوزه خلیج فارس و امضای 
قرارداده��ای همکاری ب��ا ش��رکت های مواد غذایی 
بین المللی، نمونه هایی از اثربخش��ی مستقیم نشان 
اس��تاندارد بین المللی بر توس��عه موف��ق واحدهای 

تولیدی است. 

آزمـــوده

المیرا اکرمی

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت



موزه ۱۳۶ میلیون دالری در دوبی
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، طبق 
برنامه ری��زی ص��ورت پذیرفت��ه قرار 
ش��ده تا س��ال ۲۰۱۷ در ش��هر دوبی 
ساختمانی با ظاهری عجیب و با عنوان 
موزه آینده افتتاح شود و همان طور که از نامش برمی آید از 
آن به عنوان یک موزه و همین طور یک آزمایشگاه تحقیقاتی 
استفاده شود. محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات 
متحده عربی در توییتی ذکر کرده که موزه آینده، محیطی 
خواهد بود برای ذهن های خالق تا بتوانند ایده های مرتبط 
به سرویس ها و نمونه های اولیه محصوالت پیشرفته آتی را 
آزمایش کرده، بودجه الزم را برای آنها به دست آورده و در 
نهایت به بازاریابی شان بپردازند.  ساختمان مذکور با صرف 
هزینه ای ۱۳۶ میلیون دالری بنا نهاده خواهد ش��د و فقط 
هفت دقیقه از برج خلیفه، بلند ترین س��ازه س��اخته شده تا 
به اکنون توس��ط انس��ان، فاصله خواهد داشت. شیخ محمد 
می گوید: »در موزه آینده مخترعان و کارآفرینان می توانند 
طرح ها و ایده های خودش��ان را به نمایش گذاش��ته و هدف 
بدل گشتن آنها به واقعیت و جهانی شدنشان را دنبال کنند. 
آینده به کسانی تعلق دارد که می توانند آن را تصور، طراحی 
و اجرای��ی کنن��د. در حالی که دیگ��ران تالش به پیش بینی 
آینده دارند امارات متحده عربی در حال ساختن آن است.«

 USB 3 و پشتیبانی ماوس
در آی پد

ب��ه گ��زارش انگج��ت، 
اپ��ل عرضه آی پد ۱۲.۹ 
اینچ��ی را ت��ا نیمه دوم 
س��ال ۲۰۱۵ به عقب خواهد انداخت. این رس��انه همچنین 
  USB 3.0 گ��زارش ک��رده ک��ه آی پِد بزرگ اپ��ل از درگاه
پشتیبانی خواهد کرد و امکان اتصال ماوس را نیز در اختیار 
کاربر قرار خواهد داد. پیش از این نیز شاهد شایعاتی پیرامون 
ل��وازم جانب��ی جدید و ابزارهای ورودی متفاوت برای آی پد 
پرو )iPad Pro( بودیم. حال گزارش شده که امکان اتصال 
م��اوس و صفحه کلید مس��تقل به آی پ��د ۱۳اینچی وجود 
خواهد داشت.  اپل همچنین قصد دارد سرعت شارژ شدن 
آی پد بعدی را نیز افزایش دهد تا تبلت در زمان کوتاه تری 
شارژ شده و در اختیار کاربر قرار گیرد. احتماال باید منتظر 
فناوری شبیه به QuickCharge کوالکام در نسل بعدی 
پردازنده های س��ری Ax اپل باش��یم.  اپل از مدت ها قبل 
ام��کان اتص��ال صفحه کلید های فیزیکی از طریق بلوتوث را 
در اختیار کاربران آی پد قرار داده است اما اگر قرار باشد در 
آی پد بعدی شاهد پشتیبانی از ماوس نیز باشیم آن وقت باید 
تغییراتی در رابط کاربری iOS نیز ایجاد ش��ود. پش��تیبانی 
از درگاه USB 3.0 خود می تواند سرعت انتقال اطالعات 

بین کامپیوتر و آی پد پرو را افزایش دهد. 

معرفی نخستین نایب رییس خارجی 
تویوتا

به گزارش نیویورک تایمز، تویوتا موتور 
برای نخستین بار در تاریخ هشت دهه ای 
خ��ود، ی��ک نایب ریی��س غیرژاپنی را 
انتخ��اب کرد که منعکس کننده اهمیت 

کسب و کار خارجی این شرکت ژاپنی است. 
دیدیه لوروآ، فرانس��وی ۵۷ س��اله ای که اکنون بر کسب و کار 
اروپایی تویوتا نظارت دارد، نایب رییس این شرکت خواهد شد. 
لوروآ یکی از مدیران ارشدی است که در سال ۱۹۹8 پس از ۱۶ 
سال کار در رنو به تویوتا پیوست. تویوتا همچنین جولی هامپ 
را به عنوان مدیر اجرایی انتخاب کرد و به تعداد اندک مدیران 
ارشد غیرژاپنی در تویوتا افزود. خانم هامپ درحال حاضر مدیر 
ارتباطات تویوتا موتور آمریکای ش��مالی اس��ت. اقدام تویوتا به 
منزله تغییر جهت اساسی در این شرکت است که موقعیت های 
ارشد آن معموال در اختیار مردان ژاپنی بوده است. اخیرا بعضی 
از ش��رکت های ژاپنی از مدیران خارجی و زنان بیش��تری در 
پست های مدیریتی استفاده کرده اند. شرکت های ژاپنی از سوی 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن برای متنوع کردن موقعیت های 
مدیریتی تحت فش��ار قرار دارند. آبه س��هم ۳۰ درصدی زنان 
در پس��ت های مدیریتی تا س��ال ۲۰۲۰ را هدف گذاری کرده 
است. تویوتا که بزرگ ترین شرکت ژاپن از نظر سود و سرمایه 
بازار اس��ت، حدود 8۳ درصد از خودروهایش را خارج از ژاپن 
می فروشد و حدود دو سوم خودروهایش را خارج از این کشور 
تولید می کند. بزرگ ترین رقیبان تویوتا، فولکس واگن آلمان و 

جنرال موتورز آمریکا هستند. 

تولید خودروی ایران با افزایش ۴۶.۷ درصدی در سال ۲۰۱۴ به یک میلیون و ۹۰ هزار 
و 8۴۶ دستگاه رسید.

س��ازمان بین المللی سازندگان وس��ایل نقلیه موتوری با انتشار آمار تولید خودروی 
جه��ان در س��ال ۲۰۱۴ اع��الم ک��رد تولید خ��ودروی ای��ران در این س��ال به باالی 
یک میلیون دس��تگاه رسیده است. براس��اس این گزارش تولید خودروی ایران در این 
سال با رشد ۴۶.۷ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به یک میلیون و ۹۰ هزار 
و 8۴۶ دس��تگاه رسیده اس��ت.تولید خودروی س��واری ایران در این سال ۹۲۵ هزار 
و ۹۷۵ دس��تگاه بوده اس��ت. ایران در این س��ال همچنین ۱۶۴ هزار و 8۷۱ دستگاه 
خودروی تجاری تولید کرده اس��ت. میان کشورهای خودروساز جهان، ایران رتبه ۱8 
را در س��ال ۲۰۱۴ به خود اختصاص داده است. چین با تولید ۲۳میلیون و ۷۲۲هزار 
دس��تگاه بزرگ ترین خودروس��از جهان در این سال بوده است و آمریکا با ۱۱ میلیون 
و ۶۶۰ هزار دس��تگاه در رتبه دوم و ژاپن با ۹ میلیون و ۷۷۴ هزار دس��تگاه در رتبه 
س��وم قرار گرفته اند.کش��ورهایی مثل ایتالیا، اس��ترالیا، اتریش و هلند تولید خودروی 
کمتری نس��بت به ایران در سال ۲۰۱۴ داش��ته اند. ایران میان تولیدکنندگان خودرو 
طی س��ال ۲۰۱۴ دو رتبه صعود داشته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۳ که ۷۴۳هزار 
دس��تگاه خودرو تولید کرد ۲۰ اعالم ش��ده بود. به لحاظ میزان رشد تولید خودرو در 
سال ۲۰۱۴ رتبه دوم جهان به ایران رسیده است. فنالند با رشد ۴8۴ درصدی تولید 
خودروی خود در س��ال ۲۰۱۴ در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. کل تولید 

خودروی فنالند در این س��ال ۴۵هزار دس��تگاه اعالم ش��ده اس��ت.

مقصد وام های بانکی
یافته های یک پژوهش با بهره گیری از ۱۱ مولفه 
موثر در تقاضا و بهره مندی وام و اعتباری بانکی، 
ویژگی های افراد وام گیرنده را تشریح کرده است. 
بر این اساس از لحاظ شاخص های اقتصادی »افراد 
پ�ر درآمد«، »ش�اغالن«، »موجران و مس�تمری 
بگی�ران« و »کارکنان دولتی« تقاضای بیش�تری 
را نس�بت به »اف�راد ک�م درآم�د«، »محصل« و 
»خانه دار« داش�ته اند. این گزارش اثبات کرده که 
موسس�ات اعتباری به دلیل ریسک نکول تمایل 
بیش�تری ب�ه وام دادن به کارکنان دول�ت دارند. 
از نظ�ر ش�اخص های غیر اقتصادی نی�ز تقاضای 
»م�ردان«، »جوانان ۳5 تا 40 س�ال«، »متاهالن« 
و »تحصیلکردگان دانشگاهی« نسبت به »زنان«، 
»افراد مس�ن«، »مجرد« و »بی سواد« بیشتر بوده 

است. 

گزارشی منتشر شده که در آن به بررسی میزان درآمد مشاغل مختلف در ایران پرداخته شده 
است، همین موضوع بهانه ای شد که ما آن را از نگاه خودپردازی خود بررسی و تحلیل کنیم. 

کارشناسان خودپرداز ساعت ها بررسی کردند و به نتیجه جالبی رسیدند که عالوه بر این لیست، 
لیست مخفی دیگری هم وجود دارد که در واقع نقش اصلی و درآمد اصلی کشور متعلق به این 

دوستان است، منتها چون خالف قانون و زیرمیزی است دیده نمی شود. 
رتبه اول: اختالس

این شغل در لیست مش��اغل زیرزمینی با درآمد متوس��ط ماهانه ۴۰ میلیارد تومان در صدر 
مشاغل پردرآمد قرار دارد. تنها ایراد این کار مانند همه مشاغل زیرزمینی ریسک باالی آن است. 
افرادی که مشغول به انجام این شغل اند و ش��بانه روز در حال خدمت کردن و زحمت کشیدن 

هستند همیشه در تیررس اتهام قرار داشته و امکان اینکه از کار بیکار شوند وجود دارد. 
رتبه دوم: دزدی و جیب بری

این شغل همیشه در طول تاریخ مظلوم واقع شده، طوری که گهگاه به عنوان توهین نیز استفاده 
می شود، ولی طی تحقیقات دقیق و فنی خودپرداز این شغل بسیار عمومیت دارد. در واقع تحلیل این 
شغل نیازمند تفکیک محتوا و فرم است. به این صورت که در زمینه محتوایی موارد بسیاری دزدی و 
جیب بری داریم، ولی در زمینه فرم می تواند هر لباسی را به تن کرده و در جاهای مختلف بروز و ظهور 
کند. درآمد متوسط ماهانه این شغل از ۳۵ هزار تومان تا ۱۲ میلیارد تومان متغیر است. از آنجایی که 

این شغل پروژه ای است، نمی توان روی آن به عنوان شغل ثابت حساب باز کرد. 
رتبه دوم: قاچاق کاال

این شغل ظاهر و نامی زیر زمینی دارد ولی چیزی که کارشناسان ما گوشزد کردند این بود که 
اتفاقا در بسیاری موارد روزمینی و بسیار علنی است. به این صورت که اگر یک بار به بازار سر بزنید 
متوجه می شوید کاالهایی در بازار است که مشخص نیست از کجا وارد کشور شده اند. در واقع قاچاق 
میزان ریسکش از موارد باال کمتر و طبعا درآمدش نیز پایین تر است. بازه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد 

درآمدی است که کارشناسان ما در بررسی از آن ثبت کرده اند. 
رتبه سوم: قاچاق مواد مخدر

در دس��ته بندی موارد قاچاق این مورد از مورد باال ریس��ک باالتری دارد. در واقع افرادی که 
مشغول خدمت در حوزه مواد مخدر و اشاعه و نشر آن هستند همیشه در مظان اتهام قرار داشته 
و این ترس را دارند که دس��تگیر شوند. البته اگر درآمدشان زیر ۵۰ میلیون تومان درماه باشد 
این ترس باالتر اس��ت و هرچه درآمد بیش��تر می شود ترس کمتر شده تا جایی که در نقطه ای 

کال صفر می شود. 

عرصه فعالیت های تجاری کریس�تیانو رونالدو وارد فاز تازه تری ش�ده اس�ت و وارد شدن به دنیای مد و تولید لباس، سرگرمی تازه تر کریس به حساب می آید. به غیر از 
لباس زیر و پیراهن حاال نوبت به کفش های CR7 رسیده تا بازار را تکانی بدهد.

دادگاه ایتالی��ا هنرپیش��ه زن ایتالیای��ی را 
ب��ه خاطر خوردن ش��ام با والدیمی��ر پوتین 
به هش��ت م��اه زن��دان و پرداخ��ت جریمه 

۶۰۰ یورویی محکوم کرد. 
اورن��ال موتی در س��ال ۲۰۱۰ در مراس��م 
شامی که والدیمیر پوتین برای خیریه ترتیب 
داده بود شرکت کرد از این رو نتوانست برای 
بازی در تئاتر »پوردنونه« ش��هری در شمال 

ایتالیا حضور یابد. 
اگ��ر رییس جمه��ور روس��یه تح��ت تاثیر 
تحریم های اعمال ش��ده از ط��رف غرب قرار 
دارد، اروپایی ها هم گویا به طور غیرمس��تقیم 

تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته اند. 
اورن��ال موتی اکنون این موضوع را به خوبی 
می داند، چون ش��ام خوردن او ب��ا والدیمیر 
پوتی��ن در ۱۰ دس��امبر ۲۰۱۰ برایش گران 

تمام ش��د! دادگاه ایتالیا او را به هش��ت ماه 
زن��دان و پرداخ��ت جریم��ه ۶۰۰ یوروی��ی 

محکوم کرده است. 
اما جرمش چه بود؟ 

حاضر نش��دن ب��رای اجرا در س��الن تئاتر 
»وردی پوردنونه« در ش��مال ایتالیا به خاطر 
شرکت در مراسم شام خیریه سن پترزبورگ 
به همراه رییس جمهور روس��یه؟ نه... موضوع 
جدی ت��ر از ای��ن حرف هاس��ت. او برای عدم 
حض��ورش در تئات��ر درخواس��ت مرخص��ی 
استعالجی کرده بود و دادگاه ایتالیا حکم بر 
جعلی بودن گواهی ارائه ش��ده این هنرپیشه 

مبنی بر ناراحتی حنجره را داد. 
البته جش��ن و مراسم »خیریه« که توسط 
بنیاد فدراسیون به نفع کودکان بیمار ترتیب 
داده ش��ده بود، س��روصدای زیادی به همراه 

داشت. 
ژرارد دپاردی��و، ش��ارون اس��تون، کوی��ن 
کاس��تنر و مونیکا بلوچ��ی از جمله مهمانانی 

بودند که در این مراسم شام حضور داشتند. 
اما خیلی زود مش��خص ش��د ک��ه بنیاد ذکر 
ش��ده در لیس��ت موسس��ه های خیریه ثبت 
نش��ده اس��ت. )و تازه ماه بع��د از آن به ثبت 

رسیده است(
ع��الوه بر آن، رس��انه های روس��یه نامه ای 
سرگش��اده از م��ادر یک کودک بیم��ار ارائه 
کردند که هیچ مبلغی از پول جمع آوری شده 
در این مراسم به دست آنها نرسیده بود. این 
افشاگری ها رسوایی بزرگی به بارآورد که در 

نهایت منجر به پرداخت پول ها شد. 
دادگاه ایتالیا، اورنال موتی را به جرم جعل 
م��درک به حبس��ی بیش از آنچه دادس��تان 
درخواست کرده بود )۵-۶ ماه( محکوم کرد. 
با این حال، این هنرپیشه می تواند با پرداخت 
خسارتی معادل ۳۰ هزار یورو به سالن تئاتر 
وردی ش��هر پوردنونه از محکومیت زندان در 

امان بماند. 
منبع: فیگارو

محکومیت به جرم خوردن شام با پوتین! 

مشاغل زیرزمینی پردرآمد

در ماه های اخیر به صورتی غیرمنتظره، امید 
روی یک تشکل سیاس��ی جدید »پودموس« 
)ما می توانیم( تبلور یافته اس��ت. درحالی که 
در بیشتر کش��ورهای اروپایی احزاب سیاسی 
به ش��دت بی اعتبار ش��ده اند اما در اس��پانیا، 
ای��ن ح��زب از موفقیتی غیرقاب��ل پیش بینی 
برخوردار ش��ده اس��ت. آق��ای ایگلس��یاس، 
دبیرکل حزب پودموس که اس��تاد سخنرانی 
اس��ت و همی��ن امر وی را به مق��ام دبیرکلی 
حزب رس��انده، این روزها به شدت فعال است 
تا خود را ب��رای انتخابات عمومی که احتماال 
تا ۲۰ دس��امبر ۲۱۰۵ برگزار می شود، آماده 
کن��د. امروز بیش��تر نظرس��نجی ها پودموس 
سیاس��ی  نی��روی  نخس��تین  به عن��وان  را 
اس��پانیا معرفی می کنند. البت��ه گردانندگان 
»پودموس« می دانند که نظرسنجی، صندوق 

رأی نیست. 
به گفته دبیرکل پودموس وجود ۷ میلیون 
اسپانیایی با درآمدی کمتر از هزار یورو در ماه 
مایه شرمندگی دولت اسپانیا به عنوان یکی از 
مهم ترین کش��ورهای اروپایی است. از دیدگاه 
وی »سختگیری های اقتصادی به حل بحران 
کمکی نکرده اس��ت. این تدابیر نتوانس��ته  اند 

س��ه مش��کل اساس��ی اس��پانیایی ها یعن��ی 
»بیکاری، بدهی ها و بی عدالتی« را حل کنند. 
هر س��ه آنها طی این سال ها افزایش یافته اند، 
فقط اعت��راض ما به رنج طبقه مس��تضعف و 
متوسط نیست، اعتراض ما به تدابیر ناکارآمد 
دول��ت آق��ای راخ��وی اس��ت«. درحالی که 
از ه��ر دو بیکار اس��پانیایی یکی مس��تمری 
از بزرگ ترین  دریافت نمی کند، ۳۵ موسس��ه 
شرکت های اس��پانیایی ازطریق شعبات خود 
در بهش��ت های مالیات��ی از پرداخ��ت مالیات 
می گریزند. از سال ۲۰۰۹ نیم میلیون کودک 
در چنگال فقر گرفتار ش��ده اند اما ثروت های 

بزرگ افزایش می یابند. 
 ب��ا وجود آم��ار مثبتی که درب��اره اقتصاد 
اس��پانیا منتش��ر می ش��ود، مردم این کشور 
نش��انه ای از بهب��ود اقتصادی در کشورش��ان 

نمی بینند. 
اگرچه راخوی در س��خنرانی س��االنه خود 
خطاب به مردم اس��پانیا از عملکرد اقتصادی 
دولتش دفاع می کند و اعتقاد دارد با توجه به 
سیاست هایی که وی به اجرا گذاشت اسپانیا از 
رکود اقتصادی خارج شده و به رشد اقتصادی 
رسیده اس��ت، اما مخالفان و مردم این کشور 
نظر دیگری داش��ته و مدعی اند اسپانیا اکنون 
باالتری��ن نرخ بیکاری را در میان کش��ورهای 
عضو اتحادی��ه اروپا دارد. دول��ت اعالم کرده 

است اسپانیا در سال ۲۰۱۴ حدود ۱/۴ درصد 
رشد اقتصادی داشته است و برای امسال نیز 
پیش بینی می ش��ود که رشد اقتصادی کشور 

به ۲ درصد برسد. 
ام��ا مردم هیچ نش��انه ای از بهبود ش��رایط 
زندگ��ی  در  و  کشورش��ان  در  اقتص��ادی 
روزم��ره خ��ود نمی بینند. بی��کاران همچنان 
صف ه��ای  کاریاب��ی  مراک��ز  مقاب��ل  در 
 طوالن��ی می بندن��د. براس��اس آمار رس��می 
۲۳/۷ درص��د جمعی��ت فع��ال کش��ور بیکار 
هستند و هیچ چش��م اندازی برای کاهش آن 

نیز وجود ندارد. 
اجرای طرح های ریاضت اقتصادی نیز تاثیر 
منفی زیادی بر زندگی مردم گذاش��ته است. 
درآمد هر خانواده در اس��پانیا در سال اکنون 
به ۱۱هزار و ۵۱۹ یورو رس��یده که رقم بسیار 
پایین��ی در اتحادیه اروپا به حس��اب می آید. 
اس��پانیا از نظر نابرابری های درآمدی و ثروت، 
در زمره بدترین کشورهای اروپایی قرار دارد. 
براساس آمار سازمان آمار اروپا لتونی، اسپانیا، 
پرتغ��ال، یون��ان و ایرلند رتبه های نخس��ت 
تا پنج��م را از نظ��ر نابرابری ه��ای اجتماعی 
در اروپ��ا را به خود اختص��اص داده اند. طبق 
اعالم بانک مرکزی اس��پانیا میزان بدهی های 
عمومی در پایان سال ۲۰۱۴ به یک تریلیون 

و ۳۴ میلیارد یورو رسیده است. 

 »بیکاری، بدهی  و بی عدالتی«؛ مشکالت اساسی اسپانیایی ها

 اسفندماه زمان بیداری زمین و بهترین موقع برای کاشتن درخت یا گل کاری است. آب وهوای 
ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر، با توجه به تغییرات جوی  رو به گرم و خشک شدن می رود. 
کمبود آب هم که به مشکلی جهانی و جدی تبدیل شده دست به دست داده تا امسال با توجه و دقت و 
نکته بینی بیشتری گیاهی را انتخاب کنیم که به کاهش آلودگی هوا کمک کند و  همزمان به آبیاری 
زیاد هم نیاز نداشته باشد.  با توجه به افزایش و رشد جمعیت شهرنشین و باال رفتن میزان آالینده های 
موجود در هوا و از آن طرف کمبود بارندگی و ذخیره آب، چاره ای نیست جز آنکه به سهم خود کاری 
برای مقابله با از بین رفتن محیط زیست انجام دهیم.   موضوع مبارزه با کم آبی و آلودگی هوا این روزها 
درست به علت آنکه اثر مستقیم روی زندگی تک تک افراد اجتماع دارد، در همه جای دنیا موضوع 
مهم روز است. این هفته در بیشتر شهر های اروپا، بچه های دبستانی را برای کاشتن نهال از طرف 
مدرسه به اطراف شهر یا پارکی برده و به آنها کاشت و نگهداری از درختان و روش های صرفه جویی 
در مصرف آب و نگهداری از محیط زیست را به زبان ساده آموزش می دهند.  محله های پردرخت 
معموال به عنوان محله خوب شناخته می شوند وخانه هایی که از پنجره  یا ایوان آنها گل آویزان شده 
مقبول ترند و دیوارهای قدیمی که با پیچک و بوته های یاس پوشانده شده اند، قیمت ملک و منطقه 
را چند برابرافزایش می دهند. مردم همه جای دنیا زندگی در محیطی سبز را دوست دارند. از قبر 
گرفته تا ویال، هرکوچه و خیابانی که درخت یا پرچینی درآن باشد، شکیل تر و محبوب تر و در نتیجه 
گران قیمت تر است، اما سبزی و خرمی به آب احتیاج دارد. در حال حاضر با توجه به کم آبی، بهتر 
است از کاشتن درخت و گل هایی که نیاز به آبیاری مداوم دارند مثل چمن، خودداری شود.  گیاهان 
زیادی به خصوص به بهبود کیفیت هوای آلوده شهری کمک می کنند. بعضی از درختان و گیاهانی 
که دربرابر کم آبی مقاوم و با آلودگی هوا مبارزه می کنند و مناسب شهری مثل تهران هستند، عبارتند 
از: آیالن یا اَراَر )Ailanthus altissima(، ابریشم )Albizia lebbeck(، داغداغان یا تاگوک 

)Tagouk(، توت، سنجد، بلوط، چنار، غان، بید، اقاقیا، زبان گنجشک وکاج. 
درختان قدیمی هم نیاز به توجه ویژه دارند و با هرس شاخه ها به آنها زندگی و حیات دوباره می دهیم. 
همچنین می توان با استفاده از پوشاندن روی خاک یا محدود کردن محوطه دور درختان از هدررفتن 
آب جلوگیری کرد. استفاده از سیس��تم آبیاری قطره ای یکی از بهترین و اقتصادی ترین روش های 
مناسب درختان و باغچه هاست.  درکشورهای اسپانیا، ایتالیا همچنین درجزایرقناری و مالت که هوا 
 Hedera - بیشتراوقات گرم و آفتابی است ازگیاه همیشه سبز و باال رونده پیچک یا »پاپیتال« )عشقه
helix( برای مبازه با آلودگی هوا و زیبا سازی محیط بیرون خانه ها و دیوارهای شهر استفاده می شود. 
در بیشتر کشورهای اروپا به جای حصار یا درست جلوی حصار ها از بوته ها و گیاه هایی مثل برِگ ریز 
)Privet(یا شمشاد استفاده می کنند.  برای صرفه جویی در آبیاری می توان به جای خاک  از بستر هایی 
 )Cocopeat(»که مواد آلی زیادی دارد استفاده کرد یا از »کوکوپیت )مثل »پیت ماس« )خزه تورب
که از الیاف و پوست نارگیل تهیه شده وظرفیت بسیار باالیی از آب را درخود نگه می دارد سود جست. 
روش و شیوه های فراوانی برای مصرف کمتر آب در آبیاری گیاهان وجود دارد، با هر بودجه و درهرفضای 
کوچکی می توان گیاهی کاشت تا هم به زیبایی محیط و هم به سالمتی خود و دیگران کمک کنیم. با 
کاشتن درخت بهترین و پرثمر ترین سرمایه گذاری طوالنی مدت را برای فرزندان یا نسل بعدی خود 
کرده ایم. گل ها مثل الله و بنفشه بسیارزیبا هستند، اما اغلب عمر بهاری دارند؛ امسال به نیت سالمتی، 

نهالی بکارید و نام و کار نیک خود را جاودانه کنید. 

نگاه آخر

جدول امروز

محمود فاضلی
کارشناس مسایل اروپا

منطقه آزاد

خودپرداز

سعید هوشیار
طنزنویس

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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درخت، دشمن آلودگی هوا

 نوشین پیروز
روزنامه نگار و جهانگرد

360

گلنوش محب علی
مترجم
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