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آینده شور 
زمین های کشاورزی

 وزارت راه: اجاره خانه 
کم درآمدها را می دهیم

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ابالغ شد

سیاستی تازه یا عقب نشینی از مسکن اجتماعی؟ 

نگاهی به وضعیت آبیاری سنتی و مدرن در ایران

وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی ایران در اکسپوی میالن حضور دارند 

اگرهای تاثیرگذار در رونق تولید

بخش خصوصی غایب در میالن 
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سیستم های آبیاری نوین که از 
س��ال ها پیش مورد توجه دولت ها 
ب��وده و بخش��ی از بودجه کش��ور 
نیز ب��ه آن اختص��اص می یافت، با 
ش��دت گرفتن بح��ران آب توجیه 
بیش��تری پی��دا ک��رد. اختصاص 
بودجه 1300 میلی��ارد تومانی در 
س��ال های 93 و 94 خ��ود گویای 

اهمیت موضوع اس��ت. سیس��تم 
آبیاری قطره ای و تحت فش��ار دو 
روش معم��ول به کار گرفته ش��ده 
در ایران اس��ت ک��ه وزارت جهاد 
کش��اورزی با اختصاص تسهیالت 
ارزان قیمت تا 80درصد کشاورزان 
را ترغی��ب به اج��رای این روش ها 
می کند. به گفت��ه محمود حجتی، 

وزیر جهاد کش��اورزی، امسال نیز 
1300میلیارد توم��ان اعتبار برای 
تجهیز اراضی کش��ور به سیس��تم 
آبیاری نوین اختصاص داده ش��ده 
است. بر همین اس��اس بسیاری از 
کش��اورزان یا این تجهیزات را در 
زمین های شان نصب کرده اند یا در 

دست اقدام دارند. 

بررسی معضل خریدوفروش الیک صفحات اجتماعی توسط برندهای مطرح 

میانبر مجازی یا بن بست واقعی

 چه رشته ای
چه درآمدی؟

 تبلیغات فرهنگی 
به وسعت شهر

به صرفه ترین رشته ها برای تحصیل کدامند؟  گزارش »فرصت امروز« از 10 روز شهر بدون تبلیغات
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مجری طرح ملی تحقیقاتی سدهای زیرزمینی 
بر این باور است که این سدها نجات بخش منابع 
آب کش��ور ب��وده و ای��ن تکنول��وژی در آفریقا 
انقالب��ی ایجاد کرده  اس��ت. اما مدیر موسس��ه 
پژوهشی راهبرد دانش پویا می گوید که به دلیل 
محدودیت های مکان یابی برای اجرای سدهای 
زیرزمینی، تکنولوژی ساخت این سدها در دنیا 
فراگیر نشده  است. بنابراین سدهای زیرزمینی 
نمی توانند تامین کننده منابع آب کشور باشند. 

س��د زیرزمینی به سازه هایی گفته می شود 
ک��ه در مس��یر حرک��ت آب ه��ای زیرزمینی 
ایجاد ش��ده و جری��ان آب زیرزمینی را برای 
مصارفی خاص منح��رف می کند. 19 دی ماه 
سال گذش��ته بود که محمدحس��ین رفیعی 
مب��ادی، مدی��رکل دفت��ر کنترل س��یالب و 
آبخ��وان داری س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و 
آبخی��زداری از احداث ۲3 س��د زیرزمینی در 
کش��ور خبر داده بود. وی گفته بود که به جز 
س��دهای ساخته شده فعلی، 6 سد زیرزمینی 
دیگر هم در اس��تان سمنان س��اخته خواهد 
ش��د. به نظر می رس��د نهضت ایجاد سدهای 
زیرزمین��ی در ایران آغاز ش��ده زیرا به دنبال 
انتشار این خبر، فرماندار شهرهای مختلف با 
تصور اینکه نس��خه عالج بخشی برای بی آبی 
مناطق تحت مدیریت خود یافته اند، خواستار 
اجرای چنین طرح های��ی در مناطق مختلف 
ایران شدند. اما سوال اینجاست که آیا ساخت 
س��دهای زیرزمینی تبعات منفی برای منابع 
آب زیرزمینی کش��ور نخواهد داشت یا اینکه 
اجرای این طرح ها، در س��ایر کشورها با نتایج 

مثبتی همراه بوده  است؟ 

سد زیرزمینی عامل تحول آفریقا
میرمس��عود خیرخ��واه زرک��ش، مج��ری 
ملی ط��رح تحقیقات��ی س��دهای زیرزمینی 
در گفت وگ��و با »فرصت امروز« در پاس��خ به 
پرس��ش های مطرح ش��ده، می گوید: سدهای 
زیرزمین��ی در آمری��کا، برزیل، هندوس��تان 
و ش��اخ آفریقا اجرا ش��ده و براس��اس مبنای 
تحول در آفریقا و ایجاد جنگل در آن منطقه، 
اس��تفاده از تکنی��ک بات��ری خورش��یدی و 

سدهای زیرزمینی بوده  است. 
وی ادام��ه می دهد: به دلیل س��ادگی این 
تکنیک و قیمت ارزان آن، مردم هندوس��تان 
بدون اس��تفاده از کمک های دولتی به صورت 
داوطلبانه اقدام به اجرای س��دهای زیرزمینی 

می کنند. 
خیرخواه زرکش با اش��اره ب��ه اینکه دولت 
نهم بودجه های مناس��بی به احداث سدهای 
زیرزمینی اختصاص داده  است، بیان می کند: 
تخصی��ص بودجه ب��ه طرح مل��ی تحقیقاتی 

سدهای زیرزمینی اکنون متوقف است. 
وی پتانس��یل ایران برای س��اخت سدهای 
زیرزمینی را حدود 3هزار س��د اعالم کرده و 
می گوید: هزینه س��اخت س��دهای زیرزمینی 
قاب��ل مقایس��ه با س��دهای رو زمین��ی بزرگ 
نیست. 3 هزار سد زیرزمینی را با اعتبارات دو 

تا سه سد بزرگ می توان ساخت. 
مج��ری مل��ی ط��رح تحقیقاتی س��دهای 
زیرزمینی، ب��ه صفر رس��یدن تبخیر و تعرق 
در س��دهای زیرزمینی را یکی از مزایای این 
س��ازه ها معرفی ک��رده و عن��وان می کند: در 
س��دهای رو زمینی تبخیر یک��ی از معضالت 
جدی بوده و رس��وبات 50 تا 60 درصد حجم 
مخ��ازن را اش��غال می کنن��د. در صورتی ک��ه 
رسوب برای س��د زیرزمینی مش��کلی ایجاد 

نکرده و مخزن سد را توسعه می دهد. 
زمین��ه محم��د حاج رس��ولی ها،  ای��ن  در 
مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت منابع آب ایران 
اع��الم کرده که س��االنه نیم درص��د از حجم 
سدهای کشور با رسوبات پر می شود و مشکل 
رس��وب گذاری بیش از حد، فقط در س��ه سد 

بزرگ کشور گزارش شده  است. 
از س��وی دیگر خیرخواه معتقد اس��ت که 
س��دهای زیرزمین��ی ب��رای تغذی��ه قنات ها 
مناسب هستند. ضمن آنکه سد زیرزمینی در 
محل مصرف س��اخته می شود و هزینه انتقال 

آب برای آن پرداخت نمی شود. 

سدهای زیرزمینی تبخیر ایجاد می کنند
علی اصغر قبادی، مدیرکل دفتر بررسی های 
اقتصادی ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران 
برخ��الف خیرخواه که تبخیر را در س��دهای 
زیرزمینی صفر می داند، بر این باور اس��ت که 
در صورت اجرای نادرست سدهای زیرزمینی، 
آب به س��طح زمی��ن نزدیک ش��ده و تبخیر 
می شود. درحالی که قبل از احداث این سدها، 

تبخیر در حد صفر بوده  است. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوی��د: ب��ا 
ایج��اد س��د زیرزمینی حقابه اف��رادی که در 
پایین دس��ت مس��یر حرکت آب ق��رار دارند، 
مختل می شود. بنابراین اگر در اجرای چنین 
طرح هایی جامع نگری وجود نداش��ته باش��د، 

ممکن است شاهد مشکالتی باشیم. 
آب  متخص��ص  ی��ک  به عن��وان  قب��ادی 
زیرزمینی عنوان می کند: س��دهای زیرزمینی 
برای حاش��یه کویرها ک��ه آب زیرزمینی وارد 
مناطق ش��وره زار ش��ده و هدر می رود، مفید 

هستند. 
وی تاکی��د می کن��د: س��د زیرزمین��ی ب��ا 
سدهای بزرگ از نظر تامین آب قابل مقایسه 
نیس��تند. ممکن اس��ت کس��ی با احداث سد 
روزمینی قصد داش��ته باش��د آب را به داخل 
زمین نفوذ دهد. این اقدام درس��تی اس��ت و 

در آبخیزداری از آن اس��تفاده می شود اما سد 
زیرزمین��ی جریان طبیعی آب در زیرزمین را 
برای اس��تفاده ای خاص مختل کرده و حقابه 

پایین دست را با مشکل مواجه می کند. 
این کارشناس آب زیرزمینی اضافه می کند: 
س��د زیرزمینی فقط در مناطق��ی باید ایجاد 
ش��ود که ببینی��م آبی هدر م��ی رود و به طور 
طبیع��ی نمی توان از آن اس��تفاده کرد. ایجاد 

این سد فقط در شرایط خاص توجیه دارد. 

سد زیرزمینی جایگزین مناسبی برای 
سدسازی نیست

داوود رضا عرب، مدیر موسس��ه پژوهش��ی 
راهب��رد دانش پوی��ا هم به »فرص��ت  امروز« 
می گوید: اگرچه با سدس��ازی مخالف هستم 
اما سدهای زیرزمینی جای سدهای بزرگ را 
نمی توانند بگیرند. وی ادامه می دهد: سدهای 
زیرزمین��ی احج��ام خیلی کوچک��ی دارند و 
مکان یاب��ی آنها نیز کار س��اده ای نیس��ت. به 

همین دلیل در دنیا توسعه نیافته اند. 
این مدرس دانشگاه عنوان می کند: سدهای 
زیرزمینی فقط در مناطقی س��اخته می شوند 
که س��نگ کف داشته باش��د و آب در زمین 
نفوذ نکند، سنگ کف هم باید فاصله زیادی با 
زمین نداشته باشد. حداکثر عمق سنگ کف 

باید ۲0 تا 30 متر باشد. 
وی ادام��ه می ده��د: ط��ول س��نگ ک��ف 
ه��م نبای��د زیاد باش��د زی��را احداث س��د را 
غیر اقتصادی می کند. ضم��ن آنکه دانه بندی 
خ��اک هم باید به ش��کلی باش��د ک��ه فضای 
خالی بین دانه های خاک وجود داش��ته باشد. 
در خاک های س��نگین و رس��ی نمی توان سد 
زیرزمینی ایجاد کرد زیرا آب را جذب کرده و 

حرکت آب مختل می شود. 
ع��رب با اش��اره ب��ه احتمال زه دار ش��دن 
زمین می گوید: اگر آب در اثر س��اخت س��د 
به الیه ه��ای باالیی زمی��ن راه یابد، گیاهانی 
که در باالی س��د قرار دارن��د از بین می روند. 
همچنین اگر آب زیرزمینی رس��وب داش��ته 
باش��د، هزینه های ایجاد س��د چندین و چند 

برابر می شود. 
وی بر این باور اس��ت که نق��اط زیادی در 
ایران برای احداث س��دهای زیرزمینی وجود 
ن��دارد و حتی اگ��ر این نقاط را پی��دا کنیم، 
ممکن اس��ت از محل مص��رف فاصله زیادی 

داشته باشند. 
مدیر موسسه پژوهش��ی راهبرد دانش پویا 
اضافه می کند: انتقال آب از سد زیرزمینی به 
مح��ل مصرفی که 50 تا 100 کیلومتر دورتر 
از مح��ل احداث س��د واقع ش��ده، اقتصادی 
نیس��ت زیرا در این سیستم نیاز به پمپاژ آب 
داریم اما در س��دهای روزمینی، انتقال با لوله 

و به سادگی انجام می شود. 

خوب و بد سدهای زیرزمینی از نگاه کارشناسان
لیال مرگن
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وزی��ر نی��رو گف��ت: میزان 
خاموش��ی در ش��بکه، طب��ق 
در  جهان��ی  اس��تانداردهای 
طول سال 11 دقیقه است، در 
حالی که در ای��ران به بیش از 

500 دقیقه می رسد. 
روز گذش��ته، روز پ��رکاری 
بود  برای حمی��د چیت چیان 
و در مراس��م مختلفی شرکت 
کرد. وی در بیست و سومین 
برق که  مهندس��ی  کنفرانس 
دانش��گاه  در  سه ش��نبه  روز 
صنعتی ش��ریف برگزار ش��د، 
بر تالش ب��رای کاهش میزان 
خاموش��ی های کش��ور تاکید 

کرد. 
وی با اشاره به اینکه میزان 
تلفات برق در برخی کشورها 
ب��ه کمتر از 5 درصد رس��یده 
 اس��ت، تلفات شبکه توزیع در 
ایران را ح��دود 12/8 درصد 

اعالم کرد. 
وزی��ر نیرو ادامه داد: س��ال 
حدود  توزیع  تلفات  گذش��ته 
ت��الش  و  ب��وده  15 درص��د 
می کنی��م میزان تلف��ات را از 
12/8 درصد فعل��ی، تا پایان 

سال به 10 درصد برسانیم. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود بر س��اماندهی 
اقتص��اد ب��رق تاکی��د کرد و 
گذشته  سال  اسفندماه  گفت: 

قیم��ت برق مصرف��ی از 493 
ب��ه 560 ری��ال افزایش یافت 
که از ای��ن رقم، 102 ریال به 
یارانه ها تعل��ق می گیرد و هر 
کیلووات برق مصرفی کمتر از 
460 ریال برای وزارت درآمد 

ایجاد می کند. 
چی��ت چی��ان در جری��ان 
س��ومین کنفرانس مهندسان 
دانش��گاه  در  ک��ه  مکانی��ک 
امیرکبی��ر برگزار ش��د نیز بر 
توس��عه فعالیت ها برای صدور 
خدم��ات فنی و مهندس��ی از 

کشور، تاکید کرد. 
س��ه  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
ده��ه قب��ل بیش��تر نیازهای 
توس��ط  ب��رق  و  آب  ش��بکه 
خ���ارج�ی  ش���رک��ت های 
تامی��ن می ش��د ام��ا در حال 
حاض��ر س��ازنده نیروگاه های 
گازی،  توربین های  حرارت��ی، 
کنترل  ژنراتور، سیس��تم های 
آب��ی،  نی��روگاه  نیروگاه��ی، 
و هیدرومکانیک سدها  سدها 

هستیم. 
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه 
س��هم انرژی های نو در س��بد 
انرژی کش��ور بس��یار کم رنگ 
است، خواستار تقویت نوآوری 
و ایجاد تن��وع در فناوری های 

صنعت آب و برق شد. 
وی بی��ان کرد: در مس��ائل 

ارتق��ای  نیازمن��د  نی��ز  آب 
آبیاری هستیم  سیس��تم های 
و مهندس��ی مکانیک در این 

جهت تاثیرگذار خواهد بود. 
چی��ت چی���ان در جم��ع 
ارائ��ه  از  نی��ز  خبرن��گاران 
کاهش  برای  الزم  مشوق های 

مصرف برق خبرداد. 
ب��ه گفته وی، در صورتی که 
کشاورزان روزانه چهار ساعت 
گ��رم  س��اعات  در  -یعن��ی 
خ��ود  آب  موتوره��ای  روز- 
را خام��وش کنن��د، در مابقی 
س��اعات، استفاده از برق برای 

آنها مجانی خواهد بود. 
وزی��ر نی����رو ادام��ه داد: 
بخش ه��ای  درص��ورت��ی که 
تعمیرات  صنع��ت،  مختل��ف 
اساس��ی خ��ود را در خارج از 
فصل تابستان و پیک مصرف 
یا در تعطیالت انجام دهند، از 
امتی��ازات مطلوب��ی برخوردار 

خواهند شد. 
منابع  وضعیت  درب��اره  وی 
آب ه��م گف��ت: ب��ا توجه به 
کاه��ش بارندگی ها به منظور 
آب  قطع��ی  از  جلوگی��ری 
نیازمن��د مدیری��ت مصرف از 

سوی مردم هستیم. 
چیت چیان از در دستور کار 
قرار گرفت��ن مصوبه قطع آب 
مشترکان پرمصرف، در هیات 

دولت خبرداد. 
وزی��ر نی��رو در برنامه های 
دی��روز خ��ود آم��اری ه��م 
برق رس��انی  وضعی��ت  از 
ب��ه مش��ترکان ارائ��ه ک��رد. 
از  بی��ش  وی،  گفت��ه  ب��ه 
32میلی��ون مش��ترک ب��رق 
به ش��بکه متصل هس��تند و 
تم��ام روس��تاهای بی��ش از 
از  بس��یاری  و  خان��وار   20
روستاهای بیش از 10 خانوار 
کشور  برق  شبکه  زیرپوشش 

قرار دارند. 
ب��ه اعتق��اد وی، ای��ران به 
تبدیل  ان��رژی منطق��ه  هاب 
ش��ده و در ح��ال حاض��ر به 
ع��راق،  ترکی��ه،  کش��ورهای 
افغانس��تان برق  پاکس��تان و 
ص��ادر می کند. ام��ا در مواقع 
لزوم از ترکمنس��تان برق وارد 
کرده و با جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان نیز تبادل انرژی 

دارد. 
در حالی وزی��ر نیرو معتقد 
اس��ت ک��ه ای��ران ب��ه هاب 
تبدیل ش��ده  منطقه  ان��رژی 
که س��ال گذشته واردات برق 
از صادرات آن پیش��ی گرفته 
آمارهای منتشر  براساس  بود. 
ش��ده از س��وی بانک مرکزی 
س��ال 92 صادرات برق کشور 
ب��ه 11/4 میلی��ارد کیلووات 

س��اعت بالغ ش��د که نسبت 
ب��ه س��ال 1391، 4/4 درصد 
برق  واردات  داش��ت.  افزایش 
نیز ب��ا 12/5 درص��د افزایش 
ب��ه 2/5 میلی��ارد کیل��ووات 
ساعت رس��ید. به این ترتیب 
خالص صادرات برق کش��ور با 
2.3 درصد افزایش نس��بت به 
س��ال 1391 به 8.9 میلیارد 

کیلووات ساعت رسید. 
در سال مورد بررسی، برق 
وارداتی از کشور ترکمنستان 
تامین شد و حدود 68 درصد 
از ص��ادرات برق به عراق نیز 
نیازهای داخل  تامی��ن  برای 
کاهش یافت. در این س��ال، 
برق  تولید  میزان  بیش��ترین 
گازی  نیروگاه ه��ای  توس��ط 
 120( ترکیب��ی  چرخ��ه  و 
س��اعت(  کیلووات  میلی��ارد 
تولی��د  می��زان  کمتری��ن  و 
توس��ط نیروگاه های برق آبی، 
 14.8( ب��ادی  و  دیزل��ی 
س��اعت(  کیلووات  میلی��ارد 
صورت گرفت. در این س��ال 
بیش��ترین رشد تولید برق به 
نیروگاه ه��ای برق آبی، دیزلی 
و بادی با 16.3 درصد رش��د 
اختصاص داش��ت و از تولید 
نیروگاه ه��ای  توس��ط  ب��رق 
بخ��اری 1.6 درصد کاس��ته 

شد. 

وزیر نیرو اعالم کرد
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نیروگاه های 
برق دوگانه سوز می شوند

مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت با 
تش��ریح برنامه جدید دوگانه سوز کردن نیروگاه برق 
از کاه��ش انتقال نفت و فرآورده نفتی در س��ال 93 

خبر داد. 
به گ��زارش مه��ر، عباس��علی جعفری نس��ب در 
جم��ع خبرنگاران در تش��ریح برنام��ه جدید اتصال 
نیروگاه ه��ای ب��رق به ش��بکه خطوط لول��ه انتقال 
فرآورده ه��ای نفتی ای��ران گفت: در ش��رایط فعلی 
20 نیروگاه برق کش��ور به شبکه خطوط لوله انتقال 

فرآورده های نفتی متصل شده اند. 
مدیرعامل ش��رکت خطوط لول��ه و مخابرات نفت 
ایران با اش��اره به برنامه ریزی ب��ه منظور اتصال دو 
نی��روگاه جدید برق به ش��بکه انتق��ال فرآورده های 
نفت��ی تصری��ح کرد: ب��ر این اس��اس ت��ا خردادماه 
س��ال جاری نی��روگاه ب��رق زنج��ان ه��م به عنوان 
بیس��ت و یکمین نیروگاه به شبکه خطوط لوله نفتی 

متصل خواهد شد. 
این مقام مس��ئول از اتصال نیروگاه برق علی آباد 
به ش��بکه خطوط لوله نفتی هم تا پایان سال جاری 
خبر داد و افزود: این در حالی است که سال گذشته 
هم در راستای سیاس��ت اتصال نیروگاه ها به شبکه 
نفتی کش��ور، دو نیروگاه س��منان و شاهرود به خط 

لوله انتقال فرآورده متصل شدند. 
به گفته مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نف��ت ایران، با توجه به افزای��ش تولید گاز و کاهش 
مصرف س��وخت مایع در نیروگاه ها، خطوط لوله به 
دلیل ایمن��ی و صرفه جویی اقتصادی ب��رای انتقال 
فرآورده نفتی ب��ه نیروگاه ها به عنوان یک س��وخت 
پش��تیبان نس��بت به س��ایر روش های جابه جایی از 

اولویت بیشتری برخوردار است. 
جعفری نس��ب با بیان اینکه هم اکن��ون انتقال با 
خط لول��ه در کش��ور از هزینه پایین ت��ر و ایمنی و 
پایداری بیشتری برخوردار است و با استفاده از این 
روش از سوء استفاده های جانبی جلوگیری می شود، 
اظهارداش��ت: س��ال گذش��ته با ح��دود 3.8 درصد 
کاهش نس��بت به س��ال پیش از آن، 55 میلیارد تن 
کیلومت��ر نفت خام و ف��رآورده از طریق خطوط لوله 

منتقل شد. 
ای��ن مقام مس��ئول یادآور ش��د: در ح��ال حاضر 
6٧ درصد فرآورده های نفتی و ٧0 درصد نفت خام در 
کش��ور از طریق خط لوله و با یک پنجم تا یک ششم 
هزینه س��ایر روش ها )دریایی، جاده ای، ریلی( انجام 

می شود. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه کاهش انتقال در س��ال 
گذش��ته نس��بت به س��ال قبل آن، به دلیل کاهش 
ارسال س��وخت مایع به نیروگاه های کشور به دلیل 
افزایش گازرس��انی بوده است، تصریح کرد: عالوه بر 
این، سال گذش��ته قرار بود 6500 کیلومتر پیگرانی 
هوشمند انجام شود که از این میزان 3 هزار کیلومتر 
انج��ام و در مجموع 12 هزار کیلومتر از خطوط لوله 

کشور پیگرانی هوشمند شده است. 

رییس نخستین کنفرانس ژئومکانیک صنعت نفت: 
فقدان مطالعه، کاهش بهره دهی 

چاه های گاز را منجر شد 

با وجود مش��اهده مش��کالتی نظیر مچالگی لوله 
ج��داری، تولید ماس��ه، کاه��ش بهره ده��ی چاه ها 
در مخ��ازن ش��کاف دار و نی��ز مش��کالت ف��رآروی 
ذخیره س��ازی گاز طبیعی در کش��ور هنوز مطالعات 

ژئومکانیکی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. 
به گزارش ایلنا، احمد رمضان زاده رییس نخستین 
کنفران��س ژئومکانی��ک صنعت نفت با بی��ان اینکه 
ای��ران به عن��وان دومی��ن دارنده ذخای��ر قطعی گاز 
طبیع��ی جهان و س��ومین دارنده نفت خ��ام دنیا از 
موقعیت ممتاز و تاثیرگ��ذار در زمینه تامین امنیت 
ان��رژی منطقه و جهان بهره مند اس��ت، گفت: با در 
نظر گرفتن رش��د میزان مص��رف و نیاز روزافزون به 
تولی��د بهینه از ذخای��ر هیدروکربوری توجه ویژه به 
مقوله تولید صیانتی و افزای��ش بهره وری تولید و با 
نگاهی خاص ب��ه علوم کاربردی و فناوری های نوین 
در صنایع باالدس��تی نفت و گاز از جمله ژئومکانیک 
نف��ت از اهمیت خاصی برخوردار ش��ده و به همین 
دلی��ل مورد توجه ویژه در برنامه های توس��عه کالن 

صنعت نفت کشور قرار گرفته است. 
رمض��ان زاده با بی��ان اینکه در اکثر ش��رکت های 
نفت��ی، مراک��ز تحقیقات��ی و دانش��گاه های معتبر، 
مطالع��ات ژئومکانی��ک مخ��زن و کاربردهای آن به 
طور گس��ترده ای م��ورد توج��ه قرار گرفت��ه اظهار 
داش��ت: باوجود مشاهده مش��کالتی نظیر مچالگی 
لول��ه جداری، تولید ماس��ه، کاهش بهره دهی چاه ها 
در مخ��ازن ش��کاف دار و نی��ز مش��کالت ف��رآروی 
ذخیره س��ازی گاز طبیعی در کش��ور هنوز مطالعات 
ژئومکانیکی مورد توجه جدی قرار نگرفته، به همین 
دلیل تاکنون در بس��یاری از میادین تولیدی کشور 
اطالعات مهم��ی در مورد خواص مکانیکی س��نگ 

مخزن و  پوش سنگ تهیه نشده است. 

بی تاثیری اوپک بر قیمت جهانی نفت

مرکز مطالعات آسیای مرکزی برلین گفت: اوپک 
توانای��ی خود را برای تاثیرگ��ذاری بر قیمت و تولید 

جهانی نفت از دست داده است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا به نق��ل از ترن��د، مدیر بخش 
تحقیقات مرکز مطالع��ات منطقه خزر در برلین در 
این زمینه گفت: اوپک بخش زیادی از اهمیت خود 

را در طول 30 سال گذشته از دست داده است. 
بهروز عبدالوند، با اش��اره به اینکه تقاضای جهانی 
نفت در دهه 19٧0 حدود 60میلیون بش��که در روز 
ب��وده و اوپک نیم��ی از این میزان تقاض��ا را تامین 
می کرده اس��ت، ادام��ه داد: اکن��ون تقاضای جهانی 
نفت 92 میلیون بش��که در روز اس��ت و اوپک تنها 

یک سوم آن را تامین می کند. 
به اعتقاد این کارشناس بازار انرژی، به همین دلیل 
اس��ت که اوپک توانایی خود را برای تاثیرگذاری بر 

قیمت و تولید جهانی نفت از دست داده است. 
ماموریت اوپک براس��اس اساس��نامه این سازمان 
هماهنگ��ی و یکسان س��ازی سیاس��ت های نفت��ی 
کش��ورهای عضو و تضمین ثبات ب��ازار برای تامین 
م��داوم و باثبات عرضه نفت برای مش��تریان اس��ت 
ک��ه همزمان درآمد نفتی با ثب��ات تولیدکنندگان و 
بازگشت سرمایه را در صنعت نفت هم تامین کند. 

س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت هم اکنون 
متش��کل از 12 عض��و یعن��ی کش��ورهای الجزایر، 
اک��وادور، ایران، عراق، کویت، لیب��ی، نیجریه، قطر، 

عربستان، امارات و ونزوئال می شود. 
مدیر بخش تحقیقات مرکز مطالعات منطقه خزر در 
برلین همچنین معتقد است قیمت نفت دیگر توسط 
تولیدکنندگان یا ساختار عرضه و تقاضا تعیین نمی شود 
و بازارهای آتی بیش��ترین نقش را در تعیین قیمت ها 
دارن��د. عالوه بر این، اعضای اوپک با یکدیگر در س��ه 
سطح رقابت می کنند: در بازار سرمایه، در زمینه سهم 
بازار و در زمین��ه هزینه های تولید. به گفته عبدالوند، 
اعضای اوپک با این س��طح از رقابت، در عمل ماهیت 

وجودی سازمان را زیر سوال برده اند. 

قیمت نفت اوپک به 62.44 دالر 
درهر بشکه رسید

براساس محاسبات دبیرخانه اوپک که روز دوشنبه 
منتش��ر شد، قیمت هر بشکه سبد نفت این سازمان 
جمعه گذش��ته  )18 اردیبهش��ت( ب��ه 62.44 دالر 
رسید که نسبت به روز قبل از آن 0.2درصد کاهش 

داشت. 
به گ��زارش ایرنا، بنابه اعالم پایگاه اطالع رس��انی 
اوپک، قیمت نفت این س��ازمان پنجش��نبه گذشته 

معادل 63.98 دالر در هر بشکه بود. 
نگرانی س��رمایه گذاران در م��ورد میزان نفتی که 
ایران می تواند در صورت لغو تحریم ها به بازار جهانی 
عرضه کند، موجب کاهش دوباره قیمت های نفت در 

روز جمعه شد. 
قیمت نفت برنت جمعه گذش��ته در پایان معامالت 
بازار لندن با 0.2 درصد کاهش به 65.39 دالر رسید و 
هر بشکه نفت خام آمریکا نیز در بازار نایمکس نیویورک 
با 3.3درصد کاهش به قیمت 58.94 دالر معامله شد. 
الجزایر، آنگوال، اک��وادور، لیبی، ای��ران، عراق، کویت، 
نیجریه، قطر، عربس��تان س��عودی، امارات و ونزوئال از 

اعضای تشکیل دهنده اوپک هستند. 
حدود 40 درصد عرضه جهانی نفت توس��ط اوپک 

تامین می شود. 

ایجاد بانک اطالعاتی 
میادین نفتی کشور

مدیر اکتش��اف ش��رکت مل��ی نفت ای��ران گفت: 
داده ه��ای زمین شناس��ی بای��د در قال��ب یک بانک 
اطالعاتی از میادین هیدروکربوری جمع آوری شود. 
به گزارش ایرنا، هرمز قالوند دیروز در نخس��تین 
کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در پژوهش��گاه نفت، 
اظهار داش��ت: بررسی مش��کالت و موانع پیش روی 
صنع��ت حف��اری ب��ا توج��ه و تکی��ه ب��ر مطالعات 

ژئومکانیک انجام می شود. 
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ای��ران با بیان 
آنک��ه فعالیت ه��ای پژوهش��ی و توس��عه در حوزه 
ژئومکانیک از شناس��ایی ویژگی های زمین شناس��ی 
آغاز می ش��ود، افزود: داده های جمع آوری ش��ده در 

حوزه زمین شناسی کافی نیست. 
قالوند خاطرنشان کرد: فراهم کردن شناسنامه برای 
میادین کش��ور از نظر ژئومکانیک الزم و حائز اهمیت 
اس��ت و براین اس��اس، داده های زمین شناسی باید در 

قالب یک بانک اطالعاتی از میادین تجمیع شود. 
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 مدی��ر عام��ل ش��رکت مهندس��ی و 
توس��عه نفت )متن( با بیان اینکه به شدت 
ب��ا فعالیت های��ی ک��ه موج��ب تخری��ب 
محیط زیست شود مخالف هستیم، از نامه 
مدیر عامل ش��رکت ملی نف��ت به رییس 
س��ازمان محیط زیس��ت به دلی��ل توقف 
فعالیت توس��عه ای در میدان یاران شمالی 
خبر داد و گفت: از این موضوع به س��ادگی 
نخواهیم گذشت. عبدالرضا حاج حسین نژاد 
در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه بنا به 
اعالم رییس سازمان محیط زیست یکی از 
منابع بروز گردوغبار یا ریزگردها، تاالب های 
خش��ک ش��ده ی��ا در حال خشک ش��دن 
هس��تند، گفت: از نیمه های سال گذشته 
بازگش��ایی آب روی هورالعظی��م  ب��رای 
تالش های��ی آغاز ش��ده و اکنون حوضچه 
دوم نیز آبگیری شده است. وی با اشاره به 
اظهارات رییس سازمان محیط زیست مبنی 
بر اینکه وضعیت بس��یار بهتر شده، اظهار 
کرد: تالش برای کاهش گرد وغبار از طرف 

دولت همچنان ادامه دارد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
نفت )متن( به دریافت نامه ای از معاون 
س��ازمان محیط زیس��ت مبنی بر تشکر 

از ش��رکت متن به دلی��ل فعالیت های 
محیط زیس��تی در منطق��ه غرب کارون 
اش��اره و اظه��ار ک��رد: پاس��خ مدی��ر 
محیط زیست را به اس��تان خوزستان و 
استاندار خوزستان داده ایم و همواره در 
جلسات با متخصصان شرکت می کنیم. 
حسین نژاد با اش��اره به اینکه عملیات 
حف��اری در می��دان ی��اران ش��مالی در 
50 متری مرز ص��ورت می گیرد، تصریح 
کرد: توق��ف عملیات توس��عه ای در این 
می��دان ظلم ب��ه کش��ور ب��وده و باعث 
عقب ماندگی نس��بت به کش��ور همسایه 
می ش��ود. ضمن اینکه براس��اس مصوبه 
دولت اگر اختالفی بین دو شرکت دولتی 

وجود دارد باید بین خودشان حل شود. 
مدی��ر عام��ل ش��رکت مهندس��ی و 
توس��عه نفت با بی��ان اینک��ه تاکنون 
میلیارد ه��ا توم��ان ب��رای فعالیت های 
محیط زیس��تی در منطقه غرب کارون 
هزین��ه کرده ای��م، گفت: باید هس��ته 
محیط زیس��تی در استان ایجاد شود تا 
از ماهیگی��ری و همچنین خش��کاندن 
هور العظی��م برای عملیات کش��اورزی 

جلوگیری ش��ود. 

 مدیرعامل ش��رکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران از عدم امکان به کارگیری 
نیروگاه��ی  واح��د  چه��ار  همزم��ان 
سیاه بیش��ه به خاطر مشکل خط انتقال 
برق خبر داد و گفت: خط انتقال کشش 

الزم را ندارد. 
گفت وگ��و  در  محمدرضارض��ازاده، 
ب��ا ایس��نا، در م��ورد آخری��ن وضعیت 
نیروگاه های سیاه بیشه تاکید کرد: چهار 
واحد نیروگاهی سیاه بیشه به طور کامل 
به بهره برداری رس��یده اند و می توان از 

آنها استفاده کرد. 
وی با تاکید ب��ر لزوم انجام اصالحات 
در خط انتقال برق گفت: ش��رکت برق 
منطقه ای ای��ران در حال انجام کارهای 
الزم اس��ت تا امکان بهره برداری از تمام 

واحد ها وجود داشته باشد. 
مدیرعامل شرکت توس��عه منابع آب 
و نی��روی ایران با تاکید ب��ر اینکه خط 
انتقال برق در حال اصالح اس��ت، ابراز 
امی��دواری کرد که هرچه زودتر این کار 

به پایان رسد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��د و نی��روگاه 
 سی��اه بیش����ه ک���ه تنه��ا نی��روگاه 

تلمبه - ذخیره ای ایران و دارای دو سد 
در باالدس��ت و پایین دس��ت با ظرفیت 
ذخیره سازی 11 میلیون مترمکعب آب 
اس��ت، توان تنظیم روزانه 5/3 میلیون 

مترمکعب آب را دارد. 
نیروگاه تلمبه - ذخیره ای سیاه بیشه 
به ص��ورت خاص انرژی ب��رق را ذخیره 
می کند و تنظیم کننده بار شبکه ای برق 

به حساب می آید. 
س��دهای این نیروگاه از نوع سنگریزه 
بتونی هستند. ارتفاع سد باال 82.5 متر، 
طول تاج 436 متر و عرض تاج 12 متر 
و ارتفاع س��د پایین 102 متر، طول تاج 

332 متر و عرض تاج 12 متر است. 
ایجاد تعادل در شبکه مصرفی کشور 
در س��اعت های پربار و ک��م بار مصرف، 
تولی��د انرژی برق آبی با ظرفیت 1040 
مگاوات در س��اعت های پ��ر بار مصرف، 
مص��رف ان��رژی الکتریکی ب��ا ظرفیت 
960 م��گاوات در س��اعت های ک��م بار 
مصرف و کاهش هزینه های اس��تهالک 
نیروگاه ه��ای حرارتی به میزان س��االنه 
19میلیون دالر از جمله اهداف ساخت 

نیروگاه سیاه بیشه به شمار می رود. 

نامه مدیرعامل شرکت نفت 
به ابتکار پس از پلمب شدن یاران 

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران: 
 نیروگاه سیاه بیشه تکمیل شده

اما خط انتقال کشش ندارد 



قان��ون رف��ع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر از س��وی رییس 
مجلس ش��ورای اس��امی به 
دولت اباغ ش��د ت��ا باالخره 
پس از نزدیک به یک س��ال از 
تدوین این الیحه برای خروج 
از رک��ود، امی��د بیش��تری بر 

تولید حاکم شود. 
خردادماه س��ال گذشته بود 
ک��ه دولت در ش��رایط خموده 
و ناامیدکنن��ده تولی��د، خبر از 
تدوین بس��ته خ��روج از رکود 
داد، خب��ری ک��ه گرچ��ه ت��ا 
اجرایی و به تصویب رسیدنش 
زم��ان زیادی طول کش��ید اما 
نخستین روزنه های امید را برای 
تولیدکنندگان گشود. سرانجام 
30 م��اده از این بس��ته تحت 
عنوان الیحه رفع موانع تولید، 
در شهریور ماه سال گذشته به 
دست مجلسی ها سپرده شد و 
در نهایت این قانون مش��تمل 
ب��ر 60 ماده، روز دوش��نبه 21 
اردیبهشت، به دولت اباغ شد. 

فضای نامناسب و مشکات 
کهنه تولید، موجب ش��ده بود 
ت��ا تولیدکنن��دگان ب��ه زمان 
تصویب این قانون نیز معترض 
ش��وند زیرا با توجه به شرایط 
انتظار  این  تولی��د،  اضطراری 
وجود داش��ت که ای��ن قانون 
در زمان کمت��ری به تصویب 
برس��د، حاال پس از گذش��ت 
هش��ت ماه، قانون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذیر اباغ ش��ده 
اس��ت، اما آیا این قانون شرط 

الزم و کاف��ی ب��رای خروج از 
رکود است؟ 

محم��درض��ا م��رتض��وی، 
دبیرخان��ه صنع��ت و مع��دن 
ای��ن  ب��ه  ای��ران، در پاس��خ 
پرس��ش به »فرص��ت امروز« 
می گوید: »با توج��ه به اینکه 
کش��ور  دس��تگاه های  هم��ه 
می خواهند مش��کات ناش��ی 
برط��رف  ت��ورم  و  رک��ود  از 
ش��ود، ای��ن موض��وع مطرح 
ش��د که دس��ت کم مشکات 
داخلی واحده��ای تولیدی را 
بخش  برس��انیم.  حداق��ل  به 
بزرگی از مش��کات تولید در 
ای��ن الیحه پیش بینی ش��ده 
اس��ت. بخش دیگ��ری از این 
مشکات در گرو بهبود فضای 
کس��ب و کار اس��ت که اکنون 
خانه ه��ای صنع��ت و معدن، 

اتاق بازرگانی و دولت در حال 
همکاری هستند تا این فضا را 

نیز بهبود ببخشند.«
او می افزای��د: »اگ��ر اب��اغ 
این قان��ون توام با باز ش��دن 
س��وییفت بانکی باش��د، برای 
خواهد  راهگشا  بس��یار  تولید 
البته بس��تگی به اجرای  بود. 
دولت ه��م دارد که من گمان 
می کنم دولت همه تاشش را 
برای اجرای درست این قانون 
خواه��د ک��رد. در این صورت 
امیدوارم که ما تا پایان اسفند 
م��اه ش��اهد رش��د دو رقمی 

صنعت باشیم.«
خود مجلسی ها نیز، با امید به 
این قانون می نگرند. اس��ماعیل 
جلیلی، عضو کمیس��یون ویژه 
حمای��ت از تولی��د مل��ی، در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 

بی��ان می کن��د: »ما بس��یار به 
راهگشا بودن این قانون در رفع 
موان��ع تولید امیدواریم. یکی از 
دالیل این امی��دواری، منطبق 
بودن این قانون با واقعیت های 
موجود اس��ت. بخش خصوصی 
در تدوی��ن این قان��ون حضور 
فعال داش��ته و دولت و مجلس 
نیز کاما حرف��ه ای به موضوع 
پرداختند. در نهایت مصوبه ای 
که اباغ شد، مورد توافق دولت، 
مجلس و بخش خصوصی است. 
همین اش��تراک نظر می تواند 
ب��رای اج��رای این قان��ون هم 

تضمین ایجاد کند.«
بس��ته  از  زمانی که صحبت 
خروج از رکود شد و جزییات 
این بسته منتشر شد، بسیاری 
از اقتصاددان��ان مخال��ف این 
قانون  بودند.  سیاس��ت دولت 

رقابت پذیر  تولی��د  موانع  رفع 
نیز از دل همین بس��ته بیرون 
آم��ده و ب��ه تصویب رس��یده 
اس��ت ولی امروز منتقدان نیز 
ب��ه تغییر ش��رایط ب��ا اجرای 

درست این قانون امیدوارند. 
محم��دق��لی ی��وس��ف�ی، 
اقتصاددان در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»بای��د ببینی��م ک��ه در عمل 
چگونه ای��ن قانون تحقق پیدا 
می کند که به کلیت استراتژی 
کش��ور برمی گردد. واحدهای 
تولیدی و خ��روج از رکود در 
دس��ته اولویت های دولت قرار 
دارند، کارهایی که قبا کمتر 
به آن توجه می ش��ده اس��ت. 
حاال باید ببینیم که این قانون 
چه مواردی را تسهیل می کند 
و چ��ه موانع��ی را از س��ر راه 
تولید برم��ی دارد. البته همین 
قدر که این گام برداشته شده، 

خودش حائز اهمیت است.«
ب��رای تغییر ش��رایط تولید 
قان��ون خوب ک��م نداریم، اما 
متاسفانه عمده این قوانین به 
آیین نامه  نشدن  تدوین  دلیل 
اج��را  ص��ف  در  همچن��ان 
مانده ان��د. یک��ی از نمونه های 
بارز آنه��ا، قانون بهبود فضای 
نزدیک  که  اس��ت  کسب و کار 
به چهار س��ال اس��ت در صف 
اجرا مانده، حاال قانون دیگری 
اباغ ش��ده که تولیدکنندگان 
به هم��ه م��واد آن امیدوارند، 
امیدی که به ب��ازوان اجرایی 

خیره شده است. 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ابالغ شد

اگرهای تاثیرگذار در رونق تولید

و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
و  توس��عه  در جلس��ه  تج��ارت 
آذربایجان  استان  سرمایه گذاران 
ش��رقی گفت: اگر ب��ا صداقت و 
قصد خدم��ت به مردم در جهت 
توسعه کش��ور گام برداریم همه 
به ما کم��ک خواهند کرد، پس 
بهتر اس��ت به جای آنکه بگوییم 
نمی شود و نمی گذارند، دست به 

کار شویم و اقدام کنیم. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
گف��ت: در زمینه صنایع و قطعات 
خودرو باید با شرکت های خارجی 
خ��وب همکاری کنی��م و قطعات 
خودرو را برای داخل و صادرات با 

برندهای معتبر بسازیم. 
پایگاه اطاع رسانی  به گزارش 
دول��ت، نعم��ت زاده در جلس��ه 
توسعه و س��رمایه گذاران استان 
آذربایجان ش��رقی ک��ه با حضور 
معاون  ش��ریعتمداری،  محم��د 
برگزار  رییس جمه��ور  اجرای��ی 
ش��ده بود، گفت: اگر با صداقت 
و قصد خدمت به مردم در جهت 
توسعه کش��ور گام برداریم همه 
به ما کم��ک خواهند کرد، پس 

بهتر اس��ت به جای آنکه بگوییم 
نمی شود و نمی گذارند، دست به 

کار شویم و اقدام کنیم. 
وی با اش��اره ب��ه ویژگی های 
به  آذربایج��ان ش��رقی  اس��تان 
لح��اظ س��هم آن در صنع��ت، 
تج��ارت و معدن کش��ور اظهار 
کرد: در استان آذربایجان شرقی 
کارهای خوبی انجام ش��ده است 
و کارهای نیمه تمامی وجود دارد 
که باالخره تمام می شود اما باید 
بررس��ی کنیم، ببینی��م چه کار 
جدی��دی را می توانیم با توجه به 
امکانات و ش��رایط استان شروع 
کنی��م. مهن��دس نعم��ت زاده با 
اش��اره به اینکه در بخش صنعت 
پتانس��یل های ویژه ای در استان 
آذربایجان ش��رقی وج��ود دارد 
ک��ه س��بقه تاریخی نی��ز دارند، 
گف��ت: به طور مث��ال در صنعت 
ماشین س��ازی می توانیم در این 
استان فعالیت های خوبی داشته 
باش��یم و به قطب ماشین سازی 
تبدیل  ص��ادرات  ب��رای  حت��ی 

شویم. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 

ب��ه موض��وع صنایع خ��ودرو و 
قطعات خودرو و پیش��رفت های 
به دس��ت آمده در این حوزه در 
اشاره  آذربایجان ش��رقی  استان 
ک��رد و گفت: در ای��ن رابطه نیز 
بای��د کاره��ای جدی��دی با دید 

صادراتی انجام شود. 
مهن��دس نعمت زاده ب��ا بیان 
اینک��ه در آذربایجان ش��رقی در 
حوزه صنای��ع معدنی زمینه های 
امیدوارکننده ای داریم، گفت: در 
بخش صنایع نس��اجی و پوشاک 
در این استان ظرفیت های خوبی 
ب��ه لحاظ تاریخی وجود دارد که 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
ب��ه ظرفی��ت  وی همچنی��ن 
صنای��ع غذایی ب��ه خاطر وجود 
امکان��ات کش��اورزی و دامداری 
در اس��تان آذربایج��ان ش��رقی 
اش��اره کرد و افزود: این اس��تان 
نزدیک ب��ه بازارهای��ی از جمله 
کشور روسیه است که می توانیم 
از این فرصت بهره بگیریم اما از 
آن غافل هستیم و حتی می توان 
گفت در حوزه صنایع غذایی در 
این اس��تان به راحتی می توان از 

طریق ص��ادرات صنای��ع غذایی 
10 میلیارد دالر برای اس��تان به 

دست آورد. 
وی با اش��اره به اینکه اس��تان 
ش��اهراه  ش��رقی  آذربایج��ان 
تجارت کش��ورمان ب��ا دنیا بوده 
اس��ت، گفت: از این مسئله غافل 
مانده ای��م و باید در این اس��تان 
شرکت های قدرتمند صادراتی و 

وارداتی را تشکیل دهیم. 
مهندس نعمت زاده خاطرنشان 
ک��رد: اگ��ر از نظ��ام بانک��ی و 
بانک های خارج از کشور به خوبی 

استفاده کنیم و آنها را به خدمت 
بگیریم خیلی کارها را می توانیم 
انجام دهیم. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت همچنی��ن به ظرفیت 
زنجیره ای  فروشگاه های  فعالیت 
و مراکز تجاری بین المللی اشاره 
کرد و گفت: می توانیم فروشگاه 
زنجیره ای را در آذربایجان شرقی 
پایه گ��ذاری کنیم و در سراس��ر 
کش��ور گس��ترش دهیم؛ به طور 
مثال در این راستا عراق می تواند 
بهترین بازار برای فروش��گاه های 

زنجیره ای باشد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

دید صادراتی باید در قطعه سازی حاکم شود

 مش��اور وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت در امور بان��وان با اعام 
کارآفرین سال«  »بانوی  انتخاب 
نخس��تین بار  ب��رای  کش��ور  در 
»نمایش��گاه  دومی��ن  گف��ت: 
توانمندس��ازی زنان در توس��عه 
در  ش��هریورماه   24 پای��دار، 
ته��ران  بین الملل��ی  نمایش��گاه 

برگزار می شود.«
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��هیا 
جلودارزاده در یازدهمین نشست 
مش��اوران وزی��ران ب��ا مع��اون 
رییس جمه��ور در ام��ور زنان و 
خان��واده بی��ان کرد: نمایش��گاه 
توانمندس��ازی زن��ان در س��ال 
بین الملل��ی  به ص��ورت  ج��اری 
برگزار می ش��ود و ش��امل س��ه 
بخش اس��ت ک��ه یک��ی از آنها 
فضاس��ازی دولت ب��رای فعالیت 
اقتص��ادی زن��ان، بخ��ش دیگر 
اقتصادی بخش  فعالیت  ش��امل 
خصوصی و بخش سوم در زمینه 
س��ازمان های  اقتصادی  فعالیت 

غیردولتی است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یکی از 

کش��ور  مش��کات  مهم تری��ن 
اش��تغال به وی��ژه اش��تغال زنان 
اس��ت، تاکید کرد: ب��ا توجه به 
ای��ن ش��رایط کارآفرینی موجب 
اش��تغال زایی زنان می ش��ود. در 
نمایشگاه،  خوداش��تغالی  بخش 
داده  زن��ان  ب��ه  آموزش های��ی 
می ش��ود تا در ص��ورت تمایل از 
ببرند.  بهره  فرصت خوداشتغالی 
تم اصلی نمایشگاه، کارآفرینی و 

اشتغال است. 
مش��اور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در ام��ور بانوان در ادامه 
گف��ت: این رویداد ش��امل چهار 
بخش می ش��ود، نخستین بخش 
برگزاری نمایش��گاه اس��ت که از 
آن در داخل کشور بهره می بریم، 
دوم برگزاری همایش بین المللی 
اس��ت ک��ه می توان��د به گونه ای 
فکری و علمی نقش آفرینی زنان 
را بررسی کند و با نگاه به آینده 
زمینه س��ازی های الزم را انج��ام 
دهد ت��ا بتوانیم در جهت اجرای 
بهتر برنامه شش��م توسعه تاش 

کنیم. 

جلودارزاده اضافه کرد: سومین 
رویداد انتخ��اب بانوی کارآفرین 
س��ال اس��ت که تاکنون این کار 
در کش��ور انجام نشده است. در 
مرحله مقدماتی 15 بانو انتخاب 
می ش��وند و از بین آنها یک نفر 
برگزیده  بانوی س��ال  به عن��وان 
معرف��ی  همچنی��ن  می ش��ود. 
کتاب س��ال یک��ی از برنامه های 
پیش بینی ش��ده اس��ت که این 
کتاب درب��اره نقش آفرینی زنان 
در توس��عه اس��ت. هر سال این 
کتاب تهیه می ش��ود و می تواند 
راه های فعالیت زنان در سال های 
بع��د را مش��خص کن��د و مورد 

استناد محققان قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه این اقدامات 
با همکاری یک ش��ورای راهبری 
انج��ام می ش��ود، گف��ت: معاون 
زن��ان  ام��ور  در  رییس جمه��ور 
و خان��واده، ریاس��ت این ش��ورا 
نخس��تین  و  دارد  برعه��ده  را 
جلس��ه آن روز گذش��ته برگزار 
سیاس��ت گذاری،  ش��ورای  شد. 
س��تاد برگزاری، س��تاد اجرایی 

از دیگ��ر بخش ه��ای پیش بینی 
ش��ده اس��ت، عاوه ب��ر آن این 
کار پیمان��کار بخ��ش خصوصی 
نیز دارد. مش��اور وزی��ر صنعت، 
معدن و تج��ارت در امور بانوان 
در ادامه گفت: امروزه با مش��کل 
ص��ادرات به ویژه در حوزه فرش، 
صنایع دس��تی، صنای��ع ب��زرگ، 
صنایع غذایی مواجه هس��تیم و 
امیدواریم بتوانی��م با بهره گیری 
از توانایی ه��ای بخ��ش خارجی 
این مش��کات را برطرف کنیم. 

جل��ودارزاده در پایان اظهار کرد: 
در  زنان  توانمندسازی  نمایشگاه 
توس��عه پایدار به مس��احت 10 
ه��زار مت��ر مربع در پنج س��الن 
برگزار می ش��ود و همزمان با آن 
نمایشگاه ش��یرینی و شکات و 
مادر و ن��وزاد نیز در نمایش��گاه 
بین المللی برگزار می شود. عاوه 
ب��ر آن 27 ش��هریورماه بان��وی 
کارآفری��ن انتخاب و در س��الن 
همایش ه��ای صداوس��یما نی��ز 
همایش بین المللی برپا می شود. 

جلودار زاده خبر داد

انتخاب »بانوی کارآفرین سال« برای نخستین بار در کشور 
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تولید

اشتغال

یک نماینده مجلس: 
وزرای صنعت و اقتصاد جلوی 

واردات کاالهای بی کیفیت چینی 
را بگیرند 

 ی��ک عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
از وزرای صنع��ت و اقتصاد خواس��ت جلوی واردات 
خودروه��ا و کاالهای بی کیفیت و نامرغوب چینی را 

بگیرند. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، عزیز اکبری��ان در نطق میان 
دس��تور خود در جلس��ه علنی دیروز مجلس اظهار 
ک��رد: به وزیران صنعت و اقتصاد تذکر می دهم برای 
ش��کوفایی اقتص��اد مقاومت��ی از واردات خودروها و 
کااله��ای بی کیفیت و نامرغوب چین��ی و کاالهای 
لوک��س خارجی و خودروهای گران قیمت جلوگیری 

کنند. 
ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
نس��بت به حل مشکل بازرس��ان امور صنفی هشدار 
داد و گفت: کار اینها با زندگی مردم سروکار دارد اما 
اگر کسی سه ماه حقوق نگرفته باشد چطور می تواند 

بازرسی انجام دهد؟ 

تمام منابع صندوق توسعه ملی 
تعهد شد 

 قائم مقام صندوق توس��عه مل��ی دارایی فعلی این 
صن��دوق را بی��ش از 70 میلی��ارد دالر اعام کرد و 
گفت: تقریباً تمام منابع موجود صندوق تعهد شده و 

در نقطه سر به سر قرار دارد. 
محمدقاس��م حس��ینی در گفت وگ��و با ایس��نا، 
درب��اره میزان منابع ورودی صندوق توس��عه ملی 
از زمان ش��کل گیری تاکن��ون اظهار کرد: صندوق 
ی��ک ورودی و خروج��ی دارد ک��ه دائ��م در حال 
تغییر اس��ت؛ بر این اس��اس دارایی صندوق یعنی 
مجم��وع منابعی که به آن وارد می ش��ود بیش از 

70 میلیارد دالر اس��ت. 
وی اف��زود: مناب��ع صن��دوق توس��عه مل��ی که با 
دارایی ه��ای آن کاما متفاوت اس��ت در حال حاضر 
منفی یا در نقطه س��ر به س��ر ق��رار دارد، چرا که از 
یک س��و با ورود منابع و از س��وی دیگر با مصرف و 

تعهد ایجاد شده مواجه هستیم. 
قائ��م مقام صندوق توس��عه ملی با بی��ان اینکه با 
پذیرش یک طرح، مبلغ آن از منابع صندوق کس��ر 
می شود، ادامه داد: با وجود اینکه ممکن است مدتی 
برای خروج این منابع از صندوق زمان نیاز باش��د اما 
به هر حال ما دیگر مجاز به اس��تفاده از آن نبوده و 

منابع تعهد شده است. 
حس��ینی با اش��اره به اینکه در حال حاضر منابع 
تعه��د ش��ده صندوق توس��عه ملی بیش��تر از منابع 
ورودی آن اس��ت، گف��ت: خوش��بختانه نزدی��ک به 
40 میلیارد دالر مس��دودی داش��ته ایم و نزدیک به 
10 میلیارد دالر تبدیل به ریال ش��ده که همگی به 
 چرخه اقتصاد وارد ش��ده اس��ت، همچنین بیش از 
35 میلیارد دالر نیز تعهدات در راه و قرارداد عاملیت 
ب��ا بانک های عام��ل را داریم که بای��د به طرح های 

بخش خصوصی و تعاونی داده شود. 

رایزنی سنگ آهنی ها برای مقابله 
با حقوق دولتی 

 عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان س��نگ آهن گفت: با توجه به کاهش 
قیمت جهانی سنگ آهن، این انجمن پیشنهادهایی 
را به شورای عالی معادن مجلس و دولت ارائه کرده 

است. 
س��جاد غارق��ی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
خواس��ته انجمن این اس��ت که با توجه به ش��رایط 
موجود تخفیف 60 درصدی در حقوق دولتی س��ال 
گذش��ته درج شود و برای س��ال جاری نیز تا زمانی 
که س��نگ آهن در شرایط رکود به سر می برد حقوق 

دولتی اتخاذ نشود. 
وی اف��زود: اخ��ذ حق��وق دولتی بای��د به صورت 
هوش��مندانه صورت گیرد و برای هر معدنی با توجه 
به ویژگی ها و ش��رایط خ��اص آن، حقوق دولتی در 

نظر گرفته شود. 
غارق��ی با بیان اینکه انجمن خواس��تار لغو حقوق 
دولتی نیست، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود 
درخواست انجمن این اس��ت که با ایجاد برنامه ها و 

راهبردهایی، هزینه تولید سنگ آهن کاهش یابد. 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
صادرکنندگان س��نگ آهن ادامه داد: در حال حاضر 
هزینه های داخلی فش��ار زیادی ب��ه تولیدکنندگان 
وارد نمی کند اما هزینه ه��ای بیرونی تولید همچون 
هزینه ه��ای حمل و نق��ل و حق��وق دولت��ی موجب 
تعطیل��ی 70 درص��د از معادن متوس��ط و کوچک 

سنگ آهن شده است. 
وی راه حل کوتاه مدت رفع معضات سنگ آهنی ها 
را کاه��ش هزینه ه��ای تولید عن��وان و اظهار کرد: 
راه حل بلند مدت این مسئله تشکیل کنسرسیوم های 
تولید، فرآوری و فروش است که اقداماتی نیز در این 

زمینه انجام شده است. 
غارقی تعداد معادن در حال بهره برداری سنگ آهن 
را 146 مع��دن عنوان و اظهار ک��رد: تاکنون انجمن 
برای 60 معدن شناس��نامه تهیه کرده است و انتظار 
م��ی رود معادن بزرگ و کوچک س��نگ آهن در یک 

ترازو قرار نگیرند. 

تقاضای ۱۵ کشور برای حضور در معادن ایران
چندملیتی ها پیش قدم شدند

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از تقاضای 
15 کش��ور برای حضور در مع��ادن و صنایع معدنی 
ایران خبرداد و اعام کرد: ش��رکت های چندملیتی 
تقاضاهای خود را برای سرمایه گذاری ارائه کرده اند. 
مه��دی کرباس��یان در گفت وگو با مه��ر گفت: با 
توج��ه ب��ه اینکه مع��دن و صنایع معدن��ی در ایران 
بس��یار جذاب اس��ت و تنوع مواد معدنی در کش��ور 
بسیار باال اس��ت، تقاضا برای سرمایه گذاری خارجی 
در این بخش بسیار زیاد است و کشورهایی همچون 
آلم��ان، اس��پانیا، دانم��ارک، قزاقس��تان، بلژیک و 
انگلیس درخواس��ت هایی برای حضور در پروژه های 
ایرانی داش��ته اند، این در حالی است که درخواست 
ش��رکت های آلمانی، دانمارکی، قزاقستانی و هندی 
ک��ه چن��د ملیتی هس��تند و کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس همچون عمان و کویت را برای همکاری 

با ایران دریافت کرده ایم. 
مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت افزود: 
همچنی��ن کان��ادا، فرانس��ه، اس��ترالیا، س��وییس و 
ک��ره جنوبی هم درخواس��ت هایی ب��رای حضور در 
پروژه های اکتشافی و صنایع معدنی ایران داشته اند 
که مذاکرات در حال انجام است اما با توجه به اینکه 
مش��کل نقل و انتقاالت پول همچن��ان وجود دارد، 

قراردادها هنوز منعقد نشده است. 
وی از پیشنهادات جذاب ایران برای سرمایه گذاران 
خارج��ی خبرداد و گفت: مطاب��ق قانون، جذابیت ها 
ب��رای ورود س��رمایه گذاران خارجی به بخش معدن 
ایران بس��یار باال اس��ت؛ به نحوی که بهره برداری از 
معادن تا 25 س��ال ب��ه این س��رمایه گذاران واگذار 

می شود. 
ب��ه گفت��ه کرباس��یان، در حوزه مع��دن و صنایع 
معدن��ی در س��ال ۹3 معادل 10.7 درصد رش��د را 
ش��اهد بوده ایم که امید م��ی رود با حفظ آن، معدن 
در رش��د اقتصادی بتواند جایگاه مناس��بی را کسب 
کند، این در حالی است که 200 هزار کیلومترمربع 
عملی��ات در پهنه های اکتش��افی تعریف ش��ده که 
امیدواریم در س��ال جاری، پیشرفت قابل ماحظه ای 

را تجربه کند. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت افزود: در 
این میان، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را 
مدنظ��ر قرار داده ایم تا بتوان عاوه بر انجام عملیات 
اکتشافی جدید، طرح های نیمه تمام را تکمیل کرده 
و در زمان بندی ه��ای خ��اص، پروژه های جدیدی را 

نیز شروع کنیم. 
وی تصری��ح کرد: برای برون رفت از رکود و ایجاد 
اش��تغال، ضرورت دارد که پروژه های جدید معدن و 
صنایع معدنی در کش��ور ش��روع شود، این در حالی 
اس��ت که با وجود افت ش��دید درآمدی ایمیدرو در 
س��ال گذشته، تعداد پروژه های تکمیل شده افزایش 

یافت. 

ضعف قانون در بخش معدن 
قابل توجه است

دبی��ر اتحادی��ه تولید کنن��دگان و صادرکنندگان 
محص��والت معدن��ی گفت:  ضع��ف قانون��ی بخش 
معدن را به انزوا کش��انده و ای��ن بخش نمی تواند به 
خودی خود ش��کوفا شود. کامران وکیل، در گفت وگو 
با ایلنا اظهار داش��ت: طی چند س��ال گذشته شرایط 
مانند زمان جنگ ش��د که ایران در ان��زوا بود اما پس 
از هش��ت سال جنگ فعاالن اقتصادی مجددا به ایران 
بازگشتند هم اکنون نیز درصورتی که تحریم ها برداشته 
شود سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری راغب خواهند 
شد.  وی افزود: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور 
ترکیه قابل مقایسه با دهه 60 نیست، امارات و قطر نیز 
موقعی��ت ترکیه را دارند. ایران هم که با این کش��ورها 
همسایه است و با پتانسیل های قوی که در زمینه های 
مختلف دارد می تواند از رکود خارج شود.  وکیل ادامه 
داد: البت��ه این رک��ود اقتصادی در چین، س��نگاپور و 
کره جنوبی نیز تجربه شد و نرخ رشد اقتصادی در این 
کش��ور ها هم کاهش داشته اس��ت و بازگشت ایران به 
جامعه جهانی وضعیت آن را به شدت تغییر خواهد داد. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا رفت و آمد 
فعاالن اقتصادی از کشورهای مختلف تنها هیاهوی 
رسانه ای اس��ت یا اراده ای برای س��رمایه گذاری نیز 
وجود دارد یا خیر؟ گفت: در این مدت از کشورهای 
ایتالی��ا، چین، ترکی��ه، قطر و عمان تج��ار به ایران 
آمده اند و همه در انتظار توافق هس��ته ای هس��تند. 
اما مردد هستند که آیا سرنوشت ایران مانند سوریه 
خواهد ش��د و تحریم ها سخت تر می ش��ود یا اینکه 
فض��ای ایران باز تر از قبل ش��ده و ام��کان تعامل با 

کشورهای دیگر فراهم خواهد شد! 
وی در م��ورد ضع��ف اصلی معادن در کش��ور نیز 
گفت: ضعف قانونی بخش معدن را به انزوا کش��انده 

و این بخش نمی تواند به خودی خود شکوفا شود. 
وی تصریح کرد: بخش معدن نیازمند زیرساخت ، 
جاده و بندر اس��ت و در کنار آن نیروی کار ورزیده 
و مطلع ب��ه روش فنی می طلب��د. همچنین قوانین 
باثبات می تواند معادن را از این شرایط خارج کند. 

دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
محص��والت معدنی با بیان اینکه بخش معدن بخش 
زودبازدهی نیس��ت خاطر نش��ان ک��رد: در صورت 
س��رمایه گذاری در معادن مس یا سنگ آهن چندین 
میلیارد تومان هزینه می ش��ود. یک شرکت خارجی 
یا داخلی با این حجم س��رمایه گذاری نباید یکس��ره 
ب��ه دلیل قوانین دس��ت و پاگیر ب��ا منابع طبیعی و 

محیط زیست درگیر باشد. 

معدن خبر

آهن

عسل داداشلو



موسس��ه میزان همچنان در 
اتاق اکسیژن است و تالش های 
صورت گرفته برای ساماندهی 
وضعیت آن به نتیجه روش��نی 

نرسیده است. 
ماج��رای موسس��ه می��زان 
از ش��عبه گناباد س��ر باز کرد. 
معل��وم نیس��ت به چ��ه دلیلی 
سپرده گذاران این شهر تصمیم 
می گیرند که سپرده هایشان را 
از موسس��ه میزان خارج کنند 
ام��ا ب��ا هجوم آنها و با توجه به 
تعداد زیادش��ان با پاسخ منفی 
موسس��ه روبه رو شدند. کم کم 
کار باال گرفت، س��پرده گذاران 
نادرس��ت  ی��ا  درس��ت  ک��ه 
احس��اس خط��ر ک��رده بودند 
در مقابل ش��عبه تجمع کردند 
و به دنبال آن س��پرده گذاران 
س��ایر ش��هرها هم به شعبات 
موسس��ه میزان هجوم بردند. 
در ای��ن می��ان ش��هر مش��هد 
هم شاهد بیش��ترین اعتراض 
س��پرده گذاران موسسه میزان 
بود. ت��داوم این اعتراض ها که 
گاه��ی در مقابل دادگس��تری 
کل هم دست به تجمع زده اند، 
موجب ش��د بانک مرکزی وارد 
موضوع شده و اعالم کند که به 
وضعیت رسیدگی خواهد کرد 
اما خبرهای رس��یده حاکی از 
آن اس��ت که تاکن��ون اقدامی 
ج��دی در ای��ن ب��اره صورت 

نگرفته است. 

اخذ سپرده با سود 
25درصد

ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« 
درحالی که به گفته س��ایت های 
خب��ری مدیران این موسس��ه 
در بازداش��ت ب��ه س��ر می برند، 
خبره��ای پراکن��ده ای ه��م به 
گوش می رسد که برخی شعبات 
موسسه میزان تعطیل شده اند و 
خبرهای دیگری نیز در تکذیب 

آن منتشر شده است. 
 روز گذش��ته سایت خبری 

اقتصاد نیوز با انتش��ار گزارشی 
میدانی اعالم کرد که ش��عبات 
موسس��ه میزان هنوز مشغول 
به کار هستند. در این گزارش 
میدان��ی آم��ده اس��ت که این 
موسس��ه همچن��ان ب��ه اخذ 
س��پرده از مردم ادامه می دهد. 
در بخشی از این گزارش آمده 
اس��ت: معاون ش��عبه شما را با 
س��والی روب��ه رو خواه��د کرد 
ک��ه اص��ل موض��وع فعالی��ت 
نظام بانکی اس��ت و آن میزان 
س��رمایه برای س��پرده گذاری 
اس��ت، با بیان اینکه س��رمایه 
20 میلیون تومان است ماشین 
حس��اب خود را برداش��ته و به 
ش��ما اعالم می کند با توجه به 
س��ود 23 درصد ماهانه حدود 
380 ه��زار تومان س��ود عاید 
ش��ما خواهد ش��د، در رابطه با 
س��ود یک ساله که میزان آن را 
25 درصد اعالم می کند س��ود 
ش��ما حدود 420 هزار تومان 
در ماه تعیین می شود. محاسبه 
این نرخ سود نشان می دهد که 
این موسس��ه هم مانند س��ایر 

موسسات غیرمجاز، سقف نرخ 
20 درص��دی س��ود را رعایت 
نمی کند و همان رویه قبلی را 

در پیش گرفته است. 
این گزارش در حالی منتشر 
ش��ده اس��ت ک��ه گمانه های 
مختلفی برای نجات موسس��ه 
گفت��ه  دارد.  وج��ود  می��زان 
می ش��ود قرار اس��ت موسسه 
میزان ب��ا بانک صادرات ادغام 
ش��ود اما به تازگی اس��ماعیل 
هلل گان��ی، مدیرعام��ل بان��ک 
ص��ادرات اع��الم ک��رده ک��ه 
موضوع ادغام موسسه میزان و 
بانک صادرات منتفی است. به 
گفت��ه هلل گانی، بانک صادرات 
تنها به عنوان بانک عامل برای 
پرداخت وجوه چک های صادر 
ش��ده از س��وی موسسه میزان 

فعالیت می کند. 
ریی��س  می��ان  ای��ن  در 
هیات مدی��ره موسس��ه میزان 
هم در مصاحبه ای اعالم کرده 
اس��ت که احتمال دارد امالک 
موسسه میزان به فروش برسد. 
این در حالی است که یک مقام 

دیگ��ر موسس��ه می��زان اعالم 
کرده که دارایی های موسس��ه 
می��زان بیش از بدهی های آن 
اس��ت. وی درم��ورد راه��کار 
پیش��نهادی مبن��ی بر فروش 
امالک، گفت: اگر س��ه راهکار 
اولیه ش��امل وصول مطالبات، 
اخ��ذ س��پرده جدید و دریافت 
تس��هیالت از س��ایر بانک ه��ا 
افزای��ش نقدینگی را به اندازه 
نی��از در پ��ی نداش��ته و در 
نتیجه جوابگوی خواس��ته های 
م��ردم نباش��د ف��روش امالک 
موسسه آغاز می شود. با وجود 
این، س��پرده گذاران موسس��ه 
می��زان با فرض باور وعده های 
مس��ئوالن این موسس��ه باید 
زم��ان نامعلوم��ی صب��وری به 
خ��رج دهند تا احتماال به اصل 

پول خود برسند. 

می شود از میزان حمایت 
کرد اگر... 

کارش��ناس  کری��م غالمی، 
اقتصادی در این باره به »فرصت 
امروز« گفت: متاس��فانه فضای 

بدی در کش��ور وجود دارد که 
برخی مراکز قدرت سیاس��ی و 
دس��تگاه ها به پشتوانه قدرتی 
ک��ه دارند اقدام ب��ه راه اندازی 
موسس��ه هایی می کنن��د ک��ه 
قادر نیس��تند از پس تعهداتی 
ک��ه در مقابل س��پرده گذاران 

دارند، برآیند. 
وی اف��زود: برآیند س��خنان 
مس��ئوالن درب��اره موسس��ه 
می��زان نش��ان می دهد که اوال 
این موسسه در حال طی کردن 
مراحل اخذ مجوز اس��ت، ثانیا 
اینک��ه دارایی های آن تکافوی 
س��پ�رده گ��ذاران  سپ���رده 
را می کن��د اما این س��پرده ها 
در قالب تس��هیالت در دس��ت 
م��ردم ق��رار دارد و تنه��ا ب��ه 
دلی��ل هجوم س��پرده گذاران 
ب��رای دریافت مبالغ ش��ان این 
مشکالت به وجود آمده است. 

تاکی��د  کارش��ناس  ای��ن 
ک��رد: به ط��ور طبیع��ی اگ��ر 
سپرده گذاران بانک های بزرگ 
ه��م تصمیم بگیرند که در یک 
روز سپرده های ش��ان را از این 
بانک ها خارج کنند آنها هم به 
مش��کل برخورد می کنند. اگر 
واقعا موسس��ه میزان ش��رایط 
دریاف��ت مجوز از بانک مرکزی 
را دارد، بان��ک مرک��زی بای��د 
در این راس��تا از این موسس��ه 
حمای��ت کن��د ام��ا اگ��ر توان 
دریاف��ت مج��وز را ندارد بانک 
مرکزی باید در راستای احقاق 
حقوق سپرده گذاران وارد عمل 
شده و دارایی های این موسسه 

را به فروش بگذارد. 
وی اظهار کرد: درصورتی که 
از این موسس��ه حمایت شود و 
نه��ادی ک��ه این موسس��ه به 
آن منس��وب اس��ت ی��ا خ��ود 
بان��ک مرک��زی اقدام ب��ه ارائه 
تس��هیالت به موسس��ه میزان 
کنن��د بس��یاری از مش��کالت 
برط��رف می ش��ود و الته��اب 
ایجاد ش��ده در سپرده گذاران 

از بین می رود. 

راه حل های بانک مرکزی هنوز نتیجه نداده

موسسه میزان در اتاق اکسیژن

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی 
ب��ا تاکی��د بر اینک��ه پرداخت وام 
جعاله نیاز به ش��یوه نامه ندارد، از 
تدوین و ابالغ ش��یوه نامه وام های 
خ��رد با همکاری وزارت صنعت و 

تولیدکنندگان خبرداد. 
علی اصغ��ر میرمحمد صادقی 
در گفت وگو با مهر در پاس��خ به 
این س��وال ک��ه بانک ها پرداخت 
تس��هیالت خ��رد را این روزها به 
بهانه عدم ابالغ ش��یوه نامه بانک 
مرکزی متوق��ف کرده اند، گفت: 
ب��رای ابالغ ش��یوه نامه پرداخت 
تس��هیالت خ��ودرو و کاال باید با 

وزارت صنع��ت، مع��دن وتجارت 
جلس��اتی برگ��زار کنی��م ت��ا ب��ا 
همفک��ری آنها این ش��یوه نامه ها 
تدوین ش��ود. مدیرکل اعتبارات 
بان��ک مرکزی از ابالغ ش��یوه نامه 
نح��وه پرداخت وام خودرو و کاال 
توس��ط بانک مرکزی در آینده ای 
نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در 
نهایت هفته آینده طی جلس��اتی 
با وزارت صنعت و تولیدکنندگان 
راهی برای نحوه پرداخت این نوع 
تسهیالت خواهیم یافت که به نفع 
مردم باش��د تا متقاضیان بتوانند 

بهتر تسهیالت دریافت کنند. 

وی اضاف��ه کرد: ام��ا پرداخت 
وام جعال��ه ۱0میلی��ون تومان��ی 
نی��ازی ب��ه ش��یوه نامه ن��دارد و 
ش��ورای پول و اعتبار افزایش این 
وام را به تصویب رس��انده اس��ت 
و می��زان آن از 5درص��د ب��ه ۱0 
درص��د در بانک ها افزایش یافته 
اس��ت و بانک ها نباید امتناعی در 
پرداخت داشته باشند. میرمحمد 
صادق��ی تصریح کرد: البته میزان 
وام جعاله در بانک مسکن پیش از 
این هم ۱0میلیون تومان بود، اما 
در س��ایر بانک ها 5میلیون تومان 
بود که با این مصوبه به ۱0میلیون 

افزایش یافته است. 
به گزارش مهر، ش��ورای پول و 
اعتبار در آخرین جلس��ه خود در 
سال جاری سقف جدید پرداخت 
تس��هیالت خ��رد را تصویب کرد، 
ام��ا بانکی ه��ا به بهانه اینکه بانک 
مرک��زی هنوز ش��یوه نامه جدید 
اعطای تس��هیالت را به سیس��تم 
بانکی ابالغ نکرده از پرداخت این 

وام ها خودداری می کنند. 
در  اعتب��ار  و  پ��ول   ش��ورای 
یکه��زار و یکص��د و نود و نهمین 
جلسه خود در ۱5 اردیبهشت ماه 
۹4 مصوبه جدید تسهیالت دهی 

را به تصویب رس��اند که براساس 
آن وام خری��د کاال 8 میلی��ون، 
خ��ودرو  و  جعال��ه ۱0میلی��ون 

۱5میلیون تومان تعیین شد. 
ش��ورا در ای��ن جلس��ه مق��رر 
کرد ش��یوه نامه اعطای تسهیالت 
خ��ودرو و کاالهای مصرفی بادوام 
و نح��وه مصرف آن توس��ط بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
با همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت تهیه و به بانک ها ابالغ 
ش��ود، ام��ا ب��ا توجه ب��ه تصویب 
کلیت ط��رح، اجرای بخش��نامه 

ضروری است. 

ابالغ شیوه نامه وام خرد بانکی در روزهای آینده

در حال��ی رفتار بانک ها حداقل 
در مدت زم��ان گذش��ته از ابالغ 
بخش��نامه کاه��ش ن��رخ س��ود 
بانکی، نش��ان می دهد که نسبت 
به گذش��ته جدیت بیشتری برای 
اعمال س��ودهای جدید داشته و 
به گفته خودش��ان برخورد بانک 
مرک��زی اج��ازه انحراف را به آنها 
نمی ده��د ک��ه با وج��ود چنین 
فضای س��نگینی، موسسات مالی 
و اعتباری غیر مجاز راه فرار خود 

از قوانین را پیدا می کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، حدود یک 
دس��تورالعمل  اب��الغ  از  هفت��ه 
مص��وب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
مبنی بر کاهش نرخ س��ود بانکی 
از 22درصد س��االنه به 20 درصد 
می گذرد که سرکش��ی به ش��عب 
بانک ها نشان از برقراری نظم قابل 
مالحظ��ه ای حداق��ل در ابتدای 

ابالغ بخشنامه است. 
در ش��عب  ح��ال حاض��ر  در 
م��ورد مراجع��ه بانک های بزرگ 
و کوچ��ک، دولت��ی و خصوص��ی 
خ��الف  س��ودهای  از  خب��ری 
مرک��زی  بان��ک  دس��تورالعمل 
نیس��ت و حداکثر سود اعالمی به 
متقاضی سپرده گذاری همان 20 
درصد اس��ت و حتی برای مبالغ 
کالن هم ش��رایط وی��ژه ای قائل 

نش��ده و به ظاهر نهایت همراهی 
بانک ه��ا ب��ا مش��تریان پرداخت 
س��ود س��االنه 20 درصدی است 
که امکان پرداخت آن بعد از یک 
م��اه نی��ز وج��ود دارد. همچنین 
س��ودهای س��پرده کمتر از یک 
س��ال نی��ز اغلب مانند گذش��ته 
ب��وده و با ان��دک تغییری اکنون 
برای س��پرده روزشمار ۱0درصد، 
س��ه ماهه ۱4درصد، شش ماهه 
۱6و ۹ ماه��ه ۱8 درصد پرداخت 

می شود. 
این در حالی است که بانکی ها 
با رد تقاضا برای باز کردن حساب 
س��پرده با شرایط ویژه و پرداخت 
س��ود باالتر مانند س��ال گذشته 
که بعد از کاهش نرخ سود انجام 
می دادند، عنوان می کنند که این 
بار بانک مرکزی و دولت در مقابل 
تخلفات، واکنش شدیدی خواهد 
داش��ت و ب��ا خاطی��ان برخ��ورد 
خواه��د ک��رد، بنابراین حداقل تا 
چند ماه پیش رو ش��رایط ویژه ای 

نخواهیم داشت. 
ام��ا در وضعیت��ی که جو حاکم 
بر شبکه بانکی نسبت به گذشته 
ت��ا حدودی تغییر کرده و حداقل 
ترجی��ح می دهند مدتی نرخ های 
س��ود مصوب را به مشتریان خود 
پیش��نهاد کنند، کافی اس��ت که 

مش��تری از بانک��ی برای دریافت 
س��ود ب��اال ناامی��د ش��ده و وارد 

موسسات اعتباری شود. 
اگرچ��ه موسس��ات اعتب��اری 
مج��از تحت نظارت بانک مرکزی 
ه��م فعال نرخ های س��ود خود را 
ب��ا دس��تورالعمل بان��ک مرکزی 
منطب��ق کرده اند، اما موسس��ات 
غیر مج��از و جالب ت��ر آنهایی که 
در زم��ره دریاف��ت مج��وز بانک 
مرک��زی قرار دارند و بارها عنوان 
ش��ده که ب��ه زودی تحت نظارت 
ق��رار خواهند گرفت، از س��ایرین 

متخلف ترند. 
یک��ی از ای��ن موسس��ات ک��ه 
خیل��ی هم خلوت بوده و بیش��تر 
ش��بیه ش��عب تعطیل شده است 
با اس��تقبال از مشتری لیستی از 
طرح های مختلف پرسود را برای 

وی رونمایی می کند. 
س��ود روز ش��مار 20 درص��د 
و س��االنه 24 درص��د نخس��تین 
پیش��نهاد اس��ت که برای سپرده 
30 ه��زار تومانی به باال پرداخت 
ش��ده و حتی ک��ف میلیونی هم 
ن��دارد. مس��ئول ش��عبه  عن��وان 
می کن��د ک��ه تا ی��ک هفته پیش 
سودهای روزشمار ما تا 26درصد 
ه��م ب��ود، اما با کاه��ش نرخ ها و 
فش��اری که بانک مرکزی داشته 

ناچاری��م مدتی س��ودها را تغییر 
دهی��م، اما تا یک��ی دو ماه آینده 
که برخوردها عادی تر و فش��ار بر 
موسس��ات کمتر ش��ود قول سود 
روزش��مار 24 درصد و ساالنه 28 

درصد را هم می دهیم. 
در عی��ن حال که چندین طرح 
را جه��ت ترغی��ب متقاضی برای 
ب��از کردن حس��اب و کش��اندن 
س��رمایه به ش��عب خ��ود مطرح 
ک��رده و مش��تری را حتی با علم 
بر غیر مجاز بودن موسسه خاطی 
و عواقب ناش��ی از سرمایه گذاری 

در آن وسوسه می کنند. 
موسس��ه غیر مج��از دیگ��ری 
که حس��اب س��ود روزش��مار 25 
درص��د آنها نی��ز همچنان باز بود 
اع��الم می کند که س��ریع تر برای 
س��پرده گذاری اق��دام کنی��د که 
ممکن اس��ت در روزهای پیش رو 
ناچار به کاهش نرخ سود باشیم! 
اعتباری  موسس��ات  سرپیچی 
غیرمج��از از دس��تورالعمل بانک 
مرک��زی که با توج��ه به مقررات 
موج��ود و نبودن اختیار تام برای 
برخ��ورد با موسس��اتی که تحت 
نظارت این بانک نیس��تند، همان 
دغدغه ای بود که نه تنها رییس کل 
بان��ک مرکزی بلکه مدیران عامل 
بانک ها و کارشناسان بانکی بارها 

نسبت به آن هشدار داده بودند. 
در ای��ن رابطه عنوان می ش��د 
ت��ا زمانی که موسس��ات اعتباری 
به وی��ژه غیر مجازه��ا آزادان��ه در 
ش��بکه بانک��ی فعالی��ت کرده و 
س��ودهای غیر منطق��ی پرداخت 
می کنن��د نظ��م کاملی در اجرای 
س��ود بانک��ی حت��ی در ص��ورت 
کاه��ش مج��دد برق��رار نخواهد 
ش��د چراکه با کاهش نرخ س��ود 
در بانک ه��ا پرداخت س��ودهای 
کالن در موسس��ات، مش��تریان 
را ج��ذب آنها می کن��د و هزاران 
میلیارد را مانند س��ال گذش��ته و 
بعد از کاهش نرخ س��ود بانکی از 
بانک ه��ا خارج کرده و به س��مت 

آنها سوق می دهد. 
بنابراین در حال حاضر شواهد 
انحراف��ی  ح��رکات  از  حاک��ی 
موسس��ات از مصوب��ه ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار ب��وده و تجرب��ه 
گذش��ته نش��ان می دهد که در 
ص��ورت ادامه این روند در چند 
م��اه آینده و ب��ا خروج احتمالی 
س��رمایه از بانک ه��ا به س��مت 
موسس��ات، بانکی ها نیز ترجیح 
خواهن��د داد ب��ه ای��ن رقاب��ت 
مخرب وارد ش��ده و برای حفظ 
منابع، طرح های ویژه س��پرده با 
س��ودهای جذاب، تعریف کنند. 

پیشنهادهای طالیی برای سود

زیر آبی رفتن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز! 
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خبرنــامه

شکست دولت انگلیس برای 
جلوگیری از شکایت بانک ملت

دادگاه عال��ی انگلی��س ب��ا رد درخواس��ت دولت 
ب��رای ب��ه تاخیر انداخت��ن دادگاه، به رس��یدگی به 
ادعای خس��ارت 4 میلی��ارد دالری بانک ملت علیه 

خزانه داری انگلیس حکم داد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از فایننشیال تایمز، بانک 
ملت پس از اینکه در س��ال 200۹ موفق شد دستور 
خزان��ه داری انگلیس در م��ورد ممنوعیت همکاری 
موسسات مالی این کش��ور با این بانک را به چالش 
بکش��د، از دولت انگلی��س برای دریاف��ت حدود 4 
میلیارد دالر خسارت بابت تحریم های غیرقانونی که 
علیه این بانک اعمال کرده اس��ت، ب��ه دادگاه عالی 
لندن ش��کایت کرد. با این همه خزانه داری انگلیس 
مدعی ش��ده بود این بان��ک در نتیجه کاهش درآمد 
زیرمجموعه های��ش متحمل ض��رر غیرقابل جبرانی 
نش��ده اس��ت و این نهاد منطبق با حقوق این بانک 
تحت کنوانس��یون اروپایی حقوق بش��ر و همچنین 

طبق حقوق عرفی برخورد کرده است. 
اما جاس��تیس فلوکس، قاضی انگلیس��ی در همه 
موارد مطرح ش��ده علیه خزانه داری حکم داد و این 
تصمیم را به این دلیل گرفت که دادگاه عالی پیش از 
این حکم داده بود که خزانه داری تحت کنوانسیون و 
قانون حقوق بشر انگلیس، حقوق بانک ملت را نقض 
کرده و این مس��ئله نمی تواند مجددا گشوده شود. از 
آنجا که این مس��ئله مشخص ش��ده است، خسارت 
برای هرگونه ضرر متحمل ش��ده باید دریافت ش��ود 
و این بانک حق دارد در نتیجه مداخالت غیرقانونی 
درخواست خسارت کند. زایواال که وکالت بانک ملت 
را در این پرونده برعهده داش��ت، در این باره گفت: 
این خسارت شامل ضررهای متعاقب مانند از دست 

رفتن درآمدها یا سودهای آینده می شود. 
بانک مل��ت اعالم کرده بزرگ تری��ن ضررش ۱.3 
میلیارد دالر از کس��ب و کار ص��دور اعتبارنامه به ارز 

خارجی بوده است. 

 مبادله یوان-روبل در روسیه
۸برابر شد

ارزش مب��ادالت تجاری به ارزهای ملی بین چین 
و روسیه، اکنون به ۷ درصد کل مبادالت تجاری دو 
طرف رس��یده و تجارت یوان-روبل در روس��یه طی 

یک سال ۷00 درصد رشد داشته است. 
ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از راش��ا تودی، ارزش 
مبادالت تجاری به ارزهای ملی بین چین و روسیه، 
اکنون ب��ه ۷ درصد کل مب��ادالت تجاری دو طرف 
رس��یده، اما به گفته کارشناس��ان این نوع مبادالت 
پتانس��یل رش��د باالیی دارد. تجارت یوان-روبل در 
روسیه طی یک سال ۷00 درصد رشد داشته است. 
افزای��ش همکاری ها بین روس��یه و چین یکی از 
موضوعات مهم و مورد توجه در اقتصاد جهانی بوده 
اس��ت. این همکاری ها حکایت از ش��کل گیری یک 
اتحاد ق��وی بین دو اقتصاد ق��وی و ثروتمند جهان 
دارد ک��ه می تواند مدل فعلی حاکم بر اقتصاد جهان 

را که مبتنی بر چیرگی غرب است، تغییر دهد. 
به اعتقاد کارشناس��ان، هرچند قراردادهای انرژی 
بی��ن روس��یه دارای مناب��ع انرژی و چی��ن نیازمند 
واردات ان��رژی به نظر طبیعی می رس��د، اما نزدیک 
ش��دن سیستم های مالی دو کش��ور به یکدیگر یک 
چالش واقعی برای دالر آمریکا محس��وب می ش��ود، 

البته این انتقال و گذار سریع نخواهد بود. 
مس��ائل  تحلیلگ��ر  پروس��ویریاکوف،  الکس��اندر 
اقتصادی در موسس��ه پی دبلیو س��ی گفت: »گذار 
از ش��یوه معم��ول پرداخت ها با ارزه��ای رایج یک 
فرآیند س��ریع نیس��ت، بلکه اراده سیاسی مشخص 
و مکانیزم های کافی برای جلوگیری از ریس��ک های 
ارزی را می طلب��د.« تبادل ارزی به ش��رکت های هر 
دو کش��ور اجازه می دهد از ارزهای ملی در معامالت 
دوجانب��ه اس��تفاده کنن��د. این بدان معناس��ت که 
چینی ها می توانند پول کاالهای وارداتی از روسیه را 
به روبل پرداخت کنند و روس ها نیز می توانند بدین 

منظور از یوان استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه حجم تج��ارت یوان-روبل در بازار 
بورس مسکو نسبت به سال گذشته 8 برابر شده است، 
گفت: »ما شاهد تقویت س��ریع تجارت یوان-روبل در 
روسیه هس��تیم.« پروس��وپریاکوف افزود: موافقتنامه 
صادرات نفت روس��یه به چین از طریق خط لوله شرق 
سیبری-اقیانوس آرام نخستین پروژه مهمی بود که از 
طریق این مکانیزم ارزی اجرا ش��د. وی در ادامه گفت: 
افزایش اس��تفاده از ارزهای ملی در کش��ورهای بزرگ 
وارد کننده و صادر کننده منجر به کاهش سهم ارزهای 

سنتی در پرداخت های بین المللی خواهد شد. 

نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت 
۱5 واحد پولی کاهش یافت

 بان��ک مرک��زی ن��رخ بانک��ی 3۹ ارز را برای روز 
سه ش��نبه اعالم کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱8 
ارز نس��بت به روز گذشته افزایش و قیمت ۱5 واحد 
پولی کاهش یافت و نرخ 6 ارز نیز بدون تغییر ماند. 
به گزارش مهر، نرخ دالر آمریکا دیروز بدون تغییر 
نسبت به روز گذش��ته 28,500 ریال، پوند انگلیس 
ب��ا 338 ریال افزایش 44,383 ری��ال و یورو با 2۱ 
ریال رش��د 3۱,805 ری��ال تعیین ش��د. نرخ روبل 
روس��یه 562 ریال، ریال قط��ر ۷,830 ریال، یکصد 
دینار عراق 2,44۹ ریال، لیر سوریه ۱5۱ ریال، دالر 
اس��ترالیا 22,55۱ ریال، ریال سعودی ۷,600 ریال، 
دینار بحرین ۷5,540 ریال، دالر سنگاپور 2۱,2۷6 
ریال، ۱0 روپیه سریالنکا 2,۱36 ریال، یکصد روپیه 
نپال 2۷,863 ریال، یکصد درام ارمنس��تان 5,۹26 

ریال و دینار لیبی 20,805 ریال است. 
همچنین نرخ یوان چین 4,588 ریال، یکصد بات 
تایلند 84,34۹ ری��ال، رینگت مالزی ۷,85۷ ریال، 
یک ه��زار وون کره جنوب��ی 25,۹۷8 ریال، یکصد 
تنگه قزاقس��تان ۱5,32۷ ریال، افغانی افغانس��تان 
484 ریال، من��ات آذربایج��ان 2۷,۱52 ریال، یک 
هزار روبل بالروس ۱,۹8۱ ریال، سامانی تاجیکستان 
4,532 ریال و بولیوار ونزوئال 4,48۹ ریال اعالم شد. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,303 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,303تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را ۹30,500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,۷20 تومان و ه��ر پوند نیز 
5,۱5۱توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
4۷6,500 تومان و هر ربع سکه 266,500 تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی ۱82,000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی ۱8 عیار۹4,6۷5تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۱,84۹ دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,303دالر آمریکا

3,۷20یورو اروپا

5,۱5۱پوند انگلیس

۹06درهم امارات

۱,246لیرترکیه

548 یوان چین

28ین ژاپن

2,۷۷۹دالر کانادا

3,565فرانک سوییس

۱۱,000دینار کویت

888ریال عربستان

2,580دینار عراق

56روپیه هند

۹30رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱,84۹اونس طال

4۱0,500مثقال طال

۹4,6۷5هر گرم طالی ۱8 عیار

۹30,500سکه بهار آزادی

۹3۱,500 سکه طرح جدید

4۷6,000نیم سکه

266,500ربع سکه

۱82,000سکه گرمی

 گنجینه سپهر ویژه ناشران 
بانک صادرات به بازار آمد

بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانک های بزرگ 
کش��ور، همسو با سیاس��ت های دولت، ارائه خدمت به 
اقش��ار مختلف جامعه را در دستور کار خود قرار داده 
و به منظور تامین نیازه��ای مالی اهداف و پروژه های 
آتی ناشران، کشور و ایجاد سرمایه ای مطمئن از محل 
پس اندازهای تدریجی این قشر، اقدام به ارائه و اجرای 
طرح س��پرده س��رمایه گذاری گنجینه س��پهر ناشران 

کرده است. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، این 
بانک به منظور جذب و جلب نظر فعاالن عرصه نش��ر 
و افزای��ش رضایتمندی آن��ان و همچنین جهت حفظ 
و ارج نه��ادن به اعتم��اد عمومی، این بار اقدام به ارائه 
طرح گنجینه س��پهر برای فعاالن عرصه نشر با هدف 
بهره مندی آنان از س��ود ویژه قابل توجه و اس��تفاده از 

مزایای طرح مزبور کرده است. 

حمایت بانک صنعت و معدن از 
الیاف گستر یزد 

خط تولید ش��رکت الیاف گستر یزد با حضور معاون 
اول رییس جمهور و با تسهیالت بانک صنعت و معدن 

به بهره برداری رسید. 
بانک صنعت و معدن به این شرکت برای اجرای بخش 
تولید الیاف مبلغ ۷میلیون و 500 هزار یورو تس��هیالت 
ارزی و ۱00 میلیارد ریال تسهیالت ریالی و برای احداث 
نیروگاه مبلغ 48 میلیون یوآن چین اختصاص داده است. 
ب��ه گزارش اخبار پولی مالی، مع��اون اول رییس جمهور 
خط تولید شرکت الیاف گستر یزد واقع در منطقه ویژه 
اقتصادی این اس��تان را که با تس��هیالت بانک صنعت و 
معدن مراحل اجرایی خود را طی کرده است، افتتاح کرد. 
شرکت الیاف گستر یزد ساالنه 40 هزار تن الیاف پلی استر 
و هالو تولید می کند. عملیات اجرایی شرکت الیاف گستر 
یزد از آبان ماه س��ال 8۹ در زمینی به مساحت 38 هزار 
مترمربع آغاز شده و با راه اندازی این واحد صنعتی برای 

۱84 نفر امکان اشتغال مستقیم فراهم شده است. 

 تقدیر آیت اهلل خاتمی
از بانک انصار

 ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک انصار، همزمان با 
ایام ماه مبارک رجب، مدیریت شعب، مسئوالن دوایر 
و ش��عب استان قم با آیت اهلل سیداحمد خاتمی، عضو 

مجلس خبرگان رهبری دیدار کردند. 
در این دیدار مدیریت ش��عب استان قم ضمن بیان 
چالش های پیش روی بانک ها در س��ال جدید به ارائه 
گزارش��ی درخصوص فعالیت ها و خدمات بانک انصار 
در س��طح کشور و اس��تان پرداخت. س��پس آیت اهلل 
س��یداحمد خاتمی ضمن ابراز خرس��ندی از گزارش 
ارائه ش��ده و با اشاره به راه اندازی باجه فقهی در بانک 
انصار گفت: راه درس��تی را ش��روع کرده اید و خدمات 

ویژه را باید ارائه دهید. 

نسیم نجفی
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مهم ترین کاالهای تجاری ایران و هند
تمایل هندی ها به سرمایه گذاری 

در ایران 

 رییس ش��ورای مشترک بازرگانی ایران و هند 
بیش��ترین اقالم صادراتی ایران به هند را شامل 
ف��والد، آمونی��اک و میعانات نفت��ی و مهم ترین 
محصوالت وارداتی از این کش��ور را بنزین، چای 
و برن��ج عنوان کرد و گف��ت: هندی ها عالقه مند 
هس��تند ک��ه در بخش های فوالد، پتروش��یمی و 
تجهی��ز بن��در چابهار س��رمایه گذاری و همکاری  

کنند. 
ابراهیم جمیلی در گفت وگو با ایسنا، به مهم ترین 
تولیدات هند در زمینه های مختلف اش��اره و اظهار 
کرد: بیش��تر تولیدات هند در محصوالت کشاورزی، 
صنعتی و معدنی اس��ت. در زمینه کش��اورزی برنج، 
گندم، دانه ه��ای روغنی و در بخش صنعت و معدن 
نیز فوالد، مس، آلومینیوم، اتومبیل، منگنز، س��نگ 
آهن و فس��فات مهم ترین و بیشترین تولیدات هند 

هستند. 
وی با بیان اینک��ه امکان افزایش صادرات ایران 
ب��ه هند وج��ود دارد، گف��ت: س��رمایه گذاری که 
ام��روز هندی ها در چابهار انجام می دهند از جمله 
مزیت هایی است که می تواند در ترانزیت کاالهای 
ای��ران و همچنین صادرات کااله��ای هندی موثر 

باشد. 
رییس ش��ورای مش��ترک بازرگانی ایران و هند 
برق��راری تج��ارت ترجیحی بین ای��ران و هند را 
ضرورتی مهم در روابط اقتصادی دو کشور دانست 
و ادامه داد: اگر ق��رارداد تجارت ترجیحی بین دو 
کشور امضا شود با توجه به اینکه محصوالت ایران 
و هن��د مش��ابه هم نیس��تند و مکم��ل یکدیگرند، 
می توان��د در افزای��ش ص��ادرات  ای��ران ب��ه هند 

موثرباشد. 
وی درب��اره امکان ص��ادرات گاز ای��ران به هند 
گف��ت: صادرات گاز ب��ه هند بس��تگی به وضعیت 
خ��ط لوله س��رخ دارد. اگ��ر مش��کالت مربوط به 
این خ��ط لوله حل ش��ود ایران می توان��د یکی از 
تامین  کننده ه��ای اصل��ی گاز هند باش��د، چرا که 
روس��یه و سایر کش��ور ها مزیت های صادراتی گاز 

ای��ران را ندارن��د. 
جمیلی درب��اره واردات چای هن��دی گفت: هند 
یک��ی از صادرکنندگان بزرگ چای در دنیا اس��ت و 
جزو سه کشور اول در زمینه صادرات چای محسوب 
می ش��ود ام��ا مهم ترین مش��کل در واردات چای به 
ایران، قاچاق اس��ت؛ مس��ئله ای که باعث می ش��ود 
چای با کیفیت وارد کش��ور نش��ود ل��ذا باید تالش 
شود در زمینه چای با هندی ها فعالیت های مشترک 
بیش��تری انجام دهیم و تولید چای و کیفیت آن را 

در داخل باالتر ببریم. 

 اکسپوی میالن؛ همه جهانیان
پای سفره صلح و دوستی ایران

معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 
در م��ورد غرف��ه ایران در اکس��پوی میالن گفت: حضور 
باشکوه ایران در میالن افتخاری ملی و برگ زرینی در 

کارنامه دولت 0است. 
حس��ین اس��فهبدی در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه خبری 
س��ازمان توس��عه تجارت، با اشاره به سیاست های دولت 
یازدهم در صلح و دوس��تی با جهانیان و تنش زدایی از 
روابط بین المللی خاطرنشان کرد: طرح سفره ای که در 
حال پهن ش��دن اس��ت در راستای رساندن پیام صلح و 
دوس��تی ایران انتخاب ش��ده تا به عنوان مفهوم پاویون 
ایران، خوان نعمتی گسترده برای خوشامدگویی به مردم 
همه سرزمین ها باشد. اسفهبدی که یکی از پنج کمیسر 
عالی ژنرال در امور اکسپو است با اشاره به موفقیت غرفه 
ایران در جذب گردش��گران تاکید کرد: پاویون ایران به 
دلیل طراحی خاص، توجه به عوامل طبیعی و مولفه های 
س��نتی و فرهنگی ایرانی جزو برترین  غرفه های اکس��پو 
اس��ت و خوش��بختانه در همین مدت کوتاه که از زمان 
افتتاح اکس��پو گذشته با استقبال باالی بازدیدکنندگان 

روبه رو شده است. 
اسفهبدی با تاکید بر اینکه ایران در اکسپوهای پیشین 
در س��اخت غرفه دخالتی نداش��ته اس��ت، خاطرنش��ان 
ساخت: بعد از انقالب اسالمی این نخستین باری است 
که در اکسپو یک زمین اختصاصی برای ساخت پاویون به 
ایران تعلق گرفته است، یعنی تا به حال ایران در ساخت 
سالن دخالتی نداشته است؛ در دوره های پیشین ما در 
محل هایی که مدیریت اکس��پو در نظر می گرفت حضور 
می یافتی��م و پاویون خودس��اخته ای نداش��تیم. رییس 
هیات مدیره ش��رکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی 
ای��ران تصری��ح کرد: یک ارتباط قوی مفهومی بین غرفه 
ایران با ش��عار و موضوع امس��ال اکسپو وجود دارد؛ زیرا 
هرجا صحبت از غذاس��ت رابطه بین کش��اورزی، انرژی، 
خاک و موجودات مطرح اس��ت، همه موجودات بر س��ر 
سفره ای الهی میهمانند و ایران در نماد این سفره الهی 

در اکسپو به تصویر کشیده شده است. 
مدیرعام��ل و ریی��س هیات مدیره ش��رکت س��هامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه انتقادات از حضور درخش��ان ایران در اکس��پوی 
میالن بسیار عجیب است، تصریح کرد: با تالش و همت 
همه دست اندرکاران و مسئوالن ایرانی غرفه ایران در روز 
افتتاحیه اکس��پو به صورت کامل گش��ایش یافت، این در 
حالی است که ما فقط یک سال و اندی که دولت یازدهم 
روی کار آمد برای طراحی و ساخت غرفه زمان داشتیم 
ام��ا بس��یار ج��ای تعجب دارد که برخ��ی به راحتی این 
دستاوردهای ملی را نادیده می گیرند. اسفهبدی در پایان 
با اشاره به اینکه توجه به پاویون ایران به علت زیبایی، 
طرح منحصربه فرد و جذاب آن است، تصریح کرد: از تمام 
اصحاب رسانه دعوت می کنم براساس رسالت روشنگری 
خویش این موفقیت ملی را با صداقت به تصویر بکشند. 

دهمین  می��الن  اکس��پوی 
روز خود را پش��ت سرگذاشت؛ 
نمایش��گاهی با ش��عار »تغذیه 
زمی��ن، انرژی ب��رای حیات« 
و  وس��عت  دلی��ل  ب��ه  ک��ه 
ش��رکت کننده  کش��ورهای 
روی��داد  بزرگ تری��ن  آن  در 
نمایش��گاهی در جهان به شمار 
می آید. »س��فره ایرانی« نماد 
ایران در این نمایش��گاه اس��ت 
که مولفه هایی از کش��اورزی و 

اقلیم ایران را در خود دارد. 
در طراح��ی غرف��ه نی��ز از 
عناص��ر طبیع��ی الهام گرفته 
ش��ده و ش��یوه مصرف انرژی 
بادگیره��ای  از  اله��ام  )ب��ا 
ای��ران( و نح��وه اس��تفاده از 
عوام��ل جوی، چون رطوبت و 
باد نمایش داده ش��ده اس��ت. 
محل غرفه ایران در قس��مت 
نمایش��گاه  ش��رقی  جن��وب 
و در فضای��ی ب��ه مس��احت 
و  2000مترمرب��ع  تقریب��ی 
کش��ورهای  همس��ایگی  در 
متح��ده  ای��االت  س��وییس، 
آمری��کا و آلم��ان و ش��یلی 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. از ایران 
و  س��ازمان ها  وزارتخانه ه��ا، 
شرکت  مختلفی  دستگاه های 
کرده ان��د ت��ا ایران را ش��اید 
جلوه ه��ای  و  عبارت ه��ا  ب��ا 

جدید تری معرفی کنند.
این نمایشگاه اگر چه به نوعی 
فرهنگ��ی اس��ت و پیام صلح و 
دوس��تی را در خ��ود دارد ام��ا 
بخشی در آن نیز تجاری است 
ک��ه به نوع��ی می تواند زمینه 
الزم را برای گس��ترش تجارت 
ای��ران فراه��م کن��د. علیرضا 

پیش��گویی که پیش از ش��روع 
به کار نمایش��گاه و از روزهای 
نخس��تین اکس��پو در می��الن 
حض��ور داش��ته معتقد اس��ت 
ای��ران حضور قاب��ل قبولی در 
نمایش��گاه داشته و مورد توجه 
بس��یاری از بازدید کنن��دگان 

بوده است.
این کارش��ناس نمایشگاهی 
اما گالیه ای نیز دارد. پیشگویی 
در این باره به »فرصت امروز« 
می گوید: این نمایش��گاه برای 
هر دو بخش دولتی و خصوصی 
اس��ت ام��ا متاس��فانه بخ��ش 
خصوص��ی ای��ران حض��ورش 
خیلی کمرنگ اس��ت. به گفته 
این کارش��ناس، رستورانی که 
غذاه��ای ایرانی را ارائه می کند 
تنها حضور بخش غیر دولتی در 
نمایشگاه است. این کارشناس 
نمایش��گاهی ک��ه تجرب��ه ای 
نزدی��ک ب��ه دو ده��ه در این 
حوزه دارد درباره بخش تجاری 
غرفه ایران نیز حرف هایی دارد. 
وی توضیح می دهد: در بخش 
تج��اری هم��ه کااله��ا، مثال 
زعفران، صنایع دس��تی و... در 
ی��ک بخش ارائه می ش��ود که 
ب��ه نظ��ر من بهتر بود هر کدام 
از ای��ن کااله��ا در بخش های 
مجزایی ارائه شود تا هم مانور 
بیش��تر و هم جذابیت بیشتری 

داشته باشد. 
پیشگویی معتقد است برای 
ایران بسیار افتخار آفرین است 
که برای نخس��تین بار غرفه اش 
را خ��ودش طراح��ی ک��رده و 
بس��یار ه��م م��ورد اس��تقبال 
بازدید کنن��دگان بود. به گفته 
وی تمرکز روی گردش��گری و 

صنایع دستی باید اولویت ایران 
در  این نمایشگاه باشد؛ چنانچه 
کشورهایی مانند ایران در این 
نمایش��گاه از تم��ام توانش��ان 
در جذب گردش��گر اس��تفاده 
می کنن��د. این کارش��ناس اما 
ب��ه عملک��رد س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری انتق��اد دارد. وی 
در توضیح��ات بیش��تری ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
س��الن ای��ن س��ازمان باید از 
اولویت های غرفه ایران باش��د 
اما متاس��فانه آنطور که انتظار 
می رفت عملکرد خوبی ندارد، 
در حال��ی ک��ه بازدیدکننده ها 
سوال های زیادی از ایران دارند 
و خیلی مایلند بیشتر بدانند و 
زمانی که صنعت گردش��گری 
مطرح تری��ن صنعت در جهان 
مسئولیت  می ش��ود،  شناخته 

این سازمان زیاد است. 
به گفته پیشگویی از آنجایی 
که نمایشگاه تا شش ماه برقرار 
اس��ت، این فرصت وجود دارد 
که این سازمان و دستگاه هایی 
که انتقاداتی به آنها وارد است، 
ایرادهایشان را بر طرف کنند. 

غرفه ایران، نماد اقتصاد 
کشور

گالی��ه مدیرعام��ل اتحادیه 
آبزی��ان ایران از عملکرد ایران 
در این نمایشگاه، انتقاد از روند 
حضور در این اکسپو است که 
ب��ه بخ��ش دولت��ی مح��دود 
ش��ده است. ارس��الن قاسمی 
در توضیح��ات بیش��تری ب��ه 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
بخش خصوصی در برنامه ریزی 

دول��ت برای اکس��پوی میالن 
ارس��الن  نداش��ت.  جای��ی 
قاس��می با اش��اره به اشکاالت 
س��اختاری در اقتص��اد ای��ران 
ادام��ه می ده��د: مق��ام معظم 
رهبری در ابالغ سیاس��ت های 
اص��ل 44 و همچنین در ابالغ 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
بر اش��کال بزرگ اقتصاد ایران 
یعن��ی دولتی ب��ودن آن تاکید 
داشتند اما متاسفانه همچنان 
80 درصد اقتصاد دولتی است. 
ب��ه گفته این فعال اقتصادی 
کشورهایی که از نظر اقتصادی 
ب��ه مراتب از ایران ضعیف ترند 
در اکسپو بخش خصوصی شان 
هم در کنار دولت حضور دارد. 
آبزیان  اتحادیه  مدیرعام��ل 
بهتری��ن  را  اکس��پو  ای��ران، 
فرصت برای توس��عه صادرات 
در آین��ده عن��وان می کنند و 
ادام��ه می دهد: این فرصت به 
نظ��ر م��ن االن از دس��ت رفته 
اس��ت. من و بس��یاری دیگر از 
دوس��تان در بخ��ش خصوصی 
شش ماه پیش از آغاز نمایشگاه 
مسئله حضور بخش خصوصی 
را مطرح کردیم اما متاس��فانه 

پاسخی دریافت نکردیم. 
قاس��می با بیان اینکه بخش 
تجارت در غرفه ایران غیر بهینه 
اس��ت، می افزای��د: اکس��پوی 
امسال برای همه ما باید خیلی 
مهم باشد، چرا که در قلب اروپا 
و در زمانی برگزار می ش��ود که 
هم��ه کش��ورها در انتظار لغو 
تحریم ه��ا و باز ش��دن فضای 
دیپلماس��ی و افزایش مراودات 
تج��اری و اقتص��ادی ب��ا ایران 
هس��تند در حالی که ما فکر و 

برنامه کار آمدی برای استفاده 
از آن نداریم. 

ای��ن فع��ال بخش خصوصی 
معتقد است: س��ازمان توسعه 
تج��ارت و ش��رکت س��هامی 
بین الملل��ی  نمایش��گاه های 
وظیفه داش��تند ب��رای حضور 
بخ��ش خصوص��ی در اکس��پو 

فکر و برنامه داشته باشند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
نمایش��گاه ب��زرگ اکس��پوی 
میالن ک��ه بزرگ ترین رویداد 
فرهنگ��ی- تج��اری در دنی��ا 
محس��وب می ش��ود، با هزینه 
2.۵ میلیارد یورو در مساحتی 
به وسعت یک میلیون متر مربع 
برگ��زار می ش��ود و نمایندگان 
۱4۵ کش��ور دنیا در آن حضور 
دارن��د و تاکن��ون ۱0میلیون 
بلیت بازدید از این نمایش��گاه 
ب��ه فروش رس��یده اس��ت، در 
حالی که پیش از شروع به کار 
نمایش��گاه پیش بینی شده بود 
20 میلیون نفر از این نمایشگاه 
و 2 میلی��ون نفر از غرفه ایران 

دیدن کنند. 
ماتئ��و رنتزی، نخس��ت وزیر 
ایتالی��ا در مراس��م آغ��از این 
نمایش��گاه گف��ت: »امروز آغاز 
فرداس��ت. زمین ش��اهد عدم 
تع��ادل پ��وچ و مضحکی بین 
ی��ک میلیارد انس��انی اس��ت 
ک��ه از گرس��نگی می میرند و 
ی��ک میلی��ارد دیگر ک��ه یا از 
پرخوری در رنجند یا از تغذیه 

نامناسب.«
ایتالی��ا امی��دوار اس��ت این 
نمایش��گاه که ش��ش ماه ادامه 
خواهد داش��ت ب��ه اقتصادش 

رنگ و رویی بدهد. 

وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی ایران در اکسپوی میالن حضور دارند 

بخش خصوصی غایب در میالن 

صادرات واردات

مینو گله



سیاستی تازه یا عقب نشینی از مسکن اجتماعی؟ 

وزارتراه:اجارهخانهکمدرآمدهارامیدهیم
در ش��رایطی ک��ه ب��ا اعالم 
رسمی وزارت راه و شهرسازی 
فاز نخست از ساخت واحدهای 
مس��کونی مس��کن اجتماعی 
کلید خورده و بناس��ت در گام 
اول 20 ه��زار خان��وار ایرانی از 
آن بهره مند شوند، حاال معاون 
آخوندی س��خنی جدید گفته 
که نشان از نهایی نشدن برخی 
سیاس��ت ها ب��رای حمایت از 
اقشار کم درآمد جامعه دارد. 

دو ده��ک پایی��ن جامع��ه 
ک��ه برمبن��ای ط��رح وزی��ر 
راه و شهرس��ازی نه توان خرید 
خان��ه را دارن��د و نه می توانند 
اقس��اط تس��هیالت بانک��ی را 
پرداخت کنند، از اواس��ط سال 
92 در فهرس��تی جای گرفتند 
که دولت از آن به عنوان اقشار 
تحت پوشش مسکن اجتماعی 

یاد می کرد. 
برمبن��ای این ط��رح، دولت 
به ج��ای حمای��ت مال��ی ی��ا 
تسهیالتی از آنها باید واحدهای 
مس��کونی را می س��اخت و در 
قال��ب پروژه های��ی جداگان��ه 
درسراس��ر کش��ور مردم را در 

آنها ساکن می کرد. 
ب��ا وجود تمام ای��ن مقدمه 
چینی ه��ا اما ارائه جزییات این 
مسکن برای چند بار به تعویق 
افتاد و پس از وقفه در ارائه آن 
در آخر فروردین تنها چند خبر 

کلی از آن به گوش رسید. 
ای��ن  تم��ام  می��ان  در 
گمانه زنی ه��ا که نش��ان از آن 
داش��ت که هنوز طرح مدنظر 
وزیر راه و شهرس��ازی آن طور 
ک��ه باید صیقل نخ��ورده و به 
زم��ان بیش��تری احتیاج دارد، 
ب��ا اعالم مع��اون آخوندی این 
پ��روژه به نظر ب��زرگ وارد فاز 

اجرایی شد. 
اع��الم شناس��ایی 20 هزار 
خانوار که نام ش��ان در فهرست 

بهزیس��تی یا کمیته امداد قرار 
داشته، س��اخت خانه هایی که 
بای��د در آین��ده ای نزدیک در 
اختی��ار آنها قرار گیرد نیز آغاز 
شد تا مسکن اجتماعی با چند 
تغییر عمده جای پای مس��کن 
مه��ری بگذارد که چند س��ال 
قب��ل با هدفی مش��ابه و البته 
در مقیاس��ی بس��یار بزرگ تر 
عملیات��ی می ش��د.  ب��ا وجود 
ای��ن خبره��ای امیدبخش اما 
صحبت ه��ای اخیر معاون وزیر 
نش��ان از آن دارد ک��ه هن��وز 
کار روی ط��رح کلی مس��کن 
اجتماع��ی ادام��ه دارد و حتی 
احتمال تغییر جدی در کلیات 

آن نیز وجود دارد. 
در شرایطی که تاکنون تمام 
بحث ه��ا حول محور س��اخت 
واحده��ای جدید ی��ا دریافت 
تمل��ک آنها می گذش��ت، حاال 
مظاهری��ان گفته طرحی دیگر 
نیز در دس��تور کار اس��ت که 
ب��ه جای تملک یا س��اخت به 
می پردازد.  اجاره ه��ا  پرداخت 
وی ب��ه تس��نیم گفت��ه: »در 
مس��کن اجتماع��ی هفت تا 9 
برنام��ه داریم، یکی از برنامه ها 
پرداخ��ت کمک هزین��ه اجاره 
ب��رای دهک یک اس��ت، یعنی 

کس��ی که سرپرس��ت خانوار 
ب��وده ی��ا فرزند معل��ول دارد. 
برنام��ه ما به نحوی اس��ت که 
75 ت��ا 80 درص��د اجاره یک 
واحد مس��کونی را دولت برای 
دهک های یک جامعه پرداخت 

خواهد کرد.«
 

پرداخت اجاره بیشتر 
تبلیغاتی است تا عملیاتی

ورود مس��تقیم دول��ت ب��ه 
عرصه اجاره آن قدر غیر منتظره 
به نظر می رس��د که بسیاری از 
کارشناس��ان آن را نه برنامه ای 
عملیاتی که بیشتر تبلیغاتی به 

حساب می آورند. 
س��رحدی،  رض��ا  احم��د 
کارش��ناس ب��ازار مس��کن در 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« با 
بی��ان مطلب فوق تصریح کرد: 
تا جایی که شناخت موجود از 
بازار مس��کن در ایران نش��ان 
می دهد، مدیریت کردن اقشار 
کم درآمد جامعه و فرس��تادن 
آنها ب��ه واحدهای مس��کونی 
دولتی س��از چن��دان اجرای��ی 
نیس��ت، ح��ال اگر بخواهیم به 
ای��ن موضوع بازار رهن و اجاره 
را ه��م اضاف��ه کنی��م که کار 

پیچیده تر نیز می شود. 

ب��ه گفته وی، طرح پرداخت 
اجاره به��ا از س��وی دول��ت به 
ح��دی به اه��داف ابتدایی اش 
نزدیک خواهد شد که پرداخت 
یاران��ه نق��دی در س��ال های 
گذش��ته نزدیک ش��ده است. 
اقش��ار فرودس��ت جامعه را که 
بعضا به سختی در فهرست های 
آم��اری می گنجند نمی توان با 
پرداخت اجاره بها صاحب خانه 
ک��رد زیرا احتمال اس��تفاده از 
این مبلغ در مس��یر درست به 

شدت پایین است. 
س��رحدی در توضی��ح این 
دیدگاه اضافه کرد: نخس��تین 
ابه��ام در اج��رای این طرح از 
س��وی صاح��ب خانه ها مطرح 
خواهد ش��د، زی��را آنها به این 
مناب��ع اعتم��اد نمی کنند و از 
ت��رس اینک��ه واری��ز پول های 
دولت��ی قطع ش��ده یا با تاخیر 
همراه ش��ود واحدهای شان را 
اج��اره نخواهند داد. از س��وی 
دیگ��ر نظارت بر اجرای چنین 
طرح��ی نیز عم��ال غیر ممکن 
اس��ت زیرا نمی ت��وان به تمام 
مناطق کش��ور س��رک کشید 
و نح��وه اس��تفاده از این مبالغ 
را رص��د ک��رد، هر کدام از این 
اجاره بهاه��ای دولتی می تواند 

در جای��ی غی��ر  از برنامه اصلی 
استفاده شود. 

این کارشناس مسکن معتقد 
اس��ت این صحبت ها بیش از 
آنک��ه ریش��ه در برنامه ه��ای 
عملیاتی داش��ته باش��د تنها 
بازخ��وردی تبلیغات��ی پی��دا 
می کن��د. دولت برای خالصی 
از ب��ار فش��ارهای مالی که از 
دولت قبل به ارث برده نیاز به 
منابع مالی گس��ترده ای دارد 
که در حال حاضر دسترس��ی 
ب��ه آنه��ا مقدور نیس��ت و از 
ای��ن رو نمی ت��وان با افزایش 
س��یل گونه توقعات فش��اری 
مضاع��ف را ب��ر آن وارد کرد. 
طرح مسکن اجتماعی در کل 
خوب است البته اگر اشکالت 
و ضعف های مسکن مهر را از 

آن کم کنیم. 
هرچن��د هن��وز وزارت راه 
و شهرس��ازی در رابط��ه ب��ا 
می��زان جدی��ت در پیگیری 
اس��تیجاری  مس��کن های 
دولت��ی س��خنی نگفت��ه ام��ا 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ره��ن 
واحده��ای جدید باید با بازار 
اصلی ارتباط برقرار کند قطعا 
نی��از به بررس��ی های جدی و 

گس��ترده خواهد داش��ت. 
اگر بناس��ت صاحبان خانه 
ب��ه اج��رای ای��ن ط��رح دل 
بای��د تضمین ه��ای  ببندن��د 
ج��دی دولتی را ب��ه آنها داد 
ک��ه احتم��اال بس��یار زمان بر 
خواهد بود و اگر بناست دولت 
واحده��ای خود را در اختیار 
ای��ن طبقات از جامعه بگذارد 
اص��ل طرح تف��اوت چندانی 
ب��ا برنامه مس��کن اجتماعی 
نمی کن��د، در کن��ار آن بحث 
تامی��ن مناب��ع اعتباری مورد 
نی��از ب��رای این ط��رح نیز از 
دیگر ابهام هایی است که قبل 
از اجرایی شدن باید برای آن 

چاره ای جدی اندیش��ید. 
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مهندسیحمل و نقل
تحلیل بلومبرگ با اشاره به خرید ۹ هواپیما 

توسط ایران: 
تحریم های اقتصادی ایران شروع 

به فروریختن کرده است
بلومب��رگ ب��ا اش��اره به خرید 9 هواپیما توس��ط یک 
ایرالین ایرانی که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، نوشت: 
درحالی که کمتر از 2 ماه دیگر ضرب االجل حصول توافق 
هسته ای پایان می یابد، تحریم های اقتصادی علیه ایران 

شروع به فروریختن کرده است. 
به گزارش تس��نیم، جدیدترین نش��انه از فروپاش��ی 
تحریم ها تحویل 9 فروند هواپیمای مس��افربری دس��ت 
دوم به شرکت هوایی ماهان ایر در این هفته بوده است. 
آمریکا ش��رکت های غربی را تهدید کرده که هواپیما به 
ایران نفروش��ند، هرچند ک��ه ممنوعیت فروش قطعات 
یدکی هواپیما به ایران در پایان سال 20۱۳ به موجب 
توافق موقت ژنو برداش��ته شده است. مقامات آمریکایی 
همچنی��ن گفته ان��د که تحریم ها در زمینه تروریس��م و 
حقوق بشر حتی در صورت دستیابی به توافق هسته ای 

پابرجا باقی خواهند ماند. 
ماه��ان ای��ر قبال ب��ه اتهام نقش آفرینی در ارس��ال 
س��الح به دولت س��وریه تحت تحریم دولت آمریکا 
قرار گرفته اس��ت. تحویل 9 هواپیمای دس��ت دوم به 
ای��ن ش��رکت در حالی ص��ورت می گیرد که ایران در 
تالش برای پیوس��تن مجدد به اقتصاد جهانی حتی 
قبل از انعقاد توافق هسته ای است. شرکت های نفتی 
غربی نشس��ت هایی را با مقامات ایرانی برگزار کرده 
و در مورد نحوه بازگش��ت به بازار پرس��ود این کش��ور 

مذاکراتی را انجام داده اند.
عب��اس آخون��دی، وزی��ر حمل و نقل ای��ران گفت، 
۱5هواپیم��ا از ماه فوریه تاکنون خریداری ش��ده که 
9فروند آنها در آخر هفته گذشته تحویل ایران شده 
اس��ت. رسانه های ایرانی نوش��تند، این هواپیماها که 
قبال بخشی از ناوگان هوایی شرکت ویرجین آتالنتیک 
بوده اند، به شرکت ماهان ایر تحویل شده اند. فایننشیال 
تایمز گزارش داد، دولت های غربی احتمال می دهند 
شرکت هوایی الناصر عراق یک شرکت صوری ایجاد 
ش��ده توسط ش��رکت ماهان ایر ایران برای خریداری 

هواپیما باشد.
 ماهان ایر در س��ال 20۱۱ در فهرس��ت تحریم های 
وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. براس��اس اس��ناد 
فاش شده از سوی پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، در سال 
2008 وزارت امور خارجه آمریکا تالش کرد، سه فروند 
هواپیمای متعلق به شرکت ماهان را که برای تعمیرات 

به کره جنوبی اعزام شده بودند، به زمین بنشاند. 
در نهایت آمریکا توانسته این هواپیماها را به پایگاه های 
آمری��کا ک��ه ای��ن هواپیماه��ا در آنجا تولید ش��ده اند، 
فرا بخواند. دولت آمریکا همچنین از شرکت انگلیسی ای 
 ک��ه ای��ن هواپیماها را به ش��رکت ماه��ان فروخته مبلغ 

۱5 میلیون دالر جریمه اخذ کرده است. 

نابرابری در قراردادها حقوق 
مهندسان را ضایع کرده است

وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه توانایی باالی 
مهندسان ایرانی در مجامع بین المللی گفت: کشوری 
رشد اقتصادی دارد که به تعهدات خود در قراردادها 
متعهد باش��د و نابرابری در قراردادها باعث می ش��ود 

حق و حقوق مهندسان ضایع شود. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، عب��اس آخوندی در نخس��تین 
کنفران��س فیدی��ک در ایران با اش��اره ب��ه تاریخچه 
عضوی��ت ای��ران در عالی تری��ن کنفرانس مهندس��ی 
گفت: کنفرانس فیدیک از س��ال 5۳ ش��روع به کار 
کرد که ایران از چهار سال گذشته به فیدیک پیوست. 
وی با اشاره به توانایی مهندسان ایرانی تاکید کرد: 
مهندسان کشورمان عالوه بر اینکه توانایی رقابت را در 
پهنه سرزمین خود دارند توانایی رقابت با کشورهای 

مختلف دنیا را در صحنه های بین المللی دارند. 
وزیر راه و شهر سازی ادامه داد: اما برای رقابت در مجامع 
بین المللی به قواعدی نیاز داریم که می توانیم این قواعد را 
از جریان فیدیک دنبال کنیم و در این مسیر پیش برویم. 
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در علم اقتصاد نکته 
مهمی وجود دارد و کش��ورهایی رش��د اقتصادی دارند که 
بتوانند مفاد قراردادهای خود را اجرایی و طرف های قرارداد 
به تعهدات خود باید عمل کنند. قطعا کشوری که نتواند به 
قراردادها متعهد باشد رشد اقتصادی هم نخواهد داشت. 
آخوندی با بیان اینکه تضمین اجرای قراردادها نکته بسیار 
مهمی اس��ت که می تواند از حقوق مهندس��ان دفاع کند، 
گفت: یکی از مهم ترین ماموریت های فیدیک همین است. 
طرف هایی که قراردادهایشان را اجرایی نمی کنند و الف 

می زنند باید جریمه شوند. 
وی تاکید کرد: نابرابری در قراردادها باعث می شود حق 
و حقوق مهندسان ضایع شود. طرف های قرار داد معموال 
نابرابر هس��تند؛ یک طرف دولت قرار دارد که از قدرت و 
زور سیاس��ی برخوردار اس��ت و یک طرف مهندس��ان که 
این قدرت را ندارند. وزیر راه و شهر س��ازی معتقد اس��ت 
مهندسان باید به ساز و کار مالی هم آشنا شوند و قدرت 
مهندسان در صحنه بین المللی با دانش افزایش می یابد و 
وزارت راه و شهرس��ازی هم به لحاظ قانونی از مهندس��ان 
حمایت می کند. آخوندی تاکید کرد: بدون شک مهندسان 
ایرانی شایستگی و توانایی حضور در پروژه های بین المللی 
را دارن��د و وزارت راه و شهرس��ازی ه��م از حض��ور جامع 
مهندسان مشاور در بازارهای رقابتی استقبال می کنند. 

وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه خریدار خدمات 
مهندس��ی در جهان دولت ها هس��تند، گفت: استفاده 
از قوانین و مقررات فیدیک در انعقاد قراردادها بسیار 
مهم است و می تواند از عملکرد مهندسان دفاع کند. 
وی ادام��ه داد: معم��وال در مبادل��ه کاال ب��ا پول هیچ 
مش��کلی به وج��ود نمی آید اما در قرارداد مهندس��ی 
موضوع مهم ارزش افزوده اس��ت و قطعا مهندس��ان 

عامل این ارزش افزوده هستند. 

جواد هاشمی



سیس��تم های آبی��اری نوین 
که از سال ها پیش مورد توجه 
دولت ها بوده و بخشی از بودجه 
کش��ور نی��ز ب��ه آن اختصاص 
می یاف��ت، ب��ا ش��دت گرفتن 
بح��ران آب توجیه بیش��تری 
پی��دا کرد. اختص��اص بودجه 
در  تومان��ی  میلی��ارد   1300
سال های 93 و 94 خود گویای 
اهمیت موضوع است. سیستم 
آبیاری قطره ای و تحت فش��ار 
دو روش معمول به کار گرفته 
ش��ده در ایران است که وزارت 
جهاد کش��اورزی با اختصاص 
ت��ا  ارزان قیم��ت  تس��هیالت 
80درصد کشاورزان را ترغیب 
به اجرای این روش ها می کند. 
ب��ه گفته محمود حجتی، وزیر 
جهاد کش��اورزی، امس��ال نیز 
1300میلی��ارد توم��ان اعتبار 
ب��رای تجهیز اراضی کش��ور به 
سیستم آبیاری نوین اختصاص 
داده شده است. بر همین اساس 
بس��یاری از کش��اورزان یا این 
تجهیزات را در زمین های شان 
نصب کرده اند یا در دست اقدام 

دارند. 
 اما مس��ئله ای که مهم تر از 
ایج��اد و اجرای سیس��تم های 
نوی��ن آبی��اری در زمین های 
کش��اورزی و باغ های کش��ور 
مط��رح اس��ت و بس��یاری از 
کارشناس��ان نسبت به آن ابراز 
نگران��ی کرده ان��د، اجرای این 
سیستم ها در زمین های کم آب 
 EC و مناطق خشک است که

یا شوری آب باالیی دارند. 

لزوم نصب آب شیرین کن 
در آبیاری نوین

رییس  وکیلی پ��ور،  کرامت 
خب��رگان  مل��ی  مجم��ع 
کش��اورزی، در گفت وگ��و ب��ا 
»فرص��ت ام��روز«، از اجرای 
سیستم آبیاری تحت فشار در 
60 تا 70 درصد از زمین های 
کش��اورزی اس��تان هرمزگان 
خب��ر می ده��د و می افزای��د: 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه آب های 
زیرزمینی لب ش��ور ش��ده اند، 
باید سیستم های فیلتراسیون 
و آب شیرین کن بر سر چاه ها 
نی��ز نص��ب ش��ود ک��ه دارای 

هزینه های زیادی است. 
وی تاکید می کند: مسئوالن 
وزارت جهاد کش��اورزی بدون 
کار کارشناس��ی و مطالعه تنها 
به اجرای سیس��تم های آبیاری 
تحت فش��ار و قطره ای اهتمام 
دارن��د و به پیامدهای ناگوار و 
بس��یار بدت��ر از بحران آبی که 

تا چند س��ال دیگر گریبان مان 
را خواه��د گرف��ت، توجه��ی 
کش��اورزانی  وقتی  نمی کنند. 
ب��ا EC  آب 4 ت��ا 5 ه��زار، 
سیس��تم آبیاری تحت فش��ار 
نص��ب می کنن��د و توان خرید 
آب ش��یرین کن را ندارند، بعد 
از پن��ج تا ش��ش س��ال دیگر 
زمین ش��ان به نمک��زار تبدیل 
می ش��ود و جز ش��وره زار چیز 

دیگری باقی نمی ماند. 

آبیاری تحت فشار 
ناکارآمد و تخریبی

این کش��اورز نمونه کش��ور، 
ب��ا اش��اره ب��ه EC و ش��وری 
ب��االی آب ه��ای زیرزمینی در 
اس��تان های جنوبی و ش��رقی 
کشور مانند هرمزگان می گوید: 
در اس��تان هرم��زگان ش��وری 
و EC آب از 900 ت��ا 8 ه��زار 
میلی گرم در لیتر متغیر اس��ت 
و در تمام��ی زمین های��ی که به 
سیستم های تحت فشار تجهیز 
شده اند، سیستم آب شیرین کن 
یا فیلتراسیون نصب نشده است. 
در دشت رفسنجان، سیرجان و 
یزد که باغ های پسته وجود دارد 
نیز از هیچ فیلتراسیونی استفاده 

نمی شود. 
ریی��س مجمع ملی خبرگان 
کش��اورزی، تصری��ح می کند: 
در  زیرزمین��ی  س��فره های 
ح��ال خالی ش��دن هس��تند. 
آبیاری تحت فش��ار ش��اید در 
کوتاه مدت، تاثیری در مصرف 
کمت��ر و بهین��ه آب در بخش 
کش��اورزی داشته باشد اما در 
درازمدت عمق چاه ها پایین تر 
م��ی رود و EC آب نی��ز باالتر 
رفت��ه و موج��ب ش��وری باال 
می شود. این مسئله بر کیفیت 
محصول نی��ز تاثیر می گذارد. 

اگر آبی که در سیس��تم تحت 
 EC فشار استحصال می کنیم
باالی هزار داش��ته باش��د، در 
درازمدت تجم��ع نمک ایجاد 
می کند. از سوی دیگر بارش ها 
نیز به اندازه  ای نیست که نمک 
دشت ها و زمین های کشاورزی 

را بشوید. 

آبیاری نوین، زمین ها را به 
نمکزار تبدیل می کند

وی پیش��نهاد می ده��د: اگر 
سیس��تم های آبی��اری تح��ت 
فش��ار را در مناط��ق ک��م آب 
اجرا می کنیم دس��ت کم نباید 
اجازه افزایش سطح زیرکشت 
را بدهی��م. کش��اورزی که قبال 
پنج هکتار زمینش را با حقابه 
معینی آبیاری می کرده اکنون 
با همان میزان آب در سیستم 
آبی��اری تحت فش��ار می تواند 
40 هکتار را آبیاری و کش��ت 
کن��د. در این صورت از میزان 
برداش��ت آب از س��فره ها کم 

نمی شود. 
این کش��اورز نمونه کش��ور 
تاکید می کند: دولت با اجرای 
سیس��تم های نوی��ن آبی��اری 
می خواهد از میزان برداش��ت 
آب های زیرزمینی کم کند اما 
این کار بدون مطالعه و در نظر 
گرفتن پیامدهای بعدی آن در 
ح��ال انجام اس��ت. در صورت 
ادام��ه این روند، تا چهار، پنج 
س��ال آینده بخش گسترده ای 
کش��اورزی،  زمین ه��ای  از 
غیرقاب��ل کش��ت ش��ده و به 
نمکزار تبدیل می ش��وند. مگر 
اینکه باران سیل آس��ا بیاید و 
نمک ه��ا را از زمین ها بزداید، 
البته این در دشت ها چشمگیر 

نخواهد بود. 
آبخوانداری، شیوه موثر و 

فراموش شده
رییس مجمع ملی خبرگان 
پیش��نهاد  ب��از  کش��اورزی 
و  می ده��د  ارائ��ه  دیگ��ری 
می گوی��د: دول��ت ب��ه ج��ای 
اص��رار و اهتم��ام ب��ه اجرای 
سیس��تم های نوین آبیاری در 
زمین ه��ای کش��اورزی که در 
مس��یر س��یالب ها قرار دارند، 
باید به آبخوانداری روی آورد. 
دره های باالدست این زمین ها 
سیالبی هستند و در دو ساعت 
بارندگی توانایی ذخیره سازی 
ت��ا 50 هزار مترمکعب آب در 

اس��تخرها و مخازن را دارند. 
وی می افزاید: اگر این آب ها 
ذخیره سازی و در فصل کشت 
ب��ه زمین ه��ای زراعی هدایت 
شوند، دیگر نیازی به این همه 
هزینه های گزاف سیستم های 
آبیاری تحت فشار نخواهد بود. 
تجهیزاتی که تا چند سال آینده 
در نمکزارها می ماند و کاربردی 
نخواهد داش��ت و روستاها را تا 
چند سال دیگر تخلیه می کند. 
کاش مس��ئوالن محترم گوش 
و  باش��ند  داش��ته  ش��نوایی 
را  کش��اورزان  دس��ت کم نظر 
در تصمیم گیری ها بپرس��ند و 
از تجربه کس��انی که س��ال ها 
دست شان به خاک و گل آلوده  

است، استفاده کنند. 

آبیاری تحت فشار در 
زمین های روباز توجیه 

ندارد
در ای��ن میان اما مس��ئوالن 
ح��رف دیگری دارن��د و مانند 
مشکل ش��ان  تنه��ا  همیش��ه 
کمب��ود بودج��ه ی��ا گالیه از 
اختصاص نیافتن بخشی از آن 
اس��ت. رحیم سجادی، معاون 
آب، خاک و صنایع وزارت جهاد 

کش��اورزی، درخصوص اجرای 
مطالعه سیس��تم های  ب��دون 
نوی��ن آبی��اری و مش��کالتی 
ک��ه در آینده برای کش��اورزی 
کش��ور به وجود خواهند آورد، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
اجرای سیس��تم آبیاری تحت 
فش��ار در زمین های کشاورزی 
روباز توصیه نمی شود و ما هم 
بر این موضوع واقف هستیم. در 
کشت روباز استفاده از سیستم 
آبی��اری تح��ت فش��ار توجیه 
ندارد و ما هم نمی توانیم برای 

کشاورزان کاری کنیم. 
وی ب��ا اش��اره به لزوم نصب 
فیلتراس��یون و آب شیرین کن 
در برخ��ی مناط��ق تصری��ح 
می کند: نصب آب ش��یرین کن 
در مناطقی که س��طح آب های 
زیرزمینی ش��ان پایین اس��ت، 
ض��رورت دارد اما وزارت جهاد 
کش��اورزی که نمی تواند برای 
کشاورزان آب شیرین کن نصب 
کند. ما نمی توانیم کاری کنیم 
و تنه��ا توصیه می کنیم که در 
این زمین ها کشت و کار انجام 

نشود. 

انتقال کشت سبزی و 
صیفی به گلخانه ها

س��جادی می گوی��د: وزارت 
ت��الش  کش��اورزی  جه��اد 
و  س��بزی  کش��ت  می کن��د 
صیفی را از زمین های روباز به 
گلخانه ه��ا انتقال دهد. در این 
ص��ورت مصرف آب نیز کاهش 
می یاب��د و حت��ی کش��اورزی 
آب  نص��ب  و  ش��ور  آب  ب��ا 
 ش��یرین کن توجی��ه اقتصادی 

خواهد داشت. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی 
ادام��ه می دهد: در جاهایی که 
EC  آب باالس��ت ب��ه دنب��ال 
اجرای روش های دیگر هستیم. 
سیستم های  مانند  روش هایی 
کم فش��ار ی��ا انتق��ال آب ب��ا 
لوله ه��ای بلندت��ر از نظر فنی 
می تواند کمک کند. س��جادی 
تاکی��د می کند: در س��ال 93 
دول��ت و مجل��س اعتب��ارات 
خوب��ی برای آبی��اری نوین در 
بخ��ش کش��اورزی اختصاص 

دادند.
 از 1300 میلی��ارد توم��ان 
بودجه تخصیصی در س��ال 93 
تنها 660 میلیارد تومان محقق 
شد و حدود 45 درصد بودجه 
به بخش داده نش��د. امیدواریم 
بودجه س��ال 94 چنین نشود. 
کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
به ش��دت در پ��ی اج��رای این 

سیستم است. 

نگاهی به وضعیت آبیاری سنتی و مدرن در ایران

آینده شوِر زمین های کشاورزی
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وجود هورمون در گوشت مرغ 
تکذیب شد

 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و ام��ور بین الملل 
س��ازمان نظام دامپزشکی ایران،  رسول دیناروند، 
معاون وزیر و رییس س��ازمان غذا و دارو در پاسخ 
به نامه صفری رییس س��ازمان نظام دامپزش��کی 
جمهوری اس��المی ای��ران خبر نقل قول ش��ده از 
سوی وی در رس��انه ها مبنی بر وجود هورمون در 

گوش��ت مرغ را تکذیب کرد. 
براس��اس این گ��زارش محمدرض��ا صفری رییس 
س��ازمان نظام دامپزش��کی جمهوری اسالمی ایران 
در تاری��خ 9 اردیبهش��ت م��اه و در پ��ی اظه��ارات 
ریی��س س��ازمان غ��ذا و دارو در برخی نش��ریات و 
خبرگزاری ه��ای کش��ور مبنی بر باال ب��ودن میزان 
هورمون در گوش��ت مرغ که واکنش های بس��یاری 
را در بین متخصص��ان و تولیدکنندگان صنعت دام 
و طیور کش��ور به همراه داش��ت با ارس��ال نامه ای 
به وی خواس��تار ارائه مس��تندات و توضیحات الزم 

درخصوص این اخبار شده بود. 

امضای موافقتنامه همکاری ایران و 
چین در زمینه دامپزشکی

با تصمی��م هیات وزیران، وزارت جهادکش��اورزی 
مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( 
و امض��ای موق��ت موافقتنام��ه هم��کاری در زمینه 
بهداش��ت دام و دامپزشکی بین دولت ایران و چین 

اقدام کند. 
به گزارش وزارت جهاد کش��اورزی، براس��اس این 
مصوبه هیات وزیران، وزارت جهاد کش��اورزی مجاز 
اس��ت با هماهنگی معاونت حقوق��ی رییس جمهور 
)ام��ور توافق های بین الملل��ی( و وزارت امور خارجه 
نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای 
موق��ت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداش��ت دام 
و دامپزش��کی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 
دول��ت جمهوری خلق چین در چارچوب متن نمونه 
موضوع نامه ش��ماره 105404 م��ورخ 1385/8/29 
معاون��ت حقوقی رییس جمهور ظرف س��ه س��ال از 
تاریخ ابالغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را 

تا تصویب نهایی پیگیری کند. 
این مصوبه توسط اس��حاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی 

و وزارت امور خارجه ابالغ شد. 

 32 میلیارد تومان هزینه
 برای نجات دریاچه ارومیه

دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه با اش��اره به 
اعتبارات تخصیص داده ش��ده ب��ه دریاچه ارومیه 
32 میلی��ارد توم��ان اعتبار برای  گفت: ح��دود 
تهیه   ،GIS نظی��ر  اجرای��ی ش��دن طرح های��ی 
اراضی کش��اورزی، آموزش  نقش��ه های کاداستر 
کش��اورزان، کنت��رل برداش��ت آب از چاه ه��ای 
کش��اورزی و الیروبی رودخانه ب��رای انتقال آب 

به دریاچه هزینه خواهد ش��د. 
به گزارش ایانا، حبیب ش��ایان فر افزود: از آنجا که 
خط اعتباری تخصیص داده ش��ده در اواخر سال 93 
امکان برداش��ت پیدا کرد، اجرایی ش��دن طرح های 
مذک��ور با تاخیر هم��راه بود که انتظ��ار می رود در 

سال جاری جبران شود. 
وی تاکی��د ک��رد: ب��اروری ابرهای حوض��ه آبریز 
دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اساسی ترین کارهای 
تقویت ب��ارش در این حوزه در دس��تور کار بود که 

سال گذشته این اقدام صورت گرفت. 
شایان فر اظهار داش��ت: هرچند فرضیه هایی نظیر 
امکان بارش در مناط��ق همجوار در صورت حرکت 
ابره��ا ی��ا جابه جای��ی بارندگی و کاه��ش بارش در 
بعض��ی مناطق ب��ه فرضیه خود باقی اس��ت، اما این 
راه��کار که در بس��یاری از کش��ورها ب��رای تقویت 
 بارندگی انجام می ش��ود، در حوضه آبریز ارومیه نیز 

صورت گرفت. 
دبی��ر انجم��ن نجات دریاچ��ه ارومی��ه همچنین 
گف��ت: باروری ابره��ا با وجود احتم��االت منفی آن 
بر جلوگیری از خش��ک شدن این دریاچه اثر مثبت 

داشته است. 

خوش حسابی دولت در خرید 
تضمینی گندم

کاالی اس��تراتژیکی مانن��د گندم که قرار اس��ت 
قس��مت اعظ��م آن در نهایت به نانی تبدیل ش��ود 
که سر س��فره ها قرار می گیرد، از حساسیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. به همین دلیل حمایت های خاص 
دولتی شامل حال کش��اورزان و تولیدکنندگان این 
محصول می ش��ود و خریدهای تضمین��ی، از جمله 

مهم ترین این طرح هاست. 

ف��ارغ از اینکه منابع آب و خاک ایران، پتانس��یل 
دس��تیابی به خودکفایی گندم را دارد یا نه، براساس 
گ��زارش فائو، این م��رز و بوم رتب��ه دوازدهم تولید 
گن��دم را در اختی��ار دارد. بنابراین لزوم برنامه ریزی 
دقیق و مدون برای مزارع گندم و کشاورزان مربوطه 
عملی است که در قاب خریدهای تضمینی به تصویر 

کشیده می شود. 
طبق قان��ون، قیمت موردنظر ب��رای خرید گندم 
س��ال آتی از طرف دولت، باید ت��ا قبل از آغاز فصل 
کش��ت و پایان ش��هریور هر س��ال اعالم شود. البته 
تعیین قیمت نیز ش��رایط و ضوابط خاصی دارد که 
مهم تری��ن آن عدول نکردن از نرخ تورم و همخوانی 

آن با گرانی اجناس دیگر است. 
نگاهی اجمالی به س��ال های گذش��ته این موضوع 
را ثاب��ت می کند که تقریبا تا پیش از روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید، اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، 
بعضا تا اواسط پاییز هم به درازا کشیده است. اما در 
س��ال 92 هرچند از روی کار آم��دن دولت کنونی، 
کمتر از دو ماه می  گذش��ت، ن��رخ موردنظر با اقدام 
سریع دس��ت اندرکاران دولتی تا پیش از آغاز فصل 
کشت اعالم شد و نوعی دلگرمی در کشاورزان ایجاد 
کرد که افزایش 45درصدی تولید گندم را برای سال 

93 به ارمغان آورد. 
اما نرخی که در سال 93 از طرف دولت اعالم شد، 
برخی از کشاورزان را دل نگران کرد. به طوری که اگر 
نرخ تورم براس��اس آمارها بیش از 20درصد تخمین 
زده می ش��د، قیمت اعالم ش��ده نس��بت به س��ال 
قبل، کمتر از 10درصد رش��د داش��ت. این موضوع 
اعتراض برخ��ی تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس 
را برانگیخ��ت و تا جایی پیش رف��ت که تعدادی از 
صاحب نظ��ران معتقد بودند دول��ت قصد دارد با این 
سیاست، از سطح زیر کشت بکاهد و به نوعی بخشی 

از بحران آب را مدیریت کند. 
اگ��ر از زوایای مختلف به قضیه ن��گاه کنیم، رد 
پای دلس��وزی دولت در حمایت از کش��اورزان را 
مشاهده خواهیم کرد. از آنجا که سال گذشته نیز 
مانند دو س��ال قبل، زمان اعالم نرخ گندم به موقع 
بود، توانست کش��اورزان را در تصمیم گیری برای 
کاش��ت یا نکاش��ت یاری ده��د. گذش��ته از اینها 
اگرچه ش��اید برخی کشاورزان از نرخ تعیین شده 
رضایت چندانی نداش��ته باشند اما به نظر می رسد 
مس��ئوالن، راهکاره��ای حمایتی دیگ��ری را برای 
جبران قیمت پایین برگزیده باشند. به عنوان مثال 
قیمت کود بیش از دو سال است که ثابت مانده و 
با وجود رشد قیمت ها در تمامی اجناس، این کاال 
از دس��ترس تورم دور مانده اس��ت. ام��ا مهم ترین 
عاملی که می تواند کشاورزان را دلگرم کند و امید 
آنها را برای س��ال های آتی افزایش دهد، پرداخت 
به موق��ع دس��تمزد به کش��اورزان اس��ت. این در 
حالی اس��ت که گندم کاران در دوره های گذش��ته 
تجربه ای به این ش��یرینی از وصول مطالبات شان 
نداش��تند و بعضا پرداخت پول به آنها تا دو ماه در 

برخی مناطق طول می کشید. 
اتفاق مب��ارک و میمونی که امس��ال افتاد، ایجاد 
راه��کاری از طرف دولت بود که کش��اورز به محض 
تحویل گن��دم، در عرض کمتر از یک س��اعت حق 
خ��ود را تمام و کم��ال دریافت کند. ت��ا این لحظه 
که خرید تضمینی در اس��تان های گرمسیری مانند 
خوزس��تان، فارس، هرمزگان، کرمان، بوشهر، ایالم 
و کرمانشاه آغاز ش��ده دولت حدود یک میلیون تن 
گندم تولیدی از کش��اورزان خریده و دس��تمزد آنها 

نیز پرداخت شده است. 
البته تخمین زده می شود که تا پایان سال، حدود 
8میلیون ت��ن از این محص��ول در مناطق مختلف، 
مش��مول خرید تضمینی شده که برآورد می شود به 
9هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز باش��د. بنابراین الزم 
اس��ت که هرطور ش��ده این مبل��غ از منابع مختلف 
تامین شود تا دلگرمی کشاورزان ادامه دار باشد و به 
عده ای خاص محدود نشود. خوش حسابی دولت، آن 
ه��م در این برهه زمانی ک��ه جریانات کاهش قیمت 
نفت و کمبود منابع مالی گریبانگیرش ش��ده، نشان 
از تدبی��ری دارد ک��ه امید به کش��ت و کار را برای 

کشاورزان به ارمغان می آورد. 
ب��ه ه��ر ترتیب، امید اس��ت راه��ی را که دولت 
برای گندم در پیش گرفته، ادامه دار و بدون وقفه 
باش��د تا این مهم با رضایت کشاورزان به سرمنزل 
مقصود برس��د. اگر چنین اتفاقی بیفتد و کش��تی 
خرید تضمینی گندم بتواند از تندباد حوادث مالی 
با س��المت کامل به ساحل امن برسد، آنگاه نشان 
خوش حس��ابی در عرص��ه کش��اورزی در کارنامه 
دول��ت نقش خواهد بس��ت و دس��ت بدخواهان و 
منتقدان فرصت طلبی را که به هر بهانه کاس��تی ها 
را به حس��اب بی تدبیری می نویسند، کوتاه شده و 
خاطره خوبی در ذهن کش��اورزان از خود به جای 

خواهد گذاشت. 

یادداشت خبـــر

وحیدزندی فخر

مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی 
گف��ت: ب��رای شفاف س��ازی ب��ازار 
 500 کش��اورزی  محص��والت 
اتحادیه تخصصی بخش کشاورزی 
ملزم ب��ه ارائه قیمت منطقی اقالم 
تولیدی روی »سایت اطالعات بازار 

محصوالت کشاورزی« شدند. 
 حس��ین صفای��ی در گفت و گ��و 
با تس��نیم، درباره جزییات س��امانه 
اطالع رسانی محصوالت کشاورزی 
گف��ت: »س��ایت اطالع��ات ب��ازار 

محصوالت کش��اورزی« سامانه ای 
اطالع رس��انی اس��ت ک��ه تمام��ی 
تولی��دات بخ��ش کش��اورزی را در 
کش��ور م��ورد پای��ش ق��رار داده و 
اطالع��ات آن را در س��امانه ثب��ت 

می کند.
تع��اون  س��ازمان  مدیرعام��ل   
روس��تایی ادامه داد: این سامانه که 
از تیر ماه راه اندازی می شود فضای 

ش��فافی را برای کشاورزان مناطق 
مختلف کشور فراهم می کند تا قبل 
از فروش محصوالت خود با مراجعه 
ب��ه این س��ایت تصمیم درس��ت و 
منطق��ی برای ف��روش محصوالت 
خ��ود در نظر گیرند. صفایی اظهار 
داش��ت: بر این اس��اس قیمت یک 
محص��ول واحد در کل کش��ور در 
این س��ایت اعالم می شود و قدرت 

چانه زنی خریداران و فروش��ندگان 
را ب��اال می ب��رد. وی تصری��ح کرد: 
ب��رای ای��ن س��ایت در مرحله اول، 
ن��رخ 30قلم کاالی کش��اورزی در 
کل کش��ور قابل رویت خواهد بود. 
صفایی با بیان اینکه بازار محصوالت 
کشاورزی در حال حاضر از شفافیت 
الزم برخوردار نیس��ت، یادآور شد: 
قیم��ت محصوالت کش��اورزی در 

حال حاضر در بازار ش��فاف نبوده و 
در مناطق مختلف کش��ور متفاوت 
اس��ت به ط��وری که ه��ر کیلوگرم 
ت��ا 1000  از 500  س��یب زمینی 
توم��ان خریدوف��روش می ش��ود. 
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی 
گف��ت: در ای��ن س��امانه هیچ گونه 
خریدوفروش یا معامله محصوالت 
کش��اورزی انجام نمی ش��ود و تنها 
به منظور اطالع رس��انی محصوالت 
کشاورزی به کار گرفته خواهد شد.

الزام به ثبت قیمت در سایت اطالعات بازار

مولود غالمی

سیس��تم آبیاری نوین  )سیس��تم تحت فش��ار و 
قط��ره ای( در هم��ه ج��ا کاربرد دارد و می توان از این 
روش استفاده کرد اما برخی توقع شان باالست و در 
زمین هایی با EC 7 هزار PPM هم از این سیستم ها 
اس��تفاده می کنند. ش��اید تا مدتی این روش استفاده 
ش��ود و جواب هم بدهد اما کم کم بر ش��وری خاک 

افزوده می شود و آب را هم شور می کند. 
 ب��ا ادام��ه ای��ن روش در مدت زمان پنج تا 10 س��ال 
زمین های لب شوری که با سیستم تحت فشار آبیاری 
می شوند، لم یزرع شده و از کشاورزی به شوره زار تغییر 
شکل می دهند. نمونه هایی از این زمین ها را در منطقه 
چاه افضل یزد و کرمان که پیش از این باغ پسته بوده اند، 
می توان مشاهده کرد. این باغ ها که محصول شان دیگر 
بازار اقتصادی ندارد، اکنون به شورآبادی تبدیل شده اند 

و کشاورزان آنها را رها کرده اند. 
بسیاری از کارشناسان و مهندسانی که دبی )میزان 
آبی که در یک ثانیه خارج می شود( چاه ها را تعیین و در 
پروانه های بهره برداری ذکر می کنند، از دانش کافی برای 

انجام این کار برخوردار نیستند. به همین دلیل بسیاری 
از چاه ها دبی اسمی که در پروانه بهره برداری شان ذکر 
ش��ده با دبی واقعی چاه ها تفاوت بس��یاری دارد. دبی 
بیشتر چاه های کنونی آب نسبت به چاه های 10 سال 
پیش کاهش زیادی داش��ته اما کارشناس��ان همچنان 
ب��ا آمارهای گذش��ته دبی چاه ه��ا را تخمین  می زنند و 
ب��رآورد می کنند. در واق��ع آنها اندازه گیری دبی چاه ها 
را جدی نمی گیرند. همچنین میزان شوری آب چاه ها 
نیز اندازه گیری نمی شود و برآوردها و مطالعاتی در این 
زمینه ها انجام نمی شود. مهندسانی که پروانه طراحی 
سیستم آبیاری تحت فشار دارند در یک دوره آموزشی 
یک ماهه ش��رکت و س��پس پروانه بهره برداری چاه ها را 

صادر می کنند. 
در ح��ال حاض��ر دولت )وزارت جهاد کش��اورزی( 
بر اجرای سیس��تم آبیاری تحت فش��ار در زمین های 
کش��اورزی تاکی��د دارد و کمک ه��ای بس��یار خوبی 
می کند و تا 85 درصد کمک بالعوض به کشاورزانی 
که خواس��تار اجرای این سیس��تم در زمین های شان 
باش��ند، ارائ��ه می ده��د. در حالی که اگر دولت نیمی 
از بودجه ای را که صرف ایجاد سیس��تم های آبیاری 
نوی��ن می کن��د، برای ترویج و اجرای طرح گلخانه به 

خانواده ها و کشاورزان اختصاص دهد، تحول بزرگی 
در کشاورزی و منابع آبی کشور ایجاد خواهد کرد. 

در س��ال 1381 سیاس��ت های دولت این بود که تا 
س��ال 1400 میزان گلخانه های سبزی و صیفی کشور 
به 125 هزار هکتار افزایش یابد درحالی که تاکنون این 
میزان به حدود12/5 هکتار رسیده است، یعنی تنها به 
یک دهم هدف دست یافته است. یکی از دالیل اصلی 
شکس��ت این طرح، هزینه های گران اجرای گلخانه در 
کشور است. هزینه هر متر گلخانه درجه یک در کشور 
300 هزار تومان و درجه متوس��ط به متری 100 هزار 
تومان می رسد. کشاورز برای ایجاد گلخانه یک هکتاری 
نیاز به سرمایه یک میلیارد تومانی دارد، درحالی که در 

کل روستا هم نمی  تواند این مبلغ را پیدا کند. 
اگ��ر دول��ت می خواه��د بح��ران آب را در بخ��ش 
کشاورزی مهار و کنترل کند باید دست کم نیمی از 
بودجه آبیاری نوین را به ایجاد گلخانه های خانوادگی 
در روستاها اختصاص دهد و 50 درصد از هزینه های 
س��اخت گلخانه را به صورت بالعوض به کش��اورزان 
بدهد. در غیر این صورت با ادامه روش های سیس��تم 
آبیاری تحت فش��ار و فراگیر ش��دن آن در کشور، جز 
زمین های بی حاصل و لم یزرع چیزی باقی نمی ماند. 

زمین های لم یزرع حاصل شوری آب و خاک

نیمی از بودجه آبیاری نوین به گلخانه ها اختصاص یابد
دکتر رمضان طهماسبی
کارشناس آب، آبیاری و زهکشی



محمدعلی سپانلو در س��ن هفتادوپنج سالگی از دنیا 
رفت. این شاعر، پژوهشگر و مترجم پیشکسوت شامگاه 
دوش��نبه 21 اردیبهش��ت ماه در بیمارستان درگذشت. 
س��پانلو ک��ه چند س��الی از س��رطان ریه رن��ج می برد 
 ICU اخیرا در پی ناراحتی ریوی و تنفس��ی در بخش

بیمارستانی در تهران بستری شده  بود. 
مه��دی اخوت، دوس��ت و همخان��ه س��پانلو، درباره 
درگذش��ت این ش��اعر به ایس��نا گفت: س��اعت از 11 
شب گذش��ته بود که از بیمارستان زنگ زدند و گفتند 
»س��پان« دچار ایست قلبی شده اس��ت. اخوت درباره 

برگزاری مراسم تش��ییع و خاک سپاری سپانلو و اینکه 
وصیتی در این باره داش��ته اس��ت، اظهار ک��رد: درباره 
محل خاکس��پاری با من صحبتی نکرده بود ولی بعضی 
دوس��تان می گویند دلش می خواسته در امامزاده طاهر 
دفن ش��ود که نمی دانم ممکن هست یا نه و باید درباره 

چگونگی برگزاری مراسم تصمیم بگیریم. 
محمدعلی س��پانلو که به  »ش��اعر ته��ران« معروف 
ب��ود متول��د 29 آبان ماه س��ال 1319 در ته��ران بود. 
»رگبارها«، »پیاده روها«، »س��ندباد غایب«، »هجوم«، 
»نب��ض وطنم را می گیرم«، »خانم زم��ان«، »تبعید در 

وطن«، »ساعت امید«، »خیابان ها، بیابان ها«، »فیروزه  
در غب��ار«، »پاییز در بزرگراه«، »ژالیزیانا«، »کاش��ف از 
یادرفته ه��ا« و  »قایق س��واری در ته��ران« از مجموعه  
شعرهای این شاعرند. همچنین ترجمه   »آنها به اسب ها 
شلیک می کنند« نوش��ته  هوراس مک کوی، »مقلدها« 
نوشته  گراهام گرین، »شهربندان« و  »عادل ها« نوشته  
آلبر کامو، »کودکی یک رییس« نوش��ته  ژان پل سارتر، 
»دهلیز و پلکان« ش��عرهای یانیس ریتسوس و  »گیوم 
آپولینر در آیینه  آثارش« - ش��عرها و زندگی نامه  گیوم 

آپولینر - از دیگر آثار منتشرشده  او هستند. 

وزی��ر بهداش��ت درخص��وص آخری��ن 
وضعی��ت عم��ل جراحی دکت��ر علی اکبر 
صالح��ی، رییس س��ازمان ان��رژی اتمی 
انجام ش��ده  اقدامات درمانی  همچنی��ن 
برای وی، توضیح داد. دکتر سیدحس��ن 
هاشمی در حاش��یه جلسه دیروز شورای 
شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ 

به س��وال ایس��نا در م��ورد عمل جراحی 
علی اکب��ر صالحی و ش��ایعات درخصوص 
احتم��ال قصور پزش��کی گف��ت: طی دو 
نوبت از علی اکبر صالحی عیادت داش��تم 
و خبرها پیرامون قصور پزش��کی ش��ایعه 
اس��ت. دکتر صالحی کولونوسکوپی شده 
اس��ت و قص��ور پزش��کی در کار نب��وده 

اس��ت. وزیر بهداش��ت در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشاره به حضورش 
بهداش��تی  وضعی��ت  گف��ت:  ش��ورا  در 
حاشیه نش��ینان تهران مناس��ب نیس��ت 
و اطراف ته��ران اف��راد محرومی زندگی 
می کنن��د که بای��د بس��ته های حمایتی 
برای آنها در نظر گرفته شود. هاشمی در 

پاس��خ به سوالی مبنی بر آلوده بودن آب 
شهر تهران گفت: در حال حاضر وضعیت 
آب ته��ران از نظر نیترات خوب اس��ت و 
در برخی مناطق ش��اهد وج��ود نیترات 
زیر 50 درصد هس��تیم و فعال مش��کلی 
درخص��وص وضعی��ت آب ته��ران وجود 

ندارد. 

محمد مهدی اعالیی، مدیرکل ثبت احوال 
اس��تان تهران ضمن اعالم اسامی پرطرفدار 
برای ن��وزادان دختر و پس��ر تهرانی، گفت: 
کمیته نام گذاری هر ماه در سازمان تشکیل 
می ش��ود. براس��اس آخرین اطالعات پایگاه 
ثبت احوال تهران پنج اسم پرطرفدار پسران 
در ته��ران به ترتیب امیرعل��ی، محمدطه، 
امیرحس��ین، امیرعب��اس و علی اس��ت. او 

به اس��امی دختران نیز اش��اره کرد و گفت: 
فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، یس��نا و باران نیز 
پنج اس��می هستند که بیشترین فراوانی را 
میان اسامی دختران در استان تهران به خود 

اختصاص داده اند. 
مدی��رکل ثبت اح��وال اس��تان تهران به 
کمیته نامگذاری اش��اره ک��رد و افزود: این 
کمیته ماهانه یک بار با حضور کارشناس��ان 

و زبان شناس��ان فارسی و عربی و همچنین 
کارشناس��ان س��ازمان ثبت اح��وال برگزار 
می ش��ود و اس��امی ای که برای نخس��تین 
بار ط��ی ای��ن م��دت از س��وی خانواده ها 
پیشنهاد شده، در کمیته مطرح و برای آنها 
تصمیم گیری می شود. اسامی که در کمیته 
مطرح می شود در بانک نام ثبت احوال وجود 
ندارد به همین دلیل روی معنا، ریش��ه و. . . 

آن بحث و بررسی کارشناسی می شود. 
او با اشاره به اینکه کمتر از یک یا دو درصد 
اسامی درخواس��تی خانواده ها که در کمیته 
مطرح می شود مورد تایید قرار نمی گیرد گفت: 
نا م ها بیش��تر به دلیل معنا یا استفاده از لغت 
غیر ایرانی و ریشه نادرست حذف می شوند. به 
گفته اعالیی، بیش از 5 هزار نام ایرانی در بانک 

نام سازمان ثبت احوال وجود دارد. 

آخرین وضعیت درمانی صالحی از زبان وزیر بهداشت

 »قصور پزشکی« کذب است 

به روایت ثبت و احوال 

پرطرفدارترین اسامی نوزادان تهرانی

عراقچی: به توافق قبل از موعد مقرر امیدواریم
س��یدعباس عراقچ��ی پ��س از ورود به ف��رودگاه وین 
اف��زود: این مذاکرات پیش تر در وی��ن و نیویورک برگزار 
ش��ده بود. او در گفت وگو با صدا و سیما با اشاره به اینکه 
م��ا در نیویورک موفق ش��دیم به نخس��تین پیش نویس 
متن برس��یم و االن کار روی ای��ن پیش نویس ادامه پیدا 
خواهد ک��رد، افزود: این پیش نویس براس��اس مفاهیم و 
راه حل هایی اس��ت که در لوزان به دس��ت آمده و ما باید 
به این راه حل ها و مفاهیمی که در لوزان به دس��ت آمده 
وفادار باش��یم و تنها در همان چارچوب مذاکره خواهیم 

کرد و سعی می کنیم که به یک متن مکتوب برسیم. 
مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای کشورمان در پاسخ به 
این س��وال که چند درصد از کار انجام شده است، گفت: 
خیلی نمی ت��وان درصدی اعالم کرد، ب��ه هرحال اکنون 
متن��ی داریم که بخش نس��بتا قابل توجه��ی از آن حتی 
درب��اره همه عباراتش توافق ش��ده، ولی یک بخش از آن 

هنوز مورد اختالف نظر است. در برخی از پاراگراف ها یک 
عبارت مورد اختالف اس��ت و در برخی از پاراگراف ها یک 
جمل��ه و بعضی از جاها کل عبارت مورد اختالف اس��ت، 

ولی بخش قابل توجهی به اتمام رسیده است. 
عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده هس��ته ای کش��ورمان 
در ادامه گف��ت: امیدواریم زودتر از ده��م تیرماه بتوانیم 
جمع بندی نهایی داش��ته باش��یم. عوامل مختلفی داخل 
اتاق مذاکرات و خارج از آن هست که می تواند مانع شود، 
م��ا با همه این عوامل همزمان در حال مقابله هس��تیم و 
مذاکرات را پیگیری می کنیم. بسیار امیدوار هستیم حتی 

قبل از موعد مقرر هم به توافق برسیم. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا تدوی��ن پیش نویس با 
حض��ور همه یا بخش��ی از مذاکره کنندگان انجام می ش��ود، 
گف��ت: از طرف مقابل خانم هلگا اش��میت، معاون مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از دیگر کشورها 

مذاکره می کنند و در تماس دائم با بقیه هستند. کارشناسان 
بقیه کش��ورها هم در جلس��ات حضور دارن��د و آنها نیز در 
مشورت مداوم با بقیه کش��ورها هستند. روز جمعه معاونان 
وزرای خارج��ه بقیه کش��ورها هم به ای��ن مذاکرات ملحق 
خواهند ش��د و پس از آن یک جلسه جمعی خواهیم داشت. 
روز پنجشنبه مالقات دوجانبه ای با آمریکایی ها داشته و یک 
قرار مالقات هم با هیات چینی در همان روز خواهیم داشت. 
معاون وزیر خارجه ایران با اش��اره به اینکه با هیات روس��یه 
حتما دیدار خواهیم داش��ت، گفت: با کشورهای اروپایی هم 
به صورت یک جا یا جداگانه دیدار می کنیم. این فرصت خوبی 
اس��ت که با حضور معاونان وزرای خارجه و مدیران سیاسی 
کش��ورهای 1+5 به صورت دوجانبه و چندجانبه گفت وگوها 
را پیش ببریم و بتوانیم اختالفاتی که درخصوص متن وجود 
داشته و داخل پرانتز قرار دارد را هرچه کمتر کنیم و زودتر 

به یک متن واحد برسیم. 

حس��ن روحانی رییس جمهوری برگسترش مناسبات 
همه جانبه با کش��ور دوست و همسایه ارمنستان تاکید 
کرد و گفت: برای توس��عه روابط ته��ران با ایروان هیچ 
مان��ع و مش��کلی وج��ود ن��دارد و تردیدی نیس��ت که 
گس��ترش همکاری ها در عرصه های اقتصادی، فرهنگی 
و سیاس��ی به نفع دو کشور اس��ت. وی روز سه شنبه و 
پس از دریافت اس��توارنامه س��فیر جدید ارمنستان، از 
جامع��ه ارامنه ای��ران به عنوان مردمان��ی خوب، فعال و 
پایبن��د قانون یاد کرد و خواس��تار افزایش تبادل علمی 

و دانش��گاهی و نیز اس��تفاده از ظرفیت های گردشگری 
دوکش��ور ب��رای رفت و آمد و آش��نایی بیش��تر دو ملت 
ش��د. »آرتاس��ش تومانیان« س��فیر جدید ارمنس��تان 
در ته��ران نی��ز ضم��ن اب��الغ س��الم رییس جمه��وری 
کش��ورش به حس��ن روحانی و با بی��ان اینکه در طول 
دوران ماموریت��ش تمام مس��اعی خود را ب��رای تحکیم 
همکاری ها در همه زمینه ها به کار خواهد بس��ت، اظهار 
داش��ت: بس��ترهای فراوان و اراده الزم در طرفین برای 

گس��ترش همکاری های دو کشور همس��ایه وجود دارد. 

برای توسعه روابط تهران با ایروان هیچ مانعی وجود ندارد

  والدیمیر آندره گونزالس کسادا، 
س�فیر کوب�ا در تهران در حاش�یه 
بین الملل�ی  نمایش�گاه  از  بازدی�د 
کت�اب س�فر اوالن�د رییس جمهور 
فرانس�ه ب�ه هاوان�ا را تاریخ�ی و 

بس�یار مهم خواند. 
  مرضی�ه افخم، س�خنگوی وزارت 
امور خارجه ادعاه�ای برخی مقامات 
آمری�کا را درب�اره آنچ�ه »اقدام�ات 
منطق�ه«  در  ای�ران  بی ثبات کنن�ده 

می خوانند، کامال مردود خواند. 

نیروهای مسلح عربستان س�عودی اعالم کردند با گردان های جدیدی که نام 
نیروی »ضربت�ی« را بر آنها اطالق می کنند توانایی های خ�ود را در نوار مرزی 

جنوبی عربستان تقویت کرده اند

تیتر اخبار

ش��هیندخت موالوردی در یازدهمین نشس��ت مشاوران 
ام��ور بان��وان در وزارتخانه ها، گفت: براس��اس این ماده 
الگ��وی اس��المی – ایرانی کش��ور باید تدوین ش��ود و 
مبنای برنامه شش��م توس��عه قرار گیرد اما پیش نویس 
این ماده هنوز آماده نش��ده است. موالوردی با اشاره به 
م��اده 227 برنامه پنجم توس��عه گفت: این ماده تعریف 
درستی از خشونت نداده است. به عنوان نمونه خشونت 
خانگ��ی و خانوادگی را مدنظر قرار نداده اس��ت. باتوجه 
به اینکه دس��تگاه های متولی نیز زیربار تدوین آن نرفته 
بودند براساس تصمیم س��ازمان مدیریت، وزارت کشور 
مام��ور تدوین س��ند تامین امنیت زن��ان و کودکان در 

روابط اجتماعی ش��د.
وی ب��ا اش��اره به ارائ��ه پیش��نهاد تش��کیل مرجع ملی 

صیانت از زنان، گفت: با تشکیل این مرجع نیز مخالفت 
ش��د چراکه معتقد بودند که زمینه س��از الحاق ایران به 
برخ��ی از اس��ناد بین الملل��ی می ش��ود بنابراین الیحه 
تامین امنیت زنان در دس��تورکار کمیسیون تلفیق قرار 
گرف��ت،  البته با توجه به آنکه باید یک س��ند در زمینه 
تامین امنیت زنان داش��ته باشیم این س��ند تلفیق شد 
و براس��اس ابالغ س��ازمان مدیریت الیحه تامین امنیت 
زنان در برابر خش��ونت به این س��ازمان بازگردد. معاون 
رییس جمهور در امور زنان در خاتمه با اشاره به امضای 
تفاهم نامه با دستگاه های مختلف، اظهار کرد: از ابتدای 
سال گذشته 12 تفاهم نامه، هشت موافقت نامه مشتمل 
ب��ر 24 پروژه امضا و در س��ال 94 نی��ز تفاهم نامه هایی 

منعقد ش��د.

تدوین سند تامین امنیت زنان و کودکان

  علیرض�ا زال�ی ریی�س س�ازمان نظام 
پزش�کی ایران گف�ت: اگرچه تع�دادی از 
بیمه ها برخی خدماتگران دندان پزش�کی 
را تحت پوش�ش ق�رار می دهن�د اما این 
خدمات از س�وی بیمه های پایه و تکمیلی 

کافی نیست. 
  مرتضی طالیی، عضو ش�ورای اسالمی 
ش�هر تهران با اش�اره به اینکه برداش�ت 
بی روی�ه از آب ه�ای زیرزمین�ی تهدیدی 
جدی برای کش�ور ما که روی گسل زلزله 
قرار دارد بوده، گفت: اگر زلزله ای در تهران 
بیای�د حداقل یک میلیون کش�ته خواهد 

داشت. 

امان اهلل قرایی مقدم جامعه ش�ناس به ایسنا گفت: خشونت در سریال ها و 
فیلم های ایرانی دیده می ش�ود و این برنامه ها اش�کالی از خش�ونت علیه 

زنان مانند تندخویی، پرخاشگری و سرزنش را آموزش می دهند

تیتر اخبار

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی درباره علت بس��ته 
ش��دن غرف��ه ی��ک انتش��ارات در نمایش��گاه کت��اب 
ته��ران ب��ا مدیری��ت مه��دی خزعلی و حاش��یه های 
پیش آم��ده توضیح داد. علی جنتی که روز سه ش��نبه 
22اردیبهش��ت ماه در هفتمین روز برپایی نمایش��گاه 
بین الملل��ی کتاب ته��ران در مصلی حض��ور یافته در 
پاس��خ به س��وال خبرنگاری درباره ماجرای انتشارات 
حی��ان ب��ا مدیری��ت مه��دی خزعل��ی گف��ت: او دو 
انتشارات داش��ته که هر دوی آنها توسط دستگاه های 
قضایی ممنوع النش��ر بوده، بنابراین نباید کتابی چاپ 

می کرده  اس��ت. از زمانی هم که ما به وزارت ارش��اد 
آمدیم و از س��ال گذش��ته ب��ه انتش��ارات اباصالح که 
به نام همس��ر ایش��ان اس��ت مجوز دادیم که در آنجا 
کتاب هایش��ان چاپ ش��د و در نمایش��گاه هم حضور 
دارند. مش��کل انتش��ارات حیان به خاطر چاپ نکردن 
کتاب اس��ت که طبق آیین نامه نمایش��گاه ناشری که 
قصد ش��رکت در نمایشگاه دارد باید در طول سه سال 
گذش��ته 35کتاب چاپ کرده باش��د که 15 کتاب آن 
در س��ال 93 منتشر شده باش��د. اما این ناشر امسال 

هیچ کتابی به چاپ نرسانده است. 

پاسخ جنتی درباره حاشیه های نمایشگاه کتاب

 آی�ت اهلل ص�ادق آمل�ی الریجانی، 
نمایش�گاه  از  بازدی�د  حاش�یه  در 
کت�اب در جم�ع خبرن�گاران گف�ت: 
انتق�ال تجربه  اب�زار مهم برای  کتاب 
و فراگی�ری و وس�یله الزم و مهم�ی 
اس�ت برای فرهنگ کش�ور و کسانی 
که اه�ل کتاب هس�تند، ارزش کتاب 

را می دانند. 
 آلبوم موس�یقی  »درفش کاویانی« 
ش�هرام  ش�اهنامه خوانی  ش�امل  ک�ه 
ته�ران  دانش�گاه  در  اس�ت،  ناظ�ری 

معرفی شد

فرش قرمز شصت وهشتمین جشنواره فیلم کن به عنوان معتبرترین رویداد 
سینمایی جهان روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه بار دیگر قدمگاه چهره های 

سرشناس دنیای هنر هفتم خواهد شد

تیتر اخبار

س��رمربی پرتغالی تیم مل��ی فوتبال ایران ب��رای انجام 
هماهنگی ه��ای الزم قبل از اردوی تیم ملی در ترکیه، به 
این کش��ور رفت. قرار است تیم ملی از تاریخ 12خردادماه 
س��ال جاری به مدت یک هفت��ه اردوی��ی را در ترکیه به 
 منظور آماده س��ازی پیش از ش��روع رقابت ه��ای انتخابی 

جام جهانی 2018 روسیه برگزار کند. 
تی��م مل��ی فوتبال ایران ب��ه احتمال ف��راوان در این 
اردوی ی��ک هفت��ه ای ی��ک دی��دار را مقاب��ل یک��ی از 
تیم ه��ای ملی برگ��زار خواهد کرد، هرچن��د هنوز این 
دیدار قطعی نش��ده اما تیم ملی فوتبال ایران از س��وی 

کنیا پیش��نهادی را برای انجام بازی دوس��تانه دریافت 
کرده است. پس از اردوی ترکیه، تیم ملی به ازبکستان 
خواهد رفت و به مدت حدود چهار روز در این کشور به 
س��ر خواهد برد تا در تاشکند به مصاف تیم ملی فوتبال 
ازبکس��تان برود. به گفته کفاشیان، دیدار تیم های ایران 
و ازبکس��تان 21 خ��رداد در تاش��کند برگزار می ش��ود. 
تیم مل��ی فوتبال ایران پس از دیدار مقابل ازبکس��تان 
به ترکمنس��تان می رود تا نخس��تین دی��دار خود را در 
چارچ��وب رقابت های مقدمات��ی انتخابی ج��ام جهانی 

2018 روسیه برگزار کند. 

کی روش به ترکیه رفت

 علی پروین، پیشکس�وت باش�گاه 
پرس�پولیس و فوتب�ال ایران ب�ا بیان 
اینکه دوست نداشت با رسانه ای شدن 
خبر کسالتش هواداران را نگران کند، 
گفت: ب�ا دعای ه�واداران حالم خوب 

است. 
 رییس کمیته فنی و توس�عه فوتسال 
و فوتبال س�احلی می گوید، خس�وس 
کاندالس سرمربی تیم ملی فوتسال باید 

تا پنجشنبه تکلیفش را روشن کند. 
 ادن آزار، مهاجم بلژیکی تیم فوتبال چلسی از سوی اتحادیه فوتبال نویسان 

به عنوان بازیکن سال لیگ برتر انگلستان انتخاب شد

تیتر اخبار
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کاله قرمزی در عید مبعثوزیر دادگستری موظف به پاسخگویی به مجلس
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی برای تامین نظر شورای نگهبان، وزیر دادگستری 
را موظف به پاس��خگویی در مورد عملکرد قوه قضاییه به مجلس کردند. به گزارش ایرنا، 
نمایندگان در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسالمی با 164 رأی موافق، 11 رأی 
مخال��ف و چه��ار رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر، م��اده 5 طرح نحوه اجرای 
قسمتی از اصل 160 قانون اساسی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را تصویب کردند. 
براس��اس این ماده اصالحی، مس��ئوالن واحدهای مختلف قوه قضاییه موظفند به منظور 
پاس��خگویی وزیر به س��وال های نمایندگان مجلس شورای اس��المی در ارتباط با روابط 
قوه قضاییه با قوای دیگر و اجرای مسئولیت های مندرج در این قانون، اطالعات و مدارک 

الزم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. 

 »کاله قرمزی و دوس��تانش« جمعه - 25 اردیبهش��ت ماه - به مناس��بت عید سعید مبعث با 
ماجراهای جدید به خانه مخاطبان خود می روند. ویژه برنامه  »کاله قرمزی 94« در عید س��عید 
مبعث با حضور آقای مجری و عروس��ک های این برنامه محبوب تلویزیونی از ساعت 21:30 روی 
آنتن ش��بکه دو می رود. مجموعه  »کاله قرمزی« به کارگردانی ایرج طهماس��ب -کاری از گروه 
کودک و نوجوان شبکه دو- است که بیش از 20 سال است در اعیاد و مناسبت های خاص مهمان 
خانواده های ایرانی می شود. این برنامه یکی از محبوب ترین برنامه های چند نسل مخاطبان است 
که هر سال با اتفاقات تازه ای به تلویزیون می آید تا قصه ای متفاوت از زندگی عادی مردم روایت 
کند. سری جدید مجموعه  »کاله قرمزی« با بهره گیری از عروسک های جدید، دکورها، داستان ها 

و سوژه جدید تالش می کند مخاطبان بیشتری را پای تلویزیون بکشاند. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

باید برای 
روزنامه 
تسلیتی 
بفرستیم
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حمایت تبلیغاتی از مسابقه رالی

دیدن مس��ابقات ورزش��ی یکی از سرگرمی های 
موردعالقه ایرانیان است و کسانی که به این حوزه 
عالقه مند هس��تند وقت زیادی را برای تماش��ای 
مس��ابقات می گذارند. به واسطه استقبال خوبی که 
تماشاگران در ایران از مسابقات ورزشی می کنند، 
شرکت ها و برند ها ترغیب به حمایت از این حوزه 
می شوند و اس��تفاده زیادی را از فضا های ورزشی 

برای تبلیغات خود می کنند. 
با توج��ه به این موضوع که تماش��اگران زیادی 
در ورزشگاه ها برای دیدن مسابقات ورزشی حضور 
پی��دا می کنن��د و معموال این مس��ابقات از طریق 
تلویزی��ون هم نمای��ش داده می ش��ود، مخاطبان 
زی��ادی را در برمی گی��رد. همی��ن موض��وع باعث 
ش��ده در چند سال گذشته رقابت های زیادی بین 
ش��رکت های مختلف برای اسپانس��رینگ صورت 
پذی��رد. یکی از جدی تری��ن انواع ای��ن رقابت ها، 
رقابت بین اپراتور های ایرانس��ل و همراه اول است 
که در هر رشته  ورزش��ی تالش می کنند اسپانسر 

شوند. 
اگرچه درگذش��ته معموال ش��رکت ها، تمایل به 
اسپانس��رینگ در رشته های ورزش��ی پربازدیدی 
مانن��د فوتبال را داش��تند و س��عی می کردند در 
رش��ته هایی س��رمایه گذاری کنند ک��ه مخاطبان 
و بینندگان زیادی را داش��ته باش��د اما رقابت در 
ای��ن حوزه به اندازه ای زیاد ش��ده که باعث ش��ده 
ش��رکت ها روی رش��ته های ورزش��ی دیگری نیز 
سرمایه گذاری کنند؛ به عنوان نمونه وقتی که هنوز 
والیب��ال ای��ران تا به این اندازه رش��د نکرده بود و 

این تعداد بیننده نداش��ت، بانک س��امان به عنوان 
اسپانس��ر وارد این رش��ته ورزشی شد و با گذشت 
زمان و کسب موفقیت های چشمگیر رشته  والیبال 
در ایران این بانک توانست از فضای به وجود آمده 
بهره برداری های تبلیغاتی فراوانی کند. یکی دیگر 
از ای��ن نمونه ها  دور س��وم مس��ابقات بین المللی 
رال��ی خاورمیانه بود که با حمایت ویژه ایرانس��ل 
در اس��تان فارس برگزار ش��د. در این مس��ابقات 
که به عن��وان معتبرترین مس��ابقات رالی در ایران 
ش��ناخته می ش��د، ایرانسل پوشش ش��بکه مسیر 
مس��ابقات را تامین ک��رد تا مس��یریابی تیم های 
حاضر با اس��تفاده از سیستم موقعیت یاب به شکل 
مطلوب انجام شود. شرکت کنندگان در این رویداد 
در مسیر برگزاری از ش��هرهای شیراز، مرودشت، 
شول، البیشه، خرامه، اسماعیل آباد، آباده، طشت، 
ارس��نجان و ولی آب��اد عب��ور کردن��د. مس��ابقات 

بین الملل��ی رال��ی خاورمیانه در ش��یراز با حضور 
تیم های خارجی و رس��انه های بین المللی از 16 تا 
18 اردیبهش��ت ماه 94 برگزار شد. اسپانسر شدن 
ایرانسل در این رش��ته ورزشی حاکی از آن است 
که ش��رکت هایی که در این حوزه س��رمایه گذاری 
کردند بازخورد خوبی را گرفته و ترغیب ش��ده اند 

تا در رشته هایی به غیراز فوتبال اسپانسر شوند. 
ب��ا وجود مزای��ای متعددی ک��ه حمایت از یک 
روی��داد ورزش��ی می تواند برای برنده��ا به همراه 
داش��ته باش��د، در بعضی از ش��رکت ها آن قدر به 
قضیه اسپانس��رینگ پرداخته ش��ده است که این 
شرکت ها خود را موظف می دانند در هر مسابقه و 
رویداد ورزش��ی ورود پیدا کنند و اسپانسر شوند. 
ح��ال اینکه ورود ب��ه حوزه اسپانس��رینگ در هر 
رشته ورزش��ی می تواند برای ش��رکت ها و برند ها 

مفید باش��د یا خیر، مقوله ای اس��ت ک��ه با توجه 
به بازخ��وردی که ش��رکت ها دریاف��ت می کنند 
اولویت بن��دی و تعیین می ش��ود ام��ا در خیلی از 
مواقع دیده ش��ده که ش��رکت ها هزینه زیادی را 
بابت اسپانس��ر ش��دن پرداخت و ب��ه این موضوع 
کفایت می کنند که فقط حضور فعال داش��ته اند؛ 
غافل از آنکه حضور در یک رویداد نه تنها منفعتی 
برای برند نداش��ته، بلکه به ضرر آن هم تمام شده 
است. پرسشی که برنامه ریزان تبلیغات باید پیش 
از ه��ر اقدامی از خود بپرس��ند این اس��ت که آیا 
ورود ش��رکت ها در هر رش��ته ورزش��ی می تواند 
ب��رای آنها بازخورد مناس��بی را فراهم کند؟ یا از 
هر رشته ورزشی با هر تعداد مخاطب می توان در 
زمینه تبلیغات اس��تفاده کرد؟ ارزیابی پاسخ این 
پرسش ها می تواند اثربخشی تبلیغات شرکت ها را 

چندین برابر کند. 

تبلیغات خالق

Protecto آگهی: رنگ قابل شست وشو

کافه تبلیغات

9

ایستگاه تبلیغات

شهر تهران این روزها تبدیل به یک گالری 
هنری بزرگ شده است. بیش از 1500 سازه 
تبلیغاتی در اختیار 700 اثر فاخر قرار گرفته 
تا مخاطبان تبلیغات تج��اری مدتی کوتاه از 
فضای کسب وکارها خارج ش��وند و نگاه شان 
به تصاویری از خوشنویس��ی، نقاشی، کتیبه 
نویس��ی و... بیفتد. س��ازمان زیباسازی شهر 
ته��ران در اقدامی، تهران را ط��ی 10 روز به 
نگارخانه ای به وسعت شهر تبدیل کرده  است؛ 
نگارخانه ای که هیجانی عجیب میان محافل 
خبری و تخصصی تبلیغات به پا کرده اس��ت. 
بازخورده��ا نس��بت به ای��ن نگارخانه و طرح 
جدید سازمان زیباسازی متفاوت است. برخی 
موافق آن و برخی مخالف آن هستند، اما نکته 
جالب این است که مخالفان نیز با کمی تردید 
مخالفت خود را نس��بت به ای��ن اقدام عنوان 
می کنن��د، چون آنها نیز به نوبه خود نس��بت 
به این اقدام تاحدودی خوش��بین هس��تند و 
برایشان جالب اس��ت که چنین حرکت هایی 
ادامه دار باشد و این س��ازمان بتواند به چهره 
زش��تی که توس��ط تبلیغات تجاری درش��هر 
ایجاد شده هر از چندگاهی سروسامانی داده 
و نمای ش��هر را تغییر دهد. در همین راس��تا 
سراغ دو نفر از کارشناسان این حوزه رفته ایم 
ت��ا درباره ای��ن نگارخانه با آنه��ا به گفت وگو 
بنش��ینیم. محمدهاش��م مهدوی، کارشناس 
تبلیغات و عضو هیات مدیره شرکت تبلیغاتی 
فلش و تورج صابری وند، مدرس و کارشناس 
ارش��د طراحی گرافیک در ادامه به س��واالت 

»فرصت امروز« پاسخ می دهند. 

اتفاق خوب در جهت تبلیغات فرهنگی 
ط��رح  درب��اره  مه��دوی  محمدهاش��م 
»نگارخانه ای به وس��عت ش��هر« به »فرصت 
ام��روز« می گوید: به نظرم ای��ده اجرای این 
نگاره خان��ه جال��ب و مثب��ت اس��ت. هرچند 
ای��ن موض��وع را می ت��وان از ابع��اد مختلف 
مورد بررس��ی قرار داد. به هرحال در کش��ور 
ما چش��م مخاطب��ان از لح��اظ بصری عادت 
کرده ب��ه دیدن یکس��ری تبلیغ��ات تجاری 
و پیام های��ی ک��ه از ش��رکت های مختلف در 
فضای محیطی منتش��ر می ش��ود، حال این 
نگارخانه باعث تغییر نگاه و استراحت بصری 
مخاطبان تبلیغات محیطی خواهد ش��د. در 
این حال��ت مخاطبان دیگ��ر تبلیغی از هیچ 
برندی نمی بینند و تمام تمرکزشان به سمت 
یکس��ری تبلیغات فرهنگی و هدفمند جلب 
می ش��ود. هرچن��د مطمئنا اج��رای طرحی 
به این وس��عت مش��کالت خاص خود را هم 
خواهد داش��ت. یکی از مش��کالت اساس��ی 
طرح های این نگارخانه نحوه چیدمان طرح ها 
و انتخاب فونتی اس��ت که روی رس��انه های 
محیطی استفاده ش��ده است. همین مشکل 
اقدام��ی  اثربخش��ی چنی��ن  مطمئن��ا روی 
تاثیرگذار خواهد بود و شاید برخی از طرح ها 
و توضیح��ات آن به ط��ور کلی دیده نش��وند. 
برخ��ی از فونت ها آنقدر ریز اس��ت که گاهی 
اصال توس��ط مخاطب خوانده نمی شود اما به 
هرحال باز تاکید می کنم که جنبه های مثبت 
این کار زیاد اس��ت و مخاطب را برای دیدن 
تصاوی��ر تبلیغات��ی بعدی هوش��یار می کند، 
مخاط��ب بع��د از ای��ن هرتصوی��ر تبلیغاتی 
راضی اش نمی کن��د و ای��ن، کار آژانس های 
تبلیغاتی را س��خت تر خواهد کرد. مشتریان 
ب��ه دنبال ایده های خ��وب خواهند بود و هر 

طرح��ی را نمی پذیرند. س��ازمان زیباس��ازی 
به خوبی گروه هدف خود را شناخته و متوجه 
ش��ده که این گ��روه در حال حاض��ر به چه 
چیزی نیاز دارند و البته اطالع رس��انی درباره 
این اتفاق نیز جامع و کامل انجام شده است، 
به ه��ر مکانی چه مج��ازی و چه غیرمجازی 
که بروی��د اکثر اف��راد درباره ای��ن نگارخانه 
صحبت می کنند و بیش��تر آنه��ا نیز بازخورد 
مثبتی نس��بت به این موضوع دارند. برخی از 
مخاطبان می گفتند ک��ه این آثار را در نقاط 

مختلف دنبال می کنند. 

 انتخاب رسانه های مناسب 
برای اجرای طرح 

مه��دوی درباره انتخ��اب رس��انه های این 
طرح می گوید: همان طور که می دانید 
بیش��ترین زمانی که می توان مخاطب 
را ج��ذب تبلیغات محیط��ی کرد، بین 
س��ه تا پنج ثانیه اس��ت، بای��د در این 
زمان کوتاه پیام را به مخاطب رس��اند. 
به همی��ن دلیل به نظ��رم هنوز اکران 
چنی��ن طرح هایی نیاز به پ��ردازش و 
فکر بیش��تری دارد. چ��ون به هرحال 
این طرح ها در فض��ای محیطی اکران 
شده اند و چنین فضاهایی با مخاطبان 
فراوان��ی ک��ه دارن��د نیاز به بررس��ی 
دقیق ت��ری خواهند داش��ت. به همین 

دلیل برخی تصاویر روی تعدادی از س��ازه ها 
دیده نمی ش��وند. عرش��ه پل ها از آن دس��ته 
سازه هایی هستند که به نظرم مناسب این کار 
نبوده ان��د و طرح ها روی آنه��ا به خوبی دیده 
نمی ش��وند چون به نس��بت اندازه آنها فونت 
به کار رفته نیز ریزتر  شده است. همین موضوع 
باعث کاهش اثربخش��ی تصاویر خواهد شد و 
هدف را هم تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. 
البته اجرا کنندگان س��عی کرده اند در چنین 
رس��انه هایی با چیدمان طرح این مش��کل را 
تاحدودی حل کنند ولی همین چیدمان نیز 
باعث کوچک تر ش��دن طرح ها و دیده شدن 
س��خت آنها شده است. اما به هرحال به نظرم 
س��ازمان زیباسازی برای تحقق هدفش ناچار 

بوده که از تمامی رسانه ها استفاده کند. 

 فراخوان عمومی 
برای اجرای تبلیغات محیطی 

 ای��ن کارش��ناس درب��اره اینکه آی��ا بهتر 
نب��ود ک��ه در این باره یک فراخ��وان عمومی 
منتش��ر و از تمامی نیروه��ای فعال در زمینه 
تبلیغات استفاده می شد، می گوید: درسازمان 
زیباس��ازی فکر می کنم به اندازه کافی نیروی 
خ��الق و خوب در این زمین��ه وجود دارد که 
بتوان از توان آنها اس��تفاده کرد ولی به نظرم 
باز اگر از مش��ارکت آژانس های تبلیغاتی نیز 
برای ایده دادن و استفاده کردن در این زمینه 
بهره برداری می ش��د، اتفاق خوب��ی می افتاد. 
حال اگر نیروهای خوب س��ازمان زیباس��ازی 
با نیروهای خوب آژانس ها ترکیب می ش��دند 
مطمئن��ا دس��تاورد بهتری حاصل می ش��د. 

مهدوی درباره انتخاب طرح ها توسط سازمان 
زیباس��ازی می گوی��د: در انتخ��اب طرح ه��ا 
پراکندگ��ی زیادی به چش��م می خ��ورد، به 
خاط��ر همین برخ��ی از طرح ها ش��اید برای 
مخاطب��ان ایرانی و اس��المی و عام تر با توجه 
به فرهنگ شان جذابیت زیادی نداشته باشند، 
اما مطمئنا همین طرح ها برای قشر هنرمند و 
فرهیخته جامعه جالب توجه خواهد بود. این 
اتفاق ش��اید به خاطر عمومیت گروه مخاطب 
این طرح افتاده باشد، به هرحال جامعه وسیع 
اس��ت و بای��د تمام مخاطب��ان از این طرح ها 
لذت ببرند. عالوه برای��ن موارد اینکه طرح ها 
جهانی انتخاب شده به نظرم ایده خوبی است 
چون صحبت از 1500 س��ازه است شاید اگر 
تمامی آنه��ا از یک طیف انتخاب می ش��دند 

بس��یاری از طرح ها با موضوعات تکراری باید 
اس��تفاده می ش��دند و آن وقت جذابیت خود 
را از دس��ت می دادند. ب��ه هرحال با تمام این 
توصیفات به نظرم در انتخاب فضای تبلیغاتی 
و زمان برگزاری، سازمان زیباسازی به درستی 
عمل کرده اس��ت چون فصل بهار به خصوص 
اردیبهشت زمان خوبی برای پیاده روی است 
و در این زمان مخاطبان بیش��تر از همیش��ه 

می توانند از این طرح ها لذت ببرند. 

هنوز مشکل دیزاین رسانه ها پابرجاست 
تورج صابری وند درباره طرح تازه س��ازمان 
زیباس��ازی می گوید: این کمپی��ن می گوید 
ک��ه نقده��ا، در ش��هرداری کارس��از بوده  و 
تالشی جدی در حال وقوع است که مشکل 
اغتشاش��ات بص��ری ش��هر ته��ران رفع 
ش��ود. از ای��ن جهت ذات ای��ن کمپین 
امیدوار کننده  اس��ت  و ش��اید بتوان آن  
را موفق ترین کمپین سازمان زیباسازی 
نامی��د. البت��ه همزم��ان ب��ا ای��ن اقدام 
طرح های قبلی هم به خصوص طرح های 
مربوط به کمپین »آس��مان آبی و هوای 
پاک« جمع آوری شده اند که این نیز به 
تنهایی اتف��اق خوبی اس��ت. در کمپین 
قبلی این س��ازمان طرح هایی بودند که 
با دو دس��ت فقط خط کشی های خیابان 
را نش��ان م��ی داد و طراح ای��ن طرح ها 
گویی تصورش این بود که مردم نمی فهمند 
که بین خطوط کجاس��ت و شهرداری تالش 
می کند این موضوع را به مردم توضیح دهد. 
حال با این توصیفات کمپین جدید سازمان 
زیباس��ازی، برای فاصله گرفتن از آش��فتگی 
بصری دست کم در کوتاه مدت راه حل موفقی 
اس��ت. اما آنچه از نظر من اتفاق افتاده، این 
اس��ت که ش��هرداری هنوز نتوانسته مشکل 
»دیزای��ن« رس��انه هایش را ح��ل کند و به 
جای پیدا کردن راه  حلی اساسی، چند روزی 
پشت آثار مشهور هنری پنهان شده تا موقتا 
جلوی چشم نباشند. شاید این اقدام یک نوع 
بهره برداری ابزاری از آثار هنری   باشد. چون 
این آثار نه کارکرد دکوراتیو دارند و نه برای 
زیبایی محیط مفید هس��تند و نه حتی برای 

مخاطب عام، درنظرگرفته  ش��ده اند. شاید به 
خاط��ر همین هم هس��ت که ب��ه قول خود 
مسئوالن ش��هرداری این کار برای نخستین 
بار در کل جهان اتفاق افتاده است. از سویی 
ش��هرداری عنوان کرده که امیدوار است بعد 
از این کمپی��ن مردم با گالری ه��ا و موزه ها 
آشتی کنند. س��وال این است که چرا عموم 
مردم باید ب��ه گالری ها بروند؟ مگر گالری ها 
و موزه ه��ای هن��ری چ��ه چی��زی دارند که 
برای عموم م��ردم عرضه کنند؟ من معتقدم 
دی��دن آثار هنری، بدون مطالعه دقیق تاریخ 
هن��ر، فقط متمرکز ش��دن روی چند تصویر 
بی معناست. هیچ لزومی هم ندارد که عموم 
مردم بدانند که در تاریخ هنر چه ها گذش��ته 

است. 

 فونت هایی که مخاطب را 
سردرگم کرده  است

صابری ون��د درب��اره نح��وه اج��رای ط��رح 
نگارخانه ای به وسعت شهر می گوید: نوشته ها 
و توضیحاتی که درباره طرح ها آورده شده در 
وضعیت نامعلومی اس��ت. فونت آنها نه آنقدر 
بزرگ اس��ت که به راحتی خوانده ش��ود و نه 
آنقدر ریز که مخاطب را درگیر نکند. به نظرم 
اگ��ر اندازه نوش��ته ها از حالت موج��ود ریزتر 
می ش��د، مخاطب را درگیر نمی کرد و لزومی 
نداش��ت که مجبور شود از فاصله دور تر آن را 
بخوان��د. به هرحال در ای��ن طرح هدف دیدن 
تصاویر است نه لزوما آش��نا شدن با جزییات 
آثار. عالوه بر موارد گفته ش��ده اگر شهرداری 
می توانس��ت از ت��وان گرافیکی ش��رکت های 
تبلیغاتی بهره برد تا دیزاین مناسب تری برای 
چینش المان های بصری در بیلبوردها داشته 
باش��د، مطمئنا اتفاق بهت��ری می افتاد. عالوه 
برای��ن اگر ش��هرداری از رس��انه های دیگری 
هم برای این کار اس��تفاده می کرد، بهتر بود. 
هرچن��د ک��ه در رابطه با تبلیغ��ات فرهنگی؛ 
تبلیغات داخل متروها نیز با مشکالتی روبه رو 
اس��ت که باید به آنها نیز توجه جدی ش��ود. 
صاب��ری وند در ادامه می گوی��د: نکته دیگری 
که باید در ادامه این کارها مدنظر ش��هرداری 
باش��د، هم نشینی آثار اس��ت. گاهی می بینیم 
اثر یک نقاش سوررئالیس��ت اروپایی در کنار 
یک اثر خوشنویسی ایرانی قرار گرفته که این 
آمیختگی معناداری در وس��ط اتوبان نیست. 
به هرح��ال هنرها جا را ب��رای همدیگر تنگ 
نمی کنن��د و اگر کمی به ای��ن موضوع دقت 
می ش��د، اثربخشی کار باالتر می رفت. سازمان 
زیباس��ازی ش��هرداری مش��کالتی دارد ک��ه 
مس��ئله ساده بصری را به یک معضل پیچیده 
بدل کرده اس��ت. مش��کالتی از جمله: اعتماد 
نداشتن به س��لیقه   های مستقل، تصمیم های 
مس��تقیم مدیریتی ب��رای انتخ��اب طرح ها، 
راه حل ه��ای کوتاه مدت مث��ل همین کمپین 
یا تک س��فارش ها و تک جلسه ها که مطمئنا 
باعث کاه��ش تاثیرات اقدامات این س��ازمان 

خواهد شد. 
صابری وند در پای��ان می گوید: این کمپین 
پیامی ب��ه همراه خ��ود دارد؛ پیامی مبنی بر 
اینک��ه س��ازمان زیباس��ازی آمادگی پذیرش 
طرح ها و ایده هایی  متفاوت تر و جسورانه تری 
از پی��ش را پیدا کرده اس��ت. هم نش��ینی این 
رویک��رد، ب��ا ایده ه��ای خالق تر و ب��ا اعتماد 
به س��لیقه ها، همین طور ح��ذف نظارت های 
مدیریت��ی در جزییات، با اندکی هوش��مندی 
و احترام بیش��تر به شهروندان می تواند بدون 

شک اتفاق های بهتری را درآینده رقم بزند. 

امکان هوشمند فولکس واگن در 
یک پوستر هوشمندتر 

 )Volkswagen( شرکت خودروس��ازی فولکس واگن
برای معرفی سیس��تم هوش��مند جدید محصوالت خود 
دست به یک ابتکار ساده ولی کامال هوشمندانه زده است. 
امکان جدید ماش��ین های فولک��س واگن با کنترل فاصله 
مطمئن بین خودروها از حوادث ناگوار جلوگیری می کند. 
حال فولکس واگن با کمپین تبلیغاتی به نام »حفظ کردن 
فاصله مطمئن« )Keep a friendly distance( با یک 
پوس��تر ساده با تشبیه این موضوع و استعاره از جنگ بین 
برندهایی که با هم رقابت می کنند، این فاصله را به خوبی 
و به شکلی دوست داش��تنی نمایش داده است. به گزارش 
آیمارکتور، مشاهده این پوستر و جمله استفاده شده از آن، 
در ابتدا باعث جلب نظر مخاطب می شود و در نگاه بعدی و 

مشاهده لوگوی فولکس واگن 
مخاطب  کنج��کاوی  ح��س 
تحریک ش��ده و ضربه نهایی 
وارد می ش��ود؛ یعنی مخاطب 
را به فکر وا م��ی دارد و همین 
موضوع پیام اصلی را می رساند. 
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گزارش »فرصت امروز« از 10 روز شهر بدون تبلیغات

تبلیغات فرهنگی به وسعت شهر

امیر کاکایی



مسئولیت اجتماعی مدیران و 
بازاریابان حوزه نشر

کتاب کاالیی اس��ت که با دانش عمومی س��روکار 
دارد و ناشران و مدیران بازاریابی حوزه نشر می توانند 
در جهت مس��ئولیت اجتماعی از آن استفاده کنند. 
بای��د اذعان داش��ت از نظر اجتماعی مس��ئول بودن 
یعن��ی اینک��ه اف��راد و س��ازمان ها باید ب��ا اخالق و 
با حساسیت نسبت به مس��ائل اجتماعی، فرهنگی و 
محیطی رفتار کنند. تالش برای برقراری مس��ئولیت 
اجتماعی، به افراد، سازمان ها و دولت کمک می کند 
تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. 
در حقیق��ت، کتاب با تولی��د و توزیع مطلوب دانش 
و اطالع��ات، نقش بس��زایی در ارتق��ای آگاهی های 
عمومی و مسئولیت اجتماعی دارد. رسانه های چاپی 
و به خصوص کتاب با فرهنگ س��ازی و نشر معلومات 
جامع و الزم برای مردم، مس��یر رس��یدن به ترقی و 
تعالی را ساخته و باورهای اجتماعی را بارور می کنند. 
رس��انه های نوش��تاری اعم از کتاب ها و روزنامه ها 
ت��ا اندازه ای توانس��ته  اند به این مفاهی��م پرداخته و 
به تفهی��م وتبیین مس��ئولیت های اجتماعی کمک 
شایانی کنند اما برای تکمیل این نقش نیازمند عبور 
از مراحل سخت و دش��واری هستند که چالش های 
فراوانی نیز فراروی آن قرار دارد. کتاب و کتابخوانی، 
هنوز در می��ان مخاطبان و عالقه مندان به مطالعه و 
تحقیق جایگاه ویژه ای دارد و بخشی از سبد فرهنگی 
این اقش��ار را به خود اختصاص می دهد. ایجاد تاثیر 
مثبت در س��بک زندگی افراد و احس��اس مسئولیت 
در قب��ال اجتماع و انتقال ای��ن فرهنگ به آیندگان 
توس��ط کتاب به بهتری��ن نحوه ممک��ن امکان پذیر 
اس��ت و همزمان با بسط و گس��ترش فرهنگ کتاب 
و کتابخوان��ی در بین اقش��ار مختلف جامعه می توان 
نقش محوری این انتق��ال پارادایم را از کتاب انتظار 
داش��ت. به عنوان ی��ک نمونه موف��ق و خالقانه این 
ح��وزه می توانم از کمپین کتاب در گردش نام ببرم. 
 Book هم اکنون کمپین خودجوشی در اروپا به نام
Crossing یا کتاب در گردش در حال انجام است. 
اجرای این کمپین بدین صورت اس��ت که می گوید 
کتاب های خوانده ش��ده را به چرخه بس��پارید! این 
کتاب ها در سراس��ر ش��هرها پخش می شوند و باعث 
می ش��وند که چش��م ها در تمامی مکان های عمومی 
مثل صندلی پارک ها، ایس��تگاه قطار، کافی شاپ ها 
و س��ایر مکان ه��ا، دنبال آنها بگردند و مشتاق ش��ان 
باش��ند. کس��ی که کتابش را در مکانی عمومی رها 
می کن��د، هویت خود را آش��کار نمی کن��د و ادعایی 
ه��م بابت قیمت کتاب ندارد، اما یک درخواس��ت از 
خواننده یا خوانندگان احتمالی بعدی دارد؛ شما نیز 
بعد از خوان��دن کتاب، آن را در محلی مش��ابه قرار 
دهید تا دیگران هم بتوانند از این اثر استفاده کنند. 
ای��ن رفتار جدید را می ش��ود به نوع��ی »کمپین 
کتابخوانی« یا »کمپین به اشتراک گذاشتن کتاب« 
در نظ��ر گرفت. کمپینی که می توان��د به مثابه یک 
پروژه فرهنگی قابل تامل باش��د. برای اطالع بیشتر 
از نح��وه اج��رای این کمپین توصیه می کنم س��ری 
ب��ه س��ایت bookcrossing.com بزنی��د. هدف 
گردانندگان س��ایت یاد ش��ده، تبدیل کردن دنیا به 
یک کتابخانه بزرگ اس��ت. اگر این حرکت در کشور 
ما انجام ش��ود و تبدیل به اشاعه فرهنگ کتابخوانی 
ش��ود از این به بع��د اگر در کاف��ه، در البی هتل، یا 
س��الن انتظار س��ینما کتاب��ی را پیدا کردی��م، نباید 
تعجب کنیم چون ممکن اس��ت با یک جلد »کتاب 

در گردش« روبه رو شده باشیم. 

اتحادیه اروپا اجازه ثبت لوگوی 
Skype را به مایکروسافت نداد

مایکروس��افت از یک دادگاه دیگر در اتحادیه اروپا 
شکس��ت خورده بیرون آمد و پرون��ده جدید مطرح 
 British Sky ش��ده از س��وی ش��رکت بریتانیایی
Broadcasting  که با نام BSkyB هم ش��ناخته 

می شود، به نفع آنها تمام شد. 
دادگاه اروپا پس از بررس��ی فراوان س��رانجام رای 
نهای��ی خود را صادر کرد و توضیح داد نام س��رویس 
Skype مایکروس��افت ش��باهت زیادی به سرویس 
Sky دارد. این رای باعث ش��د تا مایکروسافت نتواند 
نام و لوگوی Skype را در اروپا به ثبت برس��اند و از 
سرویس پیام رسان خود در این منطقه استفاده کند. 
به گزارش ایتن��ا، قض��ات دادگاه عمومی اتحادیه 
اروپ��ا در بیانیه نهایی خود اعالم کردند: »این عنصر 
مجازی از نظر مفهومی هیچ معنای خاصی را منتقل 
نمی کند، به جز اینکه با ش��نیدن نام مذکور چیزی 

شبیه به ابر در ذهن مخاطب ایجاد می شود.«
 Skype در ادام��ه این بیانیه گفته ش��د: »عبارت
در مقابل نام Sky می تواند تش��ابه اسمی ایجاد کند 
و کارب��ران را دچار گمراهی کند. ن��ام Sky مفهوم 
ابر را بیش��تر در ذهن مخاط��ب تداعی می کند و به 
طور کلی ابر با معنی این کلمه یعنی »آس��مان« در 

ارتباط است.«
قانون تصویب ش��ده در اتحادیه اروپا به معنی این 
 Skype نیست که مایکروسافت مجبور به تغییر نام
باش��د، اما سرویس Sky هم اکنون می تواند براساس 
مجوز مربوط به Skype از مایکروسافت پول دریافت 
کند و به عبارت دیگر مایکروس��افت برای استفاده از 

برند Skype در اروپا باید هزینه پرداخت کند. 

ساختار قیمت گذاری محصول یا 
خدمت خود را تجزیه و تحلیل کنیم

بازاریاب��ی یعنی ت��الش در جهت از ق��وه به فعل 
درآوردن مبادالت برای ارضای نیازها و خواسته های 
افراد. بازاریابی حرفه ای اس��تراتژی ها و تکنیک ها و 
تاکتیک ه��ای متعددی دارد ک��ه بازاریابان حرفه ای 
باید آن ش��یوه ها و روش ه��ا را بیاموزند. در صورتی 
که تالش ه��ای بازاریابی برای دس��تیابی به اهداف 
ذکر شده در فروش یک محصول یا خدمت به نتایج 
مورد انتظار او و مدیران آن کس��ب و کار نمی رس��د، 
می توان ساختار قیمت گذاری محصول یا خدمت را 
تجزیه و تحلیل کرد تا مشخص شود کجای آن نیاز 

به اصالح و تنظیم دارد. 
بسیاری از افراد در مورد اصطالح بازاریابی اشتباه 
می کنند و آن را معادل فروش یا تبلیغات تجاری که 
باعث افزایش فروش می ش��ود، می دانند. در صورتی 
که فروش بخش کوچکی از عملیات بازاریابی است. 
در واقع براساس گفته  پیتر دراکر -یکی از متفکران 
بنام مدیریت- می توان گفت هدف بازاریابی، فروش 
فراوان است؛ هدف این است که مشتری را شناخته 
و نیازه��ای او را درک کنیم، ب��ه طریقی که کاال یا 
خدمت با نیازهای او منطبق ش��ود و کاالی خود را 

به فروش برسانیم. 
بنابرای��ن در مس��یر رس��یدن به این ه��دف نیاز 
ب��ه تجزیه و تحلیل و بررس��ی ابع��اد مختلف بازار، 
محصول یا خدمت و مشتریان و سایر ابعاد بازاریابی 
داریم. در اینجا بهتر است به تعریف اصطالحی به نام 
»آمیخته بازار« پرداخته ش��ود ت��ا اهمیت موضوع 
مطرح ش��ده در این مقاله بهتر درک شود. آمیخته 
بازار عبارت اس��ت از مجموع��ه ابزارهای مداخله در 
بازار که به گونه پیوسته به هم عمل می کنند و تاثیر 
الزم ی��ا مورد نظ��ر را در ب��ازار می گذارند؛ مواردی 
همچون محصول، قیم��ت، نحوه توزیع و روش های 

ترویج. به عبارت دیگر آمیخته بازاریابی مجموعه ای 
از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی اس��ت که ش��رکت 
ب��ا در ه��م آمیختن آنها س��عی در پاس��خگویی به 
بازار ه��دف می کند. آمیخته بازاریاب��ی دربرگیرنده 
هم��ه فعالیت هایی اس��ت ک��ه ش��رکت می تواند با 
 انج��ام آنه��ا بر می��زان تقاض��ای محصوالت��ش اثر 

گذارد. 
قیم��ت و مباح��ث مربوط به آن یک��ی از جوانب 
آمیخته بازاریابی اس��ت که در ای��ن مجال تا حدی 
به ای��ن موضوع می پردازیم. تمامی س��ازمان ها اعم 
از انتفاع��ی یا غیرانتفاعی مجبورن��د برای کاالها یا 
خدمات خ��ود قیمت تعیین کنند ک��ه این موضوع 
تحت تاثیر عوامل داخلی یا خارجی ش��رکت است. 
قیمت مبلغی اس��ت که ش��رکت در قبال محصول 
از مش��تری طلب می کند. تصمیمات قیمت گذاری 
محصوالت صنعتی هس��ته اصلی ه��ر برنامه تجاری 
اس��ت و تاثیر مستقیمی روی اس��تراتژی بازاریابی 

شرکت خواهد داشت. 
عوام��ل محی��ط داخلی ش��رکت ش��امل اهداف، 
خط مش��ی، ترکی��ب عناصر بازاریاب��ی و هزینه های 
شرکت هس��تند و از جمله عوامل محیطی می توان 
به ماهیت بازار و تقاضا، ش��رایط رقابتی و واسطه ها 
اش��اره کرد. وقتی مصرف کننده کاالیی را می خرد، 
درواقع ارزش��ی را با ارزش دیگ��ری مبادله می کند. 
ارزشی که از دس��ت می دهد قیمتی است که برای 
کاال می پردازد و ارزشی که به دست می آورد مزایای 

ناشی از داشتن کاالست. 
امروزه توسعه یک استراتژی قیمت گذاری مناسب 
ی��ک وظیفه مش��کل و درعین حال اساس��ی برای 
مدیران ش��رکت های صنعتی اس��ت و عدم موفقیت 
در درک کام��ل از تصمیمات درس��ت قیمت گذاری 
به از دست دادن فرصت های سودآور در بازار خواهد 
انجامید. قیمت گذاری یک فرآیند چندبعدی اس��ت 
ک��ه متاثر از کاال، س��طح حاش��یه س��ود و روابط با 

مشتری است. 
در ای��ن مقال��ه تالش می ش��ود دیدگاه��ی برای 
مدی��ران فراهم ش��ود که در آن به اهمیت توس��عه 
برنام��ه قیمت گذاری مناس��ب پی  ببرند و از تاثیرات 
اطالع��ات بر قیمت گ��ذاری درس��ت و بهینه مطلع 

شوند. 
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روش های مختلفی برای دریافت 
الیک و فالوئر و در واقع جذب 

مخاطبان شبکه های اجتماعی وجود 
دارد. بسترهای زیادی از جمله 

موبایل اپلیکیشن، ویندوز اپلیکیشن و 
سرویس های تحت وب برای این کار 

وجود دارد

فروشندگان باید نتیجه گرا باشند
آیا می دانستید در اس��تخدام، نکته اول نتیجه گرا 
بودن اس��ت؟ ش��ما باید هن��گام اس��تخدام کارمند 
درباره اینکه دقیقا می خواهید این فروش��نده خاص 
چه نتایجی تولید کند صریح و ش��فاف باشید و باید 
آن را به صورت ش��فاف در مصاحب��ه بیان کنید که 
دقیقا این نتایج چه هستند. شگفت آور است که چه 
تعداد فروش��نده با تصوری غلط از آنچه شغل از آنها 

نیاز دارد استخدام می شوند. 
همچنین بعضی از فروش��ندگان مناسب یک نوع 
محیط هس��تند و برخی دیگر مناسب محیط دیگر. 
بهتری��ن روش برای تعیین شایس��تگی درخور این 
است که ش��ما مطمئن باشید ش��خص فروشنده را 

دوست دارید و در آینده از او تقدیر کنید. 

آیا می دانستید

کارشناس مدیریت و بازاریابی 
امیر یوسفی

هدی رضایی

از ش��یر مرغ تا ج��ان آدمیزاد 
ضرب المثلی اس��ت که مصداق 
بازاره��ای مجازی  بارز وضعیت 
ام��روزی اس��ت؛ جای��ی ک��ه از 
خریدوفروش انواع و اقسام کاالها 
و خدمات گرفته تا تعداد فالوئر و 
الیک شبکه های اجتماعی)!( در 
آن انجام می شود. شاید طبیعی 
باش��د ش��رکت هایی که قادر به 
رقابت در دنیای مجازی نیستند، 
اقدام به کارهای غیر قانونی و دور 
زدن کنند، اما بحث خریدوفروش 
الیک در ش��بکه های اجتماعی 
فیس ب��وک،  توییت��ر،  مانن��د 
پین ترست و اینستاگرام از سوی 
ش��رکت های مط��رح موضوعی 
درخ��ور توجه اس��ت؛ اینکه چرا 
این ش��رکت ها با وجود داش��تن 
مشتری در پی بیشتر دیده شدن 
در فضای مجازی بوده و به خرید 
این گونه صفحات روی می آورند؟  
برخی افراد ک��ه این صفحات با 
الیک ه��ای آم��اده را خریده اند 
عقی��ده دارند نتیجه مورد انتظار 
نکرده ان��د.  دریاف��ت  را  خ��ود 
کارشناس��ان اعتق��اد دارن��د در 
جلب نظر مشتری، صداقت شرط 
اساسی است و باید با استفاده از 
روش های جست و جوی طبیعی 
مش��تری را به س��مت محصول 
هدایت کنن��د. برای اینکه با این 
کس��ب وکار جدی��د بعض��ی از 
دالالن در دنیای مجازی آش��نا 
ش��ویم به س��راغ حمید فدائی، 
مش��اور کس��ب وکار وکارشناس 

دیجیتال مارکتینگ رفتیم. 

تفاوت روش های تقلبی با 
 SEO روش

حمید فدای��ی در مورد چرایی 
وج��ود دالالن الیک به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: در دیجیتال 
مارکتینگ وقت��ی محصوالت یا 
خدمات ش��رکتی با اقبال خوبی 
مواج��ه نش��ود، ب��ه روش ه��ای 
تقلبی مانند خریدوفروش الیک 
رو می آورند. ای��ن روش با روش 
Seo تفاوت ه��ای اساس��ی دارد. 
Seo  روش��ی عمومی و متداول 
برای باال بردن رنکینگ س��ایت 
در موتورهای جس��ت وجو است. 
ب��رای بهتر درک ک��ردن مطلب 
می توان از دو فروشگاه اینترنتی 
فعال در کش��ور نام برد که اولی 
س��رویس های  آنالین،  کاتالوگ 
مختلف اطالع رس��انی، مشاوره و 
پیشنهادات جذاب برای مشتری 
دارد و همی��ن اس��تراتژی باعث 
قرارگرفت��ن در ص��در نتایج در 
موتور های جس��ت وجو و فروش 
باالی محصوالت است. اما سایت 
دوم تنها هدف گذاری خود را روی 
ف��روش محصوالت ق��رار داده و 
کمک چندانی در تصمیم گیری و 
مشاوره به کاربران ارائه نمی دهد. 

عدم توجه به بازار هدف
او ادام��ه می ده��د: روش های 
مختلفی ب��رای دریافت الیک و 
فالوئر و در واقع جذب مخاطبان 
شبکه های اجتماعی وجود دارد. 
بسترهای زیادی از جمله موبایل 
اپلیکیش��ن، ویندوز اپلیکیش��ن 
و س��رویس های تحت وب برای 
ای��ن کار وج��ود دارد. در هریک 
از روش های ذکر ش��ده، پس از 
اع��الم تعداد الیک درخواس��تی 
یا تعیین پلن قیمتی، س��فارش 
مش��تری ثبت خواهد ش��د. در 
این گونه سرویس ها هر الیک بین 
25 تا 300 تومان قیمت گذاری 
می شود. همچنین در این نوع از 
تجارت)!(  صفحات ش��بکه های 
اجتماعی با قیمت های گوناگون 
و گاه��ی گزاف خری��د و فروش 
شده و تا 10 میلیون تومان برای 

صفحه ای در فیس بوک پرداخت 
می ش��ود. یک��ی از بزرگ تری��ن 
ضع��ف  نق��اط  و  مش��کالت 
خریدوفروش مخاطب شبکه های 
عدم شناسایی جامعه  اجتماعی، 
هدف اس��ت و ب��رای افرادی که 
دالل این کار هس��تند، اهمیتی 
ندارد که کسب وکارتان چیست؟  
از  اس��تفاده کننده  س��نی  رده 
خدمات شما چند سال است؟  آیا 
مشتری شما در صفحات مجازی 
شبکه های اجتماعی حضور دارد 
یا خیر؟!  در این روش به اصطالح 
میانبر، تنها ه��دف نهایی الیک 
گرفتن اس��ت که مدنظ��ر قرار 
می گیرد. ب��ه دو دلیل این اتفاق 
جست وجوی مستقیم نمی افتد؛ 
اول اینکه ش��بکه های اجتماعی 
باگ نرم اف��زاری ندارند، آنها باید 
باگ نرم افزاری داش��ته باش��ند 
تا بتوانی��م به جایی رکوئس��ت 

درخواست افزایش الیک 
دلی��ل دوم  بفرس��تیم. 
اینکه اف��رادی که الیک 
خودشان  می فروش��ند، 
آن را انج��ام نمی دهند، 
روی  دس��ت  بنابرای��ن 
ش��بکه های اجتماع��ی 
می گذارن��د، چراکه باید 
بتوانند تریبونی داش��ته 
بگوین��د  ک��ه  باش��ند 

مخاطبان آن را الیک کنند. 

هیچ کس نمی فهمد!  فشار 
نامعقول یا فیشینگ 

در ادامه این کارش��ناس بحث 
فیش��ینگ را مط��رح ک��رده و 
می گوید: وقت��ی در عرض چند 
س��اعت صدها الیک به دس��ت 
می آید بحث فیش��ینگ مطرح 
می ش��ود. فیش��ینگ یا فش��ار 
نامعق��ول در صفح��ه یعن��ی به 
عبارتی مثال به یک باره هزار الیک 
برای مشتری بفرستید. شبکه های 
اجتماعی عالوه بر هوش انسانی 
دارای هوش مصنوعی نیز هستند. 
وقتی فشار اضافی یا غیر معقول 
روی صفحات ش��بکه اجتماعی 
شما به وجود آید، شاید در ظاهر 
پیام��ی مبنی بر اع��الم خطر از 
سوی شبکه اجتماعی برای شما 
ارسال نشود، اما فیس بوک یا سایر 
شبکه های اجتماعی صفحه شما 

را جزو لیست صفحات 
پرخطر قرار خواهند 
داد. صداقت در رفتار 
با مش��تری )کاربر( 
بیش��ترین تاثیر را 
خواه��د  وی  در 
هنگامی  و  داشت 
که تجارت شما در 

تمامی شبکه های اجتماعی 
حضور داش��ته باش��د مش��تری 
کامال خودکار و اثربخش، اخبار، 
محص��والت و خدمات ش��ما را 

پیگیری خواهد کرد. 

آدرس بدهید، الیک تحویل 
بگیرید!  

فدایی با اشاره به اینکه نه تنها 
در س��ایت های ایرانی صحبت از 
خریدوفروش الیک است، بلکه در 
صفحات اینترنتی سراسر جهان 
چنین دالالنی وجود دارند، اضافه 
می کند: در خارج وضعیت کمی 
هوشمندانه تر به نظر می رسد و 
شخص صاحب سایت فروشنده 
با زیرک��ی در چند مرحله، کاربر 
را به سایت های مختلفی منتقل 
می کند و این مراحل آنقدر زمانبر 
اس��ت که معموال اکثر مشتریان 
پس از پنج تا هفت دقیقه صفحه 
را بس��ته و ادامه مراحل را انجام 
نمی دهند!  در ای��ران افراد برای 
ج��ذب الی��ک و فالوئ��ر پس از 
دریافت وجه از مش��تری، لینک 
را  صفح��ه اجتماعی مش��تری 
در صفح��ات پربازدید خود قرار 

می دهند ک��ه در این روش اصال 
تع��داد الیک ه��ا و فالوئر ها قابل 
کنترل نیس��ت و همچنین 80 
درص��د افرادی که صفحه ش��ما 
را الی��ک می کنند هیچ اطالعی 
از تج��ارت و کس��ب وکار ش��ما 
ندارند و تنه��ا این گونه کاربران 
افزایش دهنده الیک هس��تند و 
هی��چ تاثیری در افزایش س��ود، 
ف��روش و تجارت ش��ما ندارند. 
بعض��ی از افراد س��ودجو نیز در 
آغاز همکاری اعالم می دارند که 
ما باید حتما آدرس ایمیل و رمز 
عبور ش��ما یا نام کاربری صفحه 
اجتماعی موردنظر و رمز عبور آن 
را در اختیار داشته باشیم که اکثر 
این افراد پس از مدتی، صفحه را 
از دسترس شما خارج می کنند 
و دیگر ش��ما هیچ دسترسی به 
صفحه خود نخواهید داشت. در 
س��ایت های خارجی ارائه دهنده 

خدمات افزای��ش الیک و فالوئر، 
پ��س از تعیی��ن تع��داد الیک و 
ثب��ت آدرس صفح��ه موردنظر، 
آغ��از فرآیند ارس��ال ترافیک به 
صفحه شما منوط به کلیک روی 
چندین لینک تبلیغاتی می شود. 
کار متفاوت شرکت های خارجی 
این اس��ت که آنه��ا از این روش 
پول درس��تی در می آورند. تنها 
کافی است آدرس صفحه بدهید 
و الیک های تان را تحویل بگیرید. 
آنه��ا در مراحل��ی روی لین��ک 
دیگری کلیک کرده و شما را به 
بازدید چند سایت سوق می دهند 
و بدین وسیله در سایت ترافیک 
ایجاد می کنند. این کار ش��ما را 
خس��ته کرده و از س��ایت خارج 
می کن��د. ام��ا س��ایت از این راه 
کس��ب درآمد می کند. در روش 
ایرانی بحث سوء استفاده مطرح 
است. هنگام خرید الیک، آدرس 
سایت، رمز ورود ایمیل و مسائل 
ش��خصی خ��ود را ب��ه آن افراد 

می دهیم و این س��بب اتفاقاتی 
چون هک ش��دن می ش��ود. این 
ه��ک ش��دن دو روش دارد ی��ا 
سیستم مخرب اس��ت یا با رمز 

ورود ما به آن وارد شده اند. 

بار کج به منزل نمی رسد
فدایی به محبوبیت اس��تفاده 
از شبکه های اجتماعی در طول 
مذاکرات اشاره کرده و می گوید: 
در دوره مذاک��رات اس��تفاده از 
شبکه اجتماعی توییتر زیاد شد. 
دامنه هشتگ معروف مذاکرات  
دوش��ب  ظ��رف   )Irantalks(
محبوب ترین هشتگ توییتر در 
آن بازه شد و به قیمت های باالیی 
معامله ش��د. این نمونه نشان از 
اهمی��ت ش��بکه های اجتماعی 
در کس��ب وکار، رفتار مشتری و 
نتایج بررس��ی جامعه هدف دارد 
اما باید به ش��یوه درس��ت آن به 
انجام برس��د. تف��اوت ایرانی ها و 
خارجی ه��ا در این مس��ئله این 
اس��ت که خارجی ها ب��ا کلیک 
و منتق��ل کردن مش��تری بین 
صفحات و س��ایت های مختلف 

حالی ک��ه  در  می برن��د،  س��ود 
ایرانی ها با تبلیغات روی گروه ها 
و شبکه های اجتماعی گوناگون، 
فالوئر می خرند. آنها باید با کسب 
مشاوره از مشاوران کسب وکار، 
بررس��ی جامعه هدف مشتری، 
شناسایی شبکه ها و محیط هایی 
که مشتری بیشتر در آنها حضور 
دارد ی��ا مح��دوده جغرافیای��ی 
حض��ور مش��تری با ش��ناخت 
آنالی��ن  تج��ارت  وارد  دقی��ق 
ش��وند و اصولی پیش روند نه با 
کالهبرداری و روش های تقلبی. 

دالیل کسب و کارها برای 
روی آوردن به خرید الیک

او سرمنشأ دالیل را عدم آنالیز 
جامعه هدف یا جامعه مشتریان 
می دان��د و اضاف��ه می کند: مثال 
اگ��ر بخواهی��م محص��ول X را 
بفروش��یم باید بدانیم آن را کجا 
عرضه کنی��م. در ایران 
Linkedin و توییت��ر 
آنچنان جا نیفتاده است، 
درصورتی که ۴۴ درصد 
بازاریابان مش��تری های 
خود را از توییتر به دست 
می آورند یا ۶۴درصد از 
اشخاصی که از لینکدین 
بازدی��د می کنن��د ب��ه 
شما  ش��رکت  س��ایت 
مراجع��ه خواهن��د ک��رد. افراد 
حقیقی و حقوق��ی برای مطرح 
کردن باید صفحه ای در لینکدین 
باش��ند. هشتگ جهانی  داشته 
Facebook # Linkedin بر 
این تأکید داشت که فیس بوک 
جنبه فان و س��رگرمی دارد ولی 
لینکدین رسمی است و هرکاری 
که در فیس بوک انجام می گیرد 
در لینکدین نباید انجام ش��ود. 
بح��ث بیزینس در این س��ایت 
بهب��ود یافته و با توج��ه به نیاز 
مش��تریان در آن سایت تصمیم 
همچنی��ن  می ش��ود.  گرفت��ه 
پین ترس��ت مانند اینس��تاگرام 
تصویرمحور اس��ت اما برخالف 
اینس��تاگرام از وب ش��روع کرد، 
در مقابل نقطه قوت اینستاگرام 
ای��ن بود ک��ه در اپلیکیش��ن و 
س��رمایه گذاری  اسمارت فون ها 
ک��رد تا برن��ده بازی باش��د. در 
هرصورت وقتی بیزینسی نداند 
با چه کسی طرف است و نیاز ها 
و محیط های حضور مشتری 
را شناسایی  خود 
نک��رده و نتواند از 
درک  مش��تریش 
داش��ته  درس��تی 
موف��ق  باش��د، 
نمی ش��ود. پس به 
یک میانبر نیاز دارد 
و بهتری��ن حالت آن 

خرید الیک و فالوئر است!  

راه درست چیست؟ 
ادام��ه  در  کارش��ناس  ای��ن 
می افزاید: شناس��ایی بازار هدف 
و رفت��ار و برخ��ورد مش��تری با 
اس��ت.  راه  اصلی ترین  محصول 
پ��س از آنالی��ز راه ه��ای ارتباط 
با مش��تری، یک��ی از مهم ترین 
اقدامات، بهینه س��ازی محصول، 
سایت یا خدمت برای موتور های 
روش  اس��ت.  جس��ت وجو 
بهینه س��ازی کس��ب وکار برای 
 SEO موتوره��ای جس��ت وجو
روش��ی اس��ت که در آن آنالیز 
رفتار مخاطب در راه ارتباطی با 
مش��تری در نظرگرفته می شود. 
این ارتباط بس��تگی به کس��ب 
وکاردارد و با آنالیز رفتار مشتری 
راه را ب��ه او نش��ان می دهی��م. 
در خ��ارج از کش��ور، اگر جنس 
محصولی که سفارش می دهند 
با تصویر و ویژگی های بیان شده 
در شبکه اجتماعی یا سایت آن 
ش��رکت تفاوت داشته باشد، آن 

را بدون دریاف��ت هزینه ای پس 
می گیرند. پس برخورد صادقانه 
با مشتری نیز از دیگر ضروریات 
تبلیغات و تداوم کس��ب وکار در 
دنیای مجازی اس��ت. مهم است 
جامعه هدف را بشناسیم و با آنها 
صادقانه رفتار کنیم. این برخورد 
صادقانه س��بب افزایش فروش، 
بهب��ود کس��ب وکار و افزای��ش 
الی��ک و فالوئر به ص��ورت کامال 
طبیع��ی و مفید می ش��ود. بهتر 
اس��ت یک س��ایت مبنا و اصلی 
داش��ته باشید و مطالب آن را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذاری��د و از کارب��ران خود نیز 
بخواهی��د تا محتوای س��ایت یا 
محص��ول ش��ما را به اش��تراک 
بگذارن��د. ایج��اد کمپین ه��ای 
مختلف دیجیت��ال مارکتینگ و 
ایج��اد خالقیت در اس��تفاده از 
مشتری برای تبلیغات محصول 
ش��ما از مهم تری��ن فعالیت های 
امروزه کمپانی های موفق ایران و 
جهان اس��ت. از نمونه های موفق 
این گون��ه همکاری های دوطرف 
می توان به کمپی��ن لبخند آبی 
آسمان، اش��تراک گذاری تصاویر 
با رنگ خاص فروشگاهی، مسابقه 
عکاس��ی طبیعت و غیره اش��اره 
ک��رد. کاری که ش��رکت بامیلو 
انجام داد و دیجیتال مارکتینگ 
قوی  داشت. حتی در مسابقه ای 
از مخاطبانش خواس��ت با رنگ 
نارنجی عکاسی کنند. مثال عکس 
با رفتگری که لباس نارنجی دارد 
هم��راه با هش��تگ بامیلو حس 
خ��وب به ف��ردی ک��ه عکس را 
می بیند، می دهد. آنها با این کار 
 Color Branding در واق��ع
ش��رکت خود را انجام می دادند. 
بخواهد دیجیتال  اگر ش��رکتی 
مارکتین��گ خود را ش��روع کند 
ارتباطی  راه ه��ای  تمام��ی  باید 
با مش��تری را تحلیل و بررس��ی 
و مش��تری را آنالیز کن��د. آنالیز 
نیاز مش��تری است یعنی بدانیم 
مش��تری چه چی��زی را چگونه 
نیاز دارد. ش��اید فردی تنها خط 
تلفن داش��ته و شبکه اجتماعی 
نداشته باش��د، پس راه ارتباطی 
با او باید تلفن باش��د. باید بدانیم 
چه چیزی را چگونه می خواهیم؟  
اگر جواب این س��وال را بدهیم، 
بازاریابی دیجیتال مان را  فرآیند 
به خوبی شروع کرده ایم. در انتها 
باید یادآور ش��د با توجه به رشد 
روزافزون ش��بکه های اجتماعی 
و اس��تفاده از اس��مارت فون ها و 
گجت های گوناگون و فعالیت های 
تجاری برای شروع، نیاز به تحلیل 
جامعه گس��ترده تری در فضای 
مج��ازی، ش��بکه های اجتماعی 
و شناس��ایی رفتار مشتریان در 
این گونه بستر ها بیشتر از پیش 

احساس می شود. 

آمار و ارقام چه می گوید؟ 
فدای��ی در انته��ا بخش��ی از 
آم��ار و ارق��ام جال��ب در زمینه 
خریدوف��روش الی��ک صفحات 

اجتماعی را ذکر کرد. 
تع��داد صفحات ایجاد ش��ده 
برای خریدوفروش الیک و فالوئر: 
بیش از یک و نیم میلیون صفحه

ان��واع خریدوف��روش الیک و 
فالوئر برای ج��ذب مخاطب در 
ش��بکه های اجتماع��ی: الیک و 
فالوئر فیس بوک، الیک و فالوئر 
اینستاگرام، فالوئر توییتر، فالوئر 

گوگل پالس، فالوئر پینترست
جالب است بدانیم که از نوامبر 
درخواس��ت های   201۴ س��ال 
بس��یاری طبق نیاز مخاطبان به 
افزایش الیک  برای  اینستاگرام، 
و فالوو در این ش��بکه اجتماعی 
ایجاد ش��د و توج��ه مخاطبان 
به ش��بکه اجتماعی فیس بوک 

به شدت کاهش یافت. 

بررسی معضل خریدوفروش 
الیک صفحات اجتماعی 
توسط برندهای مطرح 

میانبر مجازی یا 
بن بست واقعی



در بخش اصناف کسانی که 
می خواهن�د ج�واز بگیرند، 
چ�را کتابچ�ه ی�ا راهنما و 
تخصصی  آموزش�ی  کالس 
ندارند؟ اگر هم دارند ش�ما 
اتحادیه ها  ک�دام  بفرمایید 
دارن�د و چ�را ای�ن موضوع 
مه�م در هم�ه اتحادیه ه�ا 

عملی نمی شود؟ 
 بدون استثنا همه اتحادیه ها 
دارای ضوابط��ی هس��تند. هیچ 
اتحادی��ه ای در کش��ور نیس��ت 
که ش��ما بگویید دارای ضوابط 
نیس��ت. اتحادی��ه دو تعری��ف 
دارد؛ ی��ک تعری��ف در قان��ون 
نظ��ام صنف��ی و ی��ک تعریف 
در کمیس��یون های نظارت که 
برای آنه��ا عضو می پذی��رد. هر 
 دو اینه��ا ضوابط��ی را در نظ��ر

گرفته اند. 
البته منظ�ور بنده مدیریت 
فروشگاه است. یعنی کسی 
که می خواهد فروش�گاهی 
چگون�ه  کن�د،  تاس�یس 
می توان�د ب�ه موفقیت خود 

ایمان داشته باشد؟ 
ح��رف ش��ما را قب��ول دارم، 

ولی با این لح��ن و جدیت قبول 
ندارم. در اینجا قانونگذار تعریف 
کرده ش��رایط ایجاد ی��ک واحد 
صنفی چه باید باش��د. در بعضی 
از اتحادیه ه��ا 9 مورد باید مقبول 
نظر ق��رار بگی��رد و در بعضی از 
اتحادیه ها 15 م��ورد. پس حتی 
ضوابط برای مدیریت هم تعریف 
ش��ده اس��ت. این مدی��ر باید از 
سامت جس��م، س��امت روح، 
مسائل فنی، مس��ائل اقتصادی 

و هم��ه اینها برخ��وردار 
باش��د. باید ش��رایطش 
را دارا باش��د ک��ه بتواند 
مدی��ر آن بنگاه باش��د. 
ام��ا بنده س��وال ش��ما 
برداش��ت  این گون��ه  را 
می کنم که چرا مدیران 
اقتص��ادی  بنگاه ه��ای 
ما نس��بت به عل��م روز 
کم��ی عق��ب هس��تند 
در  را  الزم  آم��وزش  و 

جه��ت کس��ب و کار نمی بینند. 
این واقعی اس��ت م��ن هم قبول 
دارم. به همین جهت باید عرض 
کنم که بخش آموزش در کشور 
متاس��فانه فلج ش��ده است. شما 

بروید س��هم نظام آم��وزش را در 
بودجه رس��می مملکت بررسی 
کنید و ببینید نس��بت به س��ایر 
کشورها چند درصد را به خودش 
اختصاص داده است؟ این میزان 
خیلی کم اس��ت. متاسفانه نظام 
آموزشی در تمام بخش ها ضعیف 
اس��ت، در بخش اصناف هم این 
موضوع ص��دق می کن��د. ما در 
آموزش اس��تاد و ش��اگردی که 
یک کار فوق العاده ای است که از 

دیرباز به مجموعه ما رسیده است 
کار نکردیم، یعن��ی حداقل آن را 
به روز و علمی نکردیم. بنگاه های 
آموزش��ی ما فوق الع��اده ضعیف 
هستند. دالیل آن یک یا دو مورد 

نیس��ت که من بتوان��م در مدت 
زمان کوتاه و کم عرض کنم. 

شما نخستین اشکال را مربوط 
به کدام بخش می دانید؟ 

نخس����تین اش����کال ب��ر 
اتحادیه های صنفی اس��ت. ما 
منابع پول��ی- مالی مناس��بی 
را برای اینها تعری��ف نکردیم. 
بودج��ه ج��اری ی��ک اتحادیه 
صنف��ی فق��ط می توان��د کار 
روزم��ره او را ج��واب ده��د. 
اش��کاالت  از  یک��ی 
عم��ده اتحادیه ه��ای 
صنفی این اس��ت که 
نمی توانن��د از مناب��ع 
نیروی انسانی درست 
اس��تفاده کنند و این 
ضعف مالی است. یک 
نمی تواند  که  اتحادیه 
همه شرایط را خودش 
ب��ا مناب��ع محدودش 
برای خود فراهم کند. 
بحث ه��ای حقوق��ی، بیمه ای، 
مالیاتی یا سایر مسائل حقوقی 
هم��ه را نمی توان��د خ��ودش 
فراه��م کن��د، بای��د از نیروی 

انسانی استفاده کند. 

اش�اره ای  می ش�ود  اگ�ر 
داش�ته باش�ید که در کجا 
و با چه س�ر فصلی این کار 

امکان پذیر خواهد بود؟ 
اگر بخواه��م صحبت هایم را 
در این بخ��ش جمع بندی کنم، 
باید بگویم که تم��ام بودجه یک 
اتحادی��ه صنفی صرف مس��ائل 
روزمره اتحادیه می شود. بیش از 
70 درصد اتحادیه های صنفی ما 
در کل کشور این گونه هستند و 
می توانند فقط کارهای روزانه و 
ضروری را انج��ام دهند. خارج از 
آن نمی توانند کاری انجام دهند 
و بهتر بگوی��م از آنها کار دیگری 
بر نمی آید. حرف، حرف درستی 
است؛ منتها تحقیقا عرض کنم 
اتاق اصناف موضوعی را در دست 
اق��دام دارد که ان ش��اءاهلل بحث 
نظام آموزش��ی را ظرف یکی دو 
س��ال آینده در اصناف به نوعی 
می توانم بگویم ک��ه حل خواهد 
کرد. برنامه ریزی های این کار در 
مراحل پایانی قرار دارد و به نظر 
بنده تا یک یا دو سال دیگر شاهد 
افزایش آموزش و به��ره وری در 

بخش اصناف خواهیم بود. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )87(
جسارت

چگون��ه می توانی��د ی��ک رویک��رد جس��ورانه 
و ماجراجویان��ه را ب��ه کارکنان ت��ان الق��ا کنی��د؟ 
موفق ترین کس��ب و کارها اغلب آمادگ��ی پذیرش 
ریس��ک های حس��اب ش��ده و دقیق را دارند. این 
روحیه جس��ارت زمانی که با یک مدیریت و رهبری 
قدرتمند و روش��نگر همراه ش��ود می تواند توسعه 

یابد. 

ایده
ش��رکت   اجرای��ی  مدی��ر  م��کای،   گراه��ام 
SABmiller می گوی��د: »م��ا مردم��ان آفریقای 
جنوبی در مقایس��ه ب��ا اتفاقاتی که در کش��ورمان 
می افت��اد ترس��ی از بازاره��ای در ح��ال ظه��ور 
نداشتیم.« تجارت دشوار و ش��رایط محیطی عزم و 
 SABMiler انعطاف پذیری را در مدیران شرکت
به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های تولید 

نوشابه های گازدار در جهان القا کرد. 
پس از پای��ان آپارتاید در آفریق��ای جنوبی، پس 
از س��اخت و توس��عه ش��رکت SAB در بازارهای 
محلی مدیران این ش��رکت مایل بودند در بازارهای 
بین المللی نیز به رقابت با دیگر ش��رکت های فعال 
در این حوزه تج��اری بپردازند. آنه��ا خاق، مبتکر 
و انعطاف پذی��ر ب��وده و مصمم بودند ت��ا از نُرم های 

موجود در این زمینه پیروی نکنند. 
برای مثال ای��ن ش��رکت در میانه ده��ه 1990 
میادی به بازارهایی نظیر آمری��کای التین، چین، 
روس��یه و اروپای مرکزی وارد ش��د ک��ه از مد روز 

پیروی نمی کردند. 
ح��ال  در  اقتصاد ه��ای  ای��ن  ب��ازار  اگرچ��ه 
توس��عه هم اکن��ون بازارهای��ی ج��ذاب و در حال 
رش��د هس��تند، واقعی��ت آن اس��ت که ش��رکت 
SAB  ب��ا فرهن��گ و روحی��ه مبارزه طلب��ی خود 
به ای��ن بازاره��ا به عن��وان نخس��تین ش��رکت در 
 ح��وزه صنعت��ی خ��ود وارد ش��د و ب��ه موفقی��ت 

دست یافت. 
ش��رکت SABMiller رویکردی جس��ورانه در 
تجارت داش��ته و در بازه زمانی کوتاه��ی )کمتر از 
10 س��ال ( به یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید 

نوشابه های گازدار بدل شد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
نقاط خطرناک را شناس��ایی کنید: بزرگ ترین و 
خطرناک ترین ریسک ها در این نقاط هستند. درک 
این موضوع که این نقاط کجا واقع ش��ده اند موجب 
افزایش اعتماد به نفس شده و شما را قادر می سازد 
تا از بروز فاجع��ه جلوگیری کنید. ای��ن موضوع به 
ش��ما کمک می کند تا دریابید که چه چیزهایی را 

نمی دانید. 
حمایت کنی�د : این ب��ه معنای ایج��اد یک جو 
و فض��ای مثب��ت و حمایت��ی و توج��ه ب��ه تمامی 
جزییات در موقعیت های مختلف اس��ت. با پذیرش 
ریس��ک و توضیح در مورد آن آغاز ک��رده و با تاکید 
 بر نق��اط قوت و تجس��م موفقی��ت آن را ب��ه پایان 

برسانید. 
افزای�ش اعتم�اد به نف�س : اعتماد ب��ه نفس 
 را به تدری��ج و به صورت مداوم میان اف��راد افزایش 

دهید. 
مهارت های جانبی را توس�عه دهید: توانایی 
انج��ام طی��ف گس��ترده ای از وظای��ف مرتب��ط با 
یکدیگر به م��ا در افزایش اعتماد ب��ه نفس خصوصا 
در موقعیت های دش��وار و پیچیده کم��ک کرده و 

موجبات موفقیت را فراهم خواهد  آورد. 
ورود به منطقه خطر تاثی�ر روانی مثبتی به 
دنبال دارد: برای موفقی��ت در این مرحله نیازمند 

افزایش آگاهی و تمرکز هستیم. 

همیشه در اتاق تان به روی 
زیردستان تان باز باشد

آیا می دانستید بهتر اس��ت در جلساتی که برگزار 
می کنید به زیردس��تان تان صراحتا اعام کنید که 
همیشه در دسترس هس��تید؟ بدین وس��یله آنان 
می توانند هر س��وال و نگرانی که دارند با ش��ما در 

میان بگذارند. 
مث��ل مدیران��ی نباش��ید ک��ه فک��ر می کنند در 
صورت باز ب��ودن در اتاق ش��ان، زیر دستان ش��ان 
 مزاحم ش��ان خواهند ش��د و وقت ش��ان را خواهند 

گرفت. 
باز بودن در اتاق را فرصت��ی ببینید که می توانید 
ب��ه کارکنان ت��ان انتقال دهی��د که چق��در تمایل 
دارید م��کان کاری ش��ان را به مح��ل خیلی خوبی 
برای فعالیت تبدی��ل کنید. هرگ��ز نگرانی ها و دل 
مشغولی های شان را موضوع بی ارزش قلمداد نکنید 
و مطمئن باش��ید که خیلی خوب به حرف های شان 
گ��وش داده اید. گ��وش دادن باید ب��ا تمامی وجود 

باشد. 

چهارشنبه
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مترجم: معراج آگاهی

پاسخ کارشناس: ش��ما به عنوان یک مدیرکسب وکار 
زمانی ک��ه می خواهید خودت��ان را برای مذاک��ره آماده 

کنید، باید استدالل های زیر را درنظربگیرد؛ 
اس�تدالل منفعت طلبانه: در این نوع استدالل یکی 
از طرفین حرف های ط��رف مقابل را به اش��تباه و به نفع 
خودش نق��ل قول می کن��د. در این نوع اس��تدالل کردن 
مذاکره کننده باید از استدالل های متفاوتی استفاده کند 

تا طرف مقابل نتواند او را در شرایط بدی قرار دهد.
اس�تدالل عمل�ی: این ش��یوه پیچیده اس��ت؛ چون 

یکی از طرفین مذاکره برای اینکه ثاب��ت کند که نظرش 
درست اس��ت، به گونه ای صحبت می کند و نتیجه مذاکره 

را آن گونه تغییر می دهد که انتظار دارد.
اس�تدالل حمل�ه: در این ش��یوه آنقدر نحوه برخورد 
یک��ی از مذاکره کنندگان بد اس��ت و ب��ا پرخاش صحبت 
می کند که دیگران ب��دون توجه ب��ه حرف هایش نتیجه 

می گیرند که استدالل هایش نادرست است. 
استدالل انحرافی:در این نوع استدالل مذاکره کننده 
با وارد ش��دن به بحث های حاشیه ای، کل موضوع مذاکره 
را به نفع خ��ود جهت می دهد و در انته��ا نتیجه دلخواه را 
می گیرد. دراین ش��یوه باید افراد حاضر در مذاکره مراقب 

دامی باش��ند که ممکن اس��ت طرف مقابل برایشان پهن 
کرده  باشد؛ در این ش��یوه احساسات مذاکره کنندگان نیز 
تحت تاثیر قرار می گیرد و افراد حرفه ای از این موضوع نیز 

سوء استفاده می کنند. 
استدالل واهی: در این ش��یوه یکی از طرفین مذاکره 
با اینکه هنوز اتفاق��ی نیفتاده در م��وردش حرف می زند 
و دائم در پی ایجاد مش��کاتی اس��ت که ش��اید به وقوع 
نپیوندد. در این حالت شاید مذاکره کننده از طرف مقابل 
سمت جدیدی بخواهد و او مقاومت کند چون می ترسد با 

این کار در ادامه، سمت های دیگری نیز از او طلب شود. 

مذاکره با مشتری

پرسش: مدیرکسب وکاری هستم که به اقتضای کارم دائم در حال مذاکره با مشتریان مختلفی هس�تم و از این رو باید همیشه به دنبال 
تکنیک های جدیدی برای استفاده باشم. به نظرتان چه مواردی را باید دراین باره رعایت کنم؟  کلینیک کسب و کار

معذرت

گروه متب��وع بن��ده از ابت��دا این طور پر احش��ام و 
پرهیمنه و مفصل نبوده اس��ت. ما ه��م در ابتدا از یک 
اتاقک کوچک نمور و با س��ه، چهار نف��ر آدم و چهار تا 
تیر و تخته که به هی��چ عنوان برازن��ده نام های میز و 
صندلی نبود ش��روع کردی��م. بعد از آن بود ک��ه بر اثر 
بزرگ تر ش��دن گروه و کم آمدن ج��ا طی یک حرکت 
بزرگ به صورت دسته جمعی به س��وی طبقه منهای 

یک کوچ کردیم. 
اما اولین تخصیص مکان که ب��رای گروه اتفاق افتاد 
روزی به ی��اد ماندنی اس��ت. دقیقا روز اول��ی که قرار 
اس��ت به همراه دو، س��ه نفر پرس��نل خدوم گروه به 
محل س��ازمانی تازه تعیین ش��ده منتقل شده و رسما 
خدمت رس��انی صادقان��ه خ��ود را آغاز کنی��م. محل 
مورد نظر یک ات��اق فراموش ش��ده در انتهای یکی از 
راهروه��ای طوالن��ی و نفس گیر س��اختمان قدیمی 
شرکت است. تاکنون گذرم به اتاق نیفتاده ولی رییس 
با درافش��انی قریب به مضمون ذیل به اطاعم رسانده 

که جای مزبور خیلی هم بد نیست. 
-کوچیکیش ک��ه کوچیک��ه، ولی خب حاال ش��ما 
دو نفر و نصف��ی آدمی��ن، کارتونم که یک اپس��یلن با 
استراحت مطلق فاصله دارد دیگه، حاال یکی می خواد 
بخوابه منظره اتاق��ش دیگه فرق نمی کن��ه، می کنه، 
برید همونجا مس��تقر ش��ید. من بعد اونجا اس��تراحت 

کنین. از سرتونم زیاده. 
روز موعود به همراه ابواب جمع��ی مربوطه جعبه و 
زونکن به بغل، به س��مت اتاق مزبور راهی می ش��ویم. 
بدو ورود به اتاق متوجه موضوعی می ش��ویم. ساکنان 
قبلی اتاق دو نفر از نفرات قدیم��ی و بی اعتنا به هیات 
کابینه فلک، آهس��ته و پیوس��ته به کار پرآرامش خود 
مش��غول بوده اند. علی الظاهر دس��تور تخلی��ه اتاق به 
ایش��ان داده ش��ده اما آنها عجله خیلی زیادی به خرج 
نداده و آهسته آهسته مشغول جمع آوری ابزار و لوازم 
جمع شده در طول سالیان خود هستند. در برخورد با 
این دو بزرگوار ناگهان حس بزرگ ش��دگی و مدیریت 
و کار راه اندازی و مردم داری و مب��ادی آداب بودن در 
بنده گل ک��رده و با لحنی بس��یار مودبان��ه از هر دو به 

مناسبت مزاحمت ایجاد شده عذرخواهی می کنم. 
هر دو با چش��مانی غمبار که اندک��ی بازتر از حالت 
عادی یک انس��ان نرمال به نظر می رسد، به من خیره 
می ش��وند. لب های یکی ش��ان یک جنب��ش کوچکی 
نش��ان می دهد که بعدها تفاس��یر مختلف از خواهش 
می کن��م، اختیار داری��د، تا برو گمش��و و مرده ش��ور 
ریخت��ت را ببرند، توس��ط نف��رات گ��روه، از آن ارائه 
می ش��ود. آن نفر دیگر همان تکان مختص��ر لب ها را 
هم دریغ کرده و همان طور ثابت و پایمرد به چش��مان 
حقیر چش��م می دوزد. این قضیه ت��ا از رو رفتن کامل 

بنده و خروجم از اتاق ادامه می یابد.
در ادامه ماجرا بن��ده در بخش های مختلف از جمله 
دفاتر گروه های دیگر، آبدارخانه، حیاط پشتی شرکت 
و دفتر رییس وقت تلف کرده و چند س��اعت بعد که به 
گزارش نفرات خطر جانی کاما از منطقه دور شده به 

اتاق عودت می کنم. 
و این اس��ت ماجرای اولین ضایع شدگی در کسوت 

مدیری جوان!

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  .

الگوهای طالیی

آیا می دانستید

قانونگذار تعریف کرده شرایط ایجاد 
یک واحد صنفی چه باید باشد. در 

بعضی از اتحادیه ها 9 مورد باید مقبول 
نظر قرار بگیرد و در بعضی از اتحادیه ها 

15 مورد. پس حتی ضوابط برای 
مدیریت هم تعریف شده است

غزال بابایی

ایستگاه مدیریت

گفت وگوی مدیریتی »فرصت امروز« با علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران

ها به آموزش مدیریت در اصناف بی توجه بودند دولت  

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی

آم�وزش ام�روز ج�زو الینفک هر 
شغلی است. در میان بیکاران هم اگر 
بگردید آنها که تخص�ص دارند، کمتر 
بی�کار می مانن�د و آنها ک�ه تخصص 
ندارند همچن�ان به دنب�ال یادگیری 
فنی، حرفه ای یا چیزی از این دس�ت 

هس�تند ت�ا بتوانند راه�ی به ب�ازار 
هزارتوی کار بیابند. اما نکته اینجاست 
که برگزاری دوره های آموزشی چیزی 
نیس�ت که در تخصص نهاد یا بخشی 
بگنج�د. در غال�ب کش�ور ها دول�ت 
و نهاده�ای مدن�ی متول�ی برگزاری 
غیر انتفاع�ی  آموزش�ی  دوره ه�ای 
هستند که به فعاالن عرصه کسب و کار 

نش�ان می ده�د راه کجاس�ت. ام�ا 
متاس�فانه با وجود نرخ باالی بیکاری 
در ای�ران همچنان برنامه منس�جمی 
ب�رای برگ�زاری دوره های آموزش�ی 
وی�ژه ک�ه ب�ه ارتق�ای مهارت ه�ای 
کارجویان و کارآفرینان منجر ش�ود 
وجود ن�دارد. عل�ی فاضل�ی، رییس 
ات�اق اصن�اف ای�ران در گفت وگویی 

که با روزنامه »فرصت امروز« داش�ت، 
یادآور می ش�ود که هم�ه اتحادیه ها 
دارای ضوابط هس�تند ام�ا از علم روز 
عق�ب هس�تند. وی معتقد اس�ت به 
دلیل اینکه برای بخش آموزش کشور 
بودجه ای تعیین نشده بخش آموزش 
اصناف نیز ب�ه روز نیس�ت و باید این 
موضوع به صورت جدی پیگیری شود. 

کارکنان ب��ه بازخ��ورد احتیاج 
دارند؛ ارائه بازخورد مثبت مبحثی 
چالش��ی نیس��ت اما اگر قرار باشد 
درخص��وص بهب��ود عملک��رد و 
نق��اط ضع��ف آنها صحبت ش��ود، 
کار کم��ی س��خت می ش��ود. ارائه 
بازخورد به مهارت ه��ای ارتباطی 
مدی��ران بس��تگی دارد. اعام نظر 
درخص��وص عملکرد افراد ش��اید 
به نظر س��اده برس��د ام��ا می تواند 
پیامدهای ناخوشایندی را به همراه 
داشته باشد. این پیامدها می تواند از 
دست رفتن انگیزه و اعتماد به نفس 
باش��د. در ارائه بازخ��ورد، فن بیان 

و رویک��رد مطرح ک��ردن بازخورد 
می تواند تاثیر بسیار زیادی بر نتیجه 

جلسه بازنگری عملکرد بگذارد. 
فن بیان: جمات زیر می تواند به 
شما کمک کند تا بتوانید جلساتی 

بازخورد  موثرتر داشته باشید: 
1- »ش��ما انتظ��ارات در ح��د 
الزامات ش��غلی را برآورده می کنید 
اما ای��ن فرص��ت وج��ود دارد که 
عملکردتان را بهبود دهید و خود را 
به عنوان فردی برجسته در شرکت 
معرفی کنید.« این عبارت می تواند 
به کارمند ش��ما این احساس را القا 
کند که توانمندی های زیادی دارد 
و اگر ب��ه خوبی آن را ب��ه کار گیرد، 
می تواند به فردی موفق در سازمان 

تبدیل شود. 

2- »عملکرد شما انتظارات ما را 
برآورده نمی کند. بهتر اس��ت االن 
درخص��وص یک برنام��ه عملیاتی 
برای بهبود عملکرد ش��ما صحبت 
کنیم. در این جلس��ه ما اهدافی را 
تعیین می کنی��م و درخصوص آن 
به تواف��ق می رس��یم و زمانبندی 
آن را مش��خص می کنیم. س��پس 
در بازه های زمانی رون��د را ارزیابی 
می کنیم«. این عبارت به فرد نشان 
می دهد ک��ه ش��ما دنب��ال بهبود 
وضعیت وی هستید و به وی در این 

خصوص کمک می کنید. 
ک�ردن  مط�رح  رویک�رد 
بازخ�ورد: رویکرده��ای زیر برای 

ارائه بازخورد پیشنهاد می شود: 
1- برای بیان نق��اط قابل بهبود 

کارکنان س��عی کنی��د از عبارات 
جدیدی استفاده کنید. در جلسات 
بازنگری، عبارات یکس��انی را مدام 

تکرار نکنید.
2- از ف��رد بخواهی��د آنچ��ه از 
صحبت های ش��ما برداشت کرده 
اس��ت، بازگو کند تا مطمئن شوید 

مطالب به خوبی تفهیم شده است. 
3- به وی بگویید که ش��ما برای 
پاسخگویی به سواالت وی آمادگی 
دارید و سعی کنید احساس راحتی 

کند. 
4- اگر احس��اس کردی��د وی با 
ارزیابی شما مخالف است، حتما به 
وی فرصت دهی��د در این خصوص 
صحب��ت کن��د. می توانی��د از وی 
بخواهید مثال هایی بزند که نشان 

دهد ب��ا نتیجه ارزیابی ش��ما مغایر 
است. 

5- برای اینک��ه از رون��د بهبود 
در عملک��رد وی مطمئن ش��وید، 
جلسات پیگیری منظمی را تنظیم 
کنی��د. بهتر اس��ت از وی بخواهید 
برنامه زمانبندی خود را درخصوص 

بهبود اعام کند. 
6- حتما درخصوص برنامه های 
بهبود با ه��م توافق کنی��د. گاهی 
اوقات افراد در مورد اقدام یا ش��یوه 
اجرای آن با شما هم عقیده نیستند. 
7- در جلسات بازنگری عملکرد 
و ارائه بازخورد؛ حتما دالیل ارزیابی 
خود را ذکر کنید. درخصوص نحوه 
عملک��رد وی مثال ه��ای واقعی و 

عینی بزنید. 

کارمند نوازی

روش هایی کاربردی برای جلسات بازنگری عملکرد 
سودابه زارع

 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

لبخندزدن در جهت ارتقای فروش 
ش��اید مهم ترین فاکت��ور بقای ش��رکت ها، فروش 
محصول شان باشد. همین عامل است که کارشناسان 
هر روز به دنبال تکنیک هایی هس��تند ک��ه بتوانند به 
ش��یوه های فروش توس��ط عامان فروش ش��رکت ها 
کمک کنند اما بازار ایران تاح��دودی با تمام بازارهای 
دنیا فرق دارد؛ مدیران فروش��ی ک��ه در این بازار فعال 
هستند در اکثر مواقع می گویند که تکنیک های فنی و 
علمی در ایران جواب نمی دهد و باید سراغ شیوه های 
سنتی رفت اما در بسیاری از موارد مهم نیست که چه 
تکنیک فروشی اس��تفاده ش��ود، مهم لبخندی است 
که یک مدیرفروش به همراه محصولش به مش��تریان 

هدیه می کند. 
لبخند زدن یکی از نخس��تین مشخصه های دوستی 
و آرامش است و یک راه ساده برای ارتباط با مشتریان 
مختلف با قومیت های متفاوت ک��ه در نقاط گوناگون 

کشور حضور دارند.
 رایان سی لو، یکی از نویس��ندگان معروف در حوزه 
فروش می گوید: »لبخند یک��ی از دارایی های باارزش 
برای فروش��ندگانی اس��ت که ب��ه دنبال راه��ی برای 
س��اختن ارتباطات بهتر با مش��تریان و فروش بیشتر 
هس��تند« در این میان نوع لبخند نی��ز اهمیت دارد. 
لبخندی تاثیرگذار اس��ت ک��ه صداقت را نی��ز همراه 
خود به مش��تری منتقل کند. اگر لبخن��د تصنعی و از 
سراجبار باش��د، بیش��تر از آنکه به فروش کمک کند، 
موجب تخریب آن خواهد ش��د. عاوه ب��ر موارد گفته 
شده، این تکنیک ساده فروش می تواند یکی از بهترین 
روش ها برای مدیریت شرایط س��خت، کشمکش ها و 
اعتراضات مش��تریان باش��د. پس اگر فروش��ندگان از 
مشتری کلمه »نه« را ش��نیدند یا در بستن قراردادی 
ناموفق بودند، بهتر اس��ت نخس��تین مکانیزم آنها در 

برابر این اتفاق، لبخند زدن باشد. 
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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

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران روز سه ش��نبه 
هم رنگ س��بز به خود گرفته 
ب��ر  دوش��نبه  روز  مانن��د  و 
م��دار افزایش��ی ق��رار گرفت. 
همچنی��ن برتری��ن گروه های 
ش��امل  ب��ورس  در  صنع��ت 
خ��ودرو، بانک ه��ا، تامین آب 
ب��رق گاز، گ��روه ش��یمیایی، 
فرآورده نفتی، رادیویی و کانه 
ش��اخص  صعود  بودند.  فلزی 
کل ب��ورس در ش��رایطی در 
اتف��اق  پیاپ��ی  روز  دومی��ن 
بسیاری  که همچنان  می افتد 
ش��رکت های  س��هامداران  از 
بورس��ی به فروش سهام خود 
می پردازند. شرایط فوق سبب 
شده اس��ت که همچنان بازار 
سهام از کمبود نقدینگی رنج 
برده و س��هامداران چش��م به 
حقوقی  ش��رکت های  فعالیت 
در روزهای آین��ده دوخته اند.

درح��ال حاض��ر، بس��یاری از 
کف های  به  ش��رکت ها  سهام 
قیمت��ی خ��ود رس��یده اند و 
در ش��رایط فعلی بس��یاری از 
ش��رکت ها زی��ر ارزش ذات��ی 
همچنین  می ش��ود.  معامل��ه 
افزای��ش  از  مثبت��ی  اخب��ار 
ت��ا  گرفت��ه  نوس��ان  دامن��ه 
خبره��ای مثبت هس��ته ای و 
کاهش نرخ سود، ریسک های 
سیستماتیک بازار سهام را به 
حداق��ل رس��انده اند. در عین 
حال خب��ر حمایت پنج بانک 
ملی، ملت، صادرات، تجارت و 
مثبتی  روزهای  سپه می تواند 
را برای بورس به ارمغان آورد.

رشد 10 واحدی شاخص 
فرابورس

در فرابورس ایران ش��اخص 
کل ب��ا 10 واح��د افزای��ش به 
729 واحد رس��ید و ارزش روز 

ب��ازار اول و دوم فرابورس بیش 
از 59 هزارمیلیارد تومان رسید. 
ام��روز معامله گران فرابورس��ی 
118 میلی��ون برگه به��ادار در 
قال��ب 16 ه��زار و 961 نوبت 
معامله و ب��ه ارزش 61 میلیارد 
کردن��د.  دادوس��تد  توم��ان 
مارون،  پتروش��یمی  نمادهای 
پتروش��یمی جم، پاالیش نفت 
نف��ت الوان،  پاالیش  ته��ران، 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانی��ان، بانک ای��ران زمین و 
پاالی��ش نفت ش��یراز همگی 
در تقوی��ت ش��اخص فرابورس 

اثرگذار بوده اند.

فراز و نشیب گروه های 
بورسی 

در اکث��ر گروه ه��ای ب��ازار 
سهام معامالت با روندی کامال 

مثب��ت و صعودی آغاز ش��د 
هرچند در اواخر بازار به دلیل 
خبر ارس��ال طرح سه فوریتی 
توق��ف مذاک��رات هس��ته ای 
ت��ا قطع تهدی��دات آمریکا به 
شاهد  مجلس  رییس��ه  هیات 
افت نس��بی در نمادها بودیم. 
و  خ��ودرو  گ��روه  نماده��ای 
ساخت قطعات نیز با این روند 
معامله ش��دند. به عنوان مثال 
س��ایپا دیزل که روز دوشنبه 
پس از مدت ها صف فروش آن 
جمع شد، دیروز تا بازه سقف 
قیمت روزان��ه نیز صعود کرد 
اما در اواخر بازار تا بازه منفی 
اف��ت کرد. ب��ا معامل��ه 57,9 
میلیون س��هم، پارس خودرو 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
گروه بود. در این گروه شرکت 
س��رمایه گذاری گروه صنعتی 

رن��ا جدیدتری��ن پیش بین��ی 
س��ال مال��ی 94 را به صورت 
حسابرسی نش��ده مبلغ )90( 
ریال زیان اعالم کرده اس��ت.

در گ��روه بانک و موسس��ات 
اعتباری رون��دی کامال مثبت 
اتفاق افتاد. هرچند در اواسط 
بازار ب��ا افتی نس��بی در این 
گ��روه مواجه ش��دیم اما اکثر 
نماده��ا معام��الت را در بازه 
مثبت به پایان رساندند. بانک 
صادرات ایران نیز که از دقایق 
اولیه ش��اهد صف خرید بود، 
پس از معامل��ه 97,7 میلیون 
س��هم با صف خرید معامالت 
را ب��ه پایان رس��اند. معامالت 
در  انبوه سازی  گروه  نمادهای 
بازه مثب��ت انجام گرفت و در 
پایان معامالت نیز اکثر نمادها 

در بازه مثبت قرار گرفتند.

معامالت منفی در گروه 
استخراج کانه های فلزی

محص��والت  گ��روه  در 
اکث��ر  معام��الت  ش��یمیایی 
نمادها مثبت آغاز شد.ش��رکت 
صنای��ع  س��رمایه گذاری 
گذش��ت  از  پس  پتروش��یمی 
افزای��ش  پیش��نهاد  10س��ال 
گزارش ه��ای  ب��ا  را  س��رمایه 
کارشناس��ی به سهامدار عمده 
ارائ��ه داده و کلی��ات آن نی��ز 
مورد پذیرش قرار گرفته است.

در م��ورد گ��روه پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ایرانی��ان نی��ز 
 LC گش��ایش  از  ش��نیده ها 
پاالیش��گاه گچس��اران ظ��رف 
م��دت یکم��اه آین��ده حکایت 
اس��تخراج  گ��روه  در  دارن��د. 
کانه های فلزی شاهد معامالت 
منف��ی بودیم، به طوری که باما 
و مع��ادن منگن��ز ای��ران تنها 
نمادهای مثبت گروه در پایان 
خبرهای  هس��تند.از  معامالت 
مهم پیرامون این گروه می توان 
به آمار تولیدات صنعتی چین 
اشاره کرد که شنیده می شود با 
افزایش قابل توجه مواجه شده 
و در صورت انتش��ار اخبار بهتر 
از پیش بینی، می تواند س��طح 
قیمت سنگ آهن را تا 65 دالر 
در ه��ر تن افزایش دهد. به نظر 
می رسد با توجه به تاثیرپذیری 
گ��روه س��نگ آه��ن از قیمت 
جهان��ی، بت��وان به ای��ن گروه 
بورسی را که افت سنگینی در 
یک س��ال گذشته تجربه کرده 
اس��ت برای سرمایه گذاری فکر 
کرد. در گروه عرضه برق، گاز، 
آب گرم، پتروشیمی مبین روز 
گذشته معامالت خود را مثبت 
آغ��از کرد ام��ا با رون��د نزولی 
کم ش��یبی همراه ش��د و پس 
از معامله 32,8 میلیون س��هم 
و در ب��ازه 0,27درص��د منفی 

معامالت را به پایان رساند.

ترس و لرزسهامداران،نوسانگیری در دومین روز مثبت بورس

درد بازار سهام،پول است

چهارشنبه
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خبر

جلسه ویژه وزیر اقتصاد با مدیران عامل 
بانک ها برای حمایت از بازار سرمایه

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد جلسه ای ویژه با مدیران 
عامل بانک های بزرگ کشور برای حمایت بانکداران 
از ب��ازار س��رمایه از طری��ق حمای��ت ش��رکت های 
س��رمایه گذاری برگزار کرد و از آنها خواس��ت برای 
حمای��ت از بازار س��رمایه اقدام��ات الزم را از طریق 
شرکت های س��رمایه گذاری و شرکت های حاضر در 
ب��ورس انجام دهند. این جلس��ه با حض��ور مدیران 
عامل بانک های ملی، صادرات، تجارت، س��په، ملت 
و همچنین محمد فطانت فرد، رییس سازمان بورس 
اوراق بهادار برگزار ش��د. وزیر اقتصاد در این جلسه 
ویژه مبلغ یا س��قف خاصی را برای تزریق بانک ها به 
بازار سرمایه مشخص نکرد. مدیران عامل بانک ها نیز 
در این جلسه با موافقت برای حمایت از بازار سرمایه 
اعالم کردند که از طریق شرکت های سرمایه گذاری 
بانک ه��ا و همچنین ش��رکت های بانک��ی حاضر در 

بورس حمایت های الزم را انجام دهند.

واگذاری 80 میلیون سهم دولتی 
در بورس از ابتدای سال

تعداد 80 میلیون س��هم دولتی توس��ط س��ازمان 
خصوصی س��ازی از ابتدای امس��ال تاکنون به صورت 
تدریج��ی در بورس فروخته ش��ده اس��ت. از ابتدای 
امسال تاکنون تعداد 80 میلیون سهم دولتی به ارزش 
144 میلیارد ریال توسط س��ازمان خصوصی سازی 
به ص��ورت تدریجی در ب��ورس اوراق بهادار فروخته 
شده است. این سازمان در فروردین ماه سال گذشته 
نیز 36 میلیون س��هم دولتی را به ارزش 50 میلیارد 

ریال در بورس واگذار کرده است.

متخلفان بورسی 2.5 برابر بیشتر 
جریمه پرداخت خواهند کرد

ب��ا تصویب دول��ت و ابالغ مع��اون رییس جمهور، 
جریمه نقدی تخلفات بورسی 2.5 برابر شد. اسحاق 
جهانگی��ری، مع��اون اول رییس جمه��ور سه ش��نبه 
مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین حداقل جریمه 
نق��دی مندرج در ماده)14( قانون توس��عه ابزارها و 
نهاده��ای مال��ی جدید ب��ه منظور تس��هیل اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی 
را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
مرکزی ابالغ کرد. هیات وزیران به پیشنهاد شورای 
عالی بورس اوراق بهادار و به استناد تبصره)1( ماده 
)14( قانون توس��عه ابزاره��ا و نهادهای مالی جدید 
به منظور تس��هیل اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
چهل وچهارم قانون اساسی � مصوب 1388� تصویب 
کرد: 1� حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده )14( 
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور 
تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم 
قانون اساس��ی، مبلغ 25 میلی��ون )25.000.000( 
ری��ال و حداکثر میزان آن 2 میلیارد و 500 میلیون 
)2.500.000.000( ریال تعیین می ش��ود.-2 مبالغ 
من��درج در آیین نام��ه اجرای��ی م��اده )14( قانون 
مذک��ور موض��وع تصویب نام��ه ش��ماره 173265/

ت45676 ه- م��ورخ دوم آذرماه 90 مطابق بند )1( 
ای��ن تصویب نامه، تعدی��ل و تمامی مبالغ مندرج در 

آیین نامه مذکور 2.5 برابر افزایش می یابد.

روند ورود تعاونی ها 
به بازار سرمایه تسهیل شد

ماش��اءاهلل عظیمی، عضو ش��ورای عال��ی بورس، 
با اش��اره به پیگیری ه��ای اتاق تعاون��ی ایران برای 
پذی��رش تعاونی ها در بازار س��رمایه اظهار داش��ت: 
موافقت اولیه توس��ط رییس س��ازمان بورس اوراق 
بهادار صادر ش��ده اس��ت.عظیمی با اشاره به اصالح 
س��اختار بورس برای حضور پرق��درت بخش تعاونی 
طب��ق سیاس��ت های برنامه پنجم توس��عه کش��ور 
گف��ت: عضویت وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
در ش��ورای عالی ب��ورس، پیش بینی ش��رکت های 
تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور 
مجوز برای آنها ش��امل ش��رکت های تامین سرمایه، 
بانک های س��رمایه گذاری، کانون ها و کارگزاری ها و 
همچنین س��هم 50 درصدی از تش��کیل سرمایه در 
بازار بورس توس��ط بخش تعاونی در سال های برنامه 

پنجم پیش بینی شده است.

رشد عرضه پتروشیمی ها در بورس 
آرامش را بر بازار حاکم می کند

کارگ��زاری  مدیرکاالی��ی  موس��وی،  ج��واد 
اطمینان س��هم گف��ت: در معامالت ای��ن روزهای 
ت��االر پتروش��یمی بورس کاالی ای��ران، اگر حجم 
عرض��ه محص��والت پتروش��یمی افزای��ش یاب��د، 
کاالها ب��دون رقابت مورد معامله ق��رار می گیرند 
ام��ا همچن��ان حج��م عرض��ه برخ��ی محصوالت 
اندک اس��ت.وی افزود: افزای��ش عرضه تعدادی از 
محص��والت پتروش��یمی می توان��د از رقابت برای 
خری��د آنه��ا بکاهد و آرامش را ب��ر روند معامالت 
حاک��م کند.ب��ه اعتق��اد مدیرکاالی��ی کارگ��زاری 
اطمینان س��هم، با توجه به عدم کش��ش در بازار 
داخل ب��ه نظر نمی رس��د که معامله گ��ران حاضر 
ب��ه خرید محصوالت پتروش��یمی ب��ا نرخ های باال 
باش��ند، چراکه در روزهای گذش��ته هم قیمت ها 

در بازار آزاد روندی نزولی داش��ته اس��ت.

دومین روز پیاپی رشد شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
سه ش��نبه بازار سهام با 246 واحد رش��د در ارتفاع 63 
هزار و 316 واحدی ایستاد. عالوه بر این تمام شاخص ها 
در تاالر شیش��ه ای روند صعودی داش��ت و دومین روز 
پیاپی مثبت برای بورس رقم خورد. همچنین ش��اخص 
قیم��ت )وزن��ی - ارزش��ی( 105 واحد، ش��اخص کل 
)هم وزن( 34 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 31 واحد 

رشد را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

بحران مالی یونان موجب کاهش شاخص سهام آسیا شد
ارزش سهام شرکت های آسیایی روز سه شنبه کاهش پیدا کرد، زیرا پیشرفت ناکافی 
گفت وگوها میان کشور به شدت بدهکار یونان و طلبکار آن، سرمایه گذاران را در وضعیت 
عدم اطمینان قرار داد. ش��اخص ام. اس. س��ی. ای آسیا پاسیفیک به جز ژاپن در ساعت 
17:00 بامداد روز سه شنبه به وقت شرق آمریکا 0,3 درصد کاهش پیدا کرد. درحالی که 
ش��اخص س��هام چین دیروز افزایش پیدا کرد، شاخص سهام کره جنوبی، هنگ کنگ، مالزی و 
تایلند کاهش یافت. در نشست وزرای دارایی منطقه یورو، وزیران از گفت وگوها استقبال کردند 
و گفتند: برای یک قرارداد پول در مقابل اصالحات اقتصادی، کارهای بیشتری باید انجام شود. 

ریچارد کوچینوس، رییس بخش استراتژی بازار 10 ارز اصلی بانک سیتی 
در آمریکا اعالم کرد: مذاکرات میان یونان و طلبکارانش پیشرفت داشته 
است، لیکن پیشرفت بیشتر این مذاکرات منوط به نتیجه مثبت بررسی 
برنامه های جاری اس��ت. به عبارت دیگر، داس��تان تغییری نکرده اس��ت. 
ش��اخص نیکی چین نیز 0,6 درصد کاهش یافت. شاخص سهام آمریکا 
نیز پس از نشس��ت کشورهای عضو منطقه یورو کاهش پیدا کرد، اندازه 
شاخص های داووجونز و اس. اند. پی 500 هر یک 0,5 درصد کمتر شدند. 

ترس از یمن، بورس عربستان را زمین گیر کرد
بازار سهام عربستان سعودی پس از انتشار تصاویر و اخباری درباره اعزام تانک های 
عربس��تان به مرز یمن و تش��دید نگرانی درباره اوضاع امنیتی با افت قابل مالحظه در 
ش��اخص ها روبه رو شد. چنان که شاخص اصلی بورس عربستان سعودی از این رویداد 
امنیتی متاثر ش��د و به میزان قابل مالحظه 1,3درصد در پایان معامالت س��قوط کرد.  
بهای نفت نیز یکی از عوامل موثر در کاهش ارزش بورس عربس��تان بود به گونه ای که 
ب��ا بروز نش��انه هایی از بهبود وضعیت تولید نفت ش��یل در آمری��کا، بهای نفت برنت 
دری��ای ش��مال با کاهش به زی��ر 65 دالر رفت و متعاقب آن بورس عربس��تان نیز با 

افت مواجه ش��د. ارزش سهام شرکت عربستانی صنایع اساسی و 
پتروشیمی )س��ابک( نیز 3,2 درصد کاهش داشت؛ تغییراتی که 
تابع بهای نفت در بازارهای جهانی نیز هس��ت. در سایر بازارهای 
عرب��ی خلیج فارس نیز اوضاع رو به راه نبود. ش��اخص های اصلی 
قط��ر، پنج ص��دم درصد، کوی��ت، یک دهم درص��د و بحرین نیز 
یک دهم درصد کاهش را به خود دیدند، اما ش��اخص پادش��اهی 

عمان سه صدم درصد رشد داشت. 

از نگاه کارشناسان

بداخالقی ها در بورس مشهود است

تس��نیم - نکته ای که در مورد بورس در ش��رایط فعلی وجود دارد اینکه هیچ عامل 
منف��ی ب��ه لحاظ اقتصادی وج��ود ندارد که بتواند بر بازار س��هام اثر منف��ی بگذارد. از 
نظ��ر اقتصادی با توجه به متغیرهای اقتصادی مثل س��ود، کاهش ش��اخص های فعلی 
بورس و س��هام غیرقبول اس��ت. نکته مهم این اس��ت که س��ازمان بورس، حمایتش از 
س��هامداران را در اولویت قرار دهد، چراکه س��هامداران جزو س��رمایه س��ازمان بورس 
هستند و نه حقوقی ها. تمام مسئوالن اجرایی کشور همچون رییس جمهور، معاون اول 
رییس جمهور، رییس فعلی و س��ابق س��ازمان بورس، رس��ما بارها و بارها از سهامداران 
جزء -مردم- دعوت به س��رمایه گذاری در بورس کرده اند و مردم نیز به پشتوانه همین 
تاکیدات س��رمایه خود را وارد بورس کرده اند، در چنین فضایی وظیفه س��ازمان بورس 
است که از این افراد حمایت کند. البته نشانه های این حمایت در سازمان بورس وجود 
دارد. نکته مهم بحث بداخالقی هایی اس��ت که از س��وی برخی حقوقی ها بعد از بیانیه 
لوزان ش��اهد بوده ایم. البته نوسانگیری جزو الینفک بازار سهام است اما سازمان بورس 
برای کنترل این بازار س��هام می تواند جلوی این نوسان گیری های حقوقی ها که موجب 
بی اعتمادی س��هامداران جزء می ش��ود را بگیرد. اگرچه سازمان بورس ابزارهای قانونی 
برای این کار را ندارد ولی می تواند به عنوان کنترل کننده و ناظر اصلی بازار از ابزارهای 
کافی خودش برای کنترل استفاده کند. کمبود نقدینگی و کم شدن اعتماد سهامداران 
جزء به بازار به خاطر رفتار ناش��ی از حقوقی های بازار س��هام است. این مسئله فارغ از 
هرگونه بحث سیاس��ی مهم ترین مش��کل بازار سهام است که مس��ئوالن باید برای آن 
چاره  ای بیندیش��ند که البته این کار خیلی دش��وار نیست. براس��اس اعالم معاون اول 
رییس جمه��ور نقدینگ��ی موجود در بازار بیش از 650 هزار میلیارد تومان اس��ت که با 
سیاس��ت های پولی و اعمال مش��وق های اقتصادی بخش��ی از این نقدینگی می تواند به 
سمت بازار سهام سوق یابد. پیشنهاد مهمی که در این زمان به مسئوالن بورس می توان 

ارائه کرد، کنترل و نظارت دقیق در بازار سهام در 45 روز آینده است. 

۳ راهکار بهبود شرایط بورس

مهر - با این نرخ سود بانکی، اتفاقی در حوزه های بانکی و بورس نمی افتد. بازار بورس 
ب��ا توجه به وضعیتی که دچار آن اس��ت، نمی تواند بهره برداری و تاثیری از کاهش نرخ 
سود ببرد. سیاس��ت گذاری ها در بازارهای مختلف باید مکمل یکدیگر باشند. بازار پول 
و س��رمایه تامین مالی تولید و کاال را بر عهده دارند و تا وضعیت آنها مش��خص نباشد 
نمی توان به وضعیت س��ایر بازارها کمکی کرد. بازار سهام ما حساس است و باید با دید 

بلندمدت به آن نگاه کرد. 
نیاز فعلی بازار س��هام اعتماد اس��ت. اگ��ر از اقتصاد بازار تبعی��ت می کنیم و اقتصاد 
آزاد در نظر گرفته می ش��ود باید ش��رایط بازار را پذیرفت و نمی توان بورس را دستوری 

مدیریت و اداره کرد.
تغییر ریاس��ت سازمان بورس در آن مقطع، کار درس��تی نبود و این تغییر زمانی 
صورت گرفت که مس��ئول فعلی بازار س��هام ب��ه دلیل عدم تجرب��ه کافی نمی تواند 
س��ازوکار جدی برای بهبود اوضاع بورس پیش��نهاد کند و جسارت تغییر را ندارد و 
این عوامل بازار س��هام را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت. س��ه راهکار جدی برای 
بهبود ش��رایط بورس وجود دارد. اول باید مدیریت بازار س��هام ش��امل تیمی باشد 
که به زوایای بورس آش��نا باش��ند نه اینکه براساس گفته های چند نفر بازار راهبری 
ش��ود، دوم اینکه دولت در بازار سهام دخالتی نکند و قیمت گذاری و عرضه و تقاضا 
را بر عهده بازار بگذارد و س��وم اینکه خود سازمان بورس صندوقی را شکل داده که 
مقام ناظر از طریق آن بر بورس نظارت و به خرید وفروش اقدام می کند که در هیچ 
بورس��ی در دنیا این گونه نیس��ت که بر این وضعیت تجدیدنظ��ر کند، زیرا در هیچ 
کجای دنیا مقام ناظر در فعل و انفعاالت بورس دخالتی ندارد. رویکردهای حاکم بر 
بازار سهام شرایطی را به وجود آورد که این بازار وضعیت نامطلوب و نگران کننده ای 
دارد و اعتماد از آن رخت بر بسته است و رییس سازمان بورس و وزیر اقتصاد باید 

این اعتماد را به بازار س��هام بازگردانند. 

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس کاال

محسن علی حسینی
استاد دانشگاه و کارشناس بازار سهام

حیدر مستخدمین حسینی
کارشناس مسائل اقتصادی و بازار سهام



در ای��ن هفته ب��ه دنبال اعالم 
ش��رکت پتروشیمی جم مبنی بر 
 EX3 تولی��د و عرض��ه محصول
در ب��ورس کاالی ای��ران، قیمت 
ای��ن محص��ول در ب��ازار کاهش 
قابل توجه 1100 تومانی پیدا کرد 
و امیدها به عادی شدن معامالت 
این محصول در بورس کاال و بازار 

افزایش یافت. )نمودار 1(
ب��ا ای��ن ح��ال و باوجود عرضه 
4004 ت��ن از ای��ن محص��ول از 
س��وی ش��رکت پتروشیمی جم 
و نیز 1100 تن توس��ط ش��رکت 
پتروشیمی شازند، تقاضای بسیار 
زیادی ب��رای خرید این محصول 
در ب��ورس کاال به ثبت رس��ید و 
در نهایت این محصول )مانند سه 
ماه گذش��ته( به صورت تسهیم به 
نسبت معامله شد. )جداول 1 و 2(

تناق��ص عنوان ش��ده می تواند 
حکای��ت از دو موض��وع داش��ته 
باش��د. اول اینک��ه ب��ا توج��ه به 
افزای��ش عرض��ه، هنوز هم تقاضا 
برای خرید این محصول زیاد است 
)و این تقاضا واقعی اس��ت( که در 
این صورت نمی بایست بازار با این 

شدت واکنش قیمتی نشان می داد 
و بنابراین کاهش قیمت ادامه دار 
نبوده و کامال مقطعی است. این در 
حالی است که بررسی های میدانی 
از مصرف کنن��دگان این محصول 
نشان می دهد قیمت های کنونی 
آن با توجه به قیمت تمام ش��ده 
محص��والت تولیدی و هزینه های 
جانبی به صرف��ه نبوده و تعدادی 
از تولیدکنندگان، میزان تولیدات 
خود را کاهش داده تا وضعیت این 

محصول تعیین تکلیف شود. 
دوم اینک��ه عده ای با افزایش 
تقاض��ا در ب��ورس کاالی ایران 
س��عی دارن��د از کاهش بیش��تر 

قیمت ه��ا در ب��ازار جلوگی��ری 
ک��رده و در فرص��ت مناس��ب 
نس��بت ب��ه ف��روش محصوالت 
خود به قیمت های باال اقدام کند. 
ه��ر چند اقدامات مناس��ب 
و موثری جهت شفاف س��ازی 
معام��الت در ب��ورس کاالی 
ای��ران ص��ورت پذیرفته و به 
جرات می توان گفت، شفافیت 
معامالت��ی در آن نس��بت ب��ه 
بس��یاری از بورس های کشور 
در س��طح باالتری ق��راردارد، 
ول��ی ب��ه نظر می رس��د انجام 
اقدامات پیش��نهادی در ادامه 
بتوان��د از وق��وع مش��کالتی 

مانن��د آنچه ک��ه در معامالت 
این محص��ول به وجود آمده، 

جلوگیری کند: 
1-  اطالع رس�انی موث�ر و 
مناس�ب در م�ورد اوره�ال 
کارخانج�ات: هر چند این امر 
مدتی قبل از اورهال در س��ایت 
بورس، س��ایت عرضه کننده و... 
مش��خص می ش��ود اما چنانچه 
برنام��ه اوره��ال کارخانجات از 
چند ماه زودتر و به طور رسمی 
اعالم ش��ود ای��ن امر می تواند از 
ران��ت خبری جلوگیری کرده و 
خری��داران نیازه��ای خود را در 
زمان های مناسب برطرف کنند. 

2-  بازبینی سایت بهین یاب 
در فواص�ل زمانی میان مدت: 
ه��ر چن��د بس��یاری از خریداران 
محص��والت پلیمری در س��ایت 
بهین یاب ثبت نام کرده و ش��رایط 
اولیه را برای خرید از بورس کاالی 
ای��ران اح��راز کرده اند اما در طول 
زمان بروز شرایطی می تواند آنها را 
به تولیدکنندگان غیر فعال یا کمتر 
فعال تبدیل کند که در این صورت 
باید اقدامات الزم جهت به روزآوری 

اطالعات آنها به عمل آید. 
3-  جبران کمبود نقدینگی: 
قطعا کمبود نقدینگی یکی از موانع 
کنونی در ورود تولیدکنندگان به 
ب��ورس کاال بوده که بس��یاری از 
آنها ترجیح می دهند محصوالت 
درخواس��تی خود را با قیمت های 
باالت��ر اما به ط��ور اعتباری از بازار 
خریداری کنند. لذا به نظر می رسد 
بازبین��ی قوانین بازدارنده اعطای 
تس��هیالت از س��وی شرکت های 
کارگ��زاری، می توان��د منج��ر به 
تخصی��ص هدفمن��د اعتب��ارات 
ب��ه تولیدکنندگان ش��ده که در 
این صورت ع��الوه بر بهره مندی 
تولید، ش��بهات دخالت دالالن در 

معامالت نیز از بین می رود. 

 EX3 بررسی وضعیت معامالت پلی اتیلن سنگین اکستروژن

بازار آتی س��که که عموما جهت 
پوش��ش ریس��ک معامالت نقدی 
سکه بوده و مبتنی بر دارایی سکه 
به��ار آزادی طرح امام  )ره( اس��ت 
که در حال حاضر در بورس کاالی 
ایران در حال معامله است. این بازار 
هرچند وق��ت یک بار در دوره های 
رک��ود و رون��ق قرار گرفته، ولی در 
ش��ش س��ال گذش��ته که از شروع 
راه اندازی این بازار می گذرد، انجام 
معامالت به صورت تلفنی و با روش 
سنتی انجام می شد. خوشبختانه با 
پیگیری های به عمل آمده و تجربه 
موفق معامالت آنالین بازار س��هام 
و حمایت مس��ئوالن بورس کاالی 
ایران از اردیبهشت ماه سال 94 این 
ب��ازار نیز مجهز به معامالت آنالین 
شد. به طوری که نرم افزار مربوطه در 
حال حاضر برای انجام این معامالت 
در حال کار بوده و حدود یک چهارم 
از مش��تریان فعال فعلی دارای کد 
معام��الت آت��ی س��که هس��تند و 

دارن��دگان م��دارک با رش��ته های 
اقتصاد، مدیریت مالی وحسابداری 
بدون آزمون و رش��ته های دیگر با 
گذراندن آزمون مربوطه و با مراجعه 
به یکی از کارگزاران دارای مجوز و 
در اختیار داشتن کاربری و پسورد 
سامانه معامالتی این نوع معامالت، 
می توانند نسبت به خریدوفروش در 
این بازار اقدام کنند. امید اس��ت با 
ش��روع دوره رونق، حجم این بازار 
با توجه به فراهم شدن زیرساخت ها 
با س��رعت بیش��تری توسعه یابد و 
یکی از نگرانی های فعاالن این بازار 
ک��ه همانا دسترس��ی به معامله گر، 
کارگ��زار و تلفن ه��ای همزمان در 
مواقع ش��وک بازار بود نیز برطرف 

شده است. 
 روند قیمتی فعلی بازار

آتی سکه 
معام��الت آت��ی س��که از س��ال 
گذش��ته همچنان در رکود به س��ر 
می برد به طوری که ارزش معامالت 
نس��بت به ماه مش��ابه سال گذشته 
از کاه��ش 500 درص��دی حکایت 

دارد. این وضعیت بیش��تر متاثر از 
وضعیت قیمت های سکه نقدی در 
بازار اس��ت که در این مدت نه تنها 
رش��د نداش��ته بلکه کاهش قیمت 
نیز داش��ته اس��ت. با توجه به عامل 
کاهش��ی زمان، از س��ال گذش��ته 
این بازار بیش��تر در راس��تای روند 
منفی بوده اس��ت و همین مس��ئله 
خوش��بینی به ادامه روند منفی را 
نیز باعث ش��ده است اما با توجه به 
سود مورد انتظار در بازار ها  )بازده 
بدون ریسک معادل 20 درصد( که 
همانا سود بانکی است، افت بیش از 
ای��ن در قیمت ه��ا در بازار آتی تنها 
منوط به افت بیشتر در بازار نقدی 
 سکه خواهد بود. با قیمت های فعلی 
روز گذش��ته دالر مع��ادل 3305 
توم��ان و نرخ جهانی طال برمبنای 
اون��س 1185 دالر، قیم��ت س��که 
ح��دود 930-928 ه��زار تومان بر 
آورد می ش��ود و با توجه به قیمت 
طالی آب ش��ده 414500 تومانی، 
قیمت سکه حدود 933 هزار تومان 
خواه��د ب��ود که در حال حاضر نیز 

تقریب��ا قیم��ت در ب��ازار در همین 
حدود است و حباب قیمتی خاصی 
در بازار مشاهده نمی شود. بر آورد ها 
 از ثبات قیمتی س��که در س��طوح 
920 هزار تومانی به عنوان حمایت 
به عن��وان  تومان��ی  و 960 ه��زار 
مقاوم��ت طی دس��ت کم دو هفته 

آینده حکایت دارد. 
فرصت آربیتراژ در بازار 

آتی سکه 
فرصت آربیتراژ در بازار معموال در 
زمانی ک��ه حباب قیمتی مثبت در 
ب��ازار بوده یا باالتر بودن بازده مورد 
انتظار از بازده بدون ریسک  )اینجا 
20 درصد( محتمل است. با توجه به 
جدول زیر که براساس قیمت تسویه 
روز دوشنبه )94/02/21(  بازار آتی 
س��که محاسبه شده است. می توان 
دریافت ک��ه تقریبا فرصت آربیتراژ 
در حال حاضر در بازار وجود ندارد و 
همین مسئله نیز یکی از فاکتورهای 
بس��یار مه��م برای کاه��ش ارزش 
معامالت در بازار اس��ت. البته دلیل 
دیگ��ر اف��ت ارزش معامالت، فاصله 

بس��یار کم در سررسیدهاس��ت که 
افت قیمت بیش از پیش را تنها در 
صورت ادامه روند نزولی توجیه پذیر 
می کن��د، چ��را که به عن��وان مثال 
فاصله قیمتی سررسیداردیبهش��ت 
ماه  )936477 تومان( و سررس��ید 
آبان م��اه  )995361 توم��ان( ک��ه 
حدود ش��ش م��اه خواه��د بود در 
 حال��ت ع��ادی مع��ادل ب��ا حدود 
10 درص��د باش��د درحالی ک��ه این 
فاصل��ه در حال حاض��ر کمتر بوده 
و معادل با مقدار 6.3 درصد اس��ت 
و همین مس��ئله ریس��ک احتمالی 
موقعیت فروش را در میان مدت باال 
می ب��رد، چرا ک��ه هر افزایش نرخی 
باالی س��طح 960 هزار تومان برای 
س��که نقدی فاصله قیمتی در بازار 
آت��ی را به س��رعت افزایش می دهد 
و باع��ث جهت گیری ش��دید تر در 
بازارآت��ی خواه��د ب��ود. ب��ه همین 
منظ��ور در حال حاضر ریس��ک باال 
در اتخاذ موقعیت باعث ش��ده بازار 
فرسایش��ی و همراه با کاهش ارزش 

معامالت باشد. 

وضعیت بازار آتی سکه پس از راه اندازی معامالت آنالین 

نگاهی به معامالت آنالین آتی سکه 

بیش از 16 ماه اس��ت که بازار س��رمایه 
درگیر نوس��انات دوره ای و استراتژی غالب 
بین سرمایه گذاران نوسان گیری بوده است. 
در بین سهام بازار س��رمایه دو سهم سایپا 
و ایران خودرو به شکل دوره ای با نوسانات 
مناس��بی همراه بوده اس��ت و در هر دوره 
حدود 40درصد نوس��ان را تجربه کرده اند. 
به نظر می رس��د تا زمانی که قیمت در این 
محدوده نوس��ان حرکت می کن��د بهترین 
اس��تراتژی برای معامله نوسان است. خرید 
در محدوده کف تراکم و فروش در محدوده 
س��قف تراکم تکنیک مناسبی برای دوران 
رکود در بازار س��رمایه است. در کوتاه مدت 
س��طح حمایتی قوی ای��ران خودرو 2450 
ریال و س��طح مقاومت 3200 ریال و برای 
سهام س��ایپا س��طح حمایتی قوی 1100 
ری��ال و مقاومت قوی 1550 ریال اس��ت. 
تا زمانی که قیم��ت از این محدوده خروج 
نکرده دنبال فرصت های معامالتی رونددار 

نباشیم. 

نوسان گیری محض! 

چهارشنبه
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تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

معاونت شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 توضیحات معاون بورس 

از ماجرای مبین
ب��ه گ��زارش اقتصاد آنالی��ن، صبح روز گذش��ته، 
تع��دادی از س��هامداران ب��ورس برای اعت��راض به 
عملکرد مدیران بازار س��رمایه و رفت��ار وزیر اقتصاد 
در مواجه��ه با بازار س��رمایه در محل ت��االر حافظ 
تجمع کردند. عمده ترین خواس��ته های این افراد که 
هم به صورت ش��فاهی و هم در بنرهایی در دس��ت 
آنها دیده می شد، توقف عرضه های اولیه در روزهای 
رکودی بازار، ش��فاف ش��دن اطالعات ش��رکت های 
بورسی به ویژه پتروشیمی و پاالیشگاه ها و رسیدگی 

به فساد برخی از مدیران بورسی بود. 
عل��ی صحرایی درب��اره وقایع دیروز ت��االر حافظ 
گفت: عرضه اولیه در اختیارشرکت بورس یا سازمان 
بورس نیست، بلکه در اختیار ناشر و سهامدار عمده 
است. عرضه اولیه می تواند هم در شرایط رونق باشد 
و هم در شرایط رکود. بنابراین وقتی شرکت ها آماده 
ش��دند، آماده عرضه می شوند. همچنین روند کشف 
قیمت سهم در خود بازار و توسط همین سهامداران 

انجام می شود. 
در داستان »مبین« تخلف نشده

معاون بازار ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
درباره ش��ائبه تخلف در ابطال معامالت س��هم تازه 
عرضه ش��ده مبین گفت: در مورد مبین داس��تان به 
این ش��کل اس��ت که کش��ف قیمت به عهده بورس 
نیست و فقط مکانیزم کشف قیمت در اختیار بورس 
است. خریداران عمده و عرضه کننده، قیمت عرضه 
را به نحوی کش��ف می کنند که از لحاظ کارشناسی 
برای آنها مناس��ب باش��د. هرچند ک��ه این موضوع 
حت��ی در برنامه پایش مورد بررس��ی ق��رار گرفت و 
آقای صدرحس��ینی گفتند که این سهم 450 تومان 
می ارزی��د یا هر ع��دد دیگری که ادعا ش��ود. اما به 
ه��ر حال تصمیم خریدار و فروش��نده در این قیمت 

دخیل نبود و این اعداد قابل پذیرش نبوده است. 
او افزود: در مورد ابطال معامالت مبین اصال تخلفی 
رخ نداده است. داستان مبین این بود که روز سه شنبه 
عرضه اولیه انجام ش��د و س��همیه بندی برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی صورت گرفت. گس��ترده ترین توزیع 
عرضه اولیه هم در این س��هم انجام شد. 5 هزار نفر از 
س��رمایه گذاران تصمیم گرفتند یا موفق شدند که این 
سهم را بخرند. از سوی دیگر روز چهارشنبه با توجه به 
اینکه ما سهمیه آنالین را 10 هزار عدد قرار داده بودیم 
و حداکثر امکان سفارش ش��ان 100 هزار سهم بود، با 
توجه به اینکه مبین بالغ بر 14 میلیارد سهام دارد، ولی 
چ��ون حداکثر امکان معامالت��ی روز قبل آن 10 هزار 
س��هم بود، در روز چهارشنبه قبل از ساعت 8:30 که 

زمان سفارش گیری بود، به 10 هزار تقلیل پیدا کرد. 
او افزود: از س��وی دیگر با توجه ب��ه مصوبه اخیر 
حج��م مبنا، ما باید در آخری��ن روز کاری هر هفته 
حجم مبناه��ا را تغییر دهیم. یکی از ش��رکت هایی 
هم ک��ه باید تغییر حج��م مبنا پی��دا می کرد، نماد 
مبین بود. بعد از ظهر که مدیریت فناوری ش��روع به 
تغییرات حجم مبنا کرد که از طریق ماژول مربوطه 
وارد می ک��رد، وقتی تغییری می دهد و آن را آپدیت 
می کند،  سیس��تم به صورت اتوماتیک آن تغییرات را 
ثب��ت می کند. به همین دلیل صبح یکش��نبه، تمام 
سفارش دهندگان با محدودیت 10 هزارتایی مواجه 
بودند و این گونه، ش��رایط منصفانه سفارش گیری از 
بین رفته بود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که 
تمام سفارش��ات حذف شوند و زمان سفارشات را به 

9:15 تغییر دادیم. 
صحرای��ی تصری��ح ک��رد: از س��وی دیگ��ر نحوه 
س��فارش گیری ها از طریق س��ه ابزار می تواند انجام 
ش��ود؛ دس��ته س��فارش، س��بد س��فارش و اردر یا 
س��فارش تنها. ما یک محدودیت برای ایجاد شرایط 
منصفانه در س��فارش های س��اعت 8:30 داریم و از 
طریق س��بد سفارش این کار را انجام می دهیم. این 
محدودیت سبد س��فارش هم تا ساعت 8:40 روی 
سامانه است. وقتی ما ساعت سفارش گیری مجدد را 
ب��ه 9:40 تغییر دادیم،  برخی از کارگزاری ها، امکان 
ارس��ال دسته سفارش که محدودیت حجمی ندارد، 
موفق ش��دند تعداد زیادی س��فارش ارسال کنند و 
هم زمان آن س��فارش گیری 9:15 بالغ بر 5 میلیارد 
س��فارش خرید برای مبین وارد شد و این تقاضای 
بیش از اندازه باعث شد که فشار به سامانه معامالت 

وارد شود. 
او اف��زود: در ی��ک زمان مح��دود، تعداد زیادی 
س��فارش ثبت ش��ده بود و س��امانه های کمکی از 
کار افتادن��د. ب��ه همی��ن دلیل کل ب��ازار متوقف 
شد. وقتی س��اعت 10 بازار را بازگشایی کردیم و 
س��هامدار عمده به دلیل تعهد عرضه ای که داشت، 
یعن��ی 10 درصد تعهد عرضه که 5 درصد از آن را 
برای کش��ف قیمت عرضه کرده بود، 2درصد برای 
کارکن��ان داده بود و قرار بود مابقی را در روزهای 
بعدی عرضه کند. در همان حال ما متوجه ش��دیم 
ک��ه برخی از کارگ��زاران توانس��تند حجم زیادی 
خری��د کنند. به عبارتی هم��ان عدد 18/5میلیون 
که در برخی رس��انه ها و سایت ها نوشته شد، برای 
46 نف��ر از س��رمایه گذاران خریداری ش��د. وقتی 
متوجه این موضوع ش��دیم، نماد را متوقف کردیم 
و با توجه به اینکه اختالل در س��فارش گیری بوده 

اس��ت، تصمیم گرفتیم معامالت را باطل کنیم. 
صحرای��ی گف��ت: ابط��ال معامالت ی��ک موضوع 
غیرمعمول نیست. در بازار روزهایی داشتیم که کل 
معام��الت بازار را باطل کردیم اما متاس��فانه عده ای 
انعکاس نادرستی از این موضوع داشتند. یکی از این 
تیترها این بود که بورس 18/5میلیون س��هام را به 
کدهای خاص انتقال داد. این نحوه انعکاس اطالعات 
غل��ط بوده و باعث س��لب اعتماد س��رمایه گذاران و 
تش��ویش اذهان عمومی بوده اس��ت. ای��ن کار اصال 
درست و حرفه ای نیست و دستگاه های مربوطه باید 

انگیزه این افراد را پیگیری کنند. 

مسیر شاخص در تمام روز صعودی نیست

زمان��ی ک��ه اعت��راض جای خود را به نشس��تن در 
صف خرید بدهد، ش��اخص کل نیز با ش��تاب نس��بتا 
زی��ادی می توان��د ای��ن م��وج را در دل خود منعکس 
کند. طی معامالت روز گذش��ته، ش��اخص کل بازار 
بورس اوراق بهادار تهران با 246/22 واحد رش��د به 
رقم 63316 واحد رسید. این افزایش 0/39 درصدی 
ش��اخص را می توان از محل صف نشینی معامله  گران 
کم تجربه ای دانس��ت که با مش��اهده رنگ س��بز بازار 
پ��س از اعتراض��ات یک روزه مقابل تاالر حافظ دچار 
اشتباه محاسباتی در مورد بازار شده اند. توزیع افزایش 
شاخص در روز گذشته تفاوت چندانی با روز پیشین 
خود نداش��ت. با گش��ایش بازار در س��اعت 9 صبح، 
ش��اخص کل با س��رعت زیادی در مس��یر صعودی 
ق��رار گرفت��ه و پس از گذش��ت یک س��اعت از بازار، 
ای��ن ش��اخص افزایش��ی ح��دود 290 را تجربه کرد. 
 ب��ازار ت��ا میانه س��اعت 10 نیز صع��ودی باقی ماند تا 
63،389/3 واحد به عنوان بیش��ترین رقم شاخص در 
روز گذشته به ثبت برسد. در ادامه، بازار روند نزولی 
را در پیش گرفته، صفوف خرید ناپدید شدند و قیمت 
نمادها به س��مت صفر تابلو نزدیک ش��دند. تنها در 
15دقیق��ه نهای��ی ب��ازار، تقاضا در بازار رویت ش��د و 
بدین ترتیب کورس��وی امیدی برای روز جاری باقی 
مان��د. ارزش معام��الت بازار در این جلس��ه در حدود 
146 میلیارد تومان به ثبت رس��یدکه در مقایس��ه با 
روز پیش��ین خود با افزایش��ی 40 درصدی همراه بود. 
در طرف مقابل تعداد معامالت با روز گذشته تفاوت 
چندانی نداش��ت و بدین ترتیب نرخ ارزش بر تعداد 
معامالت در قیاس با روز پیشین خود افزایش داشت. 
وقتی دو موضوع افزایش این نرخ و روند بازار در روز 
گذشته را در کنار هم قرار می دهیم، به واقعیتی تلخ 
مبن��ی بر فرصت طلبی فروش��ندگان و احتمال نزول 
شدید بازار در آینده نه چندان دور پی می بریم. بازار 
فرابورس ایران نیز ش��رایط مش��ابهی ب��ا بازار بورس 
داشت. در این جلسه، شاخص کل این بازار با 3/10 
واحد رشد به 7/729 واحد رسید و ارزش معامالت این 
بازار نیز در حدود 6/61 میلیارد تومان به ثبت رسید. 
خریدهای صندوق توس��عه بازار در روز دوش��نبه - که 
به نظر می رس��ید برای جلوگیری از تش��دید تجمعات 
مقابل تاالر حافظ صورت گرفته باش��د - بی پاس��خ نماند 
و معترضان را از مقابل این تاالر به پش��ت سیس��تم های 
معامالتی فرس��تاد. این تجمع اعتراضی با ش��عارهایی با 
مضمون »پایان دادن به تخلفات و مدیریت سوء« صورت 
گرفته بود، اما موضوع اصلی منفی بودن بازار اس��ت نه 
تخلفات موجود، چرا که در غیر این صورت، مثبت شدن 
بازار نباید به این اعتراضات پایان می داد. اما همان طور 
که در مطالب روزهای پیش اش��اره ش��د، این اعتراض 
تهدیداتی را برای بازار به همراه خواهد داشت. اعتراض 
به عنوان ابزاری برای تخلیه احساسات و به منظور آماده 
ش��دن برای پذیرفتن واقعیت ش��ناخته می شود. از این 
رو، می توان معامله گران را پس از این اعتراض، در زمره 
سهامداران تازه نفس پنداشت. ریسک های سیستماتیک 
بازار در جای خود قرار دارند و قیمت ها هنوز می توانند 
ب��ا کاه��ش همراه باش��ند، زمانی ک��ه این حقیقت را در 
کنار سهامداران تازه نفس قرار می دهیم، نمی توان آینده 

روشنی را برای یک ماه پیش روی بازار متصور شد. 
ب��رای جلس��ه معامالت��ی پی��ش رو، محتمل ترین 
س��ناریو، رش��د ش��اخص در 30دقیقه نخست بازار و 
بازگش��ت آن به مس��یر نزولی در ادامه است. اتفاقات 
اخیر، معامالت روزهای گذش��ته و نزدیک ش��دن به 
تاریخ تس��ویه حس��اب اعتبارها می توانند موید این 
موضوع باش��ند. لذا برای بازار در روز جاری نمی توان 
انتظار مش��اهده رنگ س��بز متداوم را در بازار داشت. 
در ای��ن می��ان حمایت های اصلی ش��اخص کل ارقام 
63 ه��زار واح��د و 62739 واحد به ش��مار می روند. 
س��ناریویی ب��ا احتمال وق��وع پایین تر نیز وجود دارد 
که بیان می کند رنگ س��بز همراه با گش��ایش بازار 
می تواند زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد و تا 
نیمه های بازار به طول بینجامد. این رخداد می تواند 
رنگ ش��اخص را تا پایان بازار س��بز نگه دارد اما قطعا 

مسیر شاخص در تمام روز صعودی نخواهد بود. 

شنیده ها و شایعات بازار
دانا: ش��نیده ها حکایت از رش��د قیمتی بیمه دانا تا 
400 توم��ان در ص��ورت تایی��د افزایش س��رمایه 300 

درصدی دارد.
کپرور: شنیده ها حاکی از تعدیل مثبت 30 درصدی 

در این نماد فرابورسی است
حس�ینا: زمزمه هایی مبنی بر ثبت افزایش س��رمایه 

شرکت در نیمه خرداد به گوش می رسد. 
گروه س�یمان: ش��نیده ها حکایت از ورود سیمان تا 

خرداد ماه به تاالر بورس صادراتی دارد. 
دکیم�ی: زمزمه هایی مبنی بر وعده برگزاری مجمع 
عمومی عادی دکیمی تا یک ماه آینده و همچنین تقسیم 
سود نقدی 80 درصدی در این نماد به گوش می رسد. 
توریل: شنیده ها حکایت از انعقاد قرارداد جدید برای 

ساخت ریل های متروی کشور را در این نماد دارد.
 کروی: ش��نیده ها حکای��ت از احتمال تعدیل مثبت 

بیش از 30 درصدی سود هر سهم در این نماد دارد.
گروه لبنی: شنیده شده که درخواستی مبنی برحدود 
5 درصد افزایش قیمت محصوالت لبنی طی نامه ای به 

دفتر معاون اول ریاست جمهوری ارسال شده است. 
 بیم�ه اتکای�ی: گوی��ا بیمه اتکایی افزایش س��رمایه 
31 درصدی از محل س��ود انباش��ته و ذخایر این شرکت 

در برنامه های خود قرار داده است.
مارگارین: ش��نیده ش��ده انجمن صنایع روغن نباتی 
ایران پیش��نهادات مختلفی را به سازمان حمایت جهت 
اخذ مجوز قابل قبولی برای افزایش قیمت ها ارسال کرده 
است که در صورت دریافت مجوز برای سهم مارگارین و 

صنعتی بهشهر بی تاثیر نیست. 
گروه خودرو: شنیده ها حاکی از آن است که قیمت خودرو 

در هفته آینده توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.

عمق بازار دریچه

 روز باقیمانده تا سررسیدارزش دالردرصد سود ساالنهاختالف با سررسیدقبلاختالف با سکه نقدیقیمت  )تومان( 

  3,352    934500 سکه نقدی 

5 3,359  15,44 93647719771977سررسیداردیبهشت

65 3,401  8,34 9483831388311906سررسیدتیر

126 3,474  10,57 9685903409020207سررسیدشهریور

187 3,570  12,71 9953616086126771سررسیدآبان 

248 3,653  12,91 10186398216221301 سررسید دی

علیرضا سلیمانی 
تحلیلگر بازار آتی سکه کارگزاری تامین سرمایه نوین

امیرحسین محمدی
کارشناس ارشد بورس کاال

2/212/152/82/72/1 تاریخ

---2,0525 پتروشیمی جم 

41,50029,320-16,36053,660 پتروشیمی شازند 

22,890-36,920-- پتروشیمی امیرکبیر 

2/212/152/82/72/1 تاریخ

 -   -  -  4,004  پتروشیمی جم 

 2,000  1,500  -  1,200  1,100  پتروشیمی شازند 

 750 -  380  -  -  پتروشیمی امیرکبیر 

)جدول 1( -  مقدار تقاضا-تن  )جدول 2( -  مقدار تقاضا-تن 
عرضه کننده عرضه کننده

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

حرف های درگوشی

نیما آزادی
کارشناس و تحلیلگر بورس
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تقریب��ا همه کارشناس��ان 
تغذی��ه در جهان روی وعده 
تاکی��د  صبحان��ه  غذای��ی 
می کنن��د و معتقدن��د ای��ن 
وع��ده به عن��وان اصلی ترین 
باید سرش��ار  وع��ده غذایی 
از مواد مغ��ذی و ویتامین ها 
باشد تا هم سالمتی جسمی 
فرد حفظ ش��ود و هم انرژی 
کاف��ی ب��رای رس��یدگی به 
کارهای روزانه خود را داشته 
باشد. اما گروه سرمایه گذاری 
»فرصت امروز«، پیش از این 
درخص��وص عص��اره مال��ت 
به عن��وان یک م��اده مغذی 
ب��رای مص��رف صبحان��ه یا 
میان وعده ها که از جو گرفته 
می شود گزارش��ی ارائه کرد. 
در گ��زارش فوق الذک��ر ب��ا 
کارشناسان حوزه  با  مباحثه 
به این مهم دست یافتیم که 
استفاده از مالت در دو بخش 
صنعت مواد غذایی و مصرف 
خانوار به کار گرفته می شود. 
در بخ��ش مص��رف خان��وار 
ک��ه عصاره مال��ت به صورت 
پ��ودری ی��ا مایع در س��بد 
به صورت مستقیم  خانواده ها 
مصرف می ش��ود که اغلب با 
نگاه دارویی به آن نگریسته 
می ش��ود و چن��دان رغبتی 
ب��رای اس��تفاده روزانه از آن 

وجود ندارد. 

یک ترکیب مغذی و 
خوشمزه

 ام��ا در بح��ث صنای��ع از 
عص��اره مالت به عن��وان پایه 
اصلی یا در پایه فرموالسیون 
به��ره گرفت��ه می ش��ود که 
خروج��ی نهای��ی ه��م مواد 
مغذی مالت را به همراه دارد 
و هم بیشتر شکل و شمایل 
و  ی��ک خوردنی خوش��مزه 
جذاب را به خ��ود می گیرد. 
در گزارش امروز سراغ یکی 
از ش��رکت هایی رفته ایم که 
چند محص��ول مختلف را با 
اس��تفاده از ترکی��ب عصاره 
مال��ت و ی��ک م��اده غذایی 
دیگر مانند عسل یا شکالت 

به دست آورده است. 
ش��رکت های  واق��ع  در 
ای��ران  در  ک��ه  اینچنین��ی 
به ص��ورت مح��دود در حال 
فعالیت هس��تند قصد دارند 
در تولی��د محص��والت چ��ه 
در بخ��ش عصاره ه��ا و چه 
کنس��انتره ها  بخ��ش  در 
نوش��یدنی های  تولید  جهت 
مال��ت به ج��ای اس��تفاده از 
رنگ های  و  س��نتتیک  مواد 
ش��یمیایی از مواد صددرصد 
عصاره  همین  مانند  طبیعی 
فاق��د هرگونه  مال��ت ک��ه 
افزودنی و نگه دارنده اس��ت 
اس��تفاده کنند ت��ا در کنار 

تولی��د یک محص��ول جدید 
و انجام یک س��رمایه گذاری 
بک��ر، به س��المت کودکان و 

جامعه هم کمک کنند. 

به عنوان  میرزای��ی  عباس 
نیرومالت  مجموعه  مدیریت 
زمین��ه  در  ک��ه  خراس��ان 
با  غذایی  محص��والت  تولید 
پایه عص��اره مالت تجربیات 
متعددی داش��ته اس��ت، به 
»فرصت امروز« می گوید: جو 
به عن��وان یکی از غالت مهم 
دارای بیش��ترین مقدار فیبر 
اس��ت.  نامحلول  و  محل��ول 
مواد غذایی تهیه شده از جو 
دارای ارزش غذای��ی باالیی 
بوده چرا که میزان پروتئین، 
فیب��ر، مینرال ه��ا )فلزات( و 
ویتامین های گروه B در این 
ماده نس��بت به موارد مشابه 
از مقدار بیش��تری برخوردار 
اس��ت. دم کرده ج��و به نام 
»چای هیپوک��رات« معروف 
است. تجربیات اخیر پزشکی 
مواد  ک��ه  می ده��د  نش��ان 

ج��و،  تش��کیل دهنده 
خاصیت درمانی دارند. 
ج��و همچنین عملکرد 
طبیع��ی  درمان ه��ای 
را تس��هیل می کن��د و 

بهبود می بخشد. 

محصوالتی که در 
جهان خریدار دارند

ای���ن  م��دی���ر 
درخصوص  مجموع��ه 
از  ک��ه  اس��تفاده هایی 

دنی��ا  در  ای��ن محص��والت 
می ش��ود، می گوید: با توجه 
به تن��وع ج��و و واریته های 
آن محص��والت متنوع��ی از 
آن تهی��ه می ش��ود ک��ه در 
ش��کل ظاه��ری محصوالت 
نیز موثر اس��ت. به دلیل این 
تنوع محصول و تکنیک های 
ش��رکت های  آن،  ف��رآوری 
بزرگی در دنیا در حال تولید 
این محصوالت هس��تند که 
بخش عظیمی از تجارت این 
محص��ول با ارزش را به خود 

اختصاص داده اند. 
توجه  ب��ا  می افزای��د:  وی 
ب��ه برآورد های انجام ش��ده 
در انگلس��تان و بازار جهانی 
ای��ن  درخواس��ت  می��زان 
محصول رو به افزایش است 
و ای��ن نش��ان از ارزش این 
محصول دارد. آمارها نش��ان 
می دهد میزان مالت تولیدی 
در سال ۲۰۰۰ معادل ۴۰۰ 
ه��زار تن بوده اس��ت که در 
س��ال ۲۰۰۵ به حدود ۵۲۰ 
هزار تن رس��یده اس��ت که 
افزایش ۳۰درصد  از  نش��ان 
تولید مالت دنی��ا دارد. این 

نش��ان  آم��ار 

می ده��د ک��ه با پیش��رفت 
علم ع��الوه ب��ر تولی��د جو 
به عنوان یک غل��ه با ارزش، 
محصوالت مال��ت جو نیز با 
ارزش بیش��تری مورد توجه 
ق��رار می گیرن��د. تولید این 
کش��ورهای  در  محص��ول 
خ��اور دور، آمریکای جنوبی 
بیش��تر  ش��رقی  اروپ��ای  و 
دنیاس��ت.  دیگ��ر  نق��اط  از 
گرچ��ه در بین کش��ورهای 
اروپای��ی انگلس��تان  یکی از 
بزرگ تری��ن تولید کنن��ده و 
جو  مالت  صادر کننده ه��ای 
اس��ت اما رقاب��ت اصلی بین 
کش��ورهای اس��ترالیا، کانادا 
و آمریکاس��ت. اگر به تولید 
مالت در کش��ور انگلس��تان 
توجه شود می توان به ارزش 
این م��اده غذایی س��اده اما 

پرارزش پی برد. 

 فرآورده های فانتزی 
مالت جو

میرزای��ی محصوالت��ی که 
از ترکی��ب مال��ت ج��و ب��ه 
دس��ت می آی��د و به عن��وان 
فرآورده ه��ای فانتزی از آنها 
یاد می ش��ود را به گروه های 

زیر تقسیم می کند: 
در  ۱- ش��کالت مالتی – 
ساخت این شکالت از عصاره 
مالت جو در مغز ش��کالت و 
پوش��ش آن اس��تفاده شده 

عالوه  می توان  و  اس��ت 
ب��ر تنوع در محصول به 
ارزش غذایی و تغذیه ای 

ای��ن م��اده در س��اخت 
شکالت اشاره کرد. 

۲- مال��ت کاکائوی��ی – 
این محص��ول به عنوان یک 
ویتامینه  صبحانه  ش��کالت 
ب��ا ارزش غذایی ب��اال مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
مالت��ی  س��وهان   -۳
این   –  )Puffed Barley(
م��واد  ترکی��ب  از  س��وهان 
با مالت تهیه  مختلف همراه 

می شود. 
ح��اوی  بیس��کویت   -۴
مالت جو - این بیس��کویت 
از آرد ج��و و مالت به عنوان 
شیرین کننده تولید می شود. 
۵- پودر شیر مالت – این 
محصول از ش��یر تازه گاو و 
همراه با پودر کاکائو و مالت 
تهیه  شیرین کننده  به عنوان 

می شود. 
ای��ن   – مال��ت  ن��ان   -۶
محص��ول که حاوی ۵ تا ۱۵ 
درصد مالت آس��یاب ش��ده 
ی��ا عص��اره مالت اس��ت در 
مقایس��ه با نان معمولی تیره 
رنگ تر و ش��یرین تر است و 
بافت نسبتا چسبنده ای دارد. 

مهم ترین نکته، گیرایی 
بازار

ادام��ه  در  میرزای��ی 
ش��ناخته  درخص��وص 
شدن این محصوالت در 
کش��ور و تالش ها برای 
بازار  آوردن  دس��ت  به 
و توج��ه م��ردم به این 
محص��والت می گوی��د: 
روی  س��رمایه گذاری 
محصوالت  ای��ن  تولید 
کار مش��کلی  چن��دان 
هم  ک��ه  چرا  نیس��ت، 
ماده اولیه این تولیدات 
که جو اس��ت به راحتی 
در ایران یافت می شود و هم 
ماش��ین آالت و دان��ش فنی 
الزم در کش��ور وجود دارد. 
بخش اساس��ی برای ورود به 
این ح��وزه، معرفی محصول 
و شناس��اندن آن ب��ه مردم 
اس��ت که نیاز به یک تالش 
پیوسته از رسانه ها، دولت و 

تولیدکنندگان را می طلبد. 
در واقع قبل از هر چیزی 
بای��د مردم ای��ن محصول را 

بشناس��ند و خ��واص آن را 
ت��ا  کنن��د  درک  به خوب��ی 
ب��ه م��رور زم��ان آن را ب��ه 
بس��یاری  جایگزین  عن��وان 
در  دیگ��ر  خوراکی ه��ای  از 
بگذارند.  سبد خوراکی خود 
این کارش��ناس معتقد است 
این محص��ول یک محصول 
تندرو نیس��ت و به اصطالح 
ب��ازار محص��ول کندروی��ی 
دارد و نیاز اس��ت تا با وقت 
و ان��رژی الزم ب��ا حمای��ت 
رس��انه ها و کم��ک دول��ت 
ب��ه م��ردم معرف��ی ش��ود. 
همچنین با تن��وع در تولید 
محصوالت مانند به کارگیری 
عصاره مال��ت در تولید انواع 
س��س های خوراکی، ترکیب 
با ش��یر یا حتی کره عصاره 
مال��ت، راحت ت��ر می ت��وان 
و  عرض��ه  ب��ازار  در  را  آن 
س��لیقه های مختلف را قانع 
ک��رد. البته برای ه��ر کدام 
از این محصوالت نیاز اس��ت 
کارشناس��ی  کاره��ای  ت��ا 
و نیازس��نجی ب��ازار انج��ام 
شود سپس س��رمایه گذاران 
عمل  وارد  بخش خصوص��ی 

شوند. 
پای��ان  در  میرزای��ی 
می��زان  درخص��وص 
س��رمایه گذاری ب��رای ورود 
به ب��ازار می گوید: بس��ته به 
اینکه شما قصد دارید کدام 
یک از ای��ن محصوالت را با 
چ��ه میزان��ی تولی��د کنید، 
مبلغ سرمایه گذاری متفاوت 
اس��ت اما ح��دود ۴ میلیارد 
توم��ان ب��ا ۴۰ نف��ر نیروی 
انس��انی نیاز اس��ت تا بتوان 
چن��د خط تولید برای س��ه 
یا چه��ار محص��ول متفاوت 
راه  ب��ه  خان��واده  ی��ک   در 

انداخت. 

گزارشی از سرمایه گذاری در حوزه محصوالت فرآوری شده از عصاره مالت

مالتشکالتهاییکهبهبازارمیآیند

نقطه شروع

پرورش شاه میگو
تجارتی سودآور

ش��اه میگو در واق��ع نوع��ی خرچن��گ دریایی 
جهش یافته اس��ت که از لحاظ علم زیست شناسی 
بین خرچنگ و میگو طبقه بندی می شود. این گونه 
ب��ه همراه خرچنگ ه��ا و میگو ه��ا به عنوان غذای 
دریایی بس��یار باارزش  و از لح��اظ اقتصادی مهم 
اس��ت. شاه میگو در زمان های قدیم به عنوان غذای 
گروه اش��راف به ش��مار می رفته و امروزه به عنوان 
غذایی لوکس در منوی بهترین رستوران های دنیا 

سرو می شود. 
شاه میگو به عنوان یکی از سودآور ترین محصوالت 
دریایی خوراکی در نظر گرفته می شود. به طورکلی 
ش��اه میگوی آب شیرین از آب های شور تا شیرین 
در دریاه��ا  )میزان نمک بین ۴ تا ۱۴ گرم بر لیتر 
را تحمل می کند(، دریاچه ها، رودخانه ها، آبگیرها 
و آب بند ها و در مناطق معتدل نیمکره ش��مالی و 
جنوبی زیست می کند. اسیدچرب غیراشباع امگا ۳ 
موج��ود در آن می توان��د در پیش��گیری و درمان 
آس��م در دوران کودکی و در افراد دارای مش��کل 
افزایش کلس��ترول خون مفید باش��د. امگا۳ تأثیر 
مثبتی در روند درمان میگرن، استرس، تنش های 
عصبی و افسردگی دارد. شاه میگو به دلیل داشتن 
ویژگی هایی مانند رژیم غذایی ارزان، توانایی حمل 
زن��ده به بازار، ارزش اقتصادی باال و بازارپس��ندی 
مناس��ب در دنی��ا از اهمیت اقتص��ادی و تجاری 
خاص��ی برخوردار اس��ت به گونه ای ک��ه به صورت 
انب��وه تولید ش��ده و صادر می ش��ود. س��ودآوری 
پرورش این گونه س��بب افزایش عالقه به تولید آن 
در س��طح جهانی شده اس��ت به گونه ای که تولید 
شاه میگوی پرورشی در دنیا از حدود 7۵ هزار تن 
در س��ال ۱99۰ به ۳8۶ هزار تن در س��ال ۲۰۰۰ 
و ۶۱۶ هزار تن در س��ال ۲۰۱۰ رسید. کشور های 
چین، ایاالت متحده آمریکا و اس��ترالیا بزرگ ترین 

تولیدکنندگان شاه میگو هستند. 

پرورش ش��اه میگو در کشورهای مختلف دنیا به 
روش های مختلفی مانند پرورش در اس��تخرهای 
خاک��ی ب��زرگ و کوچ��ک، اس��تخرهای متراکم، 
مخ��ازن  فایب��رگالس،  حوضچه ه��ای  ش��الیزار، 
پالس��تیکی، حوضچه ه��ای بتونی و اس��تخرهای 
قزل آال، توأم با کپورماهی��ان، قفس های توری در 
دریاچه ها و روش های دیگ��ر صورت می گیرد. در 
ایران ش��اه میگو در س��واحل جنوبی دریای خزر، 
ت��االب انزلی و دریاچ��ه مخزنی س��د ارس یافت 
شده و در س��ال های اخیر در سبد اقالم صادراتی 
ق��رار گرفته اس��ت. آذربایج��ان غرب��ی به عنوان 
دومین استان پرآب ایران بزرگ ترین تولید کننده 
شاه میگوی آب شیرین ایران است و در چند سال 
اخیر به طور میانگین ۲۵۰ تن شاه میگو در سال با 
ارزش بیش از ۵ میلیون دالر از دریاچه س��د ارس 
در استان آذربایجان غربی صید شده است. پس از 
آذربایجان غربی استان زنجان در رتبه بعدی تولید 

این محصول قرار دارد. 
 از آنج��ا ک��ه ش��اه میگو ها همه چیز خوارن��د و 
تنوع تغذیه ای باالیی دارن��د مانند یک جاروبرقی 
پاک کنن��ده از بقای��ای س��ایر گونه ه��ای آب��زی 
مانن��د دیگر ماهی ه��ا  )مثال پس��ماند های غذای 
کپورماهیان( تغذیه می کنند و س��بب تمیز شدن 
محی��ط از فض��والت می ش��وند. ای��ن موجودات 
انعطاف پذی��ری خوب��ی در برابر ش��رایط محیطی 
مختلف دارند. در اس��تخرهای پرورشی تا رسیدن 
به مرحل��ه عرضه به ب��ازار می ت��وان از رژیم های 
تغذی��ه ای مختل��ف اس��تفاده کرد. ب��رای کاهش 
هزینه می توان از ضایعات کش��تارگاه ها اس��تفاده 
کرد تا جیره پروتئین جانوری تأمین ش��ود. برای 
حصول حداکثر رشد بهترین میزان جیره پروتئین 
۴۰درص��د، چربی ۱۰ تا ۱۳ درصد و کربوهیدرات 
۲۰ درصد برآورد ش��ده و بهتری��ن زمان غذادهی 
قب��ل از غ��روب آفتاب اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
عناص��ری که در پ��رورش ش��اه میگو اهمیت دارد 
کلس��یم اس��ت  )بهترین میزان مصرف آن در آب 
۲۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در لیتر است(. شاه میگو بعد 
از پوس��ت اندازی برای س��اخت پوسته جدید خود 
نیاز به کلس��یم دارد و در صورت کمبود کلس��یم 
در آب و جی��ره غذای��ی موج��ود، ب��رای رفع نیاز 
خ��ود به همجنس خواری روی می آورد که س��بب 
کاهش عملکرد تجاری می ش��ود. تجزیه مواد آلی 
کف اس��تخر سبب کاهش س��طح اکسیژن استخر 
می شود که این مشکل را می توان با ایجاد چرخش 

در آب و با نصب هواده های پارویی اصالح کرد. 
با توجه به کاهش میزان جمعیت ش��اه میگو در 
منابع آبی ش��مال کش��ور به ویژه ت��االب انزلی در 
س��ال های اخیر، ب��ه منظور احی��ای جمعیت این 
آبزی ارزش��مند و با توجه به مش��کالت اقتصادی 
موج��ود در صنعت آبزی پ��روری، تولید و پرورش 
شاه میگو می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار شود 
و زمین��ه ارزآوری و توس��عه صنع��ت آبزی پروری 
را فراهم کند. کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند با 
توجه به زودبازده بودن طرح های شیالتی به ویژه 
شاه میگوی آب شیرین، جذب سرمایه های کوچک 
در این بخش می تواند نویدبخش آینده روشن این 
صنعت باش��د و عالوه بر ق��رار گرفتن محصوالت 
ش��یالتی در س��بد غذایی خانوارها، ارزآوری قابل 
توجهی هم عاید کارکنان این عرصه خواهد شد. 

سرنخ

تیوب های نجات دهنده

کالف اول
کنون��ی  وضعی��ت 
به  امروزی  زندگی های 
شکل هرچه ماشینی تر 
ش��دن پیش م��ی رود 
از ای��ن رو با اش��تغال 
زنان بی��رون از خانه و 
همزمان اش��تغال مردان، خانواده ها به سمت هرچه 
آماده تر بودن غذاها روآورده اند. امروزه فس��ت فودها 
در سراس��ر دنی��ا در روز میلیاردها دالر درآمد دارند 
و به گذران وعده های غذایی مردم کمک می کنند. 

بخ��ش زیادی از ای��ن وظیفه خطی��ر را هم انواع 
کنسروها و غذاهای بس��ته بندی انجام می دهند. اما 
چندی پیش خبری درخصوص یکی از انواع غذاهای 
کنس��روی خواندم که بس��یار جالب توجه و خالقانه 

بود. 
از ده��ه ۱9۶۰ می��الدی و همزمان ب��ا اوج گیری 
برنامه ه��ای فضایی روس��یه و آمری��کا، تهیه و تولید 
غذاهایی که قابلیت استفاده در جاذبه صفر را داشته 
باش��د مورد توجه دانشمندان قرار داشته و طی نیم 
قرن گذش��ته نیز پیشرفت های چش��مگیری در این 
عرصه ص��ورت گرفته اس��ت. مرکز نمایش��گاه های 
روس��یه در مس��کو غذاهایی را ب��ه بازدیدکنندگان 
عموم��ی فروخته اس��ت ک��ه از حیث بس��ته بندی 
چی��زی متفاوت از غذاهای بس��ته بندی ش��ده رایج 
اس��ت؛ غذاهایی فشرده شده در تیوب هایی به شکل 

خمیردندان! 
ای��ن تیوب ه��ا در ۱۱ م��دل مختل��ف و ح��اوی 
مواد غذای��ی متف��اوت ارائه ش��ده اس��ت که نش��ان 
می دهد آژانس فضانوردی روس��یه ب��ه ذائقه متنوع 
فضانوردان در سفرهای فضایی توجه ویژه ای دارد. از 
نکات جال��ب توجه این تیوب های غذایی می توان به 
غذاهای خاص موجود در آنها اش��اره کرده، غذاهایی 
نظیر گوش��ت بره و س��بزیجات، دس��ر پنیر و پوره 

زردآلو و سیب. 
درواق��ع ایده ای��ن غذاهای آم��اده می تواند وجهه 
مناس��بی برای س��رمایه گذاری داش��ته باشد چراکه 
احتماال توجه بس��یاری از گردش��گران، مس��افران، 
کوهنوردان و افرادی که خیلی س��فر می کنند را به 

خود جلب خواهد کرد. 

کالف دوم
چندی پیش گزارشی 
اح��داث  درخص��وص 
سالن س��ینما و کمبود 
زیرساخت های  بسیاری 
کش��ور  در  فرهنگ��ی 
این  ارائ��ه کردی��م. در 
گزارش به تعداد کم س��الن های سینما اشاره کرده و 
پتانسیل های بالقوه کشور درخصوص احداث ۱۳۰۰ 

سالن را عنوان کردیم. 
اما یکی دیگر از وجوه فرهنگی هنری کشور، تئاتر 
اس��ت که حتی به نسبت سالن های سینما مشکالت 
دوچندانی را متحمل شده است، البته که عدم توجه 
مس��ئوالن فرهنگی کش��ور به عرصه هنر و تئاتر هم 
بسیار اثرگذار اس��ت اما درخصوص تعداد سالن های 
مجهز تئاتر ما تقریبا در سراس��ر کش��ور با مشکالت 

فراوانی روبه رو هستیم. 
به تازگ��ی اتابک نادری، مدیر دفتر تئاتر اس��تان ها 
در خبری عنوان کرده که بحث امروز تئاتر استان ها 

ابتدا مکان اجراست، نه پول و اجرا. 
ما هم در این کالف به سرمایه گذاران و عالقه مندان 
بخش فرهنگ و هنر پیش��نهاد می دهیم قبل از هر 
چی��زی ب��ه فکر س��اخت و تجهیز س��الن های تئاتر 
باش��ند تا این هنر را که می تواند به ش��دت پول ساز 
باش��د و به عالوه عالقه مندان و هنرمندان بس��یاری 
هم در کش��ور برای فعالیت داریم به سمت پیشرفت 
س��وق دهیم، به هرحال در اکثر کشورهای دنیا تئاتر 
به عنوان یکی از عرصه های پول ساز و جذاب شناخته 

می شود. 

خبر

دکتر بابک جمالی

سرمایه گذاری روی تولید محصوالت 
و فرآورده های عصاره مالت چندان 
کار مشکلی نیست، چرا که هم ماده 
اولیه این تولیدات به راحتی در ایران 
یافت می شود و هم ماشین آالت و 

دانش فنی الزم در کشور وجود دارد. 
نکته اساسی برای ورود به این حوزه، 
معرفی محصول و شناساندن آن به 
مصرف کنندگان است که نیاز به یک 
تالش مستمر و بازاریابی گسترده دارد

شکوفه میرزایی

چهارمحال و بختیاری ظرفیت های 
باالیی برای سرمایه گذاری دارد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال 
و بختیاری ظرفیت های باالیی برای س��رمایه گذاری 

توسط بخش خصوصی دارد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، قاس��م س��لیمانی در جم��ع 
س��رمایه گذاران اظهار داشت: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ظرفیت های باالیی در حوزه گردش��گری، 
صنع��ت، آب معدنی، کش��اورزی، کش��ت و فرآوری 
گیاه��ان داروی��ی و. . . دارد ک��ه س��رمایه گذاران 

می توانند در این حوزه ها سرمایه گذاری کنند. 
وی ادامه داد: اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به 
واس��طه داشتن جذابیت های گردشگری فراوان یکی 
از اس��تان های گردشگری کش��ور است که دولت به 

این ظرفیت استان توجه بسیاری کرده است. 
قاسم سلیمانی گفت: این استان در مسیر توسعه و 
پیشرفت قرار گرفته و احداث خطوط راه آهن و ورود 
قطار به این استان زمینه پیشرفت و توسعه استان را 

چندین برابر کرده است. 
وی بیان کرد: قرار گرفتن استان در کنار دو استان 
ب��زرگ خوزس��تان و اصفهان یک��ی از ظرفیت های 
منطقه اس��ت که باید از این ظرفیت ها بهره بیشتری 

گرفته شود. 
استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مدیران 
اس��تان باید برای برای جذب سرمایه گذاران در ارائه 
مجوزات و خدمات، اقدامات مورد نیاز را انجام دهند 
و بای��د حمایت از س��رمایه گذاران را در دس��تور کار 

خود قرار دهند. 
وی تاکی��د ک��رد: مدی��ران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری باید در ارائه خدمات و مجوزات طبق قانون 
باس��رعت بیش��تر تالش کنند و برای محقق ش��دن 

سرمایه گذاری از هیچ تالشی فروگذار نباشند. 
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رشته های هنری دیگر کم درآمد نیستند
پردرآمدهای هنر را بشناسید

بس��یاری از رش��ته های هنر و ادبیات گاهی مورد 
تمس��خر قرار می گیرن��د و برای درآم��دزا نبودن یا 
نداش��تن منافع مالی، از طرف بسیاری از افراد طرد 
ش��ده اند. تصور بس��یاری این اس��ت که این رشته ها 
هیچ آینده ای ندارند و نمی شود با داشتن مدرک آنها 
شغل خوبی پیدا کرد. اما در جهان تجربه های جدید 
نش��ان داده این تصورات منس��وخ است و بسیاری از 
رش��ته های هنری در آینده می توانند به اشتغال های 
درآمدزای��ی خت��م ش��وند. س��ایت وورد وای��د لرن 
براس��اس نتایج یک تحقیق آکادمیک گزارش کرده 
فارغ التحصیالن هنر و ادبیات این روزها می توانند در 
تخصص های خودشان مشغول به کار شوند و جایگاه 
مهمی در محیط های شغلی ش��ان داشته باشند، چرا 
که بس��یاری از کارفرمایان به اهمیت توانمندی های 

این افراد پی برده اند. 
هنرها و علوم لیب�رال: مطالعات لیبرال در هنر 
باالتری��ن رتبه را به دس��ت آورده چرا که هزینه های 
آن هنگام تحصیالت در حد متوس��ط است، مدرکی 
انعطاف پذیر به دست دانش��جو می دهد که می تواند 
در ان��واع مش��اغل از آن اس��تفاده کند. این رش��ته 
مجموع��ه ای از حوزه های آکادمی��ک از جمله علوم 
سیاسی، مطالعات فرهنگی، آموزش و جامعه شناسی 
را گ��رد ه��م آورده تا ب��رای دانش��جویان یک دید 

بین رشته ای و فراگیر ایجاد کند. 
طراحی گرافیک: طراح��ی گرافیک برای هر دو 
حوزه تحصیل آنالین و حضوری در میان رش��ته های 
پردرآمد هنری قرار دارد. از آنجا که طراحان گرافیک 
حرف��ه ای می توانن��د موقعیت ه��ای مختلفی در هنر 
پی��دا کنند، می توانند درآمد باالیی داش��ته باش��ند. 
دانش��جویان طراحی گرافی��ک تئوری های طراحی، 
رنگ، عکاس��ی، تایپوگرافی، مفاهی��م وب، ارتباطات 
تصوی��ری و طراح��ی تبلیغ��ات را ه��م می خوانند و 

مهارت های مختلفی به دست می آورند. 
هنره�ای بص�ری و پرفورمن�س: گرفت��ن یک 
مدرک کارشناس��ی ارش��د در هنرهای نمایش��ی و 
بصری می تواند به دانشجویان دیدی بسیار حرفه ای 
بدهد. اس��تخدام ش��دن برای معلمی هنر در کالج ها 
بیشترین فرصت شغلی در این رشته است. شغلی که 
حقوقش قابل توجه اس��ت. دانشجویان این رشته ها 
گاه��ی مطالعات ش��ان را روی یک رش��ته مثل هنر، 
طراحی، موس��یقی یا تئاتر متمرک��ز می کنند. البته 
تخصص های بین رشته ای هم در این حوزه موجودند. 
بازی و طراحی رسانه های تعاملی: این رشته در 
مبحث درآمدزایی رتبه خوبی به دس��ت آورده است. 
دانشگاه های زیادی به ارائه کنندگان این رشته اضافه 
شده اند و همزمان شغل های حرفه ای موجود در این 
حوزه هم بیش��تر ش��ده اند. این رش��ته برنامه نویسی 
کامپیوت��ر را با انیمیش��ن، گرافی��ک و طراحی صدا 

ترکیب می کند و آموزش می دهد. 
هنرهای استودیویی: بخش قابل توجهی از ظرفیت 
اس��تخدام ها برای هنرمندان در این بخش فراهم شده 
اس��ت. مدرک الزم برای این حرفه ها از انواع رشته های 
هنری به دست می آید. شاخه حرفه ای برای اشتغال در 
هنرهای استودیویی بستگی به عالیق دانشجویان دارد 
و از نقاشی، مجسمه س��ازی، آهنگسازی تا انیمیشن و 

نمایش را در برمی گیرد. 
هنرهای نمایش�ی و درام: هنرهای نمایشی در 
مقاطع مختلف برای دانش��جویان تدریس می ش��ود 
و م��درک آن ب��رای به دس��ت آوردن یک ش��غل با 
درآمد کافی مناس��ب اس��ت. البته شرایط برای افراد 
در کش��ورهای مختلف متفاوت اس��ت. در بعضی از 
کش��ورها درآمد تولیدکنن��دگان و کارگردانان تئاتر 
به 90هزار دالر در س��ال می رس��د. در رشته درام و 
تئاتر به دانشجویانش بازیگری، خواندن، کارگردانی، 

طراحی و تئوری های درام را می آموزد. 
هن�ر عمومی: رش��ته هنر عمومی که در بسیاری 
از دانش��گاه های دنیا وج��ود دارد، فرصت های خوبی 
برای اش��تغال فراهم می کند. این رشته اغلب شامل 
آموزش ه��ای تاریخ��ی، فرهنگی و مردم ش��ناختی 

درباره هنر است. 
طراحی داخلی: مدرک طراحی داخلی از بسیاری 
دیگ��ر از مدرک های هن��ری کم هزینه تر به دس��ت 
می آید. البته رقابت در این حوزه فش��رده اس��ت اما 
طراحانی که می خواهند متفاوت باش��ند فرصت های 
بیشتری پیش رو دارند. اغلب دانشگاه ها در این رشته 
مطالع��ات معم��اری، نورپردازی و رن��گ را تدریس 

می کنند. 
رتوری�ک: تحصیل رتوری��ک می تواند به معلمان 
زب��ان و نویس��ندگان توانایی های عمیق��ی در درک 
زبان بدهد. دانش��جویان در این رشته ادبیات، شعر، 
روزنامه نگاری، نویسندگی پیشرفته و دروس دیگری 

از هنرهای کالمی و ارتباطات را می خوانند. 
هنرهای دیجیتال: هنرهای دیجیتال رشته تازه ای 
اس��ت اما در میان درآمدزاترین رشته های هنری قرار 
دارد. طراحان گرافیک و هنرمندان دیگری که مدرک 
هنرهای دیجیتال را دارند برای یافتن ش��غل مزایایی 
نس��بت به دیگران دارند. آنها مهارت هایی دارند که در 
دنیای جدید وب و اینترنت بسیار کارآمد است. در این 
رشته تمرکز روی هنرهای مدرن و کامپیوتر محور مثل 
ویدیوی وب، شبیه سازی سه بعدی و انیمیشن به اضافه 

مباحثی برای برنامه نویسی کامپیوتر است. 
مدیریت در هنرهای اس�تودیویی: این رش��ته 
باالتری��ن درآمد را میان رش��ته های هنری دارد که 
برای برخی به 110هزار دالر در س��ال هم می رسد. 
البت��ه به دس��ت آوردن این مدرک ه��م هزینه بردار 
است. دانشجویان این رشته روی جنبه های حرفه ای 
و کاری هنر از جمله مباحث حقوقی و قانونی، مالی، 

منابع انسانی و سرمایه گذاری تمرکز دارند. 
هنره�ای تبلیغات�ی: ب��ا توجه به دانش��گاهی که 
انتخاب می شود، مدرک هنرهای تبلیغاتی ممکن است 
عنوان های متفاوتی داش��ته باش��د؛ از هنر حرفه ای تا 
طراحی ارتباطات جمعی. هدفی که این رش��ته دنبال 
می کند ایجاد ذهنیت قوی برندینگ در دانش��جویان و 
برنامه ریزی و مدیریت اس��تراتژی است. البته در کنار 
اینها مباحث تئوریک هنر هم از اهمیت برخوردار است. 

همه رشته ها از لحاظ هزینه هایی که برای 
نیستند.  دانش��جویان می تراشند، یکس��ان 
معماری و رش��ته های هنری دیگر همیشه 
پرخرج ترین ها ش��ناخته می ش��وند.  ج��زو 
فراهم کردن لوازم کار هنری گرچه جذابیت 
خاص��ی دارد و دانش��جویان هنر را غرق در 
رنگ ه��ا می کند، ام��ا برایش��ان هزینه بردار 
اس��ت. ماجرا وقتی دش��وارتر می ش��ود که 
تص��ور کنند هزینه های ش��ان بع��د از پایان 
تحصیل برنخواهد گشت و شغلی مناسب در 
انتظارش��ان نیست. با این حال دنیا در حال 
تحول است و بس��یاری از شواهد می گویند 
این رش��ته ها هم در حال پی��دا کردن بازار 
کاری خ��وب و پردرآمد هس��تند. جهان در 
حال چرخش به سمت رشته هایی است که 
تا پیش از این کم ارزش تر شناخته می شدند. 
آمارها در حال تغییر است و رشته هایی که 
ت��ا پیش از ای��ن اهمیت کمتری داش��تند، 
حاال موقعیت های ش��غلی بسیار خوبی برای 
فارغ التحصیالن ش��ان فراهم می کنند. با این 
حال شرایط در نقاط مختلف جهان متفاوت 
است. در بسیاری از نقاط هنوز مهندس ها و 
پزشک ها بهترین شغل ها را در اختیار دارند. 
در این گزارش با مشاغل پردرآمد در جهان 

آشنا می شوید. 
دکترها و مهندس ها هنوز در صدر

بیزینس ریویو در اس��ترالیا یک رده بندی 
کار  ب��ازار  در  رش��ته ها  پرس��ودترین  از 
منتشر کرده است. براس��اس این رده بندی 
رش��ته های مرتب��ط ب��ا س��المت در رتب��ه 
اول ق��رار دارند. دانش��جویان این رش��ته ها 
به ط��ور قط��ع فرصت های ش��غلی خواهند 
داش��ت و 97درصد آنها ت��ا چهار ماه بعد از 
فارغ التحصیل شدن کار پیدا و حقوق خوبی 
دریافت می کنند. س��المت در دانش��گاه ها 
بیش از 330 ش��اخه تحصیل��ی دارد و آمار 

نش��ان داده یک دانش��جوی کارشناسی در 
این رشته ها بیش از دانشجویان کارشناسی 
ارشد در سایر رشته ها موقعیت شغلی دارد. 
مهندس��ی در این رده بن��دی رتبه بعدی 
اس��ترالیا  در  اس��ت.  آورده  ب��ه دس��ت  را 
بخ��ش معدن رونق زی��ادی گرفته و نیاز به 
مهندسان معدن، مکانیک، الکترونیک، نفت 
و متالورژی باال رفته است. رشته های مرتبط 
با کس��ب وکار در رده بعدی قرار دارند. البته 
یک مدرک ساده کسب وکار به اندازه مدرک 
MBA ب��ه اش��خاص اعتب��ار نمی بخش��د. 
حقوق فارغ التحصیالن این رشته ها باالست 
و ب��ازار مناس��بی ب��رای کار دارن��د. بعد از 
آنها مهندس��ان کامپیوتر هستند که بخش 
بزرگ��ی از بازار در اختیارش��ان اس��ت. این 
متخصصان نه تنها در استرالیا بلکه در سطح 
جهانی مورد نیاز بازارهای اش��تغال هستند. 
تحقیقات نش��ان داده حقوق شروع کار آنها 
هم برخالف بسیاری از رشته های دیگر باال 

است. 
رش��ته های مرتب��ط با آم��وزش هم رتبه 
باالیی در شرایط خوب کاری دارند. معلمان 
ریاض��ی از پرتقاضاترین معلمان هس��تند و 
نیاز به آنها بیش��تر شده اس��ت. بسیاری از 
م��دارس به دنبال معلمان خ��وب ریاضی و 
عل��وم می گردند و به آنها حقوق قابل قبولی 

می دهند. 
حس��ابداری و امور مالی هم از رشته های 
س��رویس های  روزهاس��ت.  ای��ن  مط��رح 
حسابداری همیشه به افراد پیشرفته تری در 
این زمینه نیاز دارند. بعد از آنها دانشمندان 
علوم زمین و محیط زیست هستند که نیاز به 
نیروی تحصیلکرده را برطرف می کنند. این 
مدرک به فارغ التحصی��الن فرصت فعالیت 
در بخش های��ی مث��ل معدن و کاوش��گری 
نفت را می دهد. این حوزه بیش��ترین رش��د 
را در حقوق ه��ای ب��اال هن��گام ش��روع کار 

فارغ التحصیالن تجربه کرده است. 

توسعه پایدار از رش��ته های دیگری است 
که بس��یار م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
این رشته به دانش��جویان درباره منابع آب، 
تح��والت آب و هوای��ی و تطبی��ق یافتن با 
آن، تح��والت پایدار ش��هری، همکاری های 
کش��ورهای آس��یایی و انرژی ه��ای س��بز 
می آم��وزد و آنها را برای کار در این حوزه ها 
آماده می کند. مدیریت نیروی انس��انی هم 
از رشته های مهمی اس��ت که به این حوزه 
مرتبط می ش��ود. تصمیم  س��ازی و مدیریت 
ک��ردن روابط می��ان صنای��ع مختلف برای 

موفقیت در این حوزه ها ضروری است. 
علوم کامپیوتر برای دنیای جدید

س��ایت کرنر اس��تون، درباره 10 رش��ته 
برت��ر تحصیلی از نظر بازگش��ت هزینه ها و 
نافع بودن، به خصوص در آمریکا، گزارش��ی 
منتش��ر کرده است. این گزارش تالش دارد 
به این سوال پاس��خ دهد که آیا تحصیالت 
دانش��گاهی ارزش این همه هزینه کردن را 
دارد یا نه؟   پاسخ این است که بله!  بستگی 
به این دارد که دانش��جویان چه رش��ته ای 
را انتخاب می کنند. بررس��ی رشته هایی که 
در کوتاه م��دت و بلند م��دت حق��وق خوبی 
ب��ه فارغ التحصی��الن می دهند نش��ان داده 
بعضی از مش��اغل در این می��ان نافع ترند و 

حقوق های باالتری به آنها تعلق می گیرد. 
ب��ا توجه به رش��د نیاز جهان ب��ه انرژی، 
آلودگی ه��ای فزاین��ده و س��رعت انتش��ار 
اطالع��ات، مهندس��انی ک��ه مهارت ه��ای 
باالیی به دس��ت آورده باش��ند، م��ورد نیاز 
بازار هس��تند. مهندس��ی یکی از 10 شغل 
پردرآمد است. مهندسان نفت در میان سایر 
مهندس��ان بیش��ترین درآم��د را در آمریکا 
دارند، بعد از آنها مهندسان هوافضا، شیمی 
و هسته ای قرار دارند. مهندسان الکترونیک 

و کامپیوتر هم بعد از آنها قرار گرفته اند. 
ح��وزه دیگری ک��ه بعضی از رش��ته های 
مهندس��ی را پشت سر گذاش��ته، ریاضیات 

آماری است. حقوق این متخصصان در زمان 
شروع کار باالست و برای افراد باتجربه تر در 
حین کار باالتر هم می رود. آنها از تئوری های 
ریاضی، آمار، اقتصاد و. . . برای حل مس��ائل 
واقعی فضای کس��ب وکار استفاده می کنند. 
بس��یاری از آنها برای شرکت های بیمه کار 
می کنن��د و همچنی��ن در پیش بینی ه��ای 
بازار فعالند. حتی سیاس��ت گذاری در مورد 
حوادث��ی مثل زلزل��ه و گردباد بس��تگی به 

پیش بینی ها و محاسبات آنها دارد. 
ب��ازار داغ دیگ��ر متعل��ق به رش��ته های 
علوم کامپیوتر اس��ت. ارزش این رش��ته ها 
با افزایش گوش��ی های هوش��مند، تبلت ها 
و بقی��ه ابزاره��ای دیجیتال هر روز بیش��تر 
شده اس��ت. پیشرفت های آینده در صنعت، 
پزش��کی و روش ه��ای تحقیق بس��تگی به 
راه حل های تحصیلک��ردگان علوم کامپیوتر 
دارد. این متخصصان ه��م می توانند انتظار 
داش��ته باشند در ش��روع کار حقوق باالیی 

کسب کنند. 
گرچه به نظر می رس��د چپ مغزها سمت 
بیش��تری از بازار را دارند، راس��ت مغزها هم 
در رشته هایی خاص میان پردرآمدهای بازار 
کار جای می گیرند. مث��ال روابط بین الملل، 
تبلیغات و تولید فیلم از آن جمله هستند. 

علوم انسانی رو به پیشرفت
س��ایت فوربز، آمار دیگری از رش��ته های 
تحصیلی را که فارغ التحصیالنش می توانند 
در آغ��از کار حقوق باالیی داش��ته باش��ند، 
منتش��ر ک��رده اس��ت. ای��ن گ��زارش که 
براس��اس یک پژوه��ش در NACE انجام 
ش��ده، می گوی��د باالترین حق��وق در میان 
دارن��دگان م��درک کارشناس��ی متعلق به 
مهندسی نفت بوده که ش��اغالنش در آغاز 
کار بیش از 96هزار دالر دریافتی داشته اند. 
دو رش��ته بعدی که باالترین دریافت حقوق 
را داشته اند، مهندس��ی کامپیوتر با بیش از 
70هزار دالر و مهندس��ی شیمی با بیش از 

66هزار دالر بودند. این در حالی اس��ت که 
از فارغ التحصیالن رشته های دیگر  بسیاری 
از بی��کاری رن��ج می برند و موفق نش��ده اند 

شغلی پیدا کنند. 
ای��ن تحقی��ق ش��امل دو جدول اس��ت 
ک��ه به ترتیب مش��اغل پردرآمد را آش��کار 
کرده اس��ت. در جدول مربوط به بیشترین 
حق��وق در زم��ان ش��روع کار، ب��ه ترتیب 
کامپیوت��ر،  نف��ت،  مهندس��ی  رش��ته های 
ش��یمی، علوم کامپیوت��ر، هوافضا، مکانیک، 
ب��رق و الکترونی��ک، تکنولوژی مهندس��ی، 
مدیری��ت سیس��تم های اطالعاتی، مدیریت 
مواد و لجس��تیک قرار گرفته اند. در جدول 
مربوط به میانگی��ن درآمد حوزه های کاری 
مختلف به ترتیب مهندسی، علوم کامپیوتر، 
کس��ب وکار، ارتباط��ات، ریاض��ی و عل��وم، 
آموزش و علوم انس��انی و خدمات اجتماعی 
قرار گرفته اند. گرچه حوزه های علوم انسانی 
و عل��وم اجتماع��ی در پایین ترین رتبه قرار 
گرفته اند اما طی چند س��ال گذش��ته رشد 
می��زان حق��وق را تجربه کرده ان��د و وضع 

بهتری نسبت به قبل پیدا کرده اند. 
ورزش های پردرآمد

تاپ ان��د اس��پورتس، گ��زارش کرده در 
می��ان ورزش ه��ای حرف��ه ای بس��کتبال، 
بیسبال و بوکس بیش��ترین درآمد ساالنه 
را برای ورزش��کاران به همراه داش��ته اند. 
مث��ل  ک��ه  بوده ان��د  بسکتبالیس��ت هایی 
مای��کل ج��ردن در لیس��ت پردرآمدترین 
ورزش��کاران ق��رار گرفته ان��د. بوک��س و 
ورزش های موت��وری هم بیش��ترین افراد 
را در لیس��ت پردرآمدتری��ن ورزش��کاران 
ترتیب می ش��ود  به  بنابرای��ن  داش��ته اند. 
مس��ابقات  بوک��س،  بس��کتبال،  گف��ت 
آمریکایی،  فوتب��ال  گل��ف،  اتومبیلران��ی، 
فوتب��ال، تنیس، هاکی روی یخ، بیس��بال 
و دوچرخه سواری بیشترین درآمد را برای 

ورزشکاران به همراه داشته اند. 

برای بس��یاری از دانش��جویان بین المللی 
سخت ترین مس��ئله هزینه ای است که باید 
ب��رای تحصی��ل بپردازند. میزان ش��هریه ها 
بستگی به کش��وری دارد که برای تحصیل 
انتخاب��ش می کنید. اما اگ��ر واقعا بخواهید 
هزینه های تحصی��ل در یکی از بزرگ ترین 
و برترین دانش��گاه های جهان را بس��نجید، 
ای��ن رده بندی س��ایت تاپ یونیورس��یتیز 
چشم اندازی درباره 10 دانشگاه برتر جهان 
پیش رویتان می گذارد و نشان می دهد برای 
تحصیل در هر یک از این 10 دانش��گاه برتر 

چقدر پول الزم دارید. 
ام آی ت�ی: این دانش��گاه از دانش��جویان 
از  و  دالر  45ه��زار  کارشناس��ی  مقط��ع 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی43هزار دالر 
دریافت می کند. برترین دانشگاه جهان البته 
مدعی اس��ت که نمی گذارد هیچ دانشجوی 
شایس��ته ای از تحصیل در آن محروم شود. 
کمک های مالی زیادی برای این دانشجویان 
موجود اس��ت که می توانند از آن اس��تفاده 
کنند. ام آی تی در س��ال 2013 بیش از 87 
میلیون دالر کمک مالی به 4500 دانش��جو 
ک��رد. 90درص��د دانش��جویان در ام آی تی 

به نوعی کمک مالی دریافت می کنند. 
مقط��ع  در  دانش��گاه  ای��ن  کمبری�ج: 
کارشناسی برای دانشجویان انگلیسی و اهل 
کش��ورهای اتحادیه اروپا 9هزار یورو و برای 
س��ایر دانش��جویان بین 15هزار تا 23هزار 
یورو  )بس��ته به رشته تحصیلی( شهریه در 
نظر گرفته است. در مقاطع باالتر هم شهریه 

دانشجویان بومی با خارجی ها متفاوت است. 
کمبریج ک��ه رتبه اول را در دانش��گاه های 
انگلیس��ی دارد، برای دانشجویان بین المللی 
ک��ه می خواهن��د در ای��ن دانش��گاه درس 
بخوانند کمک های مالی محدودی دارد که 

رقابت برای دریافت آنها بسیار باالست.
امپری�ال کال�ج لن�دن: این دانش��گاه 
و  اس��ت  کمبری��ج  هم رتب��ه  انگلیس��ی 
ش��هریه های مش��ابهی دارد. البت��ه تمرکز 
بیشتری روی رش��ته های پزشکی و بعضی 
رش��ته های خاص دارد. کمک های مالی این 
دانش��گاه برای دانش��جویان خارجی کمتر 
فراه��م می ش��ود و داوطلب��ان ورود به این 
دانش��گاه باید فکر هزینه های ساالنه شان را 
کرده باش��ند. البته بعضی از موسس��ات در 
انگلیس دانشجویان نخبه و موفق را حمایت 
می کنند و می شود روی کمک های آنها بعد 
از دوره ای از تحصی��ل حس��اب کرد. بعضی 
از وام های تحصیل��ی بین المللی در انگلیس 
هم به زنانی داده می ش��ود که در رشته های 
صنعت��ی ک��ه در تصاحب مردان هس��تند 

تحصیل می کنند. 
ه�اروارد: ای��ن دانش��گاه آمریکایی از 
از  بیش  دانش��جویان مقاطع کارشناس��ی 

43هزار دالر ش��هریه ساالنه می گیرد. این 
میزان ب��رای دانش��جویان مقاطع باالتر تا 
س��ال دوم تکرار می ش��ود و از سال سوم 
کاه��ش پی��دا می کن��د. اما دانش��جویان 
دکت��ری از طرف دانش��گاه به ط��ور کامل 
حمای��ت مال��ی می ش��وند و حت��ی برای 
از  می توانن��د  ه��م  زندگ��ی  هزینه ه��ای 
کمک ه��ای  بگیرن��د.  کم��ک  دانش��گاه 
مال��ی برای دانش��جویان خارجی مش��ابه 
دانش��جویان آمریکای��ی اس��ت و هاروارد 
می��ان آنه��ا تفاوت��ی قائل نیس��ت. گرچه 
دانش��جویان  ب��رای  ف��درال  کمک ه��ای 
خارج��ی گاه��ی موجود نیس��ت، هاروارد 
70درصد دانشجویانش را ساپورت می کند 
و 60درصد دانش��جویان کارشناسی کمک  
دریاف��ت می کنن��د.  را  ه��اروارد  هزین��ه 
دانش��جویانی ک��ه والدین ش��ان کمت��ر از 
65هزار دالر در س��ال درآمد دارند هم از 

کمک های ویژه ای برخوردارند. 
آکس�فورد: این دانش��گاه انگلیسی هم 
مانند دو دانش��گاه قبلی 9هزار یورو در سال 
از دانش��جویان کارشناس��ی بومی ش��هریه 
می گیرد و از دانش��جویان خارج��ی تقریباً 
3 براب��ر آن را می خواه��د. در مقاطع باالتر 

حدود ش��هریه برای بومی ها بی��ن 6هزار تا 
12هزار یورو و برای خارجی ها بین 16هزار 

تا 18هزار یورو است. 
یوس�ی ال  )کالج لندن(: شهریه های این 
دانشگاه هم مشابه سایر دانشگاه های انگلیسی 
است. یو سی ال هم رتبه دانشگاه آکسفورد است 
و برای دانش��جویان خارجی در سراسر جهان 
مجموع��ه ای از کمک هزینه های تحصیلی را 
فراهم کرده تا آنها ه��م بتوانند با هزینه های 
ب��االی آن کنار بیاین��د. برای همی��ن تعداد 
دانشجویان بین المللی در این دانشگاه به رشد 

خود ادامه داده است. 
برای  اس��تنفورد  دانش��گاه  اس�تنفورد: 
مقط��ع کارشناس��ی بیش از 44ه��زار دالر 
دانش��جویان  می کن��د.  دریاف��ت  ش��هریه 
تحصی��الت تکمیلی هم بای��د همین حدود 
ش��هریه را پرداخ��ت کنن��د. این دانش��گاه 
آمریکایی ه��م میان بومی ه��ا و خارجی ها 
در می��زان ش��هریه تفاوتی قائل نمی ش��ود. 
البت��ه کمک هزینه هایش را به دانش��جویان 
بوم��ی اختصاص می دهد نه ب��ه خارجی ها. 
ای��ن یعنی دانش��جویان خارجی باید میزان 
مشخصی از هزینه را در این دانشگاه صرف 
کنند و به امید کمک ها نباش��ند. مگر اینکه 

به کمک هایی از وام های خارج از دانش��گاه 
دست پیدا کنند. 

موسس�ه تکنول�وژی کالیفرنی�ا: این 
دانشگاه آمریکایی از دانشجویان کارشناسی 
بی��ش از 41ه��زار دالر ش��هریه می گیرد و 
تقریباً همین میزان را هم برای دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در نظ��ر می گیرد. البته 
دانش��جویان برای دریاف��ت بیمه و خدمات 
دیگر معموالً هزینه ای بیش از این پرداخت 
می کنند. دانشجویان می توانند برای کمک 
هزین��ه س��راغ وام ه��ای داخل و خ��ارج از 

دانشگاه بروند. 
پرینس�تون: ش��هریه پرینس��تون برای 
دانش��جویانش ش��بیه به ش��هریه موسسه 
تکنولوژی کالیفرنیاست. یعنی کمی سبک تر 
از ام آی تی و ه��اروارد به اضافه کمک  مالی 
برای همه دانش��جویان. این دانش��گاه برای 
دانش��جویان به ج��ای وام، گرن��ت در نظر 
می گی��رد و گاه��ی ش��غل های کوتاه مدت 
دانشجویی در اختیارش��ان می گذارد. برای 
بعضی از رش��ته ها در بیرون از دانشگاه هم 

کمک هزینه های خوبی پرداخت می شود. 
دانش��جویان  از  یی��ل  دانش��گاه  یی�ل: 
کارشناس��ی و مقاطع باالت��ر حدود 44هزار 
دالر ش��هریه می گی��رد. این دانش��گاه هم 
برای همه دانش��جویان کمک هزینه دارد و 
بودج��ه ای در حدود 119میلیون دالر برای 
ای��ن کار در نظر گرفته اس��ت ک��ه حدودا 
64درصد دانش��جویان را تحت پوشش قرار 

می دهد. 

تحصیل در برترین دانشگاه های جهان چقدر خرج دارد؟  

ام آی تی و هاروارد با قسط و قرض! 

دریچه

مینا عینی فر

به صرفه ترین رشته ها برای تحصیل کدامند؟ 

چه رشته ای، چه درآمدی؟



کاهش تولید جهانی نقره
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، تولید 
جهان��ی نقره پس از ۱۲ س��ال رش��د 
پی در پی امسال تحت تأثیر قیمت های 
پایین، کاهش پیدا خواهد کرد. قیمت 
نقره ۲0 درصد در س��ال ۲0۱4 و 36 درصد در سال ۲0۱3 
نزول کرد که بیشتر از ضرر طال و فلزات ارزشمند دیگر بوده 
است. از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون قیمت نقره 6.۲ 
درصد رش��د کرده اما نزدیک به رکورد ۱5.365 دالر در هر 
اونس در مارس باقی مانده که پایین ترین س��طح قیمت در 
پنج سال گذشته است. سود شرکت های معدنی نقره تحت 
فشار قرار گرفته و موجب شده این شرکت ها به کاهش هزینه 
بپردازند. هزینه نقدی تولید هر اونس نقره ۱6 درصد در سال 
۲0۱4 کاه��ش یاف��ت و به 7.74 دالر در هر اونس رس��ید. 
اگرچه اقدامات کاهش هزینه کمک کرد شرکت ها در برابر 
ضعیف شدن بیشتر قیمت صدمه کمتری ببینند اما نشان 
داد بعید است تولیدکنندگان برای تأمین پروژه های جدید به 
بازارهای اوراق قرضه مراجعه کنند. تقریباً 70 درصد از نقره 
جهان به عنوان محصول فرعی معدن کاری فلزات دیگر به ویژه 
طال، مس، س��رب و روی تولید می ش��ود. از این رو کاهش 
قیمت این فلزات بر تولید نقره تأثیر گذاشته است. تقاضای 
فیزیکی جهانی برای نقره در سال گذشته 4.۱ درصد کاهش 
یافت ک��ه تا حدود زیادی به دلیل کاه��ش ۱9.5 درصدی 
تقاضا برای سکه و شمش نقره بود. قیمت های پایین تقاضا 
برای جواهرات نقره را برانگیخته و باعث ش��ده جواهرسازان 
به س��اخت قطعات بزرگ تر و سنگین تر از نقره استرلینگ 
بپردازند. روند مشابه در بخش ظروف نقره هم مشاهده شده 
که در آن تولیدکنندگان به جای محصوالت آبکاری شده به 
استفاده از نقره استرلینگ روی آورده اند. تقاضا برای نقره از 
س��وی منابع صنعتی که 56 درصد از کل تقاضای فیزیکی 
برای این فلز را تشکیل می دهد، به دلیل کاهش مصرف نقره 
در محصوالت الکترونیکی و عکاسی 0.5 درصد کاهش یافت. 

سبقت چین از آمریکا 
در واردات نفت خام

واردات نفت خام چین در 
ماه آوریل س��ال جاری، 
نخس��تین ب��ار گ��وی 
سبقت را از آمریکا ربود. به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، 
دومین اقتصاد بزرگ جهان توانس��ت با خری��د روزانه 7.4 
میلیون بش��که نفت در ماه آوریل، باالتر از آمریکا با س��قف 

واردات 7.۲ میلیون بشکه بایستد. 
فیلیپ اندروزاسپید، مدیر بخش پژوهش امنیت انرژی در 
دانشگاه ملی سنگاپور در مصاحبه با رویترز گفت: »دستیابی 
به جایگاه اول واردات نفت خام، منجر به افزایش قدرت خرید 
در اقتصاد جمهوری خلق چین خواهد شد. حضور چین در 
منطقه خاورمیانه، بیانگر آن است که این کشور دیگر مایل 
نیس��ت به عنوان یک بازیگر ضعیف در مناسبات بین المللی 

مطرح باشد.«
س��بقت در می��زان واردات نفت از س��وی دولت چین 
در حالی رخ می دهد که این کش��ور اخیرا با رشد اندکی 
در ش��اخص های اقتصادی روبه رو بوده اس��ت که البته تا 
ح��دودی می توان��د به دلیل افزایش خری��د نفت از ایران 
باش��د. متعاقب این مسئله، صادرات نفت ایران هم در ماه 
گذش��ته افزایش یافت که می ت��وان آن را متأثر از قرائت 

بیانیه هسته ای لوزان دانست. 

سختگیری مالیاتی استرالیا علیه آمریکا
به گزارش رویترز، دولت 
استرالیا از آغاز یک اقدام 
فراگیر بین المللی برای 
تغییر رفتار 30 ش��رکت چندملیتی، از جمله ش��رکت های 
آمریکای��ی اپل و مایکروس��افت، درخصوص اجب��ار آنها به 
پایبندی به قوانین مالیاتی این کش��ور خبر داد. جو هاکی، 
وزیر خزانه داری استرالیا در جریان مصاحبه ای در شهر کانبرا 
گفت: »این شرکت ها سعی می کنند با سوء استفاده از قوانین 
مربوط به مصونیت مالیاتی یا سقف مالیات پایین، از پرداخت 
مالیات بر درآمدی که در کش��ور ما به دست آورده اند شانه 
خالی کنند. اگرچه او از ذکر نام شرکت های خاطی خودداری 
کرد اما اینکه کدام یک از این شرکت ها به چنین رویه ای روی 
آورده اند چندان پوشیده نیست. اداره مالیات استرالیا، اوایل 
سال جاری میالدی از تحت نظر بودن عملکرد شرکت های 
گوگل، اپل و مایکروسافت خبر داده بود. این در حالی است 
که نمایندگی های این سه شرکت، هرگونه اتهام فرار مالیاتی 

در استرالیا را تکذیب کرده اند. 

توقف نرخ رشد انتشار دی اکسیدکربن با رشد اقتصادی جهان
کش�ورهای ب�زرگ تولید کنن�ده دی اکس�یدکربن ک�ه معموال 
ثروتمندترین و پررش�د ترین اقتصادهای جهان هم هستند تالش 
خاصی برای کم کردن انتش�ار گاز دی اکس�یدکربن دارند. انتشار 
جهانی دی اکس�یدکربن در س�ال ٢٠١۴میالدی ٣٢,٣ میلیارد تن 

بوده که نس�بت به مدت مش�ابه پارس�ال تغییری نداش�ته است. 
داده ه�ای آژانس بین المللی انرژی پیش بین�ی می کند تالش برای 
کاه�ش تغیی�رات آب و هوایی ممکن اس�ت در آین�ده تأثیرهای 

خیره کننده ای به دنبال داشته باشد. 

س��الم خوانن��دگان عزیز. امروز قصد داریم مس��ابقه خودمان را ب��ه معضل کمبود آب 
اختصاص دهیم. در خدمت شرکت کننده اول مان هستیم. 

بنده: خودتون رو معرفی می فرمایید؟ 
شرکت کننده: من ساسان آب پرور هستم. 

بنده: آماده مسابقه هستید؟ 
شرکت کننده: یه راهنمایی بکنید. 

بنده: هنوز شروع نشده که مسابقه. فقط بفرمایید آماده هستید یا نه. 
شرکت کننده: گزینه ۲؟ 

بنده: آقا!  آقا!  می گم آماده هستید یا نه؟  بگید آره یا نه. 
شرکت کننده: هر کدوم رو بگم در نتیجه فرقی می کنه؟ 

بنده: خیر فرقی نمی کنه. 
شرکت کننده: قول می دید؟ 

بنده: بله بله. قول می دم. 
شرکت کننده: خب نه. آماده نیستم. 

بنده: بسیار عالی. پس بریم سراغ مسابقه. سوال اول رو با دقت گوش کنید. 
سوال: شستن دندان ها با چه میزان آب میسر است؟ 

ج( یک لیوان آب  ب( یک سی سی آب  الف( یک لیتر آب  
د( یک پارچ آب  

شرکت کننده: هیچ کدام! 
بنده: یعنی چی؟  یعنی هیچ کدوم درست نیست؟ 

شرکت کننده: آقا کم آبیه. الکی که نیست. اصال نباید آبی مصرف بشه. 
بنده: خب آخه نمی شه که. چطور ممکنه؟ 

ش��رکت کننده: ممکنه. اصال من بودم یه قانون تصویب می کردم که کس��ی حق نداره 
دندوناش رو بشوره. مگر بدون آب. 

بنده: آخه مسئله سالمتی دهان و دندان بسیار پراهمیته. 
شرکت کننده: خیر. از کمبود آب پراهمیت تر نیست. 

بنده: خیلی خب. تهیه کننده می گن چون پاسخ شما در راستای حل مسئله کمبود آب 
بوده، ازتون بپذیریم. سوال بعد رو مطرح می کنم. 

سوال: برای صرفه جویی در مصرف آب، کدامیک از گزینه های زیر را توصیه می کنید؟  
الف( قطع آب کشاورزی 

ب( قطع آب صنعت  
ج( قطع آب شرب  

د( هیچ کدام
شرکت کننده: به نظر من همه موارد. 

بنده: یعنی همه موارد رو باید قطع کنن؟  چطور ممکنه؟ 
ش��رکت کننده: بله دیگه. چرا چطور ممکنه؟  خب خیلی ساده ست. شما ببین کشاورز 
ما بره کشت دیم انجام بده. صنعت ما هم که االن شکر خدا تعطیله. تا موقعی که دوباره 
راه بیفته الاقل می شه آب شون رو قطع کرد. آب شرب شهری و روستایی هم که. . . من 
خودم شخصا اگر آب نباش��ه، آب میوه می خورم، نوشابه می خورم. خب این چندتا مزیت 

خوب داره. 
بنده: مزیت خوب غلطه. مزیت خودش می ش��ه برتری. دیگه مزیت بد که نداریم!  اون 

می شه مذمت مثال. 
ش��رکت کننده: حاال گیر نده به این واژه بازی ها. مجموعا مزیت هاش اینه که اوال نوشابه 
و آب میوه خوشمزه تره. دوما به صنعت کشور کمک می شه. سوما. . . سوما. . . سومیش از 

همه مهم تر بود ولی در هر صورت االن یادم نیست. 
بنده: بسیار ممنونیم از پاسخ های تشریحی و مفصل تون. بریم سراغ سوال بعدی. 

سوال: کدام مدل از شستن خودرو را توصیه می کنید؟ 
الف( با یک ظرف آب و کف  

ب( با چهار سطل آب  
ج( با دستمال مرطوب 

د( هیچ کدام
شرکت کننده: هیچ کدوم. با شلنگ! 

بنده: آخ آخ خب این کار که خیلی خسارت بزرگی به محیط زیسته. 
شرکت کننده: دیگه من نمی تونم، مجبورم. ماشین که نمی شه کثیف باشه. 

بنده: باشه خب، ببریدش یه ۱00 متر باالتر، یه کارواش هست اونجا. 
ش��رکت کننده: نه آقا یه دقیقه بذار با ش��لنگ کاری بکنیم که مغول نکرد. ماشین شد 

دسته گل. من سر ماشین کوتاه نمیام. 
بنده: بینندگان عزیز!  خدا یار و نگهدارتون. خب دیگه شما هم برید بشینید سر کارتون 

ما مرخص می شیم. شب به خیر. 

دانش�مندان مرکز تحقیقات س�یلیکات موسس�ه فرانهوفر آلمان جوراب های مجهز به حس�گر فش�ار ارائه داده اند که برای نجات پای دیابتی ها طراحی ش�ده است. یکی از راه های 
جلوگیری از بروز زخم های دیابتی جلوگیری از تحت فشار قرارگرفتن نقاطی از پاست. 

یک��ی از برند ه��ای مع��روف از دو س��ال 
پی��ش تاکن��ون محص��والت نس��اجی را در 
همه ش��عبه هایش جمع آوری می کند. طبق 
آخرین گزارش ها در فرانسه یک میلیون کیلو 
لباس که با ارزش 6 میلیون تی شرت برابری 

می کند جمع آوری شده است. 

مبادله پوشاک بال استفاده و کهنه 
در فرانسه مردم می توانند لباس های کهنه 
و ب��دون اس��تفاده را به نهاد ه��ای خیریه و 
نیازمن��دان تحویل دهند ی��ا آنها را به درون 
ظرف ه��ای مخصوصی ک��ه در معابر عمومی 
ق��رار دارند بیندازند. اما راه دیگری نیز وجود 
دارد. در س��ال های اخیر، یک��ی از برند های 
معروف پوش��اک، مصرف کنندگان را به دور 
نینداخت��ن لباس ه��ای کهنه خود تش��ویق 
می کند. ش��رکت پوش��اک H&M از فوریه 
۲0۱3، برنامه جم��ع آوری محصوالت الیافی 
در 3500 شعبه خود در سرتاسر جهان را در 

دستور کار خود دارد. 
H&Mهم��ه الیاف و لباس های کم ارزش 
و بال اس��تفاده را از هر کسی می پذیرد. مردم 
می توانند یک کیس��ه با محتوای حداقل سه 
نوع از منسوجات به یکی از این شعب تحویل 

دهند و به ازای آن یک برگه کوپن 5 یورویی 
دریاف��ت کنند. ولی تع��داد کوپن ها محدود 
اس��ت یعنی در هر روز ب��ه ازای یک نفر دو 
کیس��ه گرفته و دو کوپن ارائه می شود.   رمی 
کرینیر  یکی از مسئوالن شرکت H&M در 
فرانس��ه می گوید:  » چندین هزار کیلو الیاف 
نساجی از قبیل پوشاک، ملحفه و پارچه های 
خانگی توس��ط اف��راد دور ریخته می ش��وند. 
امروزه 75 درصد از منسوجات فروخته شده 
در فرانسه جمع آوری نمی شوند، در حالی که 

95درصد از آنها قابل بازیافت است.  « 
طب��ق گزارش ه��ای اخی��ر، دو س��ال بعد 
از کلی��د خوردن ای��ن برنامه، بی��ش از یک 
میلی��ون کیلو پوش��اک و بافته ه��ای خانگی 
در ۱9۲ مرکز فروش کش��ور فرانس��ه که با 
حدود 6میلیون تی ش��رت براب��ری می کند 
جمع آوری شده است.  » رمی کرنیر « با ابراز 
خرس��ندی بیان می کند:  » به طور متوس��ط، 
در ش��ش ماه گذش��ته هر هفت��ه ۱۱0 کیلو 
منس��وجات در ه��ر یک از فروش��گاه های ما 
تحوی��ل گرفت��ه می ش��ود. « برای ه��ر کیلو 
لباس جمع شده، شرکت H&M  دو سنت 
ی��ورو به نهاد یونیس��ف  )صندوق بین المللی 
اضطراری کودکان س��ازمان ملل( در فرانسه 
می پ��ردازد. تقریبا ۲۱ هزار ی��ورو برای این 

موسسه جمع آوری شده است. 

بالغ بر نیمی از لباس ها بازیافت می شوند
سرگذشت لباس های انباشته شده شرکت 
H&M چیس��ت؟  آنها به I: CO درکشور 
س��وییس، متخصص در زمینه مرتب سازی و 
بازیافت، واگذار می ش��وند. آنجا آن دسته از 
پوش��اکی را که قابلیت استفاده مجدد داشته 
باشد روانه بازار دست دوم می کنند و بخشی 
را که دیگر قابل استفاده نیست پاره می کنند. 
باق��ی مانده برای تولید ان��رژی یا مواد عایق، 

بازیافت می شوند.
 ام��روزه 50 تا 60 درص��د تکه های جمع 
ش��ده به تولید مجدد می رس��ند؛ ۱0 تا ۱5 
درصد به صورت کهنه پ��اره در می آیند؛ 30 
درصد بازیافت و 5 درصد صرف تولید انرژی 

می شوند. 
جم��ع آوری و بازیاف��ت یک کیل��و لباس 
پنبه ای موج��ب صرفه جویی در مقایس��ه با 
فرهنگ س��نتی می شود. جلوگیری از 6 هزار 
 CO2 لیتر هدر رف��ت آب،  3.6 کیلو تولید
برابر با مقدار حاصله از 33 کیلومتر رانندگی 
و. . . این روش موجب ش��ده تا ش��رکت ها و 
برند ه��ای دیگر نیز به دنبال پیروی از چنین 
خط مش��ی گام بردارند و مقداری از سرمایه 
به دس��ت آمده را در اختی��ار بی خانمان ها و 

افراد نیازمند قرار دهند. 
منبع: فیگارو

کوپن های ١٠یورویی به ازای لباس های کهنه

آب را گل نکنیم

برندگان بازی اسپانسرشیپ

لفظ بیماری در نوع خودش واژه ای س��همگین و دردناک است. هیچ کس نمی خواهد 
خودش یا عزیزش را در بستر بیماری ببیند و روزها و شب های زیادی را در راهروهای 
بیمارستان باال و پایین برود. به خصوص وقتی بیماری سنگین و گاهی غیر قابل درمان 
می شود که باید عمری را در این اماکن سپری کرد به امید اینکه نتیجه ای حاصل شود 
ولی یک وقت هایی هیچ نور امیدی برای این مردم نیس��ت. همه اینها را ش��اید بتوان 
به ش��کلی تحمل کرد. اما داس��تان از زمانی آغاز می شود که شما به هر دلیلی پای تان 
به بیمارس��تان باز می شود و باید دست به جیب ش��وید. همین که پذیرش بیمار آغاز 
می ش��ود یعنی یک چاه ویل از هزینه ها برس��ر همراه آوار می شود. مهم نیست که در 
حس��اب بانکی اش پولی هس��ت یا نه، مهم نیس��ت که می تواند از جایی پول تهیه کند 
یا نه مهم این اس��ت که هیچ دکتری حاضر نیس��ت چنین مریضی را ویزیت کند. بهتر 
است بگوییم هیچ بیمارستانی این مریض را نمی پذیرد. حاال اگر شانس یارتان باشد و 
این خان را رد کنید می رسید به حضور پزشکان قسم خورده ای که بعضی هاشان برای 
آمدن بر بالین مریض هم هزاران داس��تان و پیچ وخم دارند. پزشکان نزدیک ترین افراد 
به جان انسان ها هستند، کسانی که با یک تیغ جراحی شاید بتوانند به سادگی زندگی 
را به یک انس��ان بازگردانند. این قشر با نفس مردم سروکار دارند و می توانند به راحتی 
ب��ا یک خطای کوچک زندگی را از مردم بگیرن��د. اما این روزها گاهی می بینیم برخی 
از این پزشکان که این گونه با جان انسان سرو کار دارند گویا تنها دغدغه ای که ندارند 
جان بشریت است. کافی است نیاز به عمل جراحی داشته باشید تا اول از هر چیز یک 
شماره کارت خصوصی به دست تان بدهند و مبلغی هنگفت طلب کنند تا حاضر شوند 
دس��ت به تیغ ببرند و مریض را نجات دهند این یعن��ی بی انصافی مطلق. اگر بیمار آه 
در بس��اطش نباش��د این دکترها حاضر به عمل نیستند و اصال هم اهمیتی ندارد برای 
این کارش��ان جان یک انس��ان از بین می رود. این شاید یکی از غریب ترین و تلخ ترین 
اتفاقات در حوزه پزش��کی باشد که متاسفانه این روزها زیاد شنیده می شود. گویا بوی 
ثروت و زیادشدن صفرهای حساب بانکی برخی از پزشکان درهای اخالق را به شکلی 
روی روح آنها بس��ته که یادشان می رود آنها هس��تند که با یک تلنگر ساده می توانند 
یک زندگی را به کس��ی بازگردانند. اما آنها ترجیح می دهند دهان جیب خودش��ان را 
گش��ادتر کنند و بی تفاوت از کنار این بیمارها بگذرند و وادی اخالق و ش��رافت انسانی 

این شغل خطیر را فراموش کنند. 

منطقه آزاد

نمودار امروز

360

نگاه آخر

فرصت سوزی

قــاب

کیوسـک
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مترجم: سیروس ترکمان

مانلی فخریان
روزنامه نگار

 چه��ار گ��روه برن��ده در هر فرآین��د کامل 
اسپانسرشیپ وجود دارد. 

١- اسپانسر یا برندی که فرصت را 
خریداری می کند 

یکجا جمع کردن گ��روه بزرگی از مخاطبان 
یک برند، کاری دش��وار، زمان ب��ر، هزینه بر و 
تخصصی اس��ت. ش��اید بتوان از عه��ده زمان، 
هزین��ه و دش��واری کار برآم��د، ام��ا برندهای 
هوش��مند می دانن��د ک��ه نمی توانن��د از پس 
تخص��ص این حوزه برآین��د. در نتیجه همواره 
دنبال موقعیتی هستند تا زمانی که گروه های 
برگزار کنن��ده حرفه ای دس��ت به کار ش��دند، 

فرصت دیده شدن را از آن خود کنند. 
برگ برنده اسپانس��ر در ای��ن ماجرا، ارتباط 
رودررو ب��ا مخاطبان��ی اس��ت که به واس��طه 
حضور در رویداد، از سطح انرژی باالتری برای 

توجیه پذیری و اعتماد سازی برخوردارند. 
٢- برگزار کننده

بر کس��ی پوشیده نیس��ت که برگزاری یک 
رویداد ب��ا کیفیت، هزینه های خ��اص خود را 
دارد ک��ه ی��ک برگزار کننده حرف��ه ای، منابع 
پیدا و پنهان این هزینه ه��ای نه چندان اندک 
را به خوبی می شناس��د. عالوه بر آن، برخالف 
انتظارات بی بنیان اجتماع ما، البته که مجموعه 
برگزار کننده نیز به دنبال دستیابی به یک سود 

قابل توجه است. 
از همین رو اس��ت که با کش��یده شدن پای 
اسپانسرهای خوش��نام با بنیه اقتصادی قوی، 
مجموعه ه��ای برگزار کننده هم به س��ود مالی 
نزدیک تر می ش��وند و هم نفع اعتباری دریافت 

می کنند. 
٣- مخاطبان

ای��ن گروه معم��وال در گروه برن��دگان دیده 
نمی ش��ود، چرا که همگان معتقدند این گروه 
مورد سوء اس��تفاده قرار می گیرن��د. اما اعتقاد 

نگارن��ده دقیقا ب��ر عکس این موضوع اس��ت. 
چراکه به واس��طه عملکرد صحی��ح مجموعه 
برگزار کننده و نیز تعامل سازنده میان اسپانسر 
و مجموع��ه برگزار کنن��ده، مخاط��ب فرصت 
خواهد داشت کاالها و خدمات مناسب خود را 
با گونه ای شایسته شناخته و در مسیر انتخاب 

آنها، تصمیم سازی کند. 
۴- جامعه

هرچه تع��داد رویدادهای علم��ی، فرهنگی، 
هنری و ورزش��ی در یک جامعه باالتر رود، به 
همان نسبت نش��اط عمومی و امید به زندگی 
ارتق��ا خواه��د یافت. اگ��ر از ای��ن حقیقت در 
مقیاس بزرگ بگذریم، تعری��ف و بهره برداری 
مال��ی در چرخه های مناس��ب و تعریف ش��ده 
برای شرکت های برگزار کننده رویداد، آنها را به 
فعالیت بیشتر امیدوار کرده و نیز تولیدکنندگان 
انواع محتوای قابل ارائه را با شور و شوق دیده 
ش��دن مواجه خواهد کرد و این چیزی نیست 
جز رونق بخشی به بخش های مختلف اجتماع. 

احسان ابراهیمی
طنزنویس

آیدین نامدار
مشاور برندینگ و سخنران حرفه ای حوزه کسب و کار
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