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یک گام تا وام 80 میلیونی مسکن

متهم اصلی خودمان هستیم

تاکید وزیر صنعت بر توانمندسازی تولید لوازم خانگی

اعتراف تکان دهنده به مدیریت پراشتباه و ناآگاهانه منابع آب

موافقت مشروط بانک مرکزی با طرح وزیر راه و شهرسازی

باخت کاالی ایرانی به برندهای خارجی 
در زمین خودی
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همکار محترم
جناب آقای مهدی خاکی فیروز

 مصیبت وارده را به شما و همسر گرامیتان تسلیت گفته
برای بازماندگان صبر و سالمت مسألت می کنیم.

شورای سردبیری، تحریریه و کارکنان فرصت امروز

جناب آقای مهدی خاکی فیروز
 مصیبت وارده را تسلیت عرض کرده ضمن آرزوی مغفرت برای آن مرحوم،
برای شما و خانواده محترمتان از درگاه خداوند صبر جزیل مسألت می کنیم.

محمد رضا قدیمی، مهدی صیافی

بازار سهام به کدام سو خواهد رفت؟

 ِلی ِلی شاخص کل
روی پله های نزولی
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی: 

 در ارتقای سطح امنیت
به هیچ حدی قانع نباشید

رهبرمعظم انقاب اس��امی در دیدار ش��رکت کنندگان در همایش فرماندهان 
و مدیران و روس��ای عقیدتی و سیاس��ی نیروی انتظامی، ای��ن نیرو را »مظهر 
حاکمیت و امنیت« جمهوری اسامی خواندند. ایشان با تاکید بر اینکه ایجاد 

امنیت فردی، اجتماعی، اخاقی و روحی و روانی در جامعه 
از مهم ترین مسئولیت های نیروی انتظامی است، گفتند...

ضعف قانون یا عدم حمایت بانک ها 

راه دراز صنعت پتروشیمی 
در استفاده از ظرفیت کنسرسیوم

مسکنی برای زخم عمیق سهامداران

وزیر رفاه: 
توزیع یارانه را به مسیر درست هدایت می کنیم

عسکری آزاد اعالم کرد
سیاست دولت اخراج نیروهای مازاد نیست

جهانگیری: به اهداف طرح تحول سالمت دست یافته ایم
معاون اول رییس جمهور گفت: براس��اس 
 گزارش ه��ای رس��یده ب��ه دول��ت بیش از 
90 درص��د از اهداف طرح تحول س��امت 
محقق ش��ده اس��ت.  اس��حاق جهانگیری 
در همای��ش ایمنی غذا با اش��اره به اینکه 
س��امت یک��ی از نیازهای اساس��ی مردم 
هر جامعه ای اس��ت، اظهار کرد: س��امت 
زیربنای هر فعالی��ت اقتصادی و اجتماعی 
اس��ت، به همین دلیل سامت باید یکی از 

اولویت های اصلی دولت ها باشد. 
وی اف��زود: یکی از اصلی ترین مولفه های 
حکمران��ی خ��وب، س��امت ش��هروندان 
و توج��ه حاکم��ان به این مس��ئله اس��ت. 
سامت در توسعه پایدار یکی از اصلی ترین 
توس��عه  مولفه هاس��ت. دولت جهت گیری 
پای��دار را در برنام��ه خود ق��رار داده و به 
این جمع بندی رس��یده اس��ت که مسئله 
س��امت باید در اولویت قرار گیرد بنابراین 
ب��ه اجرای طرح تحول س��امت روی آورد 
البت��ه در آن دوره وضعیت بغرنجی در دارو 
و درمان وجود داش��ت اما وزیر بهداش��ت 

جهت گی��ری کلی دول��ت را به برنامه طرح 
تحول نظام س��امت تبدیل ک��رد.  معاون 
اول رییس جمه��ور در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خ��ود در ارزیاب��ی از ای��ن طرح، 
گفت: وزارت بهداش��ت، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، وزارت اطاعات و استانداری ها 
گزارش های��ی از نحوه اج��رای طرح تحول 
س��امت تهی��ه کرده ان��د و براس��اس این 
گزارش ه��ا بیش از 90 درص��د اهداف این 
طرح محقق شده اس��ت. یکی از مهم ترین 
اه��داف این طرح کاهش هزینه های درمان 
در بیمارس��تان های دولتی ب��ود که به این 
هدف دس��ت یافتیم. اکن��ون این هزینه ها 
 در ش��هرها ب��ه 6 درصد و در روس��تاها به 

3 درصد رسیده است. 
وی در ادام��ه تاکی��د کرد: ام��روز دیگر 
بحران دارو در کش��ور نداری��م و با اجرای 
این طرح هش��ت میلیون نفر بیمه ش��دند. 
همچنی��ن تجهیزات م��ورد نیاز بس��تری 
بیم��اران در بیمارس��تان ها تامین ش��ده تا 
بیمار ب��ه خارج از بیمارس��تان ارجاع داده 

نش��ود. وضعیت بیمارس��تان ها هم سامان 
داده ش��ده و حض��ور پزش��کان در مناطق 

محروم افزایش یافته است. 
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان 
اینک��ه اکنون رضایت خوب��ی با اجرای این 
طرح در میان مردم ایجاد شده است، گفت: 
اس��تمرار این طرح از سیاس��ت های اصلی 
دولت اس��ت. البته ما با آغوش باز پذیرای 
انتقادات به این طرح هس��تیم ت��ا بتوانیم 

اشکاالت آن را رفع کنیم. 
جهانگیری در ادام��ه اظهار کرد: یکی از 
موفقیت های ایران بعد از انقاب اس��امی 
ایجاد ش��بکه وسیع بهداش��ت بود که این 
ش��بکه تا روس��تاها نف��وذ یافت. م��ا باید 
همچن��ان ای��ن ش��بکه را دنب��ال کنیم و 
به گونه ای عمل کنیم که مردم رضایتمندی 
دائمی داشته باشند. بدین منظور باید منابع 
مال��ی طرح تحول س��امت را تامین کنیم 
ک��ه دول��ت از منابع حاص��ل از هدفمندی 
یارانه ها این مناب��ع را تامین می کند. وزیر 
بهداشت هم بسیار پیگیر تامین منابع مالی 

این طرح اس��ت.  معاون اول رییس جمهور 
همچنی��ن تاکید کرد: کنت��رل بر هزینه ها 
یک نیاز جدی اس��ت. دولت تاش می کند 
منابع الزم برای اجرای طرح تحول سامت 
را تامی��ن کند، ولی ما انتظ��ار داریم منابع 
مالی در جای خود هزینه ش��ود، زیرا دولت 
در ش��رایط س��ختی ق��رار دارد. اکنون هر 
بشکه نفت فقط 50 دالر به فروش می رود. 
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
گفت: بخش خصوصی در سال های گذشته 
برای ورود به بخش درمان انگیزه پیدا کرده 
است. اکنون بخش خصوصی نباید احساس 
کن��د به دلیل اجرای طرح تحول س��امت 
آس��یب می بین��د. م��ا ب��ه بخش خصوصی 
اطمینان می دهیم که دولت از آنها حمایت 
می کند.  معاون اول رییس جمهور در پایان 
با اش��اره ب��ه اینکه در اج��رای طرح تحول 
س��امت باید توازن مناط��ق مختلف حفظ 
ش��ود و مناطق محروم نی��ز از مزایای این 
طرح بهره ببرند، افزود: ما به دنبال برقراری 

عدالت در میان کادر درمانی نیز هستیم. 

جانشین معاون س��رمایه انسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به استخدام 
38 هزار نفری در سال جاری تاکید کرد که 
سیاست دولت اخراج نیروهای مازاد نیست. 
محم��ود عس��کری آزاد در رابطه با میزان 
دقیق اس��تخدام های سال 1394 با توجه به 
اعام تعداد متفاوت از س��وی رییس سازمان 
مدیری��ت و معاون��ان وی اظهار ک��رد: تعداد 
حدود 38 هزار نفری که از سوی آقای نوبخت 
عنوان شده مجموعه ای از استخدام های دولت 

گذشته و حال را در بر می گیرد. 
وی توضی��ح داد: در دولت دهم اقداماتی 
برای امور استخدامی انجام شده و تعهداتی 
ایجاد ش��ده بود که در دول��ت فعلی منابع 
الزم برای پیگیری و ج��ذب قانونی نیروها 
تامین ش��ده تا حکم استخدامی آنها صادر 
ش��ود. این در حالی است که بخش دیگری 
از استخدام 38 هزار نفری مربوط به مصوبه 
 هی��ات وزی��ران مبنی بر اس��تخدام جدید 

15هزار نفر در سال 1394 است. 

جانش��ین معاون سرمایه انس��انی سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی همچنی��ن در مورد 
میزان نیروه��ای مازاد نظام اداری با توجه به 
مصوبه اخیر سازمان مدیریت برای ساماندهی 
نیروهای مازاد اظهار ک��رد: تعداد این نیروها 
مش��خص نیس��ت و باید در نظام برنامه ریزی 
تعیین ش��ود.  وی با بیان اینکه سیاست دولت 
اخ��راج نیروهای مازاد نیس��ت، تاکید کرد: این 
در حالی اس��ت که برنامه ها را به گونه ای تنظیم 
کردیم که با محدود کردن استخدام ها و خروج 
طبیع��ی نیروی انس��انی مثل بازنشس��تگی یا 
بازخرید ه��ای داوطلبانه ط��ی برنامه بلند مدت 

نیروهای مازاد تغییر یافته و تنظیم شود. 

پیشنهاد تمدید 2 سال دیگر قانون 
خدمات کشوری

وی همچنی��ن در مورد اینکه مهلت اجرای 
آزمایش��ی قانون خدمات کش��وری در پایان 
س��ال 1393 به اتمام رس��یده، اما چرا هنوز 
تکلیف دائمی شدن یا تمدید مجدد آن روشن 

نیس��ت، گفت: دول��ت الیحه تمدی��د قانون 
مدیریت خدمات کش��ور برای سال 1394 و 
1395 را ب��ه مجلس ارائه ک��رده تا در مورد 
آن تصمیم گیری ش��ود.  وی با اشاره به اینکه 
الیحه دائمی ش��دن قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری در خرداد ماه سال گذشته به دولت 
تقدیم شد و ظرف 9 ماه با حضور نمایندگان 
مورد بررس��ی قرار گرفت، گف��ت: اما با توجه 
به اهمیت مسئله و نظرات کارشناسان امکان 
بررس��ی نهایی آن در فرص��ت محدود نبود و 
دول��ت نیز قصدی برای پای��ان دادن به دوره 
آزمایش��ی این قانون با عجله و بدون کارهای 
کارشناسی نداشت از این رو درخواست تمدید 

دو ساله آن را مطرح کردیم. 
عس��کری آزاد با بیان اینکه تکلیف تمدید 
الیح��ه آزمایش��ی قانون مدیری��ت خدمات 
کشوری به زودی در مجلس مشخص خواهد 
ش��د، گفت: براین اساس در صورت تصویب 
این موض��وع مبنای اج��رای قانون خدمات 
کش��وری همین قانون فعلی از ابتدای سال 

قرار خواهد گرفت.  وی درباره اینکه ایرادات 
فعلی قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر 
در کدام بخش های آن اس��ت، گفت: قانون 
فعلی از نظ��ر ما ایرادی ن��دارد، اما نیازمند 
تکمی��ل در م��وارد مختلف��ی اس��ت که در 
م��ورد آن مباح��ث زیادی نیز مطرح ش��د. 
این درحالی اس��ت که اصاح قانون به دلیل 
مش��کات موجود در آن نیست بلکه فضای 

حاکم بر آن باید تا حدودی تغییر کند. 
عس��کری آزاد اشاره ای هم به ساماندهی 
نظ��ام پرداخ��ت در قانون جدید داش��ت و 
گف��ت: در الیح��ه دائمی قان��ون مدیریت 
خدمات کش��وری دولت به دنبال بررس��ی 
و تصویب آیین نامه ها و دس��تورالعمل های 
نظام پرداخت اس��ت که در دولت گذش��ته 
این آیین نامه ها خیلی سریع تصویب شده  و 
محور اصلی نظام پرداخت برمبنای مدارک 
تحصیلی و سابقه بوده است که این با اصل 
قانون که روش امتیازی را مورد تاکید قرار 

می دهد، مغایرت دارد. 

بازار س��رمایه روزی دیگ��ر را در ابهام مطلق گذراند. 
طی جلسه معاماتی گذشته، شاخص کل بازار بورس 
اوراق به��ادار تهران متحمل 331.7 واحد نزول ش��د. 
بدین ترتیب، ش��اخص کل 0.5 درص��د از ارتفاع خود 
را از دس��ت داد و به رقم 66208.9 واحد رس��یدتا یک 
روز دیگر نیز در کانال 66000 واحد دوام بیاورد. توزیع 
این کاهش در تمام مدت زمان جلس��ه اخیر یکس��ان 
نبوده و عمده آن در یک س��اعت نخست و یک ساعت 
پایانی انجام ش��د. نماد »شبندر« تاثیرگذارترین سهم 
مثبت بازار در جلسه معاماتی گذشته بود. پرتاثیرترین 
نمادهای منفی نیز به ترتیب »رمپنا«، »حکش��تی« و 
»ش��پنا« بودند که پس از »شبندر« در ردیف های دوم 
تا چهارم جدول تاثیرگذارترین نمادها در شاخص کل 
ق��رار گرفتند. ارزش کل معامات این ب��ازار نیز 82.8 
میلی��ارد تومان بود که نس��بت به روز گذش��ته تغییر 
چندانی نداشت. همچنین بازار فرابورس ایران در جلسه 
معاماتی گذش��ته با کاهش 4.8 واحدی روبه رو شد و 
ب��ه رقم 747.7 واحد رس��ید. ارزش معامات این بازار 
194.5 میلیارد گزارش شد که در مقایسه با روز پیشین 

خود با 30 درصد رشد همراه بود. 
در جلس��ه معاماتی گذشته، گروه های »استخراج 
کانی ه��ای غیر فل��زی« و »انبوه س��ازی، ام��اک و 
مس��تغات« در تم��ام م��دت معامات رنگ س��بز 
خ��ود را حفظ کردند و در لیس��ت خوب ه��ای بازار 
قرار گرفتن��د. گروه های »فرآورده ه��ای نفتی، کک 
و س��وخت هس��ته ای« و »فلزات اساس��ی« به دلیل 
پراکندگی ش��دید رن��گ در میان نمادهای ش��ان را 

نیز می ت��وان به راحتی بدهای این جلس��ه معاماتی 
نامی��د. اما در روز گذش��ته حدود 51 برگه س��هم از 
نماد »هرمز« معامله ش��د و این نماد از صفر تابلو به 
منف��ی کامل خود رانده ش��د. بدین ترتیب، »هرمز« 
در بازار روز گذش��ته لقب زشت را به خود اختصاص 
داد. در روز گذش��ته معامات ارز و سکه نیز از رونق 
خاص��ی برخوردار نبود تا بت��وان به راحتی گفت »در 

روز گذشته، هیچ کدام از بازارها رونقی نداشتند.«
در جلس��ه معاماتی پیش رو، شاید نتوان از شاخص 
کل انتظ��ار حرکتی صعودی را داش��ت، اما ش��اخص 
گروه های بانک و موسسات اعتباری و خودرو و ساخت 
قطعات شرایط مناس��بی برای صعودی مقطعی دارند. 
ل��ذا انتظار می رود امروز نمادهای این گروه ها در بخش 
سبز تابلوی شان رویت شوند. بدین ترتیب، برای جلسه 
معاماتی پیش رو انتظار می رود شاخص کل با گشایش 
بازار به سوی کف کانال 66000 واحد رفته و با گذشت 
زم��ان مقداری از این ن��زول را جبران کند. در بهترین 
ش��رایط، این افزایش شاخص می تواند با افزایش ارزش 
معامات همراه ش��ود که در این ص��ورت نمی توان در 
این روز انتظار داش��ت شاخص کل جامه سبز به خود 
بپوشد. اما اگر این سناریو به وقوع بپیوندد و با افزایش 
معامات همراه نباشد )روند صعودی محصول کاهش 
عرضه و افزایش تقاضا باش��د( احتمال نفوذ شاخص به 
بخش مثبت تابلو وجود دارد اما این رویه عمر چندانی 
نداش��ته و صرفا مسکنی برای زخم عمیق معامله گران 
تلقی خواهد ش��د. لذا نگارنده ب��ه معامله گران توصیه 
می کن��د معامات خود را عاری از هر نوع هیجان انجام 
داده و طعمه صحبت هایی که در بازار به وجود خواهد 

آمد، نشوند. 

وزیر رفاه، کار و ام��ور اجتماعی با بیان اینکه پول 
یارانه ه��ا فقر را کم نکرد، گف��ت: اکنون می خواهیم 
سیاس��ت توزیع پول یارانه را به مسیر درست هدایت 
کنی��م.  به گزارش ایرنا، علی ربیعی در همایش ملی 
سامت با ش��عار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره افزود: 
طی س��ال های گذشته متاسفانه ش��اهد بدترین نوع 
سیاس��ت رفاهی توزیع بوده ایم و در مسیر طی شده 
هدفمندی یارانه ها قرار گرفته ایم و بنا داریم با قانون 
مجل��س و کم کردن بودجه مجلس، اقداماتی در این 

زمینه انجام دهیم، اما سختی هایی در راه است. 
وی ادام��ه داد: پ��س گرفتن چیزی ک��ه به مردم 
داده شده، سخت است، درحالی که پول یارانه ها، فقر 

را ک��م نکرد و اش��تغالی نیز ایجاد نک��رد، اما اکنون 
می خواهیم این سیاست را به مسیر درست ببریم. 

ربیعی یادآور ش��د: در بخش مس��کن، کارها را با 
یاران��ه مس��کن و ایجاد تحرک در بخش تس��هیات 
مس��کن جلو خواهیم برد و این ب��ار گروه های پایین 
اجتماعی مانند بازنشس��تگان، کارگ��ران و کارکنان 

سطوح پایین هدف هستند. 
وزیر رفاه افزود: پیش ت��ر اقدامات فقرزدایی انجام 
می شد اما چون با افزایش نرخ تورم همراه بود، تاثیر 
منفی داشت. با کنترل تورم، امسال نرخ تورم حداقل 
دو واح��د کمتر از تورم س��ال گذش��ته خواهد بود و 

سفره ها را تهی تر نخواهد کرد. 

فرشید شجاع

 چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی
در شرایط پساتحریم بررسی می شود

 خارجی ها سرمایه
بدون برنامه نمی آورند



صنع��ت  خصوصی س��ازی 
پتروش��یمی در ایران با وجود 
صرف��ه اقتص��ادی از موفقیت 
نب��وده  برخ��وردار  چندان��ی 
کلی��دی  پتروش��یمی های  و 
همچن��ان در دس��ت دول��ت 
اس��ت و بخ��ش خصوصی به 
دلیل نبود توان مالی کافی در 
خرید س��هام با مشکل مواجه 
اس��ت، این بخش در تشکیل 
کنسرس��یوم پتروش��یمی نیز 
ب��ه دلی��ل ضع��ف در قوانین 
بانک ه��ا  حمای��ت  ع��دم  و 
توفیقی نداش��ته است. عباس 
شعری مقدم، معاون وزیر نفت 
در امور پتروشیمی در آخرین 
اظهارنظ��ر خود درب��اره طرح 
دماوند  پتروش��یمی  واگذاری 
به بخش خصوص��ی، از ناکام 
مان��دن ط��رح واگ��ذاری این 
پتروش��یمی خبر داده و اعالم 
کرده است: براساس پیشنهاد 
سازمان خصوصی سازی، امکان 
به  مجتم��ع  ای��ن  واگ��ذاری 
ش��ده  فراهم  کنسرس��یوم ها 
است تا این پتروشیمی واگذار 

شود. 
با این وجود بخش خصوصی 
هنوز موفق نشده است تا این 
را صاحب شود.  پتروشیمی ها 
متاسفانه در حوزه پتروشیمی 
این بخش عملکرد قابل قبولی 
نداش��ته ک��ه ریش��ه آن نبود 
اس��ت  کالن  س��رمایه گذاری 
ازای��ن رو ای��ن صنعت س��هم 
دولت  است.  خصولتی ها شده 
خ��ود پیش��نهاد دهنده ایجاد 
کنسرس��یوم در ای��ن صنعت 
برای س��رمایه گذاران است اما 
سوال اینجاست که چرا بخش 
خصوصی در این حوزه به این 

مسئله توجه نمی کند؟ 

موفقیت شرکت های 
خارجی در تشکیل 

کنسرسیوم 
خس��روتاج،  مجتب��ی 
عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه 
نف��ت،  صادر کنن��دگان 
پتروش��یمی و گاز و از فعاالن 
بخش خصوص��ی در این باره 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»در ای��ران روحی��ه جمع��ی 
وجود ن��دارد و افراد به صورت 
انفرادی به فعالیت می پردازند، 

روحی��ه تاریخ��ی ایرانی ها در 
عدم مشارکت گروهی موجب 
شده است تا تجربیات موفقی 
مش��ارکتی  فعالیت ه��ای  از 
و کنسرس��یومی در صنع��ت 
دیده نش��ود، رفع این مسئله 
تنها با فرهنگ سازی از دوران 
آم��وزش ابتدای��ی امکان پذیر 

است.«
وی با اش��اره به اینکه عدم 
تشکیل کنسرسیوم در صنعت 
در  ریش��ه  نی��ز  پتروش��یمی 
دارد، می افزاید:  م��وارد  ای��ن 
»اگر قرار اس��ت پ��روژه ای در 
قال��ب کنسرس��یوم تعریف و 
شفاف سازی شود باید صاحب 
طرح، اطالعات شفافی از روند 
کار، نحوه و میزان سوددهی، 
میزان بازگشت سرمایه، نحوه 
فعالی��ت، بازاره��ای ه��دف و 
غی��ره را مط��رح کن��د. آنچه 
اطالع رس��انی  اس��ت  مس��لم 
درس��تی از وضعیت طرح های 
کنسرس��یومی پتروشیمی در 
کش��ور صورت نگرفته اس��ت 
هستند  س��رمایه گذارانی  زیرا 
ک��ه ت��وان حض��ور در ای��ن 

پروژه ها را دارند.«
بخش  حرکت  طب��ع  اینکه 
خصوصی در صنعتی سودآور 
ام��ری  ب��ودن ط��رح اس��ت 
بدون  اس��ت،  انکار  غیر قاب��ل 
سرمایه گذاری  برای  اگر  شک 
توجی��ه اقتص��ادی تعری��ف و 
اثبات نش��ود، به موضوع ورود 
نمی کند. آنچه مس��لم اس��ت 
براس��اس گفته های خسروتاج 
می توان تاکید کرد که بخش 
خصوص��ی ب��ا وجود ش��رایط 

به  ایج��اد کنسرس��یوم  برای 
اطالع��ات  نداش��تن  دلی��ل 
درس��ت تمایلی ب��رای حضور 
در کنسرس��یوم ندارد. بخش 
خصوص��ی فع��ال در دنیا در 
ایجاد کنسرس��یوم موفق بوده 
است و توانسته از ظرفیت های 
ای��ن بن��گاه اقتص��ادی برای 
کسب پروژه های کالن اقتصادی 
به خصوص نفت و فرآورده های 

آن استفاده کند.
 

بخش خصوصی 
داخلی موفق در تشکیل 

کنسرسیوم خارجی
در  ایرانی  بخش خصوص��ی 
خارجی  کنسرس��یوم  تشکیل 
تاحدودی موفق عمل کرده اند 
نمونه بارز س��اخت پاالیشگاه 
اندون��زی، معام��الت نف��ت و 
فرآورده های نفتی و س��وآپ، 
حمل و نقل دریای��ی و مخازن 
گازی و توزیع سلیندرها است 
ام��ا همین بخ��ش خصوصی 
در داخل کش��ور توفیق قابل 

توجهی کسب نکرده است. 
خسروتاج با تاکید بر اینکه 
تشکیل کنسرسیوم  در  دولت 
صنعت پتروشیمی مانع ایجاد 
»اگ��ر  می گوی��د:  نمی کن��د، 
طرح درس��ت تعریف ش��ود و 
باشد  داشته  اقتصادی  قابلیت 
بدون ش��ک گی��را خواهد بود 
نی��ز خواهد  و عالقه مندان��ی 
داش��ت. حلقه مفقوده در این 
می��ان نب��ود جذابی��ت برای 
سرمایه گذار داخلی در صنعت 
پتروش��یمی اس��ت ک��ه باید 
این م��وارد شناس��ایی و رفع 

شود. س��رمایه گذاران خارجی 
ب��ا وج��ود تحریم ه��ا ب��رای 
این صنعت  سرمایه گذاری در 
عالقه من��د هس��تند و همواره 
ب��ا تش��کیل کنسرس��یوم به 
دنبال گرفتن طرح های ایرانی 
هس��تند. معتق��دم در صورت 
لغو تحریم ها این وضعیت بهتر 
خواهد ش��د.« اگر کنسرسیوم 
از حمای��ت مالی چن��د بانک 
برخوردار باش��د ریسک ناشی 
تقس��یم  س��رمایه گذاری  از 
و کاه��ش می یابد.  می ش��ود 
حال سوال اینجاست آیا نبود 
حمایت ه��ای نظ��ام بانکی در 
عدم تشکیل کنسرسیوم موثر 

است. 

کنسرسیوم داشتن 
دانش است نه پول کالن

از  خس��روجردی  حس��ن 
فع��االن بخ��ش خصوصی که 
در ح��وزه نفت، پتروش��یمی 
بین الملل��ی  و گاز در ح��وزه 
 فع��ال اس��ت ب��ه این س��وال 
ام��روز« این گون��ه  »فرص��ت 
پاس��خ می دهد: »کنسرسیوم 
در ای��ران یعن��ی پ��ول نق��د 
حال��ی  در  کالن.  به ص��ورت 
ک��ه کنسرس��یوم در خارج از 
ای��ران و در ح��وزه بین المللی 
یعنی داش��تن دانش، تجربه و 
افراد توانمن��د. فرد متخصص 
می داند که چگونه با س��رمایه 
ان��دک فعالیت خ��ود را آغاز 
کند ام��ا در ایران مالک اولیه 
این است که چقدر پول برای 
موجود  کنسرس��یوم  تشکیل 
است.« وی معتقد است بخش 

خصوصی در صنعت پتروشیمی 
عالقه مند اس��ت و تمایل دارد 
در این حوزه س��رمایه گذاری 
کن��د، س��رمایه آن نیز وجود 
ب��ا  می توان��د  حت��ی  و  دارد 
تشکیل کنسرسیوم پروژه های 
کالن را صاحب ش��ود اما نگاه 
اشتباه به مقوله میزان دارایی 
و ع��دم حمای��ت  از س��ویی 
بانک ه��ا از این صنعت موجب 
ش��ده تا توفیقی دراین بخش 

حاصل نشود. 
گفته های ای��ن فعال بخش 
خصوصی که تجربه تش��کیل 
کنسرسیوم خارجی در پاالیشگاه 
اندون��زی با حداقل س��رمایه 
اظهارنظ��ر  کن��ار  در  دارد  را 
فعال بخش  خس��روتاج دیگر 
خصوص��ی در این ح��وزه که 
به ضعف قوانین در کش��ور در 
حوزه مشارکتی و کنسرسیوم 
تاکی��د دارد، موی��د این نکته 
اس��ت ک��ه اس��اس تش��کیل 
صنع��ت  در  کنسرس��یوم 
پتروش��یمی منطق��ی نب��وده 
اس��ت البت��ه این خ��اص این 

صنعت نیست. 

شرکت های فردی 
موفق تر از شرکت های 

گروهی
و  مش��ارکت  موض��وع 
در  کنسرس��یوم  تش��کیل 
کش��ور ما به دو دهه گذشته 
باز می گ��ردد. قوانین موجود 
و مس��ائل حقوق��ی برای این 
م��وارد جایگاه خاصی تعریف 
در  به طوری که  اس��ت  نکرده 
بسیاری از این موارد تشکیل 
و  اختالف  به  کنسرس��یوم ها 
ختم  موج��ود  طرفین  ن��زاع 

می شود. 
این  تایی��د  ب��ا  خس��روتاج 
مطل��ب ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
در  ف��ردی  ش��رکت های 
شرکت های  از  ایرانی  فرهنگ 
جمعی موفق ترن��د، می افزاید: 
»قوانین کش��ور در این بحث 
نیازمن��د بازنگری اس��ت. اگر 
پتروش��یمی  می خواهی��م 
دماوند یا هر پتروشیمی دیگر 
براس��اس اص��ل 44 به بخش 
خصوص��ی واگذار ش��ود باید 
قوانین،  بازنگ��ری در  ضم��ن 
صفات خودخواه ب��ودن را به 
روحی��ه جمعی تغییر دهیم تا 

اقتصادمان شکوفا شود.«

ضعف قانون یا عدم حمایت بانک ها 

راه دراز صنعت پتروشیمی 
در استفاده از ظرفیت کنسرسیوم

در فاصل��ه 400 مایل��ی مرکز 
در  آمری��کا  نفت خ��ام  تولی��د 
کوش��ینگ اوکالهم��ا جایی که 
تانکرها سرش��ار از نفت هستند، 
به نظر می رس��د پس از برطرف 
ش��دن اختالالت خ��ط لوله در 
4میلیون  تگ��زاس  غرب  منطقه 
بش��که نفت خ��ام در این منطقه 
ذخی��ره ش��ده که ای��ن موضوع 
ممک��ن اس��ت موج��ب افزایش 
حج��م نفت خام در بازار ش��ده و 
قیمت نفت خام در بازار را تحت 

فشار قرار دهد. 
نفت��ی پرمی��ن ک��ه  می��دان 
اس��تخراج نفت ِشیل رشد بسیار 
س��ریعی در آن دارد پنجمی��ن 
منبع تولی��د نفت خام در آمریکا 
اس��ت و انتظار م��ی رود که این 
می��دان نفتی در ماه م��ه  روزانه 
2 میلیون بش��که نفت خام تولید 
کن��د. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که 
این منطقه در ح��ال حاضر 20 
میلیون بش��که نفت خ��ام را در 

خود ذخیره کرده است. 
شده  ارائه  اطالعات  براس��اس 
مش��اوره ای  موسس��ه  توس��ط 
Genscape  که در زمینه ارائه 
مش��اوره در حوزه انرژی و نفت 
فعالیت می کن��د ذخایر نفت در 
منطق��ه پرمین در ط��ول چهار 
هفته گذشته بارها رکوردشکنی 

کرده است. 
در این راس��تا ذخایر نفت خام 
در کوش��ینگ ک��ه مرکز تحویل 
متح��ده  ای��االت  در  نفت خ��ام 
به شمار می رود در هفته گذشته 
رکوردش��کنی کرد. این در حالی 
اس��ت که تولید نفت در ساحل 

خلیج از وضعیت خوبی بهره مند 
است. 

نفت خام  انباشته ش��دن  حال 
در پرمی��ن نش��ان از یک حجم 
بزرگ ت��ری از نفت مازاد در بازار 
دارد. اخت��الالت خط لوله انتقال 
نفت خ��ام در م��اه آینده س��بب 
خواهد شد تا حجم قابل توجهی 
از نفت در منطقه انباشته شود. 

از  گفتنی است نفت خامی که 
منطقه پرمین در منطقه میدلند 
تگ��زاس ذخی��ره ش��ده، منتظر 
انتقال به س��احل خلیج می ماند 
و بعد از آن به مرکز کوش��ینگ 
تحویل می شود که این محموله 
نفت��ی ب��ه ذخای��ر قاب��ل توجه 
کوش��ینگ افزوده خواهد ش��د و 
ب��ه عقیده فعاالن بازار این حجم 
از نفت خام موجبات فشار بیشتر 
ب��ر قیم��ت نفت خام در ب��ازار و 
کاه��ش قیمت آن خواهد ش��د. 
در این رابطه نفت وس��ت تگزاس 
اینترمدیت پس از انتش��ار خبر 
کار روی دو خ��ط لول��ه عم��ده 
منطق��ه دچار کاه��ش ارزش در 
بازارهای نفتی ش��د. 300 هزار 
بشکه نفت خلیج غربی تگزاس و 
280 هزار بشکه نفت خام در روز 
  Midvalley از طریق خط لوله
منتقل می ش��وند. این خط لوله 
مس��ئول انتقال نفت تولید شده 
در می��دان نفتی پرمین باس��ین 
نزدیک��ی  ب��ه  آن  رس��اندن  و 

پاالیشگاه ها در خلیج است. 
دومینی��ک ه��ی وود یکی از 
تحلیلگران بازار نفت در موسسه 
Energy Aspects  در لن��دن 
در رابط��ه با اختالالت��ی که در 

آینده در ای��ن قبیل خط لوله ها 
ایج��اد می ش��ود معتقد اس��ت: 
احتمال دارد حجم قابل توجهی 
از نفت خام در مرکز کوش��ینگ 
در اوکالهما انباش��ته ش��ود، در 
این بی��ن خریداران نفت خام نیز 
عالق��ه کمت��ری به خری��د نفت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت جهت 
تانکرهای  خالی ش��دن ظرفیت 
ذخیره نفت نخواهند داشت. در 
روز سه ش��نبه تخفیف ارائه شده 
آمریکایی  نف��ت  برای ش��اخص 
وس��ت تگزاس اینترمدی��ت برای 
تحویل در ماه م��ه  2/5 دالر در 

هر بشکه بوده است. 
موسس��ه  اطالعات  براس��اس 
چه��ار  روی  ک��ه   Genscape
می��دان نفت��ی ک��ه در مجموع 
18/5 میلیون بش��که نفت تولید 
می کنند نظ��ارت می کند، از ماه 
فوریه حجم ذخیره س��ازی و نرخ 
اس��تفاده در میدان نفتی پرمین 
باس��ین همچنان باال باقی مانده 
است. نرخ اس��تفاده از نفت خام 
این منطقه در حال حاضر کمتر 
از 70 درصد باقی مانده است که 
این به معنای وجود 12 الی 13 
میلیون بشکه نفت خام مازاد در 

انبار است. 
در راس��تای ذخیره نفت مازاد 
اطالع��ات  براس��اس  موسس��ه 
ظرفیت   Genscape موسس��ه 
ذخیره نفت خام مازاد در منطقه 

پرمین باسین محدود است. 
در ادامه انباشته شدن نفت خام 
مازاد در تانکرها و مخازن ذخیره 
نفت در ش��هر کلورادو در ایالت 
تگ��زاس در مجم��وع 300 هزار 

بشکه نفت خام تولید شده است 
که در نوع خود رکوردی به شمار 
م��ی رود اگرچه نرخ اس��تفاده از 
این حجم از نفت خام تولید شده 

همچنان پایین است. 
هی��الری  راس��تا  همی��ن  در 
استیونسون، مدیر شبکه زنجیره 
تامین در موسس��ه مش��اوره ای 
Genscape  معتقد اس��ت: در 
م��ورد انتق��ال نفت خام ش��ما یا 
باید این محموله را به کوشینگ 
ارس��ال کرده یا آن را به ساحل 

خلیج برسانید. 
نگران��ی از ای��ن موض��وع که 
ممکن اس��ت درنهایت به مرکز 
برسد،  اوکالهما  کوشینگ  نفتی 
این احتم��ال را به وجود می آورد 
ک��ه معامله گ��ران ب��ازار نف��ت 
محموله ه��ای آتی نف��ت خود را 
ب��ه پایین ترین قیم��ت در چهار 
س��ال اخیر معامله کنند. گفتنی 
اس��ت در این زمینه فعاالن بازار 
معتقدن��د که مش��کل انباش��ته 
شدن نفت خام مازاد ممکن است 
طی م��دت یک م��اه حل وفصل 

شود. گفتنی اس��ت پیشنهادات 
ش��اخص  ب��رای  ش��ده  ارائ��ه 
وس��ت تگزاس  آمریکایی  نفت��ی 
اینترمدی��ت در میدلن��د ب��رای 
تحویل در م��اه ژوئن یک دالر و 
50 سنت بیش��تر از پیشنهادات 
مطرح ش��ده برای این محصول 

در ماه مه است. 
مدی��ر  کوه��ن،  مای��کل 
بان��ک  ان��رژی در  کمیته ه��ای 
بارکلی��ز در این زمینه می گوید: 
به نظر می رس��د ک��ه موجودی 
باالترین  نفت خام همچن��ان در 
س��طح قرار دارد خصوصا اینکه 
س��طح تقاضا و می��زان کاهش 
تولید ممکن اس��ت ب��رای گریز 
س��رمایه کاف��ی نباش��د. کوهن 
اضافه ک��رد: به عقی��ده من در 
حال حاضر ما در زمینه مش��کل 
ایجاد ش��ده در زمینه انباش��ت 
نفت خ��ام م��ازاد در مخ��ازن و 
تانکرها قادر ب��ه برطرف کردن 
مشکل ایجاد شده خواهیم بود. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع رویترز

هشدار فعاالن بازار در مورد نفت مازاد ذخیره شده در غرب تگزاس
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قراردادهای جدید نفتی ایران یکسان نیستند
 جزییات جدید از قراردادهای جدید 

رییس کمیت��ه بازنگری قرارداده��ای نفتی ایران 
گف��ت: مف��اد قرارداده��ای جدید نفتی ک��ه در ماه 
سپتامبر )ش��هریور( در لندن رونمایی خواهد شد با 
توجه به ساختار میادین و ریسک موجود در اجرای 

پروژه ها متفاوت خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا به نقل از پ��رس  تی وی، مهدی 
حس��ینی، رییس کمیته طراحی قراردادهای جدید 
نفت��ی در وزارت نف��ت گفت: مفاد ای��ن قراردادها و 
میزان بازگشت س��رمایه براساس یک فرمول شناور 
که ساختار میادین و میزان ریسک موجود در اجرای 
پروژه ها را بررسی خواهد کرد محاسبه خواهد شد. 

حس��ینی اف��زود: ای��ن قرارداده��ا برای توس��عه 
پروژه های با ریس��ک باال شامل امتیازات جذاب تر و 

میزان باالتر بازگشت سرمایه است. 
مدی��ر قرارداده��ای جدی��د نفت��ی ای��ران افزود: 
پروژه های نفتی که در آب های خلیج فارس مستقر و 
با کش��ورهای دیگر مشترک هستند، نسبت به دیگر 
پروژه ها در اولویت قرار دارند و امتیازات جداگانه ای 
برای س��رمایه گذاران خواهند داش��ت که علت این 
موضوع این اس��ت ک��ه این پروژه ه��ا زودتر از دیگر 

پروژه ها بازدهی دارند. 
م��دل جدی��د قرارداده��ای نفتی ایران ب��ا عنوان 
قراردادهای نفتی ای��ران در واقع اصالح قراردادهای 
س��نتی بیع متقابل اس��ت و به طور مش��خص برای 
افزای��ش جذابی��ت پروژه ه��ای نفت��ی ای��ران برای 

سرمایه گذاران خارجی تنظیم شده اند. 
در قراردادهای نفتی ایران مراحل اکتشاف، توسعه 
و تولید برای پیمانکاران در قالب یک بس��ته کلی و 

به صورت متفاوت ارائه می شود. 
همچنی��ن ای��ران ی��ک ش��رکت س��رمایه گذاری 
مش��ترک با پیمانکاران برای استخراج ذخایر در این 

میادین دایر خواهد کرد. 
پیمانکاران خارجی طبق قرارداد س��همی از تولید 
در میادین را به عنوان دستمزد دریافت خواهند کرد. 
تحریم ه��ای اقتص��ادی علیه ای��ران تحت هدایت 
آمریکا س��رمایه گذاری خارجی در پروژه های انرژی 
ای��ران را من��ع می کند. ایران در ح��ال حاضر اعالم 
کرده که این تحریم ه��ا وضعیت تولید نفت ایران را 

طی سال های گذشته کاهش داده است. 
تولی��د نفت خ��ام ای��ران در ح��ال حاض��ر حدود 
2 میلی��ون و 700 هزار بش��که در روز اس��ت که از 
این مق��دار حدود یک میلیون بش��که در روز صادر 
می ش��ود.  وزیر نفت ایران ماه گذشته اعالم کرد که 
ته��ران ظرف چند م��اه پس از لغ��و تحریم ها آماده 
افزایش ص��ادرات نفت خود به می��زان یک میلیون 

بشکه در روز است. 
چش��م انداز لغو تحریم ها باعث شده ایران خود را 

برای دوران پس از تحریم ها آماده کند. 

مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس مطرح کرد
 سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی 

برای توسعه صنعت پتروشیمی 

 مدیرعام��ل ش��رکت هلدین��گ خلیج ف��ارس از 
س��رمایه گذاری یک میلیارد یوروی��ی در طرح های 

توسعه و جدید این شرکت در سال ٩4 خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، عادل نژاد سلیم به تولید 18,5 
میلیون تنی محصوالت پتروشیمی در سال گذشته 
در این ش��رکت اش��اره و اظه��ار کرد: ب��ا توجه به 
برنامه ه��ای راهبردی موجود در این ش��رکت باید تا 
پایان سال ٩7 به ظرفیت 100 درصدی خود برسیم. 
وی با تاکید بر وجود چالش های موجود در س��ال 
٩4 ب��رای تولید محصوالت پتروش��یمی در کش��ور 
گفت: امیدواریم براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته 
از نظر ظرفیت بتوانیم ب��ه 81 درصد تولید )معادل 

20 میلیون تن( برسیم. 
براس��اس این گزارش، ش��رکت پتروشیمی خلیج 
ف��ارس در س��ال ٩2 در مجم��وع 15,5 میلیون تن 
محصول روان��ه بازارهای داخل��ی و خارجی کرده و 
ظرفیت اس��می این ش��رکت هم اکنون س��االنه 22 

میلیون تن است. 
براس��اس مطالعات ص��ورت گرفته در یک س��ال 
گذش��ته 35 درصد از دالیل کاه��ش ظرفیت تولید 
یاد ش��ده در همه شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
خلیج فارس به کمبود خوراک مربوط بوده اس��ت که 

همچنان نیز این مشکل وجود دارد. 
گ��روه  ام��ام،  بن��در  پتروش��یمی  ش��رکت های 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، شهید تندگویان، 
پ��ارس، مبین، ن��وری )برزویه(، فجر، بوعلی س��ینا، 
اروند، خوزس��تان، بازرگانی پتروشیمی، ان پی سی 
اینترنش��نال، ش��رکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، 
شرکت مدیریت توس��عه صنایع پتروشیمی، شرکت 
عملی��ات غیرصنعتی و خدماتی صنایع پتروش��یمی 
و ش��رکت ره آوران فنون پتروش��یمی ش��رکت های 

زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس هستند. 

نماینده سابق ایران در اوپک: 
 سهم ایران را پس بدهند، قیمت 

نفت کاهش نمی یابد 

 نماینده س��ابق ایران در اوپک با بیان اینکه بعید 
می دان��م اعض��ای اوپک ت��ا پیش از اج��الس ژوئن 
اقدام به برگزاری نشس��ت اضط��راری کنند، گفت: 
درصورتی که کشورهایی که سهم ایران در بازار نفت 
را گرفته ان��د همکاری کنند ب��ا افزایش عرضه نفت 

ایران، قیمت ها کاهش نخواهد یافت. 
محمد علی خطیبی طباطبایی در گفت وگو با ایسنا 
درباره تاثی��ر افزایش عرضه نفت ایران بر قیمت نفت 
پس از لغ��و تحریم ها، اظهار کرد: ای��ن امر به میزان 
تولید سایر اعضای اوپک بستگی دارد، اگر اعضایی که 
میزان تولید خود را افزایش داده و بازار ما را گرفته اند 
همکاری کنند، حداقل تاثیر را بر کاهش قیمت نفت 
ب��ه دلیل افزایش عرضه ایران ش��اهد خواهیم بود اما 
اگر بازار مدیریت نشود با تشدید اضافه عرضه، قیمت 
م��ورد فش��ار قرار خواه��د گرفت. وی در ب��اره اعالم 
آمادگی عربستان برای افزایش قیمت نفت در صورت 
همکاری اعض��ای اوپک و غیر اوپک، تصریح کرد: این 
مسئله جدید نیست اما باید توجه کرد زمانی که بازار 
کشورهایی مثل لیبی و ایران را گرفتند از کسی اجازه 
نگرفتند و اکنون نباید کاهش تولید خود را منوط به 

همکاری کشورهای دیگر کنند. 
خطیب��ی گف��ت: بای��د تولیدکنندگان��ی که طی 
س��ال های گذش��ته به دلی��ل کاهش تولی��د برخی 
کش��ورها، تولید خ��ود را افزای��ش داده و جای این 
کش��ورها را گرفتند، برای به تعادل رس��یدن بازار و 
ورود مجدد این کشورها تولید خود را کاهش دهند. 
نماینده سابق ایران در اوپک در پاسخ به اینکه آیا 
اوپک اقدام به برگزاری نشس��ت اضطراری می کند، 
گفت: خیلی بعید می دانم که اعضای اوپک به چنین 

تصمیمی برسند مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد. 
وی با اش��اره به اینکه اکنون شرایط همان شرایط 
بازار ضعیف است و اعضای اوپک نیز به این موضوع 
واقف هستند، اضافه کرد: برخی از تولیدکنندگان بر 
ت��داوم اضافه عرضه در بازار تاکید دارند و این امر به 
معنی تداوم قیمت های ضعیف در بازار اس��ت و این 

چیزی نیست که پنهانی باشد. 
خطیب��ی با بیان اینک��ه اکنون تقاض��ا برای نفت 
اوپک 28,5 میلیون بش��که است و بازار برای تولید 
بیش از این میزان کش��ش ندارد، خاطرنش��ان کرد: 
در وهله اول بای��د میزان تولید را اندکی کاهش داد 
و بازار را به منظور بررس��ی تاثیر کاهش اولیه رصد 
ک��رد و درصورتی که نیاز بود باز هم اقدام به کاهش 

میزان تولید کرد. 
نماین��ده س��ابق ایران در اوپک با اش��اره به اینکه 
عوامل روان��ی نیز بر کاهش قیم��ت تاثیر گذار بوده 
و درصورتی ک��ه این اقدام صورت بگیرد، اس��تنباط 
می ش��ود که عزم اوپ��ک برای بهب��ود وضعیت بازار 
جدی اس��ت، تاکید ک��رد: تا اجالس آین��ده اوپک 
فرصتی باقی نمانده، درصورتی که بین اعضای اوپک 

عزم وجودداشته باشد یک کاهش کافی است. 

کاهش 40 درصدی صادرات برق
مصرف مازوت 

از گازوییل پیشی  گرفت 

از ابتدای س��ال جاری تاکنون ص��ادرات برق 40 
درصد و واردات 7 درصد رش��د منفی داش��ته  است، 
به گونه ای که از اول فروردین ماه تا روز بیست وهشتم 
ماه گذشته 2٩2 میلیون کیلووات ساعت برق وارد و 

47٩ میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده است
به گزارش ایس��نا، ظرفیت نصب شده تولید برق در 
حال حاضر 73 هزار و 14٩ مگاوات است که بیشترین 
س��هم مربوط به نیروگاه های گازی با ظرفیت 25 هزار 
و 775 مگاوات است. بر این اساس در دوره مورد بحث 
نس��بت به زمان مشابه در سال گذشته مصرف گاز در 
نیروگاه ها 10,8 درصد رشد داشته و در مجموع 3848 

میلیون مترمکعب گاز مصرف شده است.
همچنین مص��رف گازوییل با 76,4 درصد کاهش 
به 53 میلیون لیتر رس��ید، در حالی که نفت کوره با 
16,7 درصد کاهش به میزان 1٩5 میلیون مترمکعب 
در نیروگاه ها مصرف شده که این آمار بیانگر مصرف 

بیشتر نفت کوره )مازوت( نسبت به گازوییل است.
بنا به اعالم ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران در 
حال حاضر 15ه��زار و 82٩ مگاوات نیروگاه بخاری با 
س��هم 21,64 درصدی از سبد تولید برق فعال است؛ 
همچنی��ن 18 هزار و 4٩4 مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
چرخه ترکیبی با سهم 25,28 درصد، 10هزار و 726 
م��گاوات نیروگاه ب��رق  آبی با س��هم 14,66 درصدی، 
1020 مگاوات نیروگاه اتمی با س��هم 1,3٩ درصدی، 
601 مگاوات ظرفیت نیروگاهی تولید پراکنده با سهم 
0,82 درصدی، 265 مگاوات نیروگاه انرژی تجدید پذیر 
با سهم 0,36 درصدی و 43٩ مگاوات ظرفیت دیزلی با 

سهم 0,6 درصدی وجود دارد.
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و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تجارت در جلسه اخیر شورای 
سیاس��ت گذاری خ��ودرو ب��ر 
توانمند س��ازی تولی��د ل��وازم 
خانگ��ی تاکی��د کرده اس��ت؛ 
صنعتی که با توجه به گس��تره 
دربرگی��ری اش یکی از صنایع 
مه��م در توس��عه اقتصادی به 

شمار می رود. 
این نخس��تین بار نیست که 
محمدرضا نعمت زاده بر توسعه 
و توانمندس��ازی صنایع لوازم 
خانگی تاکید می کند؛ صنعتی 
ک��ه بیش از 200 تولیدکننده 
در کشور دارد و ورود کاالهای 
قاچاق و اعتبار باالی برندهای 
خارج��ی در کش��ور، روزگار را 
ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی 

آن سخت کرده است. 
جلس��ه ای  در  نعم��ت زاده 
ک��ه 25 فروردی��ن م��اه، ب��ا 
ل��وازم خانگی  تولیدکنندگان 
داش��ته نکاتی را گوشزد کرده 
اس��ت. تولیدات صادرات گرا و 
ایج��اد زمینه ای برای صادرات 
ل��وازم خانگ��ی، ایج��اد برن��د 
ملی، برگزاری دوره آموزش��ی 
ب��رای صادرات محصول، ایجاد 
هماهنگ��ی بین قطعه س��ازان 
لوازم خانگی با تولیدکنندگان، 
افزای��ش کیفی��ت، خدمات و 
بازاریاب��ی از جمل��ه م��واردی 
بودن��د که وزیر صنعت بر آنها 

تاکید داشته است. 
ح��اال ب��ا توجه ب��ه آخرین 
تاکی��د وزیر صنع��ت مبنی بر 
توانمند س��ازی تولی��د ل��وازم 
قاب��ل  دو موض��وع  خانگ��ی، 
بررس��ی است، نخس��ت آنکه 
چگونه می توان به هدف تعریف 
ش��ده در این صنعت رس��ید و 
نکت��ه بعدی اینکه چه موانعی 
بر سر راه این هدف وجود دارد؟ 
حبی��ب اهلل انص��اری، دبی��ر 
انجم��ن لوازم خانگی ایران، در 
گفت وگ��و ب��ا  »فرصت امروز« 
در ای��ن زمینه بی��ان می کند:  
»اگ��ر م��ا بخواهی��م تولیدات 
ل��وازم خانگی را صادر کنیم به 
برندس��ازی نیاز داریم. به این 
معن��ا که لوازم خانگی ایران را 

در س��ایر کش��ورها بشناسند. 
همچنین باید مدیران ما برای 
صادرات آم��وزش ببینند و به 
به عنوان  ص��ادرات  مدیری��ت 
ی��ک تخص��ص ن��گاه کنند. از 
سوی دیگر باید ارتباطی ایجاد 
شود که قطعه سازان ما بتوانند 
پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان 

محصول نهایی باشند.«
او می افزای��د:  »م��ا ب��رای 
ص��ادرات دو ش��اخص داریم، 
یک��ی کیفیت و دیگری قیمت، 
درب��اره ش��اخص کیفیت باید 
به اس��تانداردهای جهانی نگاه 
کنیم. موضوع دیگری که وزیر 
صنعت هم در جلسه با ما روی 
آن تاکی��د داش��تند، بازاریابی 
اس��ت، اگر م��ا می خواهیم به 
بازاره��ای جهان��ی ورود کنیم 
باید مزیت ها و ش��رایط بازار را 

بسنجیم.«
محمدرض��ا دیان��ی، رییس 
گ��روه صنعت��ی انتخ��اب نیز 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش به  
»فرصت امروز« می گوید:  »در 
بحث لوازم خانگی متاس��فانه 
واردات ما س��اماندهی نشده و 
ما مشکالت عمده ای در زمینه 
واردات داری��م. همچنین فرار 
از پرداخ��ت عوارض گمرکی و 
مالی��ات در بخش لوازم خانگی 
بس��یار زیاد است. ساالنه طبق 
آم��اری که ما داریم 80 درصد 
واردات کش��ور عوارض واقعی 
گمرکی را پرداخت نمی کنند. 

همی��ن االن پیش بین��ی م��ا 
درب��اره واردات ل��وازم خانگی 
حدود 4 میلیون دالر اس��ت اما 
رقم ثبت ش��ده رس��می 450 

میلیون دالر است.«
او ادام��ه می دهد:  »مدیریت 
واردات، مبارزه با قاچاق رسمی 
لوازم خانگی و تبعیض مالیاتی 
از جمله اقداماتی است که باید 

انجام شود.«
اما نکته مهم دیگری که در این 
بین باید مورد توجه قرار بگیرد 
و در دس��ته سیاست های وزارت 
صنعت نه تنها برای صنایع لوازم 
خانگی بلکه حتی برای صنعت 
خودرو نیز مطرح شده، تجمیع 
واحده��ای تولیدکننده اس��ت. 
اکن��ون بی��ش از 200 واح��د 
تولیدکنن��ده ل��وازم خانگی در 
کش��ور فعالی��ت می کنند که با 
توجه به میزان تولید آنها، وجود 
این تعداد تولیدکننده اقتصادی 

به نظر نمی رسد. 
تجمی��ع  درب��اره  انص��اری 
واحده��ای تولیدکننده اظهار 
می کن��د:  »ما تع��دادی واحد 
کوچ��ک تولیدکنن��ده ل��وازم 
خانگ��ی داری��م ک��ه ق��درت 
تولیدش��ان محدود است. اگر 
ی��ک واحدی با ی��ک حداقلی 
آی��ا می توان��د  تولی��د کن��د 
آزمایش��گاه و بخ��ش تحقیق 
و توس��عه داش��ته باش��د؟  آیا 
می تواند از نیروهای متخصص 
قطع��ا  ش��ود؟   برخ��وردار 

نمی توان��د؛ بنابرای��ن تجمیع 
این واحده��ا می تواند حرکت 
به س��مت رقابت پذیری به ویژه 
در بازاره��ای خارجی را در پی 

داشته باشد.«
دیان��ی نی��ز درب��اره تع��دد 
تولیدکنن��دگان لوازم خانگی، 
معتق��د اس��ت: »در هیچ جای 
دنی��ا این تع��داد تولیدکننده 
ل��وازم خانگی وجود ندارد. در 
بیش��تر این واحدهای تولیدی 
رعای��ت  اقتص��ادی  مقی��اس 
نمی ش��ود، بنابراین برای اینکه 
بتوانی��م در ای��ن صنعت موفق 
ش��ویم باید مقیاس اقتصادی 
را نهادین��ه کنی��م به ش��کلی 
ک��ه بتوانیم تولی��د انبوه را در 
کش��ور داشته باش��یم. تحقق 
چنین هدف��ی نیازمند تقویت 

برندهای ملی است.«
از  یک��ی  خانگ��ی  ل��وازم   
است  صنایعی  گس��ترده ترین 
ک��ه ج��زو الینف��ک زندگ��ی 
م��ردم به ش��مار م��ی رود. در 
عی��ن حال که برای مواد اولیه 
پایین دستی خود مانند فوالد، 
م��س و آلومینیوم ایجاد ارزش 
اف��زوده می کن��د و در حقیقت 
این صنعت یکی از رش��ته های 
شتاب دهنده توسعه اقتصادی 
ب��ه ش��مار م��ی رود. ب��ا توجه 
ب��ه اینک��ه اکنون دول��ت نیز 
انگیزه الزم را برای توسعه این 
صنعت پیدا کرده، اما همچنان 
موانعی بر س��ر راه این توس��عه 

وجود دارد. 
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
ل��وازم خانگی درباره این موانع 
می گوی��د:  »ما ب��ا دو گروه از 
موان��ع روبه رو هس��تیم، یکی 
موان��ع درون��ی ک��ه ب��ه خود 
بازمی گ��ردد  تولیدکنن��دگان 
و دیگ��ری موان��ع بیرون��ی که 
به سیاست گذاری های  مربوط 
داخل��ی اس��ت. درب��اره موانع 
درون��ی، تولیدکنن��دگان باید 
در س��اختار تکنول��وژی خود 
تجدیدنظر کنند و خود واحدها 
نی��ز باید تغییر روش داش��ته 
باش��ند. در بخش موانع بیرونی 
نیز بانک ها بسیار عامل موثری 
هس��تند، متاس��فانه بانک ه��ا 
آنچنان که باید تس��هیالت در 
اختی��ار تولیدکنن��دگان قرار 
نمی دهن��د و تس��هیالتی هم 
که در اختی��ار تولیدکنندگان 
ق��رار می گیرد، س��ود بس��یار 
باالی��ی دارد. بنابراین اگر قرار 
اس��ت که توانمند سازی لوازم 
خانگ��ی تحق��ق پی��دا کند به 
یک هماهنگی میان س��ازمانی 

نیاز دارد.«
دیان��ی نی��ز ب��ا بی��ان اینکه 
مجموعه هایی در کش��ور وجود 
دارن��د که تکنولوژی های به روز 
دنی��ا را دارا هس��تند، تصری��ح 
می کن��د: »با اینک��ه ما چنین 
ام��ا  تولیدکنندگان��ی داری��م 
نب��ود تولی��د انب��وه و مدیریت 
واردات، موج��ب ش��ده که این 
تولیدکنندگان نتوانند در رقابت 
کار خ��ود را جلو ببرند. موضوع 
دیگر تبلیغات گسترده برندهای 
خارج��ی و فرهنگ س��ازی این 
برنده��ا در کش��ور اس��ت ک��ه 
فرهنگ مصرف کاالی خارجی 
را نهادینه کرده اس��ت، بنابراین 
هرق��در کاالی ایران��ی کیفیت 
باال و طرح زیبایی داشته باشد 
ب��از هم نمی تواند ب��ا کاالهای 

خارجی رقابت کند.«
او بی��ان می کن��د:  »رقبای 
م��ا در بازارهای خارجی با نرخ 
تس��هیالت حداکث��ر 6 درصد 
حض��ور دارن��د، ای��ن در حالی 
است که تولیدکنندگان داخلی 
ما با نرخ تس��هیالت 30 درصد 

محصول تولید می کنند.«

تاکید وزیر صنعت بر توانمندسازی تولید لوازم خانگی

باخت کاالی ایرانی به برندهای خارجی در زمین خودی
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 تدوین 100 استاندارد شغلی
در زمینه انرژی های نو 

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تربیت 
افراد متخصص و ماهر و توس��عه فناورانه را از عوامل 

کلیدی توسعه پایدار دانست. 
ک��وروش پرند در مراس��م رونمای��ی از 234 عنوان 
اس��تاندارد آم��وزش ش��غل و شایس��تگی در ح��وزه 
فناوری ه��ای نوی��ن ک��ه امروز در مح��ل وزارت کار 
برگزار شد، اظهار کرد: براساس سند 1404 جمهوری 
اسالمی ایران باید برخوردار از دانش پیشرفته و توانا بر 
تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی 
و سرمایه اجتماعی باشد و رتبه اول اقتصادی علم و 

فناوری در منطقه را به خود اختصاص دهد. 
وی یکی از عوامل کلیدی توس��عه پایدار را تربیت 
اف��راد متخصص دانس��ت و تصریح کرد: آموزش های 
مهارتی می تواند رمز توانمند س��ازی نیروی انس��انی و 

ثروت آفرینی در کشور به  شمار آید. 
رییس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور به 
شناس��ایی پتانسیل ها و س��تاد امور فناوری، گیاهان 
دارویی و طب سنتی اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه ای 
میان س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور و ستاد 
توس��عه علوم فناوری داروهای گیاهی و طب س��نتی 
به امضا رسیده که براساس آن 136 عنوان استاندارد 
شغلی و شایستگی توسط صاحب نظران تهیه و تایید 
شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
پایان از امضای تفاهم نامه با سازمان انرژی های نو در 
زمین��ه انرژی ه��ای تجدید پذیر و نو خبر داد و گفت: 
100 اس��تاندارد ش��غلی در این زمینه تهیه و تایید 
ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، معاون علم و فناوری 
ریاست جمهوری هم با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان 
به نیروی انس��انی ماهر نیاز دارد، اظهار کرد: جوانان 
پایه اقتصاد دانش بنیان هس��تند و باید به ایده و فکر 
آنها توجه کنیم. سورنا ستاری، در مراسم رونمایی از 
234 عنوان ش��غلی اس��تاندارد شغلی و شایستگی در 
حوزه انرژی های نوین اظهار کرد: بسیاری از جوانان 
م��ا بی��ش از 4، 6 و 12 س��ال از عم��ر و زندگی خود 
را در دانش��گاه ها تل��ف می کنن��د، در حال��ی که پس 
از فارغ التحصیل��ی ش��غلی ندارند. وی ادامه داد: باید 
پرس��ید که در نظام آموزش عالی کش��ور چه اتفاقی 

افتاده که نمی توانیم درست آموزش دهیم. 
س��تاری ب��ا بیان اینک��ه اقتصاده��ای دانش بنیان 
نیازمن��د ورود نیروه��ای انس��انی ماهر اس��ت، تاکید 
ک��رد: دولت باید به ایده های دانش بنیان تس��هیالت 

بدهد و نباید در تجاری سازی پول بگذارد. 
مع��اون علمی فن��اوری رییس جمه��ور گفت: 15 
س��ال قب��ل بزرگ ترین ش��رکت های دنی��ا، در حوزه 
پاالیشگاه های نفتی فعال بودند و امروز شرکت هایی 
مانند گوگل، فیس بوک و مایکروس��افت هس��تند که 
بزرگ ترین ش��رکت های تجاری را تشکیل می دهند. 
از این رو باید به ایده و فکر جوانان خود توجه کنیم. 

 صابری: استیضاح وزیر کار را 
اعالم وصول کنید

سبحانی نیا: چیزی به دست من 
نرسیده است

 یک نماینده مجلس شورای اسالمی رسیدگی به 
طرح اس��تیضاح وزیر کار را خواس��تار شد اما عضو 
هیات رییسه مجلس گفت که هنوز چیزی به دست 

او نرسیده است. 
به گزارش ایس��نا، رضا صابری در تذکری شفاهی 
در جلس��ه علن��ی دیروز مجلس ضم��ن تبریک ایام 
مبارک رجب گفت: تذکر من درخصوص عدم توجه 
به حوزه اشتغال در نظام اقتصادی فعلی کشور است. 
وی ادام��ه داد: آق��ای الریجانی اس��تحضار دارند 
که وزی��ر کار در زم��ان رأی اعتماد بح��ث بیکاری 
در جامع��ه را یکی از دغدغه های خود مطرح کردند 
ام��ا در خود ای��ن وزارتخانه تا به ام��روز مورد توجه 
ق��رار نگرفت��ه و همچن��ان مش��کل پرداخت حقوق 
بازنشس��تگان ف��والد وجود دارد و آنه��ا باید هر ماه 

منتظر باشند تا حقوق شان پرداخت شود. 
نماینده مردم رامیان و آزاد ش��هر در مجلس یادآور 
ش��د: متاسفانه در معادن زغال سنگ کشور نیز شاهد 
عدم پرداخت حقوق کارکنان حتی به مدت ش��ش یا 
هفت ماه هستیم. یک کارگر معدن چطور می تواند در 
معادن زغال سنگ حقوقی نگیرد و همچنان در تولید 
حضور داش��ته باشد؟ صابری خطاب به رییس مجلس 
گفت: جمعی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را 
تقدیم شما کردند و این استیضاح مطالبه عمومی کشور 
است و مجلس باید از جایگاه خود به موضوع ورود پیدا 
کند. چرا که مطالبه همه مردم ایران از ما رسیدگی به 
بحث اشتغال و رفع بیکاری است. این نماینده مجلس 
در پایان تذکر خود خطاب به سبحانی نیا، عضو هیات 
رییسه مجس اظهار کرد: برگه استیضاح در کشوی میز 
شماس��ت و خواهش می کنم آن را از کش��وی میزتان 

دربیاورید و اعالم وصول کنید. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
 امسال 700 هزار کارگر ساختمانی 

بیمه می شوند

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت: تالش 
می کنیم امس��ال تا 700 هزار کارگر س��اختمانی از 

مزایای بیمه برخوردار شوند. 
عل��ی ربیع��ی دیروز در دومی��ن روز از هفته کارگر 
در مراسم اجرای تئاتر خیابانی کارگران که در محل 
وزارت کار برگ��زار ش��د، یک��ی از مش��کالت بازار کار 
ای��ران را نب��ود مهارت عنوان ک��رد و افزود: مطالعات 
انجام ش��ده در کاریابی ها نش��ان می دهد که امس��ال 
300 ه��زار مراجعه کنن��ده به این مراکز فاقد مهارت 
الزم برای کسب شغل بوده اند. به گفته وی طرح های 
انجام ش��ده در اس��تان ها حکایت از آن دارد که فقط 
4 درصد جویندگان کار دارای مهارت بوده اند که در 
برخی از استان ها این رقم به 40 تا 50 درصد می رسد. 
وی درخص��وص وضعیت نیروه��ای دانش آموخته 
دانشگاهی نیز گفت: گرایش به شغل در ایران تغییر 
کرده، مش��اغل نو در حال ایجاد ش��دن است، مشاغل 
سبز و حوزه فناوری اطالعات قادر هستند اشتغال زایی 
باالیی را ایجاد کنند، به طوری که در حوزه های آی تی 

می توان ساالنه 30 هزار شغل ایجاد کرد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رونمایی استاندارد 
مش��اغل فناوری نو و محیط زیس��ت در مراس��می که 
امروز در محل وزارت کار برگزار می شود، خبر داد و 
افزود: برنامه ای تدوین ش��ده که خانواده های کارگر 
بتوانند از مهارت شغلی برخوردار شوند که این برنامه 

برای فرزندان خانواده ها رایگان خواهد بود. 
وی با اشاره به برگزاری آموزش موبایل و آموزش های 
س��یار مهارتی در حاش��یه شهرها و روستاها از سوی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: در این زمینه 

از تجارب دیگر کشورها نیز یاری خواهیم گرفت. 
ربیعی با اشاره به تئاتر خیابانی هفته کارگران که در 
محل وزارت کار در حال برگزاری است، گفت: کشور باید 
از طریق برگزاری این مراسم با فرهنگ کار عجین شود 
چرا که مشکل اصلی ما تغییر در فرآیند کار است. وی 
ادامه داد: اگر جامعه کار بخواهد تولید محور شود، باید 
برای کار و کارگر ارزش بیشتری قائل شود و کارگرانی 
که امروز تئاتر خیابانی در وزارتخانه ها اجرا می کنند، به 
سطح شهر تهران می روند تا فرهنگ کار را ترویج دهند.  
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بیان اینکه بخش 
پروتئین س��بد کاالیی نوبت چهارم به خانواده هایی که 
دچار مشکل سوءتغذیه هستند ارائه شده است، افزود: 
امس��ال حمایت غذایی از خانوارهایی که دچار مش��کل 
تغذیه هس��تند، ادامه می یابد اما باید دید چه میزان از 
هدفمندی یارانه ها به سیاس��ت های رفاهی اختصاص 

می یابد تا در این خصوص، برنامه ریزی شود. 

فعالیت یکصد هزار تعاونی کارگری 
در کشور

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از فعالی��ت یکص��د هزار تعاون��ی فعال حوزه کارگری 
درکش��ور خب��رداد و گفت: هم اکن��ون یک میلیون و 

500 هزار کارگر عضو این تعاونی ها هستند. 
س��یدمحمود کالنت��ری در گفت وگو ب��ا ایرنا، اظهار 
داش��ت: ای��ن تعاونی ه��ا در 105 گرای��ش مختلف از 
جمله کش��اورزی، صنعت، معدن، خدمات، فرهنگی، 
اقتصادی، گردش��گری، حوزه پزش��کی و خدمات آن 
فعالی��ت دارن��د.   وی، ت��الش برای رونق بخش تعاون 
را از راهبردهای اساس��ی دولت و وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی برش��مرد و اضافه ک��رد: با حرکت این 
بخش، تولید درکش��ور رونق گرفته و معضل بیکاری 
تا حدود زیادی رفع خواهد ش��د.  کالنتری، توس��عه 
تعاون را مصداق بارز ش��عار همدلی و همزبانی و نیز 
تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری انقالب دانست 
و اضاف��ه ک��رد: برای توس��عه و تحول در بخش تعاون، 
هفت راهبرد اساسی پیش بینی شده در قانون در حال 
پیگیری و انجام است.  وی، آموزش اعضای تعاونی ها، 
تقویت مدیریت های تعاونی و اتحادیه های آنان، تقویت 
همکاری بین شبکه ای تعاونی ها، پرداخت مشوق های 
قانونی، پرداخت تسهیالت و توسعه بازارها و برند فروش 
تعاونی ها با حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی 
را از جمله برنامه های حوزه تعاونی ها برشمرد.   معاون 
امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
ب��ه فعالیت تعدادی از تعاونی ها درحوزه مس��کن مهر 
گفت: این تعاونی ها در مجموع عملیات ساخت 900 
هزار واحد مسکن را برعهده داشتند که بخش زیادی 
از آن تحویل اعضا شده است.  کالنتری با بیان اینکه 
واحده��ای باقیمانده مس��کن مهر ح��وزه تعاونی ها در 
ص��ورت تامی��ن مناب��ع مالی مورد نیاز از س��وی اعضا 
تکمیل و به متقاضیان تحویل می شود، افزود: مسکن 
مهر که نقد های زیادی از جمله در مورد شیوه ساخت 
و کم توجهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی بر آن وارد 
اس��ت، طرحی بود که می خواس��ت با کمترین هزینه و 

با سرعت باال مشکل مسکن را رفع کند. 

بیمه

تعاون

انرژی های نو

مجلس

معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت کشور بر توسعه 
مش��اغل در کش��ور از طری��ق توس��عه 

آموزش های مهارتی تاکید کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، معصوم��ه ابتکار در 
مراس��م رونمایی از طرح ملی س��ازمان 
آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای کش��ور، که 
در روز مه��ارت و تامی��ن اجتماع��ی در 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
برگزار ش��د، با اش��اره به اینکه در س��ال 
گذش��ته توافق نامه ای در جهت توس��عه 
فناوری های س��بز بین سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی منعقد ش��د، بر ضرورت توسعه 
فناوری های سبز در سازمان آموزش فنی 

وحرفه ای کشور تاکید کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از دالی��ل 
فقدان ش��غل، نب��ود مه��ارت الزم ب��وده 
اس��ت، توس��عه آموزش ه��ای مهارتی را 
راهکار توس��عه مش��اغل خانگی در کشور 
دانس��ت. ابتکار افزود: در حال حاضر، در 
کش��اورزی و محصوالت ارگانیک با افت 
ش��اخص کیفی مواجه هس��تیم که این 
حاک��ی از ع��دم آموزش های مهارتی الزم 
در این زمینه است. وی با اشاره به اهمیت 
گس��ترش مش��اغل سبز و حفظ پایه های 
زیست محیطی در کشور اظهار داشت: در 
گذشته رویکرد توسعه، تخریب و نابودی 
محیط زیس��ت ب��وده اما در ح��ال حاضر 
رش��د اش��تغال را الزمه حف��ظ پایه های 
محیط زیس��تی می دانند، چرا که این دو 

الزم و ملزوم یکدیگرند.  رییس س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت کش��ور افزود: 
آلودگ��ی هوا و خاک، بهره برداری بی رویه 
از توس��عه آب های زیرزمینی و جنگل ها 
در نتیج��ه همی��ن تفکر اش��تباه بوده که 
تخری��ب پایه های زیس��ت محیطی را به 
دنبال داشته است و در حال حاضر به این 
نتیجه رسیده اند که توسعه اشتغال نباید 
با تخریب پایه های زیست محیطی همراه 
باش��د چرا که منابع محیط زیستی الزمه 
توسعه اشتغال است.  وی ادامه داد: توسعه 
و تولید اش��تغال در کش��ور باید به نحوی 
تنظیم شود که کیفیت زندگی شهروندی 
در آن حف��ظ ش��ود و ب��ا حداقل خدمات 
منابع محیط زیس��ت همراه باشد.  ابتکار 
افزود: حفظ محیط زیس��ت در آموزه های 
دینی بس��یار تاکید ش��ده و تجربه بشری 
نیز حاکی از آن اس��ت که باید این منبع 
مهم را حفظ کنیم و توس��عه فعالیت ها و 
اش��تغال را با محیط زیست سازگار کنیم 
و اگر برای توس��عه اشتغال به احداث سد 
اقدام می کنیم نباید این س��د به نابودی 
مناب��ع طبیعی بینجامد. رییس س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت کش��ور اظه��ار 
داش��ت: اقتصاد و اش��تغال باید به گونه ای 
باش��د که محیط زیس��ت نیز حفظ شود و 
به تعبیر دیگر اقتصاد ما باید اقتصاد سبز 
باشد، ضمن آنکه باید در جهت سبز شدن 
مهارت ه��ا و مش��اغل حرکت کنیم و هر 
انسانی که از آب و خاک و هوا بهره می برد، 
طرز استفاده صحیح از آن را نیز یاد بگیرد. 

 ریی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد بر 
لزوم حمل و نقل و انبارداری بهداش��تی 
و مناس��ب ع��الوه ب��ر تولید مناس��ب 
محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: 
در سازمان ملی استاندارد آماده استقرار 
نظام یکپارچه استاندارد سازی هستیم. 

به گزارش ایس��نا، نیره پیروزبخت در 
مراس��م بزرگداش��ت هفته ملی سالمت 
با اش��اره به ش��عار ایمنی غذا؛ از مزرعه 
تا س��فره گفت: مس��ئوالن دستگاه های 
مختلف نه به ش��عار، بلک��ه به واقع باید 
اثب��ات کنند که در راس��تای س��المت 
مردم و برای رس��یدن ب��ه هدف نهایی 
یعنی ایمنی غذا و سالمت مردم همدل 

و همزبان هستند. 
وی با بیان اینکه س��المت مردم را باید 
مانند یک زنجیره در نظر بگیریم، ادامه داد: 
توجه به مولفه ه��ای تاثیر گذار به زنجیره 
ایمنی غذا از مزرعه تا دهان بس��یار مهم 
است. در این مسیر مباحثی مانند نظارت 
و همچنی��ن فعالیت س��ازمان هایی نظیر 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، وزارت 
نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، 
وزارت بهداش��ت و... بس��یار اهمیت دارد. 
تمرکز ما در س��ازمان ملی اس��تاندارد بر 
آن اس��ت که ال��زام از طریق حاکمیت و 
دستگاه های نظارتی به تدریج به این امر 
برسد که مصرف کننده به سرنوشت خود 
حساس شود و از این طریق به تولید کننده 
جهت تولید محصوالت سالمت محور فشار 

وارد شود.

رییس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد با 
اش��اره به طرح تحول استاندارد س��ازی 
گف��ت: در این زمینه ب��ر دو نکته تاکید 
می کنیم؛ دستگاه های نظارتی از رویکرد 
محصول مح��وری باید به فرآیند محوری 
حرکت کنند، از س��وی دیگ��ر فراتر از 
استاندارد، بحث کیفیت مطرح است؛ در 
این زمینه نیز از ظرفیت قانون حمایت 
از مصرف کنن��ده کم��ک می گیری��م تا 

بتوانیم بحث کیفیت را نهادینه کنیم. 
پیروزبخ��ت در ادام��ه صحبت هایش 
مقوله مقررات  فنی در استاندارد س��ازی 
را م��ورد اش��اره قرار داد و گفت: س��بد 
غذای��ی م��ردم باید کنترل ش��ود. همه 
کشور های طرف تجاری ملزم به رعایت 
مقررات فنی هس��تند، چ��را که در این 
صورت است که در بازار های بین المللی 
می توان حضور یافت. باید جهت حضور 
در بازار ه��ای بین الملل��ی بع��د از حل 

مسئله تحریم ها خود را آماده کنیم. 
اس��تاندارد  مل��ی  س��ازمان  ریی��س 
همچنین س��موم، آالینده ها و کودهای 
ش��یمیایی در محصوالت ش��یمیایی را 
مورد اش��اره ق��رار داد و گف��ت: دراین 
زمینه نیز بای��د آموزش مراجع ذی ربط 
جهت اس��تفاه از این محصوالت صورت 
گی��رد. در این زنجی��ره باید مراقب این 
مباحث نیز باشیم. الزم است به تضمین 
کیفیت دس��ت یابیم تا ب��ه این ترتیب 
مصرف کنن��ده از کیفی��ت کاالی��ی که 

استفاده می کند، راضی باشد. 

آمادگی برای استقرار نظام یکپارچه 
استاندارد سازی

تاکید ابتکار بر توسعه مشاغل در کشور از 
طریق توسعه آموزش های مهارتی

عسل داداشلو



بازار جهان��ی طال در خواب 
س��نگین فرورفته است. طال، 
ای��ن فل��ز زرد وسوس��ه انگیز 
این روزها کمتر مورد اقبال و 
توجه سرمایه گذاران بازارهای 
خارجی ق��رار می گیرد؛ فلزی 
که ارزش��مندی اش را مدیون 
بحران ه��ای اقتصادی اس��ت. 
اما در یک ماه گذش��ته اتفاق 
رخ  مهم��ی  اقتص��ادی  ب��د 
نداده اس��ت و ب��ه این ترتیب 
چشم انداز افزایش قیمت طال، 

در ابهام است. 

دسته گل یونان برای 
بازار طال

محمد تقی پ��ور، فعال بازار 
ط��ال در این ب��اره به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: اگ��ر یون��ان 
اقتص��ادی  بح��ران  قل��ب  را 
کش��ورهای اروپای��ی در نظر 
از تحوالت  بگیریم، بس��یاری 
می توانی��م  را  ط��ال  قیمت��ی 
نس��بت به آن تحلی��ل کنیم. 
در یک سال گذش��ته بحران 
اقتص��ادی یونان باره��ا برای 
طال مفید واقع ش��ده و قیمت 
آن را تحری��ک کرده اس��ت. 
بهتری��ن موج س��واری قیمت 
طال زمان��ی بود که چپ ها در 
انتخابات یونان با ش��عار کنار 
گذاش��تن سیاس��ت ریاض��ت 
اقتصادی به قدرت رس��یدند. 
ای��ن می توانس��ت ب��ه معنای 
باشد  یونان  گس��ترش بحران 
اما طرف برنده نش��ان داد که 
آنطور که فروشندگان طال فکر 
می کردند قصد انتحار سیاسی 
ندارن��د و در ح��ال مذاکره با 
دیگر کشورهای اروپایی برای 
ح��ل بحران اقتص��ادی یونان 
هس��تند. همین افزایش امید 
به ح��ل بحران یون��ان انگیزه 
اصلی ب��رای افزایش قیمت را 

از طال گرفته است. 
وی اف��زود: یک��ی دیگ��ر از 
محرک ه��ای قیمت طال وقوع 
یک جنگ است. ما در یک ماه 
گذشته جنگ حمله عربستان 
به یم��ن را داش��تیم اما هیچ 
قدرت غربی به طور مس��تقیم 
درگی��ر این جنگ نیس��ت و 
آمریکا به جز اعزام چند ناو به 
خلیج عدن کار دیگری نکرده 
اس��ت و برای حف��ظ آرامش 
اقتصادی اش، تمایلی هم برای 
ورود مس��تقیم به این جنگ 
ن��دارد. بنابرای��ن ای��ن جنگ 
افزایش  ب��رای  کافی  انگی��زه 
قیمت به بازار طال نمی دهد. 

ای��ن فعال ب��ازار طال تاکید 
ک��رد: یک��ی دیگ��ر از عوامل 
مؤث��ر بر قیم��ت جهانی طال، 
وضعی��ت اقتص��ادی آمری��کا 
اقتصاد  بزرگ تری��ن  به عنوان 
جهان است. سیاست هایی که 
در اقتص��اد این کش��ور دنبال 
می شود با دقت ازسوی فعاالن 
ب��ازار ط��ال دنب��ال و تحلیل 
می ش��ود و بازار نسبت به آن 
واکنش نشان می دهد. اگر به 

خاطر داش��ته باش��ید از سال 
2008 بازار جهانی طال س��ه 
س��ال افزایش قیمت را تجربه 
کرد و سودهای خوبی را از آن 
فع��االن این بازار کرد. محرک 
قیم��ت ط��ال در آن س��ال ها 
بحران مس��کن در آمریکا بود. 
کس��انی که با وام های بانک ها 
خانه خری��ده بودند ق��ادر به 
و  نبودن��د  آن  بازپرداخ��ت 
موجی از فروش منازل توسط 
بانک ها در آمریکا به راه افتاد. 
از ط��رف دیگر دولت ش��روع 
ب��ه خری��د اوراق قرض��ه کرد 
و به دنبال آن ن��رخ بهره هم 
به ش��دت کاهش یاف��ت. این 
وضعیت بحرانی موجب ش��د 
تا بازار طالی جهانی جشن و 
سرور بگیرد و افزایش کم نظیر 
قیمت را تجرب��ه کند. در آن 
س��ال ها در ب��ازار ای��ران هم 
قیمت  ش��دید  افزایش  شاهد 

طال بودیم. 
چش��م انداز  در  اف��زود:  وی 
کوتاه م��دت بازار بای��د دید که 
گزارش سه ماهه تولید ناخالص 
داخلی آمریکا حاوی چه نکاتی 

گزارش  این  است. درصورتی که 
باعث  باش��د می توان��د  ضعیف 
واکنش ب��ازار طال ش��ود. البته 
ب��ا توجه ب��ه مجموعه ش��رایط 
آمریکا ای��ن امر بعید اس��ت. با 
این وجود به نظر می رس��د بازار 
طال گوشه چشمی به یونان هم 
دارد تا در صورت شکست تعیین  
تکلیف بدهی های این کش��ور، 
خری��داران به س��وی ای��ن بازار 

هجوم ببرند. 

اشتهای طالی چین کم 
شده است

مهشید ثاقب، فعال بازار طال 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
گف��ت: یکی از عوام��ل موثر بر 
قیم��ت جهانی ط��ال، وضعیت 
بورس های جهانی اس��ت. رشد 
عمده  بورس های  شاخص های 
و مهم جهان، به معنای بهبود 
وضعی��ت اقتص��ادی در ای��ن 
کشورهاس��ت. همیش��ه ی��ک 
وضعیت االکلنگی میان بورس 
و ب��ازار جهانی طال وجود دارد. 
بورس،  افزایش شاخص های  با 
طال کاهش می یابد و با افزایش 

قیمت طال، شاخص های بورس 
کاهش می یابد. ب��ازار طال این 
موازنه را در مقایس��ه با قیمت 
نف��ت هم دارد. کاهش ش��دید 
قیمت نفت در چند ماه گذشته 
اندکی قیمت ط��ال را تحریک 
کرد. با افزایش قیمت نفت، طال 
انگیزه کافی از این بخش برای 

صعود ندارد. 
ذخایر  می��زان  اف��زود:  وی 
ط��الی چی��ن، هن��د و دیگر 
کشورهای عمده متقاضی طال 
هم در یک ماه گذشته افزایش 
کاف��ی یافته اس��ت و تقاضا از 
سوی این کشورها برای خرید 
طال تحریک نمی شود. در این 
رابطه به خصوص چین بس��یار 
مؤثر اس��ت. این کش��ور برای 
تقوی��ت پولش در مقابل دالر، 
در برهه ه��ای مختلف دس��ت 
به خریدهای کالن��ی در بازار 
می زن��د و این تقاض��ا، قیمت 

طال را دچار نوسان می کند. 
این فعال ب��ازار طال تاکید 
کرد: به دلی��ل محدود بودن 
ط��ال در طبیع��ت و ماهیت 
فیزیک��ی آنک��ه هی��چ گاه از 
از دیرباز حس  بین نمی رود، 
بیدار  انس��ان  در  را  اعتم��اد 
می ک��رد. در گذش��ته ضرب 
سکه های طال و نقره به دلیل 
ارزنده بودن این سکه ها بود. 
زمان��ی توجه به طال بیش��تر 
ناامنی  می ش��ود که وضعیت 
اقتصادی یا سیاس��ی تشدید 
ش��ود. در ح��ال حاضر هیچ 
گزینه ای که طال بتواند با آن 
مس��یر صع��ودی را در پیش 
بگی��رد وج��ود ن��دارد. البته 
این به معنای آن نیس��ت که 
ای��ن وضعیت پایدار اس��ت و 
اقتص��اد جهانی مس��تعد آن 
اس��ت که در ماه ه��ای آینده 
با انتش��ار اخباری بد، دوباره 
قیمت طال را تحریک کن��د. 

فلز زیبای شهر آشوب

بحران، همزاد قیمت طالست
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خبرنــامه

نرخ های ایده آل طیب نیا برای سود بانکی
در حالی کمتر از سه روز دیگر کاهش نرخ سود بانکی 
در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی می شود که به نظر 
می رسد توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده تا 
20 درصد از شانس باالیی برای تصویب برخوردار باشد. 
وزی��ر اقتص��اد نیز در آخرین اظه��ارات خود از نرخ های 

موردنظرش برای سود بانکی رونمایی کرد. 
با کاهش نرخ تورم و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی 
اعم از تس��هیالت و س��پرده، اعداد و ارقام مطرح شده 
ب��رای کاهش نرخ س��ود یا فرمول ه��ای تعیین کننده 
آن که از سوی مقامات اقتصادی و بانکی و کارشناسان 

مطرح می شد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت. 
اغلب معتقد بودند باید نرخ س��ود س��پرده با فاصله 
ح��دود چه��ار تا پنج درصدی نس��بت به تورم تعیین 
شده و برای نرخ سود تسهیالت نیز دامنه ای تعریف 

شود که بانک ها در حیطه آن عمل کنند. 
اما درحالی که کارشناسان و مدیران بانک ها بر نرخ 
سود سپرده حدود 20 درصد یعنی رقمی نزدیک به 
5 درصد بیشتر از تورم تأکید داشتند و در نهایت هم 
بانک ها با کاهش 2 درصدی نرخ سود ساالنه، بر نرخ 
20 درصد به توافق رسیدند، اخیرا وزیر اقتصاد که در 
مدت اخیر هیچ گاه نرخی را به عنوان مالک خود برای 
تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این 
تغییر و کاهش تدریجی آن تأکید داشت، اعالم کرده 
باید نرخ س��ود س��پرده به 18درصد و نرخ بهره برای 
وام گیرندگان نیز به 20درصد برسد. نظرات طیب نیا 
در حالی مطرح می شود که نرخ سود 18درصد مدنظر 
 وی کمت��ر از 3 درص��د با ن��رخ 15.5درصدی تورم و 

4 درصد با نرخ سود 22درصد فعلی فاصله دارد. 
همچنی��ن ای��ده آل وزی��ر برای کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت به 20 درصد در حالی مطرح ش��ده که در 
حال حاضر نرخ های سود دریافتی بانک ها گاهی سر 
به فلک کشیده و از 30 درصد و حتی بیشتر هم عبور 
می کند، بنابراین اگر متوسط نرخ فعلی سود تسهیالت 
را نی��ز ح��دود 26 درص��د در نظر بگیریم برای تحقق 
آرزوی وزی��ر بای��د نزدی��ک به 6 درصد س��ود کاهش 
یابد تا نرخ 20 درصد در نظام بانکی اجرایی ش��ود؛ 
نرخ های��ی که با ش��رایط موج��ود فاصله قابل توجهی 
 ت��ا تحقق خواهند داش��ت. به گ��زارش اقتصاد آنالین 
به نقل از ایس��نا، این در حالی اس��ت که شخص وزیر 
 نیز اذعان کرده با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده 
18 درص��د و تس��هیالت 20 درص��د در نظ��ام بانکی 
اعتقادی به اقدامات یکباره و ش��وک آور در بازار پول 

ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد. 

 درخواست های سیف 
از مدیران عامل بانک ها

ریی��س کل بانک مرک��زی بر عزم و قاطعیت بانک 
مرک��زی برای مقابله با موسس��ات اعتباری غیرمجاز 
تأکی��د ک��رد و از بانک ه��ا خواس��ت در ارائه خدمات 
به این گونه موسس��ات، خود را با سیاس��ت های بانک 

مرکزی تطبیق دهند. 
ب��ه گ��زارش فارس به نق��ل از روابط عمومی بانک 
مرکزی، در راستای مباحث مطرح شده در هفته های 
اخیر مبنی بر لزوم هماهنگی بیش��تر نرخ های س��ود 
بانک��ی ب��ا روند تحوالت متغیره��ای کالن اقتصادی، 
نشس��تی به منظور تبادل نظر و اطالع از نقطه نظرات 

مدیران ارشد بانکی در بانک مرکزی برگزار شد. 
در این جلس��ه که رییس کل و اعضای هیأت عامل 
بان��ک مرک��زی و مدی��ران عام��ل و برخ��ی اعضای 
هیات مدی��ره بانک ه��ا حض��ور داش��تند، مهم ترین 
موضوعات مبتالبه نظام بانکی � اعم از نرخ های سود 
تس��هیالت و س��پرده ها، روند اضافه برداشت بانک ها، 
پیگیری مطالبات معوق و مش��کوک الوصول، وضعیت 
ب��ازار بین بانک��ی و نرخ ه��ای کارمزد خدمات بانکی � 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در ابتدای جلسه همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران 
گزارش��ی از نتایج نشس��ت اخیر ش��ورای هماهنگی 
بانک های دولتی و خصوصی ارائه کرده و استدالل های 
مربوط به هریک از موارد ذکر شده در نامه ارسالی به 

بانک مرکزی را به اختصار بیان داشت. 
س��یف، ریی��س کل بانک مرک��زی نیز به مهم ترین 
عوامل مؤثر بر تحوالت نظام بانکی اش��اره کرد که از 
آن جمله س��هم باالی بازار غیرمتش��کل پولی، بدهی 
قاب��ل توج��ه دولت به بانک  ها و حجم باالی مطالبات 

غیرجاری مورد تأکید قرار گرفت. 
رییس شورای پول و اعتبار از بانک ها خواست در 
زمینه س��اماندهی به بازار پول یار و مددکار بانک 
مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به موسسات 
اعتباری فاقد مجوز، هماهنگ با بانک مرکزی عمل 
کنن��د. ریی��س کل بانک مرک��زی از مدیران عامل 
حاض��ر در جلس��ه خواس��ت دیدگاه ه��ای خ��ود را 
درباره ش��یوه های س��اماندهی به بازار پول مطرح 
درخصوص روش های کاهش ریس��ک  پذیرفته شده 
توس��ط بانک ه��ا اظهارنظ��ر و در ای��ن زمین��ه، به 
ریس��ک هایی که س��بب می شود سالمت و پایداری 
 نظام بانکی دس��تخوش مخاطره شود، به طور خاص 

توجه کنند. 
همچنی��ن رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار از بانک ها 
خواس��ت درخصوص گزینه ها و راهبردهای مختلف 
قابل پیگیری برای کاهش نرخ س��ود بانکی متناس��ب 

با اقتضائات ترازنامه ای خود،  اعالم نظر کنند. 
در ادام��ه جلس��ه، غالب مدی��ران عامل و اعضای 
هیات مدی��ره بانک های تجاری و تخصصی به اعالم 
مواضع و دیدگاه های خود در مورد مسائل گوناگون 
نظام بانکی پرداختند. حاش��یه سود معقول بانک ها 
و تح��والت آن، توج��ه به نیروهای درونی بازار پول 
در تعیین نرخ های س��ود، لزوم چاره اندیش��ی برای 
افزای��ش توان اعط��ای تس��هیالت بانک ها، ارتقای 
ش��فافیت نظ��ام بانکی، چاره اندیش��ی ب��رای فعال 
کردن بیش از پیش عقود مبادله ای در نظام بانکی، 
س��ازوکارهای کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز، 
چارچوب س��پرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، 
متناسب س��ازی نرخ حق الوکاله ها با نرخ های  س��ود 
و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلس��ه 
ب��ود ک��ه به صورت تفصیلی مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,323 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3.323توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 
جدی��د را 953.500 توم��ان تعیین کردند. ه��ر یورو در 
ب��ازار آزاد 3.617 توم��ان و ه��ر پوند نی��ز 5.044تومان 
قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 497.000 تومان و 
هر ربع س��که 276.500 تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرمی 188.000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طالی 
18 عیار 97.212تومان قیم��ت خورد. هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 11.814 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.323   دالر آمریکا

3.617یورو اروپا

5.044پوند انگلیس

910درهم امارات

1.253لیر ترکیه

560یوان چین

28ین ژاپن

2.778دالر کانادا

3.490فرانک سوییس

11.050دینار کویت

891ریال عربستان

2.000دینار عراق

56روپیه هند

940رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

950.500سکه  بهار آزادی

953.000  سکه طرح جدید

497.000  سکه نیم  بهار آزادی

276.500سکه ربع بهار آزادی

188.000سکه گرمی

11.814 اونس طال

421.500مثقال طال

97.212هر گرم طالی 18 عیار

بانک رفاه نشان مسئولیت پذیری 
دریافت کرد

 در نخستین کنفرانس ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی، نش��ان مس��ئولیت پذیری 

اجتماعی به بانک رفاه کارگران اهدا شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، در این کنفرانس که 
دوم اردیبهشت ماه سال جاری، در محل مرکز همایش های 
بین المللی س��ازمان صداوسیما و با حضور معاون حقوقی 
رییس جمهوری، مس��ئوالن اتاق بازرگانی، صنایع معادن 
و کش��اورزی و جمعی از مدیران عالی کش��ور برگزار شد، 
از بان��ک رفاه کارگران به عنوان س��ازمان مس��ئولیت پذیر 
اجتماعی تجلیل ش��د و حبیب پ��ور ریی��س اداره روابط 
عمومی به نمایندگی از بانک، نش��ان ویژه این کنفرانس را 
دریافت کرد.  در این کنفرانس به مباحثی از جمله ارتباط 
مس��ئولیت اجتماعی در پایداری برند، توسعه کسب وکار 
با تکیه بر تعهدات اجتماعی و نقش س��رمایه گذاری مالی، 
انسانی، پژوهشی در ایجاد و توسعه برند پرداخته شد. این 
کنفرانس توسط موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی 

صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد. 

پرداخت سود سهامداران شرکت 
پارس توشه بانک صادرات

 پرداخت سود سهامداران شرکت پارس توشه مربوط 
به س��ال مالی منته��ی به پایان اس��فندماه23 از طریق 

شعب بانک صادرات ایران آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، براساس 
قرارداد منعقدش��ده بین این بانک و ش��رکت پارس توشه 
سهامداران این شرکت از طریق تمام شعب بانک صادرات 
ایران از روز پنجش��نبه سه اردیبهشت ماه سال جاری قابل 
پرداخت اس��ت. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت 
یادش��ده می توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، 
شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه 
و وجه حق تقدم استفاده نشده افزایش سرمایه متعلقه خود 
را دریافت کنند یا به سایر حساب های خود انتقال دهند. 

نشان  »مسئولیت پذیری اجتماعی« 
به بانک دی اعطا شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، در کنفرانس 
ملی برن��د پایدار با رویکرد مس��ئولیت اجتماعی بنگاه های 
اقتصادی که ب��ا حضور معاون حقوق��ی رییس جمهوری و 
700 نفر از مدیران عالی کش��ور برگزار ش��د از ش��رکت ها و 
بنگاه های اقتصادی پیش��رو در حوزه مس��ئولیت اجتماعی 
تقدیر ش��د. در این کنفرانس که از سوی موسسه آموزشی 
و پژوهش��ی ات��اق بازرگانی ایران برگزار ش��د، نش��ان برتر 
مسئولیت پذیری اجتماعی از سوی ابراهیم صفرلکی، مدیرکل 
روابط عمومی بانک دی به مدیرعامل این بانک اعطا شد. در 
لوح اعطا شده به مدیرعامل بانک دی که از سوی رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نگارش شده، آمده 
است:  »در دنیای امروزی جامعه بیش از پیش نیازمند اجرای 
اصول اولیه مسئولیت پذیری اجتماعی از سوی سازمان ها و 
واحدهای صنفی و صنعتی و خصوصی اس��ت که این مهم 
عامل اصلی در پایداری و محبوبیت برندها در نتیجه وفاداری 

و رضایتمندی مشتریان بر شمرده می شود. 

نسیم نجفی

 مع��اون ارزی بانک ملی ایران 
از ام��کان انتقال وجوه حاصل از 
صادرات کاال و خدمات به کشور 
روس��یه از طریق می��ر بیزینس 
بانک روس��یه ب��دون محدودیت 

مبلغی خبر داد. 
ب��ه گ��زارش »اخب��ار بانک«، 
غالمرضا پناهی گفت: خوشبختانه 
در حال حاضر ای��ن امکان فراهم 
ش��ده اس��ت ک��ه صادر کنندگان 
کش��ور، وجوه حاصل از صادرات 
به روس��یه را بدون هیچ مشکلی 
از طریق میر بیزینس بانک روسیه 

انتقال دهند. 
وی اف��زود: ش��عب ارزی بانک 
مل��ی ای��ران در داخل کش��ور و 
ش��رکت صرافی ملی ای��ران نیز 
آم��اده حمای��ت و پش��تیبانی از 
صادر کنن��دگان ب��رای دریاف��ت 
وجوه حاصل از صادرات توس��ط 
می��ر بیزین��س بان��ک روس��یه 
هس��تند. پناهی با عن��وان اینکه 
صادر کنندگان کشور در مذاکرات 
تجاری خود با طرف های روس��ی 
می توانن��د می��ر بیزین��س بانک 
روس��یه را به عن��وان بان��ک خود 

معرف��ی کنن��د، اب��راز داش��ت: 
وارد کنن��دگان روس��ی نیز برای 
انتقال وجوه می توانند مس��تقیما 
ب��ه می��ر بیزینس بانک روس��یه 
مراجعه کنند ی��ا از طریق بانک 
خود در روس��یه به میر بیزینس 

بانک انتقال وجه داشته باشند. 
وی ب��ر آمادگی می��ر بیزینس 
بانک روس��یه برای ارائه خدمات 
ضوابط  چارچ��وب  در  مختل��ف 
کشور روس��یه به صادر کنندگان 
کش��ورمان تاکید ک��رد و گفت: 
ای��ن بان��ک به جز انتق��ال وجه، 

اعتب��ارات  گش��ایش  ام��کان 
اس��نادی و فراهم کردن شرایط 
و امکان��ات تامین مالی را به نفع 

صادر کنندگان ایرانی دارد. 
ملی  بانک  هیات مدی��ره  عضو 
صادر کنن��دگان  گف��ت:  ای��ران 
کش��ورمان وج��وه دریافت��ی از 
طریق میر بیزینس بانک روسیه 
را می توانند از طریق شعب ارزی 
بانک ملی ایران و شرکت صرافی 
ملی به یکی از روش های فروش 
به قیمت ب��ازار و دریافت معادل 
ریال��ی آن، انتق��ال به ش��خص 

ثال��ث، دریافت وج��وه ارزی به 
س��ایر اس��عار در داخل کشور و 
همچنین واردات کاال و خدمات 
توس��ط خود یا اش��خاص ثالث 

مورد استفاده قرار دهند. 
وی اعالم کرد: صادر کنندگان 
برای کسب  می توانند  کشورمان 
اطالعات بیش��تر از طریق سایت 
اینترنت��ی می��ر بیزین��س بانک 
روسیه یا مراجعه به شعب ارزی 
بانک ملی ایران، شرکت صرافی 
ملی ایران و اداره کل خارجه این 

بانک اقدام کنند. 

امکان انتقال وجه حاصل از صادرات کاال به روسیه بدون محدودیت فراهم شد

مدیرعام��ل بانک ص��ادرات از 
ارائ��ه تس��هیالت به خری��داران 
محص��والت داخلی خب��ر داد و 
گف��ت: در این ط��رح خریداران 
محص��والت واحده��ای تولیدی 
ایرانی  کاالی  به منظ��ور خری��د 
ص��ادرات  بان��ک  از  می توانن��د 

تسهیالت دریافت کنند. 

اقتصادنی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
اس��ماعیل هلل گان��ی صب��ح روز 
یکش��نبه ط��ی نشس��ت خبری 
خود با خبرنگاران از طرح جدید 
ای��ن بانک برای حمایت از تولید 
داخلی در قالب ارائه تس��هیالت 
به خری��داران محصوالت داخلی 
خب��ر داد و اظه��ار داش��ت : در 

این طرح خری��داران محصوالت 
واحده��ای تولی��دی ب��ه منظور 
خری��د کاالی ایرانی می توانند از 
بانک صادرات تسهیالت دریافت 
کنند زی��را برخ��ی از واحدهای 
تولی��دی امکان تولی��د دارند اما 
امکان فروش در بازار مناس��ب را 
ندارند زیرا برای خریداران، توان 

و سرمایه الزم برای خرید کاالی 
تولید داخل موجود نیست. 

وی اف��زود: در همی��ن راس��تا 
ب��ا  می توانن��د  تولیدکنن��دگان 
مراجع��ه ب��ه بان��ک ص��ادرات و 
معرفی خری��داران خود برای آنها 
تس��هیالت  دریافت  درخواس��ت 
داش��ته باش��ند. این تسهیالت با 

نرخ 22 درصد تا سقف 2میلیارد 
ری��ال به ازای هر خریدار پرداخت 
خواهد شد و خریداران می توانند 
با مراجعه به بیش از 3 هزار شعبه 
بانک صادرات در سراس��ر کش��ور 
درخواس��ت خ��ود را ارائه کنند تا 
براس��اس دس��تورالعمل و افتتاح 
حساب از این طرح استفاده کنند. 

پرداخت تسهیالت به خریداران از طریق تولیدکنندگان

در حال��ی که ولی اهلل س��یف، 
مرک��زی  بان��ک  کل  ریی��س 
مدی��ران عام��ل بانک ه��ا را نزد 
خود فراخوانده تا درباره مس��ائل 
و معضالت بازار پول و شکس��ت 
ب��ازار اعتبارات بانک��ی نکاتی را 
بی��ان کند، یک نش��ریه هفتگی 
س��خنانی از رییس پژوهش��کده 
پولی و بانک��ی را درباره کارنامه 
ضعی��ف بانک مرکزی نقل و یک 
نقض  بی س��روصدا  دیگ��ر  بانک 

پیمان می کند. 
به گزارش س��ایت »س��اعت 24« 
دکت��ر فره��اد نیل��ی می گوی��د: 
بان��ک مرکزی به دول��ت یازدهم 
اجازه برداش��ت از منابع پرقدرت 
نظی��ر پرداخت��ی را ک��ه در دوره 
احمدی نژاد به مس��کن مهر شد، 
به می��زان 38 هزار میلیارد تومان 

داده اس��ت. این اقتص��اددان که 
عضو ستاد اقتصادی دولت است 
و فعالیت دارد، معتقد اس��ت: در 
حال حاضر، در خوش بینانه ترین 
ایران��ی  بانک ه��ای  حال��ت، 
15درص��د مطالب��ات غیرجاری 
دارن��د.  مع��وق  مطالب��ات   و 
14 درص��د از مناب��ع بانک های 
ایران��ی در زمره تعهداتی اس��ت 
که س��پرده گذاران پنج ساله در 
ش��رایط تورمی باال ب��ه بانک ها 
س��پرده اند و ن��رخ س��ود باالیی 
می گیرن��د که حداق��ل 6درصد 
باالتر از تورم س��ال 1394 است 
و بانک ه��ا روی این میزان تعهد 
بانک های  ندارند.  انعطاف  قدرت 
ایران��ی در س��ال های 1387 و 
1388 که قیمت مسکن افزایش 
یافت، منابع خود را به این بخش 

برده اند که االن قفل ش��ده و اگر 
در این ش��رایط رکودی بخواهند 
به منابع قفل شده اش در مسکن 
دست یابند باید دارایی های خود 

را حراج کنند. 
وی افزود: اگر س��عی کنیم با 
فش��ار موضوع نرخ سود بانکی را 
حل کنیم خطای بزرگی مرتکب 
خواهیم ش��د و اگر نتوانیم میان 
اقتصادی، سیاس��ت گذار  فعاالن 
مالی  و سیاس��ت گذار  تولی��دی 
اجم��اع حاص��ل کنی��م، از چاله 
ب��ه چ��اه خواهیم افت��اد و زیان 
انباشته بسیار بزرگی در ترازنامه 
انباشته  بانک ها داریم. این زیان 
خطر باالیی دارد که در ترازنامه 
بانک ها وجود دارد. س��ود سهام 
بانک ه��ای ایرانی تزیین اس��ت. 
یعنی بانک ها ص��ورت خود را با 

سیلی سرخ نگه می دارند. 
مدی��ران  ک��رد:  تاکی��د  وی 
عام��ل بانک ه��ا درح��ال حاضر 
ب��ه س��هامداران خدم��ات ارائه 
می کنن��د نه به س��پرده گذاران. 
تسهیالت گیرنده هم در ته صف 
بانک ها ایس��تاده اس��ت. صورت 
مالی بانک ها باید راس��تی آزمایی 
ش��ود که به نظر من توان چنین 
کاری را در داخل نداریم. بانک ها 
باید افش��ا کنند در چهار س��ال 
گذشته که مطالبات معوقه رشد 
کرده است، چقدر به سهامداران 

خود تسهیالت داده اند؟ 
گف��ت:  اقتص��اددان  ای��ن 
سیاس��ت گذار پولی و بانک ها در 
پیدا ش��دن ش��رایط وخامت بار 
فعل��ی س��هم دارند. در ش��رایط 
س��ال های پی��ش ک��ه بانک ه��ا 

کردن��د،  هنگفت��ی  زیان ه��ای 
سهامداران باالترین سودها را از 
مجامع خودشان گرفته و برده اند 
و بانک مرکزی نباید اجازه می داد 
ای��ن کار اتفاق بیفت��د اما به هر 
حال رخ داده است. خوشبختانه، 
بانک مرکزی مشکل را فهمیده و 
اجازه برگزاری مجمع بانک ها را 
در س��ال 1393 نمی دهد، نباید 
اجازه دهیم سودهای کاغذی که 
در نظام بانکی شناسایی می شود، 
به صورت نقد به سهامداران داده 
ش��ود. پاداش ه��ای ترازنام��ه ای 
قاب��ل توجهی به بانک��داران که 
کرده ان��د  فاحش��ی  زیان ه��ای 
پرداخت شده است. بانک ها باید 
پاداش ترازنامه را در سایت های 
خ��ود اع��الم کنند چ��ون ارقام 

هنگفتی پرداخت کرده اند. 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد 

ممانعت از برگزاری مجامع بانک ها
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
تهیه بسته بیمه ای برای صنایع 

کوچک و متوسط با هدف کاهش 
ریسک های کسب وکار

تفاهم نام��ه هم��کاری مش��ترک بی��ن مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با هدف بهبود 
فضای کس��ب و کار برای صنایع کوچک و متوس��ط از 
طریق کاهش ریسک های کسب و کار و همچنین ایجاد 
امنی��ت و آرام��ش روانی و اقتصادی برای این صنایع 

به امضا رسید. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک 
ای��ران، س��یدمحمدعلی  و ش��هرک های صنعت��ی 
سیدابریش��می، این تفاهم نامه را در راس��تای افزایش 
هم��کاری در جه��ت ترویج فرهنگ بیمه و حمایت از 
صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط و بهره مندی این صنایع 
از مزای��ای بیم��ه عن��وان و ابراز امی��دواری کرد که با 
اجرای این اقدامات شاهد تسهیل و رونق فعالیت های 
اقتص��ادی، افزای��ش ضریب امنیت و کاهش ریس��ک 

صنایع کوچک در فضای کسب و کار باشیم. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن وتجارت با بیان اینکه 
صنایع کوچک با بروز برخی مش��کالت در س��ال های 
گذشته در موقعیت مطلوبی قرار ندارند، تصریح کرد: 
این صنایع به طور عام با کمبود نقدینگی روبه رو بوده 
به طوری که طی س��ال های گذش��ته با لطمات زیادی 

دست وپنجه نرم کرده اند. 
وی اف��زود: در جه��ت خروج صنایع کوچک از این 
وضعیت باید سیاست های حمایتی در نظر گرفته شود 
که یکی از این سیاست ها حمایت های بیمه ای است تا 
این صنایع را از جهت خسارت هایی که ممکن است 

به دارایی یا کارکنان آنها وارد شود، مصون بدارد. 
سیدابریش��می اب��راز امی��دواری کرد ک��ه با ایجاد 
بس��ترهای مناس��ب در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
و تهیه بس��ته حمایت��ی بیمه ای برای صنایع کوچک 

بتوانیم ریسک این صنایع را کاهش دهیم. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران با اشاره به انعقاد بیش از 64 هزار قرارداد 
همکاری با متقاضیان س��رمایه گذاری در شهرک ها و 
نواح��ی صنعت��ی، گفت: از قراردادهای منعقد ش��ده، 
34 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی 

صنعتی به بهره برداری رسیده اند. 
سیدابریش��می با بیان اینک��ه بیش از 1.4 میلیون 
نفر در بنگاه های کوچک و متوس��ط مش��غول به کار 
هس��تند، گف��ت: از ای��ن تعداد ح��دود 700 هزار نفر 
در واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی 

صنعتی فعالیت می کنند. 
وی با اش��اره به ایجاد زیرس��اخت های زیربنایی 
نظی��ر آب، ب��رق، گاز و تصفیه خانه در ش��هرک ها 
و نواح��ی صنعت��ی و بسترس��ازی ب��رای حض��ور 
س��رمایه گذاران در این مناطق، خاطرنش��ان کرد: 
س��ازمان آمادگ��ی دارد زمینه آم��وزش و ترویج 
فرهن��گ بیم��ه و شناس��اندن بس��ته بیمه صنایع 
کوچ��ک ب��ه واحده��ای صنعت��ی کوچ��ک را ب��ا 

هم��کاری ش��رکت بیم��ه ای��ران فراه��م کن��د. 
مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت در پایان از 
اس��تقرار نمایندگان بیم��ه در مراکز خدمات فناوری 
کس��ب و کار سراس��ر کش��ور اس��تقبال کرد و گفت: 
امیدواریم بس��ته بیمه صنایع کوچک با همکاری دو 
مجموعه در شهرک ها و نواحی صنعتی عملیاتی شود. 

اعتماد و امنیت، جاذبه های 
ناملموس گردشگری

رییس موسس��ه شرق شناس��ی دانشگاه شیکاگو با 
پای خود به ایران آمد و 108 ش��یء تاریخی متعلق 

به محوطه باستانی را برای ایرانیان بازپس آورد. 
این 108 ش��یء تاریخی بقایای محموله ای اس��ت 
که در س��ال 1342 خورش��یدی با اهداف تحقیقاتی 
از ایران خارج ش��د و اکنون بعد از 51 س��ال به ایران 
بازگردانده شد و در موزه ملی ایران به نمایش درآمد. 
آثار موجود در محوطه باستانی چغامیش در شمال 
خوزس��تان از ای��ن نظ��ر اهمیت دارند که نخس��تین 
مدارک مدیریت دیوانی و س��ازوکار اداری در جهان 

را شامل می شوند. 
3 تا 4 هزار سال پیش از میالد که جوامع متحول 
می شدند و به سمت شهرنشینی می رفتند، یک ارتباط 
بازرگانی بین منطقه ای ایجاد شد. از مهم ترین مدارک 
این بازرگانی منطقه ای توپک های ِگلی هس��تند که 
وس��ط آنها ژتون قرار داده می ش��د و نمایندگانی که 
قصد داش��تند یک ش��یء از یک منطقه را در منطقه 
دیگر بفروش��ند، کاال را به همراه مهری که روی این 
توپک های گلی زده می شد به آنجا می بردند و معامله 

می کردند. 
با گذش��ت حدود 200 س��ال از آن زمان به مرور 
خط ش��کل گرفت و این ارتباطات بازرگانی س��امان 
تازه ای یافت. اکنون نیز آثار بازگشته به ایران راویان 
اطالعاتی از آن نخستین فن مدیریت دیوانی و نظام 

اداری جهان در ایران هستند. 
بازگش��ت محمول��ه ارزش��مند تاریخ��ی که حاوی 
108 شیء از چغامیش است و دومین بازگشت بزرگ 
اشیای تاریخی در دو سال اخیر محسوب می شود؛ هم 
از جهت علمی و هم از لحاظ مس��ائل حقوقی بس��یار 
مهم است اما آنچه مهم تر از اینهاست فضای مناسب 
و مثبتی است که ایران توانسته در گفت وگوی خود 
با سایر متولیان میراث فرهنگی در جهان پدید آورد؛ 
گفت وگویی مبتنی بر تعامل س��ازنده، اهداف علمی 
و فرهنگی و رفتار صلح آمیز ایران با سایر کشورها. 

رفتار ایران در گفت وگوها و تعامل های فرهنگی اگر 
بتوان��د اعتم��اد و امنیت را برای مخاطب جهانی خود 
جلب کند، دامنه توفیق های بین المللی از بازگرداندن 
108 شیء تاریخی پس از 51 سال فراتر خواهد رفت. 
براس��اس همین رفتار ایران فرصت جهانی دیگری 

برای خود آفریده است. 
ایران درحالی که براس��اس گزارش سازمان جهانی 
گردش��گری در 20 کشور امن گردشگری جهان قرار 
دارد، 9 دفتر اطالع رس��انی گردش��گری ایران رس��ما 
فعالیت خود را در کش��ورهای اس��پانیا، ایتالیا، ژاپن، 
سوییس، سنگاپور، چین، مالزی و عمان آغاز کرده اند 
تا همین رفتار را در حوزه میراث فرهنگی به مخاطبان 

گردشگری توضیح و تسری دهند. 
براس��اس ق��راردادی که این 9 نماین��ده با تایید 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران امضا کرده اند 
وظایف دفاتر اطالع رسانی گردشگری در چهار بند 
اطالع رس��انی، تبلیغات،  بازاریابی و س��رمایه گذاری 
مش��خص شده اس��ت که توزیع اقالم اطالع رسانی 
گردش��گری بین دفاتر خدمات مس��افرتی کش��ور 
هدف، انجام نظرسنجی و نیازسنجی از گردشگران، 

انتشار گزارش و اطالعات گردشگری در رسانه های 
کشور هدف، هماهنگی برای تبلیغ سفر به ایران در 
رسانه ها، برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه عکس از 
جاذبه های گردش��گری ایران، برنامه ریزی و حضور 
برای اطالع رس��انی، تبلیغ و بازاریابی گردش��گری 
ای��ران در جش��نواره ها و نمایش��گاه های جهان��ی، 
مل��ی و محل��ی، برنامه ری��زی و برگ��زاری تورهای 
آشناس��ازی، معرفی و ارائه بس��ته های مختلف سفر 
ب��ه ای��ران، مطالعه و بررس��ی بازار هدف، تش��کیل 
ش��بکه بازاریابی، اطالع  رس��انی و معرفی بسته های 
س��رمایه گذاری و پاس��خگویی به نیازها و انتظارات 

س��رمایه گذاران را ش��امل می ش��ود. 
امنیت گردش��گر تنها حفاظت او از ش��ر دزدان و 
تبهکاران نیست، امنیت یک گاالی جهانی است که 
خ��ود به عنوان یک ارزش ناملموس فرهنگی، هدف 
نامحس��وس گردش��گران واقع می شود و مسائلی از 
قبی��ل تلفات جاده ای، س��قوط هواپیما، کاغذبازی 
اداری در تش��ریفات روادی��د و بیمه، نحوه برخورد 
نیروه��ای امنیت��ی و انتظام��ی و همچنی��ن مردم 
کوچ��ه و ب��ازار، محدودیت در برگزاری رویدادهای 
مرتب��ط با گردش��گران و همچنی��ن محدودیت در 
س��اعات فعالیت های کس��بی، نبود راهنمای خبره، 
س��رگردانی در مقاصد گردش��گری و... همه و همه 
به نحوی باعث ناامنی برای گردش��گران می ش��ود. 

با این وصف از امنیت گردش��گری، گردش��گران را 
نمی توان یک فرصت برای توسعه امنیت در سرزمین 
میزب��ان نی��ز دانس��ت.  زیرا مقاصد گردش��گری در 
سراس��ر آن س��رزمین پراکنده است و اگر آن کشور 
قص��د توس��عه گردش��گری داش��ته باش��د، امنیت 
گردش��گران را -چنان که تعریف ش��د- در سراس��ر 
س��رزمینش فراه��م کند؛ بنابراین کل کش��ور باید 
م��ورد توج��ه و تامی��ن امنی��ت قرار گی��رد. به این 
ترتیب حضور گردش��گران عالوه بر دس��تاوردهای 
مش��هوری چون رونق اقتصادی و ایجاد اش��تغال، 
امنیت ملی مقصد را نیز به ساکنان آن کشور هدیه 
خواه��د داد؛ ح��ال آنکه هنوز کس��انی وجود دارند 
که حتی در سطوح تصمیم گیری کالن، گردشگری 
 و گردش��گران را تهدی��دی ب��رای  »وضع موجود« 

می ش��مارند. 

ک��ه  اس��ت  س��الی  چن��د 
بر  تلفن هم��راه  اپراتور ه��ای 
مکالمه  تعرفه ه��ای  افزای��ش 
اصرار می ورزن��د و تا به حال 
ب��رای  را  درخواس��ت هایی 
تغیی��ر تعرفه خ��ود به وزارت 
ارتباط��ات ارائ��ه داده ان��د که 
این وزارتخانه با تغییر هرگونه 
تعرف��ه مخالفت کرده اس��ت. 
البته سال گذشته اپراتور اول 
از اینکه 10 س��ال است مجوز 
افزای��ش تعرف��ه را نداش��ته، 
ش��کایت داش��ت و مسئوالن 
مربوط��ه در بی��ن اپراتورهای 
موبایل��ی فقط به هم��راه اول 
مج��وز ارائ��ه افزای��ش قیمت 

مکالمه دادند. 
ک��ه  گذش��ته  س��ال  ام��ا 
هم کدی تلفن ثابت س��رانجام 
بع��د از چند س��ال ب��ه پایان 
رسید ش��رکت مخابرات ایران 
هم ب��ر طبل افزای��ش قیمت 
کوبید و بنا ش��د تا از امس��ال 
تعرف��ه تلفن ه��ای ثابت نیز با 
تغییراتی روبه رو ش��ود. )البته 
واژه  از  هرگ��ز  مخابراتی ه��ا 
اس��تفاده  قیمت«  »افزای��ش 
نکرده اند و بیش��تر روی تغییر 
در تعرفه ه��ای خ��ود تاکی��د 

دارند.( 
ریی��س  گذش��ته  هفت��ه 
ایران  مخابرات  هیات مدی��ره 
گفت: ای��ران پایین ترین نرخ 
هی��چ  و  دارد  را  مکالم��ات 
ارتباط  برای یک  کجای دنیا 
پرداخت  ری��ال  یک  س��اده، 

نمی شود. 
س��یدمصطفی سیدهاشمی 
با بیان اینکه پنج سال است 
تعرفه های  می زنی��م  فری��اد 
تلفن ثابت با وضعیت موجود 
ب��ه معنای فاتحه فرس��تادن 
برای صنعت ارتباطات است، 

با  اظهار کرد: در کجای دنیا 
این اوض��اع تورمی برای یک 
ارتب��اط یک ری��ال پرداخت 
هیات مدیره  رییس  می شود؟ 
مخاب��رات ایران ب��ا تاکید بر 
ب��ه همین جا  اینکه موضوع 
ختم نمی ش��ود، عنوان کرد: 
طرح فل��ت کردن ش��بکه و 
هم کدس��ازی تلفن های ثابت 
نیز به ما ارائه شد که با تمام 
ت��وان آن را انج��ام دادی��م، 
ام��ا خس��ارت 280 میلیارد 

تومانی به ما وارد ش��د. 
وی اف��زود: از ای��ن رو چند 
پیش��نهاد برای تغیی��ر تعرفه 
تلف��ن ثابت آماده کرده ایم که 
امیدواریم محقق ش��ود. البته 
قرار بود این امر سال گذشته 
تاکنون  ک��ه  ش��ود  اجرای��ی 

محقق نشده است. 
فنی  بررس��ی های  مع��اون 
و اقتص��ادی س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
نیز درب��اره تغییرات احتمالی 
تعرفه ه��ای مخابرات��ی اظهار 
همراه  تلف��ن  تعرفه  داش��ت: 
اصال کش��ش تغییر ن��دارد و 
فق��ط تغییر تعرف��ه مکالمات 

تلفن ثابت مطرح است. 
ص��ادق عباس��ی ش��اهکوه 
گفت: تغیی��ر تعرفه های تلفن 
ثابت نی��ز به صورت یکنواخت 
نخواه��د ب��ود و تعرفه ه��ا در 
تمام بخش ها افزایش نخواهد 
یاف��ت، بلکه نق��اط ضعفی در 
تعرف��ه فعلی هم ک��دی وجود 
دارد ک��ه ای��ن نقایص اصالح 

می شود. 
وی تصری��ح کرد: ب��ه این 
تعرف��ه  هم اکن��ون  ترتی��ب 
مکالمات ثابت داخل اس��تانی 
بس��یار پایین است و احتمال 
داخ��ل  بخ��ش  در  تغیی��ر 
استانی و آبونمان وجود دارد. 
همچنین احتمال تغییر تعرفه 

ثابت به سمت موبایل و ثابت 
بین استانی بعید است. 

بررس��ی های  مع��اون 
فن��ی و اقتص��ادی س��ازمان 
ارتباطات  و  مق��ررات  تنظیم 
اصالح  علت  درباره  رادیویی، 
گف��ت:  ثاب��ت  تعرفه ه��ای 
مشترکان  رفتار  در  تغییراتی 
و در نتیج��ه درآمد مخابرات 
حاصل شده اس��ت که قطعا 
با کاه��ش درآم��د مخابرات 
در بخش های��ی هم��راه بوده 
است، اما تمام کاهش درآمد 
مخاب��رات ب��ه دلی��ل تعرفه 
تعرفه  افزایش  با  که  نیس��ت 

حل شود. 
مث��ال  ب��رای  اف��زود:  وی 
به  موبایل  مکالم��ه  هم اکنون 
موبایل افزایش یافته و میزان 
مکالمات از طریق تلفن ثابت 
کم ش��ده اس��ت. س��همی از 
نرم افزارهایی  به  نیز  مکالمات 
مانند وایبر منتقل شده است 
و هم کد س��ازی داخل استانی 
نیز بر درآم��د تاثیر گذار بوده 

است. 
علی ش��عبانی، کارش��ناس 
ارتباط��ات درب��اره افزای��ش 
تعرفه ه��ای  در  تغیی��ر  ی��ا 
امروز«  به »فرصت  مخابراتی 
گفت: این درس��ت است که 
ای��ران یک��ی از پایین تری��ن 
نرخ های تعرف��ه مکالمات در 
جه��ان را دارد، ام��ا ب��ه این 
نکت��ه نیز باید توجه داش��ت 
ک��ه خدم��ات پهن��ای بان��د 
در ایران از س��ایر کش��ورها 
ش��رکت  و  اس��ت  گران ت��ر 
مخاب��رات ای��ران بیش��ترین 
بین  را در  تع��داد مش��ترک 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های 
اینترن��ت دارد ک��ه ب��ر این 
اساس باید درآمدزایی خوبی 
از این بخش داش��ته باشد و 
ای��ن منطقی نیس��ت که هم 

و  باش��د  باال  تعرفه مکالمات 
هم نرخ پهنای باند. 

وی اف��زود: البت��ه این فقط 
نیس��ت و  مخت��ص مخابرات 
اپراتور ه��ای تلف��ن همراه نیز 
که از س��ال گذش��ته خدمات 
3G و 4G  را ارائ��ه دادن��د 
درآم��د باالی��ی از ارائ��ه این 
خدم��ات کس��ب کرده اند که 
رابطه صحبتی  درای��ن  هرگز 

نمی کنند. 
ش��عبانی در ادامه گفت: در 
اپراتورهای  کش��ورها  اغل��ب 
مخابراتی س��عی دارند تا نرخ 
خدمات صوتی خود را کاهش 
دهند تا مردم به اس��تفاده از 
ترغیب ش��وند  این خدم��ات 
ولی متاسفانه در کشور ما این 
اتفاق به شکل وارونه در حال 

انجام است. 

وایبر بالی جان اپراتورها
اپراتوره�ای  درح�الی ک���ه 
مخابراتی هرگز اپلیکیشن های 
وایب��ر  همچ��ون  پیام رس��ان 
را رقی��ب ج��دی ب��رای خود 
روز  چن��د  ام��ا  ندانس��ته اند 
پی��ش مدیرعامل هم��راه اول 
OTT های��ی  تاثی��ر  درب��اره 
مانند وایبر بر درآمد اپراتورها 
گف��ت: در دنی��ا ب��ا OTTها 
برخورد های مختلفی ش��ده و 
برخی کشور ها این شبکه ها را 
بسته و آنها را کنترل کرده اند، 
اما من فک��ر می کنم در هیچ 
نرم افزار ها  ای��ن  دنی��ا  کجای 
مانن��د ایران تا این حد آزادانه 

فعالیت نمی کنند. 
وی اف��زود: اکن��ون تم��ام 
OTTها ب��دون هیچ نظارت 
و کنترلی به ارائه سرویس در 
ایران می پردازند و ش��اید این 
شرایط غیرعادالنه ای باشد که 
برای اپراتورهای یک ش��رکت 
به ازای هر پیامک 5/1 درصد 

عوارض دریافت ش��ود و یک 
اپراتور خارجی بدون پرداخت 
ارائه   ب��ه  هیچ گون��ه عوارضی 

خدمات بپردازد.
ای��ن ش��رکت ها  واق��ع  در 
به نوعی از مش��ترکان کش��ور 
سو ءاس��تفاده می کنن��د و در 
ترمینیش��ن  مانند  حوزه هایی 
و پیام ه��ای انب��وه نی��ز ورود 
ک��رده  و از نوعی آزادی کامل 

برخوردارند. 
ارائ��ه  درب��اره  صدوق��ی 
همراه  پیام رسان  اپلیکیش��ن 
اول که »س��اینا« ن��ام دارد، 
گفت: م��ا چند وقتی اس��ت 
که س��اینا را ارائ��ه کردیم و 
اکن��ون نیز در حال توس��عه 
ای��ن نرم اف��زار هس��تیم، اما 
با توج��ه به آنک��ه هنوز این 
کام��ل  بل��وغ  ب��ه  نرم اف��زار 
آن  ب��رای  نرس��یده  خ��ود 
هرحال  به  نکرده ای��م.  تبلیغ 
خاص  مزیت های  OTT ه��ا 
خ��ود را دارن��د و در صورت 
داخلی  نرم افزارهای  طراحی 
حت��ی قابلی��ت رقاب��ت نی��ز 
ب��رای آنها وجود دارد. وحید 
مرتضوی، کارشناس شبکه های 
حرف ه��ای  درب��اره   GSM
اخی��ر مدیرعامل هم��راه اول 
ب��ه  پیام رس��ان ها   درم��ورد 
گف��ت:  ام��روز«  »فرص��ت 
در  وایبر  مثل  اپلیکیشن هایی 
تم��ام جهان فعالی��ت دارند و 
اپراتوری  نمی کنم هی��چ  فکر 
در دنی��ا مش��کل چندان��ی با 

فعالیت آنها داشته باشد. 
وی اف��زود: من فکر می کنم 
ش��رکت های مخابرات��ی اگ��ر 
اینترن��ت  کیفی��ت خدم��ات 
خود را بهتر کنن��د به راحتی 
خود  درآمدزای��ی  می توانن��د 
را افزای��ش دهن��د و نیازی به 
مثل  اپلیکیش��ن هایی  کنترل 

وایبر نخواهد بود. 

کارشناسان در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کردند

افزایش تعرفه های مخابراتی منطقی نیست

دیروز یک هیات تجاری سوییس��ی وارد 
تهران ش��د و س��ه روز کاری فش��رده را در 

کشور سپری خواهند کرد. 
ش��ریف نظ��ام مافی، نای��ب رییس اتاق 
بازرگان��ی ای��ران و س��وییس در گفت وگو 
ب��ا ص��دای اقتصاد جزییات��ی از برنامه های 
ای��ن تی��م تج��اری را اعالم ک��رده و گفت: 
20 فع��ال اقتص��ادی از بخش خصوص��ی 
کش��ور س��وییس به همراه سه عضو دولتی 
در ای��ن هیات تج��اری حضور دارند که به 
مدت سه روز در ایران حاضر خواهند بود. 
وی ادامه داد: معاون یکی از وزارتخانه های 
اقتصادی س��وییس که به نام وزارت ِس��کو  
)seco( خوانده می شود، این تیم اقتصادی 
را رهب��ری می کن��د و ب��ا دو همراه دیگر از 
ای��ن وزارتخانه به عن��وان نمایندگان دولت 

سوییس به ایران سفر کرده اند. 
این وزارتخانه مسئول نظارت بر مراودات 
اقتصادی ایران و س��وییس اس��ت و شرایط 
تحریم ه��ای ای��ران را م��ورد بررس��ی قرار 
می دهد. هر ارتباط تجاری میان دو کشور 
باید بعد از تایید این وزارتخانه انجام شود. 
وزارت س��کو ن��ام تاجر و ن��وع تجارت را با 
تحریم های س��ازمان ملل مطابقت می دهد 
و در صورت نبود مش��کل، اجازه تجارت را 

صادر می کند. 
نظام مافی افزود: مدیرانی از 20 شرکت 
مطرح سوییسی در این هیات تجاری قرار 
دارند. این مدیران از صنایع دارویی، بیمه، 
مش��اوره مالی، صنای��ع غذایی، حمل و نقل 

و صنعت س��اعت، راهی تهران ش��ده اند تا 
با بررس��ی ش��رایط ایران، راه های همکاری 
مش��ترک با کشورمان را مورد ارزیابی قرار 

دهند.
مدیرعام��ل ش��رکت سوییس��ی بولر در 
ایران گفت: همه مباحث مطرح ش��ده بین 
دو ط��رف و پی��ش قرارداده��ا منوط به لغو 
تحریم های بین المللی شده است و تا قبل 
از آن اتفاق��ی در رواب��ط اقص��ادی ایران و 
س��وییس رخ نخواهد داد اما جنب وجوش 
ایجاد شده در سطح بازارهای جهانی نشان 
می دهد که این کشورها از جمله سوییس 
نگاه امیدوارکننده ای به لغو تحریم ها دارند 
و خود را برای شرایط پس از تحریم آماده 

می کنند. 
وی تأکی��د ک��رد: این ش��رکت ها البته با 
احتیاط جلو می آیند اما حضورشان در ایران 

نمادی از نگاه امیدوارانه به آینده است. 
نظام مافی درمورد برنامه تدارک دیده 
ش��ده ب��رای این گروه تج��اری در ایران 
گفت: از طرف اتاق ایران و سوییس برنامه 
فش��رده ای طراحی ش��ده است. به غیر  از 
دی��دار تجار با یکدیگر، بازدید از چندین 
ش��رکت ب��زرگ ای��ران ک��ه زیرمجموعه 
اتاق مش��ترک ایران و س��وییس هستند، 
انجام خواهد ش��د. ش��رکت مادیران، تک 
ماکارون، یک ش��رکت دارویی و ش��رکت 
مام��وت مورد بازدید قرار خواهند گرفت 
تا این گروه تجاری با قابلیت های صنعت 

و بازار ایران آش��نا ش��وند. 

 هیات تجاری سوییس چه برنامه هایی 
در تهران دارد؟ 

تجـارت

یادداشتبیمه

محمد ممتازپور

محمدعلی بدری
 کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی



موافقت مشروط بانک مرکزی با طرح وزیر راه و شهرسازی

یک گام تا وام 80 میلیونی مسکن
ش��اید ش��خص وزی��ر  راه 
گم��ان  نی��ز  شهرس��ازی  و 
نمی ک��رد مذاکرات چند ماهه 
کارشناس��ان این وزارتخانه با 
به  بانک مرک��زی  مس��ئوالن 
امیدوار کننده ای  نتایج  چنین 

برسد. 
ب��ه  منته��ی  روزه��ای  در 
 94 س��ال  م��اه  فروردی��ن 
آخوندی در شرایطی در جمع 
خبرنگاران مجبور ش��د سخن 
از ای��ن بگوی��د که هن��وز وام 
80 میلیونی خانه را فراموش 
نکرده و آن را پیگیری می کند 
که بس��یاری از کارشناسان با 
توج��ه ب��ه مخالفت س��یف و 
دستگاه بانک مرکزی، شانس 
اجرایی ش��دن طرح آخوندی 
را نزدی��ک ب��ه صف��ر ارزیابی 

می کردند. 
ب��رای کاهش  دولت  تالش 
نقدینگی، کنت��رل نرخ تورم، 
کاهش التهابات ب��ازار و البته 
حذف نقش بان��ک مرکزی از 
تاثیرگ��ذاران در بحران ه��ای 
اقتص��ادی دس��ت به دس��ت 
هم دادند تا هرچند بس��یاری 
اس��تدالل آخون��دی را تایید 
کنن��د ام��ا ب��رای کوتاه مدت 
هیچ برنامه ای برای تکمیل یا 

اجرایی شدن آن نگذارند. 
صحبت ه��ای آخون��دی که 
زمانی وزیر مسکن بوده هنوز 
ح��ال و ه��وای هم��ان روزها 
ب��ه عقی��ده وی وام   را دارد، 
35 میلیون تومانی نه تنها در 
بازار اقبالی ندارد که حتی در 
صورت پذیرش نرخ س��ود آن 
از س��وی م��ردم نمی تواند در 
کالن شهرها کمک خاصی نیز 
به خانه دار شدن مردم کند. 

هرچن��د ای��ده آل وزی��ر  راه 
و شهرس��ازی دول��ت روحانی 
رساندن دوباره مبلغ وام مسکن 
به نیم��ی از نرخ خرید خانه در 
کالنشهرهاس��ت اما تا آن زمان 
آخون��دی رضای��ت داده با وام 
80 میلیون��ی کار را ادامه دهد. 
وامی که بانک مرکزی تاکنون 
به ش��کلی قاطع در مقابل آن 
ایس��تادگی می ک��رد و حاال با 
گذاش��تن ش��روطی حاضر به 
پذیرش کلیات آن شده است. 

میر محمد صادقی، مدیرکل 
اعتب��ارات بان��ک مرکزی چند 

روز قب��ل رس��ما اع��الم کرد، 
ص��ورت  در  مرک��زی  بان��ک 
رعایت س��ه ش��رط از س��وی 
وزارت راه، می توان��د مقدم��ات 
پذی��رش افزایش وام مس��کن 
را فراه��م کند. نخس��ت اینکه 
ب��رای برنامه ری��زی در اجرای 
این برنامه روی اعتبارات بانک 
نش��ود، دوم  مرکزی حس��اب 
اینکه با توجه به فشار موجود بر 
جامعه بانکی کشور، افزایش وام 
ابتدا و به شکل پایلوت از سوی 
چند بان��ک خصوصی پیگیری 
ش��ود و سوم اینکه شورای پول 
و اعتبار به عنوان نهاد باالدستی 

کشور آن را تصویب کند. 
هرچن��د هن��وز وزارت  راه 
و شهرس��ازی نس��بت به این 
جدی  عکس العم��ل  ش��روط 
نش��ان داده ام��ا صحبت های 
مظاهری��ان، مع��اون آخوندی 
نش��ان از آن دارد ک��ه ب��رای 
نخس��تین بار در ط��ول تمام 
وام  گ��ره  گذش��ته  ماه ه��ای 
80 میلیون��ی در ح��ال ب��از 
ش��دن اس��ت، گ��ره ای ک��ه 
بیش از کارشناس��ان مس��کن 
کارشناسان مالی باید ابعاد آن 

را روشن کنند. 

ابتدا کاهش سود، سپس 
افزایش تسهیالت

بازار های  کارش��ناس  ی��ک 

مال��ی معتقد اس��ت، طرحی 
تس��هیالت  افزای��ش  مانن��د 
مس��کن برای تاثیر گذاری در 
بازار به عوامل تقویت کننده ای  
نی��ازدارد که تا آنه��ا تکمیل 
نشوند نمی توان انتظار داشت 
بخش قابل توجه��ی از مردم 
خریدوف��روش  عرص��ه  وارد 
ش��وند. مرتض��ی دلخوش، در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت و گو 
تصریح کرد: ب��ه طور معمول 
اقش��اری را که برای خانه دار 
شدن به تسهیالت نیاز دارند، 
محافظه کاران��ی هس��تند که 
تا ش��رایط بازار به س��ود آنها 
نباش��د و از امکان بازپرداخت 
قطعی تسهیالت خود مطمئن 
نشوند، وامی  نمی گیرند. طرح 
دول��ت در کنت��رل و کاهش 
نرخ تس��هیالت در صورتی که 
اجرایی ش��ود می تواند بخش 
عمده ای از این اقش��ار را برای 
ورود دوب��اره به عرصه ترغیب 

کند. 
ب��ه گفته وی طرح دولت به 
پیش نیاز دیگ��ری نیز احتیاج 
منطقه بن��دی  آن  و  دارد 
اقش��ار مختل��ف مردم  دقیق 
 اس��ت. قطعا تاثی��ری که وام 
80 میلیونی بر مردم س��اکن 
در شهرس��تان ها دارد با آنچه 
متف��اوت  اس��ت،  ته��ران  در 
ته��ران  در  می ش��ود. حت��ی 

نی��ز مناطقی از آن اس��تفاده 
خواهن��د ک��رد و ب��رای دیگر 
گروه ه��ا ارزش خاص��ی ندارد 
و ای��ن یعنی آماده کردن یک 
وام ب��رای تمام اقش��ار مردم 
مناسب نیست و باید به نسبت 

موقعیت طرح ریزی شود. 

بانک های عامل جای 
بانک مرکزی را بگیرند

در میان تم��ام دغدغه های 
مطرح شده در مسیر افزایش 
نرخ تس��هیالت بانک��ی ، آنچه 
بیش از همه ذهن دولتمردان 
را به خود مشغول کرده، نحوه 
تزریق این سرمایه های جدید 
به بازار و البته کنترل اقتصاد 
کالن کشور از افزایش دوباره 

تورم است. 
ب��ا تالش ص��ورت گرفته از 
بانک مرکزی، سرعت  س��وی 
افزای��ش نقدینگی به ش��کل 
قاب��ل توجهی کاه��ش یافته 
و این مس��ئله باعث شده هر 
بحث��ی از افزایش تس��هیالت 
نگران��ی تک��رار م��وج تورمی 
س��ال های گذشته را به وجود 

آورد. 
رابط��ه  ای��ن  دلخ��وش در 
معتق��د اس��ت اگر ب��ه جای 
محوری��ت بانک مرکزی بتوان 
دیگ��ر  عام��ل  بانک ه��ای  از 
استفاده کرد، به نوعی به مثل 

یک تیر دو نشان می رسیم. 
این کارش��ناس درباره نحوه 
اج��رای ای��ن برنام��ه توضیح 
داد: آنچ��ه تاکن��ون روی نرخ 
تورم فش��ار باالیی آورده، پول 
پر فشار تولیدی از سوی بانک 
مرکزی بوده اس��ت. اگر برای 
افزای��ش وام مس��کن به جای 
افزایش پایه پولی از بانک های 
قال��ب  در  بخواهی��م  عام��ل 
بلندمدت  س��پرده های  جذب 
مردم وام بدهند، از یک س��و 
نقدینگی موجود و س��رگردان 
در ب��ازار جذب می ش��ود و از 
س��وی دیگ��ر ه��دف افزایش 
نرخ تسهیالت ممکن می شود. 
البت��ه این موضوع به ش��کلی 
مس��تقیم به رابطه وزارت  راه 
و شهرس��ازی و بانک مرکزی 
بازمی گ��ردد و نمی توان بدون 
همه جانب��ه  هماهنگی ه��ای 
کش��ور مشکل ساز  بازار  برای 

شد. 
ای��ن نگرانی ها و البته اعالم 
رس��می بانک مرک��زی مبنی 
بر دخال��ت نک��ردن در طرح 
افزای��ش نرخ وام ها آخوندی و 
مشاورانش را بر آن داشته که 

به منابع دیگر فکر کنند. 
دریافت کمک مس��تقیم از 
البته رضایت  هیات دولت که 
مطالب��ه  را  رییس جمه��وری 
می کند، یکی از این راه هاست 
ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط 
حس��اس مالی ایران مشخص 
نیس��ت چه بازخوردی خواهد 
داشت. جذب منابع بانک های 
خصوصی نی��ز از جمله دیگر 
البته برای  راه حل هاس��ت که 
اجرایی کردن آنها باز باید پای 
دولت باز ش��ود و به سود این 
تسهیالت یارانه پرداخت کند. 
با وجود تمام این ابهام ها از 
در  صحبت های مطرح ش��ده 
روزهای اخیر به نظر می رسد 
آخون��دی هم��کاری حداقلی 
بان��ک مرکزی با طرح افزایش 
وام مس��کن را به دست آورده 
ح��اال تا برق��راری موج جدید 
تسهیالت تنها یک گام مانده 
و آن تامی��ن مناب��ع اعتباری 
م��ورد نیاز ب��رای ای��ن طرح 
اس��ت که البت��ه در نوع خود 
پیش روی  س��د  بزرگ تری��ن 
وزارت  راه و شهرسازی دولت 

یازدهم خواهد بود. 
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حمل و نقلیادداشت

قیمت باالی مسكن محصول 
سیاست های گذشته است

مشاور حس��ابداری، حسابرسی و اصول حاکمیتی 
وزیر راه و شهرسازی رشد قیمت مسکن در ایران را 
محصول سیاست های غلط دوره های پیشین دانست 
و گفت: در ایران معیاری برای خرید مس��کن وجود 

ندارد. 
و  راه  وزارت  خب��ری  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
احتمال  درب��اره  شهرس��ازی، غالم رضا س��المی 
تواف��ق نهای��ی هس��ته ای و تاثیری ک��ه بر بازار 
مس��کن می گذارد، گفت: قیمت مسکن در ایران 
باالس��ت و ای��ن مس��ئله محصول سیاس��ت های 
غلطی اس��ت که در سال های گذشته دنبال شده 

است. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی قیمت مس��کن 
در ایران را باالتر از قدرت خرید طبقه متوس��ط 
دانس��ت و افزود: معیاری که برای خرید مسکن 
در همه جای دنیا وجود دارد این اس��ت که یک 
ج��وان با چند س��ال کار بتواند صاحب مس��کن 
ش��ود اما عمال در ایران چنی��ن چیزی امکانپذیر 

نیست. 
وی ع��دم رش��د قیم��ت مس��کن متناس��ب با 
درآمد مردم را عاملی برای بروز ش��کاف طبقاتی 
دانس��ت و گفت: وام های بلند م��دت با بهره های 
زیاد راهکار مناسبی برای خانه دار شدن اکثریت 

مردم نیست. 
مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی راه برون رف��ت از 
مش��کالت تامین مس��کن را در نظر گرفتن شرایط 
جامع��ه دانس��ت و پیش��نهاد داد: تامی��ن مس��کن 
متناسب با ش��رایط درآمدی مردم و همچنین ارائه 
کمک هایی تحت عنوان وام اما متناس��ب با قیمت ها 
می تواند روش��ی مناس��ب برای خانه دار شدن مردم 
باش��د. ب��ا چنین روش��ی قیمت ها به خ��ودی خود 

تعدیل می شوند. 
اص��ول  و  حسابرس��ی  حس��ابداری،  مش��اور 
حاکمیتی وزیر راه و شهرس��ازی رف��ع نیازهای 
مردم در امر مس��کن را پیگیری دولت دانست و 
افزود: مس��کن اجتماعی در ش��هرك های اطراف 
ش��هرهای بزرگ راهکاری مناسب برای خانه دار 
ش��دن طبقه متوس��ط اس��ت. البته میزان قیمت 
ای��ن خانه ها نیز بای��د با درآمده��ای این طبقه 
همخوانی داش��ته باش��د تا کارگش��ای بخشی از 

مشکالت مردم شود. 
وی توس��عه زیرس��اخت ها همچون راه و توس��عه 
ش��بکه های حمل و نقلی همچون مت��رو را راهکاری 
برای س��هولت تردد طبقه متوسط برشمرد و اظهار 
کرد: بیش��تر مردم امکان خرید خانه در ش��هرهای 
بزرگ را ندارند و این مشکلی است که در دهه اخیر 

ایجاد شد. 

امسال تمام بدهی به پیمانكاران را 
تسویه می کنیم

مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نقل کشور از پرداخت تمام بدهی پیمانکاران 
خب��ر داد و گف��ت: تالش م��ان بر این اس��ت که در 
س��ال جاری به ط��ور کام��ل بده��ی پیمان��کاران را 

بپردازیم. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، علی ن��ورزاد با اش��اره به مبلغ 
باقیمان��ده از بده��ی پیمانکاران ح��وزه وزارت راه و 
شهرس��ازی، گفت: ه��زار و 500 میلی��ارد تومان از 
بدهی وزارت راه به پیمانکاران حوزه شرکت ساخت 
باقی مانده بود که امیدواریم تا پایان 94 تسویه شود. 
وی درباره نحوه پرداخت بدهی ها نیز اظهارداشت: 
مبل��غ باقیمان��ده ب��ه روش های مختلف��ی پرداخت 
می شود و نحوه پرداخت هم از طریق اوراق مشارکت 
و هم س��ایر مکانیزم هایی ک��ه در تبصره های قانون 

بودجه 94 آمده است، خواهد بود. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به این 
س��وال که عده ای از پیمانکاران نسبت به اخذ اوراق 
مش��ارکت به جای مبلغ بدهی و پرداخت 30 درصد 
از ارزش اوراق به واس��طه گر ب��رای نقد کردن اوراق 
مشارکت معترض هس��تند،  تأکید کرد: در سال 91 
اس��تفاده از اوراق مش��ارکت چنین روندی داشت و 
خوش��بختانه از س��ال 92 این روند را حذف کردیم 
و در حال حاضر با تغییر ش��رایط اس��تفاده از اوراق 
مش��ارکت، پیمان��کاران از اخذ ای��ن اوراق به جای 

بدهی هم استقبال می کنند. 

افزایش تقاضای اروپایی ها برای 
پرواز به ایران

معاون س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اش��اره به 
افزایش تقاضای کش��ورهای اروپایی ب��رای پرواز به 
ایران گفت: از قاره آمریکا ایرالینی به ایران نمی آید 
اما در صورت ایجاد خطوط پروازی دو شرکت ایرانی 

امکان پرواز طوالنی دارند. 
به گ��زارش مه��ر، محمد خداکرم��ی درخصوص 
ایج��اد خط��وط پ��روازی جدید ی��ا افزایش خطوط 
پروازی بین ایران و س��ایر کشورها، گفت: با توجه به 
وزن جمعیتی کش��ور ما، شرکت های خارجی تمایل 
ب��ه پرواز به ایران را دارند که در حال حاضر با ورود 
یک ایرالین جدید آلمانی به ایران، سقف پروازی به 
14 پرواز در هفت��ه افزایش یافته که تقریبا ظرفیت 

پر شده است. 
خداکرمی به امضای یادداش��ت تفاهم بین ایران و 
پرتغال برای ایجاد مس��یر پروازی اشاره کرد و گفت: 
یک ایرالین یونانی هم به دنبال راه اندازی س��ه پرواز 
هفتگی بین ایران و آتن اس��ت، همچنین ش��رکت 
آلیتالی��ا به دنبال افزای��ش پروازهایش به پنج پرواز 

در هفته است. 
وی افزود: ترکیش ایرالین هم درخواست افزایش 
پرواز را داده و ش��رکت ایرآسیا هم به دنبال افزایش 
پرواز بین ایران و مالزی است، زیرا االن پرواز در این 

مسیر در اختیار شرکت های ایرانی است. 
معاون س��ازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه 
ش��رکت های ب��زرگ اروپای��ی هم ب��ه ای��ران پرواز 
دارند، بیان کرد: در حال حاضر ش��رکت هواپیمایی 
لوفتهان��زا هش��ت پ��رواز در هفته به ای��ران دارد و 
تاکنون درخواس��ت های زیادی ب��رای افزایش پرواز 
به صورت ش��فاهی از س��ازمان بوده اما نامه مکتوبی 
از این ش��رکت های بزرگ نداشتیم. وی درخصوص 
مس��یر پروازی بین ایران و آمریکا اظهار داش��ت: از 
قاره آمریکا ایرالینی به ایران نمی آید، البته برای این 
مسیر طوالنی هر شرکتی هم نمی تواند پرواز داشته 
باش��د اما در ایران دو ش��رکت هس��تند که آمادگی 

پروازهای طوالنی را دارند. 
خداکرم��ی تصریح ک��رد: به هر ح��ال تعدادی از 
مسافران ما برای آمریکا هستند و توسط شرکت های 
دیگر اروپایی و منطقه خلیج فارس جابه جا می شوند، 

بنابراین این تقاضا وجود دارد. 

تكلیف ابهامات آیین نامه حقوق 
مسافر روشن نشد

دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با بیان اینکه 
اختالف نظرهایی بین دولت و ایرالین ها در آیین نامه 
اب��الغ ش��ده وج��ود دارد، گف��ت: تکلی��ف ابهامات 
آیین نامه حقوق مسافر برای ایرالین ها روشن نشد. 

به گزارش ایلنا، مقصود اسعدی سامانی با اشاره به 
ابهامات موجود در آیین نامه ادامه داد: تاخیرات ناشی 
از عوام��ل برون س��ازمانی رخ می دهد که ایرالین ها 
هیچ نقش��ی در ایج��اد آن ندارند ن��ه می توانند این 
تاخیرات را حذف کنند و نه می توانند مدت زمان را 
کاهش دهند. وی افزود: در این آیین نامه تکلیف این 
دست از تاخیرها مشخص نشده است و ایرالین ها را 

ملزم به پرداخت جرایم این تاخیرها کرده اند. 
س��امانی با اش��اره به حق��وق نادیده گرفته ش��ده 
ایرالین ه��ا در زمان تاخیر بابت نقص فنی تأکید کرد: 
درحالی که سازمان هواپیمایی در این آیین نامه ابهامات 
در رابطه با تاخیرات ناشی از نقص فنی را برطرف نکرده 
در اکثر کش��ورها از آنجای��ی که تاخیرهای نقص فنی 
رابطه مس��تقیم با ایمنی پرواز دارد منجر به پرداخت 

جریمه و خسارت توسط ایرالین ها نمی شود. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با بیان اینکه 
درخواست تغییر برخی از موارد مذکور در آیین نامه 
را داریم، گف��ت: در برخی از موارد حقوق ایرالین ها 
نادیده گرفته ش��ده اس��ت و نس��بت ب��ه ابهامات و 
اختالف نظرها اعتراض داریم. وی در پاس��خ به این 
س��وال که آیا امکان تغیی��ر برخی از موارد آیین نامه 
وجود دارد، اظهار کرد: آیین نامه وحی منزل نیست 
و در س��ال های گذش��ته در طول سه س��ال سه بار 

آیین نامه حقوق مسافر منتشر شد. 
س��امانی با بی��ان اینک��ه س��ازمان هواپیمایی در 
س��ال های 86،  87 و 88 سه آیین نامه حقوق مسافر 
متفاوت منتش��ر و ابالغ کرد، ادام��ه داد: با توجه به 
تغییر رؤسای سازمان، آیین نامه هم تغییر می کند و 
البته در آیین نامه هم آمده است که در مقاطع زمانی 

مختلف امکان بازنگری در آن وجود دارد. 

خبر

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران 
با اشاره به حذف طرح زوج و فرد در شهر 
گفت: طرح اش��اره ش��ده تا پایان بهار به 
کمیسیون حمل و نقل شورای شهر ارسال 
و در ص��ورت تصویب در ش��ورای ترافیک 
اجرا می ش��ود. ب��ه گزارش ف��ارس، اقبال 
شاکری با اشاره به اینکه ادامه پروژه صیاد 
از فاینان��س و بودجه ش��هرداری نخواهد 
بود، اظهار داش��ت: در این بخش ش��ورای 
ش��هر تصویب کرده که تنها از مش��ارکت 

بخش خصوصی استفاده شود. 
وی اف��زود: ادام��ه بزرگ��راه به ص��ورت 
BOT )س��اخت، بهره ب��رداری و انتقال( 
خواهد بود، ضمن اینکه ما باید با مطالعات 
دقیق و صحیح شرایطی را فراهم کنیم که 
بخش خصوصی به مشارکت در این پروژه 

ترغیب شود. 
شاکری در ادامه با اشاره به حذف طرح 
زوج و فرد در ته��ران گفت: احتمال دارد 
این طرح برداش��ته شود و به شاخص های 

آالیندگی خودروها تبدیل شود. 
به گفته ش��اکری چنانچه طرح اش��اره 
شده به درس��تی در معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران تهیه شود، قطعا 

نتایج خوبی در پی خواهد داشت. 
ریی��س کمیته عمران ش��ورای ش��هر 
ته��ران گف��ت: مقدمات ط��رح در حال 
حاضر در کمیسیون عمران و حمل و نقل 
ش��ورای ش��هر تهران در حال بررس��ی 
اس��ت و بع��د از اجرای این ط��رح دیگر 

پالك مبنای تردد خودروها نخواهد بود 
و ویژگ��ی خودروها و می��زان آالیندگی 
آنها مبن��ای جریم��ه و ممانعت و توقف 

خواهد بود. 
 عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر تهران 
خاطر نش��ان کرد: تا پای��ان بهار مطالعات 
طرح اش��اره ش��ده به اتمام خواهد رسید 
و بع��د از آن ب��ه کمیس��یون عم��ران و 
حمل و نقل شورای شهر ارسال خواهد شد 
و بعد از آن برای تصویب نهایی به شورای 

ترافیک تهران ارسال خواهد شد. 
وی گفت: با اجرای این طرح از این پس 
ط��رح زوج و فرد و محدوده آالیندگی کم 

و زیاد خواهیم داشت. 
ش��اکری ادامه داد:  با اج��رای این طرح 
خودروه��ا دس��ته بندی خواهن��د ش��د و 
براس��اس س��ال س��اخت و نوع ویژگی و 
همچنین برگ��ه معاینه فنی وارد محدوده 

خواهند شدند. 
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران 
اف��زود: معاونت حمل و نق��ل ترافیک قول 
داده تا پایان خرداد طرح اش��اره ش��ده را 
آماده و به کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر ارسال کنند و بعد از تصویب 

طرح اجرا خواهد شد. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: همزمان با 
12 اردیبهشت ماه حدود 3 هزار شورایی 
با دریافت حکم از س��وی ریاست شورای 
شهر تهران فعالیت خود را در دوره جدید 

در شهر تهران آغاز خواهند کرد.

پیشنهاد حذف طرح زوج و فرد روی میز شورای شهر

جواد هاشمی



سیاس�ت گذاری  چش�م انداز 
مناب�ع آب�ی و امنی�ت غذایی، 
موض�وع نشس�تی بود ک�ه در 
بنیاد امور ایرانیان برگزار ش�د. 
بنی�اد امید ایرانی�ان با توجه به 
بح�ران آب و پیامده�ای ناگوار 
آن ک�ه امنی�ت غذای�ی و ملی 
کش�ور را م�ورد تهدی�د ق�رار 
داده، نخستین نشست خود در 
س�ال 94 را به این موضوع مهم 
اختص�اص داد. س�خنران ای�ن 
نشست عیس�ی کالنتری، وزیر 
اسبق کشاورزی و مشاور معاون 
رییس جمهوری در امور آب بود. 

کالنتری که خود یکی از متهمان 
و همچنی�ن منتق�دان مدیریت 
نادرست منابع آب کشور است، 
ب�ا پذیرفتن اش�تباهات خود و 
س�ایر مس�ئوالن و همتایان�ش 
بعدی، خواس�تار  در دولت های 
در  حاکمیت�ی  بهت�ر  عملک�رد 
موض�وع آب و امنی�ت غذای�ی 
کش�ور ش�د. در این نشس�ت، 
مدی�ر  ع�ارف،  محمدرض�ا 
بنیاد امی�د ایرانی�ان، به عنوان 
س�خنران دیگ�ر، وق�ت خ�ود 
را ب�ه کالنت�ری داد ت�ا موضوع 

به صورت گسترده بیان شود. 

در اث��ر تخلف یا ناآگاهانه آب 
را از دست می دهیم و نمی دانیم 
ک��ه کش��ور ب��ا چ��ه خطرهایی 
روب��ه رو اس��ت. ای��ن واقعیت از 
س��وی مس��ئوالن حاکمیت��ی و 
به وی��ژه وزارت نی��رو هم��واره 
کتمان می ش��ود ی��ا ناآگاهانه از 
آن می گذرن��د. اکن��ون س��رانه 
آب ش��یرین در کشور به 1300 
مترمکع��ب می رس��د و آخرین 
آماره��ای وزارت نی��رو میانگین 
بارش های ساالنه 202 میلی متر 
را ثب��ت کرده اس��ت. البته وزیر 
نیرو سرانه آب شیرین در کشور 
را هزار مترمکعب می داند و این 

رقم یعنی بحران بزرگ آب. 
در مجموع دو نوع آب؛ سبز و 
آب��ی برای مصرف در کره زمین 
موجود است. آب سبز از بارش ها 
منه��ای مصرف جنگل ها، مراتع 
و تبخیر به دس��ت می آید و آب 
آبی همان منابع تجدیدپذیر آبی 
هستند. در ایران به دلیل بارش 
کم و تبخیر زیاد، آب سبز کاهش 
یافته اس��ت. درحالی که بیش از 
دو س��وم کشاورزی جهان با آب 
سبز انجام می شود، در ایران این 
می��زان ب��ه کمت��ر از 10 درصد 
می رس��د و بی��ش از 90 درصد 
آب در کش��اورزی م��ا از مناب��ع 
تجدیدپذیر استحصال می شود. 

می��زان آب منابع تجدیدپذیر 
کش��ور در س��ال 1344 طب��ق 
ب��رآورد کارشناس��ان آمریکایی 
132 میلی��ارد مترمکع��ب ب��ود 
و س��ال گذش��ته وزارت نیرو با 
ت��رس و واهم��ه اعتراف کرد که 
ای��ن می��زان ب��ه 118 میلیارد 
اس��ت.  رس��یده  مترمکع��ب 
آماره��ای امس��ال وزارت نی��رو 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه میزان 
منابع آب تجدیدپذیر کش��ور به 
101 میلیارد مترمکعب رسیده و 
همچنان سیر نزولی را می پیماید. 
70 درصد مناطق کش��ور سرانه 
کمت��ر از 900 مترمکع��ب آب 
دارن��د و 40 درص��د دیگ��ر نیز 
زیر 500 مترمکعب س��رانه آب 
تجدیدپذیر دارند. به جز دو، سه 
استان شمالی و سه، چهار استان 
شمال غربی کشور، سایر مناطق 
در مرحله بحران و خیلی بحرانی 
بس��ر می برند. با این شرایط آبی 
نداریم که بخواهیم برای افزایش 
جمعیت یا اقتصاد اول شدن در 

منطقه مانور بدهیم. 
اگر  )بر فرض محال( س��االنه 
به��ره وری در آب )آبی��اری( را 
ت��ا 1/5 درص��د افزای��ش دهیم 
و ت��ا 4 درص��د ب��ر تولی��د ماده 
خش��ک بیفزاییم، تا سال 1404 
می توانیم به اندازه سال گذشته 
و تنه��ا ب��رای 33 میلی��ون نفر 
کاالی اساسی تولید کنیم. حتی 
اگر دس��ت کم 100 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری کنیم نیز توانایی 
تولی��د غذای بیش��تر را نداریم. 
اکن��ون ب��ا 65 میلی��ون نف��ر 
جمعی��ت، برای 45 میلیون نفر 
غ��ذا وارد می کنی��م و حال اگر 
جمعیت کش��ور به 150 میلیون 
نفر برسد باید برای 115 میلیون 

نفر غذا وارد کنیم. 
آم��ار 15 س��ال اخی��ر نش��ان 
می ده��د 6 ت��ا 7 درصد تبخیرها 
افزایش و بارش ها بیش از 8 درصد 
کاهش داشته است، اما مصیبت و 
معضل بزرگ ما اس��تفاده بی رویه 
از منابع آبی در کشور بوده است. 
براس��اس آمارها، برداش��ت ها از 
منابع آب های تجدیدپذیر تا سال 
60 براب��ر ب��ا تزریق آب به زمین 
ب��وده و بی��ان منفی نداش��تیم. 
رون��د آب دزدی ه��ا و تج��اوز به 
منابع آبی کش��ور از همین زمان 
آغاز ش��د و همچنان ادامه دارد. 
ب��رای نمونه در دولت موس��وی2 
میلی��ارد مترمکع��ب از آب های 
زیرزمینی اضافه برداش��ت شد و 
این میزان در دولت هاش��می به 
11 میلی��ارد مترمکعب رس��ید. 
در ادام��ه رون��د تجاوزها به منابع 
آبی کش��ور، در دولت خاتمی 32 
میلیارد مترمکعب اضافه برداشت 
داش��تیم و در دولت احمدی نژاد، 
ای��ن تج��اوز ب��ه 75 میلی��ارد 
مترمکع��ب رس��ید. س��رجمع، 
تاکن��ون 120 میلیارد مترمکعب 
از منابع آب های ش��یرین کشور 

که در میلیون ها س��ال زیر زمین 
تش��کیل ش��ده، دزدی کرده ایم. 
در اثر این برداش��ت های بی رویه، 
اف��زون ب��ر کاهش مناب��ع آبی، 
فرونشس��ت بهتری��ن زمین ها و 
دش��ت های حاصلخی��ز و ش��ور 
شدن باقیمانده آب های زیرزمینی 
را شاهد هستیم. در مجموع این 
نمونه ای از عملکردهای نادرست 
ما در طول سال های پس از انقاب 
است. عملکرد مجلس هم بهتر از 
این نب��وده و برای نمونه، مصوبه 
مجلس ب��رای چاه های غیرمجاز 
اس��ت که نمایندگان، آب دزدی 
را ب��ا مجوز قانون��ی، مجاز اعام 

کرده اند. 
آب های س��طحی نیز داستان 
دیگ��ری دارد. اگ��ر در آب های 
زیرزمینی بیان منفی نداشتیم 
و می توانستیم بیشترین برداشت ها 
را از آب ه��ای س��طحی داش��ته 
باش��یم. آماره��ای بین الملل��ی 
می گوین��د نمی توانی��م بیش��تر 
از 20 درص��د از مناب��ع آب های 
زیرزمینی برداش��ت کنیم. ژاپن 
14 درص��د، آمری��کا 21، چین 
29، هند 33 و اس��پانیا با اقلیم 
مشابه ایران، 25 درصد از منابع 
آب های زیرزمینی شان برداشت 
می کنند. تنها دو کشور بیش از 
40 درص��د برداش��ت می کنند؛ 
مص��ر و ایران. مصر با 46 درصد 
و ایران با 97 درصد در باالترین 
جایگاه هستند. نتیجه این است 

ک��ه تمامی تاالب های کش��ور از 
هام��ون، بخت��گان، جازموریان 
و هورالعظی��م و... خش��کیده اند 
و ای��ن اتفاق در 30س��ال اخیر 
رخ داده اس��ت. در برخی موارد 
نی��ز کاره��ا را بدتر کرده ایم و با 
س��اخت س��دهای مخرب مانند 
گتون��د ک��ه در دول��ت خاتمی 
ش��روع و در دول��ت احمدی نژاد 
باوج��ود مخالف��ت متخص�صان 
و کارشن��اس��ان آبگیری ش��د 
و پیامده��ای ناگ��وار و مخ��رب 
زیس��ت محیطی و حتی مالی را 
برای کشور و ملت درپی داشته 

است. 
در مجموع، مدیریت منابع آب 
در کش��ور پر اشتباه یا ناآگاهانه 
بوده اس��ت. اطاعات همواره یا 
کتمان شده یا از دید عموم مردم 
پنهان مانده اس��ت. این واقعیت 
عملک��رد ما در طول س��ال های 
پس از انقاب بوده اس��ت. باید 
قب��ول کنی��م که در س��ال های 
ابتدایی پس از انقاب اشتباهاتی 
داش��ته ایم و اش��تباهات ما یکی 
دوتا نبوده اس��ت. از احساساتی 
ش��دن ما در زمین��ه خودکفایی 
گندم ک��ه تمامی مراتع را نابود 
کردیم و با کشت گندم در مراتع، 
پناهگاه آفاتی مانند س��ن شده، 
گرفته تا برداش��ت های بی رویه 
از مناب��ع آبی و... بنابراین، متهم 
اصل��ی خودمان هس��تیم و باید 

پاسخگوی ملت باشیم. 

اعترافات تکان دهنده درمورد مدیریت 
پراشتباه و ناآگاهانه منابع آب

متهم اصلی 
خودمان هستیم
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تراریخته ها در راهند

رییس پژوهش��کده بیوتکنولوژی ایران از تصویب 
آیین نام��ه جدیدی در زمینه کامل تجاری س��ازی و 
تولید محصوالت تراریخته در کشور خبر داد و گفت: 
برای نخستین بار امسال پنبه و برنج تراریخته تولید 

و به بازار عرضه می شود. 
به گزارش ایرنا، بهزاد قره یاضی در تشریح اقدامات 
سال گذشته و برنامه های سال جاری این پژوهشکده 
افزود: پژوهش��کده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 
79-78 در کشور راه اندازی شد و در سال 83 شعبه 
مرکزی آن در کرج و سه شعبه در استان های تبریز، 
اصفهان و رشت شروع به فعالیت کردند و هم اکنون 
یک ش��عبه منطقه ای در خراس��ان رضوی در دست 

راه اندازی است. 
وی اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم وقفه ای 
در فعالیت های این پژوهش��کده با تصویب آیین نامه 
اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی متوقف شد تا اینکه 
در دولت یازدهم با تغییر و تحول مدیریتی در دولت 
و وزارت جهادکش��اورزی این آیین نام��ه بازدارنده 
از فعالیت ه��ای فن��اوری و بیوتکنولوژی محصوالت 
تراریخت��ه به دس��تور اس��حاق جهانگی��ری، معاون 
اول رییس جمه��وری و اتفاق نظ��ر جمعی از جوامع 
علمی همچ��ون وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فناوری، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر جهاد 
کشاورزی، انجمن های علمی و نمایندگان مجلس به 

طور کامل لغو شد. 

مسئول جلوگیری از عرضه گوشت 
بوفالو در مغازه ها کیست؟ 

اتحادیه فروش��ندگان گوشت گوسفندی  رییس 
گفت: گوش��ت بوفالو صنعتی اس��ت و قابل مصرف 
مس��تقیم نیس��ت لذا باید در فرآورده های گوشتی 
ب��ه کار برده ش��ود وعرض��ه آن در چرخه مصرف 
مس��تقیم تخلف اس��ت که س��ازمان دامپزش��کی 
مسئول آن اس��ت و در صورت تخلف باید برخورد 

قانونی صورت گیرد. 
علی اصغ��ر ملک��ی در گفت وگو با ایس��نا اظهار 
کرد: سازمان دامپزش��کی در این زمینه مسئول 
اس��ت و از واردات ت��ا ب��ازار مص��رف را رص��د 
می کند و وظیفه بازرس��ان اتحادیه رس��یدگی به 
اعتراضات مردمی در خص��وص کیفیت یا قیمت 

در واحدهای فروش اس��ت. 
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه حدود ه��زار پروانه 
مج��وزدار در این بخش داریم، گفت: در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم گوش��ت گوس��فندی شقه بدون 
دنبه که به مغازه دار تحویل داده می شود 27 هزار و 
500 تومان اس��ت که به مصرف کننده نهایی 31 تا 

31 هزار و 500 تومان فروخته می شود. 
ملک��ی در عی��ن ح��ال بی��ان ک��رد: اتحادی��ه 
فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی، گوش��ت گرم 
ب��ه م��ردم توزی��ع می کند ک��ه هم��ه از دام های 
داخل��ی اس��ت و روزانه ذبح می ش��ود و در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد. 
رییس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت گوسفندی 
یادآور ش��د: گوس��فند مرغ��وب معم��وال از منطقه 
دام خیز کردستان وارد می ش��ود و نظارت های الزم 

در این زمینه صورت می گیرد. 

 اختصاص کد 16 رقمی 
برای 210 هزار نفر کشاورز

تاکنون برای 210 هزار نفر کش��اورز کش��ور، کد 
16 رقمی س��امت صادر ش��ده اس��ت و در صورت 
اختص��اص اعتبار، می توان آن را به کش��اورزان کل 

کشور تعمیم داد. 
مس��ئول کلینیک گیاه پزشکی و سامت محصول 
در س��ازمان حفظ نبات��ات در گفت وگو با ایانا گفت: 
کد 16 رقمی به عنوان یک زیرساخت تعریف شده و 
در این راس��تا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت کشور، شناسایی کشاورزان، محصوالت شان و 
سایر عواملی که در تولید موثر است، برای 210 هزار 

کشاورز انجام شده است. 
محس��ن عص��ار اف��زود: ک��د 16 رقمی اس��تان، 
شهرس��تان، بخش و دهس��تان تمام��ی محصوالت 
کش��اورزی که ش��امل 441 محصول اس��ت را دربر 
می گی��رد و ع��اوه ب��ر آن، از میان یک ه��زار و 94 
کلینی��ک گیاه پزش��کی نی��ز اطاع��ات موجود در 
عددهای دوازدهم و س��یزدهم ک��د فوق خودنمایی 

می کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: کد 14 و 15 نیز شامل کد 

ملی یا کد بهره برداری و تعاونی هاست. 

 کشورهای عربی، مشتری
پر و پاقرص گیالس های شمیرانات

ش��میرانات با داش��تن بیش از 4هزار و 320 هکتار 
ب��اغ گیاس، تولیدکنن��ده مرغوب ترین گیاس های 
کش��ور اس��ت که بیش از 60 درصد محصول خود را 
پس از س��ورتینگ و بس��ته بندی به کشورهای عربی 

صادر می کند. 
عض��و انجمن خبرگان کش��اورزی ش��میرانات در 
گفت وگو با ایانا، گفت: بیش از 4هزار و 320 هکتار باغ 
گیاس در منطقه شمیرانات وجود دارد که حدود 51 
هزار و 840 تن گیاس از آن برداشت می شود. حسین 
لطیف افزود: از آنجا که گیاس های شمیرانات از نوع 
دیررس و با کیفیت باال هستند، فصل برداشت از اوایل 
تیرماه آغاز می ش��ود و تا اواخر مردادماه ادامه دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: تاکنون گزارشی از سرمازدگی 
در مناطق مختلف شمیرانات گزارش نشده است و با 
توجه به گلدهی درختان از سه هفته آینده می توان 
پیش بینی حجم تولید را کرد، اما به نظر می رسد سال 
پرباری برای گیاس پیش رو باش��د. لطیف ادامه داد: 
ش��میرانات مرغوب ترین گیاس های کش��ور را تولید 
می کند که بیش از 60 درصد آن پس از س��ورتینگ 
و بس��ته بندی مناسب وارد بازارهای صادراتی به ویژه 

کشورهای عربی می شود. 
وی تصری��ح کرد: هرچند اتحادیه اروپا نیز پذیرای 
گیاس های ایرانی است، اما از آنجا که عوارض بیش 
از 60 درصد در زمان برداشت گیاس در کشورهای 
ای��ن اتحادیه اعمال می ش��ود، عم��ًا امکان صادرات 
محصول به این کش��ورها محدود ش��ده است، چرا که 
رس��یدن گل ه��ای گیاس در ای��ران و این اتحادیه، 
همزمان��ی دارد و اتحادی��ه اروپ��ا به منظور حمایت از 
باغداران خود با وضع تعرفه سنگین، امکان صادرات 

را محدود کرده است. 

 افزایش 25 درصدی 
خرید تضمینی گندم

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی گف��ت: از زمان آغاز 
خری��د تضمین��ی گندم تاکنون بیش از 222 هزار تن 
گندم از کشاورزان هشت استان خریداری شده که از 
نظر وزنی 25 درصد و از نظر پرداخت بهای محصول 
خریداری شده حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه 

در سال گذشته است. 
به گزارش ایس��نا، علی قنبری مدیرعامل ش��رکت 
بازرگان��ی دولت��ی ایران اظهار ک��رد: تاکنون بیش از 
222 ه��زار ت��ن گندم از کش��اورزان در اس��تان های 
ایام، بوش��هر، خوزس��تان، سیس��تان و بلوچستان، 
فارس، هرمزگان، کرمان و کرمانش��اه خریداری شده 
که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 47 هزار تن 
بیشتر است. وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی 
ب��رای گن��دم معمولی کیلوی��ی 1155 تومان و برای 
گندم دروم کیلویی 1188 تومان مصوب شده است، 
کل بهای پرداختی محصول خریداری شده را حدود 
2 هزار و 643 میلیارد ریال اعام کرد و گفت: بهای 
پرداختی برای گندم خریداری شده حدود 30 درصد 

نسبت به پارسال رشد داشته است. 

 آباد کردن 2000 هکتار باغ 
رها شده چای

ریی��س س��ازمان چای از آباد ک��ردن 2هزار هکتار 
از باغات چای رها ش��ده س��ال های گذشته و ورود به 

چرخه دوباره تولید خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، محمدولی روزبهان در گردهمایی 
ناظران خرید و مالی سازمان چای کشور اظهار کرد: در 
سال گذشته با اقداماتی که توسط دولت تدبیر و امید و 
حمایت همه مسئوالن در زمینه چای انجام شد شرایط 
بسیار مناسبی به وجود آمده و شاهد رونق دوباره صنعت 
چای هستیم. وی ادامه داد: اعام به موقع قیمت خرید 
تضمینی برگ سبز چای در اسفند سال گذشته و افزایش 
21 درصدی آن نسبت به سال زراعی گذشته، پرداخت 
تسهیات به زراعی و اجرای موفقیت آمیز طرح به زراعی 
و تشکیل صندوق حمایت از صنعت چای کشور با اعتبار 
حدود 40 میلیارد تومان و مشارکت 25 هزار و 500 نفر 
از کشاورزان چایکار در عضویت آن از جمله اقدامات انجام 
شده در راستای حمایت از صنعت چای کشور یاد کرد. 
ریی��س س��ازمان چای کش��ور تاکید ک��رد: وقتی 
معتقدی��م چ��ای ما صددرصد کیفی، عاری از هرگونه 
س��م و همچنین ارگانیک اس��ت و س��ایر کشورها نیز 
دنبال چای س��الم هس��تند از همین رو باید نه فقط 
برای داخل کش��ور بلک��ه زمینه تامین چای مصرفی 
سایر کشورها و در واقع صادرات را نیز فراهم کنیم. 

یادداشت خبـــر

مولود غالمی

عیسی کالنتری
مشاور معاون رییس جمهوری در امور 
آب، کشاورزی و محیط زیست

مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران 
م��رغ تخم گذار از خرید تضمینی 
تخم مرغ در س��ال جاری خبر داد 
و گفت: س��ال گذشته حدود 70 
هزار تن تخم مرغ به کش��ورهای 
مختلف صادر ش��د که 80 درصد 

بیشتر از سال ماقبل آن بود. 
رضا ترکاش��وند در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: بیشترین حجم 
صادرات تخم مرغ به کش��ورهای 
همس��ایه مانند افغانستان و عراق 
صورت گرفت و مابقی آن به دیگر 
کش��ورها از جمله تاجیکس��تان، 
آذربایجان، ترکمنس��تان، عمان، 
ارمنستان، بحرین و... صادر شد. 
مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران 
م��رغ تخم گ��ذار ادام��ه داد: در 
تاش هس��تیم تا رکورد صادرات 
تخم مرغ را با تزریق س��رمایه 50 

میلی��ارد تومان��ی صنع��ت طیور 
بزنیم، چرا که پتانس��یل صادرات 
100 ه��زار تن��ی تخم م��رغ در 
س��ال جاری نیز وجود دارد. البته 
با مذاکراتی که با مسئوالن وزارت 
جهاد کش��اورزی ص��ورت گرفته 
این س��رمایه 50 میلیارد تومانی 
تا هفته آینده به صندوق حمایت 
از صنع��ت طی��ور بازمی گردد و با 
استفاده از این اعتبار می توانیم به 
توسعه صادرات تخم مرغ امیدوار 

باشیم. 

صادرات تخم مرغ به روسیه 
همچنان در ابهام

ترکاشوند همچنین درخصوص 
ص��ادرات تخم م��رغ ب��ه روس��یه 
اظهارک��رد: ص��ادرات تخم م��رغ 
ب��ه روس��یه همچن��ان در ح��ال 

ط��ی کردن مراحل نهایی اس��ت. 
هی��ات روس��ی از مراک��ز تولی��د 
تخم م��رغ ایران بازدی��د کرده اند 
اما هنوز توافق با این کشور برای 
صادرات صورت نگرفته اس��ت به 
دلی��ل اینک��ه آنها خواهان اجرای 
برخ��ی اس��تانداردها در تولی��د 
تخم م��رغ بودن��د و در نهایت این 
استانداردها نیز اعمال شده است. 
وی همچنی��ن درخصوص میزان 
تولید تخم مرغ در س��ال گذش��ته 
خاطرنش��ان کرد: س��ال گذشته 
920 هزار تن تخم مرغ در کش��ور 
تولید ش��د که پیش بینی می شود 
امس��ال نیز به همین اندازه برسد 
اما نوسانات بازار این محصول در 
س��الی که گذش��ت به گونه ای بود 
ک��ه در نیمه اول قیمت تخم مرغ 
ح��دود قیم��ت کنونی ب��ود و در 

نیمه دوم نیز باوجود انتظار برای 
افزای��ش قیم��ت و جب��ران زیان 
تولیدکنن��دگان این گونه نش��د و 
می توان گفت مرغداران در س��ال 
گذشته در هیچ مقطعی نتوانستند 
محصول خود را به قیمت منطقی 
کیلویی 4100 تومان بفروشند. 

خرید تضمینی تخم مرغ از 
امسال

مدیرعام��ل اتحادیه مرغداران 
مرغ تخم گ��ذار اعام کرد: خرید 
س��وی  از  تخم م��رغ  تضمین��ی 
اتحادیه در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت؛ به گونه ای که با هماهنگی 
و تفاهم نامه امضا ش��ده با وزارت 
جهاد کش��اورزی نسبت به خرید 
و ذخیره س��ازی تخم م��رغ اقدام 

می کنیم. 

ترکاش��وند اف��زود: روند خرید 
تضمینی و ذخیره سازی تخم مرغ 
به گونه ای است که با تامین اعتبار 
م��ورد نیاز از س��وی وزارت جهاد 
کش��اورزی، محص��ول م��ازاد از 
تولیدکنندگان خریداری می شود 
که البته هر کیلوگرم ذخیره سازی 
ح��دود 700 توم��ان هزینه برای 
اتحادی��ه دارد ک��ه وزارت جهاد 
کشاورزی آن را باید تقبل کند. 

مرحل��ه  در  داد:  ادام��ه  وی 
نخس��ت مق��رر ش��ده مرغ های 
پایان دوره تخم گذار کشتار شده 
را ک��ه به ص��ورت کام��ل تخلیه و 
بس��ته بندی ش��ده اند از اتحادیه 
تحویل بگیرند و معادل 70 درصد 
آن نه��اده بدهند ک��ه البته برای 
ذخیره س��ازی در اختیار شرکت 
پشتیبانی امور دام قرار می گیرد. 

صادرات تخم مرغ رکورد زد

آب 

ای��ران ب��ا داش��تن تمام��ی 
اقلیم ه��ای کش��اورزی جه��ان، 
در  فراوان��ی  قابلیت ه��ای  از 
کش��اورزی برخوردار است. یکی 
از ای��ن توانایی ها و قابلیت ها در 
زمینه تولید انواع بذر اس��ت که 
در ش��رایط آب و هوایی متفاوت 
و اقلیم ه��ای مناس��ب، با ارزش 

افزوده باال، اقتصادی است. 
برخ��ی  تولی��د  در  ای��ران 
محص��والت کش��اورزی مانن��د 
در  وی��ژه ای  جای��گاه  پس��ته 
جه��ان دارد که از ارزش افزوده 
اقتص��ادی باالیی نیز  برخوردار 
اس��ت اما کش��ت گن��دم آبی و 

گن��دم دیم در برخ��ی مناطق، 
ه��م از نظ��ر اقتص��ادی و هم از 
نظ��ر قیمت گذاری آب، منطقی 
نیس��ت. م��ا در کش��ور به وی��ژه 
در بخ��ش کش��اورزی مش��کل 
مدیریتی داریم که سال هاس��ت 

با آن مواجه هستیم. 
 اینک��ه عده ای از مس��ئوالن 
پیش��ین مانند دکت��ر کانتری 
که عملکرد نامناس��ب در زمینه 
مناب��ع  و  کش��اورزی  ناب��ودی 
آب و خاک کش��ور داش��ته اند، 
اکنون بگویند اش��تباه کرده اند، 
نمی کن��د.  ح��ل  را  مش��کلی 
ش��وربختانه وزرای بعد از ایشان 
نی��ز ادامه دهن��ده اش��تباهاتی 
در  حت��ی  دزدی  آب  مانن��د 
خ��رد  ممنوع��ه،  دش��ت های 

کردن زمین های کش��اورزی، از 
بین بردن ش��رکت های سهامی 
زراعی، اس��تفاده از انواع سموم 
بی کیفیت و نیترات هس��تند که 
ایشان سنگ بنای آنها را گذاشته 

است. 
آقای کانتری، کشاورزی ما 
راهکار مدیریتی می خواهد که 
از آن بهره ای نداریم. ما مشکل 
آب نداری��م مش��کل مدیری��ت 
منابع آب داریم. الگوی کش��ت 
نداری��م. برای نمونه در کش��ور 
آنق��در پی��از تولید می کنیم که 
در م��زارع و انبارها می گندد و 
تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده 
ه��ر دو هزین��ه می پردازن��د و 
ض��رر می کنند. وضعیت س��ایر 
محصوالت مانند س��یب زمینی، 

سیب درختی، گوجه و غیره نیز 
ب��ه همین گونه اس��ت. بنابراین 
ما مش��کل تولی��د نداریم بلکه 
مشکل عرضه محصوالت داریم 
و مدیرانی که عاجز از مدیریت 

هستند. 
جن��اب کانتری، ب��ه خاطر 
داری��م ک��ه ش��ما در زم��ان 
وزارت ت��ان افتخارتان این بود 
ک��ه بر عکس آمریکا و اروپا که 
میوه را دانه ای می فروشند، در 
ای��ران تولید به ق��دری زیاد و 
ارزان اس��ت ک��ه میوه ها روی 
زمین می گندد و کس��ی آنها را 
جمع نمی کند!  اگر این گونه که 
می گویید در زمان تصدی گری 
پس��ت وزارت تان در حدود سه 
کش��اورزی  منص��ب  در  دوره 

ای��ران، جوان و ن��اآگاه بودید، 
آیا س��ایر وزرا ه��م باید چنین 
بهانه ای را دستاویز قرار دهند؟  
پ��س منافع ملی و امنیت ملی 
را چه کسانی باید تامین کنند؟  
به نظر می رسد سایه بلند شما 
همچنان بر بخش کشاورزی ما 

احاطه دارد. 
آقای دکتر، ما کشاورزان شما 
را دوست داریم و با همه ارادتی 
که به جناب عالی داریم اما منافع 
مل��ی مان��ع از آن نمی ش��ود که 
حقایق و واقعیت ها را نگوییم یا 
پنهان کنیم و در سینه نگه داریم. 
جن��اب کانتری، ب��ا حرف های 
قش��نگ زدن نمی توان کش��ور 
را اداره ک��رد بلک��ه به عمل کار 

برآید... 

مدیریت ها اشتباه بود

پذیرفتن اشتباهات دردی را دوا نمی کند
حمید امیرسیدی
 کارشناس کشاورزی 
و مدیر شرکت بذر هامون



رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان 
در همای��ش فرماندهان و مدیران و رؤس��ای عقیدتی و 
سیاسی نیروی انتظامی، این نیرو را »مظهر حاکمیت و 
امنیت« جمهوری اس��المی خواندند. ایشان با تاکید بر 
اینکه ایجاد امنیت ف��ردی، اجتماعی، اخالقی و روحی 
و روان��ی در جامعه از مهم ترین مس��ئولیت های نیروی 
انتظامی اس��ت، گفتند: الزمه برق��راری امنیت، »اقتدار 
پلیس« است اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت 
و ترح��م باش��د. حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای صبح روز 
یکش��نبه در ابتدای سخنان خود با تبریک توفیق درک 
ماه رجب، این ماه و ماه ش��عبان را فرصت هایی گرانبها 
ب��رای تقرب به ارزش های الهی و خودس��ازی و مقدمه 
رس��یدن به ماه مبارک رمضان دانستند و همه مردم را 
ب��ه بهره گیری بیش از پیش از برکات این ماه ها توصیه 
کردن��د. حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، اهمی��ت ایجاد و 
استقرار امنیت به عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی 
را نش��ان دهنده اهمیت س��ازمان این نیرو برشمردند و 
افزودند: ایجاد امنیت مقوله ای تبلیغاتی و لسانی نیست 

بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند. 
ایش��ان با تاکید بر اینک��ه نیروی انتظام��ی در ابعاد 
مختلف امنی��ت، اعم از امنی��ت در رفت و آمد جاده ای، 
امنی��ت ش��هرها، مرزها و مراکز مختل��ف نباید به هیچ 

حدی قانع باش��د، تامین امنیت روانی جامعه را یکی از 
موارد بسیار مهم دانستند و خاطرنشان کردند: مقابله با 
ناامنی های روان��ی در جامعه همچون نگرانی خانواده ها 
از حض��ور فرزندان ش��ان در خیابان ها و بوس��تان ها به 
دلیل احتمال کش��یده ش��دن آنها به سمت مواد مخدر 
یا نگرانی از کش��انده ش��دن جوانان به س��مت فحشا و 
منکرات، بس��یار با اهمیت ت��ر از مقابله ب��ا ناامنی های 
فیزیکی اس��ت و باید با چنین ناامنی هایی به طور جدی 
مقابله ش��ود. رهبرمعظم انقالب اس��المی جوالن دادن 
برخی جوان های سرمس��ِت غروِر ث��روت با خودروهای 
گران قیمت در خیابان ه��ا را یکی دیگر از مظاهر ایجاد 
ناامن��ی روانی در جامعه برش��مردند و تاکی��د کردند: 
نیروی انتظامی باید برای ابع��اد مختلف ناامنی، برنامه 

داشته باشد و با آنها مقابله کند. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای الزمه ایج��اد امنیت در 
جامعه را عمل مقتدرانه پلیس دانستند و گفتند: نیروی 
انتظام��ی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اس��المی 
اس��ت بنابراین باید اقتدار داش��ته باش��د اما این اقتدار 
به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیس��ت. ایش��ان 
ب��ا تاکید بر اینکه ما به دنبال اقتدار پلیس��ی هالیوودی 
و جوام��ع غرب��ی و آمریکایی نیس��تیم افزودند: چنین 
اقتداری نه تنها امنی��ت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب 

ناامنی هم خواهد شد. 
رهبر انقالب اس��المی برخوردهای پلی��س آمریکا با 
سیاه پوس��تان را نمونه هایی از اقتدار ظالمانه خواندند 
و خاطرنشان کردند: در آمریکا که اکنون رییس جمهور 
آن هم یک سیاه پوس��ت است، سیاهان به وسیله پلیس 
مورد ظل��م و بی اعتنای��ی و تحقیر ق��رار می گیرند که 
چنین رفتاری موجب بروز ناآرامی ها نیز ش��ده اس��ت. 
اقتدار مطلوب نظام اس��المی، قاطعیت در کنار عدالت، 
م��روت و ترح��م اس��ت، همان گونه ک��ه ذات مقدس 
پ��روردگار در عین آنکه رحمن و رحیم اس��ت، صاحب 

عذاِب الیم نیز هست. 
ایش��ان قانون گرای��ی در دو بُع��د مواجهه ب��ا مردم و 
همچنین در درون سازمان نیروی انتظامی را ضروری و 
بااهمیت برش��مردند و گفتند: به دلیل سطح گستردگی 
ارتباط نی��روی انتظامی با مردم، س��المت نیرو در این 
س��ازمان بس��یار مهم اس��ت به گونه ای که یک نیروی 
درس��تکار و قاطع می تواند مای��ه آبروی نظام جمهوری 
اس��المی در مقابل دی��دگان مردم ش��ود. رهبر معظم 
انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم ارتقای جهات اعتقادی 
و اخالقی و همچنی��ن اتکا به علم و ابتکارات علمی در 
نی��روی انتظامی، مس��ئوالن بخش ه��ای مختلف را به 

همکاری با این نیرو توصیه کردند. 

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: بخشی 
از ابهام هایی که پس از مذاکرات سوییس 
و با انتشار فکت شیت آمریکایی نسبت به 
مواضع طرف مقابل به وی��ژه آمریکا ایجاد 
ش��ده بود، در مذاکرات وی��ن ابهام زدایی 
شده اس��ت. علی اکبر صالحی در سخنانی 
در برنام��ه تلویزیونی نگاه یک، اظهار کرد: 
در مذاک��رات لوزان در ارتباط با مس��ائل 
فن��ی و در ارتب��اط با تحریم ها و مس��ائل 
حقوقی، مفاهیم مشترکی به دست آمد که 
از اول اس��فند 1393 تا اواس��ط فروردین 
94 مذاکراتی به طور فشرده برای رسیدن 
به این فهم مشترک صورت گرفت تا اینکه 

به بیانیه س��وییس رسیدیم. االن باید این 
مفاهیم مشترک را تبدیل به توافقی کنیم 
که تعهدآور باشد، چراکه تا به امروز برای 

دو طرف تعهدی در بر ندارد. 
صالحی با اشاره به مذاکرات هفته اخیر 
در وی��ن که در س��طح معاون��ان وزیران 
خارجه ایران و 1+5 برگزار شد، گفت: در 
این مذاکرات روی تحریم ها بیشتر تمرکز 
بود. مسائل فنی و حقوقی روشن است اما 
با توجه به انتش��ار فکت ش��یت آمریکایی 
تردید ها و ابهاماتی نس��بت به آنچه طرف 
مقاب��ل و به ویژه آمریکا در مذاکرات لوزان 
گفت��ه ب��ود، ایجاد ش��د به نوع��ی که در 

فکت ش��یت آمریکایی درس��ت و نادرست 
با یکدیگر مخلوط ش��ده بود و تش��ویش 
فکری ایجاد کردند ام��ا در مذاکرات وین 
مجددا روی این مس��ائل بحث ش��ده و تا 
جایی ک��ه اطالع دارم مقداری از ابهاماتی 
که به واسطه فکت شیت آمریکایی ایجاد 

شده بود، برطرف شده است. 
اتم��ی درباره  ان��رژی  رییس س��ازمان 
رفت��ار آمریکایی ه��ا در ارائ��ه برداش��ت 
متفاوت از تفاهم های مذاکرات س��وییس، 
اظهار کرد: طرف مقابل س��عی می کند از 
هر ابزاری اس��تفاده کند تا ش��اید شرایط 
بهتر و دس��ت باال را در مذاکرات داش��ته 

باشد مثل اس��تفاده از رسانه ها یا عصبانی 
ک��ردن طرف مقابل. آنها ب��ه خاطر اینکه 
اس��ت  دست ش��ان  رس��انه ای  امپراتوری 
احس��اس می کنند دس��ت برت��ر را دارند 
ول��ی حقیقت چیزی نیس��ت ک��ه پنهان 
بمان��د. م��ا نمی خواهیم از طریق رس��انه 
گفت وگو کنیم، چراکه ممکن اس��ت مورد 
سوءاستفاده قرار گیرد. وقتی توافق حاصل 
شد و نتایج به دست آمد راحت تر می توان 
درباره مذاک��رات گفت وگو ک��رد اما باید 
بگویم در همین مذاکرات وین هفته اخیر 
بخشی از مس��ائلی که آنها مورد تشکیک 

قرار داده بودند ابهام زدایی شده است.

عباس کیارس��تمی در نخس��تین کارگاه 
بخش بین الملل جش��نواره فیلم فجر گفت 
که از نمایش فیلمش در ایران بسیار تعجب 
کرده چون همیش��ه مورد بی مه��ری بوده 
اس��ت. او در روز افتتاحیه بخش بین الملل 
جش��نواره فیلم فجر و در نخستین کارگاه 
این جش��نواره که به س��بک فیلمسازی او 
اختصاص داشت گفت اگرچه انگیزه ای برای 
یاد دادن ندارم اما با کار کردن با جوان ها، یاد 

دوران جوانی در من زنده می شود. 
این فیلمساز در پاسخ به سوال سیف اهلل 

صمدی��ان مبنی بر اینکه اکن��ون با قبول 
پیشنهاد برگزاری ورک شاپ ها چه حسی 
داری��د از اینکه دیر ش��روع کردید؟ بیان 
کرد: »خوش��حالم که به موقع شروع کردم 
و به موقع هم تمام کردم. کار ورک ش��اپ 
لذتبخش و در عین حال وقت گیر اس��ت. 
راجع ب��ه حس خودم بای��د بگویم خیلی 
خوش��حالم که با جوان ها کار می کنم و از 
آنها یاد می گیرم. این تعارف نیس��ت زیرا 
م��ن انگیزه ای ب��رای یاد دادن ن��دارم اما 
زمانی که انرژی این ش��اگردان را می بینم 

لذت برگش��تن ب��ه دوران جوانی و تجربه 
یادگیری در من زنده می ش��ود و دوس��ت 
دارم ی��ک بار دیگر ب��ه آن دوران برگردم. 
تص��ور نمی کردم که جش��نواره این لطف 
ب��زرگ را نه تنها به من بلکه به س��ینمای 
مهجور س��ال ها دیده نش��ده داشته باشد 
و »کپ��ی برابر اص��ل« را ب��رای افتتاحیه 
جش��نواره انتخ��اب کن��د. باز ه��م تاکید 
می کنم که نمی دانم از آقای ایوبی تش��کر 
کنم یا ش��اکی باشم که عادت های دیرینه 

ما را بر هم زده اند.«

فکت شیت آمریکا در حال ابهام زدایی است
علی اکبر صالحی: نمی خواهیم از طریق رسانه گفت وگو کنیم

کیارستمی: نمی دانم از ایوبی شاکی باشم یا سپاسگزار
به بی مهری  عادت کرده بودم

ادامه حمالت هوایی، دریایی و توپخانه ای عربستان به یمن
پیشروی انصاراهلل در مأرب

ائتالف تحت رهبری عربس��تان در یکی از ش��دیدترین 
حمالت خود علیه یمنی ها، در 24 س��اعت گذش��ته بارها 
مواض��ع نیروه��ای مخالف منصور ه��ادی به ویژه حوثی ها 
را هدف قرار داد. با این حال اخبار منتش��ر ش��ده از ادامه 
پیش��روی  انصاراهلل و هم پیمانان آنها در مرکز یمن حکایت 
دارد. به گزارش شبکه المیادین، نیروهای ارتش یمن که به 
جنبش انصاراهلل اعالم وفاداری کرده اند افراد مسلح وابسته 
ب��ه القاعده را در اطراف ش��هر مأرب محاصره کرده اند و به 
پیشروی های خود به سمت مرکز این شهر ادامه می دهد. 
همزمان نیز نیروهای گارد ریاس��ت جمهوری یمن نیز که 

توس��ط پس��ر علی عبداهلل صالح، رییس جمهوری پیشین 
یمن هدایت می ش��وند، گردان ها و تجهیزات بیشتری را با 
هدف حمل��ه به این منطقه فرس��تاده اند. در همین حال، 
جنگنده ه��ای ائتالف س��عودی ب��رای چندمی��ن بار کاخ 
ریاست جمهوری المعاش��یق در عدن را هدف قرار دادند. 
خبرگزاری فرانس��ه نیز از کشته شدن بیش از 90 نفر در 
درگیری های یمن و حمالت جنگنده های عربستانی ظرف 
24ساعت گذشته خبر داده اس��ت. درگیری های شدید و 
جن��گ خیابانی میان حوثی ها با نیروه��ای حامی عبدربه 
منصور هادی، رییس جمهوری مس��تعفی یمن در مناطق 

خور مکسر و المعال و القلوعه و کریتر ادامه دارد. 
درگیری ها در ش��هر الضالع نیز به کش��ته شدن 20 نفر 
انجامی��د. در درگیری ها در دارس��عد نیز یک��ی از رهبران 
جدایی طل��ب جنوب یمن کش��ته ش��د. ناوه��ای جنگی 
ائت��الف عرب��ی پایگاه های ارتش یمن را ک��ه علیه منصور 
ه��ادی می جنگند در منطقه المدین��ه الخضراء هدف قرار 
دادند. توپخانه ارتش عربس��تان مستقر در مرز های جنوبی 
این کش��ور، بار دیگ��ر مواضع حوثی ها در اس��تان صعده 
را زی��ر آتش س��نگین خود گرفت که اخباری از کش��ته و 
زخمی شدن چندین نفر در این حمالت منتشر شده است. 

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی: 

در ارتقای سطح امنیت به هیچ حدی قانع نباشید

ش��ورای سیاسی ائتالف مخالفان س��وریه در نشستی 
دعوت فرس��تاده س��ازمان ملل به س��وریه برای حضور 
در رایزنی ه��ای دوجانبه در ژنو را بررس��ی کرد. ائتالف 
مخالف��ان س��وریه در بیانی��ه ای تاکید ک��رد که هیات 
سیاس��ی ائتالف در جلس��ه خود درخواس��ت اس��تفان 
دی میس��تورا، فرس��تاده س��ازمان ملل در امور س��وریه 
ب��رای حضور در رایزنی های دوجانبه در ژنو را بررس��ی 
کرد. به گزارش العالم، در این بیانیه که نس��خه ای از آن 
در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفت، آمده است: این 
دیدارها مقدمه ای برای نشس��ت ژنو 3 خواهد بود که تا 
ای��ن لحظه هی��چ دعوت نامه ای در خصوص آن ارس��ال 
نش��ده اس��ت. ائتالف مخالفان س��وریه در ای��ن بیانیه 
همچنین بر پایبندی به راه حل سیاس��ی و ازس��رگیری 

مذاکرات تاکید کرد. 
به تازگ��ی فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل به س��وریه در 
گزارش��ی ب��ه ش��ورای امنی��ت از برنامه خود ب��رای آغاز 
گفت وگوه��ای جدی��د با طرف ه��ای درگیر در س��وریه و 
قدرت های تاثیرگذار بر بحران این کش��ور در اوایل ماه مه 
خبر داد. به گزارش ایسنا استفان دی میستورا در نشست 
ش��ورای امنیت که پشت درهای بس��ته انجام شد، اعالم 
کرد: فرصت و ش��رایط برای آغاز روند انتقال سیاسی بهتر 
از شش ماه پیش نیست و نظام و مخالفان سوریه همچنان 
تمایل کمی از خود برای مذاکرات جدید نش��ان می دهند. 
او تاکید کرد که س��ازمان ملل همچنان بر لزوم بازسازی 
س��وریه و ادام��ه تالش ها جهت یافتن راهکاری سیاس��ی 

برای بحران سوریه تاکید دارد. 

ائتالف مخالفان سوری، مدعی پایبندی به راه حل سیاسی

  مع�اون رییس جمه�ور عراق ضمن 
قدردانی از اقدامات نیروهای مردمی 
در مقابل�ه با داعش تاکید کرد که این 
نیروها تمامی خاک عراق را از چنگال 

داعش آزاد خواهند کرد. 
  ش�ورای امنیت با تعیین اسماعیل 
ولد شیخ احمد، دیپلمات موریتانیایی 
به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل به 

یمن موافقت کرد. 
  اعتراضات نسبت به مرگ مشکوک 
س�اله  ج�وان 25  گ�ری«،  »ف�ردی 
سیاه پوس�ت در بازداش�تگاه پلی�س 
بالتیمور آمریکا به آشوب کشیده شد. 

نوام چامس�کی، نظریه پرداز آمریکایی و اس�تاد دانش�گاه  ام ای تی معتقد 
اس�ت که حداقل ۸۰ درصد مردم دنیا برنامه هسته ای ایران را مورد تایید 

قرار داده اند

تیتر اخبار

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: 
تاکنون صحبتی مبنی بر تغییر در میزان س��همیه بنزین 

برای سال 94 نشده است. 
فیض بخش در گفت وگو با ایسنا گفت: هیچ نظر رسمی 
درباره تغییر در میزان سهمیه بنزین انواع خودروها اعالم 
نش��ده اس��ت و برنامه ای هم برای این تغییر نداریم. او در 

پاسخ به این پرسش که »با توجه به افزایش نرخ کرایه ها، 
آیا ممکن اس��ت این مسئله بر قیمت بنزین نیز تاثیرگذار 
باش��د؟« گفت: ب��رای افزایش قیمت بنزی��ن نیز صحبتی 
نش��ده اس��ت و اگر درخصوص قیمت یا میزان سهمیه ها 
قرار بر تغییر باشد، حتما قبل از اجرا، اطالع رسانی خواهد 

شد. 

رییس ستاد سوخت کشور: 
برنامه ای برای تغییر سهمیه بنزین نداریم

  قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با 
اش�اره به نقش موثر و کلیدی ثبت احوال 
در برگ�زاری انتخابات مکانی�زه گفت: در 
حال حاضر این دستگاه با 1۰۰ نهاد اجرایی 
ارتب�اط و همچنین در هزار نقطه کش�ور 

فعالیت دارد. 
  وزیر بهداش�ت از س�اماندهی وضعیت 

بهداشت و درمان تهران خبرداد. 
  مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از 
صدور یک هزار و 7۰3 مجوز سقط درمانی 

در سال 93 خبر داد. 

روز ش�نبه زمین لرزه ای به بزرگی 7.9 ریش�تر، کاتماندو پایتخت نپال را به لرزه 
درآورد که تا صبح روز گذشته شمار تلفات آن در این کشور به دست کم 19۰۰ نفر 

رسیده و بیش از 5۰۰۰ مجروح داشته است

تیتر اخبار

معاون گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
از ایجاد رش��ته دانش��گاهی واژه گزینی و اصطالح شناسی 
خب��ر داد. نس��رین پروی��زی در گفت وگو با ایس��نا  اظهار 
کرد: امس��ال در مقطع کارشناسی ارشد رشته واژه گزینی 
و اصطالح شناس��ی ایجاد ش��ده ک��ه دانش��جویانی را در 
پژوهش��کده مطالع��ات واژه گزین��ی فرهنگس��تان زب��ان 

می پذیریم. 
او در ادامه گفت: واژه گزینی و اصطالح شناسی در تمام 

دنی��ا و در زمینه های مختلف از جمله صنعت  کاربرد دارد 
و فق��ط مختص ادبیات و زبان فارس��ی نیس��ت. در واقع 
کسانی که در این رشته تحصیل می کنند برای ایجاد زبان 
علم در هر ح��وزه ای می توانند فعالیت کنند. معاون گروه 
واژه گزینی فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه 
این رشته در دفترچه کنکور آمده و آزمون آن برگزار شده 
گفت: 10 نفر برای این رش��ته پذیرفته می شوند که البته 

مصاحبه هم دارند. 

رشته جدید؛ واژه گزینی و اصطالح شناسی

  محمدرضا ش�رف الدین، عضو ش�ورای 
سیاس�ت گذاری جش�نواره فیلم مقاومت 
اعالم کرد امس�ال به دلیل نبود فیلم های 
ایرانی ش�اخص با موضوع مقاومت، بخش 
ملی این رویداد برگزار نمی شود ولی بخش 

بین الملل آن پابرجاست. 
  فیلم »قصه ها« ساخته رخشان بنی اعتماد 
در دانش�گاه ایالتی نیومکزیکوی آمریکا با 
حضور این کارگ�ردان به نمایش درآمد و او 

این نمایش را به پسرش تقدیم کرد. 
  امیر کاس�تاریکا س�ینماگر سرشناس 
جهانی ضمن ستایش سینمای ایران، اعالم 
کرد س�ال آینده برای حضور در جشنواره  

بین المللی فیلم فجر به ایران می آید. 
بازس�ازی تاالر »مولوی« با فراهم شدن ش�رایط الزم، احتماال تا 6۰ روز دیگر 

به پایان برسد

تیتر اخبار

حسین رضازاده، عضو ش��ورای شهر تهران برای حضور 
در انتخابات ریاس��ت فدراسیون وزنه برداری از عضویت در 
ش��ورا استعفا نداد. به گزارش مهر، وزارت ورزش و جوانان 
ب��رای حضور حس��ین رض��ا زاده در انتخابات فدراس��یون 
وزنه برداری اعالم کرده بود وی تا شش��م اردیبهش��ت ماه 
فرصت دارد از مس��ئولیتش در شورای شهر تهران استعفا 

دهد. 
اس��تعفای هر عضو شورای ش��هر تهران باید در صحن 

شورا رأی گیری شود و س��ایر اعضا نیز باید با آن موافقت 
کنند. جلس��ه دیروز ش��ورای ش��هر تهران آخرین فرصت 
برای ای��ن رأی گیری بود. اقبال ش��اکری، عضو ش��ورای 
ش��هر تهران در گفت وگو با مهر گفت: در دس��تور جلسه 
روز گذش��ته شورای شهر تهران بررسی استعفای رضا زاده 
مطرح نش��ده است و گمان نمی کنم ایش��ان استعفا داده 
باشند زیرا حضور وی در انتخابات فدراسیون قانونی است 

و نیازی به استعفای شورا ندارد. 

رضا زاده از شورای شهر تهران استعفا نداد

 وزارت ورزش پیش نویس اساس�نامه 

فدراس�یون های ورزش�ی را که از دوره 
قبل آغاز ش�ده بود آماده ارائه به هیات 

وزیران برای تایید نهایی کرده است. 
   نشس�ت تعیی�ن میزب�ان دی�دار فین�ال 
بی�ن نف�ت ته�ران و ذوب آهن اصفه�ان روز 
چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه برگزار می شود. 
   افش�ین ن�وروزی و نیم�ا عالمیان از 
سد حریفان خود در رقابت های جهانی 

پینگ پنگ گذشتند. 

فیلم کشتی حمید سوریان با حریف بلغاری اش نشان می دهد که ناداوری در 
حق کشتی گیر ایرانی محرز بوده است

تیتر اخبار
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تبلیغات مستقیم
آیا می دانس��تید تبلیغات مس��تقیم نوعی از تبلیغ 
اس��ت ک��ه در آن پیام دهنده پیام خ��ود را با رنگ و 
لعاب و بوق و کرنا همراه کرده باش��د و آن را صریح 
و بی پ��روا ب��ه مخاطبین خ��ود ابالغ  کن��د؟ در این 
روش مس��تمعین و بینندگان، متن ی��ا تصویرى را 
به عنوان پی��ام و اطالعیه تبلیغي دریافت می کنند و 
پیام دهندگان نیز در مقام مبلغ قرار دارند و شناخته 

می شوند.
ب��ه عنوان مث��ال، زمانی که یک آگه��ی بازرگانی 
از رادیو پخش می ش��ود، ش��نوندگان متن آگهی را 
به عنوان پی��ام تبلیغی گوش می کنند و می دانند که 
صاحبان و مدیریت یک بنگاه تجارى براى معرفی و 
فروش کاالى خود و به دس��ت آوردن س��ود با کمک 
آژان��س تبلیغاتی مبادرت به ص��دور و پخش آگهی 

مشخصی کرده اند.

طراحی متفاوت آگهی برای عابران 
پیاده و سواره

ماهیت بیلبوردها یا تابلونوشته هاى بزرگ شهرى 
معرفی یک کاال یا یک ایده به ش��هروندانی است که 
بن��ا به هر دلیل��ی از محل نصب این تابلونوش��ته ها 
می گذرند و احتماال آنه��ا را می بینند . آنچه در نگاه 
اول پیرامون این تابلونوشته ها به نظرمی رسد، مدت 
زمان بس��یارکوتاهی است که عابران براى دیدن این 

نوع آگهی ها در اختیار دارند . 
همی��ن مدت زمان کوت��اه، پیامدهایی براى نحوه 
طراح��ی مت��ن بیلبورده��ا، اع��م از هر نوع نش��انه 
به دنب��ال دارد؛ ق��درت جل��ب توج��ه، کوتاه��ی و 
گویایی پیام، س��رعت انتقال پیام، اثرگذارى بر ذهن 
مخاطب، هماهنگی با ش��رایط مخاطب و ... از جمله 
ویژگی هایی است که این نوع تبلیغات براى موفقیت 

باید دارا باشند . 
این تابلونوشته ها هرگاه درکنار بزرگراه ها، بلوارها، 
کمربندى ها، میادین سوارگذر و ... نصب می شوند در 
واقع عابران س��واره را هدف قرارداده اند و هرگاه در 
داخل بوستان ها، نمایشگاه ها، ورزشگاه ها، محل هاى 
خری��د و ... نصب ش��وند عابران پی��اده را هدف قرار 
می دهند . اگرچه این تقس��یم بندى تا حدودى دقیق 
نیست و ممکن است پیاده هایی نیز از کنار بزرگراه ها، 
میادین س��وارگذر و ... بگذرند یا سواره هایی از محل 
نصب بیلبوردها واقع در بوستان ها، محل هاى خرید 

و ... عبور کنند . 
وجوه اشتراک بیلبوردهاى طراحی شده براى این 
دو دس��ته مخاطب آنقدر زیاد اس��ت که در بسیارى 
م��وارد طراحان تفاوتی میان آنها قائل نمی ش��وند و 
این دو نوع تابلونوش��ته را مثل هم طراحی می کنند 
اما با توجه به تفاوت نسبی مخاطبان هدف و شرایط 
آنه��ا، این تابلوها نی��ز از منظره��اى مختلف با هم 
متفاوتند. این تفاوت عمدتا ناش��ی از این اس��ت که 
عابران پیاده با س��رعت کمت��رى از برابر این تابلوها 
می گذرند و به واس��طه س��رعت پایی��ن جابه جایی، 
مدت زمان بیش��ترى ب��راى دیدن ای��ن تابلوها در 

اختیار دارند. 

درحال��ی که عابران س��واره با س��رعت به مراتب 
بیش��ترى از مقاب��ل ی��ا از کن��ار آنها رد می ش��وند 
 و در م��دت زم��ان کمت��رى ام��کان دی��دن آنها را 
دارن��د. همچنی��ن فاصل��ه مکانی نخس��تین نقطه 
احتمالی دیده ش��دن تابلوها تا آخرین نقطه امکان 
دیده ش��دن آنها فاصله اى به مراتب بیشتر از همین 

فاصله براى عابران پیاده است . 
 بنابراین تابلونوش��ته هایی که براى عابران سواره 
طراحی می ش��وند باید از همه امکانات و مولفه هاى 
متنی ب��راى »از دور دیده ش��دن«، »در یک لحظه 
کوت��اه دیده ش��دن« و »جلب توج��ه دریک لحظه 
کوت��اه« به��ره بگیرند ت��ا بتوانن��د به ه��دف اولیه 
 م��ورد نظ��ر خ��ود که هم��ان دیده ش��دن اس��ت 

دست یابند . 
بدیهی اس��ت ک��ه زنجی��ره نوش��تارى نمی تواند 
این هدف را محقق س��ازد، مگر اینکه فقط ش��امل 
ی��ک یا حداکثر دو کلمه باش��د، به گون��ه اى که این 
کلمه یا کلمات تبدیل به نش��انه هاى بصرى شوند و 
نقش نوش��تارى خود را کنار بگذارند. اما براى طراح 
تابلونوشته هاى خاص عابران پیاده، این امکان وجود 
دارد که در کنار مولفه ه��اى متن بصرى، از زنجیره 
نوشتارى طوالنی ترى حتی در حد یک جمله کامل، 

بهره بگیرد . 
و  گرافی��ک  طراح��ان  ب��ه  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
س��فارش دهندگان آگهی توصیه می شود زمانی که 
کار نهایی تایید شد، طرح را در یکی از بیلبوردهاى 
مدنظر و محیط اطراف که قبال عکاس��ی شده است 
جانمایی و آن را در سیس��تم کوچک نمایی کنند و با 
دق��ت ببینند که هدف آنها از بیلبورد محقق ش��ده 

یا نه. 
خوانده ش��دن مطالب و دیده شدن عناصر بصرى 
روى بیلبوردهایی که مخصوص اتومبیل س��واران یا 
بینندگان گ��ذرى و عبورى در پیاده روها هس��تند، 
از ن��کات مه��م اس��ت . چه بس��ا کارى زیب��ا و فاخر 
در ط��رح و اج��را به خاط��ر دق��ت نداش��تن به این 
موضوع بس��یار مهم بعد از اکران جواب مناس��ب و 
 خوب��ی براى س��فارش دهنده و مخاطب��ان به همراه 

نداشته است.

تبلیغات خالق

آگهی: موسسه خیریه پزشکی Santa Casa- شعار: چاقی بیش از تصادفات رانندگی جان مردم را می گیرد!
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روش  تاثی�رات  درب�اره  ش�روع  ب�رای 
مدل سازی سه بعدی در تبلیغات توضیح 

دهید. 
ام��روزه در تبلیغات عالوه ب��ر پیام تبلیغ، 
نحوه نمایش محص��والت و ارائه توضیحات 
درخص��وص محصول نی��ز از اهمیت زیادى 
برخوردار اس��ت. به همین دلیل شرکت هاى 
مختل��ف تمام تالش خود را به کار می برند تا 
محص��والت را در تبلیغات با جذابیت بصرى 
مناس��ب به مشتریان شان نشان دهند. یکی 
از روش های��ی که معموال برنده��ا براى این 
کار اس��تفاده می کنند، عکاس��ی صنعتی از 
محصول اس��ت، این ش��یوه با اینکه تصاویر 
واقع��ی از محصوالت به مش��تریان نش��ان 
می ده��د ول��ی معایب��ی نیز دارد. عکاس��ی 
محصوالت صنعتی نیاز به شرایط و محیطی 
خاص دارد، به همین دلیل فرآیند عکاس��ی 
از برخی محصوالت که ش��رایط خاصی مثل 
ابعاد بزرگ دارند، س��خت و دش��وار اس��ت، 
عالوه ب��ر این نورپ��ردازى، ام��کان نمایش 
محص��والت ب��ا رنگ بندى ه��اى متف��اوت، 
ق��راردادن محص��ول در محی��ط موردنظ��ر 
جهت عکاس��ی و م��واردى از ای��ن قبیل به 
پیچیدگی ه��اى این روش می افزاید. عواملی 
این چنینی باعث شده که بسیارى از برندها 
به روش مدل س��ازى س��ه بعدى و رندرینگ 
روى آورن��د. در ای��ن روش ابتدا از محصول 
موردنظر مدل س��ه بعدى تهیه و س��پس با 
تخصی��ص متریال به قس��مت هاى مختلف 
م��دل، فرم کلی حاصل می ش��ود. در مرحله 
بعدى م��دل تهیه ش��ده در محیط مجازى 
موردنظر قرار گرفته و ب��ا اعمال نورپردازى 
مناس��ب عملیات رندرین��گ مقدماتی آغاز 
می ش��ود. پ��س از تهی��ه مدل س��ه بعدى و 
تخصیص متریال )خواص و جنس س��طوح( 
نم��اى مدل به عنوان تصوی��ر باکیفیت هنوز 

آماده استفاده نیست. 
در این مرحله مدل س��ه بعدى در محیط 
مج��ازى موردنظر قرار گرفت��ه و اجزاى آن 
محی��ط به صورت دلخ��واه تغیی��ر می کند. 
س��پس نورپردازى با اس��تفاده از منابع نور 
مجازى در نرم افزار انجام می پذیرد. درنهایت 
پس از مش��خص کردن محل و مش��خصات 
دوربی��ن مجازى فرآیند رندر کردن ش��روع 
می شود. البته جزییات و ترتیب این مراحل 
در نرم افزار ه��اى مختل��ف می تواند متفاوت 
باش��د اما کلیات مش��ترک است. در قسمت 

پایانی نرم افزار با اس��تفاده از قوانین فیزیک 
ن��ور، به ص��ورت مج��ازى پرتو هاى ارس��ال 
ش��ده از منابع نور را ردیاب��ی و آنالیز کرده 
و تصویرى با کیفیت مناس��ب ارائه می کند. 
البت��ه می��زان واقعی ب��ودن ای��ن تصاویر و 
کیفی��ت بصرى آن ارتباط زی��ادى با تجربه 
و توانمن��دى کارب��ر دارد. پ��س از آم��اده 
ش��دن رندر هاى مقدماتی، ای��ن تصاویر از 
جهات مختلف بررس��ی می ش��ود و اگر نیاز 
به اصالح باش��د، تغیی��رات موردنظر اعمال 
خواهد ش��د. در نهایت عملیات رندر نهایی 
با توجه ب��ه ابعاد و کیفی��ت تصویر و نحوه 
اس��تفاده از آن )کاتالوگ، س��ایت، بیلبورد 
و...( انج��ام می ش��ود. فرآین��د مدل س��ازى 
س��ه بعدى محصوالت، امکانات زیادى را در 
اختیار برنده��ا می گذارد، براى مثال برندها 
می توانن��د ب��ه کمک ای��ن روش جزییات و 
اطالعات مختلفی را از محصول به مشتریان 
منعک��س کنن��د و می توانن��د ب��ا اعم��ال 
تغییرات��ی، اجزا و قطع��ات درونی محصول 
را به خوبی نمای��ش دهند یا با صرف زمان 
بس��یار کوتاهی، رنگ بندى ها و ترکیب هاى 
مختلف��ی از محصول را حت��ی بدون نیاز به 

تولید آن، به نمایش بگذارند. بنابراین در 
حال حاض��ر برندهاى معتبرى مانند اپل 
نیز تصاویر سه بعدى رندر شده محصول 
در س��ایت هاى خود قرار می دهند. یکی 
دیگر از کاربرد هاى مهم این روش، ایجاد 
تصاوی��رى مجازى از طرح ه��ا، ایده ها یا 
محصوالتی اس��ت که هنوز تولید نشده 
و به ص��ورت کانس��پت مطرح ش��ده اند. 
این ش��یوه، س��رعت باالیی دارد و پس 
از مدل س��ازى س��ه بع��دى مجموعه یا 
محص��ول، اعمال تغییرات در آن آس��ان 

و س��ریع خواهد بود. همچنی��ن واحد هاى 
طراحی و فنی و مهندس��ی س��ازمان ها نیز 
می توانن��د از م��دل س��ه بعدى تهیه ش��ده 
اس��تفاده کرده و آن را در فرآیند طراحی و 

اصالح محصول به کار برند. 
ای�ن روش چ�ه جایگاه�ی در صنع�ت 

تبلیغات ایران دارد؟ 
چندین س��ال اس��ت که این ش��یوه وارد 
صنع��ت تبلیغات ما نیز ش��ده اس��ت. یکی 
از حوزه  های��ی ک��ه از این ش��یوه اس��تفاده 
بیش��ترى می کند، معمارى، دکوراس��یون و 
طراح��ی داخلی منازل اس��ت. طراحان این 
حوزه، طرح هایی که هنوز س��اخته نش��ده 

ی��ا در مرحله س��اخت هس��تند را به صورت 
مدل س��ه بعدى آماده کرده و با اس��تفاده از 
تکنیک ه��اى رندرینگ آن را به مش��تریان 
نمایش می دهند. البته این شیوه هنوز جاى 
کار زی��ادى دارد و مطمئنا به مرور زمان در 
محصوالت دیگر نیز بیش��تر ب��ه کار خواهد 

رفت. 
منظور شما از محصوالت دیگر چیست؟ 
محصوالتی مانند مبلمان خانگی، کاالهاى 
تزیینی، ماش��ین آالت صنعت��ی، اتصاالت و 
لوله هاى ساختمانی، بوردهاى الکتریکی و... 
را می توان با این ش��یوه س��ه بعدى و تبلیغ 
کرد اما اس��تفاده از این ش��یوه براى برخی 
محص��والت مانند محص��والت غذایی روش 
مناسبی نیست. چنین محصوالتی به خاطر 
حال��ت و خواصی که دارن��د معموال تصاویر 
زنده براى تبلیغات ش��ان بیشتر مورد تایید 

است. 
ش�رکت ها چه برخ�وردی با این ش�یوه 
داش�ته اند، آیا آنهایی که از این ش�یوه 
اس�تفاده کرده اند سهم بیشتری از بازار 

را به دست آورده اند؟ 
شرکت هایی س��راغ این شیوه می روند که 

نمی توانند از ش��یوه هاى دیگ��ر تهیه تصویر 
اس��تفاده کنند یا عکاس��ی براى آنها زمانبر 
و پرهزین��ه خواهد بود. مطمئنا تهیه تصاویر 
با کیفی��ت و گویا تاثیر خوب��ی در تبلیغات 

محصول و بهبود سهم بازار خواهد داشت. 
مش�تریان با ای�ن روش چ�ه برخوردی 

می کنند؟ 
معموال در ابتدا این روش براى مش��تریان 
جذاب است. چون قبال این روش را ندیده اند 
یا کیفیت مناس��بی را تجرب��ه نکرده اند و با 
دی��دن آن متوجه می ش��وند ک��ه چقدر در 
انتخ��اب، چینش و ترکیب بن��دى محصول 
هزینه ه��اى  حت��ی  دارن��د،  عم��ل  آزادى 

مش��تریان نیز کمتر می شود و اکثر مواقع از 
این روش استقبال می کنند. 

هزینه این سبک تبلیغاتی چقدر است، 
آیا از شیوه قدیمی  پایین تر است؟ 

مطمئن��ا از ش��یوه عکاس��ی صنعتی که 
)با کیفی��ت قابل قب��ول( هزین��ه روزانه اش 
تقریب��ا از 800 یا 900 هزار تومان ش��روع 
می ش��ود، هزینه کمت��رى خواهد داش��ت. 
مهم ت��ر اینک��ه با هر ب��ار تغیی��ر محصول یا 
ترکیب بن��دى آن نیازى به عکاس��ی مجدد 

نخواهند داشت. 
از نمون�ه خارج�ی و داخلی ک�ه در این 
زمینه به یاد دارید، برای مان مثال بزنید. 
تقریبا س��ه سال پیش ش��رکت نیلپر این 
ش��یوه را اج��را ک��رد. چنین ش��رکتی اگر 
بخواهد براى تهیه تصاویر دکوراتیو محیطی 
متناس��ب با این ش��رایط بیابد و محصوالت 
را در آن ق��رار دهد، مطمئن��ا باید هزینه و 
زمان زی��ادى را در این زمینه صرف کند. با 
اس��تفاده از این روش هزینه کمترى صرف 
ش��د و به راحتی موفق ش��دند کاتولوگ ها، 
بروش��ورها و عکس هاى س��ایت را هم تهیه 
کنند. نمونه دیگر ش��رکتی بود که در زمینه 
تولید دس��تگاه هاى برش س��نگ فعالیت 
می کرد، ابعاد این دس��تگاه بسیار بزرگ و 
نورپردازى آن نیز بسیار پیچیده و مشکل 
بود. نمونه هاى خارجی اس��تفاده ش��ده از 
این روش نی��ز بس��یارند. برندهاى حوزه 
تولیدکننده گوشی هاى همراه مدت هاست 
از این ش��یوه اس��تفاده کرده ان��د. در این 
راس��تا دربسیارى از تصاویرى که حتی در 
بیلبوردهاى خارج از کش��ور از این برندها 
اکران ش��ده، از تصاویر رندر شده استفاده 

شده است. 
از مزایای این شیوه گفتید، آیا این شیوه 

معایبی هم دارد؟ 
ب��ر اث��ر تجرب��ه اى ک��ه داش��ته ام یک��ی 
از  ای��ن اس��ت ک��ه بعض��ی  از مش��کالت 
تولیدکنندگان اطالعات و نقش��ه دقیقی از 
محصوالت ندارن��د یعنی به صورت کارگاهی 
کار را ش��روع کرده اند و نقشه هاى قدیمی را 
به روز کرده و قس��متی از محصول را تغییر 
داده ان��د، تغییراتی ک��ه در هیچ جایی ثبت 
نشده است. حال اگر کسی بخواهد محصول 
این ش��رکت را از ابتدا طراحی و مدل سازى 
س��ه بعدى کند، دچار س��ردرگمی می شود. 
درنهایت براى این شرکت ها، طراحان مجبور 

می شوند خودشان محصوالت را اندازه گیرى 
کنند. معموال این مش��کل در ش��رکت هاى 

کوچک و متوسط بیشتر دیده می شود. 
فردی که این ش�یوه را برای ش�رکت ها 
پیشنهاد و اجرا می کند، باید کارشناس 
تبلیغات باشد یا یک مهندس کامپیوتر؟ 
فردى که چنین ش��یوه اى را به شرکت هاى 
موردنظ��ر پیش��نهاد می دهد، بای��د همزمان 
چند مهارت را داش��ته باشد، مهارت اول آشنا 
بودن با ش��یوه هاى مدل سازى سه بعدى است 
یعنی باید ف��رد موردنظر محصول را به صورت 
س��ه بعدى ابتدا در ذهن خود تحلیل و مجسم 
کند. مه��ارت دوم داش��تن ذهنیت صنعتی و 
فنی یعنی بررسی امکان پذیرى چینش اجزاى 
محصول به صورت صحیح است. این مهارت ها 
از جنس مهندسی است. از لحاظ دیگر چنین 
فردى باید خالقیت هنرى نیز داش��ته باش��د. 
همان طور که گفتم ه��دف اصلی از تهیه این 
تصاویر، معرفی محصول به مشتریان است، اگر 
فرد موردنظر سابقه اى در حوزه تبلیغات داشته 
باش��د با انتخاب متریال، ن��ور، رنگ و محیط 
مناس��ب به راحتی می تواند به جذب مشتریان 
کمک کن��د و اگر این توانایی وجود نداش��ته 
باشد، ممکن است تصاویرى که تهیه می شوند 

تاثیر موردنظر را روى مشتریان نگذارند. 
حال چگون�ه اعتماد ش�رکت ها را برای 

استفاده از این شیوه جلب می کنید؟ 
اعتمادسازى ش��رکت هاى سفارش دهنده 
براى اس��تفاده از این روش دش��وار است به 
همین دلیل براى شروع، باید با انتخاب خود 
شرکت س��فارش دهنده یک یا دو محصول 
انتخاب و تصاویر سه بعدى آنها تهیه شده و 

به کارفرما ارائه شود.
با ای��ن رویک��رد در اکثر مواق��ع با دیدن 
نتیجه کار به این ش��یوه عالقه مند می شوند 
و در عی��ن ح��ال هزینه باالی��ی نیز صرف 
نمی کنن��د و این روش را ب��راى محصوالت 
دیگر نیز س��فارش می دهن��د. البته در این 
می��ان از راهنمایی ه��اى کارفرم��ا نیز باید 
استفاده شود، به هرحال محصول متعلق به 
ایشان اس��ت و مطمئنا بهتر از هر کسی آن 
را می شناسد. همچنین باید ارتباط متقابلی 
با شرکت هاى تبلیغاتی برقرار شود تا زمانی 
که کاتالوگی طراحی می کنند این ش��یوه را 
جهت تهی��ه تصاویر پیش��نهاد دهند. تایید 
ش��رکت هاى تبلیغاتی در زمینه رش��د این 

شیوه بسیار مهم و تاثیرگذار است. 

یکی از کاربرد های مهم روش مدل سازی 
سه بعدی، ایجاد تصاویری مجازی از 

طرح ها، ایده ها یا محصوالتی است که هنوز 
تولید نشده و به صورت کانسپت مطرح 

شده اند. این شیوه، سرعت باالیی دارد و 
پس از مدل سازی سه بعدی مجموعه یا 
محصول، اعمال تغییرات در آن آسان و 

سریع خواهد بود

آیا می دانستید

شست و شو به سبک جارو برقی

پودر شست و شوى سوپرمکس از آگهی تبلیغاتی جالبی 
رونمایی کرده اس��ت که در آن محصوالت این شرکت به 
آهنربا و جارو ش��ارژى تشبیه ش��ده است؛ وسیله اى که 
هرگون��ه آلودگی و لکه اى را با قدرت پاک کنندگی باال از 

بین می برد. 
دست اندرکاران

آژانس تبلیغاتی: DDB Tribu، سن خوزه، کاستاریکا
مدیر ارشد خالقیت: ریکاردو مندوزا

مدیر هنرى: خوزافات پادیال
تصویرگر: خراردو والریو

نرگس فرجی

مدل سازی سه بعدی در تبلیغات

آزادیعملتبلیغاتیباشیوهایکمهزینهوجزئینگر
احمد خطیری

مدرس گرافیک و تبلیغات 

پذیرش ش�یوه  ها و س�بک های جدی�د تبلیغات 
از طرف ش�رکت ها در کش�ور ما تاحدودی مشکل 
اس�ت. معموال ش�رکت ها ب�ه دنبال یک ش�رکت 
راهگش�ا می گردند که از ش�یوه ای جدید استفاده 
می کند تا آنها نیز دنباله رو باش�ند. این موضوع در 

مورد استفاده از تمامی رسانه ها و شیوه های جدید 
در کش�ور ما صدق می کند. به یاد داش�ته باشید، 
زمان�ی برندها از س�اخت ماکت تبلیغات�ی واهمه  
داش�تند، اما وقتی دیدند برندهای بزرگ به سراغ 
این ش�یوه رفتند ، آنها نیز از این ش�یوه اس�تفاده 

می کنند. 
ش�یوه مدل س�ازی تبلیغاتی نیز از همین قانون 

تبعیت می کند. این ش�یوه با آنک�ه در دنیا مطرح 
اس�ت و بس�یاری از برنده�ا از آن بهره ب�رداری 
می کنند اما در کش�ور ما هنوز شرکت ها با احتیاط 
به سراغ آن می روند و برای معرفی محصوالت شان 
از این بیش�تر اس�تفاده می کنند. این ش�یوه برای 
برندهایی که کاالهای عظیم الجثه تولید می کنند، 
بس�یار کارس�از اس�ت و آنها ب�ا اس�تفاده از این 

ش�یوه به راحت�ی می توانن�د محصول ش�ان را ب�ه 
مشتریان شان معرفی کنند.

ب�رای دریاف�ت اطالعات بیش�تر در ای�ن زمینه 
به س�راغ مهن�دس محم�د قربانعلی بی�ک، فعال 
در زمین�ه مدل س�ازی س�ه بعدی  و شبیه س�ازی 
محصوالت صنعتی رفته ای�م. قربانعلی در ادامه به 

سواالت »فرصت امروز« پاسخ می دهد. 



پارامترهایی برای میزان وفاداری 
مشتریان یک برند

وفاداری مش��تریان یک موفقیت برای برند محس��وب 
می ش��ود. اگر شما یک گروه از مش��تریان وفادار نداشته 
باش��ید، مجبور ب��ه رقابت با برندهای دیگ��ر برای جذب 
مش��تری خواهید ب��ود. زمانی که مصرف کنن��دگان نام 
تجاری خود را انتخاب می کنند به بررس��ی عواملی چون 
راحتی در نحوه دسترس��ی یا قیمت کاال می پردازند. شما 
با کاهش قیمت و تمرکز بر جنبه های دیگر این امکان را 
فراهم می کنید. به عالوه شما همیشه در معرض خطر از 
دست دادن مشتریان و جذب شدن آنها به سمت برندهای 
 دیگر هستید. بنابراین می توانید معامله بهتری ارائه دهید!

به منظور جلوگیری از از دست دادن مشتریان، شما نیاز به 
ساخت و پرورش وفاداری برای برند خود دارید و هنگامی 
که شما بخشی از یک تیم بازاریابی یا نام تجاری هستید،  
مهم اس��ت ک��ه درکی از آنچ��ه را الهام بخ��ش وفاداری 
به برند )و یا عدم آن( اس��ت، داش��ته باشید بنابراین شما 
 می توانید در مورد استراتژی برند تصمیم گیری دقیق کنید.
اس��ت؟ برن��د  ب��ه  وف��اداری  نش��انه  چی��زی   چ��ه 

وف��اداری ب��ه برن��د تنه��ا بخش��ی از حق��وق صاحبان 
س��هام اس��ت که  میزان قدرت ن��ام تج��اری را درمورد 
چ��ه  مصرف کنن��دگان  تج��ارب  و  درک  و  ش��ناخت 
 مثب��ت یا چه منفی نس��بت ب��ه برند تعیی��ن می کند.

تعریف وفاداری برای برند: هنگامی که مشتریان به دنبال 
فرصت و دلیل خوبی برای انتخاب نام تجاری دیگر نیستند 
و در عین حال آنها همچنان یک برند را انتخاب می کنند 
وفاداری برند لقب می گیرد، اگر چه عوامل دیگری نیز به 
حقوق صاحبان سهام برند کمک می کند، مانند آگاهی برند 
و ویژگی های برند. وفاداری برای برند بسیار مهم است، زیرا 
 میزان این وفاداری برای ادامه کسب و کار شما مهم است.

بهترین راه برای اندازه گیری وفاداری برند از طریق بررسی 
کردن ممکن است. هنگامی که شما به جمع آوری بازخورد 
از مصرف کنندگان در بازار هدف می پردازید )به خصوص 
کسانی که از برند شما در گذشته خریداری کرده اند(، این 
امکان به شما داده می شود که به ارزیابی میزان وفاداری 
و حفظ مشتریان خود بپردازید. تحقیقات برند قدرتمند از 
طریق نظرسنجی یکی از روش هایی است که به پژوهش 
در این زمینه می پردازد و تقریبا راهی معقوالنه و آس��ان 
است. حال چگونه با نظرس��نجی به اندازه گیری وفاداری 
برند بپردازیم. نظرسنجی می تواند ابزار مفیدی برای ارزیابی 

وفاداری بر اساس 5 معیار کلیدی است:
 میل مش��تری، اعتماد، قابلیت اطمینان و ش��ناخت و 

آگاهی.
اقدامات خوب در این رابطه به شما در شناسایی مناطق 
رقابت، ارزیابی و جذب مشتری در بازارهای مختلف و درک 
نقاط قوت و ضعف خط��وط تولید خاص کمک می کند. 
می توانید با نمونه سواالت بررسی وفاداری که در این مقاله 
آمده اس��ت یا با NPS و نمونه الگو از وفاداری برای برند  

آغاز کنید. 
پارامتر 1: رضایت مشتریان 

رضایت مشتریان شما را در این امر یاری می دهد،  به 
طور کلی، انتظارات مشتریان از محصوالت و خدمات به 

شما در این مسیر کمک می کند. سواالتی مثل:
• چگونه مناسب تر است ازشرکت ما استفاده کنید؟

• در مقایسه با رقبای ما، کیفیت محصول ما بهتر، بدتر 
یا مانند هم است؟

• آی��ا به  خوب��ی نماین��دگان خدمات مش��تریان ما به 
سواالت شما پاسخ خواهند داد؟

"• ش��ما چ��ه چی��زی را ب��ه م��ا توصی��ه می کنی��د؟
وف��اداری زمانی ایجاد می ش��ود که مش��تریان به برند 
متعهد باشند و مکررا خریدهایی را در طول زمان انجام 

دهند. 
پارامتر2:  اعتماد

همه برندها باید در کس��ب و حفظ اعتماد مش��تریان 
برای ایجاد اطمینان و وفاداری کوش��ا باشند، این اعتماد 
به ویژه برای برندهای  خدماتی که مس��ئول رسیدگی به 
اطالعات حساس، مانند بانک ها، خرده فروشان آنالین یا 
 ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی هستند، مهم است.

 اگر برند ش��ما در این زمینه فعالیت دارد، ارزیابی سطح 
اعتماد مشتریان برای شما الزم است. سواالتی مثل:

• آیا شما به نام تجاری ما اعتماد دارید؟
• چگونه می توان اعتماد شما را کسب کرد؟

"• چگون��ه م��ا م��ی توانیم اعتماد ش��ما را نگ��ه داریم؟
استفاده از پاس��خ های جمع آوری شده  در مورد اعتماد 
به اطالعات ش��ما درمورد محصوالتی که ارائه می دهید 

کمک می کند.
پارامتر 3:  اطمینان  

اطمینان  یا حسن نیت الزمه احترام به مشتریان است 
و جاذبه  یک برند خاص است. این نباید با آگاهی از برند 
یا آشنایی با برند که سطح شناخت یک برند است اشتباه 
گرفته شود. در حالی که یک برند ممکن است به خوبی 
شناخته شده باشد)این مسئله چیز خوبی است( اما هنوز 
به آن سطح از جلب اعتماد نرسیده باشد. شما می توانید 
یکسری از س��وال ها را برای تشخیص آگاهی و شناخت 

برند از اعتماد به نام تجاری استفاده کنید:
• آیا شما نام برند ما را از قبل شنیده اید؟ )آشنایی(

• چگون��ه می توانم ش��ما را با نام برندمان آش��نا کنم؟ 
)آشنایی(

• به نظر شما چه نکات مثبتی را می توان برای برند ایجاد 
کرد؟ )اطمینان(

• آیا شما برند ما را بیش از رقیبان دیگر ترجیح می دهید؟ 
)اطمینان(

پارامتر 4 و 5: درک کیفیت و ارزش کیفیت
 درک مش��تری از یک برن��د، توانایی برند و خدمات 
یا محصول خاصی که انتظارات را برآورده می س��ازد، با 

پرسش های زیر سنجیده می شود:
• چگونه برند ما برای شما  قابل اطمینان خواهد بود؟

• چگونه کیفیت محصوالت ما را ارزیابی می کنید؟
•به نظر شما برند ما چقدر قابل اعتماد است؟

•از نظ��ر مصرف کنن��ده ارزش محص��والت را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

•ارزش ن��ام تجاری یا نام محصول تان را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

به ط��ور مث��ال ب��رای یک ف��رد تولید وس��یله نقلیه 
الکترونیک��ی جذاب و تعجب آور و لذت بخش باش��د و 
از امتیاز باالیی بدهد و از دید شخص دیگری بر حسب 

قیمت ارزش درک شده کم باشد.

یک بازاریاب مهم باشیم

گاهی برای انجام یک کار بزرگ، تنها یک محرک 
کوچ��ک هم کفایت می کن��د و بر عکس این، گاهی 
با بزرگ ترین و اثر بخش ترین حرف ها هم نمی توان 
حت��ی یک کار کوچک را انج��ام داد. توصیه بزرگان 
این اس��ت که وقتی می خواهیم هر کاری را ش��روع 
کنی��م، از خود بپرس��یم آیا ای��ن کار بهترین کاری 
اس��ت که هم اکنون و در این زم��ان می توانم انجام 
ده��م، آی��ا انجام ای��ن کار بهترین س��ودها را برای 
من درپی خواهد داش��ت یا به بیان��ی دیگر از خود 
بپرس��یم اگ��ر آدم مهمی ب��ودم ای��ن کار را چگونه 
انج��ام می دادم، مثال اگر آدم مهمی بودم ش��غلم را 
با چه کیفیت��ی پیش می بردم؟ این پرس��ش از آن 

پرسش های گره گشاست. 
کافی است که کمی به تخیل مان احترام بگذاریم 
و خود را برترین فرد در حرفه  خود تصور کنیم. حال 
ببینیم در آن صورت رفتار، ذهنیت ها، خواس��ته ها و 

برنامه ریزی های ما چگونه خواهد بود؟ 
نگ��رش در زندگی همه چیز اس��ت. نگرش منفی 
موفقی��ت را کاهش می دهد و نگ��رش مثبت باعث 
ایجاد موفقیت می ش��ود. ب��دون باور به خود در یک 
مس��یر فاقد موفقیت قدم خواهیم گذاشت. موفقیت 
چیزی اس��ت که ایجاد می شود، بنابراین هنگامی که 
ما قاطعانه به خود باور داشته باشیم تقریبا می توانیم 

به هر چیزی دست پیدا کنیم. 
ب��ه ای��ن ب��اور داش��ته باش��یم ک��ه م��ا قدرت 
انعطاف پذی��ری و ش��کیبایی را هنگام��ی که اوضاع 
سخت می ش��ود، داریم. انس��ان های موفق در ابتدا 
تصویر روش��نی از موفقیت خودشان داشته اند. این 
کاری اس��ت ک��ه خیلی از م��ا در انج��ام آن ضعف 
 داری��م و نمی توانیم باور کنیم ک��ه می توانیم موفق 

شویم. 
کس��انی ک��ه م��ا را احاط��ه کرده ان��د مهم ترین 
انتخاب های ما برای باال رفتن از نردبان کس��ب وکار 
هس��تند، تفکر منفی واگیردار است و اگر گروه های 
کاری به ویژه کارفرمایان افراد منفی باشند یک تنزل 

برای شما محسوب می شود. برای رسیدن به اهداف 
خود در صورت لزوم هر فردی برای کسب وکار مضر 
باشد حتی کارفرمایان را باید از کسب وکار دور کرد. 
فق��ط یک نفر برای از بین ب��ردن روحیه تمام افراد 
کافی اس��ت. ام��ا زمانی که اف��راد هدف گرا و موفق 
را احاط��ه کنیم می توانیم از آنها ی��اد بگیریم. حال 
انتخاب یک روش بازاریابی کم هزینه، کارا، مناس��ب 
با کس��ب و کار ما موفقیت اس��ت و باید به آن و تمام 
چالش های��ش با دید مثبت و نگاه��ی موفقیت آمیز 

نگریست. 
همیش��ه چند راه آس��ان تا رس��یدن به قله  یک 
ک��وه وج��ود دارد و اغل��ب پیدا کردن آنها س��خت 
اس��ت. چالش ی��ک قطعه  ض��روری در موفقیت هر 
ک��دام از این روش ه��ای بازاریابی اس��ت. به چالش 
 کش��یدن ی��ک چی��ز باعث رش��د در طول مس��یر 

می شود. 
باید بدانیم که هر چالش در کس��ب وکار شرایط و 
فرصت جدیدی برای هدایت کسب وکار ما است. ما 
به عنوان یک بازاریاب موفق می دانیم که می خواهیم 
موفق شده و از این روش کم هزینه بازاریابی بهترین 
به��ره را ببری��م؛ بنابرای��ن باید به ص��ورت عمیق و 
 هوشمندانه در مورد مسیری که اجرا خواهیم کرد فکر 

کنیم. 
با ای��ن وجود هی��چ تضمینی ب��رای موفقیت در 
زندگی یا کسب  وکار وجود ندارد و ما برای موفقیت 
بای��د ریس��ک کنی��م. اگر از ریس��ک بترس��یم، در 
موفقی��ت خود محدودیت ق��رار می دهیم. پس باید 
بدون ترس اما ب��ا آگاهی از این روش های قدرتمند 
اس��تفاده کرده و ب��ه موفقیت و کارآم��د بودن آنها 

ایمان داشته باشیم. 
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درباره برندبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی

در معماری برند این موضوع حائز اهمیت 
است که براساس چه منطقی قرار 

است استراتژی خود را پیاده کنیم. از 
چشم اندازی که برای یک برند تصویر 
می کنیم تا زمانی که بخواهیم برند را 

ارزیابی کنیم فرآیندی طی می شود که 
این فرآیند را باید مدیریت کنیم. در ایران 

به این موضوع پرداخته نشده است و 
شرکت های ایرانی اگر بخواهند برند 

شوند، دارای استراتژی مشخصی نیستند

ایستگاه بازاریابی

تعامل با مشتری
آیا می دانس��تید که اگر پیش بینی های موجود در 
خصوص مش��تریان حقیقتا بار منفی دارند و آینده 
روش��نی از تعامل با یک مش��تری را در برابر ما قرار 
نمی دهند پس باید در سریع ترین زمان ممکن بدان 
توجه کرده، انرژی و و قت خود را که می تواند صرف 

تعامل با مشتریان واقعی شود از دست ندهیم؟
 حقیقت آن اس��ت که بیش��تر م��ردم از ما خرید 
نخواهند کرد یعنی اساسا درصد کمتری از مراجعان 

مشتری واقعی محسوب می شوند.
 از س��وی دیگر طی روز ما زم��ان محدودی را به 
کس��ب و کار خود اختصاص می دهیم، بدین جهت 
الزم اس��ت در برخورد با مش��تریان کامال حرفه ای 

شویم.
 ب��ا توج��ه ب��ه م��وارد مطروح��ه الزم اس��ت تا 
توانایی های خود را به عنوان یک فروشنده حرفه ای 
افزای��ش دهی��م و در نهایت به هم��ان میزان زیان 
کمتری را برای اتالف انرژی و زمان متحمل شویم.  
توانایی در شناس��ایی و استدالل برای یک فروشنده 

ماهر بسیار حیاتی به نظر می رسد.

آیا می دانستید

امیر کاکایی

گفت وگوی »فرصت امروز« با دکتر محمد آزادی، عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران

معماری برند؛ فرصتی برای بازی برد- برد 

فلسفه پیدایش ممیزی بازاریابی 
را می ت��وان به این صورت خالصه 
کرد که آشنایی سنجیده و عملی 
با بازارهای گوناگون و توانمندی ها 
و کاس��تی های هر بنگاه نیازمند 
»خودشناسی« است. باید از نقطه 
ش��ناخت خود حرکت کرده و به 
ش��ناخت و درک نیازهای آشکار 
و نه��ان مش��تریان گوناگ��ون در 
بازارهای مختلف و با ویژگی های 
متفاوت رس��ید. ممیزی  بازاریابی  
بازاریاب��ی   حوزه ه��ای   تمام��ی 
دربرمی گی��رد.  را  کس����ب و کار 
برخی  انجام  ممی��زی  بازاریابی  را 
به  س��نجش  نبض  سازمان  تشبیه  
می کنند. خروجی  فرآیند ممیزی  
بازاریابی، برنامه ای است  که  در آن  
پیشنهادهایی  برای  بهبود عملکرد 

بازاریابی  شرکت  ارائه  می شود. 
ممی��زی بازاریاب��ی بخش��ی از 
ممیزی بس��یار بزرگ تر از شرکت 
یا کسب و کار اس��ت و تنها زمانی 

ص��ورت خواه��د پذیرف��ت ک��ه 
مدیریت ش��رکت احس��اس کند 
نی��از بخصوص��ی در ای��ن ناحیه 
وج��ود  دارد. ممیزی کس��ب و کار 
باید به وس��یله کل سازمان، بخش 
به بخش، عملکرد ب��ه عملکرد و 
حوزه ب��ه حوزه انج��ام پذیرد. در 
هر س��ازمان پس از طراحی نقشه  
بازاریاب��ی باید از قاب��ل اجرا بودن 
آن اطمین��ان حاصل ک��رد. خود 
را ب��ه جای مش��تری گذاش��ته و 
از خ��ود بپرس��یم چ��را باید روی 
بازاریاب��ی  موقعیت ه��ای  ای��ن 
س��رمایه گذاری کنیم. آیا ما را به 
س��وی مقصد هدایت می کند؟ آیا 
به اندازه کاف��ی موثر خواهد بود؟ 
نتیج��ه آن برای کس��ب و کار چه 

خواهد بود؟
 اگر ایده ما از این آزمون موفق 

بی��رون نیامد، پس در م��ورد آن 
بازنگری می کنیم. 

بازاریاب��ی علمی نه تنه��ا اتخاذ 
و  ف��روش  مناس��ب  روش ه��ای 
توزیع بلک��ه کار هماهنگ کردن 
همه منابع مالی، اداری، انس��انی 
و فن��ی را در جه��ت ه��دف اول 
ش��رکت که کس��ب س��ود است، 
برعه��ده  دارد. اکن��ون تن��وع در 
ب��ازار محصوالت بس��یار باال بوده 
و مش��تریان ام��کان انتخاب های 
زیادی را در بازار  دارند. همچنین 
با توجه به برندسازی هایی که در 
صنایع صورت گرفته، رقابت کمی 

دشوارتر شده است. 
امروزه ش��رکت ها با بهره گیری 
از ش��یوه های مختل��ف رقابت��ی و 
بازاریابی س��عی دارند حتی االمکان 
عالوه  بر سهم بازار خود، به افزایش 

آن نیز فکر کنند. البته باید در نظر 
داشت که اتخاذ استراتژی مناسب 
بازاریابی ب��دون تجزیه و تحلیل و 
شناخت مناسب ش��رکت از خود، 
محیط، رقبا و مشتریان امکان پذیر 
نیس��ت. ب��رای اتخاذ اس��تراتژی 
مناسب بازاریابی ابتدا باید مشخص 
ش��ود وضعی��ت ش��رکت از نظر 
عملکرد بازاریابی چگونه است و این 
شناخت شفاف از وضعیت بازاریابی 
سازمان چیزی است که پاسخ آن 
را ممی��زی بازاریابی به ما می دهد. 
ممی��زی بازاریاب��ی ارزیابی جامع، 
سیستماتیک، مستقل و بی طرفانه 
از عملکرد بازاریابی سازمان است، 
چون اگ��ر غیرجانبداران��ه ندانیم 
کجا هستیم و به کجا می خواهیم 
برویم، فرق��ی نمی کند که از کدام 
مسیر برویم. ممیزی بازاریابی به ما 

می گوید کجا هستیم و استراتژی  به 
ما تاکتیک رسیدن به هدف را که 
همانا کسب س��ود و افزایش سهم 

بازار است، نشان می دهد. 
امروزه، تمام شرکت ها به خوبی 
از این موضوع آگاهی  دارند که تنها 
راه بقا و کسب موفقیت در بازارهای 
به شدت در حال تغییر و شناخت 
و خواس��ته های  نیازه��ا  درک  و 
گروه ه��ای مختلف مش��تریان و 
ارض��ای این نیازها و خواس��ته ها 
به گون��ه ای اثربخش تر و متمایزتر 
از رقباس��ت. با وج��ود این آگاهی 
نزد شرکت های مختلف و مدیران 
ارش��د و مدی��ران بازاریاب��ی این 
شرکت ها، می توان گفت بسیاری 
از این ش��رکت ها و مدی��ران آنها، 
روش کسب شناخت از مشتریان 
و بازارها را در اختی��ار ندارند و از 
این رو نمی توانند نیازهای آشکار 
و نهان مشتریان گوناگون خود را 

شناسایی و برآورده کنند. 

ممیزی بازاریابی

ب�رای آغ�از به این پرس�ش 
بپردازی�م که معم�اری برند 

چیست؟ 
 معم��اری برن��د بخش��ی از 
برندداری یا مدیریت برند است؛ 
همراه با نگاه استراتژیک که نقطه 
آغاز قضیه محس��وب می شود. 
زمان��ی ک��ه می خواهی��م برای 
محصوالت تولیدشده نام گذاری 
تجاری انجام دهیم، باید به این 
سلس��له مراتب یا به طور کل به 
حداقل ه��ای برندس��ازی توجه 
داشته باش��یم. به عنوان نمونه، 
داشتن یک لوگو که حداقل کار 
یک برندس��ازی در هر صنعتی 
اس��ت یا داشتن یک نام تجاری 
را رعایت کنیم. هرچند در یک 
فرآیند درس��ت معم��اری برند، 
تعیین چشم انداز و استراتژی ها 
باید پیش از تمام اینها باشد. در 
ابتدا باید این نکات رعایت شود و 
در ادامه خوشنام بودن را یدک 
بکشیم. ممکن است یک شرکت 
خوشنام نباش��د اما این حداقل 

مسائل را رعایت کند.
در  اس�تراتژی ها  انتخ�اب 
معم�اری برند به چه ش�کل 

انجام می شود؟ 
در معم��اری برند این موضوع 
حائز اهمیت است که براساس چه 
منطقی قرار است استراتژی خود 
را پیاده کنیم. از چشم اندازی که 
برای یک برند تصور می کنیم تا 
زمانی که بخواهیم برند را ارزیابی 
کنیم فرآیندی طی می شود که 
این فرآیند را باید مدیریت کنیم. 
در ایران به این موضوع پرداخته 
نشده و ش��رکت های ایرانی اگر 
بخواهن��د برن��د ش��وند؛ دارای 
اس��تراتژی مش��خصی نیستند. 
به عنوان نمونه، ماست سون، این 
ماس��ت در میان مردم به عنوان 
یک ماس��ت پرچرب ش��ناخته 
می ش��ود. به تازگی با همان اسم 
س��ون ماس��ت کم چرب تولید 
می ش��ود و این نش��ان می دهد 
که ش��رکت توانس��ته در ذهن 
مردم یک چیزی را بسازد، اما به 
دلیل نداشتن استراتژی واحد با 
گذش��ت زمان به این فکر افتاده 
که یک محص��ول جدیدی را با 

همان اس��م تولید کند. ایراداتی 
که به این موضوع وارد است این 
است که سلسله مراتب نام تجاری 
و ارتباطات منطقی بین این نام ها 
وجود ندارد که مردم تکلیف شان 
معلوم باش��د و محصول در یک 
گروه باشد که مردم بفهمند در 
ک��دام گروه به دنب��ال محصول 
موردنظ��ر خود باش��ند و راحت 
بتوانند آن محصول را پیدا کنند 
و طبقه بندی محصول به راحتی 
در ذهن مردم آش��کار شود. در 
معماری برند باید اس��تراتژی ای 
انتخاب ش��ود که ب��ه هدف ما 
منتهی شود و چیدمان و واژگانی 
که استفاده می شوند، همدیگر را 
نفی نکنند و درنهایت این موارد 
در چارچوب کلی برند باشند. این 
چیدمان باید با یک منطقی انجام 
ش��ود که به نظر می رسد به این 
موضوع در ایران توجه نمی شود. 
به طور مش��خص معماری برند 
در ایران وجود ندارد و متاسفانه 

ای��ن موض��وع حتی در 
به  شرکت هایی هم که 
می کنیم،  افتخ��ار  آنها 

وجود ندارد.
در این زمینه معموال 
شرکت ها مرتکب چه 
اشتباهاتی می شوند؟ 
به عنوان نمونه اسمی 
را انتخاب می کنند و در 
پی آن تبلیغاتی را انجام 
می دهن��د و آن برن��د 
ش��هرتی پیدا می کند. 
بعد از یک مقطع زمانی 
که از آن استفاده کردند، 

آن را کنار می گذارند و به سراغ 
یک اسم و برند دیگری می روند 
چون ای��ن چیدم��ان و ارتباط 
باه��م تعریف نش��ده اس��ت. ما 
س��ال ها پیکان را داشتیم و این 
نام ی��ک خودروی اقتصادی بود 
که باوجود تمام��ی ویژگی های 
مثب��ت و منف��ی س��ال ها در 
اذهان ثبت شده و تداعی کننده 
خیلی چیزها بود، اما این اس��م 
را راحت کنار گذاش��ته، سمند 
را تولی��د کردن��د ب��دون اینکه 
تغیی��ر قابل مالحظه ای از لحاظ 
ویژگی های تقسیم بندی بازار در 

این محصول اعمال شود. درواقع 
از پتانس��یلی که طی سال ها به 
وجود آمده بود، اس��تفاده نشد. 
ی��ا به عنوان نمون��ه ای دیگر اگر 
صنعت بانک��داری بتواند با یک 
اس��م کار کن��د نبای��د روی هر 
محصول خود اسمی را قرار دهد 
چون به ازای هر اسمی که اضافه 
می کند تمرکز را از بین می برد 
و ناهماهنگی ب��ه وجود می آید 
و م��ردم ب��ا انبوهی از اس��امی 
مواجه می شوند که تکلیف شان 

مشخص نیست.
برن�دی  می ت�وان  چگون�ه 
را معم�اری ک�رد ک�ه برای 
از  مختلف�ی  گروه ه�ای 
را  محصوالت�ی  مش�تریان 

تولید  می کند؟ 
 به عنوان نمونه گروه هتل های 
م��اریوت براس��اس بخ�ش بندی 
مخ��اطب��انش  و  مشت��ری��ان 
نام گذاری های مختلفی انجام داده 
که مشتریان براس��اس نوع اسم 

هتل با س��طح خدمات حداقلی 
ی��ا حداکثری آن آَش��نا ش��وند. 
به عنوان نمونه ای دیگر پی ان جی 
محص��والت مش��ابهی دارد ک��ه 
همگ��ی در ح��وزه س��المت کار 
می کنند، در ذات شاید رقیب هم 
باشند اما برای گروه های مختلفی 
از مش��تریان تولیدش��ده، چون 
نمی توان هم یک برند ارزان قیمت 
بود و هم یک برند لوکس محسوب 
ش��د. یکی دیگ��ر از معروف ترین 
ای��ن نمونه ه��ا تویوتا اس��ت که 
هرچند در ایران لوکس محسوب 
می شود، اما در دنیا یک خودروی 

اقتصادی ش��ناخته می ش��ود که 
ای��ن کمپانی لکس��وز را به عنوان 
ی��ک خ��ودروی لوک��س تولید 
می کند و این چیدمان هم راس��تا 
با اس��تراتژی و نوع اس��م گذاری 
است که مش��تریان تکلیف شان 
با کمپانی معلوم است و براساس 
نوع نیاز و کارکرد به خرید از این 
شرکت اقدام می کنند، اما در ایران 
مشتری وقتی برای خرید اتومبیل 
به فروش��ندگان مراجعه می کند 
نخستین س��والی که از مشتری 
می شود این است که چقدر پول 
 دارید و اتومبیلی براس��اس توان 
مالی مشتری و نه براساس نیاز و 
کارکرد آن به او پیشنهاد می شود. 
برای همین موضوع و برای اینکه 
مشتری تکلیفش معلوم باشد نیاز 
به معماری برند است که مشتری 
براساس نیازها به خرید اقدام کند 
و محص��والت براس��اس نیازهای 
گروه ه��ای مختل��ف مش��تریان 

طراحی شود.
چ�ه  ش�ما  نظ�ر  از 
محدودیت های قانونی 
در زمین�ه معم�اری 

برند وجود دارد؟ 
اگر محدودیتی وجود 
ذهن��ی  بیش��تر  دارد 
محدودیت  ن��ه  اس��ت 
قانونی. به نظر می رس��د 
ک��ه صنع��ت م��ا هنوز 
دوران  دغدغه ه��ای 
انقالب صنعت��ی را دارد 
و به مس��ائل ام��روزی 
توجه نمی کند. برداشت 
ما این اس��ت که پس از 
تولید کاال، مردم صف می کشند و 
کاال را می خرند، بدون اینکه حق 
انتخاب داشته باشند. هنوز به این 
نتیجه نرس��یدیم که مشتری از 
حقی برخوردار اس��ت و در قبال 
آن مس��ئولیتی داریم و این تنها 
مربوط به مدل خاصی نیس��ت. 
هن��وز ای��ن موض��وع در صنایع 
مختلف دیده می ش��ود. به عنوان 
نمونه مس��ئله پالم پیش می آید 
ش��ما می بینید واکنش چگونه 
است و کامال صورت مسئله پاک 
می شود. در صنایع مختلف این 
مس��ائل به راحتی رخ می دهد و 

این موضوع به این علت است که 
هنوز اعتماد کاملی از بازار فروش 
را به دست نیاوردیم و هنوز باور 
به این موضوع نداریم که مشتری 
تعیین کننده است و بخواهیم به 
آن مح��ور فک��ری بدهیم. چون 
هن��وز نیک نامی ب��رای ما مهم 
نیس��ت. به ط��ور مثال ش��رکت 
مرک، داروی��ی را تولید کرد که 
یکی از عوارض این دارو س��کته 
قلبی ب��رای بیمارانش ب��ود و با 
توجه به اینکه جزء 100برند برتر 
دنیا محسوب می شد، پس  از این 
حادثه رتبه برند این شرکت کامال 
از بین رفت و س��هام این شرکت 
نیز سقوط کرد. این موضوع هنوز 
به آن ش��کل در کش��ور ما دیده 
نمی ش��ود چراکه هنوز انتخاب 
مردم محدود است، اما با باز شدن 
مرزها و گسترده شدن انتخاب ها، 
دیگر محدودیت��ی وجود ندارد و 
آن زمان این برندهای خوش نام 
هستند که می توانند در بازار باقی 

بمانند.
خوش�نامی و اعتمادس�ازی 
چ�ه قدر در مان�دگاری برند 

اثر دارد؟ 
 در بازارهای سنتی حاج آقاها 
بازار را اداره می کردند و برای آنها 
خوشنامی بس��یار حائز اهمیت 
ب��وده، ط��وری که درگذش��ته 
دس��ته چکی یا سفته ای وجود 
نداش��ته و بازاریان ب��ا حرف با 
ه��م کار می کردند ام��ا امروزه 
این پارامتره��ا و ابزارهای مالی 
و بانک��ی اثر ندارند و براس��اس 
بی اعتم��ادی به نام ه��ا و افراد، 
مش��کالت زیادی پیش می آید. 
پس یک باور جمعی ایجادشده 
است که ما به یک سری مقوالت 
انسانی باور داشته باشیم. ما در 
مقابل بقیه مسئولیت اجتماعی 
داری��م و وجود ی��ک برند باعث 
می ش��ود ک��ه تکلیف م��ردم با 
ما مش��خص ش��ود. ش��رکتی 
ک��ه روی برن��دش کار می کند 
یعنی دوس��ت دارد شفاف عمل 
کند و می خواه��د مردم آگاهی 
داش��ته باش��ند، اعتماد کنند و 
 مشتریان راضی و درنهایت وفادار 

داشته باشند.

پژمان پاکدامن
کارشناس ارشد برندینگ

معماری برند بخش مهم�ی از برنامه ریزی برای 
برندس�ازی اس�ت تا تش�خیص دهیم که چگونه 
برند در طول زمان شکل می گیرد. نیاز به معماری 
برند بیشتر زمانی حس می شود که برنامه ای برای 

س�اخت چند برند وجود داشته باش�د؛ برنامه ای 
که مش�خص می کند رابطه بین این برندها به چه 
شکل باید باشد. در شرایط سخت اقتصادی زمانی 
که مش�تریان پول کمتری برای خرج کردن دارند 
و ب�ه دنب�ال بهترین محصول و برن�د برای تامین 
خواسته ها و نیازهای شان هستند، سبد برندها و 

محصوالت به معیارهای دقیق ت�ری برای ارزیابی 
نیاز دارند. با دکتر محمد آزادی در مورد مس�ئله 
معماری برند به گفت وگو نشس�تیم. دکتر آزادی 
یک�ی از فعاالن ح�وزه برند و مدی�ر علمی دوره 
Post-MBA برند سازمان مدیریت صنعتی است 

و سال هاست که در این زمینه فعالیت می کند.

BRAND



به عنوان یک مدیر همواره باید 
توجه داشته باش��ید که کار یک 
حسابدار نیازمند باالترین درجه 
دقت و صراح��ت و درجه خاصی  
از قضاوت درس��ت و بجاس��ت، 
زیرا ما در محیط��ی  جزییات گرا 
زندگ��ی  می کنی��م، جایی ک��ه 
کوچک ترین اش��تباهات نظری 
می تواند پیامدهای شدیدی برای 
کس��ب وکار ما و مشتریان مان به 
همراه داشته باش��د. یک رقم که 
به طور اش��تباهی  اضافه یا حذف 
ش��ود، تاثیرات متوالی روی دفتر 
حس��ابداری، اتخ��اذ تصمیمات 
الزم و آنچه دفاتر راجع به سالمت 
مالی  س��ازمان می گویند خواهد 
داش��ت. با تمام مس��ئولیتی که 
بر دوش حس��ابداران ق��رار دارد، 
مدیران باید دقت کاف��ی  را برای 
انتخاب حسابداری که قرار است 
ام��ور را ب��رای آنها س��امان دهد 
داشته باشند، حس��ابداران باید 
ویژگی  های خاصی  را دارا باشند 
که به آنه��ا اجازه انج��ام صحیح 
امور را خواه��د داد. ما ۱۰ ویژگی  
مهم را که باور داریم یک حسابدار 
خوب باید دارا باش��د جمع آوری 
کرده ای��م، بهتر اس��ت نگاهی  به 
لیست بیندازید شاید شما هم با 

ما موافق باشید. 

آشنا و مطلع از آخرین 
قوانین و نظریه های 

حسابداری
داشتن درک صحیح از مفاهیم 
پایه ای کافی  نیست، حسابداران 
باید همواره با اصول پذیرفته شده 
باش��ند.  حس��ابداری هم��گام 
همچنین از هرگونه تغییرات در 
قانون مالیات مطلع باشند، رفتن 
به کنفرانس ها و سمینارها کمک 
می کند تا خود را با روند تغییرات 
در بازار حسابداری همگام کنند. 

پیش��رفت های تکنولوژیک��ی از 
دیگر عوامل س��رعت بخشیدن 
به تغییرات هس��تند و دور شدن 
از این تغیی��رات زیان عظیمی  به 
مشتریان و کسب و کارشان وارد 

خواهد کرد. 

منظم و سازمان یافته
 مطلع ب��ودن از تمام��ی  آمار 
و ارق��ام و تش��ریفات اداری و 
حس��ابداران  ک��ه  اطالعات��ی 
به صورت روزمره با آنها س��ر و کار 
دارند نیاز به مهارت و سازماندهی 
خ��وب دارد، ای��ن کار باع��ث 
صرفه جوی��ی در وق��ت و زم��ان 
خواهد شد. داشتن یک ساختار 
قابل کنترل ب��رای پیگیری های 
روزانه باعث می ش��ود تا در زمان 
و انرژی آنها صرفه جویی ش��ود و 
مناب��ع الزم را به راحتی تجزیه و 
تحلیل کنند و وظایف محاسباتی 
از هرگون��ه  دور  ب��ه  را  خ��ود 

حواس پرت��ی و با آرامش 
ذهنی انجام دهند. 

دقت و جزییات گرایی
با دقت ب��ودن و توجه 
به جزییات در انجام امور 
حسابداری بسیار حیاتی 
اس��ت. تمام��ی  ارقامی 
که حس��ابداران با آن کار 
می کنن��د بای��د دقیق و 
صحیح باش��ند. داشتن 
پش��تکار در انج��ام امور 

دومی��ن ویژگی  مهم آنها اس��ت 
و الزم نیس��ت که در م��ورد این 
ویژگی ها دائما  به آنه��ا یادآوری 

کرد. 

متعهد و مسئول
هی��چ تعجب��ی ن��دارد ک��ه 
حسابداران باید متعهد و پاسخگو 
باش��ند. آنها می دانند که حاصل 
و نتیج��ه کار آنها هرچه باش��د، 
مخالفان��ی خواهد داش��ت، پس 

بهتر اس��ت که توانایی رویا رویی 
با آنها را داش��ته باشند. حتی آن 
دسته از حسابدارانی که با دقت و 
جزییات فراوان کار خود را انجام 
می دهند هم ممکن اس��ت دچار 
اشتباه ش��وند. به هرحال انسان 
جایزالخطاس��ت و هیچ مشکلی  
وج��ود ن��دارد اگ��ر در مواقعی 
یک سری اش��تباهات به صورت 
غیر عم��د ص��ورت گی��رد، ام��ا 
به شرطی که هیچ تعمدی در کار 
نباشد. ثبت و نگهداری از جزییات 
حس��اب ها و گزارش��ات دقی��ق 
کمک می کند تا بت��وان محل و 
نحوه انجام اشتباهات موردنظر را 

به راحتی پیگیری کرد. 
 

مشتری مداری
 داش��تن مهارت ه��ای الزم 
برای انجام امور حس��ابداری الزم 
است ولی  کافی  نیس��ت، در واقع 
حس��ابداران باید مش��تری های 

خود و ن��وع کس��ب کار آنه��ا را 
به خوب��ی بشناس��ند، داش��تن 
درک قوی از ن��وع نیازها و اهداف 
مربوط به کس��ب و کار مش��تری 
این ام��کان را فراه��م می کند تا 
قوانین حس��ابداری و روش های 
اقتص��ادی مناس��ب و مربوط به 
مشتری را شناس��ایی و استفاده 
کنند، ه��ر حس��ابدار می تواند با 
مشورت ها و نظریات خود شهرت 
و اعتب��ار باالت��ری را در منظ��ر 

مشتریان به دست آورد و این کار 
باعث خواهد ش��د ت��ا به کمک 
توصیه نامه ه��ای آنها ب��ه تعداد 

مشتریان خود بیفزاید. 

کار گروهی 
تصورات کلیش��ه ای نادرست 
از حس��ابداران این اس��ت که به 
تنهایی  و ب��دون هرگونه تعامل، 
مش��غول انج��ام ام��ور روزان��ه  
خود هس��تند که کامال اش��تباه 
اس��ت، زیرا طب��ق اص��ول، آنها 
به ص��ورت تیم��ی کار می کنند 
و جلس��ات زیادی با مش��تری و 
س��ایر تصمیم گی��ران خواهند 
داشت، بنابراین آنها باید نسبت به 
معلومات و دانشی که دارا هستند، 
بسیار بخشنده باشند، نسبت به 
احتیاجات دیگران دلسوز و برای 
اهداف تیمی خود یک پشتیبان 
واقعی  باش��ند، حس��ابداران باید 
توانایی تعامل با ان��واع متفاوتی 
از ش��خصیت ها را دارا 

باشند. 

خالقیت
ک��ه  هرچن��د   
حس��ابداران به دلی��ل 
ن��وع کار خود بیش��تر 
در ح��ال محاس��بات 
هستند و با اعداد و ارقام 
سروکار دارند و بیشتر 
از نیمک��ره چ��پ مغز 
خود استفاده می کنند 
ولی  یک حس��ابدار ایده آل برای 
دس��تیابی به ایده های ناب و فکر 
بک��ر و اس��تراتژی های خالقانه 
برای حل مس��ائل بغرنج موجود 
که راه حل آن در تئوری ها وجود 
ندارد حتما  از نیمکره راست مغز و 
بخش خالقیت خود نیز بهره مند 

خواهد شد. 

قابلیت اعتماد 
اطالعاتی  که یک حس��ابدار با 

آن س��ر و کار دارد به طور معمول 
محرمانه هس��تند؛ بنابراین اگر 
حس��ابدار بخواه��د به ص��ورت 
حرفه ای عمل کند باید وفاداری 
خود را با حف��ظ این خصوصیات 
اخالقی  یعنی  معتمد بودن نشان 

دهد. 
در واق��ع امین ب��ودن چیزی 
نیست که یک شبه به دست آید، 
یک ویژگی  اخالقی  مهم است که 
برای جلب نظر مساعد مشتری و 
داش��تن بازخوردهای مناسب به 
زمان احتیاج دارد، داشتن شهرت 
در زمین��ه معتمد بودن س��بب 
می شود تا تعداد مش��تریان او در 

بلند مدت زیاد شود. 

داشتن مهارت الزم برای 
بیان مفاهیم حسابداری

تفس��یر  توانای��ی  داش��تن 
اصطالح��ات و مفاهیم پیچیده 
حس��ابداری به زبانی س��اده که 
برای مش��تریان قابل درک باشد 
یک ویژگی  و خصوصیت بس��یار 
ارزش��مند اس��ت. یک حسابدار 
خبره و ایده آل باید این ویژگی  را 
دارا باشد. حس��ابداری که بتواند 
به راحت��ی ب��ا اطرافی��ان تعامل 
کند و نظ��رات و ایده ه��ای خود 
را به صورت ش��فاف ب��ه دیگران 
منتقل کند، دارای یک ویژگی  با 
ارزشی است که تمامی  مشتریان 
به دنبال چنین فردی هس��تند. 
ی��ک ح��س ق��وی از راس��تی  و 
تمایل به صداق��ت دو ویژگی ای 
اس��ت که حس اعتماد را در کار 
حس��ابداران و عملکرد حرفه ای 
آنها القا می کند. این ویژگی  باید 
در زندگی  ش��خصی  و خصوصی 
آنها نیز جریان داشته باشد، زیرا 
حس��ابداری که از لحاظ اخالقی  
توانای��ی زندگی  به ص��ورت یک 
شهروند ش��ریف را داشته باشد، 
شخصی  است که در واقع قوانین 
حقوقی را نیز رعایت خواهد کرد. 

آتاری؛ نوستالژی سرگرمی ساز

آتاری که برای بس��یاری از افراد مت��رادف با کلمه بازی 
کامپیوتری اس��ت، یک ش��رکت و نام تجاری ب��ا مالکان 
چندملیتی اس��ت که ابتدا در س��ال ۱97۱، توسط نوالن 
بوشنل و تد دابنی پایه ریزی ش��د و از سال ۱97۲ فعالیت 
خود را آغاز کرد. این ش��رکت مهم اکنون زیرنظر ش��رکت 
آتاری اینتراکتیو فعالیت می کند؛ شرکت هایی که همگی 
از شرکت مادر آتاری اس ای پیروی می کنند.  این شرکت از 
همان آغاز، در زمینه بازی های ویدئویی، کنسول های بازی 
و رایانه های خانگی پیش��رو بود. محصوالتی چون پونگ و 
آتاری ۲۶۰۰ از تولیدات محبوب و پرفروش این ش��رکت 
به حس��اب می آمد. این محصوالت و فعالیت های شرکت 
آتاری، کمک شایانی را برای معرفی سیستم های رایانه ای 
در پیشبرد صنعت سرگرمی از ۱97۰ تا میانه ۱9۸۰ انجام 
داد. شاید آتاری ۲۶۰۰ نخستین کنسول تولید شده برای 
سیس��تم بازی های ویدئویی خانگی نباشد، اما بدون شک 
نخستین کنسولی است که وارد خانه های بسیاری از مردم 
شد. در سال ۱975، آتاری بازی پونگ را به عنوان یک بازی 
برای سیستم های خانگی تولید کرد و ۱5۰هزار عدد از آن 
را فروخت. در سال ۱97۶ نوالن بوشنل، آتاری را به قیمت 
۲۸میلیون دالر به شرکت کامیونیکیشن وارنر فروخت. این 
فروش بدون ش��ک به دلیل موفقیت بازی پون��گ بود. در 
سال ۱9۸۰، فروش سیستم های ویدئویی خانگی به 4۱5 
میلیون دالر رسید. در ابتدای سال ۱9۸۱، این شرکت خبر 
از ساخت سیستم کامپیوتری- ویدئویی بی سیم و سیستم 
 Cosmos داد. برای Cosmos بازی برنامه ریزی ش��ده
نیز هشت بازی شامل  بسکتبال، فوتبال، سوپرمن، جنگ 
دریایی، مهاجمین فضا و قانون ش��کنان و. . . را س��اخت. 
همان سال، نخستین کامپیوتر شخصی آتاری تولید شد. 
نوالن بوشنل همچنان به عنوان رییس شرکت باقی ماند. 
به رغ��م معرفی کامپیوتر ش��خصی جدید، ش��رکت وارنر 
روی دور ش��انس نبود و 533 میلیون دالر درسال ۱9۸3 
خس��ارت دید. ش��رکت وارنر، مدیریت را به جک ترامیل، 
ریی��س س��ابق Commodore س��پرد. رییس جدید 
توانس��ت فروش کامپیوترهای خانگی آتاری را تا حدی با 
موفقیت پیش برده و در س��ال ۱9۸۶ فروش را به بیش از 

۲5 میلیون دالر افزایش دهد. 
 Jaguar در سال ۱99۲، آتاری سیستم بازی ویدئویی
را در رقاب��ت با نینتندو ب��ه بازار عرضه کرد. این سیس��تم 
ویدئویی محبوبیت بیشتری پیدا کرد اما قیمت آن دو برابر 
بیشتر از کنس��ول نینتندو بود.  در دهه 9۰، آتاری کم کم 
به دوران افول خود به عنوان یک ش��رکت منسجم نزدیک 
می شد. در سال ۱994، سیستم های بازی سگا 4۰ میلیون 
دالر در قب��ال حق ثبت س��رمایه گذاری کردند. دو س��ال 
بعد یعنی در س��ال ۱99۸، دارایی آتاری به عنوان مالکیت 
معنوی به فروش رفت. طبق آن، تمام��ی حق انحصاری، 
 Hasbro عالئم تجاری و حق اختراع ثبت شده به شرکت
واگذار شد. ژوئن س��ال گذش��ته، آتاری از یک استراتژی 
ش��رکتی متمرکز بر اینکه چگونه می توان به طیف جدید 
و وسیع تری از مش��تریان خصوصا با اس��تفاده از محتوای 
ویدئویی فراگیر از طریق رسانه هایی مانند یوتیوب رسید، 
خب��ر داد. دفت��ر مرکزی این ش��رکت در ح��ال حاضر در 

نیویورک آمریکا و مدیرعامل آن جیم ویلسون است. 
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پاس�خ کارش�ناس، تورج تاج: تجارت مانند میدان 
جن��گ می ماند و تکنیک ه��ای بازاریابی نیز س��الح های 
به کار رفته در آن هس��تند. حال ویزیت به وس��یله تلفن 
را می توانیم جزئی از جنگ افزارها و س��الح های س��بک 
این می��دان طبقه بن��دی کنیم. خ��وب یا بد ب��ودن این 
روش ب��ه دیگر بازیگره��ای این صحنه بس��تگی دارد که 
با چه اس��لحه ای جلو آمده باشند. دیگر رس��توران ها اگر 
دست خالی آمده باشند، مطمئن باش��ید که نیاز به هیچ 
کار دیگری نیس��ت، اما اگ��ر طرف های مقابل ب��ا تانک و 
ضد هوایی و سالح های سنگین مانند تبلیغات بیلبوردی 
و روزنامه ای آم��ده باش��ند، در این صورت کس��ب وکار 
مورد نظر فقط و فق��ط منابعش را هدر داده اس��ت. البته 

برای بهبود جذب مش��تری به وس��یله تلفن یا حضوری، 
تکنیک ه��ای روان شناس��ی خاصی وج��ود دارد. پس در 
این حالت باید وارد روان شناسی فروش ش��د و پا را فراتر 
از تکنیک ه��ای بازاریاب��ی گذاش��ت. راب��رت کیالدینی 
کتاب های جالبی در این زمینه نوش��ته است که خواندن 
آن را به صاحبان این کسب وکار پیشنهاد می کنم اما این 
کس��ب وکار با توجه به وجود تعداد زیاد رقبا بهتر اس��ت 
روی ایجاد تفاوت در محصول ی��ا محل عرضه غذای خود 

نیز وقت بگذارد. 
برای مثال اگر کس��ب وکار در ش��هری واقع اس��ت که 
غذای س��نتی و خاص مانند قیمه نثار در قزوین یا بریونی 
در اصفهان دارد، بهتراست که سرمایه گذاری باالیی برای 

کسب شهرت بیشتر این غذاها انجام دهد.
 طبیعت��ا گردش��گرها دوس��ت دارند غ��ذای بومی هر 

شهری را بخورند و وجود توریست های باال و نیاز به تامین 
غذای آنها، می تواند به فروش کسب وکار مورد نظر کمک 
کند. حال اگر آن ش��هر غذای بومی نداش��ت، بهتر است 
کس��ب وکار مورد نظر روی ویترین و دک��ور محل عرضه 
غذا وقت بیشتری بگذارد تا القا کننده بهداشت و کیفیت 
غذای سالم آن باش��د. همان طور که گفتم بهتر است این 
کس��ب وکار با ایجاد تغیی��ر در محصول ی��ا محل عرضه، 
فاکتوری برای صحبت ک��ردن راجع ب��ه محصوالتش با 
مش��تری بیاید. برای مثال می تواند بخش��ی از آشپزخانه 
را وسط رستوران طراحی کند یا بسته بندی غذاهایش را 
از فوم به ظروف آلومینیومی تغییر دهد یا یک پیش غذای 
رایگان برای مقدمه و ش��روع گفت وگو با مشتریان درنظر 
بگیرد. به هرحال متفاوت بودن در این حوزه هنری است 

که صاحب این کسب وکار باید به مرور بیاموزد.

تمایز در بازار غذاهای حاضری

پرسش: صاحب کسب وکاری هستم که در حوزه توزیع و عرضه غذای حاضری دربازار مشغول  کار هستم، این روزها این حوزه شلوغ شده 
است و بسیاری به این کسب وکار عالقه مند شده اند. دراین باره چه پیشنهادی دارید که بتوانم متفاوت از بقیه عمل کنم؟  تجارت الکترونیک؛ مسیری کلینیک کسب و کار

بی پایان برای تجارت

برخی از کارآفرینان مبتدی فک��ر می کنند که جایی 
در فضای رقابت��ی اینترنت ندارند، چرا که ش��رکت های 
بزرگ با س��ابقه طوالنی آن را به انحصار خود درآورده اند 
و دیگر جایی برای تازه واردها نیس��ت! اما باید یادآور شد 
که نامحدود بودن و گستردگی فضای اینترنت این امکان 
را در اختیار انس��ان قرار می دهد که با هر روشی که مایل 
اس��ت خود و محصوالتش را به مردم معرفی کند. نحوه 
معرفی و سرعت عمل در تجارت الکترونیک می تواند در 
کوتاه ترین زمان ممکن باالترین س��وددهی را در اختیار 

تاجران قرار دهد. 
ب��دون در نظر گرفتن س��رعت، تج��ارت الکترونیکی 
معنایی ندارد. شرکت هایی که از طریق اینترنت به انجام 
فعالیت ه��ای بازرگانی مب��ادرت می کنن��د، دریافته اند 
کس��انی ک��ه اول از همه به مش��تریان دسترس��ی پیدا 
می کنند مزیت قابل توجهی نس��بت به رقب��ای کندتر 
خود دارند. ج��ک ان��درس، مدیر یکی از ش��رکت های 
س��رمایه گذاری اذع��ان می کن��د: »معن��ای تج��ارت 
الکترونیک این نیس��ت که ش��رکت های بزرگ چگونه 
شرکت های کوچک را له می کنند، بلکه درک کردن این 

موضوع است که سریع ترها چگونه کندترها را می بلعند.«
کارآفرین��ان اعتقاد دارند ک��ه در اوای��ل راه اندازی 
کس��ب و کار الکترونیک، س��ایت آنها باید پویا، کامل و 
بدون نقص باش��د. ش��رکت های کمی وجود دارند که 
در نخستین مرتبه سایت مناس��بی را راه اندازی کرده 
باش��ند. واقعیت این است که بس��یاری از سایت های 
موف��ق تج��ارت الکترونیکی با م��رور زم��ان در حال 
تغییر بوده، موارد ناکارآمدش��ان حذف و ویژگی های 
جدیدی به آنها افزوده می شود. سپس آنها را به صورت 
اینترنتی راه اندازی و اشکاالت ش��ان را برطرف کرده، 
آنها را تغییر داده و متناسب با تقاضاهای در حال تغییر 

مشتریان به روز می کنند. 
تام جکسون، موسس وب سایت شرکت های کوچک 
تاکید می کن��د: »افرادی ک��ه می خواهند فروش��گاه 
اینترنتی کاملی داشته باشند شکست خواهند خورد، 
بخشی از فرآیند اینترنت ش��امل آزمودن، آموختن و 
اصالح اس��ت، تاخیر بزرگ ترین دشمن است. اگر دیر 
بجنبید، شخص دیگری این کار را انجام خواهد داد.« 

س��ایت هایی که بارگذاری کند و سرعت عمل پایینی 
دارند مش��تریان را چنان فراری می دهند که دیگر به آن 
سایت باز نخواهند گشت. واقعیت این است که خدمات 
مش��تریان در اینترنت دس��ت کم به اندازه فروشگاه های 
س��نتی اهمیت دارد. همان گونه که خریداران، آشنایی 
بیش��تری با خدمات خری��د اینترنتی پی��دا می کنند، 
انتظارات بیش��تری از س��ایت هایی خواهند داشت که از 
آنها خرید می کنند. ش��رکت »هری��س اینتراکتیو« در 
تحقیقاتی که به عمل آورد، اعالم کرد: »بیش از ۸۰ درصد 
خریداران اینترنتی اظهار داش��ته اند که مایل به پذیرش 
س��طح پایین تری از خدمات مش��تریان در مقایس��ه با 

فروشگاه های سنتی و غیراینترنتی نیستند.« 
تحقیقات نش��ان می دهد ک��ه 57 درص��د خریداران 
اینترنتی که سبد خرید اینترنتی خود را تکمیل کرده اند 
قبل از تسویه حس��اب از آن خارج می شوند. در نتیجه به 
ازای هر دالری که مش��تریان به ص��ورت اینترنتی خرج 
می کنند مبل��غ قابل توجهی نیز در س��بد خرید آنها رها 
می شود. رایج ترین دلیل ترک یک سایت بدون خرید از 
آن شامل موارد زیر اس��ت: ۱- باالبودن هزینه های حمل 
و جابه جایی ۲- طوالنی بودن زمان تحویل 3-اطالعات 
زیاد مورد نیاز برای فرآیند تسویه حساب و طوالنی بودن 

فرآیند خرید 4- نبود اطالعات کافی درباره محصول. 
درست است که وجود داشتن پس��ت الکترونیکی در 
سایت بس��یار مهم است اما چون پاس��خگویی به ایمیل 
از اولویت بس��یار پایینی در بعضی از موسسات بازرگانی 
برخوردار اس��ت، مش��تریان به این امر به عن��وان یکی از 
عالئم خدمات ضعیف می نگرند. تحقیقات نشان می دهد 
که میانگین زمان پاس��خگویی به نامه های الکترونیکی 
3۰ساعت بوده و بعضی از ش��رکت ها به طورکلی به این 
نامه ها جواب نمی دهند. درسی که کارآفرینان می توانند 
از این امر بیاموزند ساده اس��ت: زمان، انرژی و پول خود 
را صرف ایج��اد روش موثری برای ارائ��ه خدمات برتر به 

مشتریان کنید. 
کسانی که این کار را انجام می دهند یک پایه قابل توجه 
از مش��تریان وفادار ایجاد می کنند که مجددا به س��وی 
آنها باز خواهند گش��ت. ش��اید مهم تری��ن اقداماتی که 
شرکت های اینترنتی می توانند برای تقویت تالش های 
خود در جهت خدمت رس��انی به مش��تریان انجام دهند 
ایجاد یک تیم پاس��خگویی مجهز و آموزش دیده همراه 
با پرسنل کافی برای پاس��خگویی به مشتریان، ارائه یک 
فرآیند س��اده برای عودت پول مش��تری و فراهم کردن 
مکانیزمی برای ردیابی سفارش��ات باش��د به نحوی که 
مشتریان بتوانند وضعیت سفارشات خود را در هر لحظه 
زمانی کنترل کنند. ایجاد سیاستی برای پاسخگویی به 
تمام نامه های الکترونیکی مش��تریان ظرف ۲4 ساعت و 
ارسال سفارش��ات و تاییدیه تحویل و ارس��ال نامه های 
الکترونیکی برای تشکر از مشتری می تواند بخش اعظمی 
از راه را ب��رای بهبود خدمات اینترنتی به مش��تریان طی 
کند. نمایندگی های خدماتی ش��رکت آمازون با بیش از 
5۰۰ شعبه امکان دسترس��ی به یک پایگاه اطالعاتی را 
فراهم می آورند که حاوی تاریخچه کاملی از مشتری نزد 
شرکت است به نحوی که آنها می توانند به شکل سریع تر 
و بهتری به مش��تریان خدمت رس��انی کنند. این پایگاه 
داده ها مبادرت ب��ه ردیابی ترجیحات خرید مش��تریان 
کرده و منبع مناسبی برای ارائه توصیه هایی متناسب با 

شرایط خاص خریداران است. 

شرکت Tesla به گوگل فروخته و 
پس گرفته شد

شرکت Tesla که این روزها به عنوان یکی از بزرگ ترین 
توسعه دهندگان خودروهای الکترونیکی و بدون سرنشین 
محس��وب ش��ده اس��ت، روز به روز بر توانمندی های خود 
می افزاید و دور از ذهن به نظر می رس��د که »ایالن موسک« 
تصمیم به فروش آن داشته باشد.  با نوآوری ها و فناوری های 
ارائه شده در شرکت Tesla، طی چند سال گذشته تالش 
فراوانی برای خرید آن صورت گرفت و البته خریدار اصلی که 
تا پای معامله هم پیش رفت، ش��رکت گوگل بود. در ماه مه 
از سال ۲۰۱3 میالدی شرکت Tesla با کسب درآمد قابل 
مالحظه جهانیان را ش��گفت زده کرد که این اتفاق به دنبال 
درخواست زیاد بازار جهانی برای خرید خودروی الکترونیکی 
Model S بود که در آن س��ال بیش از 5۰ هزار عدد از این 
خودرو فروخته شد. این اتفاق برای ش��رکتی که تا دو سال 
قبل از آن در معرض ورشکستگی به سر می برد، یک تحول 
بزرگ بود. زمانی که این س��ود مالی به دس��ت آمد، موسک 
همکاری های نزدیک خود را با »لَری پیج« مدیرعامل گوگل 

آغاز کرد تا قراردادی را با آنها منعقد کند.
 به گزارش رایورز، این روزها سخنگویان هر دو شرکت هیچ 
توضیحی در مورد مذاکرات آن موق��ع »لری پیج« و »ایالن 
موسک« نمی دهند، اما »راسل وتس��تون« از مدیران ارشد 
گوگل در این خصوص گفت که »شرکت خودروساز با آنچه 
گوگل به عنوان یکی از زیرمجموعه های خود تصور می کرد 
متفاوت تر بود.« اطالعات و اس��نادی ک��ه در کتاب »ایالن 
موس��ک: Tesla، SpaceX و تالش ب��رای آینده ای فوق 
العاده« آورده شده است، نش��ان می دهد که در سال ۲۰۱3 
میالدی ش��رکت خودروس��ازی Tesla به گوگل فروخته 
شد و قرار بود وکالی حاضر در این قرارداد اطالعات آن را به 
صورت عمومی منتشر کنند.  یکی از چیزهایی که موسک در 
جریان این قرارداد درخواس��ت کرده بود،  این بود که پس از 
واگذاری به گوگل باز هم باید مدیریت آن را در دست بگیرد 
و دست کم برای ۸ سال آینده هم مدیر شرکت خودروسازی 
Tesla بماند تا مدل های جدید را بر اس��اس مدیریت خود 
ارائ��ه دهد. دو ش��رکت گ��وگل و Tesla در ای��ن زمینه به 
 توافقات الزم نرس��یدند و سرانجام ش��رکت فروخته شده

 Tesla Motors پس گرفته شد.

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  .

از میان خبرها

حکایت برندها

داشتن درک صحیح از مفاهیم پایه ای 
کافی  نیست، حسابداران باید همواره با 
اصول پذیرفته شده حسابداری همگام 

باشند. همچنین از هرگونه تغییرات 
در قانون مالیات مطلع باشند، رفتن به 
کنفرانس ها و سمینارها کمک می کند 

تا خود را با روند تغییرات در بازار 
حسابداری همگام کنند

کیمیا کاشانی

مسلم نوری

مدیریت امروز

نکاتی برای مدیریت واحد حسابداری

برای آنکه حساب و کتاب مان دقیق باشد... 

برند و برندس��ازی در تمام��ی حوزه های کس��ب و کار 
مورد اهمیت اس��ت و این موضوع در مورد برندهای فعال 
در زمینه مد و فشن بیش��تر به چشم می خورد. به گزارش 
آیمارکتور، طبق نظرس��نجی که توس��ط دو پروفسور از 
دانشگاه LIM از بین ۲75 دانشجوی لیسانس در آمریکا 
انجام پذیرفت مش��خص ش��د که حدود 45 درصد از آنها 
حداکثر در طول دو س��ال برند مد و فش��ن خ��ود را برای 
لباس و زیورآالت تغییر می دهند. جالب اس��ت که در بین 
پاسخ  های این گروه که به نس��ل وای )نسل افرادی که در 
دهه های ۸۰،9۰ و ۲۰۰۰ متولد ش��ده اند و به تکنولوژی 

وابستگی دارند( معروف هستند، مواردی از جمله انعکاس 
ش��خصیتی با برند و همچنین فعالیت های بشردوستانه و 

محیط زیست برندها حائز اهمیت است.
برخی از پاس��خ ها که بیش��ترین درصد را در علت عدم 

وفاداری به برند به خود اختصاص داده اند :
- گزینه های بهتری در دسترس بوده است؛ ۶4درصد  

- برند قبلی تمامی ابعاد شخصیتی را پوشش نمی دهد؛  ۶۶درصد 
- تمایل به تغییر در نوع پوشش و ظاهر؛  ۶۶درصد 

- برند قبلی به اندازه کافی منحصربه فرد نبود؛  ۶4درصد 
در ادامه نیز به مزایایی می پردازیم که این گروه در علت 

وفادار نبودن به برند قبلی و جذب ش��دن به س��وی برند 
جدید، مطرح کرده اند:

- توانایی برند در تولید محصوالت و خدمات جدید؛  ۸۰درصد
- بهبود طراحی در راس��تای تولید محص��والت منحصر 

به فرد؛  74درصد
- بهبود کیفیت محصوالت؛  ۶7درصد 

- نزدی��ک ب��ودن ارزش ه��ا و عملکرد برند با ش��خصیت 
خریدار؛  ۶4درصد 

محص��والت  ف��روش  راس��تای  در  ک��م  توزی��ع   -
انحصاری؛ 54درصد 

وفاداری به برند مد کمتر از ۵۵ درصد در نسل هزاره

BRAND



 66,208,90شاخص کل
(331,70)میزان تغییر
B 2,940,808,678ارزش بازار

B 1,609,903ارزش معامالت
B 1,584حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
5,46565,24پاالیش نفت بندرعباس

(57,18)7,386گروه مپنا
(54,62)4,716کشتیرانی ایران

(37,14)5,620پاالیش نفت اصفهان
16,78833,7پتروشیمی پردیس

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 5,46536,643پاالیش نفت بندرعباس

B 12,74912,482خدمات انفورماتیک
B 6,4809,545آلومینیوم ایران

B 1,3818,738سایپا دیزل
B 1,0002,612بانک تجارت

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 5,55415,888پاالیش نفت اصفهان

B 13,53711,960نفت پارس
B 5,9639,113پتروشیمی شازند
B 7708,666ح. بانک پارسیان
B 11,9055,995سیمان دورود

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,5094لبنیات کالبر

5,4654پاالیش نفت بندرعباس
6,5673,99پشم شیشه ایران

3,8333,99افست
1,8793,98کاشی الوند

درصدقیمتنام کامل شرکت
(6,92)1,949سیمان فارس و خوزستان
(3,99)2,237سرمایه گذاری بوعلی

(3,98)2,391قند اصفهان
(3,78)2,697محورسازان ایران خودرو

(3,34)5,587ریخته گری ایران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M35,686 B 38,827بانک صادرات
M49,002 B 35,918سایپا دیزل

M29,054 B 31,647پارس خودرو
M10,885 B 12,476ایران خودرو دیزل

M27,290 B 10,748 صندوق بازنشستگی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M49,002 B 35,918سایپا دیزل

M41,921 B 7,459پاالیش نفت اصفهان
M35,686 B 38,827بانک صادرات
M29,054 B 31,647پارس خودرو

M27,290 B 10,748صندوق بازنشستگی

 747,70شاخص کل
(4,80)میزان تغییر

B 1,865,247ارزش معامالت
M 196,891حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
(1,34)35,255پتروشیمی مارون
(1,18)8,073پتروشیمی جم

(1,14)1,742س. پتروشیمی ایرانیان
(0,96)9,968پاالیش نفت تهران
1,8090,8ذوب آهن اصفهان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

تاثیر در شاخص فرابورس

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در پای��ان معام��الت 
روز یکش��نبه ب��ازار س��هام با 
افت 331 واح��دی در ارتفاع 
66 هزار و 208 واحدی ایستاد 
و ب��ه ای��ن ترتی��ب پنجمین 
روز منفی برای بازار س��رمایه 
روزه��ای  در  خ��ورد.  رق��م 
به  ب��ورس  اخیر س��هامداران 
دلی��ل بی اعتم��ادی ب��ه روند 
بازار س��هام، محتاطانه  آینده 
س��هام  خریدوف��روش  ب��ه 
می پردازن��د و ش��رایط ف��وق 
شاخص های  کلیه  شده  باعث 
بورس��ی با افت مواجه شوند. 
در این روزها ب��ازار همچنان 
دنبال  کم هیج��ان  و  کم عمق 
می ش��ود. از مهم تری��ن اخبار 
پیرامون بازار سهام هم ارسال 
پرون��ده هس��ته ای ای��ران به 
کنگره آمریکا در روز سه شنبه 
اس��ت. خبری که اگرچه قبال 
هم��ه آن را می دانس��تند، اما 
مطرح ش��دن این موضوع که 
متمم هایی قرار اس��ت به این 
طرح اضافه ش��ود، کمی بازار 
س��هام را نگ��ران می کند اما 
انتظار م��ی رود همچنان روند 
احتیاطی سرمایه گذاران ادامه 

داشته باشد. 

شرکت های بانکی و 
خودرویی مورد توجه 

سهامداران 
ش��رکت های  گذش��ته  روز 
م��ورد  خودروی��ی  و  بانک��ی 
توج��ه اهالی تاالر شیش��ه ای 
به طوری ک��ه  گرفتن��د  ق��رار 
بانک ص��ادرات  ش��رکت های 
بیش��ترین  از  ایران خ��ودرو  و 
برخ��وردار  خری��د  تقاض��ای 
بی رم��ق  ب��ازار  در  ش��دند. 
ارزش  و  حج��م  یکش��نبه 
معامالت نیز افت محسوس��ی 
پی��دا ک��رد و در نهایت 384 
میلیون س��هم ب��ه ارزش 82 
میلیارد تومان دادوس��تد شد 
و ارزش بازار س��هام تا سطح 
294 هزار میلیارد تومان افت 

کرد. از س��وی دیگ��ر کاهش 
بانک��ی به عنوان  ن��رخ س��ود 
یکی از متغیره��ای تاثیر گذار 
بر بازار س��هام، منتظر تصمیم 
ش��ورای پول و اعتبار اس��ت. 
درصورتی ک��ه این ام��ر اتفاق 
 نیفت��د و بانک ها س��ود باالی 
20 درص��د را ب��ه س��پرده ها 
بدهند، س��رمایه گذاران حاضر 
نخواهند بود نقدینگی خود را 
به بازار پرریسکی چون بورس 

ببرند. 

 افت 4واحدی 
شاخص فرابورس

نی��ز  ای��ران  فراب��ورس  در 
ش��اخص کل ب��ا چه��ار واحد 
کاه��ش به 747 واحد و ارزش 
روز ب��ازار اول و دوم ب��ه 61 
تومان رس��ید.  میلی��ارد  هزار 
 196 فرابورس��ی  معامله گران 
میلی��ون و 971 ه��زار برگ��ه 
به��ادار در قال��ب 28 ه��زار و 
415 نوب��ت معامله و به ارزش 
194 میلیارد تومان دادوس��تد 
پتروش��یمی  نمادهای  کردند. 
مارون، پتروش��یمی جم، گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ای��ران، پاالیش نف��ت تهران، 
و  ف��والد هرم��زگان جن��وب 

پتروشیمی زاگرس در کاهش 
شاخص فرابورس اثرگذار بوده 
و نماد ذوب آه��ن اصفهان در 
تقویت شاخص اثرگذار بودند. 
روز گذشته شرکت های فوالد 
هرم��زگان جنوب، پاالیش��گاه 
نفت تهران، گروه پتروش��یمی 
توس��عه  ایرانی��ان،  س��رمایه 
خدم��ات دریای��ی و بن��دری 
سینا، بانک دی، سرمایه گذاری 
مسکن تهران و شرکت سهامی 
نمادهای  از  ذوب آهن اصفهان 
س��هامداران  توج��ه  م��ورد 

فرابورسی بودند. 

معامالت متعادل در 
گروه های بورسی

در گروه بانک و موسس��ات 
اعتب��اری معامالت کم حجمی 
انج��ام گرف��ت. گ��روه بان��ک 
معامالت خود را نس��بتا مثبت 
آغ��از کردند، اما ش��اهد روند 
س��هم های  اکث��ر  در  نزول��ی 
گ��روه بودیم. ب��ا معامله 38.8 
میلیون س��هم، بانک صادرات 
نم��اد  پرحجم تری��ن  ای��ران 
معامالت��ی گ��روه اس��ت و دو 
نماد پس��ت بانک ایران و بانک 
گردش��گری تنه��ا نماده��ای 
مثبت گروه در پایان معامالت 

بودند. بانک گردشگری پس از 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه صاحبان سهام در بازه 
مثبت بازگشایی شد اما تا بازه 
منفی ن��زول کرد اما در نهایت 
در ب��ازه 0.48درص��د مثب��ت 
معامالت را به پایان رساند. در 
گروه خودرو و ساخت قطعات، 
نمادهای گ��روه معامالت خود 
را مثب��ت آغ��از کردن��د ولی 
نتوانس��تند این روند مثبت را 
تا پای��ان معامالت حفظ کنند 
و در پای��ان معامالت ش��اهد 
بودیم.  معامالت متعادل گروه 
با معامله 35.9 میلیون سهم، 
س��ایپادیزل پرحجم ترین نماد 
معامالت��ی گ��روه ب��ود. طبق 
پیش بین��ی روزهای گذش��ته، 
س��ایپادیزل ب��ه روند صعودی 
خود ادام��ه داد و از اوایل بازار 
س��وار بر موج صعودی شد و با 
صف خرید معامالت را به پایان 
رساند. حق تقدم نیرو محرکه 

دیروز نیز قیمت نخورد. 

رشد حجم معامالت در 
گروه انبوه سازی 

شروع  انبوه سازی،  گروه  در 
ام��ا روندی  معام��الت منفی 
صع��ودی با ش��یب تن��دی را 

س��رمایه گذاری  بودیم.  شاهد 
توسعه آذربایجان، سخت آژند 
توسعه ش��هری توس گستر  و 
گروه  منف��ی  نمادهای  تنه��ا 
در پای��ان معام��الت بودن��د. 
نسبتا  معامالت  گذش��ته  روز 
پرحجمی در گروه انبوه سازی 
انجام گرفت که با معامله 8.8 
میلیون س��هم، سرمایه گذاری 
نم��اد  پرحجم تری��ن  ش��اهد 
در  ب��ود.  گ��روه  معامالت��ی 
اکثر  س��رمایه گذاری،  گ��روه 
نمادها در ب��ازه منفی معامله 
نی��ز  گذش��ته  روز  ش��دند. 
در  کم حجم��ی  معام��الت 
داشتیم،  سرمایه گذاری  گروه 
 3 معامل��ه  ب��ا  به طوری ک��ه 
نماده��ای  س��هم  میلی��ون 
خوارزم��ی،  س��رمایه گذاری 
و  س��ایپا  س��رمایه گذاری 
سرمایه گذاری صنعت بیمه در 
رأس نمادها با بیشترین حجم 

معامالتی در گروه بودند. 

گروه کاشی و سرامیک 
در بازه مثبت

نماده��ای گ��روه کاش��ی و 
س��رامیک روز گذش��ته مورد 
توج��ه س��رمایه گذاران ق��رار 
گرفتند و به جز صنایع کاشی 
و سرامیک سینا، کاشی نیلو و 
کاشی و سرامیک حافظ سایر 
نمادها در ب��ازه مثبت معامله 
ش��دند و همگی با صف خرید 
همراه بودن��د. در گروه فلزات 
اساسی، معامالت متعادل و رو 
به منفی انج��ام گرفت. فوالد 
هرم��زگان جن��وب در دقایق 
با ص��ف خرید  آغازین ب��ازار 
همراه ب��ود اما پ��س از چند 
دقیقه با اف��ت ناگهانی همراه 
ش��د و صف فروش تش��کیل 
ش��ده تا پایان معامالت ادامه 
یافت. ذوب آه��ن اصفهان نیز 
معامالت را منفی آغاز کرد اما 
طی یک صعود یکباره با صف 
خرید همراه ش��د. ب��ا معامله 
50.9 میلی��ون س��هم، فوالد 
هرمزگان جنوب پرحجم ترین 

نماد معامالتی گروه بود.

بازار سهام به کدام سو خواهد رفت؟

ِلی ِلی شاخص کل روی پله های نزولی

س�نا- اث��ر رف��ع تحریم ه��ا 
مختلف  بخش ه��ای  در  به زودی 
اقتصادی کش��ور نمایان شده که 
این اتفاق به رونق نس��بی کالن 
اقتصادی کشور منجر خواهد شد، 
بنابراین ب��ا توجه به اینکه بورس 
هم در جرگه ش��اخص های کالن 
اقتص��ادی اس��ت، از این موضوع 
منتف��ع می ش��ود. تواف��ق اولیه 
هس��ته ای صورت گرفت��ه اتفاق 
بزرگی بود و امیدواریم ظرف سه 
ماه آینده ک��ه آخرین زمان برای 

انجام توافق نهایی است، این مهم 
انجام شود و شاهد تاثیرات مثبت 
آن بر فضای کالن اقتصاد کشور 

باشیم. 
رفع تحریم های باعث می ش��ود 
که شرایط کالن اقتصادی کشور 
با رونق نس��بی مواجه شود. آنچه 
مسلم است تاثیرات لغو تحریم ها 
بر صنایع مختلف متفاوت است و 
برای سرمایه گذاری روی هر یک 
از این صنایع باید با نگاه تحلیلی 
نسبت به بررسی تاثیرات ناشی از 
لغو تحریم ه��ا بر صنایع بپردازیم. 
اثر واقعی ناش��ی از رفع تحریم ها 

موضوع زمانبری اس��ت و تاثیرات 
واقع��ی ای��ن رف��ع تحریم ها در 
نمایان خواهد  بیش��تر  بلند مدت 
ش��د و ب��ا توجه ب��ه اینکه بورس 
هم در جرگه ش��اخص های کالن 
اقتصادی اس��ت، از ای��ن موضوع 
بهره خواهد برد. عالوه بر موضوع 
رفع تحریم ه��ا، موارد دیگری هم 
بر بازار س��رمایه اثرگذار هستند. 
رف��ع تحریم تنها عام��ل موثر بر 
س��ودآوری ش��رکت های بورسی 
اقتصادی  متغیره��ای  و  نیس��ت 
در ش��ش ماه گذشته دستخوش 
نوس��ان های متع��دد بودن��د که 

ازجمل��ه آنها می ت��وان به کاهش 
قیم��ت نفت و تغیی��رات قیمتی 
محصوالت پتروش��یمی و... اشاره 
ک��رد. حذف تحریم ها روی برخی 
صنای��ع تاثی��رات مس��تقیم و بر 
برخی صنایع تاثیر غیرمس��تقیم 
می گ��ذارد، ب��ه عب��ارت دیگر از 
آنجای��ی که ب��ه واس��طه تحریم 
صنای��ع خودروی��ی و بانکی ها به 
مرات��ب دچار آس��یب بیش��تری 
شدند با رفع تحریم ها این صنایع 
به شکل مس��تقیم تاثیر بیشتری 
رکودی  فض��ای  گرف��ت.  خواهد 
حاک��م بر اقتصاد کش��ور با تدبیر 

متولی��ان و تصمیم گیران کش��ور 
به تدری��ج در ح��ال رفع ش��دن 
اس��ت و بورس روند رش��د خود 
را باز به دس��ت خواه��د آورد اما 
این مس��ئله نباید موجب هیجان 
سرمایه گذاران و اتخاذ تصمیمات 
عجوالنه از س��مت آنها ش��ود. با 
رون��ق حاص��ل از رف��ع تحریم ها 
منب��ع و درآمدی ب��رای دولت به 
منظور پوش��ش کس��ری بودجه 
عمرانی مهیا می شود که این مهم 
می تواند به رفع مشکل نقدینگی 
صنایع و منتفع شدن شرکت هایی 

از این قبیل منجر شود. 

س�نا - به دلیل افت شاخص 
در ماه ه��ای پایان��ی س��ال 93 
به نظر می رس��د که بازار در سال 
94 از لح��اظ بلند م��دت مثبت 
قیمت س��هام شرکت ها  باش��د. 
هم اکن��ون توجیه پذی��ری خرید 
دارد ام��ا این منوط به چند نکته 
ازجمله وضعیتی که ش��رکت ها 
به لح��اظ داخل��ی از عملکرد و 
س��ال  در  خود  پیش بینی ه��ای 
94 اعالم می کنند، سیاست های 
پولی دولت، سیاس��ت های کالن 
اقتصادی، نرخ سپرده ها و در آخر 
نیز مذاکرات هسته ای است. این 
عوامل نش��ان دهنده چش��م انداز 
مثبت بازار در بلند مدت است که 

البته با آهس��تگی پیش می رود. 
س��رمایه گذاران ب��ه گروه ه��ای 
متفاوتی تقس��یم می شوند که به 
لحاظ ش��خصیتی و شرایط مالی 
مختلف هس��تند اما به هر حال 
س��هامداری که دی��د بلند مدت 
داش��ته باشد به س��راغ پرتفویی 
مناسبی  که چش��م انداز  می رود 
دارد. شرایط بازار، سهامداران را 
به نوسان گیر تبدیل کرده است و 
علت آن هم نوسان های شدیدی 
است که در بازار به صورت روزانه 
وجود دارد و سهامداران حقیقی 
و بعضا حقوقی ها را مجاب کرده 
اس��ت که از این گ��پ به وجود 

آمده استفاده کنند. 
البت��ه بای��د گفت که نوس��ان 
ذات ه��ر بازاری اس��ت و ایرادی 

ندارد که عده ای نوس��ان گیر در 
ب��ازار وجود داش��ته باش��ند اما 
اگ��ر نوس��ان گیری، ب��ه رویکرد 
اصل��ی س��رمایه گذاران تبدی��ل 
ش��ده و رفت��ار غالب بازار ش��ود 
بی اعتم��ادی و بدبین��ی به بازار 
زی��اد خواه��د ش��د. دی��د اکثر 
سهامداران به مذاکرات هسته ای 
مثبت اس��ت و در ای��ن میان با 
نزدیک��ی به فصل مجامع، با دید 
خوش بینانه به عملکرد شرکت ها 
ن��گاه می کنند ام��ا در این میان 
پارامترهای��ی در اقتص��اد وجود 
دارد از قبیل س��پرده های بانکی 
و بحث فروش داخلی و خارجی 
ش��رکت ها و نرخ خوراک که در 
ب��ازار س��رمایه و قیمت س��هام 

تاثیرگذار است. 

ای��ن پارامتره��ا را نمی ت��وان 
پیش بینی کرد و به نظر می رسد 
سرمایه گذاران باید به این دلیل 
دی��د بلند مدتی به بازار داش��ته 
باش��ند و با ن��گاه طوالنی مدت، 
س��هم خریداری کنن��د. در این 
می��ان بای��د ب��ه پتانس��یل های 
بالق��وه ای که در بازار وجود دارد 
دق��ت کرد که برگ��زاری مجامع 
و تقس��یم س��ود یک��ی از ای��ن 
پتانسیل هاس��ت و دیگری روند 
مثب��ت مذاکرات و دیدگاه دولت 
و وزارت اقتص��اد به کاهش نرخ 

سود سپرده هاست. 
نزدی��ک  مجام��ع  فص��ل 
اس��ت و ب��ه همی��ن دلی��ل به 
که  می کنم  توصیه  س��هامداران 
س��راغ ش��رکت هایی برون��د که 

P/E متعادل��ی داش��ته باش��ند، 
ش��رکت هایی که ضمن داش��تن 
ای��ن ویژگی، عملکرد س��ال 94 
خود را بر پایه اس��تمرار در رشد 
نس��بی و عملکرد اع��الم کنند. 
ورود ب��ه ای��ن صنای��ع می تواند 
برای هر س��هامداری توجیه پذیر 
باش��د اما به هر حال استفاده از 

اطالعات شرکت ها مهم است. 
صنایع  تحریم ها  برداش��تن  با 
و  مال��ی  خدم��ات  و  بانک��ی 
صنای��ع  می توانن��د  دارویی ه��ا 
پیش��رو تلق��ی ش��وند. در رتبه 
بعدی ش��رکت های فل��زی قرار 
می گیرن��د و ش��رکت های نفتی 
و پتروش��یمی و خدماتی نیز در 
رتبه های بعدی می توانند صنایع 

تاثیرگذاری در بازار باشند. 

انتفاع بورس از رشد شاخص های کالن اقتصادی

در فصل مجامع، سهامداران با دقتی باشید

دوشنبه
7 اردیبهشت 1394 12

از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

واگذاری 120 شرکت در بازار 
سرمایه تا هفته آینده

س��یدجعفر س��بحانی، مش��اور ریی��س س��ازمان 
خصوصی س��ازی از تعیین شیوه و نحوه واگذاری 120 
ش��رکت در بورس و فرابورس تا هفته آینده خبر داد. 
وی با اش��اره به مصوبات هیات واگذاری در س��ازمان 
خصوصی س��ازی اظهار داش��ت: تصمیم گرفته شده، 
امسال حدود 120 شرکت یا به تعبیری کل شرکت های 
موجود در فهرست واگذاری قرار گیرند. مشاور رییس 
سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه این تعداد شرکت 
در دو گ��روه ی��ک و دو قرار می گیرن��د، تصریح کرد: 
گ��روه یک بدان معناس��ت که صدرصد ش��رکت ها به 
بخش خصوصی واگذار خواهند ش��د و گروه دو یعنی 
80 درص��د آن به بخش خصوصی واگذار ش��ده و 20 
درصد ب��رای دولت باقی خواهند ماند. وی تاکید کرد: 
بسته به شرایط شرکت ها نحوه واگذاری آنها در بورس 
یا فرابورس مشخص خواهد شد. سبحانی افزود: اوایل 
هفته آینده مش��خص خواهد شد که چه شرکت هایی 
باید صددرصد آن واگذار ش��ود و اینکه عرضه آنها در 

بورس یا فرابورس  خواهد بود. 

تکاپوی کارگزاران برای دریافت کد 
سهامدار خارجی

ش��رکت  مدیرعام��ل  س��لطانی نژاد،  حام��د 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 
(س��مات) از تکاپ��وی کارگزاران ب��رای دریافت کد 
سهامدار خارجی خبر داد و گفت: هفت سرمایه گذار 
خارجی در دو هفته گذش��ته، کد س��هامداری خود 
را دریاف��ت کردن��د. وی با بیان مطلب ف��وق افزود: 
درخواست کارگزاران از ابتدای امسال برای دریافت 
کد سهامدار خارجی افزایش یافته است به طوری که 
چه��ار اروپای��ی نیز در ح��ال تکمیل م��دارک خود 
ب��رای دریافت کد س��هامداری هس��تند. وی ادامه 
داد: س��رمایه گذارانی از انگلیس، کره جنوبی، کویت 
و افغانستان (چهار نفر) در دو هفته گذشته با پشت 
س��ر گذاش��تن مراحل قانونی، کدهای س��هامداری 
خ��ود را دریافت کردند و به جمع س��هامداران بازار 
س��رمایه ایران ملحق ش��دند. س��لطانی نژاد با بیان 
اینک��ه روند ورود س��رمایه گذاران خارج��ی به بازار 
س��رمایه ایران افزایش چش��مگیری داش��ته است، 
گفت: براساس آخرین آمارها، سال گذشته 121 کد 
برای سهامداران 21 کشور (انگلیس، روسیه، آلمان، 
سوییس، چین، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، 
ام��ارات، نروژ، یونان، اندون��زی، مالدیو، هنگ کنگ، 
عراق، پاکستان، سوریه، کویت، مالزی و افغانستان) 
صادر ش��د که در این فهرس��ت نام 25 ایرانی مقیم 
خارج از کش��ور نیز دیده می شود. س��لطانی نژاد به 
تش��کیل کمیت��ه س��رمایه گذاری خارج��ی در بازار 
سرمایه خبر داد و گفت: بدون تردید با اصالح برخی 
مقررات، رف��ع برخی محدودیت ه��ای بین المللی و 
راه اندازی رس��می س��امانه جدید پس از معامالت، 
ش��رایط برای ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار 
سرمایه کشورمان تسهیل خواهد یافت. نخستین کد 
س��هامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال 
73 یک ش��رکت آلمانی دریافت کرد و تاکنون 344 
کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است. 

بازار قابل رصد بورس کاال سدی در 
مقابل فرار مالیاتی

روح اهلل میرصانع��ی، دبی��ر کل کان��ون کارگزاران 
ب��ورس اوراق به��ادار با بی��ان اینکه ب��ورس کاالی 
ایران می تواند به س��ازمان امور مالیاتی کمک کند، 
افزود: یکی از رسالت های اصلی بورس ها به خصوص 
ب��ورس کاالی ایران، ایجاد ش��فافیت و جلوگیری از 
فرار مالیاتی اس��ت و از آنجا ک��ه تمامی فرآیندها و 
دادوس��تدها در بورس کاال روشن و قابل رصد است 
در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی فعاالن اقتصادی در 
بورس کاال از س��وی دولت راحت تر است. میر صانعی 
گفت: البته نباید این طور باشد که ارکان و نهادهای 
مختل��ف اقتص��ادی به صورت یکپارچه در راس��تای 
ش��فافیت فعالیت هایش��ان حرکت نکنن��د اما ما از 
ب��ورس کاالی ای��ران به عنوان نهادی رس��می برای 
مب��ادالت انواع کاالها انتظار داری��م که به تنهایی از 
فرار مالیاتی جلوگی��ری کند، به عبارت بهتر تمامی 
بخش ها باید به دنبال اصالح و شفافیت عملکردشان 

باشند تا این روند در بورس کاال نمود پیدا کند. 

رقابت برای خرید سود 
کاستیک باال گرفت

با ش��روع معامالت این هفته ب��ورس کاالی ایران، 
س��ود کاس��تیک در ب��ازار محصوالت ش��یمیایی با 
اس��تقبال خریداران مواجه ش��د، به طوری که س��ود 
کاس��تیک پتروش��یمی اروند که با حجم 6 هزار تن 
عرضه ش��ده بود، با اس��تقبال 8140 تنی خریداران 
روبه رو و با قیمت 400 تومان فروخته ش��د. به گفته 
»جوانمردی« کارش��ناس بازار ش��یمیایی، خریداران 
محصوالت شیمیایی باوجود افزایش قیمت این کاالها 
نس��بت به فروردین ماه مقاومت نکردند و خریدهای 
خ��ود را انجام دادند. وی خاطرنش��ان ک��رد: در حال 
حاضر در بازار ش��یمیایی، جوش ش��یرین بیش��ترین 
طرف��دار را دارد و هم��واره ب��ا تقاضای باال از س��وی 
خری��داران مواجه می ش��ود، اما مابق��ی کاالها مانند 
کربنات های سبک و سنگین پتروشیمی شیراز، سود 

کاستیک و اسید استیک بازار نسبتا آرامی دارند. 

کاهش 331 واحدی شاخص کل بورس 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در ادامه روند نزولی 
خ��ود با کاه��ش 331 واحدی به رق��م 66 هزار و 208 
واح��د رس��ید و ارزش روز بازار به 294 ه��زار میلیارد 
تومان رس��ید. معامله گران بورسی بیش از 384 میلیون 
برگ��ه به��ادار در قالب 46 ه��زار و 429 نوبت معامله و 
به ارزش 82 میلیارد تومان دادوس��تد کردند. ش��اخص 
قیمت (وزنی-ارزش��ی) با 141 واحد کاهش به 28 هزار 

و 325 واحد رسید. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 210 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بورس کاال

مصطفی بیاتی
مدیر صندوق سرمایه گذاری آگاه

غالمرضا جواشی
مدیر سرمایه گذاری شرکت گوهران امید
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در یادداش��ت قبلی وضعیت کلی بازار 
مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفت 
و زمینه ای برای بررسی دقیق تر برخی از 
ش��رکت های فعال حوزه ساختمانی بازار 
اوراق به��ادار مهیا ش��د. به همین دلیل 
در این گزارش یکی از شرکت های مورد 
توج��ه ب��ازار در این گروه یعنی ش��رکت 
شهر س��ازی و خانه سازی باغمیشه مورد 

بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت. 
خانه س��ازی  و  شهرس��ازی  ش��رکت 
 1363/09/05 تاری��خ  در  باغمیش��ه 
به صورت ش��رکت سهامی خاص تاسیس 
ش��ده و تح��ت ش��ماره 3239 م��ورخ 
1364/1/26 در اداره ثبت ش��رکت ها و 
مالکی��ت صنعتی تبریز به ثبت رس��یده 
است و براساس مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1382/06/24 به ش��رکت سهامی 
ع��ام تبدی��ل ش��ده اس��ت و در تاری��خ 
1390/02/05 طی شماره 10835، نزد 
سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسید 
و سهام شرکت از طریق فرابورس با نماد 
معامالتی ثباغ عرضه ش��د. سرمایه فعلی 
ش��رکت بع��د از چندی��ن مرتبه افزایش 
س��رمایه در سالیان قبل، در حال حاضر 
80 میلیارد تومان ش��امل 800 میلیون 

برگه سهم یکصد تومانی است. 
براس��اس بند یک ماده 2 اساس��نامه 
شرکت، فعالیت اصلی این شرکت خرید 
و تهی��ه مل��ک و زمین به منظور احداث 
س��اختمان و ش��هرک و مجتمع ه��ای 
مس��کونی، تجاری و خدماتی و تاسیس 
کارخانجات و احداث هر نوع س��اختمان 

در داخل و خارج کشور است. 
ترکیب س��هامداران عمده این شرکت 

به قرار جدول )1( است. 
با توجه به وابستگی شرکت بین المللی 
توس��عه س��اختمان به مجموعه غدیر و 
همچنین وابس��تگی دو شرکت ایرانیان 
اطلس و دانایان پارس به مجموعه بانک 
انص��ار، بنابرای��ن مجموعه ه��ای غدیر و 
بانک انص��ار به عنوان گردانندگان اصلی 

این شرکت قلمداد می شوند. 
ب��ا توج��ه ب��ه صنعتی که ش��رکت در 
آن فعالی��ت می کن��د، بای��د پتانس��یل 
سودسازی شرکت را در ارزیابی پروژه ها 
و دارایی هایی که شرکت در اختیار دارد 
جس��ت وجو کرد. بنابراین باید لیس��تی 
از پروژه ه��ای س��اختمانی این ش��رکت 
ک��ه در واق��ع دارایی ه��ای اصل��ی آن به 
ش��مار م��ی رود تهیه ش��ود و ب��ا در نظر 
گرفتن مفروضات جهت برآورد مناس��ب 
قیمت ه��ای روز متع��ارف ب��رای آنه��ا و 
مقایس��ه آن با بهای تمام ش��ده پروژه ها، 

پتانس��یل سودآوری این شرکت را مورد 
واکاوی ق��رار داد. نتیجه چنین اقداماتی 
در جدول ش��ماره)2( نش��ان داده شده 

است. 
مفروضات تحلیل: 

عمده فعالیت شرکت انجام پروژه های 
مش��ارکتی است و برای انجام پروژه های 
خود معموال با تهیه زمین پروژه، قدرالسهم 
خود را از مخارج پروژه پرداخت می کند. 
پایین بودن بهای تمام ش��ده زمین های 
متعلق به این ش��رکت س��بب می ش��ود 
پروژه های ش��رکت باغمیش��ه از حاشیه 
س��ود باالیی برخوردار باشند. همچنین 
شناس��ایی درآمد براس��اس اس��تاندارد 
حس��ابداری در ش��رکت های فع��ال در 

حوزه ساخت و ساز، روش درصد پیشرفت 
کار اس��ت. در ای��ن ش��رکت نی��ز درصد 
پیش��رفت کار برای پروژه های مشارکتی 
براس��اس می��زان پیش��رفت فیزیک��ی و 
برای پروژه های غیرمش��ارکتی براساس 
نسبت مخارج انجام شده به کل مخارج 
برآوردی محاس��به می ش��ود. در نهایت 
مفروضات تحلیل برای شناس��ایی ارزش 

روز پروژه های این شرکت عبارتند از: 
1- ب��ا توج��ه به اینک��ه در پروژه های 
مش��ارکتی بخ��ش عم��ده قدرالس��هم 
ش��رکت از مخ��ارج  )زمین و پروانه های 
س��اخت و تاسیسات زیربنایی( در شروع 
قراردادهای مش��ارکتی توس��ط شرکت 
پرداخت ش��د، بنابراین پیشرفت هر چه 

بیشتر این پروژه ها مخارج چندانی برای 
ش��رکت در برنخواهد داش��ت و می توان 
ب��ا برآورد قیم��ت روز برای این پروژه ها 
خال��ص ارزش روز آنها را محاس��به کرد 
اما با در نظر گرفتن جانب احتیاط، صرفا 
پروژه هایی که از نظر پیشرفت فیزیکی، 
باالی 50 درصد پیش��رفت داشته اند در 

محاسبات لحاظ شده اند. 
2- با توجه به اینکه برآورد کل مخارج 
پروژه های در جریان ساخت غیرمشارکتی 
ش��رکت به س��هولت در دسترس نیست و 
تع��داد آنه��ا بیش از دو پروژه نیس��ت در 
محاس��به ارزش روز دارایی ها، این پروژه ها 

در نظر گرفته نشده اند. 
3- با عنایت به اینکه پروژه های اصلی 

شرکت  )شهرک رشدیه 1 و 2 و مجموعه 
س��رعین( در ابتدای مس��یر هستند تنها 
ارزش زمی��ن آنه��ا در برآورده��ا لحاظ 

شده است. 
4- ارزش روز ب��رای زمی��ن پروژه ه��ا 
ب��ا حف��ظ جان��ب احتیاط، ه��ر مترمربع 
800.000 توم��ان در نظ��ر گرفته ش��ده 
اس��ت. هر مترمربع واحدهای مس��کونی 
2.000.000 توم��ان، واحده��ای تجاری 
15.000.000 توم��ان و واحدهای اداری 
و خدمات��ی 10.000.000 توم��ان  )واحد 
خدماتی پارکین��گ 8.000.000 تومان( 
در نظر گرفته ش��ده  است.  )برآورد قیمت 
زمین و واحدهای مس��کونی با نگاهی به 
آخرین آمار منتش��ر ش��ده از جانب مرکز 
آمار ایران برای قیمت متوس��ط این اقالم 
در نیمه نخست سال 93 انجام شده است. 
قیمت های برآوردی برای واحدهای تجاری 
و اداری و خدماتی نیز براساس حداقل های 

عرف محاسبه شده است.( 
بنابرای��ن ارزش خال��ص پروژه ه��ای 
شرکت باغمیشه به قرار جدول شماره)2( 

خواهد بود. 
ب��ا توجه به ج��دول باال، خالص ارزش 
پروژه های ش��رکت به ش��یوه محتاطانه 
720 میلیارد تومان است. مجموع حقوق 
صاحبان س��هام این ش��رکت نیز با توجه 
به آخرین گزارش ارس��الی ش��رکت بالغ 

ب��ر 100 میلیارد تومان اس��ت. بنابراین 
ش��رکت  دارایی ه��ای  ارزش  خال��ص 
باغمیشه به ازای هر سهم بالغ بر 1025 
تومان خواهد ش��د. عمده ارزش خالص 
دارایی های ش��رکت به خاطر زمین های 
پرارزش ش��رکت اس��ت که با بهای تمام 
ش��ده بس��یار کم در اختیار شرکت قرار 

گرفته است. 
با عنایت به سیاس��ت شرکت مبنی بر 
فعالیت های مش��ارکتی در ساخت و ساز و 
تامی��ن زمین پروژه  به عنوان قدرالس��هم 
مخ��ارج پ��روژه، معموال حاش��یه س��ود 
فعالیت ه��ای ش��رکت رقم بس��یار قابل 

توجه و باالیی است.
وج��ود چنین پتانس��یل ها و مقایس��ه 
ارزش روز س��هام ای��ن ش��رکت در بازار  
)در ح��دود 270 تومان( با خالص ارزش 
روز دارایی ه��ای ش��رکت و همچنین در 
نظر گرفتن P/E س��هم در این قیمت ها  
)در حدود 5 مرتبه(، از پتانس��یل باالی 
این س��هم برای حرکت در مدار صعودی 

حکایت دارد.
همچنین با توجه به گزارش پیش��ین 
نگارنده پیرامون پیش بینی وضعیت بازار 
مسکن در آینده، احتمال می رود با رونق 
گرفتن معامالت مسکن در آینده نزدیک 
اقبال بازار به این گروه و به شکل خاص 

به این سهم بیش از پیش شود. 

موجودی دارایی های زمین و امالک شرکت 

خالص ارزش دارایی ها
بهای تمام شده )ریال( عنوان 

ارزش روز برآوردی 
ارزش روز کل  )ریال(قیمت هر مترمربع )ریال( 

موجودی 
زمین فرآوری 

شده 

239.869.201.1038.000.0002.400.000.000.0002.160.130.798.897زمین سی هکتاری شهرک رشدیه 

173.884.324.1838.000.000208.000.000.00034.115.675.817زمین سرعین 

27.419.458.8068.000.0003.816.000.000.0003.788.580.541.194زمین شهرک رشدیه 2 )47 هکتاری( 

    متراژ اعیانی )مترمربع(پیشرفت فیزیکی درصد مشارکت نوع عنوان 

ی 
رکت

شا
- م

ت 
اخ

 س
ان

جری
 در

ای
ده

واح
ی 

ود
وج

م

4868199.860.758.921150.000.000730.200.000.000530.339.241.079%76.25%33.33تجاری پروژه اطلس

330212.053.405.19420.000.00066.040.000.00053.986.594.806%50.68%41.00مسکونی قطعه 158 رشدیه 2 

19038.941.565.87720.000.00038.060.000.00029.118.434.123%66.85%41.00مسکونی قطعه 155 رشدیه 2

33497.405.101.42320.000.00066.980.000.00059.574.898.577%71.10%56.60مسکونی قطعات 4 و 5 همسایگی 6 

16107.385.432.39820.000.00032.200.000.00024.814.567.602%70.15%41.00مسکونی قطعه C 151 رشدیه 2

15787.191.611.40920.000.00031.560.000.00024.368.388.591%72.03%41.00مسکونی قطعه D 151  رشدیه 2

  A 148 14376.760.501.33320.000.00028.740.000.00021.979.498.667%69.70%41.00مسکونی قطعه

8875.918.896.41020.000.00017.740.000.00011.821.103.590%64.89%40.00مسکونی قطعه 144 

14795.571.230.02220.000.00029.580.000.00024.008.769.978%50.51%48.00مسکونی قطعات 212 الی 215 و 221 الی 224 رشدیه 2

16015.382.036.92720.000.00032.020.000.00026.637.963.073%52.76%48.00مسکونی قطعات 186 الی 190 و 195 الی 199 رشدیه 2

16645.381.659.36620.000.00033.280.000.00027.898.340.634%68.07%48.00مسکونی قطعات 232 الی 236 و 257 الی 261 رشدیه 2

12564.462.580.44520.000.00025.120.000.00020.657.419.555%74.45%48.00مسکونی قطعات 262 الی 267 و 291 الی 296 رشدیه 2

12223.483.109.24120.000.00024.440.000.00020.956.890.759%70.86%48.00مسکونی قطعات 159 الی 164 و 173 الی 180 رشدیه 2

 B 148 6202.891.804.41120.000.00012.400.000.0009.508.195.589%92.23%41.00مسکونی قطعه

5612.381.614.88520.000.00011.220.000.0008.838.385.115%100.00%41.00مسکونی قطعه 95 رشدیه 

6642.147.086.90620.000.00013.280.000.00011.132.913.094%98.00%59.54مسکونی قطعات 1 و 2 و 3 همسایگی 2

3831.805.543.10020.000.0007.660.000.0005.854.456.900%100.00%42.50مسکونی قطعه 94 رشدیه 2

4511.711.140.56820.000.0009.020.000.0007.308.859.432%100.00%42.25مسکونی قطعه 2 همسایگی 6

227722.443.30420.000.0004.540.000.0003.817.556.696%100.00%43.00مسکونی  آقایان نهالی - قاسم زاده - علیپور

232536.910.04720.000.0004.640.000.0004.103.089.953%100.00%43.00مسکونی شرکت اولوس ایران - ماهنورد

2557451.818.88320.000.00051.140.000.00050.688.181.117%70.00%40.00مسکونی قطعه 53 همسایگی 2

165376.873.91620.000.0003.300.000.0002.923.126.084%100.00%43.00مسکونی قطعات 17 و 18 همسایگی 5

134291.193.01820.000.0002.680.000.0002.388.806.982%100.00%43.00مسکونی قطعه 3 

    متراژ اعیانی )مترمربع(پیشرفت فیزیکی نوع عنوان 
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15013.590.000.000100.000.00015.000.000.0001.410.000.000%100.00خدماتی واحدهای خدماتی مجتمع بلوار دانشگاه

11813.013.000.000150.000.00017.700.000.0004.687.000.000%100.00تجاری واحدهای تجاری مجتمع بلوار دانشگاه 

2.788.975.307-3539.848.975.30720.000.0007.060.000.000%100.00مسکونی واحدهای آپارتمانی قطعه 158

816.385.860.000150.000.00012.150.000.0005.764.140.000%100.00تجاری واحدهای تجاری قطعه 2 سیمرغ همسایگی 6

1885.231.697.750150.000.00028.200.000.00022.968.302.250%100.00تجاری واحد مهد کودک اسکان 

4353.302.981.01320.000.0008.700.000.0005.397.018.987%100.00مسکونی آپارتمان های ولیعصر جنوبی 

3001.980.953.89720.000.0006.000.000.0004.019.046.103%100.00مسکونی واحدهای مجتمع پارسیان 

    متراژ اعیانی )مترمربع(نوع عنوان 

موجودی 
واحدهای 

ساخته شده 

25705.970.709.75380.000.000205.600.000.000199.629.290.247خدماتی واحدهای ساخته شده خدماتی )پارکینگ( 

2901.005.836.50420.000.0005.800.000.0004.794.163.496مسکونیواحدهای ساخته شده آپارتمانی 

8,006,050,000,0007,211,432,683,680 794,617,316,320جمع 

درصد سهامداریتعداد سهام )میلیون برگه(نام سهامدار

52,3 419شرکت بین  المللی توسعه ساختمان 

12,5 100شرکت ایرانیان اطلس 

9,3 75شرکت سرمایه  گذاری دانایان پارس 

7,25 58موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 

1,12 9 شرکت سرمایه گذاری سپه 

17,53 139سایر 

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه

جدول 1

جدول 2
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سرنخ

پرورش اسب، کسب وکاری عاشقانه

کالف اول
اس��ب از حیوانات��ی 
اس��ت که خواستاران و 
عالقه مندان زیادی در 
دنی��ا و حت��ی در ایران 
دارد ای��ن حی��وان که 
به نجابت هم ش��هرت 
دارد در امور مختلفی به کار گرفته می شود، از جمله 
مسابقات اسب دوانی، تفنن و سوارکاری، حمل بار در 
مکان های صعب العبور و آموزش و کارهای پزشکی. 
در ایران بس��یاری از افراد برای نگهداری و پروش 
اس��ب ها حاضرند س��رمایه گذاری های بسیاری انجام 
دهن��د و هزینه ه��ای باالی��ی را تقب��ل کنند، پیش از 
ای��ن ه��م ما در همین صفحه گزارش هایی به تفصیل 
درخصوص پروش اسب ارائه کردیم که می تواند چراغ 
راه ب��رای عالقه مندان باش��د. اما متاس��فانه نژادهای 
ایرانی اس��ب از جمله ایرانی ترکمن، کرد، کاس��پین و 
به وی��ژه  نژاد دره ش��وری چندان م��ورد عالقه و توجه 
پرورش دهندگان نیستند اما به تازگی در خبری دبیر 
اجرایی س��ومین کنگره ملی بهداش��ت بیماری اسب 
گفت: برای جلوگیری و انقراض اسب دره شوری که 
خاستگاه و زیستگاهش فارس است با سرمایه گذاری، 
شاهد تکثیر این اسب نادر در کشور به ویژه این استان 
خواهی��م بود. علیرضا رعایت جهرمی اظهار داش��ت: 
توج��ه ب��ه پرورش و تکثیر اس��ب های ایرانی ترکمن، 
کرد، عرب و به ویژه  نژاد دره ش��وری از نظر اقتصادی 
و فرهنگی برای ایران اسالمی درآمدزا و ارزآور است. 
ما هم در این کالف توجه به مقوله پرورش اسب را 
یادآور می ش��ویم. اس��ب دره شوری از نظر استقامت و 
اسب های ترکمن، کرد و عرب که جزو اسب های تندرو 
محس��وب می شوند می توانند در مسابقات بین المللی 

به خوبی بدرخشند. 

کالف دوم
در س��ال های اخی��ر 
تولید برخی محصوالت 
کشاورزی  اس��تراتژیک 
در دنیا رو به افول نهاده 
و به نظر این تهدیدهای 
جهانی، می تواند فرصت های مناسبی برای بسیاری افراد 
به وجود آورد مثال چشم انداز تولید برنج خالف گندم و 
غالت دانه درشت در مقایسه با پیش بینی پیشین بدتر 
شده است و پیش بینی ها اشاره به کاهش تقریبا 3 میلیون 

تنی در تولید برنج دارند. 
س��ازمان بین المللی فائو که اخبار و اطالعات مربوط 
به کش��اورزی را در کل دنیا منتش��ر می کند، به تازگی 
از کاهش تولید برنج در دنیا خبر داده اس��ت، برهمین 
 اس��اس انتظار بر آن اس��ت که ذخایر نهایی در س��ال 
۲۰۱5 - ۲۰۱4 در مقایسه با سال گذشته در مورد برنج 
رو به کاهش رود. براس��اس پیش بینی فائو، چش��م انداز 
کاه��ش تولی��د جهان��ی برنج س��ال ۲۰۱4 با پیش بینی 
کاهش ذخایر برنج همراه شده است.  این کاهش میزان 
تولید در دنیا می تواند فرصت های از دست رفته در ایران 
را به این کش��ور بازگرداند، چرا که ما در ایران پتانس��یل 
کش��ت و تولید برنج را در بس��یاری از مناطق به خصوص 
دو اس��تان گیالن و مازندران داریم اما به دلیل اس��تفاده 
از روش های غرق آبی و هدررفت باالی آب، کشت برنج 
چن��دان صرفه اقتصادی برای صادرات ندارد اما چنانچه 
بتوان روی مکانیزاس��یون پیش��رفته برای تولید برنج به 
روش های اصولی س��رمایه گذاری کرد به راحتی می شود 

از این تهدید جهانی به نفع خود بهره گرفت. 

رییس سازمان توسعه تجارت: 
آمادگی ایران برای معرفی برند حالل 

و جذب سرمایه گذاران خارجی
رییس سازمان توسعه تجارت در دیدار با نمایندگان 
برند حالل اروپا گفت: آماده ایم که برای معرفی برند 
ح��الل و ج��ذب س��رمایه گذاران خارج��ی همکاری 

مشترک داشته باشیم. 
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت، ولی 
اهلل افخم��ی راد ب��ا هدف یافتن راه هایی جهت همکاری 
در زمینه های مالی، بانکی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی 
و ان��رژی ب��ا عبدالرحم��ان میحال فی، رییس ش��ورای 
معامالت تجاری حالل اروپا و س��وچ گرکلی مدیرعامل 
موسس��ه اعتباری مالی کاپیتال مجارس��تان دیدار کرد.  
رییس شورای معامالت تجاری حالل اروپا در این دیدار 
خواستار معرفی بیشتر لوگوی حالل اروپا با کمک ایران 
ش��د که رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران در قبال 
این پیشنهاد گفت: در ایران همه کاالها حالل هستند 
و هر کاالیی که تولید می ش��ود براس��اس قوانین کشور 
باید از نوع حالل باشد. این مسئله تفاوت ایران با سایر 
کشورهای مسلمان است. رییس سازمان توسعه تجارت 
درباره تطبیق اس��تاندارد برند حالل میان ایران و اروپا 
تاکید کرد، از آنجا که همه استانداردها در ایران برمبنای 
حالل بودن شکل گرفته تطبیق استانداردهای طرفین 
با هم امری ساده است.  همچنین در این دیدار، موضوع 
راه اندازی بانک در ایران مطرح ش��د که افخمی راد در 
این رابطه یادآور ش��د: فعالیت در ایران برای موسس��ه 
اعتباری کاپیتال مجارستان فراهم است.  وی با بیان اینکه 
آمادگی داریم که در این زمینه همکاری دو طرفه داشته 
باشیم، افزود: همکاری با بانک های ایرانی می تواند زمینه 
مناسبی را برای توسعه فعالیت های موردنظر ایجاد کند.  
افخمی راد اضافه کرد: زمینه های همکاری برای تولید 
کاال و خدمات مورد نیاز در ایران فراهم است و امیدواریم 
که توافق هس��ته ای صورت بگیرد و طبیعی اس��ت که با 
حذف تحریم ها می توانیم همکاری های بهتری داش��ته 
باشیم.  رییس سازمان توسعه تجارت برای همکاری در 
زمینه صنعتی و سرمایه گذاری طرف مجارستانی در ایران 
اعالم آمادگی کرد و مدیرعامل موسس��ه مالی کاپیتال 
مجارستان برای آغاز همکاری ها، خواستار ارائه لیستی 
از پروژه های در دس��ت واگذاری ایران به سرمایه گذاران 

خارجی شد. 

مس��ئله هدر رفت انرژی، ام��روزه یکی از 
مهم تری��ن دغدغه ه��ای دولت ه��ا و مردم 
است و تالش می ش��ود از طریق رسانه ها و 
تبلیغات، بهینه ترین ابزارها و روش ها برای 
صرفه جویی در انرژی به مردم معرفی شود. 
یکی از بخش های تاثیر گذار در بهینه سازی 
ان��رژی مصرف��ی در س��اختمان ها، در ها و 
پنجره ها هس��تند که در گذش��ته های دور 
اغلب چوبی بود و س��پس به سمت انواع در 
و پنجره های فلزی رفت و در سال های اخیر 

غالبا از جنس یو  پی وی سی هستند. 
پنج��ره  و  در  از  اس��تفاده  تاریخچ��ه 
یو  پی وی س��ی ب��ه س��ال ۱96۰ در اروپ��ا 
بازمی گردد که در آن سال ها به علت تولید 
اقتصادی و س��هولت به کارگیری آن نسبت 
به پنجره های چوب��ی و فلزی جای خود را 
در ب��ازار به طور کامل باز ک��رد و تبدیل به 
متری��ال غالب در صنعت س��اختمان ش��د، 
اما کمتر از ۱5 س��ال اس��ت ک��ه در ایران 
ه��م از این نوع در و پنجره ها، مخصوصا در 

آپارتمان ها بیشترین بهره گرفته می شود. 
در واقع به دلیل اینکه س��اختمان ها چه 
از نوع مس��کونی و چ��ه س��ایر کاربری ها، 
س��هم باالیی در به کارگیری ان��رژی دارند 
در حجم بس��یار باالیی می توان در مصرف 
انرژی صرفه جویی کرد، یعنی بخش زیادی 
از ان��رژی ذخیره ش��ده در س��اختمان ها از 
طری��ق در و پنجره های فل��زی همواره در 
حال تبادل حرارت به خصوص در زمس��تان 
و تابس��تان هستند که با اس��تفاده از در و 
شیش��ه های  و  یو  پی وی س��ی  پنجره ه��ای 
دوجداره این تبادل حرارتی از طریق پنجره 
به حداق��ل ممکن می رس��د و مانع از هدر 

رفتن انرژی می شود. 
کارشناس��ان معتقدن��د در و پنجره های 
یو  پی وی س��ی تا بیش از 45درصد از اتالف 
انرژی در ساختمان جلوگیری می کنند که 
به نس��بت باال بودن این رق��م، قابل توجه 
اس��ت تا به تولید و چگونگی سرمایه گذاری 

در تولید این محصول بپردازیم. 

مزایای نسبی یکی دوتا نیستند
رایج ش��دن این نوع در و پنجره ها، عالوه 
بر مس��ئله هدر رفت انرژی، مزایای بسیاری 
دارد که موجب شده مورد توجه بسیاری از 
افراد و حتی انبوه س��ازان و برج سازان باشد 
ک��ه از جمله این مزایا می توان به موارد زیر 

اشاره کرد: 
پنجره ه��ای  و  در  ب��اال:  مقاوم��ت   -
یو  پی وی س��ی از لحاظ ماندگاری محصولی 
قابل اعتماد هس��تند و از اس��تحکام باالیی 
برخوردارن��د. این مقاوم��ت در پنجره های 
یو  پی وی س��ی مرب��وط ب��ه س��اختار و پایه 

مولکولی مواد تشکیل دهنده آنهاست. 
- ایمن��ی باال: این در و پنجره ها قفل های 
مخص��وص ب��ه خ��ود دارند که نس��بت به 
ن��وع فل��زی آن از ایمن��ی بس��یار باالتری 

برخوردارند. 
- ماندگاری ظاه��ری و ثبات رنگ: یکی 
از قسمت های تش��کیل دهنده یو  پی وی سی 
پروفیل س��فید رنگ اس��ت و می��زان ثبات 
رنگ سفید آن رابطه نزدیکی با مواد به کار 

رفته در ساختار مولکولی یو  پی وی سی دارد. 
- تنوع رنگ و مدل: با اینکه پایه پروفیل 
یو  پی وی سی سفید رنگ است ولی می توان 
آن را ب��ا روکش های رنگی به صورت متنوع 
رن��گ ک��رد، به ع��الوه ای��ن در و پنجره ها 
در بس��یاری م��وارد دارای تن��وع هس��تند 
 ک��ه براس��اس س��فارش مش��تری تولید م

ی شوند. 

از کارگاه تا کارخانه
»فرص��ت ام��روز« ب��ه س��راغ یک��ی از 
تولید کننده های ب��زرگ در حوزه تولید در 
و پنجره های یوپی وی س��ی رفته است تا در 
خصوص چگونگی سرمایه گذاری و وضعیت 
بازار امروز این صنعت، گزارش��ی تهیه کند. 
رض��ا پایم��رد به عنوان یکی از س��هام داران 
ش��رکت بهینه گس��تر قائم ش��هر می گوید: 
حدود 35 س��ال پیش پدر من یک کارگاه 
آلومینیوم سازی کوچک داشت که به دلیل 
رونق بازار و ورود این در و پنجره ها به بازار، 
۱۲ س��ال پیش، کار خود را ارتقا بخش��ید 
و کارگاه را براس��اس درخواس��ت مشتریان 
و نیاز بازار تبدیل ب��ه کارخانه کنونی کرد. 
وی می افزای��د: علم و اس��تفاده از این در و 
پنجره ها نخستین بار، حدود ۱5 سال پیش 
از آلم��ان به ترکیه و از ترکیه به تبریز وارد 
ش��د و در آنجا مرکزیت و وس��عت بسیاری 
داش��ت اما امروزه در بس��یاری از شهرهای 
ایران این در و پنجره ها براساس میزان نیاز 

مشتریان، تولید می شود. 

3 فاکتوری که برگ برنده شما هستند
پایمرد در خص��وص اینکه چگونه از رقبا 
پیش��ی بگیری��م، می گوی��د: در و پنجره ها 
دارای مزایای بس��یاری هستند که آنها را از 
انواع در و پنجره های چوبی و فلزی متمایز 
می کند اما تنها این مزیت های نس��بی برای 

تولید بیشتر و جذب مشتری کافی نیست. 
به واق��ع دراین صنعت به دلی��ل تعداد زیاد 
تولید کننده ها و گس��ترش رو به رشد بازار، 
شما باید سه فاکتور اصلی را مدنظر داشته 
باشید؛ کیفیت باال، سرعت تحویل و قیمت 
پایین. ب��ه عالوه این س��ه فاکت��ور اصلی، 
پش��تیبانی خدمات پس از ف��روش از پنج 
تا ۱۰ س��ال ه��م باید مدنظ��ر تولید کننده 
 باش��د ت��ا بتوان��د در مقایس��ه با س��ایرین 

موفق باشد. 

تولید براساس سفارش
ای��ن فع��ال ب��ازار در ادام��ه در خصوص 
چگونگی تولید و میزان تولید می افزاید: در 
ایران حدود ۱۰ کارخانه بزرگ تولیدکننده 
داریم ک��ه تمام تولی��دات در و پنجره های 
یو  پی وی س��ی براس��اس نی��از و س��فارش 
مش��تری طراحی می ش��ود. در واقع در این 
صنف، تولید بدون س��فارش نداریم چرا که 
ان��دازه و مدل مورد نظر مش��تری توس��ط 
خودش تعیین می ش��ود که در مجموع اگر 
بازار رونق داش��ته باشد و سفارش ها خوب 
باش��د یک کارخانه تولیدی نرمال، میانگین 
در هشت س��اعت کاری 7۰ تا 8۰ عدد در 

روز تولی��د در و پنجره دارد و در زمان هایی 
که بازار ضعیف اس��ت و س��فارش ها کمتر 

می شود روزانه 4۰ عدد تولید داریم. 

صادراتی که به صرفه نیست
پایمرد در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا 
تولیدات ای��ن صنعت به کش��ورهای دیگر 
هم صادرات دارد یا خیر پاس��خ می دهد: به 
دلیل وارداتی بودن صنعت در و پنجره های 
یو پی وی س��ی و آلومینیوم��ی قیم��ت ارز، 
تاثیر مس��تقیم و بس��زایی روی این صنعت 
می گذارد. یراق آالت مورد استفاده که کامال 
از ترکی��ه یا آلمان وارد می ش��ود و پروفیل 
مرغ��وب هم عموما آلمانی اس��ت البته نوع 
ایران��ی آن هم در بازار اس��تفاده می ش��ود، 
از ای��ن رو کارشناس��ان و فع��االن این بازار 
جملگ��ی معتقدن��د که ص��ادرات این در و 
پنجره ه��ا توجیه اقتصادی ن��دارد، چرا که 
مواد اولیه با قیمت باال وارد کش��ور ش��ده، 
تولیدات با هزینه های بس��یار همراه اس��ت 
و در نهای��ت هزین��ه حم��ل و بارگیری و... 
را به این پروس��ه اضافه کنی��م هزینه تمام 
شده محصول بس��یار باال می رود و مشتری 
 خارج��ی حاض��ر نیس��ت این مبل��غ باال را 

پرداخت کند. 

 کارگاه های پارکینگی
کار خراب کن های بازار

برخ��ی از تولیدات در این صنف توس��ط 
کارگاه ه��ای کوچک به صورت دس��تی و با 
م��واد نامرغ��وب تولید می ش��وند که باعث 
ش��ده بخش��ی از بازار تولیدات استاندارد را 
تحت الش��عاع ق��رار داده و حتی در مواردی 
ذهنیت مش��تری را نسبت به این نوع در و 

پنجره ها منفی کند.
همچنین بر خالف تصور مبتنی بر اینکه 
قیمت پنجره یو پی وی سی تولیدی کارخانه 

بیش��تر از تولی��د کارگاهی اس��ت این امر 
کامال اش��تباه اس��ت چرا که فرآیند تولید 
کارخان��ه ای این محصول ع��الوه بر کیفیت 
باالی تولید در کارخانه قیمت تمام شده آن 
نیز متعادل بوده و به دلیل تیراژ باالی تولید 
هزینه های ثابت بر حجم باالیی از محصول 
سرشکن می شود و میزان هزینه های وارده 

بر واحد تولید اندک خواهد شد. 
وی می افزاید: پروس��ه تولی��د در کارگاه 
یو  پی وی س��ی  پنجره ه��ای  و  در  ب��رای 
معم��وال از کیفیت این محص��ول می کاهد 
چراکه با تمامی دق��ت فرضی در تولید آن 
تجهی��زات به کار گرفته ش��ده در کارگاه ها 
نمی تواند اس��تاندارد فش��ار و جوش الزم را 
برای محصول فراه��م آورد و این امر باعث 
جوش های متقاطع و از  هم  گسیخته خواهد 
ش��د که با فشارهای طبیعی باد یا تغییرات 
فصل��ی دم��ا باع��ث شکس��تگی جوش ها 

می شود.
در تولی��د کارخان��ه ای و مکانی��زه ای��ن 
محص��ول کلیه جوش های باد تحت فش��ار 
اس��تاندارد و به ص��ورت مکانی��زه ص��ورت 
می گی��رد و ای��ن ام��ر ب��ه دوام جوش ه��ا 
و یکپارچگ��ی محص��ول کم��ک بس��یاری 
می کند و محص��ول تولیدی دارای مقاومت 
باالی��ی خواهد بود. باید در نظر داش��ت که 
پنجره های دو جداره یو  پی وی س��ی باید در 
پروسه تولید به صورت اس��تاندارد و نهایت 
دقت با تجهیزات الزم تولید ش��ود چرا که 
تعمی��ر این محصول پس از تولید از کارایی 
آن کاس��ته و یکپارچگی آن را دچار مشکل 
می کند. به ط��ور کلی در تولی��د مکانیزه و 
کارخان��ه ای پنج��ره یو  پی وی س��ی خطای 
نیروی انس��انی به حداقل خود می رس��د و 
به س��بب اتوماسیون تولید، بیش��تر کار با 

دستگاه انجام می پذیرد. 

سرمایه مورد نیاز بازار
پایمرد معتقد اس��ت س��رمایه م��ورد نیاز 
ب��رای این صنف به دو بخش س��رمایه ثابت 
و س��رمایه در گردش تقس��یم می شود. وی 
تصریح می کن��د: برای راه ان��دازی یک خط 
نرمال تولید که ش��امل س��ه خ��ط جداگانه 
تولید، ش��امل خط تولید شیش��ه دو جداره، 
خط تولید در و پنجره آلومینیوم و خط تولید 
در و پنجره یو  پی وی سی می شود حدود 7۰۰ 
تا 8۰۰ میلیون هزینه خرید ماش��ین آالت و 
دس��تگاه های م��ورد نیاز اس��ت، ب��ه عالوه 
حدود 7۰۰ میلیون مواد اولیه نیاز اس��ت تا 
بتوانی��د کار را آغاز کنید. همچنین به دلیل 
اینکه اکثر مش��تریان بعد از تحویل و نصب 
تسویه حساب می کنند حدود یک میلیارد در 
سال شما حس��اب باز دفتری دارید. وی در 
ادامه می افزاید: همچنین حداقل مس��احت 
ب��رای راه اندازی کارخانه ح��دود ۲ هزار متر 
س��الن و حدود ۲5 نفر نیروی انس��انی فنی 

برای اپراتوری دستگاه ها مورد نیاز است. 
این فعال بازار در خصوص چگونگی اخذ 
مجوز ب��رای راه اندازی کارخان��ه می گوید: 
اصلی ترین مجوز برای راه ان��دازی کارخانه 
را بای��د از وزارت صنع��ت بگیری��د که آن 
هم براس��اس موازین خاص خود و در نظر 
گرفتن برخی مسائل محیط زیستی به شما 

مجوز تعلق می گیرد. 

گزارشی در خصوص ورود به صنعت تولید در و پنجره های یوپی وی سی 

پنجرههایبیشتریبازمیشود
شکوفه میرزایی

خبر

سرمایه های آموختنی

همیش�ه  موف�ق  و  باس�ابقه  س�رمایه گذاران  و  کارآفرین�ان  تجربه ه�ای 
می توان�د چ�راغ روش�نی ب�رای ش�روع راه پرتالط�م س�رمایه گذاری باش�د، 
 از ای�ن رو از کارآفرین�ان موف�ق دنی�ا ای�ن س�وال مه�م پرس�یده ش�ده 
»آرزو می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی کسب کرده بودید؟«
در ای�ن بخ�ش هر روز پاس�خ یکی از ای�ن کارآفرینان را نق�ل می کنیم تا 

سرمشق راه تان قرار دهید...

س�رمایه گذار فردی باید همانند یک سرمایه گذار رفتار کند، نه بورس باز. این 
ب�ه آن معناس�ت بتواند هر خریدی ک�ه می کند در هر قیمت�ی توجیه اقتصادی 
داش�ته باش�د و بتواند ثابت کند خریدی که کرده ارزشش بیشتر از پولی است 

که پرداخت کرده. 
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به دلیل وارداتی بودن صنعت در و 
 پنجره های یو پی وی سی  و آلومینیومی،

 قیمت ارز، تاثیر مستقیم و بسزایی روی 
این صنعت می گذارد. یراق آالت مورد 
استفاده که کامال از ترکیه یا آلمان و با 
قیمت های باال وارد می شود و پروفیل 

مرغوب هم عموما آلمانی است از این رو 
کارشناسان و فعاالن این بازار جملگی 
معتقدند که صادرات این در و پنجره ها 

توجیه اقتصادی ندارد

اس��تاندار گیالن از تش��کیل باش��گاه سرمایه گذاری به 
منظ��ور ایجاد تعامل س��ازنده و هدفمن��د بین نخبگان، 

فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران خبر داد. 
به گزارش تسنیم، محمدعلی نجفی با بیان اینکه بهره گیری 
از فضای جدید بین المللی برای رونق اقتصادی در استان ها 
که با کوشش های دولت تدبیر وامید به وجود آمده، نیازمند 
اقدامات مبتکرانه و نوآورانه اس��ت، اظهار داش��ت: از آنجا که 
یکی از اهداف این باش��گاه ایجاد یک تش��کل خبره، آگاه و 
کاردان به عنوان بازوی مشورتی در موضوعات خرد و کالن 
اقتصادی استان با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی است، 
فرم عضویت آن نیز در سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری 

گیالن درج شده است. 
وی با بیان اینکه این باش��گاه س��رمایه گذاری در فضای 
مج��ازی ذیل وب س��ایت این مرکز تش��کیل می ش��ود، 
افزود: کارشناس��ان خبره و مطلع دس��تگاه های اجرایی، 
اعض��ای نهاده��ا و تش��کل های غیردولت��ی حرف��ه ای، 
تخصص��ی و علم��ی مرتبط با س��رمایه گذاری، مدیران و 
فعاالن واحدهای اقتصادی موفق، کارآفرینان، نوآوران و 
نخبگان، اقتصادی و اساتید ودانشجویان نخبه می توانند 

در این باش��گاه عضو ش��وند.  اس��تاندار گیالن با اشاره به 
اینکه باشگاه سرمایه گذاری مرکز خدمات سرمایه گذاری 
خارج��ی گی��الن ی��ک تش��کل غیردولتی اس��ت، گفت: 
گس��ترش دامنه کمی و کیفی تعامل بین اندیش��مندان 
مختلف علمی، تخصصی و علوم کاربردی از اهداف باشگاه 
سرمایه گذاری گیالن است.  نجفی، ایجاد تعامل سازنده و 
هدفمند بین نخبگان، فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
پیرامون شناس��ایی فرصت های سرمایه گذاری و مباحث 
توس��عه اس��تان، شناسایی چالش های س��رمایه گذاری و 
محیط کس��ب و کار اس��تان و ارائه راهکارهای علمی در 
این زمینه را از ماموریت و وظایف این باشگاه دانست. 

وی تصریح کرد: دستیابی به یک اجماع نظر درخصوص 
محورهای توسعه استان، ایفای نقش بازوی مشورتی برای 
مرکز و همچنین تصمیم سازی برای مدیران و مسئوالن 
عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی 
در بخش دولتی و خصوصی، آماده سازی مقدمات برگزاری 
نشس��ت های کارشناسی و همایش های علمی- کاربردی 
در راستای تبیین و تحلیل فرصت های اقتصادی از دیگر 

اهداف باشگاه سرمایه گذاری گیالن است. 

عضو کمیس��یون گردش��گری اتاق ایران با اش��اره به 
فضای موجود ایجاد ش��ده بع��د از بیانیه لوزان در حوزه 
گردش��گری گفت: برای توسعه زیرساخت ها و روبناهای 

گردشگری نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم. 
ج��الل مفی��دی در گفت وگو با مهر ب��ا تاکید بر تمایل 
س��رمایه گذاران خارجی برای س��رمایه گذاری در کش��ور 
اف��زود: توافقات صورت گرفته در زمینه هس��ته ای به طور 
قطع تمامی حوزه ها از جمله صنعت گردشگری را متحول 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه افزایش حجم تقاضا برای سفر 
به ایران روبه افزایش اس��ت ادامه داد: تصویر مثبتی که در 
حال حاضر بعد از تفاهم لوزان در رسانه های غربی از کشور 
س��اخته شده اگر با سیاست درس��ت همراه شود به رونق 
بی سابقه صنعت گردش��کری ایران خواهد انجامید. عضو 
کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفت: ایران در رسانه های 
جهان به عنوان یک مقصد گردش��گری مطرح شده است. 
رشد چشمگیر ورود گردشگران به ایران بیش از همه تحت 
تاثیر معرفی جاذبه های این کشور در رسانه های خارجی و 
فعاالن این صنعت برای معرفی توانمندی های کش��ور در 

عرصه گردشگری است. 

مفیدی افزود: جذب سرمایه ها برای تکمیل زیرساخت ها 
و تربیت نیروی انس��انی متخصص در حوزه گردش��گری 
ام��ری ضروری اس��ت. مفیدی گفت: در زیرس��اخت های 
جذب سرمایه های بین المللی و تعریف مقاصد و مسیرهای 
جدید سفر در کش��ور انجام پذیرد، بازاریابی گردشگری و 
پیوس��تن به زنجیره جهانی سفر و هتل سازی در زمینه ای 
از روابط بین المللی صلح آمیز ممکن و معنادار خواهد بود؛ 
زمین��ه ای که آرامش را به این می��دان متالطم بازگرداند. 
وی بازس��ازی تصوی��ر ای��ران در اذه��ان جهانی، تضمین 
امنیت برای گردش��گران و ارائه خدمات در حد استاندارد 
و ب��ا قابلیت رقابت با برنامه های جهانی را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: الزمه توس��عه گردشگری در هر کشور وجود 
فضای مثبت بین المللی نس��بت به آن است. وی افزود: با 
برداشته شدن تحریم ها در کش��ور، گشایش های فراوانی 
در فضای کسب و کار گردشگری فراهم خواهد آمد. تفاهم 
حاصل ش��ده موفقیت بس��یار بزرگ و قابل توجهی برای 
ایران در حوزه دیپلماس��ی و اقتصاد است، از این رو بسیار 
بدیهی است که بخش گردشگری تحت تاثیر این اتفاق، با 

فرصت های تازه ای روبه رو خواهد شد. 

باشگاه سرمایه گذاری گیالن راه  اندازی می شود توسعه زیرساخت های گردشگری با سرمایه گذاری خارجی
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اصالح قوانین، الزمه جذب 
سرمایه گذاری خارجی

پی��ش از اعم��ال تحریم ه��ای س��نگین اخیر 
علی��ه ایران، مق��رر بود که س��رمایه گذاری های 
کالن خارجی در بخش های پتروش��یمی و نفت 
اتف��اق بیفت��د ام��ا بعد از ای��ن تحریم ه��ا، این 
روند متوقف ش��د. ح��ال پس از ص��دور بیانیه 
ل��وزان و منت��ج ش��دن آن به توافق هس��ته ای 
می��ان ایران و گ��روه 1+5 قطعا دوب��اره میزان 
س��رمایه گذاری خارجی در بخش ه��ای مختلف 
اقتص��ادی کش��ورمان افزایش خواه��د یافت و 
س��رمایه گذاران اروپای��ی و آمریکای��ی حض��ور 

چشمگیری خواهند داشت.
در ای��ن میان نکته این اس��ت ک��ه اگر به دنبال 
ایج��اد جه��ش اقتصادی در کش��ور هس��تیم باید 
س��رمایه گذاران خارج��ی را به س��مت پروژه های 
و  گاز  نف��ت،  بخش ه��ای  در  وی��ژه  ب��ه  ب��زرگ 
پتروش��یمی هدایت کنیم زی��را جایی که می توانیم 
بیش��ترین حج��م ورود پول به کش��ور را داش��ته 
باش��یم، پروژه ه��ای نفت��ی و پاالیشگاه هاس��ت و 
می توان درآمد حاصل از آنها را به صندوق توسعه 

مل��ی انتق��ال داد. 
البت��ه ای��ن س��خن ب��دان معن��ا نیس��ت ک��ه 
س��رمایه گذاری خارج��ی در پروژه ه��ای کوچ��ک 
بای��د اتفاق نیفت��د، بلکه این بح��ث از این جهت 
مطرح می ش��ود ک��ه یک پ��روژه نفت��ی می تواند 
30تا 40 میلیارد دالر س��رمایه گذاری را جذب کند 
اما در مورد پروژه های کوچک باید 50 پروژه اجرا 
ش��ود تا این مقدار س��رمایه جذب ش��ود. از سوی 
دیگر معم��وال بازده پروژه های نفت��ی کوتاه مدت 
اس��ت. بنابراین هدای��ت س��رمایه گذاران خارجی 
به س��مت پروژه های نفتی و پتروش��یمی می تواند 
عقب افتادگی ها و رش��د منفی ناشی از تحریم ها را 

تا حدود زیادی جبران کند. 
اما در مورد س��رمایه گذاری خارجی در بورس 
پ��س از لغو تحریم ه��ا، باید به این نکته اش��اره 
کرد ک��ه در س��ال های اخیر به دلی��ل تغییرات 
ن��رخ ارز و برخ��ی بی ثباتی ه��ا، س��رمایه گذاران 
خارج��ی تمایل��ی ب��رای ورود به ب��ورس ایران 
نداش��تند. اما اگر همانند دو سال اخیر ثبات در 
ن��رخ ارز باقی بماند و ثبات سیاس��ی و اقتصادی 
کاملی نیز حاصل ش��ود، ممکن اس��ت بخشی از 
ایران  بورس  وارد  خارج��ی  س��رمایه گذاری های 
ش��ود. البته س��رمایه گذاری خارج��ی در بورس 
و  مس��تقیم  تولی��د  در  س��رمایه گذاری  مانن��د 
مان��دگار نیس��ت و ممکن اس��ت در صورتی که 
ش��رایط الزم در ب��ورس وجود نداش��ته باش��د، 
س��رمایه گذاران خارجی از این بازار خارج شوند.

ب��ه طور کلی می توان گفت ک��ه آثار لغو تحریم ها 
از هم اکنون ب��ا ورود گروه های تج��اری خارجی به 
ایران مشخص است و در همین رفت وآمدها احتمال 
اینکه سرمایه گذاران در هر بخش و صنعتی مشخص 
ش��وند، بسیار زیاد است. البته تمام اینها مستلزم آن 
است که منع قانونی وجود نداشته باشد و تمام موانع 

بین المللی برداشته شود. 
در ای��ن رابطه بزرگ ترین تحریم��ی که لغو آن 
می تواند بس��یار کارگش��ا باش��د، تحریم سوئیفت 
بانک��ی اس��ت ک��ه لغ��و آن موجب رف��ع نیمی از 
مش��کالت پی��ش روی س��رمایه گذاری، تج��ارت و 
فعالیت اقتصادی خواهد شد. زیرا تحریم سوئیفت 
بانک��ی موجب ش��ده ک��ه انتقال پول ب��ا باالترین 
هزین��ه انجام ش��ود و اگ��ر این تحریم لغو ش��ود، 
هزینه س��رمایه گذاران و تجار به میزان 10درصد 
کاه��ش خواهد یاف��ت و می توانند ای��ن هزینه را 

صرف خرید کاالهای بیشتری کنند. 
ام��ا نکت��ه ای ک��ه در رابط��ه با س��رمایه گذاری 
خارجی در کش��ورمان باید در نظر داش��ته باشیم 
این است که سرمایه گذاری واقعی و بازدهی آن به 
طور عمده در س��ال 2016 میالدی اتفاق خواهد 
افتاد و نمی توانیم توقع داش��ته باشیم که بالفاصله 
پس از حصول توافق هسته ای در تیرماه، رقم های 
نجومی س��رمایه گذاری خارجی انجام شود و قطعا 
این موضوع زمان بر اس��ت. ام��ا پیش بینی من این 
اس��ت که در سال جاری میالدی 10 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران انجام ش��ود و 
در س��ال های آینده این رقم افزایش چش��مگیری 

خواهد داش��ت. 
موض��وع دیگر این اس��ت ک��ه س��رمایه گذاران 
خارج��ی قطع��ا ب��ه دنب��ال بازدهی و س��ود باال 
هس��تند. در واقع خارجی ها بهترین تکنولوژی ها و 
ماش��ین آالت را وارد می کنند و در مقابل خواهان 

سود بیشتری هستند. 
ج��ذب  در  ن��کات  مهم تری��ن  از  یک��ی  ام��ا 
س��رمایه گذاری خارج��ی ای��ن اس��ت ک��ه باید 
وضعی��ت کس��ب و کار را در کش��ورمان بهب��ود 
بخش��یم و قوانین مرتبط ب��ا آن را اصالح کنیم. 
در حال حاضر، در کش��ور م��ا اگر فردی بخواهد 
ب��ه اخذ مجوز یا تهیه زمین برای آغاز کار اقدام 
کن��د باید ماه ه��ا دوندگی کند و ای��ن در حالی 
اس��ت که در کش��ور ترکی��ه اخذ مجوز کس��ب 
ی��ا صنعت در مدت 24 س��اعت انجام می ش��ود. 
در ای��ن ش��رایط بای��د ای��ن موض��وع را درنظر 
داش��ته باش��یم ک��ه س��رمایه گذاران خارجی به 
دنبال راه اندازی س��ریع جریان تولید هس��تند و 
در صورت��ی که دول��ت مس��اعدت الزم را برای 
اص��الح قوانی��ن کس��ب و کار نداش��ته باش��د، 
س��رمایه گذاران خارجی به کش��ور م��ا نخواهند 
آم��د. البت��ه ات��اق بازرگانی هم در ح��ال انجام 

اقداماتی برای کمک به اصالح این روند است. 
ب��ه  از ورود  پی��ش  س��رمایه گذاران خارج��ی 
ب��ازار ای��ران مطالع��ات الزم و بس��یار دقیقی را 
ب��رای انتخ��اب صنایع مناس��ب س��رمایه گذاری 
انج��ام می دهند و ما ه��م می توانیم از این نحوه 
مدیریت اس��تفاده کنیم تا پایه رشد خود را اشتباه 

نگذاریم. 

توافق لوزان؛ تسهیل گر جذب 
سرمایه های خارجی 

پس از توافق لوزان، موضوعات متعددی مورد توجه 
کارشناسان اقتصادی و مفسران سیاسی قرار گرفت. 
موضوعات��ی که ب��ه مواضع دیپلماتی��ک و اقتصادی 
دولت ایران پس از خ��روج از تحریم های بین المللی 
می پرداخت. در این میان یکی از مهم ترین پیامدهای 
توافق لوزان، مس��ئله باز ش��دن باب روابط اقتصادی 
کش��ورهای مختل��ف با ایران اس��ت. مس��ئله ای که 
نویدبخش چش��م انداز امیدوارانه ای از سرمایه گذاری 
دولت های غربی در ایران اس��ت. اما به نظر می رسد، 
س��رمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در نقاطی 
خاص از اقتصاد ایران تمایل بیش��تری دارند. اگرچه 
ای��ن تمای��ل هیجان انگیز اس��ت اما ب��ه مدیریت و 

بهره برداری مناسبی نیاز دارد. 

شرکت های نفتی و مرزهای جدید تجارت 
با توج��ه به اینکه عمده ص��ادرات ایران در بخش 
نفت و گاز صورت می گیرد، نش��ریه تلگرام به بررسی 
وضعی��ت ش��رکت های نف��ت و پتروش��یمی، پس از 
تحری��م پرداخت��ه و هم��کاری این ش��رکت ها را با 
شرکت های بین المللی نفت و صنایع وابسته، سودآور 
تلقی کرده است. افزایش میدان های صادرات ایران و 
باال رفتن درآمدهای نفتی ایران، عاملی تشویق کننده 
برای شرکت های غربی خواهد بود تا ایران را به عنوان 
یک کشور مناسب برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. 
این اتفاقی اس��ت که تا پی��ش از لغو تحریم ها تقریباً 
ناممک��ن ب��ه نظر می رس��ید و  جز تعدادی ش��رکت 
محدود چینی و هندی، ش��رکت های معتبر دیگری 

در حوزه نفت با ایران معامالت رسمی نداشتند. 

شرکت های خودروسازی به سوی تغییر 
می رانند 

نش��ریه رس��می جمهوری آذربایجان »آذرنیوز«، 
ب��ه بخ��ش خودروس��ازی ای��ران توجه نش��ان داده 
اس��ت. در بخش��ی از مقاله این نش��ریه با اش��اره به 
احتمال کاهش قیمت قطع��ات خودروهای وارداتی 
پ��س از لغو تحریم ها و بکر بودن بازار خودروس��ازی 
ایران، به تمایل ش��رکت های خارجی برای همکاری 
با خودروس��ازان ایران اشاره ش��ده  است. هم اکنون 
صنعت خودروس��ازی ای��ران، در منطق��ه خاورمیانه 
ب��ا رقم 10 درصد از تولید ناخال��ص داخلی، یکی از 
پرتولید ترین بخش های اقتصادی محسوب می شود. 
از س��وی دیگر ایران رده هجدهم جهانی را در زمینه 
تولید خودرو داراست. بر این اساس نه تنها کشورهای 
اروپایی، بلکه کش��ورهای خودروسازی آمریکایی نیز 
برای همکاری با بخش خودروسازی ایران ابراز تمایل 

می کنند. 

ایران؛ کشوری با پتانسیل هایی بی شمار 
نش��ریه بلومب��رگ در گزارش��ی بس��یار جالب به 
حض��ور مجدد س��رمایه گذاران خارجی در هتل های 
لوک��س ایرانی پ��س از لغو تحریم ها پرداخته اس��ت 
و اشاره کرده، از س��ال 2009 که شدت تحریم های 
هس��ته ای علیه ایران افزایش یاف��ت تاکنون، حضور 
س��رمایه گذاران خارج��ی در هتل ه��ای ایران��ی به 
مسئله ای کمیاب بدل شده بود. از سوی دیگر چارلز 
رابرتس��ون، از اقتصاددانان ارشد یکی از شرکت های 
س��رمایه گذاری مستقر در لندن، وضعیت فعلی ایران 
را وضعیتی مش��ابه وضعیت ترکیه در س��ال 2004 
میالدی ارزیابی می کند؛ س��الی که ترکیه ش��روع به 
پیش��رفت های همه جانبه کرد. به عقیده رابرتس��ون 
ش��رایط اقتص��اد ایران ب��ا وج��ود تعداد بی ش��مار 
فرصت های س��رمایه گذاری، در حالت  گذار به سوی 
توس��عه و پیش��رفت اقتصادی قرار دارد. تا جایی که 
پیش��رفت در ایران با توجه به موقعیت اس��تراتژیک 
و ذخای��ر عظیم نف��ت و گاز، از ترکیه نیز مطلوب تر 

ارزیابی می شود. 

بازار بورس؛ هدف بسیاری از شرکت های 
خارجی

طب��ق نظر مفس��ران وال اس��تریت ژورن��ال، بازار 
بورس ای��ران، یکی از بکر ترین مکان ها با پتانس��یل 
باال، برای س��رمایه گذاری شرکت های خارجی است. 
تا پیش از لغو تحریم ها، ش��رکت های غربی، توانایی 
ورود به بازار بورس و اوراق بهادار ایران را نداشتند و 
تعداد شرکت های خارجی حاضر در بازار بورس ایران 
ناچیز بود اما به نظر می رس��د بسیاری از شرکت های 
خارج��ی، پس از لغو تحریم ها نخس��ت تمایل دارند 
به ایجاد نمایندگی و ش��عب متعدد در ایران به ویژه 
پایتخت این کش��ور  )به عنوان قلب اقتصادی ایران( 
پرداخته و س��پس به س��رمایه گذاری در بازار بورس 
این کش��ور اقدام کنند. بر همین اساس  »دومینیک 
اینگ��رام« مش��اور ام��ور مرب��وط به سیاس��ت های 
س��رمایه گذاری خارج��ی بریتانی��ا از تصمیم دولت 
بریتانی��ا برای تاس��یس صندوق س��رمایه گذاری در 
ته��ران خبر داد. وی در مصاحبه اخیر خود با رویترز 
اع��الم کرد، با توجه به اینکه تا پیش از لغو تحریم ها 
رواب��ط اقتص��ادی ای��ران و بریتانیا نزدی��ک به صفر 
بوده اس��ت، بریتانیا تصمیم دارد با تاسیس صندوق 
اعتب��اری در ایران، به روابط ارزی و اقتصادی خود با 

این کشور اعتبار و رسمیت بخشد. 

مرزهای پر ارزش ایران زمین
نکت��ه ای که در برخ��ی مقاالت به عن��وان یکی از 
پتانس��یل های اقتص��ادی ایران ذکر ش��ده، موقعیت 
مناس��ب سوق الجیش��ی این کشور اس��ت. به عقیده 
برخی، ایران به س��بب وضعیت مناسب جغرافیایی، 
می تواند میزبان بس��یاری از شرکت های بین المللی و 
سرمایه گذارهای خارجی باشد. بسیاری از شرکت های 
غربی که تا پیش از این به س��بب تحریم ها ناچار به 
استفاده از مس��یرهای دورتر و گران قیمت تری برای 
مب��ادالت تجاری خود بوده ان��د، از این پس از طریق 
مرزهای ای��ران می توانند هزینه ه��ای صادرات را به 

حداقل برسانند. 

آزموده

احم��د پورفالح، رییس کمیس��یون 
صنای��ع اتاق بازرگانی ای��ران و رییس 
اتاق بازرگان��ی ای��ران و ایتالیا معتقد 
است که توافق هسته ای و لغو تحریم ها 
حداکثر می تواند 30 درصد مش��کالت 
پی��ش روی تولی��د، س��رمایه گذاری و 
ج��ذب س��رمایه گذار خارج��ی را رفع 
کند. مابقی مش��کالت مرتبط با سایر 
ضعف های اقتصادی است که باید طرح 

دیگری برای آن اندیشید. 
ب�ه دنب�ال حص�ول ی�ک توافق 
می�زان  قاعدت�ا  هس�ته ای، 
در کشور  س�رمایه گذاری خارجی 
م�ا افزایش خواه�د یافت. در حال 
حاض�ر در کش�ور ما تا چ�ه اندازه 
آمادگی برای جذب سرمایه گذاران 

اروپایی وجود دارد؟ 
پارامتره��ای جذب س��رمایه گذاری 
در تم��ام دنیا تقریبا یکس��ان و تعریف 
ش��ده اس��ت. امنیت برای س��رمایه و 
س��رمایه گذار، نبود شوک های سنگین 
در اقتصاد، وجود یک سیس��تم بانکی 
کارآمد، ارتباط با شبکه های بین المللی 
پول و س��رمایه، وجود ی��ک قانون کار 
منصفان��ه و منطق��ی براس��اس منافع 
طرفین، نبود فس��اد اداری و مالی، باال 
بودن بهره وری نیروی انسانی، قدرت و 
سرمایه گذاری ها،  نقدشوندگی  سرعت 
داش��تن ی��ک ب��ورس واقعیت گ��را و 
غیرحبابی، سیستم حمل و نقل مطمئن 
و ب��ا کیفی��ت باال، وج��ود یک گمرک 
چاب��ک و س��ریع، عدم وج��ود قوانین 
بازدارنده و دس��ت وپاگیر، پایبندی به 
قوانین موجود و پرهیز از قانون گریزی 
یا تفس��یر قوانین به نف��ع خود، وجود 
برنام��ه و مدیریت مطلوب در کش��ور 
موردنظ��ر، وج��ود اس��تراتژی ب��رای 
توس��عه در هر بخش، پایین و مناسب 
ب��ودن پارامتره��ای مرتبط ب��ا اقتصاد 
براس��اس معیاره��ای بان��ک جهانی و 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول، دولت��ی 
نبودن اقتص��اد، باال بودن قدرت خرید 
مردم، نبود تورم باال و رکود س��نگین 
و به طورکلی نب��ود بیماری هلندی در 
اقتص��اد، تضمین خروج آس��ان س��ود 
یا اصل س��رمایه و پایی��ن بودن درجه 

ریسک سرمایه گذاری از مهم ترین این 
پارامترهاست. 

ح��ال این س��وال مطرح اس��ت که 
در کش��ور م��ا ب��ا لغ��و تحریم ها چه 
پارامترهای��ی از الزام��ات مذکور برای 
س��رمایه گذاری کنار می رود؟  به نظر 
م��ن معدودی از ای��ن تنگناها و موانع 
جذب س��رمایه از سیس��تم اقتصادی 
و مدیریتی حذف می ش��ود و قس��مت 
قابل توجه آن باق��ی می ماند. کما اینکه 
پن��ج س��ال پیش ک��ه هن��وز تحریم 
س��نگینی در اقتصاد وجود نداشت، ما 
در جذب سرمایه خارجی کامال ناموفق 
بودیم. توجه داش��ته باش��ید زمانی که 
س��رمایه گذار داخلی به دلیل مشکالت 
موج��ود تمایلی برای س��رمایه گذاری 
ن��دارد، چگون��ه انتظ��ار داری��م ک��ه 
انتقال  ب��رای  خارج��ی  س��رمایه گذار 

سرمایه خود به ایران پیش قدم شود. 
تحریم ه��ا حداکثر  لغو  به طورکل��ی 
می تواند 30 درصد مشکالت پیش روی 
ج��ذب  و  س��رمایه گذاری  تولی��د، 
سرمایه گذار خارجی را رفع کند. مابقی 
مش��کالت مرتبط با س��ایر ضعف های 
اقتصادی اس��ت که باید طرح دیگری 

برای آن اندیشید. 
انتخاب س�رمایه گذاران خارجی 
بای�د به چه صورت باش�د و بر چه 
مبنایی انجام ش�ود که بیش�ترین 
نتیج�ه را در اقتص�اد کش�ورمان 

داشته باشد؟  
باید ب��رای جذب س��رمایه گذاری از 
کش��ورهایی ک��ه در دوره تحریم با ما 
بد اخالقی نکردند و دست به شیطنت 
نزدند، اس��تقبال کنیم. به طورکلی اگر 
در درج��ه اول بتوانی��م س��رمایه های 
ایرانی��ان خ��ارج از کش��ور را ج��ذب 
کنیم، اقدام بسیار مناسبی است. البته 
ش��رکت های چند ملیتی خارجی قوی 
نیز می توانند با سرمایه خود تکنولوژی 
و سیستم های جدید را به داخل کشور 
هدایت کنن��د و در عین حال کیفیت 
و کمیت محصوالت و خدمات کش��ور 
م��ا نیز به این وس��یله ارتقا می یابد. به 
عبارت دیگر هم سرمایه و هم سیستم 

و برنامه را جذب خواهیم کرد. 

ات��اق  محم��ود توالی��ی، ریی��س 
بازرگان��ی کاش��ان و از فعاالن عرصه 
واردات و ص��ادرات معتقد اس��ت که 
NGO ه��ا و تش��کل ها می توانن��د 
مشاوران خوبی برای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مورد اولویت بندی 
ج��ذب س��رمایه گذاری در ش��رایط 

پساتحریم باشند. 
پ�س از حص�ول تواف�ق جامع 
هس�ته ای می�ان ای�ران و گ�روه 
س�رمایه گذاری  می�زان   5+1
افزایش  خارج�ی در کش�ورمان 
خواه�د یافت و س�رمایه گذاران 
در  نی�ز  آمریکای�ی  و  اروپای�ی 
اقتص�ادی  مختل�ف  بخش ه�ای 
ای�ران حضور خواهن�د یافت. در 
کدام یک از بخش های اقتصادی 
آمادگی برای جذب س�رمایه های 
 خارجی در ش�رایط پس�اتحریم 

وجود دارد؟
پرواض��ح اس��ت ک��ه در ش��رایط 
پساتحریم قیمت تمام شده تولیدات 
داخلی کاه��ش خواهد یافت و رونق 
در بخش تولید حاصل خواهد ش��د و 
امکان رقابت پذی��ری کاالهای ایرانی 
در عرص��ه بین الملل��ی بهبود خواهد 

یافت. 
از سوی دیگر، در ش��رایط تحریم 
این امکان برای برخی از منابع وجود 
نداش��ت که ماش��ین آالت و امکانات 
خ��ود را به روز کنن��د. قاعدتا پس از 
لغ��و تحریم ها برای ای��ن صنایع نیز 
فرصت های��ی به وج��ود می آی��د که 
اعتب��ارات بین الملل��ی و امکانات  از 

استفاده کنند.
 ب��ه عبارتی پ��س از لغو تحریم ها، 
برخی از درهای بس��ته باز می شود و 
برخ��ی از ارتباطات و امکاناتی که در 
شرایط تحریم قطع شده بود، دوباره 
برق��رار می ش��ود و بانک های داخلی 
بس��یار آس��ان تر خواهند توانست به 
برخی از مس��ائل و موضوعات مرتبط 

با کار خود بپردازند. 
حص��ول  از  پ��س  قاعدت��ا  ام��ا 

توافق هس��ته ای و ورود به ش��رایط 
پساتحریم، در برخی از بخش ها مانند 
زیرس��اخت های صنعت نفت و فوالد 
که خس��ارت بیش��تری را در شرایط 
تحریم متحمل شدند، سرمایه گذاری 

خارجی افزایش خواهد یافت.
 البت��ه این امی��دواری وجود دارد 
برخ��ی از صنایع��ی که در ش��رایط 
تحریم به ش��دت از دنیا عقب ماندند 
مث��ل خودرو بتوانند خ��ود را به روز 

کنند. 
در صورت وجود چه ش�رایطی 
ام�کان تحقق موضوع�ات مورد 

اشاره شما وجود دارد؟
این اتفاق ها رقم نخواهد خورد مگر 
اینکه شرایط عمومی کشور آمادگی 
دستیابی به چنین وضعیتی را داشته 
باشد. البته در شرایط تحریم، بسیاری 
از بنگاه ه��ای مالی و صرافی ها منافع 
کالنی را به دست آوردند و امیدواریم 
پس از لغو تحریم ها برای عادی سازی 

روند اقتصاد مزاحمت ایجاد نکنند. 
در آن مقطع زمانی باید چگونه 
سرمایه گذاران خارجی را هدایت 
کنیم تا اس�تفاده بهینه و مفیدی 

از شرایط داشته باشیم؟
قاعدتا س��رمایه گذاری خارجی در 
ای��ران در غی��ر از چند م��دل که در 
دنیا رواج اس��ت، اتفاق نخواهد افتاد 
و در هر قالب و مدلی که قرار بگیرد، 
الزام��ات خود را خواهد داش��ت. اگر 
بحث مش��ارکت مطرح باشد، شریک 
تجاری حتما خود محاس��به خواهد 
ک��رد و در بخش��ی س��رمایه گذاری 
می کند که بازده و ش��رایط مطلوب 

داشته باشد. 
در م��واردی نی��ز وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت می تواند اولویت هایی 
را ب��رای س��رمایه گذاری خارجی در 
ش��رایط پس��اتحریم تعیین کند که 
در این رابطه NGO ها و تش��کل ها 
می توانند مشاوران بسیار خوبی برای 
اولویت بن��دی در م��ورد صنایعی که 

قرار است توسعه یابند، باشند.

احمد پورفالح: 

لغو تحریم ها 30 درصد مشکالت جذب 
سرمایه را رفع می کند

محمود توالیی:

تشکل ها مشاوران اولویت بندی جذب 
سرمایه گذاری خارجی باشند

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

دیدگاه

ص�دور بیانی�ه ل�وزان و احتم�ال تبدیل آن به توافق جامع هس�ته ای میان 
ای�ران و گ�روه 1+5 دریچ�ه جدیدی را از امیدواری نس�بت به بهبود وضعیت 
اقتصادی کش�ور گش�وده است. کارشناس�ان بر این باورند که پس از حصول 
توافق جامع هس�ته ای، س�رمایه گذاری در ایران از جذابیت باالیی برخوردار 
خواهد ش�د و عالوه بر کش�ورهایی مانند چین و روس�یه که در شرایط تحریم 
نیز سرمایه گذاری هایی را در اقتصاد ایران انجام می دادند، کشورهای اروپایی 
و آمریکایی هم به حضور در اقتصاد کش�ورمان تمایل خواهند داش�ت. البته 

صاحب نظ�ران معتقدن�د ک�ه باید ضمن اصالح قوانین مرتبط با کس�ب وکار و 
سرمایه گذاری و مساعدت دولت در این زمینه، هدایت سرمایه گذاری خارجی 
به گونه ای انجام شود که اقتصاد ایران بیشترین بهره را از این شرایط داشته 
باشد. هرچند که برخی نیز بر این باورند که توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها 
بخشی از مشکالت جذب سرمایه های خارجی را رفع خواهد کرد و باید برای 
مابقی مشکالت به فکر طرح های دیگری بود. »فرصت امروز« در گفت وگو با 
تعدادی از فعاالن عرصه اقتصادی، مش�کالت و چالش های پیش روی جذب 
س�رمایه گذاران خارجی و چگونگی هدایت این س�رمایه گذاران را به س�مت 

بخش های اقتصادی دارای ظرفیت و پتانسیل مورد بررسی قرار داده است.

چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی در شرایط پساتحریم بررسی می شود

خارجیهاسرمایهبدونبرنامهنمیآورند
سیدحسین سلیمی

المیرا اکرمیرییس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران

فرام��رز م��رادی، عض��و هی��ات 
رییس��ه انجم��ن مدی��ران صنایع 
خراس��ان رضوی معتقد اس��ت که 
بای��د تدابیر الزم اندیش��یده ش��ود 
ت��ا س��رمایه گذاری های خارجی به 
س��مت بخش های تولیدی هدایت 
شود. به گفته این فعال اقتصادی اگر 
س��رمایه گذاری های جدید خارجی 
در جهت تولید جذب ش��ود، منافع 
کشور ما تامین و ضمن اشتغال زایی، 

از تورم جلوگیری خواهد شد. 
در  می دانی�د  ک�ه  همان ط�ور 
کش�ورهایی  تحری�م  ش�رایط 
مانند چین و روسیه در اقتصاد 

ای�ران حضور داش�تند. پس از 
حصول توافق جامع هس�ته ای، 
س�رم��ایه گذاری کش�ورهای 
اروپایی و آمریکایی در اقتصاد 
خواه�د  افزای�ش  کش�ورمان 
یاف�ت. به نظر ش�ما جذب این 
س�رم��ایه گذاری ها ب���ای�د 
درچه بخش هایی باشد تا سود 
بیش�تری برای کشور ما داشته 

باشد؟  
قدر مس��لم این اس��ت ک��ه باید 
کش��ورهایی مانند چین و روسیه را 
در مورد سرمایه گذاری حفظ کنیم 
زیرا در ش��رایط بحران این کشورها 

در کنار ما بودند. اما در مورد جذب 
سرمایه گذاری های جدید باید به این 
موضوع توجه داش��ته باشیم عمده 
اهداف کشورهایی که پس از حصول 
توافق هسته ای برای سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران می آیند، این اس��ت 
که بیش��تر برای خود حفظ منافع 
کنند تا برای کش��ور م��ا. بنابراین 
تمایل این کشورها آن است که در 
بخش خدمات و اموری که به تولید 
ارتباط زیادی ندارد، وارد ش��وند تا 
سریع تر بتوانند سرمایه گذاری خود 
را به س��وددهی برس��انند. در واقع 
ما بای��د تدابیر الزم را بیندیش��یم 

که س��رمایه گذاری های خارجی را 
به س��مت تولید هدایت کنیم. اگر 
س��رمایه گذاری های جدید خارجی 
در جهت تولید جذب ش��ود، منافع 
کشور ما تامین و ضمن اشتغال زایی، 

از تورم جلوگیری خواهد شد. 
در کشور ما چقدر آمادگی برای 
ج�ذب س�رمایه های خارج�ی 
وج�ود دارد؟  ب�ه نظر ش�ما در 
ح�ال حاض�ر موانع بر س�ر راه 

جذب این سرمایه ها چیست؟ 
در کشور ما باید قوانین مربوط به 
سرمایه گذاری های خارجی تسهیل 
ش��ود و به وی��ژه امنی��ت اقتصادی 

وجود داشته باشد تا سرمایه گذاران 
به راحت��ی بتوانن��د وارد کش��ور ما 
ش��وند و از ای��ن موض��وع مطمئن 
باشند که منافع آنها حفظ می شود. 
موض��وع دیگر این اس��ت ک��ه باید 
در کش��ور ما برنامه برای چگونگی 
س��رمایه گذاری های  از  اس��تفاده 
خارج��ی در ش��رایط پس��اتحریم 
وجود داش��ته باشد. به عبارت دیگر 
بای��د این موضوع ارزیابی ش��ود که 
در اس��تان های مختلف کش��ورمان 
مزیت های صنعتی کدام هس��تند و 
سرمایه گذاری های خارجی در همان 

جهت جذب شوند. 

فرامرز مرادی: 

سرمایه گذاری های خارجی به بخش های تولیدی هدایت شود



رادیوهمدیجیتالیمیشود
نروژ قصد دارد تا س��ال 
2017 ارس��ال ام��واج 
رادیویی روی موج اف ام 
را متوقف کند.  به گزارش رویترز، نروژ اعالم کرده در اقدامی 
که احتماال نخستین مورد تبدیل سیستم رادیویی به دیجیتال 
در سطح جهان خواهد بود، موج اف ام را کنار خواهد گذاشت. 
این کشور تعطیلی رادیو اف ام را در 11 ژانویه 2017 شروع 
خواهد کرد و قصد دارد ارسال امواج اف ام به مناطق شمالی 
کشور را تا 13 دسامبر 2017 متوقف کند. با اعالم این خبر از 
سوی وزارت فرهنگ نروژ، این کشور به نخستین کشوری که 
رادیو اف ام را کنار می گذارد تبدیل می شود. این اقدام با هدف 
صرفه جویی و ارتقا به رادیو دیجیتال انجام می ش��ود. نروژ 
می گوید رادیو دیجیتال برای شنوندگان امکان دسترسی به 
 محتوای متنوع رادیویی و لذت صدای بهتر و کارایی بیشتر را 
فراه��م می کند.  دولت نروژ در بیانی��ه ای اعالم کرد: هزینه 
ارسال ش��بکه رادیویی کش��ور روی موج اف ام هشت برابر 
ارسال با سیس��تم دیجیتال اس��ت. تورهیلد ویدوی، وزیر 
فرهنگ نروژ  گفت: این کشور با تعطیلی موج اف ام ساالنه 
بیش از 25 میلیون دالر صرفه جویی خواهد کرد که صرف 
س��رمایه گذاری برای ارتقای محت��وای برنامه های رادیویی 

خواهد شد. 

نخستیننسلآیپد5سالهشد
به گزارش نیویورک تایمز، پنج س��ال 
پیش در چنین روزهایی مردم جهان 
ش��گفت  زده از معرف��ی و حضور یک 
محصول جدید در دنیای فناوری بودند. 
نخستین نسل، روز سوم آوریل سال 2010 به فروش رفت 
و از ای��ن زمان یکی از بزرگ ترین و انقالبی  ترین محصوالت 
تکنولوژی وارد بازار ش��د.  در صبح این روز تعداد زیادی از 
مردم در صف خرید آی پد ایستاده بودند و انتظار در دست 
گرفتن این محصول را می کشیدند. مهم ترین سوالی که در 
آن روزها پرس��یده می ش��د این بود: آیا مردم به محصولی 
احتیاج دارند که نه تلفن هوشمند است و نه لپ تاپ و جایی 

در وسط این دو محصول قرار می گیرد؟ 
از آن زمان تاکنون 225 میلیون آی پد فروخته شده و در 
سال های اخیر فروش آی پد از کامپیوترهای شخصی هم جلو 
زده است.  از پنج سال قبل تاکنون دارندگان آی پد  هنگام 
صبحانه ایمیل  های خود را روی آن می خوانند، شب ها روی 
آن فیل��م می بینند و کتاب می خوانند و بس��یاری در طول 
روز از آن برای بازی و س��رگرمی اس��تفاده می کنند. آی پد 
خیل��ی زود جای خود را به عنوان یک محصول مهم در بازار 
تکنولوژی باز کرد و باعث ایجاد یک رده محصولی جدید در 

دنیای کامپیوتر شد. 

برتریتویوتادرفروشجهانیخودرو
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، تویوتا 
موتور در س��ه ماهه اول س��ال 2015 با 
تقاض��ای قوی برای شاس��ی بلندهای 
کوچک مانند RAV4، جایگاه خود را 
به عنوان پرفروش ترین خودروساز جهان حفظ کرد.فروش 
تویوت��ا در فاصل��ه ژانویه تا مارس 2.5 درصد کاهش یافت و 
به 2.52 میلیون دستگاه رسید. فروش فولکس واگن با 1.8 
درصد افزایش، 2.49 میلیون و جنرال موتورز با 1.9 درصد 
افزای��ش، 2.42 میلیون دس��تگاه بود.تقاضا برای مدل های 
شاس��ی بلند از جمله RAV4 و مدل جدید لکس��وس ان 
ایکس، به رش��د س��هم بازار تویوتا در آمریکا طی س��ه ماهه 
اول ش��تاب بخش��ید اما فولکس واگن همچنان در آمریکا 
با دش��واری روبه رو اس��ت و اکنون انتظار دارد امس��ال رشد 
 کندتری در این بازار در مقایس��ه با بازارهای دیگر داش��ته 
باش��د.  این خودروس��از آلمانی به دلیل نداش��تن مدل های 
شاسی بلند و کراس اوور در میان مجموعه مدل های مورد 
عرضه در آمریکا، با کاهش فروش خودرو در این کشور روبه رو 
شده است.تویوتا و فولکس واگن در سال 2014 تنها 90 هزار 
خودرو در فروش اختالف داشتند که تویوتا را برای سومین 
سال متوالی بزرگ ترین خودروساز جهان کرد.فولکس واگن با 
ورود به سال 2015 تالش کرده با اضافه کردن کارخانه هایش 
در چین و تقویت حضورش در این کشور که بزرگ ترین بازار 
خودروی جهان است، از تویوتا جلو بزند.اگرچه فولکس واگن 
در میان خودروسازان خارجی حاضر در چین، پرفروش ترین 
باقی مانده اما میزان فروش برند فولکس واگن در این کشور 
ط��ی س��ه ماه��ه اول 0.6 درصد کاهش یاف��ت در حالی که 
 ف��روش شاس��ی بلندهای برندهای چین��ی بیش از دو برابر

 افزایش داشت.

قیمتانواعلبنیاتدربازار
انواعلبنیاتدربیشتربرندهادرمغازههایسطحشهراز
ثباتنسبیبرخورداراستوتنهاتعدادمعدودیازبرندها
مقداریافزایشقیمتداش�تهاس�ت.براساسبازارفعلی،
ش�یرکمچربیکلیتریبهط�ورمتوس�ط2200تا2500
تومانفروختهمیشود.البتهدرروزهایپایانیسالگذشته

برخیکارخانههایلبنیبدونمجوزسازمانحمایتقیمت
ای�نمحص�ولراافزایشدادندکهب�اپیگیریهاوبرخورد
س�ازمانحمایت،قیمتهابهحالتقبلبازگشتاماهنوز
یکیازبرندهاش�یرکمچربیکلیتریرابراساسقیمت

افزایشیافتهبدونمجوزعرضهمیکند.

س��الم خوانندگان عزیز. همان طور که خبر دارید، در هفته ای که گذشت، دو خودروی 
لوکس، یکی پورشه و یکی بی ام و تصادف های مرگباری را تجربه کردند. مسابقه امروز ما 

تا حد زیادی متاثر از این مسئله بوده است. 
بن��ده: من خدمت ش��رکت کننده اولمون س��الم ع��رض می کنم. خودت��ون رو معرفی 

می کنید؟ 
شرکت کننده: ... )صدای گریه می آید(

بنده: خانوم؟ شرکت کننده محترم؟ 
شرکت کننده: ... )صدای گریه شدیدتر می شود( 
بنده: چیزی شده؟! می تونم کمکی بهتون بکنم؟ 

شرکت کننده: هیچ کس نمی تونه کمکی بهم بکنهههه! )صدای هق هق(
بنده: خودتون رو معرفی می فرمایید؟ آخه من این طوری که دلم داره کباب می شه. 

شرکت کننده: نه... عیب نداره. من پارمیدام. 
بنده: وارد مسابقه بشیم؟ 

شرکت کننده: بلههههه. )صدای هق هق(
بنده:  ای بابا... خانوم گریه نکنید خب دل آدم ریش می شه... سوال اول رو مطرح می کنم. 

سوال: اصلی ترین علت تصادف خودروهای پورشه و بی ام و چه بود؟ 
الف( کیفیت جاده
ب( کیفیت خودرو

ج( فرهنگ رانندگی
د( تحریم های بین المللی

شرکت کننده: هاااااااایییی... . )صدای جیغ و داد و گریه!( 
بنده: خانوم دو دقیقه اومده بودیم خودتون رو ببینیم همش در حال گریه کردن بودید. 

شرکت کننده: علت اصلی تصادف کامی بیشور بوددددد! 
بنده: کامی کیه؟! 

ش��رکت کننده: پس��رخاله مهس��ا بودددد! از مهمونی اومدن بیرون، با سهیل کل کلش 
گرفت. گفتم این کارو نکنید. گفتم! گوش نکرد! عسل منم توی همون ماشین بودددد! 

بنده: عسل خریده بودید؟ طبیعی بود؟ 
ش��رکت کننده: نهههه! طبیعی که نبود، یعنی اصال عس��ل نبود، دوستم، عشقم، آرمیتا 

توی اون ماشین بوووودددد! 
بنده: آخ آخ من واقعا متاس��فم از اینکه دوس��تتون رو از دس��ت دادی��د. امیدوارم غم 

آخرتون باشه. 
ش��رکت کننده: )ناگهان گریه اش قطع می ش��ود( خواهش می کنم. آره دیگه، عسل من 
ب��ود. خیلی مهربون ب��ود. از همینجا از همه فالوئرهاش می خوام ک��ه به جای اون، توی 
اینس��تاگرام من رو فالو کنن. آی دی من هم هس��ت: Pari_shekaroare. منتظرتونم. 

زود من رو فالو کنید! 
بنده: بلهههه... خوانندگان گرامی قبل از اینکه س��راغ ش��رکت کننده بعدی بریم، تذکر 
ب��دم که از ط��رف بازماندگان به ما پیغام دادن اینایی که خودش��ون رو دوس��ت مرحوم 
معرفی می کنن و الیک می خوان دروغ می گن و کالهبرداری رس��انه ای مرتکب می ش��ن. 

شرکت کننده بعدی خودتون رو معرفی بفرمایید. 
شرکت کننده: من سیاوش آریایی هستم! خواستم بگم اینها همشون خیلی...! 

بنده: جان؟! با بنده هستین؟! 
ش��رکت کننده: نخیر! با این بچه پولدارهایی که ویراژ می دن! آرزو دارم همشون بمیرن 

نکبت ها! 
بنده: آقا چی کار به اون بیچاره ها دارید؟! 

ش��رکت کننده: بیچ��اره؟! بیچاره؟! بیچاره ماییم که حقمون رو خ��وردن! بیچاره ماییم 
ک��ه با پول ما دارن صفا می کنن بعد ما باید توی خونه با س��نگ بش��ینیم یه قل دو قل 

بازی کنیم. 
بنده: یعنی پولدارها قطعا حق شما رو خوردن؟ بابا شاید زحمت کشیدن. عرق ریختن. 
شرکت کننده: برووووو باباااااا! اگه می شه با زحمت کشیدن پولدار شد، من چرا نشدم؟ 

بنده: خب شما زحمت می کشید؟ 
شرکت کننده: بله! صبح تا شب! 

بنده: کارتون چیه؟ 
شرکت کننده: ادمین پیج هستم. 

بنده: چه پیجی؟ 
شرکت کننده: پیج معروف »عکس صاف واقعی بدون الف.« 

بنده: اون وقت کارتون چیه؟ 
ش��رکت کننده: صبح تا شب با سختی عکس��ای صاف پیدا می کنم می ذارم برای مردم؛ 

الیک جمع می کنم. 
بنده: دنبال کار دیگه ای که درآمد داشته باشه بودین؟ 

شرکت کننده: کو؟ نیست که! 
بنده: گشتین؟ 

شرکت کننده: گشتن نمی خواد. دوستم گفته یافت نمی شود گشته ایم ما. 
بنده: بعد اعتقاد دارید که حقتون رو خوردن؟ 

ش��رکت کننده: بله دیگه. من این همه صبح تا شب زحمت بشکم واسه خلق خدا، آخر 
یکی دیگه ماشین شاسی بلندش رو سوار شه؟ دزدن همشون. دزدن آقا! 

بنده: بسیار عالی. من صحبت دیگه ای ندارم. از حضور شما خداحافظی می کنم. 

دانشجویانفلسطینیدانشگاهپلیتکنیکالخلیلنوعیجلیقهطراحیکردهاندکهازارتعاشاتوفرمانهایصوتیبرایکمکبهمسیریابیمستقلنابینایانوکمبینایان
استفادهمیکند.سیستمکمکهوشمندبهافرادنابینا)SASB(برایاستفادهبهجایعصایسفیدسنتیکهعموماتوسطنابینایانوکمبینایانبهکارگرفتهمیشود،

طراحیشدهاست.

صندوق جهانی طبیع��ت اخیرا اعالم 
ک��رد ک��ه اقیانوس ها هفتمی��ن اقتصاد 
بزرگ جهان به حس��اب می آیند. طبق 
گزارش این صندوق، اقیانوس های جهان 
منابع اقتصادی مهمی به حساب می آیند 

که میلیون ها میلیون ارزش دارند. 
به گزارش یونایتدپرس، کارشناسان 
صن��دوق جهان��ی طبیعت ب��ه همراه 
استرالیا  کوئینزلند  دانش��گاه  محققان 
در بررس��ی ب��ه ارزیابی س��رمایه ها و 
امتیازهای اقیانوس ها از جمله صنعت 
گردش��گری، ماهیگیری و ش��یالت و 

مراقبت های ساحلی پرداختند. 
ای��ن محققان اعالم کردند: ارزش س��االنه 
اقیانوس ه��ا و مزای��ای اقتص��ادی آنه��ا 2.5 
تریلیون دالر اس��ت هرچن��د در این گزارش 
تاکید ش��ده س��المت اقیانوس ها و در نتیجه 

ارزش اقتصادی آنها رو به کاهش است. 
طبق گفته کارشناس��ان صن��دوق جهانی 
طبیع��ت، اقیانوس ه��ا س��رمایه های طبیعی 
ب��ه حس��اب می آین��د و کارخان��ه   زمی��ن 
و  خدم��ات  ارائه دهن��ده  و  تولید کنن��ده 
محصوالت ارزش��مند ش��ناخته می شوند که 

بشر به آنها نیاز دارد. هرچند هر روز 
نادرست  مشاهده می شود اس��تفاده 
و بی��ش از ح��د و همچنی��ن آلوده 
کردن این دارایی سودآور به سالمت 

اقیانوس ها آسیب وارد می کند. 
در این بررسی آمده است: آلودگی، 
افزایش دمای جهانی و استفاده بیش 
از حد از این منابع طبیعی مهم ترین 
فاکتور در به خطر انداختن س��المت 

اقیانوس ها به حساب می آیند. 
به گزارش ایس��نا، کارشناسان به 
منظور کم��ک به حفظ ای��ن منابع 
طبیعی س��ودآور از رهبران جهان خواستند 
درخصوص مقابله با معضل تغییرات جوی و 
حفظ اقیانوس ها به عنوان زیستگاه گونه های 
ارزش��مندی از موجودات اقدامات جدی تری 

انجام دهند. 

اقیانوسها؛هفتمیناقتصادبزرگجهان

همیش��ه به این فکر می کردم ک��ه عصیان و اینهاهمهشاندزدهستند!
متابعت چه هس��تند و چه مصداق هایی دارند و 
کدام خوب است و کدام بد؟  فکر می کنم عصیان 
را نمی توان بالذات درس��ت یا نادرس��ت دانست. 
بلکه س��وال مهم این اس��ت که عصیان در برابر 
چه چیزی یا چه کس��ی؟  یا متابعت در برابر چه 

چیزی؟ 
من – در این نوشته – به عصیان و متابعت در 
برابر محیط فکر می کنم. وقتی می گویم محیط، 
قس��مت عمده توجهم به جامعه است و همه آن 
چیزی که جامعه از من می خواهد. جامعه در نگاه 
من، بیش از آنکه به آینده تعلق داش��ته باشد، به 
گذشته تعلق دارد. جامعه در بهترین حالتش، به 
زمان حال فکر می کند و آن کس که گذش��ته و 
آینده را رها می کند و به زمان حال فکر می کند، 
احتماالً جز افسردگی یا سرمستی، حس دیگری 
را تجربه نخواهد کرد.  جامعه در نگاه من – الاقل 
در این نوش��ته – چیزی مخالف فردیت انس��ان 
اس��ت. انسان به آینده نگاه می کند. به سمت آن 
چیزی که نیست و باید باشد. در انتظار نقطه ای 
بهتر از آنجا که امروز است، پشت به گذشته کرده 
و رو به آینده ایس��تاده اس��ت. زمان حال برای او 
چیزی نیس��ت جز زمینی که بر آن پا می کوبد و 
گذشته چیزی نیست جز دیواری که به آن تکیه 
می کند. البته اگر استحکامی برای آن مانده باشد. 

ب��دون منطق بودن به معنای ضدیت با منطق 
نیست. بلکه به معنای بودنی فراتر از منطق است. 
انس��انی که در ذهن خود روی��ا می پروراند، ضد 
منطق نیست، اما پا از زندان تنگ و حقیر منطق 
بیرون گذاشته است. همچنانکه آن کس که عاشق 
اس��ت، منطق را رد نمی کن��د. اما منطقی دیگر 
برای خود می سازد. منطقی که هر عاشق دیگری 

می فهمد و منطقی بودنش را تایید می کند. 
با ای��ن تعریف که من می گوی��م و می فهمم، 
متابعت مطلق با مرده بودن فرقی ندارد. درست 
مانند یک پر که بر دامن باد میچرخد و می رقصد 
و م��ی رود. مقصد کجاس��ت؟  ناکجاآب��اد. چه بر 

سرش می آید؟  مهم نیست. هر چه بادا باد! 
قبال هم گفت��ه بودم که اکث��ر تعاریف جدید 
هوش، به نوعی مفه��وم تطبیق پذیری را در خود 
دارند. هوش هیجانی ش��اید بهترین مثال باشد. 
تطبی��ق دادن خودمان با ح��ال و هوای محیط 
و حس و ح��ال طرف مقابل. حت��ی درک حال 
خودم��ان و تطبی��ق دادن رفت��ار و گفتارمان با 
حال درونی مان.  تطبیق پذیری به معنای ضعف 
نیست، بلکه می تواند قدرت تغییر محیط را به ما 
اعطا کند. آنها که هوش هیجانی بیشتری دارند 
و تطبیق پذیرتر هستند، قرار نیست تابع دیگری 
و دیگران باش��ند. بلکه قرار است بیشترین تاثیر 
و تغیی��ر را در طرف مقابل و محیط اطراف خود 

ایجاد کنند. 
اگر در اثر اشتباهات انسان و خیانت به طبیعت، 
نس��ل ما از روی زمین حذف شود، مورچه ای که 

پیروزمندانه بر فراز تپه ای می ایس��تد و به زمین 
بی انسان نگاه می کند، هوشمندی خود را به اثبات 

رسانده است. 
اختراع خ��ودرو و هواپیم��ا و کامپیوتر و هزار 
چیز پیچیده دیگر، نش��ان از هوشمندی نیست. 
تنها نشان از توانایی ابزارسازی دارد. ابزار هم قرار 
است زندگی را ساده تر و شیرین تر کند و به بقای 
نس��ل ما کمک کند.  اگر مورچه ی��ا موریانه، با 
ابزارهای ساده تر، بقای نسل خود را تضمین کنند 
و ما با ابزارهای خود منقرض شویم، هوشمندتر 
نبوده ایم. تنها قدرتمندتر بوده ایم. همچنانکه هنوز 
هم که هنوز است، کس��ی در قدرت دایناسورها 

تردیدی ندارد! 
اما س��وال اینجاس��ت که مرز بی��ن متابعت و 

عصیان و تطبیق پذیری کجاست؟ 
تطبیق پذی��ری کجای این ماجراس��ت؟  برای 
کسی که از یک سو نمی خواهد ماهی قرمز مرده 
تنگ نوروزی باشد و از سوی دیگر نمی خواهد با 
بی��رون پریدن از تُنگ، همین فضای تَنگ را هم 

ببازد، انتخاب ها چگونه باید باشد؟ 
این س��وال ج��واب س��اده ای ن��دارد. اما من 
همیش��ه با خود گفته ام، عصیان کردن تا مرزی 
که خط��ر طرد را جدی نکن��د، می تواند آخرین 
مرز تطبیق پذیری باش��د. دنی��ا را چنین افرادی 
ساخته اند و غیر  از این هر چه بوده، ماهیان مرده  
و خفته  در ته تن��گ بوده اند و آنها که با تنهایی 
و طرد، زندگ��ی را به همین ماهیان مرده واگذار 

کرده اند…

متابعت،عصیانوتطبیقپذیری

مهم ترین معضل در اقتصاد ایران نه تنها در حال حاضر بلکه در 50-40 سال گذشته عدم 
کارآیی اقتصادی، ناکارآمدی بازار و وجود اختالالتی که بهره وری را پایین نگاه داشته، بوده 

است. به عبارتی ساده تر مشکل اساسی اقتصاد ایران در سمت عرضه قرار دارد. 
سیاست گذاری های اش��تباه باعث این مسائل بوده است. به طور مثال می گویند بهره وری 
عامل کار در ایران بسیار پایین است. این مسئله به ژن ایرانی ها مربوط نیست یا به این مسئله 
که ایرانی ها اساساً انسان های تنبلی هستند، زیرا که همین ایرانی ها به عنوان کارگر به ژاپن و 
آمریکا می روند و با بهره وری باال کار می کنند، در واقع آنچه باعث پایین آمدن بهره وری نیروی 
کار در ایران می شود قوانین و مقررات است، قوانینی مانند قانون کار و قانون تامین اجتماعی. 
باید قانون اصالح ش��ود. ما مش��کل قیمت ها را در اقتصاد ایران داریم، یعنی قیمت های 
نسبی به شدت خراب هستند و قیمت ها واقعی نیستند، این قیمت ها به ویژه آنهایی که در 
کنترل دولت ایران هستند باید اصالح بشوند. از سویی بازده سرمایه گذاری به شدت اختالف 
دارد. اینها مسائلی هستند که باید اصالح شوند. نظام مالیاتی ما نمی تواند پاسخگوی نیازهای 
دولت برای انجام وظایفش باش��د. یکی از دالیل ناکارآمدی اقتصاد ایران هم دولتی بودن 
مدیریت ها است. زمانی هم که خواستند خصوصی سازی انجام دهند متاسفانه مدیریت به 

شرکت های شبه خصوصی واگذار شد که اگر وضع را بدتر نکردند، بهتر هم نکردند. 
به نظر می رس��د که اقتصاد ایران باید ش��خم زده ش��ود، یعنی یک بس��ته و مجموعه 
سیاست ها برای اصالح قوانین الزم است. به طور مثال برای خصوصی سازی در بخش صنعت 
که 80درصد آن دولتی است، کدام بخش خصوصی توانایی خرید بخش دولتی را دارد؟  در 
گذشته خصوصی سازی برای کشورهای دیگر دنیا مانند آن بود که بخواهند آب یک استخر 
را در یک دریاچه بریزند درحالی که برای ما مانند آن است که بخواهند آب یک دریاچه را 
در یک استخر بریزند. پس ما باید از قبل برای سمت عرضه می اندیشیدیم. باید برای جذب 
سرمایه گذاران خارجی و تجمع سرمایه گذاران داخلی تالش صورت می گرفت. باید این را 
به تدریج انجام می دادیم به همراه قدرت گرفتن بخش خصوصی در کنار آن تا بتواند به تدریج 

مدیریت بخش دولتی را به دست بگیرد. 

احسانابراهیمی
طنزنویس

منطقه آزاد

جدول امروز

دور دنیا

محمدرضاشعبانعلی
کارشناسمدیریت

نگاه آخر

فرصت سوزی

قــاب

کیوسـک
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جمشیدپژویان
اقتصاددان

عرضه،مشکلاقتصادایران

میانگینقیمتوزنانواعلبنیات
)تومان(

2400یک لیتریشیر کم چرب

2500یک لیتریشیر پرچرب

1500یک لیتریشیر کیسه ای

3200یک کیلوگرمماست کم چرب

3900یک کیلوگرمماست پرچرب

میانگینقیمتوزنانواعلبنیات
)تومان(

2500یک و نیم لیتریدوغ

4004300 گرمیپنیر

501200 گرمیکره

1001200 گرمیخامه

8200یک کیلوگرمیکشک
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