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تخفیف 6 درصدی سود بانکی برای صنایع کوچک

 ادغام یا کنسرسیوم
مسئله این است 

مثبت کم رمق شاخص کل با افزایش عرضه حقیقی ها همراه بود

ترویج کشاورزی پشت اتاق های دربسته

وقتی مدیران ایرالین های زیان ده به هیچ صراطی مستقیم نیستند 

امروز« از شرایط تازه تسهیالت گزارش اختصاصی »فرصت 

 حقوقی ها
روی نیمکت ذخیره

 هزینه تحقیقات کشاورزی
از جیب کشاورز به سود هیچ کس
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رییس جمهور تاکید کرد: ما با حمایت تمام مردم هم در داخل کشور غنی سازی 
می کنیم و هم چرخ اقتصاد را به حرکت درمی آوریم.  حجت االسالم والمسلمین 

حسـن روحانی در جمع مردم بجنورد با بیـان اینکه ما می خواهیم از 
رقبا ، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم، گفت: ...

رییس جمهور: 

 کسانی که می گویند تحریم مهم نیست
از جیب مردم بی خبرند

بازاریابی و برندینگ مجتمع های تجاری و مسکونی در گفت وگو با دکتر محمود محمدیان

تقابل بنگاه های سنتی و ساخت و سازهای مدرن

رییس جمه��ور تاکید کرد: ما با حمایت 
تمام مردم هم در داخل کشور غنی سازی 
می کنی��م و هم چرخ اقتصاد را به حرکت 

درمی آوریم. 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
در جم��ع مردم بجنورد با بی��ان اینکه ما 
می خواهی��م از رقبا ، همس��ایگان و دیگر 
کش��ورهای در حال توسعه پیشی بگیریم، 
گفت: ما برای دستیابی به این هدف باید 
متحد بوده، اختالفات را کنار بگذاریم و به 
یکدیگر کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز 
شود. ش��ما می دانید روزی که دولت کار 
خود را آغاز کرد از رشد و رونق اقتصادی 
خبری نب��ود  و آمارهای اقتصادی نش��ان 
م��ی داد که در س��ال 91 نزدیک به منفی 
7 درصد رش��د داش��تیم و این آمار یعنی 
رکود عمیق، حتی در س��ال 92 هم رشد 
ما منفی بود. ش��ما می دانید در ش��رایط 
رکود روز به روز از تولید کاس��ته ش��ده و 
به بیگانگان بیش��تر وابسته می شویم. اگر 
تولید کاسته شود حتی برای نان شب هم 

باید گندم وارد کنیم. 
وی در ادامه با اش��اره به اینکه در سال 
92 میلیون ه��ا ت��ن گن��دم وارد کردیم، 
خاطرنش��ان ک��رد: در س��ال 93، 2 یا 3 
میلی��ون تن گن��دم کمت��ر وارد کردیم و 

امس��ال هم گندم کمت��ری وارد خواهیم 
کرد. وابس��تگی نیازمندی های کشاورزی 
ما به بیگانه کاه��ش پیدا کرده و ما روی 
پای خود ایس��تاده ایم. م��ا 8 میلیارد دالر 
مواد غذایی کمت��ری وارد کردیم. افزایش 
و  کمباین ه��ا  تراکتوره��ا،  روز  ب��ه  روز 
ماشین های راهس��ازی و کشاورزی نشان 
می دهد ما در مسیر تولید، رشد و توسعه 
ق��رار گرفته ای��م. اما بزرگ ترین مش��کل 
اجتماعی ما بیکاری اس��ت. چ��را ایران با 
این همه منابع طبیعی و س��رمایه انسانی 

باید با این مشکل مواجه شود. 
روحانی تاکید کرد: م��ا باید حرکتی از 
نو آغاز کنیم. ما می توانیم و قادر هس��تیم 
کش��ور را در مس��یر توس��عه قرار دهیم. 
دیگران آمدند در مس��یر مس��ابقه بر پای 
ملت ایران زنجیر نابجای تحریم انداختند 
اما ما نمی گذاری��م زنجیر ادامه پیدا کند. 
م��ا با کمک ملت به جلو حرکت کرده و با 
یگانگی، وحدت، انسجام ملی  و با حمایت 
رهبری  و اتکال به خداوند و توجهات امام 
هش��تم)ع( پیش می رویم. دولت، ملت و 
رهبری تنها نیس��تند، بلک��ه ما یک ملت 
منس��جم و یکپارچه داریم. ما نمی گذاریم 
بیگانه ظلم و جنایت تحریم را ادامه دهد. 
ما نمی گذاریم حقوق ملت پایمال شود. ما 

نمی گذاریم مواد خوراکی مردم گران تر به 
دست شان برسد. 

رییس جمهور خطاب به مردم کشورمان 
گفت: به خاطر تحریم ها هرجنس��ی که از 
خارج به دست ش��ما می رسد حداقل 10 
ت��ا 15 درص��د گران تر اس��ت. یعنی این 
پول از جیب ش��ما داده ش��ده است. آنها 
که می گویند تحریم مهم نیس��ت ، گویی 
از جیب مردم بی خبر هس��تند. آنهایی که 
می گویند ما در برابر بیگانگان نباید حرف 
بزنی��م و مذاک��ره کنیم گوی��ی از زندگی 
م��ردم بی خبرند. ام��ا ما ب��ا هدایت های 
رهب��ری و حمای��ت مردم ه��م در داخل 
کش��ور غنی س��ازی می کنیم ه��م چرخ 

اقتصاد را به حرکت در می آوریم. 
وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه تحول 
ب��زرگ در بخ��ش س��المت در 22 م��اه 
گذشته ایجاد ش��ده است ، اظهار کرد: در 
طول یک س��ال گذشته بیش از 3 هزار و 
900 پزشک متخصص به مناطق محروم 
اعزام ش��ده و این پزش��کان 24 ساعته در 
این مناطق حض��ور دارند. ما هزاران خانه 
بهداش��ت س��اخته و تجهی��ز کرده ایم و 
نزدی��ک به 11 میلیون نفر را در حاش��یه 
شهرها تحت پوشش خبری قرار دادیم. 9 
میلیون و 200 هزار نفر هم تحت پوشش 

بیمه درمان��ی و 11 میلیون نفر هم تحت 
پوش��ش حمایت امنیت ه��ای غذایی قرار 

گرفته اند. 
ریی��س دول��ت تدبی��ر و امی��د گفت: 
این دولت ننشس��ته  اس��ت تا دیگران در 
مذاکرات هس��ته ای در برابر حرف حق ما 
تسلیم ش��وند یا تسلیم نشوند و تحریم ها 
برطرف ش��ود یا نش��ود؛ م��ا از روز اول و 
در ش��رایط تحریم برای رف��اه مردم قدم 
برداشته ایم. ما در ش��رایط تحریم به فکر 
دریاچه های خش��ک ش��ده، رودخانه های 
ب��زرگ ، تاالب ها و هامون ه��ا ، فاضالب ها ، 
اص��الح کیفیت بنزی��ن و گازوییل و آغاز 
پروژه قط��ار سریع الس��یر افتاده ایم. ما از 
تحری��م نمی ترس��یم ول��ی ب��ا آن مبارزه 
می کنیم. م��ا با کمک مردم در س��ازمان 
ملل و شورای امنیت یعنی همان جاها که 
تحریم های ظالمان علیه ما وصل شد رفته 
و همانج��ا تحریم ها را لغو می کنیم. ما در 

تهران نمی نشینیم و شعار دهیم. 
رییس جمه��ور تاکی��د ک��رد: م��ا ه��م 
ش��ادی ملت را می خواهیم، هم اش��تغال 
مل��ت را می خواهیم، ه��م رونق اقتصادی 
را  س��انتریفیوژ  ه��م  و  می خواهی��م  را 
می خواهیم. ما همه آنچه حق ملت اس��ت 

را می خواهیم. 

باالخره ماراتن انتخابات اتاق به ایستگاه 
پایانی رس��ید و محس��ن جالل پ��ور صبح 
روز گذش��ته ب��ا رأی 354 نف��ر از هی��ات 
نمایندگان به ریاس��ت ات��اق ایران انتخاب 
ش��د. نایب رییس دوره قبل ات��اق ایران و 
ریی��س کنونی ات��اق کرمان توانس��ت 83 
درص��د آرای هیات نماین��دگان اتاق ایران 
را ب��ه خ��ود اختصاص دهد. در هش��تمین 
دوره انتخابات ریاس��ت اتاق ایران، محسن 
جالل پور و محس��ن مهرعلی��زاده کاندیدا 
ش��دند و مهر علیزاده پس از زمان کوتاهی 
انص��راف داد. بدی��ن ترتی��ب ریی��س اتاق 
کرمان، صاحب کرس��ی ریاست اتاق ایران 
ش��د و ح��اال از این اتاق به عن��وان پارلمان 
بخ��ش خصوصی با ریاس��ت کنونی و نایب 
رییس��ان جدیدش انتظار می رود رویکردی 
متف��اوت از گذش��ته را در برنامه داش��ته 
باش��ند. با مشخص ش��دن مقام ارشد اتاق 
ای��ران، فعاالن بخش خصوصی، بازرگانان و 
تش��کل ها رقابت را پای��ان یافته می دانند و 
برنامه ها، استراتژی گروه ها و وعده های آنها 
را ورق خواهند زد. فعاالنی که از تحریم ها، 

رکود تولید، سیاست گذاری ها و برنامه های 
نادرس��ت، کم آس��یب ندیدند و شاید این 
مسئله کار را برای اتاق هشتمی ها دشوارتر  
خواهد کرد، س��ختی که قاعدت��ا خارج از 
پیش بینی های ش��ان نبوده اس��ت. مسعود 

ریاس��ت  خوانس��اری، 
ات��اق تهران ک��ه یکی از 
نایب رییس��ان هشتمین 
ای��ران اس��ت در  ات��اق 
معرف����ی اولوی��ت های 
هیات رییس���ه جدید به 
امروز« می گوید:  »فرصت 
ما در ساختار اتاق قطعا 
کرد  خواهیم  تجدیدنظر 
و مهم تری��ن دغدغ��ه ما 

تقویت تش��کل ها خواهد بود. خوانس��اری 
تقویت اتاق شهرس��تان ها و واگذاری برخی 
مسئولیت های اتاق ایران را به اتاق استان ها 
از دیگر رویکرد های این اتاق عنوان کرد. به 
گفته وی، تقویت تیم مشاوره و کارشناسی 
ات��اق در تعام��ل جدی ت��ر و حرفه ای تر با 
دول��ت و قوای س��ه گانه از دیگر برنامه های 

اتاق اس��ت. نایب رییس ات��اق ایران از این 
اتاق به عنوان نخس��تین پل ارتباطی میان 
بازرگان��ان داخل��ی و خارجی ن��ام برده و 
می گوید: حرف های جدیدتری پس از پایان 
بافت��ن تحریم ها در ح��وزه تجارت خارجی 

خواهیم داشت. 
قدرت رایزنی، تسلط بر 
زبان های خارجی، مهارت 
با هیات های  مراودات  در 
تجاری خارج��ی، آگاهی 
از مس��ائل روز اقتص��اد و 
تجارت داخلی و خارجی 
ویژگی های��ی  جمل��ه  از 
است که اغلب نمایندگان 
اتاق ها، تجار و کارشناسان 
آنها را برای ریاست اتاق ایران الزم و ضروری 

عنوان کرده اند. 
هم اکن��ون که نگاه مثبتی به پایان یافتن 
تحریم ه��ا وج��ود دارد و مذاکرات روزهای 
آخرش را می گذراند، چش��م انداز جدیدی 
پیش روی اتاق ق��رار دارد. نتایج انتخابات 
اتاق های بازرگانی سراس��ر کشور در اسفند 

گذش��ته نش��ان داد، س��اختار جدیدی در 
انتظار اتاق ایران اس��ت، جوان تر ها در کنار 
ریش س��فیدان ات��اق و گمنام ه��ا در کنار 
چهره های ش��ناخته ش��ده قرار گرفتند تا 
شاید بخش خصوصی نشان دهد می خواهد 
گام اول را ب��رای کن��ار گذاش��تن انفع��ال 
بردارد. ش��کل گیری ائتالف ه��ا و گروه های 
مختل��ف و در نهایت نزدیک ش��دن برخی 
آنها به یکدیگر نش��ان داد یک دس��ت صدا 
ندارد و عزم ش��ان ب��رای تغییر رنگ و روی 

رفته اتاق جدی است. 
به گزارش ایرنا، محس��ن خلیلی به عنوان 
رییس س��نی جلس��ه انتخاب ولی به دلیل 
بیم��اری و کهولت س��ن ریاس��ت جلس��ه 
انتخابات به میرمحمد صادقی واگذار ش��د. 
پیش از این، غالمحس��ین ش��افعی رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
ایران بود. پدرام سلطانی با 287 رأی نایب 
رییس اول، مسعود خوانساری با 255 رأی، 
محمدرضا انصاری 210 رأی و غالمحسین 
ش��افعی با 147 رأی ب��ه ترتیب نواب دوم، 

سوم و چهارم شدند. 

رییس جمهور: 

کسانی که می گویند تحریم مهم نیست از جیب مردم بی خبرند

کاهش قیمت نفت بازارهای مالی خاورمیانه را تحت فشار قرار می دهد

بخش خصوصی آخرین انتخاب هایش را به اتاق ایران فرستاد

تقویت تشکل ها اولویت مدیریت جدید اتاق ایران

در س��ال های پایانی دولت قبلی، شاهد انتشار اوراق قرضه ای بودیم که مهدی صیافی
هدف اصلی آنها، نه س��رمایه گذاری بلکه جبران بخش��ی از کسر بودجه 
برخ��ی وزارتخانه ها و مهار تورم ب��ود. البته اوراق قرض��ه، کارکردهای 
مختلف��ی دارد ک��ه یکی از مهم ترین آنه��ا، کاهش تأثیر اجرای پروژه های بزرگ ب��ر حجم نقدینگی و قیمت 
عمومی کاالهاس��ت. بدین ترتیب ک��ه دولت برای اجرای طرح های بزرگ ملی، به ج��ای افزایش نقدینگی و 
اج��رای پروژه ه��ا از این محل، منابع مالی مردم را به کمک می طبد تا هم کارهای عمرانی را با س��رعت پیش 
ببرد و هم تورم لجام گس��یخته، گریبان جامعه را نگیرد. اما این دو هدف وقتی در کنار هم محقق می ش��وند 
که پروژه هایی سودده اجرا شوند و مطالعات اقتصادی کافی درخصوص تبعات اقتصادی هر پروژه انجام شده 
باشد. ولی ماجرای دیگری در سال های اخیر رخ داد. از سال 1389 به بعد پول برق به حساب خزانه می رفت 
تا در پرداخت یارانه های نقدی مصرف شود. صنعت برق که گرفتار بی پولی شدید بود، برای هزینه های جاری 
خ��ود مانند پرداخت حقوق کارکن��ان، تعمیر نیروگاه ها و خطوط انتقال و توزیع برق به انتش��ار اوراق قرضه 
تش��ویق شد. مورد مش��ابهی هم به دلیل کلنگ زنی پروژه های راه و مسکن در گوش��ه و کنار کشور، گریبان 
وزارت راه و شهرس��ازی را گرفت. این اوراق قرضه، باوجود انتقاد برخی اقتصاددان ها، چاپ و فروخته ش��د؛ 
بی آنکه برای پرداخت اصل پول و س��ود آن در زمان سررس��یداوراق، تدبیری اندیش��یده ش��ود. شعار داخلی 
طراحان این ش��یوه تأمین مالی این بود که: چو فردا ش��ود فکر فردا کنیم. بانک های دولتی نیز با فشار دولت 

قبل، مسئولیت نقدشوندگی این اوراق را بر دوش گرفتند. 
این قصه ش��بیه تاجری که برای تأمین کس��ری حس��اب خود، گرفتار نزول پول می شود و در نهایت، یک 
مش��کل ساده را به ورشکس��تگی خود منتهی می کند. تراز مالی برخی وزارتخانه ها در دولت قبل از جمله راه 
و شهرس��ازی و نیرو نش��ان می دهد که آنها دچار چنین مشکلی ش��دند. حاال فصل سررسید این اوراق قرضه 
رس��یده و وزارتخانه ه��ای مذکور، به جای اعتراف به مش��کل مدیریتی خود، همه تبع��ات را به دوش بانک ها 

می اندازند. بانک ها چه گناهی کرده اند که باید در جشن و عزا، نقش گوسفند قربانی را ایفا کنند؟ 

سرمقاله

یارانه خرداد ماه سه شنبه واریز می شود
سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد: یارانه خردادماه از ساعت 24 روز سه شنبه هفته جاری واریز و قابل برداشت 
خواهد بود.  در اطالعیه س��ازمان هدفمندی یارانه ها آمده اس��ت: »پنجاه و دومین« مرحله یارانه نقدی مربوط به 
خردادماه سال جاری، مانند ماه های گذشته به ازای هر نفر 455000 ریال، ساعت 24 سه شنبه مورخ 26 خرداد 

ماه 94 به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود که قابل برداشت خواهد بود. 

به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز، کاه��ش قیمت نفت 
خام در روز جمعه گذش��ته ممکن است تاالرهای بورس 
کش��ورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه را تحت فشار 
قرارداده و روند صعودی آنها را در هفته اخیر متوقف سازد. 
در مصر خبرها حاکی از آن اس��ت که کانال جدید 
س��وئز در کمتر از دوماه دیگر ب��ه بهره برداری خواهد 
رس��یدکه این موضوع ممکن اس��ت موج��ب افزایش 
تمایل سرمایه گذاران به حضور در مصر و مشارکت در 

پروژه های سرمایه گذاری این کشور شود. 
گفتنی است قیمت نفت خام در بازارهای جهانی پس 
از اعالم آمادگی عربستان سعودی برای افزایش صادرات 
نفت خام و افزایش نگرانی های حاصل از افزایش حجم 
نفت مازاد موجود در بازار کاهش یافت. در همین راستا 
ش��اخص نفتی برنت دریای ش��مال با 2 درصد کاهش 
به قیمت 63 دالر و 87 س��نت در هر بش��که رسید. در 
این بین با کاهش اخبار مربوط به ش��رکت های تجاری 
بزرگ در آس��تانه ماه رمضان تنها عامل اصلی فعالیت 
س��رمایه گذاران در خلیج فارس اخبار مربوط به قیمت 

نفت خام در بازارهای جهانی خواهد بود. 
در ارتب��اط با اتفاقات بورس ه��ای خاورمیانه، بورس 
دوبی ممکن است همچنان به س��ود آوری خود ادامه 
دهد. ش��رکت هایی نظیر موسس��ه مالی Amlak  و 
ش��رکت ArabTech  پس از توقف روند رو به رشد 

قیمت نفت شاهد افزایش ارزش سهام خود بودند. 
در همین رابطه بازارهای مالی عربس��تان س��عودی 
خود را برای آغاز معامالت مستقیم در بازارهای داخلی 
با حضور س��رمایه گذاران واجد ش��رایط خارجی از روز 

دوشنبه آماده می کنند. این در حالی است که مقامات 
بازارهای مالی عربس��تان هنوز خب��ری مبنی بر ارائه 
مجوز به س��رمایه گذاران واجد شرایط خارجی جهت 
فعالیت و س��رمایه گذاری در بازارهای مالی این کشور 
ص��ادر نکرده اند. در این ارتباط کارشناس��ان بازارهای 
س��رمایه نیز معتقدند جریان و حج��م وجه نقدی در 

ماه های ابتدایی محدود خواهد بود. 
در مصر مقامات کانال س��وئز اعالم کردند که کانال 
جدید که از کنار آبراه قدیمی عبور می کند در ششم ماه 
آگوست سال جاری میالدی افتتاح خواهد شد. گفتنی 
است کانال فعلی سوئز ساالنه 5 میلیارد دالر درآمد عاید 
مصر می کند که منبع درآمد بسیار مهمی برای اقتصاد 
بحران زده این کش��ور به ش��مار می آید. این در حالی 
است که کانال جدید با توجه به اینکه دو مسیر رفت و 
برگشت را برای تردد کشتی های بزرگ فراهم می کند، 
قادر خواهد بود تا درآمد قاهره را به ساالنه 15 میلیارد 

یورو تا سال 2023 میالدی افزایش دهد. 
خبر افتتاح کانال جدید سوئز می تواند موجب جلب 
توجه س��رمایه گذاران که در انتهای هفته گذش��ته در 
انتظار تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی مصر بودند، 
شود. این در حالی است که بانک مرکزی این کشور روز 
پنجشنبه گذشته اعالم کرد که نرخ بهره در این کشور 
تغییر نکرده و ثابت خواهد ماند.  در بازارهای جهانی نیز 
شکس��ت در مذاکرات مربوط به بازپرداخت بدهی های 
یونان موجب کاهش ارزش دالر آمریکا و سهام بازارهای 
مال��ی اروپ��ا در روز جمعه گذش��ته ش��د. این کاهش 
در حالی صورت پذیرفت که از دیدگاه س��رمایه گذاران 
انتشار اطالعات مثبت در مورد وضعیت رشد اقتصادی 
آمریکا فرآیند افزایش نرخ بهره بانکی را تسریع می کند. 

ترجمه: معراج آگاهی



مدیر مرکز آب و هواشناسی 
ایروای��ن  دور  از  س��نجش  و 
کالیفرنی��ا با اش��اره ب��ه اینکه 
حداق��ل چه��ار م��دل ب��رای 
پیش بین��ی وضعی��ت بارش ها 
و خشکس��الی در م��ورد ایران 
وج��ود دارد، گفت: این مدل ها 
با یکدیگر همپوشانی ندارند. در 
نتیجه مدل ناس��ا و پیش بینی 
خشکسالی 30ساله در ایران از 
قطعیت الزم برخوردار نیست. 

برنام��ه  تخصص��ی  کارگاه 
آسیایی  »جی وادی« و برنامه 
ابتکار بین المللی خشکس��الی 
دی��روز در وزارت نی��رو برگزار 
ش��د. در این کارگاه س��روش 
سروش��یان، مدی��ر مرکز آب و 
هواشناسی و س��نجش از دور 
ایروای��ن کالیفرنی��ا به عن��وان 
س��خنران کلی��دی، مطالب��ی 
و  اب��زار  از  اس��تفاده  درب��اره 
ب��رای پیش بین��ی  اطالع��ات 

بحران خشکسالی ارائه کرد. 
به گفته سروشیان مدل هایی 
که برای پیش بینی خشکسالی 
اس��تفاده می ش��ود، 20 سال 
قدمت دارند که این س��ابقه در 
مقابل عمر 4میلیارد ساله کره 

زمین، بسیار ناچیز است. 
افزایش جمعیت،  افزود:  وی 
تقاضا برای آب و غذا را افزایش 
می ده��د. ضم��ن آنک��ه روند 
مهاجرت به س��وی شهرها در 
حال تغییر اس��ت. در دهه 70 
می��الدی، 37 درصد جمعیت 
کره زمین در ش��هرها زندگی 
می  کردند اما در س��ال 2010 
نیم��ی از جمعیت جه��ان در 

شهرها ساکن شدند. 
این اس��تاد دانش��گاه بر این 
باور است که بخش کشاورزی 

در همه ج��ای دنیا بزرگ ترین 
مصرف کنن��ده آب اس��ت، اما 
فعالیت این بخش از نظر تأمین 
غ��ذا اهمیت دارد. کش��اورزان 
قدرت دارند در نتیجه سهم آب 
آنها محدود نمی ش��ود. با این 
وجود، س��ال گذشته مسئوالن 
ش��دند  ناگزی��ر  کالیفرنی��ا 
بزرگ تری��ن  آب  درص��د   25
تولیدکنندگان کشاورزی خود 
را محدود کنند. وی س��خنان 
خ��ود را با طرح این پرس��ش 
که چقدر روی به��ره وری آب 
در بخش کش��اورزی کار شده، 

ادامه داد. 
به اعتقاد سروش��یان، چهار 
م��دل اقلیمی متف��اوت برای 
وضعیت آبی ایران وجود دارد. 
برخ��ی از این مدل ه��ا  آینده 
پرآب��ی را برای ای��ران متصور 
هس��تند. در نتیج��ه می توان 
ام��کان پیش بینی  گفت ک��ه 
خشکسالی برای مناطق بزرگ 
با ضریب اطمین��ان باال، وجود 

ندارد. 
وی البته پیش بینی کرد که 
در آینده جهان، دقت مدل های 
اقلیم��ی و آبی بهب��ود یابد. اما 
در ش��رایط کنونی این مدل ها 
الزامات برنامه ریزی برای منابع 
آب را نمی توانند برآورده کنند. 
مدیر مرکز آب و هواشناسی 
کالیفرنیا همچنین با تأکید بر 
اهمیت حفظ پایداری در منابع 
آب زیرزمینی، بی��ان کرد: در 
برداشت از منابع آب زیرزمینی، 
متوس��ط تجدیدش��وندگی هر 
منطق��ه باید م��ورد توجه قرار 

گیرد. 

اطالعاتتقریبیدرمدلها
جای��ا کوم��ار، مدی��ر دفتر 
یونسکو در بانکوک نیز به عنوان 

یکی دیگر از سخنرانان کلیدی 
اطالعات حاصل  دیروز،  برنامه 
تقریب��ی  را  مدل س��ازی ها  از 
توصی��ف کرد. ب��ه اعتقاد وی، 
هر سفره آب زیرزمینی، شرایط 
منحصربه فردی داشته و از یک 
مدل ب��رای تمام آنها نمی توان 

استفاده کرد. 
وی آب زیرزمین��ی را تنه��ا 
منبع تأمین نیازهای انسان در 
زمان وقوع مناقش��ات و جنگ 
دانست و افزود: آب زیرزمینی 
از نگاه ها مخفی است درنتیجه 
ب��ه از بی��ن رفتن ای��ن منابع 

توجهی نمی شود. 
در  یونس��کو  دفت��ر  مدی��ر 
بانکوک، افزایش تغییر کاربری 
اراض��ی، صنعتی ش��دن، تغییر 
اقلیم و افزایش تقاضا برای آب 
را عوامل مؤثر در افت س��طح 
سفره آب های زیرزمینی اعالم 

کرد. 

ایراندر2020بهبحرانآب
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نماین��ده  لویی��س،  گ��ری 
س��ازمان ملل در ای��ران نیز در 
مراسم افتتاحیه مراسم دیروز، 
با ات��کا به آم��ار ارائه ش��ده از 
سوی دولت ایران، بیان کرد: در 
سال 1956 سرانه آب برای هر 
ایرانی 7هزار مترمکعب در سال 
بود که این رقم در سال 2013، 
به 1300 مترمکعب به ازای هر 

نفر در سال رسید. 
وی پیش بین��ی کرد س��رانه 
آب هر ایرانی در س��ال 2020 
به 1000 مترمکعب در س��ال 
خواهد رس��ید. ای��ران در این 
نقط��ه به فاز کمب��ود آب وارد 

می شود. 
گری لویی��س تغییر اقلیم و 
گرم و خش��ک تر ش��دن هوا را 

عامل مؤثری در وقوع ش��رایط 
خشکسالی برای ایران دانست. 
وی با اش��اره به تلفات باالی 
کش��اورزی،  بخ��ش  در  آب 
مدیری��ت آب و کاهش تلفات 
در ای��ن بخ��ش را عاملی برای 
کاه��ش فش��ار بر س��فره های 

زیرزمینی اعالم کرد. 
در  ملل  نماین��ده س��ازمان 
ای��ران بی��ان ک��رد: ایرانی��ان 
سال های سال به صورت پایدار 
از منابع آب زیرزمینی استفاده 
ک��رده  و برنامه مناس��بی برای 
بهره ب��رداری از آن داش��ته اند. 
برای حف��ظ این مناب��ع هنوز 
ه��م راهکارهایی وج��ود دارد. 
باید مخاط��رات آبی را کاهش 
دهیم و س��ازگاری در مصرف 

ایجاد کنیم. 
گری لوییس گفت: مس��ئله 
بزرگ تری��ن  محیط زیس��ت 
چالش امنیتی بش��ر در آینده 
اس��ت. ای��ران در ح��ال حاضر 
ب��ا این چالش روبه رو اس��ت و 
این مش��کل در آینده نیز ادامه 
دارد. بنابراین باید با این چالش 
بزرگ در منطقه مقابله کنیم. 

تامینهرلیتربرثانیهآب
یکمیلیاردتومانهزینه

دارد
رحیم میدان��ی، معاون وزیر 
نیرو در ام��ور آب و آبفا نیز در 
افتتاحیه بی��ان کرد:  مراس��م 
تغییر اقلیم در ایران سبب شده 
که از منابع آب زیرزمینی بیش 

از حد برداشت شود. 
وی اف��زود: ای��ران از پدیده 
تغییر اقلیم آسیب پذیر شده و 
منابع آب تجدیدشونده کشور 
از 130 میلی��ارد مترمکعب در 
سال به 104 میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته است. همچنین به 

دلیل وقوع پدیده تغییر اقلیم، 
دمای هوا 1.5درجه سانتی گراد 
افزای��ش یافته اس��ت که این 
موض��وع افزایش تبخی��ر را به 

همراه داشته است. 
وی تغیی��ر الگوی ب��ارش را 
یکی دیگ��ر از آثار تغییر اقلیم 
عن��وان کرد و گف��ت: با وجود 
کاه��ش 10 درصدی بارش ها، 
می��زان روان آب ه��ا 25 درصد 
کاهش یافته است. این موضوع 
نش��ان می دهد ک��ه باید روی 
س��ازگاری و کاهش آثار تغییر 

اقلیم کار جدی انجام شود. 
معاون وزی��ر نی��رو در امور 
آب و آبف��ا با تأکید ب��ر اینکه 
موضوع مناب��ع آب زیرزمینی 
پیچیده تر از تغییر اقلیم است، 
گفت: س��االنه حدود 6میلیارد 
مترمکعب از ظرفیت سفره های 
زیرزمین��ی بیش��تر برداش��ت 

می شود. 
اضاف��ه  ک��رد:  بی��ان  وی 
برداش��ت ها از منابع زیرزمینی 
حتی در زم��ان طبیعی بودن 
بارش ها هم وجود داش��ت، اما 
این روند باید در شرایط کنونی 

تغییر کند. 
میدانی از بی��ن رفتن منابع 
آب زیرزمین��ی را به مفهوم از 
دست رفتن عظیم ترین ثروت 
ملی کش��ور دانس��ت و افزود: 
آب منبعی ارزش��مند اس��ت و 
در آینده برای به دست آوردن 
هنگفتی  هزینه ه��ای  باید  آن 
براس��اس  کنی��م.  پرداخ��ت 
محاس��بات انجام ش��ده، برای 
تأمی��ن یک لیت��ر در ثانیه آب 
زیرزمینی به 10 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری نیاز است. 
وی از تالش وزارت نیرو برای 
احیای منابع آب زیرزمینی در 

یک دوره 20ساله خبرداد. 
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جمهوری آذربایجان در س��ال 
مرتبه  هف��ت  میالدی  گذش��ته 
از می��زان گاز صادرات��ی خ��ود 
به روس��یه کاسته اس��ت. اخیرا 
نی��ز یک��ی از مقام��ات آذری به 
مجل��ه گازی اروپ��ا گفته اس��ت 
ک��ه کش��ورش در س��ال 2015 
می��الدی دیگ��ر به روس��یه گاز 
ص��ادر نمی کند. این مقام دولتی 
آذربایج��ان که خواس��ت نامش 
فاش نشود در رابطه با این موضع 
اظهار داشت: »دلیل اصلی قطع 
صادرات گاز به روس��یه افزایش 
میزان مصرف داخلی گازطبیعی 

در آذربایجان است.«
در همین راس��تا شرکت ملی 
نفت آذربایجان در سال گذشته 
تنها 207 میلیون مترمکعب گاز 
به روسیه صادر کرده درحالی که 
حج��م گاز صادراتی این کش��ور 
 2013 س��ال  در  روس��یه  ب��ه 
ی��ک میلی��ارد و 370 میلی��ون 
مترمکع��ب بوده اس��ت. گفتنی 
است دولت باکو دلیل افت حجم 
گاز صادرات��ی خ��ود به روس��یه 
در س��ال گذش��ته را به ص��ورت 
رس��می توضیح داد و اعالم کرد 
ک��ه علت بروز اختالل در فرآیند 
صادرات گاز به روسیه پروژه های 
راهس��ازی در بخش های شمالی 

این کشور بوده است. 
مق��ام آذری در گفت وگ��و ب��ا 

وب س��ایت مجل��ه گازی اروپ��ا 
اع��الم کرد که مص��ارف خانگی 
و صنعت��ی از جمل��ه مهم ترین 
دالیل افزای��ش میزان حجم گاز 
مصرفی در آذربایجان بوده است. 
ش��رکت متانول آذربایجان اخیرا 
مقادیر قابل توجهی گاز طبیعی 
را مصرف کرده است. در این بین 
ش��رکت Holcim سوییس که 
در زمینه تولید س��یمان فعالیت 
دارد اق��دام ب��ه تأس��یس ی��ک 
شرکت سهامی به منظور ساخت 
کارخانه تولید سیمان و افزایش 
ظرفی��ت تولی��د آن در آین��ده 
ک��رده که این موض��وع می تواند 
روی افزای��ش می��زان مص��رف 

گاز طبیع��ی در بخ��ش صنعت 
باش��د.  تأثیرگ��ذار  آذربایج��ان 
 Holcim  (Azerbaijan) OJSC
 Holcim گ��روه  از  بخش��ی 
ش��رکت های  از  یکی  س��وییس 
پیش��رو در زمینه تولید سیمان 

در جمهوری آذربایجان است. 
ش��رکت متانول آذربایجان در 
س��ال 2013 افتتاح شد و از ماه 
آگوست سال 2014 این شرکت 
بی��ش از 100 هزار ت��ن متانول 
را تولی��د و ب��ه بازارهای جهانی 
عرضه کرده اس��ت. این کارخانه 
تولید متانول در حال حاضر تنها 
با نیم��ی از ظرفیت خود فعالیت 
می کن��د، درحالی ک��ه ظرفی��ت 

کامل تولی��د متان��ول آن 720 
هزار تن در سال است. 

کاهش صادرات گاز آذربایجان 
به روسیه و س��پس توقف کامل 
آن در حال��ی اتف��اق می افتد که 
حجم ص��ادرات گاز طبیعی باکو 
به ترکیه در سال 2014 میالدی 
افزایش قابل توجهی یافته است. 
جمهوری آذربایجان 62 درصد از 
گاز صادرات��ی خ��ود را از میدان 
در س��ال  دنی��ز 1  ش��اه  گازی 
گذش��ته صادر کرده، درحالی که 
آماره��ا در س��ال جاری صادرات 
70 درص��دی از این میدان گازی 
براس��اس  می ده��د.  نش��ان  را 
اطالع��ات منتش��ر ش��ده، حجم 

گاز صادراتی از میدان گازی شاه 
دنیز 1 در س��ال جاری 9 میلیارد 
مترمکع��ب  میلی��ون   800 و 
خواهد بود. این در حالی اس��ت 
ک��ه آذربایج��ان قص��د دارد در 
کل می��زان گاز صادراتی خود را 
از 29 میلی��ارد و 700 میلی��ون 
مترمکع��ب در س��ال 2014 به 
میلی��ون   200 و  میلی��ارد   30
مترمکعب در سال جاری میالدی 
افزایش دهد. با این وجود انتظار 
می رود که گاز صادراتی ش��رکت 
 SOCAR آذربایجان  نفت  ملی 
میلی��ون  میلی��ارد و 200  از 7 
ب��ه 6 میلی��ارد و 500 میلی��ون 
 2015 س��ال  در  مترمکع��ب 
کاهش یابد. گفتنی است شرکت 
SOCAR مسئول صادرات گاز 

آذربایجان به روسیه است. 
ک��ه  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
جمه��وری آذربایجان در س��ال 
2010 میالدی و براس��اس یک 
قرارداد پنج س��اله که در س��ال 
2009 میان ش��رکت ملی نفت 
و شرکت   SOCAR آذربایجان 
گازپروم به امضا رس��ید صادرات 
گاز به روسیه را آغاز کرده است. 
این در حالی اس��ت که دو طرف 
توافق کرده اند تا پس از انقضای 
قرارداد در س��ال 2015 میالدی 
به ص��ورت س��االنه آن را تمدید 

کنند. 

آذربایجانصادراتگازبهروسیهدرسالجاریرامتوقفمیکند
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بازنگریدرطرحهایسدسازی
سدبختیاری50متر
تعدیلارتفاعشد

برخ��ی  مان��دن  خال��ی 
س��دها که س��ال ها از زمان 
آغاز آبگی��ری آنها می گذرد 
نش��ان می دهد ک��ه برخی 
مهندس��ان  محاس��بات 
نبوده   آب کش��ور صحی��ح 
و اه��داف ط��رح هی��چ گاه 

برآورده نشده  است. 
ب��ه همی��ن دلی��ل متولی��ان بخ��ش آب تصمیم 
گرفته اند طرح های مدیریتی خ��ود را مورد بازبینی 
قرار دهند. برای اطالع یافتن از جزییات این اقدامات 
گفت وگویی با مجتبی کرد، کارش��ناس دفتر فنی و 
طرح های ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران ترتیب 

دادیم. 
تجدیدنظ�ردرپروژههایسدس�ازی،درکدام

مناطقمتمرکزشدهاست؟
مصوب��ات  از  یک��ی  س��دها  بازنگ��ری  بح��ث 
ش��ورای عالی آب در س��ال 93 بوده  اس��ت. البته 
قب��ل از این مصوبه هم طرح های تدوین ش��ده در 
اس��تان ها مورد بازبینی ق��رار می گرفتند. تغییرات 
سیس��تم آبی کشور و ش��رایط رژیم هیدرولوژیکی 
ایران به ویژه در س��ال های اخیر، با ش��رایط نرمال 
فاصله زیادی دارد. از آنجا که در سدهای در حال 
اج��را آمارهای هیدرولوژیک��ی مختوم به یک دهه 
قبل بود، ناگزیر ش��دیم در پروژه های سدس��ازی 

تجدیدنظ��ر کنی��م. 
ضم��ن آنکه مس��ئله مدیری��ت یکپارچ��ه منابع 
آب را در ای��ن بازنگری م��ورد توجه قرار داده ایم. 
بازنگ��ری در طرح ه��ا براس��اس برخ��ی اولویت ها 
انجام ش��د. این بازنگری با همکاری سایر دفاتر در 
شرکت مدیریت منابع آب ایران پیگیری می شود. 
از جمله طرح هایی که در ابعاد و احجام سازه های 
آنه��ا تجدیدنظر انجام ش��ده می توان به س��دهای 
تالوار و مش��مپا در اس��تان زنجان، احمد بیگی در 
اردبیل، نرگس��ی در فارس، بختیاری در لرس��تان 
و گلمندره در خراس��ان جنوبی اش��اره کرد. البته 
اعداد ابالغ شده به اس��تان ها برای تعدیل احجام، 
به هیچ وجه قطعی نیس��ت و با نظر مش��اوران این 

پروژه ها نهایی خواهد ش��د. 
تعییناولویتبرایتجدیدنظردرطرحهابرچه

اساسیبودهاست؟
با توج��ه به پیچیدگی های حوضه و اش��تراکات 
ذی نفعان اولویت ها تعیین ش��ده  اس��ت. مهم ترین 
مس��ئله موردنظ��ر در تجدیدنظر طرح ه��ا، به روز 
ش��دن تخصی��ص مناب��ع آب در آنهاس��ت. زیرا با 
مش��خص ش��دن اعداد تخصیص برای یک طرح، 
بدون ش��ک در میان ذی نفعان توقع ایجاد خواهد 
ش��د. حال اگر منابع کافی برای پاسخگویی به این 
توقعات در اختیار نداش��ته باشیم، زمینه نارضایتی 
آنها فراهم می ش��ود. از آنجا که آمار هیدرولوژیکی 
استفاده شده برای طرح هایی که تخصیص آنها در 
س��ال 85 تعیین ش��ده مختوم به سال 85 نیست 
و حداقل ش��ش س��ال قبل این تخصیص ها تعیین 
شده، بس��یاری از این تخصیص ها باید تغییر کند. 
زیرا تغییر در ش��رایط محیطی، این مسئله را به ما 
دیکته می کند. بنابراین تالش می کنیم با استفاده 
از به روزتری��ن آماره��ا، میزان تخصی��ص منابع را 
اص��الح کنیم. البته در دس��ترس ب��ودن آمارهای 
به روز و فعال ب��ودن کارگاه های پروژه ها نیز برای 
در اولویت ق��رار گرفتن طرح ها به منظور بازنگری 

آنها، بی تاثیر نبوده اس��ت. 
البت��ه برخی طرح های حس��اس و مهم هم وجود 
دارن��د ک��ه در ح��ال حاضر ب��رای آنه��ا تخصیص 
به روز ش��ده نداریم. اما می دانیم که شرایط و میزان 
منابع آب��ی آنها تغییر کرده  اس��ت. به همین جهت 
جلساتی برای این مناطق برگزار شده و به مسئوالن 
آنها اعالم کرده ایم که براساس سناریوهای مختلف، 
آمادگ��ی الزم برای تغییر تخصیص ها و تعدیل طرح 

را داشته باشند. 
فقطکاه�شبارشهاوآوردرودخانههاس�بب

تجدیدنظردراحجامسدشدهاست؟
خی��ر، کاه��ش آورد رودخانه به دلیل کم ش��دن 
باران، افزایش جمعیت در باالدست و برداشت بیشتر 
از سرشاخه ها و حتی تغییر شرایط کیفی آب سبب 
می ش��ود که در ابعاد یک سد تجدیدنظر شود. یعنی 
ممکن است برای یک سد کاربری شرب تعریف شود 
اما کاهش کیفیت آب س��بب شود که این سد دیگر 
در بخش ش��رب کاربردی نداش��ته باشد. در نتیجه 
ابعاد س��ازه و حتی کاربری سد در بازنگری ها تغییر 

خواهد کرد. 
مهمترینعامل�یکهتجدیدنظ�ردرطرحهای

سدسازیرابهدنبالداشتهکداماست؟
پ��روژه  ی��ک  در  ذی نف��ع  اس��تان های  تع��داد 
حساس��یت های اجرای یک طرح آب��ی در منطقه را 
باال می برد. در برخی موارد منابع آب در چند استان 
مش��ترک بوده و اجرای هر پروژه  در بخش��ی از این 
حوضه، زمینه بروز مش��کل بین س��ایر اس��تان های 

ذی نفع با محل اجرای پروژه را فراهم می کند. 
یعنیفقطمس�ائلاجتماعیسببشدهکهدر

طرحهایسدسازیتجدیدنظرشود؟
ه��ر کدام از عوام��ل اجتماعی، اقتص��ادی، میزان 
منابع آب حوضه یا حتی افق هایی که برای اس��تان 
دیده شده با وزن های مختلف در تجدیدنظر طرح ها 
دخالت داش��ته  اس��ت. همه این عوامل س��بب شده 
حوضه هایی که حساس��یت بیش��تری دارند، زودتر 
تعیین تکلیف ش��وند. اگرچه در ح��ال حاضر تمرکز 
روی مناطقی است که حساسیت بیشتری دارند اما 
به محض فارغ ش��دن از این پروژه ه��ا، بازنگری در 

سایر مناطق نیز پیگیری می شود. 
س�دبختی�اریچق�درتعدیلارتفاعش�ده

است؟
س��د بختیاری حدود 50 متر کاهش ارتفاع داشته 
اس��ت. البته این اعداد نهایی نیس��ت اما به احتمال 
زیاد همین عدد برای سد بختیاری تایید خواهد شد.

معاونوزیرنفتخبرداد
استقرارسامانهالکترونیکیکاالدر

شرکتهایتابعهصنعتنفت

معاون وزیر نفت از آماده سازی سامانه الکترونیکی 
کاالی صنعت نفت و پیاده س��ازی و اس��تقرار آن در 

شرکت های تابعه، چهار شرکت اصلی خبر داد. 
سیدعماد حس��ینی در گفت وگو با ش��انا، با بیان 
اینک��ه هم اکن��ون مناقصه های ی��ک و دو مرحله ای 
زیر بار این س��امانه رفته است، تصریح کرد: بیش از 
2هزار ش��رکت سازنده و تامین کننده کاال و خدمات 
صنع��ت نفت تاکن��ون در س��امانه الکترونیکی کاال 

(وندورلیست واحد) ثبت نام کردند. 
وی با بیان اینکه سازندگان پس از ثبت نام در این 
سامانه می توانند در مناقصه های صنعت نفت حضور 
پی��دا کنند، گفت: پس از ثبت نام ش��رکت ها در این 
سامانه، کمیته فنی و بازرگانی در شرکت های اصلی 
با هدف بررسی وضع شرکت های ثبت نام شده، فعال 

و هم اکنون در حال بررسی این شرکت ها هستند. 
حسینی افزود: با پایان بررسی ثبت نام کنندگان در 
چهار شرکت اصلی و با تایید معاونت امور مهندسی 
س��امانه  در  منتخ��ب  ش��رکت های  نف��ت،  وزارت 

الکترونیکی کاال قرار می گیرند. 
معاون وزیر نفت در امور مهندس��ی با بیان اینکه 
با تش��کیل این س��امانه جلوی بس��یاری از تخلف ها 
در صنع��ت نف��ت گرفته می ش��ود، افزود: س��امانه 
الکترونیک��ی کاال، مانند یک دس��تگاه مرکزی عمل 
می کند که ماژول های مختل��ف آن از مرحله تقاضا 
تا حمل و ترخی��ص کاال، تقاضاها را به صورت کامال 

مکانیزه پردازش می کند. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، راه ان��دازی س��امانه تامی��ن 
الکترونیکی کاالی وزارت نفت با هدف رونق بخشی 
ب��ه تولیدات داخل��ی، ایجاد سیاس��ت های یکپارچه 
حمایت��ی، خودکفای��ی صنعت��ی و ایجاد بس��تری 
یکپارچه در همه بخش های بازرگانی و مراکز خرید 

وزارت نفت تعریف و اجرایی می شود. 

وزیرنفتهند:
وارداتنفتاز

ایرانراافزایشمیدهیم
 وزیر نفت هن��د گفت: به ایران اعالم کرده ایم که 
هر زمان تحریم ها لغو ش��ود آم��اده افزایش واردات 

نفت از این کشور هستیم. 
به گزارش ایسنا دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند 
در پاس��خ به این سوال که آیا پس از لغو تحریم های 
ایران، هند واردات نفت خود از این کشور را افزایش 
می دهد؟ گفت: به اندازه کافی به ایران اعالم ش��ده 
که اگر هر پی��ام مثبتی از گفت وگوهای هس��ته ای 

حاصل شود، ما آماده اقدام در این زمینه هستیم. 
هند در تالش است از موقعیت خود به عنوان یکی 
از بزرگ تری��ن مصرف کنندگان ان��رژی جهان برای 
چانه زنی بهتر با کشور های صادر کننده نفت استفاده 
کند. وزی��ر نفت هند در گفت وگو ب��ا رویترز افزود: 
تالش وزارت نفت هند در گفت وگو با صادر کنندگان 
فرات��ر از افزای��ش واردات نف��ت اس��ت. اکنون هند 
می خواهد از تقاضای باالی نفت خود به عنوان ابزاری 
برای تقویت اقتصاد خود و اشتغالزایی استفاده کند. 
پرادهان افزود: ما یک بازار هس��تیم و مقدار نفتی 

که خریداری می کنیم سالح ما است. 
هند چهارمی��ن مصرف کننده بزرگ نفت جهان و 
سومین وارد کننده نفت حدود 80 درصد نفت مورد 
نیاز خود را وارد می کند و تقاضای س��وخت در این 
کشور به دلیل رشد سریع اقتصادی در حال افزایش 
است. اقتصاد هند پس از ثبت رشد اقتصادی سریع تر 
نسبت به چین در سه ماهه چهارم سال گذشته، در 
س��ه ماهه منتهی به ماه مارس رش��د 7.5 درصدی 
را تجرب��ه کرد که از رش��د 7 درص��دی چین در این 
بازه زمانی بیش��تر بود. اقتصاد هند سال گذشته در 
مجموع 7.3 درصد رش��د داش��ت. برآورد می ش��ود 
مص��رف فرآورده ه��ای نفتی در هند در س��ال مالی 
جاری 166.9 میلیون تن باش��د و تولید نفت داخلی 
این کش��ور تقریبا چند س��ال اس��ت که راکد مانده 
است. نخست وزیر هند از زمان در دست گرفتن امور 
در ماه مه  سال گذش��ته به طور فعاالنه تالش کرده 
که نقش روز افزون هن��د در تجارت بین المللی را به 
نمایش بگذارد. نخست وزیر هند طی سال گذشته با 
سران 18 کشور از جمله ژاپن، آمریکا و چین دیدار 
داش��ته و هند را به عنوان یک مقص��د ایده آل برای 

سرمایه گذاری معرفی کرده است. 
وزیر نفت هند گفت: هدف دیپلماس��ی نفتی جدید 
این کش��ور فعالی��ت بیش��تر در چهار زمین��ه خرید 
میادی��ن نف��ت و گاز، واردات مناب��ع با ش��رایط بهتر، 
افزای��ش س��رمایه گذاری در بخش هایی نظیر خطوط 
لوله و پاالیشگاه و راه  انداختن شرکت های مهندسی و 

ساختمانی و اشتغالزایی برای نیروی کار ماهر است. 
پراده��ان افزود: کره جنوبی قدری بیش��تر از ما از 
خاورمیان��ه نفت می خرد، اما حضور این کش��ور در 
بخش مهندسی و ساخت و ساز این منطقه دو برابر ما 
اس��ت. خاورمیانه بزرگ ترین تامین کننده نفت هند 
به حس��اب می آید اگرچه ظهور مس��یر های تجاری 
جدید پس از کاهش قیمت نفت و اش��باع عرضه به 
افزایش واردات نفت هند از آسیای میانه و آمریکای 
التین منجر شده است. تالش هند در شرایطی است 
که تقاضای نفت در بازار جهانی کاهش یافته است. 
یک مقام بلند پایه شرکت نفت آرامکو گفت: تقاضای 
نفت هند رو به افزایش است، در حالی که ممکن است 

تقاضای نفت چین در نیمه دوم امسال ثابت بماند. 
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صنای��ع  س��ازمان  مع��اون 
کوچک و شهرک های صنعتی 
خب��ر از پرداخت تس��هیالت 
در زمان��ی کوت��اه و همچنین 
تعلق یارانه س��ود تس��هیالت 
بین یک تا 6 درصد به صنایع 
کوچ��ک می ده��د. موضوعی 
ک��ه کم ش��دن بوروکراس��ی، 
کوتاه ش��دن زمان و تس��هیل 
ش��رایط دریافت وام را به نفع 

تولیدکنندگان رقم می زند. 
طوالنی بودن زمان پرداخت 
تس��هیالت و بوروکراسی های 
عریض و طویل اداری، جدا از 
سایر مش��کالتی که بر سر راه 
پرداخت تس��هیالت به صنایع 
ق��رار دارد، هم��واره موض��وع 
گالیه تولیدکنن��دگان به ویژه 
صاحب��ان صنایع کوچک بوده 
اس��ت. صنایع��ی ک��ه یکی از 
ابزارهای مهم توسعه اقتصادی 
به شمار می روند، حاال خبر از 
تفاهم��ی ب��ا بان��ک صنعت و 
معدن برای کوتاه کردن زمان 
این  ب��ه  تس��هیالت  پرداخت 

صنایع می رسد. 
غالمرضا س��لیمانی، معاون 
س��ازمان صنای��ع کوچک در 

این زمینه به  »فرصت امروز« 
می گوی��د: »براس��اس مصوبه 
هیات مدی��ره بان��ک صنع��ت 
صنای��ع  »واح��د  مع��دن،  و 
کوچک« با توجه به همکاری 
ک��ه بین م��ا و ای��ن بانک از 
یک سال پیش صورت گرفته، 
بان��ک  در  م��اه  اردیبهش��ت 
صنعت و معدن راه اندازی شد. 
در استان ها نیز اختیار شعبات 
استانی افزایش یافته و بیشتر 
کارهای این شعبات نیز برای 
صنایع کوچک اس��ت. همین 
موض��وع موجب می ش��ود که 
متقاضیان  کار  انج��ام  فرآیند 
صنایع کوچک تس��هیل شود. 
همچنی��ن س��ازمان صنای��ع 
و  صنع��ت  بان��ک  کوچ��ک، 
مع��دن و صن��دوق ضمان��ت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک 
نی��ز کارگروه��ی را تش��کیل 
داده اند تا متقاضیان سرگردان 
نباش��ند و بوروکراس��ی نی��ز 

کاهش پیدا کند. « 
او درب��اره جزییات این طرح 
بی��ان می کن��د: »واحدهای به 
بهره ب��رداری رس��یده ای ک��ه 
نیازمن��د س��رمایه در گردش 
هستند یا افزایش ظرفیت تولید 
دارن��د و همچنی��ن طرح های 

نیمه تم��ام ب��االی 70 درصد، 
ب��رای دریافت این تس��هیالت 

دارای اولویت هستند. « 
این  س��لیمانی  گفت��ه  ب��ه 
س��ازمان و بان��ک صنع��ت و 
مع��دن ق��رار اس��ت در یک 
پنج��ره  به عن��وان  مجموع��ه 
واح��دی خدمات خ��ود را به 
صنای��ع ارائ��ه کنند. ب��ر این 
موردنظ��ر  ش��رکت  اس��اس 
پرونده خود را تکمیل می کند 
و پرونده ه��ای تکمیل ش��ده 
ط��ی یک جلس��ه ب��ا حضور 
مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و 
س��ازمان  مدیرعامل  مع��دن، 
صنای��ع کوچ��ک و مس��ئول 
صندوق تأیید ش��ده و مراحل 
آن انجام می ش��ود و طی 45 
روز تسهیالت پرداخت شود. 

شرایطوثایقتسهیلمیشود
ط��ول  در  بانک��ی  وثای��ق 
س��ال های اخیر به شکل یکی 
دردسرهای صنایع کوچک  از 
درآمده اند زیرا بانک ها شرایط 
سخت گیرانه ای را برای وثیقه 
در نظ��ر گرفته ک��ه صاحبان 
صنایع کوچ��ک می گویند در 
توان شان نیس��ت حاال اما در 
طرح ت��ازه ای که برای صنایع 

کوچک در نظر گرفته ش��ده، 
عالوه بر زمان، ش��رایط وثیقه 

نیز تسهیل شده است. 
س��لیمانی در این باره توضیح 
می ده��د: » در مناط��ق محروم 
85 درصد وثایق را ضمانت نامه 
صندوق توسعه صنایع کوچک 
توس��عه یافته  ش��هرهای  در  و 
نیز تا 70 درصد وثایق توس��ط 
این صن��دوق تأمین می ش��ود. 
در صندوق براس��اس ریس��ک 
س��رمایه گذار و طرحش حدود 
20 تا 30 درصد سند زمین که 
س��هل البیع نیست و مابقی هم 
سفته و چک دریافت می شود. « 

او همچنین درباره سود این 
تسهیالت نیز می افزاید: »سود 
تس��هیالت نیز همان س��ودی 
اس��ت که توسط شورای پول و 
اعتبار به تصویب رسیده است 
اما برای طرح های��ی که دارای 
ش��رایطی نظیر ایجاد اشتغال، 
دانش بنیان  محصول  داش��تن 
بی��ن باش��ند  ص��ادرات   و 

ی��ک ت��ا 6 درصد یارانه س��ود 
تسهیالت پرداخت می کنیم. « 

واحدهایبدهکارپذیرفته
میشوند

ح��اال که صحب��ت از کوتاه 

شدن بوروکراس��ی و تفاهم با 
بانک صنعت و معدن می شود، 
ی��ک موضوع را نباید فراموش 
واحده��ای  ه��م  آن  ک��رد، 
تولیدی هس��تند که به دلیل 
بده��ی معوق ب��ه بانک ها که 
به گفته خودش��ان، ش��رایط 
اقتص��ادی کش��ور موجب آن 
ش��ده، طبق مصوبه ای که در 
دولت گذشته به بانک مرکزی 
اب��الغ ش��ده، محدودیت های 
بسیاری در فعالیت های بانکی 
داشته و از دریافت تسهیالت 
ت��ازه نی��ز محرومن��د. اکنون 
این پرس��ش مطرح می ش��ود 
که آیا برای ای��ن واحدها نیز 
تصمیمی صورت گرفته است؟ 
صنای��ع  س��ازمان  مع��اون 
کوچ��ک، در پاس��خ ب��ه این 
می کن��د:  اظه��ار  پرس��ش 
»بانک صنع��ت و معدن، تابع 
و مصوب��ات  بان��ک مرک��زی 
ش��ورای پول و اعتبار اس��ت 
اما بحثی که داریم این است، 
بانک ها  ب��ا  ک��ه  واحدهای��ی 
تفاه��م ک��رده و بدهی ه��ای 
کنند،  تعیین تکلیف  را  خ��ود 
در این کارگروه برای پرداخت 
پذیرفت��ه  ت��ازه،  تس��هیالت 

می شوند. « 

گزارشاختصاصی»فرصتامروز«ازشرایطتازهتسهیالت

تخفیف 6 درصدی سود بانکی برای صنایع کوچک

انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد 
ای��ران اعالم ک��رد: فوالدس��ازان 
از واردات  خاورمیان��ه همچن��ان 
محص��ول نهای��ی و نیم��ه نهایی 
نامرغ��وب و ارزان رن��ج می برند و 
هر یک از کش��ورهای این منطقه 
به دنبال انجام اقداماتی هستند تا 
رفتار مخرب رقبا را پاسخ گویند. 

به گ��زارش ایرنا، سیدرس��ول 
انجمن  دبی��ر  خلیفه س��لطانی، 
ای��ران  ف��والد  تولیدکنن��دگان 
معتقد است: فوالدسازان کشور با 
توجه به رکود صنعت ساختمان 
با مش��کل جدی مواجه شده اند. 
به طوری که در ش��رایط کنونی 
افزایش ن��رخ تعرفه های واردات 
شمش و مقاطع فوالدی را مورد 

تاکید قرار می دهند. 
م��اه  نخس��تین  در  ترکی��ه 
میالدی 2015 )ژانویه( اقدامات 
علی��ه  را  خ��ود  ضددامپینگ��ی 
واردات کالف نورد گرم از چین، 
روسیه،  رومانی،  ژاپن،  فرانس��ه، 
اسلواکی و اوکراین آغاز کرد که 
ای��ن امر کاهش واردات تولیدات 
فوالدی را به دنبال داش��ت، اما 

آن را متوقف نساخته است. 
بهمن ماه سال گذشته انجمن 
یادش��ده طی نام��ه ای خطاب به 
وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
واردات  ب��ود،  ک��رده  تصری��ح 
تولی��دات فوالدی با ارز مبادله ای 
با توجه به دامپینگ جهانی چین 
و روس��یه نتیجه ای جز تعطیلی 
و اع��الم ورشکس��تگی واحدهای 

تولیدی در بر نخواهد داشت. 
براساس نامه مزبور درخواست 
ش��ده بود، واردات ورق گرم زیر 
س��ه میلیمتر، ورق ه��ای آلیاژی 
و زنگ ن��زن صرفا اقالمی باش��د 
که مش��مول ارز مبادله ای شوند 
و س��ایر ردیف تعرفه های فوالد 

مشمول ارز متقاضی شوند. 
انجمن  رییس  بهرام سبحانی، 
تولیدکنندگان فوالد ایران معتقد 
اس��ت: تعرفه 10 تا 20 درصدی 
ب��رای جلوگیری از واردات فوالد 
تاثیرگذار نبود، بنابراین تعرفه با 
کاهش قیمت جهانی فوالد باید 
همخوانی داشته باشد که اکنون 

این ویژگی را ندارد. 
انجمن یادش��ده در نامه خود 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تاکید دارد: الزم است در شرایط 
کنونی عالوه ب��ر عدم اختصاص 
ارز مبادل��ه ای برای واردات انواع 
فوالد، تعرفه حداقل 30 درصدی 
برای واردات تولیدات فوالدی به 

کشور وضع شود. 
خلیفه سلطانی خواستار حمایت 
از  ذی رب��ط  مس��ئوالن  ج��دی 
تولیدکنندگان فوالد شد و تصریح 
کرد: ت��داوم حیات صنع��ت فوالد 
کشور با صادرات تولیدات امکان پذیر 

اس��ت و در این مس��یر تش��ویق و 
پشتیبانی از صادرکنندگان اهمیت 
بسزایی دارد. ش��رکت فوالد اردن 
در نخس��تین ماه میالدی س��ال 
2015 )11 دی تا 11 بهمن( اقدام 
به متوقف س��ازی واحد ذوب خود 
کرد و از آن زمان تاکنون به دلیل 
هزینه های باالی تولیدات داخلی، 

اقدام به به واردات می کند. 
کارشناس��ان صنعت فوالد در 
اس��تمرار  معتقدند:  خاورمیان��ه 
عربس��تان  نظام��ی  عملی��ات 
س��عودی در یمن و تنش��ی که 
موجب س��رگردانی در بازارهای 
نفتی ش��ده و آینده نامش��خص 
پروژه های ساختمانی و زیربنایی 
از جمل��ه دالیل رون��د نزولی در 
بازار این کاالی راهبردی است. 

پیش از این جعفر س��رقینی، 
مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع 
معدنی وزارتخانه یادش��ده گفته 
بود، س��االنه 5 ت��ا 7 میلیون تن 
تولیدات فوالدی  به طور متوسط 

وارد کشور می شود. 
انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد 
ایران می افزاید: س��ازمان توسعه 
تجارت در بخش��نامه خود مبنی 
بر واردات برخی از اقالم فوالدی 
در حال��ی ابالغ ش��ده که بخش 
عمده تولیدات فوالدی مربوط در 
واحدهای فوالدس��ازی داخلی به 
میزان زیادی در حال تولید است 
و واردات با ارز مبادله ای با توجه 
به دامپینگ )عرضه کاال به قیمت 
پایین ت��ر از قیم��ت تمام ش��ده(

کش��ورهای چین و روسیه برای 
واحدهای داخلی نتیجه ای غیر  از 

تعطیلی و اعالم ورشکس��تگی به 
دنبال نخواهد داشت. 

احسان رسولی، رییس دفتر فنی 
تولید فوالدس��ازی و ریخته گری 
مداوم ش��رکت فوالد هرمزگان با 
اشاره به افت قیمت جهانی فوالد 
به دلیل کاهش قیمت حامل های 
انرژی و مواد اولیه، اظهار داش��ت: 
امروز اسلب های تولیدی این واحد 
از نظر قیمت با مشابه خارجی قابل 

رقابت نیست. 
ک��رد:  وی خ��اط���رنش��ان 
شرایط  کش��ور  فوالدسازی های 
خوب��ی ندارند و رک��ود حاکم بر 
بازار، کاهش قیمت نفت و تنزل 
اعتب��ارات عمرانی دولت موجب 
ش��ده تا بازار فوالد و آهن کشور 

راکد شود. 
اداره کل مق��ررات صادرات و 
واردات س��ازمان توسعه تجارت 
ایران طی نامه ای در 22 دی ماه 
س��ازمان های  به  گذش��ته  سال 
صنعت، معدن و تجارت استان ها 

اب��الغ ک��رد، بخش عم��ده ای از 
ردی��ف تعرفه ه��ای محص��والت 
فوالدی را مشمول اختصاص ارز 

مبادله ای کرده است. 
انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد 
ایران در نامه خود متذکر شده بود، 
اختصاص ارز مبادله ای به تولیدات 
فوالدی که در داخل کشور تولید 

می شود، شگفت آور است. 
به گفته رس��ولی، فوالدسازان 
برای تامین منابع مالی مورد نیاز 
از نظام بانکی اق��دام به دریافت 
تس��هیالت کرده اند که نرخ بهره 
باالی این تسهیالت، بازپرداخت 

آن را با توجه به شرایط رکودی 
بازار دشوار ساخته است. 

وی گف��ت: انتظار این اس��ت 
تولیدکنندگان داخلی  که دولت 
را ب��ا اعمال تعرفه ه��ای الزم در 
براب��ر واردات مخ��رب حمای��ت 
کند و از سوی دیگر کاهش نرخ 
تس��هیالت بانکی اب��زار حمایتی 

الزم از این بخش است. 
رس��ولی ی��ادآور ش��د: ن��رخ 
به��ره بانکی 28 ت��ا 30 درصدی 
تولید کنن��دگان ف��والد داخل��ی 
را ب��ر آن داش��ته که به س��وی 
تولیدات کیفی ب��ا ارزش افزوده 
بیش��تر حرکت کنند ت��ا بتوانند 
این ش��رایط نامناس��ب را پشت 

سر گذارند. 
س��اخت ف��والد هرم��زگان که 
دومین واحد فوالدس��ازی کشور 
پ��س از پیروزی انقالب اس��المی 
اس��ت با س��رمایه گذاری 13 هزار 
میلی��ارد ریال��ی با ظرفی��ت 1.5 
میلیون تختال )اس��لب( در سال 

1385 آغاز و واحد احیای مستقیم 
آن پس از 32 ماه با ظرفیت ساالنه 
یک میلیون و 650 هزار تن در مهر 

1387 راه اندازی شد. 
رس��ولی خاطرنش��ان ساخت: 
اکن��ون 300 تا 350 ه��زار تن 
اس��لب این واح��د به دلیل افت 
قیمت های جهانی و عدم امکان 
رقابت از نظر قیمت در بازارهای 
ب��دون  وضعی��ت  بین الملل��ی، 
س��فارش دارد و در محوطه این 
واحد فوالدسازی دپو شده است. 
اعالم  ف��والد  انجم��ن جهانی 
کرد: ای��ران در س��ال 2014 با 
تولی��د 16.3 میلی��ون تن فوالد 
خام و رش��د بیش از 5 درصدی 
نس��بت به س��ال 2013 جایگاه 
چهاردهمین فوالد ساز جهان را 

از آن خود ساخت. 
چی��ن همچنان ب��ا تولید 822 
میلیون تن فوالد خ��ام در جایگاه 
نخس��ت و پ��س از آن ژاپ��ن و 
ایاالت متح��ده ب��ا فاصل��ه زی��اد، 
ب��ه ترتیب ب��ا تولی��د 110 و 88 
میلی��ون تن در رتبه دوم و س��وم 
ق��رار گرفتن��د. ایران نخس��تین 
خاورمیانه  ف��والد  تولیدکنن��ده 
محسوب می ش��ود، در حالی که 
در سطح جهان رتبه چهاردهم را 
دارد. برپای��ه آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تولید فوالد خام 
کش��ور در سال های 92 و 93 به 
ترتی��ب 15.5 و 16.6 میلی��ون 
تن ب��ه ثبت رس��یده و تولیدات 
ف��والدی نیز در این س��ال ها به 
میزان 16.6 و 16.9 میلیون تن 

گزارش شد. 
براس��اس برنام��ه پیش بین��ی 
ش��ده، امس��ال تولید فوالد خام 
ب��ه رقم 18 میلی��ون تن خواهد 
رس��ید و برای تولیدات فوالدی 
نیز دستیابی به رقم 19 میلیون 

تن مورد انتظار است. 
خلیفه س��لطانی پی��ش از این 
گفت��ه ب��ود: تولی��د ف��والد طی 
س��ال های اخی��ر رش��د س��االنه 
7درصدی را ثبت کرده و چنانچه 
روند تولید فوالد به میزان ساالنه 
2درصد تثبیت شود، برای صنعت 

فوالد مطلوب است. 
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فوالد

سندیکواحدصنعتیدرگرو
سازمانجهادکشاورزی

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
اردبیل از تحویل ندادن س��ند زمین خودروس��ازی 

مایوان اردبیل پس از پنج سال خبر داد. 
س��یدحامد عاملی در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در ای��ن زمینه بیان کرد: این واح��د صنعتی حدود 
پنج س��ال پیش زمینی را خریداری ک��رده و اقدام 
به طراحی و س��اخت س��وله و راه اندازی خط تولید 
کرده اما متأس��فانه پس از پنج س��ال با وجود اینکه 
خودروس��ازی مایوان در حال تولید است؛ سند این 

زمین تحویل داده نمی شود. 
او درباره دلیل تحویل داده نش��دن س��ند زمین، 
اظهار کرد: همه مواردی که منابع طبیعی مش��خص 
کرده، از سوی این واحد صنعتی رعایت شده اما این 
واحد موظف است که فضای سبزی را نیز ایجاد کند 
که متأس��فانه به دلیل لم ی��زرع بودن این منطقه با 
وجود اینکه نهال هایی نیز کاش��ته شده، تاکنون این 

امر محقق نشده است. 
عاملی با بیان اینکه تحویل ندادن س��ند مش��کل 
بزرگی را برای این واحد صنعتی ایجاد کرده، تصریح 
کرد:  درصورتی که سرمایه گذار سند را تحویل نگیرد 
نمی توان��د از تس��هیالت اس��تفاده کن��د و به دلیل 
نگاه مجرمانه به س��رمایه گذار، تحویل س��ند صورت 

نمی گیرد. 
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
با تأکید بر تش��کیل جلس��ات متعدد برای بررس��ی 
مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی استان، اضافه 
کرد: حل این مش��کالت در اغلب مواقع به همکاری 

دستگاه های متولی نیاز دارد. 
ش��رکت س��بالن خودرو مایوان تولی��د اتوبوس و 
مینی بوس را در دس��تور کار دارد. در مقطعی تولید 
اتوبوس های داخل شهری در این واحد انجام شد که 
به دلیل مشکالت فروش تبدیل به اتوبوس های بین 

شهری شد و در حال حاضر نیز تولید تداوم دارد. 

فوالدگر:رتبهایراندربهبود
فضایکسبوکار22پلهارتقایافت

ریی��س کمیس��یون وی��ژه تولی��د مل��ی و اجرای 
سیاس��ت های اصل 44 با بی��ان اینکه رتبه ایران در 
زمینه بهبود فضای کس��ب و کار ب��ا 22 پله ارتقا، به 
رتبه 130 رسیده اس��ت، گفت: یکی از عوامل موثر 
در ای��ن ارتقای 22 درصدی رتب��ه، اصالح اطالعات 

ارائه شده به بانک جهانی است. 
به گزارش ایرنا، حمیدرضا فوالدگر در نشست خبری 
با بیان اینکه کمیسیون ویژه اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی سه وظیفه نظارتی، قانون گذاری 
و رفع مشکالت این اصل قانون اساسی را برعهده دارد، 
ادامه داد: تاکنون ش��ش گزارش نظارتی در حوزه اصل 
44 و بهبود فضای کسب و کار ارائه کردیم که در جلسه 

علنی قرائت شده است. 
وی اظهارداش��ت: براس��اس اصالح اطالعات داده 
شده به بانک جهانی رتبه ما در بین 183 کشور دنیا 
درب��اره بهبود فضای کس��ب و کار که 152 بود با 22 
رتبه ارتقا به 130 رس��ید و اگر این اصالح اطالعات 
ادام��ه یابد و مقررات زدایی هایی ک��ه انجام داده ایم 

مستمر باشد به 60 تا 70 نیز خواهیم رسید. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به بررسی 
الیح��ه خروج از رکود در مجلس اظهارداش��ت: الیحه 
خروج از رکود با 60ماده و همدلی و همکاری بی نظیر 
دول��ت و مجل��س در صحن علنی ارائ��ه و به تصویب 
نمایندگان رس��ید و انتظار داریم دول��ت این قانون را 
زودتر اجرا کند. وی ادامه داد: این شورا یک کارگروه 
تشکیل داد تا قوانین زائد را تنقیح کرده و بر اجرای 
اقتصاد مقاومتی نظارت دقیق داش��ته باشد در عین 
حال هر سه ماه یک بار گزارشی به مجلس ارائه کند. 
این نماینده مجلس درباره پرداخت یارانه تولید گفت: 
در هفته گذشته معاون رییس جمهوری و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در کمیس��یون صنایع مجلس به ارائه 
گزارشی درباره پرداخت یارانه تولید پرداختند و نوبخت 
در آن ج��ا گفت که یارانه تولی��د الزاما پرداخت نقدی 
نیست اما در س��ال 94، 5 هزار و 200 میلیارد تومان 
باید یارانه تولید پرداخت کنیم که مستلزم منابع است 

و دولت منابع کافی در اختیار ندارد. 
فوالدگر به نقل از نوبخت خاطرنشان کرد: اگر تمامی 
درآمدهای دولت در س��ال 94 محقق شود، می توانیم 
یارانه ها را پرداخت کنیم و اگر نتوانس��تیم امکان این 

وجود دارد که یارانه ها در سال جاری پرداخت نشود. 
فوالدگر درباره تعطیل شدن شهرک های صنعتی نیز 
گفت: دولت بر این اعتقاد است که اگر سه ماه متوالی 
تولید ناخالص ملی افزایش یافت به این معناست که از 
رکود خارج ش��ده ایم اما ما می گوییم که باید براساس 
متغیرهای درون جامعه و بدنه مردم و میزان عملکرد 
شهرک های صنعتی برآورد داشته باشیم تا بفهمیم آیا 

از رکود خارج شده ایم یا خیر؟ 
وی افزود: تحریم ها فقط 30 درصد در اقتصاد کشور 
تاثیر داش��ته و به هیچ عنوان این گونه نیس��ت که اگر 
توافق شود یک شبه اقتصاد کشور متحول می شود. به 

همین دلیل نباید کشور را در انتظار نگه داشت. 
این نماین��ده اصفهان تاکید کرد: اگ��ر به اقتصاد 
بیش��تر توجه ش��ود می توانیم در مذاک��رات نیز به 
نتیجه برس��یم و حتی اگر تحریم ها برداش��ته شود 
و بخواهیم به س��ازمان تجارت جهانی ملحق شویم 
حرف اول را تولید می زند و اگر کاالهای ما با کیفیت 
تولید نشود آن زمان نمی توانیم رقابتی در بازارهای 

جهانی داشته باشیم. 

افزایش25میلیوندالری
سرمایهگذاریصنایعکوچک

 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک با اشاره به س��رمایه 90 میلیارد تومانی این 
صن��دوق، از افزای��ش 25 میلی��ون دالری س��رمایه 

صندوق در سال جاری خبر داد. 
علی تعقلی، در گفت وگو با ایس��نا ب��ا بیان اینکه 
س��رمایه صندوق ح��دود 90 میلیارد تومان اس��ت، 
گفت: دولت برای س��ال 1394 طرح��ی را تصویب 
کرده که 25 میلیون دالر به س��رمایه فعلی صندوق 

اضافه شود. 
وی درباره امکان تحقق این موضوع اظهار کرد: با 
توجه به اینکه محل تامین این منابع مشخص و قابل 

دسترسی است قطعا محقق خواهد شد. 
مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک با بیان اینکه این صن��دوق تا چندین برابر 
منابع در اختی��ار می تواند ضمانت نام��ه صادر کند، 
ادام��ه داد: برای س��ال جاری 300 میلی��ارد تومان 
ظرفیت س��ازی کردیم و این به ش��رطی اس��ت که 
واحده��ای تولی��دی در اس��تان ها به دفاتر رس��می 

صندوق مراجعه کنند. 
 تعقل��ی ب��ا بیان اینک��ه کارکرد صن��دوق، صدور 
ضمانت نامه برای تسهیالت اعطایی از سوی بانک ها 
به صنایع کوچک اس��ت، گف��ت: زمانی که متقاضی 
دریافت تسهیالت از بانک مصوبه دریافت می کند در 
صورت کس��ری وثایق به صندوق مراجعه کرده و ما 
نیز در قبال اخذ وثایق س��اده تر ضمانت نامه ای برای 

بانک مورد نظر صادر می کنیم. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر با 9 بانک قرارداد 
داریم، اظهار کرد: متقاضیان ما فقط صنایع کوچک 
و براس��اس تعری��ف در قانون واحده��ای تولیدی با 
اشتغال کمتر از 50 نفر هستند. مدیرعامل صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک با اش��اره به 
تحت پوش��ش قراردادن 500 واحد صنعتی توس��ط 
ای��ن صندوق ادام��ه داد: محدودیت و س��قفی برای 
تع��داد واحده��ای تولی��دی نداریم اما ب��ا توجه به 
منابع صندوق، در حال حاضر سقف اعتباری ما یک 

میلیارد تومان برای هر واحد تولیدی است. 

راهحمایتازکارفرما
قراردادیکماههنیست

 دبیر کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار کشور 
ب��ا بی��ان اینک��ه راه حمای��ت از کارفرما در بس��تن 
قرارداد یک ماهه با کارگر نیس��ت، گفت: بخش��نامه 
اخیر معاونت روابط کار وزارت کار به سوء اس��تفاده 
و اجح��اف در حق کارگ��ران ق��رارداد موقت پایان 

می دهد. 
رحمت اهلل پورموس��ی، در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: پس از س��الیان متم��ادی پیگیری قراردادهای 
موق��ت کار و س��اماندهی آنها، معاون��ت روابط کار 
وزارت کار بخش��نامه ای را ابالغ کرد که براساس آن 
انعقاد قرارداد موقت در مورد کارهای دائم و مستمر 
ممنوع و کارفرمایان کارگاه هایی که ماهیت کارشان 
دائمی و مستمر است ملزم به بستن قرارداد یک ساله 

با کارگران شدند. 
وی ادامه داد: بخش��نامه شماره 40 روابط کار در 
راس��تای اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار اس��ت 
که سال هاست تش��کل های کارگری در تالش برای 
اصالح و س��اماندهی آن هستند ولی متأسفانه با این 

وجود قانون به درستی اجرا نشده است. 
پورموس��ی افزود: امروز در بسیاری از شرکت ها و 
کارگاه ها با قرارداد موقت به کارگران ظلم می ش��ود 
ام��ا این بخش��نامه ب��ه اجح��اف و سوء اس��تفاده از 

کارگران پایان می دهد.
دبیر کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار کش��ور 
تصریح ک��رد: ادارات کار براس��اس تبصره یک ماده 
7 قانون کار تأکید دارند که مش��اغل دارای ماهیت 
مس��تمر از غیر مس��تمر جداس��ازی ش��ود. این کار 
تاکنون انجام نشده بود و بخشنامه مذکور نخستین 

گام در جهت تحقق ماده 7 قانون کار است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه انعقاد قرارداده��ای موقت در 
مورد کارهای با جنبه دائم بی معناس��ت، اظهار کرد: 
ق��رارداد موقت باید در م��ورد کارهای پروژه ای مثل 
ساختمان سازی و سدسازی اعمال شود که شروع و 
پایانش مش��خص است؛ در کارگاهی که ماهیت کار 
در آن دائمی است نباید قرارداد کوتاه مدت یک ماهه 

و سه ماهه بسته شود. 
به اعتقاد پورموسی قرارداد یک ماهه و کوتاه مدت 
انگی��زه کارگ��ر را از بی��ن می ب��رد و روی تولی��د و 
بهره وری کارگاه تأثیر می گذارد. طوری که کارگر به 
جای آنکه به تولید فکر کند نگران سر رسیدن موعد 
اجاره خانه و تأمین معاش خانواده اس��ت و نمی داند 

با پایان قرارداد چه سرنوشتی پیدا می کند. 
وی ب��ا تقدی��ر از معاون��ت رواب��ط کار وزارت کار 
در اب��الغ بخش��نامه مذکور اب��راز امی��دواری کرد: 
کارفرمایان با نگاه مثبت به این بخش��نامه در جهت 
حمای��ت از نیروهای کار و باال ب��ردن قدرت رقابت 

تولیدات خود گام بردارند. 
دبیر کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار کشور در 
عی��ن حال وضعی��ت اقتصادی کارفرمای��ان را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: کارگران مشکالت کارفرمایان 
را مش��کالت خود می دانند و ب��ا بهبود وضع کارگاه 
آنه��ا هم انرژی و ق��وت قلب می گیرند ام��ا نباید تا 
هر مش��کلی در کشور پیش می آید، کارگران قربانی 

شوند. 

صنعت

اشتغال

تـولیـد

کسب و کار

عسلداداشلو



س��ابقه نزاع آمارها در ایران 
س��ابقه ای طوالنی است و گاه 
ای��ن نزاع ها ب��ه متن تحوالت 
متلک پرانی های  و  مدیریت��ی 
جناح ها علیه یکدیگر کشیده 
ش��ده اس��ت. ای��ن ن��زاع در 
برهه ه��ای مختلفی افزایش یا 
کاه��ش می گی��رد و در برهه 
ب��ا حادثه ای  دیگ��ری دوباره 
پررن��گ می ش��ود.  این روزها 
دوباره بح��ث آم��ار در ایران 
پررنگ ش��ده است. چه کسی 
حق دارد آمار تولید و منتشر 
کند و چه کس��ی حق ندارد؟ 
ای��ن جدالی اس��ت که برخی 
س��ازمان های دولت��ی به ویژه 
مرکز آم��ار و بانک مرکزی را 
مورد توجه رسانه ها قرار داده 

است. 
ماجرا از آنجا آغاز ش��د که 
ع��ادل آذر در تش��ریح نتایج 
آخرین نشس��ت شورای عالی 
آمار به ریاس��ت محم��د باقر 
نوبخت اع��ام کرد که در این 
نشس��ت تصویب ش��د از این 
به بعد مرکز آم��ار ایران تنها 
مرجع رس��می تهیه و تولید و 

انتشار آمار در کشورباشد. 
ریی��س مرکز آم��ار ایران با 
تأکید ب��ر اینک��ه از این پس 
آماره��ای رس��می و مهم��ی 
مانند ن��رخ تورم، نرخ رش��د 
اقتص��ادی و نرخ بیکاری فقط 
از طری��ق ای��ن مرک��ز اعام 
خواهد ش��د، گفت: در مصوبه 

دستگاه های  آمار  شورای عالی 
اجرایی برای فعالیت های خود 
می توانند آمار تولید کنند اما 

اجازه انتشار ندارند. 

روایت متفاوت سیف از 
نشست شورای عالی آمار

این اظه��ارات رییس مرکز 
آم��ار ایران با واکنش ش��دید 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
مواجه ش��د. س��یف ب��ا ارائه 
نشس��ت  از  دیگ��ر  روایت��ی 
ش��ورای عالی آمار در این باره 
گف��ت: اساس��اً ح��ذف بانک 
مرکزی از ح��وزه آمار مطرح 
نیس��ت و ش��ورای عالی آم��ار 
همچنی��ن چی��زی نگفت��ه و 
قانون برنامه پنجم توسعه هم 
درخصوص تولید آمار توس��ط 
تکلیف  تخصصی  دستگاه های 
را مش��خص کرده است. آمار 
تولیدی و منتشر شده توسط 
بان��ک مرکزی نیز همگی آمار 
تخصصی و مورد نیاز این بانک 
اس��ت و به عبارت دیگر، بانک 
اس��تفاده کنندگان  از  مرکزی 
اصلی و عمده آمار تولید شده 

خود بوده است. 
سیف در این باره می گوید: 
بان��ک مرک��زی و مرک��ز آمار 
ایران طی س��ال های گذشته 
در ی��ک چارچ��وب منطقی و 
تقس��یم کار مناس��ب مبتنی 
بر س��وابق تاریخی و واقعیات 
و نیازه��ای جامعه ب��ه ایفای 
و  پرداخت��ه  خ��ود  وظای��ف 

مطابق قانون عم��ل کرده اند. 
برهمی��ن مبنا، ای��ن بانک در 
آین��ده نی��ز ب��ه فعالیت های 
آماری خ��ود ادامه خواهد داد 
و این ام��ر مباینتی با تصمیم 
اخیر ن��دارد. نظر اینجانب آن 
اس��ت که فعالیت های آماری 
بان��ک مرکزی و مرکز آمار در 
حمایت و تکمیل یکدیگرند و 
نه جانشین و مزاحم یکدیگر. 

باید وحدت رویه 
در آمارها باشد

آمارحاضر  مرک��ز  چ��را  اما 
نیست وجود یک رقیب را در 
قلمرو کاری خود تحمل کند؟ 
حق ج��و،  حمیدرض��ا 
این  در  اقتصادی  کارش��ناس 
باره به »فرصت امروز« گفت: 
یک��ی از بس��ترهای مهم این 
چال��ش ب��ه تف��اوت آمارهای 
بانک مرک��زی با مرک��ز آمار 
بازمی گ��ردد. ای��ن که رییس 
مرکز آمار اع��ام می کند این 
تف��اوت آمارها باعث تش��تت 
اف��کار جامعه می ش��ود حرف 
بیراهی نیس��ت. مراکز آماری 
بای��د ی��ک نوع وح��دت رویه 
را در تولی��د و ارائه آمارش��ان 
داش��ته باش��ند ت��ا در اج��را 
مش��کلی به وج��ود نیاید. در 
حال حاض��ر بانک مرکزی در 
بخش های��ی از آم��ار متمرکز 
اس��ت و ای��ن آماره��ا مبنای 
تصمیم گی��ری هس��تند. ام��ا 
آم��ار در بخش ه��ای  مرک��ز 

وس��یع تری مثل سرش��ماری 
نفوس و مسکن متمرکز است 
که ای��ن آمارگیری ها در توان 

بانک مرکزی نیست. 
وی افزود: ام��ا این موضوع 
پیچیدگی ه��ای دیگ��ری هم 
دارد. بان��ک مرکزی س��الیان 
درازی اس��ت ک��ه در عرص��ه 
تولی��د آم��ار حض��ور دارد و 
آماره��ای  قدم��ت،  همی��ن 
بان��ک مرک��زی را ب��ه منبع 
عقد  و  تصمیم گیری ه��ا  مهم 
قرارداد ه��ای اقتصادی تبدیل 
کرده اس��ت. فعاالن اقتصادی 
از  اعام��ی  ت��ورم  براس��اس 
س��وی بانک مرکزی نس��بت 
ب��ه قراردادهای ش��ان تصمیم 
عال��ی  ش��ورای  می گیرن��د. 
دس��تمزد نیز نرخ دستمزد را 
براساس تورم اعامی از سوی 
بان��ک مرکزی تعیین می کند. 
ای��ن ک��ه به ص��ورت ناگهانی 
یکطرفه اعام ش��ود که بانک 
مرک��زی دیگ��ر حق انتش��ار 
آمار ن��دارد آث��ار و تبعاتی را 
در عرصه اقتص��ادی به وجود 
می آورد.  این کارشناس تأکید 
کرد: استفاده از آمارهای بانک 
مرکزی ش��اید به دلیل نقش 
مهم اجرایی این نهاد باشد اما 
در عین ح��ال آمار تولیدی از 
س��وی مرکز آمار هم از توالی 
مرکز  نیست.  برخوردار  زمانی 
آم��ار دریک س��ال ش��اخص 
تعیی��ن ت��ورم را تغیی��ر داده 
اس��ت که البته توجیهاتی هم 

ب��رای این کار داش��ته اما این 
تغییر ش��اخص موجب ش��ده 
تا آمار تورمش از توالی زمانی 
محروم شود. درحالی که بانک 
مرکزی چنین مش��کلی ندارد 
جذابیت  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
آمارهای بان��ک مرکزی برای 
س��ازمان ها و نهاده��ا ب��رای 

تصمیم گیری بیشتر است. 
بع��د  در  داد:  ادام��ه  وی 
بانک  آمارهای  هم  بین المللی 
تحلیل هاست.  مبنای  مرکزی 
به هر حال مرکز آمار در سال 
81 تصمیم به تغییر ش��اخص 
گرفت و این تصمیم درست یا 
غلط تبعاتی را به دنبال داشته 
ک��ه جذابیت آماره��ای مرکز 
آمار را نزد سازمان های داخلی 

و بین المللی کاهش داد. 
این کارشناس پیشنهاد داد: 
وح��دت رویه در ای��ن زمینه 
تفاوت  اس��ت.  مه��م  بس��یار 
آمارهای بانک مرکزی و مرکز 
آم��ار ابهامات��ی را در اقتصاد 
کشور به دنبال دارد. بنابراین 
باید جدا از تفاهم نامه، رویه ای 
اتخاذ ش��ود که بخش آماری 
بانک مرک��زی و مرکز آمار نه 
در یکدیگر ادغام، بلکه متصل 
شوند. این اتصال را می توان با 
تشکیل کارگروهی که بر روند 
تولید آمار هر دو نهاد نظارت 
کن��د ب��ه وج��ود آورد. ای��ن 
کارگروه می تواند ذیل شورای 
عالی آمار ب��ه وظایف نظارتی 
و یکپارچه سازی آمار بپردازد. 

اختالف بانک مرکزی و مرکز آمار پایان می یابد؟

تبعات جدال برای نشر آمار

 با آرامش بازار طا، بانک مرکزی 
ضرب شمش طا و فروش آن از 
طریق بانک کارگشایی را متوقف 
کرده و شمش طا در حال حاضر 
فقط از طریق برخی طافروش��ان 

بازار طا عرضه می شود. 
به گزارش مهر، بانک مرکزی در 
زمان ریاست کلی محمود بهمنی 
در چندی��ن نوبت اقدام به عرضه، 
فروش و حراج شمش طا از طریق 
بانک کارگشایی کرد به طوری که 
این بانک در سال های 8۹ و ۹۰ با 
مشاهده نوسانات بازار طا و سکه 
حراج ش��مش طا از طریق بانک 

کارگشایی را آغاز کرد. 
بان��ک مرکزی البت��ه عرضه ها 
را ب��ا درنظ��ر گرفت��ن ش��رایط و 
به ص��ورت  و  محدودیت های��ی 
س��اعات  در  حض��وری  ح��راج 

مش��خصی انجام می داد و با این 
کار سعی در کنترل قیمت طا در 
بازار داخلی می کرد که البته این 
اقدام تا حدودی هم موفقیت آمیز 
بود و توانست قیمت ها و وضعیت 

بازار طا را متعادل کند. 
ام��ا ط��ی چن��د س��ال اخیر با 
آرامش بازار طا و س��که، نه تنها 
ح��راج ش��مش ط��ا از طری��ق 
بانک کارگش��ایی انجام نمی شود 
بلک��ه این بان��ک هیچ نوع فروش 
ش��مش طایی را انجام نمی دهد 
و بررس��ی ها نشان می دهد بانک 
مرک��زی با توج��ه به آرامش بازار 
طا و س��که در این مدت، ضرب 
ش��مش ط��ا در بانک مرکزی را 

فعًا متوقف کرده است. 
بر این اس��اس نیازهای مردم، 
تج��ار و بازرگان��ان ب��رای خرید 

ش��مش ط��ا در حال حاضر که 
بانک مرکزی تولید ش��مش طا 
در ای��ن بان��ک را متوق��ف کرده 
است، فقط از طریق طافروشان 
مس��تقر در ب��ازار ط��ا تأمی��ن 
می ش��ود و طافروش��ان ب��ازار 
تهران نس��بت ب��ه تولید، عرضه 
و ف��روش ش��مش ط��ا اق��دام 

می کنند. 
البت��ه برخ��ی از فع��االن بازار 
ط��ای ته��ران مط��رح می کنند 
 ک��ه با توجه به وضعیت آرام بازار 
طا و سکه فعًا، متقاضیان زیادی 
برای خرید ش��مش طا مراجعه 
نمی کنن��د، این در حالی اس��ت 
که براس��اس بخشنامه های بانک 
مرکزی و گمرک محدودیت هایی 
ب��رای صادرات و واردات ش��مش 

طا هم وجود دارد. 

محمد کشتی آرای در گفت وگو 
با مهر در پاس��خ به این سوال که 
در حال حاضر که حراج ش��مش 
ط��ا در بانک کارگش��ایی انجام 
نمی شود، خرید شمش طا از چه 
طریق��ی انج��ام می گیرد؟  گفت: 
طافروشان بازار نسبت به فروش 
ش��مش طا اقدام می کنند، البته 
این کار توسط تمامی طافروشان 
انجام نمی شود و فقط طافروشان 
بازار نس��بت ب��ه این کار مبادرت 

می کنند. 
ریی��س اتحادیه کش��وری طا 
و جواهر افزود: بانک کارگش��ایی 
معم��والً در زمانی که نیاز باش��د 
براس��اس دس��تور بانک مرکزی 
س��که و ش��مش ط��ا را ح��راج 
می کن��د. در حال حاضر به دلیل 
اینک��ه نی��ازی ب��ه عرضه و حراج 

ش��مش طا نیس��ت، ح��راج هم 
انجام نمی ش��ود و عرضه و فروش 
فقط در سطح بازار انجام می شود. 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی 
در مقطعی در دوره ریاس��ت کلی 
قبل��ی بانک مرکزی برای تنظیم 
بازار حراج ش��مش طا در بانک 
انج��ام م��ی داد،  را  کارگش��ایی 
تصری��ح کرد: اف��راد به هر میزان 
و تع��داد ک��ه بخواهند، می توانند 
از طافروش��ان بازار ش��مش طا 
تهی��ه کنند و محدودیتی در این 

زمینه وجود ندارد. 
کش��تی آرای، نرخ شمش های 
طا را براس��اس نرخ روز طا در 
بازار داخلی اعام کرد و افزود: نرخ 
روز ه��ر مثقال و گرم طا هر چه 
باش��د، نرخ ش��مش طا بر همان 

اساس محاسبه می شود. 

توقف فروش شمش طالی بانک مرکزی

ویژه  نایب رییس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی 
گفت: موسسات مالی و اعتباری 
غیر مج��ازی که در ح��ال حاضر 
وجود دارند مربوط به االن یا یک 
ماه گذشته نیستند زیرا تأسیس 
برخی از این ها به حدود 1۰ سال 

پیش مربوط است.
پورابراهیم��ی،  محمدرض��ا 
درخص��وص آخری��ن مصوب��ات 
درباره  اس��امی  مجلس شورای 
سیس��تم بانک��ی اظهار داش��ت: 
استفس��اریه ماده 3۹ ک��ه قبًا 
به مجل��س آمده بود درخصوص 
تعریف نهاده ه��ای بازار پول بود 

و در آنجا به بانک ها اشاره کرده 
بود و موسسات مالی و اعتباری، 
توسعه، صندوق های  تعاونی های 
به  لیزینگ ه��ا  و  قرض الحس��نه 

هیچ وجه شامل آن نمی شد. 
درخص��وص  پورابراهیم��ی 
عملک��رد بان��ک مرک��زی برای 
سر و س��امان دادن به وضعیت 
اعتب��اری  و  مال��ی  موسس��ات 
فاقد مج��وز گفت: در چارچوب 
قوانی��ن و مق��ررات مش��خص، 
اس��ت  بان��ک مرک��زی موظف 
نس��بت به نظارت اقدام کند و 
اگ��ر چارچوب نظارتی توس��ط 
موسس��ات و بانک ه��ا رعای��ت 

نشود نس��بت به لغو مجوز آنها 
اقدام شود. 

فعل��ی  مش��کل  اف��زود:  وی 
این اس��ت که موسس��ات مالی 
اعتب��اری غیر مج��ازی ک��ه در 
حال حاض��ر وجود دارند مربوط 
ب��ه االن ی��ا ی��ک ماه گذش��ته 
از  نیستند زیرا تأس��یس برخی 
این ها به حدود 1۰ س��ال پیش 
مربوط اس��ت و ح��ال که همه 
ب��ه عملک��رد بان��ک مرکزی در 
می کنند  اعت��راض  زمین��ه  این 
باید بدانند ک��ه این معضل یک 
ریشه 1۰ساله دارد و باید توجه 
داش��ت، در ح��ال حاض��ر با دو 

گ��روه طرف هس��تیم هم تعداد 
زیادی از مردم س��هامدار و هم 
سپرده گذاران این موسسات که 
این ه��ا باعث مواجه��ه با حجم 
عظیمی از سپر انسانی آدم هایی 
است که پشت این قضیه از روز 

اول تخلف کرده اند. 
پورابراهیم��ی در ادامه تصریح 
کرد: حال برای رفع این موضوع 
می توان از چند راه پیگیری کرد 
زیرا یا می توان به کلی همه این 
افراد را نابود ک��رد یا می توان با 
حرک��ت گام به گام کم کم مردم 
را به خروج سپرده های ش��ان از 
این موسسات تش��ویق کرد و از 

بانک مرکزی در این موسس��ات 
مدیران��ی تعیی��ن کنی��د ت��ا به 
وضعیت آنها س��ر و سامان داده 
شود، البته تمام این روند زمان بر 

است. 
کمیس��یون  ریی��س  نای��ب 
اقتصادی مجلس شورای اسامی 
در ادام��ه اف��زود: اما اگ��ر بانک 
مرک��زی نس��بت به ش��روع کار 
مؤسسه ای که در چند ماه اخیر 
شروع به کار کرده بی توجه باشد، 
این تخلف است اما موضوع فعلی 
ما موسساتی است که در گذشته 
تأسیس شده و در این چند ساله 

رشد کرده و ریشه دوانده اند. 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

موسسات فاقد مجوز ریشه ای 10 ساله دارند
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تضمین های جدید اعطای 
تسهیالت بانکی اعالم شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک های کشور  
)به اس��تثنای بانک های قرض الحسنه(، شرکت دولتی 
پس��ت بانک ومؤسسات اعتباری اباغ کرد قراردادهای 
خری��د تضمی��ن کااله��ا و خدمات تولید ش��ده بخش 
غیردولتی و بیع متقابل در طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای به عنوان تضمین اعطای تسهیات بانکی تلقی 
ش��وند. به گزارش ایرنا، دراین بخش��نامه آمده است، با 
اشاره به اباغیه شماره 16۰57۰ مورخ 27 اسفندماه ۹3 
ریاست جمهوری درخصوص قانون بودجه سال 13۹4 
کل کشور بدین وسیله شرح بند  )ب( تبصره  )11( قانون 

مذکور جهت استحضار و اجرا اباغ می شود. 
بند  )ب( تبصره  )11(برای تس��هیل و تس��ریع در 
انعقاد قرارداد های س��رمایه گذاری و به منظور جلب 
انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای کشور، بانک های عامل مکلفند قرارداد های 
خری��د تضمی��ن کاالها و خدمات تولید ش��ده بخش 
غیردولتی و بیع متقابل منعقد ش��ده با دس��تگاه های 
اجرای��ی در این گون��ه طرح ها را به عنوان تضمین های 
قابل قبول برای اعطای تسهیات بانکی تلقی کنند. 

قیمت اوراق 45 میلیون تومانی 
مسکن از 6/5 میلیون تومان گذشت

قیمت اوراق تس��هیات مس��کن که در ابتدای سال 
با کاهش مواجه شده بود در هفته جاری رشد نسبی 

را تجربه کرد. 
به گزارش ایسنا، قیمت اوراق تسهیات مسکن که 
در ابت��دای س��ال تاکنون ب��ا تغییرات چندانی مواجه 
نش��ده و در محدوده 7۰ تا 8۰ هزار تومانی در حال 
حرکت است در هفته جاری نسبت به هفته گذشته 
رشد نسبی را تجربه کرد و در محدوده قیمتی 74هزار 
تومان قرار گرفت.  بنابراین روند حرکتی قیمت تسه  
)اوراق تسهیات مسکن( نسبت به هفته گذشته نشان 
می ده��د ک��ه قیمت ای��ن اوراق در یک هفته اخیر با 
افزایش مواجه شده است به طوری که تسه اسفند ماه 
از 73 هزار تومان در هفته گذشته به محدوده 75 هزار 
تومان نزدیک ش��ده و تس��ه بهمن ماه نیز از محدوده 
73 هزار تومان به 74 هزار تومان رسیده است. تسه 
دی ماه نیز به محدوده سایر تسه ها حرکت کرده است. 
افزایش قیمت تسه های دی، بهمن و اسفند در حالی 
رق��م می خ��ورد که قیمت این تس��ه ها در هفته ابتدایی 
خردادماه با کاهش شدید مواجه شد و به محدوده 71 
هزار تومان برگش��ت.  عاوه بر افزایش نس��بی تسه های 
دی، بهمن و اسفند، تسه آبان نیز قیمت 74 هزار تومان 
در حال نزدیک ش��دن به قیمت 75 هزار تومان بوده و 
تسه مهر ماه نیز از 73 هزار تومان به نیمه 74 هزار تومان 
س��یده اس��ت.  عملکرد اوراق تس��هیات مسکن نشان 
می دهد که عرضه و تقاضا برای این اوراق در حالت تعادل 
قرار داشته است به طوری که در حال حاضر حقیقی ها 
برای خریدوفروش این اوراق مش��ارکت متعادلی دارند. 
این در حالی است که طی 8 ماه گذشته بیش از 4هزار 
میلیارد تومان تس��هیات مس��کن در فرابورس عرضه 
شده که از این میزان تنها 3هزار و 2۰۰میلیارد تومان 
مورد استفاده قرار گرفته است. به همین دلیل کاهش 
تقاضا در مقایسه با عرضه سبب حرکت آرام این اوراق 
و کاهش قیمت آن شده است.  قیمت اوراق تسهیات 
مسکن از ابتدای سال روند نزولی خود را آغاز کرد و به 
محدوده 7۰ هزار تومان نزدیک شد، اما بررسی میزان 
افزایش وام مسکن در فروردین امسال قیمت این اوراق 
را تحت تأثیر قرار داد و مجددا آن را به سمت 8۰ هزار 
تومان بازگرداند. اما افزایش پیدا نکردن وام مسکن روند 
حرکت��ی ای��ن اوراق را دس��تخوش تغییر کرد به طوری 
که باوجود افزایش وام مس��کن که اخیراً توس��ط شورای 
پول و اعتبار به تصویب رسید، قیمت این اوراق تأثیری 
نداشته است. زیرا تسهیاتی که به تصویب شورای پول 
و اعتبار رسیده مشمول دارندگان این اوراق نمی شود. 

بانکداری »سواره« را می شناسید؟ 
در دنیایی با فناوری امروز بانکداری سواره با تصور 
مش��تریانی که از داخل خودرو عملیات های بانکی را 
در جایگاه انجام می دهند درس��ت به نظر نمی رس��د، 
ب��ا ای��ن وجود این روش در برخی کش��ورها از جمله 

ایاالت متحده محبوبیت خاصی دارد. 
به گزارش  اخبار بانک، بانکداری سواره در میان مردم 
آمریکا محبوبیت خاصی دارد. افراد زیادی هس��تند که 
به خاطر از دس��ت ندادن آهنگ ضبط یا تنها نگذاش��تن 
بچه های کوچک در ماش��ین در صف بانکداری س��واره 
ق��رار می گیرن��د.  به هر حال این روش بانکداری، راحت 
و بدون نیاز به خارج شدن از ماشین است اما از طرف 
دیگ��ر هزینه ه��ای باالی ارائه این دس��ت خدمات برای 
بانک ها و خطرات امنیتی برای مشتریان نیاز به راه دادن 
فناوری به این س��بک را الزامی کرده اس��ت. وارد کردن 
تلفن همراه در فرمول بانکداری س��واره برای کنار زدن 
کاغذ و پاستیک و سریع تر کردن فرآیند، گزینه خوبی 
است.  این ایده از دیگر تجربیات سرچشمه گرفته است. 
بس��یاری از موسسات به طور روزافزون در حال آزمودن 
کاربرد تلفن همراه در شناسایی مشتریان هستند و با این 
ابزار به مشتری امکان سفارش پیش از رسیدن به جایگاه 
را می دهن��د. همچنی��ن این ویژگی مانع اس��کیمینگ 
خودپرداز  )از جمله خودپردازهای مخصوص س��واره( 
می ش��ود، سرعت تراکنش را افزایش می دهد، استفاده 
از کیف پول همراه را تقویت می کند و کنترل بیشتری 
به مشتری می دهد.  بانک های زیادی تاش کردند در 
ای��ن زمین��ه نوآوری ایجاد کنن��د از جمله »ولز فارگو« 
سان فرانسیسکو که در یک دوره آزمایشی روی کارمندان 
بانک اپلیکیشنی را آزمود که به کاربر امکان تعیین نوبت 
در شعبه بانکی یا صف بانکداری سواره پیش از رسیدن 
به بانک را می دهد و برخاف نمونه های دیگر به جای 
کد QR از کدهای یک زمانه برای شناس��ایی اس��تفاده 
کرد. در نمونه آزمایشی که با کارمندان ولزفارگو انجام 
شد کدها در نیمه شب روزی که شخص نوبت تراکنش 

را از پیش تعیین کرده بود باطل می شد. 

خبرنــامه

فناوری بانکی

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,307 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,3۰7تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۹۰8هزار تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,733 توم��ان و هر پوند 
نیز5,133 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
463هزار تومان و هر ربع سکه255هزار تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی175هزارتومان خریدوفروش 
ش��د و ه��ر گ��رم ط��ای 18 عی��ار ۹2,83۰توم��ان 
قیمت خ��ورد. هر اونس طا ه��م در بازارهای جهانی 

11,823دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,3۰7دالر آمریکا

3,723یورو اروپا

5,133پوند انگلیس

۹۰2درهم امارات

1,23۰لیر ترکیه

545 یوان چین

27ین ژاپن

2,711دالر کانادا

3,57۰فرانک سوییس

11,۰۰۰دینار کویت

886ریال عربستان

2,48۰دینار عراق

53روپیه هند

۹28رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,823اونس طا

4۰2,5۰۰ مثقال طا

۹2,83۰هر گرم طای 18 عیار

۹۰8,۰۰۰سکه بهار آزادی

۹1۰,۰۰۰سکه طرح جدید

463,۰۰۰نیم سکه

255,۰۰۰ربع سکه

175,۰۰۰سکه گرمی

برپایی مراسم تودیع و معارفه 
مدیران روابط عمومی بانک ملت

 مراس��م تودی��ع و معارف��ه مدی��ران پیش��ین و 
جدی��د روابط عمومی بانک مل��ت با حضور معاون 
مدیرعام��ل و جمع دیگری از مدیران ارش��د بانک 

برگزار شد. 
 به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مل��ت، در این 
مراس��م از خدمات ج��واد عطاران، رییس پیش��ین 
اداره کل دفت��ر مدیریت و رواب��ط عمومی قدردانی 
و برای رش��ید خضری رییس جدی��د این اداره کل 

آرزوی موفقیت شد. 
حس��ین حیدری، معاون مدیرعامل در این مراس��م 
با قدردانی از تاش های مدیر پیش��ین روابط عمومی، 
اظه��ار داش��ت: روابط عموم��ی بای��د انعکاس دهنده 
زحم��ات کارکن��ان به وی��ژه کارکنان صف باش��د و از 
آس��یب هایی که ممکن اس��ت ب��ه بانک وارد ش��ود، 

مراقبت کند. 

حمایت بانک کارآفرین از سی و نهمین 
کنگره علمی جامعه جراحان کشور

بان��ک کارآفرین با حضور در س��ی و نهمین کنگره 
علمی ساالنه جامعه جراحان ایران، برای نهمین سال 
پیاپ��ی اقدام به ارائ��ه انواع خدمات بانک��ی مورد نیاز 
اعض��ای این جامعه از روز 25 لغایت 3۰ اردیبهش��ت 

ماه جاری کرد. 
بان��ک کارآفرین،  رواب��ط عموم��ی  به گ��زارش 
ای��ن بان��ک به منظ��ور ارج نه��ادن ب��ه خدم��ات 
انسان دوس��تانه جامعه پزش��کان و جراحان کشور، 
ب��ا اس��تقرار ی��ک ش��عبه س��یار بانک��ی در محل 
برگ��زاری س��ی و نهمی��ن کنگ��ره علم��ی جامعه 
جراح��ان، امکان ارائ��ه خدمات بانک��ی مورد نیاز 
این جامعه از جمله پرداخت حق عضویت س��االنه، 
س��رویس دهی مناس��ب و ارائ��ه خدم��ات آناین  

)online( مطلوب را فراهم کرد. 
این گزارش می افزاید، این بانک با استقرار ۹ باجه در 
محل کنگره به بیش از 13۰۰ نفر از ش��رکت کنندگان 

خدمات بانکی ارائه داد. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت ایج��اد همدل��ی و ارتباط 
مناس��ب با مراجعه کنندگان، ارائ��ه خدمات بانکی 
موردنی��از در کوتاه تری��ن زم��ان ممکن و حس��ن 
برخورد پرس��نل بانک موجب رضایت خاطر برگزار 
کنن��دگان کنگ��ره ش��د و دکتر کاظم عباس��یون، 
دبی��ر اجرای��ی جامعه جراحان ای��ران طی نامه ای 
از همراه��ی و همکاری بانک کارآفرین در س��ی و 
نهمین کنگره علمی س��االنه جامعه جراحان ایران 

تقدیر و تشکر کرد. 

نسیم نجفی
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معاون مخابرات استان تهران خبر داد 
 کاهش سرعت 

اینترنت نامحدود مخابرات 

مخابرات تصمی��م گرفته تا اینترن��ت نامحدود را 
فق��ط با س��رعت های 512 کیلو بای��ت و کمتر ارائه 

کند. 
محمدرضا بیدخام، معاون مخابرات اس��تان تهران 
در گفت وگ��و با ایس��نا درب��اره اینکه آی��ا همچنان 
واگ��ذاری اینترنت نامحدود توس��ط مخابرات ادامه 
دارد، گف��ت: واگ��ذاری اینترن��ت فع��ا به ص��ورت 
نامحدود و غیرحجمی همچنان در مخابرات صورت 
می گی��رد، چرا که نیاز برخی مش��ترکان اس��ت اما 
تفاوتی که وج��ود دارد آنکه اینترنت نامحدود دیگر 
تنها تا س��رعت 512 کیلوبایت ارائه می شود و برای 
سرعت های یک و دو مگابایتی الزم است مشترک از 

سرویس حجمی استفاده کند. 
معاون مخابرات اس��تان تهران گفت: تغییراتی که 
در تعرف��ه اینترنت نامحدود مخابرات اعمال ش��ده 
در راس��تای عمل به مصوبه 152 کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات است. 
بیدخام در پاس��خ به این س��وال که تغییرات تعرفه 
اینترنت نامحدود مخابرات از چه قرار است، اظهار کرد: 
تاکنون تعرفه اینترنت نامحدود، براس��اس مصوبه 49 
س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات که مربوط به اواخر 
دهه 80 بود محاسبه می ش��د، این در حالی است که 
در این زمینه از سال 1390 از سوی کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات مصوبه دیگری اباغ شده است.
معاون تجاری مخابرات اس��تان ته��ران ادامه داد: 
ط��ی این مدت م��ا به دلی��ل اینکه برخی مس��ائل 
کیف��ی را هم مدنظر داش��تیم مصوب��ه و تعرفه های 
جدی��د را اجرا نکرده و براس��اس هم��ان تعرفه های 
قبل��ی هزینه های اینترنت کاربران خود را محاس��به 
کردیم و بدین ترتیب افزایش تعرفه ها به زمان بهبود 

کیفیت موکول شد. 
وی همچنی��ن عنوان کرد: اکنون کیفیت اینترنت 
مخاب��رات تا حدی بهبود یافته و برهمین اس��اس از 
اول خرداد م��اه تعرفه های ما براس��اس مصوبه 152 
اعمال خواهد شد. البته ما در تغییرات صورت گرفته 
س��قف رقمی که مجاز بود را انتخ��اب نکرده و تنها 
75درص��د رقم مذک��ور را اعمال کرده ای��م که این 
افزایش تعرفه در مجموع حدود 10درصد می شود. 

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد
تعیین تکلیف مالیات اصناف با 
برگزاری نشست های مشترک

معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور از تعامل با 
فعاالن اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیات اصناف 
در نشست های مشترک با اصناف مشخص می شود. 
به گزارش ایرنا، حس��ین وکیل��ی در گفت وگویی 
رادیویی افزود: یکی از موضوع ها، مالیات س��ال 93 
اصناف اس��ت که پس از نهایی ش��دن در جلس��ات 
مشترک در خصوص آن اطاع رسانی خواهیم کرد. 

وی درباره دریافت الکترونیک اظهارنامه مالیاتی از 
مودیان هم گفت: مودیان برای نخس��تین بار مالیات 
خود را از طریق س��امانه پرداخت و تقسیط می کنند 

و نیازی به مراجعه حضوری نیست. 
وی با بیان اینکه هدف ما آسان سازی شرایط برای 
مردم و کاهش مراجعه حضوری است، اظهار داشت: 
برهمین اس��اس امکان ارائ��ه اظهارنام��ه به صورت 

الکترونیکی فراهم شده است. 
وکیلی اف��زود: اس��تفاده از صندوق ه��ای فروش و 
اظهارنامه دو موضوع مهم برای ساماندهی امور مالیات 
عملکرد اصناف است ضمن آنکه از صنوف انتظار داریم 

به تکالیف قانونی در این باره توجه کنند. 
وی با بیان آنکه تقوی��ت درآمدهای مالیاتی برای 
اس��تقرار اقتص��اد مقاومتی ضروری اس��ت، گفت: با 
اجرای طرح جام��ع اطاعاتی می ت��وان درآمدهای 
مالیات��ی را افزایش داد تا اتکا ب��ه درآمدهای نفتی 

کاهش یابد. 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی 
از جهت اش��راف به اطاعات دقیق اقتصادی پیشرفت 
ک��رده و انتظار داریم در س��ال های آت��ی درآمدهای 

مالیاتی با حذف پدیده فرار مالیاتی افزایش یابد. 
وی میزان فرار مالیاتی را قابل توجه دانس��ت و با 
اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال 88، 
گفت: پیش بینی کارشناس��ان خارجی، اجرای کامل 
این طرح در مدت هفت سال است در حالی که اجرای 
همین سیستم در ترکیه 10 سال طول کشیده است. 
وکیل��ی اف��زود: با اج��رای این طرح ب��زرگ همه 
بانک ه��ای اطاعات��ی کش��ور یکپارچه می ش��ود و 
س��خت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد 

شده است. 
وی گف��ت: س��ازمان ام��ور مالیات��ی کش��ور آمار 
اطاع��ات ام��اک و خودروهای عمومی مش��مول 
مالی��ات را ندارد و دس��تگاه های ذی ربط از ارائه آن 

به این سازمان خودداری می کنند. 
وی فق��ر اطاعات را از مش��کات س��ازمان امور 
مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی دانست 
و گف��ت: دریاف��ت اطاع��ات جامع نیازمن��د قانون 
اس��ت و بسیار ضعیف هستیم اما در اصاحیه قانون 

مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است. 

ناامن��ی در فض��ای مجازی 
گذش��ته  س��ال   10 ط��ی 
مهم تری��ن دغدغ��ه کارب��ران 
و کارشناس��ان امنیت��ی بوده 
اس��ت که هر روز ابعاد تازه ای 
به خود می گیرد. پیش از این 
خس��ارت هایی که از ویروسی 
شدن سیستم های کامپیوتری 
ناشی می ش��د، هزینه چندانی 
برای کاربران و س��ازمان ها در 
بر نداشت و در نهایت با نصب 
برطرف  مجدد سیس��تم عامل 
س��ال های  در  ام��ا  می ش��د 
اخیر حمات س��ایبری بسیار 
البته خطرناک تر  و  پیچیده تر 
ش��ده اند که حتی بزرگ ترین 
در  امنیت��ی  ش��رکت های 
دنیا ه��م گاه��ی قربانی این 
حمات ش��ده و خسارت های 
متحم��ل  را  جبران ناپذی��ری 

می شوند. 
ط��ی  س��ایبری  حم��ات 
ب��ه  گذش��ته  س��ال های 
ق��دری افزای��ش داش��ته که 
متخصص��ان امنیت��ی بن��ا به 
ن��وع فعالیت، آنه��ا را به چند 
کرده ان��د.  تقس��یم  دس��ته 
یک��ی از این دس��ت حمات 
ک��ه  هس��تند  »فیش��ینگ« 
پیچیده ای  مکانیس��م چندان 
ندارن��د اما در ص��ورت فریب 
کارب��ران می توانند هزینه های 
ب��رای  را  جبران ناپذی��ری 

قربانیان خود به بار بیاورند. 
فیشینگ روش��ی است که 
هکرها بیش��تر از آن برای به 
دس��ت آوردن رمزه��ای عبور 

کاربران استفاده می کنند. 
مرتضی خندان، کارش��ناس 
امنیتی سیستم های کامپیوتری 
در باره نوع عملکرد این حمات 
ام��روز« گفت:  ب��ه »فرص��ت 
در حم��ات ن��وع فیش��ینگ، 
هکرها سایت جعلی را طراحی 

می کنند که کامًا شبیه سایت 
موردنظر کاربر است و قربانی با 
ورود به آن سایت و وارد کردن 
رمزعبور خود اطاعات خود را 
در اختیار هکر ها قرار می دهد. 

وی اف��زود: به عن��وان مثال 
س��ایت جی می��ل را در نظ��ر 
بگیری��د که هکره��ا کامًا آن 
را حک ک��رده و لینک صفحه 
س��اختگی خود را ب��ه ایمیل 
شما ارسال کرده اند و با کلیک 
روی آن ب��ه صفح��ه جعل��ی 
جی می��ل منتقل می ش��وید و 
بدون اط��اع از ماجرا آدرس 
پست الکترونیکی و رمز عبور 
از  خ��ود را وارد می کنی��د و 
ای��ن طریق اطاع��ات خود را 
دو دس��تی به هکره��ا تقدیم 

کرده اید. 
خن��دان با اش��اره به رش��د 
فیش��ینگ  حمات  روزافزون 
اظه��ار کرد: ای��ن حمات به 
علت طراحی ساده آن و البته 
ضرب��ه بزرگی که ب��ه قربانی 
وارد می کنن��د بس��یار م��ورد 
استقبال هکرها قرار می گیرند 
و در مقاب��ل قربانی��ان زیادی 

می گیرند. 

امنیت��ی  کارش��ناس  ای��ن 
جلوگیری  روش ه��ای  درباره 
از حم��ات فیش��ینگ گفت: 
تنها راهی ک��ه برای گریختن 
از این گون��ه حم��ات وج��ود 
دارد هوش��یاری و دقت خود 

کاربران است. 
کاربران  هم��ه  اف��زود:  وی 
اطاعات  ک��ردن  وارد  ب��رای 
حس��اس خود باید به آدرس 
س��ایتی ک��ه مرورگ��ر به آن 
متص��ل ش��ده توج��ه زیادی 
داشته باش��ند. به عنوان مثال 
چن��د س��ال پی��ش هکر ه��ا 
صفحه جی می��ل را طراحی و 
در فض��ای مجازی فعال کرده 
اینترنتی  آدرس  ک��ه  بودن��د 
ش��کل ب��ه  مرورگ��ر  در   آن 

www. gmeil. com نشان 
داده می شد که به جای حرف

e در آن بای��د ح��رف a ق��رار 
می گرفت. 

ای��ن کارش��ناس ادامه داد: 
کاربران همیش��ه باید به این 
نکته توجه داش��ته باشند که 
هیچ بانک یا ش��رکت بزرگی 
از طری��ق پس��ت الکترونیکی 
از مشترکان خود نمی خواهند 

که رمز عبور خود را در اختیار 
آنها قرار دهند. 

خن��دان ادام��ه داد: ش��اید 
در ظاه��ر حمات فیش��ینگ 
چندان هم مشکل ساز نباشند 
اما این حم��ات زمانی جدی 
می شوند که صفحه وب سایت 
جعل  هکرها  توس��ط  بانک ها 
ش��ود و در فضای مجازی قرار 
گی��رد که با ای��ن روش ظرف 
چن��د دقیق��ه حس��اب بانکی 
قربانی��ان خالی ش��ده و هیچ 
راه برگشتی هم وجود نخواهد 

داشت. 
کارش��ناس  فرزانه،  ه��ادی 
درباره  نی��ز  اطاعات  فناوری 
پیش��رفت حمات فیش��ینگ 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
طب��ق آمار های��ی که توس��ط 
ش��رکت های امنیت��ی اع��ام 
شده اس��ت حمات اینترنتی 
فیش��ینگ تنها در یک س��ال 
87 درص��د در جهان افزایش 
داشته اس��ت که بیش از 50 
درصد از این حمات، با کپی 
ب��رداری از س��ایت  بانک ها و 
دیگر موسس��ات مالی صورت 

گرفته است. 

افزود: بیش��ترین خطر  وی 
ش��بکه های  برای  فیش��ینگ 
وب س��ایت های  و  اجتماع��ی 
پرداخت آناین اس��ت. عاوه 
ب��ر آن، ایمیل هایی که با این 
هدف ارسال می شوند و حاوی 
پیون��دی ب��ه یک وب س��ایت 
هس��تند در اکثر موارد حاوی 

بدافزار هستند. 
این کارشناس گفت: کاربران 
ب��رای پرداخت آنای��ن باید از 
درگاه ه��ای مخص��وص بانک ها 
اس��تفاده کنند و همچنین باید 
به ایمیل های اسپم بی اعتنا بود و 
آنها را پاک کرد.  فرزانه با اشاره 
به اینکه حمات فیش��ینگ به 
چند دس��ته تقس��یم می شود، 
اظه��ار ک��رد: اخیراً مش��اهده 
ش��ده ک��ه هکر ه��ا از طری��ق 
اپلیکیشن های جعلی تلفن های 
هوشمند که با نام بانک خاصی 
در اینترنت رواج پیدا می کنند، 
مب��ادرت به س��رقت اطاعات 

کاربران می کنند. 
وی افزود: چن��د روز پیش 
نیز ی��ک مؤسس��ه تحقیقات 
امنیت��ی اع��ام ک��رد که در 
اپلیکیش��ن ایمیل iOS باگی 
وج��ود دارد ک��ه ب��ه هکرها 
اج��ازه می ده��د از طریق آن 
در دس��تگاه های اپل اقدام به 
انجام حمات فیشینگ کنند. 
ای��ن کارش��ناس ادامه داد: 
حم��ات فیش��ینگ در حال 
حاضر دغدغه اکثر شرکت های 
اس��ت و س��ازندگان  ب��زرگ 
مرورگر ه��ای اینترنت��ی نی��ز 
توج��ه زی��ادی ب��ه صفحات 
جعلی دارند و سعی می کنند 
با شناس��ایی آنه��ا کاربر را از 
ورود ب��ه چنی��ن صفحه های 
اینترنتی مطلع کنند اما با این 
حال بسیاری از این صفحه ها 
و  ندارند  شناس��ایی  قابلی��ت 
خود کاربران باید با هوشیاری 

فریب هکرها را نخورند. 

فیشینگ، خطرناک ترین ترفند هکر هاست

مرموزترین حمله سایبری در حال گسترش 

هر کشوری که به تحول و دگرگونی دست یافته 
ی��ا به دگرگون کردن اقتص��اد، اجتماع، صنعت و 
فرهنگش پرداخته اس��ت نخستین بار و پیش از 
هر چیز به مایه ها و پایه های بنیادی فرهنگی خود 
توجه کرده و عوامل زیر ساز و کارمایه آفرین را به 
بررسی کشاند. پس از شناخت و درک سیستم ها 
و نیرومندی های موجود در عناصر زیرساز فرهنگی 
آنگاه به پدید آمدن دگرگونی بس��نده و س��ازگار 
دست زده است. صنعت بیمه یکی از صنعت های 
رو ب��ه رش��د در چن��د دهه اخیر ب��وده که نقش 
بی بدیل آن در رش��د و شکوفایی و توسعه پایدار 
جوامع بر هیچ کس پوش��یده نیست. این صنعت 
که در س��الیان گذش��ته از رش��د کمی و کیفی 
قابل توجهی برخوردار بوده، از پتانسیل باالیی در 
جهت ایجاد رشد و رونق اقتصادی برخوردار است. 
آمار ضریب نفوذ بیمه ای در کش��ور حکایت از آن 
دارد که هنوز تا رس��یدن به وضع مطلوب پوشش 
بیمه ای فاصله زیادی داریم و این موضوع در مورد 
برخی اقش��ار جامعه و نیر انواع خاصی از بیمه ها 
نظیر بیمه های زندگی بیشتر خودنمایی می کند. 
در بررس��ی چرایی این موضوع شاید در نگاه اول 
چنین به نظر برس��د که رشد پوشش بیمه ای در 
جامعه در گرو وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم 
باش��د اما واقعیت این اس��ت که ای��ن گونه تفکر 
نوعی س��طحی نگری و نزدیک بینی است. گرچه 
عامل اقتصادی یک��ی از مهم ترین عوامل اثر گذار 
بر گرایش اش��خاص حقیقی و حقوقی جامعه به 
انواع پوشش های بیمه ای است اما به نظر می رسد 
عوامل دیگری در این میان اثر گذارترند چه اینکه 
در اغلب موارد مش��اهده می ش��ود که افراد دارای 
وضع اقتصادی مطلوب نیز از پوشش های یاد شده 
استقبال نمی کنند. این مسئله حکایت از این دارد 
که عوامل دیگری غیر از عوامل اقتصادی در میزان 
گرایش افراد و س��ازمان ها به پوشش های بیمه ای 
مؤثرند که بی تردی��د یکی از مهم ترین آنها عامل 
فرهنگی اس��ت چرا که فرهنگ ب��ه مثابه عادات، 
باور ه��ا، ارزش ه��ا و هنجارهای تثبیت ش��ده از 
اینرسی باالیی برخوردار بوده و در جدال با ساختار 

معموالً پیروز میدان است.
 پس تا اینجا چنین مش��خص می ش��ود که به 
منظ��ور ایجاد رونق هر چه بیش��تر صنعت بیمه 
در کش��ور باید فرهنگ مناسبی را به این منظور 
استقرار بخش��ید و تا فرهنگ سازی صحیحی در 
این خصوص صورت نگیرد اغلب تاش ها بی نتیجه 
خواهد ماند، لکن واقعیت این  اس��ت که فرهنگ 
یک مفهوم پیچیده و چند سطحی است که طی 
زمان ش��کل گرفته و تثبیت می شود و تغییر آن 
مستلزم گذش��ت زمان و مهم تر از آن استفاده از 
عام��ان تغییر ق��وی و مؤثر اس��ت. در این میان 

نقش عامان تغییر اجتماعی رسانه های جمعی، 
فناوری اطاعات و نظام آموزشی بیشتر خودنمایی 
می کنن��د که رش��د کمی و کیفی آنه��ا در چند 
دهه گذش��ته توام با افزایش قدرت اثر گذاری این 
ابزارهای ارتباطی در ابعاد مختلف حیات بشری نیز 
بوده، به نحوی که آنها را به عنوان غالب ترین منبع 
ش��کل گیری و مسلم انگاشته شدن واقعیت های 
اجتماعی مطرح س��اخته است. اگر بتوان بیمه را 
در رفتار ها و ساختار های جامعه نهادینه کرد آنگاه 
می توان ادعا کرد که فرهنگ بیمه در کشو استقرار 
یافته اس��ت. در این بین نق��ش دو عامل، فناوری 
اطاعات و نیز نظام های آموزش باشک بی بدیل 

است. 
1- نقش فناوری اطالعات در ارتقای فرهنگ 

بیمه
هر چه اطاعات مردم درخصوص سازوکار های 
هرصنعتی مانند صنعت بیمه بیش��تر و اطاعات 
و روال امور بیمه ای بیش��تر در دس��ترس مردم و 
کارکنان صنعت بیمه باش��د، سامت، شفافیت و 
س��رعت کارها افزایش پیدا می کن��د و در نتیجه 
اعتماد مردم به خدمات بیمه ارتقا یافته و فرهنگ 

بیمه به طور مؤثری بهبود می یابد. 
2- نقش نظام آموزشی در فرهنگ سازی بیمه

صنعت بیمه برای نهادینه کردن فرهنگ بیمه 
باید به هر سه نوع آموزش وپرورش  )رسمی، غیر 
رس��می و ضمنی( توجه داشته باشد و استراتژی 
خ��ود را در هر یک از آنها معین کند. تدوین این 
استراتژی ها بدون مطالعه و پژوهش میسر نخواهد 
بود. می توان بر این نکته پای فش��رد که از رهگذر 
آموزش وپ��رورش می ت��وان فرهنگ بیم��ه را در 

سطوح جامعه، خانواده و افراد نهادینه کرد. 

فرهنگ سازی بیمه در آموزش وپرورش 
رسمی کشور

آموزش وپرورش، گلوگاهی استراتژیکی است که 
اغلب کشورها  )بیش��تر کشورهای توسعه یافته(

از آن برای تحقق اس��تراتژیک و بلند مدت خود از 
جمله فرهنگ سازی پدیده ها استفاده می کنند. در 
فرهنگ س��ازی بیمه نیز باید در داخل آموزش و 

پرورش نقاط استراتژیک را شناخت. 
نظ��ام آم��وزش در فرهنگ س��ازی بیمه نقش 
خطی��ری دارد. در این خصوص می توان در مورد 
کتاب هایی مثل علوم اجتماعی، تعلیمات مدنی، 
متون فارس��ی و... نهادینه کردن و معرفی صحیح 
بیم��ه در قالب انواع، اهمی��ت، اهداف، پیامدهای 
مثبت و نظایر آن اقدام کرد. نظام آمورشی در این 
کارزار با موقعیت دوگانه ای مواجه است. یک حالت 
معرفی و کمک به فرهنگ س��ازی بیمه است که 

تاکنون انجام نگرفته است.
 حال��ت دوم که خنثی اس��ت، یعن��ی معرفی 
ش��دن بیمه، پیامده��ای خاص خ��ود را دارد. به 

این معنا که معرفی ش��دن بیم��ه در برنامه های 
درس��ی، پیامدهایی مثل بی اطاعی از بیمه دارد. 
به عبارتی عدم تصمیم گیری نوعی تصمیم گیری 
اس��ت زی��را پیامدهای خ��اص خ��ود را دارد. ادا 
کردن حق مطلب در باب فرهنگ سازی آموزشی 
یک پدیده مانند بیمه در این یادداش��ت مختصر 
دش��وار اس��ت اما اش��اعه فرهنگ بیم��ه باید با 
شناسایی گلوگاه های استراتژیک آن صنعت بوده 
و برنامه ریزان، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان 
امور بیمه ای باید به شناخت نقاط قوت  )رگه ها( 
و ضعف )گره ها( فرهنگ ملی بپردازند. همچنین 
نظام آموزشی رس��می باید در برنامه های درسی 
درخصوص معرفی بیمه اقدام کند و از پای بست 

به فرهنگ سازی بیمه بپردازد. 
براس��اس آنچه بیان شد پیش��نهاد های زیر را 

می توان ارائه کرد: 
1- در صنع����ت بیم�����ه، تصمیم گی���ری، 
سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی نبای��د صرف��اً به 
روش ه��ای فن��ی اکتفا ک��رد، بلکه باید ب��ه ابعاد 
پیچیده که با فرهنگ، ارزش ها، نگرش ها و باورها 
گره می خورد توجه ک��رد. یکی از این زمینه های 

توجه، نظام آموزشی است. 
2- نقش رس��انه ها و خانواده در فرهنگ سازی 
بیمه باید مدنظر باشد. نهاد اولیه خانواده می تواند 

کمک شایانی به این موضوع کند. 
3- تدوین مطالبی در کتاب های درس��ی درباره 
بیمه ضرورت دارد که این مطلب باید به طور ساده 
و ج��ذاب و با بیان مثال های عین��ی و واقعی ارائه 
شود. البته معلمان باید با مباحث مربوط آشنا شوند. 
4- ارتب��اط صنع��ت بیم��ه و آموزش وپرورش 
باید برقرار ش��ود. از جمله ای��ن کارها می توان به 
سخنرانی صاحب نظران و دس��ت اندرکاران بیمه 
در م��دارس به ط��ور منظم و برنامه ریزی ش��ده و 
نیز برگزاری نشس��ت های مشترک بین مسئوالن 
و سیاس��ت گذاران بیمه با مسئوالن برنامه ریزی و 

تالیف کتاب های درسی اشاره کرد. 
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رسول رحمتی نودهیاسماعیل مهدوی نیا 

محمد ممتازپور



گفته می شود از 17 ایرالین 
فع��ال در کش��ورمان تنها دو 
ش��رکت هواپیمایی متعلق به 
بخش خصوصی هستند و سایر 
ایرالین ه��ا متعلق به دولت یا 
زیر س��ایه خصولتی ها فعالیت 
البته نحوه  می کنند هرچن��د 
اداره آن دو ش��رکت ه��م ب��ا 
ساختار شرکت های خصوصی 
در تض��اد ب��وده و مدیریت ها 
هی��چ تفاوتی با ش��رکت های 
هواپیمای��ی وابس��ته به دولت 
ن��دارد و همچن��ان مهم ترین 
منب��ع درآمد این ش��رکت ها 
هم از محل اخ��ذ یارانه بابت 
تأمی��ن  داخل��ی  پروازه��ای 

می شود. 
ش��رکت های  م��دی����ران 
از  هم��واره  هواپ�ی�مای����ی 
اقتص��اد صنع��ت هوان��وردی 
ک��ه  هوای��ی  حمل و نق��ل  و 
خارجی  تحریم های  به واسطه 
و البت��ه داخل��ی ب��ه وج��ود 
و  هس��تند  گله من��د  آم��ده، 
آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما 
را چاره ای ب��رای رفع حداقل 
گرفتاری ها یعنی س��ر به سر 
این  می دانند،  هزینه ها  کردن 
درحالی اس��ت ک��ه در مقابل 
آنه��ا، دول��ت اص��رار دارد که 
تم��ام راه ها نباید ب��ه افزایش 
قیم��ت ختم ش��ود و مدیران 
باید  هواپیمایی  ش��رکت های 
به دنبال فرمول جدیدی برای 

سوددهی باشند. 
البته این رکود تنها بر دوش 
ایرانی  هواپیمایی  شرکت های 
س��نگینی نمی کند و تاکنون 
و  خارجی  ش��رکت  چندی��ن 
حت��ی ایرالین ه��ای مطرحی 
چ��ون ک��ی ال ام فرانس��ه و 
ایرالی��ن آل ایتالی��ا در ای��ن 
ش��رایط قرار گرفتن��د و برای 
نجات از رکود و ورشکس��تگی 
گزینه ادغام را انتخاب کردند. 
س��ازمان  مس��ئوالن 
هواپیمای��ی کش��ورمان ه��م 
در مقطع��ی گزین��ه ادغام را 
روی میز گذاش��تند اما نه تنها 
ای��ن موض��وع  از  ایرالین ه��ا 
اس��تقبال نکردند، بلکه ادغام 
مناف��ع  ب��رای  تهدی��دی  را 
شرکت دانستند و با استقبال 

س��رد مدی��ران ش��رکت های 
ادغام  پیش��نهاد  هواپیمای��ی 

مسکوت ماند. 

دعوت ایرالین ها به 
تشکیل کنسرسیوم 

هرچند مدی��ران دولت نهم 
و ده��م اص��رار بس��یاری بر 
ادغ��ام ایرالین ها داش��تند اما 
نتوانس��تند آن را ب��ه اجبار و 
دس��تور دربیاورن��د و مزایایی 
ه��م ک��ه از ادغ��ام ایرالین ها 
گفته می ش��د نتوانس��ت نظر 
را  هواپیمای��ی  ش��رکت های 
جلب کن��د، از س��ویی دیگر 
برخ��ی از ایرالین ها ش��رایط 
خود را در آستانه ورشکستگی 
می دیدن��د و مدع��ی بودن��د 
درآم��د  و  ارزی  هزینه ه��ای 
ریال��ی و اجباری ب��ودن تردد 
در برخی از خطوط و مسیرها 
و تبعیض دولت در اختصاص 
خطوط پرت��ردد به ایرالین ها، 
وضعی��ت حیات ش��رکت ها را 
قرم��ز ک��رده اس��ت و در این 
ش��رایط به تعدی��ل نیرو روی 
آوردن��د ام��ا حاضر ب��ه قبول 
ادغ��ام نش��دند. ش��رکت های 

علت  مهم تری��ن  هواپیمای��ی 
عدم پذیرش ادغام را هم نبود 
و  نرم افزاری  زیرس��اخت های 
سخت افزاری برای اجرای این 
برنامه دانستند معتقد بودند با 
ادغام، برند خود را از دس��ت 

می دهند. 
احم��د خ��رم، وزی��ر راه و 
در  اصالح��ات  دوره  تراب��ری 
گفت وگو با »فرصت امروز« با 
بیان اینکه ادغام ش��رکت های 
فای��ده ای  ه��م  در  کوچ��ک 
ب��ا ادغ��ام  نداش��ت، گف��ت: 
ایرالین های کوچک در هم نه 
تنها هیچ گرهی  باز نمی ش��د، 
ایرالین ه��ا  بلک��ه مش��کالت 
بیشتر هم می ش��د. وی ادامه 
داد: ادغام در صورتی می تواند 
ورشکس��تگی  از  را  ایرالین ها 
نجات دهد ک��ه کوچک ها در 
شرکت های بزرگ ادغام شوند 
و بتوانن��د از زیرس��اخت ها و 

امکانات آنها استفاده کنند. 
خرم با بیان اینکه پیش��نهاد 
ادغام هیچ گاه از سوی ایرالین ها 
پذیرفته نشد، گفت: ایرالین ها 
همواره هراس از دس��ت دادن 
مناف��ع خود را در این ش��رایط 

دارن��د و از س��ویی دیگر هیچ 
مدیری حاضر نیست جای خود 
را ب��ه فرد دیگ��ری بدهد و کار 
گروهی هم در ایران جا نیفتاده 
است. وی با بیان اینکه پیشنهاد 
ایجاد کنسرس��یوم در مقایسه 
ب��ا ادغ��ام جذابیت بیش��تری 
ب��رای ایرالین ه��ا دارد، تأکید 
کرد: کنسرس��یوم یک ائتالف 
اس��ت و این ش��کل از ترکیب 
ماهی��ت حقوق��ی ایرالین ها را 

تحت الشعاع قرار نمی دهد. 
ی��ک  در  اف��زود:  خ��رم 
کنسرس��یوم چن��د ش��رکت 
هواپیمای��ی حض��ور دارند که 
باوجود اس��تفاده از ظرفیت ها 
یکدیگر  مزیت های  امکانات  و 
برن��د  و  حقوق��ی  اس��تقالل 
خ��ود را حف��ظ می کنن��د و 
در ای��ن پروس��ه اقدامات��ی از 
قبی��ل برق��راری برنامه ه��ای 
اس��تفاده  مش��ترک،  پروازی 
پش��تیبان،  هواپیماه��ای  از 
اس��تفاده از دان��ش تعمی��ر و 
ابزاره��ای آن و...  نگهداری و 
انجام می ش��ود و صورت های 
مالی شفاف خواهد بود و هیچ 
ش��رکتی زیرمجموعه شرکت 

دیگر محسوب نمی شود. 
البت��ه  ک��رد:  تأکی��د  وی 
ن��ه ادغ��ام و نه کنسرس��یوم 
دس��توری نمی تواند به بهبود 
ش��رایط صنع��ت هوان��وردی 
منجر ش��ود و دولت نمی تواند 
به  وادار  را  هیچ کس��ب وکاری 
چنین مناس��باتی کند. دولت 
باید مزی��ت ایجاد کن��د و از 
طریق ایجاد مزیت ش��رکت ها 
را تش��ویق ب��ه اج��رای ای��ن 

اقدامات کند. 

مشکل کار گروهی است 
نه ادغام و کنسرسیوم 

مدیرعامل بازرگانی ش��رکت 
هواپیمایی تابان معتقد اس��ت 
ش��رکت ها حاضرن��د ت��ن ب��ه 
ورشکس��تگی بدهند اما زیر بار 
کار گروهی نروند. کاپیتان روحی 
در گفت وگو با »فرصت امروز« با 
اشاره به معایب پیشنهاد ادغام 
گفت: تجربه ادغام در کشورمان 
بی��ن ایرالین ها وجود ندارد و از 
این طرح  مهم ترین اش��کاالت 
این بود که مدی��ران ایرالین ها 
زیر ب��ار نظ��رات و تصمیمات 
یکدیگر نمی روند و اساس��اً هر 
مدی��ری ی��ک روش مدیریتی 

دارد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه 
ش��رایط  کنسرس��یوم  در 
بهتری برای هم��کاری وجود 
دارد، گف��ت: مدی��ران ایرانی 
از ادغام  کنسرسیوم را بیشتر 
این  در  می پس��ندند چراک��ه 
ش��رایط اختیارات هر مدیری 
به اندازه س��هام آن اس��ت اما 
باز ه��م در کار گروهی دچار 
مشکالت عدیده ای می شوند. 

مدیرعامل بازرگانی تابان ایر 
با بیان اینکه مش��کل پذیرش 
کارگروه��ی اس��ت و نه ادغام 
و کنسرس��یوم گفت: مدیران 
ایرانی عالق��ه ای به کار تیمی 
ندارن��د و ترجیح می دهند در 
این شرایط نابسامان اقتصادی 
و تحریم ه��ای هوای��ی کار را 
ادام��ه دهن��د از ط��رف دیگر 
چنین  برای  قانونی  بسترهای 
تفاه��م کاری در حال حاضر 
در کش��ورمان وج��ود ندارد و 
قطعاً شرکت ها دچار مشکالت 
حقوقی متعددی خواهند شد. 

وقتی مدیران ایرالین های زیان ده به هیچ صراطی مستقیم نیستند 

ادغام یا کنسرسیوم؛ مسئله این است 
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توافق جدید انبوه سازان با دولت 
در بافت فرسوده

ریی��س کانون سراس��ری انبوه س��ازان از تفاهمنامه 
همکاری مشترک با شرکت عمران و بهسازی شهری 

ایران خبر داد. 
به گزارش مهر، جمش��ید برزگر در مراس��م امضای 
تفاهم نام��ه همکاری مش��ترک بین کانون سراس��ری 
انبوه س��ازان و ش��رکت عمران و بهسازی شهری ایران، 
اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور تحقق برنامه های 
احیا، بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری محل های 
هدف از طریق حضور گسترده انبوه سازان و بهره گیری 
از توانمندی های فنی، حرفه ای، مدیریتی و سرمایه ای 
انبوه س��ازان تهیه ش��ده اس��ت.  وی افزود: مدت این 
تفاهم نامه از تاریخ امضا، دو س��ال اس��ت که با توافق 
طرفی��ن، ام��کان تمدید این م��دت وجود دارد. رییس 
کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه شرکت عمران 
و بهسازی شهری ایران قسمتی از اختیارات خود را به 
این کانون به عنوان مجری طرح حفظ مالکیت ساکنان 
محالت هدف واگذار می کند، بیان کرد: کانون می تواند 
نسبت به معرفی انجمن های انبوه ساز استانی برای اخذ 
صالحی��ت م��اده ۴ قانون، به ادارات راه و شهرس��ازی 
اس��تان ها اقدام کند. برزگر با اش��اره به حمایت شرکت 
عمران و بهسازی شهری ایران از برخی پروژه ها، گفت: 
پرداخ��ت ودیعه اس��کان موقت ب��ه مالکین و صاحبان 
حق طبق ش��یوه نامه تهیه ش��ده توسط شرکت عمران 
و بهسازی با ضوابط و مقررات بانک ها انجام می شود. 

پیشنهاد پرداخت وام پلکانی برای 
خرید خانه

یک کارشناس مسکن پیشنهاد کرد دولت تسهیالت 
مسکن را به صورت پلکانی و به تناسب قیمت ها ارائه کند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، کیوان ش��ادمان اظه��ار کرد: 
تسهیالت پلکانی می تواند به رونق بازار و قابل خریدتر 
ش��دن مس��کن منجر ش��ود. بدین صورت که پس از 
کارشناس��ی قیم��ت ملک به آن تس��هیالت پرداخت 
ش��ود. این تس��هیالت باید از یک رقم متعادل ش��روع 
ش��ود و هر س��اله با توجه به تورم افزایش یابد. البته 
در ح��ال حاض��ر، وجود تورم خودبه خود معادالت را به 
هم می ریزد؛ بنابراین دولت تمام تالشش را باید برای 
کنترل تورم انجام دهد.  وی به سازوکار تهیه مسکن در 
کشورهای غربی اشاره و خاطرنشان کرد: در کشورهای 
غربی حدود 80 درصد قیمت ملک به صورت اقساطی 
پرداخت می ش��ود. اما سیس��تم ارائه تسهیالت مسکن 
در کشور ما ثابت است. مثال وامی که برای خرید یک 
مل��ک 500 میلی��ون تومانی می دهند با وام یک ملک 
200 میلیون تومانی برابر است.  این کارشناس مسکن، 
طرح جامع مس��کن را بیش��تر مناسب اقشار کم درآمد 
عنوان و اظهار کرد: دولت باید عالوه بر اقشار کم درآمد، 
س��ایر ش��هروندان را نیز در نظر بگیرد. در حال حاضر 
مشکالت کالن اقتصادی، تهیه مسکن را به یک معضل 
کلی تبدیل کرده که هر دو قشر متوسط و کم درآمد به 
یک اندازه با آن درگیر هستند.  این کارشناس مسکن 
اظهار کرد: به اعتقاد من عدم تناس��ب وام ها با قیمت 
مس��کن مهم ترین چالش این بخش اس��ت. هم اکنون 
در تولید مس��کن مش��کلی وجود ندارد بلکه مشکل در 
چگونگی خرید ملک اس��ت. دولت باید س��ازوکاری را 
برای افزایش قدرت خرید مسکن اتخاذ کند که یکی 

از این سازوکارها تناسب وام ها با قیمت هاست. 

وزیر راه و شهرسازی:
مذاکره با عرضه کنندگان برتر 
دنیا برای مشارکت در توسعه 

فرودگا ه های ایران
وزیر راه و شهرسازی با تشریح اهداف حضور خود 
در نمایش��گاه بین المللی هوای��ی پاریس گفت: یکی 
از مهم تری��ن اهداف حضور ایران در این نمایش��گاه 
مذاکره با عرضه کنن��دگان درجه یک ناوگان هوایی 
جه��ان ب��رای ف��روش هواپیما ب��ه ای��ران و دعوت 
س��رمایه گذاران خارجی برای مش��ارکت در توسعه 

فرودگاه های ایران است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت راه و 
شهرس��ازی، عباس آخوندی با بیان اینکه از س��وی 
مس��ئوالن وزارت حمل و نقل فرانس��ه برای بازدید از 
نمایشگاه بین المللی هوایی در پاریس دعوت شده ام 
گفت: این نمایش��گاه از 15 تا 21 ژوئن  )25 تا ۳1 
خ��رداد( با حض��ور فعاالن ح��وزه حمل و نقل هوایی 

برگزار می شود. 
وی گفت: هدف ایران از ش��رکت در این نمایشگاه 
مذاک��ره و گفت وگ��و با عرضه کنن��دگان درجه یک 
ناوگان هوای��ی در جهان به منظور تش��ویق فروش 
هواپیما به ایران و همچنین دعوت به سرمایه گذاری 
در توس��عه فرودگاه ه��ا به ویژه در بخ��ش تجهیزات 

ناوبری است. 
آخوندی با بیان اینکه از حدود 10 س��ال گذشته 
س��رمایه گذاری جدیدی در بخش تجهیزات ناوبری 
هوانوردی صورت نگرفته اس��ت، افزود: سیستم های 
ناوب��ری ایران در بخش هوانوردی، فضا و فرودگاهی 
نیاز ب��ه نوس��ازی جدی دارن��د به طوری ک��ه برای 
رسیدن به وضعیت روز جهان نیاز به میلیون ها دالر 

سرمایه گذاری جدید در این بخش است. 
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه تحوالت بسیار 
زی��ادی در ح��وزه فن��اوری و تکنول��وژی تجهیزات 
ناوب��ری هوان��وردی در س��طح جه��ان رخ داده اما 
متأس��فانه سرمایه گذاری جدیدی در ایران برای این 
بخ��ش صورت نگرفته، گفت: در حال حاضر ش��اهد 
فعالیت نس��ل جدی��د هواپیماها و ایجاد نس��ل نوی 
فرودگاه ها در س��طح جهان هستیم که از این جهت 
تجهیز و توس��عه سیستم های ناوبری در ایران بسیار 

حائز اهمیت است. 
آخون��دی درب��اره نمایش��گاه بین الملل��ی هوایی 
در پاریس نی��ز گفت: در این نمایش��گاه بین المللی 
چندین بازدید و سخنرانی برای فعاالن اقتصادی که 
از سراس��ر جهان در این نمایش��گاه حاضر می شوند 
خواهم داشت؛ ضمن اینکه در جریان آخرین وضعیت 
امکان��ات و ظرفیت های جدید بخش هوانوردی دنیا 
ق��رار خواهیم گرفت تا فضای س��رمایه گذاری برای 

فعاالن اقتصادی جهان در ایران فراهم شود. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه تحریم های 
ظالمان��ه و محدویت ه��ای بین الملل��ی علی��ه ایران 
گف��ت: قطعاً پیش از مذاک��رات بین المللی ایران در 
حوزه سیاس��ت خارجی چنی��ن فضایی برای دعوت 
و حضور نمایندگان جمهوری اس��المی ایران در این 
نوع نمایشگاه ها وجود نداشت و حضور ایران در این 
فضا می تواند چش��م اندازی برای ایران و سایر فعاالن 

اقتصادی جهان در شرایط پس از تحریم باشد. 

نازیال مهدیانی 



تروی��ج  و  آم��وزش  تحقیق��ات، 
بدنه  کشاورزی، عنوان س��ازمانی در 
اس��ت. کار  وزارت جهاد کش��اورزی 
و وظیف��ه اصلی این س��ازمان انجام 
پژوهش ه��ا و تحقیق��ات کش��اورزی 
بخ��ش  وضعی��ت  بهب��ود  ب��رای 
ب��ه روزرس��انی دانش  کش��اورزی و 
و عل��م کش��اورزان اس��ت. همچنین 
ای��ن س��ازمان وظیف��ه دارد پس از 
انج��ام پژوهش ه��ای الزم آنه��ا را به 
کشاورزان آموزش دهد و به اصطالح 
علم ودانش به دس��ت آمده از س��وی 
دانش پژوهان و استادان دانشگاهی را 

بر س��ر مزرعه ها ببرد. 
 ب��ه این ترتیب حلق��ه اتصالی میان 
مراک��ز علم��ی و دانش��گاهی و مزارع 
کش��اورزی ایجاد و انتق��ال علم انجام 
می ش��ود اما ب��ه گفته اس��کندر زند، 
رییس س��ازمان تحقیق��ات، آموزش و 
ترویج کشاورزی، دولت بودجه ای برای 
این سازمان اختصاص نمی دهد. با این 
وج��ود این س��ازمان روزان��ه 20 مورد 
تحقی��ق در زمین��ه کش��اورزی ارائ��ه 

می دهد. 
با اس��تناد به این گفته ه��ا و با یک 
حس��اب سرانگش��تی جمع تحقیقات 
ارائه ش��ده از سوی سازمان تحقیقات، 
آم��وزش و ترویج کش��اورزی س��االنه 
به 6300 مورد می رس��د. البته ش��کی 
نیس��ت که جامعه علمی و آموزش��ی 
کش��ور در تولی��د علم، پیش��رفت های 
چشمگیری داشته اند اما پرسش مهمی 
که در این خصوص مطرح می شود این 
اس��ت که پژوهش ها و تحقیقات انجام 
ش��ده تا چه میزان به مزارع کشاورزان 
راه می یابن��د و چ��ه میزان ب��ر دانش 

کشاورزان کشور افزوده اند؟ 

تحقیقات کشاورزی راهی به 
مزرعه ندارد

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع 
ملی خبرگان کشاورزی و کشاورز نمونه 
کشور، در گفت و گو با »فرصت امروز« 
اظه��ار می کن��د: اینک��ه پژوهش های 
زی��ادی در بخش کش��اورزی توس��ط 
مراکز علمی و پژوهش��ی کشور انجام 
می ش��ود درس��ت ام��ا باید دی��د که 
ای��ن پژوهش ه��ا و تحقیق��ات به کجا 
می روند؟ به مزارع راه می یابند؟ توسط 
چه کس��ی؟ آنچه واقعیت کشاورزی ما 

نش��ان می دهد، این  است که ترویج در 
این بخش خوابیده یا اصال وجود ندارد. 
وی ادامه می دهد: اگر ترویج نباش��د 
و نتای��ج تحقیق��ات و پژوهش ه��ا به 
دس��ت کش��اورز در مزرعه نرس��د، به 
هی��چ دردی نمی خورد. در حال حاضر 
کش��اورزی ما در وضعیت بدی به س��ر 
می برد و کش��اورزان ما ب��ا تمام توان 
خودش��ان، خانواده ش��ان، تجهیزات و 
ماشین آالت شان و آب و خاک شان کار 
می کنند اما به اندازه یک کارمند ساده 

هم درآمد ندارند. 
خان محمدی می گوید: اگر سازمان 
تحقیقات روزی 20 تحقیق در زمینه 
کشاورزی انجام می دهد، پس ثمره و 
نتیجه  آنها به چه کس��انی می رس��د؟ 
ب��رای کش��اورزان در  فای��ده ای  چه 
پ��ی دارد و چ��ه تاثیری ب��ر جامعه 
اقتصاد مقاومتی که مورد  می گذارد؟ 
تاکید مس��ئوالن نظام اس��ت، چگونه 
و از چه راهی بای��د به مزرعه برود و 

عملی شود؟ 

پژوهش های کشاورزی ناقص است
این کشاورز نمونه کشور، با اشاره به 
روال انجام تحقیقات در دنیا می گوید: 
در دنی��ا روند پژوهش ها ب��ه این گونه 
است که مباحث علمی پس از آزمایش 
در آزمایش��گاه ها زمانی ک��ه به نتیجه 
رس��یدند، به اجرا در می آیند و سپس 
برنامه ری��زی و مدیری��ت می ش��وند تا 
نتایج آن در جامعه خود را نشان دهد. 
ح��ال باید دید که نتای��ج تحقیقات ما 
به کج��ا می روند. انج��ام و ارائه روزی 
20 تحقی��ق در بخش کش��اورزی باید 
کش��اورزی ما را در سرتاس��ر کش��ور 
مدرنیزه کند. در حال��ی که هم اکنون 
کش��اورزان م��ا ب��ا ه��زار بدبخت��ی، 
سیس��تم های آبیاری را در مزارع اجرا 
و مدیری��ت می کنند اما در لوله، دریپر 
و... به مشکل می خورند. تحقیقات باید 
در اینجا خود را نشان دهد و به کمک 

کشاورز بیاید. 
خان محم��دی می افزای��د: تحقیقات 
در ب��ذر نیز وضعیت بهت��ری ندارد. به 
نظر من اگر پژوهش های درس��تی در 
این زمین��ه انجام ش��ود، می توانیم تا 
13 میلی��ون تن گندم در همین اندازه 
واحد س��طح برداش��ت کنیم، بنابراین 
تحقیقات ما ناقص اس��ت و از س��وی 

دیگر عملیاتی هم نمی شود. 

هزینه تحقیقات از جیب کشاورز 
حرام است

مدیرعام��ل مجم��ع مل��ی خبرگان 
کش��اورزی اظهار می کند: دولت هیچ 
ارزش��ی برای تحقیق��ات و ترویج قائل 
نیس��ت و بودجه ای برای آن اختصاص 
هزینه ه��ای  تمام��ی  و  نمی ده��د 
تحقیقاتی از جیب کشاورزان پرداخت 
می ش��ود. در حال��ی که کش��اورزان از 
آن هیچ به��ره ای نمی برند. ما به عنوان 
نماین��ده کش��اورزان اع��الم می کنیم 
که ص��رف هزینه تحقیق��ات از جیب 

کشاورزان حرام است. 
وی ادام��ه می دهد: پ��ول این همه 
تحقی��ق از جیب کش��اورز م��ی رود و 
س��ودش را دالالن می برند. برای نمونه 
دول��ت اع��الم می کن��د ب��رای اجرای 
سیس��تم آبی��اری نوین و تحت فش��ار 
ت��ا 85 درص��د یارانه می پ��ردازد. این 
هم از جیب کش��اورز اس��ت و باز هم 
س��ودش را دالالن و فروشندگان لوله 
و تجهیزات آبیاری می برند. دلیلش هم 
این اس��ت که بخش تحقیقات در این 
زمینه خوب عمل نکرده اس��ت و هیچ 
پژوهشی به درد کشاورزان ما نخورده و 
در گوشه کتابخانه ها خاک می خورند. 

نتایج تحقیقات باید به سود 
کشاورز باشد

مق��ام  قائ��م  بیابان��ی،  عنای��ت 
 خان��ه کش��اورز نی��ز در گفت و گ��و با 
»فرص��ت ام��روز« از نتای��ج تحقیقات 
کشاورزی و اجرایی نشدن آن در مزارع 
اظهار ناخرسندی کرده و می گوید: اگر 
این گون��ه که مس��ئوالن می گویند در 
بخش کش��اورزی ما روزی 20 تحقیق 
انجام و ارائه می ش��ود، نتایج این همه 
پژوه��ش را در کج��ا می توان س��راغ 
گرفت؟ من کشاورز زمانی می توانم این 
گفته ه��ا را تایید کنم ک��ه آثار و نتایج 
آن را در مزرعه  و درآمدهای اقتصادی 

ناشی از آن مشاهده کنم. 
وی می افزای��د: در صورتی تحقیقات 
نتیج��ه بخ��ش خواه��د ب��ود ک��ه در 
به ص��ورت  و  میدان��ی  سیاس��ت های 
کاربردی در بخش کشاورزی عملیاتی 
ش��ود و حاصل آن به جیب کش��اورز 
ب��رود و آث��ار آن در جامع��ه هوی��دا 
باش��د. به نظر من آماری که س��ازمان 
تحقیقات کشاورزی داده، ممکن است 
درست باشد اما موضوع مهم تر، اجرا و 

کاربردی شدن تحقیقات است. 
قائ��م مقام خانه کش��اورز با اش��اره 
ب��ه بی توجه��ی دولت ه��ا ب��ه بخ��ش 
تحقیقات، آموزش و ترویج کش��اورزی 
اظه��ار می کند: ش��وربختانه دولت در 
ای��ن بخ��ش س��رمایه گذاری نمی کند 
و برنامه ه��ای تحقیقات��ی در اختی��ار 
کشاورزان قرار نمی گیرد. به بیان دیگر 
دستیابی ما کشاورزان به پژوهش های 
انجام ش��ده بسیار کم اس��ت و از دنیا 
خیل��ی عقب تر هس��تیم. دول��ت باید 
تمهیداتی در این زمینه بیندیشد و به 

کمک کشاورزان بیاید. 

ترویج در اتاق های دربسته! 
وی تصریح می کند: اگر کش��اورزی 
در تولی��د محصول��ی مانن��د گندم به 
نتایج خوبی دس��ت می یابد و شش تا 
هفت تن در هکتار محصول برداش��ت 
می کند، این موفقیت عمومی نیس��ت. 
بای��د دی��د بذرهای��ی ک��ه در اختیار 
کشاورزان قرار می گیرند از واریته های 
آزمایش ش��ده اس��ت؟ اگر نیست چرا 
در اختیارش��ان قرار نمی گیرد؟ به نظر 
می رس��د آمار 20 تحقیق در روز کمی 
مبالغه باشد. شاید هم یک صفر آن به 
اش��تباه اضافه شده اس��ت. به هر روی 
اگر هم این آمار درس��ت باشد و بخش 
تحقیقات ما تا این اندازه توانایی دارد، 
پس باید وضعیت کشاورزی کشور هم 

به همین میزان مطلوب باشد. 
بیابانی می افزاید: ترویج در اتاق های 
دربس��ته معنا ندارد و نمی تواند گرهی 
از مش��کالت کش��اورزی کش��ور ک��ه 
بحران های سختی را پیش رو دارد، باز 
کند. کشاورزان ما هنوز به روز نیستند 
و از نظر علم��ی و تجهیزاتی همچنان 
سنتی عمل می کنیم. همه این مسائل 
دست به دست هم داده اند تا کشاورزی 
ما زیانده باش��د و کسی هم توجهی به 
آن نمی کن��د. دول��ت باید ب��ه بخش 

کشاورزی توجه بیشتری نشان دهد. 
البت��ه ب��ه گفت��ه ریی��س س��ازمان 
تحقیق��ات، ق��رار اس��ت در آین��ده ای 
نزدیک کش��ور را به پهنه های مختلف 
تقس��یم کرده و ه��ر پهن��ه را به یک 
کارش��ناس ترویج س��پرد. با این کار، 
از  اس��تفاده  در  می توانن��د  مروج��ان 
نهاده ها و همچنی��ن انتقال یافته های 
علم��ی از مراکز تحقیقات��ی تا مزرعه 

نقش موثر و مفیدی داشته باشند. 

ترویج کشاورزی پشت اتاق های دربسته

هزینه تحقیقات کشاورزی از جیب کشاورز به سود هیچ کس
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توزیع 33 هزار تن مرغ و گوشت 
در ماه رمضان

معاون شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع 33 هزار 
تن مرغ و گوش��ت برای تنظیم بازار این محصوالت 
در ماه رمضان خبر داد و گفت: هر کیلوگرم گوش��ت 
مرغ منجمد دولتی 5100 تومان و هر کیلوگرم گوشت 
قرم��ز منجم��د دولتی 21 هزار تومان در بازار رمضان 

عرضه می شود. 
عب��اس وال��وزی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
براساس تکلیفی که ستاد تنظیم بازار در طرح ضیافت 
ماه رمضان برای ش��رکت پش��تیبانی امور دام تعیین 
کرده، س��همیه همه اس��تان ها برای توزیع گوش��ت و 
مرغ به آنها اعالم ش��ده و به محض برگزاری س��تاد 
تنظی��م ب��ازار در اس��تان ها و اعالم آمادگی از س��وی 
آنها برای توزیع، س��همیه مرغ و گوش��ت آن اس��تان 

ارسال خواهد شد. 
وی افزود: موجودی شرکت پشتیبانی امور دام برای 
گوشت مرغ حدود 110 هزار تن و برای گوشت قرمز 
حدود 5 هزار تن است که البته موجودی گوشت قرمز 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام با احتساب محموله های 
در حال ارسال و وارداتی بیشتر از این میزان است. 
به گفته والوزی 30 هزار تن گوش��ت مرغ و 3هزار 
تن گوشت قرمز دولتی برای تنظیم بازار ماه رمضان 
توزیع می ش��ود.  معاون بازرگانی ش��رکت پشتیبانی 
امور دام گفت: با توجه به سیاس��ت گذاری های انجام 
ش��ده به نظر می رس��د افزایش قیمتی برای گوشت و 

مرغ در بازار شاهد نباشیم. 

اعتبارات دولتی برای پرداخت 
مطالبات گندمکاران تامین شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از خرید تضمینی 
بیش از 2میلیون تن گندم خبر داد و گفت: اعتبارات 
دولتی برای پرداخت مطالبات کشاورزان تامین شد و 

در این زمینه مشکلی وجود ندارد. 
عل��ی قنب��ری، معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت 
گن��دم تاکن��ون 2میلی��ون و 700 تن گندم به ارزش 
بیش از 3100 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری 
ش��ده ک��ه تاکن��ون بیش از 2600 میلی��ارد تومان از 

مطالبات آنها پرداخت شده است. 
وی اف��زود: ب��رای خری��د تضمینی گندم در س��ال 
ج��اری ح��دود 9هزارمیلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
ش��ده اس��ت که پیش از این مقرر شده بود بانک های 
عامل، دولت و شرکت  بازرگانی دولتی هر یک 3هزار 
میلیارد تومان از این مبلغ را به کش��اورزان پرداخت 
کنند. معاون وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد: گرچه 
در ابتدای خرید تضمینی گندم مش��کالتی در زمینه 
تامی��ن اعتبارات الزم برای خرید این محصول وجود 
داشت اما با پیگیری های صورت گرفته این اعتبارات 
تامی��ن ش��د؛ به گونه ای ک��ه از 2600 میلیارد تومان 
پرداخت ش��ده به کش��اورزان بیش از ه��زار میلیارد 
تومان سهم بانک ها، حدود هزار میلیارد تومان سهم 
دولت و مابقی نیز از س��وی ش��رکت بازرگانی دولتی 

به کشاورزان پرداخت شده است. 

روزانه 500 تن تخم مرغ به عراق 
صادر می شود

ش��یوع آنفلوآنزا در کش��ور ترکیه باعث ممنوعیت 
صادرات تخم مرغ این کش��ور به عراق ش��ده اس��ت و 
در غی��اب ای��ن رقیب بزرگ، صادرات روزانه 500 تن 

تخم مرغ به کمک تنظیم بازار داخلی آمده است. 
دبی��ر انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان تخم مرغ 
شناسنامه دار در گفت وگو با ایانا گفت: شیوع آنفلوآنزا 
در کشور ترکیه و ممنوعیت صادرات آن به کشورهای 
همجوار ازجمله عراق باعث شده تامین نیاز این کشور 
توسط صادرکنندگان ایرانی تامین و روزانه 500 تن 

تخم مرغ به کشور عراق بارگیری شود. 
ف��رزاد طالکش افزود: صادرات تخم مرغ به کش��ور 
عراق از مرز ش��لمچه در حالی که روزانه 2میلیون و 
600 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شده که عمال 
600 تن آن مازاد است، بازار داخلی را ساماندهی کرده 
و مانع از کاهش قیمت تخم مرغ در ماه رمضان شده 
است. وی خاطرنشان کرد: با این وجود، بازار داخلی 
نیز در ثبات نس��بی قرار داش��ته و قیمت تخم مرغ هر 
عدد 350 تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود. 
طالک��ش ادام��ه داد: در صورتی ک��ه بازار عراق به 
کم��ک تولیدکنن��دگان نمی آمد، زیان انباشت ش��ده 
س��ال 93 باعث از دور خارج ش��دن تعداد قابل توجه 
تولیدکنندگان می ش��د. وی خاطرشان کرد: در زمان 
حاضر محموله های ایرانی به بغداد، بصره، حله، کربال و 
همچنین کردستان بدون هیچ مشکلی صادر می شود.

استفاده از 74 درصد آب های 
تجدیدشونده فاجعه است

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: اکنون 74 درصد از آب های تجدید شونده مورد 

استفاده قرار می گیرد که برای کشور فاجعه است. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، علی مراداکبری اظهارکرد: طبق 
ش��اخص برداش��ت های آب در دنیا در کشورهایی که 
تا 10 درصد آب های تجدید شونده استفاده می شود 

شرایط مطلوب دارند. 
وی اف��زود: طب��ق این اس��تاندارد اس��تفاده 10 تا 
20 درصدی از آب های تجدید شونده شرایط بحرانی 
کمتری را به دنبال دارد و استفاده بیشتر از آن موجب 

ایجاد بحران متوسط تا فاجعه می شود. 
معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی 
اظه��ار ک��رد: هم اکنون باید ب��ا مدیریت مصرف آب 
میزان اس��تفاده از آب تجدید ش��ونده را کاهش دهیم 
تا به حد قابل قبولی برس��یم. آب های تجدیدش��ونده 
عبارتند از مجموع ورودی ها ش��امل حجم بارش در 
ارتفاعات، دش��ت و جریان های سطحی و زیرزمینی، 
منهای تبخیر و تعریق حقیقی. اکبری میزان میانگین 
بارش باران ساالنه در کشور را 240 میلی متر عنوان 
کرد. بارش هزار میلی متری باران تنها در یک درصد 
از سطح کشور رخ می دهد و کمتر از 100 میلی متری 
نیز در 28 درصد کش��ور اس��ت، بنابراین با توجه به 
اینکه یک درصد جمعیت دنیا را در کش��ور داریم اما 

36 درصد آب های شیرین را در اختیار داریم. 
وی گفت: هر سال به تعداد دشت های ممنوعه در 
کش��ور افزوده می ش��ود که هم اکنون 353 دش��ت در 
کشور به علت اضافه برداشت جزو دشت های ممنوعه 

قرار گرفته است. 

اختصاص 20 میلیارد تومان برای 
مقابله با بیابان زایی

رییس س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخیزداری 
گفت: در سال گذشته 20 میلیارد تومان اعتبار برای 
مقابله با بیابان زایی در کل کش��ور مصوب ش��ده که 
از ای��ن میزان 4 میلیارد تومان به خراس��ان جنوبی 

اختصاص یافته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، خداکرم جالل��ی، معاون وزیر 
جه��اد کش��اورزی، در کارگروه تخصصی توس��عه و 
اش��تغال روستایی و عش��ایری اس��تان اظهار کرد: 
کش��ورهایی که مدل��ی برای توس��عه ندارند گرفتار 
مش��کالتی هس��تند که ما نیز در بخشی از عملکرد 

خود با این مشکل مواجه هستیم. 
وی با ابراز امیدواری از برداشتن گام های بلندتری 
برای رفع محرومیت در اس��تان با برگزاری این گونه 
جلس��ات اظهار کرد: توس��عه روس��تایی و عشایری 
ابع��اد مختلفی دارد که این توس��عه کاری تخصصی 
و پیچیده اس��ت، چرا ک��ه ابعاد گس��ترده ای مانند 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و. . . دارد. 
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
توسعه روس��تایی را مقدمه توسعه ملی و توسعه در 
سایر بخش ها دانس��ت و افزود: در برخی از کشورها 
که مدل مناس��بی برای توسعه روستا ندارند، گرفتار 
مش��کالت حل نشدنی شده اند که بخشی از عملکرد 
ما در کشور در زمینه توسعه همه جانبه روستاها نیز 

بدون ارائه مدل مناسب است. 
جاللی با بیان اینکه 8/5هکتار از اراضی خراس��ان 
جنوب��ی فقیر اس��ت، گفت: همچنی��ن 5/3 میلیون 
هکتار از اراضی خراس��ان جنوبی را بیابان تش��کیل 

می دهد. 

خبر خبـــر

در نشس��ت دیروز معاون وزیر جهادکش��اورزی با 
خبرنگاران حوزه، از بس��یاری از مس��ائل مربوط به 
تحقیقات و فناوری که در بخش کشاورزی به همت 
محققان کشور به ثمر رسیده، توسط رییس سازمان 
رونمایی شد. اگرچه دستاوردهای زیادی از طرف این 
سازمان به جامعه کشاورزی عرضه شده اما آن طور که 
اسکندر زند معتقد است، هنوز نگاه جامعه و مسئوالن 
نس��بت ب��ه بحث تحقیقات آن طور که شایس��ته این 
بخش باش��د، نیس��ت. این در حالی اس��ت که طبق 
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری در راستای 
توسعه علم و فناوری، توجه و بها دادن به این مقوله 

باید یکی از اولویت های دولت باشد. 
اکنون کشور در شرایط حساسی قرار دارد که همین 
ام��ر کار ح��وزه تحقیق و آموزش را س��خت تر می کند؛ 
به خصوص در بخش کش��اورزی که به طور مس��تقیم با 
غ��ذای مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد. رییس س��ازمان 
تحقیق��ات در ارتب��اط ب��ا دس��تاوردهای علمی بخش 
کشاورزی گفت: »تاکنون 6300 پروژه تحقیقاتی انجام 
داده ایم که اکثر آنها برای نیازهای مختلف کش��اورزی 
کارب��ردی بوده ان��د.« یک��ی از انتقادهای��ی که از طرف 
کارشناسان به سازمان مربوطه می شود، بحث تحقیقات 
و طرح هایی است که به نوعی بالاستفاده بوده و روی میز 
خاک می خورند. اسکندر زند، در واکنش به این سوال به 
خبرنگار ما اظهار کرد: »ما چنین اعتقادی نداریم، زیرا 

تحقیقاتی که برخی آقایان به عنوان طرح های بالاستفاده 
از آن نام می برند، در حقیقت جزو طرح های لوکس است 
که در آینده از آنها بهره برداری می ش��ود. ش��اید نزدیک 
ب��ه 40 ت��ا 50درصد این طرح ها جزو پروژه های لوکس 
باش��ند که کارشناس��ان منتقد چون نتیجه آن را امروز 
مشاهده نمی کنند به سازمان خرده می گیرند و آن را 

هزینه های اضافی می دانند.«
به گفته زند، نقشه خاک های کشور توسط سازمان 
تهیه شده که از 8/5میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، 
ح��دود 6میلی��ون هکتار آن در معرض ش��وری قرار 
دارند. وی در پاس��خ به س��وال »فرصت امروز« مبنی 
بر سیاست سازمان در برخورد با این مقوله گفت: »از 
س��ال ها قبل مرکز تحقیقات ش��وری خاک در استان 
یزد دایر ش��ده که جهت گیری سازمان تحقیقات نیز 
همکاری با این مرکز و کاهش ش��وری خاک اس��ت. 
درحال حاضر تیم های تحقیقاتی روی این موضوع کار 
می کنند و نتایج را در زمان خود اعالم خواهند کرد.« 
وی با اشاره به اینکه بیش از 50درصد طرح ها بعد از 
به نتیجه رسیدن اجرایی می شود، بیان کرد: »گذشته 
از اینه��ا محقق��ان برای رس��یدن به یک هدف خاص 
ممکن است چندین پروژه را اجرا کنند و در نهایت 
به یک نتیجه برسند. متاسفانه برخی این پروژه های 
مرحله ای را جزو طرح های خاک خورده به حس��اب 
می آورند و نمی دانند که این طرح ها برای رس��یدن 

به نتیجه اصلی باید اجرایی می شد.«

زن��د ب��ا بیان اینکه با وج��ود کمبود اعتبار به طور 
متوسط روزی 20 طرح تحقیقاتی از طرف محققان 
س��ازمان صورت گرفته افزود: »به عنوان مثال تولید 
نخ��ودی ک��ه توانایی تحمل دمای منفی 15درجه را 
داراست که البته این طرح از طرف جشنواره خوارزمی 
رتبه اول را کسب کرد یا در پرورش ماهیان خاویاری 
تحقیقاتی انجام شد که این پرورش را از نظر اقتصادی 
بس��یار به صرفه تر کرد. زیرا این نوع ماهیان که عمر 
طوالن��ی دارن��د، تا پیش از این برای خروج خاویار از 
شکم شان باید کشته می شدند اما بعد از اجرای این 
طرح می توان با عمل س��زارین این کار را انجام داد 
و بر این اساس، بهره بیشتری از ماهی برد.« وی در 
بخش دیگری از سخنانش به مرکز سرم سازی رازی 
اشاره و عنوان کرد: »تکنولوژی تولید تخم مرغ عاری 
از بیماری را در این موسسه اجرایی کرده که می توان 
از ای��ن راه نی��از ب��ه واردات نی��م میلیون تخم مرغ از 

کشورهای دیگر را به صفر کاهش داد.«
ام��ا ش��اید مهم ترین طرح هایی ک��ه از نظر رییس 
سازمان تحقیقات، بسیار ارزشمند است، پروژه هایی 
اس��ت که در جهت مقاوم سازی محصوالت در مقابل 
تنش های آبی و همچنین انتقال کشت های بهاره به 
پایی��زه صورت گرفته اس��ت. به عنوان مثال می توان 
از کش��ت پایی��زه چغن��در در چندین ه��زار هکتار از 
اراض��ی اس��تان های مختلف ن��ام برد که این موضوع 
راهکار بسیار موثری در کاهش مصرف آب خواهد بود. 

مولود غالمی

خاک خوری طرح های لوکس برای آینده
وحید زندی فخر



آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام در آخرین اظهارنظ��رش در گفت وگو 
با ایس��نا در پاس��خ به این سوال که ش��ما سالیان سال 
به عنوان یک فرد معتدل ش��ناخته می ش��دید که هیچ 
جناحی نمی توانست ش��ما را به خود منتسب کند، اما 
در س��ال های اخیر این تحلیل در بین سیاسیون مطرح 
ش��ده که ش��ما به یک جناح خاصی نزدیک تر هستید. 
نظرتان چیس��ت؟  گفت: خصلت اعتدالی من سیاس��ی 
نیس��ت و هیچ وقت به عنوان یک موضع سیاس��ی برایم 
مطرح نبوده اس��ت. این ش��یوه یک عقیده فکری است 
که از قرآن گرفتم. آیات فراوانی از قرآن ما را دعوت به 
اعتدال می کند که در کتاب فرهنگ قرآن جمع کردم. 
قبل از انقالب که با ش��اه مب��ارزه می کردیم، در کارها 
موضع معتدلی داش��تیم. بعد از انقالب تا االن براساس 
هم��ان تفکر عمل می کنیم، چون با مطالعه به این نظر 
و عقیده رس��یدم. قرآن می فرماید:  »و کذلک جعلناکم 
امه وس��طاً لتکونوا ش��هدا علی الناس، ما ش��ما را امت 
معتدل قرار دادیم تا برای بش��ریت الگو باش��ید.« پس 
خداوند می خواهد اعتدال الگوی بش��ریت باشد. عقیده 
من هم این اس��ت. اگر می بینید بعضی ها که قباًل با من 
موافق نبودند و حاال همراه شده اند، من عوض نشده ام، 
بلکه آنها عوض شدند. زمانی افراط کردند و ضررهایش 
را دیدند. در جلس��ات خود هم بحث کردند و فهمیدند 

که عملکرد آنها اش��تباه داشت. اکثراً اعتراف به اشتباه 
کرده اند. 

هاش��می در پاس��خ به اینکه یک عده زمانی به شما 
نزدیک ت��ر بودند می گفتند آقای هاش��می در طیف ما 
می گنجد ام��ا االن به راحتی انتقادات خیلی ش��دیدی 
را مط��رح می کنن��د و حت��ی گاهی از توهی��ن کردن 
به ش��خصیتی که م��ورد اعتماد امام بودن��د و االن هم 
مورد اعتماد رهبری هس��تند، ابای��ی ندارند، گفت: آنها 
هم عوض ش��دند. زمانی که آن جن��اح افراط می کرد، 
اینه��ا معتدل بودن��د. اگر یادت��ان باش��د همین گروه 
در خطبه ه��ای نمازجمع��ه در تعریف من ش��عارهایی 
می دادن��د که خودم قبول نداش��تم. بعض��ی از آنها که 
خیل��ی به آنها خدمت ک��ردم، نه فرد، بلک��ه به نهاد و 
اجتماع آنها کمک می کردم، مرید بودند و االن این گونه 
هستند؛ روزگار همین است، اما من در تمام این سال ها 

بر مواضع اعتدالی خود بودم و هستم. 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در ادامه این 
گفت وگو در پاس��خ ب��ه حضور در انتخاب��ات مجلس یا 
ریاست خبرگان گفت:  اوالً در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی به خاطر ش��رایط سنی نمی توانم ثبت نام کنم، 
اما نظرات��م را می گویم. یعنی مالک های خودم را برای 
یک نماینده مجل��س می گوی��م. در انتخابات خبرگان 
هم اگر ب��ه این نتیجه برس��م که باید بیای��م، می آیم. 

در هر دو انتخابات به اس��م از کس��ی حمایت نمی کنم، 
ولی معیارهایی را می گویم و مردم براس��اس تشخیص 
خودش��ان معیاره��ا را در افرادی که ثبت ن��ام کرده اند، 

می بینند و رأی می دهند. 
او درباره برنامه ریزی برای ریاست خبرگان پاسخ داد: 
برنامه خاص��ی ندارم. مجلس خبرگان خیلی حس��اس 
اس��ت. نباید سلیقه های باندی و تفکرات جناحی در آن 
دخالت داش��ته باش��د. انتخابات آن هم مهم است. اگر 
انتخابات خبرگان باندی و جناحی باش��د، خود مجلس 
در جامعه کم اعتبار می شود که ضررهایش به پایه های 
نظام می رس��د. اصاًل مصلحت نیست که هرکسی با هر 
هدفی برای اعتبار رهبری نظام که کار مجلس خبرگان 
اس��ت، در جامعه شبهه درست کند. اگر جایگاه رهبری 
را در اف��کار عمومی ضعیف کنیم، پایه انقالب سس��ت 
می ش��ود. ب��ه نظرم هر کس ن��گاه باندی ب��ه انتخابات 
خبرگان داشته باشد، به انقالب خیانت می کند؛ انقالبی 
که اهداف بلندی داشت و هنوز راهی طوالنی تا رسیدن 

به آرمان ها دارد. 
هاش��می رفس��نجانی در ای��ن گفت وگ��وی مفصل 
عملی��ات  جمل��ه  از  نی��ز  دیگ��ری  محوره��ای   در 
کربالی 4 به دلیل همزمانی با تش��ییع پیکر ش��هیدان 
غواص و همچنین برخی مسائل مذاکرات هسته ای نیز 

توضیحاتی ارائه کرد. 

بیش از دو سال است که ۲۹ دانش آموز 
شین آبادی که در حادثه آتش سوزی در 
15 آذر ۹1 دچار سوختگی شدید شدند، 
برای احقاق حقوق خ��ود و پیگیری امر 
پیرانش��هر  از  تحصیل ش��ان  و  درم��ان 
ت��ا ته��ران در ت��ردد و رفت و آمدن��د و 
خانواده ه��ای آنه��ا ه��ر از چن��د گاهی 
ریاس��ت جمهوری،  س��اختمان  در 
حض��ور   .  . و.  آموزش وپ��رورش  وزارت 
می یابن��د و همچن��ان خواس��تار توج��ه 
برقراری  و رس��یدگی بیش��تر هس��تند. 
مس��تمری مادام العم��ر ب��رای این گروه 

از دانش آم��وزان آس��یب دیده در قال��ب 
حمایت ه��ای بیم��ه ای، از جمل��ه ای��ن 
مطالب��ات بود ک��ه در دولت دهم محقق 
نش��د، اما حاال نمایندگان مجلس خبر از 
تخصیص ردیف بودج��ه ای 8 میلیاردی 
در بودجه ۹4 برای برقراری مس��تمری 
می دهن��د که اخیراً از س��وی س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی ب��ه وزارت رفاه 

ابالغ شده است. 
حس��ین احم��دی نی��از، وکی��ل دانش 
آموزان ش��ین آبادی در گفت وگو با ایسنا 
ضم��ن اع��الم اینکه ق��رار اس��ت بیمه و 

پرداخت مس��تمری دانش آموزان حادثه 
دی��ده از س��وی صندوق بیم��ه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام شود 
گفت: از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان 
نیز از ما خواس��تند تا فهرست کودکان را 
برای صدور احکام در اختیارشان بگذاریم. 
برقراری مس��تمری برای دان��ش آموزان 
شین آبادی از تیرماه قطعی و موضوع تمام 

شده است. 
احم��دی نی��از در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
دانش آموزانی که دیه دریافت کرده اند نیز 
مشمول دریافت مس��تمری خواهند شد؟  

گفت: پرداخت مس��تمری ارتباطی به دیه 
ن��دارد و مش��مول تمامی دان��ش آموزان 
می شود. به گفته او مستمری پرداختی به 
هر دانش آموز ش��ین آبادی ماهانه 500 تا 

600 هزار تومان خواهد بود. 
باب��ک رمضانی ف��ر، مدیرروابط عمومی 
صن��دوق بیمه روس��تاییان و عش��ایر نیز 
در گفت وگو با ایس��نا تنها ب��ه این جمله 
بس��نده کرد که اقدام��ات مربوطه در این 
زمینه در حال انجام اس��ت و مس��تمری 
دانش آموزان شین آبادی در آینده نزدیک 

برقرار می شود. 

در روزهای گذش��ته تصاویر و خبرهای 
مختلف��ی در رس��انه های ترکی��ه درباره 
ازدحام پناهجویان سوری گریخته از شهر 
تل ابیاد س��وریه در مرزهای ترکیه منتشر 
می ش��ود. در هفته گذش��ته پلیس ترکیه 
حت��ی در برخی موارد ب��رای جلوگیری از 
هجوم و ورود پناهجویان سوری از وسایلی 
چون ماش��ین آب پاش ب��ه منظور متفرق 

کردن آنها استفاده کرده است. 
بر همین اس��اس روز ش��نبه 10 نفر از 
ش��به نظامیان داع��ش با ورود ب��ه منطقه 

م��رزی »آلکچاقلعه« در اس��تان ش��انلی 
عورفا از هزاران پناهجوی س��وری که در 
خط مرزی ترکیه و پش��ت حصارها صف 
بس��ته بودند خواستند به س��وریه و شهر 
تل ابیاد در مرز ترکیه و س��وریه بازگردند. 
این ماج��را پس از درگیری و تنش مرزی 
گس��ترده بین نیروهای گارد مرزی ترکیه 
و ای��ن پناهجویان س��وری روی داد. این 
پناهجوی��ان از ش��هر تل ابیاد در ش��مال 
س��وریه و در نزدیکی مرز که تحت کنترل 
داعش اس��ت گریخته و به منظور ورود به 

ترکیه در حصار مرزی منطقه آلکچا قلعه 
در ترکیه صف بسته بودند. 

گارد مرزی ترکیه که بیش از یک هفته 
اس��ت با هجوم این پناهجویان دس��ت و 
پنجه نرم می کند در روزهای گذش��ته از 
ماش��ین آب پاش و باتوم و دیگر وس��ایل 
و ابزاره��ا برای متفرق ک��ردن پناهجویان 
اس��تفاده ک��رده اس��ت و در نهایت دیروز 
مجبور به اس��تفاده از تی��ر هوایی اخطار 
ش��د. پ��س از تنش ه��ای دی��روز بی��ن 
پناهجویان و گارد مرزی ترکیه نزدیک به 

10 نفر از ش��به نظامیان داعش که برخی 
از آنها نقاب داش��تند ب��ه منطقه آمدند و 
پناهجویان سوری را با اخطار به بازگشت 
از خط مرزی ترکیه به سمت مناطق مورد 
مهاجران سوری  فراخواندند.  سکونت شان 
ابت��دا از بیم صدمه دیدن به حرف ش��به 
نظامیان داعش عمل کرده و از خط مرزی 
بازگش��تند اما پس از گذش��ت س��اعاتی 
دوباره به این منطقه بازگش��ته و در صف 
ورود ب��ه ترکیه در پش��ت حصار مرزی با 

سوریه قرار گرفتند. 

پرداخت مستمری دانش آموزان شین آبادی از تیر

وضعیت غمبار پناهنده های سوری در مرز ترکیه

از آنجا رانده، در اینجا مانده

رویکرد شهرداری به معضل شهری؛ جمع آوری متکدیان 
حجت االسالم میثم امرودی، معاون اجتماعی شهردار 
تهران در تش��ریح برنامه های معاونت اجتماعی شهرداری 
ب��رای متکدیان تهران با بیان اینک��ه حضور متکدیان در 
محدوده بازار به وضوح قابل رویت است، گفت: بررسی ها 
نش��ان داده اس��ت افراد فرصت طلب  با سوءاس��تفاده از 
احساس��ات مردمی، اقدام به تکدی گ��ری می کنند و این 
درحالی اس��ت که این افراد وضعی��ت مالی خوبی دارند و 
تنها با تکدی گری خود ع��الوه بر ایجاد مزاحمت، فضای 

شهر را به هم می زنند. 
او با بیان اینکه ش��هرداری با همکاری پلیس برنامه ای 
بلندم��دت ب��رای جم��ع آوری متکدی��ان دارد گفت: این 
متکدی��ان در اختیار مس��ئوالن قضایی کش��ور قرار داده 
می ش��وند. او با بیان اینکه ش��هرداری مسئولیت کارهای 

خدماتی در ش��هر را دارد در عین حال گفت: اما در مورد 
تکدی گری س��ازمانی مشخص نشده است و همه در این 

زمینه مسئول هستند. 
امرودی ب��ا بیان اینک��ه در زمان برگ��زاری اجالس 
سران کشورها تمامی سازمان ها اراده کرده و متکدیان 
از س��طح شهر جمع آوری شدند، گفت: با اینکه سازمان 
رفاه شهرداری برنامه جدی برای جمع آوری متکدیان 
دارد اما باید س��ایر دس��تگاه ها نیز در امر س��اماندهی 
متکدی��ان وارد ش��وند؛ چراک��ه ش��هرداری در نهایت 
برای جم��ع آوری این اف��راد می توان��د از ظرفیت های 
خود اس��تفاده کند ام��ا برای نگهداری باید بهزیس��تی 
ظرفیت س��ازی کن��د. ام��رودی ب��ا بیان اینک��ه وزارت 
کار نی��ز باید برای اش��تغال ای��ن افراد چاره اندیش��ی 

کن��د، گفت: مطالعات نش��ان داده تنه��ا 15درصد این 
متکدیان فقیر هستند که با ارجاع آنها به کمیته امداد، 

مشکالت شان حل می شود. 
امرودی با بی��ان اینکه عمدتا متکدیان به صورت باندی 
فعالیت می کنند؛ گفت: گاهی برخی دوس��تان برای این 
متکدیان ش��غل با درآمد ی��ک میلیون و 500 هزارتومان 
پیدا می کنند؛ اما این افراد راضی نیس��تند که شغل خود 
را تغیی��ر دهند چرا ک��ه در برخی نق��اط درآمد باالتری 
دارن��د به عبارت دیگ��ر برای این متکدیان تغییر ش��غل 
نمی صرف��د. او با بیان اینک��ه متکدیان خارجی نیز باید با 
همکاری مس��ئوالن وزارت کشور ارجاع داده شوند گفت: 
مردم شهرمان دلرحم هستند اما باید بدانند که این افراد 

فقیر نیستند. 

هاشمی رفسنجانی: 

هر کس نگاه باندی به انتخابات خبرگان 
داشته باشد، به انقالب خیانت می کند

رج��ب طی��ب اردوغ��ان، رییس جمه��وری ترکی��ه در 
یادداشتی برای روزنامه ملیت نوشت که قصد دارد حکمی 
را برای تشکیل دولت جدید ابتدا به حزب حاکم بدهد که 
41 درصد آرا را در انتخابات پارلمان هفتم ژوئن به دست 
آورده اس��ت. او به خبرنگاران پس از بازگشت از جمهوری 
آذربایج��ان گفت: بگذارید بگویم که حزب حاکم به خاطر 
آنکه نتوانس��ت اکثریت قطعی آرای انتخابات هفتم ژوئن 
را به دس��ت آورد نمی تواند خودش تشکیل دولت دهد و 
ما باید با حزب اپوزیس��یون اصلی ترکیه این کار را انجام 
دهی��م و براس��اس محدودیت قانون اساس��ی که 45 روز 
اس��ت این دولت جدید باید شکل گیرد. درغیر این صورت 

انتخابات زودهنگام به ناچار برگزار خواهد شد. 
پ��س از آنک��ه پارلمان جدی��د ترکیه اواخر م��اه جاری 
میالدی سوگند یاد می کند انتظار می رود اردوغان به صورت 

رسمی حزب حاکم عدالت و توسعه را مامور تشکیل دولت 
جدی��د کند و اگر برای این کار ظرف 45 روز موفق نش��ود 
اختیار این را دارد که انتخابات جدیدی را درخواست کند. 
رییس جمهوری ترکیه ادامه داد: نمی توان به کشوری بدون 
دولت فکر کرد. باید دولتی تش��کیل ش��ود که براساس آن 
س��رمایه گذاری ها و روابط بین الملل برقرار ش��ود. بنابراین 
تشکیل دولت باید هرچه سریع تر صورت گیرد. او همچنین 
اع��الم کرد که قص��د دارد با رهبران چهار حزب سیاس��ی 
ک��ه وارد پارلم��ان ترکیه ش��ده اند هرچه س��ریع تر دیدار 
داش��ته باش��د. اردوغان افزود: من آنه��ا را جداگانه دعوت 
می کن��م و عقاید آنها را درباره روند تش��کیل دولت جدید 
گوش می دهم. این امر ممکن اس��ت پیش از ادای سوگند 
قانون گذاران جدید در پارلمان صورت گیرد. من با رهبران 

این چهار حزب طی چند روز آتی دیدار خواهم کرد. 

وضعیت نابسامان اردوغان و دولت ترکیه

 نیروه�ای ک�رد س�وری در ادام�ه 
پیش�روی های خود به س�مت شهر و 
گذرگاه استراتژیک تل ابیض در شمال 
ای�ن کش�ور، کنت�رل کامل ش�هرک 
س�لوک در حومه اس�تان رق�ه را در 
دس�ت گرفتند و داعش را در آستانه 
بزرگ ترین شکس�ت خود در سوریه 

قرار داده اند. 
 دیوان عال�ی آفریقای جنوبی ضمن 
موافقت با درخواست دیوان بین المللی 
کیفری ب�ا صدور حکم�ی مانع خروج 

عمرالبشیر از این کشور شد. 

با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه قرائت حکم دبیر کل جمعیت الوفاق 
بحرین، هزاران نفر از مردم این کش�ور با برگ�زاری تظاهراتی خواهان آزادی 

فوری وی شدند

تیتر اخبار

پزش��کی قانونی اس��تان تهران اعالم کرد که در دو ماه 
نخس��ت امس��ال 16 هزار و 4۲۹ نفر به دلیل آسیب های 
ناش��ی از ن��زاع به مراکز پزش��کی قانونی اس��تان مراجعه 
کرده اند که این تعداد در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 
قبل ک��ه تعداد مراجعان نزاع 17 ه��زار و ۹8۹ نفر اعالم 
ش��ده بود 8.7 درصد کاهش یافته است. بنابراین گزارش 

از کل مراجعان به دلیل صدمات ناش��ی از نزاع در دو ماه 
نخس��ت امس��ال 10 هزار و 666 نفر مرد و 5 هزار و 763 
نفر زن بوده اند. در اردیبهشت امسال نیز مراجعان نزاع به 
مراکز پزشکی قانونی استان تهران با 10.8 درصد کاهش 
نس��بت به اردیبهشت س��ال قبل ۹ هزار و 3۲5  نفر اعالم 

شده است. 

16 هزار و 429 نفر در خیابان ها نزاع کرده اند

 محمد امید، معاون اشتغال و خودکفایی 

کمیت�ه ام�داد ام�ام خمین�ی)ره( گفت: 
110ه�زار فرص�ت ش�غلی، امس�ال برای 
مددجویان زیرپوش�ش این نهاد در کشور 

ایجاد می شود. 
 علی اکبر کساییان، دبیر هیات منصفه 
دادگاه مطبوع�ات ب�ه ف�ارس گف�ت: در 
مطبوع�ات،  دادگاه  یکش�نبه  جلس�ه 
مدی�ران مس�ئول روزنامه ه�ای ایران و 
همش�هری به اتهام نش�ر مطالب خالف 
واقع به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته 

شدند. 

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها مخالفت کردند 
و بر این اساس این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد

تیتر اخبار

ب��ه گزارش لیبرتی، فیلم »کارآموز« که قرار اس��ت ۲5 
س��پتامبر راهی سینماها شود، دو بازیگر برنده اسکار را با 
هم به س��ینماها بازمی گرداند. با نمایش عکس ها و تریلر 
فیلم به نظر می رس��د آن هاتاوی و رابرت دنیرو به خوبی 
با هم همراه ش��ده اند. فیلمنامه این فیلم را نانس��ی مه یرز 
نوشته که »پیچیده است« را در کارنامه دارد. منتقدان از 
این فیلم به عنوان فیلمی گرم و صمیمانه یاد کرده اند. این 
در حالی اس��ت که ابتدا قرار بود رییس ویترس��پون نقش 

اصلی زن فیلم را بازی کند. 
دنیرو در این فیلم در نقش مردی هفتاد و چند س��اله 
ب��ازی می کن��د ک��ه کارآم��وزی می کند ت��ا بتواند یک 

وبس��ایت در زمین��ه مد راه بیندازد. هات��اوی با بازی در 
نقش��ی طنزآمی��ز کامال از حوزه کاری اش دور ش��ده و 
بازی موفقی ارائه کرده اس��ت. س��رانجام رابطه این دو 
به جایی می رس��د که هاتاوی، دنیرو را بهترین دوس��ت 
خ��ود می خوان��د. رابطه بن ویتاکر )دنی��رو( و رییس او 
جولس آس��تین )هاتاوی( هر چند ابتدا خیلی طنزآمیز 
و خنده دار به نظر می رس��د و حضور مردی با این س��ن 
و س��ال از نظر دیگر کارمندان خیلی مسخره است، اما 
به تدریج روشن می ش��ود که گرچه نامیدن او به عنوان 
کارآموز ارش��د خنده دار اس��ت اما او در تجربه زندگی 

ارشد است. 

رابرت دنیرو و آن هاتاوی بر پرده نقره ای

 احمد مس�جدجامعی مهم�ان عوامل 
فیل�م س�ینمایی »قش�نگ و فرنگ« به 
کارگردانی وحید موس�اییان در لوکیشن 

بهارستان شد. 
 کوروش قاضی مراد بخش�ی از پروژه 
هن�ری خ�ود را ب�ا عنوان »س�ریر« که 
پی�ش از این در خان�ه هنرمندان ایران 
به نمایش گذاش�ته ش�ده بود، به شیراز 

برد. 
همایون اس�عدیان سخنگوی کانون کارگردانان سینمای ایران اعالم کرد مراسم 
ششمین »شب کانون کارگردانان سینمای ایران« 10 تیر ماه در پردیس سینمایی 

ملت برگزار خواهد شد

تیتر اخبار

فصل جدی��د لیگ جهان��ی والیبال در س��ال ۲015 
در حالی ش��روع شده که دوره گذش��ته آمریکا توانست 
عنوان قهرمانی را به دس��ت آورد و تیم ملی ایران نیز در 
ی��ک موفقیت تاریخی ب��ه جمع چهار تیم نخس��ت راه 
یافت و چهارم ش��د. در حالی که امسال تیم ملی والیبال 
ایران خ��ودش را برای کس��ب س��همیه المپیک آماده 
خواه��د کرد، لی��گ جهانی و عرض ان��دام برابر بزرگان 
این رش��ته به آمادگی ملی پوش��ان کم��ک خواهد کرد. 
در گ��روه یک ای��ن رقابت ها تیم ه��ای برزی��ل، ایتالیا، 
صربس��تان و اس��ترالیا در حال��ی ب��ه مص��اف یکدیگر 

می رون��د که برزیل از ابتدا حضور خود در مرحله نهایی 
را )به دلیل میزبانی( مس��جل کرده اس��ت. بنابراین دو 
تی��م دیگر از این گروه همراه ب��ا برزیل به مرحله نهایی 

رقابت ها صعود می کنند. 
در گ��روه دوم نی��ز آمری��کا قهرمان لیگ جهانی س��ال 
۲014 ب��رای دف��اع از عنوان قهرمانی خود برابر روس��یه 
)قهرم��ان ج��ام جهان��ی ۲011، المپی��ک ۲01۲ و لیگ 
جهانی ۲013( و لهس��تان )قهرمان جهان در سال ۲014 
و لیگ جهانی ۲01۲( و ایران قرار دارد که سومین حضور 

خود را در این رقابت ها تجربه می کند. 

برنامه و نتایج لیگ جهانی والیبال

 عل�ی فتح اهلل زاده، مدیرعامل س�ابق 

اس�تقالل تحت عم�ل آنژیوگرافی قرار 
گرفت. 

باش�گاه  مق�ام  قائ�م  نژادف�الح،   
پرسپولیس طی حکمی محمد پنجعلی 
را به عنوان رییس آکادمی این باش�گاه 

منصوب کرد. 
 فصل جدید مس�ابقات هندبال لیگ 
بانوان از دوم مرداد با حضور ۸ تیم آغاز 

می شود. 

تیم دو نفره بدمینتون بانوان ایران با بازی ثریا آقایی و نگین امیری پور با برتری 
مقاب�ل تیم دو نفره نیجریه و زامبیا به عن�وان قهرمانی رقابت های بین المللی 

موریس دست پیدا کرد

تیتر اخبار
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كیسه غذای مك دونالد تبدیل به 
سینی سرو می شود

مك دونال��د برای اف��راد بی ب��اك و عالقه مند به 
محص��والت خود، یك اختراع خیلی خوب را در نظر 
 » BagTray « گرفته اس��ت. مس��ئولیت طراح��ی
جدی��د آن را آژانس تبلیغاتی DDB بوداپس��ت بر 

عهده گرفت. 
همان ط��ور ك��ه به نظر می رس��د اخت��راع جدید 
مك دونال��د یك نوع كیس��ه غذا اس��ت كه می توان 
آن را به عنوان یك نوع س��ینی مخصوص س��رو غذا 
نیز اس��تفاده كرد. فقط با جدا كردن یك نوار باریك 
از پایین كیس��ه كاغذی قهوه ای غذای مك دونالد و 
بیرون كش��یدن قسمت باالی آن، كیسه غذا به یك 
س��ینی مقوایی تبدیل می ش��ود كه احتمال ریختن 
نوش��ابه روی صندلی عقب خ��ودرو، روی لپ تاپ یا 
چمن هن��گام رفتن به پیك نی��ك را كاهش خواهد 

داد. 

امید آن می رود كه ش��ما نگ��ران روغن پس دادن 
سیب زمینی های سرخ كرده، ریختن آن روی زمین، 
خراب شدن روز خود و لكه دار شدن صندلی ماشین 

یا اموال تان نباشید. 
اس��م این محصول تقریبا كامل، روش��ن و واضح 
اس��ت اما اش��تباه احمقانه خاص خ��ود را نیز دارد. 
تصاوی��ر گرافیك��ی در ویدئ��وی دموی این كیس��ه 
غذای جدید جذاب و جالب هس��تند حتی اگر عمدا 
صدا های سوت و دست زدن های موجود در موسیقی 
فیلم به جای اینكه ش��ما را شاد كنند باعث شوند تا 

گوش خود را بگیرید. 

صرف نظر از این موضوع، خواه ش��ما مادری باشید 
كه ب��رای غذا دادن به بچه های خ��ود به دنبال آنها 
م��ی دود، خواه یك كودك آرام و باادبی باش��ید كه 
فق��ط با دوس��تان خود از تخته اس��كیت تان آویزان 
هس��تید یا یك مدیر اجرایی پر مش��غله ای هستید 
كه ناهارتان را پش��ت میز كار خود می خورید، واضح 

است كه » BagTray « مخصوص شماست. 
دست اندركاران

مشتری: مك دونالد
آژانس تبلیغاتی: DDB بوداپست
مدیر ارشد خالقیت: پیتر توردای
مدیر هنری: گویلهرم سومنساتو

 Somnium تبلیغات�ی:  فیل�م  س�ازنده 
 Studio

www.adweek.com

كمپین تبلیغات كلیکی
آیا می دانس��تید مخاطب همواره نقش اصلی را 
در موفقیت كمپین تبلیغات كلیكی شما بر عهده 

دارد؟
 جلب توجه مشتری دارای اهمیت حیاتی است. 
آیا ش��ما روی چیزی كه توجه شما را جلب نكند، 

كلیك می كنید؟ 
پس مطمئن باشید كه اگر قبل از ورود مخاطب 
به صفحه ش��ما، قادر به جلب توجه وی نباش��ید، 
تنها در حال بر باد دادن سرمایه و بودجه خودتان 

هستید.
 زمانی ك��ه در حال برنامه ری��زی برای كمپین 
تبلیغ��ات كلیكی خود هس��تید، زم��ان اندكی را 
صرف بررس��ی، مطالعه و شناخت مخاطب هدف 

خودتان كنید.
 آنه��ا چه خصوصیاتی دارن��د؟ چه می كنند؟ از 

چه چیزی می ترسند؟ چه می خواهند؟ 
چگون��ه  ش��ما  خدم��ات  ی��ا  محص��ول 
را  آنه��ا  از  نی��ازی  ی��ا  مش��كل   می توان��د 

برطرف كند؟
 زمانی ك��ه در حال برنامه ری��زی برای كمپین 
تبلیغات كلیكی خود هس��تید، زم��ان اندكی )در 
حد چهار تا شش ساعت( را صرف بررسی، مطالعه 

و شناخت مخاطب هدف خودتان كنید. 
آنها چ��ه خصوصیاتی دارند؟ چ��ه می كنند؟ از 
چه چیزی می ترس��ند؟ چه می خواهند؟ محصول 
یا خدمات شما چگونه می تواند مشكل یا نیازی از 

آنها را برطرف كند؟ 

تبلیغات خالق

آگهی: شركت هواپیمایی Air France -شعار: WIFI قابل استفاده در پروازهای طوالنی!
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ایستگاه تبلیغات

با وجود چشمگیر نبودن تصویر، شعار آگهی آنقدر 
جذابیت دارد كه به راحتی ذهن را درگیر خود كند؛ 
شركت اویال در كمپین اخیر خود ادعایی كامالً جدی 
را برای جذب مشتری مطرح كرده  است. خوشمزه 
بودن كنس��روهای ماهی به دلیل تفاوت در صید، 
ادعای جدید اویالس��ت كه در آگهی های این برند 
به خوبی استفاده شده  اس��ت. ادعایی كه شاید اگر 
اطالعات بیشتری درباره آن به مشتری داده می شد، 
مطمئناً در میزان فروش اویال در ماه های آینده تأثیر 
زیادی می گذاش��ت. در كمپین اخیر اویال، ش��عار 
تبلیغاتی همه حرف را به مخاطب زده است. شعاری 
كه »فرصت امروز« با همراهی مدیرخالقیت كمپین 
اویال و دو نفر از كارشناسان باس��ابقه این حوزه به 

بررسی آن پرداخته است. 

دیگر زمان شوخی با مشتری به سرآمده 
كیان��وش هاتف��ی، مدیرخالقی��ت آژان��س 
تمام خدم��ت بادكوبه، مجری كمپی��ن تبلیغاتی 
ش��ركت اویال درباره آن می گوید: كنس��روماهی 
تن اویال محصولی  اس��ت كه قب��ل از اجرای این 
كمپین  توس��ط ش��ركت تبلیغاتی دیگری النچ و 
مراحل تبلیغات��ی مختلفی را طی ك��رده   بود. این 
محصول در بازار پررقیبی قرار دارد كه برخی فعاالن 
آن تبلیغات وس��یعی انجام داده و برخی دیگر به 
خاطر اسم و رسم شان فعالیت گسترده تبلیغاتی 
ندارند. ارائه كمپین تبلیغات��ی در حوزه بازارهای  
FMCG  )تندگردش( به خاطر تراكم محصول 
و رقبای كم ولی قدرتمند دشوار است. مشتریان 
این حوزه به مصرف محصوالت یكسری از برندها 
عادت كرده اند و تغییر خرید آنها سخت است. اكثر 
رقبای اویال در این بازار روی كیفیت و سالم بودن 
محصوالت شان تأكید می كنند كه درحال حاضر 
دیگر برای مشتریان جذابیتی ندارد. درست است 
كه شاید چنین شعارهایی برای سال های دهه 60 
كه یافتن محصوالت باكیفیت به خاطر ش��رایط 
كش��ور دش��وار بود، جذابیت باالیی داشت، ولی 
در حال حاضر به خاطر پیش��رفت شركت ها دیگر 
چنین شعارهایی پاس��خگوی مشتریان نیستند. 
نخس��تین ویژ گی محصوالت خوراكی س��المتی 
است، پس عنوان كردن س��الم بودن محصول در 
شعار دیگر مزیت محس��وب نمی شود و شركت ها 
نیاز به جذب مشتری به شیوه های مختلف دیگری 
دارند. عالوه براین، به نظرم شعارهای فانتزی برای 
محصوالت خوراكی مناس��ب نیستند و مشتریان 
این حوزه نیاز به شعارهای جدی تری دارند. شركت 
اویال عالوه بر جذب مشتریان بیشتر می خواست 
كه جایگاه خود را در بازار حداقل به گروه B ارتقا 
دهد. درنتیجه بع��د از طی مراحل مختلف به ایده 

»تفاوت در صید اس��ت كه خوشمزه تر  می شوند« 
رسیدیم. ایده ای كه به نظر تمام پیام را به مشتری 
رساند و نیازی به این نبود كه طرح تبلیغاتی آن را 
همراهی كند ولی به هر حال برندها بودن تصویر 
كنار شعار را الزامی می دانند. اگر طرح به طوركلی 
با نظر ما پیش می رف��ت، فقط ش��عار را در طرح  

می آوردیم. 
 هاتفی می گوید: برای رسیدن به ایده با كمك 
بهنوش حس��نی، مدیر پروژه كمپی��ن به دنبال 
فاكت��ور متمایز كننده ای در اویال گش��تیم، برای 
این كار تمام مراحل تولید این محصول را بررسی 
كردیم ت��ا به مرحل��ه ابتدایی یعن��ی صید ماهی 
رسیدیم. ش��ركت اویال برای تولید كنسروماهی 
تن خ��ود از تكنولوژی صیدی متفاوت اس��تفاده 
می كند، تكنولوژی كه ماه��ی را هنگام صید فریز 
كرده و به صورت یخ زده به كارخانه منتقل می كند. 
ترس ماهی هن��گام صید و تكان ه��ای آن قبل از 
مرگ باعث هیستامین ش��دن، گوشت می شود. 
وقتی گوش��ت هیستامینی ش��ود، فاسد می شود 
و ش��ركت ها برای مخف��ی كردن ای��ن موضوع از 
مش��تری به محصول شان نمك بیش��تری اضافه 
می كنند تا مش��تری متوجه تغییر مزه  گوش��ت 
ماهی نشود. چون گروه مخاطب ما طبقه Bجامعه 
بود و این طبقه به س��المتی خود اهمیت ویژه  ای 
می دهد، تفاوت در صید بهترین ش��عاری بود كه 
می توانست این گروه را به سمت اویال جذب كند. 
درباره ش��عار جذابی كه مش��تری را به راحتی به 
سمت خود كشانده اس��ت مطمئناً باید اطالعات 
بیشتر داده می شد تا مشتری متوجه اسرار پشت 
پرده این ادعا شود. در نتیجه نیاز به این بود كه از 
طریق وب سایت این ش��ركت اطالعات بیشتری 
داده شود كه كوتاهی ش��ركت باعث ناقص شدن 
ایده ما ش��د. در این وب س��ایت اطالعات بیشتر 
قید نشده و مخاطب ش��اید احساس كند كه اویال 
فقط ادعا كرده و این شعار واقعی نیست. برای این 
كمپین برنامه های زیادی داشتیم كه متأسفانه در 
شرایط زمانی كمی كه شركت برای ما ایجاد كرد، 
اجرایی نش��د برای مثال كمپین دیجیتالی برای 
این محصول درنظر گرفت��ه بودیم. كمپینی كه از 
رس��انه های اینستاگرام و وب س��ایت این شركت 
نیز اس��تفاده كرد. ما نیاز به فضای بیشتری برای 
اج��رای این كمپین داش��تیم ولی ش��ركت فقط 
فضای تبلیغات محیط��ی و تلویزیون��ی را به این 
كمپین اختصاص داد. به هرحال سعی كردیم به 
دور از سلیقه شخصی این ایده را طرح ریزی و اجرا 
كنیم. متأسفانه ضعف برندها اجازه نمی دهد، نگاه 
تخصصی كه ش��ركت ها به مقوله تبلیغات دارند، 
پیاده شود. اگر هماهنگی بهتری میان شركت ها 
و آژانس های تبلیغاتی ایجاد شود، مطمئناً شرایط 

بهتری را در تبلیغات شاهد خواهیم بود. 

شعارهایی كه نخ نما شده اند
رضا اسالم پناه، طراح باس��ابقه اسلوگان درباره 
كمپین اوی��ال می گوید: چند وق��ت پیش آگهی 
محیطی اویال نظر م��ن را نیز جلب ك��رد. عنوان 
آگهی باز هم طبق معمول از تفاوت سخن می گفت. 
واژه ای كه ای��ن روز ها دیگر در اثر اس��تفاده مكرر 
كاماًل نخ نما شده است. ما متفاوتیم، طعم متفاوت، 
كیفیت متفاوت و… اما این عنوان، مطلب دیگری 
را بیان می كرد كه واقعاً  »متفاوت« از دیگران بود. 
بیشتر آنهایی كه از تفاوت حرف می زنند، حرفی 
از مزیت یا ویژگی خاصی نمی زنند و انتظار دارند 
تنها چون خودشان می گویند متفاوتیم، مخاطب 
نیز بپذیرد. به نظر تنها می خواهند شانس شان را 
امتحان كنند. اما آگهی اویال به نكته ای متفاوت تر 
از مابقی رقبا یعنی صید متفاوت اشاره كرده است. 

مدت ها بود این رویه را در آگهی های كشور ندیده 
بودم، بعضی وقت ها شك می كنم كه آیا اینجا واقعاً 
كس��ی به فكر رقابت هس��ت؟  و اگر به فكر رقابت 
هستند، چرا مزیت رقابتی ندارند؟  اكثر آگهی ها 
و برندها یا از مزایایی صحبت می كنند كه بدیهی 
است، مانند:  »بانك امن، س��اعت دقیق و …« یا 
از مزایای بی اهمی��ت و پیش پا افتاده ای س��خن 
می گویند مثل  »گوشی موبایلی كه به راحتی در 
جیب جا می ش��ود«، آن هم در عصر گوشی های 
هوش��مند با قابلیت های پیش��رفته و بی شمار. با 
خواندن گفت وگوی آقای هاتفی با »فرصت امروز« 
متوجه شدم كه دوستان در تیم خالق این شركت 
در مدت زم��ان اندك ب��ا چه اصرار و ممارس��تی 
راهكار خالق خوبی یافتند اما حیف؛ كمپینی كه 
قرار بوده 360 درجه، ب��ا نظركارفرما عقیم مانده 
اس��ت. به قول هنری فورد  »كسی كه تبلیغاتش 
را متوق��ف می كن��د ت��ا در هزین��ه صرفه جویی 
كند، مانند كس��ی است كه س��اعتش را متوقف 
می كند تا در زمان صرفه جویی كند.« اسالم پناه 
 می گوید: بیایید این آگهی را براساس مدل یا هرم

   AIDA ) Attention ,  Interest ,  Desire ,   Act( 
بررسی كنیم  .  در برخورد اول آگهی محیطی اویال؛ 

هم تصویر و هم عنوانش توجه را جلب می كند. پس 
س��وال در ذهن مخاطب ش��كل گرفته؛ تفاوت در 
صید است كه خوشمزه تر می شوند؟  چه تفاوتی؟  
مگر چند نوع تكنولوژی صید ماه��ی وجود دارد؟  
آیا قالب می تواند باعث خوش��مزه تر شدن ماهی 
 شود؟  یا تازگی آن را حفظ كند؟  نكند این تفاوت 
هم قالبی است…؟!  تا اینجا همچنان براساس هرم 
پیش می رویم، قالب ما به ذهن مخاطب گیر كرده!  
اما تا كجا می خواهیم مخاطب را در كنار قایق مان 
به دنب��ال خود بكش��یم؟  قبل از آنكه او خس��ته یا 
توسط كوسه های دیگر خورده شود باید در او باوری 
ایجاد كنیم و صحت ادعای خود را به او ثابت كنیم 
تا پس از قانع شدن، مشتاق شود و میل به خرید در 
او شكل بگیرد. یكی از راه ها این است كه مخاطب 
را برای دریافت اطالعات بیش��تر به وب سایت مان 
ارجاع دهیم. وب سایتی كه هرچقدر آن را زیر و رو 
كردم، چیزی نیافتم. البته هاتفی در مصاحبه اش، 
منشا این ادعا را بیان كرده بود. انجماد ماهی حین 
صید، باعث كمترین درجه فساد در ماهی می شود 
و طبیعی اس��ت باعث باالتر رفتن كیفیت و حفظ 
تازگی آن خواهد ش��د؛ مخاطب عام كه می خواهد 
سر از ماجرا دربیاورد، كف دستش را بو نكرده كه باید 
مصاحبه ایشان را بارسانه ها بخواند. مخاطب چگونه 
باید اویال را باور كند؟  شاید مخاطب اویال را به جای 
صیاد، شیاد تصور كند و دیدش نسبت به این برند بد 
شود. متأسفانه آن راهكار خالقی كه می توانست با 
آگاهی دادن درست و كافی منجر به جایگاه سازی 
محصول و برند شود با یك تصمیم گیری نادرست 

از سوی كارفرما، ناكام  ماند ه است.           

اویال ادعایی هوشمندانه و جدید را مطرح كرد
امید روستا، مش��اور بازاریابی و تبلیغات درباره 
كمپی��ن اوی��ال می گوی��د: در دوره ای ك��ه نحوه 
نگه��داری مرغ ه��ا برای تولی��د تخم م��رغ برای 
مش��تریان مهم ش��ده، بدیهی اس��ت »تفاوت در 
صید« یك گام به جلو در تغیی��ر ادعاهای كلی و 
بدیهی ش��ركت های ایرانی  اس��ت؛ شركت هایی 
كه یخ نزدن ضد یخ ش��ان مهم ترین مزیت رقابتی 
محصول شان اس��ت. درنتیجه این كمپین ادعای 
هوشمندانه و جدیدی مطرح كرده است. معموالً 
در تبلیغات محصوالت تند گردش )fmcg( داخلی 
كمتر ب��ه مزیت رقابت��ی در مراحل تولید اش��اره 
می شود و عموما تمركز روی محصول نهایی است. 
حال بعد از مدت ها یك محصول تكلیف خود را با 
مشتری مشخص كرده و به آنها گفته: »اویال بخر 
چون كیفیت مراحل صید، محصول با كیفیت تری 

در اختیار شما قرار داده است. «
روستا می گوید: ظاهراً این كمپین شامل تبلیغ 
تلویزیونی، رادیویی و محیطی بوده است. تبلیغ 
رادیویی در این كمپین با این شعار بسیار ناشیانه 

اس��ت. كمپین رادیویی باید به ص��ورت مكمل و 
بعد از تكمیل فاز صفر و فاز یك كمپین باش��د تا 
تأثیرگذار باشد. به نظرم بهترین ابزار تبلیغاتی با 
این شعار؛ تركیب تبلیغات تلویزیونی و سمپلینگ 
و انیماتوری اس��ت. این شعار اساس��اً در فاز النچ 
اولیه مناس��ب تبلیغات محیطی نیس��ت. اینكه 
مشتری با چند ثانیه تأمل مقابل بیلبورد، بتواند با 
شعار ارتباط برقرار كند، كمی ساده انگارانه است. 
بنابراین تبلیغ��ات تلویزیونی با ارائ��ه اطالعات 
كامل تر و سپس ارجاع مشتری به سایت و در كنار 
آن تبلیغات BTL می توانست این ایده خوب را 
بی نقص كند. كیفیت ساخت و محتوای تبلیغات 
تلویزیونی محصول هم بس��یار معمولی و سطح 
 Real پایین است و تركیب انیمیشن 3 بعدی و
بس��یار ابتدایی صورت گرفت��ه، خصوصاً صحنه 
ورود ماهی تن به قوطی ناخودآگاه بیننده را به یاد 
كنس��رو ماهی كیلكا می اندازد. روستا می گوید: 
به نظر این كار در مضیقه زمانی تولید شده است. 
طراحی بیلبورد ه��م خیلی چنگی به دل نمی زد 
و طرح برای بیلبورد بسیار ش��لوغ انتخاب شده، 
صادقانه با اینك��ه چندین بار تابل��وی تبلیغاتی 
این ش��ركت را دیده بودم متوجه آدرس س��ایت 
در زیر تابلو نش��دم. ضمنا فارغ از شعار مناسب، 
اجرا در هر س��ه رس��انه عاری از خالقیت است. 
این كارش��ناس می گوید: انصافاً كیفیت كنسرو 
ماهی اویال باالس��ت، ت��ا زمانی ك��ه این كیفیت 
حفظ شود، مش��تری می تواند، كیفیت محصول 
را به ادعای روش صید وصل كن��د. در این روش 
صید معموالً میزان هیستامین موجود در ماهی 
بسیار پایین می آید، درنتیجه میزان هیستامین 
به عنوان ی��ك اس��تاندارد تكمیل��ی و اختیاری 
می تواند به جلب بیش��تر اعتماد مشتری كمك 
كند. معموالً اس��تاندارد های اختی��اری به زودی 
به صورت اس��تاندارد اجباری درمی آید. روس��تا 
می گوید: درخصوص محصوالت غذایی؛ سالمت 
مواد اولیه و مراحل تولید به اندازه محصول نهایی 
مهم اس��ت. دنیا به س��مت مص��رف محصوالت 
س��الم تر می رود برای مثال، میزان باكتری مرده  
)الش��ه ش��ماری( بعد از پاستوریزاس��یون جزو 
اس��تاندارد های بس��یاری از كش��ور های جهان 
است. درنتیجه زمان آن رسیده كمی با مشتریان 
جدی تر باشیم و به جای رقص و آواز به صراحت به 
آنها بگوییم چه مزیتی داریم، بعضی وقت ها تصور 
می كنم تولیدكنندگان ابتدا تولید می كنند بعد 
به دنبال مزیت رقابتی محصول ش��ان می گردند. 
بای��د از بدیهیات اجتن��اب كنیم، هیچ ماس��ت 
فروشی نمی گوید، ماس��ت من ترش است. دیگر 
زمان اس��تفاده از كلمات بهترین، خوشمزه ترین 
و..ترین های دیگر با توجه به مش��تریان باهوش 

این عصر در تبلیغات گذشته است.  

آیا می دانستید

بارسلونا با اسپانسر جدید چینی وارد 
میدان می شود

برند چینی oppo در راس��تای برنامه ها توس��عه فروش 
و برندین��گ خود پ��س از موفقیت در فروش گوش��ی های 
هوشمند Oppo R5 و Oppo Plus R7  طی قراردادی 
سه ساله به عنوان اسپانسر بارسلونا در معرض دید میلیون ها 
مخاطب قرار می گی��رد.  در فینال لیگ قهرمانان اروپا تیم 
پرس��تاره بارسلونا توانس��ت یوونتوس را شكس��ت دهد و 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ش��ود. در حال حاضر بارس��لونا 
FC Barcelona یكی از پرستاره  و پرافتخارترین تیم های 
فوتبال جهان اس��ت و ب��ا این قهرمانی ویتری��ن كاملی از 
جام های اللیگا، لیگ حذفی و اروپایی را به خود اختصاص 
داده است. به گزارش آیماركتور، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا 
چهارمین تیم ثروتمند جهان محسوب می شود و شركت اوپو 
اعتقاد دارد با توانایی بی نظیری كه بارسلونا در نمایش هنر 
فوتبال دارد به راحتی می تواند نمایان كننده ظرافت طراحی 
و هوشمندی  تلفن های این برند باشد.  به نظر می رسد مثلث 
طالیی س��وآرز، نیمار و لیونل مسی معروف به MSN كه 
هركدام وزنه تبلیغاتی س��نگینی محسوب می شوند ارزش 

افزوده مناسبی برای اسپانسرینگ اوپو در بارسلونا باشند. 

نرگس فرجی

نگاهی به آگهی محیطی تولیدکننده کنسرو ماهی

راهکار خالقی که در دام صیاد افتاد
مرضیه فروتن

 در دوره ای که نحوه نگهداری مرغ ها 
برای تولید تخم مرغ برای مشتریان 

مهم شده بدیهی است »تفاوت در صید« 
یک گام به جلو در تغییر ادعاهای کلی و 
بدیهی شرکت های ایرانی  است؛ همان 
شرکت هایی که یخ نزدن ضد یخشان 
مهم ترین مزیت رقابتی محصول شان 

است. درنتیجه این کمپین ادعای 
هوشمندانه و جدیدی مطرح کرده است

کافه تبلیغات
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برندینگ اجرایی و روش های موثر 
برای پیشبرد فرصت در شرکت ها )2(

هدف همه خط مش��ی های برندس��ازی ایجاد ارتباط 
بین انسان هاست. مردم نمی خواهند با دیگران گفت وگو 
کنند، در مراسم صرف شام حاضر شوند یا اسرارشان را 
با شرکتی در میان گذارند؛ آنها می خواهند کارهایی را با 

افرادی واقعی انجام دهند. 
برندس��ازی اجرایی عنصر رمز آلودی اس��ت که شما 
را به عنوان یکی از ش��خصیت های دوس��ت داشتنی در 
صنعت مطرح و این شانس را ایجاد می کند که همیشه 

انتخاب اول باشید. 
اگ��ر نتوانید بازاریابی را پیدا کنید که روابط اینترنتی 
ایجاد کند، با مشکالت زیادی رو به رو خواهید شد؛ تقریبا 
همه رهبران حوزه بازاریابی از این نظر مطمئن هستند. 
برق��راری ارتب��اط اینترنتی ب��ا مخاطب��ان از طریق 
محتوا، رس��انه های اجتماعی و داستان سرایی اینترنتی 
روندی ریش��ه دار است و چارچوب ایجاد برندی پایدار و 
منسجم را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل، استفاده از 
خط مشی های پیشرفته بازاریابی براساس محتوا می تواند 

تاثیرات زیادی را در پی داشته باشد. 
اما در اقیانوس بیکران آمار، قدرت تعامالت رو در رو در 
تقویت روابط به فراموشی سپرده شده است؛ این اقیانوس 
از طریق رش��د رس��انه های اجتماعی و مقاالت در مورد 
ایجاد روابط اینترنتی در حال پهناورتر شدن است. بدون 
توجه به اینکه میزبان یکی از مشهورترین همایش های 
بازاریابی باشید یا اینکه پشتیبانی مالی رخداد دیگری را 
بر عهده بگیرید، تلفیق بازاریابی برون سوی با خط مشی 

کلی در زمینه بازاریابی نتایج زیر را به دنبال دارد: 
* نق�اط ارتباطی باکیفی�ت: مردم دوس��ت دارند 
با تجارت ها آش��نا باش��ند، از این رو، اگر نقاط ارتباطی 
باکیفیت تری که ارائه می کنید بیش��تر باش��د، احتمال 
اینک��ه بتوانید آنه��ا را به کارمندانی ب��رای خود تبدیل 
کنید بیش��تر خواهد بود. رخدادها باعث خواهند ش��د 
بتوانید نقاط ارتباط منحصربه فرد و شخصی ایجاد کنید، 
به گونه ای که ایجاد چنی��ن نقاطی به صورت دیجیتالی 

وجود ندارد. 
*  برندی دست یافتنی تر: وقتی در رخدادها حضور 
می  یابید، در حقیقت، در حال برقراری ارتباطی رو در رو 
با برندتان هس��تید. این گونه افراد به شکل عمیق تری 
با احتمال موفقیت رو به رو می ش��وند؛ چه رهبران ارشد، 
چه فروش��ندگان یا کارمندانی که در پشت صحنه امور 

مشغول به فعالیت هستند. 
*  تجربه ای منحصربه فرد با مش�تری: رخدادها 
ابزاری هس��تند ب��رای ارائه تجارب به مش��تریانی که 
می خواهن��د خدماتی با کیفی��ت دریافت کنند. ایجاد 
چی��زی به یادماندنی و مبتنی بر تعامل باعث ش��کل 
دادن به تفکرات کس��انی خواهد ش��د که به شرکت 

شما می آیند. 
*  ارائه  ارزش افزوده به مش�تریان: شما به عنوان 
یک فروش��نده، مسئول کمک به مش��تریان به منظور 
موفقی��ت در تم��ام زمینه ها هس��تید. ب��ا به کارگیری 
س��خنوران با کیفی��ت، ایج��اد فرصت های��ی در زمینه 
شبکه سازی و شناس��اندن خدمات، شما چیزی فراتر از 
 یک فروش��نده خواهید بود؛ شما به یک عامل برقراری 

ارتباط و منبعی ارزشمند نیز تبدیل خواهید شد. 
*  مش�تریان ارجاع داده ش�ده: با وجود اینکه 
خدمات��ی باکیفی��ت ارائ��ه و از فرصت ه��ا اس��تفاده 
می کنید تا بتوانید اش��خاص و مش��تریان ارجاع داده 
ش��ده را بیابید، هیچ چیز همچون تعاملی بین فردی 
نمی تواند به عنوانی عاملی یادآورنده موثر باشد. مردم 
بیش��تر می خواهند با کس��انی ارتباط برقرار کنند که 
آنها را می شناسند و به آنها اعتماد دارند. وقتی شخصا 
و به شکلی معتبر با کسانی ارتباط برقرار می کنید که 
در همایش های تان حاضر می شوند، می توانید اعتماد 

و احترام آنها را جلب کنید. 
دلی��ل تلفیق خط مش��ی های بازاریابی درون س��وی 
و برون س��وی کامال مشخص اس��ت؛ وقتی با مشتریان 
احتمالی به شکلی شخصی و به صورت مجازی صحبت 
می کنی��د، در حقیقت، روابط��ی قوی تر با آنه��ا برقرار 

می کنید. 
اما راه اندازی رخدادی فراموش ناشدنی در عمل بسیار 
دشوار اس��ت. بهترین روش ها، روند ها و انتظارات دائما 
در ح��ال تغییرند. چندی پیش در »گردهمایی مدیران 
اجرایی کنوانسیون و نمایش��گاه« نکاتی مطرح شد که 
می تواند به شما در برگزاری رخدادی موثر کمک کند: 

1-  با ش��رکت کنندگان همچون یک جامعه برخورد 
کنید، نه یک پایگاه اطالعاتی. بدترین کاری که می توانید 
به عنوان یک بازاریاب انجام دهید این است که همچنان 
به ف��روش ادامه دهید. این مس��ئله در اکث��ر رخدادها 
مش��اهده می شود. باید تجربه ای را ایجاد کنید که همه 
شرکت کنندگان بخواهند در آن شرکت کنند، نه اینکه 

ارائه گر چیزی خشک و بی روح باشید. 
2-  رواب��ط بین فردی را به صورت مج��ازی در آورید. 
  »UBM Advanstar« به گفته جو الگیا از ش��رکت
نیازی نیس��ت که رخدادتان را از آن چیزی که به شکل 
یک روز در میان در س��ال انجام می دهید متمایز کنید. 
این تنها بخشی از تجربه ای کلی است. با وجود اهمیت 
غیراینترنتی کردن روابط، به انجام رساندن آن نیز نقشی 
کلیدی در برقراری ارتباطی موثر و معتبر با مش��تریان 

احتمالی تان ایفا می کند. 
3-  ی��ا ابتکار داش��ته باش��ید ی��ا خودت��ان را برای 
م��ردن آماده کنی��د. گری ش��اپیرو، رییس ش��رکت 
 Association Electronics Consumer
می گوید: باید همیشه مبتکر باشید تا بتوانید رخدادتان 
را ارتق��ا دهی��د. ش��رکت کنندگان مس��افت زیادی را 
می پیماند و س��عی می کنند در رخداد مورد نظر شما 
شرکت کنند. اگر نمی توانید مبتکر باشید و رخدادتان 
را ارزش��مند کنید، احتمال ایجاد تجاربی مثبت بسیار 

ضعیف خواهد بود. 
همچون بیش��تر بازاریابان باهوش، شما می خواهید 
تجارب��ی بی نقص به مخاطبان تان ارائه کنید. در نتیجه 
حتما باید بین خط مش��ی های درون سوی و برون سوی 
در زمینه بازاریابی رابطه برقرار  شود، چرا که همه نقاط 

ارتباطی در پی ایجاد روابطی کارآمد هستند. 

بازاریابی با احساس مشتری 

ای��ن روزها ش��اهد مفهومی جدی��د در بازاریابی به 
نام بازاریابی احساس��ی هستیم. با این پدیده به صورت 
رایگان و با ابزار احس��اس مشتری امور بازاریابی تان را 
پیش ببرید. بازاریابی احساس��ی به مطالعه چگونگی 
تحریک احساس��ات در افراد و تهییج آنان برای خرید 
ی��ک کاال یا خدمت خاص می پ��ردازد. مطالعات اخیر 
نش��ان می دهد چگونه انتخاب ها و تصمیمات خرید، 
نتیجه تجزیه و تحلیل ه��ای دقیق جنبه های عقالنی 
و احساسی اس��ت. ادبیات روانشناسی دریافته شرایط 
احساس��ی همه مراحل تصمیم گیری در فرآیند خرید 
را تحت تاثیر قرار می دهد و احساسات نقشی کلیدی 
در هر نوع تصمیم تجاری یا اجتماعی دارد. چند انگیزه 

احساسی وجود دارد که در خرید تاثیرگذار است. 

ترس
ترس نخس��تین انگیزه احساسی اس��ت. اگر مردم 
بدانند برداشتن یک گام خاص، باعث التیام ترس شان 
خواهد ش��د، انگیزه ای برای اقدام پیدا می کنند. مثال، 
می توانی��د از ترس مردم از بیماری و دندان درد، برای 
فروش بیش��تر خمیر دندان تان اس��تفاده کنید. با این 
وجود، سوء اس��تفاده از ترس افراد، کار اشتباهی است. 
بنابراین، از »بازاریابی ترس« با مالحظه زیاد اس��تفاده 
کنید. همچنین باید یادآور ش��د ک��ه مبنای بازاریابی 
کمیابی، ترس از دس��ت دادن یک فرصت اس��ت. هر 
وقت یک آگهی را می بینید، می ش��نوید یا می خوانید 
که می گوید محصوالت در حال اتمام هستند، در حال 

تجربه عملی بازاریابی ترس هستید. 

کاالهای رایگان و فروش های فوق العاده
ذات انس��ان متمای��ل ب��ه تملک چیزی، ب��دون از 
دس��ت دادن چیز دیگری در ازای آن اس��ت. به عنوان 
بازاریاب می توانید برای جذب مشتریان از پیشنهادات 
رایگان اس��تفاده کنی��د. نکته جال��ب در این رویکرد 
این اس��ت که صرف نظر از نوع محصول تان، همیش��ه 
می توانی��د چیزی را به طور رای��گان عرضه کنید و اگر 
هوش��مندانه عمل کنید، این کار هیچ هزینه ای برای 
ش��ما در پی نخواهد داش��ت. فقط مطمئن شوید که 

مشتریان برای کاالهای رایگان شما ارزش قائلند. 
برای مث��ال می توانید امکان دانل��ود رایگان کتابی 
الکترونیکی یا یک سی دی صوتی در حوزه تخصصی 
خود را برای مش��تریان احتمالی فراهم کنید. سپس 
می توانید افرادی را که به پیشنهاد رایگان شما جواب 
داده اند. به فهرست مشتریان احتمالی خود اضافه کرده 
یا با ارائه محصولی مکمل به آنها، ش��رایط برنده ایجاد 
کنید. می توانید مثال برجسته این رویکرد را در صنعت 
هواپیمایی ببینی��د. خطوط هواپیمایی برای جلدهای 
کاغذی کارت ه��ای عبور، هیچ مبلغ��ی نمی پردازند. 
آگهی دهندگانی که دوست دارند با خطوط هوایی در 
ارتباط باشند و به مشتریان آنها دسترسی پیدا کنند، 

هزینه تهیه و تولید این جلدها را برعهده می گیرند. 

نی��ز  فوق الع��اده  فروش ه��ای  و  حراجی ه��ا 
بر انگیزاننده ه��ای بس��یار ق��وی هس��تند. موفقیت 
فروشگاه های بسیار بزرگ زنجیره ای را درنظر بگیرید. 
خری��داران آگاه امروزی به دنبال یافتن بهترین قیمت 
هستند و ابزار آن را نیز در اختیار دارند. زمانی پیشنهاد 
فروش فوق العاده به مش��تریان موثر واقع می شود که 
ارزش محصول و خدمت ش��ما ش��ناخته شده باشد. 
در ای��ن صورت، می توانید برای هدایت خرید، تخفیف 

بدهید و فروش را کنترل کنید. 

طمع
طمع خ��وب اس��ت. در بازاریابی قانونی اس��ت که 
می گوید »به حریص بفروشید، نه به نیازمند« حریص 
همیش��ه بیش��تر می خواهد و برای طم��ع خود پول 
می پردازد. کس��ی که نیاز دارد فقط برای رفع نیازش 
کاالیی را می خواهد. اگر می خواهید به نیازمند کمک 
کنید به خیریه بروید! و ب��رای فروش به دنبال طماع 
باش��ید. انس��ان ها در اکثر موارد به دلیل خواسته های 
عاطفی و احساسی خرید می کنند، پس زمانی که در 
استراتژی بازاریابی و فروش، روی احساسات مخاطبان 
خود تمرکز کنید، قطعا موفق تر خواهید بود. به عبارت 
بهتر، استراتژی بازاریابی احساسی در توسعه بازار شما 

بسیار کمک کننده خواهد بود. 

نیمرخ اطالعاتی مشتریان 
آیا می دانستید برای ایجاد نیمرخ حاوی اطالعات 
مش��تریان می ت��وان از دو ن��وع سیس��تم ارتباطی 
اس��تفاده ک��رد؛ سیس��تم های بازاریاب��ی آفالین و 
سیس��تم های بازاریاب��ی آنالی��ن یا ترکیب��ی از دو 
سیس��تم؟ بخش های درگی��ر در بازاریاب��ی مبتنی 
بر پای��گاه داده، یک طرف بن��گاه و در طرف مقابل 
خری��داران دری��ک ب��ازار هدف خاص هس��تند که 
اقدام به مبادل��ه کاال/ خدمت و اطالعات با یکدیگر 
می کنند. دارایی های بازاریابی در اس��تراتژی مبتنی 
برپایگاه داده ش��امل تاکید بر ارتباطات، اطالعات و 
توانمندی ه��ای فناوری و به وی��ژه فناوری اطالعات 
است که توس��ط بازاریاب های متخصص مثل مدیر 
خدمات مشتریان، مدیر وفاداری و به طورکلی واحد 
بازاریابی )اس��تراتژیک( ش��رکت دری��ک چارچوب 
زمان��ی نس��بتا بلند م��دت ب��ا تاکید بر مش��تریان 

دربازارهای هدف خاص، اجرا می شود. 
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درباره برندبازاریابی مجانی

هدی رضایی

  ب�ه نظ�ر می رس�د حج�م 
ب�االی س�اخت مجتمع های 
ب�زرگ مس�کونی و تجاری 
براس�اس ی�ک تص�ور کلی 
از س�ودده ب�ودن ای�ن کار 
انجام می شود و کسی برای 
فروش و بازاریابی آنها فکر و 
برنامه ریزی اصولی و علمی 
انجام نمی دهد. تحلیل شما 
از وضعیت موجود چیست؟ 

در س��ال های اخی��ر در کل 
ته��ران  در  به وی��ژه  و  ای��ران 
و  مفاهی��م  از  انفج��اری  ب��ا 
موضوع��ات روب��ه رو بوده ای��م 
ک��ه موجب ش��د محصوالت و 
خدم��ات و پروژه ه��ای خاصی 
تولید و عرضه شود. یکی از این 
موضوعات صنعت ساخت و ساز 
اس��ت. م��ن در اینج��ا از واژه 
ساخت و س��از برای این صنعت 
اس��تفاده می کنم چون صنعت 
و  صنای��ع  هم��ه  س��اختمان 
کاالهای مرتبط با ساختمان را 
هم در بر می گیرد و ما مشخصا 
می خواهیم درباره ساخت و ساز 

صحبت کنیم. 
در فرهن��گ م��ا ایرانی ه��ا، 
ساخت و س��ازهای  یکس��ری 
از قدیم مط��رح بوده  س��نتی 
و ای��ن حرف��ه را تقریب��ا همه 
بلدی��م ک��ه مثال خانه م��ان را 
بکوبی��م و آن را از نو بس��ازیم. 
اما بح��ث بازاریابی و برندینگ 
ساخت و س��از فراتر و جلوتر از 
آن شیوه های سنتی و قدیمی 

معنا پیدا می کند. 
دو  گذش��ته  س��ال های  در 
اتف��اق ب��زرگ در ای��ن حوزه 
اس��ت؛ یک��ی بح��ث  افت��اده 
انبوه س��ازی در حوزه مس��کن 
که ش��اید اوج آن انبوه س��ازی 
برای طبقه کم درآمد بود و در 
دولت قبل در قالب مسکن مهر 
شروع شد و در کنار آن ساخت 
مجتمع ها و واحدهای مسکونی 
لوک��س ک��ه دارای امکان��ات 
وی��ژه هس��تند. همین طور ما 
ب��ا انفجار ساخت و س��از مراکز 
و  کوچ��ک  مجتمع ه��ای  و 
ب��زرگ اداری و تجاری روبه رو 
بودی��م ک��ه ب��ا ورود اف��راد و 
ک��ه  مختلف��ی  ش��رکت های 
می خواس��تند پول ش��ان را در 
جای��ی س��رمایه گذاری کنند، 
این س��رمایه ها وارد این بخش 
شد و مراکز و واحدهای تجاری 
بسیار زیادی در سراسر کشور 
ساخته ش��د که این انفجار در 
بوده  بسیار گس��ترده تر  تهران 
و االن در اغل��ب مناطق تهران 
شاهد پروژه های نیمه ساخته یا 

ساخته شده خالی هستیم. 
ای��ن  ب��ر  حاک��م  نگ��رش 
ش��رایط همان دیدگاه س��نتی 
تولیدمح��ور در صنای��ع دیگر 
بوده که محصولی تولید ش��ده 
و ح��اال س��وال این اس��ت که 
چطور باید تبلی��غ کنیم و آن 
مثل شرکت هایی  بفروشیم.  را 
که در دهه های گذش��ته فقط 
تولی��د برای ش��ان مه��م بود و 
بعده��ا کم ک��م مفاهیم فروش 
و بازاریاب��ی و تبلیغ��ات برای 
آنه��ا اهمیت پیدا ک��رده، این 
دغدغ��ه در ای��ن س��ال ها ب��ه 

وارد  صنعت ساخت و س��از هم 
شده اس��ت. می شود گفت که 
اینها تا ح��دودی مرحله تولید 
را سپری کرده اند و االن به این 
بن بست رس��یده اند که چطور 
محصوالت ش��ان را ب��ه فروش 
برسانند و چون تخصص تولید 
با ف��روش و بازاریابی متفاوت 
اس��ت، ما االن با یک تخصص 
جدی��د در حوزه ساخت و س��از 
روب��ه رو هس��تیم ک��ه به ظاهر 
متخصص الزم برایش نداریم و 
پرورش نداده ایم و افراد علمی 
و متخصص بسیار کمی در این 

حوزه وارد شده اند. 
در ح��ال حاض��ر سیس��تم 
ای��ن  ف��روش  و  بازاریاب��ی 
واحدهای ساختمانی همچنان 
بنگاه ه��ای  هم��ان  توس��ط 
به صورت  ک��ه  ملکی  معامالت 
س��نتی کار می کرده اند، انجام 
س��اختار  آن  ام��ا  می ش��ود. 
س��نتی دیگ��ر نمی تواند برای 
فروش ای��ن کاال در این زمانه 
درس��ت عمل کند. فروش در 
حال حاضر بای��د حرفه ای تر و 
امروزی تر باشد و نیاز به دانش 
و علم بازاریابی و فروش دارد. 

بازیگ��ران ای��ن صنع��ت در 
حوزه بازاریابی و فروش بسیار 
مح��دود هس��تند و عمدت��ا از 
کارآمدی  و  م��درن  روش های 
اس��تفاده نمی کنن��د در واق��ع 

ملکی  معامالت  همان 
ابع��اد  اس��ت ک��ه در 
کار  دارد  بزرگ ت��ری 
از آن سو بدنه  می کند. 
تحصیلک��رده ما هم تا 
جذب  دارد  ح��دودی 
اما  این حوزه می شود، 
هنوز نتوانس��ته ارزش 
اف��زوده قاب��ل توجهی 
برای ای��ن حوزه ایجاد 
کن��د و ب��ه عبارتی ما 
در بازاریاب��ی و فروش 
این کاال در دوره  گذار 

هستیم. 
  ام�روزه بح�ث بازاریابی و 
فروش به مفاهیم برندسازی 
شرکت ها و کاال گره خورده 
اس�ت. ب�ه نظ�ر ش�ما نیاز 
ب�ه برندین�گ در صنع�ت 
ساخت و ساز در این زمانه تا 
چه اندازه الزم اس�ت و این 
برندس�ازی به چه ش�کلی 

باید انجام شود؟ 
دس��ت اندرکاران در زمینه 
ساخت و ساز، در بحث برندینگ 
تئوری ها  یکس��ری  ب��ه  هنوز 
و دیدگاه ه����ای خ����اص و 
ویژه ای��ن حوزه نرس��یده اند. 
مث��ال اینک��ه ش��خصیت های 
حقیق��ی و آرش��یتکت بای��د 
برند ش��ود؟ پروژه برند شود؟ 
یا ش��رکت های س��ازنده برند 
شوند؟ علت آن هم این است 
که حجم باالی��ی از نقدینگی 
در این حوزه جابه جا می شود 
و آن نگرانی ه��ای س��نتی از 
اینکه ث��روت افراد مش��خص 
شود و به چش��م بیاید و باید 
مالیات پرداخت ش��ود، باعث 
می ش��ود افراد و ش��رکت های 
فع��ال در این حوزه اش��تیاق 
کمت��ری برای برند ش��دن از 

خودش��ان نش��ان دهن��د. اما 
آنچه مسلم است این است که 
شترسواری دوال دوال نمی شود 
و این برندس��ازی باید ش��کل 

بگیرد. 
ای��ن برندس��ازی می توان��د 
مختلف��ی  ش��کل های  ب��ه 
انج��ام ش��ود. می توانی��م یک 
برن��د  حقوق��ی  ش��خصیت 
داش��ته باش��یم که در ذیلش 
یک ش��خصیت حقیق��ی برند 
وج��ود دارد و ه��ر ک��دام از 
زیربرندهایش  ه��م   پروژه ه��ا 
)Sub Brand(  هس��تند و 
برندینگ  به نوعی مدل ه��ای 
مختلفی را می ش��ود اجرا کرد 
و حت��ی ب��ه نظر من بخش��ی 
از س��اختار برندین��گ مربوط 
ب��ه این ح��وزه دان��ش محلی 
می خواهد. چ��ون ما در اینجا 
نگرانی های وی��ژه ای در حوزه 
برند ش��دن داری��م. در دنیا و 
در ای��ن صنع��ت هم هر س��ه 
ن��وع برندین��گ انجام ش��ده 
برندهای شخصی  هم  اس��ت. 
در دنیا بسیار رشد کرده و هم 
برندهای سازمانی و شرکتی و 
هم برندهای م��کان در قالب 
نام پروژه ها. م��ا باید الگوهای 
ویژه ای را در کش��ور خودمان 
توس��عه بدهیم ک��ه در حال 
حاضر در سطح بسیار کوچکی 
برخ��ی اقدامات در حال انجام 

است. 
  ای�ن برندس�ازی در حوزه 
ساخت و س�از، چ�ه اث�رات 
آن  رف�ع  در  را  ملموس�ی 
دغدغ�ه اصل�ی ک�ه همان 

فروش واحدهاست دارد؟ 
یک  اس��ت.  روش��ن  خیلی 
مثال کوچک اینکه ساختمانی 
که قواعد برندسازی را رعایت 
کرده و برند شده، در مقایسه 
با ساختمانی مشابه ولی فاقد 
برن��د در یک منطق��ه، ارزش 
باالت��ری  قیم��ت  و  بیش��تر 
می تواند داشته باشد. بنابراین 
ایجاد  برتری  قیمت گذاری  در 
می کند. چون هنوز در کش��ور 
م��ا قیمت گ��ذاری وابس��تگی 
زیادی به خیابان و منطقه آن 
ساختمان دارد. اما برندسازی، 
این معادله را تحت تاثیر قرار 
می دهد. در عین حال سیستم 
ف��روش را تس��هیل می کن��د 
و ق��درت چانه زن��ی نیروهای 

فروش افزایش پیدا می کند. 
  و شاید همین نگاه علمی تر 
به مقوله بازاریابی و فروش 
واحده�ای س�اختمانی، به 
ازجمله  اثرات مهم دیگری 

ب�ازار  تحقیق�ات  اهمی�ت 
هم منجر ش�ود؛ نظر ش�ما 

چیست؟ 
کام��ال درس��ت اس��ت. در 
ای��ران و در دنیا هم همیش��ه 
جبر ب��ازار هدایتگر م��ا بوده. 
جبر بازار ما را به این س��مت 
برده که چون می خواهیم این 
واحدها را بفروشیم، پس باید 
اص��ول بازاریاب��ی و برندینگ 
را رعایت کنی��م. جبر بازار ما 
را در آینده می برد به س��مت 
اینکه اگر می خواهیم عملیات 
برندینگ را از حالت ش��هودی 
دیدگاه ه��ای  و  مش��ورتی  و 
فردی رایج خ��ارج کنیم، نیاز 
ب��ه تحقیقات ب��ازار داریم. اما 
اگر از من بپرس��ید که همین 
االن م��ا نیاز به تحقیقات بازار 
داریم یا نه، من می گویم االن 
ما با دانش شهودی، بخشی از 
فرآین��د برندینگ را می توانیم 
جلو ببریم، اما کمی که جلوتر 
برویم، به بن بست می رسیم و 
نیاز داریم تحقیقات بازار انجام 
بدهیم. ضمن اینکه تحقیقات 
بازار نه تنها خ��وراک عملیات 
برندین��گ را آم��اده می کند، 
بلک��ه به معم��ار و مهندس و 
س��ازنده و س��رمایه گذار ه��م 
خ��وراک می ده��د ک��ه آقای 
معمار و مهندس��ی که دانش 
تخصصی الزم را برای ساختن 
کاال  ای��ن  تولی��د  و 
تحقیقات  ام��ا  دارید، 
ب��ازار نش��ان می دهد 
ش��ما بای��د در طرح و 
نقشه و برنامه خودتان 
ای��ن تغییرات را انجام 
دهی��د. حت��ی م��ا به 
بازیگره��ای تولید این 
صنع��ت ه��م خوراک 

می دهیم. 
این  تبلیغات    شیوه 
ح�ال  در  را  ح�وزه 
حاضر چطور ارزیابی 
می کنی�د و ب�ه نظر 
ش�ما چ�ه تغییرات�ی برای 
ایجاد نگاهی جامع و مدرن 
بازاریاب�ی و تبلیغ�ات  ب�ه 
باید  واحدهای س�اختمانی 

صورت بگیرد؟ 
چن��د  پروژه ه�����ای  االن 
میلی��اردی در ته��ران اج��را 
تبلیغاتش  به  می ش��ود. وقتی 
ن��گاه می کنی��م، می بینیم که 
در حد نازل ترین و ساده ترین 
انجام می ش��ود.  ممک��ن  فرم 
و  س��اده  خیل��ی  تبلیغ��ات 
معمولی از پروژه و یک شماره 
تم��اس و هیچ ش��یوه خاصی 
در آنه��ا دیده نمی ش��ود. من 
نمی گوی��م ای��ن تبلیغ��ات بد 
اس��ت. اما وقتی ما یک پروژه 
میلیاردی و چند ده میلیاردی 
داریم، ق��واره تبلیغات ما باید 
در حد آن باش��د. نمی ش��ود 
قواره تبلیغات مان در حد یک 
پروژه مان  ام��ا  باش��د،  زیرپله 

میلیاردی باشد. 
و  رس��انه  پ��روژه ای  چنین 
روش تبلیغاتی خاص خودش 
را می طلب��د. چ��ون مخاطب 
خاص خ��ودش را دارد. اگر از 
نشود،  استفاده  رسانه درستی 

اگر پی��ام تبلیغاتی مناس��بی 
عناص��ر  روی  و  نفرس��تیم 
درستی تمرکز نکنیم، طبیعتا 
نمی توانی��م در ب��ازار موف��ق 

باشیم. 
باید این شیوه از این حالت 
س��نتی و بی ثم��ر به س��مت 
یک نظ��ام یکپارچه ارتباطات 
ش��ود.  جهت دهی  بازاریاب��ی 
یعن��ی باید تبلیغ��ات دقیق تر 
به اصط��الح  و  هدفدارت��ر   و 
to the Point بش��ود. حاال 
رسانه ممکن است رسانه های 
عمومی تر و محیطی باش��د و 
ه��م در فضای مجازی باش��د 
و  نوی��ن  رس��انه های  ه��م  و 
اثربخش ت��ر ک��ه در مجم��وع 
درک بهت��ری از ای��ن کاال و 
تبلیغ آن برای مخاطب ایجاد 

بشود. 
با این نگاه برای پروژه ای مثل 
یک ساختمان لوکس در تهران 
باید بهترین رسانه و موثرترین 
شیوه را انتخاب کنیم. مثال آیا 
بهتر نیست یک همایش برگزار 
کنیم و افراد و مشتریان بالقوه 
را به این همایش دعوت کنیم؟ 
دیگری  ف��راوان  راه حل های  و 
که باید بررس��ی شود. اما االن 
عمده تصور از تبلیغات حضور 
در رس��انه های عمومی پرتیراژ 
مثل روزنامه و تلویزیون ش��ده 

است. 
باید  به عن��وان جمع بن��دی 
بگویم که ما امروز این موضوع 
و دغدغ��ه را فقط باز کردیم و 
مخاطب م��ان اع��م از معمار و 
س��ازنده و س��رمایه گذار را به 
این مس��ئله حس��اس کردیم 
ک��ه یک عل��م در ی��ک حوزه 
هست که می تواند باعث شود 
ش��ما در ای��ن کس��ب و کارت 
موفق تر باشی. آن علم در یک 
تصویر کلی علم مارکتینگ یا 
بازاریاب��ی اس��ت. از آن طرف 
دانشگاه های مان صحبت  با  ما 
می کنی��م ک��ه به ای��ن حوزه 
وارد شوند. چون اگر آنها وارد 
نشوند در نهایت موجب ورود 
یکس��ری از افراد می شود که 
ظاهر علمی دارن��د اما  کننده 
ای��ن کار نیس��تند، بنابرای��ن 
فض��ای بدبین��ی در ب��ازار به 

وجود می آورند. 
ساخت و س��از  ش��رکت های 
ما اگر می خواهند بفروش��ند، 
باید مثل شرکت های تولیدی 
 crm و خدمات��ی دیگر واحد
و خدم��ات مش��تریان و بانک 
باید  باش��ند.  داشته  اطالعات 
مث��ل دیگ��ر ش��رکت ها مدیر 
برند و تحقیقات بازار و بخش 
بازاریابی داشته باشند. نه فقط 
برای ای��ن پروژه هایی که االن 
دارند کار می کنن��د، بلکه در 
حقیقی  ش��خصیت های  قالب 
ی��ا حقوق��ی ای��ن بخش ها را 
ایج��اد کنن��د و ب��ه مجموعه 
پروژه ه��ا خ��وراک الزم برای 
حرکت درست در بازار بدهند. 
بودجه ه��ای  ک��ه  آنجاس��ت 
تبلیغات��ی جاهای مناس��ب و 
موث��ر هزین��ه خواهد ش��د و 
فرآین��د ف��روش متناس��ب با 

شرایط روز تسهیل می شود. 

آیا می دانستید

بازاریابی و برندینگ مجتمع های تجاری و مسکونی در گفت وگو با دکتر محمود محمدیان

تقابل بنگاه های سنتی و ساخت و سازهای مدرن

در حال حاضر سیستم بازاریابی و 
فروش واحدهای ساخت و ساز همچنان 
توسط همان بنگاه های معامالت ملکی 

که به صورت سنتی کار می کرده اند، 
انجام می شود. اما آن ساختار سنتی 

دیگر نمی تواند برای فروش این کاال در 
این زمانه درست عمل کند. فروش در 
حال حاضر باید حرفه ای تر و امروزی تر 
باشد و نیاز به دانش و علم بازاریابی و 

فروش دارد

محمد زرین 

پژمان پاکدامن
کارشناس ارشد برندینگ

ساخت و س�از در کش�ور ما از دیرب�از یکی از 
کس�ب و کارهای پرس�ود و پررون�ق ب�وده و در 
س�ال های اخی�ر باوجود رک�ود نس�بی در این 
بخ�ش، ش�اهد س�ر ب�ر آوردن برج ه�ای بلند 

مس�کونی و مجتمع های کوچک و بزرگ تجاری 
و اداری در سراس�ر کش�ور و به وی�ژه در تهران 
هستیم. ساختمان هایی که اغلب خالی مانده اند 
و باوج�ود دغدغه های فراوان س�ازندگان برای 
فروش ای�ن س�اختمان های عمدت�ا لوکس، باز 
ه�م تولی�د و س�اخت واحده�ای این چنین�ی 

به صورت چشمگیری ادامه دارد.شیوه های نوین 
بازاریاب�ی، تبلیغ�ات، فروش و برندس�ازی این 
واحدهای س�اختمانی موض�وع گفت وگوی ما با 
آقای دکتر محمود محمدیان، دکترای تخصصی 
مدیریت بازاریابی و عضو هیات علمی دانشکده 

مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی است. 



ام��روزه مناب��ع انس��انی در 
س��ازمان ها مهم ترین سرمایه 
محس��وب  س��ازمان  ی��ک 
می ش��ود. درنتیج��ه یک��ی از 
مهم ترین بحث ه��ای مدیریت 
در یک س��ازمان، کارمندیابی 
و تامین منابع انس��انی اس��ت. 
کارمندیاب��ی به منظور کش��ف 
ب��رای  بالق��وه  متقاضی��ان 
پس��ت های خال��ی س��ازمانی 

صورت می پذیرد. 
از  مختل��ف  س��ازمان های 
روش ه��ای گوناگون��ی ب��رای 
ش��غلی  داوطلب��ان  انتخ��اب 
اس��تفاده می کنن��د و گزینش 
کارکنان مرتبط ب��ا پذیرش یا 
رد افراد براس��اس تفاوت های 
فردی درزمینه دانش، مهارت 
ی��ا توانای��ی آنهاس��ت. یکی از 
بحث ه��ا در فرآین��د انتخ��اب 
کارکنان مقول��ه مصاحبه های 
اس��تخدامی با این افراد است. 
پرس��یدن س��وال در فرص��ت 
مناس��ب در حی��ن مصاحب��ه 
کاری نه تنه��ا اطالعات خوبی 
مصاحبه گ��ر  اختی��ار  در  را 
قرار می ده��د بلکه ب��ا این کار 
نیز  ش��خص مصاحبه کنن��ده 
از عالقه و اش��تیاق ش��ما برای 
داشتن فرصت شغلی موردنظر 
مطلع می ش��ود. مصاحبه گر به 
روش های متفاوتی می تواند با 
متقاضی ش��غل مصاحبه کند. 
در ادامه به بعضی از روش های 
مصاحب��ه  مانن��د  مصاحب��ه 
غیر هدایتی، س��اختاری، سری  
یا مرحله ای، گروه��ی و تحت 

فشار می پردازیم. 

مصاحبهغیرهدایتی
مصاحب��ه  ن��وع  ای��ن  در 
وی��ژه ای  چارچ��وب  هی��چ 
برای اج��رای مصاحب��ه وجود 
مخت��ار  مصاحبه گ��ر  ن��دارد. 
اس��ت موضوع بح��ث را به هر 
سویی بکش��اند و س��واالتی از 
در  بپرس��د.  مصاحبه ش��ونده 
این ش��یوه، مصاحبه گر نکات 
ک��ه  را همچن��ان  موردنظ��ر 
مصاحبه پیش می رود، انتخاب 

می کند. 

مصاحبهساختاری
در این نوع مصاحبه، همانند 
مصاحبه های الگو دار س��واالت 
از قبل تعیین می ش��وند، ولی 
پرسش ها بیش��تر درباره شغل 
و حرفه فرد اس��ت. در این نوع 
مصاحبه، پاسخ های قابل قبول 
اعتب��ار  از  و  شناسایی ش��ده 
بیش��تری برخ��وردار خواهند 

بود. 

مصاحبههایسرییا
مرحلهای

در ای��ن ن��وع مصاحبه چند 
نفر مصاحبه گر وجود دارند که 
هرکدام براس��اس نظرات خود 
پرسش هایی از مصاحبه شونده 
می پرسند. شکل رسمی تر این 

مصاحب��ه  مصاحب��ه، 
سری اس��ت. متقاضی 
ش��غل توس��ط اف��راد 
مصاحب��ه  متع��ددی 
ه��ر  و  می ش��ود 
براس��اس  مصاحبه گر 
یک ف��رم اس��تاندارد، 
م��ورد  را  متقاض��ی 
ارزشیابی قرار می دهد 
و با توجه ب��ه مجموع 
نمرات به دس��ت آمده، 
تصمیم گیری می شود. 

مصاحبهگروهی
در این شیوه، متقاضی شغل 
توس��ط گروه��ی مصاحبه گر 
م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرد. 
در ای��ن روش مصاحبه گ��ران 
پاسخ های  براس��اس  مختارند 
افراد مصاحبه ش��ونده، سواالت 
کنن��د.  مط��رح  را  جدی��دی 
بنابرای��ن می توان پاس��خ های 
عمیق تر و پرمعنی تری نسبت 
ب��ه مصاحبه ه��ای یک نفره به 
دس��ت آورد. ن��وع دیگ��ر این 
روش، مصاحبه دس��ته جمعی 
به صورت همزمان با متقاضیان 
ش��غل اس��ت. در این ش��یوه، 
را  مس��ئله ای  مصاحبه گ��ر 
مطرح می کن��د و از کارجویان 
می خواهد که آن را حل کنند. 
او خ��ود را کن��ار کش��یده و به 
مش��اهده افراد می پ��ردازد که 
از مصاحبه شوندگان  کدام یک 
رهب��ری  پاس��خگویی  در 

مصاحبه ش��وندگان را به دست 
می گی��رد و ب��ه کار گروه��ی 

سازمان و انسجام می بخشد. 

مصاحبهتحتفشار
معموال توصیه می ش��ود که 
هنگام مصاحب��ه با ایجاد جوی 
مناس��ب، اضط��راب و نگرانی 
مصاحبه ش��ونده کاه��ش داده 
ش��ود ولی در نوع��ی مصاحبه 
تحت فش��ار  مصاحب��ه  ک��ه 
خوان��ده  ش��ده اس��ت، عم��دا 
وضعی��ت دش��واری را ب��رای 
فرد مصاحبه ش��ونده به وجود 
می آورند تا می��زان تحمل فرد 
و چگونگ��ی عکس العم��ل وی 
را در مقابل فش��ار بس��نجند. 
ب��رای مث��ال مصاحبه کنن��ده 

ممکن اس��ت مصاحب��ه ای را 
که در ج��وی دوس��تانه انجام 
می گی��رد ناگه��ان قط��ع و به 
مصاحبه ش��ونده اعالم کند که 
حائز شرایط نیست و نمی توان 
او را اس��تخدام ک��رد و ادام��ه 
مصاحب��ه بی فایده اس��ت. نوع 
مشاغلی که کارجویان را از راه 
مصاحبه همراه با فشار عصبی 
برمی گزینند مشاغلی است که 
در آنها حفظ آرامش شاغل در 
زیر فش��ار کار مهم اس��ت. در 
مصاحبه همراه با فشار عصبی، 
کارجو را می ت��وان از روی عمد 
آزار داد، پریش��ان ی��ا دلس��رد 
 کرد تا واکنش های وی آش��کار

 شود. 

خطاهایمصاحبه
در مصاحبه های استخدامی 
ممکن است خطاهای متنوعی 
رخ دهد ک��ه اگ��ر مصاحبه گر 
ش��ناخت کافی در ای��ن مورد 

داش��ته باش��د می تواند از بروز 
این خطا ه��ا جلوگی��ری کند. 
صاحب نظ��ران  از  بس��یاری 
مناب��ع انس��انی ب��ر ای��ن باور 
هس��تند ک��ه در هر سیس��تم 
ج��ذب ی��ا اس��تخدام 30 الی 
40 درص��د خطا وج��ود دارد 
و اف��رادی ناشایس��ته هم وارد 
س��ازمان می ش��وند اما تفاوت 
بی��ن س��ازمان های داخل��ی و 
کش��ورهای پیش��رفته در این 
است که س��ایر سیس��تم های 
انس��انی  مناب��ع  مدیری��ت 
به خص��وص سیس��تم ارزیابی 
در  س��ازمان ها  عملک��رد 
کشور های توسعه یافته به یک 
سال نمی کش��د که بیشتر این 
استخدام ش��ده  ناکارآمد  افراد 
می کنن��د  کش��ف  را 
و ع��ذر 20 ال��ی 30 
درص��د از ای��ن اف��راد 
ام��ا  می خواهن��د.  را 
در ای��ران، ای��ن افراد 
ناشایس��ته که کش��ف 
نمی ش��وند هیچ، روی 
فرهن��گ  س��ازمانی 
کارکن��ان  دیگ��ر  و 
ه��م تاثیر گذاش��ته و 
عملکرد کالن شرکت 

را تضعیف می کنند. 

خطایهالهای
یک��ی از خطا های��ی ک��ه در 
اس��تخدامی  مصاحبه ه��ای 
ممک��ن اس��ت اتف��اق بیفتد، 
خطای هال��ه ای اس��ت. یعنی 
نش��انه هایی  مصاحبه گ��ر 
بی ارتب��اط را کن��ار یکدیگ��ر 
می گ��ذارد و از آن  ی��ک تصویر 
ذهن��ی در م��ورد ش��خصیت 
می س��ازد.  مصاحبه ش��ونده 
به عن��وان نمون��ه اگ��ر فردی 
لبخند به لب داش��ته باش��د و 
لباس ش��یک پوش��یده باش��د 
ممک��ن اس��ت مصاحبه گر به 
ای��ن نتیج��ه برس��د ک��ه فرد 

متخصصی است. 

خطایتعمیمپذیری
یکی دیگ��ر از ای��ن خطاها، 
خط��ای تعمیم پذیری اس��ت. 
یعنی براس��اس یک باور قبلی 
که در ذهن مصاحبه گر اس��ت 

مصاحبه ش��ونده  ب��ه  را  آن 
تعمیم ده��د، به عن��وان نمونه 
مصاحبه گر بر این باور باشد که 
دانشگاه  فارغ التحصیالن  تمام 
شریف افراد بس��یار متخصص 
یا اینکه تم��ام فارغ التحصیالن 
دانش��گاه آزاد افراد بی سوادی 
هس��تند. ممکن اس��ت در این 
م��ورد مث��ال نقضی باش��د و 
نباید این موارد را به همه افراد 

تعمیم داد. 

خطایمقایسهای
خط��ای مقایس��ه ای زمانی 
رخ می دهد که فرد را براساس 
قوی یا ضعیف ب��ودن نفر قبلی 
به اش��تباه  ارزیابی ش��ده  ک��ه 

ضعیف یا قوی ارزیابی کنید. 

خطایاثرتقدموتاخر
خط��ای دیگ��ر اث��ر تق��دم 
نامیده می ش��ود یعنی همیشه 
در  برخورده��ا  نخس��تین 
ذه��ن ماندگارتر هس��تند و به 
سختی اصالح می ش��وند یا در 
خطای اث��ر تاخ��ر به تدریج با 
گذش��ت زمان اثر برخوردهای 
و  ش��ده  کمرن��گ  اولی��ه 
 آخری��ن اطالع��ات مبن��ا قرار 

می گیرد. 
از طرف��ی افرادی ک��ه برای 
کاری دع��وت  مصاحبه ه��ای 
بای��د  همیش��ه  می ش��وند 
این نکت��ه را در ذهن داش��ته 
باش��ند ک��ه جلس��ه مصاحبه 
مانند ی��ک خیاب��ان دو طرفه 
اس��ت، یعنی ه��ر مق��دار که 
ف��رد  مصاحبه کنن��ده  ف��رد 
متقاضی را مورد مصاحبه قرار 
می ده��د، متقاض��ی ه��م باید 
از فرص��ت اس��تفاده کند و وی 
را م��ورد مصاحبه ق��رار دهد. 
زی��را هردوی ای��ن اف��راد باید 
در انته��ای مصاحب��ه متقاعد 
شده باش��ند که فرصت شغلی 
متقاضی  مناس��ب  موردنظ��ر 
است. در بیش��تر موارد شخص 
مصاحبه کننده توق��ع دارد که 
متقاضی نیز سواالتی را داشته 
باشد در غیر این صورت ممکن 
اس��ت تصور کند ک��ه او عالقه 
چندانی ب��ه کار ک��ردن در آن 

شرکت ندارد. 

الکترونیکآرتز،موفقیتبا
طراحیبازیورزشی

الکترونی��ک آرت��ز که ب��ا ن��ام اختص��اری EA نیز 
ش��ناخته می ش��ود، ی��ک ش��رکت توس��عه و توزیع 
بازی ه��ای کامپیوتری اس��ت ک��ه مقر آن در ش��هر 
ردوود کالیفرنی��ا در آمریکا قرار دارد. این ش��رکت در 
28 مه 1982 توس��ط تریپ هاکینگز تاسیس و تبدیل 
به یکی از ش��رکت های پیش��گام در صنعت بازی های 
کامپیوتری ش��د. این ش��رکت های که بتازگی پرده از 
آخرین مجموعه بازی خود یعنی FIFA16 برداشت، 
از بزرگ ترین ش��رکت های تولید و توزی��ع بازی های 
کامپیوتری به ش��مار می آید. هدف اولی��ه هاوکینگز 
تولی��د انواع��ی از بازی ه��ای کامپیوتری ب��ود که در 
خانه می توان با آنه��ا بازی کرد. در اواخ��ر دهه 80 به 
بهبود و توس��عه حوزه کاری خود در زمینه بازی های 
کامپیوتری پرداخت و با ج��ذب چندین چهره مبتکر، 

موفق به رشد و توسعه بسیار در این زمینه شد. 

آماروارقام
شرکتEA در سال 200۷ رتبه هشتم در فهرست 
بزرگ ترین ش��رکت های طراحی نرم اف��زار را به خود 
اختصاص داد. درآمد ساالنه شرکت EA در مه 2008 
به بیش از 4٫02 میلیارد دالر رسید و این مقدار رو به 
افزایش اس��ت. موفق ترین بازی های الکترونیک آرتز، 
 ،EaSportsبازی های ورزش��ی )که توس��ط بخ��ش
وابس��ته به این ش��رکت تولید می ش��ود مانند فیفا و 
NBA(، بازی ه��ای برگرفته از فیلم ه��ای محبوب و 
البته بازی های معروفی است که این شرکت همواره به 
ساختن آنها مشغول بوده اس��ت؛ از جمله این بازی ها 
 Need for ،می توان ب��ه بازی هایی مانن��د ُرود راش
Speed، کرایس��یس، مدال افتخار، Sims، بَِتل فیلد 

و برن اَوت اشاره کرد. 

تاریخچهنامشرکت
کارمندانی که تازه اس��تخدام ش��ده بودند از اس��م 
این ش��رکت )Amazin’ Software( خوش ش��ان 
نمی آمد. ب��ه همین دلیل هاوکینگز جلس��ه ای برگزار 
کرد. آن ش��ب همه کارکنان ق��ول دادند که ت��ا قبل از 
طلوع آفتاب با اس��می جدید به توافق برسند. هاوکینگز 
به کسانی که در ش��رکتش طراحی نرم افزارها را بر عهده 
داش��تند، Software Artists )طراح��ان نرم افزار( 
So t  یی گفت و به همین دلیل او و ِملم��ون عبارت
wareArts را پیشنهاد دادند. اما َدن بریکلین این نام 
را نپذیرف��ت. هاوکینگز کلم��ه Electonic را خیلی 
 Electronic دوس��ت داش��ت، بنابراین او عب��ارت
Artists و Electronic Arts  را پیش��نهاد کرد. به 
 Electronic Artists نظر می آمد که همه از عبارت
خوش شان آمده باش��د تا اینکه استیو ِهیس جمله ای 
را به زبان آورد: »ما طراحان نیس��تیم آنها هستند...« 
یعنی کس��انی که ایده ها را می دهند طراح هستند نه 
کس��انی که آنها را می س��ازند؛ بنابراین همه با عبارت 
Electronic Arts موافقت کردند و نام ش��رکت از 
 Electronic Arts ب��ه  Amazin’ Software

تغییر یافت. 

خروجهاکینگز
در اواس��ط ده��ه 80 می��الدی، EA بازاریاب��ی 
ن��ام ب��ه  بازی های��ش  موفق تری��ن  از   یک��ی 
Commodore Amiga را ک��ه ی��ک ب��ازی برای 
کنس��ول های خانگی بود ش��روع کرد. در دهه 1990 
نیز تولید کنسول بازی برای سیس��تم نینتندو را پس 
از گرفتن لیس��انس از دیگر توزیع کننده های کنسول 
بازی آغاز کرد. بعد از س��ال ها فعالی��ت موفقیت آمیز، 
هنگامی ک��ه ش��رکت EA  تصمیم به س��اخت بازی 
ب��رای دیگر کنس��ول ها گرف��ت، تری��پ هاوکینگز از 
شرکت الکترونیک آرتز استعفا کرد. در فوریه 2006، 
الکترونیک آرت��ز هزینه های کارمندان��ش را 5 درصد 
کاهش داد. در بیس��تم ژوئ��ن نیز کمپان��ی مایتیک 
 Warhammer online را ک��ه س��ازنده ب��ازی
بود خرید. در س��پتامبر 2006، نوکی��ا و EA خبر از 
انعقاد قراردادی دادن��د که ط��ی آن الکترونیک آرتز 
تامین کننده انحصاری بازی موبایل برای گوش��ی های 
نوکیا بود. بدین ترتیب مش��تریان نوکیا قادر بودند که 
عناوین مختل��ف بازی های EA)ش��امل فیفا2006، 
دوم، تتریس و. . .( را از تعطیالت تابس��تان همان سال 

دانلود کنند. 

ریاستجدید
در س��پتامبر 2013 اندره ویس��لون به ریاس��ت این 
شرکت منصوب ش��د. وی مس��ئول موفقیت چند سال 
اخیر س��ری FIFA و Madden بود و س��رویس هایی 
چون Ultimate Team را توس��عه داد. به طورکلی او 
توانست با تزریق میلیون ها دالر سرمایه، الکترونیک آرتز 
را به غولی بزرگ تبدیل کند. در ژوئن 2014، الکترونیک 
آرتز حرکت جدیدی را آغ��از کرد و فاز پی��ش از عرضه 
بس��یاری از بازی های بزرگ خود را به نمایش گذاشت. 
در جریان کنفرانس E3 سال گذشته، الکترونیک آرتز به 
مردم اجازه داد بتلفیلد هاردالین را از طریق سرویس های 
دیجیتالی روی پی سی و کنسول مستقیما مشاهده کنند 

و قسمت هایی از آن را نیز انجام دهند. 
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هدیرضایی

پاس�خکارش�ناس:فض��ای کاری مس��تقیم روی 
س��المتی کارمندان یک س��ازمان تاثیرگذار اس��ت. این 
سالمتی هم از لحاظ جس��می و هم از لحاظ روحی است. 
به عن��وان مثال، درحال حاضر بس��یاری از س��ازمان های 
معتبر جهان درحال حذف میزهای کاری کارمندانش��ان 
هس��تند. میز نماد بوروکراس��ی، مدت ها است که جایگاه  
خود را در س��ازمان ها از دست داده اس��ت. سازمان های 
موفق ام��روزی دریافته اند که حضور می��ز یکی از عوامل 
کندی و اختالل کارها است. به همین خاطر هر روز سعی 
در کاهش هرچه بیش��تر تعداد میزهایشان در سازمان ها 

دارند. یکی از نتایج حذف میزها حفظ سالمتی کارمندان 
و اجتناب از طوالنی مدت نشستن افراد پشت آنها است. 

حتی نوع چیدم��ان میزها روی روحیه اف��راد تاثیرگذار 
اس��ت. متخصصان حوزه معم��اری قبال براین ب��اور بودند 
که ساختمان س��ازمان را به گونه ای طراحی کنند که افراد 
سریع تر به میز کارشان برس��ند، باوری که این روزها تغییر 
کرده، چون این افراد به اهمیت س��یرحرکتی کارکنان پی 
برده اند. این افراد درحال حاضر فضایی را طراحی می کنند 
که افراد بیشترین حرکت را داشته باشند تا از بی حوصلگی 
و خمودگی رها ش��وند؛ برای مث��ال هدف اس��تیو جابز از 
طراحی دفتر مرکزی اپل در زمینی به وس��عت ۷0 هکتار 
فقط ایجاد زیباترین و مدرن ترین دفتر کار برای کارکنانش 

نبود، او می خواس��ت س��ازمانی طراحی کند ک��ه رابطه و 
تعامل میان کارکنان و س��المتی آن��ان را تضمین کند. در 
طراحی دفتر اپل که در س��ال 2000 میالدی افتتاح ش��د 
یک راهروی شیش��ه ای بزرگ ک��ه از تمام طبق��ات عبور 
می کرد وج��ود دارد که باعث می ش��ود، کارکن��ان به طور 
مداوم با یکدیگر برخورد داش��ته باش��ند. ش��اید این مدیر 
س��ازمان با خود بگوید که ایجاد چنین فضایی به سرمایه  
زی��ادی نی��از دارد ولی گاهی ب��ا کمی خالقی��ت می توان 
تغییرات اساس��ی در فض��ای کاری ایجاد کرد. ب��ه مانند 
سازمانی در تهران که با رنگ آمیزی و سبک لباس پوشیدن 
و برگزاری کالس های ورزشی فضای کاری مفرحی را برای 

کارکنان ایجاد کرده است. 

ایجادفضایکاریمفرح
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عالقهبیشتریدرفضایکاریحضورداشتهباشند؟

بخشهایمختلفطرحهایکلینیک کسب و کار
بازرگانی

تمامی طرح های کسب و کاری که توسط کارآفرینان 
طرح ری��زی می ش��ود، از بخش ه��ای متفاوت��ی نظیر 
اس��تراتژی های س��ازمان، تی��م مدیری��ت محص��ول، 
برنامه اجرای��ی، داده های مالی و س��ایر بخش های دیگر 
که بس��تگی به کوچک��ی و بزرگی کس��ب و کار مذکور 
دارد، تش��کیل می ش��وند که هر کدام بعدهای متفاوت 
آن موسس��ه را روایت می کنند. در ادامه به بررسی چند 

قسمت از یک طرح بازرگانی می پردازیم. 

اهدافوروشهایاجرایی
کارآفرین��ان باید در نظر داش��ته باش��ند که محصول 
خود را با چ��ه برنامه های��ی می خواهند وارد ب��ازار کنند 
و چگونه مش��تری را وادار ب��ه خرید آن ن��وع محصول با 
توجه به گس��تردگی تعداد محصوالت مشابه کنند. یک 
کارآفری��ن موفق با توجه ب��ه در نظر گرفت��ن یک برنامه 
دقیق و منسجم و با توجه به تعیین زمان و مکان، کنترل 
هزین��ه و نیروی انس��انی در بهتری��ن موقعیت محصول 
خود را به س��مت بازار و در نهایت دست مشتری گسیل 
می دهد و س��پس ب��ا اس��تفاده از تکنیک ه��ای کنترل 
پروژه، برای کارهای مختلف سررس��یدهای زمانی دقیق 
تعریف ک��رده و اطمین��ان حاصل می کن��د در هر زمان، 
دریافت درصد پیش��رفت پروژه ممکن اس��ت. همچنین 
برای بقا در ب��ازار باید سیاس��ت ها و راهبردهای فروش و 
بازاریابی در این بخش مشخص ش��وند و نحوه عمل این 
سیاست ها و راهبردها روی هر بخش بازار بحث و بررسی 
ش��ود. همچنین نوع تیم بازاریابی برای ه��ر بخش بازار و 
پشتیبانی ها و آموزش هایی که به آنها داده شود باید لحاظ 
شود. در ادامه، میزان فروش و تخمین های اولیه در مراحل 
آغازین و در ادامه کار باید گنجانده ش��ود. در نهایت باید 
تمام تهدیدها و مش��کالت بالقوه را تا حد ام��کان برآورد 
کنید. به یاد داشته باش��ید که واقعیات را منعکس کنید؛ 
زیرا که س��رمایه گذاران می دانند که هیچ کس��ب و کاری 
کامل و بی نقص نیست و در جریان مذاکره، این تهدیدها 
را با ش��ما مطرح می کنند. پس س��عی کنید تا جایی که 
می توانید در طرح خود به این مس��ائل پاسخ دهید. از این 
موضوع نیز نگران نباش��ید که با درج تمام این مشکالت، 
س��رمایه گذاران و حامیان خود را از دس��ت بدهید، زیرا 
با درج تمام این مس��ائل به آنها نش��ان خواهی��د داد که 
توانسته اید بیشتر مشکالت احتمالی را پیش بینی کرده 
و تا حد امکان برای آنها راه حل بیابید و در برنامه خود آنها 
را منظور کنید، که این موضوع باعث افزایش حس اعتماد 
آنها شده و در مجموع پروژه را واقع بینانه تر جلوه می دهد. 

اعضایهیاتمدیره
 باید در نظر داشته باش��ید انتخاب افراد در پست های 
کلیدی یا تیم مدیریتی بس��یار مهم است، در نتیجه در 
تعیین افراد نهایت دقت را داش��ته باش��ید، سهامداران 
و س��رمایه داران یک برند را با توجه به تیمی  که پش��ت 
سر آن قرار گرفته می شناس��ند. انتخاب افراد خوشنام و 
موفق در تیم مدیریتی همواره باعث جذب سرمایه داران 
می شود. اگر سمت هایی وجود دارند که برای آنها هنوز 
فرد الیقی را نیافته اید، آنها را مشخص کنید و نامزدهای 
این پست ها را مشخص سازید. همچنین بودجه و برنامه 
زمان بندی را که برای یافتن آنها در نظ��ر دارید، عنوان 
کنید. این بخش محل مناس��بی است تا افرادی را که در 
پروژه همراه شما هستند معرفی کنید. بدون هیچ گونه 
اغراق��ی رزومه های هیات مدیره را ک��ه نکات کلیدی در 
رابطه با تجارب، فعالیت ه��ا، تقدیرها و تحصیالت در آن 

تشریح شده، به سرمایه داران نشان دهید. 

ارزیابیصادقانهرقبا
 ش��اید س��خت ترین بخش ی��ک طرح کس��ب و کار، 
ارزیابی صادقانه رقبا باش��د. در این بخ��ش باید رقبای 
خ��ود را معرفی ک��رده و بگویید که چرا آنه��ا می توانند 
به عنوان تهدیدی برای ش��ما محسوب شوند. همچنین 
نقاط ضعف و قوت آنه��ا و راه های فائق آم��دن بر آنها یا 
احیانا دالیل ناتوانی رقابت با آنها نیز باید ارائه ش��وند. در 
اینجا از شما انتظار می رود که بتوانید بر همه رقبا پیروز 
ش��وید، همان گونه که در واقعیت نیز رقب��ا در کنار هم 
به فعالیت می پردازند و همواره تهدی��د رقبا وجود دارد. 
سعی کنید با استفاده از وب سایت شرکت مذکور تمامی 
اطالعاتی را که در مورد تن��وع و تعداد محصوالت وجود 
دارد، جمع آوری کنید. در نظر داشته باشید که همراه با 
رشد سازمان شما، رقبا نیز پیشرفت می کنند و شما باید 
همواره برای مقابله با آنها برنامه و راهبرد داشته باشید. 
البته به یاد داش��ته باشید که ش��ما هیچ گاه نمی توانید 

همه چیز را درباره رقبای خود بدانید. 

جذبسرمایهگذار
 زمانی پی��ش می آید که ش��ما به دالی��ل مختلف با 
کمبود س��رمایه مواجه می ش��وید و به ناچ��ار به دنبال 
س��رمایه گذار خواهی��د بود، باید توجه داش��ته باش��ید 
سرمایه گذاران مشتاق هستند که بدانند کسب و کار شما 
به چه میزان سرمایه نیاز دارد و همچنین سرمایه مذکور 
در چه امری هزینه می شود و در نهایت بازگشت سرمایه 
و سود آن به چه نحوی است. تا جایی که می توانید موارد 
مصرف را ریز کنید. در دوره 3 تا 5 ساله، آنها را مشخص 
کرده و طریقه بازگشت س��رمایه را نیز در این برنامه ریز 
ش��ده بگنجانید، تعریف برهه های منطقی در این طرح 
بسیار س��ودمند اس��ت. اگر پیش بینی می کنید که در 
آینده ممکن است به سرمایه بیش��تری نیاز پیدا کنید، 
مقدار و برهه آن را در طرح منعکس کنید. در نهایت شما 
باید میزان بازگشت سرمایه را برای سرمایه گذاران خود 

مشخص کنید. 

اگرشماهمدرکس�بوکارخودباچالش�یروبهروهس�تید،درصورتتمایلمش�کلخودراازطریقایمیلbusiness@forsatnet.irبامادرمیانبگذاریدو
پاسخخودرادرهمینبخشپیگیریکنید.

مشاغلی كه كارجویان را از راه 
مصاحبه همراه با فشار عصبی 

برمی گزینند مشاغلی است كه در آنها 
حفظ آرامش شاغل در زیر فشار كار 
مهم است. در مصاحبه همراه با فشار 
عصبی، كارجو را می توان از روی عمد 

آزار داد، پریشان یا دلسرد كرد تا 
واكنش های وی آشكار شود

گزارش»فرصتامروز«ازانواعمصاحبههایشغلی

برای آنکه فریب نخوریم

حكایت برندها

امیرکاکایی

مسلمنوری

مدیریت امروز BRAND



 62,653,30شاخص کل
82,09میزان تغییر
B 2,749,933,853ارزش بازار

B 2,334,408ارزش معامالت
M 844,450حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
17,81740,86پتروشیمی پردیس

2,23016,4بانک ملت
84115,8بانک صادرات

)15,26(3,132پتروشیمی مبین
)11,95(4,556کشتیرانی ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 7,0804,726تامین ماسه ریخته گری

B 4,3694,313صنایع ریخته گری
B 2,0892,700چینی ایران

B 2,8292,335بانک کارآفرین
B 2,1381,075گروه بهمن

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,93850,140نورد آلومینیوم

B 12,17847,005نفت پارس
B 1,9505,125ح. نفت و گاز پارسیان

B 4,7464,967سیمان خزر
B 7,7834,310محصوالت پارس

درصد قیمتنام کامل شرکت
4,3695صنایع ریخته گری
11,5775کاغذ سازی کاوه

2,0894,97چینی ایران
3,0054,96فنرسازی خاور
10,1484,92جوشکاب یزد

درصدقیمتنام کامل شرکت
)21,37(9,289سیمان دورود
)4,99(6,744پگاه اصفهان

)4,47(5,519کارخانجات داروپخش
)4,18(7,092ماسه ریخته گری

)3,87(4,965لبنیات پاک

ارزشحجمنام کامل شرکت
M6,891 B 74,017ح .  توکافوالد
M23,721 B 28,220بانک صادرات
M17,197 B 21,211پارس  خودرو
M7,216 B 8,035بانک تجارت
M20,375 B 8,035صنایع  آذرآب 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M37,564 B 2,108پتروشیمي پردیس

M23,721 B 28,220بانک صادرات
M20,646 B 6,592پتروشیمي مبین
M20,375 B 8,035صنایع  آذرآب 
M17,197 B 21,211پارس  خودرو

 693شاخص کل
)4,90(میزان تغییر

B 2,731,087ارزش معامالت
M 103,772حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
)6,18(34,309پتروشیمي مارون
8,3190,9پتروشیمي جم

1,4550,52پتروشیمي ایرانیان
)0,36(1,931ذوب آهن اصفهان
)0,17(12,337پتروشیمی زاگرس

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

تاثیر در شاخص

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شرکت ها و مجامع

روز  دومی��ن  معام��الت 
معامالتی هفته در ش��رایطی 
تاثی��ر مثبت  آغاز ش��د ک��ه 
نمادهایی همچون پتروشیمی 
پردی��س، بانک مل��ت و بانک 
صادرات روند مثبت ش��اخص 
روز  س��ومین  ب��رای  را  کل 
معامالتی متوالی با رشدی 82 
واحدی رقم زدند و ش��اخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران 
به عدد 62 هزار و 635 واحد 
رس��ید. س��ومین روز مثب��ت 
متوالی بازار سهام در شرایطی 
رقم خورد که پس از رسیدن 
ش��اخص کل به ارقام ابتدایی 
س��ال، بورس تهران در س��ال 
94 رس��ما وارد ف��از منف��ی 
ش��ده ب��ود. گرچ��ه همچنان 
فع��االن بازار س��هام با ش��ک 
به معام��الت می نگرند و عدم 
حضور حقوقی ها بر این تردید 
می افزای��د. کمبود نقدینگی و 
انتظار برای مش��خص ش��دن 
مذاک��رات هس��ته ای از دیگر 
م��وارد رک��ود در بازار س��هام 
اس��ت. براس��اس آمار منتشر 
شده از س��وی سازمان بورس 
پیش بینی س��ود شرکت ها در 
بازار س��هام از پاییز پارس��ال 
تاکنون 10هزار میلیارد تومان 
کاهش پیدا کرده و این روزها 
ب��ه 49 ه��زار و 873 میلیارد 
تومان رسیده و پرداخت سود 
توس��ط ش��رکت های بورسی 
3میلیارد تومان کمتر از آنچه 
قب��ال پیش بینی ک��رده بودند 

است. 

کاهش شاخص آیفکس
در بازار روز گذش��ته 844 
میلیون س��هم به ارزش 233 
میلیارد تومان دادوس��تد شد 
که ح��دود 90 میلیارد تومان 
از ارزش معام��الت مربوط به 
س��هام س��ایپا و پتروش��یمی 
م��ارون ب��ود. در عی��ن حال 
با نزدیک ش��دن به س��اعات 

پایانی بازار سهام میزان تقاضا 
کاهش و عرضه افزایش یافت. 
در معامالت روز گذشته گروه 
ش��یمیایی ب��ا 8,3 میلی��ارد 
تومان، بیش��ترین معامالت را 
به خود اختص��اص داد ضمن 
اینک��ه خودرویی ها و بانکی ها 
نی��ز ب��ا 6,7 و 6,2 میلی��ارد 
بع��دی  جای��گاه  در  توم��ان 
در  گرفتن��د. همچنین  ق��رار 
جریان معامالت روز یکش��نبه 
فراب��ورس ایران، پتروش��یمی 
مارون با معامل��ه 14 میلیون 
و 170 ه��زار س��هم به ارزش 
486 میلی��ارد و 70میلی��ون 
و  حج��م  بیش��ترین  ری��ال 
روز گذش��ته  معامالت  ارزش 
را به خ��ود اختص��اص داد و 
آیفک��س ب��ا اندک��ی کاهش، 
ع��دد 693 واح��د را نش��ان 
داد. بیش��ترین افزایش قیمت 
مربوط به س��هام شرکت های 
س��رمایه گذاری اقتصاد نوین، 
حق  تقدم توکا ریل و گسترش 

تج��ارت و س��رمایه ایرانی��ان 
ب��ود و در س��وی دیگ��ر بازار 
هم ش��رکت های پتروش��یمی 
مسکن  سرمایه گذاری  مارون، 
ش��مال غرب و مع��ادن روی 
زن��گان ب��ا بیش��ترین کاهش 

قیمت سهام مواجه شدند. 

با گروه های بازار سهام
روز گذش��ته معامالت اکثر 
گروه ه��ا مثبت آغاز ش��د اما 
در اواخر بازار ش��اهد افزایش 
گ��روه  در  بودی��م.  عرضه ه��ا 
انبوه س��ازی معام��الت نمادها 
مثب��ت آغاز ش��د ام��ا روندی 
نزول��ی برگ��روه حاک��م ب��ود 
و در پای��ان معام��الت اکث��ر 
نماده��ا در ب��ازه منف��ی قرار 
گرفتند. با معامله 2,1 میلیون 
س��هم، عمران و توسعه شاهد 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
گروه ب��ود. ش��نیده ها از نماد 
عمران و توسعه شاهد حکایت 
واحدهای  ف��روش  تحق��ق  از 

مسکونی و اداری باقیمانده از 
بودجه 93 این س��هم در سال 
مالی ج��اری و تقویت احتمال 
تعدیل مثبت س��ود هر س��هم 
ت��ا 600 ریال را دارد. در گروه 
اعتباری  موسس��ات  و  بان��ک 
معام��الت در ب��ازه مثب��ت و 
صعودی آغاز شد اما در اواخر 
عرضه ها  افزایش  ش��اهد  بازار 
و مخصوصا ف��روش حقوقی ها 
بودیم. با معامل��ه 28 میلیون 
ایران  بانک ص��ادرات  س��هم، 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
گروه بود. نمادهای گروه بیمه 
طی روزهای اخیر مورد اقبال 
ق��رار گرفته اند و روز گذش��ته 
نی��ز ب��ا رون��دی صع��ودی و 
مثبت معامالت را آغاز کردند 
اما همس��و با روند بازار شاهد 
افت قیم��ت در اواخر بازار، در 
این گروه نیز بودیم. نمادهای 
گروه خودرو و ساخت قطعات 
و  مثب��ت  را  معام��الت  نی��ز 
صع��ودی آغاز کردن��د اما در 

افزایش عرضه ها  با  بازار  اواخر 
شاهد نزول قیمت ها بودیم اما 
قیم��ت پایانی اکث��ر نمادهای 
گروه در بازه مثبت باقی ماند. 
ب��ا معامله 21 میلیون س��هم، 
پرحجم تری��ن  پارس خ��ودرو 
نم��اد معامالتی گ��روه بود. از 
س��وی دیگر با بازگشت رونق 
به بازار خودرو کشور مصر که 
در سال های اخیر به تبع افت 
سیاسی - اقتصادی  خیزهای  و 
دوره های��ی از رک��ود را تجربه 
گروه  اس��ت، ص��ادرات  کرده 
خودروسازی سایپا به این بازار 
از س��ر گرفته ش��د. همچنین 
کمک فنر ایندامین در آخرین 
پیش بینی سود سال 93، 13 
ریال سود پیش بینی کرده بود 
ک��ه در گزارش 12 ماهه آن با 
توج��ه به عملک��رد واقعی 87 
ریال ضرر محقق کرده اس��ت. 
گروه س��یمان به روال روزها و 
هفته های گذشته با بی توجهی 
بود.  مواج��ه  س��رمایه گذاران 
بازه های  در  ک��م  حجم ه��ای 
منف��ی در اکثر نمادهای گروه 
دبی��ر  دارد.  وج��ود  س��یمان 
انجمن صنفی س��یمان گفت: 
ب��ا توجه ب��ه وضعیت بس��یار 
و  س��یمان  صنع��ت  س��خت 
افزایش فشارها و رکود حاکم 
انتظ��ار می رود  اقتص��اد،  ب��ر 
مسئوالن با افزایش قیمت 17 
درص��دی ارائه ش��ده موافقت 
افزایش  کنن��د ک��ه حداق��ل 
قیمت بوده و صرفا برای سرپا 
نگه داشتن صنعت استراتژیک 
سیمان اعالم ش��ده است. در 
گروه کاش��ی و سرامیک سهم 
چین��ی ایران برای دومین روز 
متوال��ی معام��الت را مثبت و 
با ص��ف خرید آغاز ک��رد و با 
صف خرید نیز به اتمام رساند. 
تولیدی کاش��ی تکس��رام که 
روزهای گذشته با صف خرید 
معامالت را به پایان رس��انده 
ب��ود نتوانس��ت صف خ��ود را 

حفظ کند. 

مثبت کم رمق شاخص کل با افزایش عرضه حقیقی ها همراه بود

حقوقی ها روی نیمکت ذخیره

مذاک��رات  اتم��ام   - س��نا 
مثبتی  آثار  بی ش��ک  هس��ته ای 
برای بازار س��هام به همراه دارد. 
دالی��ل تأثی��رات مثب��ت نتیجه 
توافق��ات، در گام اول ب��ه ای��ن 
موض��وع بازمی گردد ک��ه امکان 
حض��ور س��رمایه گذار خارجی را 
تس��هیل می کند و مهم تر از آن 

می تواند شرایط باثباتی را از دید 
اقتص��ادی در کش��ور مهیا کند 
که س��رمایه گذار بتواند با ترسیم 
یک س��ال آین��ده خود اق��دام به 
سرمایه گذاری کند. قطعاً تأثیرات 
مثبت ناش��ی از اتمام مذاکرات، 
تح��ول  دس��تخوش  را  ب��ازار 
می کند و م��ن به آینده این بازار 
خوش بین هستم. اگر در شرایط 
حال حاضر که قیمت س��هام به 
پایین ترین رقم خود رسیده افراد 

اقدام به فروش سهام خود بکنند، 
این امکان وجود دارد که با تغییر 
روند ب��ازار نتوانند این س��هم را 
با همین قیم��ت یا قیمتی باالتر 
خریداری کنند و این بیش��تر به 
ضرر سرمایه گذاران و سهامداران 
خواهد بود. در شرایط کنونی اگر 
اف��راد با صبر و حوصل��ه در بازار 
بمانند و به اصطالح صبر پیش��ه 
کنن��د به نفع آنها خواهد بود. هر 
نوع تصمی��م و اقدامی که منجر 

به آن شود که سرمایه گذار بتواند 
آینده بازار را به ش��کل ش��فاف 
پیش بین��ی کن��د و به نوع��ی از 
تاریکی خارج ش��ود می تواند در 
بهبود هر چه بیش��تر ای��ن بازار 
اثرگذار باش��د. کاهش نرخ سود 
ب��ه یکباره، ن��رخ به��ره مالکانه، 
ن��رخ خ��وراک پتروش��یمی ها و 
ای��ن  از  یکب��اره ای  تصمیم��ات 
دس��ت به منزله سمی برای بازار 
س��هام اس��ت و اگ��ر تصمیمات 

اتخاذ شده منجر به از بین رفتن 
ثبات بازار نش��ود نتیجه  مطلوبی 
نخواهد داشت. در شرایط کنونی 
به جای توصیه برای خرید سهام 
نظر  ب��ه  ش��رکت های مختل��ف 
بهترین توصیه به س��هامداران و 
سرمایه گذاران آن است که برای 
خروج ب��ه هیچ وجه عجله نکنند 
و صبر خ��ود را باال ببرند، چراکه 
بازار رون��د مثبتی را بعد از اتمام 

مذاکرات در پی خواهد گرفت. 

بورس لندن رقیبی جدید را از 
28 خرداد در کنار خود، خواهد 
دید. به گزارش س��نا، در ش��هر 
لندن و در نزدیک��ی بزرگ ترین 
منطقه و مرکز مالی اروپا، بورس 
لندن شاهد رقیبی جدید خواهد 
ب��ود، رقیب��ی که در آن س��هام 
معامل��ه نمی ش��ود و تنها محلی 
برای رفع خس��تگی سهامداران 
و س��رمایه گذاران است. براساس 
این گ��زارش، کافه ای نزدیک به 
 Reserve بورس لندن به عنوان
  Bar Stock Exchange
فعالیت خ��ود را از 28 خردادماه 
)18 ژوئ��ن( آغ��از خواه��د کرد 
برای  که قیمت گ��ذاری عجیبی 
محص��والت خ��ود دارد. در این 
 Gresham کافه که در خیابان
واق��ع اس��ت، از س��اعت 17 تا 
2 بام��داد در روزه��ای هفت��ه و 
از س��اعت 17 ت��ا 3 بام��داد در 
می کند  فعالیت  تعطیل  روزهای 

و قیمت محصوالت آن نسبت به 
تقاضا و عرضه تعیین می شود. بر 
نوشیدنی ها  قیمت  اس��اس،  این 
و خوراکی های��ی ک��ه طرف��دار 
بیش��تری دارد و تقاضا برای آن 
زیاد اس��ت، گران تر و آنهایی که 
تقاض��ا ب��رای آنها کمتر اس��ت، 
ارزان ت��ر هس��تند. ای��ن کافه با 

از دانش��جویان  خالقیت عده ای 
لندن اداره می ش��ود و در منوی 
آن، خدمات��ی ب��ه ن��ام خدمات 
Exchange ارائه می ش��ود که 
تخفیفات  و  جالب  پیش��نهادات 
هیجان  انگیزی در آن وجود دارد. 
این کافه که در مرکز مالی یکی 
اروپا  از بزرگ تری��ن اقتصادهای 

ق��رار دارد، نش��ان می ده��د که 
مردمانی که تمام ساعات کاری، 
چش��م ب��ه ب��ازار دارن��د پس از 
ساعات کاری نیز می توانند برای 
مخارج خود برنامه ریزی کنند یا 
خی��ر. خرید به موق��ع و در زمان 
مناس��ب از این کافه ب��ه منزله 
این است که مش��تریان از زمان 

و موقعیت به نحوه کافی استفاده 
برده اند و به این ترتیب به دلیل 
محصوالت  مشتریان،  تیزهوشی 
درخواس��تی آنها به نصف قیمت 

عرضه می شود. 
ای��ن کافه نخس��تین کافه در 
لندن اس��ت که ش��ما می توانید 
ب��ا مدیریت و دانش خود، هزینه 
خ��ود را ب��رای م��واد خوراکی و 
نوش��یدنی کاهش دهی��د. البته 
خطرات��ی نی��ز ش��امل کس��انی 
می شود که بدون آگاهی از زمان 
و موقعی��ت خرید، مواد خوراکی 
خری��داری  را  خ��ود  موردنظ��ر 
می کنن��د و به ای��ن دلیل هزینه 
بیش��تری را باید پرداخت کنند. 
در ای��ن می��ان مش��تریانی که 
و  درک  را  موقعی��ت  و  زم��ان 
بیش��تر خریداری کنند، خدمات 
اضاف��ه ای دریاف��ت می کنن��د و 
به مش��تریان س��تاره دار تبدیل 

می شوند. 

سهامداران برای خروج از بازار عجله نکنند

دانشجویان خالق لندنی دست به کار شدند 

کافه بورس، در مجاورت بورس لندن میزبان شما خواهد بود
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سهام عدالت 
تا شهریور ۹۵ آزاد نمی شود

میرعلی اش��رف عبداهلل پ��وری حس��ینی، رییس 
کل س��ازمان خصوصی س��ازی از ع��دم آزادس��ازی 
س��هام عدالت تا ش��هریور 95 خبر داد. در تش��ریح 
آخرین وضعیت س��هام عدالت گفت: سهام عدالت تا 
ش��هریور 95 به طور طبیعی و قانونی آزاد نمی شود، 
مگر قانون جدیدی وضع ش��ود. رییس کل سازمان 
خصوصی س��ازی در پاس��خ به این پرسش که تا این 
لحظه چند نفر س��هام عدالت دریاف��ت کردند و آیا 
در آین��ده امکان ثبت ن��ام جدید برای اف��راد فراهم 
می ش��ود، اظهار داشت: تا به حال حدود 46 میلیون 
نف��ر ثبت نام کرده اند، ولی نمی توان از منحصر بودن 

سهام به این عده با قاطعیت سخن گفت. 

پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت 
بناگستر کرانه در بورس تهران

اوراق مرابح��ه  در هفت��ه ج��اری پذیره نویس��ی 
بناگستر کرانه دربازار اوراق بدهی بورس تهران آغاز 
می شود. اوراق مرابحه ش��رکت بناگستر کرانه برای 
نخستین بار منتشر می ش��ود. اوراق مرابحه بناگستر 
کرانه از 20 خردادماه در فهرس��ت بازار اوراق بدهی 
بورس تهران قرار گرفته است. بر همین اساس اوراق 
مرابحه مذکور با نماد معامالتی صگس��تر 963 درج 
شده اس��ت و با انتش��ار آن خرید نفت کوره توسط 
واس��ط مالی اس��فند یک )ب��ا مس��ئولیت محدود( 
انجام می ش��ود. از امروز دوش��نبه 25 خردادماه 94 
ت��ا روز چهارش��نبه 27 خردادماه به مدت س��ه روز 
پذیره نویس��ی و معامالت ثانویه اوراق مرابحه توسط 
کلیه کارگزاران عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام 
می شود. این اوراق سه ماهه با سود ساالنه21 درصد 

با نام و قابل معامله در بورس خواهد بود. 

پایان پذیره نویسی صندوق 
سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

شرکت تامین س��رمایه امید از پایان پذیره نویسی 
صندوق س��رمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان خبر 
داد. پذیره نویسی صندوق از تاریخ 18 خرداد لغایت 
23 خردادماه 94 در 60 ش��عبه منتخب بانک سپه 
آغاز شد. شرکت تامین سرمایه امید قصد دارد پس 
از پذیره نویس��ی اولی��ه و همزمان با ش��روع فعالیت 
صندوق نس��بت ب��ه افزایش تعداد ش��عب منتخب 
بانک س��په جهت عملیات صدور و ابطال و نیز ارائه 
درخواس��ت جهت افزایش س��قف تع��داد واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق به 1.000 میلیارد ریال اقدام 
کند. نرخ س��ود پیش بینی شده این صندوق حداقل 
22 درصد ساالنه است و مواعد پرداخت سود نیز در 

پایان پانزدهم هر ماه خواهد بود. 

عرضه 37 نوع کاال در بورس کاال
روز گذش��ته 37 نوع کاال ب��ه حجم بیش از 296 
هزار ت��ن در تاالرهای مختلف ب��ورس کاالی ایران 
عرضه شد. شرکت ذوب آهن اصفهان با 68 هزار تن 
س��بد میلگرد و تیرآهن در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدن��ی حضور یافت. در ت��االر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی، 30 ه��زار تن ل��وب کات، 33 هزار و 
300 ت��ن انواع قیر، 13 هزار تن وکیوم باتوم، 3300 
تن انواع گوگرد و 3320 تن انواع ماده پتروش��یمی 
عرض��ه ش��د. 9950 تن انواع قی��ر و 700 تن عایق 
رطوبتی روانه تاالر صادراتی شد. در تاالر محصوالت 
کش��اورزی نیز 68 هزار و 220 ت��ن ذرت، 11 هزار 
تن شکرسفید، 13 هزا و 920 تن برنج و 4 هزار تن 

گندم روی تابلوی عرضه رفت. 

آشنایی با صنعت برق در دوره های 
آموزشی مرکز مالی ایران

ب��ا توجه ب��ه اینکه یک س��ال از معامالت برق در 
بورس انرژی می گذرد، مرک��ز مالی ایران به منظور 
آشنایی فعاالن بازار سرمایه با صنعت برق نخستین 
دوره جامع تحلیل صنعت برق را طراحی کرده است. 
عل��ی نقوی، مدیرعامل مرکز مالی ایران، درخصوص 
این دوره ها بیان داشت: صنعت برق به صورت کامل 
ب��رای دانش پذی��ران معرفی می ش��ود و با چرخش 
مالی ای��ن صنعت و بازرگانی ب��رق در بورس انرژی 
و س��ازوکارهای مالی این صنعت آش��نا می ش��وند. 
وی درخصوص مدرس��ین این دوره اظهار داش��ت: 
مدرس��ین این دوره از وزارت نیرو انتخاب ش��دند و 
مهندس مالکی به عن��وان رییس هیات مدیره بورس 
ان��رژی و معاون وزیر نیرو، یکی از اس��اتید این دوره 

هستند. 

صورت مالی ۹3 سیدکو منتشر شد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در 
دوره 12 ماه��ه منتهی به 29 اس��فندماه 93 مبلغ 
2 ه��زار و 85 میلی��ارد و 355 میلیون ریال س��ود 
انباش��ته در حساب های خود منظور کرد. »سیدکو« 
در سال گذش��ته مبلغ 970 میلیارد و 298 میلیون 
ری��ال درآمد حاص��ل از س��رمایه گذاری ها و فروش 

سرمایه گذاری ها داشت. 

صعود82 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل ب��ورس در معامالت روز یکش��نبه بازار 
س��هام با 82 واح��د افزایش به 62 ه��زار و 653 واحد 
رسید. شاخص قیمت )هم وزن( و شاخص کل )هم وزن( 
ب��ه ترتیب با 13 و 15 واحد رش��د ب��ه 8571 و 9721 
واح��د رس��یدند. همچنین ش��اخص قیم��ت )وزنی - 
ارزش��ی( نیز 34 واحد رشد را تجربه کرد. تنها شاخص 
قرمزرنگ، ش��اخص بازار دوم ب��ود که با 38 واحد افت، 

عدد 129884 واحد را ثبت کرد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس کاال

بورس انرژی

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان



این شرکت ابتدا با نام شرکت 
پاالیش روغن آبادان )س��هامی 
خاص( در سال 1381 تاسیس 
و س��پس طی دو مرحله تغییر 
ن��ام و با ادغ��ام هلدینگ نفت 
و گاز تامین در این ش��رکت با 
نام شرکت سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروشیمی تامین ثبت 
ش��ده است. س��هام شرکت در 
مورخ��ه 92/04/18 در بورس 
اوراق بهادار تهران عرضه شده 
و شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با در اختیار 
مالكی��ت 87درصد،  داش��تن 

سهامدار اصلی تاپیكو است.
ش��رکت  ای��ن  همچنی��ن 
وس��یع  س��رمایه گذاری  ب��ا 
در پروژه ه��ای ب��زرگ مل��ی 
مانند پاالیش��گاه نفت س��تاره 
خلیج فارس با ظرفیت پاالیش 
و  روز  در  بش��كه  360ه��زار 
ارزش 3.8میلی��ارد یورو، س��ه 
ط��رح متان��ول ب��ا مجم��وع 
ظرفی��ت 4.8میلی��ون تن در 
س��ال و مجم��وع ارزش 1.5 
میلیارد یورو و همچنین س��ایر 
پروژه ه��ای ب��زرگ ملی، نقش 
مهمی در توس��عه صنایع نفت 
و گاز و پتروش��یمی کشور ایفا 
می کند. از قابلیت های محوری 
تاپیك��و می ت��وان به تنوع باالی 
پرتف��وی، وج��ود پروژه ه��ای 
متنوع و توان توس��عه پایدار در 
سودآوری، توان باالی مشارکت 
در طرح ه��ای بزرگ صنعت در 
کش��ور، سهم باال از بازار داخلی 
محص��والت  در  صادرات��ی  و 
راهب��ردی  اراده  صنع��ت، 
هیات مدی��ره تاپیكو بر توس��عه 
و عزم جدی برای مش��ارکت و 
تامین مالی در اجرای طرح های 
توس��عه با شرکت های معتبر در 
داخل و خارج از کش��ور اش��اره 

کرد.
 

زمینه های فعالیت
سرمایه گذاری در شرکت های 
بورس��ی و خ��ارج بورس��ی ب��ا 
تخصص نفت و گاز و پتروشیمی.

)جدول 9(

عملیات شرکت
در  س��رمایه گذاری 
و  مجتمع ه��ا  ش��رکت ها، 

طرح های تولی��دی، صنعتی، 
تج��اری، خدماتی و فرهنگی 
ب��ه منظور ایجاد، راه اندازی و 
مش��ارکت در توسعه این گونه 

واحدها بوده اس��ت.

تحلیل وضعیت مالی و 
بنیادی شرکت 

سهام شرکت سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
)تاپیك��و( در ب��ازار دوم بورس 
سرمایه  می ش��ود.  دادوس��تد 
ش��رکت معادل 43.5میلیارد 
برگ��ه س��هم به ارزش اس��می 

100 تومان است.
وضعی��ت نق��د ش��وندگی 
مناس��ب  ش��رکت  س��هام 
ارزیاب��ی می ش��ود به نحوی 
ک��ه حجم معامالت ش��رکت 
ط��ی روزهای اخیر به ش��رح 

جدول 8 است.
ضریب ارزش س��هم )طبق 
گزارش ترازنامه منتهی به 29 

آذر سال 93(
جمع حقوق صاحبان سهام: 

46.228.409 میلیون ریال
ش�ده:  ثب�ت  س�رمایه 

43.500.000
سرمایه ثبت نشده: 0

قیمت بازار سهم: 2423ریال
ج ح ص /n=1062ریال

ضریب ارزندگی سهم=0.43
همان ط��ور ک��ه مالحظ��ه 
قی��اس  در  س��هم  می ش��ود 
ب��ا نماده��ای ب��ازار از منظ��ر 
دارایی ه��ای ترازنامه ای دارای 

ارزندگی مناسبی است.

محاسبه ارزش هر سهم 
شرکت سرمایه گذاری 

صنعت نفت
پرتف��وی  ارزش گ��ذاری 
غیر بورس��ی شرکت و با اعمال 
قیم��ت به درآم��د میانگین 6 
ب��رای نمادهایی که س��ود آنها 
در کدال موجود است به شرح 
جدول 9 و 10 تعدیل می شود.

بررسی شفافیت روند 
پیش بینی سود سال های 

گذشته و مالحظات
ش��رکت پیش بین��ی س��ود 
هر س��هم ش��رکت اصلی برای 
سال مالی 1393 را با سرمایه 
در  ری��ال  میلی��ارد   29/000
تاری��خ 92/02/22 مبلغ 736 
ری��ال، در تاری��خ 92/04/16 
مبل��غ 833 ری��ال، در تاری��خ 
92/05/20 مبل��غ 839 ریال، 
در تاریخ 92/06/26 مبلغ 938 
ری��ال، در تاری��خ 92/09/26 
مبل��غ 1/013 ری��ال، در تاریخ 
92/10/30 مبلغ 1/016 ریال، 
در تاری��خ 93/01/05 مبل��غ 
1/022 ری��ال، در تاریخ ه��ای 
و   93/01/20، 93/02/02
93/03/03 مبل��غ 1/023ریال 
و در تاری��خ 93/04/18 مبل��غ 
1/193ری��ال اع��الم کرده بود 
ک��ه مطابق با صورت های مالی 
حسابرسی نشده و حسابرسی 
شده مبلغ 1/230ریال محقق 
شده است )سود هر سهم سال 
مالی 1393 با سرمایه 43/500 
میلی��ارد ریال مبلغ 820 ریال 

است(.
ش��رکت پیش بینی سود هر 
سهم تلفیقی گروه )پس از کسر 
س��هم اقلیت( برای س��ال مالی 
1393 را در تاری��خ 92/02/22 
مبل��غ 789ریال، در تاریخ های 
92/04/16 و 92/05/20 مبلغ 
869 ریال، در تاریخ 92/06/26 
مبل��غ 1/000 ری��ال، در تاریخ 
 1/101 مبل��غ   92/09/26
ری��ال، در تاری��خ 92/10/30 
مبل��غ 1/107 ری��ال، در تاریخ 
 1/144 مبل��غ   93/01/20
ری��ال، در تاری��خ 93/02/02 و 
93/03/03 مبل��غ 1/143 ریال 
اع��الم کرده بود ک��ه مطابق با 
صورت ه��ای مالی حسابرس��ی 
نش��ده و حسابرسی شده مبلغ 
1/214 ریال محقق ش��ده است 
)سود هر سهم سال مالی 1393 
با سرمایه 43/500 میلیارد ریال 

مبلغ 809 ریال است(.
ش��رکت پیش بین��ی س��ود 
هر س��هم ش��رکت اصلی برای 
سال مالی 1394 را با سرمایه 
29/000 میلیارد ریال در تاریخ 
93/01/31 مبل��غ 515 ریال 
)ب��ه بازار منعكس نش��د(، در 
تاریخ 93/02/02 مبلغ 1/035 
ری��ال، در تاری��خ 93/03/03 
مبلغ 1/037 ریال، با س��رمایه 
در  ری��ال  میلی��ارد   43/500
تاریخ ،93/10/01 ،93/07/08 
93/11/11 مبل��غ 692 ریال، 
در تاری��خ 94/01/26 مبل��غ 
690 ری��ال و مطاب��ق اطالعیه 
اخی��ر مبل��غ 585 ریال اعالم 

کرده است.
ش��رکت پیش بین��ی س��ود 
هر س��هم تلفیق��ی گروه )پس 
از کس��ر س��هم اقلی��ت( برای 
س��ال مالی 1394 را در تاریخ 
93/01/31 مبل��غ 659 ری��ال 
)ب��ه بازار منعكس نگردید(، در 
تاریخ 93/02/02 مبلغ 1/095 
ری��ال، در تاری��خ 93/03/03 
مبلغ 1/131 ریال و با س��رمایه 
43/500 میلیارد ریال در تاریخ 
93/07/08 مبلغ 754ریال، در 
تاری��خ 93/11/11 مبلغ 753 
ری��ال اع��الم کرده ب��ود، اما در 
اطالعیه اخیر پیش بینی سود هر 
سهم تلفیقی گروه اعالم نشده 
اس��ت. درخص�وص ک�اه��ش 
پیش بین��ی س��ود حاص��ل از 
ف��روش س��رمایه گذاری ها )از 
مبل��غ 14/060 میلیارد ریال به 
مبل��غ 10/350 میلیارد ریال( 
ش��رکت اع��الم کرده اس��ت با 
توجه به طوالنی شدن تشكیل 
هلدینگ س��لولزی و واگذاری 
آن، ای��ن ش��رکت اق��دام ب��ه 
فروش 32 درصد سهام شرکت 
پتروش��یمی امی��ر کبیر و یک 
درصد سهام پتروشیمی شیراز 

کرده است.
پیش بین��ی  مفروض��ات  در 
درآم��د هر س��هم س��ال مالی 
1394، درآمد نقدی هر س��هم 
پیش بینی شده برای شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس )سال 
مال��ی منتهی به 1393/12/29 
ش��رکت ها( با مبالغ اعالم شده 
توس��ط ش��رکت های مذک��ور 

متفاوت است.
بدیهی است عملكرد واقعی 
ش��رکت بای��د با توج��ه به نوع 
)س��رمایه گذاری(  آن  فعالیت 

تحلیل شود.
براس��اس اطالعات ارسالی، 
دارد  نظ��ر  در  هیات مدی��ره 
مبل��غ 400 ریال ب��ه ازای هر 
س��هم جهت تقسیم به مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��ال مالی 

1394 پیشنهاد کند.

نتیجه گیری 
ب��ا توجه به ناو 2430 ریالی 
محاس��به ش��ده ب��رای تاپیكو 
ارزش هر س��هم تاپیكو معادل 
80 درص��د ن��او برابر با 1950 

ریال است.

 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین )تاپیکو(

دوشنبه
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 روشی متفاوت برای کسب سود
در بازار سهام

کانس��لیم  کت�اب:  نام 
)CANSLIM(

جی.  ویلیام.  نویسنده: 
اونیل

ش��رکت  مترج�م: 
مدیری��ت فن��اوری بورس 

تهران
ناشر: انتشارات بورس

بیش��تر  گذش��ته  در 
مردمی که به خریدوفروش 
سهم می پرداختند یا نتایج متوسطی داشتند یا زیان 
می کردن��د و عل��ت نیز کمبود دانش آنه��ا بود. ولی 

هیچ کس مایل به زیان نیست. 
در این کتاب بیشتر مفاهیم، مهارت ها و روش های 
سرمایه گذاری که شما باید برای تبدیل شدن به یک 
سرمایه گذار موفق بدانید ارائه شده است. این کتاب 
برای افراد حرفه ای نیست، بلكه برای میلیون ها مرد 
و زن عادی نوشته شده که خواهان بهتر شدن وضع 

خود هستند. 
شما می توانید با پول کمی شروع کنید 

اگر ش��ما ی��ک کارمن��د ع��ادی یا س��رمایه گذار 
تازه کار هس��تید، به پ��ول زیادی برای ش��روع نیاز 
نداری��د. می توانی��د ب��ا 500 تا 1000 دالر ش��روع 
ک��رده و با کس��ب درآم��د و پس انداز ب��ه آن اضافه 
 کنی��د. م��ن کار خود را با خرید فقط 5 عدد س��هم
Procter & Gamble زمانی که 21 س��ال داشتم 
و تازه از مدرسه فارغ التحصیل شده بودم آغاز کردم. 
ش��ما در جه��ان موقعیت ه��ای نامح��دود، عصر 
ایده ه��ای عالی، صنایع جدی��د و زمینه های فعالیت 
ن��و زندگی می کنی��د. ولی ش��ما برای اس��تفاده از 
موقعیت ه��ای عصر حاضر باید مطالع��ه کنید و یاد 

بگیرید. 
موقعیت ها ب��رای همه وجود دارد. امروز کارکردن 
ص��رف و دریاف��ت حقوق کافی نیس��ت. ش��ما باید 
کارهایی را که می خواهی��د انجام دهید، به جاهایی 
ک��ه می خواهید بروید و با هوش��مندی پول خود را 
پس ان��داز و س��رمایه گذاری کنید. درآم��د ثانویه ای 
که ش��ما از سرمایه گذاری به دست می آورید و سود 
خالص حاصل از آن می تواند ش��ما را به اهداف خود 

رسانده و امنیت مالی شما را تضمین کند. 
نخستین گام

نخستین گام در یادگیری نحوه انتخاب سهم های 
موفق در بازار، ارزیابی س��هم های موفق در گذش��ته 
اس��ت. با ارزیابی فوق ش��ما می توانید الگوی قیمت 
سهم های موفق قبلی را پیش از آغاز رشد عظیم شان 

تشخیص دهید. 
موارد دیگری که ش��ما در این کتاب یاد خواهید 
گرف��ت، عبارتند از: در ح��ال حاضر چه نوع گزارش 
س��ه ماهه ای از درآمد ش��رکت منتش��ر شده است، 
سابقه درآمد ساالنه ش��رکت طی پنج سال گذشته 
چه بوده اس��ت، حجم معامالت درحال حاضر چقدر 
است، میزان قدرت نسبی قیمت سهام موفق قبل از 
آغاز رشد آنها چقدر بوده، چه مقدار از سهام شرکت 
همچنان در اختیار ش��رکت باقی مانده اس��ت، چه 
تعداد از ش��رکت های موف��ق دارای محصوالت قابل 
مالحظه جدید یا مدیریت های موفق بوده اند و چقدر 
از پیش��رفت های رخ داده به علت رشد کلی صنعت 

موردنظر بوده است. 
تحلیل عملی س��هام موفق گذش��ته کار ساده ای 
اس��ت. م��ن اخیرا چنی��ن مطالعه جامع��ی را انجام 
دادم و تكمیل کردم. در تحلیل تاریخی، ما هرس��ال 
موفق ترین س��هام بازار را انتخاب )برحس��ب درصد 
رش��د طی سال موردنظر( و کار خودرا برای بیش از 

40سال انجام می دهیم. 
م��ا مطالعه فوق را ثب��ت موفق ترین س��هام بازار 
می نامی��م. مطالعه ما س��ال های 1953 تا 1993 را 
دربرگرفته و به تحلیل بیش از 500 شرکت موفق در 
بازار س��هام پرداخته است. برخی از سهم های موفق 
مورد بررس��ی عبارتند از: سهام تگزاس اینسترومنت 
که قیمت آن از 25دالر در ژانویه 1958 به 250دالر 
در می 1960 رس��ید. سهام زیراکس که از 160دالر 
در م��ارس 1963 ب��ه مع��ادل 1340دالر در ژوئن 
1966 رسید. س��ینتكس که فقط طی شش ماه در 
نیمه دوم س��ال 1963 از 100 به 570 دالر رسید و 
س��ایر مثال هایی از این قبیل. تمام این شرکت های 
فوق، محص��والت و ایده های نوین و جدیدی عرضه 

کردند. 
می دانید ویژگی و مرز موفقیت تمام ش��رکت های 
م��ورد مطالعه م��ا چه ب��ود؟ طی چن��د فصل آتی 
کتاب این رموز ش��رح داده ش��ده اند و برای اختصار 
  C-A-N-S-L-I-M فرم��ول  به ص��ورت  را  آن 
درآورده ای��م. هریک از حروف هفتگانه فوق نمایانگر 
یكی از ویژگی های مش��ترکی است که شرکت های 
موفق قبل از آغاز رش��د چشمگیر و در مراحل اولیه 

افزایش سهام خویش از آن برخوردار بوده اند. 
ش��ما می توانید شرکت های موفق را در بازار سهام 
پیدا کرده و مالک جزئی از بهترین شرکت های دنیا 
ش��وید. پس در ابتدا معنای هفت حرف فوق را شرح 

می دهیم: 
C: درآمد س�ه ماهه هر سهم درحال حاضر: 

آیا کافی است؟ 
A: رش�د س�االنه درآمد: به دنبال رش��دهای 

عظیم باشید. 
N: محصوالت جدید، مدیریت نو، پیشرفت های 

جدید: در زمان مناسب سهم را بخرید. 
S: عرضه و تقاضا: سرمایه کوچک با تقاضای باال. 

L: پیش�گام یا پسرو: سهام شما در کدام دسته 
است؟ 

I: حمایت ه�ای نهادی: به دنبال حامیان نهادی 
برای سهم باشید. 

M: جهت بازار: چگونه آن را تشخیص دهیم؟ 
در فصل ه��ای بع��دی کتاب به تش��ریح هریک از 

موارد فوق خواهیم پرداخت... 

احتمال افزایش عرضه در بازار

ط��ی دومی��ن جلس��ه معامالتی از واپس��ین هفته 
خردادم��اه، ب��ورس اوراق بهادار تهران باز هم مس��یر 
صعود را برگزید و ارتفاع خود را 0.13 درصد افزایش 
داد. با گش��ایش بازار، ش��اخص کل در مسیر صعودی 
قرار گرفت و با گذشت یک ساعت از معامالت رشدی 
حدود 87.5 واحد را تجربه کرد. پس از آن عرضه در 
بازار قدرت گرفته و شاخص را در مسیری خنثی قرار 
داد. در پایان این جلسه معامالتی، شاخص کل این بازار 
با 82.09 رش��د به رقم 62653.3 واحد رس��ید. ارزش 
معام��الت این بازار نیز رق��م خیره کننده 233میلیارد 
تومان را به خود اختصاص داد که در مقایس��ه با روز 
پیشین خود افزایش بیش از 375درصد داشت. از سوی 
دیگر تعداد معامالت این جلسه در رقم 33063 به ثبت 
رسیدتا ارزش متوسط هر معامله حدود 7میلیون تومان 
به ثبت برس��د. این رقم در مقایس��ه با روزهای پیشین 
رش��د چش��مگیر 250 درصدی را به همراه داش��ت. 
فراب��ورس ای��ران اما از اقبال بلند بورس برخوردار نبود 
و باوجود رش��د چهار واحدی دقایق نخس��ت معامالت 
با 4.8 واحد نزول به کار خود پایان داد. در پایان این 
جلس��ه معامالتی رقم ش��اخص کل این بازار به 693.1 
واحد رسید و ارزش معامالت آن در رقم 191 میلیارد 

تومان به ثبت رسید. 
افزایش ارزش معامالت همواره به معنای پایان یک 
روند اس��ت و این پایان می تواند برای روند بلند مدت 
یا کوتاه مدت رخ دهد. با در نظر گرفتن عرضه شدید 
نیمه دوم زمان معامالت جلس��ه معامالتی گذش��ته، 
نخستین ایده ای که به ذهن خطور می کند آن است 
ک��ه ای��ن افزایش ارزش به معنای پایان روند صعودی 
چند روزه بازار است و از جلسه معامالتی پیش رو به 
بعد می توان انتظار منفی های متوالی را از بازار داشت 
اما از آن جا که با تاریخ پایان مذاکرات فاصله چندانی 
نداریم، این احتمال وجود دارد که بازار دانسته هایی 
بیش از مردم در مورد این دور مذاکرات داشته باشد و 
بنا بر آینده ای روشن مبادرت به تغییر روند بلند مدت 
خود کرده باش��د. محل این تئوری می تواند از روند 
معامالت در روزهای باقی مانده از هفته جاری اثبات 
ش��ود. اگ��ر در روز معامالت��ی پی��ش رو و پس از آن 
تعداد معامالت در همین محدوده باقی بماند و ارزش 
معامالت بیش از 150 میلیارد تومان برای هر جلسه 
به ثبت برس��د، ش��اید بتوان منتظ��ر وصول اخباری 
خوش��ایند در آین��ده ای ن��ه چن��دان دور از اروپا بود.  
همان طور که پیش تر مطرح ش��د، دو س��ناریوی کلی 
برای جلسه معامالتی پیش رو وجود دارد. در سناریوی 
نخست برای جلسه معامالتی پیش رو می توان بازاری 
منفی و کم رمق را پیش بینی کرد که طی س��اعات 
معامالت شاهد کاهش پیوسته قیمت ها باشیم. بدین 
ترتیب در یک س��اعت نخس��ت بازار می توان انتظار 
داشت شاهد عرضه نسبی باشیم و در میانه های بازار 
قدری از این عرضه کاسته شود. در انتها انتظار می رود 
عرضه بار دیگر قدرت گرفته و به سرعت شاخص را در 
مسیر نزولی قرار دهد. در سناریوی دوم نیز می توان 
انتظار داش��ت در گش��ایش بازار ش��اهد عرضه نسبی 
باش��یم اما پس از آن می توان انتظار داش��ت بازار در 
محدوده ای مش��خص ش��روع به نوسان کرده و بدون 
تغیی��ر آنچنانی قیمت معامالت نس��بتا پر حجمی را 

تجربه کند. 

عبور بازار سرمایه از جاده ناهموار 
سیستم بانکی و مذاکرات هسته ای

روز گذشته شاخص کل بورس با افزایش 82 واحدی به 
عدد 62653 واحد رسید. اگرچه بازار از ابتدای هفته روند 
صعودی را ش��روع کرده اس��ت اما ارزش پایین معامالت 
نشان دهنده عدم خریدار قوی در بازار است. این روزها 
بازار س��رمایه بیش از هر زمان دیگر به اخبار مذاکرات 
هسته ای توجه می کند. 22 خرداد گروه 1+5 از موضع 
 PMD قبلی خود مبنی بر ضرورت حل و فصل کامل
قبل از حصول توافق نهایی کوتاه آمده و آمادگی خود 
را ب��رای تواف��ق هس��ته ای در 10 تیر م��اه بدون حل و 
فصل این موضوع مدنظر قرار داده اس��ت. با جدا ش��دن 
موضوع PMD از مذاکرات هسته ای شانس رسیدن به 
توافق هسته ای افزایش یافته است.  در صنعت بانكداری، 
معض��ل اصل��ی این صنعت موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز اس��ت، که براس��اس گفته معاون نظارت بانک 
مرکزی حدود 7هزار مؤسس��ه مالی و اعتباری مشغول 
به کار هس��تند که از این تعداد حدود 6 هزار صندوق 
قرض الحسنه و موسسات اعتباری و مالی بی هیچ قید و 
تعهدی به قوانین بانک مرکزی، فعالیت دارند. ساماندهی 
موسسات مالی غیر مجاز یكی از اولویت های مهم بانک 
مرکزی اس��ت. وجود ح��دود 100 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی کش��ور در ش��ش مؤسسه غیر مجاز موضوعی 
است که می تواند تالطم جدی در بازار پول ایجاد کند. 
بر همین اساس تحت نظارت قرار گرفتن این موسسات 
مدنظر بانک مرکزی و قوه قضاییه قرار گرفته است.  در 
بازارهای جهانی، کشور چین که کمترین رشد اقتصادی 
خود را در شش سال گذشته تجربه می کند، سعی دارد 
با سیاست های پولی همچون کاهش نرخ بهره رشد خود 
را افزایش دهد. سیاست های پولی چین موجب افزایش 
خوش بینی به چشم انداز تقاضای محصوالت معدنی شده 
است. در بازار سنگ آهن، کاهش ذخایر سنگ آهن در 
بنادر چین موجب افزایش قیمت س��نگ آهن از اوایل 
ماه آوریل به س��طح 63.8 دالر در هر تن ش��ده اس��ت. 
هرچند هنوز بهبود تقاضا در چین به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده سنگ آهن بعید به نظر می رسد اما با توجه 
به سیاست های پولی انبساطی چین احتمال چشم انداز 
مثبت در رشد اقتصادی افزایش یافته است.  مسیر بهبود 
بازار سرمایه از جاده بهبود وضعیت بانكی کشور، بهبود 
قیمت های جهانی و همچنین به نتیجه رسیدن مذاکرات 
هسته ای می گذرد، بنابراین انتظار نمی رود روند کنونی 
بازار سرمایه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای 
و بهبود وضعیت بانكی کشور مسیر همواری داشته باشد. 

عمق بازار

گزارش بازار

معرفی کتاب 

درصدتعدادسهامدار
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3B6.79شرکت آینده سازان رفاه پردیس-سهامی خاص
2B5.74شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-بخش 22

827M1.90موسسه بیمه اجتماعی روستاییان

جدول 1 - ترکیب سهامداران شرکت 1393/03/31

جدول 8

جدول 9

جدول 10

وضعیت معامالت و قیمت سهام
جدول 2 - آمار روزهای منفی

29تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
136تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته 

50درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
56درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته

13رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته
27رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته

جدول 3 - آمار روزهای مثبت
28تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته

91تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
48درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته

37درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
13رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته

42رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
جدول 4 - آمار روزهای معامالت

0روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته
12روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته

58روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
230روزهای با معامله در 12 ماه گذشته

1رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
12رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته

جدول 5 - دفعات معامله
784میانگین دفعات معامالت روزانه در 3 ماه گذشته

846میانگین دفعات معامالت روزانه در 12 ماه گذشته
24رتبه دفعات معامالت روزانه در 3 ماه گذشته

9رتبه دفعات معامالت روزانه در 12 ماه گذشته
667دفعات معامالت در آخرین روز

جدول 6 - ارزش معامالت
B 16.273میانگین ارزش معامالت در 3 ماه گذشته

B 27.147میانگین ارزش معامالت در 12 ماه گذشته
24رتبه ارزش معامالت در 3 ماه گذشته

6رتبه ارزش معامالت در 12 ماه گذشته
B 20.25ارزش معامالت آخرین روز 

جدول 7 - ارزش شرکت
B 105.400.5ارزش شرکت در آخرین روز 

3رتبه ارزش شرکت در آخرین روز

حجم معامالتتاریخ
23.03.941.590M
20.03.941.830M
19.03.943.586M
18.03.941.641M

حجم معامالتتاریخ
17.03.941.275M
16.03.941.363M
12.03.941.641M

نام شرکت
درصد 
مالکیت

بهای تمام شده 
)میلیون ریال(

ارزش کارشناسی 
)میلیون ریال(

4912.585.13612.585.136نفت ستاره خلیج فارس
901.850.794954720پتروشیمی غدیر

171.407.6001.407.600پتروشیمی مروارید
171.065.1956894180پتروشیمی برزویه

171.040.4001.040.400پتروشیمی ایالم
17323.425323.425پتروشیمی مرجان
4.55305.454305.454پتروشیمی باختر

9.80216.5361853973محصوالت کاغذی لطیف
50209.716151195پرسی ایران گاز

53.5193.256481785ایران چوکا
51.20161.215101374سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

17.97150.283150.283صنایع صوب و کاغذ مازندران
36.17101.768101.768صنایع الستیک یزد

365202365202—غیره
19.975.98026716495—جمع

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاریخ 94/01/31
بهای تمام شده پرتفوی بورسی64.903.968
بهای تمام شده پرتفوی خارج بورسی19.975.980

ارزش بازار پرتفوی بورسی117.877.225
ارزش تحلیلی پرتفوی خارج بورسی20.887.510

تفاوت ارزش بازار پرتفوی بورسی از بهای تمام شده52.973.257
تفاوت ارزش تحلیلی پرتفوی خارج بورس از بهای تمام شده6740515

ذخیره ارزش کاهش سرمایه گذاری ها0
جمع حقوق صاحبان سهام46.228.409
ارزش خالص دارایی های شرکت105942181
تعداد سهام شرکت43.500.000

ناو هر سهم2430

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

سعید پوراحمدی

پشوتن مشهوری نژاد
کارشناس بازار سرمایه



دغدغه تولید و مصرف محصوالت 
غذایی س��الم و بدون ضرر تقریبا در 
هم��ه جای دنیا وج��ود دارد. اما این 
نگرانی چطور می تواند به عنوان یک 
فرصت کسب درآمد برای کشاورزان 
مطرح باش��د؟ پاسخ روش��ن اینکه 
اف��رادی که به دنب��ال مصرف غذای 
س��الم و ارگانیک هس��تند حاضر ند 
چن��د برابر پول بیش��تر ب��رای این 

محصوالت پرداخت کنند. 
از این رو در کش��ور های اروپایی، 
کانادا، استرالیا و... قیمت محصوالت 
ارگانیک سه تا هشت برابر محصوالت 
غیر ارگانیک اس��ت. در ایران هم اگر 
گاهی سری به نمایشگاه های عرضه 
محصوالت ارگانی��ک بزنید خواهید 
دید که تعیین رقم های نجومی برای 
قیمت گذاری این محصوالت می تواند 
انگیزه اصلی س��رمایه گذاری در این 
زمینه باشد. به عنوان مثال در کشور 
ما در محیط های روستایی نژاد های 
مرغ بومی وجود دارد که در فرآیندی 
کامال طبیعی و به ص��ورت ارگانیک 

پ��رورش می یابند که فرصت خوبی 
ب��رای س��رمایه گذاری در این زمینه 
اس��ت. از این رو نهاد ها و ارگان های 
مختلفی در قالب طرح های مختلف 
سعی در توس��عه تولیدات روستایی 
در این زمینه داش��ته اند اما هیچ گاه 
موفقی��ت خاص��ی در ای��ن ح��وزه 
حاصل نش��د. مشکل عمده تولیدات 
این بخش ان��دک بودن میزان تولید 
و نب��ود صرفه اقتص��ادی در بخش 
بس��ته بندی و عرضه به بازار اس��ت. 
بس��ته بندی  ش��رکت های  حض��ور 
می توان��د ب��ا اتصال ای��ن واحد های 
تولیدی کوچک ای��ن خأل را جبران 
کن��د. فرام��وش نکنی��د ای��ن یک 
کسب و کار بومی است که می تواند به 

شیوه ای مدرن اداره شود. 
ی��ک  به عن��وان  ش��ما  بنابرای��ن 
راه ان��دازی  در  س��رمایه گذار 
یک��ی از ای��ن ش��رکت ها تنه��ا در 

صنع��ت بس��ته بندی و بازاریابی 
ارگانیک  روستایی   محصوالت 

فعالیت دارید.

کش��اورزی ش��هری عمل کشت، 
پردازش و توزیع مواد غذایی درشهر، 
اطراف ش��هر یا شهرس��تان اس��ت. 
کش��اورزی ش��هری عالوه برکشت 
می توان��د در زمینه ه��ای دامپروری، 
آبزی پ��روری، جنگل��داری و باغبانی 
باش��د. امروزه از این پدیده به عنوان 
ی��ک عامل مثبت در توس��عه بخش 
کشاورزی یاد می شود که از دو طریق 
به امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی 
کمک می کن��د: اول اینک��ه مقدار 
مواد غذای��ی در دس��ترس مردم 
س��اکن در ش��هر را افزایش 

می ده��د. در مرحل��ه دوم اج��ازه 
می ده��د تا س��بزیجات و میوه ها و 
محص��والت غذایی ت��ازه در اختیار 
مصرف کنندگان ش��هری قرار گیرد.  
در رویکرد ه��ای نوی��ن توس��عه ای، 
کش��اورزی ش��هری و نیمه شهری 
به طور کلی به عنوان کشاورزی پایدار 
دیده می شود. از این رو سرمایه گذاری 
و هدف گ��ذاری در این بخش که در 
کشور ما کمتر به آن پرداخته می شود 
ام��ری ض��روری اس��ت و می تواند 

صرفه های اقتصادی بس��یاری را 
به دنبال داشته باشد.

یک��ی از مس��ائل عمده بخش 
کشاورزی در کشور ما خرده مالکی 
و کوچ��ک بودن واحد های تولیدی 
اس��ت.  این امر س��بب می ش��ود تا 
نه تنها در بحث فروش مش��کالتی 
برای تولید کنندگان خرد در بخش 
کش��اورزی مط��رح باش��د، بلکه در 
بخ��ش تامین م��واد اولی��ه تولید و 
نهاده ه��ا نیز مش��کالتی ب��رای این 
واحد ه��ای کوچ��ک وجود داش��ته 
باش��د و ای��ن عامل تا ح��د زیادی 
هزینه ه��ای تولید ای��ن واحد ها را 

افزایش می دهد.
 راه ان��دازی یک وب س��ایت 

تخصص��ی 

خریدوفروش محصوالت کش��اورزی 
نمی تواند ایده ای ناب و تجاری باشد 
که هم بخش��ی از مش��کالت طرف 
تقاضا را حل کند و هم مسائل بخش 
عرض��ه را مرتفع س��ازد البته بورس 
محصوالت کش��اورزی به عنوان یک 
بازار بزرگ مجازی در کش��ور وجود 
دارد اما مش��کالت و س��از و کار های 
ورود به این بازار کار را دش��وار جلوه 
می ده��د.  آنچ��ه مقصود ماس��ت و 
در ای��ن بخش ب��ه آن تاکید داریم 
بازاری آنالین برای خرده فروش��ی 
اس��ت  کش��اورزی  محص��والت 

 که می تواند بس��یار س��ود مند
 باشد.

 ش��اید برای بس��یاری از افراد 
جذاب باشد که مدتی را در مزرعه 
زندگی کنند و به صورت مس��تقیم 
ب��ا فعالیت های کش��اورزی و تولید 

محصول در ارتباط باشند.
از ای��ن رو در برخ��ی کش��ور ها 
از  اس��تفاده  برای  برنامه ریزی هایی 
این پتانسیل جذب گردشگر انجام 

شده است. 
گردش��گری مزرعه ش��اخه ای از 
گردش��گری روس��تا یا گردشگری 
کش��اورزی اس��ت که با مش��ارکت 
گردشگران در فعالیت های کشاورزی 
و روستایی همراه است. در واقع در 
این ش��اخه از توریسم، گردشگران 
عالوه بر بازدید از مناطق روستایی 
و کش��اورزی به صورت فعال در کار 
مزرع��ه و فرآین��د تولی��د حضور 
دارن��د و ب��رای مدت��ی کوتاه 
روس��تایی  افراد  زندگی 

را به صورت واقعی تجربه می کنند 
و از محصوالت تولید ش��ده توسط 

کشاورزان خرید می کنند.
مطابق آمار های بین المللی حدود 
30 درص��د از درآم��د کش��اورزان 
آمریکای��ی از طری��ق گردش��گری 

مزرعه حاصل می شود. 
ع��الوه برای��ن کش��ورهای کانادا 
س��رمایه گذاری های  نیز  استرالیا  و 
بخ��ش ای��ن  در   خوب��ی 

 انج��ام داده اند.  در کش��ور ما نیز 
ب��ا توجه به ش��رایط اقلیمی، آب و 
هوایی و محصوالت متنوعی که در 
فص��ول مختلف س��ال و در نواحی 
مختل��ف قاب��ل کش��ت اس��ت این 
امکان وجود دارد که سرمایه گذاری 
مناس��بی در احی��ای ای��ن صنعت 
صورت گیرد تا زمینه برای کس��ب 
درآم��د و رفاه بیش��تر کش��اورزان 

فراهم شود.
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سرنخ

محصولی که
 قدرش را نمی دانیم

کالف اول
خرما یکی از خوراکی های شیرین با کلی خاصیت 
اس��ت ک��ه طرفداران زیادی ه��م دارد، محصولی که 
در ای��ران ه��م تولی��د نس��بتا خوب��ی دارد و هم  نوع 
مرغوبش به میزان مناس��بی در کشور تولید می شود. 
اما اس��تفاده های مناس��ب از این محصول در کش��ور 
آنچن��ان مطل��وب نبوده اس��ت. در واقع این محصول 
نیاز به فرآوری های پیشرفته ای دارد که بتواند ارزش 

و قیمت آن را بسیار باالتر از وضعیت کنونی ببرد. 
نخستین مشکل در بخش بسته بندی خرماست که 
عموما در کارتن های یک و س��ه کیلویی با طرح های 
مش��ترک در کشور تولید می شود درحالی که مصرف 
باالی این محصول می تواند دلیل خوبی برای تمرکز 
روی نوعی بسته بندی های متنوع و شکیل تر باشد که 
یک برند را از سایر فعاالن حوزه متمایز کند، به عالوه 
جنبه صادراتی خوبی به محصول ببخشد که توانایی 

رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. 
مس��ئله بع��دی ک��ه می ت��وان به خوب��ی روی آن 
س��رمایه گذاری کرد، فرآوری خرماست. انواع چیپس 
خرما، لواش��ک خرما، عس��ل خرما، روغن خرما، شیره 
خرم��ا، خمی��ر خرما و ش��هد خرما همگی محصوالت 
اس��تحصالی از خرم��ا به ش��مار می آین��د که چندان 
توجه��ی ب��ه آنها نش��ده و اغلب در حجم های بس��یار 
کوچ��ک و ناش��ناخته در کارگاه های خانگی در حال 
تولید هس��تند درحالی که خرما منبع تولید قریب به 
15محصول جانبی است که به خوبی در بازار مصرف 
می ش��وند. همچنین ضایعات خرما از جمله هس��ته و 
لیف آن که از فرآوری خرما به دست می آیند می تواند 
به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد. 
در مجم��وع پیش��نهاد م��ا در ای��ن کالف فرآوری 
و بس��ته بندی خرم��ا به عن��وان یک س��رمایه گذاری 
چندوجه��ی اس��ت ک��ه به خوب��ی می توان��د با تنوع 

محصول، یک سرمایه گذاری مطمئن به شمار آید. 

کالف دوم
کالف دوم امروز مربوط به دعوت از سرمایه گذاران 
خارجی در اس��تان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از 
اس��تان های مرزی و امن برای س��رمایه گذاری است. 
به تازگی استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با مدیران 
دو شرکت سرمایه گذاری از کشورهای ترکیه و روسیه، 
آمادگ��ی مدیری��ت اجرایی اس��تان را برای حمایت از 
س��رمایه گذاری های مش��ترک در بخش های مختلف 

اقتصادی اعالم کرده است. 
اسماعیل جبارزاده اظهار داشت: کشورهای همسایه 
دریافته اند که آذربایجان شرقی استانی امن و مستعد 
ب��رای تجارت، س��رمایه گذاری و م��راودات اقتصادی 
اس��ت. وی با اش��اره به رفت و آمد هیات های اقتصادی 
از کش��ورهای مختلف به تبریز و آذربایجان ش��رقی، 
گفت: مدیریت اجرایی اس��تان هیچ محدودیتی برای 
حمایت از س��رمایه گذاری ندارد و برای رفع موانع و 

مشکالت در این زمینه آماده است. 
 تولید و فرآوری نفت کوره در پاالیش��گاه تبریز و 
سرمایه گذاری در حوزه معدن از مهم ترین فرصت های 
س��رمایه گذاری بالقوه در این اس��تان به شمار می آید. 
همچنین س��رمایه گذاری در حوزه کشاورزی و تولید 
محصوالت کش��اورزی به عنوان یکی دیگر از گزینه ها 

با قابلیت سرمایه گذاری به شمار می آید. 
م��ا ه��م در این کالف با توجه به زمینه های موجود 
برای س��رمایه گذاری در این استان به سرمایه گذاران 
خارجی پیشنهاد می دهیم که برای ورود به بازارهای 
اقتصادی و س��رمایه گذاری ایران، اس��تان آذربایجان 
ش��رقی را به عن��وان یک��ی از اولویت های خود در نظر 
بگیرن��د. همچنی��ن در تم��ام عرصه های گفته ش��ده 
از س��رمایه گذاران داخل��ی هم حمایت و پش��تیبانی 

می شود. 

خبر

ایده های کوچک تجاری در کشاورزی

5 اشتباه مالی ناخوشایند اما رایج 
در کسب و کار

فاکتوره��ای زی��ادی را می ت��وان در م��رگ یک 
کس��ب و کار مقصر دانس��ت. بعضی جاه��ا این نبود 
عالقه و تمایل از س��وی مشتری است که کسب و کار 
را زمی��ن می زن��د، ح��ال آنک��ه در جای��ی دیگ��ر 
تاکتیک های اش��تباه در بازاریابی، وضع کس��ب و کار 
را به جاهای باریک می کش��اند. اما ش��اید مهم ترین 
دلیل شکس��ت این روزهای بس��یاری از استارتاپ ها 
و کس��ب و کارهای نوپا نداش��تن آگاهی کافی درباره 
مدیریت مالی کس��ب و کار است. سرمایه گذاری هایی 
که با اش��تباه های گوناگون مالی به مشکالت زیادی 

برمی خورند.
مارک پرایس، نویس��نده حوزه کسب و کار و مدیر 
 ExpertBusinessAdvice ش��رکت  عملی��ات 
در ای��ن ب��اره می گوی��د: »در بس��یاری از نمونه ها، 
اشتباه های مالی نتیجه برنامه ریزی ضعیف در بخش 

مالی و در مرحله شروع کسب و کار است.«
آقای پرایس که خود یک کارآفرین اس��ت می داند 
ک��ه افتادن در دام این بی برنامگی ها چقدر آس��ان و 
رهای��ی از آنها تا چه اندازه س��خت اس��ت. به گفته 
آق��ای پرایس کارآفرین ه��ا قیمت ه��ا و هزینه های 
واقع��ی در هن��گام راه اندازی کس��ب و کار را چندان 
جدی نمی گیرند. در نتیجه با دردهای در حال رشد 
کار خود را آغاز ک��رده و همین طور ادامه می دهند. 
دردهایی که با بودجه های نامناس��ب دردناکی شان 
بیشتر ش��ده و در کس��ب و کار رخنه های سختی را 

پدید می آورند. 
او ک��ه یکی از نویس��ندگان کت��اب »اصول مالی 
کسب و کار« است، در این رهگذر به بیان پنج اشتباه 
رایج مدیریتی از سوی صاحبان کسب وکار پرداخته 
و راه هایی را برای پیش��گیری از این اشتباهات پیش 

روی صاحبان کسب و کارها می گذارد. 

نداشتن نقدینگی کافی به عنوان پس انداز
کارآفرین��ان می دانند که احتم��اال در آینده برای 
س��رمایه گذاری در مجموع��ه ای از کس��ب و کارهای 
خ��ود نی��از به پول دارن��د اما ممکن اس��ت چندین 
ماه طول بکش��د تا به درآمد ثابت برسند. به همین 
خاط��ر در حالی کار خود را آغ��از می کنند که پول 
نقد کافی برای خرج کردن داشته باشند، با فکرهای 
احمقان��ه ای چ��ون »پول ب��ه نحوی خواه��د آمد« 

خودتان را گول نزنید. 
وابستگی بیش از حد به قرض، وام و پول 

دیگران
صاحبان کسب و کار برای راه اندازی کار خود روی 
وام و ق��رض حس��اب ویژه ای باز می کنن��د. این کار 
بالذات خوب اس��ت اما وابستگی بیش از حد به این 
نوع پول دردس��رآفرین خوهد بود. سودی که ساالنه 
روی این وام ه��ا می آید معموال بس��یار باال و گاهی 

کمرشکن است. 
راه تامی��ن مالی ت��ان چه وام باش��د، چ��ه تزریق 
س��رمایه و چه س��رمایه عامل تالش کنید آنقدر زیر 

دین نروید که نتوانید از پسش برآیید. 

نبود مرزبندی میان منابع مالی شخصی و کاری
خیلی وسوس��ه انگیز اس��ت که مرزی برای منابع 
مالی و شخصی نداش��ته باشید اما هرگز تسلیم این 
وسوس��ه نش��وید. جدایی منابع مالی کس��ب و کار از 
همتای شخصی خود باعث می شود تا کار حسابرسی 
و بودجه بندی بس��یار راحت تر شده و محاسبه سود 
و ضررهای واقعی برای کس��ب و کار ساده تر از پیش 

شود. 

از سودهای شخصی نگذشتن
در مراح��ل ابتدایی کس��ب و کار بازگرداندن تمام 
س��ود حاصل از کار ب��ه چرخه کس��ب و کار تصمیم 
س��ختگیرانه ای به نظر می رس��د اما گ��ذر نکردن از 
سودهای شخصی می تواند به منابع مالی شخصی و 

نیز جایگاه خوب مالی تان ضربه وارد کند. 

نداشتن سیستمی سازماندهی شده برای 
حساب های قابل دریافت 

شرایط پرداخت خود را پشت هر فاکتور بنویسید و 
فرآیندی روشن و مشخص در جمع آوری پرداخت ها 
داشته باشید. داشتن چنین سیستمی به شما شانس 
دسترسی به اطالعات پرداخت ها را می دهد. این روند 
را به بخش جدایی ناپذیر کسب و کارتان تبدیل کنید. 

پرای��س همچنین بهترین توصیه برای کارآفرینان 
تازه نفس و عالقه مند را یادگیری از صاحبان قدیمی 
کس��ب و کارها و کارشناسان مالی می داند. او در این 
باره می گوی��د: »یاد گرفتن از دیگ��ران هرگز نباید 
دس��ت کم گرفته ش��ود. ب��ه اعتقاد او دس��تیابی به 
تجربیات دیگران و توصیه ش��نیدن از آنها باید برای 

تازه کارها مثل یک عادت شود. 
در کنار اینها آگاهی از وجه حقوقی و اداری ماجرا 
نیز به پیشگیری از اشتباه های مالی کمک می کند و 
باعث می ش��ود پول ها حساب شده تر در طول مسیر 

خرج شوند.« 

نقطه شروع

عباس نعیم امینی

خبرگ�زاری آریا-مع��اون مال��ی و اقتصاد ش��هری 
افزای��ش  ب��رای  بسترس��ازی  از  ته��ران  ش��هرداری 
س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی در ته��ران خبر داد و 
گفت: توس��عه آین��ده تهران نیاز به حض��ور فعال بخش 

خصوصی دارد. 
به گزارش آری��ا به نقل از روابط عمومی معاونت مالی 
و اقتصاد ش��هری ش��هرداری تهران، قدرت گودرزی در 
بازدید از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شهر تهران تاکید کرد: در سال های اخیر اقدامات خوبی 

در جذب س��رمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده که 
باید توس��عه یابد.  وی در همین زمینه به انعقاد قرارداد 
پروژه های مش��ارکتی با بخش خصوصی اشاره و تصریح 
کرد: حضور بخش خصوصی در اجرای طرح های شهری 

سرعت و کیفیت انجام کار را باال می برد. 
به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران 
بی��ش از 12 هزار میلی��ارد تومان پروژه مش��ارکتی در 
تهران اجرایی ش��ده و پروژه های متعددی نیز در دست 

اقدام است. 

گ��ودرزی س��رعت، دقت و کیفیت را س��ه ش��رط 
اصل��ی در اجرای پروژه ه��ای مش��ارکتی در تهران 
اقتصادی س��ازی  ک��رد:  خاطرنش��ان  و  برش��مرد 
پروژه های ش��هری یکی از سیاس��ت های اصولی در 
شهرداری تهران اس��ت تا بتوان بهبود کیفی شرایط 

زندگی ش��هری را ش��اهد بود. 
در این بازدید گزارش��ی از پروژه های مش��ارکتی شهر 
ته��ران از جمله پروژه ش��هر آفتاب و نی��ز روند حضور 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تهران ارائه شد. 

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مطرح کرد 

بسترسازی سرمایه گذاری بخش خصوصی در تهران

 دهکده توریستی سبالن
در فازهای جدید توسعه می یابد

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی،  صنایع دستی 
و گردشگری استان اردبیل گفت: قرار است بخش های 
مختلف و جدیدی از دهکده توریس��تی س��بالن در 

استان اردبیل توسعه یابد و تقویت شود. 
عس��گر سنگی تصریح کرد: برخالف تفکر سنتی، 
قرارگیری مجموعه س��رمایه گذاری های مش��ابه در 
کن��ار هم س��بب رونق بازار ش��ده و ای��ن بنگاه های 
اقتصادی همجوار با ایجاد یک رقابت مثبت موجب 
هم افزایی، تقویت و تکمیل یکدیگر می شوند. معاون 
س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی،  صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان با بیان اینکه ف��از اول دهکده 
توریس��تی س��بالن ش��امل بهره برداری از مجتمع 
آب درمان��ی زنان��ه و مردانه اس��ت، گف��ت: اجرای 
ویاله��ای اقامتی، هتل، مجتمع تجاری، رس��توران 
س��نتی و کافی شاپ، مس��جد، درمانگاه، ساختمان 
مدیری��ت و پ��ارک در فازهای بع��دی مجموعه یاد 

شده، دیده شده است. 
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با وج�ود تمام تالش ه�ا برای احیا و توس�عه 
کش�اورزی در کش�ور، ب�ه وضوح قاب�ل درک 
اس�ت که در ح�ال حاضر کش�اورزی به عنوان 
یک ش�اخه س�ودآور و رو به رش�د در اقتصاد 
کشور مطرح نیست. مشکالت بخش کشاورزی 
و نب�ود درآم�د قابل قب�ول برای کش�اورزان، 
واس�طه گری و هزینه باالی تولید در این بخش 
همه و همه س�بب ش�ده ت�ا س�یر مهاجرت از 
روس�تا به شهر روند رو به رشدی را دنبال کند. 
مشاهده آمار های مهاجرت در کشور و شاخص 
شهر نشینی به خوبی این روند را اثبات می کند. 
نگاهی ب�ه آمار های جمعیتی مرکز آمار نش�ان 
می دهد که جمعیت روس�تایی ایران در سال90 
برابر 21.4 میلیون نفر بوده است که در سال 85 
این رقم 22.1 میلیون نفر است. برهمین اساس 
جمعیت شهری کش�ور طی سال های 85 تا 90 

از رقم 48.3 به رقم 53.6 میلیون نفر رس�یده 
اس�ت. بنابراین می توان گفت در سال های قبل 
از آن نی�ز ای�ن روند به همین ص�ورت بوده که 
حاکی از یک روند دنباله دار در س�یر مهاجرت 

از روستا به شهر است. 
 چال�ش رون�د و تاثیر مهاجرت از روس�تا به 
شهر بر س�اختارتولیدات کش�اورزی در کشور 
بحث اصلی س�ه دهه گذش�ته در اقتصاد ایران 
است. از سوی دیگر مش�کالت اشتغال شهری 
و در نتیجه رشد فوق العاده جمعیت شهرنشین 
و ع�دم توانای�ی مراکز ش�هری در اس�تفاده یا 
ج�ذب نیروی کاری ک�ه از طریق ای�ن فرآیند 
شهرنش�ینی ایج�اد ش�ده اس�ت، مش�کالت 
بیش�تری را در اقتص�اد ایران به وج�ود آورده 

است. 
از سوی دیگر آمارهای درآمدی خانوار نیز به 
خوبی نش�ان می دهد که روستا نشینان به طور 
متوس�ط هم�واره از درآمد کمتری نس�بت به 

شهرنش�ینان برخوردار بوده اند ک�ه همین امر 
یک�ی از اصلی ترین دالیل مهاجرت از روس�تا 
ب�ه ش�هر عن�وان می ش�ود. از ای�ن رو در این 
نوش�تار قص�د داریم ایده ه�ای کوچک تجاری 
ب�رای افزای�ش درآمد و اش�تغال در روس�تا ها 
را مطرح کنی�م که می تواند به توس�عه جوامع 
روس�تایی و اش�تغال پایدار در روستا ها کمک 
کن�د. برای پاس�خ به این س�وال ک�ه» بهترین 
ایده های کس�ب و کار کش�اورزی برای روستاها 
چه هس�تند« باید قدری در س�اختار درآمدی 

روستا نشینان در کشور تمرکز کنیم.
 از این رو می توان مش�اهده ک�رد که درآمد 
غالب درروس�تا ها از طریق فعالیت های کش�ت 
در ح�وزه  اندک�ی  بخ�ش  و  دام�داری  کار،  و 
گردشگری حاصل می شود. در ادامه به برخی از 
ایده های کسب و کاری پر سود و فرصت هایی که 
مبتنی بر کش�اورزی ش�هری یا روستایی است 

می پردازیم. 

 راه اندازی واحد های بسته بندی
 محصوالت ارگانیک

کشت شهری یا کشاورزی شهری 

گردشگری مزرعه، ایده ای
برای کسب درآمد اضافی

راه اندازی سایت فروش محصوالت کشاورزی 



علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه فراکسیون 
تعاون مجلس معتقد است که در برنامه ششم 
توسعه باید اعتبارات بخش تعاون متناسب با 
س��هم پیش بینی ش��ده این بخش در محقق 
کردن سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور باشد. 
به نظر شما در برنامه ششم توسعه دولت 
باید چ�ه رویکردی در مورد بخش تعاون 
داشته باشد و در این برنامه باید چه میزان 

اعتبار در اختیار این بخش قرار بگیرد؟ 
اعتقاد ما این است که باید در برنامه ششم 
توس��عه دولت توجه بیشتری به بخش تعاون 
کن��د تا این بخش از مهجوریت خارج ش��ود. 
واقعیت این اس��ت ک��ه در حال حاضر بخش 
تعاون به ش��دت مهجور است و نگاه به بخش 
تعاون، نگاه دقیق و درستی نیست و این نگاه 
باید اصالح شود. این نگاه باید به گونه ای اصالح 
شود که بخش تعاون سهم واقعی خود از اقتصاد 

کشور را به دست بیاورد و به سهم 25 درصدی 
خود از اقتصاد برس��د. قاعدتا در برنامه ششم 
توسعه باید اعتبارات بخش تعاون هم متناسب 
با س��هم پیش بینی شده این بخش در محقق 
کردن سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور باشد. 
به طور کلی باید گفت که در س��ال های اخیر، 
دولت نگاه مثبتی به تعاونی ها نداشته است و 
در بودجه سال 94 سهمی را برای بخش تعاون 
قائل نش��د و این در حالی است که مسئوالن 
همواره در سخنرانی های خود بر حمایت از این 
بخش تاکید می کنند اما بخش تعاون نیازمند 

حمایت عملی مسئوالن است. 
در حال حاضر مشکالت تعاونی ها چیست 
و دولت باید در برنامه شش�م توسعه چه 
رویکردی داشته باشد تا حداقل بخشی 

از مشکالت این بخش حل شود؟ 
نخس��تین اش��کال بخش تعاون این است 

که تعاونی ها به شکل صوری تشکیل شده اند 
و فق��ط یک��ی دو نفر به منظور دس��تیابی به 
تسهیالت، این مجموعه ها را اداره می کنند. به 
عبارت دیگر تعداد تعاونی های واقعی در کشور 
بسیار کم است. مشکل دوم بخش تعاون این 
است که این بخش نتوانسته با سایر بخش های 
اقتص��ادی خود را هماهنگ کن��د. به عبارتی 
یک نوع ناهماهنگی بین بخش تعاون و سایر 
بخش ها وج��ود دارد و بخش تع��اون در یک 
فضای مس��تقل حرکت می کند. مشکل سوم 
این است که بخش تعاون به عمد در کشورمان 
نحیف دیده شده و به عبارتی اراده ای برای فربه 
کردن بخش تعاون وجود ندارد. مشکل دیگر 
این اس��ت که در کشور ما برخی از مدیران از 
نردب��ان تعاون باال می روند اما به محض اینکه 
به نقطه مطمئنی متصل می شوند، فورا بخش 
تعاون را به فراموشی می سپارند. یعنی در حالی 

که تعاون فرابخشی اس��ت، به صورت بخشی 
ب��ه آن نگاه می ش��ود و متولی این بخش یک 
وزارتخانه است و در حیطه یک وزارتخانه به آن 
توجه می شود که این یک آسیب جدی برای 
بخش تعاون است. امیدواریم در برنامه ششم 
توسعه این مشکالت در نظر گرفته شود و برای 

رفع آنها چاره ای اندیشیده شود. 
اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساس�ی 
چه تاثیراتی بر بخش تعاون کشور داشته 

است؟ 
همان طور که می دانید واگذاری های صورت 
گرفت��ه در اج��رای اص��ل 44 قانون اساس��ی 
به درس��تی انجام نش��ده اس��ت و بس��یاری از 
شرکت های مشمول اصل 44 به مجموعه های 
شبه دولتی واگذار شده اند. این در حالی است که 
این امکان وجود داشت این شرکت ها به بخش 
تعاونی واگذار شوند اما این اتفاق صورت نگرفت. 

موس��وی الرگان��ی، نای��ب ریی��س 
فراکس��یون تعاون مجلس معتقد است 
برای حل مش��کالت بخش تعاون باید 
در برنامه ششم توسعه 10 هزار میلیارد 
تومان در اختیار این بخش قرار بگیرد و 
500 میلیارد تومان نمی تواند مشکالت 

بخش تعاون را حل کند.
ظاهرا قرار اس�ت در برنامه شش�م 
توس�عه بودجه 500 میلیارد تومانی 
برای بخ�ش تعاون در نظ�ر گرفته 
ش�ود. ب�ه نظر ش�ما ب�ا توج�ه به 
مشکالت موجود در این بخش، این 

میزان بودجه کفایت می کند؟
متاس��فانه در دولت ه��ای مختل��ف 
بخ��ش تعاون مغف��ول مانده اس��ت و 
دولت ها با دید خیلی ضعیف به بخش 
تعاون نگریس��ته اند و توجهی که باید 
به بخش تعاون شود، صورت نمی گیرد 
و این در حالی اس��ت که بخش تعاون 
بس��یار مهم اس��ت و بای��د 25 درصد 
اقتصاد کشور توس��ط این بخش اداره 
و مدیریت شود، اما تاکنون توجه الزم 

به آن شده است.
انتظ��ار از دولت و مجلس این اس��ت 
ک��ه در برنام��ه شش��م که ی��ک قانون 
باالدستی است و می تواند تحولی را در 
بخش تعاون ایج��اد کند، توجه ویژه ای 
به آن ش��ود. باید تا پایان برنامه پنجم 
توسعه نقش 25 درصدی بخش تعاون 
در اقتص��اد محقق می ش��د اما تاکنون 
حدود 5 درصد از این هدف محقق شده 
است. البته انتظار نداریم که یک مرتبه 
به هدف 25 درصدی دست پیدا کنیم 
ام��ا انتظار می رود تحولی در این بخش 
ایجاد شود. قطعا با 500 میلیارد تومان 
نمی توان کاری در مورد بخش تعاون که 
می تواند ضمن اش��تغال زایی، تحولی را 
در تولید ملی به وجود بیاورد، انجام داد. 
اگر قرار باشد اختیارات و مسئولیت های 
بخش تعاون افزایش بیابد، باید امکانات 
در اختیار این بخش قرار بگیرد و باید به 
جای شعار دادن قدم عملیاتی برداشته 

شود.

آنچه قطعی اس��ت ب��ا 500 میلیارد 
تومان اعتبار نمی توان مشکالت بخش 
تع��اون را حل کرد. اگر خواس��تار این 
هس��تیم که تحول��ی نس��بی ایجاد و 
گوشه ای از مشکالت بخش تعاون حل 
ش��ود، حداقل ظرف برنامه پنج س��اله 
شش��م توس��عه باید 10 هزار میلیارد 
توم��ان در اختی��ار بخش تع��اون قرار 
بگیرد تا این بخش بتواند جایگاه واقعی 

خود را به دست بیاورد.
در ح�ال حاض�ر مش�کالت بخش 
تع�اون چیس�ت و ب�رای ح�ل این 
مش�کالت بای�د در برنامه شش�م 

توسعه چه رویکردی اتخاذ شود؟
یک��ی از مهم ترین مش��کالت بخش 
تعاون کمبود بودجه اس��ت، دیگر این 
که حمای��ت جدی از ط��رف دولت از 
بخ��ش تع��اون نمی ش��ود. در وزارت 
عری��ض و طوی��ل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، معاونت��ی ایجاد ش��ده که 
قطعا پاس��خگوی بخش تعاون که باید 
یک چه��ارم اقتصاد کش��ور را مدیریت 
کند، نیس��ت و می بایست برنامه ریزی 
و حمای��ت جدی تری انجام ش��ود. اگر 
در برنامه ششم توس��عه نیز رویکردها 
به گونه ای باش��د ک��ه از بخش تعاون 
حمای��ت ص��ورت گی��رد، بس��یاری از 

مشکالت این بخش حل می شود.
یک��ی از موارد دیگر که باعث ش��ده 
بخش تعاون مغفول بماند این است که 
تعاونی ها فاقد خودباوری هستند. باید 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و 
اتاق تع��اون این خودباوری را در میان 
تعاونی ها ایجاد کنند. در مجلس یکی 
از بزرگ ترین فراکسیون ها، فراکسیون 
تع��اون اس��ت و نماین��دگان مجل��س 
پش��تیبان تعاونی ها هستند. اگر دولت 
احس��اس می کند برای برطرف ش��دن 
نیازهای بخش تع��اون، کمبود قانونی 
وج��ود دارد، الیحه ب��ه مجلس بیاورد 
و مجلس نیز ای��ن آمادگی را دارد که 
کمک کن��د موانع موج��ود و نیازهای 

قانون برطرف شوند.

کام��ران ن��دری، کارش��ناس مس��ائل 
اقتصادی معتقد است که نخستین اقدامی 
که پیش از تدوین برنامه شش��م توس��عه 
باید انجام شود، بازتعریف بخش تعاون در 
اقتصاد و مشخص شدن جایگاه تعاونی در 

اقتصاد کشورمان است. 
در برخی از کش�ورهای دنیا تعاونی ها 
در توسعه اقتصادی نقش ایفا می کنند، 
اما در کش�ور م�ا اینطور نیس�ت. در 
برنامه ششم باید چه رویکردهایی در 
نظر گرفته شود تا تعاونی ها در توسعه 

اقتصادی کشور نقش ایفا کنند؟ 
به نظر من نباید انتظار داش��ته باش��یم 
که ی��ک تعاونی فعالیت توس��عه ای انجام 
ده��د زی��را تعاونی ها نمی توانن��د چندان 
در تولی��د نقش ایفا کنند. در این راس��تا 
نخستین اقدامی که پیش از تدوین برنامه 
شش��م توسعه باید انجام ش��ود، بازتعریف 
بخش تعاون در اقتصاد و مش��خص شدن 
جایگاه تعاونی در اقتصاد کشورمان است. 
زمانی که مش��خص شد بخش تعاون چه 
جایگاهی در اقتصاد می تواند داشته باشد 
و چه نقش��ی را می تواند ایف��ا کند، آنگاه 
می توانیم بگوییم چگونه می توان در برنامه 
شش��م توس��عه به تعاونی ها کمک کرد تا 
نقش و جایگاه بایس��ته خود را به دس��ت 
بیاورن��د. اگر ما به دنبال این هس��تیم که 
در جریان اجرای برنامه شش��م توس��عه از 
طری��ق تعاونی ها تولی��د را تقویت کنیم و 
رش��د اقتصادی به وجود بیاوریم، این کار 
با تعریفی که از تعاونی ارائه دادم، نش��دنی 
است. در اینجا برعکس باید شرکت داری را 
تقویت کنیم اما شرکت داری تعاونی نیست. 
در ش��رکت عده ای سهامدار دور هم جمع 
می ش��وند و یک فعالیت تولیدی را انجام 
دهند و هدف ش��ان حداکثر کردن س��ود 
است. اما هدف از تشکیل تعاونی این است 
که فعالیت های تولیدی با مش��ارکت افراد 
صورت بگیرد و این مشارکت موجب جان 
گرفتن تولید شود. شرکت ها در تولید نقش 
بس��یار مهمی را ایفا می کنند و در کشور 
ما هم همین طور اس��ت اما ش��رکت ها را 
به عنوان تعاونی نمی شناسیم. ولی تعاونی از 

این جهت که می تواند خدماتی با کمترین 
هزینه ممکن را ب��رای گروهی از افراد که 
یکدیگر را می شناسند و به هم اعتماد دارند 
فراهم کند، می تواند نقش و جایگاه مهمی 

در اقتصاد کشور داشته باشد.  
بنابراین اگر تعریف دقیق بخش تعاون و 
جایگاه آن مش��خص شود، به شکل بهتری 
می توان از تعاونی ه��ا حمایت کرد. در حال 
حاضر ش��رایط به گونه ای شده که هر جایی 
می توان��د نام تعاون��ی را بر خ��ود بگذارد و 
فقط به صرف اس��م گذاری، به عنوان تعاونی 
شناخته شود، در صورتی که ممکن است اصال 
تعاونی نباشد و اهداف دیگری داشته باشد. 
متاسفانه این موضوع در قانون تالیف نشده 
که بتوان به صورت دقیق تعاونی های واقعی 
را تشخیص داد. بنابراین به نظر می رسد که 
گام اول پیش از تدوین برنامه ششم توسعه 

باید بازتعریف بخش تعاون باشد. 
به ظاه�ر قرار اس�ت در برنامه شش�م 
توس�عه 500 میلیارد توم�ان اعتبار به 
بخش تعاون اختصاص پیدا کند. به نظر 
ش�ما با توجه به مش�کالت موجود در 
این بخ�ش، این میزان اعتبار می تواند 

پاسخگوی نیازهای این بخش باشد؟ 
در کش��ور ما بخش تعاون در مقایسه با 
بخش دولتی و بخ��ش خصوصی عقب تر 
است و نیاز به کمک بیشتری دارد. مسئله 
اصلی این است که باید یک آسیب شناسی 
انجام و مش��خص ش��ود که چه اتفاقاتی 
موجب ش��ده که بخش تعاون نقش مورد 
انتظار را نداشته باشد. در مورد بودجه مورد 
نیاز بخش تعاون در برنامه شش��م توسعه 
باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از 
مشکالت موجود در اقتصاد به دلیل کمبود 
بودجه و اعتبارات نیست. درواقع مشکالت 
موجود در اقتصاد بیش��تر نرم افزاری است 
که این موضوع شامل حال بخش تعاون نیز 
می شود و بنابراین باید تعریف دقیق تری از 
مشکل ارائه و آسیب شناسی دقیقی انجام 
شود. اغلب مش��کالت بخش تعاون هم از 
جنس منابع مالی نیس��ت و بیشتر از نبود 
ش��ناخت دقیق از این بخش و مش��خص 
نبودن جایگاه آن در اقتصاد ناشی می شود.

جایگاه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه بررسی می شود
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وظایف بخش تعاون شفاف نیست

متاسفانه در کشور ما هنوز ماهیت بخش تعاون 
مش��خص نیس��ت. زمانی ک��ه از تعاون��ی صحبت 
می کنیم آیا منظور این اس��ت که افرادی از بخش 
خصوصی دور هم جمع می شوند و تعاونی تشکیل 
می دهن��د یا اینک��ه دولت در قالب ش��رکت های 
تعاونی، موسس��ه یا واحدی را تاس��یس می کند؟ 
به هر ح��ال ماهیت و تعریف بخ��ش تعاون هنوز 
معلوم نیس��ت. در قانون اساس��ی کش��ورمان سه 
بخش دولت��ی، خصوصی و تعاونی ذکر ش��ده اما 
مشخص نیست که مس��ئولیت این تعاونی را باید 
چه نهاد یا س��ازمانی عهده دار شود. همین موضوع 
س��بب شده که مردم تعاونی را بیشتر از این زاویه 
ببینند که باید منش��ا دولتی داشته و مدیریت آن 
در دس��ت دولت باش��د و دولتمردان از تعاونی ها 

حمایت کنند.
با توجه به این موضوعات به نظر می رس��د باید 
پیش از تدوین برنامه ششم توسعه، مسائل مذکور 
در مورد بخش تعاون مش��خص و معلوم ش��ود که 

این بخش باید عهده دار چه وظیفه ای باشد.
بخ��ش تعاون ب��ه این دلی��ل این ن��ام را یدک 
می کش��د که مناب��ع خرد را جم��ع آوری و هدفی 
غیر از فعالیت دولتی و خصوصی را دنبال می کند. 
ب��ه عنوان مثال، بخش تعاون عهده دار بخش��ی از 
اش��تغال و تولید کش��ور اس��ت اما از آنجا که این 
موضوع نیز چندان شفافیت ندارد، مشخص نیست 
که بای��د چه کس��ی منابع مالی بخ��ش تعاون را 
تامین کند و چون وظیفه این بخش معلوم نیست، 
برنامه ای هم برای آن مترتب نخواهد بود؛ در حالی 
که باید باش��د. به عنوان مثال اگر بخواهیم منابع 
مورد نیاز بخ��ش تعاون را در بودجه یا برنامه های 
توس��عه ای مش��خص کنیم بای��د وظای��ف آن را 
مش��خص کرده و به ص��ورت دقیق بدانیم، در غیر 
این صورت ممکن است بودجه بخش تعاون توسط 
نهاد دیگری گرفته شود زیرا ممکن است این نهاد 
این گونه توجیه کند که منابع بخش تعاون متعلق 
ب��ه وی اس��ت و مش��کالتی در تخصی��ص منابع 
به وج��ود بیاید. بنابراین باید بخش تعاون برنامه و 
هدف داشته و فعالیت های آن مشخص باشد. پس 
باید از طریق برنامه و فعالیت ها میزان منابع مورد 
نی��از بخش تع��اون تعیین ش��ود. در همین رابطه 
منابع مالی بخش تعاون در برنامه شش��م توس��عه 
و همچنی��ن نحوه تخصیص آن در بودجه س��االنه 

مشخص شود. 
در عین حال باید مش��خص ش��ود که قرار است 
این بودجه با چه برنامه های و چه هدفی اختصاص 
پیدا کند و در طی س��ال های اجرای برنامه ششم 
توس��عه تقسیم ش��ود. بنابراین در ش��رایط فعلی 
نمی ت��وان گفت که در برنامه شش��م توس��عه چه 
میزان اعتبار باید ب��ه بخش تعاون اختصاص پیدا 
کند و اگر قرار باش��د از منابع مالی به برنامه ریزی 
برس��یم، باید تخصیص منابع بهینه صورت بگیرد 
که این موضوع هم منتهی به این موضوع می شود 
که مشخص شود بخش تعاون عهده دار چه میزان  
از رش��د اقتصادی است و به چه اندازه اشتغالزایی 

کرده است.
کلم��ه تعاون به معنای همکاری و جمع ش��دن 
س��رمایه های خرد به اضافه سهمی از آورده دولت 
اس��ت، اما اگ��ر بخش تعاون به اندازه کافی رش��د 
نکرده دلیلش این اس��ت که مش��خص نیست این 
بخش چه س��همی را عه��ده دار اس��ت و بنابراین 
نمی توان��د از خود دفاع کند. ضم��ن اینکه متولی 
بخش تعاون معلوم نیس��ت و آیا باید وزارتخانه ای 
مانن��د تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی را متولی آن 

بدانیم یا نهاد دیگری را؟
موضوع دیگر این است که حمایت الزم از بخش 
تعاون انجام نمی ش��ود. اگر مدنظر تعاونی مصرف 
اس��ت پس گروه��ی جمع می ش��وند و وجوهی را 
در صندوق می گذارن��د و کاالهایی را خریداری و 
عرضه می کنند. اما چنانچه موردنظر تعاونی تولید 
باش��د، تع��دادی تولیدکننده اجتم��اع می کنند و 
واحد ب��زرگ تولیدی را تش��کیل می دهند که در 
هزینه ه��ا صرفه جویی کرده و ب��ه بازدهی باالتری 
دست پیدا می کنند. در تعاونی تولید، سرمایه های 
خ��رد، تولید بزرگت��ری را انج��ام می دهد که این 
تولی��د می تواند ی��ا از طری��ق تعاونی های مصرف 
عرض��ه یا صادر ش��ود که در هر دو صورت س��ود 
آن بین اعضای تعاونی تقس��یم می ش��ود. بنابراین 
اگر دولت بخواهد از ش��رکت های تعاونی حمایت 
کند، باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
ورود کاالهای مشابه تولیدات تعاونی ها جلوگیری 
ب��ه عمل آورد که تکلیف این موضوع نیز در برنامه 
ششم توس��عه مش��خص ش��ود. به طور کلی اگر 
مس��ئوالن امر پیش از تدوین برنامه ششم توسعه، 
موارد مذکور در خصوص بخ��ش تعاون را مدنظر 
قرار دهند ش��اید بتوان امیدوار بود که در صورت 
اجرای دقیق این برنامه، مشکالت بخش تعاون نیز 

تا حدود زیادی مرتفع شود. 
ضم��ن اینکه بای��د مس��ئوالن ام��ر در مراحل 
تدوین برنامه شش��م توسعه در مورد بخش تعاون 
نیم نگاهی نیز به برنامه پنجم داشته باشد. زیرا در 
برنامه پنجم توس��عه بس��یاری از موارد مربوط به 
بخش تعاون مانند سایر بخش های اقتصادی مورد 
غفلت واقع ش��د و به مرحله اجرا نرسید. به عنوان 
مث��ال یکی از اه��داف پیش بینی ش��ده در برنامه 
پنجم توسعه این بود که بخش تعاون تا پایان سال 
اجرای ای��ن برنامه، 25درصد از اقتصاد کش��ور را 
برعهده بگیرد که متاسفانه این هدف محقق نشده 
است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه تدابیری 

اتخاذ شود که این هدف جامه عمل بپوشد.

تعاون و توسعه، برادرانی که باید 
آشتی کنند 

دس��ت یافتن به توس��عه برای تمامی کشورهای 
جه��ان به عن��وان فرآین��دی مهم ارزیابی می ش��ود. 
باالرفت��ن ش��اخص های توس��عه در ه��ر کش��ور به 
منزله نزدیک ش��دن به رشد و ش��کوفایی اقتصادی 
است. شاخص های توس��عه برمبنای زیرساخت های 
متعددی رشد می کنند. در نظر گرفتن بخش تعاون 
به عنوان یکی از همین زیرس��اخت ها مدت هاس��ت، 
در دس��تور کار دولت های مختلف قرار گرفته است. 
متأس��فانه در بسیاری از کش��ورها توجه چندانی به 
بخش تعاون نمی شود یا اساساً بخش تعاون چندان 
جدی گرفته نمی ش��ود. تشکیل وزارتخانه ها، ادارات 
و کمپین های توس��عه تعاون و برگزاری کنفرانس ها 
و س��مینارهای مختلف برای بررسی نقش تعاون در 
دولت ها، نش��ان می دهد، این مس��ئله حائز اهمیت 

بسیار است. 

بخش تعاون و جایگاه آن 
تعریف لغ��وی س��ازمان تع��اون در لغت نامه های 
جهانی یک تعریف نس��بتا مش��ترک است؛ سازمانی 
برای توس��عه کس��ب وکار که توس��ط گروهی اداره 
می شود و سودی را به آنان ارائه می دهد. اما در عمل 
بخش تعاون وظایفی پیچیده تر از این تعریف س��اده 
و ابتدایی دارد. نگاه کشورها به بخش تعاون متفاوت 
است، برخی دولت ها در بخش تعاون وزارتخانه های 
مس��تقل دارن��د در حالی ک��ه برخی، س��ازمان های 
خصوصی و ادارات مس��تقلی را برای توس��عه تعاون 
ایج��اد کرده ان��د اما بخش تعاون در اغلب کش��ورها 

قوانین و خط مشی هایی مشابه دارد: 
*همکاری مس��تمر با دیگر س��ازمان های وابسته؛ 

کشاورزی، عمران، رفاه و... 
*ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال 

*تالش در گسترش روابط تعاون بین الملل 
*بستر سازی برای افزایش توسعه اقتصادی 

آنچ��ه بی��ش از هر چیز در بس��یاری از کش��ورها 
مش��هود اس��ت، همکاری بخش تعاون با بخش های 
تج��اری اس��ت. تعامل بخ��ش تعاون و ص��ادرات و 
واردات و تأکید بر حضور بخش تعاون در کنار بخش 
تولید و تجارت، نکته ای مهم است که نشان می دهد 
با بهبود بخش تعاون، این بخش ها هم موفق تر عمل 

خواهند کرد. 

سازمان ملل متحد و آمارهای بخش تعاون 
با وجود آنکه س��ازمان ملل سال هاس��ت بر بخش 
تعاون تأکی��د دارد اما از ده��ه 90 میالدی تاکنون 
این تأکید به ش��کل عملی بیش��تر مش��اهده ش��ده 
اس��ت. برای مثال، اخیراً  س��مینارها و جلسات نقد 
و بررس��ی تعاون در این سازمان به طور مرتب برگزار 
می ش��ود. یکی از گسترده ترین سمینارهای سازمان 
ملل در بخش تعاون در س��ال 2014 میالدی، با نام 
»تعاون و اش��تغال در سایه گزارش های جهانی« و با 
هدف بررس��ی تأثیر بخش تعاون بر رش��د و توسعه 
اقتصادی و افزایش اش��تغال در کشورها برگزار شد. 
طبق گزارش های این س��مینار، ایتالیا از نخس��تین 
کشورهایی است که با تکیه بر بخش تعاون موفق به 
ایجاد اش��تغال شده است. ایاالت متحده با بیشترین 
تعداد اعضا در بخش تعاون و داشتن بیش از 30هزار 
تعاونی در سطح کش��ور رکورددار فعالیت در بخش 
تع��اون اس��ت. در بین کش��ورهای آس��یایی هند و 
ژاپن فعالیت های مثبتی داش��ته اند و ایران به عنوان 
کشوری با اعضای پرتعداد در بخش تعاون و داشتن 
وزارتخانه ای فعال شناخته می شود. همچنین توجه 
بخش تعاون به حوزه کشاورزی در کشورهایی مثل 
ژاپ��ن و موریس قابل توجه اس��ت، اما بخش تعاون 
در برخی کش��ورها در حوزه ساخت و ساز و بهسازی 
زیرس��اخت ها فعال تر هستند، آمارهای سازمال ملل 
نش��ان می دهد، بین س��ال های 2002 تا 2004 در 
س��احل عاج از س��وی وزارت تعاون، میلیون ها دالر 
صرف بازس��ازی و راه اندازی م��دارس، درمانگاه ها و 

جاده های روستایی شده است. 

توجه دولتی و موفقیت ملی
برخی کش��ورهای در حال توسعه، پیشینه چندان 
درخش��انی در ح��وزه تعاون ندارند ام��ا تالش برای 
توس��عه یافتگ��ی، توجه ای��ن کش��ورها را به بخش 
تعاون جلب کرده اس��ت. اوگاندا یکی از کشورهایی 
اس��ت که وضعی��ت در حال گذار اقتص��ادی را طی 
می کند، ش��رکت در مذاک��رات بین الملل��ی تعاون، 
افزایش بازرسی و نظارت در بخش تولیدات داخلی، 
تعامل مدام با بخش محیط زیست، تجارت و کنترل 
کیفیت توس��ط مدیران ارش��د بخش تعاون اوگاندا، 
از راهکاره��ای اخیر دولت این کش��ور ب��رای بهبود 
وضعی��ت توس��عه اقتصادی ب��وده اس��ت. اندونزی 
کش��ور دیگری است که از س��ال 2005 به تصویب 
قوانینی جدی برای ارتقای س��طح تعاون در کش��ور 
پرداخت. این قوانین که به عنوان زیرمجموعه قوانین 
توس��عه و ب��ا نظارت ریاس��ت جمه��وری در بخش 
طرح های توس��عه در اندونزی تدوین ش��دند، شامل 
سیاس��ت گذاری های کوچک و بزرگ��ی بودند که با 

هدف توسعه تعاون تدوین شده بودند. 
*افزایش مشارکت اجتماعی در بخش تعاون 

*هماهنگ��ی فعالیت ه��ای عمران��ی و عملیاتی با 
بودجه های بخش تعاون 

*تهیه گزارش های مستمر در زمینه وضعیت رشد 
تعاون و ارائه آنها به ریاست جمهوری 

*اصالح قوانین آموزش��ی به شاغالن و جویندگان 
کار 

*تنظی��م دس��تورالعمل و اساس��نامه های قاب��ل 
اج��را و دارای کارایی برای ب��ه کار گیری حداکثری 

مشارکت های اجتماعی 
برخی از راهکارهایی هستند که باعث شده اند این 
روزه��ا، دولت اندونزی به عنوان یک��ی از موفق ترین 
دولت ها در بخش تعاون ش��ناخته ش��ده و از سوی 

سازمان ملل مورد تحسین قرار گیرد. 

آزموده دیدگاه

آلبرت بغزیان
گردآوری و ترجمه: رویا پاک سرشتکارشناس اقتصادی

المیرا اکرمی 

چند روز پیش سرپرس�ت دفتر توس�عه تعاون در 
وزارت تع�اون، کار و رف�اه اجتماعی ب�ا اعالم اینکه 
مجل�س ب�رای س�ال جاری 500 میلیارد توم�ان وام 
ارزان قیمت به تعاونی ها اختصاص خواهد داد، تاکید 
کرد که برنامه ششم توسعه با رویکرد تقویت تعاون 

در اقتصاد تدوین می ش�ود. پیم�ان باباخانلو 
تاکید ک�رد که ترویج فرهنگ تعاون، 

توسعه مدیریت و توانمندسازی 
منابع انس�انی تعاونی ها، 

تحکیم تعامالت شبکه ای، تقویت همکاری های بین 
دستگاهی، تامین مشوق ها و منابع مالی، توسعه بازار 
تعاونی ه�ا و تقویت برند و تعمیم نظارت بر تعاونی ها 
از جمل�ه اهداف مدنظر در بخش تعاون اس�ت و این 
راهبردها همسو با تحقق سهم ۲5 درصدی تعاون در 
اقتصاد ملی تعیین ش�ده و برنامه ششم توسعه نیز 

با همین رویکرد تدوین خواهد شد. 

این مقام مس�ئول درباره اعتب�ارات بخش تعاون 
تاکید کرد که مجلس رقمی بالغ بر500 میلیارد تومان 
در سال جاری برای سایر وجوه اداره شده جهت ارائه 
وام ارزان قیم�ت به تعاونی ها اختصاص داده اس�ت. 
این در حالی اس�ت که به اعتقاد برخی از نمایندگان 
مجلس و کارشناس�ان، این می�زان بودجه برای حل 
مش�کالت این بخش کافی نیس�ت. »فرصت امروز« 
در گفت وگ�و با نماین�دگان مجلس و کارشناس�ان 
اقتصادی، جایگاه بخش تعاون و بودجه مورد نیاز این 
بخش در برنامه شش�م توسعه را مورد بررسی 

قرار داده است. 

موسوی الرگانی:
بخش تعاون 10 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد

کامران ندری: 
جایگاه تعاون در اقتصاد بازتعریف شود

علیرضا سلیمی: 
اعتبارات تعاون متناسب با نقش آن در اقتصاد باشد



احسان ابراهیمی
طنزنویس

سخنگوی سابق اوباما در مک دونالد
ــه گـــزارش  بـــ
مقامات  ــرگ،  بلومب
ــــتوران هـــای  رس
زنجیره ای مک دونالد، »رابرت گیبس«، سخنگوی پیشین 
کاخ سفید را مسئول ارتباطات جهانی این شرکت کردند. 
ــال اخیر با  ــتوران های زنجیره ای مک دونالد در چند س رس
ــت  ــدند و قرار اس کاهش فروش و اقبال عمومی مواجه ش
»رابرت گیبس« به رونق گرفتن مجدد آن کمک کند. وی 
همچنین مسئول رسیدگی به امور دولتی شرکت مک دونالد 
نیز خواهد بود. گیبس جایگزین بریجت کافینگ، مسئول 
اسبق ارتباطات جهانی مک دونالد می شود که اوایل سال 
ــرکت  ــتگی کرده بود. ش ــاری اعالم بازنشس ــالدی ج می
ــیله »ریچارد  ــال ۱۹۴۰ )۱۳۱۸( به وس مک دونالد در س
ــارکت »ری کراک« در  ــا مش ــد« و ب ــس مک دونال و موری
سن برناردینوی کالیفرنیا تاسیس شد. این شرکت بیش از 
۳5هزار شعبه در ۱۱۹ کشور دارد و روزانه به ۶۴ میلیون 

مشتری سرویس می دهد. 

گوشی تان را با سایت گوگل انتخاب کنید
ــزارش  گـــ ــه  ب
ــال  ح در  ــو،  یاه
ــی های  گوش حاضر 
ــود دارد. در واقع تعداد  ــازار وج ــادی در ب ــدی زی اندروی
ــی جدید  ــت که انتخاب یک گوش ــدر زیاد اس ــا آنق آنه
ــد. ــل می کن ــوار تبدی ــخت و دش ــه ای س ــه پروس  را ب

ــی  ــی گوش ــی وان ام ۹ پرچمدار جدید اچ تی س  اچ تی س
ــر M8 یک ارتقای  ــا آیا در براب ــت ام ــاده ای اس فوق الع
 G4 کافی به حساب می آید؟ ممکن است عاشق ال جی
ــی با قاب چرمی را برای  ــید اما آیا می توان یک گوش باش
دست کم دو سال تحمل کرد یا آیا G4 بدون قاب چرمی 
ــی اندرویدی مناسب  ــندید؟ انتخاب یک گوش را می پس
می تواند یک چالش باشد، اما گوگل قصد دارد این پروسه 
را ساده کند. این غول آمریکایی وبسایتی را راه اندازی کرده 
که گوشی اندرویدی بعدی شما را انتخاب می کند! پس 
از ورود به این سایت و کلیک روی دکمه شروع از شما 
ــود که از بین ۱2 دسته بندی مختلف که  ــیده می ش پرس
ــی را در قالب عکاسی، گوش  ــما از یک گوش انتظارات ش
ــته بندی  ــت زنی در اینترنت دس دادن به موزیک یا گش
ــورد نظر را انتخاب  ــته م ــرده انتخاب کنید. وقتی دس ک
کردید گوگل می خواهد بداند که این جنبه گوشی چقدر 
ــما اهمیت دارد. چند وقت یک بار تمایل دارید  برای ش
فعالیت ورزشی داشته باشید؟ هر روز؟ چند بار در هفته 
یا کمتر؟ با انتخاب یکی از این موارد و پاسخ به سواالتی 
که سایت از شما می پرسد وارد مرحله جدیدی می شوید. 
زمانی که دست کم سه مرحله را سپری کردید، دکمه ای 
ظاهر می شود که روی آن نوشته شده »گوشی ها را نشان 
بده.« سپس شما اپراتور خود را انتخاب می کنید و سه 
گوشی مقابل تان ظاهر می شود. در این مرحله می توانید 
انتخاب های خود را براساس ابعاد نمایشگر، قیمت و تاریخ 
عرضه گوشی محدود تر کنید. اگر در بازار به دنبال یک 
گوشی جدید اندرویدی هستید و هنوز مورد خاصی را در 
 ذهن ندارید، بد نیست که وبسایت جدید گوگل به آدرس
 www.android.com/phones  را امتحان کنید. 

شاسی بلند جدید چری رونمایی شد
به گزارش رویترز، 
جدید  ــی بلند  شاس
تیگو 5 در نمایشگاه 
چری در امارات عربی متحده رونمایی و تور خاورمیانه ای 
معرفی این خودرو آغاز شد. در این مراسم که با حضور 
مشتریان اماراتی و جمعی از اهالی مطبوعات برگزار شد، 
چری اعالم کرد دو مدل دیگر تیگو 5 را عرضه خواهد کرد 
 CVT 7و گیربکس DVVT که هر دو مجهز به موتور
ــت تصادف که تحت برنامه  ــتند. این خودرو در تس هس
ایمنی C-NCAP چین انجام شد، مدل پنج ستاره شد 
ــد،  ــال 2۰۱۳ به بازار عرضه ش و از زمانی که در اواخر س
ــی بلندهای دیگر این بخش به دلیل  ــایر شاس در میان س
کیفیت عالی و پیکربندی فنی مشتری پسند غوغا کرده 
ــت و بیش از ۱۰۰ هزار خریدار جهانی این خودرو با  اس
گذشت بیش از یک سال از ورود این خودرو به بازار، زبان 
به تمجید آن گشوده اند. تیگو 5 که از سوی بزرگ ترین 
طراحان خودروی جهان از خودروسازانی مانند پورشه و 
ــده و در ساخت آن از آب الهام  ــاخته ش ــدس بنز س مرس

گرفته شده است، استایل جذاب و مد روزی دارد. 

براساس گفته های مدیر کل خدمات مخابراتی استان تهران طی سال گذشته حدود ۱۳۰ 
میلیون تماس با مرکز ۱۱۸ تهران گرفته شده است. از میان تماس های انجام شده در سال 
۱۳۹۳، در مجموع بیش از ۱۱۰ میلیون تماس پاسخگویی شده که رقمی حدود ۸5 درصد 

تماس ها را شامل می شود. 
در سال ۱۳۹۳ مرکز ۱۱۸ شهریورماه بیشترین میزان تماس را داشته و بالغ بر ۱۴ میلیون 
تماس با آن داشته ایم که از این میان بالغ بر ۱۰ میلیون و 5۰۰ هزار تماس پاسخ داده شده 
که حدود 7۴ درصد کل تماس ها می شود. اسفند ماه نیز ماهی بوده که کمترین تماس ها با 
۱۱۸ صورت گرفته و طی این ماه حدود ۹ میلیون و ۱22 هزار تماس با ۱۱۸ داشته ایم که 
از این میان ۸ میلیون و 2۳۰ هزار تماس پاسخ گرفته اند که در نهایت می توان گفت باالی 

۹۰ درصد درخواست های مردم در این مدت پاسخ داده شده است.
در سال گذشته بهترین پاسخگویی ۱۱۸، در آبان ماه بوده که حدود ۹۴ درصد تماس ها 

پاسخگویی شده است. 
ــماره تلفن ثابت در ۱۱۸ تهران  ــاس در حال حاضر بیش از 7میلیون ش بر همین اس
ــماره مالک آن در  ــود هم به طور خودکار ش ــده و هر خط تلفنی که واگذار می ش ثبت ش
این سامانه ثبت می شود مگر آنکه خود مالک بخواهد شماره او ثبت نشود که برای این 
ــود این  ــد در فرم هایی که هنگام خرید خط تلفن به او داده می ش ــرد می توان ــوع ف موض
ــتان تهران یا  ــایت مخابرات اس موضوع را ذکر کرده یا در نهایت از طریق مراجعه به س
ــدن  ــت خود را ثبت کند. کاهش تماس با ۱۱۸ با پولی ش ــترکان درخواس مراکز امور مش
این شماره بسیار اندک بود به گونه ای که می توان گفت این مسئله در میزان تماس های 

مردم با ۱۱۸ تاثیری نداشته است. 

قیمت انواع قهوه و کاکائو
براس�اس گزارش ه�ای به دس�ت آمده در ح�ال حاضر 
8 هزار  240 گرمی تیس�تی  قیم�ت هات چاکل�ت خامه ای 

640 تومان اس�ت. قیمت س�ایر انواع کاکائو و قهوه به  و 
این ش�رح اس�ت:

ــما خوانندگان عزیز. شاید همسن و سال های بنده یادشان نیاید.  ــالم به ش باز هم س
ــن هم اولش یادم نمی آمد. یعنی هنوز هم هر چه زور می زنم یادم نمی آید چون آن  م
ــان می آید شنیده ام قدیم ترها در هر خانه ای  موقع اصال نبودم. ولی از آنهایی که یادش
ــی بچه های کوچک  ــهور نبود، ول ــهور بود! یعنی مش ــرار مش اتاقی بود که به اتاق اس
ــد.  ــم درش قفل بود. فقط گاهی درش باز می ش ــه ه اینطوری فکر می کردند. همیش
ــتیم! این اتاق مهمان عجیب دل کودکان را هوایی می کرد.  کی؟ زمانی که مهمان داش
ــگل  و  تر و تمیز. حاال خود  ــای آنچنانی، ظرف های آنچنانی، فرش خیلی خوش میوه ه
ــدند می دیدند  ــواده باید روی حصیر می خوابیدند و صبح که از خواب بیدار می ش خان
ــده. آنقدر که کیفیت فرش و لحاف و تشک خوب بود! ولی مهمان؟  ــان راه راه ش تن ش
ــاه موز نمی دیدیم. خود  ــالی به ۱2م ــتند جلوی مهمان! بعد خودمان س موز می گذاش
ــیده »شما موز خوردید؟«  ــنیدم که در یک مهمانی طرف پرس بنده از یکی از اقوام ش
ــته موز یک میوه خوردنی است. فکر می کرده  این بنده خدا اصال تا آن زمان نمی دانس
مثل بستنی باید لیسش بزنی. ولی برای اینکه کم نیاورد گفته: »بله! ما معموال موز رو 
ــت! مثل  ــوم اگر دروغ بگویم. به جان خودم عین حقیقت اس پخته می خوریم!« کور ش
ــد: »بابا یه ذره هم تنوع نمی دن  ــه هر کس در مهمانی موز می بیند بگوی ــود ک االن نب
ــتی فکر کنند  ــمی هم بود که وقتی می خواس ــون.« آن زمان تازه یک رس به میوه هاش
پولدار هستی، یا باید عکس های سفر خارجت را نشان می دادی، یا میوه های مارک دار 
می گذاشتی جلوی مردم. اسمش هم بود مهمون نوازی! ولی در واقع اسمش این نیست. 

زبانم الل، دور از جان، رویم به دیوار، اسمش هست »تظاهر!« 
ــان از مد افتاده. ولی مدل  ــتم تظاهر کردن الاقل در بین جوان ــه االن این سیس البت
ــا برج ایفل،  ــای مجازی! یعنی همه ب ــده به دنی ــای واقعی منتقل ش ــدش از دنی جدی
ــتخر الزانیا عکس دارند. برای اینکه مردم یک وقت  آکروپولیس یونان و برج پیزا و اس
ــان سوء تفاهم نشود و فکر نکنند طرف می خواهد کالس بگذارد هم،  خدا ناکرده برای ش
ــتیم با بچه ها می گشتیم مثل  ــند »همین االن یهویی!« یعنی که داش زیرش می نویس
ــی هم بگیریم. ئه! راستی این برج ایفل شیطون  همه روزهای عادی، گفتیم یک عکس
بال پشت سر ما چه کار می کند؟ نگاه کن چطوری برج به این درازی خجالت نمی کشد 
ــد! بعد  ــد! آخی چقدر عکس تصادفی بامزه ای ش ــودش را توی عکس ما جا می کن خ
ــتراک می گذاریم و عجیب با  عکس های جنایات داعش و زلزله ناگوار اندونزی را به اش
ــک مجازی می ریزیم، مخاطب با خودش  آنان همذات پنداری می کنیم. یک جوری اش
ــر خودش نیاورد! بعد می آید  ــوم بروم در خانه اش یک وقت بالیی س می گوید بلند ش

می بیند ما با رکابی و پیژامه نشسته ایم و داریم پلی استیشن بازی می کنیم! 
ــدای ناکرده نگذاریم »تظاهر«. بهتر  ــم این ماجرایی که تعریف کردیم را خ البته اس

است »همین االن یهویی« صدایش بزنیم. 

س�اکنان دوبی می توانند با اس�تفاده از درختان هوشمند به اینترنت وصل شده و تلفن های شان را شارژ کنند. این درختان موسوم به »نخل های هوشمند«، نسخه فناورانه ای از درخت 
نخل بوده که توسط شرکت D-Idea Media در دوبی ارائه شده اند. 

ــتی از  ــاله فهرس ــس همه س ــه فورب مجل
ــدی ثروتمندترین افراد جهان را تهیه  رتبه بن
ــر می کند. این فهرست  و در ماه مارس منتش
ــن افراد را در بر  ــخصات دقیق ای اموال و مش
می گیرد. ما کمی این فهرست را دستکاری و 
جوان هایش را جدا کردیم؛ جوان هایی که در 
ــاد به درآمدی قابل توجه  مدت نه چندان زی
ــیده اند و حاال به فهرست فوربس راه پیدا  رس
کرده اند. البته که منظور از ثروتمندی دارایی 
میلیارددالری است و منظور از جوان فهرست 

زیر ۴۰ ساله هاست. 
ــن جوانی نیست اما نه برای  ۴۰ سالگی س
ــن روی پای خودشان  ــانی که در این س کس
ــی قابل توجهی  ــاال به دارای ــتاده اند و ح ایس
ــت موجود، این  ــیده اند. نکته جالب لیس رس
ــالوه بر اینکه  ــت که افراد حاضر در آن ع اس

سن و سال باالیی ندارند، تجربه چندانی هم 
در روش های جمع کردن ثروت ندارند. اما به 
کمک هدفی روشن، ایده های مبتکرانه و صبر 
ــته اند به جوان ترین میلیاردرهای  کافی توانس

زیر ۴۰ سال جهان تبدیل شوند. 
یوساکو مانزاوا

ــبق گروهی با  ــاکومانزاوا آهنگساز اس یوس
سبک راک و بنیانگذار زوزوتاون، مرکز خرید 
آنالین پوشاک است. ایده چند میلیارد دالری 
یوساکو زمانی پا گرفت که وی در اوایل دهه 
ــی دی و  ــم به فروش آنالین س ۱۹۹۰ تصمی
تی شرت های گروهش گرفت. او پس از آن به 
تاسیس شرکت »استارت تودی« و وب سایت 
فروش آنالین »زوزوتاون« پرداخت. این گونه 
بود که پیاده سازی این ایده نقطه آغاز درآمد 

میلیارددالری یوساکو شد. 

مارک زاکربرگ
ــجوی  ــاله، دانش ــارک زاکربرگ 2۹ س م
کامپیوتر دانشگاه هاروارد است که توانست 
ــان را  ــی جه ــبکه اجتماع ــن ش پرکاربرتری
ــبکه اجتماعی فیس بوک  ــی کند. ش طراح
که امروزه بخشی از زندگی روزمره جمعیت 
ــت،  کثیری از مردم جهان را دربر گرفته اس
ــه ارزش و اعتبارش را مدیون زاکربرگ  هم
است. اگرچه همیشه درباره این موضوع که 
ــتین بار ایده طراحی  ــی برای نخس چه کس
ــبکه اجتماعی را مطرح کرده  ــایت ش وب س
ــت، اختالف نظر وجود دارد اما به هیچ  اس
ــات و ایده های زاکربرگ را  وجه تاثیر زحم
ــوک فعلی نمی توان  ــکل گیری فیس ب در ش

انکار کرد.  
منبع: فوربس

میلیاردرهای جوانی که از هیچ به همه چیز رسیدند

همین االن یهویی

ــاه آوریل،  ــکار در م ــرد بی ــار 2۶2۰۰ ف ــا آم ب
رییس جمهور در مضیقه قرار گرفت. سازمان های 
ــت  ــی از مقام ریاس ــن قدردان ــان ضم کارفرمای
ــتخدام نیروی  ــتار کاهش اس ــوری، خواس جمه

جدید شدند.  
پاسخ دولت در برابر این نهادها، در ۹ ژوئن از 
ــوا اوالند در شرایط اضطراری  این قرار بود: فرانس
قرار گرفته است و خودش این موضوع را به خوبی 
ــا 2۶2۰۰ فرد بیکار به خصوص در ماه  ــد. ب می دان
آوریل، یک منحنی بیکاری تنظیم شده که خالف 
تصورات رییس جمهور نیز نبوده است. در نهایت، 
ــار  ــت آمد که حاصل فش منحنی نزولی ای به دس
ــت که به هیچ  ــک و بزرگی اس ــان کوچ کارفرمای
وجه حاضر به استخدام نیروی جدید نمی شوند. 

نقطه عطف این منحنی کجاست؟ 
ــت با  ــتغال، اولوی ــدد اش ــای مج ــرای احی ب
ــات PMI  و TPE )موسسات مربوط به  موسس
کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط( است که 
ــوا ربسامن، این موسسات  از نظر وزیر کار، فرانس

بیشترین پتانسیل را برای جذب نیرو دارند.  
در همین حال، دولت به منظور برطرف کردن 
مسئله بیکاری، به سیستمی از دستورالعمل های 
ــنتی اقتصادی متوسل شده است. تا جایی که  س
ــت »قرارداد  ــت تصمیم گرفته طبق سیاس دول
ــاعده ها را  ــای مالی«، نرخ مس ــک هزینه ه کم
ــتمی که می تواند نزدیک به  افزایش دهد. سیس
۴5۰هزار نفر متقاضی به اشتغال را از این امتیاز 
بهره مند سازد و باید در ماه آینده، تعداد افرادی 
ــوند به اندازه  ــن امتیاز برخوردار می ش ــه از ای ک

۱۰۰هزار نفر افزایش یابد. 
ــه منظور تنظیم  ــن، ب ــنبه ۹ ژوئ  از روز دوش
ــاوران کار چند  ــن تعرفه، تعداد مش ــرای ای و اج

برابر شد. 

بعد از »فرانسوا ربسامن« چه پیش 
خواهد آمد؟ 

ــرمایه گذاری، هیچ   در این مرحله از بحث س
نهادی ریسک تهیه گزارش حاشیه ای را که فرانسوا 
ــرای انجام این تعرفه در نظر گرفته بود،  ــد ب اوالن
نپذیرفت.  این بازی، با برد و باخت های سیاسی 
ــد و یکی از اعضای »مدف«-   ــویش ش دچار تش
سازمان کارفرمایی فرانسه-  با اشاره به فضای باز 
سیاسی که ریاست جمهوری در اختیارشان قرار 

داده بود، این جریان را دنبال کرد. 
ــازمان  ــاز، یکی از اعضای گروه »س ــر گات پی
ــو  عض ــوان  به عن و  ــه  فرانس ــی  کارفرمای
ــیون عمومی کارفرمایان موسسات  »کنفدراس
ــوا اسلین در یک  ــط«، با فرانس کوچک و متوس
نقطه نظر به توافق رسیدند. این مهم از این قرار 
است: در قرارداد کاری، در جهت کاهش نیروی 

استخدامی، باید تجدید نظر شود. 
تهدید به قرارداد دائمی

نهادها در پی آن هستند که یک نوع قرارداد 
ــت آن در توافق نامه  کاری آکاردئونی که فهرس
ــت، به اجرا درآورند.  ــات لیست شده اس موسس
این قرارداد مورد حمایت کارفرمایانی که توانایی 
ــتخدام نیروی جدید داشتند، قرار گرفت. اما  اس
ــازار کار، پایین آمدن  ــدن ب ــه محض راکد ش ب
ــا پایان یافتن پروژه های  ــای تجاری و ب درآمده
خاص کاری، این معاهده بدون گزارش قبلی به 
وقفه افتاد. این همان چیزی است که »سازمان 
ــه« آن را به عنوان عامل اصلی  کارفرمایی فرانس
ــیون  ــت و »کنفدراس ــن قرارداد دانس ــخ ای فس
ــک و  ــرکت های کوچ ــان ش ــی کارفرمای عموم
متوسط« محتوای قرارداد را تعمیم داد و طرح 
ــرارداد را مطرح کرد. با این  ــن ق ــری از ای کامل ت
حال برخی موسسات مخالفت شان را با این پروژه 
اعالم کردند و حتی برخی از آنان حاضر به گوش 

دادن به خواستار نیروی کارگران نشدند. 

ژان کلود ملی، ایجاد تحول اساسی را در ساختار 
سیاست کشور پیشنهاد داد که از بدتر شدن اوضاع 
اشتغال ممانعت به عمل آید. پاسکال پاواگو، دبیر 
ــیون کارفرمایان، اذعان داشت: »اکنون  کنفدراس
زمان آن رسیده که دولت خود را از خواسته های 
»پیر گاتاز« ساقط کند؛ چراکه هر بار وی تقاضایی 
می کند، خواسته اش از طرف دولت رد نمی شود. 
ــنهاد دیگری که برای بیکاران در درازمدت  پیش
ــت: به جوانانی که زیر  ــد از این قرار اس مطرح ش
25 سال دارند، تا ۸۰ درصد از حداقل دستمزدی 
ــات تعیین می شود، برای این  که از طرف موسس
ــر در نظر بگیرند. این امر با کمک های مالی  قش
ــت انجام می گیرد به این صورت که  ــرف دول از ط
ــات کارفرما داده  ــه به موسس ــی ک در ازای حقوق
می شود، سهام بیمه ملی آنها کسر می شود. با این 
تعرفه- با پرداخت ۱۳میلیارد یورو به موسسات- 
طبق اصولی که قبال در قرارداد تنظیم شده بود، 
ــکال پاواگو به عنوان یکی از  ــد. اما پاس موافقت ش
ــتغال، اذعان داشت که  اعضای کمیته نظارت اش
ــتغال زایی نمی تواند  این عمل هیچ کمکی در اش
داشته باشد و عمال کاری بیهوده است. در کنار این 
جریانات، حل و فصل این مسئله و جلب رضایت 
ــوا اوالند،  ــات برای فرانس تمامی نهادها و موسس
ــاده ای نیست. هر اقدام می تواند نارضایتی  کار س
ــه را به دنبال داشته باشد.  ــازمان یا موسس یک س
قانون »ماکرون« ضمن تنظیم اصالحات، به عنوان 
ــتخدام  معیاری مهم برای به جریان انداختن اس
ــده است. )قانون  ــتغال زایی تلقی ش و احیای اش
»امانوئل ماکرون« بر سه اصل اعتماد، پیچیدگی 
ــده که  و آیین نامه مربوط به گروه صنفی، بنا ش
ــتقبال »سازمان کارفرمایی فرانسه« نیز  مورد اس
ــیاری از نهادها و  ــت( اما امروزه بس قرار گرفته اس
موسسات دریافته اند که به اندازه کافی امکان ایجاد 
یک فضای اعتمادآمیز برای استخدام و جذب نیرو 

وجود ندارد. 

»فرانسوا اوالند« تحت فشار کارفرمایان

ــته از هنر های ممنوعی است که معموال در آن اعمال سلیقه  ــی از آن دس طنز نویس
جای خود را به خالقیت می دهد و معلوم نیست که طنز نویس می خواهد چه موضوعاتی 
را سوژه طنز خود قرار دهد و وقتی می خواهد موضوعی انتخاب کند با خطوط ممنوعه 
ــائل طنز است و  ــود. بنابراین وقتی جهان پیرامون غرق در مس ــیاری روبه رو می ش بس
طنز نویس به دالیل گوناگون نمی تواند یکی از هزاران مسئله موجود را بیان کند، طنز 
تبدیل به امر حاشیه ای می شود و در نتیجه مخاطبی هم نخواهد داشت. با این شرایط 
ــی مانند دیگر جنبه های هنر نمی توان به حداقلی  ــت که از طریق طنزنویس بدیهی اس

از زندگی دست یافت.
ــت و تا قبل از این طنز نویسان را  ــی در کشور ما بسیار جدید اس اصطالح طنز نویس
فکاهی نویس می خواندند. به کوشش اساتید بزرگی همچون عمران صالحی طنز نویسی 
ــت که فیلم ها و نمایش های خنده آور به نام  ــیده اس رواج یافت و حاال کار به جایی رس
ــود، در حالی که دو موضوع متفاوتند. به هر حال در فیلم های  فیلم طنز معرفی می ش
ــر خاص  کمدی اصطالح غلط زیاد داریم و در فیلم های طنز بارها دیده ایم که یک قش

نظیر پزشکان دستاویز طنز قرار می گیرند.
ــد،  ــادی، بازاری های فاس ــار رانت خواران اقتص ــی یک ب ــت که حت ــن درحالی اس ای
رشوه بگیران و اختالس گران سوژه هیچ نمایشی قرار نمی گیرند. البته برخی از پزشکان 
به دلیل فراموش کردن سوگندشان کار پزشکی را به داللی تبدیل کرده اند با این همه 
ــدان بزرگ اقتصادی موضوع نمایش قرار نمی گیرند.  ــش است که چرا مفس جای پرس
این گونه اتفاقات به دلیل سانسور ها و ممیزی هایی است که اعمال می شود و خالقیت 
و آزادی عمل را از طنز نویس می گیرد و طنز را به یک امر حاشیه ای و بی ارزش تبدیل 

می کند و در مواردی هم در خدمت فریب و دروغ قرار می گیرد.
ــود مفاسد اجتماعی در زیر  ــان توجهی نش ــدار های طنزنویس در صورتی که به هش
ــواه تبدیل به دردی عالج ناپذیر  ــش نازک اخالق به جریان درآمده و خواه  ناخ پوش
ــزار پرونده  ــمی 7میلیون و 5۰۰ه ــای رس ــا بر آمار ه ــرای مثال بن ــد. ب خواهد ش
ــور در جریان است که این یک خبر هولناک است  ــراهای کش کالهبرداری در دادس
ــگیری این گونه  ــات فرهنگی از جمله در قالب طنز می تواند اندکی در پیش و اقدام
اتفاقات موثر باشد. با وجود همه این مشکالت در یکی دو سال اخیر اتفاقات خوبی 
ــت که این نشانه  ــی در حال وقوع اس در در حوزه فرهنگ و هنر از جمله طنزنویس

خردگرایی از جانب مسئوالن است.

طنز بدون حاشیه

جدول امروز

فرصت سوزی

سودوکو
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قیمتمحصول

30 هزار تومانقهوه ترک مرغوب مولتی کافه

65 هزار تومانقهوه فوری کالسیک مولتی کافه

8 هزار و 640 تومانهات چاکلت خامه ای 240 گرمی تیستی

15 هزار و 600 تومانکافی میکس خامه ای 480 گرمی تیستی

6 هزار و 280 توماننسکافه ردماگ 50 گرمی نستله

 31 هزار و 500 توماننسکافه 200 گرم گلد نستله

قیمتمحصول

2 هزار و 500 تومانپودر قهوه 50 گرم فرمند

15 هزار تومانکوپا کافی کالسیک 18 گرم 20 عددی

11 هزار تومانهات چاکلت لیوانی 8 عددی پنگوئن

10 هزار و 500 تومانکافی میکس لیوانی 8 عددی پنگوئن

11 هزار 900 تومانپودر کاکائو 125 گرم هینتز

26 هزار و 153 تومانکاپوچینو 375 گرمی بینوزانبیا
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