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شاخص کل؛ پیشروی 
فرمانده بدون سرباز

 حیات سنگ آهنی ها
در دستان وزارت صنعت

نقدی بر نسل جدید قراردادهای وزارت نفت

اجرایی شدن کاهش حقوق دولتی معادن

بازار بورس مثبت، اما بی رمق

خدمات نوین بانکی جدی گرفته نمی شود

 درجا زدن
در تدوین قراردادهای نفتی

 کیف پول الکترونیکی
ناجی سرویس های پرداختی
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در جریان معامالت روز سه ش��نبه 
بازار س��هام با وجود کاه��ش حجم و 
ارزش معامالت، ش��اخص کل بورس 
۱۲۱ واحد رشد کرد. در شرایطی که 
کمبود نقدینگی در بازار سهام احساس 
می ش��ود جابه جای��ی دارایی ها میان 
تعداد محدودی از شرکت های حقوقی 

در نمادهای ب��ا ارزش ب��ازار باال برای 
مثبت نگه داشتن نماگرهای بورسی 
جالب اس��ت. در عین ح��ال همچون 
روزهای گذش��ته برخی شرکت های 
حقوقی به طور مح��دود بازارگردانی 
س��هام ش��رکت های موجود در سبد 
دارایی های خود را پی��ش بردند. این 

در حالی اس��ت که هنوز هیچ خبری 
از حمایت وعده داده ش��ده بانک های 
بزرگ از بورس وجود ن��دارد. ازجمله 
خبرهای مه��م پیرامون بازار س��هام، 
اجرایی شدن دامنه مجاز نوسان روزانه 
 قیمت سهام از 4 درصد به 5 درصد از 

روز شنبه دوم خرداد ماه است. 
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بر اسـاس آخرین گزارش انجمن جهانی طال که پنجشـنبه 24 اردیبهشت 
94 منتشـر شـد، تقاضای جهانی طال در سه ماه اول 2015 نسبت به 

سـه ماه اول 2014 با کاهش یک  درصدی به 1079.3 تن رسـید . 
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در هند و آمریکا نتوانست 

مانع از کاهش تقاضای طال در بخش جواهرات شود .  
بازار طال در سـه ماهه نخست سـال 2015 نشان از 

تعادل در عرضه و تقاضای این فلز گرانبها دارد .

بررسی روند تقاضای طال در ایران و جهان

 امضای تفاهم نامه ب��رای راه اندازی مرکز 
تج��اری ایران در اربیل عراق را می توان گام 
جدیدی از س��وی سازمان توس��عه تجارت 
کشور در مراودات با همسایه غربی دانست.  
اتفاق��ی ک��ه می تواند ب��رای اغل��ب فعاالن 
بخش خصوص��ی خوش��ایند باش��د.  اگرچه 
پیش��نهاد برخ��ی فعاالن این بخ��ش ایجاد 
چندی��ن مرکز برای مدیریت بهتر تجارت با 
عراق بود  اما می توان این اقدام را ش��روعی 
برای گام های بعدی در جهت بهبود تجارت 
با عراق دانست.  کشوری که به اعتقاد اغلب 
فعاالن اقتص��ادی در بخش ه��ای دولتی یا 
خصوص��ی،  بهترین ب��ازار در منطقه برای 
ایران اس��ت.  مقامات و تجار این کش��ور در 
اغلب نشست ها و همایش های شان در ایران 
دائما از تمایل ش��ان به حض��ور ایرانی ها در 
بازارشان گفتند،  اگرچه اخیرا بحث افزایش 
تعرفه ه��ا که ب��ه زودی اجرایی خواهد ش��د 
کمی کام تج��ار ایرانی را تلخ کرده اس��ت.  
ش��اید گش��ایش یک مرکز تج��اری در این 
کش��ور عملکرد تجاری می��ان ایران و عراق 
را به س��مت و سویی ببرد تا تجار ایرانی نیز 
مانند همتایان ت��رک،  عرب و چینی کامی 
از بازار عراق بگیرند.  اما دبیر اتاق مش��ترک 
ای��ران و عراق نظر دیگری دارد.  جهانبخش 
س��نجابی ش��یرازی با بیان اینکه ما مسائل 
کردس��تان را به درس��تی نمی شناس��یم به 
»فرص��ت ام��روز« می گوید:  پی��ش از این 
بخش خصوص��ی با مجوز س��ازمان توس��عه 
تج��ارت،  یک مرکز را در اقلیم کردس��تان 
تاس��یس کرد که ورشکست ش��د.  به گفته 
این فع��ال بخش خصوص��ی، این اق��دام به 
چند دلیل با شکس��ت مواجه شد.  سنجانی 
توضیح می دهد:  بخش اقتصادی این منطقه 
با فعالیت تجار ایرانی موافق بودند و مجوزها 
را صادر کردند  اما بخش امنیتی و سیاس��ی 

مخالف بود و دائم سنگ اندازی می کرد.  

مسائل بازار عراق را جدی بگیریم
به گفت��ه وی، دلیل دوم این بود که بی نیاز 
ب��ودن بازرگانانی ک��ه در بازار ع��راق حضور 
داش��تند از این مرکز،  تنه��ا آن را برای تازه 
کارها کارآمد می کرد و این مسئله حضور آن را 
روزبه روز کمرنگ تر کرد،  چون ورود تازه کارها 

به بازار عراق مشمول زمان می شد. 
آش��نا نبودن به کردس��تان عراق مسئله 
دیگری است که دبیرکل اتاق مشترک ایران 
و ع��راق آن را در ناموفق بودن تجربه قبلی 
ایرانی ها در ایجاد مرکز تجاری در کردستان 
عراق مؤث��ر می داند، چرا که معتقد اس��ت 
نباید یک نسخه را برای کشورهای مختلف 

به کار گرفت. 

سنجابی می گوید:  قوانین اقلیم کردستان 
به راحتی اجازه فعالیت مستقل را نمی دهد.  
وی ادامه می دهد:  مجموعه حاکم در اقلیم 
کردس��تان ب��رای ایجاد یک مرک��ز تجاری 
ک��ه کانون��ی ب��رای تجمع شرکت هاس��ت 
مناس��ب نیست.  این کارش��ناس بازار عراق 
ب��ا تاکی��د بر اینک��ه بخش خصوص��ی برای 
توس��عه فعالیت هایش نباید در انتظار دولت 
بنش��یند،  ادامه می دهد:  ش��اید این مرکز 
در کوتاه مدت جذابیت داش��ته باش��د اما به 
س��رعت جذابیتش را از دست داده و ایجاد 
دافع��ه خواه��د ک��رد.  وی ش��فاف نبودن 
برخ��ورد و عملکرد برخ��ی از تجار در عراق 
و همین ط��ور متفاوت بودن مواضع آنها را با 
تجار ایرانی از دالیل از دست رفتن جذابیت 

این نوع مراکز در این بازار عنوان می کند. 
به گفته وی، از آنجا که در حوزه اقتصادی در 
عراق فضای تعامل چندجانبه است، فضاهایی 
از این دس��ت اجازه فعالیت به تجار مستقل و 

خارجی به خصوص ایرانی ها را نمی دهد.  
س��نجابی معتقد اس��ت در صورت وجود 
ش��رایطی می توان به عملک��رد و آینده این 
مرکز ک��ه احتماال راه اندازی آن دو تا س��ه 
س��ال زمان می ب��رد،  امیدوار ب��ود.  وی در 
این باره توضیح می دهد:  شناخت کامل بازار 
کردستان عراق،  شناسایی مزایای اقتصادی 
ای��ن منطق��ه،  آگاه��ی و اش��راف کامل به 
قوانین تجاری منطقه،  ش��ناخت متغیرهای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه،  توزیع 
پراکندگی رقابت ها و...  مولفه هایی است که 
اگ��ر در اهداف اصلی ای��ن مرکز پیش بینی 
شده باش��د می توان چشم انداز مثبتی برای 
آن امیدوار ب��ود در غیر این صورت اگر قرار 
است این مرکز با تعریف های کالسیک پیش 

برود آینده موفقی در انتظارش نیست. 

تاسیس مرکز تجاری 
به شرط اطالع رسانی 

اما از طرفی دیگر ش��عبان فروتن، رییس 
اتاق بازرگانی ایالم،  اس��تانی که بیش��ترین 
مرز مش��ترک را با عراق دارد،  به این ماجرا 
خوشبین اس��ت،  هرچند که اما و اگر هایی 
هم دارد.  این بازرگان ایالمی می گوید:  این 
مرکز می تواند تحول خوبی برای تجار ایجاد 
کند اما اگ��ر بتوانند اطالع رس��انی کامل و 
به روزی داش��ته باش��ند.  وی با بیان اینکه 
تاس��یس مرکز تجاری در واس��ط و بصره به 
این دلیل که در جنوب عراق و شیعه نشین 
ب��ودن می تواند گزینه  خوبی باش��د،  ادامه 
می دهد:  تصور بر این اس��ت که بازار عراق 
در دس��ت ایرانی هاس��ت اما واقع��ا این طور 
نیس��ت.  به گفت��ه فروتن، ترکی��ه،  یمن و 
کشورهای عربی حضورشان در عراق خیلی 

پر رنگ اس��ت و در حقیقت آنها بازار عراق 
را در دست دارند و کشور ما آن طور که باید 

سهم قابل توجهی ندارد.
این فع��ال بازرگانی که چندین س��فر به 
عراق داش��ته و شناس��ایی بازار این کش��ور 
را تجرب��ه کرده اس��ت، می افزاید:  کاالهای 
ایران��ی در عراق زیاد نیس��ت و از هر ۱00 
مغازه ش��اید ی��ک فروش��گاه کاالی ایرانی 
داشته باش��د. به گفته رییس اتاق بازرگانی 
ای��الم، تردد در مرز مهران به عراق به دلیل 
بح��ث تعرفه ها کاه��ش یافته و مش��خص 
نیس��ت در آینده نزدیک با افزایش تعرفه ها 
روند تجاری ما با عراق چگونه خواهد شد. 

این فعال بازرگانی نیز مانند دبیرکل اتاق 
مش��ترک ایران و عراق معتقد است باوجود 
حضوری که ایرانی ها در ب��ازار عراق دارند،  
مس��ائل،  مش��کالت و ویژگ��ی آن را هنوز 

شناسایی نکرده اند. 
فروت��ن می گوید:  س��فارت ایران،  وزارت 
امور خارجه و س��ازمان توسعه تجارت باید 
رایزنی های الزم را تا به حال انجام می دادند،  
ما برای حضور و ماندن در بازار عراق مشکل 
داریم و نیازمند حمایت و تشویق های دولت 
هستیم.  وی می افزاید:  متاسفانه بازرگانان 
ع��راق برای انجام ه��ر کار مش��ترکی با ما 
می گوین��د باید به تایید دولت برس��د و این 
مس��ئله کارهای ما را به تعوی��ق می اندازد،  
آنها براس��اس قوانین و مقررات کشورش��ان 
نمی توانند مس��تقل کار کنند. به گفته وی، 
اگرچه عراقی ها دائما به ایرانی ها می گویند،  
می خواهند ایران در بازارشان باشد،  اما کار 

در عراق آسان نیست. 
به گزارش »فرصت امروز« رییس سازمان 
توس��عه تجارت در مراسم امضای تفاهم نامه 
راه اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل گفته 
ب��ود،  مرکز تجاری بای��د برنامه محور عمل 
کرده و با ش��ناخت از وضعی��ت بازار عراق،  
ظرفیت ه��ای تج��اری اربیل را ب��ه تاجران 
معرف��ی ک��رده و از ش��رکت های ایرانی به 
منظ��ور فروش کاال ی��ا خدم��ات در اربیل 
پش��تیبانی کند.  افخمی راد همچنین گفته 
بود،  باید شرکت هایی که محصوالت شان به 
ذائقه مردم اربیل نزدیک اس��ت با راه اندازی 
مرکز تجاری از این بازار شناخت پیدا کرده 
و نمایندگی های خود را در این شهر مستقر 
کنن��د.  باید از ش��رکت هایی ک��ه تمایل به 
حض��ور طوالنی م��دت در این ب��ازار دارند 
حمایت ش��ود.  در این صورت،  شرکت های 
خرده پا کن��ار می روند.  ای��ن تفاهم نامه در 
هفت��ه ج��اری با ه��دف تس��هیل تجارت و 
افزایش مبادالت تجاری میان ایران و عراق 
به امض��ای ولی اهلل افخمی راد و س��یداحمد 

عربی به عنوان رییس این مرکز رسید. 

ادامه از همین صفحه
ام��روز کمب��ود آب و هزینه حم��ل فرآورده های این 
مجتمع ه��ا ب��ه بن��ادر جنوبی کش��ور به ی��ک چالش 
جدی تبدیل شده اس��ت. اگر خوابی که بعضی ها برای 
پتروش��یمی ای��ران دیده بودن��د تعبیر می ش��د و خط 
لوله های اتیلن مرکز و خاور نیز فرصت احداث می یافت، 
صنایع پتروش��یمی ایران گرفتار بحرانی بزرگ می شد. 
خوش��بختانه همچنان سهم اصلی پتروش��یمی ایران 
در بن��در امام و عس��لویه نصب ش��ده و در نزدیکی آب 
و بندر اس��ت و همین مسئله، پتروشیمی را به صنعتی 

استراتژیک و کم ریسک تبدیل می کند. 
 س��ود س��االنه صنعت پتروش��یمی ای��ران بیش از 
40 هزار میلیارد تومان اس��ت و بزرگ ترین هلدینگ 
آن، ۱5هزار میلیارد تومان در س��ال گذش��ته س��ود 
داش��ته است. همین س��ود گزاف، محور اصلی سخن 
منتقدانی اس��ت که از س��ال ۱389 ب��ه این طرف، 
پتروشیمی و فوالد را برندگان بازی افزایش قیمت ارز 
دانسته و خواهان کنترل سود این دو صنعت کلیدی 
هس��تند. راهکار اصلی پیشنهادی آنها افزایش قیمت 
خوراک گاز پتروش��یمی ها، محدودیت  سهم صادرات 
فرآورده های پتروش��یمی به نفع عرضه داخلی به ویژه 
در بورس کاال و همچنین سیاست  های مالیاتی است 

اما چرا باید سود پتروشیمی را مهار کنیم؟ 
منتقدان صنعت پتروشیمی می گویند: چه دلیلی دارد 
که گاز ارزان به پتروشیمی ها بدهیم اما آنها مجاز باشند 
فرآورده های تولی��دی را به قیمت جهانی صادر کنند؟  
البته این پرسش��ی منطقی اس��ت ولی آیا گازی که با 
قیمت پایین به گرمایش و پخت و پز خانگی یا صنایع 
کم بازده اختصاص می یابد، منافعی بهتر از پتروشیمی 
برای کش��ور ب��ه ارمغان م��ی آورد؟  اگر پتروش��یمی 
س��ودی به مراتب بیشتر از سایر صنایع دارد، بهتر است 

به جای حس��ودی و کنترل سود آن، فضای بیشتری را 
پیش رویش بگشاییم. ظرفیت گازی ایران برای فعالیت 
جدی پتروشیمی در ۲00 سال آینده کفایت می کند و 
درآمدی که در این صنعت نهفته اس��ت، می تواند پایه 
اصلی اقتصاد ایران در قرن بعدی باشد و همان نقشی را 

ایفا کند که نفت در 60 سال گذشته داشت. 
اکثر مجتمع های پتروشیمی  به دلیل کشش قیمت 
فرآورده ه��ا در بازاره��ای خارج��ی، ترجیح می دهند 
همه محصوالت ش��ان را صادر کنند، اما اگر این اتفاق 
رخ دهد، صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی یا همان 
SME ها در کشور رشد نمی کنند و بخش اصلی سود 
این صنعت و فرصت های ش��غلی آن به خارج کشور 
صادر می ش��ود. به کارگی��ری ابزارهای قیمتی در این 
بخش می تواند فرصت بیش��تری برای توسعه صنایع 
پایین دستی داخل کش��ور فراهم کند. البته به شرط 

اینکه این ابزارها به صورت مالیم به کارگرفته شود. 
اخ��ذ  و  مالیات��ی  سیاس��ت های  ش��دن  مط��رح 
مالیات های س��نگین از پتروش��یمی ک��ه این روزها 
زمزمه ه��ای آن از راهروهای س��ازمان ام��ور مالیاتی 
به گوش می رس��د، زودهنگام است. پتروشیمی ایران 
از ظرفیت رش��د خوبی برخوردار است ولی هنوز در 
دوران نوجوانی خود به س��ر می برد. پس بهتر اس��ت 
دریاف��ت مالیات ه��ای ج��دی از آن را به س��ال های 
آت��ی موکول کنیم. اگر دول��ت از درآمدهای مالیاتی 
پتروشیمی در ۱0 سال آینده چشم پوشی کند، شاهد 
هجوم شدید س��رمایه به این صنعت خواهیم بود که 
پایه مالیاتی سال های آینده را بزرگ می کند. اما اگر 
ام��روز بخواهی��م از ظرفیت مالیات��ی آن برای تامین 
نیازهای روزمره دولت استفاده کنیم، مانند آن است 
که نهال درخت را بش��کنیم و به هیزم تبدیل کنیم و 

صبر نکنیم تا این نهال میوه دهد. 

آن دس��ته از حذف ش��دگان دریاف��ت یاران��ه نقدی 
که نس��بت به قطع یاران��ه خود معترضن��د می توانند 
 ب��رای ثب��ت درخواس��ت اعت��راض خ��ود در س��امانه

 www.yaraneh10.ir  اق��دام کنن��د.  ب��ه گزارش 
ایس��نا، طی روزهای گذش��ته وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با صدور اطالعیه ای از حذف ش��دگان دریافت 
یارانه نقدی خواس��ت ت��ا درصورتی که ب��ه قطع یارانه 
خ��ود معترضند با مراجعه به ی��ک آدرس الکترونیکی 
درخواس��ت اعتراض خ��ود را ثبت کنن��د.  وزارت کار 
همچنین مهلت یک ماهه ای برای ثبت درخواست های 
اعتراض تعیین کرده و بر این اس��اس حذف ش��دگان از 
دریاف��ت یارانه یک ماه فرصت دارند که از پنجم خرداد 
یعنی درست از یک هفته آینده درخواست اعتراض خود 

را در سامانه yaraneh10.ir  ثبت کنند. 
تش��خیص افراد غیر نیازمند به دریافت یارانه و قطع 
یاران��ه آنها به موجب تبصره ۲0 قان��ون بودجه ۱394 
ص��ورت گرفته و فرآیند بررس��ی اعتراض��ات از مرحله 
ثبت درخواس��ت تا پاسخ نهایی به شکل غیر حضوری و 
توسط کمیسیون موضوع ماده ۱0 قانون هدفمندکردن 
یارانه ه��ا انجام می گیرد.  برقراری مجدد پرداخت یارانه 

افراد نیز منوط به بررسی اعتراض حذف شدگان توسط 
کمیسیون مربوط و در صورت استحقاق خواهد بود. 

موضوع حذف یارانه ثروتمندان و گروه های غیرنیازمند 
از جمله اخبار در صدر هفته های گذش��ته بوده و مردم 
با حساسیت و وسواس خاصی آن را پیگیری می کنند.  
بی تردی��د اص��الح نظ��ام هدفمندی یارانه ه��ا و حذف 
غیر نیازمن��دان عالوه بر آنکه فعالیتی اقتصادی اس��ت، 

اقدامی اجتماعی نیز به شمار می رود. 
اجرای عدال��ت اجتماعی، توزی��ع عادالنه ثروت و 
درآمد، حمایت از محروم��ان، کاهش فاصله طبقاتی 
و رفع فقر و محرومیت از جمله موضوعاتی اس��ت که 
همواره م��ورد تاکید دولت ها ب��وده و درصدد تحقق 
آن برآمده اند. بر همین اس��اس دول��ت تدبیر و امید 
نیز از آغاز فعالیت، دغدغ��ه اجرای عدالت اجتماعی 
و بهبود وضعیت معیشت مردم و توسعه کشور بدون 
اعمال فش��ار بر اقشار آس��یب پذیر را در اولویت خود 
ق��رار داده و طرح ارائه س��بد امنی��ت غذایی، تالش 
 برای رفع مشکالت صندوق های بازنشستگی و صدور 
8.5 میلیون دفترچه بیمه درمانی عزم دولت یازدهم 

را برای تحقق این امر نشان می دهد. 

به پتروشیمی حسودی نکنیم

معاون اول رییس جمهور: 
در صورت توافق هسته ای 

هم اقتصاد مقاومتی را 
ادامه می دهیم

گف��ت:  رییس جمه��ور  اول  مع��اون 
عده ای س��عی داش��تند الق��ا کنند که 
دولت ب��ا سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 
مقاومتی ش��عاری برخ��ورد می کند اما 
دولت ب��ا تش��کیل جلس��ات متعدد و 
برنامه ریزی علمی، برای عملیاتی کردن 
هر یک از سیاست های کلی برنامه های 
عملیاتی ترس��یم کرده و هم اکنون این 
برنامه ها در حال اجراس��ت.  جهانگیری 
در جلس��ه ش��ورای اقتصاد، با اشاره به 
پیگی��ری مجدانه دس��تگاه های اجرایی 
برای عملیاتی ک��ردن اقتصاد مقاومتی 
تصری��ح کرد: دولت به توافق هس��ته ای 
دس��ت پیدا کند یا نکند، در هر صورت 
اجرای دقیق سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی را ادامه خواه��د داد.  در این 
جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، 
نفت، نیرو و رییس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور نیز حضور داشتند، 
وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از عملکرد 
این وزارتخانه در چارچوب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تش��ریح 
اقدامات اجرایی صورت گرفته برمبنای 

برنامه های عملیاتی مصوب پرداخت. 

 صعود نقدینگی به
782 هزار میلیارد تومان

می��زان نقدینگی کش��ور به بیش از 
78۲ هزار میلیاردتومان رسید. 

به گزارش ایس��نا، در حالی با رش��د 
۲۲.3 درصدی نقدینگی در پایان سال 
۱393 میزان آن به 78۲ هزار میلیارد 
تومان افزای��ش یافته که بانک مرکزی 
اطالع��ات مرب��وط به بان��ک قوامین و 
موسس��ات اعتباری کوثر و عسکریه را 
نیز در آمارهای خود لحاظ کرده است. 
بر این اس��اس با احتساب اطالعات 
یاد ش��ده، حجم نقدینگی کش��ور در 
پایان س��ال گذش��ته ب��ه 78۲ هزار و 
300 میلیارد تومان رس��یده که از این 
رقم بی��ش از 60هزار میلی��ارد تومان 
به افزایش پوش��ش آماره��ای مربوطه 

اختصاص دارد. 
بنابرای��ن ب��ا همگن س��ازی مان��ده 
نقدینگ��ی در پایان س��ال های ۱39۲ 
و ۱393، رش��د نقدینگی سال ۱393 
معادل۲۲.3 درصد بوده که در سطحی 
پایین تر از هدف ضمنی تعیین ش��ده 
برای رشد نقدینگی این سال که حدود 

۲3 تا ۲5 درصد بود، قرار دارد. 

راه اندازی سامانه اعتراض به قطع یارانه از 5 خرداد دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با »فرصت امروز« مطرح کرد: 

مرکز تجاری ایران در اربیل؛  شاید تکرار یک تجربه ناموفق
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 مزایای شبکه مجازی لینکدین
برای کسب وکارها

 موسیقی
 ابزاری دلنشین برای بازاریابی

سایتی که می تواند 
بانک اطالعاتی 

جامع مدیران باشد

مشتری یابی
با ساز و آواز

9

 اتفاقا وقتی
به کتابخوانی نیاز داریم...

کمپینی خالقانه برای فرهنگ سازی موقتی

پتروش��یمی می تواند محور توسعه 
ایران در س��ده ۱400 باش��د. البته 
به ش��رط آنکه مکان یاب��ی، انتخاب 
تکنولوژی و مناس��بات مالی آن تابع 
س��ازوکارهای علمی باشد.  مدیران 
ارش��د دولت قبل، همواره کلنگ در 
دست داش��تند تا به تعبیر خودشان 
آن را ب��ه نش��انه آغ��از کار پروژه ها 
ب��ر زمین بزنن��د و به تعبی��ر برخی 
منتق��دان آن دولت، ای��ن کلنگ ها 
ب��ر ریش��ه و س��تون اقتص��اد ایران 
ف��رود می آمد. بخش��ی از پروژه های 
کلنگ زده ش��ده نیز به مجتمع های 
پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن 
غرب اختصاص داش��ت که با عنوان 
پتروشیمی باختر شناخته می شوند. 
ادامه در همین صفحه

سرمقاله
 به پتروشیمی

حسودی نکنیم
مهدی خاکی فیروز
دبیر تحریریه

مینو گله 



وزارت نف��ت در حال تدوین 
نس��ل جدیدی از قراردادهای 
نفتی اس��ت که از آن به عنوان 
نوع چه��ارم قراردادهای نفتی 
یاد می ش��ود. این قراردادها در 
شهریورماه امسال در کنفرانس 
لندن رونمایی خواهد ش��د اما 
از دی��د کارشناس��ان نفتی که 
مت��ن پیش نوی��س قراردادها 
را مطالع��ه کرده ان��د، فرمت و 
م��دل طرح  پیش��نهادی مورد 
تایید نیس��ت و ب��ا ایراد همراه 
اس��ت و تنها مطلب جدید آن 
اعطای تس��هیالت بیشتر برای 

شرکت های خارجی است. 
مت��ن قرارداده��ای جدی��د 
نفت��ی  )IPC( در معاون��ت 
در  ریاس��ت جمهوری  حقوقی 
حال بررس��ی اس��ت ت��ا برای 
تایید نهای��ی در اختیار هیات 
دولت قرار گیرد. س��یدمهدی 
کمیت��ه  ریی��س  حس��ینی، 
بازنگ��ری قراردادهای نفتی در 
ای��ن زمینه اعالم کرده اس��ت: 
»در ح��ال حاض��ر ده ها پروژه 
در بخش باالدس��تی نفت برای 
توس��عه در قالب ای��ن قرارداد 
تعریف ش��ده است که با نهایی 
ش��دن این ق��رارداد و برطرف 
شدن مشکالت سیاسی اسامی 
آنها اعالم خواهد ش��د. معرفی 
قرارداده��ای جدی��د نفتی به 
فضای سیاس��ی کشور بستگی 

خواهد داشت.«
در همی��ن ارتب��اط اله��ام 
امی��ن زاده، مع��اون حقوق��ی 
رییس جمهوری نیز اعالم کرد: 
م��دل جدید قراردادهای نفتی 
ایران، عالوه بر معاونت حقوقی 
همزم��ان  رییس جمه��وری، 
در کمیس��یون های اصل��ی و 
فرعی دولت بررس��ی می شود 
ت��ا درنهایت ب��رای تصویب به 

هیات دولت تحویل شود. 
وی با بیان اینکه پیشنهاداتی 
برای این مدل قراردادی وجود 
دارد و در حال حاضر بررس��ی 
بندهای ابتدایی آن در دستور 
کار است، اضافه کرد: تغییراتی 
در ای��ن مدل قراردادی اعمال 
می شود تا کار انجام شود. البته 
مدل جدید قراردادهای نفتی، 
ی��ک مدل ایرانی اس��ت که با 
مدل »بای بک« و »مش��ارکت 
در تولی��د« تف��اوت خواه��د 

داشت. 
براس��اس اعالم خبر ایس��نا، 
مهدی حسینی، رییس کمیته 
نفتی  بازنگ��ری قرارداده��ای 
ایران اعالم کرده است از مفاد 

قرارداده��ای جدی��د نفتی در 
کنفرانس بین المللی لندن که 
در پایان شهریورماه سال جاری 
رونمای��ی  می ش��ود،  برگ��زار 
می ش��ود. ای��ن قرارداده��ا که 
از س��وی وزارت نفت به عنوان 
نوع چه��ارم قراردادهای نفتی 
در دنی��ا معرف ش��ده اس��ت، 
زنجیره ه��ای مختل��ف صنعت 
نف��ت  )اکتش��اف، توس��عه و 
تولی��د( را به ص��ورت یکپارچه 

واگذار خواهدکرد. 

انتقاد از مدل قراردادهای نفتی 
س��ی��دحمی��د ب����ورد، از 
کارشناس��ان باس��ابقه نفت��ی 
پیش نوی��س  مت��ن  درب��اره 
ب��ه  نفت��ی  قرارداده��ای 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»آخری��ن باری که این متن را 
مورد مطالعه قراردادم چهارماه 
پی��ش بود ک��ه آن زمان اعالم 
شد که مخالف ارائه مدل جدید 
در قراردادهای نفتی نیس��تیم 
و تنه��ا روی ش��کل آن حرف 
داری��م؛ اینک��ه می ت��وان ب��ه 

توانمندی داخلی اتکا کرد.«
وی با اش��اره به اینکه برخی 
از ش��یوه هایی که امروز به آن 
اس��تناد می شود در کشورهای 
عق��ب افت��اده مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرد، می افزاید:  » کار 
زی��ادی می توان روی این متن 
انجام داد و می توان به اطالعات 

مخازن اکتفا کرد. « 
اگرچ��ه ب��ورد به درس��تی از 
مش��کالت موج��ود در تهی��ه 
ای��ن قرارداده��ا اش��اره نک��رد 
ام��ا محمدج��واد عاصمی پور، 
مدیرعامل اس��بق شرکت نیکو 

و قائم مق��ام س��ابق مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی نف��ت درب��اره 
پیش نویس مت��ن قراردادهای 
جدی��د ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوی��د: »ای��ن مت��ن تهیه 
ش��ده توس��ط افرادی همچون 
س��یدمهدی حس��ینی و تی��م 
حقوق��ی وی در ح��ال تنظیم 
اس��ت که وی خود امضاکننده 
بیع متقابل  قراردادهای  تمامی 
اس��ت. متاس��فانه در تهیه این 
پیش نویس به مسئله پساتحریم 
توجه جدی نشده و تنها تالش 
ش��ده اس��ت ک��ه تس��هیالت 
بیش��تری برای سرمایه گذاران 

خارجی فراهم شود.«
وی ای��ن اق��دام را از س��وی 
وزارت نفت دانه پاشیدن برای 
ش��رکت های خارج��ی تعریف 
می کند و می افزاید: »مش��کل 
اصلی ما در نوع نگاهی اس��ت 
ک��ه ب��ه قرارداده��ای نفت��ی 
داریم. آنچه مسلم است وجود 
مفاهیم��ی در صنعت نفت در 
عرص��ه بین المل��ل اس��ت که 
همانن��د معامله ریاضی در هر 
ش��رایط زمان��ی و مکانی یک 
فرم��ت خاص ب��رای حل آنها 
وج��ود دارد، قراردادهای نفتی 
نیز در عرصه بین المللی از این 

قاعده مستثنا نیستند. « 

تاکید بر استفاده از مدل 
تولید در مشارکت 

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
تم��ام دنی��ا نوع ق��رارداد برای 
پروژه ه��ای نفتی »مش��ارکت 
در تولی��د« اس��ت ک��ه ایران 
خ��ود ب��ا این نوع ق��رارداد در 
کش��ور آذربایج��ان 10 درصد 

س��هام دارد، می افزاید:  »اصرار 
ای��ران را ب��رای تدوین قرارداد 
متف��اوت از آنچ��ه در عرص��ه 
بین المللی وجود دارد به خوبی 
درک نمی کن��م. چ��را باید ما 
ب��ه قرارداد بی��ع متقابل تاکید 
کنیم درحالی که در مش��ارکت 
در تولی��د، مالکی��ت واگ��ذار 
نمی ش��ود و خروجی کار خوب 
ب��ود. این نوع قرارداد در پیش 
و بعد از انقالب مورد اس��تفاده 
قرار گرفته و مشکل س��از نبوده 

است. « 
تعیین روش بهینه قراردادها 
در تامین مالی و اجرای پروژه ها 
در بخ��ش باالدس��تی، ب��رای 
میادین مس��تقل و مش��ترک 
نفت و گاز ایران مسئله مهمی 
است. اینکه از روش قراردادی 
بیع متقابل باش��د یا مشارکت 
در تولی��د خ��ود تعیین کننده 
آین��ده پروژه هاس��ت. گرچ��ه 
براس��اس گفته های مسئوالن 
مدل های جدیدی از قراردادها 
در حال رونمایی است. براساس 
اطالع��ات موجود آنچه در دنیا 
در صنعت نفت در قراردادهای 
جدی��د م��ورد تاکی��د اس��ت 
مش��ارکت در تولی��د اس��ت. 
ق��راردادی که نحوه اس��تفاده 
از آن در عرص��ه بین الملل��ی 
به خوبی تعریف ش��ده و مالک 
عمل است. اما موضوع مهم در 
این نوع قرارداد این اس��ت که 
امتیاز اکتش��اف و بهره برداری 
از میدان نفتی در مشارکت در 
تولی��د به معن��ای واگذاری آن 
نیس��ت و تنها برای بهره مندی 
مالکان��ه اس��ت تا بیش��ترین 
ظرفی��ت ب��رای برداش��ت از 

مخازن فراهم ش��ود؛ در حالی 
که در قراردادهای بیع متقابل 
ب��ه ای��ن اص��ل مه��م توجهی 

نمی شود. 
عاصمی پور با تاکید بر اینکه 
در متن پیشنهادی قراردادهای 
جدی��د بیع متقابل مورد تاکید 
اس��ت، می افزای��د:  »این اقدام 
منطقی نیس��ت، باید تالش ها 
ب��رای اس��تفاده از تکنولوژی و 

دانش فنی غرب باشد.«
اینک��ه در تهیه پیش نویس 
چه می��زان از بخش خصوصی 
کم��ک گرفت��ه ش��ده اس��ت 
موض��وع دیگ��ری اس��ت ک��ه 
ب��اره  ای��ن  در  عاصمی پ��ور 
معتقد اس��ت: بخش خصوصی 
واقع��ی و قدرتمند در کش��ور 
وج��ود ندارد ک��ه در تهیه این 
پیش نوی��س در کن��ار دول��ت 
باش��د. بخش خصوصی کنونی 
همان کارمندان قدیمی دولت 

هستند. 
در  دیگ��ر  موض��وع  ح��ال 
تهی��ه ای��ن پیش نوی��س این 
اس��ت که چه می��زان می توان 
با ای��ن پیش نویس به افزایش 
سرمایه گذاری خارجی امیدوار 
ب��ود؟  عاصمی پور در این باره 
نی��ز می گوی��د:  »ب��ا توجه به 
مش��کل تحری��م، ای��ران برای 
س��رمایه گذاری به شرکت های 
خارجی نیازمند اس��ت ازاین رو 
تس��هیالت را بیشتر کردیم اما 
اگر تحریم برداشته شود حجم 
س��رمایه گذاری کاهش خواهد 
یافت زیرا مش��کل قراردادهای 
بی��ع در نفت ب��ه دلیل تحریم 
بود و در آن زمان به این حجم 
سرمایه گذاری نیازی نیست.«

وی در ارائ��ه راهکار خود نیز 
می افزای��د:  »ب��ا پیش فروش 
نفت خ��ام در چه��ار س��ال و 
آن  پیش پرداخ��ت  دریاف��ت 
نیاز به س��رمایه گذاری نداریم 
ازای��ن رو پیش��نهاد م��ن این 
اس��ت ک��ه به ج��ای ارائه مدل 
پیش نویس ه��ای  از  جدی��د 
مختل��ف قراردادها مش��کالت 
را ح��ل  س��اختاری داخل��ی 
کنی��م و ب��ه قراردادهای نفتی 
بین المللی اکتف��ا کنیم. آنچه 
ام��روز صنع��ت نف��ت ب��ا آن 
مواجه اس��ت ن��وع مدیریت و 
گس��ل ایجاد شده در مدیریت 
نفتی است. یک سال است که 
از رونمای��ی قراردادهای جدید 
صحب��ت می ش��ود درحالی که 
از دی��د م��ن بای��د در لندن از 
پروژه های نفتی رونمایی شود 

نه فرمت قراردادها. « 

نقدی بر نسل جدید قراردادهای وزارت نفت

درجا زدن در تدوین قراردادهای نفتی

وزیر نفت با اش��اره ب��ه اینکه 
بخش خصوص��ی فع��ال آمادگی 
دریاف��ت خ��وراک پتروش��یمی 
)گاز( به قیمت ٢٥ سنت را دارد، 
شرکت های  معتقدند  آنها  گفت: 
خصولت��ی ب��ا این قیم��ت توان 
رقابت را ندارند و از میدان خارج 

می شوند. 
ب��ه گزارش ش��انا، بیژن زنگنه 
آموزش��ی  کارگاه  در  دی��روز 
انرژی  اس��تراتژی  و  »مدیری��ت 
در راس��تای اقتص��اد مقاومتی« 
که در دانش��گاه امیرکبیر برگزار 
ش��د، اظهار کرد: وزارت نفت در 
زمینه نرخ خوراک پتروشیمی ها 
نگاه بنگاه داری ن��دارد و همواره 
به دنبال منافع ملی در این بحث 
اس��ت، زیرا قیمت دریافتی برای 
خوراک پتروش��یمی هر میزانی 
که باش��د باید ص��رف پرداخت 
یارانه ه��ا ش��ده و ازای��ن رو برای 
کش��ور ارزش اف��زوده ای در ب��ر 

ندارد. 
زنگنه با تاکید بر اینکه تالش ما 
این اس��ت که صنعت پتروشیمی 
روی پای خود بایس��تد و با رانت 
ادامه حی��ات ندهد، اظه��ار کرد: 
در اختی��ار ق��رار دادن خوراک از 
س��وی دولت به پتروشیمی ها در 
حال حاضر همانند حکایت استاد 
دانشگاهی است که به دانشجویان 
خود اعالم می کند هر کسی نمره 
هفت بگیرد من به او ٢0 می دهم! 
این کار استاد سبب می شود کسی 
از دانش��جویان تالشی برای درس 

خوان��دن نکند. به عب��ارت دیگر 
هم اکنون پتروشیمی ها با تکیه بر 
خ��وراک ارزان به دنب��ال افزایش 
به��ره وری و ارزش اف��زوده برای 

کشور نیستند. 
اخی��را  اف��زود:  نف��ت  وزی��ر 
بخش خصوص��ی به بنده رجوع و 
اعالم کرده نرخ خ��وراک تا ٢٥ 
س��نت برای ما صرف��ه اقتصادی 
دارد! وقت��ی دلیل این موضوع را 
جویا ش��دم گفتند اگر قیمت به 
میزان یاد شده برسد شرکت های 
خصولتی توان رقابت را نداشته و 

از میدان خارج می شوند. 

افزایش مشارکت افراد 
کم درآمد در بورس 

وزیر نفت ب��ه فعالیت حداقل 
٥میلیون نفر از افراد حقیقی در 

بورس اوراق بهادار کش��ور اشاره 
کرد و گف��ت: در صورت افزایش 
مش��ارکت و حضور مردم عادی 
در بورس ش��اهد تحوالت مثبت 
در اقتص��اد و سیاس��ت کش��ور 

خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه درست نیست 
عده ای معدود اقتصاد کش��ور را 
در دس��ت گرفته و هرچه هست 
بین خود تقس��یم کنند، تصریح 
کش��ورهای  در  ام��روزه  ک��رد: 
ژاپن  به عنوان مث��ال  پیش��رفته 
همه چی��ز حتی س��اختمان های 
دوطبق��ه نیز در ب��ورس خرید و 
فروش می شود و مردم به صورت 
شرکت های س��هامی عام در این 

معامالت حضور دارند. 
زنگن��ه تاکید ک��رد: اینکه در 
جامع��ه برخ��ی احس��اس کنند 

یک ع��ده هم��ه اقتص��اد را در 
دس��ت دارند و آنها هیچ نقش��ی 
در آن ندارن��د موض��وع خوب��ی 
نیس��ت، در این حالت در جامعه 
توسعه اتفاق نمی افتد، زیرا نبود 
مش��ارکت آحاد مردم در اقتصاد 
همکاری ه��ای جمع��ی را رق��م 

نمی زند. 
وی با اش��اره به تالش وزارت 
نفت ب��رای حضور س��رمایه های 
کوچ��ک مردم در ب��ورس اوراق 
بهادار گفت: هم اکنون س��ازمان 
ب��ورس نیز عالقه من��د به اجرا و 

همکاری در این زمینه است. 

برای افزایش درآمدهای نفتی 
برنامه ریزی کنیم

وزیر نفت ب��ا بیان اینکه با لغو 
تحریم ه��ای بین الملل��ی و پیاده 

ش��دن برنامه ها و سیاس��ت های 
تعریف ش��ده درآمده��ای نفتی 
ای��ران افزای��ش خواه��د یافت، 
افزود: اگر درآمده��ای نفتی بار 
دیگر روانه بودجه کش��ور شود و 
برنامه ای برای آن نداشته باشیم، 
ما  اقتص��ادی  نه تنها مش��کالت 
کم نخواهد ش��د، بلک��ه افزایش 
نی��ز خواهد یافت، به عنوان مثال 
با وجود رس��یدن قیمت نفت به 
1٤0 دالر در س��ال های گذشته 
تغییری در کیفیت زندگی مردم 

ایجاد نشد. 
زنگن��ه ب��ا اش��اره ب��ه درآمد 
از  ٧00میلی��ارد دالری کش��ور 
محل صادرات نفت در سال های 
گذش��ته گفت: اگر بخشی از این 
سرمایه از طریق صندوق توسعه 
مل��ی ب��ه بخش ه��ای خصوصی 
تاثیر گذار وام داده می شد اقتصاد 
کش��ور فعال می ش��د، به عبارت 
دیگر اگر این کار انجام می ش��د 
س��رمایه زیرزمینی ما به سرمایه 

روزمینی پایدار تبدیل می شد. 
وزیر نفت در ادامه با اش��اره به 
وج��ود اس��تانداردهای جهانی و 
مزیت های کاربرد آنها در کشور 
گفت: اگر این استانداردها رعایت 
نش��ود، محصوالت��ی در کش��ور 
تولید می ش��ود که جز ایران در 
هیچ جای جهان خریداری ندارد. 
امروزه تصور می ش��ود که مازاد 
تولید در کش��ور باید صادر شود 
درحالی ک��ه باید از ابتدا صادرات 

هدف اصلی قلمداد شود. 

وزیر نفت عنوان کرد

 آمادگی شرکت های خصوصی برای دریافت خوراک گازی ٢٥ سنتی

چهارشنبه
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پتروشیمی

آب

نیروگاه

نجات ذخایر آب دشت ها کلید خورد
 آغاز تحویل نظارت شده آب 

به کشاورزان

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعالم آغاز اجرای 
طرح ویژه نجات آب در دش��ت های ممنوعه کش��ور 
گفت: تحویل حجمی آب به کشاورزان برای افزایش 

بهره وری، بخش مهم این طرح است.
ب��ه گزارش مهر، س��یدمجتبی رض��وی  نبوی با بیان 
اینکه بحث بهره وری مورد توجه ویژه وزارت نیرو است، 
اظهارداش��ت: یکی از برنامه  های مهم وزیر نیرو ارتقای 
بهره وری در این وزارتخانه است، اما با توجه به اینکه ایجاد 
یک سازمان و توسعه تشکیالت دولتی به موجب قانون 
امکانپذیر نیست، وزارت نیرو ایجاد پژوهشکده اقتصاد 
و بهره وری را در قالب موسسه تحقیقات آب در دست 
راه ان��دازی دارد ت��ا از ای��ن طریق، طرح  های بهره وری با 
سرعت بیشتری انجام شود.مدیرکل دفتر بهبود بهره وری 
و اقتص��اد آب و آبف��ای وزارت نیرو گفت: این وزارتخانه 
در طرح احیا و تعادل  بخشی آب  های زیرزمینی، نصب 
کنتورهای حجمی را جزو برنامه  های اصلی این طرح در 
نظر گرفته و قرار است این طرح در دشت  های ممنوعه 
کش��ور با جدیت دنبال ش��ود.وی ادامه داد: اجرای طرح 
تحویل حجمی آب یکی از برنامه  های پایه  ای بهره وری 
در بخش کشاورزی است. اعتبارات وزارت نیرو در بخش 
بهره وری در سال گذشته حدود ۸0 میلیارد تومان تحت 
عنوان بهره وری آب و برق تعریف شد، اما متاسفانه در 
س��ال گذش��ته تخصیص مورد انتظار وزارت نیرو انجام 
نش��ده و در کل حدود ۶ میلیارد تومان پرداخت ش��د 
و امس��ال نیز در همان قالب اختصاص یافته اس��ت؛ اما 
امیدواریم پرداخت  ها به وزارت نیرو طبق برنامه باشد تا 

بتوانیم طرح  های تعریف  شده را اجرایی کنیم.
نب��وی درب��اره برنامه  های به��ره وری در بخش آب 
کش��اورزی تاکید کرد: وزارت نیرو در این بخش در 
برنامه مدیریت و کنترل منابع آب بخش کش��اورزی 
و تحوی��ل حجم��ی آب متمرکز ش��ده و ب��ه موازات 
م��ا وزارتخانه جهادکش��اورزی نیز در س��طح مزرعه 

برنامه  های خود را در دست انجام دارد.

در همایش انجمن صنفی نیروگاه ها مطرح شد
عدم صرفه اقتصادی مصرف مازوت 

در نیروگاه ها

مدیر کل دفتر پش��تیبانی فنی تولید توانیر گفت: 
مصرف س��وخت مازوت در نیروگاه ه��ا به هیچ وجه 
صرفه اقتصادی نداشته و استهالک را در این واحدها 

افزایش می دهد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« غالمرض��ا مهرداد 
در پنجمی��ن همایش مل��ی تعام��ل انجمن صنفی 
نیروگاه ه��ای ایران با نیروگاه های بخار و بخش بخار 
سیکل ترکیبی که دیروز در نیروگاه شهید منتظری 
برگزار ش��د، اظهارنظرهای رس��انه ای درباره تمایل 
نیروگاه ها به مصرف س��وخت مازوت را غیر منصفانه 
توصیف ک��رد. به گفت��ه وی، بهای گاز، یک س��وم 
م��ازوت و گازوییل یک پنجم این س��وخت اس��ت. 
بنابراین نیروگاه ه��ا ترجیح می دهند که از گاز برای 
تامی��ن نیازهای نیروگاه اس��تفاده کنند. زیرا مازوت 
عالوه بر معضالت زیس��ت محیطی بیشترین تاثیر را 

روی سالمت پرسنل نیروگاه ها دارد. 
مص��رف س��وخت م��ازوت در نیروگاه ه��ا ط��ی 
فصل زمس��تان برای کالنش��هرها از سوی سازمان 
محیط زیس��ت ممنوع اعالم ش��ده  اس��ت. متولیان 
حفظ محیط زیست همواره با این تصور که مصرف 
م��ازوت ب��رای نیروگاه ه��ا صرفه اقتص��ادی دارد، 
احکامی ب��رای تعطیلی نیروگاه هایی مثل ش��ازند 
اراک، در زم��ان آلودگ��ی ه��وا از مراج��ع قضایی 
دریافت می کنند. اما مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی 
تولید توانیر بر این باور اس��ت که عدم دسترس��ی 
به گاز مایع س��بب می ش��ود نیروگاه ها به ناچار به 
س��راغ سوخت مازوت بروند، بنابراین اگر اطالعات 
درست به مراجع قضایی برسد شاید دستور توقف 
فعالیت ب��رای نیروگاه صادر نکنن��د، زیرا تعطیلی 
برای  اقتص��ادی جبران ناپذیری  زیان های  نیروگاه 
گردانندگان آن دارد.  البته وی تاکید می کند: سال 
گذشته میزان گاز رسانی به نیروگاه ها نسبت به سال 

9٢، حدود 3٥درصد افزایش داشته است. 
مه��رداد همچنین از افزایش ٢٥00 مگاواتی پیک 
مصرف در تابس��تان امسال خبر داد. وی تاکید کرد: 
براس��اس پیش بینی های انجام شده مصرف برق در 
ایام پیک تابستان امسال به ٥1هزار و 300 مگاوات 
خواهد رس��ید که این رقم نس��بت به سال گذشته 
با رش��د ٥ درصدی مواجه بوده اس��ت. به گفته مدیر 
کل دفتر پش��تیبانی فنی و تولید توانیر، در تابستان 
امس��ال حدود 300 س��اعت کمبود داریم که برای 
جب��ران این کمبوده��ا عالوه بر اندیش��یدن پاره ای 
تمهیدات برای نیروگاه ها در راس��تای افزایش توان 
تولید، محدودیت های احتمالی برای صادرات برق و 

مصارف خانگی یا صنعتی اعمال خواهد شد. 

درخواست تجار پاکستانی برای 
اختصاص بودجه احداث خط لوله صلح

اعضای جامعه تجار پاکس��تان به ش��دت خواهان 
اختصاص بودجه کافی برای احداث خط لوله انتقال 
گاز ایران به پاکستان در بودجه سال ٢01۶-٢01٥ 
این کش��ور ش��دند و معتقدند که اس��الم آباد از این 

اقدام به میزان زیاد سود خواهد برد. 
ب��ه گزارش ف��ارس به نق��ل از پاکس��تان آبزرور، 
تجار پاکس��تانی طی بیانیه مش��ترکی اعالم کردند 
ک��ه واردات گاز از تهران به س��رعت در حال تبدیل 
ش��دن به واقعیت است و پاکستان نیاز دارد تا از این 
موقعی��ت به وجود آمده برای حل بحران انرژی خود 

به صورت بهینه استفاده کند. 
س��مینا فاضل از فعاالن اقتصادی در این زمینه گفت: 
خط لول��ه انتقال گاز ایران به پاکس��تان ابعاد سیاس��ی 
و اقتص��ادی مهمی برای دو کش��ور همس��ایه دارد. تجار 
پاکس��تانی معتقدند که این خط لوله در صورت اجرایی 
ش��دن می تواند تا هند و چین توس��عه یابد و درآمدهای 
مضاعفی برای پاکستان با دریافت تعرفه ترانزیت به دنبال 
داشته باشد همچنان که ایران می تواند ال ان جی با قیمت 
مقرون به صرفه به پاکس��تان صادر کن��د. به گفته مالکان 
ش��رکت های تجاری پاکس��تان، بازخوردهای اقتصادی و 
سیاس��ی احداث این خط لوله را نمی توان نادیده گرفت 
چراک��ه نه تنها کمبود گاز پاکس��تان را رفع می کند بلکه 
ایران را قادر می س��ازد تا بازارهای جدید در کنار توسعه 
و متنوع سازی درآمدهای صادرات انرژی خود بیابد. تجار 
پاکستان با اشاره به احتمال باالی لغو تحریم ها، خاطرنشان 
کردند: پاکستان به میزان زیاد می تواند از طریق اختصاص 

بودجه کافی برای این خط لوله سود ببرد. 

بلومبرگ: 
قیمت نفت در پایان دهه جاری به 

٥0 دالر در هر بشکه می رسد

پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از بانک گلدمن ساچز 
آمریکا پیش بین��ی کرد، قیمت نفت وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت در پایان دهه جاری میالدی به ٥0دالر 
در هر بشکه برسد. به گزارش ایرنا، بلومبرگ نوشت: 
از آنجا که س��ال گذشته، قیمت های نفت از بیش از 
100 دالر در هر بش��که به ٤3.٤۶ دالر در هر بشکه 
کاهش یافت، تحلیلگران و اقتصاددانان تالش کردند 
پیش بین��ی کنند که قیمت تا کج��ا کاهش می یابد 
اما کمتر به نتیجه رس��یدند. اکنون آنها در تالش��ند 
تا پیش بینی کنن��د، قیمت نفت حداکثر تا کجا باال 
خواهد رفت. بانک بین المللی گلدمن ساچز آمریکا در 
یادداشتی به بلومبرگ اعالم کرد، نظم جدید دنیای 
نفت می گوید: قیمت این کاال در سال های باقیمانده 
ده��ه جاری نیز در س��طوح پایین باقی خواهد ماند. 
این بانک پیش بینی کرد، با وجود اینکه قیمت نفت 
وست تگزاس اینترمدیت در طول سال های باقیمانده 
دهه ج��اری از ۶0 به ٥0 دالر کاهش خواهد یافت، 
لیکن مبارزه اوپک و آمریکا بر سر سهم بازار به مدت 
طوالنی ت��ری ادامه خواهد داش��ت. دیگر تحلیلگران 
ب��ازار پیش بین��ی کرده اند که قیم��ت نفت در یک 
دوره زمان��ی طوالنی تر اندکی افزای��ش پیدا خواهد 
کرد، زیرا بنا به پیش بینی آنان تولید نفت غیراوپک 

شروع به کاهش خواهد کرد. 
لیکن گلدمن پیش بینی می کند، تولید چش��مگیر 
نفت ش��یل در آمریکا حتی با وج��ود خودداری اوپک 
از کاهش تولید، ادامه پیدا خواهد کرد. برایان سینگر، 
تحلیلگر گلدمن در این یادداش��ت به بلومبرگ اعالم 
ک��رد، درحالی که کاهش ش��دید فعالیت های حفاری 
در آمریکا موقتی اس��ت، افزایش بهره وری تولید نفت 
شیل، راه اندازی پروژه های دیگر در کشورهای غیراوپک 
و افزایش تمایل اوپک به باالبردن سطح تولید منجر به 
تالقی فشارهای رکودی روی قیمت نفت و گاز طبیعی 
آمریکای ش��مالی خواهد ش��د. این تحلیلگر افزود: ما 
اکنون پیش بینی می کنیم قیمت نفت وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت در س��ال های ٢01۶، ٢01٧ و ٢01۸ به 

ترتیب به ٥٧، ۶0 و ۶0 دالر در هر بشکه برسد. 
 

مدیرعامل شرکت نفتکش مطرح کرد
پیشنهادات حمل و نقل دریایی برای 

گنجانده شدن در توافق با 1+٥ 
 علی اکب��ر صفای��ی از ارائ��ه پیش��نهاد صنع��ت 
حمل و نق��ل دریایی برای گنجانده ش��دن در توافق 
ای��ران و گروه 1+٥ خبر داد و گف��ت: در این زمینه 
مذاکرات بسیاری با وزارتخانه های امور خارجه، راه و 

شهرسازی و نفت انجام شده است. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ب��ا بیان اینکه این 
پیشنهاد در برگیرنده تمام مواردی است که در دوران 
تحری��م برای صنعت دریایی مش��کل ایجاد کرده بود، 
تصریح کرد: امیدواریم مذاکرات به نتیجه برس��د و بار 
بزرگ��ی از دوش صنعت دریایی ک��ه در دوران تحریم 
تحت فشار بس��یاری بوده برداشته شود و تحریم های 

اتحادیه اروپا و اوپک به طور کامل برطرف شود. 

گـاز

بازار نفت

٢

الهه ابراهیمی



که  می گویند  مع��دن داران 
پرداخت حق��وق دولتی دلیل 
تعطیل��ی بس��یاری از معادن 
اس��ت و آنه��ا از پرداخت این 
این صحبت  ناتوانن��د.  حقوق 
از س��وی معدن داران در حالی 
مط��رح می ش��ود ک��ه طب��ق 
آخرین آمار منتش��ر ش��ده از 
سوی ایمیدرو در سال 1393 
فق��ط 27 درص��د از حق��وق 

دولتی وصول شده است. 
با  س��ال گذش��ته همزمان 
کاه��ش جهانی قیم��ت مواد 
معدنی، وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت حق��وق دولت��ی را 
افزای��ش  ای��ن  داد.  افزای��ش 
در کن��ار برق��راری ع��وارض 
افزایش هزینه های  و  صادرات 
حمل و نقل، فشاری مضاعف را 
بر جامعه معدنی کشور به ویژه 
سنگ آهنی ها وارد کرد تا آنجا 
که بس��یاری از معادن کوچک 
مقی��اس تعطیل��ی را برق��رار 

ترجیح دادند. 
حق��وق دولت��ی در ماه های 
اخی��ر ب��ه یک��ی از مهم ترین 
موض��وع����ات اعت���راض��ی 
ش��د،  تبدیل  س��نگ آهنی ها 
حق��وق دولتی ک��ه در قانون 

معادن دیده شده است. 
ناص��ر عابدیان، کارش��ناس 
بخ��ش مع��دن، در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« درباره 
فلسفه پرداخت حقوق دولتی 
دولت��ی  می گوی��د: »حق��وق 
به عن��وان مم��ر درآمدی برای 
دولت است که از معدن داران 
دریافت می شود. از این منظر 

حق مس��لم دولت است که از 
منابع طبیعی که در اختیارش 
قرار دارد، حقوق دریافت کند 
که از این حقوق در راه توسعه 
بهینه  همین بخش اس��تفاده 
شود. اصوال از این درآمد برای 
رون��ق جامعه معدنی کش��ور 

استفاده می شود.«
پس از باال گرفتن اعتراض ها 
در نهایت هفته گذشته، رییس 
هیات عامل ایمیدرو از موافقت 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
با کاهش حقوق دولتی معادن 
س��نگ آهن خبر داد. خبری 
خوش ب��رای س��نگ آهنی ها، 
ام��ا آیا کاهش حق��وق دولتی 
می توان��د ب��ه رون��ق جامع��ه 

معدنی منجر شود؟ 
زمین��ه  ای��ن  در  عابدی��ان 
»درآم��د  اس��ت:  معتق��د 
بخش خصوص��ی در چارچوب 

دچار  معدن��ی،  فعالیت ه��ای 
تنش های مختلفی شده است. 
به دلیل رکود ب��ازار و ناتوانی 
در فروش م��واد معدنی نظیر 
آنچه که بر س��ر س��نگ آهن 
آم��د، بخش خصوص��ی ق��ادر 
نیس��ت ک��ه ای��ن حق��وق را 
پرداخت کند اما در چارچوب 
قانون ب��ه پرداخت این حقوق 
موظف ش��ده اس��ت. بنابراین 
در اینجا بهتری��ن راهکار این 
است، دولت زمانی که واقعیت 
که  می کند  ایج��اب  موج��ود 
معدنکاران به دلیل رکود بازار 
قادر نیس��تند حق��وق دولتی 
را پرداخت کنن��د، در فرمول 
ای��ن حقوق تغیی��ری به عمل 

بیاورد.«
او می افزاید: »در زمان رکود 
بای��د با ی��ک نگاه خ��اص به 
جامعه معدنی کشور نگاه شود 

تا جامعه معدنی کشور بتواند 
روی پای خود بایستد. از سوی 
دیگر دولت باید حقوق دولتی 
را از ش��رکت های ب��زرگ نیز 
دریافت کند تا فقط فشار روی 
جامعه معدنی کوچک مقیاس 

نباشد.«
مس��عود رازف��ر، مدیرعامل 
ش��رکت مادش��یمی، نی��ز در 
پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
دولتی  حق��وق  در  »ش��رایط 
بس��یار تعیین کنن��ده اس��ت 
به وی��ژه برای س��نگ آهن که 
ب��ا ب��ازار جهان��ی در ارتباط 
است. متاسفانه افزایش حقوق 
دولتی در س��ال گذشته سهم 
بس��زایی در تعطیل��ی معادن 
داش��ت. اکنون ک��ه دولت از 
کاه��ش حقوق دولت��ی برای 
خب��ر  س��نگ  آهن  مع��ادن 

امیدوار کننده  بسیار  می دهد، 
درصورتی ک��ه  البت��ه  اس��ت 
قطعیت پیدا کند. اگر این امر 
محقق ش��ود، طبیعتا بسیاری 
از معادنی ک��ه اکنون با نیمه 
ظرفی��ت فعالی��ت می کنند یا 
تعطیل ش��ده اند، ب��رای ادامه 
اقتص��ادی  توجی��ه  فعالی��ت 

خواهند داشت.«
مدیرعام��ل  خی��ام،  رض��ا 
ش��رکت خیام س��پنتا نیز در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
اظه��ار می کند: »تاثیر کاهش 
حقوق دولتی بر بخش معدن 
بس��یار بدیهی اس��ت. حقوق 
دولت��ی اکثر معادن را تعطیل 
کرده و معادن بخش خصوصی 
که هن��وز فعالی��ت می کنند، 
در ح��ال زیان دهی هس��تند. 
ای��ن کاه��ش حاص��ل  اگ��ر 
م��رگ  م��ا  طبیعت��ا  نش��ود 
بخش  در  را  بخش خصوص��ی 

معدن شاهد هستیم.«
معدنکاران ب��ا آغوش باز به 
استقبال تصمیم وزارت صنعت 
می روند اما کاهش این حقوق 
تنه��ا راه نجات و رونق جامعه 
معدنی کشور نیست. پیش از 
این نیز معدن��کاران به ویژه در 
بخش س��نگ آهن که امروز با 
قیمت جهانی  بحران شکست 
دس��ت و پنجه نرم می کند، از 
قوانین و دستورالعمل های یک 
شبه وزارت صنعت علیه بخش 
معدن گالیه کرده اند. حاال اما 
می توان این خبر را نخس��تین 
ب��رای  صنع��ت  وزارت  گام 
همراه��ی ب��ا بخش خصوصی 

دانست. 

اجرایی شدن کاهش حقوق دولتی معادن

حیات سنگ آهنی ها در دستان وزارت صنعت

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماع��ی گفت: حوادث ناش��ی 
از کار در معادن کش��ور در سال 
گذشته 40 درصد نسبت به سال 
قب��ل از آن  )س��ال 92( کاهش 

یافته است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، علی ربیعی 
روز سه شنبه با حضور در مجلس 
درخص��وص  اس��المی  ش��ورای 
سوال یکی از نمایندگان مجلس 
درب��اره حوادث ناش��ی از کار در 
معادن کرمان که منجر به کشته 
ش��دن و گاز گرفتگی تعدادی از 
کارگران ش��ده بود، اف��زود: آمار 
پزش��کی قانونی نش��ان می دهد 
حوادث ناش��ی از کار در 9 ماهه 
نخست سال گذشته 4.3 درصد 

کاهش یافته است. 
وی اظه��ار داش��ت: آمارهای 
یادشده از سوی سازمان پزشکی 
قانونی بوده و آماری نیس��ت که 
ک��رده  تهی��ه  را  آن  کار  وزارت 

باشد. 
کار  وزارت  داد:  ادام��ه  وی 
در  امی��د  و  تدبی��ر  دول��ت  در 
بخش های آماده سازی، تجهیزات 
مع��ادن  ب��رای  ماش��ین آالت  و 
تالش های گس��ترده ای را انجام 
داده زیرا معادن کشور هم اکنون 

پول ندارند. 
ربیع��ی گف��ت: ب��ا توج��ه به 
ورشکس��تگی مع��ادن می توانیم 
دس��تور دهی��م ک��ه بس��یاری 
از مع��ادن تعطی��ل ش��وند ام��ا 
ای��ن موض��وع باع��ث می ش��ود 
ک��ه 10ه��زار ش��غل مس��تقیم 
ش��غلی  فرص��ت  200ه��زار  و 

غیرمستقیم هم از بین برود. 
وزی��ر کار ب��ا بی��ان آنک��ه ب��ا 
همکاری های��ی ک��ه ب��ا ایمیدرو 
داشتیم، توانستیم تجهیزات ایمنی 

برای معادن خریداری کنیم، افزود: 
ای��ن کار پس از 25س��ال صورت 
گرفت و کانون های کار استان های 
ی��زد و کرمان از تالش های وزارت 
کار در ای��ن خص��وص قدردان��ی 

کرده اند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه آماره��ای 
س��ازمان تامین اجتماعی درباره 
کار گف��ت:  از  ناش��ی  ح��وادث 
20هزار و 532 خس��ارت ناشی 
از کار در س��ال 91 ب��ه 19هزار 
و 447 م��ورد و در س��ال 92 به 
18ه��زار و 916 مورد در س��ال 
93 تقلیل یافته است. همچنین 
از کارافتادگی ناش��ی از حوادث 
کار از 177 مورد در سال 92 به 
169 مورد در س��ال 93 رسیده 
و تعداد از کارافتادگان ناش��ی از 
حوادث کار از 331 به 289مورد 
طی س��ال های یادش��ده تقلیل 

یافته است. 
ربیعی یادآور شد: تمام آمارها 
نشان می دهد با وجود تلخ بودن 
حوادث ناشی از کار بروز حوادث 
در مع��دن کش��ور اجتناب پذیر 

است. هم اکنون کشور آمریکا که 
کش��وری صنعتی است وضعیتی 
بهت��ر از ایران درخص��وص این 
حوادث ن��دارد و حتی در ترکیه 
ح��وادث ناش��ی از کار از ای��ران 

بیشتر است. 
وی گفت: هم اکنون تجهیزات 
کار در مع��ادن کش��ور بس��یار 
قدیمی اس��ت و از اواس��ط سال 
92 مطالع��ه در ای��ن خص��وص 
انجام شده اس��ت. معادن کشور 
ب��ه اصالح در زمینه مانیتورینگ 
هوش��مند، سیس��تم تهویه هوا، 
نقاله ها و برخی از امکانات دیگر 

نیاز دارد. 
به گفته ربیعی، در حوزه روابط 
کار برنام��ه مش��خص وزارتخانه 
رس��یدن و کنترل کردن حوادث 
و جلوگیری از ریزش نیروی کار 

بوده است. 
براس��اس  داش��ت:  اظهار  وی 
اع��الم س��ازمان بین المللی کار، 
س��االنه 4 درصد تولید ناخالص 
ملی کش��ور درخصوص حوادث 
ناش��ی از کار ات��الف می ش��وند. 

ه��ر دقیقه در جه��ان چهار نفر 
در ح��وادث ناش��ی از کار فوت 
یک  روزانه  همچنی��ن  می کنند. 
میلیون حوادث ناش��ی از کار در 

جهان رخ می دهد. 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماعی با اشاره به تلفات جانی 
ناش��ی از کار در دیگر کش��ورها 
گف��ت: در کش��ورهای آمری��کا 
روزانه چهار نفر، روس��یه 13نفر 
و ترکیه هشت نفر براثر حوادث 
ناش��ی از کار ف��وت می کنند اما 
این آمار در ایران 4.5 نفر است. 
وی تصری��ح ک��رد: صیانت از 
نیروی کار و س��المت جسمی و 
روانی آنه��ا وظیفه قانونی وزارت 
کار اس��ت و این مه��م را وظیفه 
اخالق��ی، انس��انی و دینی خود 
می دان��م. به عبارت��ی صیانت از 
نیروی کار همواره خط قرمز من 

بوده است. 
ربیع��ی معتقد اس��ت حوادث 
ناش��ی از کار در معادن کش��ور 
س��اختاری و فرادستگاهی است. 
تجهیزات در مع��ادن به طور عام 

فرسوده و نیاز به نصب تجهیزات 
داشتند  هوشمند  مانیتورینگ  و 
که این مطالعات از اواس��ط سال 
92 از س��وی وزارت کار ش��روع 

شده است. 
وی ادام��ه داد: زمانی که من 
مس��ئولیت حوزه کار را برعهده 
کارگاه  میلی��ون   2.5 گرفت��م 
تحت پوشش قانون کار و 5400 
مع��دن تنها ب��ا 800 بازرس کار 
مورد بازرس��ی ق��رار می گرفتند. 
نظارت وظیفه ماس��ت و با توجه 
به تعداد کارگاه های یادشده هر 
ش��ش س��ال یک بار بازرس��ی از 
این واحدها می توانس��ت صورت 
گی��رد و با توجه ب��ه امکان نبود 
پ��ا  از  کار  وزارت  اس��تخدامی 
ننشست و طرح های زیادی را در 

این خصوص ارائه داد. 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماع��ی ب��ا بیان آنک��ه مدل 
خود بازرس��ی در واحدها ایجاد 
کردیم و با تفاهم با سازمان نظام 
مهندس��ی به افراد درون بنگاه ها 
آموزش دادیم، تاکید کرد: آمارها 
حاکی از آن اس��ت با تالش های 
انجام شده از سوی حوزه کار در 
دولت یازدهم روند حوادث ناشی 
از کار از س��ال 92 به 93 نزولی 
بوده است. خوشبختانه طرح های 
م��ا پاس��خ داد و از آنج��ا که با 
وزارت صنعت هم��کاری زیادی 
داشتیم، بازرسی های مشترک را 

سامان دادیم. 
وی در پایان تاکید کرد: تعهد 
اخالقی و دینی خود می دانم که 
رون��د کار در معادن و مش��اغل 
س��خت و زیان آور را بهبود دهم 
و این مهم از سوی وزارتخانه ای 
که من مس��ئولیت آن را برعهده 

دارم تعطیل ناپذیر است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

 حوادث ناشی از کار در معادن 40درصد کاهش یافته است

چهارشنبه
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پیامد سیاست های کاهش نرخ رشد اقتصادی 
در کشور 

افزایش بیشتر نرخ بیکاری در میان 
جوانان و زنان

بحران ه��ای اقتص��ادی ک��ه ب��ا اج��رای قان��ون 
هدفمن��دی یارانه ه��ا و همچنین تش��دید تحریم ها 
در کش��ور رخ داد س��بب ثاب��ت مان��دن جمعی��ت 
س��ال های  ط��ی  نف��ر(  میلی��ون   20.5(  ش��اغل 
90- 1385 و افزایش بیش��تر ن��رخ بیکاری در میان 

زنان و جوانان شد. 
زهرا کریمی، اس��تاد دانش��گاه مازندران با اعالم این 
نکته گفت: دیگر پیامدهای منفی سیاست های یادشده، 
ب��اال رفتن نرخ بیکاری آش��کار و پنهان، تش��دید نرخ 
بیکاری در میان فارغ التحصیالن، کاهش نرخ مشارکت، 
افزایش نرخ باالی جمعیت غیرفعال )بیکاری پنهان( و 

گستردگی مشاغل موقت با مزدهای پایین بود. 
وی درباره ش��رایط اقتصادی کش��ور در سال 87 
گفت: با کاهش رش��د اقتصادی از سال یادشده توان 
رقابت��ی بنگاه های تولی��دی به تدریج کاهش یافت و 
ترکیدن حباب بازار مس��کن کاهش رشد اقتصادی 

را تشدید کرد. 
کریمی در بخش��ی دیگر از س��خنان خود با اشاره 
به مهم تری��ن دالیل بیکاری آش��کار و پنهان گفت: 
رشد ناکافی تولید و سرمایه گذاری به دلیل نامناسب 
بودن فضای کسب و کار، افزایش سریع عرضه نیروی 
کار به دنبال رش��د سریع جمعیت در دهه 60 )نرخ 
رش��د جمعیت در ابت��دای دهه 60 ب��ه 3.9 درصد 
رس��یده بود(، افزایش نرخ مش��ارکت زن��ان در بازار 
کار، ناکارآم��دی اقتصاد مل��ی در ایجاد فرصت های 
ش��غلی و افزونی رش��د عرضه نیروی کار نس��بت به 
رش��د تقاضای نیروی کار از مهم ترین دالیل بیکاری 

آشکار و پنهان بود. 
وی ادام��ه داد: همچنین نرخ مش��ارکت اقتصادی 
ب��ه   12.4 از  زن��ان  و   62.9 ب��ه   65.6 از  م��ردان 
11.8درص��د کاه��ش یافت. کاهش نرخ مش��ارکت 
ناش��ی از هجوم به دوره های مختلف آموزش عالی یا 
خروج ناگزیر زنان تحصیلکرده از بازار کار بوده است. 
وی دیگ��ر پیامد منفی س��ال های 84 به بعد را نرخ 
بیکاری باال عنوان کرد و گفت: طی سال های 84 تا 93 
نرخ بیکاری عمومی بین 10.5 و 11.5 درصد نوس��ان 
کرده اس��ت. در این دوره بیکاری جوان��ان از 20.6 به 
21.8، بی��کاری مردان جوان بدون تغییر 17.8 و زنان 
از 29.9 به 39 درصد رسیده است. این آمارها حاکی از 
آن است که وضعیت اشتغال، به ویژه برای جوانان، طی 

سال های یادشده نامناسب تر شده است. 
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: این نرخ برای مردان 
فارغ التحصی��ل از 3.7 به 14.4 و ب��رای زنان از 4.7 به 
31.8 درصد رسیده اس��ت. همان گونه که ارقام نشان 
می ده��د وضعیت بازار کار برای زنان دانش آموخته، به 
مراتب بدتر از مردان در همین موقعیت تحصیلی است. 

سازمان بین المللی کار: 
 تنها یک چهارم از کارکنان دنیا 

شغل مطمئن دارند 

 س��ازمان بین الملل��ی  کار  )ILO( در جدیدترین 
گ��زارش خود اعالم کرد تنها یک چهارم از نیروی کار 
دنی��ا قراردادهای ثابت دارند که منجر به افزایش نبود 

امنیت شغلی شده است. 
به گزارش ایس��نا، گ��زارش این نهاد س��ازمان ملل 
تغییر جهت واضح از مش��اغل تم��ام وقت مطمئن به 
قراردادهای کوتاه مدت و ساعات نامنظم کاری را نشان 
می دهد. گای رای��در، مدیرکل ILO گفت: این تغییر 
در گس��ترش ناامنی شغلی که نیروی کار زیادی را در 

سراسر جهان گرفتار کرده، نقش داشته است. 
کاهش سهم مشاغل ثابت در شرایطی روی می دهد 
که بی��کاری جهان��ی رو به افزایش اس��ت و جمعیت 
بی��کاران جهان س��ال گذش��ته ب��ه 201 میلیون نفر 
رسیدکه 30میلیون نفر بیشتر از زمان پیش از بحران 

مالی سال 2008 بود. 
براساس گزارش ساالنه ILO که بیش از 180 کشور 
و 84 درصد از نیروی کار جهان را پوشش می دهد، سه 
چهارم از نیروی کار جهان مشاغل موقت یا قراردادهای 
کوتاه مدت، مش��اغل غیررسمی یا کار خانوادگی بدون 

دستمزد دارند. 
بر پایه گزارش دورنمای اجتماعی اشتغال جهان با 
عنوان »تغییر ماهیت مشاغل«، در میان کارکنانی که 
حقوق دریافت می کنند، تنها 42 درصد قرارداد ثابت 
دارند. در چنین ش��رایطی کار ک��ردن دیگر تضمین 
رفاه نیست. بسیاری از کارکنان جهان خود را در فقر 
شدید می یابند. حدود یک چهارم از آنها سال گذشته 
با درآمد کمتر از دو دالر در روز با خانواده شان زندگی 
کردند و 10 درصد از نیروی کار جهان درآمد کمتر از 
1.25 دالر در روز داشتند. با این همه وضعیت مذکور 
بهبود چش��مگیری را نس��بت به دو دهه قبل نشان 
می دهد که نیمی از کارکنان جهان پایین سقف فقر 
دو دالر در روز زندگ��ی می کردند. در حالی که تعداد 
کارکنان دچ��ار فقر کاهش پیدا می کند اما کار نیمه 
وقت به وی��ژه برای زنان پس از بح��ران مالی جهانی 

افزایش یافته است. 

معاون سازمان صنایع کوچک به ایسنا عنوان کرد
 فاصله زیاد صنایع کوچک ایران با 

دنیا در تولید ارزش افزوده 

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران گفت: تعداد واحدهای صنعتی کوچک در ایران و 
سهم آنها در اشتغال مشابه کشورهای توسعه یافته است 
اما هنوز از نظر تولید ارزش افزوده و اس��تفاده از ثمره 
آنها فاصله زیادی تا کشورهای بزرگ دنیا وجود دارد. 

غالمرضا سلیمانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
واحدهای کوچ��ک می توانند نقش بزرگی در صادرات 
غیر نفتی کشور داشته باشند، اظهار کرد: در حال حاضر 
رقم ص��ادرات این واحدها زیاد نیس��ت اما در صورت 
سرمایه گذاری مناس��ب و توجه درست می توان جای 
تولیدات این صنای��ع را در میان صادرات غیر نفتی به 

خوبی باز کرد. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه واحدهای کوچ��ک می توانند 
فرصت های ش��غلی زیادی را ایجاد کنند، گفت: از این 
جه��ت واحدهای کوچک بس��یار مهم جلوه می کنند، 
چراک��ه بخش عمده ای از جمعیت ش��اغل در صنعت 

کشور را به خود اختصاص می دهند. 
 معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران افزود: از س��وی دیگر ای��ن واحدها قدرت باالیی 
در جذب تکنولوژی و بوم��ی کردن آن دارند؛ هرچند 
که این موضوع نیازمند سرمایه گذاری است تا به جای 
واردات کاال، تکنولوژی ساخت یک کاال را به کشور وارد 
کنیم.سلیمانی با بیان اینکه واحدهای کوچک معموال 
در مقیاس تولید خود صرفه جویی بیشتری در استفاده 
از ان��رژی دارند، گفت: از طریق ای��ن واحدها می توان 
کارآفرینان و مدیران اقتصادی با کیفیت را به کش��ور 

ارائه داد. 
وی یکی دیگر از اهمیت های صنایع کوچک در اقتصاد 
را کاهش عدم تعادل های بخش��ی و منطقه ای در اقتصاد 
دانست و گفت: درصورتی که این واحدها در فضایی درست 
و با برنامه ریزی مناس��ب به فعالیت خ��ود ادامه داده و از 
سوی نهادهای مرتبط مورد حمایت قرار گیرند، می توانند 
محی��ط رقابتی خوبی را در اقتص��اد ایجاد کرده و کارایی 
بخش تولید کشور را افزایش دهند. به گفته معاون سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درصورتی که 
برنامه ریزی مناسبی برای واحدهای تولیدی کوچک شده 
و حمایت کافی از آنها انجام شود، می توان امیدوار بود که 
به تدریج به خود اتکایی اقتصادی برس��یم و نیاز کش��ور 
را به ویژه در کاالهای مهم کش��ور ب��ه واردات به حداقل 

برسانیم. 
س��لیمانی با بی��ان اینک��ه صنایع کوچ��ک قدرت 
تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیری باال را در مدیریت 
خ��ود دارن��د، اظهارکرد: از س��وی دیگر ای��ن صنایع 
می توانند به ش��کل شبکه های اقماری در کنار صنایع 
بزرگ ایجاد ش��وند تا پیوس��تگی صنعتی مناسب در 

کشور ایجاد شود. 
 

دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی: 
37 درصد تجهیزات پزشکی 

وارداتی  هستند 

 دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی با بیان 
اینکه مشکلی از جهت زیرساخت برای تامین نیاز کشور 
نداریم، گفت: بیش از 37 درصد تجهیزات پزشکی در 
کشور وارداتی هس��تند. تجهیزات تصویربرداری مثل 
سی تی اس��کن،  ام آر آی، رادیولوژی پیشرفته و... صرفا 

وارداتی هستند. 
رضا کمپانی درگفت وگو با ایسنا، با اشاره به واردات 
750 میلیون دالری تجهیزات پزشکی در سال گذشته 
اظهار کرد: به طور متوسط می توانیم مصرف تجهیزات 
پزشکی در کشور را برابر 2 میلیارد دالر در نظر بگیریم 
که به این ترتیب 37درصد از نیاز بازار توس��ط واردات 
تامین می ش��ود.  وی ادامه داد: البته این موضوع جای 
خوشحالی دارد، چراکه اگر قرار بود مابقی این مقدار نیز 

وارد شود با مشکالت زیادی مواجه می شدیم. 
دبیر انجم��ن تولیدکنندگان تجهی��زات صنعتی با 
اش��اره به برخی تجهیزات پزش��کی که صرفا به کشور 
وارد می ش��وند، گفت: تجهیزات تصویرب��رداری مثل 
سی تی اس��کن،  ام آر آی، رادیولوژی پیش��رفته و... را از 
خارج به کشور وارد می کنیم و کماکان تکنولوژی تولید 

این  دستگاه ها در کشور وجود ندارد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه البته برخی دیگ��ر از تجهیزات 
به صورت محدود در ایران تولید می ش��وند، اظهار کرد: 
برای مثال در زمینه دستگاه الکترو شوک و بنتیالتور 

تنفس نیز کارهایی در کشور انجام شده است. 
دبیر انجم��ن تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی با 
بیان اینکه واردات تجهیزات پزش��کی نباید به صورت 
کامل انجام ش��ود، گفت: خواسته ما این است که این 
واردات هم��راه با انتقال تکنولوژی و تفاهم و همکاری 
بین دو طرف باش��د. این موضوع س��بب می ش��ود که 
تولیدکنن��دگان داخلی در عرص��ه تولیدات نیز درگیر 
شوند و سهمی از بومی سازی این کاالها داشته باشند. 
کمپانی با بیان اینکه در حال حاضر مش��کلی برای 
تهیه هیچ ک��دام از تجهیزات پزش��کی نداریم، گفت: 
تحریم ها هیچ گاه تجهیزات پزشکی و دارویی را به طور 
مستقیم ش��امل نشده است، بلکه مش��کل ما از آنجا 
شروع شد که برای انتقاالت بانکی به مشکل برخوردیم 

و همین امر موجب باال رفتن قیمت ها شد.

تولید اشتغال

در اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، عرضه کنندگان موتورس��یکلت 
موظ��ف به ایجاد ش��بکه خدمات پ��س از فروش برای 

محصوالت خود شده اند. 
به گزارش ایسنا، اگرچه موتورسیکلت توسط شرکت های 
مختلفی در کشور تولید یا وارد می شود اما نبود نمایندگی 
رس��می ارائه خدمات پس از فروش در برخی از برندهای 
موتورس��یکلت به ویژه در انواع وارداتی، مشکالتی را برای 
مصرف کنندگان ایجاد کرده است. این مشکل در اصالحیه 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

خودرو برطرف شده، به گونه ای که تمام تولیدکنندگان و 
واردکنندگان موتورسیکلت موظف به ایجاد شبکه خدمات 

پس از فروش برای محصوالت خود شده اند. 
 در ماده 48 این آیین نامه آمده است: »عرضه کنندگان 
انواع موتورسیکلت جهت ارائه خدمات پس از فروش به 
مصرف کنندگان موظفند در ش��هرهای استان هایی که 
در آنها به مصرف کننده، موتورسیکلت عرضه شده است 

حداقل یک نمایندگی مجاز ایجاد کنند.« 
همچنی��ن طبق ماده 49 ای��ن آیین نامه: »در صورت 
اعطا یا تاس��یس نمایندگی فروش موتورسیکلت در هر 

اس��تان یا شهر، ایجاد نمایندگی خدمات پس از فروش 
همزمان یا پیش از آن از سوی عرضه کننده الزامی است 
و در صورت هرگونه تغییر در نمایندگی های یاد ش��ده، 
عرضه کننده موظف به تداوم ارائه خدمات پس از فروش 
تا سقف دوران تعهد آخرین محصول فروش رفته )از هر 

نوع( در آن محدوده است.« 
اصالحی��ه آیین نامه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خ��ودرو در هی��ات دولت در دس��ت 
 بررس��ی اس��ت و پ��س از تصوی��ب، اب��الغ و اجرای��ی 

خواهد شد. 

موتورسیکلت ها صاحب شبکه خدمات پس از فروش می شوند 

عسل داداشلو



از  یک��ی  بانک��ی  معوق��ات 
جدی ترین معضالت نظام بانکی 
است که گریبان اقتصاد کشور را 
گرفته اس��ت و با وجود تاکیدات 
مس��ئوالن در رس��انه ها هن��وز 
راه حل��ی برای باز پس گیری این 
معوقات پیاده نش��ده و از میزان 
معوق��ات بانکی نه تنها کاس��ته 
نش��ده بلکه بر میزان آن افزوده 
ش��ده اس��ت. در این باره رییس 
کل بانک مرکزی در جدیدترین 
اظهارات خود اعالم کرده اس��ت 
ک��ه معوق��ات بانک��ی هم اکنون 
۹۲هزار میلیارد تومان اس��ت و 
یک س��وم این معوقات در اختیار 
۵۷۵ بدهکار درشت نظام بانکی 

است. 
ولی اهلل س��یف در گفت وگو با 
تس��نیم، ضمن اش��اره به اینکه 
معوقات ۹۲هزار میلیارد تومانی 
بانک ها سهم 14.1درصدی را به 
خود اختصاص داده است، تصریح 
ک��رد: کارگ��روه فرادس��تگاهی 
در بان��ک مرکزی ب��رای وصول 
معوقات بانکی تش��کیل ش��ده و 
پرونده ه��ای زی��ادی را به مرجع 
قضای��ی ارجاع داده اس��ت. وی 
با اش��اره به لیست ۵۷۵ بدهکار 
بانک��ی به قوه قضاییه گفت: این 
۵۷۵ پرون��ده ک��ه بدهی ه��ای 
درشت بانک ها را شامل می شود 
ح��دود یک س��وم کل مطالبات 
معوق است. البته برخی از اقالم 
این لیست نقص هایی داشته که 
توسط بانک های مربوطه در حال 

تکمیل است. 
اظه��ارات س��یف در حال��ی 
اس��ت که به گفته کارشناسان 
اقتص��ادی، اعم��ال فش��ار ب��ر 
دانه درش��ت ها س��بب ش��ده تا 
تولیدکنن��دگان واقع��ی که به 
دلیل نامس��اعد بودن ش��رایط 
اقتص��ادی قادر ب��ه بازپرداخت 
تس��هیالت خود نیس��تند هم 
مانند دانه درش��ت ها در معرض 

آسیب و فشار قرار بگیرند. 

ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
در ای��ن باره تاکی��د کرد: البته 
در دس��تورالعمل هایی ک��ه به 
بانک ه��ا اب��الغ کرده ایم این را 
ه��م م��ورد توجه ق��رار دادیم 
ک��ه اگر واحده��ای تولیدی به 
خاطر نوس��انات اقتصادی دچار 
مش��کل ش��ده اند ب��ا مالیمت 
نس��بت به وص��ول مطالبات با 
آنها برخورد ش��ود، اما کنار این 
پرونده ه��ا ممکن اس��ت برخی 
با سوءاس��تفاده منابع بانکی را 
اس��تفاده کرده باش��ند که باید 
حتما با این افراد برخورد شود. 

مسئولیت بانک مرکزی
عنایت پورس��یف، کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت 
امروز« در این باره گفت: متاسفانه 
آمارهای مربوط به معوقات بانکی 
بس��یار مبهم و چندگانه اس��ت. 
بانک مرکزی بر ۹۲ هزار میلیارد 
تومان تاکید دارد اما برخی دیگر 
از آماره��ا از ۲00 میلیارد تومان 
خبر می دهند. چنین تفاوت های 
فاحش��ی نش��ان می دهد که یا 
اراده ای برای شفاف سازی وجود 
ن��دارد یا دس��تگاه ها و نهادهای 
مربوط��ه روی موضوع اش��راف 
کام��ل ندارن��د و هن��وز در مورد 
ابعاد رقمی موضوع به ش��ناخت 

دقیقی نرسیده اند. 

وی اف��زود: مس��ئوالن بانک 
مرک��زی هی��چ گاه در این مورد 
توضی��ح نداده اند که در خالل 
ای��ن س��ال هایی ک��ه معوقات 
بانکی در حال رشد بوده اند آنها 
چه می کردند؟ حتی اگر مبنای 
معوق��ات بانک��ی را آم��ار بانک 
مرک��زی هم در نظ��ر بگیریم، 
۹۲ ه��زار میلیارد تومان چیزی 
نیس��ت که یک ش��به به وجود 
آمده باش��د. بی��ش از 30 هزار 
میلی��ارد توم��ان ای��ن بده��ی 
مربوط به ۵۷۵ بدهکار اس��ت. 
این رقم رقمی نیست که بانک 
مرکزی نس��بت ب��ه جابه جایی 
آن در سیس��تم بانکی حساس 
نباشد، چرا در این مورد کوتاهی 

شده است. 
وی تاکید کرد: بانک مرکزی 
آق��ای س��یف نیس��ت؛ بان��ک 
مرک��زی یک نهاد و ش��خصیت 
حقوقی ثابت اس��ت که رؤسای 
آن تغیی��ر می کنن��د. این گونه 
نیس��ت که با کن��ار رفتن آنها، 
بان��ک مرک��زی از تصمیم��ات 
آنها س��لب مسئولیت کند. باید 
ببینی��م که این می��زان معوقه 
در ک��دام دوره رخ داده اس��ت 
و به این امر رس��یدگی ش��ود. 
رؤس��ای پیشین باید در مقابل 
پاس��خگو  تصمیم های ش��ان 
باش��ند و بانک مرکزی باید در 

این باره مسئولیت پذیر باشد. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
اظه��ار کرد: اگر مردم بخواهند 
تس��هیالت خ��ردی از بانک ها 
هزارت��وی  از  بای��د  بگیرن��د 
کاغذبازی ها رد ش��وند و انواع 
در  و  بدهن��د  را  ضمانت ه��ا 
صورتی که اقس��اط عقب مانده 
داش��ته باش��ند با بیش��ترین 
فش��ارها ب��رای پرداخ��ت آن 
مواج��ه می ش��وند، ام��ا ۵۷۵ 
بدهکار س��ال ها س��رمایه این 
کش��ور را در انحصار خود نگاه 
داشته اند و هنوز برای برخورد 
ب��ا آنها عزم کافی وجود ندارد، 
ای��ن نش��ان می ده��د که این 
ع��ادی  بده��کار  بده��کاران، 
نیس��تند. البت��ه در اظهاراتی 
ک��ه در ی��ک س��ال گذش��ته 
از مس��ئوالن قضای��ی دی��ده 
می ش��ود احساس می شود که 
عزم��ی برای برخورد با آنها به 
وج��ود آمده اما رس��یدگی به 
این جرائم معموال به آهستگی 
انجام می ش��ود و زمان زیادی 
می ب��رد. ق��وه قضایی��ه بای��د 
سازوکاری طراحی کند که در 
اس��رع وق��ت و ب��ا دقت به این 
موضوع رسیدگی شود تا بیش 
از این بیت المال در دست یک 
عده خاص معطل نش��ود و به 

چرخه تولید بازگردد. 

تولیدکنندگان بی تقصیرند
حمید رضا حق جو، کارشناس 
اقتصادی در این باره به »فرصت 
امروز« گفت: ش��رایط نامساعد 
اقتص��ادی در ش��کل گیری این 
میزان معوقه بس��یار تاثیر گذار 
ب��وده اس��ت. اقتص��اد کش��ور 
در س��ال های گذش��ته شرایط 
ناهمواری داش��ته است. بخش 
را  تولی��د فش��ارهای زی��ادی 
تحمل کرده است و نتوانسته از 
پس تعهداتی که به نظام بانکی 
داشته برآید. در حالی که برخی 
تولیدکنندگان با اخذ تسهیالت 
تالش داش��ته اند وضعیت خود 
را بهب��ود ببخش��ند، بازی های 
قیم��ت ارز و چند برابر ش��دن 
آن، کمرتولیدکننده را شکسته 
اس��ت. از آن طرف دولت اجازه 
نمی دهد تولیدکننده به سادگی 
قیم��ت محص��ول تولی��دی را 
افزایش دهد. در چنین شرایطی 
تولیدکننده فق��ط می تواند در 
کارخان��ه اش را ب��از نگه دارد و 
حتی با حس��اب س��ر به سر هم 
نمی توان��د صورت های مالی اش 
را ببندد و عمال زیان ده هستند. 
وی افزود: برخی از طرح های 
دول��ت هم در این باره تاثیر گذار 
بوده اس��ت. برخورد ش��عاری با 
پدیده بیکاری و اعالم آمارهای 
غیر واقعی از ایجاد اشتغال باعث 
ش��د تا تسهیالت بی رویه ای در 
قال��ب طرح های زود ب��ازده به 
نظ��ام بانکی تحمیل ش��ود که 
بیش��تر این تسهیالت بازگشت 
نداشته اند.  این کارشناس تاکید 
کرد: بخش مهم معوقات بانکی 
مربوط به بخش تولید است و به 
دلیل حساسیت موضوع بانک ها 
نمی توانند به س��ادگی با بخش 
تولی��د برخ��ورد کنند. اگر قرار 
باشد در این باره با شدت عمل 
برخ��ورد ش��ده و وثایق به اجرا 
گذاش��ته ش��ود با سیاست های 
دولت در تضاد است و در عمل 

جلوی آن گرفته می شود. 

یک سوم معوقه های بانکی به تعداد محدودی بدهکار تعلق دارد

بدهی 30 هزار میلیارد تومانی این 575 نفر

چهارشنبه
30اردیبهشت1394 شماره4228 www.forsatnet.irپول و بانک

خبرنــامه

وزیر اقتصاد:
سود  روز شمار  باال بانک ها  را 

ورشکسته  می کند

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی پرداخت س��ودهای 
1۹ تا ۲0 درصدی به س��پرده های سه و شش ماهه 
را موجب ورشکس��تگی بانک ها دانست و گفت: هیچ 
موقع ش��ورای پول و اعتب��ار درباره س��ودهای زیر 

یک سال نرخ تعیین نمی کرده است. 
عل��ی طیب نیا در ارتباط با مصوبه اخیر ش��ورای پول 
و اعتبار مبنی بر واگذاری مس��ئولیت تعیین نرخ س��ود 
سپرده های زیر یک سال به بانک ها و ایجاد رقابت شدید 
در این بخش، اظهار داشت: مسلما بانک ها امکان اینکه 
بخواهند نرخ س��ود کوتاه م��دت را در بلند مدت افزایش 
دهند، ندارند. وی درباره انتقادات بورس��ی ها به سیاست 
جدید س��ود بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: اگر 
بانک یا موسسه ای بخواهد نرخ سود سپرده های سه ماه، 
شش ماه و ۹ ماهه را در محدوده 1۹ تا ۲0 درصد تعیین 
کند، قطعا دچار ورشکستگی خواهد شد و هزینه های آن 
قابل تامین نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین 
تاکید کرد: بنابراین مطمئن��ا خود بانک ها در این حوزه 
باید به اجماع الزم برسند چراکه امکان پرداخت سودهای 
باال )1۹ و ۲0درصد( برای س��پرده های زیر یک سال در 
بلند مدت وجود ندارد. طیب نیا در ارتباط با درخواس��ت 
برخی بانک ها از ش��ورای پ��ول و اعتبار برای تجدیدنظر 
در تصمیم واگذاری مس��ئولیت تعیین س��پرده های زیر 
یک سال به بانک ها، گفت: هیچ موقع شورای پول و اعتبار 
در مورد این نرخ ها، نرخ تعیین نمی کرده اس��ت که االن 
بخواهد این کار را انجام دهد. وی در پاس��خ به اینکه آیا 
بناست نرخ سود سپرده ها هر سه ماه یک بار کاهش یابد، 
گفت: در مصوبه ش��ورای پول و اعتبار نگفتیم نرخ سود 
را کاهش می دهیم اما تاکید کرده ایم که هر سه ماه یک 
بار شورا وضعیت بازار پول را بررسی می کند و تصمیمات 
الزم را اتخاذ خواهد کرد. به گزارش تسنیم، شورای پول 
و اعتبار طی هفته های اخیر مصوب کرد که نرخ س��ود 
سپرده های یک س��ال ۲0 درصد باش��د و در عین حال 
تصمیم گیری برای سپرده های زیر یک سال را به بانک ها 
واگذار ک��رد. این تصمیم موجب ش��د برخی بانک های 
خصوصی نرخ روزشمار خود را بیش از 1۹ درصد تعیین 
کنند ک��ه اقدام آنها اعتراض بانک های دیگر را به همراه 

داشته است. 

نرخنــامه

دالر 3,306 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,306تومان هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 

جدید را۹40,000 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد3,۷۵3 تومان و هر پوند نیز۵,16۹تومان 
قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 4۷8,000تومان و 
هر ربع س��که۲6۷,000 تومان فروخته ش��د. هر سکه یک 
گرمی18۲,۵00 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 
18 عی��ار ۹۵,۹43 تومان قیمت خورد. هر انس طال هم در 

بازارهای جهانی 1۲,۲00دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,306دالر آمریکا

3,۷۵3یورو اروپا

۵,16۹پوند انگلیس

۹0۵درهم امارات

1,۲88لیر ترکیه

۲8ین ژاپن

۵۵0یوان چین

۲,۷81دالر کانادا

3,۵80فرانک سوییس

11,000دینار کویت

88۹ریال عربستان

۲,۵۷0دینار عراق

۵۵روپیه هند

۹40رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1۲,۲00اونس طال

416,000مثقال طال

۹۵,۹43هر گرم طالی 18 عیار

۹41,000سکه بهار آزادی

۹40,000سکه طرح جدید

4۷8,000نیم سکه

۲6۷,000 ربع سکه

18۲,۵00 سکه گرمی

باسمه تعالی

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 

شرکت مادرتخصصی)هلدینگ(توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه)سهامی عام(-میدکو  
ثبت شده به شماره 310643 و شماره شناسه ملی 10103500247

به اطالع می ر س��اند به اس��تناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت مادر تخصصی توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )س��هامی عام(، مورخ 13۹3/0۷/10 و با مجوز شماره 1۲1/3108۲۷مورخ 13۹4/0۲/06 سازمان بورس و اوراق بهادار و با 
عنایت به مصوبه جلسه هیات مدیره مورخ 13۹3/0۲/1۷، مقرر شد، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 16,800 میلیارد ریال به مبلغ ۲۲,000 میلیارد ریال، منقسم به ۲۲,000میلیون سهم 1,000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1( سرمایه فعلی شرکت: 16,800 میلیارد ریال.
۲( مبلغ افزایش سرمایه: ۵,۲00 میلیارد ریال.

3( مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۲۲,000 میلیارد ریال.
4(  ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال.

۵(  تعداد سهام عرضه شده: ۵,۲00 میلیون سهم.
6( نوع سهم: عادی.

۷( محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۵,۲00 میلیارد ریال انجام خواهد شد.
8( موضوع افزایش سرمایه: تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبیانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت  ها و اجرای پروژه عظیم تولید آهن و فوالد و مس.

۹( به هر صاحب س��هم، در ازای هر 100 س��هم متعلقه در تاریخ 13۹4/0۲/1۷، تعداد 31 حق تقدم خرید س��هم جدید تعلق می گیرد. بدیهی اس��ت تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم 
خواهد شد.

10( سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت نکنند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوط به آدرس مندرج در بند 1۲ این آگهی مراجعه کنند.
11( مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی است.

1۲( سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام کنند:
• سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی  کند، باید طی مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب شماره 4-۵43۲10-8100-31۵ این شرکت نزد 
بانک پاسارگاد  شعبه میدان فرهنگ واریز و رسید بانکی مربوط را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران, سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان معارف، پالک 8، کد پستی 

1۹۹۷۷44111، صندوق پستی 4۵6-146۵۵ ارسال کرده یا مدارک را مستقیم به دفتر مرکزی واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان معارف، پالک 8 تحویل و رسید دریافت کنند.
• سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید هستند باید طی مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه مراتب را با پست سفارشی 

به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان معارف، پالک 8 ارسال کرده یا مدارک را مستقیم به دفتر مرکزی واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان معارف، پالک 8 تحویل و رسید دریافت کنند.
13(  در صورت عدم تمایل به مش��ارکت در افزایش س��رمایه، س��هامداران می توانند در مهلت تعیین ش��ده برای پذیره نویسی نس��بت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس اقدام کنند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، 
خریداران نهایی باید قبل از پایان مهلت پذیره نویس��ی نس��بت به واریز بهای س��هام جدید به حس��اب شماره 4-۵43۲10-8100-31۵ این شرکت نزد بانک پاسارگاد  ش��عبه میدان فرهنگ اقدام کرده و رسید بانکی مربوط، به انضمام گواهینامه حق تقدم 
خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان معارف، پالک 8 ارسال کرده یا مدارک را مستقیم به دفتر مرکزی واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان معارف، پالک 8 

تحویل و رسید دریافت کنند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14(  حق تقدم س��هامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود اس��تفاده نکرده اند و همچنین پاره س��هم های ایجاد ش��ده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری 

سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک 

فعل آن هاباشد، متضرر شده اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد س��ازمان بورس اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات س��ازمان بورس اوراق بهادار و ش��فافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین س��ودآوری یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا 

طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نیست.
• با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

• س��ایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه ش��ده در فرابورس دارند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر درخصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.Midhco.com مراجعه یا با شماره تلفن ۲۷340-0۲1 تماس 
حاصل کنند.

www. و سیستم جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس www.Midhco.com گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس •
codal.com  در دسترس است.

هیات مدیره شرکت مادرتخصصی )هلدینگ(
شرکت مادرتخصصی)هلدینگ(توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه)سهامی عام(-میدکو  

نسیم نجفی
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بدحال بیایید و خوش حال بازگردید

در زم��ان دیلمیان یا هم��ان آل بویه حکومت بغداد در 
دس��ت ایرانیان بود. عضدالدوله دیلمی ش��هر ش��یراز را 
پایتخ��ت خود قرار داده ب��ود و از آنجا با انتصاب حاکم بر 

امور بغداد نظارت داشت. 
آل بویه همت شگفتی در توسعه دانش ایرانی داشتند، 
به ویژه عضدالدوله که شاهکارش ساخت بیمارستان های 
بزرگ بود که در میان آنها نام بیمارس��تان عضدی بغداد 

بیش از همه در ذهن تاریخ باقی مانده است. 
س��اخت بیمارس��تان عضدی بغ��داد در س��ال 361 
خورشیدی تمام شد و برترین طبیبان ایران و عراق برای 
طبابت در این بیمارستان دعوت به کار شدند؛ به طوری که 

تعداد طبیبان این بیمارستان را 80 نفر گفته اند. 
بیمارستان عضدالدوله بغداد چند ویژگی نوآورانه داشت. 
نخست آنکه طبابت در آن شیوه ای تخصصی داشت و هر 
طبیب دردی را درمان می کرد. دوم آنکه امکان بس��تری 
برای بیماران وجود داش��ت. همچنین بیماری هایی چون 
اختالالت رفتار، مشکالت خواب و سایر مسائل مرتبط با 
روان مورد درمان قرار می گرفت. پس طبابت به مداوای تن 
ختم نمی ش��د و هدف درمان، نه فقط »تن« درستی که 
درست کردن جان بود و اساسا در رویکرد پزشکی طبیبان 

آن عصر شکافی بین بهبود تن و جان وجود نداشت. 
این ویژگی ها در بیمارستان های آل بویه از شیراز گرفته 
تا بغداد باعث می ش��د که مردم از سراس��ر سرزمین های 
مسلمان نشین و برخی مناطق غیر آن راهی سفری شوند 
ک��ه مقصدش آس��ودن تن از بند بیم��اری و آرام گرفتن 

روان های خسته و آشفته بود. 
در این فضا بود که پیشوایان پزشکی جهان مانند ابن هیثم 
و ابن سینا پس از قرن ها دوری از دوران جالینوس ها، پرورش 

یافتند و بنیان هزاره ای تازه از علم طب را گذاشتند. 
اگرچه بنیان بیمارس��تان های دیلمیان در لشکرکشی 
مغوالن به خاک نشس��ت اما س��نت آل بویه در تاسیس 
بیمارستان های منطقه ای و جذب بیماران از سراسر دنیای 
شناخته شده روزگار خود در صفحه هایی درخشان از تاریخ 
ایران زمین و تاریخ پزش��کی جهان باقی ماند. این سنت 
دیلمیان خود احیای سنت ساسانیان در جندی شاپور بود 
و اکنون، در روزگاری که س��االنه ۵0 میلیاد دالر از طریق 
گردشگری پزشکی به کشورهای مقصد می رسد، به مثابه 
یک میراث ناملموس تاریخی بهترین فرصت احیای دوباره 

را دارد. 
برای ایران در همین شرایطی که هست، توانایی جذب 
ساالنه حدود یک میلیون گردشگر پزشکی برآورد می شود 
که این مقدار درآمدی برابر با ۷ میلیارد دالر را برای کشور 
خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که در سال گذشته 
رقمی نزدیک به یک میلی��ارد و 200میلیون دالر از این 
توان به فعلیت رسیده است. این رقم البته با محاسبه سرانه 
گردشگران پزشکی ورودی به ایران و با احتساب این اعالم 
وزارت بهداشت محاسبه شده که هر گردشگر پزشکی در 

ایران بیش از ۵ هزار دالر هزینه می کند. 
گردشکری پزشکی نتیجه اختالف در هزینه و تخصص 
در کشورهای گردشگرفرست و گردشگرپذیر است و هدف 
آن تشخیص و درمان بیماری است. این نوع گردشگری در 
تعریف کالن عالوه بر اقدامات پزشکی، شامل درمان های 
جایگزین، تغذیه، کاهش وزن، تناس��ب ان��دام، زیبایی و 

فعالیت های ذهنی-بدنی می شود. 
درباره ایران، ارزان بودن نس��بی خدمات دندانپزشکی، 
درمان های پوست و عمل های زیبایی، درمان و جراحی های 
چشم و همچنین هتلینگ بیماران، گردشگران پزشکی را 
از کش��ورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه روانه ایران 
می کند. گردشگری پزشکی اما همه گردشگری سالمت 
نیست؛ سازمان جهانی گردشگری، گردشگری سالمت را 
چنین تعریف می کند: استفاده از خدماتی که به بهبود یا 
افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد منجر می شود، در 
جایی خارج از منطقه سکونت فرد رخ می دهد و بیش از 

یک شبانه روز زمان می برد. 
بخش دیگر گردش��گری سالمت - عالوه بر گردشگری 
پزشکی- سفری اس��ت که بنا بر تعریف سازمان جهانی 
گردشگری »روحیه فرد را باال ببرد« یا چنانچه در بندهای 
نخست این نوشته اشاره شد، جان آدمی را »درست« کند. 
دانس��تن اینکه این »جان درس��ت« یا چن��ان که در 
نوش��ته های پیشین اش��اره ش��د »حال خوش« در چه 
کیفیت هایی از فضای مقصد به دس��ت می آید یا در چه 
»برنامه«ای از س��فر محقق می ش��ود، اگرچه یک وجهه 
فردی دارد اما واجد پارامترهایی عمومی اس��ت که باعث 
می ش��ود مخاطب گردش��گری ایران »بدح��ال« بیاید و 

»خوش حال« بازگردد. 

نعمت زاده: آماده توسعه روابط 
صنعتی با مجارستان هستیم

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینکه 
گس��ترش  آمادگ��ی  ای��ران  اس��المی  جمه��وری 
همکاری ه��ای صنعت��ی و تجاری با مجارس��تان را 
دارد، گفت: هم اکنون تجارت مشترک دو کشور 40 

میلیون دالر است که باید افزایش یابد. 
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی تولی��د و تجارت 
ای��ران، محمدرض��ا نعم��ت زاده در دی��دار ب��ا وزیر 
امورخارجه و تجارت مجارس��تان، سطح تجاری دو 
کش��ور را در س��طح پایین��ی ارزیابی ک��رد و افزود: 
توس��عه روابط جاری ایران و مجارس��تان امکانپذیر 
نیست مگر آنکه روابط بانکی فعالی داشته باشیم لذا 
در ای��ن زمینه توصیه کردیم یک بانک از طرف ما و 

بانکی از طرف آنها این کار را شروع کنند. 
وی با اش��اره به همکاری های اقتصادی دو کشور 
اضافه ک��رد: واردات ما با این کش��ور در زمینه های 
ماش��ین آالت و قطعات و صادرات محصوالت باغی، 
خش��کبار و فرش و زیرانداز اس��ت ولی اصال سطح 

قابل قبولی برای طرفین نیست. 
نعمت زاده ادامه داد: در بخش توس��عه همکاری ها 
در زمینه صنایع دارویی به خصوص دارویی پیشرفته 
تالش می کنیم اما از سویی چون مجارستانی ها چند 
کارخانه خودروس��ازی دارند احتماال قطعه سازان ما 

بتوانند در این زمینه با آنها همکاری کنند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کش��ورمان استفاده 
از تجارب مجارس��تان در زمینه سیستم های آبیاری 
تح��ت فش��ار و مدیری��ت آب و نیاز این کش��ور در 
زمینه ه��ای نفتی را از دیگر م��وارد مورد مذاکره در 

این نشست برشمرد. 
وی اظهار داش��ت: طرف مجارس��تانی پیشنهادی 
داد ب��رای امضای توافقنامه اجتن��اب از اخذ مالیات 
مضاعف که در ای��ن زمینه قطعا وزارت امور خارجه 
پیگی��ری می کند و ظاه��را در یکی، دو م��اه آینده 
نخس��ت وزیر مجارس��تان به ایران س��فر می کند و 

ان شاءاهلل این توافقنامه امضا می شود. 

نظر دبیر شورای فضای مجازی درباره 
حکمرانی فضای مجازی در کشور 

 دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور درباره 
موض��وع حکمرانی فضای مجازی در کش��ور تصریح 
کرد: در حال حاضر در کشور نزدیک به 40 سازمان 
مقررات گذار در حوزه ارتباطات داریم که بس��یاری 
از اینها خ��الف جهت هم کار می کنند که بر همین 
اس��اس ش��ورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا 
اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و هماهنگی در این 

حوزه را انجام دهد. 
به گزارش ایس��نا، محمدحس��ن انتظ��اری، دبیر 
شورای عالی فضای مجازی کشور، بر لزوم هم راستا 
ش��دن دس��تگاه های مختلف کشور با ش��ورای عالی 
فض��ای مجازی و نظامات��ی که ش��ورای عالی ایجاد 

می کند تاکید کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مهم تری��ن دلیل تاس��یس 
ش��ورای عالی فض��ای مج��ازی ایجاد نقط��ه کانونی 
متمرک��زی ب��رای سیاس��ت گذاری، تصمیم گیری و 
هماهنگی در فضای مجازی کشور است، تاکید کرد: 
اقتضای اعمال این ماموریت اصالح و تنظیم قوانین 
و ماموریت دس��تگاه های مختلف و هم راس��تا کردن 

آنهاست. 
وی افزود: در این هماهنگ��ی باید تعارض ها را به 
حداقل رسانده و هماهنگی ها را به حداکثر برسانیم 
ت��ا بتوانیم اعمال حاکمیت کنیم و توس��عه پایدار و 
امنیت ملی داشته باشیم. اگر فضای مجازی بخشی 
از زندگی ماس��ت ما هم باید از آن بهره برداری موثر 

داشته و در این فضا پیشرفت کنیم. 

کشورهای زیادی طی چند 
سال گذش��ته سعی در حذف 
فیزیک��ی اس��کناس از اقتصاد 
خود داش��ته اند تا استفاده از 
کیف پول مجازی را در جامعه 
خود رواج دهن��د. این امر که 
باعث حذف هزینه برای تولید 
اس��کناس و س��که می ش��ود 
بیش از 10 س��ال اس��ت که 
در کش��ور ما قانونمند ش��ده 
اس��ت. در س��ال 83 قانونی با 
ش��د،  تصویب  »کیپا«  عنوان 
این در حالی است که پس از 
گذش��ت چند سال از تصویب 
کیپا هنوز تالش زیادی برای 
صورت  ط��رح  ای��ن  اج��رای 
نگرفت��ه و تنها چند ش��رکت 
در  مختص��ری  فعالیت ه��ای 
روند اجرای ای��ن طرح انجام 
داده ان��د. البت��ه ش��رکت ها و 
نهاد ه��ای زیادی هس��تند که 
با این عنوان فعالیت دارند اما 
به گفته کارشناس��ان، بیشتر 
این نهاد ها تنها س��رویس های 
خرید مح��دودی را در اختیار 
کارب��ران ق��رار می دهن��د که 
نمی توان از آنها به عنوان کیف 
پ��ول الکترونیک��ی ی��اد کرد، 
چرا که کی��ف پول مجازی به 
خدمات��ی گفته می ش��ود که 
به وس��یله آن بت��وان تمامی 
خرید های روزمره را انجام داد. 
کیف پ��ول الکترونیکی که 
در کشور ما بر مبنای استفاده 
از هزینه ه��ای خرد اس��ت به 
دو ص��ورت فیزیکی و مجازی 
روش  در  اج��راس��ت.  قاب��ل 
هوش��مندی  کارت  فیزیک��ی 
ب��ه متقاضی تعل��ق می گیرد 
که ب��ه هی��چ بانکی وابس��ته 
نیس��ت و مش��ترک می تواند 
ب��ا ش��ارژکردن کارت خود از 
طریق هر حساب بانکی، با آن 

خرید کند. 
نمی توان  کیپا  قوانین  طبق 

ه��ر کی��ف پ��ول الکترونیکی 
را بی��ش از 200 ه��زار تومان 
ش��ارژ ک��رد. در کش��ور های 
پیش��رفته فناوری NFC که 
از چیپ س��ت تعبیه ش��ده در 
استفاده  هوش��مند  تلفن های 
می کن��د در ح��ال جایگزین 
شدن این روش است و کاربر 
با نزدیک ک��ردن تلفن همراه 
خ��ود ب��ه درگاه ه��ای وی��ژه 
NFC می توان��د خرید ه��ای 
خ��ود را انجام ده��د. یکی از 
مزیت های این روش این است 
ک��ه پذیرن��دگان وج��ه دیگر 
الزم نیس��ت دس��تگاه خود را 
به صورت مداوم به خط تلفن، 
اینترنت یا س��یم کارت متصل 
دریاف��ت  عملی��ات  و  کنن��د 
پ��ول به صورت آفالی��ن انجام 
می ش��ود و ب��رای واریز وجه 
از دس��تگاه POS به حساب 
بانکی فروش��نده، کافی است 
ی��ک بار در روز این دس��تگاه 
را به تلف��ن یا اینترنت متصل 
ک��رده تا به ص��ورت اتوماتیک 
وجه دریافتی از مش��تریان به 

حساب پذیرنده واریز شود. 
نی��ز  مج��ازی  روش  در 
پرداخت ها به وس��یله کد های

می پذی��رد  انج��ام   USSD
اول  روش  ب��ه  نس��بت  ک��ه 
به همراه  را  محدودیت های��ی 

دارد. 
فره��ان��ی،  محم���درض��ا 
کارش��ناس ارتباط��ات درباره 
ویژگی های پ��ول الکترونیکی 
به »فرصت امروز«  گفت: اگر 
این روش به صورت گس��ترده 
انجام گی��رد می توان در همه 
ج��ای ش��هر از آن اس��تفاده 
کرد و به ج��ای پرداخت پول 
از روش  فیزیک��ی  به ص��ورت 

مجازی بهره گرفت. 
روش  ای��ن  اف��زود:  وی 
می تواند در تاکسی ها، ناوگان 
اتوبوسرانی و همه فروشگاه ها 
و مغازه ها اس��تفاده کرد بدون 
آنکه خریدار و فروشنده از این 

روش ناراضی باشند. 
فرهان��ی درباره عل��ت اجرا 
نش��دن ای��ن ط��رح در ایران 
الکترونیکی  کیف  البته  گفت: 
به صورت نیمه تمام اجرا شده 
اس��ت و دلیل به ط��ور کامل 
اج��را نش��دن آن را می توان 
جدی گرفته نشدن این روش 
از سوی بانک مرکزی دانست. 
البت��ه  ک��رد:  اظه��ار  وی 

هرازچن��د گاهی اج��رای این 
ط��رح در دس��تور کار ق��رار 
می گیرد اما پس از چند وقت 
به خاطره ها س��پرده می شود. 
به عنوان مثال در سال گذشته 
ک��ه بحث دریاف��ت کارمزد از 
دس��تگاه های POS بانک ه��ا 
به میان آمد مس��ئوالن سعی 
کردن��د این روش را جایگزین 

آن کنند. 
درب��اره  کارش��ناس  ای��ن 
معای��ب ای��ن روش پرداختی 
نیز گفت: س��رقت گوش��ی و 
ب��ه خط��ر افتادن کی��ف پول 
الکترونیک بزرگ ترین دغدغه 
استف��اده کنندگ��ان از ای��ن 
روش پرداخ��ت اس��ت ام��ا با 
س��رقت گوشی، سارقان هرگز 
نمی توانن��د به حس��اب کارت 
پیدا  بانکی ش��ما دسترس��ی 
کنند چون برای ش��ارژ کیف 
پ��ول الکترونیک نی��از به رمز 

ورود است. 
عبداهلل افت��اده، مدیر روابط 
نی��ز در  عموم��ی جیرین��گ 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
با اش��اره به رش��د روز افزون 
کاربران کیف پول الکترونیکی 
اظهار کرد: سرویس جیرینگ 

ک��ه زیرمجموع��ه اپراتور اول 
کش��ور اس��ت ت��ا ب��ه امروز 
مشترک  میلیون   34 توانسته 
را جذب خ��ود کند که از این 
تعداد 11 میلیون مش��ترک از 
این خدمات به صورت مستمر 

استفاده می کنند. 
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر این 
ش��رکت های  ب��ا  جیرین��گ 
زمین��ه  در  ک��ه  دیگ��ری 
سرویس های پرداخت فعالیت 
دارن��د هم��کاری می کن��د تا 
خدم��ات بهتری به مردم ارائه 

شود. 
افت��اده با اش��اره ب��ه اینکه 
در حال حاض��ر تراکنش های 
درحوزه  اول  رتب��ه  موبایل��ی 
الکترونیک��ی  پرداخت ه��ای 
دارن��د، گفت: س��رویس کیف 
پول جرین��گ کامال به صورت 
رای��گان عرض��ه می ش��ود که 
برای  می توانن��د  متقاضی��ان 
دریافت خدمات، کد 123#* 
خ��ود  هم��راه  تلف��ن  ب��ا  را 
ش��ماره گیری و بعد از ثبت نام 
از کی��ف پ��ول الکترونیک��ی 

جیرینگ استفاده کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ش��ارژ 
کیف پ��ول هم��راه اول با هر 
حس��اب بانکی که عضو شبکه 
امکان پذیر است،  باشد  شتاب 
اظه��ار ک��رد: ه��دف اصل��ی 
پرداخت های خرد  جیرین��گ 
و زی��ر 10 هزار تومان اس��ت 
اما مشترکان می توانند با این 
خدم��ات مبالغ باالت��ر را نیز 

پرداخت کنند. 
ارائ��ه  زم��ان  درب��اره  وی 
خدمات روی بستر NFC نیز 
گف��ت: ما برای ارائ��ه هرگونه 
 NFC جمل��ه  از  خدم��ات 
آماده هس��تیم اما ب��رای ارائه 
آن ب��ه قانون و مج��وز بانک 
و  داری��م  احتی��اج  مرک��زی 
درصورت دریاف��ت این مجوز 
حتما خدمات بیشتری را ارائه 

خواهیم کرد. 

خدمات نوین بانکی جدی گرفته نمی شود

کیف پول الکترونیکی ناجی سرویس های پرداختی

 رییس اتاق بازرگانی ایران به 
تش��ریح برنامه ها و ضرورت های 
صادراتی در سال جاری پرداخت 
و عنوان کرد: نیازمند تجدیدنظر 
در سیاس��ت های صادراتی م��ان 
هس��تیم. غالمحسین شافعی در 
گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: 
موضوع ص��ادرات در برنامه های 
ارائه ش��ده دولت برای خروج از 
اصلی  اولویت ه��ای  رکود ج��زو 
اس��ت و بخش صادرات به عنوان 
پیش��ران این موضوع از س��وی 
دولت م��ورد توجه ق��رار گرفته 

است. 
وی ادامه داد: یکی از مواردی 
ک��ه ب��دون اثر گ��ذاری و ت��ورم 
می تواند تقاضا را برای واحد های 
ایج��اد کن��د بخ��ش  تولی��دی 
صادرات اس��ت اما از طرفی یک 

ص��ادرات پایدار نیازمن��د تولید 
موفق است، این دو مقوله بسیار 

به یکدیگر وابسته هستند. 
ایران  بازرگان��ی  ات��اق  رییس 
ب��ا بی��ان اینک��ه در برنامه های 
اقتص��اد مقاومتی به امر صادرات 
توجه زیادی ش��ده است، عنوان 
ک��رد: اینکه باید ن��گاه به بیرون 
داش��ته باش��یم ام��ری الزام��ی 
اس��ت، البت��ه در عرصه صادرات 
اساسی داریم، کیفیت  مشکالت 
صادرات و نوع کاالهای صادراتی 
م��ا نمی توان��د ب��ه ی��ک رش��د 
پایدار کم��ک کند. م��ا نیازمند 
سیاس��ت های  در  تجدید نظ��ر 
پایداری  تا  هستیم  صادراتی مان 
و ماندگاری مان در سایر کشور ها 

تضمین شود. 
تغیی��ر  ای��ن  اف��زود:  وی 

رویک��رد در ص��ادرات بای��د به 
س��وی کاالهای صنعتی س��وق 
کش��ور های  زی��را  ش��ود،  داده 
اط��راف  ما ک��ه بیش��ترین بازار 
صادراتی  ما هس��تند، نمی توانند 
کاالهای  حی��ات  تضمین کننده 

صادراتی مان باشند. 
به تدریج بسیاری از کاالهایی 
ک��ه ب��ه ای��ن کش��ورها ص��ادر 
می کنیم در این کش��ور ها تولید 
خواهد ش��د و صادرات ما از نظر 

کمیت دچار مشکل می شود. 
ش��افعی ادام��ه داد: آنچ��ه در 
حال حاضر توصیه می ش��ود این 
اس��ت که باید تکلیف برنامه های 
بلند م��دت م��ان را در صادرات 
مش��خص کنیم. باید برنامه های 
بلند مدت��ی برای مان��دگاری در 
بازارهای جهانی داش��ته باش��یم 

و ای��ن موض��وع بای��د به عنوان 
اس��تراتژی جام��ع در موض��وع 

صادرات مورد توجه قرار گیرد. 
رییس ات��اق بازرگانی ایران با 
بی��ان اینکه هر کمک ی��ا یارانه  
نوعی سرمایه گذاری  به صادرات 
برای تولید داخل کش��ور است، 
تصریح ک��رد: نباید بس��یاری از 
مش��کالتی ک��ه در گذش��ته در 
بخش صادرات مان وجود داشته، 
در آینده تکرار شود چراکه ثبات 
سیاس��ت های اقتص��ادی در امر 

صادرات ضروری است. 
وی اضاف��ه ک��رد: اینک��ه در 
ه��ر جای��ی کمبودی احس��اس 
برگ��ردن  شمش����یری  ش���د 
ص��ادرات ق��رار بگی��رد مطمئنا 
 بازاره��ای م��ا را دچ��ار تزل��زل 
خواهد کرد. ه��ر صادر کننده ای 

زحم��ت  فراوان��ی  مدت ه��ای 
می کش��د تا بتوان��د بازار هایی را 
ایجاد کن��د، حذف ای��ن بازارها 
کار راحت��ی اس��ت و برگش��ت 
آنها بسیار س��خت و برای کشور 

هزینه بر است. 
ش��افعی در بخ��ش دیگ��ری 
تاثیر  از صحبت های��ش درب��اره 
دو  پولی  پیمان ه��ای  برق��راری 
جانب��ه با س��ایر کش��ور ها روی 
ص��ادرات کش��ور تصری��ح کرد: 
اینک��ه ما پیمان ه��ای منطقه ای 
اق��دام بس��یار  باش��یم  داش��ته 
مثبت��ی اس��ت و می توان��د ب��ه 
توس��عه صادرات کمک کند اما 
باید این مس��ئله با کارشناس��ان 
مورد مش��ورت قرار گیرد تا این 
قرار داد ها به تولید داخلی و ملی 

لطمه وارد نکند. 

رییس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

نیازمند تجدیدنظر در سیاست های صادراتی  هستیم 

صادرات

تجارتیادداشت 

ارتباطات

محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی

محمد ممتازپور



حادثه  س��ه  هواپیما،  هفت 
ای��ن  پ��رواز،  ممنوعی��ت  و 
تم��ام کارنام��ه باقیمان��ده از 
هواپیمایی است که روزگاری 
بنا بود جانشین فوکر 100 در 

ناوگان هوایی ایران شود. 
حمید بهبهان��ی، وزیر وقت 
راه در دول��ت قب��ل وقت��ی از 
ایران140به عنوان  تولید  خط 
مسافرتی  هواپیمای  نخستین 
آن  از  ک��رد،  بازدی��د  ای��ران 
به عنوان افتخاری یاد کرد که 
در آین��ده بخش عم��ده ای از 
ناوگان هوایی ایران را خواهد 

ساخت. 
ای��ن افتخار اما تنها به چند 
ماه زم��ان احتیاج داش��ت تا 
تم��ام امیده��ا را با خاکس��تر 
یکسان کند. سقوط یک فروند 
آنتونوف  آموزش��ی  هواپیمای 
در سال 85 نخستین گرا را به 
مسئوالن داد که هواپیماهای 
جدی��د ت��وان ج��ذب اعتماد 

ناوگان را نخواهند داشت. 
با گذش��ت چند سال چند 
ای��ن هواپیماها  فرون��د دیگر 
نیز ب��ه دلیل مش��کالت فنی 
زمین گی��ر ش��دند ت��ا تنه��ا 
ایران 140  باقیمانده  بازمانده 
نیز در مرداد ماه سال گذشته 
40 ایران��ی را ب��ه کام م��رگ 

بکشاند. 
هرچند پس از این حادثه با 
دستور مستقیم رییس جمهور 
پرواز این هواپیما ممنوع ش��د 
اما اخیرا محمدعلی س��یرتی، 
مدیرعامل ش��رکت هسا اعالم 
کرده هن��وز تولید این هواپیما 
ادام��ه دارد. هرچند س��ازمان 
هواپیمایی تالش کرد با رد این 
خبر قدری فضا را تلطیف کند 
اما ب��ه نظر می رس��د به دلیل 
فعالیت خط تولید این هواپیما 
در شرکت هس��ا صحبت های 
مدیرعامل این ش��رکت بیشتر 

قابل استناد باشد. 
در کنار تمام این اما و اگرها 
اما س��یرتی خب��ر دیگری نیز 
داده ک��ه ش��کی در آن وجود 
ن��دارد؛ تولید ی��ک هواپیمای 

مسافرتی جدید در ایران.
ای��ن هواپیم��ا ک��ه هن��وز 
درباره  هواپیمای��ی  س��ازمان 
آن توضیح��ی ارائ��ه نک��رده 
و حت��ی نام��ش نی��ز قطعی 
کالس  در  بناس��ت  نیس��ت 
هواپیماه��ای میان ب��رد و با 
تولید شود،  ظرفیت 70نفری 
تمام مراح��ل طراحی و تولید 
آن در داخل کشور انجام شده 
و در آینده ای نزدیک می تواند 
به مرحله بهره ب��رداری نهایی 

برسد. 
هرچن��د در ن��گاه اول این 
اقدام بس��یار مثبت اس��ت که 
ایران با وج��ود تمام تحریم ها 
و محدودیت ه��ای اقتص��ادی 
توانسته گامی جدید در عرصه 
س��اخت هواپیماه��ای ایرانی 
ب��ردارد و این ب��ار هواپیمایی 
با ظرفیت متوسط 70 مسافر 
ام��ا عملکرد  طراح��ی کن��د 
نه چندان مثبت ثبت شده در 
تجربه های قبلی این نگرانی را 
به وج��ود آورده که هواپیمای 
جدی��د نیز مش��کالتی از این 

قبیل داشته باشد. 

در کنار آن اصلی قطعی در 
صنع��ت هواپیمایی جهان نیز 
نش��ان می دهد ب��ا وجود این 
س��طح از فناوری گس��ترده و 
تقریبا هیچ کش��وری  جهانی 
ب��ه ش��کل کامال  نمی توان��د 
کالن  تولی��د  ب��ه  مس��تقل 
هواپیماهای غول پیکر برسد و 
حداقل در عرصه مشاوره نیاز 
به حض��ور بین الملل��ی وجود 

دارد. 
طراح��ی  نقش��ه  دریاف��ت 
و وام گرفت��ن برنام��ه اصلی 
ای��ران140 از م��دل روس��ی 
آنتونوف140 که به تجربه ای 
بس��یار ناموف��ق و فاجعه آمیز 
منجر ش��د ای��ن نگرانی را به 
وج��ود آورد که در پروژه های 
جدی��د نیز پ��ای روس ها در 
شرکت  هرچند  باش��د.  میان 
هس��ا هن��وز در ای��ن رابطه 
توضیح��ی ن��داده اما ش��اید 
حض��ور دوب��اره روس ه��ا در 
ایرانی ها  هواپیما سازی  پروژه 
هرچند  نباش��د،  تحمل  قابل 
ام��کان س��اخت هواپیم��ای 
مس��افرتی در ای��ران نی��ز از 

کارشناسان  از  بسیاری  سوی 
با ابهام روبه رو است. 

ورود به عرصه قطعه سازی 
منطقی تر است

نماین��ده س��ابق ای��ران در 
ایکائو معتقد است که با توجه 
به س��طح باالی فناوری مورد 
هواپیماهای  س��اخت  در  نیاز 
کشور  درصورتی که  مسافرتی 
به حوزه هایی کوچک تر مانند 
س��اخت قطعات هواپیما ورود 

کند، به صرفه تر خواهد بود. 
در  منظ��ری  علی رض��ا 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تصریح کرد: با توجه به شرایط 
ناوگان هوایی ایران که به دلیل 
نیاز به قطعات یدکی بسیاری 
از هواپیماهای مسافرتی کشور 
زمین گی��ر ش��ده اند، می توان 
ب��ا س��رمایه گذاری در عرصه 
س��اخت قطع��ات هواپیم��ا از 
یک سو مشکالت این هواپیماها 
را حل کرد و از س��وی دیگر با 
ورود ب��ه عرصه ه��ای پایین تر 
فناوری های جدید دس��ت  به 

یافت. 

ب��ه گفت��ه وی هرچند این 
خبر که ای��ران توان طراحی 
هواپیماه��ای  س��اخت  و 
مسافرتی جدید را پیدا کرده 
می تواند مثبت ارزیابی ش��ود 
ام��ا حضور بدون محاس��بات 
ش��ده  حس��اب  و  دقی��ق 
می توان��د نتیج��ه ای عک��س 
برجا بگذارد و چیزی ش��بیه 
ب��ه عملکرد ایران 140 را به 

ب��ار آورد. 
منظری به اش��تراکی بودن 
هواپیماه��ای  از  بس��یاری 
مس��افرتی فع��ال در جه��ان 
اش��اره کرد و گفت: فناوری 
روز هوای��ی در این س��ال ها 
بین بس��یاری از کش��ورهای 
پیش��رفته جه��ان اش��تراکی 
انتظ��ار  نمی ت��وان  و  اس��ت 
داش��ت یک هواپیمای بزرگ 
بدون نیاز به مش��اوره تولید 
ش��ود. قطع��ا بح��ث تولی��د 
هواپیم��ا در ایران نیز از این 
مسئله مس��تثنا نیست و کار 

باید بین المللی ش��ود. 
ب��ه اعتق��اد معاون س��ابق 
کشوری  هواپیمایی  س��ازمان 
برای افزایش توان متخصصان 
داخل��ی و البته ت��الش برای 
عب��ور از تجارب تلخ گذش��ته 
شاید حضور مشاوران اروپایی 
بتواند بخش��ی از گره های این 

صنعت را باز کند. 
صحبت ه��ای منظ��ری که 
نش��ان از نگرانی باق��ی مانده 
بین متخصص��ان هوایی پس 
از ثب��ت آم��ار منف��ی ای��ران 
140 دارد، در شرایطی اعالم 
می ش��ود که هنوز هواپیمای 
مس��افرتی ای��ران ب��ه مرحله 

نهایی نرسیده است. 
به  رسیدن  برای  امیدواری 
روزه��ای پ��س از تحریم که 
به طور خاص  و  ایران  اقتصاد 
صنع��ت هوای��ی را متح��ول 
می کند، می تواند راه را برای 
نوین  تکنولوژی  های  انتق��ال 
قطعه س��ازی و هواپیماسازی 
باز کن��د و این ب��ار جا پای 
ایران را در این عرصه محکم 

کند.  

 وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه 
42 درصد تحویل و 41 درصد صدور سند 
واحدهای مسکن مهر در دوره وزارت من 
صورت گرفته اس��ت، تصری��ح کرد: 274 

هزار واحد مسکونی تمام شده داریم. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی، عباس آخوندی روز گذشته 
با حضور در صحن علنی مجلس ش��ورای 

اس��المی به س��واالت برخ��ی نمایندگان 
مجلس درخصوص مسکن مهر پاسخ داد 
و گفت: چیزی حدود 7 میلیون نفر درگیر 
این پروژه هس��تند و باید تمام امکانات را 

در اختیار شهروندان قرار دهیم. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی اضاف��ه کرد: به 
همی��ن خاطر برای مس��کن مه��ر، فردی 
به عنوان قائم مق��ام خودم انتخاب کرده ام. 

یک نکته  ه��م در ارتباط با مس��کن مهر 
مطرح می کنم و آن این اس��ت که س��ال 
ش��روع مسکن مهر س��ال 87 است اما در 
این س��ال اتفاق بس��یار مهم��ی در حوزه 
اقتص��ادی کش��ور رخ داد ک��ه در واقع از 
جهت ت��ورم در بخش مس��کن ما از یک 
رقم ح��دود ۶0 درصدی س��قوط کردیم 
و تولی��د ناخالص داخلی در حال س��قوط 
بود، در شرایطی که این وضعیت اقتصادی 
کشور بود و تولید ناخالص داخلی در حال 
س��قوط و تورم در حال افزای��ش بود، دو 
اتف��اق بزرگ دیگر یعن��ی یارانه ها و طرح 
مس��کن مه��ر مطرح ش��د که ه��ر کدام 
برای اینکه اقتصاد کش��ور را درگیر کنند 

ظرفیت کافی را باید داشته باشند. 
آخون��دی گف��ت: دوس��تان در جریان 
هس��تند که در بودجه س��ال ۹2 اعطای 
هرگونه خط اعتباری ب��ه بانک ها متوقف 
شد. این در حالی است که پیشنهاد شده 
بود، بخشی از نیاز مسکن مهر توسط این 
صندوق تامین شود که با مخالفت مجلس 

مواجه شد. 

میانگین پیشرفت
 ۹۰ درصدی مسكن مهر

آخوندی در ادامه اظهاراتش به ارائه آمار 
و ارقام��ی که در طرح مس��کن مهر وجود 
دارد، اشاره کرد و گفت: حدود 2 میلیون 
و ۳00 هزار مس��کن مهر داریم که دارای 
میانگین پیش��رفت ۹0 درصدی در سال 
۹4 اس��ت. در حوزه تحوی��ل واحدها یک 
میلی��ون و 180هزار واحد تاکنون تحویل 
داده ش��ده و 44 هزار میلیارد تومان برای 
مسکن مهر تسهیالت اعطا شده است که 
10 درص��د در دوره یازدهم و ۹0 درصد 
در دولت گذش��ته بود. پیشرفت فیزیکی 
مسکن مهر در دولت یازدهم 4۹ درصد و 
در کل دولت قبلی 58 درصد بوده است. 
وی درباره فروش اقس��اطی مسکن مهر 
گف��ت: تاکنون یک میلی��ون و 440 هزار 
واحد از مس��کن مهر فروش اقساطی شده 
که 4۳ درصد این ف��روش در همین یک 
سال و نیم صورت گرفته است. نکته مهم 
در مس��کن مهر این اس��ت که مردم باید 
سند داشته باشند که با آن معامله کنند، 

این در حالی اس��ت ک��ه 4۹ درصد صدور 
سند در همین دوره صورت گرفته است. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره وضعیت 
پیشرفت فیزیکی مسکن مهر توضیح داد: 
ما حدود یک و نیم میلیون واحد مس��کن 
مه��ر را به اتمام رس��اندیم ولی نکته مهم 
این اس��ت که از این تع��داد چیزی حدود 
200 ه��زار واح��د فاقد متقاض��ی داریم. 
از س��وی دیگر، ن��ازك کاری یک میلیون 
و 750 هزار واحد مس��کن مه��ر به اتمام 
رس��یده و مش��کالت زیربنایی و روبنایی 
دارد که در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
نیست و مس��ئول آن س��ایر وزارتخانه ها 
هس��تند. به گفته آخون��دی حدود 274 
ه��زار واحد مس��کونی تمام ش��ده داریم 
که نازك کاری 2۶1 ه��زار واحد به اتمام 

رسیده و آماده واگذاری است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ب��رای تامین 
تاسیس��ات زیربنایی مس��کن مهر 5۶00 
میلی��ارد توم��ان باید هزینه ش��ود گفت: 
برای خدم��ات روبنایی نیز حداقل 8 هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت که حتی 
یک ریال آن در بودجه های سنواتی کشور 

وجود خارجی نداشته است. 

اجرای خدمات رو و زیربنایی با 
اعتبارات وزارتخانه 

آخون��دی با بیان اینک��ه در دوره دولت 
قبل تم��ام هزینه های تامین تاسیس��ات 
روبنای��ی از آورده مردم در طرح مس��کن 
مهر هزینه ش��ده اس��ت، گفت: براس��اس 
دس��تور مدیرعام��ل وق��ت ش��هر جدید 
پردیس در سال ۹0 هزینه های تاسیسات 

روبنایی از آورده مردم تامین می شد. 
وی ادام��ه داد: در همی��ن مدت کوتاه، 
تمام واحدهای مس��کن مهر را با س��رعت 
بیش��تری اجرا کردی��م. در حالی که برای 
تامین خدمات زیربنای��ی و روبنایی هیچ 
ی��ک از این واحدها، از پ��ول مردم هزینه 
نکردیم و غیرممکن است اجازه دهم این 
پروژه متوقف ش��ود. در پایان وکالی ملت 
ب��ا 107 رأی مواف��ق، 84 رأی مخالف و 
8 رأی ممتن��ع از مجم��وع 211 نماینده 
حاض��ر در صح��ن علن��ی، از پاس��خ های 

آخوندی قانع شدند. 

آخوندی، مجلس را قانع کرد

مسكن مهر را بدون دریافت یک ریال از بودجه می سازیم 

ساخت هواپیمای مسافری جدید ایران ادامه دارد 

گامی بلند یا خطری جدید؟ 

چهارشنبه
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گزارش 2

حمل و نقلمسکن

صدور پروانه برای ساخت 15 هزار 
واحد  مسكونی

تع��داد پروانه ه��ای صادر ش��ده در پاییز س��ال 
گذش��ته در این مدت نس��بت به فصل مش��ابه در 
س��ال 1۳۹2 نزدیک به 57 درصد کاهش داش��ته 
و تع��داد واحد های مس��کونی پیش بینی ش��ده در 
پروانه های صادرش��ده ح��دود 15 هزار واحد بوده 

است. 
به گزارش ایسنا، طبق گزارش مرکز آمار در پاییز 
س��ال گذش��ته، نزدیک به 1۹00 پروانه ساختمانی 
توس��ط ش��هرداری تهران صادر ش��ده که نسبت به 
تابس��تان این س��ال حدود 18.5 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال 1۳۹2، 5۶.۹ درصد کاهش داشته 
اس��ت.  بر این اس��اس 8.4 درص��د کل پروانه های 
س��اختمانی صادر شده در کش��ور طی این مدت در 
تهران بوده اس��ت. از مجموع کل پروانه های احداث 
س��اختمان صادر شده در پاییز سال گذشته نزدیک 
به 1800 پروانه مربوط به بخش خصوصی، 40 پروانه 
مرب��وط به بخش دولتی و چهار پروانه نیز مربوط به 

تعاونی ها بوده است. 
همچنی��ن مجموع مس��احت زمی��ن پروانه های 
صادر ش��ده برای احداث س��اختمان حدود 5۶7 
ه��زار مترمکعب بود که نس��بت به تابس��تان این 
سال ۳۶.5 درصد و نس��بت به پاییز سال 1۳۹2، 
۶7.5 درصد کاهش داش��ته اس��ت. براس��اس این 
گزارش تعداد واحد های مس��کونی پیش بینی شده 
در پروانه های صادر ش��ده برای احداث ساختمان 
از س��وی ش��هرداری تهران در پاییز سال گذشته 
بالغ بر 14 هزار و 881 واحد بوده است که نسبت 
به فصل گذشته حدود ۳۳درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال 1۳۹2 حدود ۶۶ درصد کاهش داشته 

است. 
گ��زارش مرکز آم��ار نش��ان می دهد که بیش��تر 
پروانه های احداث ساختمان مسکونی در پاییز سال 
گذشته برای ساختمان های پنج طبقه و بیشتر بوده 
است و تعداد این پروانه ها معادل 1570 پروانه بود. 

تذکر و تایید درباره 
ساخت و سازهای شمال تهران و 

ناایمن بودن مرکز تجاری فردوسی
عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر تهران گف��ت: در 
منطق��ه یک، فضایی عمومی و س��بز ب��ا رأی دیوان 
عدال��ت اداری تغیی��ر کاربری داده ش��ده و در آنجا 

ساختمان هایی در حال ساخت است. 
به گ��زارش مه��ر، ابوالفضل قناعت��ی در یکصد و 
پنجاه و چهارمین جلس��ه علنی ش��ورای شهر طی 
تذک��ری اظهار داش��ت: در منطقه یک ش��هرداری 
ته��ران و در خیابان اندرزگو خیاب��ان چیذر فضایی 
ب��ا کارب��ری عمومی و فضای س��بز وج��ود دارد که 
هم اکنون بلوك بندی ش��ده و برای ساخت و س��از در 

آن فضا ایجاد شده است. 
وی گفت: متأسفانه دومین بلوك آن در 12 طبقه 
در حال اتمام اس��ت که با مذاکرات صورت گرفته با 
شهردار آن منطقه عنوان شده این ملک رأی دیوان 
عدالت اداری را دارد. قناعتی افزود: اگر در خاطرمان 
باش��د مقام معظم رهبری چندین بار فرموده اند باید 
از فضاهای س��بز نگهداری شود و حتی حوزه علمیه 
را در فضاهای سبز نس��ازید، بنابراین هیچ کس حق 
ندارد برخ��الف بیانات مقام معظ��م رهبری اقدامی 
انج��ام ده��د لذا باید ب��رای نخس��تین و آخرین بار 
ای��ن اقدامات چندگانه از بین برود. همچنین محمد 
مهدی تندگویان، سخنگوی کمیسیون شهرسازی و 
معماری ش��ورای ش��هر تهران، از نامه سازمان نظام 
مهندس��ی درخصوص ناایمن بودن پروژه فردوس��ی 
خب��ر داد و گف��ت: س��ازمان نظام مهندس��ی هفته 
گذش��ته طی نامه ای ناایمن بودن این پروژه را تایید 
کرد ک��ه باید اقدام��ات الزم برای ایمن س��ازی آن 

صورت گیرد. 

سرمایه گذاری 7۰ هزار میلیاردی 
در راه آهن

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
گفت: طی هشت سال آینده 70 هزار میلیارد تومان 
در ح��وزه حمل و نقل ریلی توس��ط بخش خصوصی و 

دولت سرمایه گذاری می شود. 
به گزارش ایرنا، محسن پورسید آقایی در نخستین 
همای��ش فرصت های س��رمایه گذاری در حمل و نقل 
ریل��ی اف��زود: در این مدت ظرفیت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه بار و مسافر باید به چهار برابر 

افزایش یابد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت تدبیر 
و امید و مجلس ش��ورای اس��المی با مصوبات قانونی به 
دنبال توسعه حمل و نقل ریلی در کشور هستند، ادامه 
داد: در این مدت ظرفیت حمل مسافر توسط ناوگان ریلی 
از 25 به 45 میلیون مسافر افزایش می یابد و حمل و نقل 
حوم��ه ای نی��ز باید به آن اضافه ش��ود. وی با اش��اره به 
طرح های مختلف راه آهن جمهوری اسالمی ایران برای 
توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور اظهار داشت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده تا سال 1400 ظرفیت حمل 
بار توسط ناوگان ریلی کشور از 22میلیارد تن کیلومتر 
باید به 88 میلیارد تن کیلومتر برسد. مدیرعامل راه آهن 
افزود: از 70هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز 
24 ه��زار میلی��ارد توم��ان آن از طریق بودجه عمومی 
کشور، 22هزار میلیارد تومان آن طبق مصوبات قانونی 
توسط وزارت نفت و 24 هزار میلیارد تومان دیگر باید 

با استفاده از سرمایه های بخش خصوصی تامین شود. 
وی با بیان آنکه دولت یک س��وم این منابع مالی را 
تامین خواهد کرد، افزود: راه آهن جمهوری اس��المی 
ای��ران نی��ز ب��ا ارائه بس��ته های حمایت��ی از هرگونه 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در تامی��ن ناوگان و 

زیربناهای حمل و نقل ریلی حمایت خواهد کرد. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اف��زود: دولت در 
سال جاری ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی 
کش��ور برای اجرای طرح ه��ای مختلف حمل و نقل 
ریل��ی اختصاص می دهد و این نش��ان دهنده توجه 
ج��دی دولت و مجلس به توس��عه حمل و نقل ریلی 

است. 
وی دو خطه ش��دن بس��یاری از خطوط، برقی شدن 
برخ��ی از محورهای ریلی و اس��تفاده از سیس��تم های 
هوشمند و کنترل مرکزی را از جمله طرح های راه آهن 
جمهوری اسالمی در توسعه حمل و نقل ریلی اعالم کرد. 

سوانح رانندگی تهران ۴۰ درصد 
کاهش یافت

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه 
سوانح رانندگی کشور از 27 هزار نفر به 17 هزار نفر 
کاهش یافته است، گفت: در سوانح رانندگی دنیا، هر 

4 دقیقه یک کودك جان می بازد. 
به گزارش فارس، در پایان هفته جهانی ایمنی راه ها، 
فریبرز واحدی مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان 
تهران اظهار داشت: در ایران دومین عامل مرگ و میر 
پس از س��کته، س��وانح رانندگی است. واحدی با بیان 
اینکه در دنیا ساالنه یک میلیون و 200 هزار نفر بر 
اثر سوانح رانندگی جان می بازند، گفت: هر 4 دقیقه 
یک کودك در دنیا بر اثر سوانح رانندگی جان می بازد. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: در 
ایران هم از 17 هزار کشته سوانح رانندگی در سال، 

درصد باالیی را کودکان تشکیل می دهند. 

انجام تعمیرات کشتی ها با 
توانمندی داخلی

مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش با اش��اره به اینکه 
باید برنامه ریزی حوزه حمل و نقل با توجه به تحوالت 
بین المللی باش��د، گف��ت: مجموعه ای برای تعمیرات 

کشتی با توانمندی داخلی ایجاد شده است. 
به گزارش مهر، علی اکبر صفایی با اشاره به اینکه از سال 
2008 تا سال 201۳ سال خوبی برای حمل و نقل دریایی 
نبوده است، ادامه داد: حمل و نقل دریایی هم اکنون هم 
ش��رایط مناسبی ندارد، درحالی که پیش بینی می شود 

در سال 2015 رشد ناخالص کشورها به ۳.5 برسد. 
وی با بیان اینکه پیش بینی ش��ده، در س��ال 201۶ 
رش��د ناخالص داخلی به ۳.7 برس��د، تصریح کرد: اما 
با نگاهی به اقتصاد کشورهای پیشرفته می بینیم که 
آمریکا، اروپا و هند از دیگر کشورها پیشی گرفته اند. 
صفایی با اش��اره به اینکه س��هم هر نفر در دنیا 1.4 
تن از حمل و نقل دریایی اس��ت، گفت: هر چقدر که 
در بخش های حمل و نقل دریایی سرمایه گذاری شود، 
به طور حتم بازده خوبی برای کشور خواهد داشت. 

مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش با اش��اره به اینکه 
کاه��ش قیم��ت نفت و نوس��انات قیمت بر س��وخت 
کش��تی ها تاثی��ر دارد، اف��زود: هنوز پ��س از چهار تا 
پنج س��ال حمل و نقل کاالهای فله نتوانس��ته جایگاه 
خود را به دست آورد. صفایی با اشاره به اینکه حدود 
45 درص��د حمل و نقل دریای��ی دنیا، کاالهای فله ای 
اس��ت، اظهارداش��ت: س��هولت و ارزان��ی حمل و نقل 
دریای��ی تاثی��ر زیادی در تج��ارت دارد، اما می بینیم 
ک��ه ناپایداری های منطقه و سیاس��ت ها تاثیر زیادی 
روی حمل و نقل دریایی گذاش��ته اس��ت. وی با اشاره 
به افزایش ظرفیت کانال سوئز در آینده گفت: ظرفیت 
عبور کشتی های بزرگ تر از این کانال در آینده ایجاد 
می ش��ود و همچنین کانال پاناما هم در حال افزایش 

ظرفیت است. 
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفتکش ب��ا بیان اینکه 
صنعت تعمیرات کشتی در کشور ایجاد شده است، 
بیان کرد: ما براساس نیاز مشتری توانمندی داخلی 
را منطب��ق می کنی��م و فع��ال ب��ا موارد ک��م کار را 

ش��روع کرده ایم. 
صفای��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه این ش��رکت بیش از 
۳5میلیون ذی نفع دارد، گفت: از سوی اتحادیه اروپا، 
شرکت ملی نفتکش به دلیل دولتی بودن تحریم شد، 
اما ما با ارس��ال مدارك در دادگاه اتحادیه اروپا ثابت 
کرده ایم که شرکت خصوصی هستیم و رأی دادگاه به 
نفع ما صادر شد. اما تصمیمات سیاسی موجب شده 
که هنوز امکان تردد به بنادر اروپا را نداشته باشیم. 

پدرام صادقی



هرچند وزارت جهادکشاورزی 
به هیچ عن��وان مجوزی برای 
س��ال  در  پرتق��ال  واردات 
گذش��ته و ب��رای ش��ب عید 
ب��ه بازرگان��ان ارائه ن��داد اما 
هنوز س��روصدای واردات این 
محصول در ب��ازار طنین انداز 
است و مردم را هنگام خرید، 
پیش  سردرگم می کند. کمی 
از عید ن��وروز، مدیرکل دفتر 
تجارت وزارت جهادکشاورزی 
در گفت وگ��وی کوتاه��ی که 
ب��ا  »فرصت امروز« داش��ت، 
با دفاع��ی تمام ق��د از تولید 
داخل��ی، اعالم ک��رد که برای 
تامی��ن نیاز مردم، هیچ نیازی 
ب��ه واردات پرتقال نیس��ت و 
جهادکش��اورزی  وزی��ر  حتی 
طی نامه ای از وزارت کش��ور 
درخواس��ت کرده ک��ه مراقب 

ورود میوه از مرزها باشند. 
با وجود تمام این تفاس��یر باز 
ه��م در بازار ب��ه پرتقال هایی بر 
می خوریم که رنگ ایرانی ندارند 
اما می خواهند در س��بد مصرف 
ایرانی ها ق��رار بگیرند. به همین 
خاطر چن��دی پی��ش مدیرکل 
دفت��ر میوه ه��ای گرمس��یری و 
نیم��ه گرمس��یری وزارت جهاد 
کش��اورزی از نامه دوب��اره وزیر 
جهاد کش��اورزی به وزیر کشور 
برای جلوگیری از واردات پرتقال 
مص��ری و ترکیه ای خب��ر داد و 
گفت:  »اگ��ر به صورت پیله وری 
هم محصولی وارد می شود، توزیع 
آن در خ��ارج از مناط��ق مرزی 
غیرقانونی اس��ت و دستگاه های 

نظارتی باید برخورد کنند. « 
ب��ه  حس��ن پور  ابوالقاس��م 
ایس��نا گفت:  »تولید پرتقال 
در س��ال گذش��ته به بیش از 
2میلی��ون تن رس��ید و آنقدر 
محصول تولید  ش��ده در بازار 
وج��ود دارد ک��ه پاس��خگوی 
نیاز مصرف کنن��دگان تا نیمه 

تابستان است. « 

پیله وری نظارت ندارد
وی معتقد است:  »به دلیل 
واردات  ب��رای  قانون��ی  خ��أ 
پیله وری محصوالت کشاورزی 
هیچ نظارت بهداش��تی وجود 
ندارد، چرا که س��ازمان حفظ 
محموله های��ی  ب��ر  نبات��ات 
نظ��ارت می کند ک��ه پیش از 
ورود، تاییدی��ه و مجوز آن را 
صادر کرده باشد و واردات آن 
محص��ول از طری��ق گمرکات 
رسمی کشور صورت گیرد اما 
از طریق مرزهای وسیع کشور 
و واردات پیله وری مرزنشینان 

چنین کاری ممکن نیست. « 
ب��ه  م��رزی  مب��ادالت 
مرزنش��ینان و پیله وران نقاط 
کش��ور  اس��تان های  م��رزی 
اختص��اص دارد ک��ه تح��ت 
ش��رایطی ب��ا کارت پیله وری 
ک��ه توس��ط ادارات بازرگانی 
ب��ا اح��راز ش��رایط مخصوص 
به خود صادر می ش��ود ، طبق 
قان��ون  اجرای��ی  آیین نام��ه 
مق��ررات ص��ادرات و واردات 
از محل فهرس��تی که توسط 
وزارت صنعت اعالم می ش��ود 
اق��دام به ورود و ص��دور کاال 
می کنن��د و ابت��دا به کش��ور 
مقابل اس��تان خود کاال صادر 
و برابر ارزش آن اقدام به ثبت 

سفارش کاال می کنند. 
به گفته حسن پور، به دلیل 
نقص قانونی و نظارت نش��دن 
پرتقال های وارداتی، همیش��ه 
نگران��ی از ناس��الم  ب��ودن و 
آفت در این محصوالت وجود 
دارد ک��ه البته در پرتقال های 

مصری مشاهده شده است. 
وی گف��ت:  »وزارت جهاد 
نگ��ران  هم��واره  کش��اورزی 
طری��ق  از  پرتق��ال  واردات 
در  آن  توزی��ع  و  پیل��ه وران 
کشور اس��ت که در این راستا 
وزیر جهاد کش��اورزی به وزیر 
کش��ور نامه ای ارسال کرده تا 
فرمانداران مناطق مرز نش��ین 
از واردات پرتقال به شهرهای 

دیگر جلوگیری کنند. « 
میوه های  دفت��ر  مدی��رکل 
گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری 
کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
س��وی  »از  ک��رد:   اظه��ار 
دیگ��ر ب��ا س��ازمان تعزیرات 
حکومت��ی مکاتبات��ی صورت 
گرفته تا ب��ا توزیع غیرقانونی 
پیله وری  وارداتی  پرتقال های 
کنن��د،  برخ��ورد  کش��ور  در 
چرا که آنها هی��چ مجوزی از 
اخذ  جهاد کش��اورزی  وزارت 

نکرده اند. « 
حسن پور تاکید کرد:  »گرچه 
وزارت جهاد کشاورزی مسئول 
تولی��د و تامی��ن محص��والت 
کش��اورزی در بازار اس��ت اما 
برخورد با متخلفان در بازار در 
حیطه اختیارات این وزارتخانه 
نظارتی  دستگاه های  و  نیست 
باید این کار را انجام دهند که 
البته وزارت جهاد کش��اورزی 
در حال هماهنگی و رایزنی با 
این دستگاه ها برای برخورد با 

متخلفان است. « 

چنین چیزی ثبت نشده
ام��ا اظه��ارات ریی��س کل 
روز  چن��د  ای��ران،  گم��رک 
مدیرکل  اظهارنظ��ر  از  پ��س 
گرمس��یری  میوه های  دفت��ر 
وزارت  گرمس��یری  نیم��ه  و 
جه��اد کش��اورزی موضوع را 
کم��ی پیچیده کرد. مس��عود 
با تکذیب واردات  کرباس��یان 
از طری��ق  پرتق��ال مس��موم 
علت کاهش  درباره  پیله وری، 
20 درص��دی ص��ادرات طی 

فروردین ماه توضیح داد. 
وی در حاش��یه  نشستی در 
اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه 
هیچ پرتقالی از طریق گمرک 
وارد کشور نشده است، اظهار 
ک��رد: پیله ور بای��د به گمرک 
اظهارنام��ه بده��د و ای��ن امر 
فقط برای اخذ عوارض نیست  
بلکه برای نظارت بر استاندارد 

و بهداشت واردات است. 

وی اف��زود: از طرف گمرک 
هیچ آم��اری مبنی بر واردات 
پرتقال وجود ن��دارد. بنابراین 
وزارت  مس��ئوالن  درحالی که 
واردات  از  جهادکش��اورزی 
پرتقال ه��ای ناس��الم توس��ط 
نگران��ی  اظه��ار  پیل��ه وران 
می کنند، ریی��س گمرک آب 
پاک��ی را روی دس��ت هم��ه 
را  واردات  ای��ن  و  می ری��زد 

به طورکلی تکذیب می کند. 

قاچاق چطور؟ 
اما شاید بهتر باشد از زاویه 
دیگ��ری به ای��ن موضوع نگاه 
کنی��م. قاچ��اق کاال از مرزها 
تقریبا در ارتباط با همه کاالها 
اتف��اق می افتد ام��ا این قضیه 
درب��اره محص��والت خوراکی 
مانن��د پرتقال که مس��تقیما 
با س��المت جامعه در ارتباط 
اس��ت، کمی حساس تر و قابل 

تامل تر است. 
دبیر کمیس��یون کشاورزی 
ات��اق بازرگان��ی در گفت وگو 
با  »فرص��ت امروز« می گوید:  
»واردات پرتق��ال ی��ا هر میوه 
دیگری که باشد، به دو حالت 

انجام می گیرد. « 
محم��د زائ��ری می افزای��د:  
»این واردات یا با مجوز وزارت 
می افتد  اتفاق  جهادکشاورزی 

یا به صورت قاچاق. « 
در  اس��ت  معتق��د  وی 
س��ال گذشته و س��ال جاری 
هی��چ مجوزی ب��رای واردات 
ای��ن می��وه از ط��رف وزارت 
جهادکش��اورزی صادر نشده 
وقت��ی  دیگ��ر  ط��رف  از  و 
ریی��س گمرک ه��م واردات 
به صورت پیله وری را تکذیب 
برای  راه  ی��ک  تنها  می کند، 
ورود ای��ن محصول به داخل 
آن  باق��ی می ماند که  مرزها 
هم قاچاق اس��ت. متاس��فانه 
80درص��د  از  بی��ش  ش��اید 
پرتقال ه��ای وارداتی، قاچاق 
هس��تند ک��ه تاکن��ون هیچ 

نیرویی نتوانس��ته جلوی آنها 
را بگیرد. 

می ده��د:   ادام��ه  زائ��ری 
»سیاس��ت واردات محص��ول، 
به ص��ورت ماهان��ه از ط��رف 
ب��ه  جهادکش��اورزی  وزارت 
می شود  ابالغ  بازرگانی  بخش 
ک��ه در ماه های اخیر بیش��تر 
واردات  زمین��ه  در  مجوزه��ا 
و  گرمس��یری  محص��والت 
خش��ک ب��وده ن��ه میوه هایی 

مانند پرتقال. « 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
رییس کمیس��یون کشاورزی 
ب��ه   ای��ران  بازرگان��ی  ات��اق 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  
»بدون شک واردات پیله وری 
در مرزه��ا اتف��اق می افتد اما 
مس��ئوالن مربوطه آن را انکار 

می کنند. « 
علی معلم با اش��اره به عدم 
هماهنگ��ی بی��ن وزارتخانه و 
مس��ئوالن گمرکی، می افزاید:  
به ص��ورت  واردات  »ام��ا 
نیس��ت  اندازه ای  به  پیله وری 
که بتواند از ویترین مغازه های 
ش��هرهای بزرگی مانند تهران 
س��ر در بی��اورد.« درحالی که 
پیله وری  ن��گاه  با  وزارتخان��ه 
س��عی در توجیه این موضوع 
دارد و گم��رک ه��م به ط��ور 
می کن��د.  رد  را  آن  کام��ل 
در ای��ن میان ام��ا مهم ترین 
مسئله ای که کشاورزی کشور 
را رو ب��ه نابودی می کش��اند، 

قاچاق است. 
رییس کمیسیون کشاورزی 
ات��اق بازرگانی ای��ران معتقد 
اس��ت که پرتقال های خارجی 
موجود در ب��ازار قابل ردیابی 
حاض��ر  ح��ال  در  و  نیس��ت 
نمی توان گفت که از چه راهی 
به درون مغازه ها وارد شده اند. 
ش��اید هم در خفا مجوزهایی 
برای ورود صادر می شود و ما 
از آنه��ا بی خبریم!  به هرحال 
باز ه��م متضرر اصلی کس��ی 

نیست جز کشاورز. 

تناقض در پرتقال 
درحالی که وزارت جهادکشاورزی از واردات پیله وری انتقاد می کند، رییس گمرک معتقد است چنین موضوعی صحت ندارد
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از بین رفتن امنیت جهانی غذا با 
خشکسالی های اخیر

س�یناپرس- اطمینان از دسترسی کافی عموم 
مردم جه��ان ب��ه آب برای حل مش��کالت امنیت 
غذایی و سوءتغذیه به دلیل ارتباط آن با کشاورزی 

و تولید مواد غذایی اهمیت بسیاری دارد. 
گزارش��ی با عنوان ارتباط امنیت غذایی با آب، 
هفته گذشته توسط سازمان HLPE منتشر شد، 
این مقاله نخستین تالش جدی مجامع بین المللی 
برای شفاف س��ازی ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله 
با یکدیگر است. گفتنی است موضوع مطرح شده 
در این مقاله فراتر از مباحث مطرح شده در حوزه 

ارتباط آب با کشاورزی است. 
ّآب آش��امیدنی س��الم و اصول بهداشتی آن از 
مس��ائل بااهمی��ت برای پیش��رفت زندگی بش��ر 
است اما همچنان دسترس��ی به این مایع حیاتی 
در بعض��ی از نقاط جهان نامناس��ب بوده و همین 
امر زمینه س��از انواع بیماری های عفونی در میان 
جوامع مختلف ش��ده؛ بیماری هایی که از آلودگی 

آب ها نشات می گیرند. 
در گزارش مهم ارائه شده توسط کمیته امنیت 
جهان��ی غ��ذا  )CFS( نه تنها روی دسترس��ی به 
آب تمرکز شده، بلکه اش��اره هایی مهم به ارتباط 
میان زمین، آب و تولید مواد غذایی ش��ده اس��ت. 
همچنی��ن این گزارش روی ارتب��اط میان امنیت 
غذایی، آب و اهمی��ت حفظ جنگل ها، باتالق ها و 
دریاچه ها که زندگی تمام انس��ان ها به این منابع 

وابسته بوده تاکید می کند. 
در  دولت ه��ا  سیاس��ت های  و  تصمیم گی��ری 
زمین��ه آب وغذا به ص��ورت جدا از س��ایر مباحث 
مورد بحث و بررس��ی قرار می گی��رد و برای حل 
مش��کالت موج��ود در زمینه ع��دم قطعیت های 
اتفاقات��ی که در آین��ده روی خواهن��د داد مانند 
تغییرات آب و هوای��ی، تغییرات رژیم غذایی افراد 
و الگوه��ای تقاضای آب در نق��اط مختلف زمین 
تصمیم گیری های اساسی می شود. در بخش های 
گوناگون مانند کشاورزی، انرژی و صنعت نیازهای 

مختلفی به آب وجود دارد. 
ب��ا در نظ��ر گرفتن ای��ن موض��وع، قانونگذاران 
بای��د با توجه به نیازهای هر ی��ک از این صنایع و 
همچنین میزان آس��یب پذیری گروه های مختلف 
اجتماعی به خصوص زنان اولویت بندی های الزم 

را برای دسترسی به آب مشخص کنند. 
ام��روزه تبعیض گس��ترده ای در دسترس��ی به 
منابع آب برای اقش��ار مختلف وج��ود دارد مثل 
تبعیض علیه زنان و در نظر نگرفتن حقوق آنها در 
دسترس��ی به آب کشاورزی در مزارع که برچیدن 

این مشکالت و موانع باعث دسترسی یکسان افراد 
به منابع آبی و از بین رفتن اثرات زیان بار آن روی 
امنیت غذایی و سوءتغذیه می شود. تولیدکنندگان 
خرد در زمینه تولید محصوالت کشاورزی بیش از 
70درصد غذای مردم جهان را تولید می کنند اما 
س��هم آنها در اس��تفاده از منابع آبی و زمین های 
کشاورزی حتی در سیس��تم های قانونی دولت ها 

همواره نادیده گرفته می شود. 
به ع��الوه کش��اورزان بومی به عل��ت تصمیمات 
دولت ب��رای اح��داث پروژه های زیرس��اختی در 
زمین های آنها از زمین های خود رانده می ش��وند 
و چوپان��ان و ماهی گی��ران نیز در سیاس��ت های 
کالن و تصمیم گیری ه��ای دولت ها جایی ندارند. 
مکانیزم های اختصاص منابع آبی به افراد گوناگون 
نیازمند اولویت بندی مناس��ب جهت تعلق گرفتن 
حقاب��ه به اف��راد مختلف اس��ت، این امر س��بب 
حفاظ��ت از منابع غذایی و تامین نیاز های اقش��ار 

آسیب پذیر جوامع مختلف می شود. 
ب��ا توجه ب��ه پیچیدگی های موج��ود در موارد 
ذکر ش��ده، گزارش های اخیر راه های متعددی را 
با هدف ب��اال بردن ظرفیت های کش��اورزان فقیر 
جهت مدیریت منابع آب و باال بردن س��قف تولید 
محصوالت کش��اورزی پیش��نهاد می کند. امروزه 
حق��وق انس��ان ها برای داش��تن آب آش��امیدنی 
 س��الم در سراس��ر جهان به رس��میت ش��ناخته 

شده است. 
این حقوق بیش��تر روی سالم بودن آب مصرفی 
و ن��کات بهداش��تی تاکید دارد و ب��ه ندرت روی 
مس��ائلی همچون تولید مواد غذای��ی و ارتباط آن 
با آب تمرکز می کند. در کش��ور کنی��ا، کلمبیا و 
سنگال 71 تا 75 درصد از خانوارها از آب خانگی 
جهت فعالیت های تولیدی و کش��اورزی استفاده 

می کنند. 
ب��دون ش��ک مس��ائل مرتب��ط ب��ا زمین های 
کش��اورزی، مواد غذایی و آب ب��ا یکدیگر مرتبط 
هس��تند و موان��ع هم��کاری و پیوس��تن جوامع 
بین الملل��ی از فق��دان تکنولوژی یا منابع ناش��ی 
نمی ش��ود، بلک��ه این مش��کالت در به رس��میت 
نشناختن حقوق انسان ها در مسائل مرتبط با غذا 

و آب ریشه دارد. 
گزارش س��ازمان HLPE بر تمرکز بیشتر روی 
مس��ائل مطرح شده در س��طوح سیاست گذاری و 
مدیریت��ی تاکید و اعتقاد دارد ب��ا در نظر گرفتن 
حقوق انس��ان ها، امنیت غذای��ی الزم برای تمام 

انسان های کره زمین تامین می شود. 

قیمت های بازار را مدیریت می کنیم

 وزی��ر جهادکش��اورزی با اش��اره به ذخیره س��ازی 
80 هزار تن گوشت مرغ گفت: هر زمان که تقاضا بیش 
از عرضه باشد، کاال و محصول مورد نیاز عرضه می شود 
و قیمت های بازار را مدیریت می کنیم. برای ماه رمضان 

ذخیره کافی مرغ و تامین نیاز بازار وجود دارد. 
به گزارش مهر، محمود حجتی با اش��اره به اینکه تا 
پایان س��ال گذشته ۶0 هزار تن مرغ از تولیدکنندگان 
خریداری و ذخیره س��ازی ش��ده بود، افزود: به منظور 
مدیریت بازار و جلوگیری از وارد شدن خسارت و زیان 
به مرغداران از نیمه دوم فروردین امسال برنامه خرید 
مرغ مازاد موجود در مرغداری ها با همکاری ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام تا 20 هزار تن اجرا ش��ده است و 

همچنان ادامه دارد. 
وی اضاف��ه ک��رد: قیمت ه��ر کیلوگرم م��رغ برای 
مصرف کننده با احتس��اب هزینه های تمام شده تولید 
برای تولیدکنندگان 7 هزار تومان اس��ت اما در دو ماه 
گذش��ته هر کیلوگ��رم مرغ با قیمتی بس��یار کمتر از 
ای��ن رقم در بازار فروخته ش��د. به همین علت، وزارت 
جهادکش��اورزی، شرکت پش��تیبانی امور دام را برای 
خری��د مرغ مازاد بر نیاز مام��ور کرد که هم اکنون این 

خرید ادامه دارد. 

گوشت گوسفندی 2 هزار تومان 
ارزان شد

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش مجدد 
قیم��ت ای��ن نوع گوش��ت خبر داد و گف��ت: قیمت 
هرکیلوگرم گوش��ت گوس��فندی در دو هفته اخیر 

2 هزار تومان ارزان شده است. 
علی اصغر ملک��ی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه 
قیمت هرکیلوگرم گوش��ت گوس��فندی طی دو هفته 
اخیر 2 هزار تومان ارزان ش��ده است، اظهارداشت: دو 
هفته قبل قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به 
مغ��ازه دار 28 هزار تومان بود اما در حال حاضر قیمت 

آن بین 25 هزار و 500 تا 2۶ هزار تومان است. 
وی قیمت هرکیلوگرم ش��قه ب��دون دنبه تحویل به 
مش��تری را بی��ن 2۹ تا ۳0 هزار توم��ان عنوان کرد و 
افزود: در فصلی که قرار داریم عرضه دام زیاد اس��ت و 
همین مسئله سبب شکستن قیمت ها می شود ضمن 
اینک��ه در روزهای آینده نیز احتم��اال بازهم با کاهش 

قیمت مواجه خواهیم بود. 
ملکی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا همچنان 
خروج دام س��بک از کش��ور ادام��ه دارد، گفت: در 
ش��رایط فعلی اگر چنین اقدامی انجام شود، چندان 
تاثیرگ��ذار نیس��ت و به بازار داخل��ی صدمه ای وارد 
نمی کن��د چرا که در حال حاضر عرض��ه دام زیاد و 

بیش از نیاز داخل است. 
وی اضاف��ه کرد: ما در همه فصول مخالف این امر 
نیستیم چرا که در برخی فصول صادرات دام سبک 
کمب��ودی ایجاد نمی کند ام��ا در فصولی که ممکن 
اس��ت در بازار داخل مش��کل پیش بیای��د، باید این 

موضوع کنترل شود. 

افزایش شوری خاک خوزستان با 
ممنوعیت کشت برنج 

رییس انجم��ن برنج کاران خوزس��تان گفت: میزان 
شوری زمین های کش��اورزی استان در اثر ممنوعیت 

کشت برنج باال رفته است. 
محمد س��واری در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: 
ممنوعیت کش��ت برنج در دو سال اخیر در زمین های 
حوضه کرخه موجب شد تا کشت گندم که در فصول 
بعدی انجام می ش��ود، دچار مش��کل شود و محصول 

کمتری از آن به دست آید. 
وی ادامه داد: به عنوان مثال در هر هکتار زمینی که 
سال گذشته زیر کشت برنج رفت، در فصل بعدی یعنی 
فصل کشت گندم تا چهار تن محصول گندم تولید شد 
اما در زمین هایی که ممنوعیت کشت برنج اعمال شد 

از هر هکتار تنها یک تن گندم به دست آمد. 
س��واری با بیان اینکه باید تکلیف کشاورزان حوضه 
آبی کرخه مش��خص شود، تصریح کرد: کشاورزان این 
حوضه متاس��فانه هر س��ال با ممنوعیت کشت مواجه 
می ش��وند و به ازای ممنوعیت هم هیچ گونه معوقاتی 

دریافت نمی کنند. 
ریی��س انجمن برنج��کاران خوزس��تان اظهار کرد: 
امس��ال محدودیت کش��ت برنج نس��بت به سال های 
گذش��ته شدیدتر شده است و عالوه بر خسارات مالی، 
زمین های کش��اورزان نیز حاصلخیزی خود را از دست 

داده اند. 

خبر نگاه

وحید زندی فخر

رییس سازمان چای اعالم کرد
ایرانی ها رنگ و اسانس می خورند، خارجی ها چای ایرانی 

رییس س��ازمان چای که روزهای 
خوب��ی برای برداش��ت و تولید چای 
در سال جاری پیش بینی کرده است، 
می گوید: چ��ای خارجی که نیمی از 
آن به ارزش حدود 200 میلیون دالر 
به کشور قاچاق می شود عمدتا رنگ 
و اسانس اس��ت. مردم ایران آن را با 
رغبت می خرند اما چای ایرانی جزو 
ب��ا کیفیت ترین چای های  موجود در 

جهان است که با قیمت های باالیی به کشورهای اروپایی صادر می شود. 
به گفته وی، چای س��فید ایرانی که همان برگ های باز نش��ده برگ سبز چای 
اس��ت به قیمت کیلوگرمی حدود یک میلیون تومان به کش��ورهای آسیایی مانند 
کش��ورهای عربی صادر می شود. البته قیمت و کیفیت چای سفید در بازار داخلی 

کمتر است. 
به گزارش ایس��نا، محمدولی روزبهان، درباره وضعیت تولید چای و حال و روز 
چایکاران نی��ز اظهارنظر های متفاوتی را مطرح کرد. وی معتقد اس��ت: روزگاری 
چ��ای یک��ی از پردرآمدترین محصوالتی ب��ود که چایکاران با آن زندگی ش��ان را 
تأمین می کردند اما در س��ال های گذش��ته وضعیت به گونه ای شد که بسیاری از 
باغ��ات چای به باغ های مرکبات یا ویال تبدیل و بس��یاری دیگر نیز همان طور به 

حال خود رها شدند. 
رییس س��ازمان چای که ارزش س��االنه تولید، واردات و مصرف چای در کشور 
را ح��دود ۶00 میلیون دالر ارزیابی می کند، می گوید: در گذش��ته های نه چندان 
دور هر کیلوگرم چای ارزش��ی مع��ادل یک کیلوگرم برنج داش��ت و چایکاران با 
پنج کیلوگرم چای می توانستند دستمزد کارگران خود را در فصل برداشت بدهند. 
اما در حال حاض��ر هر کیلوگرم برنج حدود 7500 تومان قیمت دارد، درحالی که 
ارزش یک کیلوگرم برگ س��بز چای 1۳00 تومان است. از سوی دیگر یک کارگر 
50 هزار تومان در روز دس��تمزد می گیرد اما پنج کیلوگرم برگ سبز چای حدود 
7 ه��زار تومان می ش��ود. بنابراین چایکار باید حدود ۳5کیلوگرم برگ س��بز را به 

جای حقوق یک روز یک کارگر بدهد! 

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی خبر داد
120پروانه ساخت بسته بندی برنج صادر شد

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های 
غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو گف��ت: در س��ال جاری برنج های 
داخلی شناس��نامه دار خواهند شد. این 
کار از س��ال گذش��ته شروع ش��ده و تا 
به ام��روز بیش از 120 پروانه س��اخت 
بس��ته بندی برنج در داخل کشور صادر 

شده است. 
هدای��ت حس��ینی، در گفت وگ��و با 
ایفدونا، در مورد اقدامات مهم و تاثیر گذار حوزه غذا در س��ال گذش��ته اظهار داشت: 
ارتقای سالمت برنج از مهم ترین اقدامات تاثیر گذاری بود که از ابتدای سال ۹۳ شروع 
کردیم. وی گفت: اقداماتی که برای ارتقای س��المت برنج انجام شد، کنترل از مبدا و 
بازرس��ی از کشورهای هند و پاکس��تان بود و برنج های معتبر آنها ثبت منبع شدند. 
تش��دید نظارت ها در منابع ورودی داشته ایم و نظارت ها نیز در سطح عرضه جدی تر 
بوده است. حسینی اظهار داشت: در سال۹۳ برنج های وارداتی شناسنامه دار شدند و 
برنج های وارداتی که در سال گذشته وارد کشور شدند کد رهگیری داشته اند که با این 

اقدامات نظارت ها بیشتر شده است. 
وی گفت: در بحث ارتقای روغن ها و باقیمانده س��موم محصوالت کش��اورزی نیز 
اقدامات تاثیر گذاری شده است. بهبود محصوالت و سالمت مواد غذایی از دیگر اقداماتی 
است که با کاهش سرانه مصرف نمک، شکر و چربی در محصوالت باید پیگیری شود. 
وی گفت: با توجه به ابالغیه ای که در سال گذشته اعالم شد اسیدهای چرب ترانس 
در روغن های خوراکی حداکثر 2 درصد خواهد شد که بر حسب استاندارد تا 5 درصد 
مجاز اس��ت اما در س��ازمان غذا و دارو حد مجاز را 2 درصد اعالم کرده ایم. همچنین 
در روغن های مورد مصرف در صنایع 5 درصد اعالم شده است. حسینی گفت: حدود 
450 واحد لبنی در کشور در حال فعالیت هستند که نظارت بر این واحد ها با جدیت 
در سراسر کشور انجام می شود. وی با بیان اینکه 108 واحد تولید فرآورده های گوشتی 
در کشور وجود دارد، گفت: نظارت ها در این حوزه نیز جدی است و کنترل ها به شدت 
انجام می شود. وی تاکید کرد: نظارت ها در همه حوزه ها و به خصوص حوزه هایی که 

مردم مستقیما با آنها در ارتباط هستند از لحاظ کیفیت و سالمت کنترل می شوند. 



سیدحس��ین فاضلی، مدیر کمیته برگزاری کنفرانس 
مل��ی رودخان��ه کارون در گفت وگو با ایس��نا در جهت 
توضیح برای تدوین س��ند مل��ی رودخانه کارون ضمن 
اش��اره به اینکه باید بودجه ویژه ای ب��رای این موضوع 
صرف ش��ود گفت: این رودخانه با وجود اینکه هیچ کس 
منک��ر ش��أن رودخان��ه ای آن نیس��ت همچن��ان مورد 
بی لطف��ی و بهره کش��ی وزارت نیرو و نماین��ده آن در 
خوزس��تان قرار می گیرد. این رودخانه با سدس��ازی و 
دیگ��ر فجایع زیس��ت محیطی در معرض بهره کش��ی و 
خطر قرار گرفته اس��ت. در این راس��تا عملکرد وزارت 
نیرو از طرف بعضی نمایندگان اس��تان خوزس��تان در 
مجلس ش��ورای اس��امی به وزیر نیرو تذکر داده شده 
اس��ت. نگاهی به آمارهای تلخی که ای��ن روزها درباره 
رودخانه کارون ارائه می شود، گویای ضعف های اجرایی 
و نداش��تن برنامه ریزی مس��تمر همراه ب��ا آینده نگری 
درب��اره این رودخانه اس��ت و اخبار معض��ات کمی و 
کیفی رودخانه کارون، کارنامه قابل قبولی از بخش های 

مدیریتی و اجرایی نشان نمی دهد. 
فاضلی ضمن تاکید بر این نکته که بی توجهی اخاقی 
به ح��ل معضات و چالش ه��ای رودخانه کارون معضل 

دیگری است که گریبان مردم خوزستان را گرفته گفت: 
از جمله این بی توجهی ها می توان به حل نشدن معضات 
س��د گتوند اشاره کرد. اس��تفاده نکردن از پتانسیل های 
رودخانه کارون معضل دیگری اس��ت که ارزش افزایی و 
حت��ی حیات این رودخانه را به مخاطره انداخته اس��ت. 
برای نظارت بر رودخان��ه کارون عمًا می توان گفت که 
قانونی وجود ندارد، به همین دلیل است که محیط زیست 
رودخان��ه کارون در معرض خطر اس��ت و از نعمت های 
حیاتی خدادادی خود دور شده و به مثابه مال بی صاحب 
در طبیعت شهری و روستایی، رو به خشک شدن است. 
مدی��ر کمیت��ه برگ��زاری کنفرانس مل��ی رودخانه 
کارون در ادامه از سند ملی رودخانه کارون به عنوان 
س��ند ملی حفاظت از محیط زیس��ت عن��وان کرد که 
باتوج��ه ب��ه تاکید مق��ام معظم رهب��ری می تواند از 
مهم ترین راهکارها برای حفظ محیط زیس��ت و مقابله 
با س��ودجویان و قانون ش��کنان باشد. فاضلی در ادامه 
گفت: مسئوالن از دولت های گذشته تا به امروز درباره 
رودخانه کارون به عنوان نمادی از محیط زیس��ت چه 
اقدامی کرده اند؟  آیا مسئوالن برای رودخانه کارون، 
قوانین جامع و الزم را آماده سازی و تدوین کرده اند؟  

در جه��ت آماده س��ازی و تدوین س��ند ملی رودخانه 
کارون، باید بر این باور بود که هیچ مس��ئله ای نباید 
مان��ع تدوی��ن و اجرای س��ند ملی رودخان��ه کارون 
ش��ود و هیچ بهانه ای از طرف مس��ئوالن سازمان ها و 
اداره های مرتبط با رودخان��ه کارون برای عدم تقبل 
وظیفه، قابل قبول نیس��ت. مردم از مسئوالن در سه 
قوه مدیریت کان کش��ور بخواهند که تهیه سند ملی 
رودخانه کارون را در دس��تور کار قرار دهند تا مقابله 
با س��ودجویان و قانون ش��کنان عملی ش��ود. تنظیم 
سند ملی رودخانه کارون به عنوان یک نوع سند ملی 

حفاظت از محیط زیست الزم است. 
در پایان فاضلی گفت: یادمان باش��د حمایت همگانی 
مس��ئوالن اس��تانی و به ویژه مس��ئوالن س��ازمان ها و 
اداره های مرتبط با رودخانه کارون تنها تضمین تدوین و 
اجرای سند ملی رودخانه کارون است که در جلوگیری 
از به مخاطره انداختن زندگی مردم استان خوزستان و 
چهارمحال و بختیاری کمک می کند و یادمان باشد که 
آگاهی نداشتن از ارزش سند ملی رودخانه کارون نوعی 
جهل خطرناک اس��ت اما دانستن ارزش سند ملی این 

رودخانه و عمل نکردن به آن نوعی ظلم است. 

حجت االس��ام و المس��لمین روحان��ی، 
رییس جمهور کشورمان در مراسمی که به 
مناس��بت سی و سومین س��الگرد تاسیس 
دانشگاه آزاد اسامی برگزار شد حضور پیدا 
کرد و درباره وضعیت دانشگاه آزاد، اساتید و 

مسائل این دانشگاه سخنرانی کرد. 
  رییس جمهور با اش��اره به اقدامات 
و خدمات آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی 
در جری��ان پیروزی انقاب و س��ال های 
پس از آن با بیان اینکه آیت اهلل هاشمی 
یکی از س��رداران انقاب اسامی بودند 
و در پیروزی این انقاب نقش بس��زایی 
برای  آیت اهلل هاش��می  داش��تند، گفت: 
استقرار انقاب اس��امی تاش بسیاری 
کرده و در ش��ورای انقاب و ساماندهی 
و ش��کل گیری مجلس شورای اسامی و 
هماهنگی میان قوا در ش��رایط حساس 
س��ال های پس از انقاب و همچنین در 
جنگ تحمیل��ی و پیروزی رزمندگان ما 
در برابر تجاوز دش��من اقدامات بس��یار 
مؤث��ری انجام دادند. در کن��ار خدماتی 
داده اند  انج��ام  آی��ت اهلل هاش��می  ک��ه 
بی تردید تأس��یس دانشگاه آزاد اسامی 
یکی از برگ های زرین تاش های ایشان 
برای کشور محسوب می شود. انجام این 
کار در کش��ور و تاش برای تاس��یس و 
پیش��رفت آن صبر و تحمل بس��یاری را 
می طلبد، اگر عده ای با چنین طرح هایی 
مخالف��ت می کنند ممکن اس��ت قصد و 
غ��رض ب��دی نداش��ته باش��ند و فق��ط 

تفکرشان این چنین باشد. 

  رییس جمه��ور با بی��ان اینکه تا این 
تفکرات به هم نزدیک ش��وند و بتوانیم در 
مس��ائل اصلی کشور به اجماع نظر برسیم 
هنوز مقداری فاصله داریم، گفت: دانشگاه 
آزاد اسامی این اصل را ثابت کرد چنانچه 
ه��ر کاری را ولو کارهای علمی و فرهنگی 
و آموزش��ی ب��ه م��ردم، صاحب نظ��ران و 
مختصصان آن رش��ته واگ��ذار کنیم، آن 
کار بهتر و سریع تر به هدف خود می رسد. 
اگ��ر کاری که دانش��گاه آزاد اس��امی در 
طول 33 س��ال انجام داده است را دولت 
بر عهده می گرف��ت اوال بودجه الزم برای 
این کار نداش��ت، ثانیا بوروکراس��ی دولت 
نمی گذاشت که چنین کار عظیمی در این 

مدت انجام بگیرد. 
  رییس جمه��ور با اش��اره به تفکرات 
موجود در دوران تاس��یس دانش��گاه آزاد 
مبنی ب��ر اینکه این دانش��گاه صرفا برای 
س��رمایه داران اس��ت، گف��ت: در زم��ان 
تأسیس دانشگاه آزاد اسامی عده ای حتی 
از نماین��دگان مجل��س اول ک��ه با لحنی 
تندت��ر صحب��ت می کردند معتق��د بودند 
که این دانش��گاه، دانشگاه س��رمایه داران 
کشور اس��ت. در آن زمان این گونه به نظر 
می آمد که می خواهیم دانشگاهی تاسیس 
کنی��م ک��ه در آن فقط آنهای��ی که وضع 
مال��ی بهتری دارند وارد ش��وند، اما امروز 
مش��اهده می کنیم ک��ه آنهایی که در این 
دانش��گاه درس خوانده و آنهایی که درس 
می خوانن��د جزو ک��دام طبق��ه از جامعه 

هستند. 

  رییس جمه��ور با تاکید ب��ر اینکه 
و  علم��ی  آزاد  محی��ط  ی��ک  دانش��گاه 
محیط نقد، س��خن، اش��کال و اعتراض 
اس��ت، گف��ت: م��ن معتقدم ک��ه هنوز 
حوزه ه��ای علمی��ه م��ا در زمینه آزادی 
جلوت��ر  دانش��گاه های مان  از  بح��ث  در 
علمیه شاگردان  هس��تند. در حوزه های 
به راحت��ی در برابر اس��اتید خ��ود انتقاد 
و ایس��تادگی می کنن��د و حرف می زنند 
ام��ا ممکن اس��ت در دانش��گاه ها آنقدر 
آزادی وجود نداش��ته باش��د ک��ه چنین 
فضایی حاکم ش��ود. جامع��ه آزاد علمی 
یکی از امتیازات دانشگاه ها است، اگر از 
دانشگاه ها اس��تقال و آزادی را بگیریم 
در آن زمان دانش��گاه مرده اس��ت. البته 
باید در دانش��گاه ها اخاق حاکم باشد و 
هویت دین��ی و ملی م��ورد احترام قرار 
بگی��رد، ام��ا در دانش��گاه ها باید آزادی، 
استقال علمی و آکادمیک برقرار باشد. 
باید از فضاهای��ی که عده ای می خواهند 
در دانشگاه ها دخالت کنند تا حد امکان 
باید بگذاریم دانش��گاه ها  خارج ش��ویم. 
روی پای خود بایس��تند، من از روز اول 
همواره در شورای عالی انقاب فرهنگی 
تاکی��د ک��رده ام ک��ه وظایف این ش��ورا 
بای��د محدود ش��ود و بای��د بگذاریم که 
دانش��گاه ها روی پای خود بایستند چرا 
که اساتید هم بهتر بلدند و هم می دانند 
که در دانش��گاه ها چه خبر است. آنها از 

دیگران دلس��وزتر هس��تند. 
  رییس جمهور با طرح این پرس��ش 

ک��ه چرا برخ��ی از مام��وران آنق��در به 
خود ح��ق می دهن��د و ک��دام قانون به 
آنه��ا می گوید ک��ه در برابر یک اس��تاد 
فرهیخته و س��رمایه ای ماندنی این گونه 
برخورد کنند، گفت: چرا به اساتید خود 
احت��رام نمی گذاریم و چ��را این واقعیت 
را ب��اور نمی کنیم که ای��ران از آن تمام 
ایرانیان جهان اس��ت. تم��ام ایرانیان به 
س��هم خود مالک و صاحب این کش��ور 
هس��تند و کش��ور برای هم��ه جمعیت 
ایران اس��ت و با آنها هیچ کس جز قانون 

نمی تواند برخورد کند. 
  رییس جمهور با بیان اینکه دانشگاه 
بای��د در صحن��ه جامعه و حل مش��کات 
حضور داشته باش��د، گفت: بدترین زمان 
برای یک دانشگاه آن است که دانشگاهی 
س��اکت، آرام و ناظر باشد و فقط مسائل و 
مش��کات جامعه را نگاه کند. باید فضایی 
فراهم ش��ود که دانش��گاه های ما حضور و 
مش��ارکتی جدی در جامعه داشته باشند 

و احساس وظیفه کنند. 
  رییس جمه��ور ب��ا تاکید بر اینکه 
دانشگاه ها باید حرف بزنند، نقد کنند و 
مشارکت و حضور داشته باشند، گفت: 
گرچه ممکن است دانشگاهیان با بقیه 
نهادها مش��کلی داشته باشند و مثًا از 
قوه قضاییه بترسند یا در مورد مجلس 
ماحظاتی را لحاظ کنند اما از آنجایی 
ک��ه دی��واری کوتاه تر از دول��ت وجود 
ندارد دانش��گاهیان می توانند از دولت 

انتقاد کنند. 

روحانی در سی و سومین سالگرد دانشگاه آزاد: 

باید بگذاریم دانشگاه ها روی پای خود بایستند

نوبخت در نشست خبری: 
تغییرات در دولت اصال صحت ندارد

محمدباق��ر نوبخ��ت، س��خنگوی دولت در نشس��ت 
خب��ری اش به پاس��خ و توضی��ح درباره تغیی��ر وزرای 
کابینه و فعالیت انتخاباتی س��تاد روحانی برای مجلس 

پرداخت. 
 نوبخ��ت در م��ورد فع��ال ش��دن س��تاد انتخاباتی 
روحانی برای انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی، گفت: 
اساسا س��تادهای انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست 
جمهوری، مردمی بوده است. اما بعد از انتخابات چیزی 
به عن��وان س��تاد انتخابات روحانی مطرح نیس��ت و این 
س��تادها حضور دارن��د و ما از آنان مش��ورت می گیریم. 

اینک��ه ای��ن س��تادها بخواهن��د در انتخاب��ات آتی وارد 
رقابت ها ش��وند، هیچ ماموریتی از س��وی رییس جمهور 
به آنان داده نش��ده است و فعالیت آنان هیچ ارتباطی به 

رییس جمهور ندارد. 
 س��خنگوی دولت با اش��اره به اینک��ه برای پرداخت 
یارانه س��ال جاری باید 6 ه��زار میلیارد توم��ان از خزانه 
برداش��ت کنیم، گف��ت: قانون گذار اعام ک��رد که دولت 
باید پرداخت های نق��دی را از ۴۲ هزار میلیارد تومان به 
3۹ه��زار میلی��ارد تومان تقلیل دهد و ع��اوه بر آن باید 

یارانه افراد پردرآمد را حذف کند. 

 س��خنگوی دول��ت با تاکی��د بر اینک��ه تغییر در 
کابین��ه و اس��تانداران ب��ه هیچ وجه در دس��تور کار 
دول��ت وجود ن��دارد، ادام��ه داد: تغیی��ر وزرا صحت 
ن��دارد و از ب��ن بی اس��اس اس��ت، بنابرای��ن به این 
موض��وع دام��ن زده نش��ود. دول��ت هی��چ برنامه ای 
ب��رای تغییر وزرا و اس��تانداران ن��دارد و ما قدردان 
عملکرد همه همکاران مان در هیات وزیران هس��تیم 
و می دانی��م ک��ه با کمب��ود منابع و مش��کاتی که از 
گذش��ته باقی مانده اس��ت، به صورت شبانه روزی کار 

و تاش می کنند. 

در جهت تدوین سند ملی رودخانه کارون

مسئوالن تا امروز برای 
رودخانه کارون چه کرده اند؟ 

علی اکبر والیتی، مش��اور مقام معظم رهبری دیروز از 
مرز زمینی وارد س��وریه شد و در نخستین دیدارش در 
دمش��ق با بشار اسد رییس جمهور سوریه پیرامون جبهه 
مقاوم��ت، مبارزه با تروریس��م و افراط گرای��ی، مواضع 
برخی کش��ورها در ایجاد تفرقه و ظلم و جنایت، روابط 
دوجانب��ه و دیگر موضوعات بین الملل��ی و منطقه ای به 
بح��ث و تبادل نظر پرداخت. در این دیدار بش��ار اس��د 
خط��اب به والیتی با بی��ان اینکه مق��ام معظم رهبری، 
جنابعال��ی و دیگر مس��ئوالن جمهوری اس��امی ایران 
اش��راف کامل و الزم را به مس��ائل منطق��ه ای، جهانی 
و همچنی��ن س��وریه دارید ب��ه ارائه تحلیل��ی از منطقه 
پرداخ��ت و ضم��ن تش��کر و تقدیر از رهب��ری انقاب، 
مس��ئوالن و م��ردم ایران در حمای��ت از مقاومت مردم 
و دولت س��وریه گفت: محور مقاومت در منطقه ش��کل 

گرفته و کسی نمی تواند آن را در هم بشکند و بی تردید 
به پیروزی خواهیم رس��ید و تاکنون حمایت عربستان، 
ترکی��ه و برخی دیگر از کش��ورها نتوانس��ته مقاومت را 
از بین ببرد و ان ش��ا ء اهلل ش��اهد پیروزی های روزافزون 
خواهی��م ب��ود، البت��ه ب��دون حمایت ه��ای جمه��وری 
اس��امی ایران این توفیق��ات امکان پذیر نبود و پیروزی 
در برابر تروریس��م، برخی قدرت ه��ای منطقه، تفکرات 
تفرقه افکنانه، افراط گرایی، پیروزی جمهوری اس��امی 
ایران و سوریه اس��ت. والیتی نیز ضمن ابراز خرسندی 
از ای��ن دی��دار و تبری��ک پیروزی های به دس��ت آمده 
به ویژه در قلمون، خاطرنش��ان ک��رد: تردید نداریم که 
در اث��ر مقاومت دول��ت و ملت س��وریه، جبهه مقاومت 
و ش��خص جنابعالی امروز بی تردید س��وریه در جایگاه 

بهت��ری ق��رار دارد. 

بشار اسد: پیروزی در برابر تروریسم، پیروزی ایران و سوریه است

 ش�ورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن 
در بیانی�ه ای ضم�ن تش�ریح موضع این 
جنبش  نس�بت ب�ه تحوالت اخی�ر یمن، 
خواهان مش�ارکت ایران در ه�ر مذاکره 

صلحی شد. 
 حی�در العب�ادی، نخس�ت وزیر ع�راق 
پس از اش�غال ش�هر رمادی، توسط گروه  
تروریستی داعش اعالم کرد که این گروه 
نمی تواند دستاوردهای خود را حفظ کند. 

  تخ�ت روانچ�ی مع�اون وزارت خارجه 
گفت: هیچ تصمیمی برای بازگشایی سفارت 

انگلیس در ایران گرفته نشده است.

اصحاب رسانه در یمن با برگزاری تظاهرات گسترده مقابل دفتر سازمان ملل 
در صنع�ا تجاوز عربس�تان به یمن و هدف قرار دادن رس�انه های یمنی برای 

سرپوش گذاشتن بر جنایت ها را محکوم کردند

تیتر اخبار

محمدحس��ن زدا، معاون فنی و درآمد س��ازمان تامین 
اجتماعی در گفت وگو با مهر، ضمن اشاره به آغاز پرداخت 
افزای��ش حقوق امس��ال بازنشس��تگان تامین اجتماعی از 
هفت اردیبهش��ت در سراس��ر کش��ور گفت: مابه التفاوت 
افزایش حقوق اردیبهش��ت ماه به حس��اب این افراد واریز 
می ش��ود. او در توضیح پرداخت افزایش حقوق یک ماهه 
بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: قصد پرداخت افزایش 
مستمری بازنشس��تگان را در فروردین ماه داشتیم اما به 

دلیل اینکه مصوبه دولت در این خصوص اردیبهش��ت ماه 
اباغ ش��د بنابراین فقط توانستیم افزایش حقوق یک ماه 

را پرداخت کنیم. 
معاون فنی و درآمد س��ازمان تامین اجتماعی در پایان 
تاکید کرد: حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در سال جاری 
۱۷ درصد و مابقی بازنشس��تگان نی��ز ۱۵ درصد افزایش 
یافت��ه اس��ت و حداقل حق��وق از 6۰۸ هزار تومان س��ال 

گذشته به ۷۱۲ هزار تومان رسیده است. 

بازنشستگان یک ماه افزایش حقوق طلبکارند 

 هاش�می، وزیر بهداش�ت گفت: امنیت 
سالمت جهانی، به کیفیت سیستم های ملی 

سالمت عمومی در کشورها بستگی دارد. 
 علی تیموری، مدی�رکل دفتر مدیریت 
شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست 
گف�ت: در چن�د روز آین�ده با مج�وز این 
سازمان جابه جایی ببر سفید از قرنطینه به 

باغ وحش ارم انجام می شود. 
 محم�د آقاجان�ی، معاون درم�ان وزیر 
بهداش�ت از کمک هزار میلی�ارد تومانی 
وزارت بهداش�ت به بیمه ه�ای پایه جهت 
ع�دم افزای�ش س�هم م�ردم در پرداخت 

هزینه های درمان خبر داد. 

احد وظیفه، مدیرکل پیش بینی و هش�دار سریع سازمان هواشناسی، از کاهش 
نس�بی دما و ب�ارش پراکنده باران طی دو روز آینده در نیمه ش�مالی کش�ور و 

بخش هایی از جنوب شرق خبر داد

تیتر اخبار

کش��ورهایی چون فرانسه،  اس��پانیا و برزیل حق اکران 
فیلم ایرانی »ناهید« س��اخته آیدا پناهن��ده را در جریان 
جشنواره بین المللی فیلم کن خریدند. در این فهرست نام 
یونان، سوییس و کلمبیا نیز به چشم می خورد. به گزارش 
اسکرین دیلی، همچنین خریداری حق پخش این فیلم از 
سوی کمپانی های س��ینمایی کشورهای انگلیس،  بلژیک، 
ایتالیا، هلند، آرژانتین، ترکیه،  ش��یلی و  اروگوئه در دست 

بررس��ی اس��ت. پخش کننده بین المللی »ناهید« کتایون 
ش��هابی اس��ت و این فیلم س��ینمایی در نخستین حضور 
بین المللی خود در بخش »نوعی نگاه« شصت وهش��تمین 
دوره جش��نواره ک��ن، ضم��ن رقابت در جم��ع فیلم های 
منتخب این بخش رسمی، برای کسب دوربین طایی کن 
6۸ ه��م با دیگر فیلم اولی های حاضر در این رویداد معتبر 

رقابت خواهد کرد. 

اروپا و آمریکای التین خواهان »ناهید«

کار  روی  ب�ا  ایس�نا،  گ�زارش  ب�ه   
س�ازمان  در  صالح�ی  محم�ود   آم�دن 
فرهنگی - هنری شهرداری تهران، آموزش 
موسیقی پس از مدت ها تعطیلی و ممنوعیت، 

دوباره به آغوش فرهنگسراها بازگشت. 
 جمشید هاشم پور در سریال »شهرزاد« 
ب�ار دیگ�ر در مقابل ش�هاب حس�ینی و 

مصطفی زمانی قرار می گیرد. 
 ش�بکه »بی.بی.س�ی 1« اع�الم کرد که 
زندگی امیلی، آن و ش�ارلوت برونته س�ه 
خواهر نویسنده کالسیک تبدیل به سریال 

تلویزیونی می شود. 

فرش�ته طائرپور، تهیه کننده س�ینما گفت: فیلمنامه فیلم س�ینمایی »خاله 
قورباغه« با محوریت ش�خصیت خاله قورباغه فیلم سینمایی »گلنار« نوشته 

شده و به تازگی پروانه ساخت گرفته است

تیتر اخبار

چهارمین مزایده اس��تقال و پر س��پولیس در سازمان 
خصوصی سازی در شرایطی برگزار شد که در این مزایده 
سه پیشنهاد برای خرید پر سپولیس و یک پیشنهاد برای 
خرید استقال روی میز س��ازمان خصوصی سازی است. 
به گفته مس��ئوالن برگ��زاری مزایده هر چهار مش��تری 
س��رخابی ها س��پرده ۷ میلیاردی ش��رکت در مزایده را 
پرداخ��ت کرده اند. ش��رکت س��رمایه گذاری س��مند از 
زیرمجموعه ه��ای ای��ران خودرو نیز برای خرید باش��گاه 
اس��تقال پیش��نهاد داده اس��ت. پیش��نهاد این شرکت 
۲۹۰ میلی��ارد و ۵۰۰میلیون تومان اعام ش��ده اس��ت. 
س��مند تنها مش��تری خریداری اس��تقال عنوان ش��ده 
اس��ت. همچنین ش��رکت اس��تیل آذین ایرانیان، شرکت 

س��رمایه گذاری نیوان ابتکار )از زیرمجموعه های س��ایپا( 
و همچنین بهنام پیش��رو کیش برای خرید پرس��پولیس 
پیشنهاد داده است. نیوان ابتکار برای خرید سرخ ها مانند 
س��مند پیش��نهادی ۲۹۰میلیارد تومانی ارائ��ه کرده اند. 
3۲۹میلی��ارد و ۸۸۸میلیون و ۹۹۹ ه��زار و ۸۸۸تومان 
نی��ز رقم پیش��نهادی بهنام پیش روی کی��ش برای خرید 
پرس��پولیس اع��ام ش��د. اس��تیل آذین ایرانی��ان هم با 
پیشنهاد 33۲میلیارد و 666 میلیون و 666 هزار و 666 
تومان وارد مزایده چهارم خرید باش��گاه پرسپولیس شد. 
پس از اعام رقم های پیشنهادی سازمان خصوصی سازی 
درباره برنده مزایده در روزهای ش��نبه یا یکشنبه آینده 

اعام نظر خواهد کرد. 

مشتری 332 میلیاردی برای پرسپولیس و 290 میلیاردی برای استقالل

جوان�ان  و  ورزش  وزی�ر  گ�ودرزی،   
می گوی�د: حمای�ت وزارت از کاندیدایی 
خاص در انتخابات فدراسیون ها شایعه و 
شائبه ای بیش نیست و صراحتا اعالم کرد 

که از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند. 
 نژاد فالح، قائم مقام باشگاه پرسپولیس 
امروز در محل اس�کان تیم فوتبال الهالل 
عربس�تان حض�ور یاف�ت و با مدی�ران و 
مسئوالن این باشگاه دیدار و گفت وگو کرد.

با پایان یافتن مسابقات جهانی تکواندوی زنان، تیم ملی تکواندوی زنان ایران 
توانست تنها یک مدال برنز را از طریق کیمیا علیزاده به دست آورد

تیتر اخبار
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درآمدزایی به چه بهایی؟ 

آش��ناترین تصویری که از ش��نیدن ن��ام تبلیغات 
در ذهن مخاطبان ممکن اس��ت وجود داشته باشد، 
مرب��وط به قط��ع گاه و بیگاه برنامه ه��ای رادیویی و 
تلویزیون��ی و پخش آگهی ه��ای بازرگانی به صورت 

میان برنامه است. 
اگرچ��ه تبلیغات ممکن اس��ت منج��ر به واکنش 
مخاطب با تغییر ش��بکه مورد تماش��ا همراه باشد، 
ام��ا ب��رای صاحبان رس��انه سرش��ار از منافع مادی 
اس��ت. به طوری که دنی��س مک کوایل ب��ه نقل از 
داالس اس��مایت کانادایی این نظری��ه را بیان کرده 
اس��ت که مخاطب��ان عمال برای صاحب��ان تبلیغات 
کار می کنن��د چراکه وقت خ��ود را به طور مجانی به 
رسانه ها اختصاص می دهند و رسانه ها نیز وقت آنها 
را یک جا و به عنوان یک »کاال« به صاحبان تبلیغات 

می فروشند. 
ب��ه اعتق��اد اس��مایت، کل سیس��تم تلویزیون و 
مطبوع��ات تج��اری بر پایه اخ��ذ ارزش اف��زوده از 
مخاطبان اس��تثمار شده بنا شده اس��ت و تازه این 
مخاطبان تحت استثمار مجبورند هزینه تبلیغات را 
هم بپردازند که به قیمت تمام ش��ده کاالهای تبلیغ 

شده اضافه می شود. 
در کشور ما هم صداوسیما یا همان رسانه ملی به 
دلیل وسعت حوزه نفوذ جغرافیایی اش، بخش زیادی 
از تبلیغات بخش ه��ای مختلف را به خود اختصاص 
داده، اما متاسفانه مشاهده شده است که صداوسیما 
یا همان رس��انه ملی، به مس��ئولیت خ��ود در قبال 
مخاطب��ان به خوبی عمل نکرده اس��ت و امروزه باید 

پاسخگوی افکار عمومی باشد. 
برای مثال می توان به دو مورد از کوتاهی های این 
رس��انه در حوزه حقوق مخاطب و تبلیغات بازرگانی 
اش��اره ک��رد. در مورد اول، رس��انه ملی دس��ت به 
پخ��ش تبلیغاتی با عنوان »کرم حلزون« زد که بعدا 
مشخص ش��د ادعاهای مطرح شده در این خصوص 
هی��چ پایه علمی تایید ش��ده ای ندارد و تبلیغات آن 
در تیرماه س��ال ۹۲ متوقف ش��د. مورد دیگری که 
اخیرا رخ داده به درج تبلیغات شهر »پدیده شاندیز« 
مربوط می ش��ود. پروژه ای که به گفته مسئوالن و به 
دلیل تخلف عمده، جلوی ادامه فعالیت آن گرفته و 
حتی دفاتر فروش آن پلمب و نیز دستور عدم پخش 
تبلیغات آن در دی ماه سال جاری صادر شده است. 

درخص��وص اثبات کوتاهی رس��انه مل��ی در عدم 
پی��روی از سیاس��ت های تعیین ش��ده کافی اس��ت 
نگاهی به کتاب حق��وق تبلیغات بازرگانی بیندازیم. 
آنجا ک��ه مرحوم دکت��ر معتمدن��ژاد در بخش دوم 
پیوست های این کتاب به اهداف، محورها، اولویت ها 
و سیاس��ت های تولی��د، تامین و پخ��ش برنامه های 
صداوس��یمای جمهوری اس��المی ایران در سال ۸۴ 
با عنوان سیاس��ت ها و ضوابط ناظر بر تولید، تامین 
و پخش پیام های بازرگانی اش��اره می کند. دو بند از 
این سیاس��ت ها و ضوابط یعن��ی بندهای ۶ و ۲۶ به 
صراح��ت از ارائه مس��تندات و مجوزها برای پخش 

تبلیغات صحبت به میان آورده است. 

در بند ۶ هم آمده است: 
بای��د   س��فارش دهندگان و س��ازندگان آگه��ی 
مستندات الزم، قانع کننده و قانونی را برای ادعاها و 
استدالل های موضوع آگهی قبل از پخش ارائه کنند. 
اتفاق��ی که در مورد کرم حل��زون رخ داد این بود 
که »نتیجه بازرسی نش��ان داد که هیچ گونه سندی 
مبن��ی ب��ر وجود م��واد اولی��ه »عصاره حل��زون« و 
همچنین م��اده »االنتویین« در انب��ار یا خط تولید 

کارخانه وجود ندارد.
در بند ۲۶ هم آمده است: 

 پخ��ش آگه��ی از صداوس��یما مبنی بر انتش��ار 
اوراق قرض��ه، فروش س��هام، جوای��ز بانک ها، اعالم 
پیش فروش و موارد مش��ابه نیاز ب��ه مدارک الزم و 

ارائه مجوز مراجع ذی صالح دارد. 
در تخل��ف مرب��وط به بن��د ۲۶ می ت��وان به نامه 
وزارت راه ب��ه ریی��س قوه قضایی��ه در م��رداد ۹۲ 
اش��اره کرد. در این نامه آمده اس��ت: شرکت توسعه 
بین الملل ش��اندیز در مغایرت ب��ا ماده ۹ قانون منع 
ف��روش واگذاری اراضی مس��کونی مصوب ۱۳۸۱ و 
م��اده ۲۱ قان��ون پیش ف��روش س��اختمان اقدام به 
پیش فروش س��اختمان کرده اس��ت و این اقدام در 
حالی است که براس��اس قانون، درج تبلیغات بدون 

مجوزهای الزم جرم محسوب می شود. 
اکنون مشخص نیس��ت که چرا در رسانه ملی، به 
چنین مواردی بی توجهی ش��ده است و چه توجیهی 
ب��رای این اهمال ها وجود دارد؟ ام��ا به نظر نگارنده 
آنچه مهم اس��ت این است که اگرچه در ماده هفتم 
از فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
با عنوان وظایف  عرضه کنن��دگان کاال و خدمات در 
قبال حقوق مصرف کنندگان، »تبلیغات خالف واقع 
و ارائه اطالعات نادرس��ت که موجب فریب یا اشتباه 
مصرف کننده ازجمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، 
رس��انه های گروه��ی و برگه ه��ای تبلیغاتی ش��ود، 
ممنوع می باش��د« اما باید راهکارهای مناسبی برای 
جلوگیری از تکرار چنین اش��تباهاتی توس��ط رسانه 
مل��ی به عنوان ارائه کنن��ده تبلیغات و واس��طه بین 
مخاطب و صاحبان آگهی اندیش��یده شود، چراکه از 
رس��انه ای با این تشکیالت عریض و طویل انتظاراتی 
این چنین��ی ب��ه دور اس��ت. آن هم به بهان��ه اینکه 
آگهی ه��ای بازرگانی منبع اصل��ی تامین درآمدهای 

این رسانه است.
از س��وی دیگر نباید فراموش کرد که بزرگ ترین 
تبع��ات پیش گرفت��ن چنین رویکردهای��ی، از بین 
رفتن اعتماد مخاطبان به بزرگ ترین رس��انه کشور 
اس��ت که از پول بیت المال ارت��زاق می کند تا نقش 

یک دانشگاه عمومی را بازی کند. 

تبلیغات خالق

آگهی: سازمان خیریه IFAW- شعار: ای کاش آنها را می توانستیم آنقدر راحت تولید کنیم!
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ایستگاه تبلیغات

 این روزها داخل مترو وقتی نگاهی به اطراف مان می اندازیم، 
متوجه می شویم اکثر کس��انی که در اطراف مان هستند، به 
صفحه مانیتور گوشی  همراه شان زل زده اند؛ گاهی می خندند 
و گاهی اخم ش��ان در هم می رود. این اتفاق تازه ای نیس��ت، 
مدت هاست بسیاری از ما کتاب های کاغذی را کنار گذاشته ایم 
و سعی می کنیم که اطالعات مان را از وب سایت های بی نام و 
نشان به دست آمدیم و در گفته های مان به آنها استناد کنیم 
ام��ا با تمام این توصیفات خواندن کتاب های کاغذی، آن هم 
در زمان های مختلف لذتی وصف ناشدنی دارد که شاید نتوان 
با چیز دیگری معاوضه اش کرد. این حس در اردیبهش��ت ماه 
و همزمان با برگزاری نمایش��گاه کت��اب اوج می گیرد و بعد 
از آن مجددا  به فراموش��ی سپرده می ش��ود. پس باید کاری 
اساسی کرد که دوباره فرهنگ خواندن کتاب درمیان مردمان 
کشورمان احیا ش��ود. چندی پیش شورای فرهنگی مصالی 
بزرگ امام خمینی)ره( چند طرح جالب تبلیغاتی در س��طح 
نمایش��گاه بین المللی کتاب اکران کرده ب��ود. طرح آگهی ها 
برگرفته از مکان هایی بود که مخاطبان به راحتی می توانستند 
با خواندن کتاب اوقات فراغت ش��ان را سپری کنند. برای این 
طرح ها شعارهای تبلیغاتی مانند »اتفاقا وقتی معطلی«، »اتفاقا 
وقتی دلت گرفته« و... در نظرگرفته ش��ده  بود. برای بررسی 
دقیق تر این طرح ها در ادامه سراغ سارا شیری، مدیر پروژه این 
کمپین و س��امان کاشی طراح گرافیک و کارشناس تبلیغات 

رفته ایم. 

سعی کردیم مخاطب را برای کتاب خواندن نصیحت 
نکنیم

سارا شیری، مدیرپروژه کمپین »اتفاقا وقتی...« درباره این 
کمپین می گوید: امسال مسئوالن تبلیغات فرهنگی بیست 
و هشتمین نمایش��گاه بین المللی کتاب مصالی بزرگ امام 
خمینی )ره( خواستار برخوردی متفاوت شدند. برخوردی که 
مخاط��ب را وادار به فکر کن��د و به راحتی از کنار آن نگذرد، 
با تمرکز بر این موضوع که زندگی شهرنشینی و تکنولوژی 
تاثیر زیادی بر موضوع کمرنگ شدن جایگاه کتاب در زندگی 
مردم گذاشته است. براین اس��اس، تیم خالقه آژانس طرح 
باران پس از جلسات ایده پردازی و بررسی موضوع و برگزاری 
یک نشس��ت گروهی، به این نکته رسیدکه این روزها مردم 
برای نخواندن کتاب بهانه های متفاوت ش��ان را دارند. نکته 
با اهمی��ت برای ما این بود که به هیچ عنوان به س��مت پند 
و نصیح��ت نرویم و در واقع از دل صحبت های همکاران مان 
مبنی بر نخواندن یا عدم استفاده از کتاب، به دنبال لحظات 
و فعل هایی باشیم که می توانیم کتاب بخوانیم، سراغ کتاب 
برویم، کتاب بخریم یا هر فعل دیگری که می ش��ود نسبت 
ب��ه کتاب انج��ام داد. در واقع ما مخاطب را مجبور به کتاب 
خواندن نمی کنیم بلکه هدف م��ان در این کمپین یادآوری 
این موضوع است که یک چیز باارزش سال هاست که همراه 
ماس��ت اما فراموشش کردیم یا کمتر به آن توجه می کنیم. 
به این ترتیب هسته اصلی کمپین شکل گرفت. یادآوری به 
مخاط��ب که لحظاتی در طول زندگی روزمره همه ما وجود 

دارد که می تواند با کتاب رنگ و بوی دیگری بگیرد. 

»اتفاقا.... وقتی«
ش��یری در مورد طراحی اس��لوگان این آگهی می گوید: 
در جلس��ه نشست، گروهی افراد به ذکر بهانه های خودشان 
پرداختند که چرا س��راغ کتاب های شان نمی روند. جمالتی 
مانند: وقت ندارم. فرهنگ س��ازی نش��ده. خیل��ی درگیرم. 
خسته ام. همش تو راهم. همه نگاهم می کنند و از این مدل 
جم��الت. ما از همین جمالت اس��تفاده کردی��م و با اضافه 
کردن جمله تاکیدی »اتفاق��ا وقتی...« به گفته های آنها، به 
جمالت اصلی کمپین رس��یدیم. بر اساس جمالتی از زبان 
خود مخاطب و طبق ضرب المثل قدیمی که می گوید هرچه 
از دل برآید بر دل نشیند، شعارهایی ساخته شد که به صورت 
تلنگری به مخاطب می گوی��د: اتفاقا لحظاتی که فکرش را 
نمی کنی می توانی از کتاب اس��تفاده کن��ی. مدیرپروژه این 
طرح درباره اینکه این کمپین به مناس��بت نمایشگاه کتاب 
و فرهنگ سازی کتابخوانی بوده و به نظر اتفاق تازه ای در این 
حوزه اس��ت، می گوید: به جرات می توانم بگویم که امس��ال 

مسئوالن نسبت به سال های 
قبل ب��ا تبلیغ��ات فرهنگی 
برخ��ورد متفاوتی داش��تند 
ک��ه نمونه آن ای��ن کمپین 
و اتفاقی مث��ل  نگارخانه ای 
به وس��عت یک شهر بود که 
س��روصدای زیادی نیز کرد. 
عموما ارگان های دولتی دارای 
یکس��ری امتیازات خاصی از 
جمله رسانه و پول هستند که 
همکاری آنها با ش��رکت های 
تبلیغاتی می تواند رنگ و بوی 
جذاب تری به شهرمان بدهد. 

ارتباط خوب کمپین با 
مخاطبان 

شیری درباره بازخوردهای 
دریافتی از طرف مخاطبان می گوید: کمپین »اتفاقا وقتی...« 
با وجود اینکه فقط در محیط مصلی و با رسانه محدود اکران 
شد، توانست ارتباط خوبی با مخاطبان خود برقرار کند. این 
یعنی مردم نیز خواستار برخوردهای اینچنینی با موضوعات 
فرهنگی هستند. با اینکه مدت کمی این کمپین اکران شد 
ولی خوش��بختانه بازخوردهای خوبی هم از سوی همکاران 
حوزه تبلیغات و هم از سوی بازدیدکنندگان دریافت کردیم.  
او در ادامه درباره سختی تبلیغات فرهنگی می افزاید: اصوال 
تبلیغات فرهنگی از س��وی ارگان های دولتی سفارش داده 
می شود و این امر محدودیت های خاص خود را دارد و اهالی 
تبلیغ��ات در صورت همکاری با این ارگان ها ملزم به رعایت 

شرایط خاصی هستند. ولی 
ای��ن موضوع دلیل��ی بر عدم 
عالقه به همکاری نمی ش��ود 
و هرچ��ه قدر ای��ن همکاری 
بیشتر شود، شرایط مطلوبی 
ب��رای ه��ر دو ط��رف ایجاد 
می ش��ود. تبلیغات فرهنگی 
با چاش��نی خالقی��ت و طی 
کردن مسیر درست و اصولی 
می تواند، تاثی��ر بهتری روی 

مخاطبان داشته باشد. 

استفاده از رسانه های 
مختلف برای پوشش 

کمپین 
رسانه های  درمورد  شیری 
تبلیغاتی استفاده شده برای 
این کمپین می گوید: پیام این کمپین به غیر  از استرابوردهای 
داخ��ل مصلی از طریق رس��انه های دیگری نیز اعالم ش��د؛ 
رسانه های دیگری مانند ارسال اس ام اس به بازدیدکنندگانی 
که وارد مصالی بزرگ می شدند. با همکاری مسئوالن مصلی 
در پایان نمایش��گاه تعدادی اس ام اس  برای بازدیدکنندگان 
ارس��ال ش��د که از آن طریق میزان اشخاصی که در معرض 
این کمپین بوده را محاسبه کردیم. متن این پیامک این بود:  
»اتفاقا  وقتی دلت گرفته! اتفاقا  وقتی می خواهی هدیه بدی! 
اتفاقا وقتی س��وال داری! ، اتفاقا وقتی معطلی! اتفاقا  وقتی 
حوصله ات سررفته! به نمایشگاه کتاب خوش آمدید«. عالوه 
براین موارد از طریق رادیوی نمایشگاه نیز یک آگهی  برگرفته 

از شعارهای این کمپین آماده و هنگام برگزاری پخش  شد. 

پیام ها از آرت ورک اجرا شده حرفه ای تر و به روز تر 
است

س��امان کاشی طراح گرافیک و کارشناس تبلیغات درباره 
آگهی تبلیغاتی فرهنگی می گوید: نقد یک اثر هنری بدون 
در نظر گرفت��ن واقعیت های اجتماع حرکتی کارشناس��ی 
نیس��ت. به هر حال آنچه که  باید در نظر داش��ت این است 
که سفارش دهنده این کمپین یک ارگان دولتی است با نگاه 
و س��ابقه ای که در طول این س��ال ها در خاطر داریم. عوامل 
اجرای��ی این طرح ه��ا  باید نظرات س��فارش دهنده را لحاظ 
می کردند و با توجه به س��ابقه گرافیکی هر ساله نمایشگاه 
کتاب باید عرض کنم همین چرخش نگاه و نزدیک ش��دن 
به زندگی روزمره و دوری از ش��عارهای کلیش��ه ای هر ساله 
جای تامل دارد. کاش��ی می گوید: آنچه باقی می ماند اجرای 
طرح اس��ت ک��ه به نظر می آید حتی با پی��ش فرض دولتی 
بودن س��فارش دهنده، اجرای گرافیکی بهتر و خالقانه تری 
را می توانستیم شاهد باشیم. این کارشناس تبلیغات درباره 
ش��عار های تبلیغاتی این آگهی ها می گوید: به نظرم جمالت 
انتخاب شده برای اجرا خوب هستند و حتی می توان گفت 
خیلی خوب هس��تند. آنچه به نظر می آی��د، در این طرح ها 
»پیام ه��ا« از تصاویر جلوتر هس��تند. نگاه پش��ت پیام ها از 

آرت ورک اجرا شده حرفه ای تر و به روزتر است. 

توقع فرهنگ سازی در 2 هفته توسط 5 طرح 
گرافیکی، توقع بی ثوابی نیست

 ای��ن ط��راح گرافیک در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا 
فرهنگ سازی در حوزه کتابخوانی از طریق این آگهی ها اتفاق 
افتاده یا نه، می گوید: درخواست می کنم کمی زاویه دوربین 
را بازت��ر ببریم. ما درباره مقوله ای می خواهیم صحبت کنیم 
که از جنس فرهنگ اس��ت. مقوله فرهنگ از جنس زمان و 
مکان است. با نسل ها سر و کار داریم، نه حتی با یک نسل. در 
کشور ما در یک بازه زمانی ۱۳ روزه کتاب و کتابخوانی جدی 
می ش��ود. برنامه های تلویزیونی به آن می پردازند. روزنامه ها 
مقاله چاپ می کنند. در رادیو درباره این مقوله مدام صحبت 
به میان می آید. بعد از پایان این ۱۳ روز، پرونده کتاب بسته 
می ش��ود تا س��ال بعد همین تاریخ. از موارد مهم در اجرای 
پیش��برد یک مقوله فرهنگی، تداوم اجرای سیاست های آن 
مقوله فرهنگی است. توقع فرهنگ سازی در دو هفته توسط 
پنج طرح گرافیکی، توقع بی ثوابی نیست. بهتر است این گونه 
بگوییم که تبلیغات یکی از ابزارهایی اس��ت که برای اجرای 
استراتژی ها استفاده می شود. استراتژی های کالن کتابخوانی 
و فرهنگ کتابخوانی با توج��ه به نیازها و فرهنگ حاکم بر 
جامعه نیس��ت. اگر منظور این اس��ت که این طرح ها بعد از 
س��ال ها نگاه کلیش��ه ای به اجرای طرح گرافیکی نمایشگاه 
کتاب متفاوت بوده اند؟ پاسخ مثبت است. آیا خالقانه بوده اند؟ 
باید عرض کنم با توجه به عدم خالقیت در سال های پیش، 
حرکتی رو به جلو بوده اس��ت. آیا فرهنگ سازی شده است؟ 
با توجه به نخستین مرتبه بودن این گونه سفارش ها و اجرا و 
کمپینی دو هفته ای؛ بله. مسلما سال بعد انتظارها بیشتر و 
توقع کارهای حرفه ای تر خواهیم داشت. آنچه باقی می ماند 
این مسئله است که برای تبلیغات فرهنگی در زمینه کتاب و 
کتابخوانی، برای بقیه سال چه تمهیداتی اندیشه شده است؟  
کاش��ی می گوید: این حرکت و چرخش زاویه نگاه را بسیار 
مبارک می دانم. اینکه نگاه حاکم در طول این س��ال ها را به 
کناری گذاش��تن یا این نگاه را ب��ا واقعیت های امروز جامعه 
تطابق دادن ارزش��مند است. در تبلیغات امروز و با توجه به 
حضور پررنگ س��رمایه گذاران خصوص��ی، مقوله فرهنگ و 
دغدغه های فرهنگی تعریف موجهی ن��دارد. ورود این گونه 
نهادها و س��ازمان های دولتی به این مقوله )به شرط انتخاب 
مجریان جدید و نس��ل باس��واد و خالقی ک��ه در طول این 
سال ها شکل گرفته است( می تواند حتی کانسپت جدیدی 
به تبلیغات فرهنگی اضافه کند. تبلیغاتی که دغدغه فرهنگ 
و نسل های بعدی را دارد. تبلیغاتی که جیب مخاطب را نشانه 
نرفته اس��ت، بلکه هویت و شأن انسانی و فرهنگی مخاطب 
برایش مهم است. این ورود می تواند نسل تازه ای از تبلیغات 
و متخصصان تبلیغات را بس��ازد که پیش ت��ر تعریفی از آن 

نداشتیم. 

چاپ مجله با خون بیماران مبتال به ایدز
ک��ه  را در دس��ت می گیری��د  آی��ا ش��ما مجل��ه ای 
کلم��ات آن با خ��ون بیماران مبت��ال به ایدز چاپ ش��ده 
 باش��د؟  ای��ن س��وال چالش برانگی��ز را بی باکان��ه مجله 
 »Vangardist«  از خوانن��دگان خود پرس��یده اس��ت. 
Vangardist  نام مجله ای اس��ت که به شکلی پیشرفته 
به طرح مسائل مربوط به ش��یوه زندگی مدرن می پردازد. 
مخاطبان آن افراد انگلیس��ی زبان در آلمان هستند. از نگاه 
خوانندگان، این مجله مسئولیت جلب توجه به موضوعات 
تاثیر گذار در زندگی مخاطبان را در خود احساس می کند. 
یکی از این مسائل ویروس HIV است. به اعتقاد »جولیان 
ویل«، ناش��ر و مدیرعامل مجله، Vangardist  به عنوان 
مجله ای که به مس��ائل مربوط به شیوه زندگی می پردازد، 
مسئولیت طرح مشکالت جامعه امروزی را بر عهده خواهد 
داش��ت. تاریخ انتشار این نسخه از مجله مصادف با یکی از 
بزرگ تری��ن رویداد های خیریه مربوط ب��ه بیماری ایدز در 
جهان موس��وم به » Life Ball« است. راه حل فوق توسط 
آژانس تبلیغاتی Saatchi & Saatchi سوییس ارائه داده 
شد. خون سه اهدا کننده مبتال به ویروس HIV مثبت با 
جوهر همیشگی چاپ ترکیب می شود. از آنجا که با خروج 
خون از فرد مبتال به ایدز، ویروس HIV از بین می رود، در 
دست گرفتن مجله کامال بی خطر است. به گزارش ام بی ای 
نیوز، نسخه جدید مجله فقط تیراژ ۳ هزار تایی دارد. مطالب 
این شماره شامل مصاحبه هایی با مبتالیان به ایدز و تجزیه 
و تحلیل تاریخی تابوی پیرامون این بیماری می شود. یک 
وب سایت به طور همزمان داستان های واقعی از زندگی این 
نوع بیماران را در بر می گیرد که فرصت مطالعه نسخه جدید 
از طریق آنالین یا دانلود نرم افزار مجله را به مردم می دهد. 
نکت��ه مهم در این زمینه، طراحی ش��ماره فوق با باال ترین 
استاندارد و تصویری تاثیر گذار از یک واحد خون روی جلد 

مجله است. 

نرگس فرجی

کمپینی خالقانه برای فرهنگ سازی موقتی

اتفاقا وقتی به کتابخوانی نیاز داریم... 

کارشناس حقوق
محمد نفر

دست اندرکاران
ش��ورای فرهنگ��ی  س�فارش دهن�ده: 

مصالی بزرگ امام خمینی)ره(
مجری طرح: کانون تبلیغاتی طرح باران
مشاور استراتژی: شهرام سیف هاشمی

گروه خالقه: فرشید درخشان، شهرام سیف 
هاشمی، سارا ش��یری، بیتا بهمن پور، گویا 
دالوری، فرید حس��ینی ، رضا رحیمی نژاد، 

اشکان هاتف و محمد رهبری
مدیر هنری: بیتا بهمن پور

طراحان گرافیک: فرید حس��ینی و گویا 
دالوری

کپی رایتر: رضا رحیمی 
عکاس: حامد امیرلو

مدیر پروژه: سارا شیری



بازی های مسئولیت اجتماعی با 
ذهن؛ شعار تا واقعیت

اقدام��ات  ب��ه مش��ارکت در  ادع��ای ش��رکت ها 
خیرخواهانه و فعالیت های اجتماعی در راستای رفع 
برخ��ی از معضالت و مش��کالت موج��ود در جامعه، 
بازتاب های مختلفی در نگرش کارشناسان، منتقدان 
و مس��ئوالن صنایع به دنبال داش��ته که سبب شده 
اس��ت در این راس��تا نس��بت به صحت آن و ماهیت 

تبلیغاتی این موضوع چالش هایی را مطرح کنند. 
تاکی��د بر امور خیریه و بی��ان تکراری فعالیت های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلف از یکسو ذهن 
مخاط��ب را تا ح��دودی به خود مش��غول کرده و از 
س��وی دیگر نام آن س��ازمان، ارتب��اط میان ماهیت 
عملک��ردی او و آن پدیده اجتماعی م��ورد تاکید را 
در ذه��ن جامعه م��ورد کنکاش ق��رار می دهد. این 
مس��ئله به صورت دو جانبه به تبلیغ برای آن شرکت 
اق��دام می کند: 1( با تکرار چندین باره این مس��ئله، 
ه��ر زمان درخص��وص یک مفه��وم اجتماعی و امور 
خیریه ای بحث��ی به میان آید، نام ش��رکت مربوطه 
نیز به اذهان متبادر می ش��ود؛ 2( نام شرکت نه تنها 
به عنوان تولید کنن��ده یک محصول یا خدمت خاص 
که به عنوان یک ش��هروند خیر و مسئول در ذهن ها 
نقش می بندد که به نوبه خود باعث پدیده ش��هرت 
 )Reputation( و خوش��نامی برای برند ش��رکت

می شود. 
ام��ا اینج��ا آنچ��ه باع��ث توج��ه و دلمش��غولی 
کارشناس��ان می شود آن اس��ت که ممکن است این 
بیان��ات صرفا به ش��عارهای تبلیغاتی محدود ش��ده 
و جنبه عملیاتی نداش��ته باش��د. در آن صورت اوال 
وجهه مس��ئولیت اجتماعی و تعهد به آن زیر سوال 
می رود، ثانیا اعتماد جامعه به مسئولیت پذیری سایر 
شرکت ها و امور خیریه از بین رفته و دیگر به حالت 
اولیه آن برنخواهد گشت. از این رو، اهمیت و ضرورت 

ای��ن مفهوم رن��گ باخته و دیگر قادر ب��ه اثرگذاری 
ژرف در جامع��ه و می��ان ش��رکت ها نخواهد بود. در 
این صورت تمایل ش��رکت ها به ای��ن گونه اقدامات 
کاهش یافت��ه و س��رمایه گذاری ها در امور خیریه و 
اقدام��ات و فعالیت ه��ای خیرخواهان��ه آنها کاهش 
می یابد که درنهایت آسیب نهایی متوجه مخاطبان و 

دریافت کنندگان این کمک ها می شود. 
بنا بر این، اقدام شرکت ها درخصوص مسئولیت های 
اجتماع��ی بای��د قابل س��نجش ب��وده و در صورت 
محدود ش��دن به بی��ان برخی ش��عارها باید متوقف 
شود. سنجش مسئولیت های اجتماعی را می توان در 
قالب میزان مبالغ صرف ش��ده در خیریه ها، تبلیغات 
جهت دار برای امور خیریه، تعداد افراد تحت پوشش، 
تعداد اقدامات صورت گرفته برای این امر و میزان و 
نوع مش��ارکت ها و. . . به انجام رساند. به طور مثال از 
ژوئن 2010 تمام ش��رکت های عضو معامالت بورس 
ژوهانس��بورگ، موظف به ارائه یک گزارش جامع به 
جای گزارش مالی ساالنه شدند که عملکرد محیطی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی آنها را نی��ز در کنار عملکرد 
مالی به تصویر می کشد یا در خصوص انرژی و حفظ 
محیط زیس��ت می توان به قابلی��ت بازیافت، مدیریت 
ضایع��ات، آب و س��وخت های تجدید ش��دنی، مواد 
چندبار مصرف، بازیافت کاغذ، حذف مصارف بی رویه 

کاغذ، زنجیره تامین سبز و... اشاره کرد. 
نوع دیگری از مش��ارکت ها، تامی��ن مالی خیریه ها، 
یافتن خیرین داوطلب، پشتیبانی از اقدامات اصالحی 
محلی، اش��تغال زایی برای افراد منطقه، کمک به رشد 
اقتصادی داخلی و شرکت در نمایشگاه های محلی و... 
است که از منظر مالی به مردم منطقه یاری می رساند. 
در مقابل، عده ای معتقدند حتی مطرح شدن برخی از 
مشکالت توسط سازمان ها و شرکت های بزرگ به طور 
خودکار بر اهمیت آن مسائل افزوده و باعث جلب توجه 
جامعه و مسئوالن می شود که به نوبه خود گام موثری 

در حل بسیاری از مشکالت برخواهد داشت. 
بنابرای��ن ب��ه ذهن می رس��د که تعیین س��اختار 
اس��تاندارد برای گزارش��ات عملکردی جانبی نظیر 
آنچه در مثال بورس ذکر ش��د، از س��وی اتحادیه ها 
و اصناف برای آن دس��ته از شرکت ها و سازمان هایی 
ک��ه مدعی تعهد به مس��ئولیت اجتماعی هس��تند، 
ض��روری اس��ت تا صحت تعه��د و می��زان پایبندی 
ایش��ان به این گون��ه اظهارات را مورد بررس��ی قرار 
دهد. زیرا طرح کردن تعهد به مس��ئولیت اجتماعی 
از سوی شرکت ها به نوبه خود بحث موثری است که 
در راس��تای جلب توجه جامعه به امور خیریه مفید 
فای��ده واقع می ش��ود و بودن آن بر ح��ذف این گونه 

شعارها و اظهارات ارجحیت دارد. 
بر این اساس نظرات مختلفی مطرح شده و هر کدام 
دیدگاه ه��ا، نگرش ها و منطق خاص خود را داش��ته و 
هر یک در پی برآورده س��اختن بهترین ش��رایط برای 
شرکت و جامعه و محیط پیرامون آن هستند. اما آنچه 
در این میان بیش از هر چیز از اهمیت برخوردار است، 
موجی اس��ت که در پیش��گیری از آسیب به محیط و 
جامعه در میان شرکت ها و صنایع پدید آمده است که 
خود به تنهایی عامل موثری در جلوگیری از گس��ترش 
آس��یب های بی رویه ای است که از گذشته ای نه چندان 

دور آغاز شده و تا حال ادامه داشته.
 این امر به علت خلق تمایز انکارنشدنی میان رقبا از 
دیدگاه مردم، باعث تمایل یا اجبار شرکت ها به سهیم 
شدن در امور اجتماعی است که به مرور زمان در قالب 
بخش های��ی از فرهنگ س��ازمانی در آم��ده و نهادینه 

خواهد شد. 

برندسازی

تعاری��ف  س��اده ترین  و  اصولی تری��ن  از  یک��ی 
برندس��ازی یا برندینگ، عبارت اس��ت از وجود یک 
وعده و تعهد انجام آن وعده. انجام این تعهد اگرچه 
در ظاهر س��اده به نظر می رس��د اما در عمل بسیار 
مشکل و دش��وار اس��ت. برند، تصویری باکیفیت از 
هر کس��ب و کاری ایجاد می کند. هدف از نام تجاری 
یا برند، انتقال پیام ن��ام تجاری به  مخاطبان، ایجاد 
وفاداری مشتری به برند کسب و کار و متقاعد کردن 
خری��دار برای خری��د محصول و ایج��اد یک اتصال 

عاطفی با مشتریان است.
 برند یا نام تجاری ش��کل دهنده درک مشتری از 
محصول یا خدمت یک کس��ب و کار است. یک برند 
موفق شک و تردید مشتریان در مورد خطرات مالی، 
اجتماعی و امنیت��ی در هنگام خرید کاال یا خدمت 
را کاه��ش می دهد و بر ق��درت تصمیم گیری تاثیر 

می گذارد. 
مش��تریان، کاالهای ناملموس را با کمک گرفتن 
از نام تج��اری بهتر می توانن��د در ذهن تصورکنند. 
کسب و کارهایی که دارای نام تجاری معتبر هستند، 
س��هم بازارشان باالس��ت. برند باید پشتیبانی خوب 
و قوی داش��ته باش��د تا بتوان آن را برای درازمدت 

حفظ کرد. 
ب��ا ایج��اد ارزش برای ن��ام تج��اری روی حقوق 
صاحبان سهام طی یک دوره تاثیر خواهید گذاشت. 
برند انتظارات مشتری را در مورد محصول یا خدمت 
باال می برد. ه��دف اصلی از نام تجاری یا برند ایجاد 
تمایز با س��ایرین اس��ت. برند بخ��ش مهمی از یک 
فرآین��د نظام مند در بازاریابی یکپارچه اس��ت. برند 
می تواند ب��ا افزایش تمرکز و آگاه��ی مصرف کننده 
نس��بت به ی��ک محصول ی��ا خدمت موجب رش��د 
س��هم بازار ش��ود و ب��ا ایج��اد و احس��اس تعلق و 
نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه س��از تکرار خرید 
 آنها و تبدیل ش��دن ش��ان به یک مش��تری وفادار 

شود. 

برندین��گ زمانی انجام خواهد ش��د ک��ه عالئم و 
ایده هایی که متعلق به س��ازمان اس��ت، با استقبال 
روزاف��زون مخاطب��ان آن برن��د مواجه ش��ده و در 
زمان حضور در عرصه رقابت با س��ایر ش��رکت هایی 
ک��ه هم��ان محصول یا خدم��ت را ارائ��ه می کنند، 
ب��ه ی��ادآوری محصول و خدمت کم��ک کرده و در 
زمان خرید، برای مش��تری اولوی��ت ایجاد کند. در 
یک برنامه تبلیغاتی حرفه ای، تمام تالش س��ازمان 
ب��ر برندینگ اس��ت، اما اکث��ر مدیران س��ازمان ها، 
برندین��گ را هم��ان تبلیغ��ات می دانن��د ک��ه این 
یک برداشت اش��تباه از برندس��ازی توسط مدیران 
اس��ت. مدیریت نام تجاری کمک��ی در جهت ایجاد 
 تصویری از ش��رکت در اذه��ان عمومی یا خصوصی 

است.
 مدی��ر برن��د باید نظ��ارت کامل ب��ر عملکرد نام 
تجاری داش��ته باش��د. تنها زمانی ی��ک نام تجاری 
موفق، ایجاد خواهد ش��د که سیستم مدیریت برند 
خوب و کارا عمل کند. نام تجاری یا برند دارای یک 
بعد مش��هود یا ویژگی های فیزیکی و قابل مشاهده 
برند اس��ت و یک بعد نامش��هود که مهم ترین عامل 
نامشهود هر نام تجاری هویت آن است. هویت برند 
مجموعه منحصر به ف��ردی از تعلقات و تداعی های 
برند اس��ت که مدیران س��ازمان تمایل ب��ه ایجاد و 

نگهداری آنها دارند. 
هوی��ت نام تجاری به عنوان پایه و اس��اس فرآیند 
س��اخت نام تجاری اس��ت. اغلب هنگامی که درباره 
ایجاد یک نام تجاری جدید بحث می ش��ود، تنها به 
بخش نخست هر نام تجاری که مشهود است توجه 
می ش��ود، اما موضوع اصلی و حیات��ی که در ایجاد 
ی��ک نام تج��اری وجود دارد و نبای��د از کنار آن به 
راحتی گذش��ت موضوع تعری��ف هویت و اجزای آن 
است. اگرچه برند می تواند تمامی این نقش ها را ایفا 
کند اما اس��تراتژی نام تجاری فراتر و گس��ترده تر از 
بحث بازاریابی اس��ت و اگر منطبق با استراتژی کلی 
سازمان نیز نباش��د احتمال شکست آن بسیار زیاد 

است.

تکنول��وژی زندگی ما را متحول 
ک��رده، اینترن��ت همیش��ه همراه 
ماس��ت، هرچیزی را که بخواهیم 
ی��اد  و  می کنی��م  جس��ت وجو 
می گیریم، پاس��خ پرسش های مان 
را ب��ه راحتی در چن��د دقیقه پیدا 
می کنی��م، زندگی م��ا راحت تر و 
منظم تر ش��ده، حاال ه��م با وجود 
اپلیکیشن ها برای همه چیز کارمان 
راحت تر هم شده است. اما نکته ای 
که برجسته است وابستگی بیش از 

حد مردم و بعضا جوانان کشور ما به 
استفاده از اینترنت گوشی خصوصا 
برای اس��تفاده از اپلیکیش��ن های 
پیام رس��انی چون وایبر و واتس آپ 
اس��ت. در این میان، ش��رکت های 
ارائه دهن��ده خدم��ات ارتباطی و 
اینترنتی همچون ایرانسل و همراه 
اول بیش��ترین اس��تفاده را از این 
وابستگی برده اند و با دست گذاشتن 
روی این نیاز مردم، خدمات خود را 

به آنها معرفی می کنند. 
وابستگی مردم ایران به اینترنت 
به حدی ش��ده که حتی در رویداد 

بزرگی چون نمایشگاه کتاب مردم 
ما برای چند ساعت استفاده رایگان 
از وای ف��ای جل��وی غرفه آن صف 
می کش��ند. این اتفاقی بود که در 
مورد غرفه همراه اول در نمایشگاه 
امسال اتفاق افتاد. مارکتینگ قوی 
این شرکت در جذب مخاطب قابل 
توجه بود. همراه اول که امس��ال با 
ش��عار »نوترینو شو« در نمایشگاه 
کت��اب حض��ور داش��ت، ب��ا ارائه 
خدماتی نظیر فروش س��یم کارت 
دانش��جو، تعویض سیم کارت های 
 ،Usim معمول��ی با س��یم کارت

ارائه خدمات 3G  و 4G )نوترینو(، 
ارائه خدم��ات وای فای همراه اول، 
اقساطی س��یم کارت های  فروش 
دائمی، فروش باندلینگ محصوالت 
ارزش  خدم��ات  ارائ��ه  نوترین��و، 
افزوده و پاس��خگویی و راهنمایی 
مش��ترکان حاضر در نمایشگاه از 
طریق جوانانی که لباسی نارنجی با 
چتری آبی کمرنگ -رنگ لوگوی 
هم��راه اول- در دس��ت داش��تند، 
آخرین دستاوردها و سرویس های 
نوی��ن خ��ود را در مع��رض دی��د 
بازدیدکنن��دگان ق��رار داد. ای��ن 

ش��رکت همچنین با نصب ش��ش 
آنتن اضطراری، عالوه بر توس��عه 
ظرفیت شبکه، س��عی در پوشش 
هرچه بهتر فضای نمایشگاه داشت. 
بازدیدکنن��دگان از طری��ق ای��ن 
آنتن ه��ا می توانس��تند از خدمات 
نس��ل های سه و چهار تلفن همراه 
اس��تفاده کنن��د. خودنمای��ی بنر 
تبلیغاتی بزرگ این شرکت نیز بر 
دیوار درب ورودی غرفه ها نشان از 
نگاه بازاریابانه و تیزهوشی این برند 
در استفاده بهینه از نمایشگاه کتاب 

داشت. 
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عطیه عظیمی

هدی رضایی

در کنار اپل، کوکاکوال هم از معجزه 
ساز و آواز به خوبی کمک گرفته و 

خاطره خوبی برای مشتری های خود 
ساخته است . در هر دو مورد، ساز 
و آواز به کار رفته در آگهی یادآور 

خاطراتی ماندگار و زیبا از این 
برندهای مطرح جهانی است . در یک 

کالم می توان گفت آنها در این آگهی ها 
گل کاشتند! 

ایجاد اعتماد را از خودتان شروع 
کنید

آیا می دانس��تید اعتمادی که مش��تری به ش��ما 
می کن��د، آغ��از همه چیز اس��ت؟ آیا وقت ش��ناس 
هس��تید؟ چنانچه قول ساعت 9 را داده اید اما 9:10 
سرقرار حاضر شوید، چگونه انتظار دارید مشتری به 
قول ش��ما و حرف های شما اطمینان کند؟ در تمام 
معامالت تجاری خ��ود اخالقیات را رعایت کنید. از 
تجربیات درس گرفته و محتاط باش��ید، به خصوص 
در م��واردی که به پ��ول و قیمت محصوالت مربوط 
می ش��ود و توجه کنید که ممکن اس��ت در صورت 
دیرکرد و خلف وعده، مش��تری در مورد بازپرداخت 
پول با خود مدیر حرفی نزند اما با دوس��تان خود در 
مورد این مس��ئله صحبت کرده و وجهه سازمان به 
خطر می افتد. مشتریان شما ممکن است اشتباهات 

شما را به روی تان نیاورند. 

آیا می دانستید

مشاور و تحلیلگر مدیریت
شیده سادات هاشمی

سارا گلچین

موس��یقی تاثیر وی��ژه ای بر 
مغ��ز ما دارد، به ویژه اگر حرف 
به یاد س��پردن  و  حافظ��ه  از 
باش��د . موس��یقی تنها بر دل 
نمی نش��یند، بلک��ه راه خود را 
ب��ه مغز و ذهن ه��م باز کرده 
و ریتم و آهنگ��ش در حافظه 
می کن��د . همی��ن  جا خ��وش 
اعجاز اس��ت که ش��رکت های 
گوناگ��ون در سراس��ر دنیا را 
واداش��ته تا به م��دد این نوای 
فراگی��ر و تاثیرگ��ذار دنب��ال 
بازاریاب��ی باش��ند و برای خود 

مشتری دست و پا کنند.

موسیقی شناسی به سبک 
اپل

ازجمله ش��رکت هایی  اپ��ل 
تدوی��ن  در  ک��ه  اس��ت 
بازاریابی خود  اس��تراتژی های 
ب��ه موس��یقی توج��ه زیادی 
نش��ان می ده��د . اپلی ه��ا ب��ا 
درک اهمیت موسیقی، آگهی 
تعطی��الت س��ال ن��و میالدی 
خ��ود را ب��ا کمک موس��یقی 
و ص��دای ش��گفت انگیز س��از 
س��اختند . آنها با استفاده بجا 
از ای��ن س��رمایه ش��نیدنی و 
مش��تری ها  هم  ب��از  جان نواز 
را ب��ه خرید محص��والت این 
برن��د ش��ناخته ش��ده ترغیب 
کردن��د . در ای��ن آگهی دختر 
می ش��ود  دی��ده  نوجوان��ی 
ک��ه فایل��ی صوت��ی از صدای 
او  پی��دا می کند .  مادربزرگش 
تصمیم می گی��رد روی صدای 
مادربزرگ موس��یقی بگذارد و 
ب��ه این ترتیب ت��الش خود را 
مادربزرگ  انتقال صدای  برای 
روی محص��والت متن��وع اپل 
آغ��از می کن��د و در کن��ار آن 
موس��یقی هم ب��رای این کار 
دخت��ر  درنهای��ت  می س��ازد . 
نوجوان آیفون و هندزفری اش 
را ب��ه همراه یادداش��تی کوتاه 
روی میز آشپزخانه می گذارد . 
مادرب��زرگ ب��ا دی��دن ای��ن 
دس��تگاه کنجکاو به ش��نیدن 
شده و پس از گوش سپردن به 
آن به خاط��رات جوانی پرتاب 
می ش��ود و با ص��دای خودش 

همخوانی می کند.
در کنار اپ��ل، کوکاکوال هم 
از معجزه س��از و آواز به خوبی 
کمک گرفت��ه و خاطره خوبی 
خ��ود  مش��تری های  ب��رای 
س��اخته است . در هر دو مورد، 
ساز و آواز به کار رفته در آگهی 
یادآور خاطراتی ماندگار و زیبا 
از این برندهای مطرح جهانی 
اس��ت . در ی��ک کالم می توان 

گفت آنها در این آگهی ها گل 
کاشتند! 

احساسات مشتری را فعال 
کنید

وقتی صحبت از برندس��ازی 
و شناس��اندن برندها می شود، 
هیچ راهی بهتر از اس��تفاده از 
موسیقی نمی تواند به مشتری 
برای به یاد س��پاری برند کمک 
کند . درواقع حافظه با شنیدن 
موسیقی یک آگهی، برندی را 
ب��ه یاد می آورد ک��ه در آگهی 
سعی در شناس��اندن آن شده 

است . 
یک��ی از مهم تری��ن دالی��ل 
اثرگ��ذاری باالی موس��یقی بر 
مغ��ز، فعال ش��دن بخش های 
بخش  ازجمل��ه  آن  گوناگ��ون 
مرب��وط به احساس��ات اس��ت . 
موس��یقی  نمی کن��د  فرق��ی 
کالس��یک باش��د یا موس��یقی 
عامه پس��ند »گرشوین« که در 
ای��ن آگه��ی اپل نیز اس��تفاده 
ش��ده، در هر ح��ال بخش های 

فعال  مغ��ز  گوناگ��ون 
ش��ده و کار پ��ردازش 
انج��ام  را  داده ه����ا 
ای��ن  در  می دهن��د . 
در  جرق��ه ای  هن��گام، 
و  ش��ده  زده  حافظ��ه 
ش��ناخت و ادراک آغاز 
همچنین  د . می ش��و
موسیقی این توانایی را 
دارد که م��ا را به عقب 
برگرداند و احساس��ات 
پی��ش از ای��ن تجرب��ه 

ش��ده را باز به یادم��ان بیاورد . 
جالب اینجاس��ت که حتی اگر 
این موس��یقی مربوط به زمان 
پ��در و مادره��ا ی��ا پدربزرگ 
باش��د  مادربزرگ های م��ان  و 
ب��از چنی��ن اتفاقی ب��رای مغز 
و حافظه م��ا می افت��د . آگهی 
کوکاکوال  گذشته شرکت  سال 
این ویژگ��ی را دارد . این آگهی 
ترانه ای مربوط به سال 1971 

است که همین ش��رکت برای 
تبلی��غ محصول خود س��اخته 

بود . 
ای��ن تران��ه بس��یاری را به 
و  گذش��ته  خاط��رات  ی��اد 
انداخت .  نوستالژی های ش��ان 
البته این آگهی برای نسل های 
داشت،  هم جذابیت هایی  تازه 
چراکه فضای دهه های گذشته 
میالدی را به آنها نشان می داد . 

چرا موسیقی تا این 
حد قدرت برانگیختن 
احساسات ما را دارد؟ 

جای��ی خواندم: »موس��یقی 
بی��ان  ب��رای  اب��زار  بهتری��ن 
غیرقاب��ل بیان هاس��ت.« م��ن 
چندان با ای��ن موضوع موافق 
نیس��تم، ب��ه ای��ن دلی��ل که 
موس��یقی زبان خاص خود را 
دارد و ب��ا روش های مخصوص 

به خود حرفش را می زند.
مالین��ی موهانا، پژوهش��گر 
دانش��گاه  از  نوروس��ایکالوژی 
کیپ ت��اون آفریق��ای جنوبی 

در ای��ن باره چنی��ن می گوید: 
»موسیقی را می توان به عنوان 
یک نوع وهم ادراکی دانس��ت، 
تقریبا ش��بیه به آنچه در هنر 
فهمی��ده  رنگ ه��ا  اخت��الط 
می شود . مغز نظم و ساختاری 
را به انس��ان تحمی��ل می کند 
که در نتیج��ه صداها به وجود 
آمده اس��ت . این صداها هنگام 
اثرگذاری، سازه ای کامال بکر از 

مفاهیم را می سازند.«
زب��ان موس����یقایی مغ���ز 
احساس��ات انس��ان را قلقلک 
می ده��د . دلی��ل بلن��د کردن 
حت��ی  و  موس��یقی  ص��دای 
همخوانی هنگام ش��نیدن یک 
دقیق��ا  آهن��گ خاطره انگی��ز 
همین است، به ویژه اگر خیلی 
آن را نش��نیده باشید . در این 
ش��رایط مغز خاط��رات خوبی 
را ب��ه ی��اد م��ی آورد و همین 
را  خاطرات خوب احساس��ات 
به شدت برمی انگیزد . به همین 
خاطر آدم ها به دنبال آهنگ ها 
ی��ا ترانه ه��ای خاطره انگیز در 
مناسبت های خاص می گردند . 
همچنی��ن  موهان��ا  خان��م 
توضیح می دهد که بخش های 
مربوط به احساس��ات در مغز، 
زبان و حافظ��ه همگی هنگام 
گوش دادن به موسیقی به کار 
می افتند . یکس��ری احساسات 
خاط��ر  ب��ه  نی��ز  عواط��ف  و 
ش��نیدن ص��دا و ضرباهن��گ 
آشنا فعال می ش��وند و زبان و 
به کار  همزمان  حافظه 
می افتند . این است که 
موسیقی پایه و اساس 

معجزه می شود.
مطالعه  ای��ن  نتایج 
نش��ان داده است که 
موس��یقی ب��ا حافظه 
اس��ت .  ارتب��اط  در 
در ی����ک م�طالع��ه، 
پژوهش��گران ب��ه این 
رس��یدند  دس��تاورد 
ک��ه خوانندگ��ی ب��ه 
کمک  خارجی  زبان  یادگیری 
می کند . به یاد بیاورید کالس 
زبان های��ی ک��ه می رفتی��د و 
مطالب��ی را ک��ه آهنگی��ن و 
ب��ا کم��ک ش��عر و آواز ی��اد 
ب��ا  برندس��ازی  می گرفتی��د . 
می س��ازد .  خاطره  موس��یقی 
البته بس��تگی به نوع استفاده 
اگ��ر  اس��تفاده  دارد،  آن  از 
درس��ت و هوش��یارانه باش��د 

آفری��ده  »خاطره خ��وب« 
می شود.

خودزنی با موسیقی
ابزار  ب��ا وج��ود کارآم��دی 
موس��یقی گاهی ه��م می توان 
با بدس��لیقگی به جای استفاده 
از اعج��از موس��یقی آن را به 
تبدیل  ب��رای خودزنی  ابزاری 
کرد . در واقع آنچه مهم اس��ت 
اینکه در بازاریابی موس��یقایی 
»لودگی« جایی ندارد . لودگی 
و لوس ب��ازی در آگه��ی تنها 
احساسات  کردن  خراب  باعث 
و خاطرات مشتری ها می شود 

و این یعنی پریدن مشتری . 
به گفته خانم موهانا، ساختار 
مغ��ز با ریتم و مل��ودی درگیر 
می ش��ود و به ص��ورت خودکار 
شروع به همساز کردن خویش 
می کند.  موس��یقی  ض��رب  با 
مغز در مرحل��ه بعد گمانه زنی 
را آغ��از ک��رده و بخش بعدی 
موسیقی را حدس می زند . این 
کار در بخش ناخ��ودآگاه مغز 
انجام می شود . پس وقتی پای 
لودگی به میان می آید و مغز را 
از حدس زدن ادامه کار ناتوان 
می کند، حس بد در مش��تری 
س��ازندگان  می ش��ود .  پدیدار 
حرف��ه ای آگه��ی در دنی��ای 
پرترافیک و شلوغ تبلیغات این 
موضوع را به خوبی می دانند و 
به همین دلیل تالش می کنند 
ت��ا هماهنگ ب��ا انتظ��ار مغز 

آگهی آهنگین بسازند.
ترکیبی  برندینگ  و  موسیقی 
عالی برای هر س��ازمانی اس��ت. 
یک آواز خوب یا یک آهنگ عالی 
خوشایندی  احساسات  می تواند 
را در ذهن مش��تری بیدار کند . 
این یعنی ساختن برندی که پایه 
و اساسش خاطرات خوب است . 
از اینجا به بعد می توان مطمئن 
بود که مشتری جذب کسب و کار 

می شود.
البته بهتر اس��ت سازندگان 
که  یابن��د  اطمین��ان  آگه��ی 
درب��اره  مش��تری«  »تجرب��ه 
آگه��ی چگون��ه ب��وده چ��ون 
تجربه  ناامی��دی  اگ��ر  طبع��ا 
مش��تری از آگهی باشد نتایج 
و  کس��ب و کار  ب��رای  خوب��ی 
برند نخواهد داش��ت . به عنوان 
نمون��ه می توان گف��ت آگهی 
اپل برای کریس��مس امس��ال 
دلگرم کنن��ده اس��ت و با نبوغ 
سازندگانش به دل می نشیند . 
ای��ن آگهی ب��ا نفوذ ب��ه قلب 
مشتری و تحریک عمیق ترین 
احساساتش جایگاه برند اپل را 
همچنان در ناخودآگاه ذهن او 

حفظ کرده است.

موسیقی، ابزاری دلنشین برای بازاریابی

مشتری یابی با ساز و آواز

بازاریابی به سبک ایرانی

حتی یک دقیقه بدون اینترنت نمانید! 



امروزه از ش��بکه های مجازی 
زی��ادی  بس��یار  اس��تفاده های 
می ش��ود و تعداد زیادی از مردم 
روی این ش��بکه ها فعال  شده اند. 
بس��یاری از اس��تفاده کنندگان 
شبکه های مجازی، آن را ابزاری 
برای دستیابی به اهداف حرفه ای 
خ��ود می دانند و در ش��بکه های 
مجازی به دنب��ال فرد متخصص 
ی��ا خدم��ات م��ورد نی��از خود 
هستند. در ش��بکه های مجازی 
مختلف فلسفه یکس��انی وجود 
دارد که تمامی این ش��بکه های 
مجازی ب��ر این باور هس��تند که 
بتوانند فضای��ی را ب��رای بهبود 
ارتباط��ات کارب��ران مهیا کنند 
ام��ا بعض��ی از این ش��بکه های 
مج��ازی در ایران صرف��ا به یک 
سرگرمی تبدیل ش��ده و کاربران 
ن��گاه کارب��ردی زیادی ب��ه این 

شبکه های مجازی ندارند. 
از می��ان ش��بکه های مجازی 
که کارب��ران در ایران اس��تفاده 
می کنند نگاه جدی تری نس��بت 
به لینکدین وجود دارد و کاربران 
ایران��ی این ش��بکه مج��ازی را 
ش��بکه ای برای اف��راد حرفه ای 
در هم��ه تخصص ه��ا می دانند. 
لینکدی��ن فضای��ی را در اختیار 
کارب��ران و به خص��وص مدیران 
قرار می دهد تا آنه��ا در ارتباط با 
یکدیگر سعی در گسترش شبکه 
حرفه ای خود را داش��ته باش��ند 
و با به اش��تراک گذاشتن دانش و 
تجربیات خود این فضای حرفه ای 
را بس��ط می دهند. در لینکدین 
گروه های مختلف حرفه ای وجود 
دارد که ب��ه بح��ث و تبادل نظر 
در ح��وزه کاری می پردازن��د و 
مدیران می توانند در این گروه ها 
عضو شوند و در بحث های کاری 
مشارکت  داشته باشند اما مسئله 
ای��ن اس��ت ک��ه لینکدی��ن چه 
فرصتی را برای اهالی کسب وکار 
ب��ه وج��ود م��ی آورد و مدیران 
می توانن��د چه اس��تفاده هایی از 

لینکدین کنند؟ 

لینکدین ضرورتی برای 
یک مدیر

در ای��ن زمین��ه »محمد ک«، 
از س��ازمان های  یک��ی  مدی��ر 
خصوصی که از لینکدین استفاده 
می کن��د در گفت وگو با »فرصت 
امروز« بیان می کن��د: در دنیای 
امروز داشتن یک اکانت لینکدین 
ب��رای هوی��ت کاری ی��ک مدیر 
ضروری است، ضمن اینکه شما 

می توانید دانش حرفه ای خود را 
درزمینه مدیریت باالبرده و با افراد 
توانا درزمینه کاری تان در سراسر 

دنیا در ارتباط باشید. 
محمد سین، مدیر یکی دیگر 
از س��ازمان های خصوصی که از 
لینکدی��ن اس��تفاده می کند در 
گفت وگ��و ب��ا »فرصت ام��روز« 
بهتری��ن  از  یک��ی  می گوی��د: 
روش هایی که می توانید از آن در 
جهت رشد پیوس��ته کسب وکار 
خود در لینکدین استفاده کنید 
این است که کارمندان خود را با 
لینکدین درگیر کنید تا بتوانند 
در کنار ش��ما و براس��اس اهداف 
شرکت به پیش��رفت تجارت تان 
کمک کنند. مشارکت کارمندان 
نه تنه��ا کس��ب وکار ش��ما را در 
جهان تج��اری لینکدین موفق 
و معتبر نش��ان می ده��د، بلکه 
می تواند ب��ه طرز چش��مگیری 
موجب دیده شدن یا حتی متمایز 
شدن کس��ب وکار ش��ما در این 

شبکه تجاری شود. 

دسترسی راحت 
کاربران به لینکدین

در رابط��ه ب��ا همین 
موض��وع پوری��ا روحی، 
تبلیغ��ات  کارش��ناس 
گفت و گ��و  در  برن��د  و 
ام��روز«  »فرص��ت  ب��ا 
می گوی��د: ش��بکه های 
اجتماع��ی و به خصوص 
لینکدین به دلیل قابلیت 
ب��االی انتش��ار محت��وا 
ابزاره��ای خوب��ی برای 
توس��عه برند شرکت ها 
ب��ه  آنه��ا  بازاریاب��ی  و 

ش��مار می روند. تع��داد زیادی از 
ش��بکه های اجتماعی در کشور 
ما به ط��ور عادی قابل دس��ترس 
نیس��ت، ام��ا ش��بکه لینکدین 
متف��اوت ب��ا دیگر ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت، دسترس��ی به 
این ش��بکه به راحتی برای تمام 
کاربران ایرانی امکان پذیر است. 
با پیوستن به این شبکه اجتماعی 
کارب��ران می توانن��د به اف��راد، 
مشاغل، اخبار، اطالعات جدید و 
 دیدگاه های مختلفی که می تواند 
در ارتقای حرفه ای آنها تاثیرگذار 

باشند، دسترسی پیدا کنند. 
می کن��د:  خاطرنش��ان  او 
لینکدی��ن جامع��ه ای از اف��راد 
متخصص اس��ت که عمدتا با دو 
هدف در این شبکه حضور دارند؛  
ه��دف اول، آش��نایی و ارتباط با 
متخصصان هم رشته و حضور در 
گروه های متخصص و هدف دوم، 

پیدا کردن فرصت های ش��غلی 
متناسب با رشته خود. 

لینکدین فرصتی برای 
توسعه برند

ای��ن کارش��ناس تبلیغ��ات با 
اشاره به این موضوع که »مدیران 
می توانند از این ش��بکه مجازی 
برای گس��ترش رواب��ط تجاری 
خود اس��تفاده کنند« می افزاید: 
لینکدی��ن ی��ک ابزار در دس��ت 
مدی��ران کس��ب وکارها ب��رای 
آشنایی های اولیه با متخصصان 
و ش��رکت های ح��وزه تخصصی 
می تواند باش��د ی��ا ب��رای تداوم 
ارتباط ه��ای دنی��ای واقع��ی به 
کم��ک ابزارهایی ک��ه لینکدین 
در اختیار ق��رار می دهد یا حتی 
به منظور توسعه برند تخصصی در 
میان متخصصان دیگر می توان از 
لینکدین استفاده کرد. این شبکه 
اجتماعی یکی از بهترین فضاها 
برای معرفی فرصت های ش��غلی 
و جذب افراد متخصص موردنظر 
اس��ت. به کمک ابزارهای موجود 

در لینکدین می ت��وان تصویری 
خوب، ش��فاف و دقیق از شرکت 
به جوین��دگان کار به عنوان یک 
کارفرما ارائه داد. می توان با انتشار 
گزارش ها و تصاوی��ری از محیط 
کاری و همچنی��ن نمونه هایی از 
مسیرهای رشد کارکنان شرکت، 
برند کارفرمایی شرکت را در میان 

متخصصان ارتقا داد. 
روحی درباره اینکه »لینکدین 
در ب��ازار داخلی چق��در می تواند 
موفق باش��د« بی��ان می کند: در 
م��ورد محی��ط ای��ران همچون 
بسیاری از زمینه های نوین دیگر 
محدودیت هایی وج��ود خواهد 
داش��ت. ازجمل��ه اینک��ه برای 
دسترس��ی به امکانات بیشتر در 
لینکدی��ن باید اش��تراک ماهانه 
پرداخت ش��ود و طبیعتا کاربران 
ایران��ی ب��رای پرداخ��ت دالری 
با مش��کل مواجه می ش��وند؛ اما 

به هرح��ال امکان��ات پای��ه این 
ش��بکه اجتماعی به طور رایگان 
در اختیار عموم و ازجمله کاربران 
ایرانی قرار داده شده است که اگر 
از همین امکانات هم به درس��تی 
استفاده شود، می توان شاهد رشد 
کس��ب وکارهای مختلف ایرانی 

درزمینه های گوناگون بود. 
او با اش��اره به ای��ن موضوع که 
»لینکدی��ن امکانات وی��ژه ای را 
نسبت به سایر شبکه های مجازی 
در اختی��ار اهالی کس��ب وکار و 
به خصوص مدیران قرار می دهد« 
می افزاید: هر متخصص می تواند 
ب��ا امکان��ات بس��یار کارب��ردی 
لینکدین خ��ود را معرفی کرده و 
رزومه ای نس��بتا کامل و دقیق از 
خود ارائه دهد. با قابلیت هایی که 
لینکدین ارائه می کند این رزومه 
می تواند به یک ی��ا چندین زبان 
مختلف بوده و ام��کان خروجی 
گرفتن به صورت فایل pdf از این 
رزومه نیز وجود دارد. کارفرمایان 
درخواس��ت  می توانن��د  نی��ز 
نیروه��ای متخص��ص موردنظر 
خ��ود را ب��ا توضیحات 
و  مهارت ه��ا  دقی��ق 
درخواس��تی  س��وابق 
ارائه دهن��د، در همین 
کارفرمای��ان  جه��ت 
به راحت��ی ب��ه رزوم��ه 
متخصصان��ی  کام��ل 
درخ�واس���ت  ک����ه 
می دهن��د  هم��کاری 
خواهن��د  دسترس��ی 
داشت. ارس��ال پیام به 
کاربران و ش��رکت های 
هم��کار، ام��کان ایجاد 
نظرسنجی های مختلف 
و نمایش آگهی تبلیغاتی از دیگر 

امکانات لینکدین است. 
این کارش��ناس برن��د تاکید 
می کن��د: لینکدی��ن همچ��ون 
یک سیس��تم CRM )مدیریت 
ارتباط با مش��تری( قوی به شما 
اجازه می دهد تا یادداش��ت هایی 
در مورد هر ف��رد ب��ه پروفایل او 
اضافه کنی��د که فق��ط خودتان 
می توانید به عنوان نمونه ببینید 
چگونه و از کانال چه کس��ی با او 
آشنا شدید، چه نکات مهمی در 
مورد این فرد وج��ود دارد، برای 
ارتباط سازی بیش��تر چه کار باید 
کنید، می توانی��د برنامه قرارها و 
تماس های تلفنی ت��ان با این فرد 
را در پروفای��ل او وارد کنید و این 
قرارها می تواند به ش��ما و آن فرد 
Ou tییمیل ش��ود یا با تقوی��م 

look ش��ما س��ینک یا همسان 
شود. 

روح��ی درباره متف��اوت بودن 
اس��تفاده  لینکدی��ن در ای��ران 
نسبت به خارج از کشور می گوید: 
بیشترین کاربرد در میان کاربران 
ایرانی مربوط به اشتراک گذاری 
بح��ث  تخصص��ی،  محت��وای 
درب��اره موضوع��ات تخصصی، 
آشنایی های اولیه با متخصصان 
دیگر و مواردی از این قبیل است. 
متاسفانه به دلیل محدودیت های 
پرداخت دالر برای کاربران ایرانی 
و همچنین عدم اقبال گس��ترده 
ایرانیان از لینکدین، بس��یاری از 
قابلیت ه��ا و پتانس��یل های این 
ش��بکه اجتماعی همچنان برای 
مدی��ران و متخصص��ان ایران��ی 
ناشناخته مانده اس��ت. بسیاری 
از متخصصان ایران��ی پروفایلی 
در این ش��بکه ایجاد کرده اند اما 
متاس��فانه تعداد اندک��ی از آنها 
واقعا در این شبکه فعالیت دارند. 
دانش��گاه های ایرانی نیز حضور 
بسیار کمرنگی در این فضا دارند 
کما اینکه در مورد دانش��گاه های 
خ��ارج از ای��ران کامال ش��رایط 
متف��اوت ب��وده و آموزش ه��ا و 
مباحثه های حرفه ای و رایگان از 
طرف این دانشگاه ها در لینکدین 

ارائه می شود. 

لینکدین فضایی برای 
مشاوره

روح��ی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن 
موض��وع ک��ه »لینکدی��ن این 
فض��ا را می توان��د در اختی��ار 
مدی��ران ق��رار دهد ک��ه برای 
رفع مش��کالت مدیریتی از آن 
استفاده کنند« تصریح می کند: 
با اس��تفاده از فض��ای لینکدین 
مدیران می توانند مش��اوره های 
موردنیاز درزمینه های مختلف 
را داش��ته باش��ند و می توان به 
دنبال یک مشاور در این شبکه 
جست وجو کرد، یا حتی با طرح 
مس��ائل در گروه های تخصصی 
از دیگر متخصص��ان و مدیران 
درخواس��ت ک��رد ت��ا تجربه ها 
در  را  آموخ��ته های ش��ان  و 
اختیار ش��ما قرار دهند. افرادی 
هس��تند که اطالعات شان را به  
رایگان یا با دریافت هزینه هایی 
دهن��د.  ق��رار  اختیارت��ان  در 
مش��اوره گرفت��ن در لینکدین 
یک��ی از مواردی اس��ت که بین 
کاربران ایرانی بس��یار دست کم 
گرفته شده است، درصورتی که 
این ش��بکه پتانسیل های بسیار 
باالی��ی در این زمین��ه به دلیل 
حض��ور متخصص��ان باتجرب��ه 

دارد. 

بربری؛ تجمل گرایی با پارچه های 
شطرنجی

برب��ری)Burberry(  ی��ا باربری، ش��رکت کاالی 
لوکس و خانه مد بریتانیایی است که در زمینه طراحی، 
تولید و توزیع پوش��اک، ل��وازم آرایش��ی، عینک های 
آفتابی، لوازم جانب��ی، عطر و ترکیب��ات معطر فعالیت 

می کند. 
درسال 1856 توماس بربری انگلیسی این برند را به 
دنیا معرفی ک��رد. طراحی های چهارخان��ه معروف این 
برند و آن شوالیه سوار بر اس��ب لوگویش همواره مورد 
توجه ش��یک پوش ها واقع شده اس��ت. در سال 1911 
Burberry لباس های اموندس��ن، نخستین شخصی 
را که به قط��ب جنوب رس��ید، طراحی ک��رد. هرچند 
توماس یک انگلیسی زاده بود ولی به آب و هوای بارانی 
انگلیس عادت نداش��ت و مدام از اس��تخوان درد که در 
فصول بارانی به س��راغش می آمد، ناالن ب��ود. او پس از 
مراجعه به دکتر برای دردهای روماتیس��می مفاصلش 
دانست که با پوشیدن بارانی پالستیکی می تواند تا حد 
زیادی این دردها را سامان بخشد. او به فکر اختراع یک 
پارچه جدید افت��اد که از آن نوعی بارانی نخی درس��ت 
کند که عالوه بر محافظت در برابر ب��اران، مانع تنفس 
پوس��ت بدن نیز نش��ود؛ بنابراین پارچه مقاوم و جدید 
»گاباردین« را در س��ال 1880 ابداع کرد و البته با این 

کار به شهرت زیادی رسید. 
در س��ال 1890 اتفاق جالبی افتاد. خانواده سلطنتی 
انگلیس و ارتش انگلس��تان هم به ای��ن برند عالقه مند 
شدند و فرماندهان و س��ربازان ارتش بریتانیا در جنگ 
جهان��ی اول لباس های ض��دآب بربری مانن��د بارانی و 
ترنچ کت مع��روف بربری را به تن می کردن��د. این برند 
آنقدر به ذائقه خاندان س��لطنتی خوش آمد که خاندان 
 س��لطنتی نیز حک��م مخص��وص س��لطنتی انتصاب 
  )Royal Warrants of Appointment(
را ب��ه نش��ان تایید ب��ه توماس برب��ری داد. ط��رح این 
یونیفورم های ش��بیه بارانی بعد از جن��گ مورد توجه 
مردم عادی قرار گرفت و تا امروز هم بس��یار محبوبیت 
دارد. توماس بربری در سال 1914 از طرف وزارت دفاع 
انگلستان استخدام شد تا یونیفورم فرماندهان ارتش را 
طراحی کند. طرح چهارخانه Burberry که متشکل 
از رنگ های کرم، س��فید، مش��کی و قرمز اس��ت برای 
نخستین بار به عنوان آس��تر همین یونیفورم ها استفاده 
شد. در 1891 دومین ش��عبه بربری در لندن افتتاح و 

به عنوان دفتر مرکزی شرکت معرفی شد. 
در س��ال 1955 فروش��گاه های بزرگ یونیورس��ال 
)Great Universal Stores(  یا همان GUS  نام 
تجاری بربری را خریداری کرد، ولی در آن زمان مدت ها 
بود ک��ه پارچه منحصر به ف��رد بربری ب��دون هیچ گونه 
تغیی��ری در س��طح بین الملل��ی به فروش می رس��ید 
و متناس��ب با تغییرات مد پیش نرفته ب��ود. از آنجا که 
لباس ها و طرح های بربری دیگر خالقیتی نداشت، بازار 
فروش کم و محدودش او را به س��مت س��قوط سرازیر 
می کرد. ب��ازار نیاز به طرح��ی جدید داش��ت تا توجه 
همگان را به س��مت خود جلب کند تا اینکه در س��ال 
1997 رز م��اری براوو آمریکایی، به س��مت مدیرعامل 
جدید بربری منصوب ش��د و همه چی��ز را تغییر داد و 
برنامه جدی��دی برای آینده ش��رکت تدوی��ن کرد. رز 
ماری ش��کل جدیدی به بربری داد و کمک کرد تا این 
نام در کنار نام های بزرگ مد دنیا قرار گیرد. کمپین های 
تبلیغاتی با اهداف دقیق و به روز کردن طرح لباس ها و 
استفاده از پارچه شطرنجی س��نتی بربری، این برند را 
مورد توجه افراد خوش لباس مع��روف و طرفداران مد، 
مانند ویکتوریا بکهام و کیت ماس قرار داد. بری بری با 
تغییراتی که در شیوه مدیریتی و طراحی به وجود آورد 

توانست به یک کاالی تجمالتی تبدیل شود. 
میلیارد  در س��ال 2002 ارزش این نام تجاری به 1/5 
دالر رس��ید. در س��ال 2006 رز ماری بازنشسته شد و 
آنجال آرنتس، جانشین او ش��د. رز ماری در طول دوره 
مدیریت خود در بربری کمک بسیاری به ارتقای این نام 
در دنیای مد کرد و سهم بزرگی در موفقیت شرکت در 
تسخیر بازارهای جهانی داشت. طراحی های چهارخانه 
معروف این برند و آن شوالیه سوار بر اسب لوگویش در 
کنار مارک های محبوبی مثل فن��دی و گوچی همواره 
مورد توجه ش��یک پوش ها واقع شده اس��ت. این برند با 
فروش انواع لباس، تزیینات جانبی و عطر در میان مردم 

جایگاه ویژه ای دارد. 
برن��د Burberry در پای��ان س��ال 2010 با 473 
فروش��گاه در 48 کشور دنیا به فروش��ی معادل 1.279 

میلیارد دالر دست پیدا کرد. 
امروز Burberry چهار برند زیرمجموعه دارد: 

Burberry Prorsum  ک��ه گران تری��ن برن��د 
مجموعه است و در ش��وهای لباس به نمایش گذاشته 

می شود. 
Burberry London  برن��د لباس های رس��می 

مجموعه. 
Burberry Brit  شناخته شده ترین برند مجموعه 

که بسیار محبوب نسل جوان است. 
Burberry Sport  همان ط��ور ک��ه از نام��ش 
پیداس��ت برند لباس های غیر رسمی مجموعه است که 

هدف اصلی اش نوجوان ها ست. 

این ش��رکت در حال حاضر عالوه بر طراحی و تولید 
کاال، مالک ش��بکه ای از 497 بوتیک و ش��عبه فروش، 
در 50 کشور جهان است. در س��ال 2013 برند بربری، 
از س��وی اینتربرند، در رتبه 77 از باارزش ترین نام های 
تجاری جهان، ش��ناخته شد. بخش��ی از سهام شرکت 

بربری در بازار بورس لندن مبادله می شود. 

چهارشنبه
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 هدی رضایی 
پاسخ کارشناس؛ سامان کاشی: 

اعتقاد دارم آنچه بیش از ش��یوه، ابزار و تکنیک در زمینه 
اجرای تبلیغات فرهنگی مهم است، تفکر و استراتژی پشت 
این فرهنگ سازی اس��ت. باید باور کرد جنس این تبلیغات 
با تبلیغ کاال وخدمات متفاوت اس��ت. این تبلیغات از جنس 
چیپس و شیشه ش��وی نیس��ت که فون��ت ب��ه کار رفته در 
بسته بندی را عوض کنند و س��پس به بازار ارائه شود. آنچه 
تبلیغات فرهنگی نهادها، ارگان ها و سازمان ها را در طول این 
سال ها بدون بیننده نگه داشته است ابزارهای استفاده شده 

ATL، BTL و TTL این مراکز نبوده ،بلکه عدم ش��ناخت 
مخاطب و سبک زندگی او بوده اس��ت. تبلیغات فرهنگی از 
جنس نسخه پیچی و نسخه تجویز کردن نیست. وقتی این 
تفکر وجود دارد با بهترین ابزارها هم نتیجه حاصل نمی شود. 
پیش از انتخاب شیوه و ابزار تبلیغ باید حقایق جامعه و سبک 
متداول زندگی قشر متوسط را در نظر گرفت. وقتی دغدغه 
مسافر مترو و اتوبوس پیدا کردن جایی برای ایستادن است 
)هر چقدر فش��رده( تبلیغ کتاب خواندن در وس��ایل نقلیه 
عمومی موفق نمی شود. در تبلیغات فرهنگی یک یا چندین 
»ارزش« به تفکر مخاطبی پیشنهاد می شود که با یک تلفن 
همراه از آخرین اخبار و رویدادهای جهان با خبر است. وقتی 

تصاویر بسته بندی محصوالت طراحی شده در ایران که کپی 
بس��ته بندی محصوالت خارجی هس��تند در اپلیکیشن ها 
به عنوان گاف های تبلیغاتی دس��ت به دس��ت می شود، این 
گاف ها در تبلیغات فرهنگی به سوژه خنده و استهزا تبدیل 
می شود و شکس��ت مطلق می خورد. با رعایت فاکتورهایی 
همچون ش��ناخت دقیق س��بک زندگی مخاطب و جامعه، 
خالقیت )نه بومی س��ازی تبلیغات فرهنگی سایر کشورها( 
و همچنین استمرار و تداوم این تبلیغات، تنها در بلند مدت 
می توانیم ش��اهد تغییراتی در فرهنگ یک جامعه باش��یم 
و تبلیغات این حوزه نی��ز با در نظرگرفتن چنین مس��ائلی 

موفقیت آمیز خواهد بود. 

بازاریابی محصوالت فرهنگی

پرس�ش: مدیر یک موسس�ه فرهنگی هس�تم؛ با توجه به ورود رس�انه های جدید عالق�ه  مخاطبان امروزی نس�بت به محصوالت 
فرهنگی به خصوص کتاب کم شده است، برای ایجاد انگیزه در مشتریان تصمیم گرفته ام تبلیغاتی در این حوزه انجام دهم. لطفا در 

این زمینه مرا راهنمایی کنید. 
کلینیک کسب و کار

11 نکته مهم در تجارت

اصلی تری��ن دلیلی ک��ه باعث ض��رر در کس��ب و کار 
می ش��ود، نداش��تن دان��ش و آگاه��ی الزم از فض��ای 
بازارهای هدف اس��ت. بعضی از کارآفرینان موفق قبل از 
راه اندازی کس��ب و کار خود به دقت بازار را رصد می کنند 
و کمبود های آن را شناسایی و س��پس اقدام به راه اندازی 
کس��ب و کار می کند. در ادامه ب��ه 11 نکته مه��م برای 

موفقیت هر تجارت اشاره می کنیم. 
t1 در کشور ما هیچ نیرویی به اندازه شایعه پراکنی بر 
قیمت محصوالت تاثیر نمی گذارد، اما باید در نظر داشت 
ش��ایعات با وجود اینکه می توانند بر ب��ازار تاثیر بگذارند 
گاهی وقت ها بازار روی خوش به شایعات نشان نمی دهد! 

نباید از شایعات پیروی کرد. 
t2 تمامی کارآفرینان مبتدی ک��ه ایده هایی در ذهن 
دارن��د دچار چن��ان رویاپردازی نس��بت به ط��رح خود 
خواهند شد که تمامی خطرهایی را که در مسیر آنها قرار 
گرفته نخواهند دید. آنها فکر می کنند طرح آنها بهترین 
ایده دنیاس��ت و هیچ وقت دچار شکس��ت نمی شوند اما 
باید در نظر داشته باشند یک طرح خوب به تنهایی کافی 
نیس��ت. اگر یک ایده خوب بدون استراتژی های خاص و 
پیچیده در مرحل��ه اجرا قرار گیرد در هم��ان ابتدای کار 
شکس��ت خواهد خورد. این نوع افراد تنها چیزی که در 
جلوی چشمان شان جلوه می کند س��ود حاصل است و 

چیزی به عنوان زیان در ذهن آنها وجود ندارد. 
t3 افراد مبتدی که همیش��ه به دنبال س��ود هستند 
با توجه به خبرهای اقتصادی که در رس��انه ها منتش��ر 
می ش��ود دس��ت به تجارت های عجوالنه و غیر عقالنی 
می زنند که زیان آن در کوتاه مدت قابل جبران نیس��ت. 
در صورت نداشتن تجربه و اش��راف کامل نسبت به خبر 
و موضوع آن، از معامله در زمان هایی که بازار تحت تاثیر 

خبر است اجتناب کنید. 
t4 تمامی تاجران از متضرر شدن در فضای کسب و کار 
وحشت دارند، مخصوصا مبتدی ها که توان مالی پایینی 
دارند این امکان برای آنها وجود دارد که با نخستین زیان 
از فضای رقابتی بازار حذف شوند. افرادی که با برنامه های 
نوین و پیش��رفته وارد بازار می ش��وند باید از ترس��یدن 
در معامل��ه دوری کنن��د، ترس عاملی بی معناس��ت که 
تنها می تواند جلوی سودهای بیش��تر شما را سد کند. با 
بازار منطق��ی برخورد و ت��الش کنید که قب��ل از انجام 
معامله، هنگام انج��ام معامله و بعد از آن احساس��ات بر 

تصمیم گیری شما تاثیر گذار نباشد. 
t5 بدون مدیر استراتژی، کسب و کار خود را راه اندازی 
نکنید. مدیر استراتژی کسی است که شما را از مسیر های 
اشتباه بازمی دارد و راه درست را به شما نشان می دهد تا 
در کمترین زمان و با کمترین هزین��ه به مقصد خود در 

تجارت دست یابید. 
t6 بسیاری از کارآفرینان با وجود اینکه می دانند روش 
تجارت آنها اشتباه اس��ت اما مجددا آن روش را انتخاب 
می کنند، حس تعصب نسبت به انتخاب روش در تجارت 
آینده ای به جز تباهی و ضرر در بر ندارد. بعضی مواقع که 
احساس کردید روش ش��ما با توجه به مکان و زمانی که 
در آن قرار گرفته اید دیگر جوابگو نیست بالفاصله تدبیر 

دیگری بیندیشید. 
t7 توجه نک��ردن به کلیه مراحل تج��ارت می تواند 
یک��ی از دالیل از بی��ن رفتن س��رمایه باش��د. تمرکز 
مداوم روی قیمت ها امری کس��الت آور و خسته کننده 
اس��ت اما غفلت و بی توجهی نیز می تواند عواقب بدی 
برای موجودی حس��اب داش��ته باش��د. درصورتی که 
تمای��ل دارید معامل��ه ای انجام دهید براس��اس روش 
خود ش��رایط بازار را زیر نظر بگیرید و خ��ود را درگیر 
معامالت متع��دد نکنید چرا که با ای��ن کار تمرکز را از 

بعضی معامالت خود می گیرید. 
t8 برخی از کارآفرینان با وجود انتخاب مسیر درست 
در تج��ارت و زمینه مناس��ب برای ف��روش محصوالت 
و به دست آوردن س��ود، در زمان مناسب دست به انجام 
فعالیت ه��ای تجاری نمی زنن��د و مدام در پی به دس��ت 
آوردن قیمت های بهتر هستند، این افراد سعی می کنند 
مدت زیادی بازار را زیر نظر بگیرن��د اما در زمان الزم وارد 
معامله نمی ش��وند و اگر در حرکت بازار تغییری حاصل 
شود تنها چیزی که نصیب آنها می شود افسوس خوردن 

است. 
t9 حتما تا به حال با افرادی مواجه ش��ده اید که چون 
چندین بار کاری را به درستی انجام داده اند فکر می کنند 
همیشه شرایط بر وفق مرادشان اس��ت، تصور می کنند 
بازار در دس��تان آنهاس��ت و فریب س��ودهای گذشته را 
خورده و پل شکس��ت خویش را می س��ازند. بازار اگر در 
جهت آنها حرکت نکند با آن لجب��ازی می کنند یا از بازار 
و معامله خود عصبانی می ش��وند اما هی��چ فکر معقولی 
برای خروج از بحران نمی یابند. راه حل این افراد اجتناب 
از اعتماد به نفس کاذب اس��ت. هر میزان و هرچه معامله 
سودآور داشتید در زمان حال به فراموشی بسپارید و تنها 
تالش کنید در مقابل معامالت حال حاضر خود بهترین و 

معقول ترین تصمیم را بگیرید. 
t10 س��پردن معامالت به اما و اگ��ر، برگرفته از رفتار 
قماربازان است. معامالت خود را مدیریت  و  برای بهبود 
آنها تالش کنید و آنها را زیر نظر بگیرید. مطمئن باشید 
با شانس نمی توان در بازارهای تجاری موفق شد. دانش، 
تجربه و مدیریت معامالت از مهم ترین عوامل موفقیت در 
معامالت هستند. سرمایه خود را به بخت و اقبال نسپارید. 
t11 از معام��الت کارآفرین��ان دیگ��ر برداش��ت و 
الگوبرداری نکنید، شرایط حساب، دیدگاه و دالیل افراد 
با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت اس��ت. هر کسی 
حتی در صورت اس��تفاده از پیش بینی دیگران مسئول 
حساب خویش است، تا حد امکان از تحلیل خود پیروی 

کنید. 

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

حکایت برندها

شبکه های اجتماعی و به خصوص 
لینکدین به دلیل قابلیت باالی انتشار 
محتوا ابزارهای خوبی برای توسعه 

برند شرکت ها و بازاریابی آنها به شمار 
می روند. تعداد زیادی از شبکه های 
اجتماعی در کشور ما به طور عادی 

قابل دسترس نیست، اما شبکه لینکدین 
متفاوت با دیگر شبکه های اجتماعی 

است، دسترسی به این شبکه به راحتی 
برای تمام کاربران ایرانی امکان پذیر 

است

امیر کاکایی

مزایای شبکه مجازی لینکدین برای کسب وکارها

سایتی که می تواند بانک اطالعاتی جامع مدیران باشد

مسلم نوری

مدیریت امروز BRAND



 63,644,30شاخص کل
121,52میزان تغییر
B 2,847,441,410ارزش بازار

B 641,176ارزش معامالت
M 316,400حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,46930,83مدیریت س. امید
3,31219,74پتروشیمی مبین

3,14318,1نفت و گاز پارسیان
)12,51(7,068گروه مپنا

2,45211,26سرمایه گذاری غدیر

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 15,50038,750ح. پتروشیمی خارک

B 3755,040ح. سرمایه گذاری خوارزمی
B 2,9924,888نوسازی و ساختمان تهران

B 1,8574,261بیمه دانا
B 1,6594,095ح. کشت و صنعت پیاذر

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 13,523103,516نفت پارس

B 6,0067,034فوالد خراسان
B 5,3284,684سیمان خزر

B 7,9294,497محصوالت پارس
B 11,8243,779سیمان دورود

درصد قیمتنام کامل شرکت
2,24910,19لیزینگ ایران
2,5013,99چینی ایران

9673,98کمک فنر ایندامین
1,9403,97سرمایه گذاری بوعلی
15,4383,93سیمان اصفهان

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3,78(2,314دوده صنعتی پارس

)3,56(6,412جوشکاب یزد
)3,24(3,074نسوز پارس
)2,95(1,612بیمه ملت
)2,93(3,011ایران کیش

ارزشحجمنام کامل شرکت
M25,506 B 29,450بانک صادرات
M18,414 B 21,691پارس خودرو
M21,903 B 21,236سایپا دیزل

M70,290 B 21,221پتروشیمی مبین
M6,923 B 10,819سرمایه گذاری ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M70,290 B 21,221پتروشیمی مبین
M29,024 B 9,389س. صنعت نفت
M25,506 B 29,450بانک صادرات
M21,903 B 21,236سایپا دیزل

M20,569 B 4,346پاالیش بندرعباس

 727,20شاخص کل
0,50میزان تغییر

B 2,325,193ارزش معامالت
M 144,081حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
)1,26(8,304پتروشیمی جم
16,9710,54نفت پاسارگاد

)0,51(1,636س. پتروشیمی ایرانیان
)0,48(36,403پتروشیمی مارون
1,5180,47بانک گردشگری

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شرکت ها و مجامع

روز  معامللالت  جریللان  در 
سه شللنبه بازار سللهام با وجود 
کاهش حجم و ارزش معامالت، 
شللاخص کل بورس 121 واحد 
رشللد کرد. افزایش شاخص کل 
در کنللار کاهش حجم معامالت 
نشانه ضعف بازار است؛ نکته ای 
که الکساندر الدر از آن به عنوان 
بللازار بدون  پیشللروی فرمانده 
پشللتیبانی سللربازان حجم یاد 
می کنللد و چنین پیشللروی ای 
محکوم به شکسللت خواهد بود 
مگللر این که در روزهللای آینده 
حجم هم شللروع به رشد کند.

در شرایطی که کمبود نقدینگی 
بازار سهام احساس می شود  در 
میللان  دارایی هللا  جابه جایللی 
تعداد محدودی از شللرکت های 
حقوقللی در نمادهللای با ارزش 
بللاالی بللازار برای مثبللت نگه 
بورسللی  نماگرهللای  داشللتن 
جالللب اسللت. در عیللن حللال 
گذشللته  روزهللای  همچللون 
حقوقللی  شللرکت های  برخللی 
بازارگردانللی  محللدود  به طللور 
سللهام شللرکت های موجود در 
سللبد دارایی های خود را پیش 
بردنللد. این در حالی اسللت که 
هنوز هیللچ خبللری از حمایت 
بانک هللای  شللده  داده  وعللده 
بللزرگ از بورس وجللود ندارد. 
ازجمللله خبرهای مهم پیرامون 
بازار سهام، اجرایی شدن دامنه 
مجاز نوسان روزانه قیمت سهام 
 از 4 درصللد بلله 5 درصللد از 
روز شنبه دوم خرداد ماه است. 
در عیللن حال همزمللان با این 
رویللداد، روال انتشللار اطالعات 
همه شللرکت های تحت نظارت 
سللازمان بللورس هللم تغییللر 
می کنللد و طللی آن از شللنبه 
آینده هملله گزارش ها به صورت 
مستقیم در سامانه کدال منتشر 
می شللود که منجر بلله کاهش 

زمللان توقف نماد شللرکت ها و 
افزایللش شللفافیت و همچنین 
شللرکت ها  مسللئولیت  افزایش 
خواهد شد و اهمیت تحلیل در 
تصمیم گیری های سهامداران را 

افزایش خواهد داد. 

رشد اندک شاخص 
آیفکس

شللاخص  گللذشلللتله  روز 
فرا بورس )آیفکس( با رشد اندک 
به 727 واحد رسللید و سللهام 
شللرکت های نفللت پاسللارگاد، 
بانک گردشللگری، پاالیش نفت 
تهران و شللیراز بیشترین تاثیر 
مثبت را در شللاخص فرابورس 
 داشللتند. همچنین در معامالت 
بیشللترین  سه شللنبه  روز 
بلله  افزایللش قیمللت مربللوط 
سللهام شللرکت های تولیددارو، 
البللرز بالللک و بیملله سللامان 
بود و در سللوی دیگللر بازار هم 
سیمان  کی بی سی،  شرکت های 
سبزوار و تاسیسللات راه آهن با 
بیشللترین کاهش قیمت سهام 
مواجه شللدند. حق تقدم بانک 

گردشگری با معامله 53 میلیون 
سللهم بلله ارزش 31 میلیارد و 
800 میلیللون ریال بیشللترین 
حجللم و ارزش معامللالت روز 
گذشته را به خود اختصاص داد. 
در جریللان معامللالت فرابورس 
ایران، 144 میلیون ورقه بهادار 
به ارزش 2 هزار و 375 میلیارد 
ریال مورد دادوستد قرار گرفت.

 
معامالت بازار سهام؛ 

مثبت اما بی رمق
روز گذشللته معامللالت اکثر 
گروه هللا در بللازه مثبللت انجام 
بسللیار  معامالت  امللا  گرفللت، 
بی رمللق و کم جانللی را در بازار 
بورس شللاهد بودیللم. در گروه 
انبوه سللازی در پللی معامللالت 
روزهللای  پرحجللم  و  مثبللت 
نیللز  سه شللنبه  روز  گذشللته، 
معامللالت مثبت آغاز شللد اما 
شللاهد افللت قیمللت در برخی 
نمادهللای گروه از اواسللط بازار 
بودیم. سللرمایه گذاری مسللکن 
توسعه  بین المللی  شمال شرق، 
سامان گسللتر  و  سللاختمان 

اصفهان نمادهای منفی گروه در 
پایان معامالت بودند و با معامله 
5میلیون سللهم، سرمایه گذاری 
بیشترین  مسکن شمال شللرق 
حجم معامالتی گروه را داشت. 
در گللروه بانللک و موسسللات 
اما  مثبت  معامللالت  اعتبللاری 
در  گرفللت.  انجللام  کم حجللم 
پایان معامللالت به جز نمادهای 
بانک ملللت، بانک پارسللیان و 
بانک اقتصاد نوین سللایر نمادها 
در بللازه مثبت قللرار گرفتند. با 
معامله 29 میلیون سللهم، بانک 
صللادرات ایللران پرحجم تریللن 
نماد معامالتللی گروه بود. بانک 
گردشگری از اوایل بازار با صف 
 خرید همراه شد و با صف خرید
1,5 میلیونی روز معامالتی را به 

پایان رساند. 

کاهش قیمت جهانی نفت 
و چالش های گروه پاالیشی

سللاخت  و  خللودرو  گللروه 
قطعات همسللو بللا رونللد بازار 
مثبللت معامللله شللد و صنایع 
ریخته گللری ایللران تنهللا نماد 

منفی گللروه در پایان معامالت 
بود. بللا معامللله 21,6 و 21,2 
میلیون سللهم، پارس خودرو و 
سللایپا دیزل بیشترین معامالت 
گللروه را بلله خللود اختصللاص 
دادند. سللایپادیزل روز گذشته 
تا سللقف قیمت نیز صعود کرد. 
خودروسللازی  گروه  مدیرعامل 
افزایش  از درخواسللت  سللایپا، 
حللدود 15 درصدی محصوالت 
شللورای  به  خودروسللازی  این 
گفللت:  و  داد  خبللر  رقابللت 
قیمت هللای تمام شللده خود را 
اعالم کردیم و آنها نیز بررسللی 
خواهند کرد و سللپس نظرشان 
عیللن  در  می کننللد.  ابللالغ  را 
خودروهای  تولیللد  خللط  حال 
H300 و H200 از محصوالت 
خودروسللاز چینی برلیانس روز 
خودروسازی  گروه  در  سه شنبه 
سللایپا به طور آزمایشی آغاز به 
کار کرد که می تواند بر نماد این 
گروه در بازار سهام تاثیر بگذارد. 
در گروه محصوالت شللیمیایی 
معامالت متعادل انجام گرفت. 

با معامله 17 میلیون سللهم، 
سرمایه گذاری  پتروشیمی  گروه 
حجللم  بیشللترین  ایرانیللان 
معامالتی گروه را داشت. افزایش 
سرمایه شرکت پتروشیمی شیراز 
میلیللون  مبلللغ2,550,000  از 
 5,100,000 به مبلللغ  ریللال 
میلیون ریال )از محل مطالبات 
و آورده نقدی مبلغ 2550000 
میلیللون ریللال( در تاریللخ 27 
مرجع  در  اردیبهشت ماه 1394 
ثبت شللرکت ها به ثبت رسیده 
اسللت. در گروه پاالیشی قیمت 
معامللالت  در  نفللت   جهانللی 
روز گذشته هشت سنت کاهش 
یافللت و هر بشللکه نفللت برنت 
دریای شللمال در برابر 66 دالر 
و 19 سللنت معامللله شللد که 
می تواند بللر این گروه تاثیر گذار 

باشد.

بازار بورس مثبت، اما بی رمق

شاخص کل؛ پیشروی فرمانده بدون سرباز

ایلن�ا- در پللی بازدیللد هیات 
بلندپایلله اقتصادی کشللور ایتالیا 
از بللورس کاالی ایللران، طرفین بر 
توسللعه همکاری هللای تجللاری و 
اقتصادی بین دو کشللور از طریق 
بللورس کاالی ایران و اسللتفاده از 
ظرفیت تللاالر صادراتی این بورس 
بللرای صادرات کاالهللای ایرانی به 

ایتالیا تاکید کردند. 
بللا توجه به برناملله دولت ایتالیا 
برای توسللعه مناسبات اقتصادی با 
اقتصادهای نوظهور، هیات بلند پایه 
اقتصادی کشللور ایتالیا به ریاست 
جورجیللو جوانولللی، رییس بخش 
هفتللم وزارت توسللعه اقتصللادی 
ایتالیللا و همراهی معللاون و مدیر 
بخللش همکاری هللای بین المللی 
آژانس بازرگانی خارجی این کشور 
)ICE(، دبیللرکل انجمللن تجارت 

خارجی ایتالیا )AICE( و مشللاور 
انجمن تجللارت خارجی ایتالیا، در 
نشست مشللترکی با مدیران ارشد 
بورس کاالی ایران شرکت کردند. 

حسین پناهیان در این نشست با 
اشاره به کارکردهای بورس کاالی 
ایللران در اقتصللاد ملللی و اعتقاد 
دولت ایران به مکانیسللم عرضه و 
تقاضللای بللورس کاال در خصوص 
نقش تعیین کننللده این بورس در 
شفاف سللازی بازار کاالهای ایرانی 
صحبت کرد و گفت: بورس کاالی 
ایران به عنللوان یکللی از نهادهای 
بازار سللرمایه ایران، طی سال های 
اخیر توسللعه پرشللتابی را تجربه 
کللرده اسللت و در حللال حاضللر 
سللهمی  پتروشللیمی  محصوالت 
عمده در معامالت بورس کاال دارد 
و محصوالت فلزی و معدنی نیز در 

جایگاه بعدی قرار دارند. همچنین 
بخشللی از این محصوالت از طریق 
تللاالر صادراتی این بورس به خارج 

از کشور صادر می شود. 
فرانچسکو پنسابنه، مدیر بخش 
آژانس  بین المللی  همکاری هللای 
 )ICE( ایتالیا  بازرگانی خارجللی 
نیز با بیان اینکه سللفر ما به ایران 
در راستای پروژه راهبردی توسعه 
مناسللبات اقتصادی ایتالیا و ایران 
صورت گرفته اسللت، گفت: ورود 
هیللات اقتصادی ایتالیا به کشللور 
ایران براسللاس مطالعلله و ارزیابی 
دقیقی بوده اسللت که ما نسللبت 
به پتانسللیل های اقتصللادی ایران 
داشللته ایم. وی با تاکیللد بر اینکه 
ایللران نخسللتین کشللور هللدف 
پروژه راهبردی توسللعه مناسبات 
اقتصللادی ایتالیللا بللوده اسللت، 

توضیح داد: ایران دومین شللریک 
تجللاری ایتالیللا در گذشللته بوده 
اسللت و ما تالش داریم باتوجه به 
فصل جدید سیاسللی که در پیش 
است، مناسللبات تجاری خود را با 
ایران توسللعه دهیم و بدون شک 
بللورس کاالی ایران می تواند یکی 
از دروازه های توسعه و هموار سازی 
مناسللبات تجاری ایللران و ایتالیا 

باشد. 
 مدیللر بخللش همکاری هللای 
بین المللی آژانس بازرگانی خارجی 
ایتالیا در ادامه گفللت: بورس های 
کاالیی در جهان به عنوان نمادهای 
اقتصاد مدرن به شللمار می روند و 
ما درصدد شناسایی امکان واردات 
مسللتقیم کاالهای ایرانی در حوزه 
شللامل  هیدروکربوری  مشللتقات 
اوره و پلی اتیلللن، مللواد معدنی و 

آهنی، مرمر، سللنگ های تزئینی و 
سیمان به ایتالیا هستیم و معتقدیم 
می توان از ظرفیللت تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران برای این منظور 

استفاده کنیم. 
 گفتنی اسللت در این نشسللت 
مشللترک، فرصت هللای همکاری 
بین بورس کاالی ایران و نهادهای 
تجاری کشللور ایتالیا در خصوص 
تجللارت محصوالت پتروشللیمی، 
سیمان، سللنگ آهن، فلزات و سایر 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشللور 
مورد بررسللی قرار گرفت و طرفین 
بر فراهم سللاختن بسللتر مناسب 
برای ارتباط بورس های دو کشللور 
و همچنین آشللنایی شللرکت ها و 
تولیدکنندگان ایتالیایللی و ایرانی 
با معامالت در بازارهای دو کشللور 

استقبال کردند. 

طی بازدید هیات بلند پایه اقتصادی کشور ایتالیا از بورس کاالی ایران مطرح شد 

صادرات کاالهای ایرانی به ایتالیا از طریق بورس کاالی ایران

دلیل رفتار هیجانی افراد حقیقی  در بورس

چهارشنبه
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جدیدترین اظهارنظر رییس سازمان 
بورس درباره عرضه  اولیه سهام

محمد فطانت فرد، رییس سازمان بورس اوراق بهادار 
در حاشللیه همایش همدلی و همزبانللی اتاق بازرگانی 
ایللران، درباره مشللکالت عرضه اولیه سللهام در بازار و 
گالیه سهامداران به نحوه تخصیص آن، تاکید کرد: برای 
بررسی مشکالت عرضه های اولیه دستور توقف آن را تا 
خردادماه دادم. فطانت فرد گفت: در این زمینه نرم افزاری 
تهیه خواهد شد تا مشکالت فعلی به طور کامل برطرف 
شللوند. رییس سللازمان بورس اوراق بهادار با اشللاره به 
 جزییللات این نرم افزار، تاکید کللرد: عرضه های اولیه در 
نحوه تخصیص سللهام دچار اشللکاالتی بود که نرم افزار 
فعلی به ایجاد عدالت بیشتر در بازار کمک خواهد کرد. 

محمد حسن نژاد و ابراهیم نکو، 
عضو شورای عالی بورس شدند

اعضای جدید شللورای عالی بورس انتخاب شللدند. 
در صحن علنی مجلس مورخ 29 اردیبهشللت ماه 94، 
محمد حسللن نژاد و ابراهیم نکللو به عنوان عضو جدید 
شللورای عالی بورس انتخاب شدند. محمد حسن نژاد 
نماینللده مرند و جلفا با کسللب 102 رای از 134 رای 
ماخوذه به عنوان عضو شورای عالی بورس انتخاب شد. 

 دامنه نوسان 5 درصدی از 
دوم خرداد اعمال می شود

علی صحرایی، معاون بازار شللرکت بورس از افزایش 
دامنه مجاز نوسللان روزانه قیمت سللهام و اوراق بدهی 
پذیرفته شللده به 5 درصد و دو برابر شدن دامنه مجاز 
نوسان روزانه قیمت حق تقدم سهام به 10 درصد از روز 
دوم خردادماه جاری خبر داد. معاون بازار شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران با بیان اینکه عالوه بر شفافیت یکی از 
اولویت های سهامداران موضوع نقدشوندگی است افزود: 
با توجه به اینکه کمترین دامنه نوسللان در بورس های 
دنیا متعلق به بورس کشللور ماست، بنابراین باید خود 
را به استانداردهای بورس های جهانی نزدیک کنیم. وی 
تاکید کرد: هر چه دامنه نوسان روزانه قیمت ها در بورس 
بازتر باشللد نقدشللوندگی بازار نیز بهبود خواهد یافت، 
به عالوه اینکه این موضوع قدرت تحلیل سللهامداران را 
نیز افزایش می دهد. صحرایی اضافه کرد: در حال حاضر 
رفتار توده وار در بازار سرمایه کشور حاکم است و زمانی 
که دامنه نوسللان روزانه قیمت ها در بورس زیاد باشللد 
معامله گران به صف های خریدوفروش برخورد نمی کنند 
و به دور از رفتار هیجانی، نسبت به خریدوفروش سهام 

خود اقدام خواهند کرد. 

عرضه بلوکی سهام سرمایه گذاری 
نفت قشم در بازار سوم فرابورس

بلوک 51 درصدی سهام شرکت  سرمایه گذاری نفت 
قشم، 11 خردادماه در بازار سوم فرابورس ایران عرضه 
می شود. قیمت پایه هر سهم سرمایه گذاری نفت قشم 
کلله در مرحله قبل از بهره برداری قرار دارد، 27 هزار و 
44 ریللال و قیمت پایلله کل آن 819 میلیارد و 270 
میلیللون و 936 هزار ریال اعالم شللده و عرضه بلوکی 
سللهام این شرکت روز دوشللنبه 11 خرداد ماه 1394 
انجام می شللود. در ایللن دوره 30 میلیون و 294 هزار 
سللهم از 59 میلیون و 400 هزار سهم ثبت شده این 
شللرکت عرضه می شللود و کارگزاری خبرگان سللهام 
عرضه کننده این سهام خواهد بود ضمن اینکه سپرده 
حضور در این رقابت 24 میلیارد و 578 میلیون و 128 

هزار و 80 ریال در نظر گرفته شده است. 

ایرالکو به بورس کاالی ایران آمد
شللرکت آلومینیللوم ایللران  )ایرالکللو(، 800 تن 
شللمش هزارپوندی 99,75 را با قیمت پایه 69 هزار 
و 973 ریال روانه تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
بللورس کاالی ایللران کللرد. تاالر مذکللور همچنین 
شللاهد عرضه 15 هزار تن شمش بلوم شرکت فوالد 
خوزسللتان، با قیمت پایه 12 هللزار و 20 ریال بود. 
شرکت ذوب آهن اصفهان نیز با 75 هزار تن تیرآهن 
14و16، با قیمت پایه 14 هزار و 600 ریال، در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی حضور یافت. در این روز 
و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 64 هزار و 
248 تن انواع ماده پلیمری مجتمع های پتروشیمی 
اروند، امیرکبیر، ایالم، آبادان، آریاساسول، بندرامام، 
تندگویان، جم، غدیر، شازند، رجال، قائدبصیر، الله، 

مارون و مهر عرضه شد. 

کسب 2147 میلیارد ریالی سود 
خالص گروه صنعتی بارز طی یک سال

شرکت گروه صنعتی بارز در دوره 12 ماهه منتهی 
به 29 اسللفندماه سال مالی 93 مبلغ 9 هزار و 170 
میلیارد و 767 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش 
کسللب کرد. از درآمد این شللرکت بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 
2 هزار و 733 میلیارد و 568 میلیون ریال رسللید. 
از سللود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی 
 کسللر و درآمدهللای عملیاتی اضافه شللد و معادل 
2 هللزار و 525 میلیارد و 942 میلیون ریال سللود 

عملیاتی به دست آمد.

شاخص کل بورس 121 واحد 
دیگر رشد کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
سه شنبه بازار سهام با 122 واحد رشد در ارتفاع 63 هزار 
و 644 واحدی ایسللتاد. شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 
51 واحد، شللاخص کل  )هم وزن( 32 واحد و شللاخص 
قیمت )هم وزن(29 واحد با رشللد مواجه شدند. شاخص 
30 شللرکت بزرگ چهار واحد، شاخص آزاد شناور191 

واحد و بازار اول 85 واحد رشد را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره228 www.forsatnet.irمدیریت سهام

از نگاه کارشناسان

در  اقتصللاد  وزیللر   – ف�ارس 
اتللاق بازرگانی ایران دلیل سللقوط 
نماگرهللای بورس را بروز رفتارهای 
هیجانی افراد حقیقی فعال در این 
بللازار پرهیاهو اعالم کللرد و گفت:  
»برخی افراد با انتشللار برخی اخبار 
تصمیمات عجوالنه ای می گیرند که 
توصیه می کنیم برای حضور در بازار 
سهام برمبنای اطالعات و مشورت 
با افللراد متخصللص تصمیم گیری 
کننللد.« بللورس اگللر امللروز بللا 
هیجللان زده  حقیقی  سللهامداران 
مواجه شللده،  به دلیللل مولفه ها و 
عواملی اسللت که به بروز این رفتار 
دامن زده اسللت.  سهامدار حقیقی 
به طللور ناخللودآگاه از خللود رفتار 

هیجانی بروز نمی دهد،  مگر زمانی 
که با از دسللت دادن اعتماد شاهد 
باالرفتن ریسک های موجود باشد.  
در حال حاضر ریسک تصمیم های 
یک شللبه در حوزه های تصمیم گیر 
کالن مدیریتللی از موضللوع تاثیر 
مثبت بیانیه هسته ای فراتر رفته و 
واکنش انفعالی متولیان بازار سهام 
در مواجهلله بللا این ریسللک ها بر 
رفتار هیجانی معامله گران این بازار 
دامن زده اسللت.  بازار سهام ایران 
با دو مشللکل اساسللی عدم اعتماد 
سللهامداران و کمبللود نقدینگللی 
مواجه اسللت.  تا زمانی که موضوع 
اعتماد گریزپای سللرمایه گذاران در 
بازار سللهام به سرانجام امنی دست 
نیابللد،  نمی توان انتظللار چندانی 
برای سرازیر شللدن نقدینگی تازه 

در شللریان این بازار داشللت.  نحوه 
واکنش متولیان بازار سللهام ایران 
در روزهللای آغازیللن سللال نللو با 
سللرمایه گذارانی که به بهانه بیانیه 
امیدوار کننللده هسللته ای در لوزان 
دوبللاره عالقه مند به حضور در بازار 
سللهام شللده بودند،  درس بزرگی 
بود که شللاید برای عللدم تکرار آن 
باید سرلوحه متولیان جوان بر سر 
کار آمللده در بازار قللرار داد.  وقتی 
متولی بللازار سللهام در مواجهه با 
نقدینگللی 960 میلیللارد تومانللی 
سرازیر شده در بازار سهام دست و 
پای خللود را گم می کند و با وجود 
میللل باطنی رفتارهایللی در جهت 
از دسللت دادن آن بلله جای حفظ 
کردنش انجام می دهد،  نباید انتظار 
داشللت که سللرمایه گذار خرده پا و 

حقیقی هللای از همه جا بی خبر این 
بازار با احساس اندک تهدیدی برای 
سللرمایه خود،  هیجللان زده از بازار 
خللارج شللود.  رفتارهایی همچون 
محدودیت سفارش خرید یا فروش 
برای کارگزاران یا اعالم عجیب 20 
عرضه اولیه سللهام در روزهایی که 
بازار نیللاز به بازیابی خللود پس از 
داشت،   رکود کمرشللکن  یک سال 
نتیجه ای جز کاهللش بی اعتمادی 
سللهامداران نخواهللد داشللت.  در 
که سهام شللرکت های  شللرایطی 
بزرگ بورسللی بللا 50 درصد افت 
قیمت و حتی بیشللتر مواجه شده 
بودند،  به نوعی سهم های موجود در 
بازار را به عرضه های اولیه ای تبدیل 
کرده بود که برای جذب پول جدید 
لحظه شللماری می کردند.  اما اعالم 

عرضه های اولیه جدید انگیزه مجدد 
برای خریداران تازه نفس را کور کرد.  
چنین رفتارهایللی بر هیجان زدگی 
سللهامداران حقیقی که همواره به 
رفتار حقوقی هللا و بازیگران بزرگ 
این بازار می نگرنللد،  خواهد افزود.  
در حللال حاضللر بازیگللران بزرگ 
بورس یا همللان حقوقی ها با وجود 
بازار  متولیان  درخواست های مکرر 
سهام ازجمله وزیر اقتصاد مبنی بر 
حمایت از این بازار،  راه و روش یک 
دهه گذشللته را می پیمایند.  مدارا 
بللا رفتار کللج دار و مریللز نهاد ها و 
بازیگران ماجراجو که سر ناسازگاری 
با جریللان مدیریتی جدیللد دارند،  
چیزی جز افزایش هزینه برای بازار 
سهام و بی اعتمادی گسترده در این 

بازار ندارد. 

فرابورس

بورس کاال

بابک آموخته
مشاور سرمایه گذاری

دریچه



بر اس��اس آخرین گزارش 
انجم��ن جهان��ی ط��ا ک��ه 
اردیبهش��ت   24 پنجش��نبه 
94 منتش��ر ش��د، تقاض��ای 
جهان��ی ط��ا در س��ه م��اه 
اول 2015 نس��بت ب��ه س��ه 
م��اه اول 2014 ب��ا کاه��ش 
ی��ک  درصدی ب��ه 1079.3 
ت��ن رس��ید . بر اس��اس این 
گزارش، رش��د اقتصادی در 
هند و آمریكا نتوانس��ت مانع 
از کاه��ش تقاض��ای طا در 

بخش جواهرات ش��ود . 
ب��ازار ط��ا در س��ه ماه��ه 
نخس��ت سال 2015 نشان از 
تع��ادل در عرض��ه و تقاضای 
ای��ن فلز گرانبها دارد . اگرچه 
ش��رایط تقاض��ای طا از یک 
ب��ازار به ب��ازاری دیگر تغییر 
ک��رده، ام��ا در مجم��وع این 

تغیی��رات در عرضه و تقاضای 
کل به تعادل رسیده است . در 
سه ماهه نخست سال 2014 
تقاض��ای ط��ا 1089.9 تن 
بوده که در س��ه ماهه مش��ابه 
امس��ال  )س��ال 2015( ب��ه 
1079.3 ت��ن کاه��ش یافته 
اس��ت . این کاهش 10.6 تنی 
تقاض��ای  بخ��ش  از  عمدت��ا 
جواه��رات اس��ت.  اما در این 
دوره در بخش سرمایه گذاری 
10.8 ت��ن افزای��ش تقاض��ا 

به وجود آمده است .
 در نمودار1 تقاضای طای 
جهانی در سه ماه اول 2015 
و مقایسه آن با سه ماه مشابه 
سال 2014 و همچنین دلیل 
این تغییر نش��ان داده ش��ده 
اس��ت . همچنین در جدول1 
کاه��ش و افزای��ش تقاضا در 
هریک از بازارهای مصرفی در 
مقایسه با دوره مشابه سه ماه 

اول سال قبل بیان شده است . 
تقاضای طال در بخش 

جواهرات
در ج��دول2 مصرف جهانی 
جواه��رات  بخ��ش  در  ط��ا 
 ن��ش���ان ده�ن�ده ک��اه��ش
 3 درصدی تقاضا در سه ماه اول 
2015 نس��بت به دوره مشابه 
س��ال قبل اس��ت . ای��ن میزان 
به 600.8 تن رس��یده اس��ت 
ام��ا همچنان ب��االی میانگین 
پنج س��اله  )570.3 تن( قرار 
دارد . تقاضای جواهرات حدود 
3 درصد در سه ماهه اول سال 
2015 نس��بت به سال 2014 
کاهش داشته است . این تقاضا 
به دلیل تغییر شرایط بازارهای 
منطق��ه ای، رش��د اقتصادی و 
تغیی��رات قیمتی ایجاد ش��ده 
اس��ت . هند ب��ا 27 تن کاهش 
مص��رف، بیش��ترین کاهش را 
داش��ته اس��ت. )جدول 1 و 2 

- نمودار 1(
حوزه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در طا توسط 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
بورس��ی  )ETF( در سه ماهه 
اول 2015 نس��بت ب��ه دوره 
مش��ابه سال گذش��ته 11 تن 

افزایش داشته است . 
کش��مكش ها در ای��ن دوره 
در اتحادی��ه اروپ��ا مبن��ی بر 
خ��روج یون��ان از ای��ن حوزه 
موج��ب افزای��ش تقاض��ا در 
بخش س��رمایه گذاری شد . در 
جدول3 تقاضای طا در بخش 
جواهرات در س��ال 2014 به 
تفكی��ک دوره های س��ه ماهه 
آن و همچنی��ن س��ه ماه��ه 
اول 2015 در چن��د کش��ور 
خاورمیان��ه و همچنی��ن کل 

جهان  آورده شده است.
در ج��دول4 تقاضای طا در 
بخش  سكه و شمش در سال 

2014 ب��ه تفكی��ک دوره های 
س��ه ماهه آن و همچنین س��ه 
چن��د  در   2015 اول  ماه��ه 
کش��ور خاورمیانه و همچنین 
کل جهان  آورده شده است. 

در ج��دول5 تقاضای طا در 
بخش  مصرفی در سال 2014 به 
تفكیک دوره های سه ماهه آن و 
همچنین سه ماهه اول 2015 در 
چند کشور خاورمیانه و همچنین 

کل جهان  آورده شده است.
در جدول6 تقاضای واقعی طا 
در س��ال های 2010 الی 2014 
توسط بخش های مختلف آورده 
ش��ده اس��ت . همچنین در این 
ج��دول در دوره س��ه ماهه اول 
2015 نی��ز آمار تقاضای طا با 
ذکر هر بخ��ش متقاضی آورده 

شده است.
در ج��دول 7 ده کش��ور ی��ا 
موسسه دارای بیشترین ذخایر 

طا  آورده شده است.

بررسی روند تقاضای طال در ایران و جهان

چهارشنبه
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مجلس ختم اعتراض سهامداران حقیقی

ح��دود ی��ک هفت��ه از اعتراضات و تجم��ع برخی از 
س��هامداران حقیق��ی بازار س��رمایه کش��ور در مقابل 
تاالر ب��ورس تهران می گ��ذرد. به نظر می رس��د صدای 
فع��االن حقیقی این ب��ازار بیش از ی��ک روز به گوش 
مسئوالن نرس��ید و با وجود نمایش آن توسط سایت ها 
و خبرگزاری ه��ای داخلی و خارجی باز هم باید ش��اهد 
رخداده��ای گذش��ته باش��یم، ت��ا جایی ک��ه بعضی از 
دوس��تان با ذکر ضرب المثل بازی اشكنک داره از منظر 

باال به این تجمع آرام می خندند. 
از جمله خواس��ته های این فع��االن که می توان گفت 

خواسته بیشتر فعاالن این بازار است، عبارتند از:
1- بررس��ی دخالت های سلیقه ای ناظر بازار در نحوه 
بازگشایی نمادها و قیمت گذاری و قانون گره معاماتی

2- بررسی تخلفات صورت گرفته در عرضه های اولیه 
و معرفی متخلفان

3- دسترس��ی شفاف و یكس��ان عموم سهامداران به 
اطاعات و اخبار شرکت ها

4- جلوگیری از بس��ته شدن طوالنی مدت نمادها به 
بهانه های مختلف

5- جلوگیری از نوس��ان گیری صندوق توسعه بازار و 
عدم حمایت مناسب از سهام

6- برداشته شدن میزان نوسان قیمت سهام
7- امكان دو طرفه ش��دن معامات بازار س��هام مانند 
بازارهای جهانی و بازار آتی س��كه که سهامداران بتوانند 
در مواقع نزولی بازار با تحلیل خود از بازار سود کسب کنند

8- جلوگیری از عرضه های اولیه با توجه به ش��رایط 
کمبود نقدینگی

9- ع��دم حمای��ت صحیح صندوق توس��عه ب��ازار و 
نوسان گیری این صندوق در شرایط نامساعد بازار... 

ش��اید موارد دیگری هم در کنار این موارد بوده باشد 
که از قلم افتاده است.

اما حال ببینیم در مقابل، واکنش سازمان و مسئوالن 
چگونه بوده است: 

در عص��ر هم��ان روز وزیر اقتصاد جلس��ه وی��ژه ای با 
مدیران بانک ها ترتیب می دهند تا از بازار توسط بانک ها 
و به دور از حمایت صندوق توسعه بازار حمایت کنند. 
در صب��ح همان روز ک��ه خبر این تجم��ع در فضای 
مج��ازی و تاالر ب��ورس ته��ران پیچیده بود، ریاس��ت 
سازمان در نشست مطبوعاتی خبر از تعلیق عرضه های 

اولیه تا اواخر خرداد ماه می دهد. 
س��ازمان دس��تور دسترس��ی مس��تقیم به ناش��ران 
صورت ه��ای مال��ی در س��امانه ک��دال را می ده��د تا 
س��هامداران بتوانن��د بدون فوت وقت ای��ن اطاعات را 

بررسی کنند. 
مجلس اعام آمادگی می کند تا توس��ط کمیس��یون 
اص��ل 90 موضوع تحقیق و تفحص از س��ازمان بورس 

اوراق بهادار را کلید بزند. 
سوال اینجاس��ت آیا انجام چنین تجمعاتی می تواند 

راه حلی برای این روزهای بازار سرمایه باشد؟ 
بای��د ای��ن نكته را در نظ��ر گرفت ک��ه ورود به بازار 
س��رمایه باید با آگاهی کامل همراه باش��د چرا که این 
بازار درصد ریس��ک بس��یار باالیی را در ذات خود دارد 
و برخاف س��ایر بازاره��ا این بازار ش��امل پارامترهای 
سیاس��ی و اقتصادی و حتی اجتماع��ی داخلی و بعضا 

بین المللی بسیاری می شود. 
گاهی اوقات یک جمله در دنیای سیاس��ت می تواند 
بزرگ ترین تغییرات را در بازارهای سرمایه ایجاد کند.

پس باید به نوس��ان قیمت که بزرگ ترین جذابیت و 
عامل هیجان این بازار اس��ت احترامی ویژه گذاش��ت و 
حاضران در این بازار ذات بازار که دارای نوسانات مثبت 
و منفی اس��ت را بپذیرند که قطع��ا حضور در این بازار 

نشانه پذیرفتن این ریسک به شمار می آید.
از ط��رح ش��عار معترضان در هفته گذش��ته کس��ی 
نمی تواند این گونه اس��تنباط کند که این تجمع جهت 
فش��ار به مس��ئوالن برای مثبت کردن بازار بوده است 
کم��ا اینكه در این یک هفته بازار ه��م افزایش قیمتی 
محسوسی را مش��اهده نكردیم و عمده شعار معترضان 

نسبت به عدم شفافیت در این بازار بوده است. 
ش��اید عده ای از اینكه وزیر اقتصاد دستور حمایت از 
این بازار را داده اس��ت خوشحال شوند ولی به شخصه 
ای��ن حمای��ت را نوعی دخالت در ب��ازار می بینم که در 

مغایرت با روح این بازار است.
بزرگ ترین مش��كل این بازار ع��دم اطمینان به بازار 

است و نه هیچ موضوعی دیگر. 
چ��ه ایرادی داش��ت اگر در روز تجم��ع حداقل یكی از 
مدیران سطح پایین یا میانی سازمان بورس اوراق بهادار به 

میان آنها می رفت و صحبت های شان را شنوا بود؟
واقعا پیش��انی اقتصادی کشور ارزش طی مسیر کردن 
چند پله از طبقات باالیی تاالر تا کف خیابان یا طی طریق 

یک مدیر از میدان ونک تا خیابان حافظ را نداشت؟ 
حداقل ش��اید تماسی تلفنی هم مرحمی بر آالم این 
عزیزان می بود که ش��اید قدری آرام ش��وند که توسط 

مدیران دیده می شوند.
مهم ت��ر ازهم��ه بیان��ات مق��ام معظ��م رهب��ری و 
رهنمودهای ایشان درخصوص اقتصاد مقاومتی و تكیه 
ب��ر مردم در اقتصاد چه جایگاهی دارد؟ آیا کنترل تورم 
و نقدینگی با س��وزاندن سرمایه های بورسی سهامداران 
حقیقی باید انجام شود. آیا واقعا کاهش حداقل 30هزار 
میلیارد از س��رمایه بیت الم��ال در ارزش بازار بورس و 
سوخت شدن این مبلغ در چند ماهه اخیر و در نگاهی 
کان و بلند مدت تر مبلغی در حدود 120 هزار میلیارد 
تومان از ابتدای نزول شاخص در سال 92 پس از عنوان 
شدن بازار حبابی فس��ادی کمتر از اختاس های کان 

این دوره و زمانه کشور عزیزمان است. 
آری بزرگ ترین مشكل بازار ما عدم اعتماد و چندوجهی 
صحبت ک��ردن مقامات اقتصادی دولت هاس��ت که خود 
آنچ��ه عنوان می کنن��د را در دل اعتقادی ندارند. آیا واقعا 
فس��اد در بازار دیده نمی ش��ود که مس��ئوالن در نهایت 
خونس��ردی در شبكه های خبری س��یما عنوان می کنند 
که ما هیچ گونه فسادی در این سازمان شاهد نبودیم، اگر 
هیچ گونه فسادی را مدیران عزیز سازمان نمی بینند پس 
چرا معامات را در تایم بازار توسط رییس محترم سازمان 

در نماد مبین باطل کردند؟ 
این ب��ازار و فعاالن آن قطع به یقین با نوس��انات بازار، 
نامایمات سیاس��ی و تمامی این موارد به شدت تاثیر گذار 
بر بازار آشنایی دارند و قطع به یقین بر سر در تاالر حافظ 

کنار هم جمع نشدند که مسئوالن بازار را مثبت کنند.
تنه��ا ی��ک چیز را می ت��وان از این تجمع اس��تنباط 
کرد که خواس��ته این سرمایه گذاران چیزی جز عدالت 
نیست. ش��اید عدالت درعرضه سهام، عدالت ناظر بازار، 
عدالت رانت، عدالت خبر، عدالت وزیر، عدالت س��ازمان 

و. . . عدالت عدالت عدالت عدالت را خواستار بودند. 

این روزها عدد 8 چه می کند؟ 

هن��وز تكلیف پرونده هش��ت دقیق��ه پایانی بازی 
فوتبال تیم های تراکتورس��ازی تبریز و نفت تهران و 
احتمال تاثیرگذاری آن بر قهرمانی تیم فوالد مبارکه 
س��پاهان اصفهان برای اهالی ورزش مشخص نشده 
بود که پرونده هش��ت نفر خریدار سخزر برای اهالی 

بازار سرمایه باز شد. 

بازگشایی نماد شرکت س��یمان خزر در نخستین 
روز کاری بازار در این هفته جنجال آفرین شد. نماد 
س��خزر 19 اردیبهش��ت ماه، پس از نزدیک به س��ه 
هفته معامات کم حج��م در محدوده حداقل قیمت 
روزانه، برای برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه، 
ب��ازار را در قیم��ت  4007 ریال ترک کرد و با توقف 

نماد همراه شد. 
 مجمع این ش��رکت 21 اردیبهش��ت ماه برگزار 
ش��د و براس��اس تصمیم س��هامداران، مقرر ش��د 
690ری��ال ب��ه ازای ه��ر س��هم ب��ه س��هامداران 
ای��ن ش��رکت پرداخ��ت ش��ود. در نتیج��ه قیمت 
تئوریک این س��هم در روز بازگش��ایی در محدوده 
3317ری��ال ق��رار می گرف��ت. در نهای��ت در روز 
چهارش��نبه هفت��ه گذش��ته آگهی بازگش��ت این 
نماد به تاالر شیش��ه ای توسط ناظر بازار اعام شد 
ام��ا عدم تطبیق قیمت های پیش��نهادی خریدار و 
فروش��نده سبب شد تا بازگش��ایی این نماد تا روز 

کاری بع��د ب��ه تعوی��ق بیفت��د. 
روز یكش��نبه دوباره بازگش��ایی ای��ن نماد برای 
اهال��ی ب��ازار آگه��ی ش��د. مرحله پیش گش��ایش 
این بازگش��ایی از حوالی س��اعت 9:15 آغاز ش��د 
ام��ا تنها تع��داد اندک��ی خریدار برای این س��هم 
پیش��نهاد خری��د داده بودند. ام��ا در میان همین 
تعداد اندک نیز خریدارانی که تعدادشان از 9 نفر 
فراتر نمی رفت مش��تاق خری��د در مجموع 9هزار 
س��هم از این نم��اد در قیمت های بس��یار باالتر از 
قیم��ت بس��ته ش��دن و در محدوده 6ه��زار ریال 
)بیش از 80درصد باالتر از قیمت بس��ته ش��دن( 
بودند. بعد از گذش��ت حدود سه ساعت از مرحله 
پیش گش��ایش تغییر چندانی در دو طرف خریدار 
و فروش��نده رخ نداد و تنها ی��ک نفر از خریداران 
از خری��د خود در قیمت های نجومی انصراف داد و 
اندکی بر فش��ار فروش عرضه کنندگان افزوده شد 
تا قیمت مچینگ ت��ا محدوده 555 تومان کاهش 
یاب��د. اما جنجال از زمانی آغاز ش��د ک��ه ناظر با 
بازگش��ایی نماد این س��هم در قیم��ت 555تومان 
یعنی ب��ا افزایش ح��دود 67 درصدی نس��بت به 
قیمت بس��ته ش��دن نماد آن هم ب��ا معامله تعداد 
اندک 8هزار س��هم که توسط هش��ت نفر خریدار 
و س��ه نفر فروش��نده ص��ورت پذیرف��ت موافقت 
ک��رد. جالب اینكه بع��د از بازگش��ایی و با تعیین 
محدوده قیمتی برای حراج پیوس��ته س��هم، صفی 
بال��غ بر 490 هزار س��هم در قیم��ت 5328 ریال 
برای فروش این س��هم شكل گرفت و تا پایان بازار 
حتی یک برگ از آن خریداری نش��د. روز دوشنبه 
نی��ز این فش��ار فروش افزایش یاف��ت و نزدیک به 
2.5برگ از این س��هم در صف به فروش گذاش��ته 

ش��د که تنها 371 برگ از آن خریداری ش��د. 
براساس تبصره ماده 22 فصل ششم دستورالعمل 
نح��وه اج��رای معام��ات در ب��ورس اوراق بهادار، 
درصورتی ک��ه در دوره ح��راج ناپیوس��ته معامله ای 
ص��ورت نپذیرد ی��ا به دلیل غیر ع��ادی بودن قیمت 
کش��ف ش��ده یا حج��م اوراق بهادار معامله ش��ده، 
معامات انجام ش��ده در دوره حراج ناپیوسته توسط 
بورس تایید نش��ود، به تش��خیص ب��ورس و پس از 
اطاع رس��انی، حراج ناپیوس��ته موض��وع این ماده 
ب��رای یک بار دیگ��ر قابل تكرار اس��ت. به هر ترتیب 
در صورت عدم کش��ف قیمت، آخرین قیمت پایانی 
نماد معاماتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته 

خواهد بود. 
اما انتقادات ش��كل گرفته در رابطه با بازگشایی 
نماد س��خزر که ه��م از نظر قیمت و ه��م از نظر 
حجم غیر عادی بود با پاس��خی این چنینی توس��ط 
یک مقام مس��ئول مواجه ش��د که تنها عامل این 
روی��داد، عرض��ه و تقاضا و قیمت های ارائه ش��ده 
توسط طرفین بوده و بورس نمی تواند مانعی برای 
عرضه و تقاضا براساس رعایت مقررات ایجاد کند. 
وی در ادام��ه صحبت های خ��ود عنوان کرد، نماد 
این ش��رکت بع��د از برگزاری مجمع س��االنه، در 
چهارش��نبه گذش��ته با اس��تفاده از مكانیزم حراج 
ت��ک قیمتی آماده بازگش��ایی ب��ود که در آن روز 
انجام نش��د. به همین دلیل با توجه به لزوم انجام 
معامله در دومین روز بازگش��ایی نماد ش��رکت ها، 
نماد این ش��رکت باز و معامله سهام انجام گرفت. 
این مقام مس��ئول درباره غیرع��ادی بودن قیمت 
و حج��م معامل��ه نیز افزود: به ه��ر حال دو طرف 
فروش��نده و خری��دار تصمی��م گرفتند ب��ا چنین 
قیمت های��ی دادوس��تد کنن��د و از آنجا که در این 
معام��ات هش��ت خریدار حضور داش��تند، صحت 

معامات احراز ش��د. 
حال پرس��ش اینجاس��ت که مبنای کفایت وجود 
هش��ت خری��دار برای تایی��د صحت معامل��ه بر چه 

اساسی است؟ 
و دیگ��ر اینكه محفل بع��دی جنجال آفرینی عدد 

هشت احتماال کجا خواهد بود؟ 

نگاه کارشناس دریچه

 تغییر نسبت سال
 به سال

 تغییر سه ماهه اول
 2015 نسبت به

سه ماهه اول سال 2014

تقاضای طا3  درصد افزایش1 درصد کاهش

جواهرآالت8 درصد کاهش3 درصد کاهش

تكنولوژی11 درصد کاهش2 درصد کاهش

سرمایه گذاری63 درصد افزایش4 درصد افزایش

بانک های مرکزی و دیگر موسسات11 درصد کاهشبدون تغییر

عرضه طا 4 درصد کاهشبدون تغییر

تنسه ماه اول 2014سه ماه اول 2015             تغییر نسبت به سال گذشته

مجموع تقاضای جهانی 3600.8620.2 درصد کاهش

هند22150.8123.5 درصد افزایش 

چین10213.2236  درصد کاهش

جدول1-  تغییر تقاضای طال  )برگرفته از آخرین گزارش انجمن جهانی طال(

جدول2- تغییرات مصرفی طال در زینت آالت)تن(

جدول3- تقاضای طال در بخش جواهرات در خاورمیانه، ایران و جهان)تن(

جدول4- تقاضای طال در بخش سکه و شمش در چند کشور خاورمیانه، ایران و جهان)تن(

جدول5- تقاضای طال در بخش مصرفی در ایران، کشورهای خاورمیانه و جهان)تن(

جدول6- تقاضای واقعی طال توسط بخش های مختلف تقاضا در سال های 2010 تا 2014)تن(

جدول-7 میزان ذخایر 10 نگهدارنده اول طال

نمودار1- تقاضای طالی جهانی در سه ماه اول 2015 و مقایسه آن با سه ماه مشابه سال 2014

 مقایسه دوره
 مشابه سه ماهه

اول

 سه ماه
اول 2015

 سه ماه
 چهارم
2014

 سه ماه
سوم 2014

 سه ماه
دوم 2014

 سه ماه
اول 2014 2014 کشور

5 درصد افزایش 17.3 18 15 18.9 16.5 68.4 عربستان

8 درصد کاهش 16.5 10.6 10.4 17.2 18 56.2 امارات متحده

15 درصد کاهش 5 3.1 2.2 3.2 5.8 14.4 کویت

13 درصد کاهش 9.8 8.5 9.1 10.4 11.3 39.3 ایران

10 درصد کاهش 64.7 52.8 51 65.5 71.8 241.1 کشورهای خاورمیانه

3 درصد کاهش 600.8 655.1 591.6 590.2 620.2 2457.3 مجموع جهان

 مقایسه دوره مشابه سه
ماهه اول

 سه ماه اول
2015

 سه ماه چهارم
2014

 سه ماه سوم
2014

 سه ماه دوم
2014

 سه ماه اول
2014 کشور 2014

2 درصد افزایش 5 3.8 3.2 3.7 4.9 15.6 عربستان

2 درصد افزایش 3.3 2 2.1 2.7 3.2 9.9 امارات متحده

9 درصد کاهش 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 1 کویت

57 درصد کاهش 8.3 3 5 8.5 19.5 36.1 ایران

38 درصد کاهش 18.9 11.2 12.7 17.5 30.5 71.9 کشورهای خاورمیانه

10 درصد کاهش 253.1 262.5 223.4 237.1 281.5 1004.4 مجموع جهان

 مقایسه دوره مشابه سه
ماهه اول

 سه ماه اول
2015

 سه ماه چهارم
2014 سه ماه سوم 2014  سه ماه دوم

2014
 سه ماه اول

2014 2014 کشور

4 درصد افزایش 22.3 21.8 18.2 22.6 21.4 84 عربستان

7 درصد کاهش 19.8 12.6 12.5 19.9 21.2 66.1 امارات متحده

9 درصد کاهش 5.2 3.3 2.4 3.5 6.1 15.3 کویت

41 درصد کاهش 18.2 11.5 14.1 18.9 30.8 75.4 ایران

18 درصد کاهش 83.6 64 63.6 83 102.3 313 کشورهای خاورمیانه

5 درصد کاهش 853.8 917.6 815.1 827.3 901.7 3461.7 مجموع جهان

مجموع بانک مرکزی صندوق های سرمایه گذاری تکنولوژی  مجموع سکه و شمش و
سرمایه گذاری جواهرات سال

4213.3 79.2 459.9 421.1 1201.8 2051.5 2010

4728.1 480.8 427 236.4 1493.4 2090.5 2011

4690.3 569.3 379.1 306.3 1299.9 2135.6 2012

4436.3 625.5 354.1 -916 1702 2670.7 2013

4212.4 588 346.5 -183.8 1004.4 2457.2 2014

1079.3 119.4 80.4 25.7 253.1 600.8 سه ماه اول- 2015 

میزان  )تن( نگهدارنده های طال ردیف

8133.5 آمریكا 1

3383.4 آلمان 2

2814 صندوق بین المللی پول 3

2451.8 ایتالیا 4

2435.4 فرانسه 5

1238.3 روسیه 6

1054.1 چین 7

1040 سوییس 8

765.2 ژاپن 9

612.5 هلند 10

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

محمد رستمی

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه



ب��رای افراد صاحب س��رمایه همواره مهم 
اس��ت که س��رمایه های خود را به س��مت 
بازار هایی س��وق دهند که بیشترین بازدهی 
را با کمترین ریس��ک ممک��ن تجربه کنند. 
همین عامل همواره گره های تصمیم گیری 
را پی��ش روی س��رمایه گذاران قرار می دهد. 
این افراد به دنبال کسب سود بیشتر هستند 
و ب��ا رصد بازار ه��ای مختل��ف فرصت های 

سرمایه گذاری را شناسایی می کنند. 
 آنچه عمال در فضای اقتصادی کشور طی 
سال های اخیر رخ داده حاکی از آن است که 
جریان سرمایه گذاری در یک روند کاهشی 
قرار داش��ته است. اینکه چه بازار هایی برای 
سرمایه گذاری مناسب  هستند تا حد زیادی 
به این موضوع وابس��ته اس��ت ک��ه تعادلی 
در می��زان ریس��ک و بازده��ی فعالیت های 
س��رمایه گذاری برقرار شود. هرچند مقایسه 
ریسک و بازدهی در بازار برای افراد مختلف 
ب��ا درجه ریس��ک پذیری یا ریس��ک گریزی 
متفاوت تصمیمات متنوعی را در پی خواهد 
داش��ت اما به یقی��ن تصمیم گیری در یک 
فضای مطمئن و با ثبات بس��یار آسان تر از 
ش��رایطی است که نوس��انات و تغییرات در 
بازار بس��یار زیاد باش��د. از این رو شرایط با 
ثبات اقتصادی می تواند میزان ریس��ک های 
ب��ازار  را در  و غیر معم��ول  غیر س��اختاری 

کاهش دهد. 

نااطمینانی، عدم ثبات و کاهش 
سرمایه گذاری

ای��ران در  اقتص��اد  در ش��رایط فعل��ی 
وضعیت��ی ق��رار دارد که همچنان س��ایه 
اقتص��ادی  فضا ه��ای  بیش��تر  در  رک��ود 
احساس می ش��ود هرچند دولت در زمینه 
بازگرداندن فضای اطمینان و ثبات نسبی 
به فض��ای اقتص��ادی کش��ور تالش هایی 
را داش��ته اما ت��ا حد زیادی مش��کالت و 
موان��ع پی��ش روی صاحب��ان س��رمایه در 
وجود  همچن��ان  س��رمایه گذاری  فض��ای 
دارد. بالتکلیف��ی س��رمایه گذاران و ع��دم 
جهت دهی مناس��ب جریان سرمایه گذاری 
در کش��ور باعث ش��ده ت��ا س��رمایه های 
س��رگردان در فضا ه��ای غیر مول��د به کار 
گرفت��ه ش��وند و همین مس��ئله موجبات 
تش��دید ش��رایط رک��ودی را در اقتص��اد 

فراهم کرده اس��ت. 
از این رو نوسانات مقطعی و محرک هایی 
که برای تحریک جریان سرمایه گذاری در 
نظر گرفته ش��ده نتوانسته یک روند پایدار 
و باثب��ات را در بخش ه��ای تولید و مولد 
اقتص��اد به وج��ود آورد و همچن��ان بازار 
در ش��رایط انتظ��ار ق��رار دارد در چنین 
فضایی صاحبان س��رمایه ترجیح می دهند 
تا منتظر فرصت مناس��ب بمانند تا دست 

به کار ش��وند. 
دکتر بهروز خدا رحمی، دبیرکل نهاد های 
س��رمایه گذاری ایران در رابط��ه با وضعیت 
فعلی سرمایه گذاری کش��ور در گفت وگو با 
»فرصت امروز« می گوید: وضعیت اقتصادی 
کشور به ویژه در یک دهه گذشته در شرایط 
مناس��بی قرار نداشته و این امر موجب شد 
تا رون��د نگران کنن��ده ای به لح��اظ میزان 
س��رمایه گذاری به وجود آید. از طرف دیگر، 
سرمایه گذاری همواره با ریسک همراه است. 
افراد در جریان سرمایه گذاری به دنبال این 
هس��تند که بتوانند تناسبی میان ریسک و 

بازدهی برق��رار کنند و هرچه میزان تالطم 
بازار و بی ثباتی افزایش یابد طبیعتا ریسک 
موج��ود نیز افزای��ش می یاب��د و در نتیجه 
افراد متناس��ب با آن بازدهی بیشتری طلب 

می کنند. 
 وی می افزاید: آنچه در یک دهه گذش��ته 
در جریان س��رمایه گذاری در کشور تجربه 
نش��ده، آرامش و ثب��ات در اقتصاد اس��ت. 
همین امر س��بب ش��ده تا س��رمایه گذاران 
انتظار و توقع بازدهی بیشتری داشته باشند. 
وقتی اقتصاد در ش��رایطی قرار دارد که در 
برخ��ی از مواقع قیمت ها نص��ف یا دو برابر 

است  این  نشان دهنده  می شود 
اقتصاد  که شرایط بی ثباتی در 
حاکم است و تصمیم گیری در 
دشوار  بس��یار  شرایطی  چنین 
است. این فضای پرتالطم باعث 
می شود تا بازدهی های مثال 10 
تا 15 درص��دی هیچ جذابیتی 
برای فع��االن اقتصادی چه در 
ب��ازار س��رمایه و چه در س��ایر 

بازار ها نداشته باشد. آنچه که دولت یازدهم 
از ابتدای فعالیت خود تالش داش��ته و دارد 
ت��ا در فض��ای اقتصادی کش��ور حاکم کند 
ایجاد همین ثبات و آرامش در بازار است. 

خدارحم��ی ادام��ه می ده��د: از ط��رف 
دیگر نکت��ه ای که باید ب��ه آن توجه کرد 
این اس��ت که شرایط س��رمایه گذاری در 
ی��ک ب��ازار متالطم و ب��ازار آرام و باثبات 
متفاوت از هم است. بنابراین اگر افراد در 
یک بازار بی ثبات توقع س��ود 20 درصدی 
داش��ته باش��ند، انتظ��ار دارن��د در همان 
ابتدای کار یا هر چه س��ریع تر این بازدهی 
کس��ب شود چون مش��خص نیست که در 
آینده ش��رایط بازار چگونه رقم بخورد اما 
در ب��ازاری که ثبات در آن وجود داش��ته 
باش��د س��رمایه گذاران ب��ا امنی��ت خاطر 

بیش��تری س��رمایه گذاری خواهند کرد. 

سرمایه گذاری موفق با کاهش ریسک 
قابل کنترل 

هرچن��د عوامل متع��ددی در موفقیت یا 
ع��دم موفقیت یک جریان س��رمایه گذاری 
یا ش��کل گیری یک کس��ب و کار موثر است 
ام��ا مهم ترین نکته این اس��ت که ضعف و 
نقص��ان در هر یک از ای��ن عوامل می تواند 
ریس��ک س��رمایه گذاری ش��ما را افزای��ش 
دهد. اگر بخواهیم یک تقس��یم بندی کلی 
از ریس��ک های موجود در س��رمایه گذاری 

دس��ته  دو  می توانی��م  باش��یم  داش��ته 
ریس��ک های س��اختاری و غیر قابل کنترل 
و ریس��ک های قاب��ل کنت��رل را در نظ��ر 
بگیریم. به این ترتیب در هر کس��ب و کار و 
سرمایه گذاری بخشی از ریسک های موجود 
مرتبط ب��ا ماهیت صنعت و ب��ازار و عوامل 
غیر مترقبه اس��ت که عموم��ا در اختیار ما 
ق��رار ندارد. بخش دیگری از ریس��ک ها که 
عموما در اختیار ما قرار دارد و قابل کنترل 
اس��ت. لذا برای موفقیت کافی اس��ت روی 
این بخش کار برنامه ریزی کنید. در همین 
رابط��ه خدارحمی عن��وان می کند: ماهیت 
هر ب��ازار و فعالیت اقتص��ادی می طلبد که 
یک میزان از ریس��ک را داش��ته باش��د که 
مطرح  س��اختاری  ریس��ک های  به عن��وان 
اس��ت و عموما قاب��ل کنترل نیس��تند. اما 

عدم برنامه ریزی، عدم شناخت بازار، ضعف 
دانش فنی و مس��ائلی نظیر ای��ن می تواند 
ریسک س��رمایه گذاری را افزایش دهد. لذا 
در ش��رایط فعل��ی تنها کاری ک��ه می توان 
برای موفقیت در یک جریان سرمایه گذاری 
انجام داد کاهش ریس��ک های قابل کنترل 
اس��ت. از ط��رف دیگ��ر ش��ناخت کافی و 
مطالعه دقیق بازار عامل بسیار مهمی است 
که هنگام ورود به یک صنعت یا کسب و کار 

باید به آن توجه شود. 
 این کارش��ناس اقتصادی ادامه می دهد: 
ش��رایط رکود اقتصادی ایران باعث شده تا 
تحرک��ی در بازار ه��ا و جریان 
و  نده��د  رخ  س��رمایه گذاری 
به نظر نمی رس��د تا یک س��ال 
آینده اتفاق خاصی در بازار های 
مختلف رخ دهد. بنابراین الزم 
دید  با  س��رمایه گذاران  اس��ت 
بلند مدت و توقع کس��ب سود 
در ی��ک جریان بی��ش از یک 

سال تصمیم گیری کنند. 

 نبود فضای رقابتی و اختالل در 
سیستم فروش 

حض��ور در بازار ه��ای بین المللی نیازمند 
برنامه ری��زی در جه��ت بهب��ود کیفی��ت و 
ایج��اد ی��ک فض��ای رقابتی اس��ت. ضعف 
در سیس��تم های فروش و بازاریابی ش��اید 
مهم تری��ن نقط��ه ضع��ف اقتصاد ای��ران و 
تولی��دات داخلی برای حض��ور در بازار های 
جهانی اس��ت. خدارحم��ی می گوید: فضای 
غیر رقابتی تولید در س��ه دهه گذش��ته در 
اقتص��اد کش��ور باعث ش��ده ت��ا بنگاه های 
اقتصادی در جهت توس��عه ب��ازار و حضور 
در بازار های جهانی نیازی احس��اس نکنند 
و همین امر موجب شد تا حتی درکاال هایی 
که مزیت های نسبی در تولید آن داریم نیز 

موفق عمل نکنیم و محصوالت ما به صورت 
فله ای به کش��ور های دیگر صادر  شود و در 
یک جریان صادرات دوباره با بسته بندی های 
م��درن در بازار ه��ای بین الملل��ی به فروش 

می رسد. 
 دبیرکل کانون نهاد های س��رمایه گذاری 
کش��ور می گوید: عدم تن��وع در محصوالت 
صادراتی کش��ور نش��ان از جریان نامتوازن 
ب��ا  بای��د  بنابرای��ن  دارد.  س��رمایه گذاری 
برنامه ری��زی و ارائ��ه راهکار های تش��ویقی 
جری��ان س��رمایه گذاری در کش��ور طوری 
مدیریت ش��ود تا این تنوع س��رمایه گذاری 
در بخش هایی که در آن مزیت های نس��بی 
داریم به وجود آید. ضعف در صنایع تبدیلی 
و تکمیلی، صنعت بسته بندی، سیستم های 
بازاریابی باعث شده تا جایگاهی در بازار های 

جهانی نداشته باشیم. 
وی می افزای��د: البت��ه ب��ا اتفاقاتی که در 
فضای سیاسی کش��ور رخ داده قطعا زمینه 
برای حضور س��رمایه گذاران و ش��رکت های 
خارج��ی در کش��ور فراه��م می ش��ود. این 
موض��وع می توان��د ضعف ه��ای س��اختاری 
اقتصاد ایران را برجسته تر کند و مشکالتی 
را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورد. 
بنابرای��ن می توان انتظار داش��ت تا با ایجاد 
یک فض��ای رقابتی در آینده ای نزدیک یک 
جری��ان رقابتی جدید در فض��ای اقتصادی 
کشور شکل گیرد که می تواند کمک کننده 

باشد. 
 خدارحم��ی در پای��ان در توصی��ه ب��ه 
س��رمایه گذاران بالق��وه می گوید: صبوری و 
داشتن نگاه بلند مدت برای کسب سود یکی 
از نکات مهمی است که سرمایه گذاران باید 
به آن توجه جدی داش��ته باشند. با مطالعه 
و ش��ناخت کام��ل در بازار حض��ور یابند تا 
با کاهش ریس��ک های قابل کنترل مس��یر 

موفقیت را تسهیل کنند. 
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سرنخ

پتانسیل های مسی در ایران

کالف اول
توس��عه  س��ازمان   
و نوس��ازی مع��ادن و 
صنای��ع معدن��ی ایران 
که  اس��ت  کرده  اعالم 
امس��ال  فروردین  طی 
عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نشان می دهد 
میزان اس��تخراج سنگ مس در این مدت به بیش از 

12 میلیون تن رسیده است. 
همچنی��ن برپایه ج��دول آم��اری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، امسال دستیابی به 200 هزار تن مس 
کاتد و اس��تخراج س��نگ مس به رقم 51 میلیون تن 

هدف گذاری شده است. 
براساس گزارش سازمان بین المللی تحقیقات مس، 
سه کشور چین، ایران و هند در سال 2014 به عنوان 
شاخص ترین کش��ورها در زمینه رشد ظرفیت ذوب 
مس معرفی ش��دند. پیش بینی ش��ده طی پنج سال 
آین��ده معادن کوچک کش��ورمان بتوانن��د به میزان 
200 هزار تن کنسانتره مس به ظرفیت کشور اضافه 
کنند و ب��رای تحقق این مهم حداقل 2هزار میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری نیاز اس��ت و پیامد اش��تغال 

2هزار نفر را نیز فراهم خواهد کرد. 
بر این اس��اس ما هم در این کالف به عالقه مندان 
ای��ن حوزه پیش��نهاد می دهیم ب��رای تحقق اهداف 
مذکور وارد س��رمایه گذاری های مش��ترک با دولت 
شوند تا هم یک سرمایه گذاری مطمئن را برای خود 
رق��م بزنند و هم در رس��یدن به اه��داف این بخش، 

کمک کنند. 
ب��ه ع��الوه براس��اس بررس��ی ها می��زان ظرفیت 
نصب ش��ده صنایع پایین دستی مس کشور در حوزه 
مفتول، مقاط��ع، لوله و غیره ح��دود 940 هزار تن 
اعالم ش��ده اما به دلیل مصرف پایین در این بخش، 
بهره وری مربوط حدود 20 درصد گزارش شده است. 
پس براس��اس ای��ن عدم نیاز کش��ور می توان بخش 
زیادی از این تولیدات را صادر کرد که این مقوله هم 
فرصت های سرمایه گذاری مناس��بی را برای فعاالن 

بخش فراهم می سازد. 

کالف دوم
گردش��گری و سفر از 
دیرباز بخشی جدانشدنی 
از عالقه مندی های انسان 
بوده است که روز به روز 
ب��ر دامن��ه و اهمیت آن 
افزوده می ش��ود و در هزاره س��وم نیز به عنوان صنعت 
س��فید و پاک در جهان شناخته ش��ده و در این حوزه 
س��رمایه گذاری های کالن��ی انجام می ش��ود. در تمام 
مناط��ق جه��ان به لح��اظ مزیت های گردش��گری به 
این صنعت پرداخته می ش��ود و هر کش��ور، سرزمین 
و جامعه ب��ا توجه به توانمندی ه��ا و ذخایر فرهنگی، 
تاریخی، طبیعی، اجتماعی خود، زمینه های شکوفایی 

و بهره مندی از این بسترها را فراهم می آورد. 
امروزه، گردشگری نه فقط منبعی سرشار از درآمد 
و عامل��ی مه��م در رونق و توس��عه اقتصادی اس��ت 
بلکه بس��تری مهم و بنی��ادی در تعامالت فرهنگی، 
سیاس��ی و اجتماعی کشورها به ش��مار می رود و از 
این رو، رونق آن ب��ا جدیت زیادی دنبال و برای آن 

هدف گذاری و برنامه ریزی می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا در هم س��نجی با دیگ��ر انواع 
و  فرهنگ��ی  تاریخ��ی،  گردش��گری  گردش��گری، 
رو،  ای��ن  از  و  دارد  بیش��تری  جاذب��ه  طبیع��ت 
گردش��گران زیادی ب��ه آن گرایش دارن��د. ایران 
ه��م ب��ه دلی��ل برخ��ورداری از مناظ��ر طبیعی و 
آب و ه��وای چهار فص��ل، توانمندی ه��ای علمی، 
جاذبه های تجاری و... هرس��اله میزبان جهانگردان 

و بازدیدکنندگان بس��یاری اس��ت. 
ام��ا م��ا در ای��ن کالف ب��ه تعامل هر چه بیش��تر 
بخش خصوصی با دولت برای توس��عه گردش��گری 
و برنامه ریزی و به کارگیری سیاس��ت های مناس��ب 
در حوزه ه��ای فرهنگ��ی، اجتماع��ی، اقتص��ادی و 
سیاس��ی تاکید می کنیم تا با مدیریت در این حوزه 
حساس بتوانیم با هدف گذاری های بنیادی و پایدار، 
بسترس��ازی های متوازن و س��رمایه گذاری های خرد 
و کالن، می��ان دول��ت، بخ��ش خصوص��ی و مردم 
هماهنگ��ی ایجاد کنیم و به رش��د و گس��ترش این 

صنعت جامه عمل بپوشانیم. 

خبر

سرمایه های آموختنی

همیش�ه  موف�ق  و  باس�ابقه  س�رمایه گذاران  و  کارآفرین�ان  تجربه ه�ای 
باش�د،  س�رمایه گذاری  پرتالط�م  راه  ش�روع  ب�رای  روش�نی  چ�راغ  می توان�د 
ش�ده  پرس�یده  مه�م  س�وال  ای�ن  دنی�ا  موف�ق  کارآفرین�ان  از  رو  ای�ن   از 

»آرزو می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاس�خ یکی از این کارآفرینان را نقل می کنیم تا سرمشق 

راه تان قرار دهید...

من هیچ وقت شکست نخوردم من فقط 10 هزار راه پیدا 
کردم که به هدف نمی رسید.

توماس ادیسون

87

عباس نعیم امینی

تنظیم مقررات بانک سرمایه گذاری 
زیرساخت آسیا

س��رمایه گذاری  بان��ک  بنیان گ��ذار  کش��ور های 
زیرس��اخت آس��یا به رهبری چین، نشس��ت خود را 
ب��رای تصویب اساس��نامه و تنظیم مقررات این بنیاد 

بزرگ مالی آغاز می کنند. 
به گزارش ایرنا، نشس��ت س��ه روزه بنیان گذاران در 
س��نگاپور برگزار می ش��ود و قرار اس��ت ریاست نشست 
را معاون��ان وزی��ران اقتصادی س��نگاپور و چین برعهده 
گیرند. چین طرح این بانک را س��ال 2013 پیش��نهاد 
کرد و در اکتبر س��ال گذش��ته میالدی )مهر 1393(، 
21 کش��ور آس��یایی یادداشت تفاهمی در این باره امضا 
کردند. هم اکنون 57 کشور از قاره های مختلف، از جمله 
ایران، برای س��رمایه گذاری در این بانک اعالم آمادگی 
کرده اند. ایاالت متحده و ژاپن، به عنوان اقتصادهای اول 
و سوم جهان، حاضر به عضویت در این بانک تازه تاسیس 
نش��ده اند. بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، احتماال 
رقیب مستقیم بانک توسعه آسیا به رهبری ژاپن و بانک 
جهانی به رهبری آمریکا خواهد بود. نشست سنگاپور، 
پنجمی��ن همایش بنیان گذاران بانک س��رمایه گذاری 
زیرس��اخت آسیاس��ت. نحوه مدیریت بانک، میزان حق 
رای ه��ر ی��ک از اعض��ا، تاثیر و نقش بانک در طرح های 
سرمایه گذاری، فرآیندهای مالی و چگونگی جذب نیروی 
انسانی برای بانک، دستور جلسه نشست سنگاپور است. 

درگفت وگو با دبیرکل کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران مطرح شد 

بالتکلیفیسرمایهگذارانوازدسترفتنفرصتهایسرمایهگذاری

عدم تنوع در محصوالت صادراتی کشور نشان از جریان 
نامتوازن سرمایه گذاری دارد. بنابراین باید با برنامه ریزی و ارائه 

راهکار های تشویقی جریان سرمایه گذاری در کشور طوری 
مدیریت شود تا این تنوع سرمایه گذاری در بخش هایی که در آن 

مزیت های نسبی داریم، به وجود آید.

مع��اون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با اش��اره 
به ظرفیت های تجاری و فرصت های س��رمایه گذاری 
کشورمان، از تجار بخش خصوصی شیلی برای حضور 

در بازار اقتصادی ایران دعوت کرد. 
به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور 
خارجه، مجید تخت روانچی در دیدار معاون سیاسی 
وزارت رواب��ط خارجی ش��یلی، بر اهمی��ت روابط دو 
جانبه ایران با ش��یلی و کش��ورهای منطقه آمریکای 

التین تاکید کرد. 
 معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با اش��اره 
به ظرفیت های تجاری و فرصت های س��رمایه گذاری 
کشورمان، از تجار بخش خصوصی شیلی برای حضور 

در بازار اقتصادی ایران دعوت کرد. 
 وی با اش��اره ب��ه جایگاه و موقعی��ت جغرافیایی 
کش��ورمان در غرب آس��یا و همچنین توانمندی ها 
و زیرس��اخت های جاده ای و ریلی، توس��عه روابط 

ب��ا ایران را زمینه س��از حض��ور تجار ش��یلیایی در 
منطقه آس��یای مرک��زی و قفقاز برش��مرد و حوزه 
همکاری های علمی و فنی، دانش��گاهی و فرهنگی 
را از زمینه ه��ای مس��اعد ب��رای توس��عه روابط دو 

جانبه اعالم کرد. 
البه، معاون سیاس��ی وزارت روابط خارجی ش��یلی 
به همراه هیاتی از جمله س��فیر ش��یلی در نیویورک 
)س��فیر اکرودیت��ه در تهران( برای دی��دار با مقامات 

عالی رتبه کشورمان به تهران سفر کرده است. 

معاون حقوقی امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات 
گفت: باید فرصت های س��رمایه گذاری در اس��تان ها را 
پی��دا کنی��م و آنه��ا را به ص��ورت ش��فاف در اختی��ار 

بخش خصوصی قرار دهیم. 
به گزارش تس��نیم، نخس��تین جلس��ه هم اندیش��ی 
معاون��ت دولت، مجلس و امور هماهنگی اس��تان های 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در حاش��یه روز 
جهان��ی ارتباط��ات با حضور مدی��ران کل ارتباطات و 
فناوری استان ها برگزار شد. مرتضی براری در این جلسه 
اظهار داش��ت: با معرفی فرصت های سرمایه گذاری در 
این حوزه، از مش��ارکت بخش خصوصی و ش��رکت های 

دانش بنیان استقبال می کنیم. 
براری تصریح کرد: حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
و ش��کل س��رمایه گذاری در این حوزه همواره در حال 
تغییر بوده و به همین دلیل عالوه بر شرکت های بزرگ، 
ش��رکت های کوچک نیز با حمایت هایی می توانند در 

این عرصه فعالیت داشته باشند.
 وی شناس��ایی بنگاه ه��ای کس��ب و کار و ارائ��ه 
بانک های اطالعاتی منس��جم و همچنین مش��اوره 
ب��ه بخش خصوص��ی را ازجمل��ه راهکاره��ا ب��رای 
ایج��اد فرص��ت در کس��ب و کارهای نوین دانس��ت 
و در پای��ان گف��ت: م��ا از بخش خصوص��ی انتظ��ار 
داریم که ارائه دهنده خدمات باشد و در این میان 
وزارت ارتباط��ات، اعتب��ارات الزم را برای توس��عه 

زیرس��اخت های این بخش فراهم کند. 

دعوت تخت روانچی از شیلی برای حضور در بازار ایرانسرمایه گذاری ICT استان ها باید به بخش خصوصی واگذار شود
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کتابفروشی آنالین در جهان
از پول درآوردن با کتاب اضافی تا 

تاخت زدن کتاب های قدیمی
همیش��ه س��ایت هایی مث��ل آمازون ک��ه پر از 
کتاب ه��ای مختلف ب��ه ان��واع زبان ها و ب��ا انواع 
ب��رای  بوده ان��د، جذابی��ت خاص��ی  موضوع��ات 
کتابخوان ه��ا داش��ته اند. با این حال بس��یاری از 
کرم کتاب ه��ای ایران��ی برای خری��د آنالین کتاب 
با مش��کل روبه رو بوده ان��د و امکانات الزم را برای 

پرداخت اینترنتی بین المللی نداشته اند.
 البته س��ایت های ایرانی فروش کتاب بخشی از 
مش��کل را جبران کرده اند و ام��کان خرید آنالین 
را ب��رای ایرانی ها فراه��م کرده اند، ام��ا همچنان 
کتاب ه��ای خارج��ی زیادی از دس��ترس کاربران 
ایران��ی خارج اند و تنها عکس های ش��ان برای آنها 
قاب��ل رویت اس��ت اما در بس��یاری از نقاط جهان 
خرید آنالین کتاب از فروش��گاه های سراس��ر دنیا 

در جریان است. 
در ژوئی��ه 2010 تای��م گزارش��ی از روندی که 
خرید فروش آنالین کتاب طی کرده است منتشر 
کرد. بر این اس��اس آمازون که ف��روش آنالین را 
با کتاب ش��روع کرده بود نقط��ه مهمی در آغاز و 

پیشرفت این تبادالت است. 
در 16 ژوئی��ه 1995 آم��ازون تنها یک س��ایت 
تازه تاس��یس برای نقل و انتقال کتاب بود. اما چیز 
زیادی نگذش��ت که کار این سایت به یک تجارت 
عظیم تبدیل و به سراس��ر دنیا کشیده شد و مرز 

فعالیت های آن از انواع کاالها گذشت. 
کتابفروشی آنالین همه چیز را عوض کرد. حاال 
20 س��الی هست که کتابفروشان سنتی و تاجران 
قدیمی ش��روع به مبادله آنالین کت��اب کرده اند. 
هر روز س��ایت های جدیدی به ای��ن جریان وارد 
می ش��وند و بخش��ی از بازار آنالین کتاب ها را در 

دست می گیرند.
 تاملیTomely س��ال گذش��ته راه اندازی شد 
و هدف��ش ف��روش کتاب نویس��نده ها و ناش��ران 
مس��تقل اس��ت. آلپن وول��ف )Alpenwolf( که 
یکی از س��ازندگان بین المللی بازی است از طریق 
فروشگاه های داخلی بازی ها شروع به فروش کتاب 
کرده. کتابخانه های جدید در قالب اپلیکیشن ها هر 
روز به برنامه های تلفن های همراه اضافه می شوند 
و ب��ه خریداران کتاب ای��ن فرصت را می دهند که 
قب��ل از خرید کتاب ها آنه��ا را ورق هم بزنند و از 
محتوای شان باخبر شوند. این نوآوری ها در فروش 
اینترنتی کتاب هر روز ش��کل تازه ای پیدا می کند. 
در این میان هر فروش��نده ای که امکانات بیشتری 
برای تهیه و توزیع کتاب ها داش��ته باشد می تواند 

بار بیشتری برای خودش ببندد. 
بعض��ی از ایده های جدی��د هم برای اس��تفاده 
 دوب��اره از کتاب ه��ای دس��ت دوم اجرا ش��ده اند.

We Buy Books  یا  »ما کتاب می خریم« یکی 
از این ایده هاس��ت که در شرحش آمده :  »بحران 
اقتصادی باعث ش��ده بس��یاری از اف��راد به دنبال 
راه هایی برای پول درآوردن بیشتر بگردند. فروش 
آنالی��ن کتاب ها یک راه ایده آل اس��ت برای اینکه 
کم��ی پول اضافی به دس��ت بیاورید و صرف بهتر 
کردن س��فر آخر هفته خانوادگی تان کنید یا با آن 
کادوی بهت��ری برای دوس��ت تان بخرید. این یک 
فرص��ت برای پول درآوردن از فروش آنالین کتاب 
اس��ت. روال این کار ساده است و تنها چند دقیقه 
طول می کشد. «  این س��ایت از کاربران می خواهد 
کتاب ش��ان را معرفی کنند تا پیشنهادی در رابطه 
با قیمت آن از سایت دریافت کنند و درصورتی که 
تمایل داش��تند بدون هیچ هزینه ای کتاب را با آن 

قیمت به سایت واگذار کنند و پولش را بگیرند. 
همه چیز درب��اره خریدوفروش آنالین کتاب به 
س��ودآوری و پ��ول ختم نمی ش��ود. کتاب ها برای 
فعالیت های خیرخواهانه در جهان هم وارد تجارت 

الکترونیک شده اند.
 Betterworldbooks  یک��ی از پروژه ه��ای 
خریدوفروش آنالین کتاب اس��ت ک��ه هدفش را 
اس��تفاده از قدرت تجارت برای س��اختن دنیایی 
بهتر معرفی می کند. سه جوان دانشجوی دانشگاه 
نتردام در سال 2002 این سایت را بنیان گذاشتند 
و در توصیفش گفته اند:  »ما یک ش��رکت س��نتی 
نیستیم که برای به دست آوردن ارزش افزوده کار 
می کند. مس��ئولیت اجتماعی در مرکز کار ماست. 
ش��ما فرض کنی��د در DNA ماس��ت!  ما فصل 
تازه ای از فروش آنالین کتاب را ش��روع کرده ایم. 
ما فکر می کنیم تحصیالت و دسترس��ی به کتاب 
از حقوق اولیه انس��انی است. برای همین است که 
کتاب های��ی که اینجا فروخته می ش��وند به ایجاد 
پروژه های س��وادآموزی در آمریکا و سراسر جهان 
کمک می کند. ما هر کتابی را روی این وب س��ایت 

به یک نیازمند آن در دنیا می رسانیم. « 
آنها برای خودشان ماموریتی خیرخواهانه قائلند 
و می گویند:  »از آنجایی که تصور می کنیم تقریبا 
تم��ام کتاب ها ارزش��ی اب��دی دارند و پتانس��یلی 
برای تغیی��ر جهان در خود نهفته ان��د، ما کارمان 
را پیدا ک��ردن خانه های جدید ب��رای کتاب هایی 
که م��ردم دیگر آنها را نمی خواهند می دانیم. ما تا 
ب��ه حال بیش از 10 میلی��ون کتاب به برنامه های 
خیرخواهانه در سراس��ر جهان اهدا کرده ایم. چهار 
ش��ریک ما در آموزش ابتدایی  »کتاب هایی برای 
آفریق��ا«،  »جایی برای خوان��دن«،  »کمک هزینه 
جهان��ی« و  »مرک��ز مل��ی آم��وزش خانواده ها« 

هستند. « 
س��ایت هایی ه��م برای تب��ادل کت��اب طراحی 
ش��ده اند و کتابخوان ها در آن عضو می ش��وند تا با 
پیدا کردن صاحب کتابی که دنبالش می گردند او 
را ب��ه عوض کردن آن با ی��ک کتاب دیگر ترغیب 
کنند. ب��ه این ترتیب هم پولی ب��رای تهیه کتاب 
جدید خرج نکرده اند، هم آن را به دست آورده اند 
و هم مجبور نیس��تند یک کتاب خوانده ش��ده را 
در کتابخانه ش��ان نگه دارند. فرد مقابل هم کتابی 
جدید به دس��ت آورده و از ش��ر کتاب��ی که دیگر 

نمی خواهد خالص شده است!  

فقط کتابفروش های گوشه پیاده رو نیستند 
که بی��ن روزمرگی ناگهان جلوی مان س��بز 
می ش��وند و وسوس��ه خواندن را ب��ه دلمان 
می اندازن��د. در صفحه های مج��ازی هم که 
قدم بزنیم،  گاهی پستی یا صفحه ای خودش 
را می ان��دازد وس��ط و یادم��ان م��ی آورد از 
صفحه های کاغذی دور شده ایم و مدتی  است 
کتاب دس��ت نگرفته ای��م. صفحه های زیادی 
در ش��بکه های اجتماعی راه اندازی شده اند تا 
ارتباط ما و کتاب های کاغذی را از این دریچه 
دیجیتالی دوباره برقرار کنند. جالب اینجاست 
که اغلب آنه��ا نه تنها کتاب ه��ای کاغذی را 
تبلیغ می کنن��د –و نه کتاب ه��ای آنالین و 
وسوس��ه کننده ای  که عکس های  دیجیتال- 
از کتاب ها منتشر می کنند و حس نوستالژی 
ورق زدن کتاب ه��ا را دوب��اره زنده می کنند. 
بی��ن این صفحه ها گش��تی زدیم ت��ا ببینیم 
سهم کرم  کتاب های واقعی از فضای مجازی 
چیس��ت و آنها با ماجرای دور شدن از کاغذ 
و چس��بیدن هر روزه به صفحه های نمایشگر 

دنیای صفر و یک چطور کنار آمده اند. 

کتابفروشی های اینترنتی
آس کار آنها کتاب های نایاب است. اگر پیش 
آنها نش��ود پیدای ش��ان کرد دیگر امید زیادی 
باق��ی نمی ماند. کتابفروش��ان تلفنی و مجازی 
بخشی نامرئی از بازار کتاب را تشکیل داده اند و 
در مواقع حساس به داد کتابخوان ها می رسند. 
بعضی از آنها در شبکه های اجتماعی هم فعالند 
و همانجا سفارش��ات  را می گیرند و کتاب های 
نایاب و کمیاب را برای مشتری های شان فراهم 
می کنند. یکی از صفحات اینستاگرام که برای 
پیدا کردن کتاب های کمیاب و نایاب س��اخته 
 kik ش��ده به مخاطبانش می گوی��د از طریق

می توانند کتاب سفارش بدهند. ادمین صفحه 
ه��م عک��س کتاب هایی را که تص��ور می کند 
ممکن اس��ت عده ای دنبال شان باشند منتشر 
کرده و قیمت و تعداد صفحات ش��ان را نوشته. 
کتاب ها با پست پیشتاز برای سفارش دهندگان 

ارسال می شود. 
اینترنت��ی  کتابفروش��ی های  از  بعض��ی 
کتاب های��ی را عرضه می کنند ک��ه در ایران 
منتش��ر نش��ده اند و اغلب به زبان دیگری در 
خارج از کش��ور چاپ ش��ده اند. یک��ی از این 
فروش��گاه ها که راه ارتباطی ب��ا آن از طریق 
تلگ��رام اس��ت، کتاب های��ی در زمینه هنر و 
معماری می فروش��د و کتاب های سفارش��ی 
مشتریانش را پیدا می کند. مشتریان می توانند 
به وایب��ر پی��ام بدهند و لیس��ت کتاب های 
موجود را هم دریافت کنند تا ظرف دو ساعت 

آنها را در تهران تحویل بگیرند. 
بعضی دیگر از کتابفروشان اینترنتی اما در 
مح��دوده مجاز حرکت می کنن��د و به دنبال 
سایت های رسمی فروش اینترنتی کتاب، حاال 
صفحاتی را هم در شبکه های اجتماعی ایجاد 
کرده اند. 30بوک یکی از این فروش��گاه های 
اینترنتی است که با 20درصد تخفیف کتاب 
می فروشد. به  جز تلفن، از طریق وایبر و کیک 
هم می ش��ود با این کتابفروشی ارتباط برقرار 
کرد و کتاب های مورد نی��از را تهیه کرد. در 
این صفحه هم می ش��ود ان��واع کتاب ها را با 
ش��رحی در مورد خالق شان دید. مثال درباره 
کتاب ش��عر  »من گذش��ته امض��ا« از یداهلل 
رویایی نوش��ته ش��ده:  »مجموعه ش��عر من 
گذش��ته امضا اثر یداهلل رویایی بعد از سال ها، 
همراه با ترجمه فرانسه اشعار به زودی منتشر 
خواهد شد. رویایی نخستین شاعری بود که 
به طور آگاهانه و پیگیر از فرم در ش��عر سخن 
گف��ت. رویای��ی هم��راه با چند ش��اعر دیگر 
مانیفست »اسپاسمانتالیسم« را منتشر کردند 

که بعدها به خلق نگرش تازه شعری با عنوان  
»شعر حجم« منجر شد. « 

خرید آنالین از کتابفروشی های حقیقی
کتابفروش��ی هایی که کتاب های ناش��ران 
مختلف را عرضه می کنند هم در ش��بکه های 
اجتماعی صفحه هایی درست کرده اند تا هم از 
این طریق مشتریان بیشتری را به کتابفروشی 
بکشانند و هم امکان سفارش کتاب و فروش 
و ارس��ال تلفنی را فراهم کنند. کتابفروش��ی 
فرازمن��د رش��ت در صفحه اینس��تاگرامش 
آدرس محل مغازه را نوشته و امکان سفارش 
دادن را فراهم کرده. پس��ت های این صفحه 
اغل��ب عکس هایی از کتاب هاس��ت به همراه 
مت��ن کوتاهی در معرفی آنها. مثال در معرفی 
کتاب نافرمانی مدنی آمده:  »این کتاب فقط 
یک گزارش نیست، بلکه هم دعوت به کنش 
و هم روبه رو کردن خواننده با پرس��ش هایی 
اس��ت بس اخالقی و همیش��گی آنچنان که 
گان��دی تدریس این کتاب را ب��رای آموزش 
عمومی مدارس بس��یار الزم می دی��د. ثورو، 
ش��اعر طبیعی دان و فیلس��وف سیاسی قرن 
نوزدهم آمریکاس��ت. متن این کتاب در عین 
کالسیک بودن، لذت بخش و قابل درک برای 

عموم خوانندگان است. « 
بعضی از کاربران سراغ کتاب را از ادمین صفحه 
گرفته اند و قبل از مراجعه به کتابفروشی مطمئن 

شده اند که کتاب موجود است. 
کتابفروش��ی ش��مس در خیابان شریعتی 
تهران هم در صفحه اینس��تاگرامش عالوه بر 
اینکه برای کتابفروشی تبلیغ کرده و آدرس و 
شماره تلفنش را منتشر کرده، در پست های 
جداگان��ه کتاب هایی هم معرفی کرده و برای 
هر کدام ش��رحی نوش��ته. این کتابفروش��ی 
نش��ریه های مختلفی را هم روی پیشخوانش 
دارد و آنها را هم در پس��ت های اینستاگرامی 

تبلی��غ می کن��د. مث��ال درب��اره  »قصه های 
طهران«، در یکی از پست ها آمده:  »مجموعه 
قصه های طهران ماش��ین زمانی اس��ت برای 
س��فر در مکان ها و زمان های ته��ران. در هر 
جلد نویس��نده به بهانه یکی از هزاران واقعه 
تاریخ��ی ک��ه در این ش��هر رخ داده، ما را به 
مکان واقعه برده است و با تشریح موقعیت ها 
می کوشد آن را زنده و مجسم و خواننده را با 

آن هم داستان کند. « 
 کاف��ه کت��اب بهش��ت متعلق به دانش��گاه 
شهید بهش��تی هم صفحه اینستاگرامی برای 
مش��اوره و فروش کتاب راه اندازی کرده است. 
عالوه بر معرفی کتاب ه��ای تازه، اعالناتی هم 
در این صفحه منتش��ر می ش��ود. مثال آخرین 
پس��ت این صفحه خطاب ب��ه اهالی فرهنگ 
نوش��ته:  »امروزه نمایشگاه کتاب فارغ از تمام 
خوبی های��ی ک��ه دارد، آس��یب هایی جدی به 
ش��بکه توزیع کت��اب وارد می کن��د. بنابراین 
اگر دوس��ت دارید کتابفروش��ی ها زنده بمانند 
کتاب ه��ای خ��ود را از کتاب فروش��ی ها تهیه 
کنید. در پست های دیگر هم اغلب کتاب هایی 
به خریداران کتابفروش��ی پیشنهاد شده است. 
بعضی از کاربران هم سراغ کتاب هایی خاص را 
گرفته اند و بعضی هم خواسته اند کتاب هایی در 
موضوعاتی که می خواهند به آنها معرفی شود. 
ش��هر کتاب ها ه��م اغلب برای خودش��ان 
صفحه های مجازی ایجاد کرده اند. شهر کتاب 
فرشته در صفحه اینس��تاگرامش تصاویری از 
کتابفروش��ی و محصوالت مختلف آن گذاشته 
و در شرح های ش��ان از برنامه های��ی ک��ه در 
جریان اس��ت نوش��ته. یکی از پست ها مربوط 
به برنامه  داستان خوانی و گفت وگو با نویسنده 
کتاب است. مراسم های رونمایی از آلبوم های 
موس��یقی و کتاب های مختلف ه��م موضوع 
پس��ت های مختلفی در این صفحه است. این 
ش��هر کتاب نگارخانه ای دارد ک��ه هرازگاهی 

آث��اری در آن به نمای��ش درمی آید. تصاویری 
از ای��ن نگارخان��ه ه��م در میان پس��ت های 
اینستاگرامی شهرکتاب فرشته دیده می شود. 
پیشنهاد کتاب هم  گاهی بهانه ای می شود برای 

پست جدید و معرفی یک کتاب یا نویسنده. 

صفحه های ناشران
ناش��ران کتاب هم از این فرصت اس��تفاده 
کرده ان��د و ب��رای کتاب ه��ای جدیدش��ان 
تبلی��غ می کنند. کتابفروش��ی افق در صفحه 
اینستاگرامش به مخاطبان این انتشارات خبر 
داده که چه روزی در نمایش��گاه می توانند از 
نویسندگانی که دوس��ت دارند امضا بگیرند. 
وی��ژه  تخفیف ه��ای  درب��اره  اطالع رس��انی 
تعدادی از پس��ت های این صفحه را تشکیل 
داده. یکی از پس��ت ها به تخفیف ویژه فروش 
آث��ار قیصر امین پ��ور به مناس��بت زادروزش 
اش��اره دارد. ای��ن انتش��ارات عکس هایی هم 
از کتابفروش��ی اش در خیابان انقالب منتشر 
ک��رده و دکورهای جدید مغازه را برای جلب 
نظر کاربران معرفی می کند. معرفی کتاب های 
جدی��د و عکس انداختن از میز پرفروش های 
هفته هم از جمله تالش های این انتش��ارات 
برای جذب مخاطبان به کتابفروشی است. از 
آنجا که کتابفروش��ی افق به جز کتاب ها لوازم 
دیگ��ری مثل پیکس��ل، دفترچ��ه، زیورآالت 
بدل��ی و... را هم عرض��ه می کند، تصاویری از 
این لوازم در صفحه اینس��تاگرام و فیس بوک 
به جلب نظر کاربران کمک کرده اس��ت. این 
کتابفروش��ی طرحی با نام »مالقات اتفاقی با 
کت��اب« طراحی کرده ک��ه در آن خریداران 
کت��اب به ص��ورت شانس��ی باید ی��ک کتاب 
بس��ته بندی ش��ده را انتخاب کنند و در واقع 
کت��اب آنه��ا را انتخ��اب می کند. بخش��ی از 
پس��ت های جدید صفحه هم به همین طرح 

اشاره دارد. 

بعض��ی از صفحه های کتاب در ش��بکه های اجتماعی 
نه به دس��ت ناش��ران طراحی ش��ده و نه کتابفروش��ان، 
بلکه ادمین های آنها کرم کتاب هایی هس��تند که دوست 
دارند دیگران را در آنچه می خوانند شریک کنند. در این 
صفحه ها تصاویری از کتاب ها و شرحی درباره شان اغلب 
با چیدمانی از چای یا قهوه و لوازم التحریر همراه اس��ت. 
در کامنت های هر پس��ت عده ای دوستان شان را منشن 
کرده اند و از آنها خواس��ته اند نگاهی به پست ها بیندازند. 
بعضی نظرش��ان را درباره کت��اب گفته اند و بعضی دیگر 
هم س��واالتی درباره کتاب هایی که دنبال شان می گردند، 

پرسیده اند. 
کاربری با اسم ویوال که خودش را یک دختر کرم کتاب 
می نامد پس��ت هایی با تصویر کتاب ها گذاشته و برای هر 
کدام چیزی نوش��ته اس��ت. او درباره کتاب دارالمجانین 
جمالزاده نوشته:  »وقتی به آخرین صفحه کتاب رسیدم 
دنی��ا در نظرم به ص��ورت دارالمجانین پهن��اوری آمد که 
کرورها دیوانگان عاقل نما و خرد پیش��گان مجنون صفت 
در صحنه آن در رفت و آمد و نشس��ت و برخاست  باشند. 
بر من ثابت ش��د که اگر مردم دیوانه های دائمی نباشند، 
بدون ش��ک هر آدمی طی 24ساعت شبانه روز دست کم 
ولو فقط چند لحظه ای نیز ش��ده به یکی از انواع بی شمار 
جنون که غضب، حرص، ش��هوت، بغض، عداوت، خست، 

اسراف، حسادت، جاه طلبی و. . . است، مبتال می شود. « 
یک��ی دیگ��ر از کارب��ران ب��رای صفح��ه اش عن��وان  
»کتابخانه مج��ازی« را انتخاب کرده و در هر پس��ت یکی 
از کتاب های مورد عالقه اش را معرفی کرده است. کاربران 

دیگر هم در کامنت های هر پست نظرشان را درباره کتاب 
نوش��ته اند و دیگران را ب��ه خواندن آن تش��ویق کرده اند. 
بعضی از آنها هم خواس��ته اند در معرفی کتاب مش��ارکت 
داش��ته باشند. ادمین صفحه در پاس��خ به یکی از کاربران 
که خواسته کتاب موردنظرش را معرفی کند، از او خواسته 
تصویر کتاب را دایرکت کند تا او بعد از خواندن درباره اش 

بنویسد. این صفحه را 3074 نفر فالوور می کنند. 
در یک��ی دیگر از صفح��ات معرفی کت��اب که عنوان  
»کتاب ب��از« را برای خ��ودش انتخاب ک��رده، ادمین که 
21/5K فالوور دارد و کامنت های بعضی از پس��ت هایش 
به صد تا می رس��د، کتاب های تازه منتشر شده را معرفی 
می کند و بخشی از آنها را زیر عکس کتاب می نویسد. در 

یکی از پست ها او در پاسخ به سوال کاربرانی که گفته اند 
به کتابخوانی عالقه دارند اما نمی دانند از کجا شروع کنند 
نوش��ته:  »باید بگم که همین امروز س��عی کنین حداقل 
پنج صفحه کتاب بخونین. کتاب بازهای سابقه دار که نیاز 
ب��ه توصیه ندارن و همه جا کتاب همراهش��ونه و مطالعه 
روزانه رو فراموش نمی کنن، اما دوستانی که تازه به جمع 
ما پیوس��تن، به کتابخوانی عالق��ه دارن اما به هر دلیلی 
هرگز یک کتاب رو تا انتها نخوندن یا تعداد کتاب هایی که 
کامل مطالعه کردن یا درسی بوده یا به تعداد انگشت های 
یکی از دستاش��ون هم نمی رس��ه، از همین امروز شروع 
کنن. «  او به این افراد توصیه کرده از داستان های کم حجم 
شروع کنند و داستان معامله پرسود از ایتالو کالوینو را به 

آنها پیشنهاد کرده است. 
صفحه  »گروه کتابخوانی« هم در اینستاگرام به معرفی 
کتاب ها اختصاص دارد. این صفحه که 82K فالوور دارد 
ه��م کتاب هایی را معرفی می کن��د و بعد مخاطبانش در 
کامنت ه��ا درباره کتاب نظر می دهند. در آخرین پس��ت 
ادمی��ن از مخاطبان خواس��ته نظرش��ان را درباره کتاب 
ب��رادران کارامازوف بنویس��ند. بس��یاری از کاربران روی 
خواندن آن با ترجمه صالح حسینی تأکید کرده اند. یکی 
از کاربران هم نوش��ته:  »به نظرم برای لذت بردن از آثار 
داستایوفسکی و اس��تفاده بردن هر چه بیشتر از متنش 
باید به همون ترتیبی که چهار اثر بزرگش را نوش��ته آنها 
را خوان��د. «  تعداد کامنت ه��ا در این صفحه گاهی از صد 
گذش��ته و بحث هایی درب��اره کتاب ها در گرفته اما اغلب 
اظهارنظرها به اعالم عالقه مندی به کتاب معرفی شده یا 

توصیه برای خواندن او ختم شده است. 
در ش��رح صفحه  »کتاب دوس��ت« آمده: معرفی کتاب 
به همراه بخش��ی از متن. این صفحه 13/7K فالوور دارد 
و تا به حال 74 پس��ت در معرفی کتاب های مختلف ثبت 
کرده اس��ت. در هر پست بخش��ی از کتاب نوشته شده و 
بعد مش��خصات آن آمده تا کسانی که تمایل دارند آن را 
بخوانند راحت تر پیدایش کنند. بعضی از کاربرانی که روی 
ترجمه حس��اس ترند هم گاهی بحث هایی در این باره راه 
انداخته اند. مثال در پستی که در معرفی کتاب اوهام ریچارد 
باخ نوشته شده، یکی از کاربران گفته:  »عنوان این کتاب 
illusion است و با نام پندار هم ترجمه شده. به نظرم آن 

عنوان و ترجمه برای کتاب مناسب تر است. « 

کاربران عادی هم صفحات کتابخوانی دارند

معرفی کتاب  با چای و قهوه

دریچه

مینا عینی فر

کتابخوان ها و کتابفروش ها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟ 

سهم ِکرمِ کتاب ها از دنیای مجازی



افزایش تقاضا برای نفت اوپک
بلومبرگ،  به گزارش 
تقاضا برای نفت خام 
س��وی  از  تولی��دی 
سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( روندی 

افزایشی خواهد داشت. 
مدیر امور بین الملل ش��رکت نفت قطر با اعالم این 
پیش بینی افزود: درحالی که روند کاهشی قیمت نفت 
به س��طوح زی��ر ١٠٠ دالر باعث کاه��ش تولید نفت 
ش��یل شده است، تقاضا برای نفت خام اوپک افزایش 
می یابد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
در آخرین نشس��ت خود در نوامبر تصمیم گرفت که 
تولی��د نفت خود را بدون تغییر ثاب��ت نگه دارد. این 
درحالی اس��ت ک��ه در آن زمان س��قوط قیمت نفت 
انتظارات را از این س��ازمان به گون��ه ای تنظیم کرده 
بود ک��ه تصور می ش��د اوپک تولید نف��ت را کاهش 
خواهد داد.  در آن زمان اش��باع بازار از عرضه نفت و 
رشد تولید نفت شیل آمریکا مهم ترین عوامل سقوط 
قیمت نفت ارزیابی می ش��د. تصمیم اوپک روند بازار 
نف��ت را تغیی��ر داد و به تدریج کاه��ش ٥٠ درصدی 
قیمت نفت را در یک سال گذشته جبران کرد. برخی 
معتقدند اگر عرضه گسترده نفت ادامه یابد، قیمت ها 
دوب��اره کاهش پیدا می کنند. در حالی که وزیران نفت 
اوپک برای نشس��ت ماه ژوئن آماده می شوند، شواهد 
حاکی از آن اس��ت که در خوش بینانه  ترین س��ناریو 
هم قیمت نفت تا س��ال ٢٠٢٥ از مرز ٧٦ دالر عبور 

نخواهد کرد.

هند و خرید دارایی های نفتی 
خارجی

به گزارش خبرگزاری 
نفت  وزی��ر  رویت��رز، 
هن��د اعالم ک��رد که 
کش��ورش به دنبال خرید دارایی ه��ای نفتی خارجی 
است. دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند با اعالم اینکه 
کش��ورش به دنبال خرید دارایی ه��ای خارجی نفتی 
اس��ت، گفت: وی ش��اهد تمایل زیادی دراین باره در 
منطق��ه آمریکای التین بوده اس��ت. وی به جزییات 
بیش��تری در این باره اش��اره نکرد. هن��د، چهارمین 
مصرف کننده بزرگ نفت جهان است، که چهارپنجم 
نیازه��ای خ��ود را به دلی��ل افت تولی��د داخلی وارد 
می کند. هند حدود ٨٠ درصد از نیازهای روزانه نفت 
خام خود را ب��ا واردات تامین می کند و این موضوع، 
عامل اصل��ی افزایش صورتحس��اب های وارداتی این 
کشور اس��ت. هند که چهارمین مصرف کننده بزرگ 
انرژی در جهان پس از آمریکا، چین و روس��یه است، 
درحال ساخت س��ه مخزن ذخیره سازی انرژی است 
که از مجموع ظرفیتی بالغ بر ٥میلیون تن برخوردار 
است.همچنین هند برنامه ریزی کرده است که چهار 
مخزن ذخیره س��ازی دیگر به ظرفیت ١٢,٥ میلیون 

تن بسازد. 

روس نفت و یک معامله خوب
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
روس نف��ت مالکی��ت دارایی های 
اکتشاف نفتی یک شرکت برزیلی 
را تصاحب کرد. »ایگور سچین«، 
مدیرعامل شرکت روس نفت، بزرگ ترین تولید کننده 
نفت روسیه، اخیرا اعالم کرد که این شرکت مالکیت 
دارایی های اکتش��افی یک ش��رکت اکتشاف نفتی در 
منطقه آمازون برزیل را تصاحب کرده اس��ت. سچین 
ب��ا ابراز رضایت از قراردادی ک��ه روس نفت در برزیل 
به دس��ت آورده اس��ت، آن را »ی��ک معامله خوب« 
توصی��ف کرد. وی البته از ارائه جزییات بیش��تری از 
ای��ن قرارداد خودداری کرد. به گفته دو منبع نزدیک 
به توافق نامه روس نفت با برزیل که هنوز علنی نشده، 
 روس نفت بعد از خرید بخشی از سهام شرکت »پترو 
ری��و« برزی��ل، توانس��ت صددرصد س��هام دو بلوک 
س��احلی اکتش��اف نفت و گاز را در منطقه »سلیموز 
بیسین« آمازون به دس��ت آورد. این منابع همچنین 
ارزش ق��رارداد مذک��ور را ٥٥ میلی��ون دالر اع��الم و 
تاکی��د کردند که جزیی��ات این توافقنامه دوش��نبه 
به طور عمومی اعالم می ش��ود. براساس این گزارش، 
روس نفت و پترو ریو از یک سال پیش تاکنون مشغول 

مذاکره درخصوص انجام این معامله بوده اند. 

قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار

در این هفت�ه قیمت بن�ز E200 معادل 3 
میلی�ون تومان و قیمت تویوتا RA4 معادل 

یک میلیون تومان کاهش یافته است. 
قیمت س�ایر خودروه�ای وارداتی تغییر 
خاصی نس�بت ب�ه نرخ ای�ن محصوالت در 
هفت�ه گذش�ته نداش�ته اس�ت. قیمت روز 
خودروه�ای وارداتی در بازار به ش�رح زیر 

است: 

س��الم خوانن��دگان گرامی. یک بار دیگر ش��ما، یک ب��ار دیگر ما، یک بار دیگر مس��ابقه 
فرصت س��وزی. بعد از چند برنام��ه ای که به دلیل نقص فنی و قطع بودن تلفن ها، مس��ابقه 
نداشتیم و برنامه های مستند برای شما پخش کردیم، امروز با هم در کنار شماییم، با مسابقه ای 

دیگر. 
بنده: شرکت کننده محترم خودتون رو معرفی بفرمایید. 

شرکت کننده: سام علیک. اصغر مدبر هستم. 
بنده: به به! چه فامیلی برازنده ای. ان ش��اءاهلل که این تدبر رو در زندگی شخصی هم به کار 

ببرید. 
شرکت کننده: شوما شک نکن که ما توی زندگیمون هم مدبریم. 

بنده: بسیار هم عالی. آماده هستید بریم سراغ مسابقه؟ 
شرکت کننده: ما همیشه آماده هر چیز مترقبه ای هستیم. 

بنده: احسنت به شما!  بریم سوال رو بشنویم. 
سوال: تصور کنید یک حادثه آتش سوزی اتفاق افتاده باشد. نخستین اقدام شما چیست؟ 

الف( در چارچوب در می ایستیم  
ب( جیغ زده و از خانه فرار می کنیم  

ج( با دستگاه  اطفای حریق به جان آتش می افتیم
د( خونسردی خودمان را حفظ کرده و لبخند می زنیم. 

ش��رکت کننده: هر کی زنگ زد گفت خونه آتیش گرفته یا خواس��ت سروصدا کنه، بهش 
می گیم خونه آتیش نگرفته، دارن فیلم درست می کنن. آتیش سوزی مصنوعیه. 

بنده: اِ ! 
شرکت کننده: واال! 

بنده: چرا آخه؟!  دروغ می گید یعنی؟ 
شرکت کننده: دروغ مصلحتیه. 

بنده: کدوم مصلحت؟!  طرف داره خونه اش می سوزه! 
شرکت کننده: ِد همین دیگه!  میاد بیرون سروصدا می کنه، آرامش بقیه رو به هم می ریزه. 
آتیش نش��انی میاد، بوق بوق می کنه، مردم میان فیل��م می گیرن، تجمع می کنن، امنیت به 

خطر می افته. 
بنده: خب به این دالیل باید دروغ گفت؟ 

شرکت کننده: دروغ مصلحتی! 
بنده: بله... شما سوختید. 

شرکت کننده: نخیر. بنده قبلش از خونه فرار کردم. 
بنده: نه، منظورم اینه که از دور مسابقه خارج شدید. جوابتون غلط بود. 

شرکت کننده: این جواب همیشه درسته. غلط توی کارش نیست. 
بن��ده: آق��ا میگم. . . یه لحظه ببخش��ید. . . بله!  از اتاق فرمان میگن کنجکاو ش��دن باقی 

جواب های شما رو هم بشنوند. ادامه می دیم. 
س��وال: تصور کنید در یک مسابقه فوتبال هستید. در ش��هر دیگری بازی همزمانی انجام 
می شود. نحوه اطالع رسانی شما از نتیجه بازی همزمان، به بازیکنان و کادر فنی از کدام الگوی 

زیر پیروی می کند؟ 
الف( اگر به نفع تیم  خودی باشد اعالم می کنم
ب( اگر به ضرر تیم خودی باشد اعالم می کنم

ج( در هر صورت اطالع رسانی صحیح و شفاف را وظیفه خود می دانم  
د( کال چیزی اعالم نمی کنم

شرکت کننده: هیچ کدوم. 
بنده: خب، پیشنهاد شما چیه؟ 

ش��رکت کننده: اگه من باشم، دروغ می گم. یعنی اگه به نفع باشه به نفع رو اعالم می کنم، 
اگه به نفع نباشه، خالی می بندم. 

بنده: چرا؟ 
شرکت کننده: به خاطر اینکه تماشاگرا ممکنه بریزن توی زمین و امنیت رو به خطر بندازن. 

بنده: فقط دلیلش همینه؟ 
ش��رکت کننده: نه خب!  اینکه یه خالی بندی که نتیجه لیگ کال تغییر کنه. خیلی حال 

می ده! 
بنده: اون وقت شما در این الگویی که فرمودید تجربه ای هم دارید؟ 

شرکت کننده: بله!  اخیرا سِر بازی های پایانی لیگ برتر این کار رو کردم. آقا اینقدر خندیدیم، 
اینقدر خندیدیم . . . 

بنده: االن پشیمون نیستید از کاری که کردید؟ 
ش��رکت کننده: پش��یمون؟  واسه چی باش��م؟  اتفاقا خیلی هم خوش��حالم!  آدم احساس 

تاثیرگذار بودن می کنه!  چند میلیون آدم رو گذاشتم سر کار! 
بنده: دوستان بریزید دستگیرش کنید!  خودشه! 

شرکت کننده: خیلی نامردید!  برام تله گذاشته بودید؟ 
بنده: تله نذاشته بودیم. فقط تو از ادامه مسابقه حذف شده بودی، من خالی بستم و گفتم 

حذف نشدی. 
شرکت کننده: نامرد چرا این کار رو کردی؟ 

بنده: چون هم خیلی حال می ده، هم امنیت به خطر نمی افته. 

روس�یه اخیرا یکی از جدیدترین خودروهای نظامی  را به نمایش گذاش�ته که به وس�یله یک کنترلگر بازی پلی استیش�ن هدایت می ش�ود. تانک جدید Kurganets-25 روسیه یک 
خودروی جنگی پیاده نظام است که می تواند تا هشت سرباز را در کنار راننده، تیرانداز و فرمانده حمل کند. 

مدیر سازمان سالمت جهانی، در ضیافتی رسمی 
در مونرویا پایتخت لیبریا و با حضور رییس جمهور 
لیبریا، خانم الن جانس��ون سیرلیف، اظهار داشت: 
با گذش��ت 4٢ روز بدون گ��زارش مورد جدیدی، 
ابوال در لیبریا ریشه کن شده است. سازمان جهانی 
سالمت، در روز نهم ماه می ٢٠١٥ گزارش داد که 
لیبریا از ویروس ابوال پاک شده است. رییس سازمان 
جهانی س��المت، الکس گاساسیرا بیان کرد: » 4٢ 
روز از آخرین مورد گزارش شده توسط آزمایشگاه 
گذشته، که البته این فرد فوت کرد و در ٢٨ مارس 
به خاک سپرده شد.« وی با ارزیابی شرایط اذعان 
داشت: »این اتفاق بسیار عظیمی برای لیبریاست 

که در یک سال گذشته از بین ١٠٥٠٠ بیمار مبتال، 
بیش از 4٧٠٠ کشته داده و در اوج شیوع بیماری 
بین ماه های اوت و سپتامبر، هر هفته 3٠٠ تا 4٠٠ 
مورد مبتال گزارش می ش��ده اس��ت.« وی دولت و 
مردم لیبریا را مورد س��تایش قرار داد که با عزمی 
راسخ و با شجاعتی وصف نشدنی، در مقابل شیوع 
این بیماری تاب آوردند. رییس جمهور لیبریا، خانم 
س��یرلیف، با ابراز خوش��حالی از این واقعه، از تمام 
شهروندان، به خصوص پرسنل بخش بهداشت که 
بهای سنگینی بابت این بیماری پرداختند، تشکر 
و با آنها اب��راز همدردی کرد. طبق آمار س��ازمان 
بهداشت جهانی، نزدیک به 3٨٠ نفر از بین پرسنل 
مبتال ش��دند که ١٨9 نفر از آنها ج��ان خود را از 
دس��ت دادند. شیوع این بیماری در آفریقای غربی 
بسیار شدیدتر از شیوع آن در آفریقای مرکزی در 

س��ال ١9٧٦ بود. این بیماری در سال ٢٠١3 قبل 
از رس��یدن به لیبریا، در جنوب گینه و سیرالئون 
شایع شد. در ماه مارس، این سازمان تاکید کرد که 
شرایط در گینه و سیرالئون همچنان نگران کننده 
اس��ت. این ویروس هنوز در این دو کش��ور شایع 
است و دفن ها بدون نظارت سازمان بهداشت انجام 
می شود. نخستین واکسن ضد ابوال، وی اس وی ابو، 
توسط سازمان سالمت کانادا، ساخته شد و از ماه 
مارس در گینه استفاده می شود. واکسن دیگری که 
شرکت انگلیسی گلکسو اسمیت کالین به همراه 
موسسه آمریکایی، ضدبیماری های آلرژی و عفونی 
س��اخته اند، از ماه مارس در ابوال تست می شود. به 
طور کلی، این ویروس از زمان ش��یوع در دسامبر 
٢٠١3، ١١هزار کشته از بین ٢٦٥٠٠ نفر مبتال در 
سه منطقه در جنوب گینه بر جای گذاشته است. 

مهار ویروس ابوال در لیبریا

خالی بند را دستگیر کنید

بهای سنگین آلودگی هوا در اروپا

داستان آلودگی شهر تهران قصه تازه ای نیست؛ نه زمان می شناسد و نه فصل؛ گاهی در اوج 
گرما هوا خفه و تاریک و دودی است گاهی در دل سرما هوای شهر می گیرد و نفس مردم تنگ 
می شود و هربار چندین و چند نفر راهی بیمارستان می شوند و گاهی جان خیلی ها در این هوا 
گرفته می شود. اینها قصه ای نیست که بتوان به راحتی از کنارش رد شد و پوزخندی زد و فکر 
کرد هوا برای ما آلوده نیست. شاید هرازگاهی چاره ای نمی ماند جز اینکه آدم فکرهای عجیب 
بکند تا کمی از دلهره اش در هیاهوی این شهر غبار گرفته کاسته شود. وقتی هوای تهران رنگ 
قهوه ای می گیرد و آلودگی تا پای جان آدم ها دستش را دراز می کند، یکی از بهترین وقت هایی 
اس��ت که می توان خیال را باز کرد و در آن دس��ت انسانی را گرفت تا هوایی تازه کند. آدم های 
کوچک این شهر بهترین انسان هایی هستند که می توان راه آنها را باز کرد تا به دایره فکرهای 
عجیب ما راه یابند. البته شاید بگویید پس مسئوالن دولتی چه؟ در همین جا باید به یک نکته 
اشاره کرد و آن هم اینکه مسئوالن دولتی آمده اند تا باری از روی دوش جامعه بردارند. یعنی در 
اصل باید این گونه باشد و رسالت حرفه ای نهادی مانند دولت نیز همین کم کردن وزن گرفتاری ها 
و سختی های جامعه است ولی اگر کمی از این رویکرد اصولی و منطقی خود کم کنیم، می شود 
بسیاری از مصیبت ها را قبل از رسیدن اورژانس دولت برطرف ساخت. حاال دوباره به اصل موضوع 
بازگردیم. بارها گفتیم و نوشتیم که در همین شهر خیلی ها به خاطر نداشتن درآمد کافی برای 
خرید داروهای خاص تا پای مرگ جلو می روند. این حادثه ها را اگر بخواهید از نزدیک بشنوید 
کافی است قدم به دنیای کودکان خیابانی بگذارید تا ببینید همین انسان هایی که هنوز شیشه 
عمرشان از نصف هم نگذشته در اثر ابتال به العالج ترین بیماری های دنیا چندین برابر بیشتر از 
مردم عادی، خاک را تن  پوش می کنند و بی آنکه نامی از آنها بیاید برای همیشه می روند. اینها یکی 
از فقیرترین اقشار این سرزمین هستند، که آلوده ترین روزها هم باید در دل ماشین ها بدوند. حاال 
فکر کنید یک روز صبح جمعیت زیادی را می بینید که خود آستین ها را باال زده اند تا لبخند را 
مهمان لب های این کودکان کنند. مثال نیمی از مردم کشور )به فرض 3٧ میلیون نفر( نفری هزار 
تومان گذاشته اند تا برای این کودکان فقیر سرزمین مادری خود یک ماسک هدیه بخرند تا دود 
کمتری در ریه های کوچکشان خانه کند. به نظر شما با چنین کاری چقدر می توان به کودکان 
غم زده این شهر لبخند و شادمانی هدیه داد؟ گاهی اوقات فکر عجیب خیال ما را نجات می دهد. 

دور دنیا

جدول امروز
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مانلی فخریان
روزنامه نگار

سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار برآورد 
هزینه های اقتصادی آلودگی هوا را در اروپا منتشر 
کرده است. این سازمان با تکیه بر تعداد مرگ و میر 
زودرس، ای��ن هزینه را یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون 
دالر در س��ال ارزیابی کرده است. آلودگی انسان ها 
را می کش��د و هزینه گزافی برای اروپ��ا در بر دارد. 
بنابر ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، وزنه اقتصادی 
مرگ و میر زودرس در اثر آلودگی بر دوش قاره اروپا 
به یک میلی��ارد و ٦٠٠ میلی��ون دالر )برابر با یک 
میلیارد و 4٥٠ میلیون یورو( در سال می رسد. این 
نتیجه مربوط به نخس��تین مطالعه اختصاصی در 
مورد تاثیر اقتصادی کیفیت بد هوا در ٥3 کش��ور 
اروپایی است که سازمان بهداشت جهانی با مشارکت 
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی انجام داده 

است. 
 769.662 مرگ زودرس 

به دلیل آلودگی هوا
برای رسیدن به چنین مبلغی، سازمان بهداشت 
جهان��ی دریافته اس��ت که در س��ال ٢٠١٠ تعداد 
٧٦9/٦٦٢ م��رگ زودرس در منطق��ه اتفاق افتاده 
که به طور مس��تقیم ب��ه آلودگی ه��وا مربوط بوده 
اس��ت )آخرین تاریخی که اطالع��ات آماری قابل 
مقایسه ای برای تمام کشورها وجود دارد(. قسمتی 
از مرگ و میرها به علت بیماری های قلبی، عروقی و 
تنفسی است. »الیویه شانل«، یکی از محققان مرکز 
CNRS)مرکز ملی تحقیقات علمی( و متخصص 
اقتصاد محیط زیس��ت توضیح می ده��د که از دهه 
9٠ می دانی��م این بیماری ها به آلودگی هوا مربوط 
می شوند. از نظر سازمان بهداشت جهانی یک چهارم 
مرگ و میرهای زودرس به علت ذرات معلق و انتشار 
دی اکس��یدکربن اس��ت. کشور های ش��رق اروپا با 
تعداد١٢٠ هزار مرگ سرش��ماری شده در روسیه، 
٦٦ هزار نفر در اوکراین و 4٨ هزار نفر در لهس��تان 

به طور خاص با این مسئله درگیر هستند. در آلمان 
با وجود سیاست حمایت از انرژی های تجدیدپذیر، 
زندگ��ی 4١ هزار و ٥٠٠ نفر به همین ترتیب پایان 
یافته است. با فاصله بسیار زیادی از فرانسه که تنها 
١٨ هزار مرگ زودرس داش��ته است. هر یک از این 
مرگ ها از نظر ارائه کنندگان این گزارش هزینه هایی 
اقتص��ادی در بر دارند. الیویه ش��انل خاطرنش��ان 
می کند: »میانگین ارزش حیات یک انسان در اروپا 3 
میلیون دالر )٢,٧ میلیون یورو( تعیین شده است.« 
اما تفاوت زیادی میان کشورهای مختلف در منطقه 
اروپ��ا وجود دارد. بدین ترتیب مردم لوکزامبورگ با 
٦,٢٨ میلیون یورو باالتری��ن ارزش حیات را دارند 
در حالی که درگذشت یک فرد ازبک یا تاجیک تنها 
44٠ هزار یورو هزینه دارد. فرانسه هم با 3,٨ میلیون 

یورو کمی باالتر از میانگین قرار دارد. 
مشکل ناچیز

ای��ن ارقام مرگ و می��ر تکان دهنده اما براس��اس 
داده هایی اقتصادی اس��ت که  VSL )ارزش آماری 
زندگی انسان( نام دارد و از چندین دهه پیش به کار 
برده می شود. بدین ترتیب وزارت حمل و نقل آمریکا 
ارزش آم��اری زندگی یک آمریکایی را 9,١ میلیون 
دالر برآورد کرده اس��ت. از این آمار می توان هزینه 
تصادفات منج��ر به مرگ را اس��تخراج کرد. بیمه 
نیز از این ش��اخص برای برآورد کردن هزینه بیمه 
زندگی استفاده می کند. الیویه شانل توضیح می دهد: 
»VSL با طرح این پرس��ش از افراد که »چه اندازه 
می توانند برای جلوگی��ری از مرگ زودرس هزینه 
پرداخت کنند؟« و س��پس با در نظر گرفتن سطح 
زندگی آنها در کشورش��ان، محاس��به می ش��ود.« 
این ش��اخص انتقاد ه��ای زیادی به دنبال داش��ته 
اس��ت. ترودی آن کامرون، اقتصاددان آمریکایی در 
مطالعه ای در مورد این مفهوم یادآور می ش��ود: »در 
س��ال ٢٠٠9 هنگامی که آژانس محیط زیست در 
آمریکا تصمیم به کاهش دادن VSL می گیرد، مردم 
آمریکا از اینکه کارمندان دولت این چنین می توانند 

در مورد ارزش زندگی انسان تصمیم بگیرند شوکه 
شده بودند.«

با این حال این می تواند مش��کل ناچیزی باشد. 
الیویه ش��انل یادآور می ش��ود: »در گذش��ته ارزش 
اقتص��ادی یک فرد بر پایه آنچه به دس��ت می آورد 
محاسبه می ش��د و همین طور سال هایی که صرف 
کمک ب��ه اقتصاد کرده بود، به این ش��رط که از پا 
در نمی آمد.« واضح اس��ت که با این وصف کودکان 
و بازنشستگان از لحاظ اقتصادی تقریبا هیچ ارزشی 

نداشتند. 
آی�ا این ارقام با تولی�د ناخالص داخلی قابل 

مقایسه است؟ 
بنابر این روش محاسبه سازمان بهداشت جهانی 
برای ارزیابی تاثیر اقتص��ادی آلودگی هوا بر اروپا از 
سنتی ترین روش هاس��ت. ولی سازمان جهانی پا را 
از ای��ن هم فراتر گذاش��ته و این هزینه اقتصادی را 
به تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی ارتباط 
داده است. از نظر ارائه دهندگان این گزارش این یک 
میلیارد و ٦٠٠ میلیون دالر، تقریبا معادل یک دهم 
تولید ناخالص داخلی اروپاس��ت و ب��رای برخی از 
کش��ورها این هزینه از ٢٠ درص��د تولید ناخالص 
داخلی آنها تجاوز می کند. این مقایسه روش سازمان 
بهداش��ت جهانی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار 
است که همه را راضی نمی کند. الیویه شانل با طرح 
جزییات می گوید: »مقایسه میان هزینه مرگ و میر 
زودرس و ثروت کش��ورها قابل پذیرش اس��ت ولی 
من آن را لزوما مرتبط نمی دانم.« ارزیابی هر کس از 
آنچه آمادگی دارد برای زنده ماندن بپردازد، داده ای 
ملموس و عینی نیست که به راحتی بتوان با تولید 
ناخالص داخلی مقایس��ه کرد. این اقتصاددان اشاره 
می کند: »عالوه بر همه اینها ارزیابی می ش��ود که 
١٠ درصد از این مبلغ، به بیمه ها و بیمارس��تان ها 
اختصاص دارد.« وزنه اقتصادی سنگینی که راحت تر 
می ت��وان آن را با تولید ناخالص داخلی که به ١٦٠ 

میلیارد دالر افزایش خواهد یافت، مقایسه کرد. 

احسان ابراهیمی
طنزنویس

360

هوای تیره پایتخت

 ترجمه: حوریه توسلی نیا
)france24( 24 منبع: فرانس

ترجمه: ریحانه فقیهی
منبع: فیگارو

قیمتشرکت سازندهخودرو

١٧٢ میلیون تومانهیوندایسوناتا

١٥9 میلیون تومانکیااسپورتیج

١٥٨ میلیون تومانکیااپتیما

RX٥9٠ میلیون تومانتویوتالکسوس

١٢3 میلیون تومانکیاسراتو

C٢9٧ میلیون تومانبنزبنز ٢٠٠

E4٢٠ میلیون تومانبنزبنز ٢٠٠


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

