
 معاون اول رییس جمهور گفت: دولت گذشته 
با بیش��ترین درآمد نفتی بیش��ترین بدهی را به 

وجود آورد. 
اس��حاق جهانگی��ری در مراس��م کلنگ زنی 
آزادراه کنارگ��ذر جنوب��ی تهران ب��ا بیان اینکه 
ای��ران کش��ور پهن��اور و بزرگی اس��ت، گفت: 
اس��تعدادهای زیادی از شرق تا غرب و شمال تا 
جنوب در کشور وجود دارد که باید همه اینها را 

به حرکت در بیاوریم. 
وی با بی��ان اینکه س��واحل مکران، 
نعمتی خدادادی اس��ت ک��ه در اختیار 
کش��ور ما قرار گرفته اس��ت، افزود: اگر 
ه��ر کیلومت��ر از ای��ن س��واحل در هر 
کشوری قرار داش��ت، بیشترین توسعه 

را پیدا می کرد. 
مع��اون اول رییس جمهور ب��ا تأکید 
بر اینکه س��واحل مکران کانون توسعه 
اس��ت، بی��ان ک��رد: این س��واحل باید 
توس��عه یابد و در جهت رف��اه مردم به 

کار گرفته شود. 
جهانگی��ری به  موقعی��ت جغرافیایی 
کش��ور ای��ران اش��اره ک��رد و اف��زود: 
همس��ایگان و کش��ورهای اروپای��ی به 
دنبال حمل و نقل کاال از ایران هس��تند، 
ضمن آنکه برای توس��عه کشور نیاز به 

توسعه حمل و نقل داریم. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه باید 
در بخ��ش حمل و نقل ریل��ی اقدامات جدی تری 
انجام شود، اظهار داشت: با وجود قدمت راه آهن 
در کش��ور حجم حمل و نقل بار و مسافر در این 
بخش بس��یار کم است که بخش عمده ای از آن 

به سیاست های غلط گذشته برمی گردد. 

وی ب��ا بیان اینک��ه راه آهن را ج��ز با حضور 
بخش خصوص��ی نمی ت��وان توس��عه داد، بی��ان 
کرد: در جلس��اتی که برگزار ش��د، ۱۰ کریدور 
اولویت دار در کش��ور مطرح شده که میلیاردها 
دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد، ضمن آنکه بیش 
از ۲۰۰ میلیارد دالر طرح و برنامه تدوین ش��ده 
توسط وزارتخانه ها وجود دارد که آمادگی برای 

شروع عملیات دارند. 

مع��اون اول رییس جمهور با تأکی��د بر اینکه 
ب��رای دوران تحری��م و پ��س از تحری��م پروژه 
 و برنام��ه تعری��ف ش��ده داریم، گف��ت: بیش از 
۶۰ درص��د از ان��رژی کش��ور در حمل و نق��ل و 
مسکن صرف می شود که با صرفه جویی در این 

بخش می توان اقدامات مهمی انجام داد. 

جهانگی��ری ب��ا تأکید ب��ر اینکه ق��رارگاه 
رقی��ب  نبای��د  خاتم االنبی��اء  س��ازندگی 
بخش خصوصی ش��ود، افزود: بخش خصوصی 
نباید احس��اس کند که ق��رارگاه مزاحم آنها 
است، ضمن آنکه آنقدر کشور طرح توسعه ای 
دارد ک��ه حتی برای کش��ورهای خارجی هم 

پروژه وجود دارد. 
وی با بیان اینکه متأسفانه دولت بدهی زیادی 
به پیمانکاران دارد، اظهار داش��ت: 
می گوین��د ک��ه راجع به گذش��ته 
صحبت نکنید ام��ا آن قدر اتفاقات 
تل��خ افت��اده اس��ت ک��ه نمی توان 
به آن اش��اره نک��رد.  مع��اون اول 
رییس جمه��ور تصریح ک��رد: دولت 
گذش��ته در اوج درآمده��ای نفتی 
با بیش��ترین بدهی به دولت بعدی 
داده ش��د و ما بدهی های زیادی به 
پیمان��کاران، بان��ک مرکزی و دیگر 

بخش های کشور داریم. 
جهانگیری با بیان اینکه متأسفانه 
امسال از نظر اقتصادی سال سختی 
بوده و درآمده��ای ما کاهش یافته 
اس��ت، اظهار داش��ت: خوشبختانه 
در قانون رف��ع موانع تولید، مجلس 
اختیاراتی را به دولت داده است که 
امیدواری��م بخش زی��ادی از بدهی 
پیمانکاران را از این محل بپردازیم.  وی تصریح 
کرد: براس��اس بررس��ی هایی، ب��رای ارائه مجوز 
یکه��زار و ۶۰۰ امضا از س��ازمان ها و ارگان های 
مختلف نیاز اس��ت که ب��ه وزارت اقتصاد اعالم 
کردی��م به وس��یله رایزنی با س��ایر دس��تگاه ها 

برخی ها امضاها را لغو کند. 
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شاخص کل بر مدار 
صعود می ماند؟

 عزم دولتی ها
برای حل مشکالت تولیدی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعالم کرد

ارزیابی کارنامه کوتاه کارگروه تسهیل تولید

سبز پررنگ بازار با بازگشایی پاالیشگاهی ها

بازارهای جهانی را از دست داده ایم

 افزوده شدن  »بحران کیفیت«
به مسائل آب کشور

درجا زدن 10 ساله تولید خرما در کشور
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در جریان معامالت روزدوش��نبه 
ب��ازار س��هام ش��اخص کل بورس 
4۶5 واحد رشد و به کانال ۶4 هزار 
واحد صعود ک��رد. در معامالت روز 
گذش��ته به تدریج با غلبه خریداران 
بر فروشندگان س��هام، بازار روندی 
مثب��ت را در پیش گرف��ت. در عین 

حال ط��ی روزگذش��ته همزمان با 
بازگش��ایی نم��اد معامالتی ش��ش 
شرکت پاالیشی، دو نماد معامالتی 
پاالیش نفت بندرعباس با 7۲ واحد 
و پاالیش نفت اصفه��ان با 53 واحد 
افزایش بیش��ترین تأثی��ر مثبت را 
در رشد ش��اخص کل بورس برجای 

گذاشتند. بیشترین حجم معامالت 
س��هام در نم��اد معامالت��ی بان��ک 
ص��ادرات با برجای گذاش��تن ۱۱۶ 
میلی��ون و 577 هزار و 5۲۱ س��هم 
ثبت شد که به نظر می رسید سازمان 
خصوصی سازی اصلی ترین حقوقی 

عرضه کننده در این سهم است. 
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رییس مجلس شـورای اسـالمی با تاکید بر ضرورت حمایت از اصناف و استفاده 
از نظـرات بخش خصوصی برای جهش اقتصادی کشـور گفت: اعتماد به صنوف و 

اتحادیه ها باید اساس حرکت مسئوالن باشد.  علی الریجانی دیروز درهمایش 
روز ملـی اصناف ضمن تبریک به مناسـبت قرارگرفتن در ماه مبارک رمضان 

و ابراز خوشـحالی از حضـور در جمع اصناف کشـور، گفت: برای 
بنده افتخاری است که در روز ملی اصناف دراین جلسه باشکوه...

الریجانی در همایش روز ملی اصناف: 

اعتماد به اصناف اساس حرکت مسئوالن باشد

ریی��س مرک��ز مل��ی خشکس��الی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه از ابتدای 
س��ال آبی جاری تا پایان خرداد میزان بارندگی 
در کشور ۱۸درصد کاهش نشان می دهد، گفت: 
وضعیت بارش در ۹ استان هشداردهنده است. 
ش��اهرخ فاتح در گفت وگو با مهر با بیان این 
مطل��ب اف��زود: میزان بارش در کل کش��ور از 
ابتدای مهرماه ۹3 تا پایان خرداد ۹4، ۱۸۸.5 
میلی مت��ر بوده ک��ه این میزان در مقایس��ه با 
میانگین بلندمدت ۱۸درصد کاهش و نس��بت 
به س��ال گذش��ته ۱4درص��د کاهش نش��ان 

می دهد. 
ب��ه گفته وی، میزان بارندگی در این مدت در 
تهران ۲۲۶.3 میلی مت��ر بوده که این میزان در 
مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۹ درصد کاهش 

و نس��بت به س��ال گذش��ته ۱3 درصد افزایش 
نشان می دهد. 

هرمزگان کم بارش ترین استان کشور 
ریی��س مرک��ز مل��ی خشکس��الی و مدیریت 
بحران س��ازمان هواشناس��ی اظه��ار داش��ت: از 
ابت��دای مهرماه ۹3 تا پایان خرداد ۹4 اس��تان 
هرمزگان با 53درصد کاهش، بوش��هر 4۸درصد 
و البرز 4۱درصد کاهش کم بارش ترین استان ها 

نسبت به میانگین بلندمدت بوده اند. 

 هشدار کمبود بارش
تا پایان سال آبی در 9 استان

فاتح اظهار داشت: پیش بینی ها برای وضعیت 
بارش در کل کش��ور تا پایان س��ال آبی جاری 

 یعنی ابتدای مهرماه ۹4 نش��ان می دهد که در 
۹ استان به لحاظ بارندگی شرایط خوبی نداریم 
و کمب��ود ب��ارش فعلی را ت��ا پایان س��ال آبی 

خواهند داشت. 
به گفته وی، بر این اساس استان های هرمزگان 
و بوش��هر تا پایان س��ال آبی جاری یعنی ابتدای 
مهرماه ۹4 قطعاً 5۰ درصد کاهش بارندگی نسبت 

به میانگین بلندمدت خواهند داشت. 
ریی��س مرک��ز مل��ی خشکس��الی و مدیریت 
ک��رد:  تصری��ح  هواشناس��ی  بحران س��ازمان 
اس��تان های  یعن��ی  دیگ��ر  اس��تان  هف��ت 
سیستان وبلوچس��تان، ایالم، فارس، خوزستان، 
کرمانش��اه، کهگیلوی��ه و بویراحم��د و الب��رز تا 
پایان س��ال آبی جاری حدود 3۰ درصد کاهش 

بارندگی خواهند داشت. 

کاهش 1۸ درصدی بارندگی درکشور

جهانگیری مطرح کرد 

دولت گذشته با بیشترین درآمد نفتی بیشترین بدهی را به وجود آورد

 یک سالگی
تجدید عهد با باورها

روزنام��ه فرصت ام��روز، روزنامه ای که 
فرزندان شما با تعهد دفاع از موجودیت و 
بالندگی بخش خصوصی منتشر می کنند، 
یک ساله شد. ما بر این باور بوده و هستیم 
که رش��د و بلوغ واقع��ی بخش خصوصی 
– ف��ارغ از ش��عارها و هیاهوه��ای اه��ل 
سیاست- منافع ملی و منافع تمام آحاد 

و اقشار جامعه را تامین می کند. 
س��خن گفت��ن از چالش های��ی که در 
یک سال گذش��ته پشت سر گذاشته ایم، 
کم فایده و مالل آور است. به جای آن الزم 
می دانیم تاکید کنیم بازتاب فعالیت خود 
را در میان مخاطبان، بس��یار مثبت و دور 
از انتظار دیده ایم. فعاالن بخش خصوصی 
کمی دیرباورانه-ک��ه باید در این مورد به 
ایش��ان حق داد- به روزنامه خود لبخند 
می زنند و ان��دک اندک ترجیح می دهند 
که حرف هایشان را به این روزنامه بزنند و 
دیدگاه های خود را در صفحات آن ببینند. 
اظهارنظرهای دلگرم کننده، یادداشت ها، 
نقدها و نوشته هایی که از مخاطبان اصلی 
خود و نیز کارشناسان حوزه های مختلف 
دریافت کرده ایم م��ا را بر آن می دارد که 
نه تنها بر عهد نخستین خود پابرجا بمانیم 
بلکه ملتزم باش��یم که تالش، خالقیت و 
دانش خ��ود را بر توس��عه کمی و کیفی 
بیش از پیش روزنامه متمرکز سازیم. این 
در واقع عهد ماست در آستانه آغاز دومین 

سال انتشار روزنامه. 
ما روزنامه خود را همچنان مس��تقل، 
بلندم��دت  مناف��ع  مداف��ع  و  پرب��ار 
بخش خصوصی حفظ خواهیم کرد و در 
ای��ن راه به اصول تجربه ش��ده اقتصادی 
ب��رای فائ��ق آمدن بر مش��کالت موجود 
متک��ی خواهیم ب��ود. »فرص��ت امروز« 
امیدوار اس��ت که ای��ن راه را با همراهی 
و لط��ف خوانندگان دانای خ��ود بهتر و 

سریع تر طی کند. 

شورای سردبیری
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چالش 
نقد تبلیغات

»فرصت امروز« زیر ذره بین 
»فرصت امروز«
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آب  بح��ران  ب��ا   ای��ران 
دس��ت و پنجه ن��رم می کند. 
ک��م آبی یک��ی از بزرگ ترین 
ایرانیان  چالش های پیش روی 
در دو ده��ه آینده خواهد بود. 
اما معاون وزی��ر نیرو در امور 
آب و آبف��ا از اضاف��ه ش��دن 
بح��ران کیفیت به مس��ائل و 

مشکالت آب کشور خبرداد. 
به گ��زارش  »فرصت امروز« 
رحی��م میدان��ی در نشس��تی 
خبری که دیروز به مناس��بت 
هفت��ه  از  روز  نخس��تین 
صرفه جویی در مصرف آب در 
وزارت نیرو برگزار ش��د، بیان 
کرد: بح��ران کیفی��ت آب به 
دلیل رفتارهای انسان با منابع 
آب در حال شکل گیری است. 
مثاًل برداش��ت بی��ش از حد از 
سرشاخه شیرین یک رودخانه 
نیمه شور که قرار است کیفیت 
آب را اص��الح کن��د ی��ا ورود 
زه آب ها ب��ه رودخانه ها به این 
بح��ران دامن می زن��د. ضمن 
 آنکه مس��ئله تغیی��ر اقلیم تا 
20 سال آینده در منطقه وجود 
خواهد داشت و بر کیفیت آب 

تأثیرگذار خواهد بود. 
وی با اش��اره به اینکه مفهوم 
بح��ران آب در کش��ور فق��ط 
معطوف به کاه��ش منابع آب 
شرب شده، تأکید کرد: این نگاه 
نادرست بوده و باید اصالح شود. 
بحران آب با ش��اخص هایی که 
برای توسعه پایدار کشور مدنظر 
قرار دارد، سنجیده می شود و با 
حل شدنی  مقطعی،  بارش های 

نیست. 

عوامل انسانی عامل بروز 
بحران آب

مع��اون وزیر نی��رو در امور 
آب و آبف��ا از وقوع بحران آب 
ش��رب در چهار شهر سنندج، 
بندرعباس، بوش��هر و کرمان 
خب��رداد و وضعیت آب تهران 
رضایت بخش  نس��بتا  نی��ز  را 

توصیف کرد. 
وی با اشاره به اینکه بحران 
آب یک س��اله ایجاد نشده که 
یک س��اله هم حل شود، دلیل 
اصل��ی ب��روز ای��ن معضل در 
کش��ور را عوامل انسانی اعالم 

کرد. 
مع��اون وزیر نی��رو در امور 
آب ادام��ه داد: قانون گری��زی 
و بی نظم��ی س��بب ش��ده تا 
قوانین آب در کشور به خوبی 
اجرا نش��ود. اگر ای��ن قوانین 

ب��ه درس��تی اجرا ش��ده بود، 
از توان  چاه های مجاز بی��ش 
سفره برداش��ت نمی کردند تا 
امروز ش��اهد اضافه برداش��ت 
در  مترمکعب��ی  میلی��ارد   6
زیرزمین��ی  آب  س��فره های 
باش��یم. در دهه ه��ای اخی��ر 
110 میلی��ارد مترمکع��ب از 
ذخایر آب اس��تراتژیک کشور 
را برداش��ت کرده ایم که دلیل 
آن بی انضباطی و قانون گریزی 
زیرزمین��ی  آب  بخ��ش  در 

بوده است. 
وی تأکی��د ک��رد: م��ردم و 
مس��ئوالن بای��د بپذیرند آب 
کش��ور ی��ک مق��دار معینی 
اس��ت و نمی ت��وان ب��ه اندازه 
خواس��ته های آنها آب تأمین 
ک��رد، بنابراین نباید به وزارت 
نیرو فش��ار بیاورن��د که برای 
کاربری ه��ای جدی��د ب��ه هر 
قیمتی آب تأمی��ن کند. زیرا 
تأمی��ن آب ب��رای نیازه��ای 
جدید به مفه��وم تضییع حق 

دیگران است. 
میدان��ی ضع��ف مدیری��ت 
مناب��ع آب را معضلی جهانی 
معرف��ی ک��رد و اف��زود: این 
مس��ئله به مفهوم این نیست 
که وزارت نی��رو ضعیف عمل 
کرده اس��ت، بلکه مس��ئله آب 
یک امر فرابخش��ی بوده و نیاز 
دس��تگاه ها  تمام  همکاری  به 
آب  مناب��ع  مدیری��ت  ب��رای 

داریم. 
وی با اشاره به موفقیت آمیز 
ش��ورای  تش��کیل  ب��ودن 
آبری��ز  حوض��ه  هماهنگ��ی 
شورای  تشکیل  از  زاینده رود، 
مش��ابه در حوضه آبریز کرخه 
خبرداد. مع��اون وزیر نیرو در 

امور آب افزود: در هفته آینده 
هماهنگی  ش��ورای  س��ومین 
در حوض��ه آبریز س��فید رود 

تشکیل خواهد شد. 
اولوی��ت  ک��رد:  بی��ان  وی 
هماهنگی  ش��ورای  تش��کیل 
در حوضه های آبریز براس��اس 
حساس��یت مناطق بوده و در 
جلس��ات ش��ورا، نماین��دگان 
تمام دس��تگاه های مرتبط به 
همراه نمایندگان اس��تانداران 
و کشاورزان حضور می یابند. 

اتمام عملیات بارورسازی 
ابرها

ب��ه گفته میدان��ی عملیات 
ابرها در کش��ور  بارورس��ازی 
برای سال آبی جاری به اتمام 
رسیده  است. در این عملیات 
ب��رای  پ��رواز  س��اعت   207
شناس��ایی و بارورسازی ابرها 

انجام شده است. 
 10 در  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
اس��تان آذربایج��ان ش��رقی، 
فارس،  یزد،  آذربایجان غربی، 
ته��ران،  کرم��ان،  اصفه��ان، 
بختی��اری،  و  چهارمح��ال 
و  بویراحم��د  و  کهگیلوی��ه 
عملیاتی  پروازهای  خوزستان 
انج��ام ش��ده و در خراس��ان 
خراسان ش��مالی  رض��وی، 
عملی��ات  ه��م  کرمانش��اه  و 
شناس��ایی انجام شده است تا 
مناطق مس��تعد تحت پوشش 
عملیات بارورسازی قرار گیرد. 
نتای��ج قطع��ی ای��ن عملیات 
چهار م��اه بعد اع��الم خواهد 
ش��د. اما در بهترین ش��رایط، 
بارورس��ازی ابره��ا بین 10 تا 
15 درصد در وضعیت بارش ها 

تأثیرگذار است. 

تعریف برچسب آب برای 
کاالها

معاون وزی��ر نیرو از تعریف 
برچس��ب آب برای وس��ایلی 
ماش��ین  آبی،  کولرهای  نظیر 
لباسش��ویی، شیرآالت و غیره 
از مصوب��ات اخی��ر  را یک��ی 

شورای عالی آب اعالم کرد. 
وی اف��زود: با ای��ن مصوبه 
کااله��ای  ورود  جل��وی 
کش��ور  ب��ه  غیر اس��تاندارد 
گرفت��ه می ش��ود. ضمن آنکه 
ب��ا هم��کاری وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت از تولی��د 
کاالی غیر استاندارد در کشور 

جلوگیری خواهد شد. 
معاون وزی��ر نیرو همچنین 
از هماهنگ��ی این وزارتخانه با 
اجرای  برای  مهندس��ی  نظام 
پروژه ه��ای بازچرخانی آب در 
مجتمع های مسکونی خبرداد 
و اف��زود: بازچرخان��ی آب در 
انجام  یزد  استان  مجتمع های 
شده و فاضالب مجتمع ها پس 
از تصفیه برای مصارفی نظیر 
باغچه، شست وش��وی  آبیاری 
ماش��ین و غیره به کار گرفته 

می شود. 

تعیین تعرفه آب در وزارت 
اقتصاد

میدانی با اش��اره ب��ه اینکه 
براساس قانون بودجه، تعیین 
تعرف��ه آب و ب��رق ب��ه عهده 
وزارت اقتصاد است، بیان کرد: 
هدف وزارت نی��رو از افزایش 
پلکان��ی آب متمایل  قیم��ت 
کردن م��ردم به مصرف کمتر 
اس��ت و به هیچ وج��ه دنبال 
کس��ب درآمد از محل فروش 

آب نیستیم. 

وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
72 درصد از مشترکان، دارای 
مصرف متع��ادل  )حدود 20 
مترمکع��ب برای ه��ر خانوار( 
هس��تند. ما ت��الش می کنیم 
ب��ا ایج��اد جه��ش در قیمت 
پلکان های دارای مصرف بیش 
از 40 مترمکع��ب آب به ازای 
هر خانوار، مشترکان پرمصرف 
را به س��مت مصرف متعارف 

سوق دهیم. 
معاون وزی��ر نیرو همچنین 
از بازگش��ت مبلغ آبونمان به 
قبوض آب خب��ر داد و گفت: 
مبلغ آبونمان��ی که به قبوض 
 1000 حدود  می شود،  اضافه 

تومان است. 

افزایش بودجه سال 94
افزای��ش  درب��اره  میدان��ی 
بودج��ه وزارت نیرو در س��ال 
94 نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل و نحوه هزینه کرد 
این اعتبارات بیان کرد: بودجه 
سال جاری نسبت به سال قبل 
با رش��د 34 درص��دی مواجه 

بوده است. 
فعالیت ه��ای  اعتب��ارات 
غیر س��ازه ای وزارت نی��رو در 
سال جاری با رشد چشمگیری 

مواجه می شود. 
بودجه طرح تعادل بخش��ی 
دش��ت ها 24 براب��ر ش��ده و 
ب��ه رقم 320 میلی��ون تومان 

رسیده است. 
اولوی��ت  داد:  ادام��ه  وی 
ب��رای  بودج��ه  تخصی��ص 
س��دهای  ب��ه  سدس��ازی 
ب��ا ه��دف تأمی��ن ش��رب و 
پیشرفت فیزیکی باال معطوف 
اعتبار  کمتری��ن  شده اس��ت. 
هم به س��دهای با پیش��رفت 
فیزیکی پایی��ن و بدون هدف 
تأمی��ن آب ش��رب اختصاص 

خواهد یافت. 
میدانی در پاس��خ ب��ه این 
ک��ه چ��را همچون  پرس��ش 
مصرف  پیش��رفته  کشورهای 
روان آب جایگزین سدس��ازی 
این  ک��رد:  تأکید  نمی ش��ود، 
پاسخگو  در کشورهایی  شیوه 
اس��ت ک��ه زم��ان و م��کان 
روان آب ه��ای آنه��ا با مصرف 

همخوانی دارد. 
و  بارش ه��ا  ای��ران  در 
روان آب ها حتی در گیالن هم 
با فصل کش��اورزی همخوانی 
نداش��ته و ناگزیر به سدسازی 

برای ذخیره آب هستیم. 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعالم کرد

افزوده شدن  »بحران کیفیت« به مسائل آب کشور

ماروش س��فکوویچ، نایب رییس 
کمیس��یون اتحادی��ه اروپ��ا ک��ه 
همزمان ریاس��ت اتحادی��ه انرژی 
اروپا را بر عه��ده دارد در گفت وگو 
با رس��انه ها و خبرنگاران در محل 
وزارت خارجه مجارستان اعالم کرد 
ک��ه دوران پیاده س��ازی طرح های 
عظی��م زیربنای��ی در بخش انرژی 
ای��ن اتحادیه به س��ر آمده اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت که حضور نایب 
رییس کمیس��یون اتحادی��ه اروپا 
در مجارس��تان در چارچ��وب تور 
دیپلماتیک وی به منظور گفت وگو 
در زمین��ه اتحادیه انرژی با اعضای 

اتحادیه اروپا بوده است. 
اتحادی��ه انرژی یک اس��تراتژی 
بلند مدت در زمینه انرژی و تغییرات 
آب و هوایی است که توسط اعضای 
اتحادیه اروپا در ماه جاری میالدی 

به تصویب خواهد رسید. 
آقای س��فکوویچ در بوداپس��ت 
گف��ت: »در رابط��ه ب��ا موض��وع 
کنس��ل ش��دن پروژه احداث خط 
لوله ساوت اس��تریم در ماه دسامبر 
تمام��ی  درحالی ک��ه  گذش��ته، 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا توجه 
خود را به اظهارات روسیه و مواضع 
تأمین کننده  به عنوان  این کش��ور 
عم��ده گاز این اتحادی��ه معطوف 
کرده ان��د، موضع ای��ن اتحادیه در 
قبال زیرس��اخت های انتقال گاز به 

اروپا تغییر کرده است.«
رییس اتحادیه انرژی اروپا ادامه 
داد: »دیدگاه بروکس��ل نس��بت به 
امنیت انرژی تغییر کرده و با توجه 
به تجربه ای که از پروژه های ساوت 

اس��تریم و نابوکو به دست آورده ایم 
دیگر نی��ازی ب��ه پروژه های بزرگ 
برای حل تمامی مش��کالت ما در 
حوزه انرژی نیست. اما از پروژه هایی 
ک��ه بتوانیم آنها را مدیریت کرده و 
در کنترل داش��ته باشیم استقبال 

می کنیم.«
به گفته سفکوویچ زیرساخت های 
مربوط به انتقال و پخش انرژی در 
شرق اروپا سیس��تم گازی جنوب 
ش��رق اروپا را به بخش��ی از شبکه 
گازی اروپا تبدیل خواهد کرد. این 
موضوع سبب خواهد شد تا ارتباط 
و اتصال مناس��بی میان شبکه های 
گازی برق��رار ش��ده و امکان ایجاد 
تن��وع در تأمین کنن��دگان انرژی 
فراهم م��ی آورد، بنابراین ما با اتکا 
ب��ه ای��ن زیرس��اخت ها می توانیم 
نی��از خ��ود را از غ��رب،  گاز مورد 
ش��رق جن��وب و ش��مال دریافت 
ک��رده و اطمینان حاصل کنیم که 
کش��ورهایی که در ح��وزه واردات 
ان��رژی منزوی بوده و اتکای زیادی 
به روس��یه به عن��وان تأمین کننده 
اصلی انرژی در اروپا دارند دست کم 
به سه منبع تأمین انرژی دسترسی 
داش��ته باش��ند. به عقیده رییس 
اتحادیه انرژی اروپا گردش و انتقال 
آزادانه گاز میان کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا موضوعی بسیار مهم 

و حیاتی به شمار می رود. 
اتحادیه  رییس کمیسیون  نایب 
اروپ��ا همچنین از مجارس��تان به 
دلی��ل تعهد این کش��ور به امنیت 
منطقه ای انرژی و موضع مسئوالنه 
ای��ن ش��رکت در قب��ال س��اخت 
زیرس��اخت های مربوط به انتقال و 
پخش انرژی تقدی��ر به عمل آورد. 

در همین راستا پیتر ژیجارتو، وزیر 
امورخارجه لهس��تان در کنفرانس 
مطبوعات��ی مش��ترک خ��ود ب��ا 
سفکوویچ گفت: »امنیت انرژی در 
حال حاضر داغ ترین بحث موجود 
در ش��رق و مرک��ز اروپا به ش��مار 
می رود. شرق و مرکز اروپا همچنان 
از وضعی��ت ناپای��دار و نامناس��بی 
به لح��اظ تأمین ان��رژی برخوردار 
ب��وده و این نقاط ضعف باید هرچه 
سریع تر برطرف شوند. ژیجارتو در 
این رابطه افزود: مجارستان مدتی 
اس��ت که تالش های خود را برای 
متصل کردن زیرساخت های انرژی 
منطقه شرق و مرکز اروپا با تمرکز 
بر زیرساخت های گازی آغاز کرده 

است.«
وزیر ام��ور خارجه مجارس��تان 
ادامه داد: »مسئولیت تأمین امنیت 
انرژی شهروندان مجار و همچنین 
انرژی مورد نیاز بخش صنعت این 
کش��ور بر عهده دولت مجارستان 
اس��ت. وی در این رابطه از تعدادی 
از سرمایه گذاری های صورت گرفته 
نظیر متصل کننده شبکه های انرژی 
میان اس��لوواکی و رومانی نام برد و 
به عدم توفیق کرواس��ی و رومانی 
در تحقق پروژه های خود در موعد 

مقرر اشاره کرد.«
ژیجارتو اظهار داشت: »به دلیل 
عناصر ژئوپولیتیکی و منطقه ای ما 
به خوب��ی از چالش های پیش روی 
خ��ود از نقطه نظر امنی��ت انرژی 
آگاه هس��تیم. وی در ای��ن رابطه 
با س��خن گفتن از بح��ران جنگ 
داخلی اوکرای��ن و همچنین عدم 
تمای��ل گازپ��روم ب��ه اس��تفاده از 
زیرساخت های اوکراین برای انتقال 

گاز به اروپا در سال 2019 به برخی 
از این چالش ها پرداخت.«

خارج��ه  وزی��ر  عقی��ده  ب��ه 
مجارس��تان، دول��ت این کش��ور 
وظیف��ه دارد رهب��ری ی��ک خط 
لول��ه گاز اس��تراتژیک و بزرگ را 
در منطقه بر عهده بگیرد که این 
خط لوله مناطق مرکزی اتحادیه 
اروپا را ب��ه ترکیه متصل می کند. 
وی در این رابط��ه گفت: »ترکیه 
نه تنه��ا ب��ه دالی��ل ژئوپولیتیک 
بلک��ه ب��ه دلی��ل حض��ورش در 
نزدیک��ی منطقه اروپ��ای مرکزی 
به مهم تری��ن مرک��ز گاز منطقه 
بدل خواهد شد. بنابراین برقراری 
اتص��ال می��ان ترکی��ه و اروپای 
مرک��زی می تواند موج��ب ایجاد 
تنوع در مسیر و منابع انتقال گاز 

به اروپا شود.«
ژیجارت��و در کنفران��س خبری 
خود با ریی��س اتحادیه انرژی اروپا 
گفت: »چندین طرح بالقوه احداث 
خط لوله وجود دارد که در مورد آنها 
با آقای سفکوویچ به بحث و تبادل 
نظر کردیم، ارزیابی ما از وجود این 
طرح های جایگزین مثبت بوده چرا 
ک��ه این موض��وع می تواند موجب 
افزایش هرچه بیشتر امنیت انرژی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.« 
در همین رابطه وی به پروژه تسال 
اش��اره کرد که توافق نامه آن میان 
مجارستان و کش��ورهای دیگر در 
انتهای م��اه مه  می��الدی به امضا 

رسید. 
اتحادیه  رییس کمیسیون  نایب 
اروپا نیز در این رابطه اظهار داشت: 
»ما کامالً به ای��ن حقیقت واقفیم 
که اتحادی��ه ان��رژی نمی تواند در 

باشد بلکه  بروکس��ل حضور داشته 
باید توسط کش��ورهای عضو و در 
شهرها و شهرس��تان ها و در میان 
جوامع اروپایی ساخته شود چرا که 
موفقیت اتحادیه انرژی به حمایت 

همه جانبه مردم نیازمند است.«
به همی��ن دلیل رییس اتحادیه 
ان��رژی اروپ��ا قصد دارد با س��فر 
به کش��ورهای عضو، به واس��طه 
مذاک��ره و گفت وگو با نمایندگان 
دولت ها، سهامداران، NGO ها و 
نقطه نظرات  شهروندان و شنیدن 
آن��ان و انتظارات ش��ان از اتحادیه 
انرژی ب��ا دیدگاه ها و اولویت های 
آنها در چارچ��وب اتحادیه انرژی 

آشنا شود. 
ب��ا توجه به اعالمیه امضا ش��ده 
توسط مدیران شش شرکت بزرگ 
بین الملل��ی نفتی و تعه��د آنها به 
پیشرفت بیشتر در زمینه تغییرات 
آب و هوای��ی چنانچ��ه دولت ها به 
دنب��ال راه حل جهانی برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای هستند، 
مجله گاز طبیع��ی اروپا از ماروش 
س��فکوویچ، رییس اتحادیه انرژی 
اروپ��ا در زمینه اس��تفاده از گاز به 
منظ��ور حل مش��کل تغییرات آب 
و هوایی و کاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای پرسید که وی در پاسخ 
گفت: »من فکر می کنم گاز طبیعی 
نقش بسیار مهمی در ایجاد تنوع در 
سبد انرژی کشورهای اروپایی ایجاد 
خواهد کرد و این موضوع می تواند 
به تحق��ق برنامه مقابله با تغییرات 
آب و هوایی و کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای از طریق تولید انرژی های 
تجدیدپذی��ر و افزای��ش بهره وری 

انرژی کمک کند. 
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تشدید رقابت ایران و عربستان 
برای کنترل اوپک 

 ایران در ش��رف روان��ه کردن نفت خود ب��ه بازارهای 
جهان��ی و افزودن روزانه یک میلیون بش��که به صادرات 
خود در صورت به امضا رس��یدن توافق هسته ای جامع تا 

ضرب االجل 30 ژوئن است. 
به گزارش ایسنا، بازگشایی شیرهای نفت ایران پس از 
س��ال ها تحریم باعث به راه افتادن یک رقابت شدید بین 
ایران و عربس��تان برای به دس��ت گرفتن کنترل سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت خواهد شد. 
این بازگشت همچنین باعث فشار روی تولیدکنندگان 
پرهزینه نفت شیل در آمریکا خواهد شد که برای رقابت با 
موج بازگشت نفت ایران تالش خواهند کرد و این امر ظرف 

چند ماه به قیمت ها در بازار لطمه خواهد زد. 
اداره اطالعات انرژی آمریکا اخیراً در گزارش های اخیر 
درباره بخش انرژی ایران روی پتانسیل این کشور برای در 
دست گرفتن بازار نفت تأکید کرده است. توافق بین ایران و 
شش قدرت جهانی باعث موج بازگشت شرکت های نفتی 

بین المللی به این کشور خواهد شد. 
اداره اطالعات ان��رژی آمریکا در تازه ترین گزارش خود 
اعالم کرد که این کش��ور در حال برنامه ریزی برای تغییر 
مدل قراردادهای نفتی خود به منظور مشارکت شرکت های 
نفتی بین المللی در تمامی فازهای پروژه های باالدس��تی 
ایران از جمله تولید است. اما تحریم های بین المللی روی 
سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران تأثیر گذاشته 
و فناوری و تخصص مورد نیاز برای توسعه ظرفیت میادین 

نفت و گاز طبیعی ایران را محدود کرده است. 
روزنامه تلگراف در گزارش خود نوشت: میزان پتانسیل 
ایران برای متحول کردن بازارهای انرژی جهان باال است. 
این کش��ور چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان و دومین 
ذخایر بزرگ گاز طبیعی جه��ان را در اختیار دارد. تولید 
نف��ت و گاز در ایران از زمان تش��دید تحریم ها به ش��دت 
کاهش یافته اما بازگشت شرکت های انرژی بین المللی و 
فن��اوری جدید آنها به ایران این ام��کان را خواهد داد که 
از تمام ذخایر طبیعی خود به طور کامل بهره برداری کند. 

براس��اس اعالم اداره اطالعات ان��رژی آمریکا، صادرات 
نف��ت و میعانات گازی ایران در نتیجه تحریم های آمریکا 
و اتحادیه اروپا از روزانه 2 میلیون و 600 هزار بش��که در 
س��ال 2011 ب��ه روزانه حدود یک میلی��ون و 300 هزار 
بشکه در سال 2013 سقوط کرد. صادرات ایران در سال 
2014 روزانه حدود 150 هزار بش��که افزایش یافت و به 
روزانه یک میلیون و 400 هزار بش��که رسید. بزرگ ترین 
خریداران نفت خام و میعانات گازی ایران چین، هند، ژاپن، 

کره جنوبی و ترکیه هستند. 
ایران در اوج تولید نفت خود روزانه بین 5 الی 6 میلیون 
بش��که در روز نفت تولید می کرد و این پتانس��یل را دارد 
که در صورت لغ��و تحریم ها به این ظرفیت بازگردد. این 
افزایش تولید فشار کاهشی قابل توجهی را روی بازار نفت 
که در حال حاضر باوجود عالیم افزایش تقاضای جهانی در 

وضعیت اشباع به سر می برد وارد خواهد کرد.
در صورت امضای توافق نهایی هس��ته ای قیمت نفت 
توان باقی ماندن در س��طوح فعلی 65 دالر در هر بش��که 
را نخواهد داشت. واکنش احتمالی عربستان به این توافق 
تالش برای افزایش تولید و رساندن آن به حداکثر ظرفیت 
12 میلیون بشکه در روز خواهد بود. اگرچه اعضای اوپک 
درباره بازگرداندن سیس��تم سهمیه بندی الزم االجرا برای 
تک تک اعضا در صورت لغو تحریم های ایران و بازگش��ت 
این کش��ور به بازار نف��ت صحبت کرده ان��د، اما مذاکره 
درباره این اقدام دش��وار خواهد بود. ایران در حال شیرین 
کردن مفاد قراردادهای نفتی خود برای شرکت های نفتی 
بین المللی به منظور سرمایه گذاری و توسعه میادین نفتی 
اس��ت. باوجود نگرانی ها درباره ش��رایط سخت حضور در 
ایران شرکت های نفتی امکان حضور در یکی از بزرگ ترین 

حوزه های متعارف نفت جهان را از دست نخواهند داد. 
به گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، ایران اخیراً مدل 
جدیدی از قراردادها موس��وم به قراردادهای نفتی ایران را 
برای جذب ش��رکت هایی همچون رویال داچ شل، توتال 
و بریتیش پترولیوم ارائه کرده است. هدف این چارچوب 
جدید، جذب سرمایه گذاری خارجی با قراردادهایی است 
که شامل مفاد ش��بیه به قراردادهای مشارکت در تولید 
اس��ت. اگرچه مفاد این قرارداد جدید هنوز برای مذاکره 
و تغییرات اعالم نش��ده، گمان م��ی رود که ایران مایل به 
ارائ��ه قرارداده��ای بهتری به ش��رکت های خارجی برای 

سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران است. 

چشم انداز بازار جهانی نفت در 
نیمه دوم 2015 نگران کننده است

خبرگزاری رویترز اعالم کرد، بانک بین المللی مورگان 
استنلی آمریکا، چشم انداز بازار جهانی نفت در نیمه دوم 

2015 را نگران کننده توصیف کرد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا از رویترز، بان��ک بین المللی مورگان 
اس��تنلی آمریکا اعالم کرد، با وجود افزایش شدید تقاضا 
در فصل تابس��تان، 10 میلیون بشکه نفت خام به فروش 
نرفته  )عمدتا از س��وی نیجریه(، دور از ساحل انبار شده 
است و چش��م انداز قیمت نفت در نیمه دوم سال 2015 
را ب��ه خطر می اندازد. بنابه اعالم ای��ن بانک، اگر با وجود 
افزایش قابل توجه تقاضا، اینقدر محموله مازاد وجود دارد، 
چشم انداز نفت در فصل پاییز که عرضه نفت خام افزایش 
و تقاضای بنزین کاهش می یابد، نگران کننده خواهد بود. 

با این حال، روز دوش��نبه ب��ا کاهش نگرانی ها در مورد 
بحران بدهی یونان، قیمت نفت در بازارهای جهانی اندکی 

باال رفت. 
پ��س از آنکه یک کمیس��یون رس��می اروپایی اعالم 
کرد آخرین پیش��نهاد یونان، پایه خوبی برای پیش��رفت 
گفت وگوها در روز جاری اس��ت، قیمت نفت که در اوایل 

وقت دیروز کاهش یافته بود، بار دیگر افزایش پیدا کرد. 
قیمت نف��ت جمعه گذش��ته در بازار لن��دن به دلیل 
شکس��ت گفت وگوها در مورد بحران بدهی یونان، تقریباً 

2 درصد کاهش پیدا کرد. 
قیمت نفت برنت ب��رای تحویل در م��اه اوت  )مرداد( 
در س��اعت 05:59 صبح به وق��ت گرینویچ در بازار لندن 
8 درصد باال رفت و به 63.10 دالر در هر بشکه رسید. در 
اوایل وقت امروز وقتی بازارهای آسیایی باز شدند، قیمت 
نفت در بازار لندن 52 سنت کاهش پیدا کرد. قیمت نفت 
ب��رای تحویل در ماه ژوئن در ب��ازار نایمکس نیویورک با 

شش سنت افزایش، به 59.67 دالر در هر بشکه رسید. 

توجیه اقتصادی ساخت پاالیشگاه های کوچک
 سود پاالیش میعانات گازی بیش از 

2 برابر نفت خام است

مسئول طرح پاالیشگاه های کوچک در پژوهشگاه 
صنعت نفت با اشاره به اینکه پاالیشگاه های کوچک 
الگوی ساده تری نسبت به نمونه های متداول دارند، 
اظهار کرد: سوددهی پاالیشگاه های کوچک بیش از 

45 درصد است. 
س��یدجاوید روییایی، در گفت وگو با شانا با اشاره 
به اینکه پاالیش��گاه های متداول کش��ور که در آنها 
از نفت خ��ام اس��تفاده می ش��ود، ح��دود 20 درصد 
س��وددهی دارند، گفت: س��وددهی پاالیش��گاه های 
کوچک با خ��وراک میعانات گازی در کش��ور باالی 
45 درصد اس��ت که دوره بازگشت سرمایه کمتر از 

2.5 سال است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بخش خصوصی س��رمایه گذار 
س��اخت پاالیش��گاه های کوچک اس��ت، یادآور شد: 
س��رمایه گذاری مورد نیاز پاالیش��گاه های کوچک با 
ظرفی��ت پایین، حدود 2میلی��ون دالر تا 5 میلیون 
دالر و در واحدهای با ظرفیت باالتر، براساس الگوی 
پاالیشگاهی و واحدهای ارتقا حدود 25 میلیون دالر 

تا 100 میلیون دالر است. 
روییایی با اش��اره به اینکه پاالیشگاه های سیراف، 
پاالیش��گاه های میعان��ات گازی ب��ا ظرفیت 60هزار 
بش��که ای هس��تند که جزو پاالیش��گاه های کوچک 
نیس��تند، اظه��ار ک��رد: الگ��وی پاالیش��گاهی آنها 
مشابه پاالیش��گاه های متداول، تصفیه هیدروژنی را 
پس از ب��رج تقطیر انجام می دهن��د و اگر بخواهیم 
گازویی��ل آنه��ا نی��ز در حد اس��تاندارد یورو باش��د 
حداق��ل به دو یا س��ه واحد تصفی��ه هیدروژنی نیاز 
 دارد و پیچیدگی ه��ای پاالیش��گاه های معم��ول را 

خواهد داشت. 
به گزارش ش��انا، در طرح پاالیش��گاه های کوچک 
پژوهشگاه صنعت نفت، ابتدا گوگردزدایی یا تصفیه 
خوراک انجام می ش��ود و س��پس تقطیر، به همین 
دلیل ضمن جلوگیری از خوردگی با کاهش هزینه ها 

ارزش افزوده آن بیشتر می شود. 
پاالیش��گاه های متداول، الگ��وی پیچیده ای دارند 
و هزینه س��رمایه گذاری در ساخت پاالیشگاه بسیار 
باالس��ت که به طور معمول در توان بخش خصوصی 
نیس��ت؛ همچنین امکان تخصیص خوراک نفت خام 

نیز وابسته به سیاست های دولت است. 
پژوهش��گاه صنعت نف��ت به عنوان ب��ازوی علمی 
پژوهشی، طراحی و مهندسی ساخت پاالیشگاه های 
کوچک با هدف تولی��د محصوالت مفید و باکیفیت 

وارد این عرصه شده است. 

عالقه مندی شرکت گازپروم نفت 
روسیه برای همکاری با ایران

رییس شرکت  »گازپروم نفت« وابسته به گازپروم 
روس��یه از عالقه مندی این شرکت برای همکاری با 

ایران خبر داد. 
به گزارش ایرنا،  »الکساندر دیوکوف« روز یکشنبه 
در گفت وگ��و با خبرنگاران با بیان اینکه مش��ارکت 
ایران برای تمام شرکت ها جالب است، گفت: شرکت 
گازپ��روم نفت نی��ز برای همکاری با ای��ران تمایل و 
عالقه مندی دارد؛ زیرا در این منطقه حضور داریم و 

در طرح های عراق مشارکت می کنیم. 
وی افزود: ب��رای گازپروم نف��ت، جذابیت کار در 
ایران به ش��رایط کار در این کش��ور بستگی خواهد 
داشت؛ به این دلیل طرف ایرانی باید شرایط کاری را 

تعیین و فرمول بندی کند. 
دیوکوف معتقد است که در صورت لغو تحریم های 
ضد ایرانی حجم اضافی نفت وارد بازار جهانی خواهد 
شد، اما این موضوع تأثیری بر سطح قیمت های نفت 

در عرصه بین المللی نخواهد گذاشت. 
وی گفت: البته حجم نفتی که توس��ط ایران وارد 
بازار خواهد ش��د قابل توجه است، اما تا آن حد زیاد 
نیس��ت که بتواند به طور جدی بر سطح قیمت های 

جهانی نفت تأثیر بگذارد. 
ش��رکت گازپ��روم نفت  )ب��ازوی نفتی ش��رکت 
گازپروم روسیه( چهارمین شرکت نفت روسیه است. 
این ش��رکت اخیراً در گزارش��ی اع��الم کرد: کل 
ذخایر اثبات ش��ده و احتمالی این ش��رکت در سال 
2014 میالدی و براساس استانداردهای بین المللی 
 international(  اس پ��ی ی��ی- پ��ی آر ام اس
SPE-PRMS standards(  در مقایس��ه با سال 
2013 میالدی 5/11 درصد افزایش یافته و به 55/2 

میلیارد تن معادل نفت بوده است. 
گازپ��روم نفت، س��االنه 66 میلیون تن نفت تولید 

کرده است. 
مقام های ش��رکت گازپروم در یک س��ال اخیر از 
آمادگی این شرکت برای مشارکت با ایران در عرصه 
انرژی پس از لغو تحریم ها در مورد کش��ورمان خبر 

داده اند. 
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ترجمه: معراج آگاهی



نیمه اردیبهش��ت ماه س��ال 
ج��اری بود که اس����ح���اق 
اول  مع��اون  جهانگی��ری، 
رییس جمهور از تصمیم گیری 
تش��کیل  ب��رای  دول��ت 
کارگ��روه رفع موان��ع تولید و 
س��رمایه گذاری در اس��تان ها  
خب��ر داد؛ کارگروه های��ی که 
به ریاس��ت استاندار و با حضور 
مسئوالن استانی دستگاه های 
مرتبط و بانک ها تشکیل شوند 
و به رفع مش��کالت واحدهای 

صنعتی و تولیدی بپردازند. 
کارگروه های  تشکیل  سابقه 
اقتص��ادی، در تاری��خ اقتصاد 
ای��ران بس��یار طوالن��ی و پر و 
پیمان است، نمونه بارز آنها در 
همین چند س��ال اخیر شورای 
گفت و گو، کارگروه اش��تغال و 
س��رمایه گذاری، شورای عالی 
ص��ادرات و س��تاد تس��هیل و 
کمیس��یون های تخصصی اتاق 
بازرگان��ی هس��تند که کارنامه 
فعالی��ت آنها چن��دان به مذاق 
بخش خصوصی خوش نیامده، 
به غیر ش��ورای گفت و گو که در 
دولت یازدهم شکل منظم تری 
ب��ه خود گرف��ت و به توفیقات 
بیشتری دست پیدا کرد، مابقی 
این س��تادها و شوراها در عمل 

کار چندانی از پیش نبردند. 
همین تاریخچه کارگروه های 
ای��ن چنین��ی بود ک��ه موجب 
ش��د بخش خصوصی در همان 
ابتدای صحبت از تشکیل ستاد 
تس��هیل تولی��د، در مقابل آن 
جبه��ه بگی��رد و نا امیدوارانه به 
آن بنگرد. مثال محسن احتشام، 
رییس اتاق بازرگانی خراس��ان 
جنوب��ی، همزمان ب��ا اعالم این 

خب��ر، درباره آینده این کارگروه 
ب��ه »فرصت ام��روز« گفت:  »ما 
ب��ه اندازه کاف��ی از این عناوین 
داری��م. به اعتقاد من تش��کیل 
ی��ک کارگ��روه بانک��ی بهترین 
راه ح��ل ب��رای رفع مش��کالت 
تولید اس��ت، در غیر این صورت 
وقتی بودجه ای برای رفع موانع 
تولید اختصاص داده نمی شود، 
نم��ی توان مش��کالت تولید را 
رف��ع کرد. در ابت��دا دولت باید 
مشکالت تولید را بشناسد و برای 
حل این مش��کالت منابع مالی 
اختص��اص دهد، اگ��ر این گونه 
نباشد این نوع کارگروه ها راه به 

جایی نمی برند.«
حاال با گذشت یک ماه و نیم 
از اعالم ای��ن خبر، محمدرضا 
صنع��ت،  وزی��ر  نعم��ت زاده، 
معدن و تجارت از تشکیل این 
کارگروه ه��ا و فعالی��ت آنها در 
استان ها خبر می دهد. به گفته 
نعم��ت زاده کارگروه تس��هیل 

تولید در س��ه استان خراسان، 
اصفهان و همدان فعالیت خود 
را آغاز کرده است. حاال پرسش 
اینجاس��ت که کارنامه فعالیتی 
این کارگروه ها فقط به تشکیل 
جلس��ه ختم شده یا نتیجه ای 

هم در بر داشته است؟ 
اس��رافیل احمدی��ه، رییس 
مع��دن  صنع��ت،  س��ازمان 
و تج��ارت اصفه��ان درب��اره 
عملکرد این ستاد در اصفهان، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
اب��الغ  از  پ��س  »بالفاصل��ه 
دس��تورالعمل هی��أت دول��ت 
مبنی بر تش��کیل این کارگروه 
در س��طح استان، ما فعالیت را 
شروع کردیم. نخستین جلسه 
با حضور اس��تاندار برگزار شد 
و کارگروه ه��ای زیرمجموع��ه 
فرع��ی نیز تش��کیل ش��د. ما 
بررس��ی های دقی��ق را درباره 
تولیدی  واحدهای  مش��کالت 
انج��ام داده ای��م و ت��ا آنجا که 

در ت��وان این کارگروه اس��ت، 
در ح��ال برطرف ک��ردن این 

مشکالت هستیم.«
او ادام��ه داد: »تاکن��ون دو 
جلسه اصلی با حضور استاندار 
و هفت جلس��ه با کارگروه های 
زیرمجموع��ه تش��کیل ش��ده 
است. 15 مورد در این جلسات 
مطرح ش��ده که بیشتر مرتبط 
با مشکالت نقدینگی واحدهای 
تولیدی بوده و به نتیجه خوبی 
رس��یده و در برخی از موارد از 
بانک ها برای واحدهای تولیدی 

مهلت گرفته شده است.«
حمیدرض��ا فروت��ن، رییس 
س��ازمان صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت هم��دان نی��ز در این 
زمین��ه در گفت و گو با »فرصت 
ام��روز« بی��ان می کند: »پیش 
از تش��کیل این کارگروه، ما با 
حمایت استاندار همدان، تمام 
واحدهایی را که معوقات بانکی 
داشتند و به همین دلیل گاهی 

تعطیل ش��ده و دچار مش��کل 
شده بودند، دسته بندی کردیم 
و براس��اس میزان بدهی ها 77 
واحد تولیدی مشخص شدند. 
پ��س از آن ب��ا پیگی��ری آقای 
کارگروه  تش��کیل  نعمت زاده، 
تس��هیل تولید در دس��تور کار 
ق��رار گرف��ت و اکنون هفته ای 
دو ب��ار این جلس��ه ب��ا حضور 
اس��تاندار تش��کیل می ش��ود 
و مش��کالت ای��ن واحده��ای 
تولی��دی در ای��ن کارگروه در 

حال پیگیری است.«

نقدینگی همچنان سد راه 
تولید

کارگ��روه تس��هیل تولید، با 
هدف شناسایی بهتر مشکالت 
تولید و حل سریع تر مشکالت 
واحده��ای تولیدی، تش��کیل 
ش��ده اس��ت. اما وقتی به بطن 
ماج��را به ص��ورت دقی��ق نگاه 
می کنیم، مشکل جدی دیگری 
ب��ه غی��ر از نقدینگ��ی و رکود 

موجود در بازار نمی بینیم. 
احمدی��ه درباره مش��کالت 
واحده��ای تولی��دی اس��تان 
می کن��د:  اظه��ار  اصفه��ان 
»نقدینگی و سرمایه در گردش 
مهم تری��ن مش��کل واحدهای 
تولی��دی فع��ال و طرح ه��ای 
در ح��ال راه اندازی اس��ت که 
امیدواری��م در ای��ن کارگ��روه 

بتوانیم آن را برطرف کنیم.«
بزرگ تری��ن  نی��ز  فروت��ن 
مش��کل واحده��ای تولی��دی 
کمب��ود  را  هم��دان  اس��تان 
نقدینگ��ی و نبود بازار می داند 
ک��ه آن را خط��ری جدی برای 
واحدهای تولیدی این اس��تان 

تلقی می کند. 

ارزیابی کارنامه کوتاه کارگروه تسهیل تولید

عزم دولتی ها برای حل مشکالت تولیدی

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��ا بی��ان اینکه 17 درص��د تولید 
ناخال��ص مل��ی توس��ط اصناف 
صورت می گیرد، بر ضرورت ایجاد 
بان��ک اصناف به عنوان یک بانک 
تخصصی در این حوزه تاکید کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محمدرضا 
نعمت زاده دیروز در مراس��م روز 
اصن��اف، افزود: بحث ایجاد بانک 
اصناف از مدت ها قبل مطرح بوده 
ک��ه ض��رورت دارد ای��ن موضوع 

هرچه سریع تر عملیاتی شود. 
وی اف��زود: ات��اق اصناف ایران 
بای��د موض��وع راه ان��دازی بانک 
اصن��اف را در دس��تور کار خ��ود 
قرار دهد تا یک بانک با ش��رایط 
اس��المی و وی��ژه در ای��ن حوزه 

فعالیت خود را آغاز کند. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه اغلب سیاس��ت ها و 
برنامه های کش��ور توسط اصناف 
اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: 
چنانچ��ه بتوانیم قانونگرایی را در 
اصناف پیاده س��ازی کنیم به نفع 
اصن��اف، مصرف کنن��دگان و در 
جهت ایجاد جامعه مدنی خواهد 

بود. 
نعم��ت زاده س��پس اصناف را 
حلق��ه اتصال قوه حاکمه با مردم 
دانس��ت و اف��زود: در حال��ی که 
عن��وان ب��ازار و بازارچه یک واژه 
فارس��ی است، در اغلب شهرهای 
کش��ور آث��ار آن همچنان وجود 

دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه نخس��تین 
موض��وع در ح��وزه اصناف، توجه 
ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی 
در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ 
و اخ��الق اجتماعی اس��ت، اظهار 
داش��ت: ای��ران 3 میلی��ون مرکز 
آم��اده در بخ��ش صنفی دارد که 
این مراکز می توانند مروج اخالق 
کس��ب و کار و تج��ارت و انص��اف 

انسانی باشند. 
وی س��پس از تشکیل گروهی 
حقوقی برای س��اماندهی اصناف 
در ات��اق اصن��اف ای��ران خبر داد 
و تصری��ح ک��رد: همراهی هرچه 
بیش��تر ب��ا سیاس��ت ها، برنامه ها 
و قوانی��ن و مق��ررات، مورد نظر 
اس��ت و اگ��ر بتوانیم قانون گرایی 
را در اصن��اف ب��ه نح��و احس��ن 
پیگی��ری کنی��م، نتایجی حاصل 

می ش��ود ک��ه به نفع 
و  مصرف کنن��دگان 
اصن��اف اس��ت البته 
در یک س��ال اخی��ر، 
گروه مشاوره حقوقی 
در اتاق اصناف ایران 
ایج��اد ش��ده که در 
آن،  تعال��ی  جه��ت 
حقوق��ی  معاون��ت 
نی��ز  رییس جمه��ور 
داده  مس��اعد  ق��ول 

است. 
اضافه  نعم��ت زاده 
ب��ه  توج��ه  ک��رد: 
ارتق��ای  آم��وزش، 

دان��ش کس��ب و کار نوین با حفظ 
مل��ی  و  اخالق��ی  ارزش ه��ای 
موضوعی مهم است، این در حالی 
است که امروز دنیا پیشرفت های 
حائ��ز اهمیتی در ح��وزه اخالق 
کس��ب و کار داش��ته است و چند 
س��ال پیش نیز مق��ررات اخالق 
کس��ب و کار در اتحادی��ه اروپا به 
تصویب رسیده که اغلب برگرفته 

از تعالیم اسالمی است. 
وی اف����زود: س����ام��اندهی 
تش��کل های صنف��ی، صنعتی و 
خدماتی و انتخ��اب بهترین های 
صنفی، در انتخابات سال گذشته 
اتحادیه ه��ای صنف��ی به خوب��ی 
مش��اهده ش��د؛ به نحوی که در 
بی��ش از 300 ات��اق در سراس��ر 
ایران، مسئوالن انتخاب شده اند. 
از س��وی دیگ��ر، هم��کاری در 
س��اماندهی اصناف ب��دون جواز 
یک��ی از دغدغه های جدی جامعه 
صنفی کش��ور است که به خاطر 
مسائل اشتغال، مردم به ناچار رو 
ب��ه ای��ن کار آورده اند و منجر به 

رشد کمی شده است. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ادامه داد: در اغلب کش��ورها، یک 
صن��ف ب��ه ح��دود 130 تا 150 
نف��ر خدمات رس��انی می کند که 
در ای��ران، ای��ن رقم ب��ه 30 نفر 
می رس��د، یعنی تعداد واحدهای 
صنفی ما نس��بت به افراد جامعه 
بیش��تر است، به همین دلیل این 
واحدها یا باید گران تر بفروش��ند 
ی��ا اینکه با حداقل س��ود، کاالی 
خ��ود را عرض��ه کنن��د ت��ا رونق 
کس��ب و کار کافی داش��ته باشند، 
بنابراین حتما باید این مس��ئله را 

ساماندهی کنیم. 
نعم��ت زاده از طرحی در وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت برای 
ساماندهی واحدهای صنفی خبر 
داد و گفت: این طرح باید به تدریج 
از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا 

درآید. 
وی ب��ه اصن��اف توصیه کرد تا 
رعای��ت انصاف، خودداری از غش 
در معامل��ه، پرهیز از ارائه مطالب 
نادرست و خالف واقع و توجه به 
بهداش��ت و حفظ محیط زیست 
را در دستور کار خود قرار دهند. 
وی خاطرنش��ان کرد: رضایت و 
قناعت به س��ود متعارف نیز باید 
در دس��تور کار قرار گیرد، به این 
معنا که کسبه باید از خرید ارزان، 
س��ود خود را به دس��ت آورند نه 
آنکه از فروش گران، س��ودآوری 
داش��ته باشند؛ چرا که این روش 
به خ��ودی خ��ود، س��بب کنترل 

قیمت هم می شود. 
ای��ن عض��و کابین��ه یازده��م 
ج��ای  ب��ه  ک��رد:  خاطرنش��ان 
س��ازمان های عری��ض و طوی��ل 
سیس��تم  می ت��وان  نظارت��ی، 
واحده��ای  در  را  خودکنترل��ی 
صنفی جایگزین کرد، همان طور 
که در گذش��ته نیز این سیس��تم 
ب��ه خوبی جواب می داده اس��ت. 
از س��وی دیگ��ر، ام��روز یک��ی از 
مش��کالت جدی تولید و تجارت، 
موضوع ورود غیررس��می کاال به 
کشور است که لطمات زیادی به 

تولید و اشتغال داخلی می زند. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر مب��ارزه با 
ب��ه  آن  ورود  و  قاچ��اق  کاالی 
مب��ادی عرضه، کار س��اده ای بود 
تا به حال باید معضل قاچاق حل 

می شد، پس همکاری 
بس��یار  همفک��ری  و 
است  الزم  گسترده ای 
که بین تمام س��طوح 
دول��ت، واردکنندگان، 
ت���وزیع کنن���دگان و 
اصن��اف ب��ا هماهنگی 
بتوان بس��اط قاچاق را 

جمع کرد. 
نعم��ت زاده با انتقاد 
موض��وع  از  ش��دید 
کااله��ای  کولب��ری 
برخ��ی  در  قاچ��اق 
مب��ادی م��رزی، ادامه 
داد: ش��ان مردم ایران 
این نیس��ت ک��ه کاالی قاچاق را 
ک��ول کنی��م و از آن س��وی مرز 
به این س��مت بیاوری��م، بنابراین 
بای��د در رف��ع این معضل و مرض 
اجتماعی و اقتصادی، همه دست 

به دست هم دهند. 
وی افزود: ش��اید بیش از شش 
ماه اس��ت که جلس��ات مستمر با 
برخی تشکل ها و همکاران صنفی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگ��زار می ش��ود که هر دو هفته 
یکب��ار، راج��ع به مس��ئله قاچاق 
ریش��ه یابی ص��ورت می گیرد، در 
این راس��تا جلسات مشترکی نیز 
با رییس س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
داش��ته ایم ک��ه در ای��ن می��ان 
همکاری اصناف نیز بس��یار مهم 

به شمار می رود. 
نعم��ت زاده گف��ت: اگر صنفی 
اج��ازه دهد ک��ه کاالی قاچاق را 
عرضه کند، دولت کاری نمی تواند 
بکند و دس��تگاه های نظارتی هم 
موفق نخواهند بود، این زنجیره از 
ابتدا باید ساماندهی شود. این در 
حالی است که براساس گزارشات، 
و  بی انص��اف  واردکنن��دگان 
غیرقانون��ی، کاال را ب��ا تریل��ر به 
نزدیک مرز ایران می آورند و این 
سوی مرز آن کاالها را بار کولبرها 

یا برخی حیوانات می کنند. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: اگر این کاال از سوی اصناف 
چ��ه آنهای��ی که ج��واز دارند چه 
ندارند، عرضه نشود، واردکنندگان 
غیررس��می نمی توانند این کاالها 
را عرض��ه کنن��د، بنابراین امروز 
باید مصمم ش��ویم به جای اینکه 
ب��ه زور قان��ون بخواهیم کاری را 

انجام دهیم، خود تصمیم گیریم و 
متعهد شویم کاالیی غیر  از تولید 
داخل��ی و وارداتی رس��می عرضه 
نکنی��م، حتی اگر مش��تری از ما 
بخواهد بگوییم اخالقا نمی توانیم 
این کاالها را عرضه کنیم و بگوییم 
که ما اصناف اخالق مدار هستیم. 
وی اف��زود: نباید اجازه داد هر 
کاالی��ی ب��ه این ص��ورت بیاید و 
حقوق دولت��ی را پرداخت نکند، 
این بزرگ ترین تقاضایی است که 
ام��روز از اصن��اف دارم زیرا بدون 
همکاری ش��ما مب��ارزه با قاچاق 

عملی نخواهد شد. 
به اعتقاد نعمت زاده، واحدهای 
کوچ��ک صنفی بای��د زیر چتر و 
نش��ان یک برن��د فعالیت کنند؛ 
به نح��وی ک��ه کاال را یکجا تهیه 
ک��رده ت��ا ارزان ت��ر تمام ش��ود و 
هزینه ه��ا هم کاهش یافته و کاال 
به قیمت پایین تری عرضه شود. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
خاطرنش��ان کرد: وزارت صنعت، 
مشوق ایجاد فروشگاه های بزرگ 
زنجیره ای اس��ت؛ فروشگاه هایی 
که متشکل از اصناف خرد هستند 
به جای اینکه افقی پخش شوند، 
تجمی��ع واحدهای صنفی در یک 
برج به صورت عمودی فقط به نفع 
شهرداری ها است البته در گذشته 
بازاره��ای م��ا افقی بوده و اکنون 
اگ��ر عم��ودی می ش��ود، باید در 
قالب یک فروشگاه باشد که تحت 
پوشش یک سقف، هزاران متر در 
اختی��ار صنوف قرار می گیرد، اما 
کار ب��ا ی��ک مدیری��ت و مالکیت 

چندگانه پیش می رود. 
وی اظه��ار داش��ت: در ای��ن 
ص��ورت، کاال را می ت��وان یکج��ا 
تهیه و عرضه کرده و اصناف کشور 
به صورت زنجیره ای و متشکل آن 
را عرض��ه می کنند، در این میان 
طرحی در دس��ت تهیه اس��ت که 
صنوف خرد را ساماندهی کنیم. 
نعمت زاده خواستار سرعت بخشی 
به راه اندازی بانک اصناف ش��د و 
گفت: در یک س��ال اخی��ر، بارها 
در ای��ن رابط��ه مذاک��ره کرده ام 
و از ات��اق اصن��اف هم می خواهم 
ک��ه به صورت ج��دی، این کار را 
ساماندهی کنند، چرا که می توان 
یک بانک تخصصی، سالم، فعال و 

پویا داشته باشیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد

طرح ساماندهی اصناف کوچک

سهشنبه
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اصنــاف

معاون وزیر کار اعالم کرد
 آموزش های بازارمحور 

ضامن اشتغال جویندگان کار 

معاون وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اجرای 
الگوی آموزش ه��ای بازار مح��ور را در به کارگیری 
توانمندی های افراد در عرصه های تولید و اش��تغال 

موثر دانست. 
ک��وروش پرن��د در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، یکی از 
برنامه های مهم س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای را 
گس��ترش آموزش های بازار محور ذکر کرد و گفت: 
آموزش های بازار محور ضامن اش��تغال افراد جویای 
کار اس��ت و اجرای این طرح زمینه اتصال مهارت و 

اشتغال را فراهم می کند. 
س��رمایه گذاران  کارآفرین��ان،  تعاونی ه��ا،  از  وی 
و نخب��گان مهارت��ی به عن��وان پش��تیبانان ط��رح 
آموزش ه��ای بازار محور نام ب��رد و تصریح کرد: این 
افراد با ایجاد تیم های حرفه ای و اس��تفاده از تجارب 
مش��اوران، زنجی��ره تولی��د را به وج��ود آورده و به 

موفقیت اجرای طرح کمک می کنند. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
ظرفی��ت صندوق کارآفرینی امید و رویکرد حمایتی 
آن ابراز امی��دواری کرد: با اجرای الگوی آموزش��ی 
ب��ازار محور و حمایت این صن��دوق، توانمندی افراد 
در زمین��ه تولید و اش��تغال به نحو شایس��ته  به کار 

گرفته شود. 
ب��ه گفته وی، آموزش ه��ای بازارمحور با محوریت 
آن  براس��اس  و  می ش��ود  دنب��ال  کارآفرین��ان 
مهارت جوی��ان پس از طی دوره های آموزش��ی الزم 

به فرصت های شغلی دست می یابند. 
معاون وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در 
عی��ن حال یک��ی از مش��کالت کس��ب و کارهای 
کوچک را ع��دم بازاریابی و فروش عنوان کرد و 
گفت: بس��یاری از کسب و کارهای خرد و کوچک 
باوج��ود رس��یدن ب��ه مرحل��ه تولید با مش��کل 
عرض��ه محص��ول و بازاریابی مواجه هس��تند که 
امیدواری��م با اج��رای الگ��وی آموزش های بازار 

محور این معضل برطرف ش��ود. 
پرند از کشت گیاهان دارویی، فرآوری سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی، صنایع غذایی و چرم و پوشاک 
به عن��وان حرفه ه��ای در اولویت ارائ��ه آموزش های 

بازارمحور نام برد. 

امضای تفاهم نامه همکاری شرکت مس 
و صندوق بیمه فعالیت های معدنی 

تفاهم نامه همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران 
و صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
با هدف حمایت از س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
عالقه مند به فعالیت در حوزه تولید کنس��انتره مس 

امضا شد. 
ب��ه گ��زارش ایمی��درو، تفاهم نام��ه هم��کاری 
ش��رکت مل��ی صنای��ع م��س و صن��دوق بیم��ه 
س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی روز گذش��ته 
ب��ا حضور مهدی کرباس��یان، رییس هیات عامل 

ایمیدرو امضا ش��د. 
براس��اس این تفاهم نامه، حمای��ت از معدنکاران 
فع��ال در کل زنجی��ره معدن��کاری م��س ش��امل 
طری��ق  از  ف��رآوری  و  اس��تخراج  اکتش��اف، 
ص��دور بیمه نامه ه��ای س��رمایه گذاری اکتش��اف، 
بهره ب��رداری، فرآوری و بیمه نامه اعتباری توس��ط 
صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
و به درخواس��ت ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران 

انجام می شود. 
طبق تفاهم نامه مذکور، ش��رکت ملی صنایع مس 
تعهد می کند که بررس��ی اولیه برای دریافت پوشش 
بیمه ای برای س��رمایه گذاری فرآیندهای اکتشاف و 
بهره برداری معدن را انجام دهد و سپس به صندوق 

معرفی کند. 
همچنین، این ش��رکت »انعقاد ق��رارداد تضمین 
و  پرداخ��ت«  پی��ش  ب��دون  محص��والت  خری��د 
نی��ز »همکاری ب��ا صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری 
فعالیت های معدنی در انجام نظارت بر حسن اجرای 
تفاهم نامه و بیمه نامه های صادره« را تعهد می کند. 

صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
نیز »صدور بیمه نامه های مربوط براس��اس بررس��ی 
فن��ی و اقتصادی و تهیه گزارش��ات امکان س��نجی 
البت��ه ب��ا دریافت هزین��ه خدم��ات از متقاضیان«، 
»معرفی اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط 
ب��ه بیمه گ��ذاران جهت انج��ام فرآیند اکتش��اف یا 
بهره برداری« و »نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه و 

بیمه های صادره« را متعهد می شود. 

مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون 
خبر داد

 ساماندهی 90 درصد تعاونی های 
اعتبار آزاد 

 مدیرکل تعاونی ه��ای خدماتی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از س��اماندهی 90درصد تعاونی های 
اعتبار آزاد خبر داد و گفت: تش��کیل موسسات مالی 
و اعتباری تعاونی  س��هامی عام در انتظار مجوز بانک 

مرکزی است. 
علیرض��ا ناطق��ی در گفت وگ��و با ایس��نا،  اظهار 
کرد: بس��یاری از موسس��ات مالی ک��ه هم اکنون 
در س��طح ش��هر فعالیت می کنند در واقع ماهیت 
و ریش��ه تعاونی داش��ته اند، به عن��وان نمونه بانک 
ش��هر، بانک ایران زمین، موسسه مالی و اعتباری 
مولی الموحدین، موسسه مالی و اعتباری عسکریه 
و موسس��ه آرمان و نور که در حال تاس��یس است 
همگ��ی تعاونی بوده اند و لذا تاس��یس آنها بعد از 
ای��ن به س��رعت بان��ک مرکزی در اعط��ای مجوز 

تش��کیل برمی گردد. 
وی تش��کیل موسس��ات مالی و اعتب��اری تعاونی 
س��هامی عام را یکی از برنامه های مهم وزارت تعاون 
ذکر کرد که نیازمند همت و س��رعت بانک مرکزی 

در اعطای مجوز است. 
ناطق��ی تصریح ک��رد: در مورد موسس��ات مالی و 
اعتباری به آن مواردی که مدنظر بانک مرکزی بوده 
عمل کرده ای��م، به نحوی که در بحث س��اماندهی، 
باالی 90درصد تعاونی های اعتبار آزاد را ساماندهی 
کردیم که ای��ن تعاونی ها یا تغیی��ر موضوع فعالیت 
داده یا تبدیل به موسس��ه مالی و اعتباری ش��ده یا 

منحل شده اند. 
مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اش��اره به آماده شدن چارچوب های 
الزم از س��وی وزارت تعاون اف��زود: در حال حاضر، 
از ناحی��ه وزارت تع��اون چارچوب ها فراهم ش��ده و 
تعاونی های متقاضی موسس��ه مالی و اعتباری آماده 
تاسیس هستند و تنها مجوز بانک مرکزی نیاز است 

که صدور آن باید تسریع شود. 
به گفت��ه وی ورود تعاونی ها به عرصه بانکداری و 
بیمه براساس قانون سیاست های کلی اصل 44 است 
و همان گونه که بیمه تعاون تش��کیل شده، ورود به 
عرصه بانکداری هم به عنوان یک الزام و تکلیفی که 

در قانون آمده باید عملیاتی شود. 

همکاری شرکت تعاونی فراگیر ملی 
کارگران صنعت کشور با بخش تولید

مدیرعامل ش��رکت تعاونی فراگی��ر ملی کارگران 
حرف��ه و صنعت کش��ور از همکاری با ش��رکت های 
تولید کش��اورزی و طیور خبر داد و گفت: ش��رکت 
تعاون��ی فراگی��ر مل��ی با ه��دف حمایت از اقش��ار 

آسیب پذیر جامعه تشکیل شده است. 
به گزارش ایرنا، مسعود نیازی روز دوشنبه در مراسم 
امضای تفاهم نام��ه همکاری س��ه جانبه میان تعاونی 
فراگیر ملی کارگران حرفه و صنعت کش��ور، ش��رکت 
یکتا پوپک پارسیان و ش��رکت رویان صنعت میرا که 
در محل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران برگزار 
ش��د، افزود: این تعاونی با 600میلیون ریال س��رمایه 
اولیه در قالب 60 هزار س��هم 10هزار ریالی تش��کیل 
شده اس��ت.  وی اظهار داش��ت: طی پنج تا شش ماه 
که از تش��کیل تعاونی یادش��ده می گذرد با راه اندازی 
فروش��گاه هایی با همکاری بس��یج کارگ��ری در قالب 
تفاهم نامه امروز می توانیم تولیدات شرکت ها را در این 

مراکز عرضه کنیم. 
راس��تای  در  را  تفاهم نام��ه  کالن  اه��داف  وی 
ش��تاب بخش��یدن به رش��د اقتصاد مل��ی و افزایش 
س��هم بخش خصوص��ی و تعاون��ی در اقتص��اد ملی 
و جل��ب نظر دولت ب��رای توس��عه تعاونی ها و رفع 
محدودی��ت از حض��ور اعض��ا و تعاونی ه��ا در تمام 
عرصه ه��ای اقتصادی، توس��عه آموزش ه��ای فنی و 
حرفه ای و س��ایر حمایت های الزم به منظور افزایش 
کارآم��دی و به��ره وری عن��وان کرد.  نی��ازی ایجاد 
اش��تغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، پش��تیبانی از 
کارآفرینی و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی 
و اقش��ار کم درآمد، ارتقای س��هم بهره وری، بهبود 
فضای کس��ب وکار، بیمه های اجتماع��ی، حمایت و 
توانمندسازی اعضا، بهره وری، ایجاد اشتغال، تأمین 
منابع مالی و توسعه تعاون، بخش کشاورزی و صنایع 
مرتبط و توس��عه روستایی و حمایت از بخش عشایر 
و تالش ب��رای اجرای سیاس��ت های اصل44 قانون 

اساسی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه برشمرد. 
وی با اش��اره به اه��داف کم��ی تفاهم نامه، گفت: 
تحت پوش��ش ق��رار دادن حداقل ی��ک میلیون نفر 
فعال و بهره بردار و کارآفرین و تولیدکننده در بخش 
صنعت، کشاورزی و خدمات در سراسر کشور توسط 
تعاونی و ش��رکت های پوپک و میرا در س��ال اول از 

جمله اهداف کمی این همکاری است.

تعــاون اشتغال

مـس

عسل داداشلو



وام 60 میلیونی مس��کن با 
ع��دم اجرای مصوبه ش��ورای 
پول و اعتبار از سوی بانک ها، 
در گام اول اج��را با شکس��ت 

روبه رو شده است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
یک ماه پیش بود که ش��ورای 
پول و اعتب��ار مصوبه ای را در 
م��ورد وام مس��کن از تصویب 
گذراند که از آن به شکس��ته 
وام  ارائ��ه  انحص��ار  ش��دن 
مس��کن توس��ط بانک مسکن 
تعبی��ر ش��د؛ تا پی��ش از این 
مصوب��ه تنه��ا بانک مس��کن 
مجاز به ارائه وام مس��کن بود 
ام��ا در مصوب��ه جدی��د بانک 
مس��کن تنها می تواند وام 80 
میلیونی مس��کن را ارائه دهد 
و وام 60 میلیون��ی به س��ایر 
بانک های تجاری واگذار شده 
اس��ت. با گذشت زمان و ابالغ 
دس��تورالعمل بان��ک مرکزی 
میلیونی   60 وام ه��ای  درباره 
بود که معلوم ش��د بانک های 
تج��اری تمایلی به شکس��ته 
ش��دن انحص��ار وام مس��کن 
ندارن��د و مراجعه کنندگان به 
ای��ن بانک ها با ج��واب منفی 
روبه رو می ش��وند. چندی بعد 
ریی��س ش��ورای هماهنگ��ی 
بانک ه��ا ب��ه تش��ریح دالیل 
ای��ن اقدام بانک ه��ا پرداخت. 
باره  این  عبدالناصر همتی در 
گفت: مس��ئله به میزان منابع 
بانک ها بازمی گ��ردد، چرا که 
در ش��رایط فعلی و همان طور 
هم ک��ه بارها مورد تاکید قرار 
گرفته بانک ها از سرمایه کافی 
بنابراین  نیس��تند  برخ��وردار 
نظی��ر  وام های��ی  پرداخ��ت 
60میلیونی مسکن در صورت 
رشد منابع آنها ممکن خواهد 

بود. 
واکنش  همت��ی  اظه��ارات 
بانک مرک��زی را بر انگیخت. 
پیم��ان قربان��ی عقیل آبادی، 
عضو هیات عامل بانک مرکزی 
در این باره گف��ت: بانک ها با 
توج��ه به مناب��ع داخلی خود 
تس��هیالت  پرداخت  به  مجاز 
مس��کن  س��اخت  و  خری��د 

می��ان  ارتباط��ی  و  هس��تند 
تس��هیالت دهی  ب��ا  بدهی ها 
بانک ها از محل منابع داخلی 

آنها وجود ندارد. 
بانک  اف��زود:  عقیل آب��ادی 
مرک��زی اع��الم کرده اس��ت 
بانک ه��ا می توانن��د از مح��ل 
منابع داخل��ی خود وام خرید 
مسکن را با شرایط مذکور در 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
پرداخ��ت کنن��د و هیچ گونه 
ممنوعی��ت مج��ددی در این 

باره اعالم نشده است. 
بان��ک  اقتص��ادی  مع��اون 
با بی��ان اینکه بدهی  مرکزی 
بانک ه��ا ب��ه بان��ک مرک��زی 
موض��وع کام��ال جداگان��ه ای 
اس��ت، گف��ت: بانک ه��ا باید 
بان��ک  ب��ه  را  بده��ی خ��ود 
اما  کنن��د  پرداخت  مرک��زی 
ارتباط��ی می��ان بدهی ه��ا با 
از  بانک ه��ا  تس��هیالت دهی 
محل منابع داخلی آنها وجود 

ندارد. 
عام��ل  هی��ات  عض��و 
بان��ک مرک��زی ب��ا تاکید بر 
تسهیالت  بودن  طوالنی مدت 
بانک ها  مسکن، اظهار داشت: 
باید محاس��به کنند و ببینند 
ک��ه آیا ت��وان پرداخ��ت این 
تسهیالت را با توجه به منابع 
داخلی ش��ان دارن��د ی��ا خیر؛ 
بانک مرکزی دستورالعملی را 
ابالغ کرده اس��ت که براساس 

آن بانک ه��ا مجاز به پرداخت 
این نوع تسهیالت هستند. 

وی ب��ا بیان اینک��ه بانک ها 
بای��د با محاس��به »ت��وازن و 
مصارف« خود، توانایی یا عدم 
توانای��ی پرداخت تس��هیالت 
60میلیون تومانی را بسنجند 
و س��پس ب��رای پرداخت این 
نوع تس��هیالت اق��دام کنند، 
س��قف  ک��رد:  خاطرنش��ان 
دس��تورالعمل  این  در  مذکور 
)60میلیون توم��ان( به عنوان 
مبل��غ نهای��ی پرداخ��ت وام 
اس��ت و به این معنا نیس��ت 
ک��ه باید حتم��ا همین میزان 
وام پرداخت شود بلکه بانک ها 
می توانن��د ارقام��ی کمت��ر از 
60 میلی��ون توم��ان را نیز به 
متقاضی��ان خرید یا س��اخت 

مسکن بپردازند. 

وابستگی بیشتر دولت به 
منابع بانک ها

دکت���ر پروی��ز پورخانل��ر، 
اقتص���ادی  ک���ارش��ن��اس 
»فرص��ت  ب��ه  این ب��اره  در 
امروز« گفت: منابع بانک ها با 
مشکالت فراوانی روبه رو شده 
است. معوقات بانکی و در کنار 
آن معضل بدهی های دولت به 
بانک ه��ا، از ت��وان بانک ها در 
ارائ��ه خدم��ات بانک��داری به 
مردم کاس��ته اس��ت. در حال 
حاضر دولت 86 هزار میلیارد 

توم��ان ب��ه بانک ه��ا بدهکار 
اس��ت. درحالی که دولت توان 
را  بدهی های��ش  بازپرداخ��ت 
ن��دارد و در مقاب��ل به عنوان 
آخرین راهکار به انتشار اوراق 
آورده  روی  اس��المی  خزان��ه 

است. 
تاکی��د  کارش��ناس  ای��ن 
اوراق  ای��ن  انتش��ار  ک��رد: 
ب��رای  مس��کنی  می تون��د 
اما  باش��د  دولت  بدهی ه��ای 
چرخ��ه بده��کاری دول��ت و 
بانک ها  به منابع  دست اندازی 
همچنان وجود دارد. از س��ال 
81 تا 92 می��زان بدهی های 
دول��ت به بانک ها313 درصد 
رشد داشته است و این نشان 
می دهد دولت تا چه اندازه به 

منابع بانک ها وابسته اند. 
مس��کن  وام  اف��زود:  وی 
60میلی��ون تومانی وام ارزانی 
نیس��ت. ب��ا توج��ه ب��ه تورم 
15درصدی و نرخ 21درصدی 
ای��ن تس��هیالت، خری��داران 
مس��کن فراتر از حد تورم باید 
سود بپردازند اما با وجود این 
بانک ه��ا تمایلی ب��ه پرداخت 

این تسهیالت ندارند. 

شورای پول و اعتبار همه 
جوانب را نسنجیده است

حمی��د نوریان، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت امروز« گفت: شورای 

پول و اعتب��ار و بانک مرکزی 
می توانن��د اختی��ار ی��ا مجوز 
انجام یک عملیات بانکی را به 
بانک ها بدهن��د اما نمی توانند 
آنه��ا را مل��زم به اج��رای آن 
کنند. بخشی از تسهیالتی که 
بانک های دولت��ی می پردازند 
تحت عنوان تسهیالت تکلیفی 
است که بار سنگینی به دوش 
اما تسهیالت مسکن  آنهاست 
مش��مول تس��هیالت تکلیفی 
نمی ش��ود و بانک ها می توانند 

آن را به اجرا نگذارند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
عن��وان کرد: اما ع��دم اجرای 
ای��ن مصوبه از س��وی بانک ها 
به معنای بی اثر ش��دن مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار اس��ت. 
ش��ورای پول و اعتبار با هدف 
افزای��ش توان خرید مس��کن 
م��ردم اقدام ب��ه تصویب این 
طرح ک��رد اما عدم اجرای آن 
به معنی این است که شورای 
پ��ول و اعتب��ار هم��ه جوانب 
طرح را به درس��تی نسنجیده 
و از ت��وان اجرای آن توس��ط 
بانک ها آگاهی نداشته است. 

وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
بانک مرکزی و ش��ورای پول 
و اعتب��ار باید ب��ه متقاضیان 
وامی که ب��ه بانک ها مراجعه 
می کنن��د و ب��ا پاس��خ منفی 
روب��ه رو می ش��وند بگویند که 
چه ط��رح جایگزین��ی وجود 
در  حاض��ر  ح��ال  در  دارد؟ 
بازار ای��ن نیاز وج��ود دارد و 
ب��ا توج��ه به قیمت مس��کن، 
خریداران مجب��ور به دریافت 
هستند.  مس��کن  تس��هیالت 
میلی��ون   80 مس��کن  وام 
مواجه  محدودیت  ب��ا  تومانی 
است و اقس��اط آن هم بسیار 
سنگین است بنابراین شورای 
پ��ول و اعتب��ار بای��د راه حلی 
ب��رای تس��هیالت 60 میلیون 
تومانی بیابد. یکی از راهکارها 
می توان��د این باش��د که این 
انحصار  در  دوباره  تس��هیالت 
بان��ک مس��کن ق��رار گیرد و 
شورای پول و اعتبار با اصالح 
مصوبه خ��ود، امکان پرداخت 
تومانی  میلیون  تسهیالت 60 

را به مردم فراهم کند. 

راه حل جایگزین برای پرداخت وام 60 میلیون تومانی چیست؟ 

شکست مصوبه شورای پول و اعتبار

درحالی که گروهی از کارکنان 
مؤسس��ه منح��ل ش��ده میزان 
تجمع  مرک��زی  بان��ک  مقاب��ل 
کرده بودند که این بانک رس��ماً 
اعالم کرده مس��ئولیتی در قبال 
موسس��ات غیرمجاز ندارد و این 
موضع گی��ری نگران��ی را درباره 
سایر موسسات غیرمجاز بزرگ تر 

تشدید می کند. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، ط��ی 
روزه��ای اخی��ر خب��ر آم��د که 
ع��ده ای از کارمن��دان مؤسس��ه 
غیرمجاز میزان که در هفته های 
گذشته منحل شده، مقابل بانک 

مرک��زی تجمع و با ش��عار هایی 
نس��بت ب��ه منح��ل ش��دن این 
مؤسس��ه اعتراض خ��ود را اعالم 
کرده اند. ظاهرا کارمندان میزان 
به تجمع یک روزه رضایت نداده 
و کماکان مقابل ساختمان بانک 
مرکزی در میرداماد تجمع کرده 
و خواس��تار حمای��ت رییس کل 

بانک مرکزی هستند. 
ام��ا درحال��ی ای��ن اف��راد به 
تجمع اعتراض آمی��ز خود ادامه 
می دهن��د که از بان��ک مرکزی 
این پاس��خ را دریاف��ت کرده اند 
که به خاطر ع��دم مجوز فعالیت 

مؤسس��ه اعتباری می��زان، این 
قب��ال  در  مس��ئولیتی  بان��ک 
کارمن��دان آن ندارد. ولی ظاهراً 
تجمع کنن��دگان این پاس��خ را 
منطق��ی ندانس��ته و خواس��تار 
حمای��ت ولی اهلل س��یف، رییس 
کل بانک مرک��زی از کارمندان 
بیکار شده مؤسسه منحل شده 
میزان هستند. شاید اگر مدیران 
ارش��د میزان به ج��ای فعالیت 
ب��دون مج��وز بان��ک مرک��زی 
نس��بت ب��ه اخ��ذ مج��وز اقدام 
کرده بودند االن این سرنوش��ت 
برای کارکنان و س��پرده گذاران 

این مؤسس��ه رقم نخ��ورده بود 
و فرج��ام میزان انح��الل نبود؛ 
مؤسس��ه ای که در آش��فته بازار 
موسس��ات غیرمجاز ش��روع به 
فعالی��ت ک��رد و ب��ا توس��ل به 
روش ه��ای غیرمتعارف و دارای 
ریسک باال به جذب سپرده های 
در  و  پرداخ��ت  کالن  و  خ��رد 
نهایت گرفتار پرونده پدیده شد. 
حاال و درحالی که هنوز دو هفته 
از انحالل این مؤسس��ه و س��پردن 
وکالت آن به بانک صادرات به عنوان 
مس��ئول رس��یدگی به مش��کالت 
سپرده گذاران و بازپرداخت سپرده 

از  آنها نگذش��ته اس��ت تع��دادی 
کارکن��ان ای��ن مؤسس��ه غیرمجاز 
با تجم��ع مقابل س��اختمان بانک 
مرکزی، ضم��ن اعتراض به انحالل 
مؤسسه میزان خواهان رفع مشکل 

بیکاری خود شده اند! 
موض��ع بانک مرک��زی در این 
بین اما مش��خص است و آن طور 
که مدی��ران ای��ن بان��ک اعالم 
کرده اند وقتی مؤسس��ه ای مجوز 
فعالیت از سوی بانک مرکزی را 
ندارد هیچ تعهدی هم در مقابل 
سرمایه سپرده گذاران و کارکنان 

آنها بر عهده این بانک نیست. 

سرانجام کارمندان موسسات غیرمجاز چه می شود؟ 

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی 
ب��ا بیان اینکه حرکت به س��مت 
تک نرخ��ی ش��دن ارز از حدود 
دو س��ال پیش آغاز شده و یک 
نمی افت��د، گفت:  اتف��اق  ش��به 
تف��اوت بین نرخ رس��می دالر با 
نرخ آزاد به پایین ترین حد خود 
در چهار س��ال گذشته رسیده از 
ای��ن رو االن بهترین زمان برای 
اجرای سیاس��ت تک کردن نرخ 

دالر است. 
س��عید لی��الز در گفت وگو با 
ایرنا، افزود: اینکه از سال 1390 
تاکنون فاصله بین نرخ رس��می 
دالر و آزاد این میزان کم ش��ده، 
کم س��ابقه است یعنی این فاصله 
به حدود 170 تومان رس��یده و 

کمتر از 15 درصد است. 
م��ا  بنابرای��ن  داد:  ادام��ه  وی 
اخت��الف نرخ دالر دولت��ی و آزاد 
را از ی��ک فاصل��ه 2500 تومانی 
ش��روع کرده ایم و ظ��رف 21 ماه 
گذش��ته آن را به کمت��ر از 380 

تومان رسانده ایم که این امر نشان 
می دهد؛ دولت ب��ا آرامش تمام از 
طریق یک روش ش��رافتمندانه و 

مولد کسب درآمد می کند. 
مهم تری��ن  اقتص��اددان  ای��ن 
بخش��یدن  اطمینان  برای  روش 
به س��رمایه گذاری مولد و سالم 
در اقتصاد را ت��ک نرخی کردن 
ارز عنوان کرد و افزود: اگر دولت 
با هدف کس��ب درآمد این کار را 
انجام ندهد و تنها اصالح ساختار 
اقتص��ادی را هدفگ��ذاری کند، 
این اق��دام بزرگ ترین خدمت به 
به خصوص  مولد  سرمایه گذاری 
در بخش تولید صنعتی محسوب 

می شود. 
وی ادام��ه داد: تجربه 21 ماه 
اخیر نش��ان می ده��د به موازات 
افزای��ش منظم نرخ ارز دولتی از 
میزان رانت خواری ها در استفاده 
از ارز کم می شود و مصارف بازار 
آزاد نیز به سمت مصارف دولتی 
س��وق پی��دا می کن��د از این رو 

دولت موفق می شود که عرضه و 
تقاضای ارز را یکسان کند. 

ب��ه اعتقاد لی��الز اگر ن��رخ ارز 
رس��می را حت��ی ب��ه پایین ترین 
رقم برگردانی��م، در تحلیل نهایی 
از آنجا که هیچ کشوری نمی تواند 
بیشتر از صادراتش، واردات داشته 
باشد، در صورت کاهش نرخ ارز به 
پایین تر از نقطه تعادل و تقاضای 
واقعی، در حقیقت نه به تولید، نه 
ب��ه صادرات و نه بهبود معیش��ت 
مردم، بلکه ب��ه رانت خواری دامن 

زده ایم. 
وی ادام��ه داد: ام��ا وقت��ی ما 
ن��رخ ارز را در نقطه تعادلی قرار 
دهی��م، دولت موفق می ش��ود با 
قیمت گذاری درست، یک عالمت 
بدهد  اقتصادگردان ها  به  درست 
چون مکانی��زم قیمت مهم ترین 
تصمیم گی��ری  ب��رای  عام��ل 
بخش ه��ای  در  س��رمایه گذارها 

مختلف است. 
این اس��تاد اقتصاد تأکید کرد: 

هرگ��ز رش��د قیمت س��وخت و 
ارز باعث افزایش س��طح عمومی 
قیمت ها یا تورم نمی ش��ود، چرا 
ک��ه در ای��ران عام��ل اصلی باال 
رفتن س��طح عموم��ی قیمت ها، 
کس��ری بودجه دولت اس��ت که 
موج��ب رش��د نقدینگ��ی و در 

نهایت تشدید تورم می شود. 
وی ب��ا بی��ان آنک��ه مزای��ای 
هیچ کس  ب��ر  ش��دن  تک نرخی 
پوش��یده نیس��ت، افزود: هر قدر 
حرکت به سمت تک نرخی شدن 
ارز س��ریع تر اتفاق بیفتد، جلوی 
فس��اد، ناکارآمدی، رانت خواری، 
از بی��ن رفتن اش��تغال داخلی و 
ناامید شدن س��رمایه گذاران نیز 

زودتر گرفته می شود. 
این استاد اقتصاد ادامه داد: در 
20 ماه گذش��ته نرخ ارز دولتی 
2.5 برابر ش��د و از 1200 تومان 
به حدود 3 ه��زار تومان افزایش 
یاف��ت و در مقابل ن��رخ تورم از 
40 درصد به ح��دود 14 درصد 

رس��ید که ای��ن یک دس��تاورد 
بزرگ محسوب می شود و نشان 
می دهد افزایش نرخ ارز هیچ اثر 
روش��ن و تعیین کنن��ده ای روی 
افزایش س��طح عمومی قیمت ها 

یا تورم باقی نمی گذارد. 
الزم به ذکر است؛ در حالی که 
قیمت دالر در بودجه س��ال 94 
کل کشور 2850 تومان تصویب 
ش��ده روز دوشنبه  )25 خرداد( 
قیم��ت مبادالتی دالر از س��وی 
بان��ک مرکزی افزایش یافت و به 
2909 تومان رس��ید. این اتفاق 
در حال��ی رخ می دهد که قیمت 
دالر مبادالت��ی در روز تحوی��ل 
الیح��ه بودج��ه س��ال 94 کل 
کش��ور به مجل��س یعنی 15آذر 
سال گذش��ته 2693 تومان بود 
و بیانگ��ر این موضوع اس��ت که 
از زم��ان ارائ��ه الیح��ه بودجه و 
تومان��ی   2850 دالر  تصوی��ب 
در بودج��ه، ن��رخ مبادالتی دالر 
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تک نرخی کردن ارز از 2 سال پیش کلید خورد
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خبرنــامه

واگذاری 10 هزار میلیارد ریال اسناد 
خزانه اسالمی توسط بانک ملی ایران

مدیرعام��ل بان��ک ملی ای��ران از واگذاری 10 هزار 
میلیارد ریال اس��ناد خزانه اس��المی در آینده نزدیک 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی، دکتر عبدالناصر 
همتی بیان داش��ت: این بانک عاملیت واگذاری این 
اوراق را از طرف خزانه داری کل کشور به عنوان بخشی 
از بدهی دولت به پیمانکاران غیر دولتی برعهده خواهد 

داشت. 
وی ب��ا عن��وان اینکه قیمت اس��می هر یک از این 
اوراق مبلغ یک میلیون ریال اس��ت و سررس��ید آن 
94/12/23 اس��ت، ابراز داش��ت: بانک ملی ایران در 
مرحله اول واگذاری اس��ناد خزانه، 10 هزار میلیارد 
ریال از این اوراق را از طریق سه شعبه مرکزی، میدان 
هفتم تیر و اسکان بانک ملی ایران واگذار خواهد کرد. 

طال به زیر 1200 دالر کاهش یافت
ط��ال به دنبال احتمال ح��ل بحران یونان جذابیت 
خود را از دس��ت داد و قیمت این فلز گران بها 3.73 
دالر کاهش یافت و 1196.54 دالر به ازای هر اونس 

فروخته شد. 
ب��ه گ��زارش رویترز، قیمت ط��ال در معامالت روز 
یکش��نبه از باالتری��ن رق��م در چهار هفته گذش��ته 
به عل��ت احتم��ال وقوع پیش��رفت در مذاکرات بدهی 

یونان کاهش یافت. 
بروز نش��انه هایی از پیش��رفت در مذاکرات یونان، 
جذابی��ت ط��ال را کاه��ش داد و ارزش اوراق قرضه را 

باال برد. 
هر اونس طال 3.73 دالر کاهش یافت و 1196.54 
دالر فروخته شد. طال هفته گذشته به 1205.50 دالر، 

باالترین رقم از 26 مه  رسیده بود. 
در روزه��ای اخی��ر، طال ش��اهد افزای��ش جذابیت از 
س��وی س��رمایه گذاران به علت بحران بدهی یونان بود. 
س��رمایه گذاران می ترسیدند که یونان با ورشکستگی و 
خروج از منطقه یورو مواجه ش��ود.  به گفته یک تاجر، 
احتیاط بسیاری در مورد یونان وجود دارد. جهت حرکت 
قیمت طال به نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و یونان 
بس��تگی دارد. وی اف��زود: نب��ود چی��ن در بازار به علت 

تعطیالت عمومی نیز به قیمت طال آسیب زده است. 

قاضی زاده: 
نظام بانکی در برابر طرح بانکداری 

بدون ربا مقاومت می کند
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار کرد: در طرح 
بانکداری بدون ربا ساختار بانکداری که در حال حاضر 
ساختار بانکداری غربی در آن وجود دارد اصالح شده 
و س��اختار بانکداری متناس��ب با عقود اسالمی تغییر 

پیدا می کند. 
امیرحس��ین قاضی زاده در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
در این طرح هدف این اس��ت که س��اختار بانکداری 
متناس��ب ب��ا عقود اس��المی تغییر پی��دا کند درواقع 
تفکی��ک س��رمایه گذاری ها و عق��ود حاک��م ب��ر این 
س��رمایه گذاری ها از دریافت وام های ضروری توس��ط 

مردم انجام شود. 
نماینده مردم مش��هد در مجلس با انتقاد از اینکه 
متأسفانه در نظام بانکی فعلی عقود اسالمی برمبنای 
بانکداری غربی پیش می رود گفت: در واقع در ساختار 
بانکداری غربی که مبتنی بر ثبات سود است این کار 
انجام شده است و امیدواریم با این طرح و در صورت 

اجرای ساختارهای بانکی تغییر پیدا کند. 
ای��ن نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد: قطعاً نظام 
بانک��ی م��ا دراین ب��اره مقاومت خواهد داش��ت زیرا 
ریس��ک برای بانک ها باال می رود، درحالی که بانک ها 
هم اکنون درآمدهای بدون دردسری دارند و اگر به این 
نحو ریس��ک افزایش یابد در سرمایه گذاری ها شریک 
می ش��وند و آن وقت به هر کس��ی نمی توانند وام ارائه 
دهن��د و به ه��ر چیزی هم نمی تواند وام تعلق گیرد، 
حتم��اً بای��د برای طرح ها بررس��ی های الزم و نظارت 
انجام ش��ود.  وی همچنین اظهار کرد: انجام این کار 
مسئولیت ایجاد می کند و حال اینکه چنین کارهایی 
را نظام بانکی ما فعاًل ندارد لذا احتمال می رود برای 

اجرای این طرح مقاومت کنند. 

آماده سازی بانک توسعه صادرات 
برای شرایط پس از تحریم

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران از تش��کیل 
کمیته ای در این بانک به منظور فراهم کردن مقدمات 
و ش��رایط ب��رای برقراری ارتب��اط مجدد با کارگزاران 
بین الملل��ی خب��ر داد و گفت: ای��ن کمیته به منظور 
آماده سازی شرایط برای دوران پس از تحریم تشکیل 

شده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر 
علی صالح آبادی، با بیان آنکه بانک توس��عه صادرات، 
پیش از تحریم ها با 400 کارگزار بین المللی در ارتباط 
ب��وده اس��ت، اظهار داش��ت: با اعم��ال تحریم ها این 
ارتباطات قطع شد و درخصوص تأمین مالی پروژه ها 
و همچنی��ن نق��ل و انتقال وجوه، مش��کالتی به وجود 
آمد.  وی با بیان آنکه رفع تحریم ها در هر س��طحی، 
سهولت های خاص خود را ایجاد می کند، اظهار داشت: 
چنانچ��ه رف��ع تحریم ها در حوزه تأمین مالی خارجی 
باشد، بسیاری از پروژه های کلیدی کشور با استفاده از 
منابع خارجی که بانک های خارجی در اختیار ما قرار 
می دهند، تأمین مالی خواهند شد و اگر رفع تحریم ها 
در حوزه نقل و انتقاالت وجوه باشد، هزینه های مترتب 
با نقل و انتقاالت از بین خواهد رفت و نقل و انتقاالت 
با هزینه های خیلی کم و با عرف بانکی انجام می شود. 
دکت��ر صالح آبادی، یک��ی دیگر از پیامدهای رفع 
تحریم ها را برقراری ارتباط کارگزاری بانک توسعه 
صادرات با بانک های خارجی دانس��ت و گفت: این 
موضوع به طور قطع مراودات بانکی ما را در س��طح 
بین المل��ل تس��هیل خواه��د کرد اما بانک توس��عه 
ص��ادرات ب��رای حالت ه��ای مختل��ف برنامه ریزی 

کرده و س��ناریو دارد. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,274 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,274تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را906,000 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در باز آزاد3,713 تومان و هر پوند نیز5,195 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 456,000 
تومان و هر ربع سکه251,000 تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی169,000 تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18 عی��ار 92,500تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11,986دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,274دالر آمریکا

3,713یورو اروپا

5,195پوند انگلیس

892درهم امارات

1,225لیر ترکیه

535یوان چین

27ین ژاپن

2,700دالر کانادا

3,565فرانک سوییس

10,850دینار کویت

876ریال عربستان

2,550دینار عراق

53روپیه هند

920 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,986اونس طال

400,800 مثقال طال

92,500هر گرم طالی 18 عیار

905,000سکه بهار آزادی

906,000سکه طرح جدید

456,000نیم سکه

251,000ربع سکه

169,000سکه گرمی

رشد تعداد تراکنش ها از 
خودپردازهای بانک صادرات

مجم��وع تع��داد تراکنش ه��ای انج��ام ش��ده روی 
دس��تگاه های خودپ��رداز بان��ک ص��ادرات ای��ران در 
اردیبهشت ماه 94، از رقم 68 میلیون و 310 گذر کرد 
که این میزان حاکی از رشد 22 درصدی تراکنش هاست. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک ص��ادرات، این بانک 
در جه��ت ارائ��ه خدمات مطل��وب به هموطنان و افزایش 
دسترسی مشتریان به خدمات بانکی نسبت به نصب بیش 
از 4 هزار و 700 دس��تگاه خودپرداز ثابت و س��یار اقدام 
کرده که بررس��ی عملکرد این دس��تگاه ها نشان می دهد 
در اردیبهش��ت ماه س��ال94 در مجموع تعداد 68 میلیون 
و 310 ه��زار تراکن��ش روی این دس��تگاه ها انجام ش��ده 
ک��ه این می��زان حاکی از رش��د 22 درصدی تراکنش ها 
نسبت به فروردین ماه جاری است.  براساس این گزارش 
هم اکنون افزون بر خدمات پرداخت وجه، قابلیت دریافت 
مکانی��زه قب��وض، عملیات رمز، انتق��ال وجه، اعالم مانده 
حساب، ارائه صورتحساب، خدماتی همچون خرید شارژ 
سیم کارت های اعتباری، پرداخت اقساط کارت اعتباری، 
کمک به موسس��ات خیریه و اعالم مفقودی کارت نیز از 

طریق این دستگاه ها قابل ارائه است.  

 12 درصد از نقدینگی کل کشور 
در اختیار بانک ملت است

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به نقش بی بدیل بانک 
مل��ت در اقتص��اد کش��ور به عنوان یک��ی از بزرگ ترین 
بانک های کشور، اظهار داشت: این بانک با داشتن بالغ 
ب��ر 101 هزار میلیارد توم��ان منابع در پایان فروردین 
سال جاری، حدود 24 درصد از منابع بانک های تجاری 
و 12 درصد از نقدینگی کل کشور را در اختیار داشته 
است. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، علی رستگار 
در بازدید از خبرگزاری فارس با قدردانی از تالش های 
دس��ت اندرکاران و خبرنگاران این خبرگزاری به دلیل 
انتشار به موقع و مطلوب اخبار، برای آنان در ادامه این 
راه خطیر، آرزوی موفقیت کرد. وی با اش��اره به نقش 
بی بدیل بانک ملت در اقتصاد کش��ور به عنوان یکی از 
بزرگ ترین بانک های کش��ور، اظهار داش��ت: این بانک 
ب��ا داش��تن بالغ بر 101 هزار میلی��ارد تومان منابع در 
پایان فروردین س��ال جاری، حدود 24 درصد از منابع 
بانک های تجاری و 12 درصد از نقدینگی کل کشور را 

در اختیار داشته است. 

اعالم ساعات کاری بانک 
مهر اقتصاد در ماه مبارک رمضان 

بانک مهر اقتصاد ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان و با هدف بهره مندی مطلوب کارکنان از فضایل 
و معنویات این ماه مبارک، چگونگی فعالیت واحد های 

این بانک در ماه مبارک رمضان را اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، س��اعت 
کار حوزه مرکزی این بانک در ماه مبارک رمضان شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح تا 16، ستاد استان 
تهران 8 تا 15 و ستاد شهرستان ها 7:30 تا 14:30 است. 

نسیم نجفی
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جزیره امن، در همسایگی دریای آتش

»کس��انی که روزنامه های هفته گذشته را خوانده اند 
شاید خبر بسیار مهمی را که انتشار یافته بود با کمال 
س��ادگی برگزار کرده باش��ند، خبر این بود که دولت ما 
به تمام دول بیگانه اخطار کرده اس��ت که از این پس 
در زبان ه��ای اروپای��ی نام مملکت م��ا را باید »ایران« 
بنویس��ند. در می��ان اروپایی��ان این کلم��ه ایران تنها 
اصطالح جغرافیایی ش��ده بود و در کتاب های جغرافیا 
دشت وسیعی را که شامل ایران و افغانستان و بلوچستان 
امروز باش��د فالت ایران می نامیدند و مملکت ما را به 
زبان فرانسه »پرس«، به انگلیسی »پرشیا«، به آلمانی 
»پرزین«، به ایتالیایی »پرس��یا« و به روس��ی »پرسی« 
می گفتند و در س��ایر زبان ه��ای اروپایی کلماتی نظیر 

این چهار کلمه معمول بود.« 
ش��اید وقتی س��عید نفیس��ی، مش��اور رضاشاه این 
یادداش��ت را در 10 دی 1313 با عنوان »از این پس 
هم��ه باید کش��ور م��ا را به نام ایران بشناس��ند« برای 
مدرس��ه رفته ها و روزنامه خوان های زمان خود منتش��ر 
 )Iran( می کرد، پیش بینی نکرده بود که بعدها نام ایران
با نام عراق )Iraq(  دربیامیزد و سوءتفاهم هایی را برای 

مردم جهان پدید آورد. 
تا اوایل قرن بیستم، مردم جهان کشور ما را با عنوان 
رس��می پارس یا پرش��ین می ش��ناختند، اما در دوران 
س��لطنت رضاش��اه که بحث رجعت به ایران باس��تان و 
تاکید بر ایران پیش از اسالم قوت گرفته بود، حلقه ای از 
روشنفکران باستان گرا مانند سعید نفیسی، محمدعلی 
فروغی و سیدحس��ن تقی زاده در حکومت پهلوی اول 
با حمایت مس��تقیم رضاش��اه گرد هم آمدند که به این 
منظور اقداماتی را انجام دهند. سعید نفیسی از مشاوران 
نزدیک رضاش��اه به وی پیش��نهاد کرد نام کشور رسما 
به »ایران« تغییر یابد، این پیشنهاد در دی  ماه 1313 
شمس��ی رن��گ واقعی��ت به خود گرف��ت. در روز ۶ دی 
1313 شمس��ی دولت ایران طی اعالمیه ای رس��می از 
کش��ورهای خارجی خواس��ت در مکاتبات رسمی خود 
از واژه های پرش��یا، پرس و پرس��ه به جای واژه ایران 
استفاده نکنند. روز اول فروردین 131۴ شمسی طبق 
بخشنامه وزارت امور خارجه نام پارس یا پرشیا، رسما 

به ایران تغییر یافت.
در ای��ن روز همچنی��ن تاریخ رس��می کش��ور طبق 
ماه های شمس��ی با عنوان های باس��تانی آنها تنظیم و 
ب��ه کار بردن ماه های شمس��ی ب��ا نام های صور فلکی 
)حم��ل و ث��ور و جوزا...( و همچنی��ن ماه های هجری 
قم��ری )مح��رم و صفر و ربیع االول و...( ممنوع ش��د. 
اگرچه گاهش��ماری خورش��یدی جاللی، یعنی آنچه ما 
امروز از آن استفاده می کنیم، با تصویب مجلس شورای 
ملی در 11 فروردین 130۴، گاهش��مار رس��می ایران 
اعالم شده بود.  اکنون اما شباهت نام ایران با عراق در 
زبان های اروپایی، تلقی اشتباهی را برای برخی مردم 
کوچه و بازار س��رزمین های دور و حتی گردش��گران 
آنها پدید آورده است.  برخی گروه های گردشگری به 
خاطر التهابات منطقه و حضور تروریست های موسوم 
به »دولت اسالمی عراق و شام« در عراق هنوز از سفر به 
ایران مطمئن نیستند. آنها دقیقا اطالعی از جغرافیای 
منطقه ندارند و نمی دانند کشوری که قرار است به آن 
س��فر کنند با مس��ئله داعش و ناامنی دست به گریبان 
نیست. بسیاری از آنها به دلیل انتشار اطالعات نادرست 
تصور می کنند چون ایران با عراق هم مرز است، خطر 

داعش آنها را تهدید می کند! 
وزیر گردش��گری اردن اعالم کرده اس��ت که درآمد 
گردش��گری این کش��ور بر اثر مناقش��ات در غرب آسیا 
به ویژه در عراق و سوریه در چهار ماه نخست سال 2015 
با کاهش 15 درصدی به یک میلیارد و 200میلیون دالر 
رسیده است. این در حالی است که گردشگری دومین 
منبع ارزی اردن بعد از انتقال پول اردنی های س��اکن 
خارج است و سهم 1۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی 
این کشور ۶.5 میلیون نفری دارد.  اوضاع منطقه غرب 
آسیا چنان است که در مرحله مقدماتی جام جهانی 
2018 روسیه که به طور رفت و برگشت از 21 اسفند 
93 تا 18 مهر 9۶ با حضور ۴5 تیم برگزار می شود، 
بازی های خانگی برخی میزبان ها را به خانه همسایه 
کش��انده اس��ت. در این رقابت ها افغانس��تان و عراق 
بازی ه��ای خانگ��ی خود را در ایران برگزار می کنند و 
سوریه و یمن به خاطر بحران های داخلی و خارجی 
ک��ه دارن��د برای برگزاری بازی ه��ای خانگی خود به 
ترتی��ب ب��ه عمان و قطر س��فر می کنند.  در این بین 
ایران که با احتس��اب بازی های خانگی خود میزبان 
بازی های س��ه کشور منطقه است، بیشترین میزبانی 

را ب��ر عه��ده دارد. 
همی��ن موضوع ش��اخص قابل توجه��ی برای تفاوت 
وضعیت امنیت گردشگران در ایران و سایر کشورهای 
غ��رب آسیاس��ت؛ تفاوتی که جز ب��ا تبلیغات و توضیح 
اخت��الف محتوای��ی »Iran«  ب��ا »Iraq« و س��ایر 
کش��ورهای منطقه، برای گردش��گران مسافت های دور 
روش��ن نخواهد ش��د و می تواند ایران را به جزیره امن 
گردشگران در قدیمی ترین ناحیه سکونت بشر در زمین 

تبدیل کند. 

رییس سازمان امور مالیاتی کشور:
نظام پزشکی، کانون وکال و 

کارشناسان دادگستری به پرداخت 
مالیات ملزم شدند

رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور از تغییرات 
قان��ون جدید مالیاتی ایجاد ش��ده خب��رداد و گفت: 
نظام پزش��کی، کانون وکال، کارشناسان دادگستری 
و انجمن ها و دیگر تشکل ها باید بدانند که در قانون 
جدید موظف خواهند ش��د اطالعات اعضای خود را 

به سازمان امور مالیاتی بدهند. 
علی عس��کری در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه 
چ��را برخی گروه های جامع��ه از دادن مالیات طفره 
می رون��د، اف��زود: در اصالح قان��ون مباحثی مطرح 
خواهی��م کرد که ب��ه مجوز فعالیت ه��ای اقتصادی 
مربوط می شود. به این ترتیب که هر کسی در کشور 
بخواهد برای فردی مج��وز صادر کند باید اطالعات 

آن فرد را ارائه دهد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، علی عس��کری در گفت وگویی 
تلویزیون��ی افزود: ت��ا امروز بس��یاری از اعضای این 
تشکل ها خود را به پرداخت مالیات مکلف نکرده اند 
و هرف��ردی ک��ه اظهارنام��ه داده مالی��ات دریافت 
کرده ای��م اما اگر کس��ی را شناس��ایی نکرده ایم هم 

تاکنون اظهارنامه ای نداده است. 
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پزشکان اظهارنامه 
مالیات��ی نمی دهند، گف��ت: بس��یاری از اصناف نیز 
مجوز صنف ندارن��د با این حال فعالیت می کنند اما 
مالیات پرداخت نمی کنند. او از جرائم کیفری، نقدی 
و حبس در اصالحیه قانون مالیات ها برای کس��انی 
که فرار مالیاتی دارند، خبر داد و گفت: عالوه بر این، 
افراد با محرومیت های اجتماعی هم مواجه خواهند 
ش��د و برای مث��ال نمی توانن��د عض��و هیات مدیره 
ش��رکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شوند 
و از برخی تسهیالت اجتماعی هم محروم می شوند. 
وی گف��ت: البت��ه در کن��ار ای��ن محرومیت ه��ا 
تشویق هایی نیز در نظر گرفته ایم مبنی بر اینکه اگر 
کس��ی در مناطق محروم وخ��اص فعالیت اقتصادی 
کند، از پنج تا 10 س��ال  معافیت مالیاتی برخوردار 

خواهد شد. 

رییس مجلس شورای اسالمی 
ب��ا تاکید بر ض��رورت حمایت از 
اصناف و استفاده از نظرات بخش 
خصوصی برای جهش اقتصادی 
کش��ور گفت: اعتماد به صنوف 
و اتحادیه ها باید اس��اس حرکت 

مسئوالن باشد. 
علی الریجانی دیروز درهمایش 
روز ملی اصن��اف ضمن تبریک 
به مناس��بت قرارگرفت��ن در ماه 
مبارک رمضان و ابراز خوشحالی 
از حضور در جمع اصناف کشور، 
گفت: برای بنده افتخاری اس��ت 
ک��ه در روز ملی اصن��اف دراین 
جلسه باشکوه که متعلق به قشر 
وس��یع و خدوم از جامعه است، 
شرکت کنم. نگاه خوبی از سوی 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
درخصوص اصناف مطرح ش��ده 
که عصاره فکر و اندیشه ای بود که 

در بین صنوف برقرار است. 
وی برگزاری جلسات مشترک 
اتاق اصن��اف ایران ب��ا اتاق های 
بازرگانی و تعاون را امری مثبت 
و الزم دانس��ت و گف��ت: ب��رای 
به سامان رسیدن کارها باید این 

جلس��ات میان بخش خصوصی 
به صورت تنگاتنگ برگزار شود. 

الریجانی اظهار ک��رد: نگاه ما 
درمجلس نیز این است که دولت 
در بخش های مختلف از نظرات 
بخش خصوصی )اتاق های اصناف  
ایران، بازرگانی و تعاون( استفاده 
کند و هدف از طراحی تاالرهای 
گفت وگ��و و گنجان��دن آنها در 
برنامه نیز این بود که مس��ئوالن 
پشت درهای بسته برای این قشر 

خدوم تصمیم گیری نکنند. 
وی تصریح کرد: تصمیم ها باید 
با مشارکت دست اندرکاران گرفته 
شود. باید حرف مردم شنیده شود 
و تصمیم گیران با درنظرگرفتن 
نظ��رات و پیش��نهادهای افراد و 
بخش های مختلف تصمیم گیری 

کنند. 

نگاه تند برخی مسئوالن، 
صنوف را دلسرد کرده است

رییس اتاق اصناف ایران نیز در 
این مراس��م ب��ا تاکید بر ضرورت 
س��اماندهی اصناف کشور گفت: 
ن��گاه تند و بد برخی مس��ئوالن 

به خص��وص در ح��وزه مالی��ات 
بس��یاری از صن��وف را در ح��وزه 

فعالیت خود دلسرد کرده است. 
علی فاضلی، تصریح کرد: چنانچه 
بخواهیم تولید در کشور رشد کند 
باید ت��وزیع سازم��ان یافته تری 
داش��ته باش��یم که متاسفانه این 
سازماندهی هنوز در کشور شکل 
نگرفته است.  وی سپس خطاب 
به رییس مجلس شورای اسالمی 
گفت: از س��ال 1350 قانون نظام 
صنفی چند بار تغییر کرده اما امروز 
قانون نظام صنفی کشور یک قانون 
توسعه محور و توسعه گرا نیست و 
بیشتر به کار روزمرگی می پردازد. 
رییس اتاق اصناف ایران با بیان 
آنکه از مجلس ش��ورای اسالمی 
تقاض��ا داریم ای��ن نگاه را هرچه 
س��ریع تر تغییر دهن��د، تصریح 
ک��رد: قانون نظام صنفی کش��ور 
در راس��تای اقتص��اد مقاومت��ی 
تنظی��م نش��ده، به ط��وری که 
بخش بیش��تری از نارسایی ها را 
ب��ر اصناف تحمیل کرده اس��ت.  
فاضلی ادامه داد: در شرایط فعلی 
متاس��فانه م��ردم در بخش های 

مختل��ف اقتصادی حضور جدی 
ندارند، چرا که زمینه حضور آنها 
فراهم نشده بنابراین مجلس باید 
در جهت رفع موانع کس��ب و کار 
و تولید تدابیر جدی اتخاذ کند.  
وی با بیان آنکه اصناف در چهار 
ح��وزه اقتص��ادی، اجتماع��ی، 
سیاس��ی و امنیت��ی تاثیرگ��ذار 
هس��تند، اظهار داشت: در حوزه 
اقتص��ادی 2 میلیون و 173 هزار 
واحد صنفی دارای پروانه کسب 
و 750 ه��زار واح��د بدون پروانه 
حضور دارن��د که ۴5 درصد آنها 
در صن��وف توزیع��ی، 22 درصد 
در صن��وف تولیدی و 33 درصد 
در مجموع��ه خدمات و خدمات 
فنی در کش��ور فعالیت می کنند. 
ریی��س اتاق اصناف ایران اضافه 
ک��رد: اصن��اف در حوزه صادرات 
س��هم 500 میلیون دالری را به 
خ��ود اختص��اص داده ان��د و اگر 
ظرفیت مجموع��ه اصناف را در 
نظ��ر بگیریم، س��االنه 2 میلیارد 
دالر کاال و خدمات توس��ط این 
مجموعه صادر می ش��ود.  وی با 
بیان اینکه حدود 7میلیون شغل 

در مجموعه اصناف ایجاد ش��ده 
است، گفت: براساس آمار رسمی، 
دولت برای ایجاد یک شغل، باید 
1۶0 میلی��ون تومان هزینه کند، 
در حالی که این بخش 7 میلیون 
شغل در اقتصاد ایران ایجاد کرده 
اس��ت.  رییس اتاق اصناف ایران 
همچنین با اشاره به چالش های 
ح��وزه اصناف گفت: عدم ارتباط 
صحیح بی��ن بنگاه های بزرگ و 
کوچ��ک چالش عمده ای اس��ت 
که پیش روی اصناف قرار گرفته 
است.  به گفته وی، کاری که در 
مجموعه اصن��اف برای رفع این 
معای��ب انجام گرفت، هماهنگی 
و همدل��ی بی��ن ات��اق اصناف و 
بازرگانی و تعاون است تا بتوانیم 
این چالش را برطرف کنیم.  وی با 
بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال 
نیز س��ه اتاق بازرگانی، تعاون و 
اصن��اف می توانن��د کمک حال 
دولت باش��ند، خاطر نشان کرد: 
برخی از چالش ها دست بنگاه ها 
نیست، بلکه بحث سیاست گذاری 
در حوزه دولت و مجلس می تواند 

حالل این مشکالت باشد.

الریجانی در همایش روز ملی اصناف: 

اعتماد به اصناف اساس حرکت مسئوالن باشد

مالیاتیادداشت

مق��ررات  اعم��ال  و  نظ��ارت  مع��اون 
رگوالتوری اعالم کرد: در راس��تای توسعه 
بازار رقابتی س��الم، تس��ریع و تسهیل در 
تغییر و انتخاب اپراتور و سرویس مناسب 
و با کیفیت از س��وی مردم، رگوالتوری بر 
فرآیند درخواست تخلیه و دایری کاربران 
اینترن��ت پرس��رعت )ADSL( نظ��ارت 

می کند. 
تم��ام  اف��زود:  داداش زاده  غالمرض��ا 
اپراتورهای PAP موظف هس��تند پس از 
دریافت درخواس��ت تخلیه خط از س��وی 
مش��ترکان خود، موضوع را به شرکت های 
مخابراتی اعالم کنند و ش��رکت مخابرات 
نی��ز باید حداکثر ظرف مدت 72 س��اعت 
پ��س از دریاف��ت درخواس��ت، خط��وط 

مشترکان متقاضی را تخلیه کند. 
وی با اش��اره به اینکه درخواست تخلیه 

مش��ترکان شرکت مخابرات ایران نیز باید 
در همین بازه زمانی از س��وی شرکت های 
مخابرات اس��تانی انجام ش��ود، افزود: در 
صورت ارائه درخواس��ت تخلیه از س��وی 
مش��ترک و ع��دم اق��دام مؤثر از س��وی 
اپراتور، مش��ترک می تواند شکایت خود را 
در س��امانه 195  )س��امانه پاسخگویی به 
شکایات( ثبت کند تا در سریع ترین زمان 

به آن رسیدگی شود. 
مطابق ب��ا گزارش دریافتی از س��ازمان 
تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی، 
مق��ررات  اعم��ال  و  نظ��ارت  مع��اون 
رگوالتوری، تأکید ک��رد: هرگونه کوتاهی 
در مورد تخلیه خطوط مش��ترکان تخلف 
محسوب شده و س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیوی��ی مطابق با مقررات با 

شرکت متخلف برخورد خواهد کرد. 

نخس��تین دور مذاک��رات کارشناس��ی 
انعقاد موافقتنام��ه اجتناب از اخذ مالیات 
مضاع��ف میان مس��ئوالن مالیاتی ایران و 
مجارستان برگزار شد. به گزارش شادا، در 
این دور از مذاکرات که به مدت سه روز در 
محل س��الن جلسات سازمان امور مالیاتی 
کش��ور برگزار شد، پیش نویس موافقتنامه 
اجتناب از اخذ مالی��ات مضاعف میان دو 

کش��ور به طور کامل مورد بحث، بررسی و 
مذاک��ره قرار گرفت و مقرر ش��د تا موارد 
باقیمان��ده از مذاکرات در دور بعدی مورد 
حل و فصل قرار گیرد. ش��ایان ذکر است 
که ریاس��ت هیأت ایران��ی مذاکره کننده 
برعهده محمدرضا عبدی معاون پژوهش، 
برنامه ری��زی و ام��ور بین الملل س��ازمان 

مالیاتی است. 

نخستین دور مذاکرات مسئوالن مالیاتی ایران و 
مجارستان برگزار شد

اپراتورهای ارائه دهنده ADSL  ملزم شدند 

 تخلیه سریع خطوط اینترنت پرسرعت 
با تقاضای مشترکان پس از 72 ساعت

محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی



قطع��ه  از  بهره ب��رداری  از 
نخس��ت آزادراه ح��رم تا حرم 
و کلنگ زن��ی قطع��ه دوم آن، 
تعیین تکلیف آزادراه های تهران 
– ش��مال، اصفهان – شیراز و 
تبری��ز – مرن��د ک��ه هریک از 
مرحله تعیین نقشه های کلی تا 
جذب سرمایه گذار در سال های 
اوضاع چندان خوبی  گذش��ته 
نداش��تند و حاال ب��رای آینده 
برنامه ای قطعی دارند تا  کلنگ 

زدن کنارگذر جنوبی تهران. 
ای��ن طرح ها در کن��ار چند 
پروژه راه س��ازی دیگ��ر که در 
هیأت دولت به تصویب رسیده 
و به اعتقاد عباس آخوندی کار 
راه س��ازی را وارد پروژه های��ی 
کارنامه  اس��ت،  کرده  جدیدی 
آزادراه��ی دول��ت یازده��م را 
می س��ازند. پروژه هایی که افق 
آزادراه ه��ا را ت��ا جایی روش��ن 
کرده که وزی��ر راه در رابطه با 

آن وعده هایی بزرگ می دهد. 
جام��ع  س��ند  مبن��ای  ب��ر 
می��زان  کش��ور  حمل و نق��ل 
آزادراه ه��ای فعال در ایران باید 
از 2300 کیلومت��ر فعل��ی ب��ا 
رشدی نزدیک به چهار برابری 
ب��ه بیش از 10 ه��زار کیلومتر 
برسد، هدفی بزرگ که هرچند 
رس��یدن به آن در چند س��ال 
آینده دور از دس��ترس به نظر 
می رس��د اما پروژه های بزرگی 
که مراحل پایانی خود را پشت 
س��ر می گذارند آخون��دی را بر 
آن داشته که وعده هایی بزرگ 
بده��د.  ب��ه گ��زارش »فرصت 
امروز«، وزیر راه روز گذشته در 
مراسم رسمی کلنگ زنی آزادراه 
کنارگ��ذر جنوبی ته��ران اعالم 
کرد، ب��ا برنامه ریزی های انجام 
گرفته دولت فعل��ی آزادراه ها را 
به 5200 کیلومتر خواهد رساند. 
هرچند این رقم نس��بت به نیاز 

فعلی کش��ور محدود اس��ت اما 
الاقل بخش��ی از مشکالت این 

حوزه را رفع می کند. 
البت��ه نگاه وزی��ر راه بیش از 
آنک��ه ب��ه بخش بن��دی کردن 
آزادراه ه��ا در مناط��ق مختلف 
کش��ور متوج��ه باش��د صرف 
طبقه بندی بخش های ترافیکی 
مختلف شده اس��ت. »به دلیل 
قرار گرفتن محورهای مواصالتی 
تهران در مس��یرهای ترانزیتی 
ش��رق به غ��رب و جن��وب به 
شمال کشور بخش عمده ای از 
ترافیک وارد حوزه های نزدیک 
به ای��ن منطق��ه می ش��ود. از 
حدود 213 هزار کیلومتر محور 
ش��ریانی و غیرش��ریانی فعال 
در کش��ور 50 ه��زار کیلومتر 
در محدوده مرک��ز قرار گرفته 
ک��ه اوج فش��ار را از نظر حجم 
ترافیک تحم��ل می کند.« این 
دیدگاه خ��اص بیش از هرچیز 
دلیل اصلی توج��ه ویژه دولت 
به آغاز به کار هرچه س��ریع تر 
آزادراه کنارگ��ذر جنوبی تهران 

را روشن می کند. 

شهر تهران با جمعیت بیش 
از 10 میلی��ون نف��ری خود و 
البت��ه ق��رار گرفت��ن در رأس 
تمام جاده ه��ا و معابر ترانزیتی 
کش��ور عم��اًل ب��اری را تحمل 
می کن��د که حت��ی از جمعیت 
فعل��ی خ��ود نیز باالتر اس��ت. 
ترانزیتی  تمام خودروهای  نیاز 
کش��ور به عبور از بزرگراه ها و 
پایتخت  به  آزادراه های منتهی 
چه در مسیر ش��رق به غرب و 
چه شمال به جنوب این نگرانی 
را به وج��ود آورده که حتی در 
صورت کنترل کردن معضالت 
درون ش��هری نیز نت��وان امید 
داش��ت با این فش��ار خارجی 
اوض��اع ته��ران در دو ح��وزه 
ترافی��ک و آلودگ��ی هوا بهبود 
پی��دا کن��د. از ای��ن رو، دولت 
در طرح��ی بزرگ ک��ه البته با 
قرارگاه  درصدی  مشارکت 70 
خواه��د  هم��راه  خاتم االنبی��ا 
بود این کنارگ��ذر را در زمانی 
کوتاه از حدفاصل آبیک قزوین 
ورامی��ن خواهد  تا چرم ش��هر 
س��اخت و البته آن را به وسیله 

دو آزادراه دیگر تکمیل خواهد 
کرد. ضلع نخست آزادراه حرم 
تا حرم که به کمربندی جدید 
ته��ران ورودی و خروجی دارد 
و ی��ک ط��رح آزاد راهی دیگر 
که از چرم ش��هر به شریف آباد 
کش��یده  پردی��س  س��پس  و 
خواهد ش��د تا به ای��ن ترتیب 
ب��ار ترافیکی راه های منتهی به 
تهران به شدت کاهش یافته و 
خودروهایی که تنها قصد عبور 
از پایتخت را دارند دیگر بدون 
نیاز به ورود به تهران از طریق 
سه جاده اصلی به خارج هدایت 

شوند. 

افتتاح قطعه اول کنارگذر 
تهران ظرف 12 ماه

در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن 
تهران تالش  اس��تاندار  مراسم 
ک��رد ب��ا خاطرنش��ان ک��ردن 
دالیل اهمیت این آزادراه برای 
این اس��تان قرارگاه خاتم را به 
افزای��ش س��رعت س��اخت آن 

مجاب کند. 
سیدحس��ین هاشمی گفت: 

الزم  اعتب��ارات  درصورتی ک��ه 
ب��رای کنار گ��ذر جنوبی تهران 
فراه��م ش��ود، ای��ن آزاد راه در 
ط��ول دو س��ال و نی��م افتتاح 
خواه��د ش��د؛ موضوع��ی که 
عبدالله��ی  س��ردار  هرچن��د 
خاتم االنبیا  ق��رارگاه  فرمان��ده 
ابراز امیدواری کرد با بیشترین 
س��رعت پیگی��ری ش��ود ام��ا 
دادن وع��ده افتتاح دو س��ال و 
نیمه تم��ام 158 کیلومتر آن را 
ق��دری بعید دانس��ت. به گفته 
وی، با اقدام��ات صورت گرفته 
کنارگذر جنوبی تهران در حال 
حاضر نی��ز از مرحله کلنگ زنی 
عب��ور ک��رده و 60 درص��د از 
زیرسازی قطعه اول آن به پایان 
رسیده است. از این رو می توان 
امید داشت قطعه نخست ظرف 
12 م��اه آینده ب��ه بهره برداری 
برس��د و برای قطعات دیگر نیز 
در صورت رسیدن اعتبارات الزم 
در زمان مقرر کار به پایان برسد. 
زیس��ت  آلودگی های  کاه��ش 
محیطی، کاهش ب��ار ترافیکی 
پایتخ��ت، پایی��ن آوردن زمان 
سفر برای خودروهای عمومی و 
شخصی، صرفه جویی کالن در 
مصرف سوخت و البته تکمیل 
کریدور های ش��مال به جنوب 
و ش��رق به غرب کش��ور تنها 
بخش��ی از اهداف و برنامه های 
در نظر گرفته ش��ده برای این 
آزاد راه بسیار مهم را می سازد. 
درصورتی ک��ه دول��ت بتواند 
با ثبت رک��وردی مقبول مانند 
آنچه در قطعه نخس��ت آزادراه 
حرم ت��ا حرم اتف��اق افتاد کار 
ساخت کمربندی جنوبی تهران 
را نیز پیش ببرد، میزان پوشش 
آزادراهی کش��ور 158 کیلومتر 
دیگر نیز رش��د پیدا می کند و 
البت��ه راه برای اه��داف کالنی 
چ��ون احیای جاده ابریش��م و 
تکمیل ش��بکه آزادراهی ایران 

باز خواهد شد. 

کلنگ کنارگذر جنوبی تهران به زمین خورد

آخوندی:دولتیازدهمآزادراههایفعالرادوبرابرمیکند

سهشنبه
2تیر1394 شمــاره6255 www.forsatnet.irعمران و مسکن

حمل و نقلعمران

ُمسّکن 60 میلیونی، درد َمسکن را 
دوا نمی کند

احمدرضا سرحدی، عضو اس��بق هیات مدیره نظام 
مهندس��ی اس��تان تهران اظهار کرد: اگر وام های 60 
میلیون��ی وارد ب��ازار ش��وند قطعا قیمت مس��کن باال 
م��ی رود، در نتیجه به نفع خریداران نیس��ت که صبر 
کنند وام ها بیایند؛ چون وام ها وارد بنگاه ها می ش��وند 
و ب��ه فعالیت های داللی اختص��اص می یابند و قیمت 
مس��کن افزای��ش می یابد. تجربه نش��ان داده وام های 
مس��کن جز رون��ق داللی، کم��ک تعیین کننده ای در 
خانه دار شدن افراد نداش��ته اند. به گزارش ایسنا، وی 
اف��زود: البته ای��ن امکان که با گش��ایش در اقتصاد و 
ارتباط��ات بین المللی قیمت مس��کن کاهش یابد نیز 
محتمل اس��ت. اگر وضع اقتصاد و صنعت بهتر ش��ود 
قیمت مس��کن ه��م پایین خواهد آم��د؛ چون در آن 
صورت س��رمایه گذاری در بخش مسکن و سوداگری 
کاهش و جذابیت خود را از دست می دهد. بنابراین به 
کسانی که مس��کن را به عنوان یک کاال نگاه می کنند 
توصیه س��رمایه گذاری در این بخش نمی ش��ود؛ چرا 
که آینده روش��نی برای افزایش قیمت مسکن متصور 
نیس��تم. این کارشناس مسکن تصریح کرد: دولت این 
امید را دارد که تا یک س��ال دیگر مش��کالت و موانع 
توس��عه اقتصاد کش��ور را بردارد ت��ا بتواند در بخش 
مس��کن رونق ایجاد کند، بنابراین به نظر می رس��د تا 

یک سال آینده قیمت خانه باال نخواهد رفت. 

کمیسیون عمران موافق استیضاح 
آخوندی نیست

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه در کمیسیون 
عم��ران اکثری��ت اعض��ا ب��ا اس��تیضاح وزی��ر راه و 
شهرس��ازی مخالف اند، گفت: نظر اعضای کمیسیون 
این اس��ت ک��ه مجموعه دالیل اس��تیضاح کنندگان 
برای اس��تیضاح عباس آخوندی، برای انجام این کار 
مناسب نیست و اکثر اعضای کمیسیون تخصصی با 

انجام استیضاح مخالفند. 
به گ��زارش ایلنا، محمد دامادی در مورد جلس��ه 
کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی گفت: وزیر 
راه برای بررس��ی موضوع اس��تیضاح در کمیسیون 
عمران حاضر شد که این جلسه به دلیل پایان نیافتن 
تمامی محورهای اس��تیضاح به جمع بندی نرسید و 
قرار بر این ش��د تا سه ش��نبه هفت��ه آینده آخوندی 
دوباره در کمیس��یون عمران با اس��تیضاح کنندگان 

جلسه ای داشته باشد. 
دام��ادی همچنین پیش بینی ک��رد، درصورتی که 
بنای اس��تیضاح کنندگان به کش��یدن استیضاح به 
صحن علنی باش��د، عباس آخوندی ب��ا رأی اعتماد 
مجدد مجلس همراه می شود و به کار خود در وزارت 

راه و شهرسازی ادامه خواهد داد. 

وزیر راه و شهرسازی: 
مذاکره با سازندگان هواپیماهای 

کوتاه برد
وزیر راه و شهرس��ازی از برنامه  دولت برای خرید 
هواپیماهای کوچک با محور توس��عه مناطق محروم 
خب��ر داد و گفت: ب��ا عرضه کنن��دگان هواپیماهای 
زیر 100 صندلی در نمایش��گاه هوانوردی فرانس��ه 

مذاکراتی داشته ایم. 
به گ��زارش فارس، عباس آخوندی به س��فر اخیر 
خود به کشور فرانسه اشاره کرد و اظهار داشت: این 

سفر به دعوت رسمی دولت فرانسه انجام شد. 
وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین نمایشگاه صنعت 
هوانوردی دنیا در فرانسه برگزار شده بود، بیان کرد: 
در این س��فر ب��ا عرضه کنندگان دس��ت اول صنعت 
هوانوردی صحبت ش��د. آخوندی بیان کرد: در حال 
حاضر، متوس��ط س��ن ناوگان هوایی کشور 20 سال 

است و نیازمند نوسازی این صنعت هستیم. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود: در ش��رایط تحریم 
با خرید هواپیماهای دس��ت دوم توانس��ته ایم تا این 
لحظه صنعت هوانوردی را س��ر پا نگه داریم و حتی 

متوسط سن ناوگان را دو سال کاهش دهیم. 
آخون��دی یادآور ش��د: قطع��اً در ش��رایط پس از 
تحریم باید س��ند نوس��ازی صنعت هوانوردی کشور 
را داش��ته باش��یم تا بتوانیم به سرعت در این عرصه 
عمل کنیم. وی با اشاره به دیدار خود با کمپانی های 
تولید کنن��ده هواپیم��ا در نمایش��گاه فرانس��ه بیان 
ک��رد: حدود 60ف��رودگاه در کش��ور داریم که الزم 
 اس��ت در این ف��رودگاه هواپیماه��ای کوچک پرواز 

داشته باشند. 
آخون��دی بی��ان ک��رد: قطع��اً هواپیماه��ای زیر 
100صندل��ی در فرودگاه ه��ای کش��ور به توس��عه 
مناط��ق کمتر توس��عه یافته کش��ور، کمک می کند. 
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: در نمایشگاه هوانوردی 
فرانس��ه با متولیان و عرضه کنن��دگان هواپیماهای 
کوت��اه ب��رد رایزنی هایی به عمل آم��د، همچنین با 
عرضه کنندگان هواپیماها با برد متوس��ط و بلند نیز 

مذاکراتی داشتیم. 
آخوندی یادآور ش��د: امیدواریم همزمان با تحقق 
اهداف گروه دیپلماس��ی در مذاکرات با 1+5 بتوانیم 
مقدمات تجارت بین المللی را فراهم کنیم. وی بیان 
کرد: همچنین در این سفر درباره توسعه فرودگاه ها 
و مش��ارکت های بین الملل��ی در توس��عه فرودگاهی 

ایران مباحثی مطرح شد. 
آخون��دی گف��ت: با وج��ود هیاهوها اس��تقبال از 
ما و مذاکرات در فرانس��ه س��ازنده ب��ود؛ بنگاه های 
کام��اًل بازارهای ای��ران را می شناس��ند، ضمن آنکه 
 بخ��ش دولت��ی فرانس��ه نیز اس��تقبال مناس��بی از 

ما داشت. 

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا: 
ساخت 60 درصد از آزادراه های 

کشور توسط قرارگاه خاتم
فرمان��ده قرارگاه خاتم با بی��ان اینکه بیش از 60 
درصد از آزادراه های کشور توسط قرارگاه خاتم االنبیا 
س��اخته ش��ده، گفت: تا دوم��اه دیگ��ر بزرگ ترین 

پاالیشگاه کشور افتتاح می شود.
به گ��زارش ایلن��ا، س��ردار عبداللهی در مراس��م 
کلنگ زن��ی آزاد راه کنارگذر جنوب��ی تهران با بیان 
اینکه ق��رارگاه خاتم همانن��د دوران دفاع مقدس با 
روحیه زمان جنگ و با اس��تفاده از ظرفیت هایی که 
وج��ود دارد در اکثر نقاط کش��ور متولی پروژه های 
عمرانی اس��ت، گفت: در حوزه راه آهن چیزی حدود 
4ه��زار کیلومتر را در دس��ت اجرا داریم و همچنین 
60 درص��د آزادراه ه��ای کش��ور توس��ط ق��رارگاه 

خاتم االنبیا  ساخته شده یا در حال ساخت است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه 60 درصد مراحل زیر س��ازی 
قطعه اول آزاد راه جنوبی تهران انجام ش��ده اس��ت، 
گفت: س��اخت آزاد راه اراک خرم آباد هم که اهمیت 
بس��یار زیادی دارد و ترافیک و س��بک و س��نگین 
جنوب کش��ور را به مرکز منتق��ل می کند، برعهده 
قرارگاه خاتم اس��ت و ای��ن آزادراه به آزادراه حرم تا 
حرم که قطعه اول آن سال گذشته افتتاح شد، وصل 

می شود. 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا  با اش��اره به مشخصات 
 آزادراه کن��ار گ��ذر جنوب��ی ته��ران گف��ت: آزادراه 
آبیک � چرمشهر به طول حدود 160 کیلومتر دیروز 
کلنگ زنی ش��د. این آزادراه ترافیک ش��رق کشور و 
ترافیک اس��تان های قزوین، الب��رز، مرکزی و تهران 
را به هم متصل و در نهایت این ترافیک را به ش��رق 

کشور منتقل می کند. 
وی ادام��ه داد: این آزادراه از بعد مس��ائل امنیتی 
بسیار اهمیت دارد چرا که با توسعه شهر تهران یکی 
از مزیت های س��اخت ای��ن آزادراه پدافند غیر عامل 
اس��ت. س��ردار عبداللهی با بیان اینک��ه 40 درصد 
زیر سازی قطعه اول این آزادراه از چرمشهر تا اتوبان 
قم به طول 40 کیلومتر انجام ش��ده است، گفت: در 
حال حاضر حجم باالیی از ماشین آالت قرارگاه خاتم 

در این پروژه مشغول کار هستند. 
وی با بی��ان اینکه خبر خوب قرارگاه خاتم افتتاح 
بزرگ ترین پاالیشگاه کشور است، گفت: در آینده ای 
نه چندان دور، یعنی حدود دو ماه دیگر شاهد افتتاح 
بزرگ ترین پاالیش��گاه کشور خواهیم بود. وی افزود: 
با بهره برداری از فازهای 15 و 16 پاالیش��گاه چیزی 
ح��دود 10 میلیارد مکعب گاز، 4.8 میلیون بش��که 
معیانات گازی تولید ش��ده است و تدبیر نفتی ها این 

بود که فازهای این پروژه تکمیل شود. 
س��ردار عبدالله��ی با اش��اره ب��ه پ��روژه طوالنی 
بوروکراس��ی های اداری گفت: اگر این موارد تسهیل 
شود تأثیر بسیار مثبتی در پیشرفت فیزیکی پروژه ها 

خواهد داشت. 
وی همچنین با اش��اره به س��اخت آزادراه مشهد 
س��بزوار به طول 230 کیلومتر گفت: س��اخت این 
آزادراه در دستور کار قرارگاه خاتم است و همچنین 
قطع��ه اول آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران را هم در 

طول یک سال به بهره برداری می رسانیم. 

جواد هاشمی

گفته می ش��ود پس از دستکاری نرخ بهره 
بانکی اجاربها افزای��ش یافت به طوری که در 
برخی از مناطق تهران این افزایش بها به 10 
درصد هم رس��ید. هرچند دولت معتقد است 
این افزایش نرخ اجاره به دلیل قرار گرفتن در 
فصل جابه جایی ها است و پس از اتمام فصل 
اجاره نرخ ها به س��ر جای خ��ود بر می گردد. 
به گزارش ایس��نا، در ح��ال حاضر یک واحد 
آپارتم��ان 40 متری واقع در میدان ش��هدا، 
طبقه دوم، با انباری به قیمت 35میلیون رهن 
کامل در نظر گرفته شده که معادل پرداختی 
ماهانه آن یک میلیون و 50 هزار تومان است. 
یک واحد آپارتمان 40 متری واقع در نارمک، 
تسلیحات، طبقه اول، با انباری به قیمت 12 
میلیون پول پیش و 480 هزار تومان اجاره در 
نظر گرفته ش��ده که معادل پرداختی ماهانه 
آن 840 هزار تومان اس��ت. یک س��وییت 30 
متری واقع در شریعتی، پل رومی، به قیمت 5 

میلیون پول پیش و یک میلیون تومان اجاره 
در نظر گرفته شده که معادل پرداختی ماهانه 
آن ی��ک میلی��ون و 150 هزار تومان اس��ت. 
یک واحد آپارتمان 40 متری واقع در پونک، 
شهرک نفت، یک خوابه، با پارکینگ به قیمت 
10 میلی��ون پول پیش و 900 ه��زار تومان 
اجاره در نظر گرفته شده که معادل پرداختی 
ماهان��ه آن یک میلی��ون و 200 هزار تومان 
اس��ت. یک واحد آپارتمان 40 متری واقع در 
رس��الت، کرمان جنوبی، طبقه اول، به قیمت 
36میلی��ون رهن کامل در نظر گرفته ش��ده 
که معادل پرداختی ماهانه آن یک میلیون و 
80 هزار تومان است. یک واحد آپارتمان 40 
متری واقع در اتوبان شهید محالتی، خیابان 
ش��اه آبادی، طبقه اول، به قیمت 15 میلیون 
پ��ول پیش و 350 ه��زار تومان اجاره در نظر 
گرفته ش��ده که مع��ادل پرداختی ماهانه آن 

800 هزار تومان است. 

مع��اون برنامه ریزی و توس��عه س��ازمان 
زیباس��ازی ش��هر تهران از تدوین »س��ند 
راهبردی زیباس��ازی ش��هر تهران« توسط 
مرکز مطالعات و اسناد راهبردی شهرداری 
تهران خبر داد. به گزارش تس��نیم، عیسی 
علی��زاده ب��ا بی��ان اینک��ه این س��ازمان از 
چهار س��ال قبل تولید محتوایی برای همه 
حوزه ه��ای فعالیتی خود انجام داده اس��ت، 
ادام��ه داد: تولی��دات س��ازمان در ح��وزه 
دانش زیباس��ازی به متناوب مورد استقبال 
مناطق ش��هرداری و کالنشهرها قرار گرفته 
و به عنوان یک دس��تورالعمل مورد استفاده 
ق��رار گرفته اس��ت. وی با تاکید ب��ر اینکه 
سازمان بنا دارد ستادی عمل کند بنابراین 
باید سطح دانش خود را ارتقا بخشد، افزود: 
این تولیدات محتوایی هر س��ال از س��وی 
سازمان زیباسازی ش��هر تهران به روز شده 

و اسناد کاملی است. 
به گفته علیزاده این رویکرد س��ازمان را بر 

آن داش��ت تا در یک تعامل دوطرفه با مرکز 
مطالعات شهرداری تهران تولیدات محتوایی 
و اسناد راهبردی خود را در این زمینه یک جا 
متمرکز کرده و به یک سند کامل تبدیل کند. 
وی با اش��اره به برگزاری جلسات متعدد 
بین س��ازمان زیباس��ازی و مرکز مطالعات 
شهرداری، گفت: در این جلسات موضوعات 
و دغدغه های س��ازمان زیباس��ازی از سوی 
کارشناس��ان و اس��اتید هن��ری و فرهنگی 
ب��ه مرکز مطالعات اعالم ش��د تا در تدوین 
س��ند راهب��ردی لحاظ ش��ود. علی��زاده با 
تاکید بر اینکه موضوع زیباس��ازی ش��هری 
صرف��ا به عهده س��ازمان زیباس��ازی نبوده 
و س��ازمان های دیگ��ر ش��هرداری ه��م در 
آن دخی��ل هس��تند، ادام��ه داد: به همین 
دلیل جلس��ات متعددی در ای��ن زمینه در 
کمیته پژوهش��ی معاونت خدمات ش��هری 
 برگزار ش��د تا  نظرات مشترک در این حوزه 

عنوان شود. 

اجاره بهای آپارتمان زیر 40 متر در تهران

سند راهبردی زیباسازی شهر تهران تدوین شد

قیمت )معادل پرداختی ماهانه(منطقهمتراژ

یک میلیون و 50 هزار تومانمیدان شهدا، طبقه دوم40 متر

840 هزار توماننارمک، تسلیحات، طبقه اول40 متر

یک میلیون و 150 هزار تومانشریعتی، پل رومیسوئیت30 متر

یک میلیون و 200 هزار تومانپونک، شهرک نفت40 متر

اتوبان شهید محالتی، خیابان 40 متر
یک میلیون و 200 هزار تومانشاه آبادی، طبقه اول

خیابان دامپزشکی، خوش، 40 متر
850 هزار تومانهمکف، طبقه اول



خرما یکی از مواد غذایی اس�ت که در م�اه رمضان مصرف 
بیش�تری دارد و در س�بد غذای�ی خانوارها ج�ای می گیرد. 
این محصول دارای رقم های مختلفی اس�ت و براس�اس نوع، 
کیفیت و مرغوبیت، با قیمت های متفاوت به فروش می رسد. 
بیش از 18 نوع خرما در ایران تولید می ش�ود که استعمران، 
ش�اهانی، مضافتی، کبکاب، پی�ارم، رب�ی، خاصویی، دیری، 
حالوی و غیره از جمله مهم ترین انواع آن به شمار می روند. 
ایران با تولید س�االنه یک میلیون تن خرما در رتبه س�وم 
جهان پس از مصر و عربس�تان ق�رار دارد و این میزان تولید 
در 10 س�ال اخی�ر ثابت مان�ده اس�ت. قیمت پایی�ن خرما، 
هزینه های دس�تمزد و گرده افش�انی و حمایت نکردن دولت 
از باغ�داران، رغبتی برای افزایش تولی�د خرما در نخلداران 
ایجاد نمی کند. با ادامه این روند، به زودی ایران، کش�وری که 

تا چندی پیش رتبه نخس�ت تولید خرمای جهان را بر عهده 
داش�ت، جایگاه س�وم را نیز به امارات خواه�د داد و در پله 

چهارم خواهد ایستاد. 
ارزش ب�االی غذای�ی خرم�ا و ت�وان تولید آن در کش�ور، 
مزیت های اصلی این ماده غذایی پرارزش اس�ت که می تواند 
به عن�وان منبع کربوهیدرات ها در س�بد غذایی خانوار جای 
بگیرد. مصرف 550 هزار تنی س�االنه خرما در کش�ور و مازاد 
نیم�ی از تولید، موجب ش�ده ک�ه کمبودی در ب�ازار مصرف 
ب�ه وجود نیاید. ش�اید یک�ی از دالیل قیمت پایی�ن خرما از 
نخلداران در فصل برداش�ت، همین فراوانی محصول در تمام 
فصول باش�د. البته س�هم ان�دک خرمای ای�ران از بازارهای 
جهانی نیز دلیل دیگری اس�ت که مسئوالن مربوطه باید در 
ای�ن زمینه فکری بکنند تا دوب�اره بازارهای بین المللی را در 

اختیار بگیریم.  
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تصویب یارانه 3هزار میلیاردی 
برای کشاورزی

مدیرکل بودج��ه وزارت کش��اورزی، یارانه بخش 
کش��اورزی، نهاده ها و عوامل تولی��د از محل اجرای 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ها برای امس��ال را بیش از 
3000 میلی��ارد تومان اعالم کرد و گفت: این میزان 

تصویب شده اما هنوز تخصیص نیافته است. 
حس��ن قاسمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
تمرکز در بودجه ریزی بر زیرس��اخت ها و حوزه های 
زیربنای��ی آب و خاک اس��ت، اظهار کرد: براس��اس 
قانون، یارانه بخش کش��اورزی از محل اجرای قانون 
هدفمن��دی یارانه ها ح��دود 2400 میلیارد تومان و 
یارانه نهاده ها و عوامل تولید بخش کشاورزی حدود 

732 میلیارد تومان است. 
وی ب��ا بیان اینکه این میزان یارانه تصویب ش��ده 
برای امسال می تواند بسیاری از اهداف و برنامه های 
راهبردی بخش کشاورزی را پیش ببرد، خاطرنشان 
کرد: در سال گذش��ته یارانه نهاده ها و عوامل تولید 
کش��اورزی 783 میلیارد تومان بود و یارانه ای برای 
بخش کش��اورزی از محل اج��رای قانون هدفمندی 
یارانه ها تصویب نش��د که البت��ه به دلیل محدودیت 
مناب��ع مالی دول��ت، مبلغی از این بابت به حس��اب 

بخش کشاورزی واریز نشد. 
مدیرکل بودجه وزارت جهاد کش��اورزی همچنین 
بودج��ه این وزارتخانه از محل اعتب��ارات عمرانی را 

بالغ بر 6000 میلیارد تومان عنوان کرد. 

ممنوعیت استفاده از شیرین کننده 
و طعم دهنده  مصنوعی در آبمیوه ها

 اداره کل اس��تاندارد تهران بر ممنوعیت استفاده 
از هرگونه ش��یرین کننده مصنوعی، طعم دهنده های 
طبیعی و مصنوعی، رنگ و نگهدارنده در آبمیوه ها و 

نکتارها تاکید کرد. 
به گ��زارش ایان��ا، براس��اس اعالم س��ازمان ملی 
اس��تاندارد، نوش��یدنی های بر پایه آب میوه به س��ه 
دسته آبمیوه، نکتار و نوش��یدنی های میوه ای بدون 
گاز و گازدار تقس��یم می ش��وند که ه��ر کدام از این 
م��وارد از لح��اظ درصد و می��زان آبمی��وه محتوی 

متفاوت هستند. 
به گفته مس��لم بیات، مدیرکل اس��تاندارد تهران 
ب��ا توجه به تفاوت میان این نوش��یدنی ها در آبمیوه 
و نکت��ار اس��تفاده از ش��یرین کننده های مصنوعی، 
طعم دهنده های طبیعی، مش��ابه طبیعی و مصنوعی 

مطابق با استاندارد ملی ممنوع است. 
این در حالی اس��ت که در نوشیدنی های میوه ای 
اس��تفاده از طعم دهنده ه��ا و رنگ ه��ای طبیعی تا 

رسیدن به طعم و رنگ مطلوب مجاز است. 
براس��اس این گزارش، آبمیوه ها و نکتارها به روش 
فیزیکی از میوه س��الم و رس��یده یا از رقیق ش��دن 
آبمیوه تغلیظ ش��ده کنس��انتره یا پ��وره میوه با آب 
آش��امیدنی تا رس��یدن به غلظت مطلوب به همراه 
افزودنی ه��ای مجاز خوراکی ک��ه در هر فرآورده در 
اس��تاندارد ملی مربوط مش��خص ش��ده است تهیه 

می شود. 
بی��ات همچنین تاکید کرده اس��ت که اس��تفاده 
از هرگونه رن��گ، ش��یرین کننده و طعم دهنده های 
مصنوع��ی و نگهدارنده در هر س��ه نوع نوش��یدنی 

غیرمجاز است. 

ایده دستگاه داخلی جمع آوری 
میوه ها روی زمین ماند

عضو هیات علمی دانش��کده کش��اورزی دانشگاه 
تربیت مدرس در گفت وگو با ایانا، از ساخت دستگاه 
جمع کننده میوه پس از س��اخت دس��تگاه برداشت 
خب��ر داد و گفت: س��اخت این دس��تگاه ها ماحصل 

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد بوده است. 
غالمحس��ین نجفی درباره س��ازوکار این دستگاه 
افزود: این دس��تگاه به ش��کل یک چتر وارونه است 
ک��ه در زیر درخت قرار می گیرد و از برخورد میوه با 
زمین و در نتیجه آلوده ش��دن و آسیب رسانی به آن 

جلوگیری می کند. 
وی ادام��ه داد: این دس��تگاه با هزینه تمام ش��ده 
300 ه��زار تومان بس��یار مقرون به صرفه اس��ت و از 
ویژگی های آن سادگی سیس��تم است که نیازی به 

آموزش ندارد. 
نجفی با بیان اینکه دستگاه ها به راحتی قابل تولید 
انبوه هس��تند، ام��ا به دلیل عدم حمایت مس��ئوالن 
تاکنون نتوانس��ته ایم کاری از پی��ش ببریم، تصریح 
کرد: پاسخ مسئوالن به پیگیری های ما این است که 
تا وقتی می توانیم این دس��تگاه را وارد کنیم، نیازی 

به تولید داخلی نداریم. 

خبر

مولود غالمی

خرید تضمینی خرما توسط دولت با قیمت های اندک، 
هزینه برداش��ت محصول نخل��دار را هم نمی دهد. برای 
کش��اورز توجیه اقتصادی ندارد ک��ه محصول خود را به 
قیم��ت کیلوگرمی 800 تا 900 تومان بفروش��د. با این 
نرخ پایه و اولیه که دولت تعیین می کند، گاهی کشاورز 
حتی نمی تواند یا حاضر نمی شود محصولش را برداشت 

کند. 
خرم��ای ایران به دلیل طع��م و مزه بهتر، می تواند در 
بازارهای خارجی قدرت رقابت داش��ته باشد. البته تا دو 
س��ال پیش کمابیش این شرایط حاکم بود اما تحریم ها 
باعث ش��د تا قیمت خرمای ایرانی سقوط کند. در بازار 
داخل نیز وضعیت مطلوبی برای نخلداران وجود ندارد و 
دالالن و س��لف خرها، با قیمت کم محصول را می خرند 
و حاصل دسترنج کشاورزان را نقدی نمی پردازند. گاهی 
کش��اورزان تا ماه ها پس از ف��روش محصول باید در پی 

نقد کردن چک خریدار باشند. 
مص��رف خرمای مضافتی در داخل بیش��تر از س��ایر 
رقم هاس��ت. این نوع خرم��ا در ابتدای فصل برداش��ت 
به ص��ورت کال و ن��ارس از نخلداران ب��ه قیمت 400 تا 

500 تومان با خوش��ه خریداری و سپس انبار می شود و 
در س��ردخانه به صورت کاذب می رسند. همین خرما در 
فروشگاه های شهرهای بزرگ با قیمت هر کیلوگرم 8 تا 
9 هزار تومان فروخته می ش��ود و سودش تنها به جیب 
س��لف خرها می رود و چیزی عاید کشاورز نمی شود. این 
ش��کاف قیمتی 10 برابری، نصیب واسطه هایی می شود 
ک��ه بی هیچ زحمتی دس��ترنج کش��اورزان را ب��ه تاراج 

می برند. 
نخل��داران باید مانند پس��ته کاران از تش��کل قوی و 
قدرتمند برخوردار باش��ند یا دس��ت کم یک ش��رکت 
بزرگ با استقالل مالی و امکانات نگهداری که از سوی 
دول��ت نیز حمایت ش��ود، محصول خرم��ای نخلداران 
را در فصل برداش��ت، جمع کند. ابت��دا قیمت اولیه را 
به کش��اورزان بدهد و پس از ف��روش تمامی محصول، 
س��ود حاصل را با محاسبه هزینه های آن به کشاورزان 
پرداخت کند. این کار توس��ط تش��کل های پسته کاران 
انجام می ش��ود ام��ا در محصول خرما، دس��ت هایی در 
کار هس��تند و اج��ازه چنی��ن کاری را نمی دهند. آنها 
ب��ا نفوذی ک��ه دارند ب��ازار خرما را قبض��ه کرده اند و 
نخلداران برخالف پسته کاران ضعیف هستند و از توان 
مالی خوبی نیز برخوردار نیستند. به همین دلیل توان 

مقابل��ه ندارند. نماینده نخل��داران در وزارتخانه مربوط 
نیز به دنبال تجارت خودش است و خرمای حراج شده 

کشاورزان را می خرد و در زمان مناس��ب می فروش��د. 

کسی اصاًل به فکر کشاورز نیست 
وزارت جه��اد کش��اورزی متول��ی تولی��د محصوالت 
کش��اورزی اس��ت ام��ا هی��چ گاه از تولیدکنن��دگان و 
کش��اورزان حرفه ای که به صورت علم��ی کار می کنند، 
کم��ک و اطالع��ات نمی گیرد. اگر این اف��راد در فروش 
محصوالت نقش داش��ته باشند و به کمک گرفته شوند، 
یقین��ا وضعی��ت کش��اورزی و تولید بهتر خواهد ش��د. 
بخش خصوصی کش��اورزی باید قوی و شرکت حمایتی 
خرما تشکیل شود. بازار محصوالت کشاورزی به ویژه در 
چنبره واسطه ها و قدرتمداران قرار دارد. تشکل هایی که 
در وزارتخانه های صنعت و کش��اورزی ش��کل گرفته در 
دس��ت چند نفر که نه کشاورز هستند و نه از کشاورزی 
اطالع دارند، اس��ت و ما کش��اورزان از تصمیم هایی که 

برای مان می گیرند خبر نداریم. 
خرمای پیارم، اش��رف خرماهاست و استان هرمزگان 
به عن��وان قطب تولید این محصول، ج��ای زیادی برای 
توس��عه تولید آن دارد اما محصول کش��اورز روی زمین 

می مان��د و ه��ر که زحمت می کش��د، چی��زی نصیبش 
نمی ش��ود. این مسئله در سال های آینده خالهایی را در 
تولید به وجود می آورد. در کل سیاس��ت های اقتصادی 
کش��ور بر پایه واردات است و تولید و صادرات جایگاهی 
در آن ندارن��د. وجود س��ودهای کالن و پورس��انت های 
گزاف در واردات رواج دارد بنابراین، نگاه ها و سیاست ها 

به سمت واردات می چرخد. 
با توجه به شرایط اقلیمی و تغییراتی که در آن به وجود 
آمده، همچنین بحران آبی که کش��ور با آن دست و پنجه 
نرم می کند، نخل خرما با کمترین مصرف آب، بازده مناسب 
اقتصادی، اش��تغال زایی و زیس��ت محیطی )بیابان زدایی و 
تولید اکس��یژن(، می تواند یکی از بهترین گزینه ها باشد. 
نخ��ل با مصرف کمترین می��زان آب و تحمل دمای از 10 
تا 60 درجه س��انتی گراد با میانگین دمای 50 درجه، سود 
اقتصادی مناس��بی نیز عاید کشور می کند. خرما، یکی از 
محصوالتی اس��ت که با شرایط اقلیمی ایران سازگار است 
و حمایت و تقویت تولید و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری 
خرما، می تواند جایگزین خوبی باشد برای محصوالت آب بر 
و کم بازده. گرچه موضوع خشکس��الی و بحران آب اکنون 
دستاویزی شده برای عده ای تا باقیمانده کشاورزی هزاران 

ساله ایران را نابود کنند. 

نخلستان ها گزینه ای مناسب برای مقابله با بی آبی

تفاوت قیمت 10 برابری خرما از تولید تا مصرف

در ماه رمضان، مصرف خرما در کش��ور بیش��تر است 
و تاکن��ون هر چ��ه در انبارها بود، به بازار عرضه ش��د. 
قیمت ها نیز مناس��ب بود اما سودش به جیب واسطه ها 
و س��ردخانه دارانی رفت که محص��ول خرمای نخلداران 
را در س��ال گذش��ته ب��ه به��ای ان��دک ه��ر کیلوگرم 

)مضافتی(700تا 800 تومان )با خوشه( خریده بودند. 
دولت در س��ال های اخیر پیش��نهاد خری��د توافقی 
خرم��ا از کش��اورزان را داد ام��ا نتوانس��ت ب��ه قول 
خ��ود عمل کند و ش��رایط خرید توافق��ی یا تضمینی 
مش��کل بود. نخلداران بای��د خرمای خود را در کارتن 
10 کیلوگرم��ی به س��ازمان تعاون روس��تایی تحویل 
می دادند و س��ازمان از طریق مزایده یا مناقصه آنها را 
به فروش می رس��اند. سازمان تعاون روستایی در سال 
گذش��ته اتحادیه نخلداران را عامل خرید معرفی کرد 
اما در ادامه، مس��ئوالن همکاری نکردند و ما )اتحادیه 

نخلداران( ضرر کردیم. 
دولت اگ��ر می خواهد از نخل��داران حمایت کند باید 
رقم های ناش��ناخته خرما را که مص��ارف صنعتی دارند 
به ص��ورت تضمین��ی بخ��رد. ای��ن رقم از خرم��ا که در 

صنای��ع تبدیلی و ف��رآوری برای 
تولید ش��یره و لواشک مصرف 

می شود، از باغداران به قیمت 
هر کیلوگ��رم 300 تومان 
این  می ش��ود.  خریداری 
قیمت های کم و بس��یار 

ان��دک باعث ش��ده تا 
برخ��ی از نخلداران، 

ی  ن ها نخلس����تا
خود را رها کنند 
به  امی���دی  و 

آینده نداشته 
 . ش�����ند با
ی����ن  برا بنا

وزارت  و  دولت 
ای��ن رقم ها کشاورزی برای حمایت از کشاورزان باید 

را خری��داری کنند و بس��ته های حمایت��ی را برای این 
محصوالت اختص��اص دهند. خرماهایی مانند مضافتی، 
پیارم و س��ایر رقم های شناخته ش��ده و خوراکی به هر 

طریقی که باشد در بازار به فروش می رسند. 
در مجموع وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی 

محصوالت بس��یار ضعیف عمل 
می کن��د تا جای��ی که این 
در  حمایتی  سیاس��ت 
محصوالت��ی مانن��د 
پی��از، گوجه و غیره 
منجر به آسیب های 
زی��ادی به کش��اورزان 
شده اس��ت. تنظیم بازار 
می��زان عرضه  براس��اس 
و تقاض��ا باید انجام ش��ود که 
دولت تاکن��ون در ای��ن زمینه 
عملکرد بس��یار ضعیفی داشته 
اس��ت. در محصول��ی مانن��د 
خرم��ا که عرضه آن بیش��تر 
از مصرف داخلی است، دولت 
باید با اس��تفاده از راهکارهایی مانند 
ص��ادرات و تقویت ب��ازار داخل و فرهنگ س��ازی برای 
مصرف بیش��تر این ماده خوراکی مهم و با ارزش غذایی 

باال، میزان تقاضا را افزایش دهد. 
ش��وربختانه خرم��ا مانن��د پس��ته ی��ک محص��ول 
انحص��اری نیس��ت و تش��کل ق��وی و قدرتمن��د که 

پش��توانه کش��اورزان باش��د، ندارد. اکنون دیگر بازار 
دس��ت دالالن و واسطه هاس��ت و آنه��ا هس��تند که 
تعیی��ن می کنند چه محصولی می خواهند و کش��اورز 
ح��ق انتخاب ندارد. در بازارهای خارجی نیز تحریم ها 
به ش��دت روی آن تاثیر گذاش��ته و رقابت را سخت تر 
کرده اس��ت. این بازی های سیاس��ی روی بازار خرما 
اثرگذار بوده و مسئوالن باید در این زمینه تمهیداتی 
بیندیش��ند تا بازارهای گذش��ته را به دس��ت آوریم. 
در بازاره��ای داخل��ی نی��ز دس��ت هایی در کارن��د و 
اجازه نمی دهن��د خرما، جایگزی��ن محصوالت قندی 
شود. کس��انی که در این آش��فته بازار سودهای کالن 
می برند، نمی گذارند این اتف��اق بیفتد. در حالی که در 
گذش��ته خرما به همراه گندم )ن��ان( جزو محصوالت 
اس��تراتژیک محسوب می شد و هر کشوری که این دو 

محصول را تولید می کرد دارای امنیت غذای��ی ب��ود. 
ب��ه هر روی، این فرهنگ س��ازی ها بای��د از خانواده 
و س��ایر رکن های جامعه ش��کل بگیرد و رسانه ها نیز 
می توانن��د در تبیین و توس��عه آن نق��ش بزرگی ایفا 
کنند ت��ا فرهنگ مصرف محصوالت با ارزش��ی مانند 
خرما جایگزی��ن مواد قندی و تنق��الت مضری مانند 

چیپس، پفک و غیره ش��ود. 

بازارهای جهانی را از دست داده ایم

درجا زدن 10 ساله 
تولید خرما در کشور

در س��ال گذش��ته نخلداران جنوب محصول خرمای 
خ��ود را ب��ه پایین ترین قیمت فروختند. مضافتی درجه 
با خوش��ه کیلوگرمی 500 تا 700 تومان از کش��اورزان 
خری��داری ش��د درحالی ک��ه قیم��ت همی��ن خرما در 
فروش��گاه ها اکنون با بیش از 9000 تومان به دس��ت 
مصرف کنن��ده می رس��د. در ای��ن میان س��لف خرها و 
س��ردخانه داران س��ودهای سرشاری می برند و ضررش 

برای کش��اورز و مصرف کننده اس��ت. 
در س��ایر ارق��ام خرما نیز کمابی��ش وضعیت به همین 
ش��کل اس��ت. خرمای زاهدی درجه یک حدود 2 هزار تا 
2500 توم��ان و پی��ارم از 6 تا 14 هزار تومان بر حس��ب 
کیفیت خرما )رنگ، اندازه و گوشتدار بودن( متغیر است. 
خرمای پیارمی که از نخلدار در بهترین صورت کیلوگرمی 
14 هزار تومان خریداری ش��ده اکنون در فروش��گاه های 
بزرگ تهران و س��ایر ش��هرها تا 35 هزار تومان فروخته 
می ش��ود. پی��ارم درج��ه یک در بازاره��ای اروپا و آمریکا 
بی��ن 12 ت��ا 15 دالر ب��ه فروش می رس��د. بازهم در این 

چرخه معیوب، واس��طه ها و سلف خرها سودهای هنگفت 
به جیب می زنند و دس��ت نخلداران و کش��اورزان از سود 

محصول شان کوتاه است. 
نخلداران و کش��اورزان جنوب کش��ور بس��یار ضعیف 
هس��تند و اوضاع معیش��تی مناس��بی ندارند. مش��کل 
م��ا کش��اورزان ای��ن اس��ت ک��ه ی��ک تش��کل قوی و 
مس��تقل نداری��م؛ اتحادی��ه یا صنفی ک��ه از ما حمایت 
کن��د و محص��والت م��ا را به موق��ع بخرد و س��ودش را 
بازگرداند. مش��کل دیگر بخش کش��اورزی این است که 
تصمیم های بخش بدون حضور نمایندگان کش��اورزان 
گرفته می ش��ود و کس��انی که برای کش��اورزان نسخه 
می پیچند از کش��اورزی چیزی نمی دانند. ش��اید بیراه 
نباش��د اگر بگوییم که دست ش��ان هم به خاک نخورده 
و یک گیاه در گلدان نکاش��ته اند چه رس��د به کش��ت و 
کار!  تمامی تصمیم ها پش��ت اتاق های دربس��ته برای 
کش��اورزان گرفته می ش��ود و تش��کل ها هم جایی در 

این اتاق ها ندارند. 
برخ��ی تش��کل های حزب��ی ک��ه خ��ود را در بخش 
کش��اورزی ج��ا زده ان��د در برنامه ه��ای تلویزیون��ی به 

نمایندگی از کش��اورزان حاضر می ش��وند و خود را در 
تمام��ی ام��ور دخالت می دهند. مس��ائل صنفی خود را 
نیز از تریبون کشاورزان مطرح می کنند اما نمایندگان 
واقعی کش��اورز نیس��تند. این گونه اس��ت که وضعیت 
کش��اورزی کش��ور چنین اس��ت که شاهد آن هستیم و 

اوضاع روزبه روز بدتر هم می ش��ود. 
در آخر هم سودش برای دالالن است و رنجش برای 
کش��اورزان؛ کش��اورزانی که هیچ پشتوانه ای ندارند تا 
در چارچ��وب قوانی��ن صنفی از آنها حمایت کنند. اگر 
کس��ی هم بخواهد یک ش��رکت مستقل و منسجم برای 
حمای��ت از خرم��ا ایج��اد کند باید مس��ئوالن دولت یا 
نماینده مجلس نیز در آن س��هامدار باش��ند. در غیر این 
صورت اجازه فعالیت نمی گیرند. آیا نماینده مجلسی را 
سراغ داریم که از راه کشاورزی ارتزاق کند و مشکالت 

من کش��اورز را بداند و درک کند؟! 
بخش کش��اورزی با همه هجمه هایی که به آن وارد 
می ش��ود همچنان 25 درصد از صادرات ناخالص ملی 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده و ح��دود 25 درص��د نیز 
در اش��تغال زایی س��هم دارد. افزون بر این کش��اورزان 

مس��ئولیت رنگین کردن سفره ها، تأمین امنیت غذایی 
و ایجاد اس��تقالل برای کش��ور را نیز بر عهده دارند اما 
هی��چ دخل و تصرف��ی در تصمیم گیری های مربوط به 

خودش��ان ندارند. 
کش��اورزانی هم که به همایش ها و نشس��ت ها دعوت 
می ش��وند نیز تنها باید ش��نونده باش��ند و به حرف های 
مسئوالن گوش فرادهند. هرچه مقامات دستور بدهند، 
انج��ام دهند. کس��انی هم ک��ه از واقعیت ها بگویند در 
نشس��ت های بعدی دعوت نمی شوند. دو سال است که 
مرا به نشس��ت های شورای راهبری راه نمی دهند چون 

حرف حق را می گویم. 
به هر روی، اگر دولت های ما تنها به اصل 44 قانون 
اساسی که مورد تأیید و تأکید مسئوالن بلندپایه نظام 
اس��ت، پایبند بودند و آن را به درس��تی اجرا می  کردند، 
بدون اغراق ایران گلستان می شد. شوربختانه در اجرا، 
بالیی بر سر اصل 44 که بر پایه خصوصی سازی اقتصاد 
بود، آوردند که واضعان آن را پش��یمان کردند. با این 
وضعی��ت دیگ��ر نه از تاک نش��ان خواه��د ماند و نه از 

تاک نشان. 

گالیه نخلداران جنوب از وضعیت بد اقتصادی

دست کشاورز کوتاه و خرما بر زمین
کرامت اهلل وکیلی پور

رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی و کشاورز نمونه کشور

سعید خسروی
عضو هیات مدیره نخلداران هرمزگان و مدیرعامل اتحادیه نخلداران حاجی آباد

عنایت اهلل وکیلی پور
نخلدار نمونه کشور

بازار خرما در دست دالالن و واسطه ها

کشاورزان بدون پشتوانه، بدون تشکل قوی



در حمله انتحاری طالبان به پارلمان افغانس��تان و 
تیراندازی ه��ای پس از آن مقابل پارلمان افغانس��تان 
21 غیرنظام��ی زخمی ش��دند. به دنب��ال این حمله، 
انفجاره��ا و تیراندازی های��ی که صبح روز دوش��نبه 
به س��اختمان ش��ورای ملی افغانستان صورت گرفت، 
تمامی نمایندگان پارلمان مجبور به ترک س��اختمان 

شدند.
به گفته عبدالرحم��ان رحیمی، فرمانده پلیس کابل، 
مهاجم��ان ابتدا یک موتور ممل��و از مواد منفجره را در 
ورودی پارلم��ان منفجر کردن��د. او گفت که مهاجمان 
قصد داشتند وارد پارلمان شوند اما با مقاومت نیروهای 
امنیت��ی مواجه ش��دند. مهاجمان پ��س از ورود به یک 
ساختمان نیمه کاره در مقابل پارلمان، از آنجا ساختمان 

پارلمان را هدف قرار دادند.
در حمل��ه امروز )دوش��نبه( ش��ماری از اعضای 
مجل��س نماین��دگان به ص��ورت س��طحی زخم��ی 

ش��دند. منابعی نی��ز گفته اند که حدود 25 زخمی 
بیمارس��تان  ب��ه  دوش��نبه  روز  حمل��ه  از  ناش��ی 
منتقل ش��دند. مهاجمان که گفته می ش��ود ش��ش  
نف��ر بوده اند، تمام ش��ان از پا در آمده و توس��ط 

ند.  نیروهای امنیتی کش��ته ش��ده ا
گروه طالبان مس��ئولیت حمله به پارلمان را بر عهده 
گرفته است. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در یک 
تماس تلفنی گفت: ما به پارلمان حمله کردیم. قرار بود 
نشست مهمی برای معرفی وزیر دفاع انجام شود. طبق 
گفته منابع آگاه معصوم اس��تانکزی به عنوان وزیر دفاع 
به مجلس معرفی می ش��د. دفتر رس��انه ای معاون دوم 
ریاس��ت جمهوری اعالم کرده که در حمله امروز، سرور 
دان��ش معاون رییس جمهوری در ت��االر مجلس حضور 

داشته است.

جواد زری��ن کاله، مدیرکل امنیتی وزارت 
کشور در نشس��ت خبری خود با اعالم این 
خب��ر که 11 نف��ر از افرادی که در مراس��م 
ارتحال امام  )ره( حاشیه ایجاد کردند، همان 
روز توسط سپاه دستگیر شده اند، گفت: این 
افراد مورد بازجویی قرار گرفتند و بعد از آنکه 
از آنها تعهد گرفته ش��د آزاد شدند. پرونده 
این افراد تش��کیل ش��ده و در حال بررسی 
است. مسئولیت اصلی برقراری نظم و امنیت 
حرم مطهر امام  )ره( به عهده سپاه است که 
البته نیروی انتظامی هم مسئولیت برقراری 
نظم را دارد. این 11 نفر را سپاه شناسایی و 
دستگیر کرد. این افراد سازماندهی نشده و 
خودسر بودند، ما در بررسی ها به این مسئله 
نرس��یدیم که این افراد توسط مسئوالن یا 

گروه های خاصی سازماندهی شده باشند. 
زری��ن کاله همچنی��ن با بی��ان اینکه با 
هم��کاری دس��تگاه های مختل��ف نظم و 
امنیت مراس��م ارتحال امام)ره( به خوبی 
برقرار شده است، گفت: اما از سال 88 در 
برخی از این مراسم ها حواشی ایجاد شده 

و افرادی ش��عار می دادند. ش��عارهایی که 
متناسب با مراس��م بزرگداشت امام  )ره( 
نیس��ت، زیرا امام  )ره( همواره بر وحدت، 
همدلی، انسجام، منافع ملی و امنیت ملی 
تأکید داش��تند بنابرای��ن، هر کس که در 
مراس��م ارتحال امام )ره( شرکت می کند 
بای��د با ه��دف وحدت و همدل��ی در این 
مراس��م حض��ور یابد و ش��عارهایی که در 
راستای اندیشه  های امام  )ره( نیست باید 
برچیده ش��ود. ما ت��الش می کنیم که در 
سال های آینده اجاره ندهیم چنین اتفاقی 
رخ دهد. عده ای که در مراسم سالگرد امام  
)ره( شعار دادند از جانب گروه های خاصی 

هدایت نشده بودند و خودسر بودند. 
زری��ن کاله همچنی��ن درباره حواش��ی 
مراسم تشییع شهدا در تهران، نیز توضیح 
داد: هماهنگ��ی این گون��ه مراس��م باید با 
وزارت کش��ور، اس��تانداری و فرمان��داری 
انجام ش��ود که این هماهنگی انجام نشده 
ب��ود. ما در حال بررس��ی حواش��ی ایجاد 
شده در این مراس��م و توهین به مقامات 

کشورمان هستیم. 
مدیرکل امنیتی وزارت کشور همچنین 
در رابطه با نحوه اخذ مجوز برای برگزاری 
تجمع��ات، گف��ت: در رابطه ب��ا تجمعات 
قانونی چهار سند قانون احزاب، آیین نامه 
اجرای��ی قانون اح��زاب، آیین نامه اجرایی 
تأمین امنیت تجمعات و آیین نامه نظارت 
بر تش��کل های دانجشویی وجود دارد. اگر 
قرار اس��ت تجمعی برگزار شود یک هفته 
قبل باید درخواست آن به فرمانداری داده 
ش��ود و فرمانداری نیز باید حداکثر پاسخ 

خود را تا 48 ساعت اعالم کند. 
زری��ن کاله همچنین درب��اره تجمعات 
علی��ه حض��ور زن��ان در ورزش��گاه ها نیز 
تصریح ک��رد: پیگیری ای��ن تجمعات در 
دس��تور کار وزارت کش��ور اس��ت. وزارت 
کش��ور قطعاً با خودسرها برخورد می کند 
و محکم می ایس��تد تا قانون اجرا شود. در 
مسئله شیراز هم همین گونه بود و وزارت 
کشور و ش��خص وزیر وارد موضوع شد. او 
با بیان اینکه در دبیرخانه ش��ورای امنیت 

کشور در رابطه با تجمعات خألهایی وجود 
دارد، خاطرنش��ان کرد: ما در حال تدوین 
دستورالعمل هایی هستیم تا این خألها را 
رفع ک��رده و بی قانونی ها را کاهش دهیم، 
احتم��االً این دس��تورالعمل ها بع��د از ماه 

رمضان تکمیل می شود. 
زری��ن کاله همچنی��ن درب��اره توهین به 
مقامات کشور در مراس��م های مذهبی نیز 
گفت: خود مسئوالن باید ابتدا شکایت کنند 
و دس��تگاه های قضایی مس��ئله را پیگیری 
کنند اما اگر ای��ن توهین ها به تنش منجر 
ش��ود وزارت کش��ور به آن قضیه ورود پیدا 

می کند. 
او ب��ا تأکی��د مج��دد ب��ر اراده محک��م 
وزارت کش��ور برای برخورد با خودس��رها 
خاطرنش��ان کرد: در حادثه شیراز 11 نفر 
دستگیر ش��دند که اکنون پرونده آنها در 
حال پیگیری است. گزارش 83 صفحه ای 
هم تهیه شد و کم کاری ها و نواقص در آن 
گزارش بیان شد. اما ما با خألهایی مواجه 

هستیم که در حال رفع آنها هستیم. 

بر پایه تازه ترین نظرسنجی ایرنا 87/5 درصد پاسخگویان 
تهرانی اعالم کرده اند به تیم مذاکره کننده هسته ای اعتماد 
دارند. بخش نظرس��نجی خبرگزاری جمهوری اس��المی با 
توجه به روند ادامه مذاکرات ایران با کش��ورهای 1+5 برای 
نگارش پیش نویس توافق جامع هسته ای، اقدام به سنجش 
افکار از ش��هروندان تهرانی کرد و نظرات پایتخت نشینان را 
در 22 منطقه تهران به روش نمونه گیری تصادفی در زمینه 
مذاکرات هسته ای و تداوم مذاکرات جویا شد. براساس نتایج 
به دس��ت آمده؛ اکثریت قریب به اتفاق ش��هروندان تهرانی 
)94.1 درصد(، تیم مذاکره کننده را مطیع رهبری دانستند.

)71.4 درص��د کامال مطیع رهب��ری و 22.7 درصد تاحدی 
مطیع می دانند(. وعده و اقدامات عملی ریاس��ت جمهوری 
در نحوه تعامل با دنیا و شروع دوره جدید مذاکرات هسته ای 
از س��وی 84.5 درصد از پاس��خگویان با انتخاب گزینه های 

»موف��ق و تاح��دی موف��ق«، مثبت ارزیابی ش��ده اس��ت. 
پاس��خگویان در این سنجش میزان تسلط و حرفه ای بودن 
تیم مذاکره کننده را در دفاع از منافع ملی مورد ارزیابی قرار 
دادند. نتایج نش��ان می دهد 87.2 درصد شهروندان تهرانی 
تی��م مذاکره کننده هس��ته ای را در دفاع از منافع ملی ایران 

مسلط و حرفه ای می دانند.
اکثریت ش��هروندان تهرانی )66.4 درصد( خود را حامی 
تیم مذاکره کننده اعالم کردن��د و تنها 11.1درصد منتقد 
تیم مذاکره کننده هس��تند و 22.5 درصد نیز اعالم کردند 
که هم حامی تیم هستند و هم منتقد آن. بر پایه اطالعات 
این نظرس��نجی نزدیک به 86 درصد شهروندان تهرانی با 
ادامه مذاکرات هس��ته ای موافق و فقط 14 درصد با ادامه 
مذاکرات مخالف هس��تند. میزان انطباق نتایج مذاکرات با 
منافع ملی و نیازهای مردم نیز مورد س��نجش قرار گرفت 

که براس��اس آمار به دس��ت آمده 71.4درصد ش��هروندان 
تهرانی نتایج مذاک��رات را منطبق با منافع ملی و نیازهای 
م��ردم دانس��تند و 28.6 درص��د آن را منطب��ق با منافع 
مل��ی نمی دانند.از میان پاس��خگویان تهرانی، 80.9 درصد 
اع��الم کردند ک��ه اخبار مذاک��رات هس��ته ای را پیگیری 
می کنن��د. از جمله پیام های مهم ش��هروندان تهرانی برای 
تیم مذاکره کننده در این نظرس��نجی، »ت��داوم مذاکرات 
و ب��ه نتیج��ه رس��اندن آن«، »آرزوی موفقی��ت برای تیم 
مذاکره کننده« و »دف��اع از حقوق مردم و نظام در جریان 
مذاکرات« اس��ت. جامعه آماری این نظرس��نجی 813 نفر 
است. 50.8 درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و 49.2 
درصد زن هستند.از نظر سنی جوان ترین پاسخگو 18سال 
و پیرترین آن 86 س��اله و میانگین س��نی پاسخگویان 41 

سال است.

توضیح وزارت کشور درباره اخالل در سخنرانی روحانی و همچنین تشییع شهدا، زنان و ورزشگاه
اراده محکم وزارت کشور برای برخورد با خودسرها

ساختمان شورای ملی افغانستان منفجر شد

طالبان: به پارلمان حمله کردیم 
چون قرار بود نشست مهمی انجام شود

حجت االسالم والمس��لمین دکت��ر حس��ن روحان��ی در 
ششمین نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به اینکه 
مذاکرات هسته ای به مرحله حساسی رسیده است، گفت: 
مذاکره کنندگان کشور در چارچوب های مشخص شده از 
سوی رهبر معظم انقالب که به طور شفاهی و کتبی ابالغ 

شده حرکت می کنند. 
مذاکرات مس��ئله همه کشور است و امیدواریم با کمک 
مجلس و حمایت مردم ضمن احقاق حقوق ملت و تامین 
منافع کشور به نتیجه قابل قبول و خوشحال کننده دست 

یابیم. 
رییس شورای عالی امنیت ملی از این مذاکرات به عنوان 
یک��ی از مهم ترین مذاکرات دیپلماتیک کش��ور یاد کرد و 

اظهار داشت: این کار مهم در چارچوب رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب، ش��ورای عالی امنیت ملی و قانون اساس��ی 

پیش رفته و خواهد رفت. 
دکتر روحانی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره 
به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: سوال 
و اس��تیضاح از وزرا ح��ق قانونی مجلس اس��ت، اما در 
این شرایط که آخرین س��ال فعالیت مجلس نهم است، 
امیدواریم جلس��ه اس��تیضاح به بهترین نحو که نش��انه 
همدلی و همکاری دولت و مجلس باشد، برگزار ش��ود. 

در این نشس��ت علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای 
اس��المی و مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری 

نیز سخنرانی کردند. 

ششمین نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد 

  براس�اس ش�اخص جهانی صلح در 
س�ال 2015، س�وریه در مرتبه صد و 
شصت و دوم و آخر جهان و به عنوان 
ناامن ترین کش�ور برای دومین س�ال 

پیاپی معرفی شد. 
دی�دار  از  یمن�ی  آگاه    مناب�ع 
جنجالی پس�ر علی عب�داهلل صالح 
و محم�د ب�ن س�لمان در ری�اض و 
تهدیدات متقاب�ل دو طرف در این 

دیدار خبر دادند. 
س�ازمان ملل نتایج تحقیقات درباره جرائم جنگی رخ داده در جریان حمله 

رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال 2014 را روز دوشنبه منتشر کرد

تیتر اخبار

بی��ش از 120 نفر بر اثر موج گرما در ایالت »س��ند« 
واق��ع در جنوب پاکس��تان ج��ان باخته اند. بی بی س��ی 
گزارش��ی منتشر کرد که طبق اعالم مقام های بهداشتی 
این کشور، بیش��تر این افراد اهل شهر »کراچی« بودند 
ک��ه در روزهای اخیر ش��اهد افزایش دم��ا تا 45 درجه 

سانتیگراد بوده است. 
یک مش��کل جدی این اس��ت که گرمای ش��دید باعث 
افزایش تقاضا برای الکتریس��یته، فشار بر سیستم و قطع 
برق شده است. سرپرس��ت بخش اورژانس در بیمارستان 
»جناح« کراچی گفته که اکثر قربانیان افراد مسن بوده اند. 
دکتر »س��میع جمالی« نیز گفت: بیماران گرمازده ای که 
به بیمارس��تان منتقل ش��دند ب��ه عالئم��ی از جمله تب 
شدید، کاهش هوشیاری، از دست رفتن آب شدید بدن و 
حمالتی از نوع صرع مبتال شده  بودند. »سعید منگنجو«، 

سرپرست س��ازمان بهداشت ایالت سند نیز به خبرگزاری 
فرانسه گفت که از روز شنبه 114 نفر در کراچی و هشت 
نفر در س��ه ناحیه دیگر ایالت س��ند درگذشته اند. این در 
حالی اس��ت که برخی دیگر از رس��انه ها از جمله ش��بکه 
خبری سی ان ان، آمار تلفات این گرمای شدید را دست کم 
140 نف��ر در کراچ��ی اع��الم کرده اند. به گفته س��ازمان 
هواشناسی پاکس��تان، هوای داغ و شرجی احتماال تا روز 
دوشنبه ادامه خواهد یافت اما از روز سه شنبه ورود هوای 
خنک تر پیش بینی می شود. به گفته کارشناسان، این موج 
گرما طی 15 س��ال گذش��ته در پاکس��تان بی سابقه بوده 
و رک��ورد گرم ترین روز در کراچی 47 درجه س��انتیگراد 
اس��ت که در سال 1979 ثبت شد. ماه گذشته نیز تقریبا 
1700 نفر در اثر گرمای ش��دید در هن��د جان خود را از 

دست دادند. 

مرگ بیش از 120 نفر در پاکستان بر اثر موج گرما

 پزش�کی قانون�ی تهران اعالم ک�رد: در 
 ماه ه�ای فروردین و اردیبهش�ت امس�ال 
14 نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج جان 
خود را از دس�ت داده ان�د که این تعداد در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷5.۹ 

درصد کاهش یافته است. 
 قدرت اهلل علیپور، رییس حفاظت محیط 

زیس�ت شهرس�تان کهگیلوی�ه از ب�روز 
آف�ت در جنگل های بل�وط منطقه خائیز 
کهگیلویه و خشکیدگی درختان کهنسال 

بلوط این منطقه خبر داد. 
مقام�ات ش�یلی در س�انتیاگو، پایتخ�ت این کش�ور وضعی�ت فوق العاده 

زیست محیطی اعالم کردند

تیتر اخبار

جفری بکس، مدیرعامل کمپانی »تایم وارنر« در نشست 
س��االنه این کمپانی مجبور شد به سواالتی درباره ازدواج 
جورج کلونی با امل علم الدین وکیل بین المللی پاسخ دهد. 
به گزارش هالیوود ریپورتر، در این جلسه یکی از حاضران 
با مطرح کردن این سوال که »شما چقدر به جورج کلونی 
ب��رای بازی در »جاذبه« و »آرگ��و« پرداخت کردید؟ این 
بازیگر و همسر لبنانی اش را متهم کرد که علیه اسراییل و 
آمریکا فعالیت دارند و پول های شان را برای کمک به مردم 
لبنان خرج می کنن��د. او گفت: از علم الدین در مطبوعات 
چه��ره یک وکیل حقوق مدنی معرفی ش��ده در حالی که 

اینطور نیست و او یک وکیل جنایتکار است. جفری بکس 
با بیان برخی مطالب در پاس��خ به این س��واالت گفت: ما 
نمی توانیم این جلسه را تبدیل به جایی برای مطرح کردن 
نظرات ش��خصی و سیاس��ی خودمان کنی��م و هر بازیگر، 
کارگردان و نویس��نده ای حق دارد که آزادانه و هر جا که 
خواس��ت پول خود را خرج کند و این مطلبی نیس��ت که 
کمپانی ما بر آن تاثیری داش��ته باشد. نشست ساالنه تیم 
وارنر در آتالنتا گرجس��تان 19 ژوئن برگزار شد و با وجود 
اینکه طوالنی نبود اما تقریبا تمامی سواالت و پیشنهادات 

سهامداران لحنی سیاسی داشت. 

اتهام زنی به جورج کلونی و همسرش برای دفاع از مردم لبنان! 

  ابوالفض�ل جلیلی که تعداد زیادی 
فیل�م در انتظار اکران دارد می گوید 
نمای�ش  پروان�ه  آنه�ا  هم�ه  هن�وز 
ندارند و ب�ه همین دلی�ل نمی تواند 
آنه�ا را در گ�روه »هن�ر و تجرب�ه« 

اک�ران کن�د. 
 اله�ام غف�وری تهیه کنن�ده س�ریال 
پایتخ�ت از انجام همزم�ان همه مراحل 
س�اخت و ضبط 12 قس�مت از آن خبر 

داد. 
س�ازندگان جیمز باند قصد دارند تا همه بازیگران جیمز باند را در یک فیلم 

گرد آورند

تیتر اخبار

جان اس��پراو س��رمربی تیم ملی والیب��ال آمریکا در 
نشس��ت خبری بعد از دومین مس��ابقه تیم های ایران و 
آمریکا در هفته شش��م لیگ جهانی والیبال گفت: ایران 
در این بازی در دفاع و اس��پک و س��رویس خیلی خوب 
کار ک��رد. به گفت��ه او، آمریکا بازیکن��ان بزرگی دارد و 
همچنان امیدوار به مس��ابقات اس��ت و بازی بهتری در 
آینده خواهد داش��ت. او درپاسخ به این سوال که ایده و 
اس��تراتژی شما برای بازی با ایران چه بود، چرا تغییری 
نداش��تید؟ گفت: تغییراتی داش��تیم و برخی مواقع در 
مس��ابقات نیاز به تغییرات اس��ت و برخی مواقع نیست. 

اس��تراتژی کلی درباره تیم آمری��کا داریم. ایران از نظر 
فیزی��ک بدنی بهتر از آمریکا نیس��ت اما امروز س��رعت 

خوبی داش��ت و پاس های خوبی می دادند. 
او درب��اره اینکه حض��ور در ایران چه تاثیری در ش��ما 
داش��ت و چه پیامی به آمریکا می برید، گفت: فکر می کنم 
مردم ایران بس��یار مهمان نواز هس��تند. از بودن در ایران 
ل��ذت بردیم و ی��ک روز ناهار در یک مکان کوهس��تانی 
خوردی��م و ل��ذت بردیم. وی در پایان گف��ت: پیامم برای 
مردم آمریکا این اس��ت که سفر خوبی به ایران داشتیم و 

دوست داریم دوباره به این کشور سفر کنیم. 

اسپراو: تماشاگران ایرانی باز هم برکارکرد تیم ما اثر گذاشتند

  ایمون زاید، مهاجم ایرلندی پیش�ین 
تیم فوتبال پرس�پولیس گفت باش�گاه 
اس�تقالل ب�ا انتخ�اب پروی�ز مظلومی 
به عنوان س�رمربی دچار اشتباه بزرگی 

شده است. 
  مدیران باش�گاه رئال مادرید از رافائل 
بنیت�س درخواس�ت کردن�د ت�ا برای 
مربیگ�ری در این تی�م از وزن خود کم 

کند. 
سرخیو راموس، مدافع تیم فوتبال رئال مادرید در نظر دارد از این باشگاه جدا 

شده و فوتبال خود را در اولدترافورد دنبال کند

تیتر اخبار
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لباس قرمز اعدام 
بر تن رییس جمهور پیشین مصر

محم��د مرس��ی، رییس جمه��ور س��ابق مص��ر برای 
نخس��تین بار در لباس اعدام ظاهر ش��د. محمد مرسی 
در جلس��ه روز یکش��نبه دادگاه در قاهره برای بررسی 
پرون��ده اتهام جاسوس��ی او برای قطر، ب��ا لباس قرمز 

رنگ ظاهر شد. 
لباس قرمز رن��گ مخصوص زندانیان محک��وم به اعدام 
اس��ت. محمد مرسی از س��ران حزب اخوان المسلمین در 
نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از کناره گیری 
حس��نی مب��ارک از ق��درت در س��ال 2011، به ریاس��ت 
جمهوری انتخاب شد اما یک سال بعد به دنبال اعتراضات 

مردمی، توسط ارتش برکنار شد. 

8۷.5درصد پایتخت نشینان به تیم مذاکره کننده هسته ای اعتماد دارند
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نقدی جسورانه
 به کار بزرگان عرصه تبلیغات

در دنی��ای رو به جلوی ام��روز و با در نظر گرفتن 
ش��تاب پیش��رفت در تمام زمینه ها و علوم مختلف، 
می��زان مطالع��ه افراد یک جامعه مالک و ش��اخص 
تعیین کننده ای در س��هم آنها در پیشرفت های مهم 
جهان محسوب می ش��ود. اغلب کشورهای پیشرفته 
مردمی اهل مطالعه دارند و کتاب به عنوان یک منبع 
علمی ارزشمند و روزنامه ها و مجالت به عنوان منابع 
آگاهی دهن��ده در زمینه اخب��ار گوناگون و اطالعات 
روز، نق��ش مهمی را در زندگی آن��ان ایفا می کنند، 
بنابرای��ن مطالعه روزنامه همیش��ه در برنامه روزانه 
م��ردم این جوام��ع جا دارد. این مس��ئله و قیاس را 
زمان��ی می توانیم بهتر متوجه ش��ویم ک��ه به تیراژ 
روزنامه های کشورهای پیشرفته دنیا نگاه می کنیم. 

کش��ور ژاپن با جمعیتی ح��دود 128 میلیون نفر 
روزنام��ه ای به نام »یومیوری ش��یمبون« دارد که با 
تیراژ روزانه بیش از 10 میلیون نس��خه پرتیراژترین 
روزنامه جهان است و تنها سه روزنامه اول این کشور 
روزانه بالغ بر 22 میلیون نس��خه تیراژ دارند و جمع 
تیراژ تمام روزنامه های ژاپنی 65 میلیون نس��خه در 
روز را رد می کند. این در حالی اس��ت که متاس��فانه 
در کش��ور ما جمع حدود 70 روزنامه فعال حداکثر 
تیراژی در حدود یک میلیون و 200 هزار نسخه در 
روز تیراژ دارند که س��هم عم��ده آن مربوط به یکی 
دو روزنامه اس��ت ک��ه فروش آنها به دلیل داش��تن 
نیازمندی های پرکاربردش��ان است نه خود روزنامه؛ 
به طوری که اگر نیازمندی های آنها حذف شود بعید 
می دان��م بتوانند حتی با روزنامه ه��ای رده دوم هم 
رقابت کنن��د. در این میان ظه��ور روزنامه هایی که 
فارغ از تمام این مس��ائل با شیبی نرم به تهیه اخبار 
و مطال��ب کیفیت محور پرداخت��ه و تالش می کنند 
نیازهای خبری مخاطب را با بهترین اخبار روز و در 
دس��ته بندی های منطقی و کاربردی برآورده کنند، 

جای دلگرمی دارد. 
خوش��بختانه »فرص��ت ام��روز« از ای��ن دس��ت 
روزنامه هاس��ت که به شکلی تخصصی به زمینه های 
اقتص��ادی و مدیریتی ک��ه از بزرگ ترین عرصه های 
دچ��ار ضعف و چالش در مملکت ما اس��ت پرداخته 
و در این مس��یر بس��یار امیدوار کنن��ده و رو به جلو 
قدم برداش��ته اس��ت. »فرصت امروز« را روزنامه ای 
می بین��م که در عرصه تخصص ش��خصی من یعنی 
تبلیغات، بازاریابی و گرافیک، بس��یار خالق و جسور 
عمل می کن��د و به موضوعاتی می پردازد و نقد هایی 
را از آثار بزرگان دست می گیرد که کمتر روزنامه ای 
جس��ارت چنین کاری را دارد. حقیقت این است که 
امیدوارم این روند ادامه داش��ته باش��د و با گذشت 
زم��ان ای��ن نقطه ق��وت رو ب��ه افول ن��رود. یکی از 
اموری ک��ه حس می کنم ج��ای آن در این روزنامه 
خالی است، )البته در صفحات تبلیغات و بازاریابی(، 
در تقاب��ل قرار دادن تبلیغ��ات و متدهای خارجی با 
داخلی و نمایان کردن کاس��تی ها و کپی برداری های 
بی حد و حصر داخلی اس��ت. ای��ن حرکت می تواند 
نقطه ش��روعی برای به چالش کشیدن شرکت های 
داخل��ی در پرداخت ب��ه ایده های نوی��ن و پرهیز از 
کپی های خارجی باش��د. به نظ��رم »فرصت امروز« 
می تواند در این زمینه تبدیل به یک ش��اخص موفق 

شود. 

اندکی صبر، سحر نزدیک است

به طورکل��ی نقد کردن در هم��ه حوزه ها اصول و 
چارچوب خاص خود را دارد؛ چارچوبی که در حوزه 
تبلیغات فش��رده تر و س��خت تر اس��ت. کمپین های 
تبلیغاتی دستاورد فعالیت یک تیم هستند، بنابراین 
وقت��ی کمپینی نقد می ش��ود، یک فرد نیس��ت که 
بررس��ی می ش��ود، بلکه کل تیم م��ورد ارزیابی قرار 
می گیرن��د. اگر قرار باش��د، کمپین��ی را نقد کنیم، 
بای��د زوای��ای آن مورد بررس��ی دقیق تری توس��ط 
کارشناسان این حوزه قرار بگیرد. اتفاقی که شاید در 
برخی از گزارشات صفحه مدیریت تبلیغات روزنامه 
فرصت ام��روز نمی افتد. در واقع اکث��ر گزارش های 
این صفح��ه نگاهی کلی به کمپی��ن دارد و کمپین 
را جزئی ت��ر مورد بررس��ی قرار نمی دهن��د. هرچند 
ای��ن موضوع مطمئنا نیاز به زمان و نیروی انس��انی 

بیشتری دارد که شاید در توان روزنامه نباشد. 
 ب��ه هرحال روزنامه فرصت امروز ابتکار جدیدی را 
در این حوزه انجام داده که قبل از آن هیچ رس��انه ای 
سراغش نرفته است. اینکه »فرصت امروز« کمپین ها را 
توسط چند نفر مورد نقد قرار می دهد و معموال سعی 
بر این دارد که با طراح��ان آگهی نیز گفت وگو کند، 
جالب و خالقانه اس��ت. این نشان از بی طرفی روزنامه 
دارد، چون به هر دو سوی ماجرا اجازه صحبت کردن 
می ده��د. در روزنام��ه فرصت امروز مصاحب��ه و نقد 
کن��ار یکدیگر قرار می گیرند. به نظرم این ش��یوه که 
کارش��ناس تبلیغات نقدهای خود را مطرح کند و در 
ادام��ه مجری کار یا طراح آگهی به آنها پاس��خ دهد 
روش��ی سازنده تر اس��ت. در این صورت ممکن است، 
جوابیه مجری کار کمتر باش��د و گل��ه ای از نوع نقد 
کردن هم نداش��ته باشد. عالوه بر این بعضی از اهالی 
تبلیغات بر این باور هستند که کارشناسان تبلیغاتی 
ک��ه کمپی��ن را نقد می کنن��د، باید از هم��ه زاویای 
تبلیغاتی سررشته داشته باشند؛ چون ممکن است در 
نقد یک تبلیغ مسائل مختلف آن از قبیل استراتژی، 
طرح گرافیکی، انتخاب رس��انه و... م��ورد انتقاد قرار 
گیرد. این درحالی است که اگر کمپین ها با جزییات 
بیش��تری بررس��ی ش��وند، دیگر نیاز به داشتن تمام 
تخصص ها توسط یک کارشناس نیست. در این حالت 
باید از کارشناس��ان متخصص ه��ر حوزه در تبلیغات 
کمک گرفت. به نظرم »فرصت امروز« باید در بررسی 
آگهی های تبلیغاتی تمامی بخش های یک کمپین را 
خرد کند و به بررسی تک تک زوایا بپردازد. این شیوه 
بررسی آگهی های تبلیغاتی سخت و طاقت فرساست 
اما اگر روزنامه فرصت امروز بتواند بانک اطالعات قوی 
در مورد کارشناس های بخش های مختلف تهیه کند، 

شاید بتواند به این هدف دست یابد. 

تبلیغات خالق
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دیدگاه

 ی��ادم می آید هنگامی که مش��غول آموختن مفاهیم گرافیک 
و بعد تبلیغات و برندینگ در دانش��گاه ش��دم، یکی از تمرینات 
روزانه ام این بود که صبح و عصر هنگام رانندگی تابلوها، بیلبوردها 
و دیواره��ا را نگاه و آنها را با توجه به موقعیت ش��رکت، فرهنگ 
جامعه و اص��ول بازاریابی حداقل برای خودم تفس��یر می کردم. 
همیشه رنگ ها، طرح ها، شعارها و پیام ها تبلیغاتی مختلف ذهنم 
را درگیر می کرد. بخش چالش برانگیز مشاهداتم زمانی بود که با 
آثار بزرگان صنع��ت تبلیغات همچون دیوید آگیلوی، لئو برنت، 
ویلیام برن باخ، راس��ر ریوز و. . . آشنا شدم. مشاهده کارهای این 
غول های تبلیغات تیر خالصی بود که باعث شد، مدت ها چشمم 
را روی تبلیغات داخلی ببندم. دراین راس��تا بارها و بارها از خود 
می پرسیدم که چرا یک نشریه کامال تخصصی در حوزه تبلیغات 
داخلی وج��ود ندارد که به نقد تبلیغ��ات و آگهی های تبلیغاتی 
بپ��ردازد؟ برای مثال بگوی��د: آقایان، خانم ها؛ 16 س��ال از مرگ 
دیوید آگیلوی می گذرد. از زمانی که تبلیغات به مثابه هنر تفسیر 
می شد، نیم  قرن گذشته است. بیش از 50 سال است از تبلیغات 
به مثابه یک علم نام برده می ش��ود. شما اگر نیم  قرن پیش این 

تابلو را اجرا می کردید از زمانه خود عقب بودید؛ چه برسد به 
سال 2015. کاش نشریه ای بود که این حجم تبلیغات 

شهری و رسانه ای را به چالش می کشید. خالقیت ها 
را ارج می نهاد و کپی کاری ها را در بوق و کرنا 

می کرد. به هرحال سوالم تاحدودی با تولد روزنامه فرصت امروز 
پاس��خ داده ش��د. روزنامه ای که س��عی کرده در این مدت کوتاه 
کمپین های مختلف را به چالش بکشد. اعتقاد دارم وقتی این آثار 
نقد نمی شوند، به چالش کشیده نمی شوند و گاه قدر نمی بینند، 
فرق س��ره از ناسره سخت و ناعادالنه می شود. هر کمپین فالش 
و ناکوک موفق برداش��ت می شود و هر کپی کاری ای به خالقیت 
تعبیر می ش��ود. تبلیغات منحصر می ش��ود در دست چهار، پنج 
آژانس تبلیغاتی و جوانان خالق و باس��واد باید از خرده های این 
س��فره با برکت ارت��زاق بکنند. در قرن ارتباطات و با گس��ترش 
ابزارهای ارتباط جمعی، در حالی که حتی در دس��ت های دهک 
اول جامعه یک گوشی متصل به اینترنت دیده می شود، این حجم 
کپی کاری در صنعت بس��ته بندی و تبلیغات را بی سابقه می دانم. 
وجود چنین نش��ریه  و صفحه تخصصی )البته به ش��رط خوانده 
ش��دن و شنیده شدن( می تواند پیش از آنکه کمک به باال رفتن 
س��طح کیفی کارها و خالقیت دس��ت اندرکاران تبلیغات بکند، 
می تواند در باال رفتن سطح توقع و انتظار کارفرمایان تاثیر بگذارد 

ب��ه وقوع بپیوندد ه��ر تصنیف خوانی که اگر این مهم 
خ��ود را َقَم��ر جا نمی زن��د و هر 
نقاشی به کارفرما خود را سالوادور 

دالی معرفی نمی کند. 

نقد به معنی جدا س��اختن س��ره از نا سره است. 
در نقد کردن خوب و بد کامال آش��کار می شود. البته 
این معنای لغوی کلمه نقد است و با نقدهایی که در 
واقعیت معم��وال مطبوعات در مورد مباحث مختلف 
منتش��ر می کنند، متفاوت است. در چنین نقدهایی 
اشتباهات و کاستی ها بیشتر بررسی می شود. نقدهایی 
که گاهی با عکس العمل عجیب نقدشوندگان مواجه 
می شود. این درحالی است که باید افراد کمی ظرفیت 
نقدپذیری خود را باال ببرند. زیرا با به به و چه چه هیچ 
فردی به دنبال برط��رف کردن معایب و کمبودهای 
کارش نمی رود. در س��الی که گذشت همراه بسیاری 
از دوس��تان و همکاران��م، در روزنامه »فرصت امروز« 
نقدهایی را بر آثار تبلیغاتی کشور داشتیم. این روزنامه 
نظرم را درباره عملکرد یک س��اله خود در این زمینه 
جویا شده که این خود نشان از نقدپذیری روزنامه ای 
دارد که خود مطالبی را در این حوزه منتشر می کند. 
به هرحال امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر 
شده از تبلیغات، از در و دیوار شهر گرفته تا روزنامه ها 
و نش��ریات، تلویزی��ون، رادیو و… که م��ا را بمباران 
می کنن��د.   عالوه  اطالعاتی 

بر این خواسته یا ناخواس��ته همگی ما هرروزه مورد 
ه��دف آگهی های تبلیغاتی قرار می گیریم، در نتیجه 
این مبحث خیلی مهم تر از فروش یک کاال یا خدمات 
اس��ت. ما دست اندرکاران تبلیغات با چشم و گوش و 
حواس و عاطفه مردم طرف هستیم و این مسئولیت 
س��نگینی اس��ت. هر وقت نظر افرادی را که کارشان 
مورد نقد و بررس��ی قرار گرفته بود، جویا می ش��ویم، 
فورا انگشت اتهام آنها به سمت کارفرمایان و صاحبان 
کسب و کار نش��انه می رود و ایرادات وارده کار خود را 
به گردن سفارش دهندگان آگهی ها  می اندازند، البته 
تا حدودی به آنها ح��ق می دهم ولی ما هم به عنوان 
مشاور و مجری تبلیغات، مسئولیتی را تقبل کرده ایم 
که به راحتی نمی توانیم از آن شانه خالی کنیم. اگر این 
نکته درست باشد که این صنعت هنوز جوان است یا 
اینکه ما با صنعت تبلیغات جهان فاصله زیادی داریم 
و نباید چندان انتظاری از این صنعت داشت اما باز هم 
اگر بدون پیشداوری و قضاوت عجوالنه، گوش مان را 
برای شنیدن نقدها باز کنیم خیلی سریع تر می توانیم 
به پختگی برسیم و این فاصله را کم کنیم. به هرحال 
امی��دوارم این نقدها به مرور زمان ذهن کارفرمایان و 
صاحبان صنایع و ش��رکت های تبلیغاتی را تا حدی 
روش��ن کنند. از قدیم گفته ان��د: »نبین کی می گه، 
ببین چی می گه«. در انتها تولد یک سالگی »فرصت 
امروز« را تبریک می گویم و امیدوارم با 
قدردانی از زحمات این گروه، »فرصت« 
پیش آمده را ب��رای خودمان حفظ و از 

آن استفاده کنیم.   

زمان��ی که از من خواس��ته ش��د در خصوص نخس��تین 
س��الگرد روزنامه فرصت امروز مطلبی بنویسم، بر وجه تمایز 
ای��ن روزنامه تمرکز کردم. آنچه از دیدگاه من به عنوان صفت 
ممی��زه »فرصت ام��روز« می ت��وان بیان ک��رد، پرداختن به 
موضوعات اصلی اقتصادی کش��ور با رویکرد تحلیلی و علمی 
است. »فرصت امروز« مسائل را طرح و تالش می کند، پاسخ 
مناس��ب و راهکار آنها را نیز با کمک کارشناسان با رویکردی 
بدون حاشیه و بی طرفانه منعکس کند. شاید بتوان مهم ترین 
آفت فضای تحلیلی اقتصاد ایران به خصوص در حوزه تبلیغات 
را کلی گویی و اظهارنظرهای صرفا مبتنی بر ش��هود دانست 
که اتفاقا اگر مبتنی ب��ر مبانی و مطالعات تئوریک و تجربی 
نباش��د بیش از آنکه مفید باشد آسیب رس��ان خواهد بود و 
منج��ر به ارائه توصیه های غلط به سیاس��ت گذاران و فعاالن 

اقتصادی می ش��ود. در فضایی که اکثر نشریات 
مطالب را سفارش��ی تولید و انتش��ار می دهند، 
انتشار مطالب غیرسفارشی می تواند به عنوان وجه 
تمایز دیگر این روزنامه باش��د. »فرصت امروز« 
فرصتی را ب��رای همه فعاالن اقتص��ادی امروز 
مهیا کرده تا مس��ائل را از زاویه دیدی متفاوت 
ببینیم و بررسی کنیم. جدی بودن خبرنگاران 
و نویس��ندگان در پرداختن به مسائل اقتصادی 
در کن��ار نو بودن مطالب ازجمله نقاط تمایز این 
روزنامه ب��ا دیگر روزنامه های رقیب اس��ت. صفحه مدیریت 
تبلیغات نیز از صفحه های پرمحتوا و جذاب این روزنامه است. 
بررس��ی موردی و نقد پروژه های انجام شده تبلیغاتی داخلی، 
ای��ن امکان را به مخاطب می دهد که با جزییات این پروژه ها 
آشنا شده و نظر کارشناسان این حوزه را بخواند که این خود 
حرکتی جذاب هم برای مجریان این پروژه ها و هم مخاطبان 
این حوزه است. انتش��ار گزارش و مقاله های مرتبط با شیوه 
اجرای کمپین های روز دنیا نیز از بخش های جذاب این صفحه 
است که سعی دارد با بررسی این کمپین ها، شیوه استاندارد 
اجرای آنها و تمایزهای موجود در کمپین های داخلی، اثری 
مثبت در این حوزه برجای بگذارد. امیدوارم حجم بیشتری از 
محتوای استاندارد در حوزه نشر پیدا کند. بدون شک می توان 
گف��ت این روزنامه در ابتدای کار تا حد زیادی توانس��ته نظر 
عالقه مندان در حوزه اقتصاد را جلب کند. بسیاری از مدیران 
و اف��راد متخصصی که به حوزه اقتص��اد عالقه دارند و اخبار 
مربوط به این حوزه را پیگیری می کنند به صورت روزانه این 
روزنام��ه را دنبال می کنند، امی��دوارم مجموعه تیم فکری و 
اجرایی »فرصت امروز« با همی��ن رویکرد با توان مضاعف و 

انرژی بیشتر، مسیر اختصاصی خود را ادامه دهند. 

نفس عمل نقدکردن که در حوزه مطبوعات 
و در روزنام��ه فرصت ام��روز انجام می گیرد، 
کاری بس پس��ندیده است و نشان از حسن 
سلیقه روزنامه دارد. به هرحال یکی از ارکان 
اصلی مطبوعات، نقد مسائلی است که جوامع 
در حوزه های مختلف با آن درگیر هس��تند. 
در واقع این نقدکردن ها باعث آشکارش��دن، 
نقاط ضعف و قوت مسائل مختلف خواهد شد 

که نهایت آن منجر به پیدا ش��دن راهکارهایی 
برای حل آن موضوعات و مش��کالت می ش��ود. شاید 

مطرح کردن چنین نقدهایی باعث روشنگری و آگاهی رسانی 
در سطح جامعه، افراد و شریک کردن آنها برای پیدا کردن 
راهکارهای بهتر شود که اگر این اتفاق بیفتد، حتما تالشی 
که در جهت تهیه چنین نقدهایی صورت گرفته به نتیجه 
بهتری منجر خواهد شد. حال اینکه خود نقدهای صورت 
گرفته؛ جداگانه بررسی شوند که آیا نقدهای درستی بودند 
یا سمت و س��وی غلطی را طی کرده اند، امکان پذیر نیست. 
به هرحال نقد ها و داوری ها می توانند، اش��تباهاتی داشته 
باش��ند و شاید در بخش هایی خارج از منطق و با احساس 
صورت گرفته  باشند. به نظرم این مشکل با انتخاب افرادی 
که برای این امر وسواس و دقت زیادی دارند، برطرف شود 
و اس��تفاده از این افراد امکان خطای نقدهای منتشرشده 
را کمتر می کند. به هرحال مس��ئله مهم این نیس��ت که 
نقدها چقدر درست است یا غلط؛ بلکه مسئله مهم، مطرح 
ش��دن یک رویداد با نگاه کارشناسانه و بررسی آن است و 

مهم تر از همه 
م��وارد  ای��ن 
فرهنگ سازی است که روزنامه فرصت امروز در حال شکل 
دادن به آن اس��ت که این موضوع قابل تقدیر است. اینکه 
فرهنگ نقدپذیری و به وجود آوردن بستری مناسب برای 
تبادل نظر و بحث به معنی درست آن را میان میلیون ها آدم 
که هر روز صبح تا شب در رسانه های مختلف با آگهی های 
مختلف درگیر هستند جا بیندازیم، شیوه دشواری است. 
اهمیت بصری تبلیغات در کشور ما بسیار باالست درنتیجه 
باالبردن ظرفیت افراد برای پذیرفتن نقد کارشناسانه که از 
طراحان آثار گرفته تا سفارش دهندگان را شامل می شود، 
کاری سخت و زمان بر است. مطمئنا شیوه عملکرد »فرصت 
امروز« در طوالنی مدت نتیجه بس��یار شایانی در باال بردن 
سطح فرهنگی جامعه تبلیغات کشور خواهد داشت و شاید 
این شروعی باشد برای اینکه در تمام زمینه های اجتماعی 
و… فرهنگ نقد یا فرهنگ ش��نیدن و باالبردن ظرفیت 

به وجود بیاید. 

جای خالی نقد آگهی های تبلیغاتی 
در مطبوعات

همیش��ه برای من جای س��وال داش��ت ک��ه مقوله 
تبلیغ��ات و آگهی های به این جذابی، چرا جای ثابتی 
در مطبوعات م��ا ندارد؟ چرا در زمینه ورزش بیش از 
10 روزنام��ه تخصصی فعالی��ت می کنند، اما تبلیغات 
هم که موضوعی تخصصی اس��ت، به ح��ال خود رها 
شده. حرفه ای که شاید هنوز هم در ذهن عامه مردم، 

تعریفی جز چاپ بنر و تراکت ندارد. 
در سال های اخیر، جای خالی نقد و بررسی تبلیغات 
در ایران، با حضور س��ایت های تخصص��ی بازاریابی و 
تبلیغات تا حدودی پر شد، اما نگاه جانبدارانه و گاهی 
غیر علمی آنها باعث می ش��د که نتوانند آن چنان که 
باید و شاید اعتماد فعاالن این صنف را جلب کنند، اما 
روند علمی روزنامه فرصت امروز، فضای مثبتی ایجاد 
کرده است که با حضور کارشناسان با تجربه، توانسته 
از س��ویی فعالیت های مثبت تبلیغاتی را برجسته کند 
و از س��وی دیگر تبلیغات بی محتوا را مورد انتقاد قرار 

دهد. 
حرکتی جس��ورانه که طی آن، س��ه صفحه مطلب 
تخصص��ی هر روز ب��ه جامع��ه تبلیغ��ات و بازاریابی 
تزریق می ش��ود. به یقین راهی س��خت پیش رو است، 
اما ادامه این مس��یر هم برای فع��االن تبلیغات و هم 
 ب��رای مخاطبان، زمینه س��از رش��د و آگاهی بیش��تر 

خواهد بود. 

»فرصت امروز« زیر ذره بین »فرصت امروز«

چالش نقد تبلیغات در دنیای بمباران اطالعاتی
نرگس فرجی

محسن جاوید
مدرس و طراح گرافیک 

مصطفی مرادی 
مدیرهنری و کارشناس تبلیغات 

علی قادری 
مدیرآتلیه و کارشناس تبلیغات 

یادداشت ویژه

یک سال از مسیر پرپیچ و خمی که در صفحه تبلیغات روزنامه فرصت 
امروز شروع کرده ایم، می گذرد. مسیری که وقتی شروعش کردیم، به 
نظرمان سبز و خرم و خوش رنگ و لعاب می آمد. جاده صنعت تبلیغات 
کش�ور از دور زیبا ولی از نزدیک با مشکالتی روبه رو بود که چهره اش 
را نازیبا می کرد. به هرحال با تمام ش�ور و ش�وقی که داشتیم، در روز 
دوم تیرماه سال 93 نخستین گزارش مان را درباره یکی از مسائل مهم 

تبلیغاتی کشور منتشر کردیم. گزارشی که سرآغاز راهی تازه در حوزه 
تبلیغات کش�ور شد و هیجانی عجیب به این عرصه وارد کرد. از همان 
ابتدای کارمان با انتشار هر گزارشی به سرعت بازخوردهای متفاوتی را 
دریافت کردیم. این بازخوردها نویدبخش این بود که مس�یر را درست 
می پیمودی�م. هن�وز چندان از حرکتمان نگذش�ته بود ک�ه تصمیم به 
بررس�ی و نقد کمپین ها و آگهی های تبلیغاتی اکران شده در کشور به 
کمک کارشناس�ان و فعاالن این عرص�ه گرفتیم؛ نقدهایی که از همان 
ابتدا جنجالی ش�د. در این هنگام بود که تازه متوجه ش�دیم فرهنگ 

نقدپذیری در کش�ورمان ُدر گرانبهایی است که به راحتی نصیب همه 
کس نمی شود. با تمام سختی ها نهال نوپای خود را نگهداری کردیم تا 
به بار بنش�یند. حال در آستانه یک سالی مان به عقب نگاهی انداختیم 
تا ببینیم مس�یر را چگونه طی کردی�م. این بار مانند مثل »خیاطی که 
در کوزه  افتاد« س�راغ فعاالن عرصه تبلیغات رفتیم و از آنها خواستیم 
که نظرش�ان را صادقانه درباره نحوه عملکردم�ان در صفحه مدیریت 
تبلیغات بگویند. در ادامه یادداش�ت های ارس�الی این دوس�تان را به 

»فرصت امروز« می خوانید. 

وقتی آثار تبلیغاتی نقد 
نمی شوند، به چالش کشیده 

نمی شوند و گاه قدر نمی بینند، 
فرق سره از ناسره سخت و 
ناعادالنه می شود. هر کمپین 

فالش و ناکوک موفق برداشت 
می شود و هر کپی کاری ای به 

خالقیت تعبیر می شود

رضا اسالم پناه
مدیرخالقیت و کپی رایتر 

هارمیک نواسارتیان
فعال حوزه تبلیغات

آرمین سعیدنیا
مدیرهنری و فعال حوزه تبلیغات 

سامان کاشی
کارشناس ارشد بازاریابی و تبلیغات

نقدهایی که باید شنیده شوند با نقد کردن، هر تصنیف خوانی خود را َقَمر جا نمی زند

ایجاد فضای نقدپذیری 
کاری بس دشوار است

بوی خوش مطالب غیر سفارشی!



گیمیفیکیشندرکسبوکار

امروزه در ادبیات علمی، ایجاد کردن بازی در الیه های 
مختلف یک کس��ب و کار یا یک س��ایت ی��ا هر فرآیند 
دیگ��ر را Gamification می نامند. گیمیفیکیش��ن 
یا بازی س��ازی ش��اید در ظاهر واژه پیچیده ای به نظر 
برس��د اما با چند مثال س��اده خواهی��م دید که اصال 
چنین نیس��ت. فرض کنید به یک کافی شاپ رفته اید 
و در لحظ��ه ای ک��ه در حال پرداخت هزینه هس��تید 
کس��ی که آنجا کار می کند یک کارت تخفیف کوچک 
را هم در کنار صورت حس��اب شما روی میز می گذارد 
و می گوید: »کس��انی ک��ه ۹ مرتبه ب��ه اینجا مراجعه 
می کنند، یک مرتبه به صورت کامل مهمان ما هستند«. 
روی کارت، عالم��ت ۹ فنجان قهوه ترس��یم ش��ده و 
 قبل از تحویل کارت به ش��ما، روی یک��ی از آنها مهر 

زده می شود...
به دفع��ه بعدی که می خواهید به یک کافی ش��اپ 
بروی��د فکر کنی��د. خصوصا فرض کنی��د که به خاطر 
جبران لطف یک دوست، یا از روی یک اجبار اجتماعی، 
مجبور شده اید کسی را در یک کافی شاپ مهمان کنید. 
از میان گزینه هایی که برای نوشیدن یک قهوه دارید، 
کدام را انتخاب می کنید؟ احتمال اینکه س��راغ کافی 
ش��اپ قبلی بروید کمی بیش��تر از سایر گزینه هاست. 
حداقل به این شیوه می توانید بخشی از هزینه ای را که 
انجام می دهید در دفعه دهم، جبران کنید!  اگر نیمی از 
کارت شما مهر خورده باشد، بعید است جز در شرایط 
خاص، کافی شاپ دیگری را برای نوشیدن قهوه انتخاب 
کنید. حاال به یک گزینه جالب تر فکر کنید. فرض کنید 
وقتی که کارت را روی میز شما می گذارند، با چهره ای 
مهربان به شما لبخند بزنند و بی سروصدا، به جای یک 

مرتبه، دو مرتبه برگه شما را مهر کنند. 
آزمایش نش��ان می دهد اگ��ر روی کارت عالمت ۱۰ 
عدد فنجان باش��د )یک دعوت رای��گان به ازای ۱۰ بار 
حضور در کافی ش��اپ( و برای ش��ما دو عدد فنجان را 
مهر کنند، احتمال حضور مجدد شما در کافی شاپ به 

میزان قابل توجهی بیشتر از زمانی است که روی کارت 
عالمت ۹ عدد فنجان باشد )یک دعوت رایگان به ازای 
۹ بار حضور( و یک فنجان را برای شما مهر کنند. آنچه 
در اینجا خواندید، دو موضوع مختلف علمی اس��ت که 
در قالب یک داستان برای شما توضیح داده شد. مورد 
اول، داشتن یک کارت امتیاز است. من قهوه می خورم 
و امتیاز می گیرم! چیزی شبیه بازی های دوران کودکی. 
برنده می ش��وم و امتیاز می گیرم و رکورددار می ش��وم! 
حتی امتیازی دارم که می توانم به وس��یله آن خودم را 
با دیگران مقایس��ه کنم. مورد دوم که البته به ش��کلی 
به موضوع اول هم مرتبط اس��ت، نگرش ذهن انس��ان 
به س��رمایه گذاری اس��ت. هر مهر ک��ه روی این برگه 
می خ��ورد به م��ن ی��ادآوری می کند که م��ن در این 
کافی شاپ سرمایه گذاری کرده ام و منطقی نیست که 
این س��رمایه گذاری را رها کرده و یک تجربه جدید را 

آغاز کنم. 
در ای��ن ش��رایط، انگیزه های��ی مث��ل تنوع طلب��ی، 
کنجکاوی و جس��ت وجوی فرصت های جدید در برابر 
وسوسه حفظ سرمایه گذاری قبلی کمرنگ تر می شود. 

گیمیفیکیش��ن در همین باره صحبت می کند. اینکه 
می توان بازی را وارد بس��یاری از حوزه های انس��انی کرد. 
دانشمندان حوزه گیمیفیکیشن تاکید دارند که یکی از 
قدیمی ترین تجربیات انسان در زندگی، بازی کردن است. 

ما با بازی کردن، زندگی اجتماعی را تجربه می کنیم. حس 
رقابت و جنگجویی را به شکلی مسالمت آمیز و متمدنانه 
ارضا می کنیم. لذت موفقیت را تجربه می کنیم. از تجربه 
کم��ک کردن به دیگران لذت می بری��م. با دیگران وجوه 
اشتراک جدید پیدا می کنیم. دوستی های جدید می سازیم. 
می خندیم و ناراحت می ش��ویم و خالصه تمام لذت های 
زندگی واقعی را در مقیاسی کوچک تر اما به همان اندازه 

شیرین، تجربه می کنیم. 
motamem.org:منبع

سعیکنیدشادبودنرادر
صدایتانمنعکسکنید

آیا می دانس��تید تنها اب��زار بازاریاب و فروش��نده 
تلفنی، صدای اوس��ت؟ بنابر ای��ن همان طور که یک 
نوازنده ماهر و چیره دس��ت با س��از خ��ود هنرنمایی 
می کن��د، ی��ک بازاریاب و فروش��نده تلفنی هم باید 
ب��ا صدای خویش هنر خویش را نش��ان دهد. حالت 
روحی شما، چه بخواهید و چه نخواهید در صدای تان 
منعکس می ش��ود. بنابراین سعی کنید در شاد بودن 
صدای خویش بکوشید. هنگامی که ناراحت هستید 
بهتر است اول خود را آرام کنید و حالت طبیعی پیدا 
کنید، سپس به بازاریابی و فروش تلفنی اقدام کنید. 

استراتژیهاییبرایافزایشارزش
عمرمشتری

می دانی��م که خ��ود مش��تری یک��ی از ابزارهای 
بازاریابی ما در دنیای کس��ب وکار است. پیتر دراکر 
می گوی��د: هدف کس��ب وکار ایجاد یک مش��تری و 
رشد آن مشتری است. توجه به ارزش عمر مشتری 
یکی از راه های رش��د مش��تری است. افزایش ارزش 
عمر با تمرکز بر چند اس��تراتژی مانند ایجاد رابطه 
بلندم��دت، ایجاد وفاداری قوی به برند، اس��تفاده از 

مشوق های درست و. . . حاصل می شود. 
این مقدار، ارزش��ی اس��ت که انتظار می رود یک 
مش��تری در یک اف��ق زمانی معین برای س��ازمان 
به همراه داش��ته باش��د که بدون ش��ک این ارزش 
با میزان منفعتی که از این دس��ت مش��تریان عاید 
شرکت می ش��ود ارتباط مستقیم دارد. این اصطالح 
برای شناس��ایی میزان ارزش مشتری برای شرکت 
شما به کار می رود و برحسب سودکلی که از مشتری 
در طول زمان ارتباطش با ش��ما به دست آمده است 
منه��ای هزینه ها محاس��به می ش��ود. ای��ن فرمول 
برای تقویت وفاداری مش��تری و حفظ مش��تریانی 
که نخس��تین خرید را انج��ام داده اند به کار می رود. 
در همی��ن رابطه اس��تراتژی های زی��ر درباره حفظ 
طوالنی مدت مش��تری و افزایش می��زان فروش که 
می تواند س��بب افزایش چرخه عمر مش��تری  شود 

می تواند مفید واقع شود. 

ایجادرابطهبلندمدت
اگر هدف ش��ما تقویت ارزش عمر مش��تری است 
بهتر اس��ت تفک��ر کوتاه مدت را کنار گذاش��ته و به 
فکر عامالن فروش��ی باش��ید که بتوانن��د ارتباطی 
طویل الم��دت با مش��تری برق��رار کنند. ب��رای این 

ارتباط توجه به موارد زیر اهمیت دارد: 

صادقباش�ید: این به معنای آن اس��ت که چه 
مشتریان برای ش��ما منفعت زیادی داشته باشند و 
چه فروش کمی از آنها عاید ش��ما شود یا حتی آنها 
رقیب��ی را به ش��ما ترجیح دهند، ش��ما باید با آنها 
صادق باش��ید. شما و مش��تریان تان از مزیت ایجاد 
رابطه بلند مدت برای یک کس��ب وکار آگاه هستید. 
دس��تور کارتان را به صورت نوع دوستانه پیش ببرید 
تا مشتری احس��اس راحتی و اعتماد به شما داشته 

باشد. 
بهاش�تراکگذاری: ش��ما میزان زیادی مهارت 
و دانش درباره وظیف��ه ای که انجام می دهید دارید. 
برای تقویت اعتماد مشتری به توانایی های تان، این 

توانایی ها را با او به اشتراک بگذارید. 
هم�کاری: یک همکاری اس��تراتژیک ی��ا اتحاد 
با کس��ب وکار مش��تریان اصلی تان ایجاد کنید. یک 
رابطه مفید دو طرفه بهترین و آس��ان ترین راه ایجاد 
اعتماد است. می توانید با پیشنهاد کسب وکار آنها و 
استفاده از محصول یا خدمات آنها برای مشتری تان 
ارزش ایج��اد کنید. ایجاد رابط��ه بلند مدت یکی از 
مؤثرترین و آس��ان ترین روش افزای��ش ارزش عمر 
مش��تری اس��ت. ایجاد رابطه ممکن اس��ت نیازمند 
زمان، توجه و بررس��ی باشد، اما روشی برای افزایش 
درآمد از مش��تریان موجود ب��دون افزایش همزمان 

مخارج تان است. 

ایجادجوایزومشوقهایمناسب
همه شرکت ها سعی در جلب نظر مشتری دارند، 
اما اگر می خواهید در این کار بیش��تر دیده ش��وید، 
می توانید از طرح های خالقانه ای اس��تفاده کنید که 
نه تنها نظر مشتری را جلب می کند بلکه او را حفظ 
می کند. سیس��تم پاداش ش��ما می تواند ارزش عمر 
مش��تری را با ارتق��ای وفاداری مش��تری و افزایش 
س��ودآوری در بلند م��دت افزای��ش ده��د. تخفیف 
کلیش��ه ای را کنار گذاش��ته و به جایش از آفرهای 
مناس��ب یا خدمات با ارزش باال استفاده کنید. طی 
تحقیقی مش��خص ش��د که تخفیف ارزش، کیفیت 
محص��ول را پایین م��ی آورد درحالی که دادن هدیه 
یا جایزه در هنگام خرید محصول، درک مش��تری از 
کیفیت را باال برده و ارزش آن را افزایش می دهد. در 
هنگام اس��تفاده از طرح های تشویقی همواره موارد 

زیر را به یاد داشته باشید. 
تعامل: افزایش آگاهی مش��تریان نسبت به جوایز 
بالقوه. بس��یاری از مشتریان از وجود این جوایز آگاه 

نیستند. 
دردس�ترسبودنجوایز: جوای��زی در اختیار 
مشتریانی قرار دهید که ارزش باال دارند. سعی کنید 

جوایزتان در سطحی باالتر از رقبای تان باشد. 
جوایزمکمل: جوای��زی انتخاب کنید که مکمل 
برند ش��ما باش��د. برای مثال اگر برن��د محصوالت 
سالمت و ورزشی هس��تید، به عنوان جایزه شکالت 

ندهید. 
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آیا می دانستید

آرینطاهری

م��د،  تج��ارت  گس��تردگی 
ای��ن صنع��ت را ب��ه یک��ی از 
رقابت��ی تری��ن،  بزرگ تری��ن، 
پویاترین و خالق ترین جنبه های 
تج��ارت در جهان ب��دل کرده 
اس��ت. ام��روزه م��د پدیده  ای 
بی حد و مرز است که انسان ها 
را بی��ش از گذش��ته ب��ه ه��م 
نزدی��ک می کن��د و در کن��ار 
شخصیت و هویت بخشی، آنها 
را به هم ش��بیه می کند. آنچه 
در مجموعه عظیم فعالیت های 
این صنعت بی��ش از همه بارز 
و آشکار اس��ت نقش بازاریابی 
در ایجاد و توس��عه مد اس��ت. 
ب��ه کالم��ی دیگ��ر بازاریابی، 
موتور محرک تجارت مد است 
و ج��ای پ��ای آن در تمام��ی 
مراحل مدپروری، مدگس��تری 
و مدگرایی مش��هود است. این 
صنعت برای شکوفایی در ایران 
نیازمند حمایت س��ازمان های 
متولی اس��ت ت��ا بتوان��د آثار 
ج��ذاب طراحان ایران��ی را در 
س��طحی وس��یع ب��ه نمایش 
بگ��ذارد. هفته مد ته��ران در 
همین راستا مجموعه رویدادی 
اس��ت که قرار است به صورت 
س��االنه و هر س��ال دو بار در 
تهران برگزار ش��ود. هفته مد 
تهران می کوش��د ب��ا برگزاری 
رویدادی پویا نقش��ی موثر در 
رش��د صنعت م��د و بازاریابی 
موثر برای فعاالن این عرصه و 
معرفی آن در سطح بین المللی 
ایفا کن��د. در ادام��ه، گزارش 
»فرصت ام��روز« را از برگزاری 
آخرین روز این رویداد در مرکز 
سام س��نتر در خیابان فرشته 
که با حضور چهره های هنری 
همچون س��حر دولتش��اهی و 
بابک ریاحی پ��ور و با حمایت 
برندهای بزرگی چون لورئال و 

سونی همراه بود بخوانید. 

رویدادیبرایشکوفایی
صنعتمددرایران

امی��ن دوایی مدیر ش��رکت 
هفت��ه  برگزارکنن��ده  الی��ن، 
م��د ب��ه اس��تفاده از نیروهای 
جوان و متخص��ص در دومین 
دوره برگ��زاری ای��ن روی��داد 
می گوی��د:  و  ک��رده  اش��اره 
هفت��ه م��د ته��ران می توان��د 
س��رآغاز ش��کوفایی صنع��ت 
با  و کس��ب وکارهای مرتب��ط 
م��د در ای��ران باش��د و تداوم 
چنی��ن رویدادهای��ی می تواند 
دریچه ای ن��و به صنعت نوپای 
مد و تس��ریع رون��د بازاریابی 
آن ب��رای فع��االن ای��ن حوزه 
بگشاید. او مدعوین و مخاطبان 
این همایش را افرادی می داند 
که پتانس��یل س��رمایه گذاری 
را در ای��ن صنع��ت دارن��د و 
اضافه می کن��د: حلقه های این 
ما هس��تند  مخاطبان  صنعت 
ک��ه این مخاطبان اوال ش��امل 
فضاس��ازی  که  رسانه هاس��ت 
و نی��ازی را ک��ه جامعه به این 
صنع��ت دارد، پوش��ش دهند 
و همچنین ش��امل طراحان و 
س��رمایه گذاران و افرادی است 

که هدف کمک به این صنعت 
و پتانسیل س��رمایه گذاری در 

این صنعت را داشته باشند. 

تالشبرایرسیدنبه
استانداردهایجهانی

او ای��ن صنع��ت را صنع��ت 
نوپای��ی می داند ک��ه در یکی 
دو س��ال اخی��ر توج��ه به آن 
بیش��تر شده اس��ت و با اینکه 
اکن��ون در ای��ران رش��د کرده 
اما مش��کالت خ��اص خودش 
را دارد. در سراس��ر دنی��ا برای 
هفته های م��د مانند هفته مد 
لندن و پاریس استانداردهایی 
همچون برگزاری رویداد فصلی 
برای ای��ن کار وجود دارد، ولی 
از اس��تانداردهای جهانی  م��ا 
عقب هستیم و تمام تالش مان 
را می کنی��م تا خودم��ان را به 

جه��انی  معیاره��ای 
نزدی������ک کنی���م. 
تجرب��ه  و  هم افزای��ی 
برگ��زاری  در  م��ا 
رویدادهای این چنینی 
هزینه  کاهش  س��بب 
و رش��د این صنعت و 
فعاالن  موفق  بازاریابی 
این حوزه می شود.  در 
ای��ن  اطالع رس��انی 
جری��ان به باز ش��دن 

این صنعت  فضا در 
منجر خواهد شد. 

پیوندمیان
حلقههایگمشده

صنعتینوپا
دوایی هدف هفته 
مد تهران را فرصتی 
بهره گی��ری  ب��رای 
ظرفی��ت ه��ا  از 
اس��تعدادهای  و 

داخل��ی این صنع��ت و ایجاد 
پیوند مستحکم بین حلقه های 
گ��م ش��ده آن مانن��د برندها، 
ش��رکت های طراحی و فش��ن 
و بازاریابان این حوزه دانس��ته 
ت��الش  می ده��د:  ادام��ه  و 
چنین رویدادهایی این اس��ت 
ک��ه فرصتی ب��رای طراحان و 
س��رمایه گذاران ایجاد کنیم و 
ابزارهای الزم را برای پیشرفت 
زیرس��اخت های  توس��عه  و 
صنع��ت  ای��ن  ض��روری 
همچ��ون ارتباط با رس��انه ها، 
تولید کنن��دگان و کانال ه��ای 

توزیع در اختیار طراحان خالق 
قرار دهیم. ما به دنبال بستری 
مناسب برای تعامل سبک های 
زندگی و تب��ادل فرهنگ های 
مختلف هس��تیم و باور داریم 
هفته مد تهران با حمایت تمام 
مخاطبان به این هدف خواهد 

رسید. 

نگاهیعمیقبه
سرمایهگذاری
درصنعتمد

روی��داد،  ای��ن  در حاش��یه 
نظ��ر محمد مهدی تش��رفی، 
در  را  بازاریاب��ی  کارش��ناس 
م��ورد بازاریاب��ی صنع��ت مد 
پرسیدیم. تش��رفی با اشاره به 
اینکه به خاطر مسائل فرهنگی 
و هنجاری این صنعت در ایران 
ج��ای چندانی ن��دارد، تاکید 

ک��رد: بای��د با این مس��ئله در 
کش��ور کنار بیاییم. دنیای مد 
نیاز به مدل و سوپراستارهایی 
دارد ک��ه بتوانن��د مخاطب را 
جذب کنند. اگر در کشورمان 
روی این مسائل سرمایه گذاری 
کنیم می توانیم سودی سرشار 
از این صنعت به مشاغل داخلی 
خودمان برس��انیم. کشورهای 
و  خلیج ف��ارس  حاش��یه 
کشورهایی که از نظر فرهنگی 
به ما نزدیک ترند می توانند در 
این قضیه با م��ا ارتباط برقرار 
کنند. ما قانونی در کشور داریم 

ک��ه طی آن اجازه اس��تفاده از 
بان��وان را در ای��ن صنعت زیاد 
فرهنگ  معیاره��ای  نداری��م. 
ایرانی مش��خص است و تعامل 
بای��د دو طرف��ه باش��د، حتی 
کشورهای اسالمی دیگر با این 
قضیه کن��ار آمده اند. می توانیم 
از الگوهای اسالمی که مقبول 
است در طراحی لباس استفاده 

کنیم. 

هموارسازیمشکالت
تش��رفی اعتقاد دارد که فضا 
در ای��ن صنعت بای��د از جانب 
جامعه و حکومت هموار شود. 
او می گوید: بسیاری از شوهای 
لباس در ایران غیر قانونی است. 
خوب اس��ت رویدادهای مجاز 
مانند روی��داد هفته مد تهران 
بیش��تر در سراسر کشور دیده 
امکان  همچنین  شود. 
زن  مدل ه��ای  حضور 
با پوش��ش اسالمی در 
ای��ن رویداده��ا فراهم 
ش��ود، چ��را که ب��ازار 
خرید  عم��ده  ه��دف 
لب��اس در دنی��ا بانوان 
ی��ک م��رد  هس��تند. 
شاید چند بار در سال 
بانوان  اما  لباس بخرد، 
لباس  بیش��تر خریدار 

در دنیا هستند. بنده برای 
قبیل  ای��ن  هموار س��ازی 
مشکالت مذاکره متولیان 
را  مذهب��ی  و  فرهنگ��ی 
راهی  تا  پیشنهاد می کنم 
را پیدا کنند که همگام با 
رویکرده��ای روز دنیا و به 
نفع اقتصاد کش��ور باشد. 
در ای��ران ظرفیت این کار 
وج��ود دارد و می توان آن 
را از حالت بالقوه به بالفعل 

تبدیل کرد. 

بازخوردمشتریبااستفاده
CRMازسیستمهای

او در م��ورد موث��ر بودن این 
روش برای فعاالن این حوزه و 
به »فرصت  مشتریان  بازخورد 
ام��روز« می گوی��د: موثر بودن 
امری نس��بی اس��ت. باید دید 
نس��بت هزینه ب��ه بازخورد و 
خرید چقدر اس��ت. آیا س��ود 
به دس��ت آم��ده ارزش هزینه 
ک��ردن دارد ی��ا خی��ر. هم��ه 
ارگان ه��ای برگزار کنن��ده این 

رویداده��ا سیس��تم ارتباط با 
مش��تری دارند. سیس��تم های 
CRM  می توانن��د بازخ��ورد 
ی��ک رویداد را بررس��ی کنند. 
واح��د  نمایش��گاه ها  اکث��ر 
نظر س��نجی دارند و با استفاده 
از پرس��ش هایی افکار س��نجی 
ک��رده و به تحلیل کلی از بازار 
می رسند. اگر آمار درست باشد 
می��زان محبوبی��ت محص��ول 
نزد مش��تری را نشان می دهد. 
تولید کنن��ده  ش��رکت  ی��ک 
بای��د چی��زی را تولید کند که 
بازار می خواه��د نه چیزی که 
خ��ودش می خواه��د و باید به 
نیاز مش��تری در صنعت مد و 

در همان بازه توجه کند. 

استفادهازظرفیتهاینهان
انته��ا  در  کارش��ناس  ای��ن 
مخاطبان رویدادهایی همچون 
هفته مد را عامه مردم دانس��ته 
و می گوید: بخشی از جامعه ما 
که بیش��تر نسل جوان هستند 
لباس ه��ای برند می پوش��ند و 
به اصط��الح برندباز هس��تند. 
بنابراین سطح نمایشگاه های مد 
باید با مد روز در دنیا هماهنگ 
باش��د. س��هم ب��ازار برندهای 
بازاره��ای جهان��ی  از  ایران��ی 
سهم ناچیزی است. باید سعی 
کنیم در این عرصه به س��طح 
اروپایی برسیم. این  کشورهای 
کار یک ش��به انجام نمی ش��ود 
و نی��از ب��ه برنامه ری��زی دارد. 
ما ملتی هس��تیم ک��ه توانایی 
زی��ادی داری��م و می توانیم در 
این حوزه به ح��د و اندازه های 
برای ش��روع  برس��یم.  جهانی 
این کار می توانی��م با برگزاری 
نمایشگاه هایی برندهای جهانی 
را ب��ه ارائه طرح های اس��المی 
در ایران دعوت کنیم. مس��لما 
اینک��ه  از  مط��رح  برنده��ای 
س��همی در ب��ازار کش��ورهای 
اسالمی به دست آورند، استقبال 
می کنند. همچنین هزینه تولید 
در ای��ران پایین اس��ت و آنها از 
اینکه در ایران کارخانه داش��ته 
باش��ند، راضی هستند. اگر این 
اتفاق بیفتد می توانیم با مقایسه 
برندهای پوش��اک ایرانی با آنها 
نقاط ضعف مان را یادآور شویم 
و س��طح عملکردمان را بهبود 
اس��تانداردهای  به  و  بخش��یم 
جهان��ی برس��یم. ب��رای مثال، 
اگر مش��کل از طراحی است از 
طراحان کشورهای دیگر کمک 
بگیریم، یا اگر ضعف در صنعت 
پارچه داریم، با وارد کردن پارچه 
از کشورهای دیگر آن را تقویت 
کنیم. س��رمایه زی��ادی که در 
ای��ن صنع��ت از کش��ور خارج 
می ش��ود، به دلیل بی برنامگی 
اس��ت. این ظرفیت درکش��ور 
م��ا وج��ود دارد و بای��د از آن 
در جهت رش��د خود اس��تفاده 
کنیم. وقتی می توانیم خودمان 
در ای��ران این فرصت ه��ا را به 
بهره برداری برسانیم چرا باید آن 
را به دیگران واگذار کنیم. امروز 
می توانیم ب��ا همکاری و تجربه 
برند کش��ورهای دیگر، صنعت 
م��د را در ایران پیش برده و به 

سطح جهانی برسانیم. 

بررسیاصولبازاریابیصنعتمدبهعنوانیکیازصنایعنوظهورایرانبهبهانهرویدادهفتهمدتهران

بازاریابی مد با تعامل سبک های زندگی

دنیای مد نیاز به مدل و سوپراستارهایی 
دارد که بتوانند مخاطب را جذب کنند. 

اگر در کشورمان روی این مسائل 
سرمایه گذاری کنیم می توانیم سودی 

سرشار از این صنعت به مشاغل داخلی 
خودمان برسانیم. کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و کشورهایی که از نظر 

فرهنگی به ما نزدیک ترند می توانند در 
این قضیه با ما ارتباط برقرار کنند

هادیطالبزاده
مشاوربینالمللیتوسعهکسبوکار

هدیرضایی

BRAND



مدی��ران کس��ب و کارها ب��ا 
رس��انه های جمع��ی اه��داف 
مش��ترکی دارند. ب��ا نگاهی به 
ماهیت وظایف، مس��ئولیت ها 
مدیری��ت  کارکرده��ای  و 
روابط عمومی ها و رس��انه های 
جمعی می ت��وان به اه��داف و 
فصل های مش��ترك و واحدی 
بین فعالیت مدیران و رسانه ها 
رس��ید. به این معنا که هر کدام 
از آنها اقش��ار مختل��ف مردم را 
به عنوان مخاطبان خود در نظر 
می گیرن��د. مدی��ران باید برای 
پیام های س��ازمانی  رس��اندن 
خود به عموم مردم اقدام کنند 
و در این راستا برای رسیدن به 
این هدف نیازمن��د همكاری با 
رسانه ها هستند. از جهت دیگر 
مهم تری��ن مخاطب رس��انه ها 
نیز اقشار مختلف مردم جامعه 
هس��تند که نیازمند اطالعات 
ح��وزه  در  جدی��د  اخب��ار  و 
بنابراین  هستند.  کسب و کارها 
اطالع رس��انی صحی��ح و کامل 
با ه��دف افزای��ش آگاهی های 
عمومی افراد جامع��ه از طریق 
موث��ر  و  مطل��وب  هم��كاری 
رس��انه ها ب��ا مدی��ران و روابط 
عمومی ها امكان پذیر می ش��ود 
و این هدفی دوس��ویه اس��ت. 
گ��زارش ام��روز ب��ه ض��رورت 
ارتباط مدیر و رس��انه ها با نگاه 
به رویكرد مدی��ران موفق دنیا 

می پردازد. 

ایجاد تصویری مثبت در 
نظر مخاطب با استفاده از 

رسانه ها
فعالیت ها و ارتب��اط مدیران 
ب��ا رس��انه ها، س��بب ایج��اد 
تصوی��ری مثب��ت و ق��وی از 

س��ازمان در می��ان ذی نفعان 
و مخاطب��ان می ش��ود. ارتباط 
داش��تن ب��ا رس��انه ها همانند 
ترفیع و تبلیغ��ات موثر، اغلب 
بس��تگی به طراح��ی و اجرای 
برنامه ه��ای رواب��ط عموم��ی 
مناس��ب و خالقان��ه دارد. این 
برنامه اغلب ش��امل شرح موارد 
مانند چیزی که قرار اس��ت به 
مخاطب انتقال یابد، چگونگی 
این انتقال، فرد مس��ئول آن و 
زمان و بودج��ه اختصاص یافته 
ب��ه ای��ن فعالیت هاس��ت. یک 
برنام��ه برای داش��تن ارتباط با 
رس��انه ها و اینكه کدام رس��انه 

در چ��ه زمان��ی بای��د 
استفاده شود، می تواند 
استراتژی های  همانند 
ترفی��ع و تبلی��غ موثر 
باشد. یكی از مهم ترین 
فعالیت ه��ای مدیران، 
وجه��ه خوب  ایج��اد 
مثب��ت  تصوی��ری  و 
و  س��ایت ها  روی 
اجتماعی  ش��بكه های 
بعضی  اس��ت. حت��ی 
اخبار  ب��زرگ  مدیران 
آخری��ن فعالیت ه��ا و 

زندگی روزمره شان را در شبكه 
اجتماع��ی خود می فرس��تند. 
ب��رای مثال اریک اش��میت که 
به عن��وان مدیر ارش��د اجرایی 
گوگل ش��ناخته می شد، عصر 
روز اس��تعفای خود، توئیتی  را 
در همین باره در اکانت رسمی 
توئیتر خ��ود فرس��تاد و دنیای 
تكنولوژی را س��ریعا از این خبر 

آگاه کرد. 

شرکت در همایش های 
بین المللی

شرکت یا ایجاد همایش های 
نشس��ت های  و  بین الملل��ی 

خب��ری یكی از راه هایی اس��ت 
که مدی��ران بزرگ دنی��ا در آن 
از خبرن��گاران و روزنامه نگاران 
دع��وت می کنن��د ت��ا خب��ر 
انتش��ار آخرین دس��تاوردها و 
محصوالت ش��ان را از طری��ق 
رس��انه ها ب��ه گ��وش جهانیان 
برس��انند. چن��د م��دت پیش 
لری پی��چ مدیرعامل گوگل در 
اختصاصی  رویداد  هش��تمین 
آخری��ن  از   Google I/O
خبره��ا و محص��والت گوگل، 
اصالح��ات اندروی��دی مرتبط 
با پلی اس��تور گ��وگل، تعدیل 
نرم افزاره��ای ک��روم و نقش��ه 

گوگل آفالین پرده برداش��ت. 
این همایش که هر ساله توسط 
سان فرانسیس��كو  در  گ��وگل 
برگزار می ش��ود بستر مناسبی 
ب��رای معرفی خدم��ات جدید 
گوگل خواهد بود. خوب اس��ت 
که دیگ��ر مدیران نی��ز چنین 
کنفرانس ه��ای خبری را جهت 
ارتب��اط بیش��تر ب��ا نش��ریات 
و رس��انه ها اس��تفاده کنن��د. 
مطمئنا این گونه همایش ها در 
سایت های مرتبط، حتی اخبار 
علم��ی تلویزی��ون و روزنامه ها 
بازتاب مساعدی خواهد داشت 
و این خود س��بب توجه بیشتر 

مخاطبان می شود. 

شرکت در امور خیریه 
همیش��ه الزم نیس��ت شما 
دنبال رس��انه ها باش��ید، بلكه 
کارهای��ی خیریه که ش��ما در 
فضای جامعه انج��ام می دهید 
خ��ود  به خ��ودی  می توان��د 
توس��ط آنها نش��ر یابد. احداث 
مدرس��ه و دانش��گاه و شرکت 
در ام��ور خیریه از این دس��ت 
اس��ت.  اجتماع��ی  کاره��ای 
هرچن��د مدیرانی ک��ه طبعی 
بلند دارند، ب��رای جلوگیری از 
خودنمایی شاید در این اماکن 
حض��ور نیابن��د، ام��ا 
حضورکس��ب و کار آنها 
خ��ود می تواند س��بب 
دهان به دهان ش��دن 
نام برندش��ان ش��وند. 
لوگوی  دیدن  بی شک 
ش��ما در کنار سازمان 
مح��ک ی��ا یونیس��ف 
می تواند ح��س مثبت 
ذه��ن  در  را  خوب��ی 
مخاط��ب ایج��اد کند. 
خبرنگاران و مسئوالن 
نش��ریات ه��م جزوی 
از همی��ن مردمن��د. آنه��ا نیز 
کارهای خیر را دوس��ت دارند 
و مدی��ران می توانن��د در کنار 
مس��ئولیت اجتماع��ی خود، از 
این اب��زار برای ارتباط بیش��تر 
با رس��انه ها و مخاطب استفاده 
کنن��د. ب��رای مث��ال مدیران 
بازاریابی باش��گاه بارسلونا طی 
قراردادی نام یونیس��ف را روی 
پیراه��ن خ��ود درج کردن��د یا 
توره��ای صلح ب��ا ب��ازار هدف 
کش��ورهای عربی در سراس��ر 
دنیا برپا کردند. این سبب ایجاد 
ح��س مثبت در ه��واداران این 

باشگاه  می شود. 

اصولی برای داشتن روابط 
خوب با رسانه ها 

در انته��ا می توانید اصولی را 
برای داشتن ارتباطی دوجانبه 
و مفید با رسانه ها داشته باشید. 
ش��ما به عنوان مدیر همیش��ه 
در عرص��ه کار و حرف��ه خ��ود 
فردی پویا، ش��اداب و سرزنده 
باشید تا رس��انه ها شما را دچار 
خمودگی و سس��ت و بی خیال 

تصور نكنند. 
دادن  از  و  باش��ید  ص��ادق 
اطالعات طفره نروید. رسانه ها 
را سردرگم نكرده و دنبال نخود 
سیاه نفرس��تید. ش��اید بتوان 
گف��ت اول از ه��ر چی��ز باید با 
خودت��ان ص��ادق و روراس��ت 
باش��ید. اطالعات گمراه کننده 

ندهید.
 با مصاحبه های جنجالی آب 
را گل آلود نكنی��د. گاهی اوقات 
برخ��ی مدیران و س��ازمان ها با 
رسانه ها مصاحبه می کنند ولی 
واقعا نمی دانن��د چه می گویند. 
قب��ل از آنكه به فك��ر مصاحبه 
با رس��انه ها باش��ید، ببینید که 
آی��ا حرف ه��ا و مطالب ش��ما 
ب��رای مخاطبان واقع��ا مفید و 
راهگشاس��ت، اگر نه چه لزومی 
دارد هر روز اس��م ش��ما برسر 
زبان ها باش��د و آنق��در تكراری 
ش��وید ک��ه کس��ی عالق��ه ای 
به ش��نیدن حرف های ش��اید 
مفید ش��ما هم نداش��ته باشد. 
اغلب اتفاق افتاده که رس��انه ها 
اعالم می کنند که بارها س��عی 
کرده اند با فالن مسئول ارتباط 
برقرار کنند و کس��ب اطالع از 
موضوعی داش��ته باش��ند ولی 
طرف مقابل و مرتبط با موضوع 
نب��وده اس��ت،  در دس��ترس 
پس س��عی کنید همیش��ه در 

دسترس باشید. 

به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد

راه های پرورش فكر، نامحدود و پیامدهای آن ابدی 
است. با وجود این کمتر کسی زحمت هدایت افكار به 

مسیرهای مناسب را به خود می دهد. 
همیش��ه با فرا رس��یدن روزه��ای تول��د، یک حس 
آش��نا و غریبان��ه ای در وجودم��ان متبلور می ش��ود 
که ش��اید به س��ختی بتوان آن را به زب��ان آورد همان 
حس��ی که همگی باره��ا آن را در اعم��اق وجودمان 
احس��اس کرده ایم. از یک طرف حسی بین سرمستی 
و خوش��حالی از اینكه یک س��ال بالغ تر ش��ده ایم، به 
تجارب مان افزوده ش��ده و رش��د کرده ای��م و از طرف 
دیگر حس اضطراب و نگران��ی از اینكه روزها، هفته ها 
و ماه های پیش رو را چگونه و چطور پشت سر خواهیم 
نهاد. بعد با دقت و وس��واس یک سال س��پری شده را 
در ذهن مان م��رور می کنیم چرا که در هر ش��رایطی 
می توان گذش��ته را تجزیه و تحلیل کرد ام��ا آینده را 
هرگز، زی��را در مقابل آین��ده، همواره دو راه بیش��تر 
پیش رو نخواهیم داش��ت. نخس��ت اینك��ه مثل اغلب 
انس��ان ها منتظر بمانیم تا سرنوش��ت ه��ر آنچه را که 
می خواهد بر س��رمان بیاورد یا اینكه مانند انسان های 
برت��ر و خردمن��د، آینده مناس��ب خ��ود را به صورت 
خالقانه در ذه��ن طراحی کنیم  و س��پس ب��ا صبر و 

بردباری، دست به آفرینش آن بزنیم. 
بی ش��ک ای��ن خصیص��ه از بارزتری��ن ویژگی های 
مردان و زنان س��ختكوش و موفق اس��ت ک��ه همواره 
آینده س��ازند و با هوشمندی و پش��تكار خود در زمان 
و مكان مناس��ب، خالق آثار ش��گفت انگیزی می شوند 
که در نهایت تحس��ین و احترام دیگران را نیز به سوی 
خود جلب می کنند و با مروری بر کارنامه حرفه ای آنها 
به این واقعیت می رسیم که روند رو به رشد دنیا یقیناً 
با دس��ت های توانای آنها توانس��ته در هر شرایطی به 

حرکت خود ادامه دهد. 
همان طور که واقفید هرگاه ارتقای فرهنگ، تمدن، 
بینش و افكار یک جامعه هدف ق��رار می گیرد، عناصر 
مه��م و حیاتی همچ��ون روزنام��ه، کت��اب و مطالعه 

به عنوان ابزاری مهم و حیاتی مطرح می شوند. 
حال با جشن یک س��الگی روزنامه وزین و ارزشمند 
»فرصت امروز« می ت��وان فعالیت یک س��اله عده ای 
عاشق، صبور و سختكوش در حوزه ای بسیار تخصصی 
را مرور دیگری کرد. یک س��ال پر از فراز و نشیب های 
گوناگون چرا که تولید و توزیع اندیش��ه، تفكر و علوم 
نس��بتاً جدید در جوامع س��نتی همچون ما همواره با 
چالش های ج��دی و متعددی روبه رو اس��ت از جمله 
مبح��ث مدیری��ت برن��د، بازاریابی، تحقیق، توس��عه 
و پژوهش در کس��ب وکار و. . . که پیوس��ته موافقان و 
مخالفان خود را در حوزه تجارت و مدیریت س��نتی به 
همراه دارد؛ همان هایی که هیچ گاه حاضر نمی ش��وند 
از هاله امن خود بیرون آم��ده و وارد حوزه های جدید 
و تكنیكال بازار شوند و با ش��جاعت بپذیرند که دوران 
پی��روی از روش های س��نتی در کس��ب وکار، جذب 

مشتری و. . . به پایان رسیده است. 
 در این یک سال گذش��ته »فرصت امروز« به عنوان 
تنها روزنام��ه تخصصی در ح��وزه اقتص��اد، مدیریت 
کس��ب وکار، بازاریابی، برندینگ و. . . ب��ا مجموعه ای 
ارزشمند توانس��ت با همتی بزرگ و اراده ای قوی این 
ابزار مهم و حلقه گمش��ده در چرخه توس��عه کشور را 

شناسایی و در جایگاه اصلی خود قرار دهد. 
بنابرای��ن در عص��ر کنونی و با ش��تابی ک��ه گردش 
اطالعات به آن دس��ت یافت��ه، فرهیخت��گان هیچ گاه 
دنی��ا را آن ط��ور ک��ه هس��ت نمی توانن��د بپذیرند و 
به نوعی در اجرای کنس��رت ش��كوهمند خالق بزرگ 
لب فرونمی بندند تا بدین س��ان ارتعاشات فكری شان 
همانند نت ه��ای جادویی ه��ر لحظه در فضا ش��ناور 
شود و با اجرای سمفونی باش��كوه کائنات، آهنگ زیبا 

و شگفت انگیزموفقیت را بنوازند. 
ب��ا م��روری واقع بینانه پ��ی خواهیم ب��رد ماحصل 
این تالش ب��ا ارزش در مجموعه »فرص��ت امروز« که 
همچ��ون نهالی در زمین کاش��ته ش��ده ب��ود، پس از 
گذشت یک س��ال مراقبت و پرورش، هم اکنون مزین 
به شكوفه های زیبایی ش��ده که در گلستان مطبوعات 
شاهد به ثمر رس��یدن آنیم تا بدین وس��یله به همه ما 
بیاموزد که برای خوب دیدن باید دیدگاه و افكارمان را 
پرورش دهیم و در مسیر عادت شكنی و سنت شكنی، 
بهتری��ن راه، عوض کردن عینک ذهن مان اس��ت و نه 
چش��مان مان وگرنه برای بد دیدن، ه��زاران راه وجود 

دارد. 
به خاطر داشته باشیم که عش��ق ها و موفقیت های 
بزرگ مس��تلزم ریس��ک های ب��زرگ اس��ت و انگیزه 
دادن به مردم در مسیر ش��كوفایی فكر و استعدادهای 

درونی شان جراتی بزرگ را می طلبد. 
در پایان ضم��ن قدردانی از زحمات بی ش��ائبه همه 
دس��ت اندرکاران و هم��كاران در ای��ن روزنامه وزین، 
آرزو می کن��م ک��ه در س��ال کاری پی��ش رو اهداف و 

رویاهای تان آن گونه که دوست دارید به بار بنشیند. 

شناخت علل تغییر
 آیا می دانستید برای کنار آمدن با سرعت روزافزون 
تغیی��رات، در درج��ه اول بای��د عل��ل زیربنای��ی آنها 

شناسایی شود؟  
 برخ��ی تغیی��رات مش��خص در س��اختار داخل��ی 
س��ازمان ها و بازارهای خارج از آنها زایی��ده تغییرات 
گسترده در جامعه، اقتصاد یا تكنولوژی است. در برابر 
ش��رایط عدم اطمینان، واکنش مثبت نشان دهید و از 

تغییر اجتناب کنید. 
کنجكاوی را در خ��ود پرورش دهی��د. تصور کنید 
که همیشه باید مطلع ترین فرد باش��ید. از تكنولوژی 
اطالعات جدید نهراسید و با تس��لط بر آن سعی کنید 
بهره برداری الزم را ب��ه عمل آورید. به خاطر داش��ته 
باش��ید که تكنولوژی به س��رعت و روزبه روز در حال 

تغییر است. 

سهشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: برگزاری مراس��م هایی که به طور 
دوره ای از تمام اعضای یک کس��ب و کار برای حضور دعوت 
به عمل می آید محفلی برای ش��كل گیری روابط غیررسمی 
و صمیمی اس��ت؛ چون ارتباطات افقی یكی از عوامل موثر 
در اثربخشی یک سازمان محسوب می شود که بین اعضای 
داخل سازمان برقرار می شود و این ارتباط می تواند در ایجاد 
هماهنگی سازمان بسیار موثر باش��د. این صمیمیت باعث 

می شود کارمندان مس��ائل و مش��كالت داخلی و خارجی 
سازمان را با یكدیگر حل وفصل کنند. 

به ط��ور کلی ح��ل و فص��ل کردن مس��ائل س��ازمانی با 
اس��تفاده از روابط صمیمی میان کارکنان بسیار سریع تر و 
راحت تر صورت می پذی��رد. در واقع این روابط غیر رس��می 
در پس ساختار ها و فرآیند های یک س��ازمان پنهان شده و 
ویژگی ه��ای دلگرم کنندگی را برای فرهنگ یک س��ازمان 
به ارمغان م��ی آورد که این موضوع احساس��ات مثبتی را در 
بین کارکنان به همراه دارد. از طرفی ارتباطات غیر رس��می 
و صمیمی بین کارکنان در گردش اطالعات یک س��ازمان 

و گرفتن بازخوردها بس��یار ممكن است اثر بخش باشد. این 
ارتباطات و صمیمیت اگر به درس��تی در یک سازمان وجود 
داش��ته باش��د، می تواند حتی به صورت کلی روی عملكرد 
کارکنان، استرس شغلی، مشارکت کارکنان، تعهد، رضایت 
شغلی و... تاثیرات مثبتی را بگذارد. یكی از روش های ایجاد 
ارتباطات غیر رس��می و صمیمیت در س��ازمان ها برگزاری 
چنین جشن هایی است که کارکنان خارج از فضای رسمی 
بتوانند با یكدیگر در ارتباط باش��ند و به بحث و گفت وگو با 
یكدیگر بپردازند و این موضوع رفته رفته می تواند صمیمیت 

و دوستی را بین کارکنان ایجاد می کند. 

برگزاری مراسم سالگرد

پرس�ش: صاحب کس�ب و کاری خدماتی با حدود 70 کارمند در تهران هستم. هر سال به مناسبت س�الگرد تاسیس این کسب و کار 
جشنی را در سازمان برگزار می کنم. از نظر شما برگزاری جشن های سالگرد تاسیس سازمان، جشن های پایان سال و... در راستای 

ایجاد روابط غیررسمی و صمیمیت در سازمان چقدر می تواند مفید باشد؟ 
فرصت امروز فقط برای امروز است! کلینیککسبوکار

اگر معن��ای لغت »فرصت« را در فرهنگس��تان های 
گوناگون جس��ت وجو کنید ب��ه نتایج جالبی دس��ت 
خواهید یاف��ت. ام��ا جامع تری��ن معنای ای��ن واژه را 
می ت��وان در فرهنگ لغت وبس��تر)Webster(یافت 
که فرصت را »ش��رایط و موقعیت هایی ک��ه می تواند 
به پیشرفت و توسعه منجر ش��ود« معرفی می کند. از 
قدیم االیام نیز مصطلح اس��ت که فرصت  تنها یک بار 
سراغ هر فرد می آید و در صورتی که از آن غافل شده و 
توجهی به آن نشود، به سرعت دور شده و به سراغ فرد 
دیگری که قدر آن را بیش��تر بداند می رود. به طورکلی 
تفاوت بین ی��ک فرد معمولی و ی��ک کارآفرین موفق، 
اس��تفاده خالقانه از فرصت ها برای تبدیل یک ایده به 
محصول است. اما س��والی که مطرح می شود این است 
که ای��ن فرصت ها چگون��ه خلق ش��ده و از چه طریق 

اطالع رسانی می شود؟ 
جالب اس��ت بدانید ک��ه اغلب فرصت ه��ا به صورت 
کاماًل اتفاقی و در نتیجه ایجاد یک فرصت مشابه دیگر 
به وجود می آیند. به عنوان مث��ال، اینترنت زمانی پا به 
عرصه وجود نهاد که کامپیوترها ایجاد ش��ده بودند یا 
همه گیر شدن اینترنت این فرصت را برای کارآفرینان 
ایجاد کرد ت��ا محصوالت خود را در فض��ای مجازی به 
فروش برسانند و در این راستا شرکت های ارائه دهنده 
وب س��ایت های فروش اینترنتی رونق گرفتند. در بازار 
غیر آنالین نی��ز می توان مثال های متع��ددی را یادآور 
شد. به عنوان مثال، در سال 1985 نخستین فروشگاه 
زنجیره ای افتتاح ش��د که علت ایجاد آن، عدم توانایی 
در پاس��خ دهی مناس��ب به نیازهای متنوع مشتریان 
بود. این، فرصتی عالی را برای کارآفرینان در آن زمان 

ایجاد کرد. 
پس از مدت��ی، حجم فروش باالی این فروش��گاه ها 
باعث ش��د فرصتی دیگر خلق ش��ود و آن اس��تفاده از 
کارت های بانكی برای خرید به ج��ای پول نقد بود که 
فرصتی را در اختیار ش��رکت هایی قرار داد که چنین 

سیستمی را در فروشگاه ها پیاده سازی کنند. 
اما همان طور که پیش تر گفته ش��د، سوال دیگری 
که مطرح اس��ت این اس��ت ک��ه کارآفرین��ان چگونه 
از فرصت های ایجاد ش��ده مطلع می ش��وند؟  شاید تا 
دو دهه گذش��ته، به دلی��ل پایین بودن حج��م تعداد 
فرصت های کس��ب وکار موج��ود در بازار، شناس��ایی 
فرصت ها کار س��خت و پیچیده ای نبود و در اصطالح 

تنها نیاز به گوش به زنگ بودن و کمی زیرکی بود. 
نتایج تحقیقات نش��ان می دهد که اکثر کارآفرینان 
بزرگ که فعالی��ت خ��ود را بین س��ال های 1970 تا 
2000 آغ��از کرده اند و ج��زو بنیانگ��ذاران برند های 
مطرح دنی��ا نیز هس��تند، رم��ز موفقیت خ��ود را در 
توج��ه بیش از ان��دازه ب��ه تغیی��ر و تح��والت دنیای 
پیرامون خود دانسته اند و خاطرنش��ان کرده اند دلیل 
اکثر شكس��ت هایی که در طول مدت زم��ان فعالیت 
ش��رکت خود در فروش برخی محصوالت داش��ته اند، 
کمبود رس��انه ها و منابع اطالعاتی قوی بوده که در آن 
زمان به خوبی نتوانس��تند ش��رایط بازار و فرصت های 

سرمایه گذاری را به نحوی صحیح پوشش دهند. 
امروزه تأثیر رس��انه ها و منابع اطالعاتی در رش��د و 
رونق کس��ب وکار به اثبات رس��یده و به عنوان یكی از 

اهرم های موفقیت شرکت های موفق تلقی می شود.
 در ش��رایط کنون��ی، کس��ب وکارهایی موفق ترند 
و کمت��ر با شكس��ت روبه رو می ش��وند ک��ه مدیران و 
تصمیم گی��ران آن، روزانه در جریان وقای��ع و اتفاقات 
مرتبط با اقتص��اد و صنعت پیرامون خ��ود قرار گیرند. 
تصویب یک مصوبه در دولت می توان��د باعث ایجاد یا 

حذف یک فرصت سودآوری شود. 
همچنین افزای��ش یا کاهش ن��رخ ارز، طال و قیمت 
نفت یا تغییراتی ک��ه در طول زمان در س��طح درآمد 
و س��الیق مش��تریان برای خرید برخی از محصوالت 
ایج��اد می ش��ود، از دیگر عواملی اس��ت ک��ه رهبران 
س��ازمان ها را وادار ب��ه رصد ک��ردن به موق��ع اخبار و 

رویدادهای مرتبط می کند. 
در آستانه س��الگرد یكی از روزنامه های نوپا و موفق 
در حوزه کسب وکار و اقتصاد ایران هستیم. روزنامه ای 
که به درس��تی، عنوان »فرصت امروز« را برگزیده و با 
هدف اطالع رسانی اخبار و فرصت های کسب وکار، در 
مدت یک سالی که از عمر آن می گذرد، جایگاه خود را 
در میان نشریات تخصصی در حوزه اقتصاد و مدیریت 
تثبی��ت ک��رده و روزبه روز ب��ه تعداد خوانن��دگان آن 
افزوده می شود. ش��اید کمی اغراق آمیز به نظر آید اما 
به واقع، کمتر نشریه ای را در ایران می توان نام برد که 
مش��ابه موفقیتی را که روزنامه فرصت امروز در مدت 

زمانی کوتاه به دست آورده، کسب کرده باشد.
 اما به راس��تی دلیل ای��ن موفقیت چیس��ت؟ بنده 
به عنوان یكی از مدرس��ان و مش��اوران کسب وکار که 
بر حسب عالقه مندی و ش��رایط کاری، همراه با تیمی 
مجرب و متشكل از دانش��جویان و اساتید مدیریت به 
تحلی��ل کس��ب وکارها می پردازی��م، در تحقیقی که 
به مدت دو م��اه به ط��ول انجامید، به بررس��ی دالیل 
موفقی��ت روزنام��ه فرصت ام��روز پرداختی��م. نتایج 
تحقیق نشان داد که عواملی نظیر اس��تفاده از اخبار و 
مطالب به روز و تخصصی، طبقه بندی صحیح مطالب 
در صفحات مج��زا، احترام ب��ه خوانن��دگان از طریق 
استفاده از کادر نویسندگان خبره و تحصیلكرده برای 
بخش مق��االت و تحلیل  فرصت های کس��ب وکار و در 
نهایت قیمت مناسب را می توان به عنوان دالیل اصلی 
موفقیت روزنامه فرصت امروز در این مدت زمان کوتاه 

بر شمرد. 
امیدوارم مدیران و مس��ئوالن این مجموعه در سال 
جدید فعالیت این نشریه، همچنان با تعهد و پایبندی 
بر اصول خود که همانا اطالع رسانی صحیح و شایسته 
فرصت های کس��ب وکار به صاحبان ای��ده و مدیران و 
رهبران س��ازمان های کوچک و بزرگ است ادامه داده 
و همانند س��ال گذش��ته روزبه روز ش��اهد روند بهبود 

مستمر در این مجموعه باشیم. 

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

فعالیت ها و ارتباط مدیران با 
رسانه ها، سبب ایجاد تصویری مثبت 
و قوی از سازمان در میان ذی نفعان 
و مخاطبان می شود. ارتباط داشتن 
با رسانه ها همانند ترفیع و تبلیغات 
موثر، اغلب بستگی به طراحی و 
اجرای برنامه های روابط عمومی 

مناسب و خالقانه دارد

مدیرعام��ل  ال��وپ،  اس��تفان 
اس��بق نوکیا و مدی��ر کنونی مرکز 
توسعه دس��تگاه های الكترونیكی 
مایكروس��افت به دنب��ال اج��رای 
تص�می�م���ات ج�دی���د م�بن�ی 
ب��ر ک�وچک س���ازی واح�دهای 
زیرمجموع��ه و ایج��اد تغیی��رات 
اساس��ی در مدیران ارش��د، از این 
ش��رکت خارج می ش��ود.  استفان 
ال��وپ  در س��پتامبر 2010 وارد 
ش��رکت نوکیا ش��د و تا پیش از آن 
به عن��وان یك��ی از مدیران ارش��د 
مایكروسافت، مسئولیت واحدهایی 
مانن��د Office و Dynamic را 
برعهده داش��ت. به گ��زارش ایتنا، 
6 ماه پ��س از انتخ��اب او به عنوان 
مدیرعام��ل ش��رکت، او تصمی��م 

به عن��وان  را  س��یمبین  گرف��ت 
سیس��تم عامل اصلی نوکی��ا برای 
همیشه کنار بگذارد و سیستم عامل 

ویندوز مایكروس��افت را جایگزین 
آن کند.  زمانی که س��هم نوکیا در 
بازار جهانی تلفن هم��راه به میزان 

قابل مالحظ��ه ای کاه��ش یافت، 
مرکز تولید دس��تگاه های موبایلی 
این ش��رکت فنالندی ب��ه قیمت 

7.2 میلیارد دالر به مایكروس��افت 
فروخت��ه ش��د و این اتف��اق تحت 
مدیریت ال��وپ ص��ورت گرفت. با 
این اتف��اق او بار دیگر به ش��رکت 
مایكروس��افت پیوس��ت و این بار 
مدیریت مرکز تولید دس��تگاه های 

این شرکت را عهده دار شد. 
با ای��ن جریان��ات رس��انه های 
فنالن��دی ب��ه الوپ لقب »اس��ب 
تروجان مایكروس��افت« را دادند 
و او را مسئول ورشكستگی نوکیا 
خواندن��د. به هر ح��ال، هم اکنون 
گفته ش��ده که ماموریت استفان 
الوپ در مایكروس��افت ب��ه پایان 
رس��یده اس��ت و ای��ن ش��رکت 
تصمیم دارد او را از س��متش کنار 

بگذارد. 

از میان خبرها

اخراج مدیرعامل اسبق نوکیا از مایکروسافت
آیا می دانستید

یادداشت ویژه

هدی رضایی 

ضرورت ارتباط مدیران بخش خصوصی با رسانه های جمعی 

دستکسبوکار
دردستاصحابرسانه

حسین بهبودی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات و تبلیغات 

دکتر رضا اصغریان
کارشناس مدیریت

یادداشت ویژه



 64,276,50شاخص کل
465,82میزان تغییر
B 2,809,584,098ارزش بازار

B 1,258,918ارزش معامالت
M 710,033حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
4,81372,2پاالیش نفت بندرعباس
4,93853,69پاالیش نفت اصفهان

2,37539,3بانک ملت
93733,01بانک صادرات
2,78922,75ایران خودرو

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,81386,709پاالیش نفت بندرعباس
B 4,93854,077پاالیش نفت اصفهان
B 4,86813,132صنایع ریخته گری

B 1,9829,628پلی اکریل
B 9,2509,250صنعتی پاکشو

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,60322,121نورد آلومینیوم

B 7,3933,486محصوالت پارس
B 8,7951,832سیمان دورود
B 28,4211,789سیمان قائن

B 5,4401,704فوالد خراسان

درصد قیمتنام کامل شرکت
8556,88ایران خودرو دیزل

4,9385پاالیش نفت اصفهان
4,8135پاالیش نفت بندرعباس

7,9284,99پاالیش نفت تبریز
2,3374,99داروسازی امین

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4,49(10,666پارس پامچال

)4,21(2,250فرآوری مواد معدنی
)4,14(5,970پشم شیشه

)4,12(11,690کاغذسازی کاوه
)4,07(1,814آهنگری تراکتورسازی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M109,264 B 116,578بانک صادرات
M98,950 B 65,699س.  مسكن 
M47,106 B 50,882پارس  خودرو

M30,992 B 36,236ایران  خودرودیزل 
M23,340 B 23,511سایپا دیزل 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M109,264 B 116,578بانک صادرات

M98,950 B 65,699سرمایه گذاري  مسكن 
M51,388 B 20,149 صندوق بازنشستگي 

M47,106 B 50,882پارس  خودرو
M32,035 B 13,488بانک ملت

 723,60شاخص کل
20,50میزان تغییر

B 1,185,126ارزش معامالت
M 104,519حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
5,56215,81پاالیش نفت تهران
1,6311,21پتروشیمي ایرانیان
2,1660,97ذوب آهن اصفهان
8,5950,62پتروشیمي جم

7,8100,55پاالیش نفت الوان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

تاثیر در شاخص فرابورس

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

معامللالت  جریللان  در 
سللهام،  بللازار  روزدوشللنبه 
 465 بللورس  کل  شللاخص 
واحد رشد و به کانال 64 هزار 
واحد صعود کرد. در معامالت 
روز گذشللته به تدریج با غلبه 
خریللداران بللر فروشللندگان 
سهام، بازار روندی مثبت را در 
پیش گرفت. در عین حال طی 
روزگذشته همزمان با بازگشایی 
معامالتی شللش شرکت  نماد 
پاالیشللی، دو نمللاد معامالتی 
پاالیش نفت بندرعباس با 72 
واحد و پاالیللش نفت اصفهان 
با 53 واحد افزایش بیشللترین 
تأثیر مثبت را در رشد شاخص 
برجای گذاشللتند.  بورس  کل 
بیشترین حجم معامالت سهام 
در نماد معامالتی بانک صادرات 
با برجای گذاشتن 116 میلیون 
و 577 هزار و 521 سللهم ثبت 
شد که به نظر می رسید سازمان 
اصلی تریللن  خصوصی سللازی 
در  عرضه کننللده  حقوقللی 
این سللهم اسللت. با این حال 
اغلب حقیقی ها ترجیح دادند 
به عنوان خریدار در این صحنه 

فعال باشند. 

حقوقی ها عرضه کردند، 
حقیقی ها خریدند

با  نیز  خودرویی هللا  گللروه 
بود،  اقبال خریللداران روبه رو 
هرچند حقوقی ها عرضه کننده 
سهام با هدف تأمین نقدینگی 
از طریق دارایی های مالی نقد 
شللونده در بللازار بودند. نكته 
قابل توجه اینكلله پنج دقیقه 
پایانللی بللازار حجللم و ارزش 
معامللالت افزایللش یافللت و 
برخی از حقوقی ها بخشللی از 
دارایی خللود را نقد کردند. با 
تمام این احوال، سللهامداران 
تللاالر شیشلله ای ایللن روزها 

بیشللتر از ماه هللای گذشللته 
منتظر اعللالم نتایج مذاکرات 
هسته ای هستند. در هفته های 
اخیر ارزش معامالت روزانه در 
حال افزایش است که از نكات 
مهم و مثبت این روزهای بازار 
سهام است. درصورتی که رشد 
ارزش معامللالت بازار سللهام 
مستمر باشللد می تواند بیانگر 
فرصللت و شللرایط خرید در 

بازار سهام باشد. 

رشد 20.5 واحدی آیفکس 
در نخستین روز تابستان

نخسللتین  معامللالت  در 
ایران  فرابللورس  تیرمللاه  روز 
ضمن افزایللش 20,5 واحدی 
آیفكس، 104 میلیون و 540 
هزار ورقه بهادار به ارزش یک 
هللزار و 185 میلیللارد ریللال 
مورد دادوسللتد قللرار گرفت. 
پاالیش  شللرکت های  سللهام 
نفت تهران و گروه پتروشیمی 
ایرانیللان  سللرمایه گذاری 
بیشللترین تأثیللر مثبت را در 
شاخص کل فرابورس داشتند. 

قیمللت  افزایللش  بیشللترین 
متعلق به سللهام شرکت های 
پاالیللش نفت تهللران، فن آوا 
کارت و پاالیش نفت شللیراز 
بللود. شللرکت پاالیللش نفت 
تهران پس از برگزاری جلسه 
درخصللوص  هیات مدیللره 
افزایش سرمایه، با محدودیت 
دامنه نوسللان قیمت تا سقف 
50 درصد، نماد شللرکت های 
پاالیللش نفت الوان و شللیراز 
اطالعیلله  انتشللار  از  پللس 
محدودیت  بللا  شفاف سللازی 
دامنه نوسللان قیمت تا سقف 

5 درصد بازگشایی شدند. 

روند صعودی گروه بانک 
و خودرو

بانللک و  معامللالت گللروه 
مؤسسللات اعتباری با روندی 
صعودی همللراه بود. در پایان 
معامالت، تمام نمادهای گروه 
در بللازه مثبت قللرار گرفتند. 
و  خللودرو  گللروه  نمادهللای 
سللریع تر  قطعللات  سللاخت 
از سللایر گروه هللا بللا روندی 

صعودی و مثبت همراه شدند. 
نمادهایللی  بللازار  اواسللط  از 
چللون سللایپا، زامیاد، سللایپا 
دیزل و سللرمایه گذاری رنا با 
صف خریللد همراه شللدند و 
در پایللان معامللالت نیز اکثر 
نمادها در بازه مثبت و حوالی 
سللقف قیمت قرار گرفتند. با 
میلیون سهم،  معامله 50,88 
پللارس خللودرو پرحجم ترین 
نماد معامالتی گللروه بود که 
با صللف خرید یللک میلیونی 
معامللالت را به پایان رسللاند. 
شرکت آهنگری تراکتورسازی 
ایران سللود هر سللهم سللال 
مالی اسللفند 93 را با سرمایه 
32 میلیللارد تومانللی در 13 
 80 مبلللغ   92 اردیبهشللت 
ریللال، در 30 اردیبهشللت و 
11 تیر 94 مبلغ 144 ریال و 
در 24 اسللفند 93 مبلغ 240 
ریال اعللالم کرده کلله طبق 
صورت های مالی حسابرسللی 
نشده منتشللره در 17 خرداد 
94 مبلللغ 81 ریللال محقللق 

شده است. 

صف خرید پس از 
شفاف سازی

محصللوالت  گللروه  در 
نمادهللا  اکثللر  شللیمیایی 
معامللله  مثبللت  و  صعللودی 
شدند. با معامله 12,6 میلیون 
پتروشللیمی  گللروه  سللهم، 
ایرانیللان  سللرمایه گذاری 
بود  گروه  نمللاد  پرحجم ترین 
که روندی صعودی داشللت و 
در دقایق پایانی تا 4,8 درصد 
رشللد را تجربه کرد. شللرکت 
پلی اکریللل ایللران در نامه به 
اداره نظارت بر ناظران بورسی، 
درخصوص افزایش سرمایه در 
جهت برون رفت از ماده 141 
قانللون تجارت، شفاف سللازی 
اعللالم کرده  کللرد. شللرکت 
کلله هیات مدیللره بللا اولویت 
دارایی هللا  ارزیابللی  تجدیللد 
در حال پیگیللری مصوبه فوق 
بوده و از کانون کارشناسللان 
دادگسللتری دعللوت به عمل 
آمده تا نسبت به تعیین ارزش 
شللرکت  دارایی های  جللاری 

اقدام کنند. 
پللس از شفاف سللازی، پلی 
با صللف خرید  ایللران  اکریل 
همراه شللد. در گللروه فلزات 
اساسللی معامللالت متعللادل 
انجام گرفت. در گروه سیمان 
شللرکت سللیمان هرمللزگان 
سللرمایه  افزایللش  مجللوز 
100 درصللدی گرفللت و به 
این ترتیللب، سللرمایه 27,1 
میلیللارد تومانی این شللرکت 
آورده  و  مطالبللات  محللل  از 
نقدی سللهامداران بلله 54,2 
میلیارد تومان خواهد رسللید. 
هللدف از ایللن تأمیللن مالی، 
مشللارکت در افزایش سرمایه 
شللرکت تأمین سللرمایه امید 
و خرید وسایل نقلیه سنگین 
اعللالم  حمل و نقللل   جهللت 

شده است. 

سبز پررنگ بازار با بازگشایی پاالیشگاهی ها

شاخصکلبرمدارصعودمیماند؟

تسنیم - بررسی نام شرکت های 
حاضللر در پرتفوی سللهام عدالت 
نشللان از این دارد که 60 شرکت 
 شامل 34 شللرکت بورسی و 26 

شرکت غیربورسی در این سبد قرار 
دارند. بر این اساس تاکنون از میان 
شرکت های »بورسی« 30 درصد 
سللهام آلومینیوم ایللران- ایرالكو، 
یک درصد سللهام ایللران خودرو، 
 40 درصد سللهام بانللک تجارت،

  40 درصد سللهام بانک صادرات، 
30 درصللد سللهام بانللک ملت، 
46 درصد سللهام پارس سللویچ، 
40 درصللد سللهام پاالیش نفت 
بندرعبللاس، 90 درصللد سللهام 
پاالیللش نفت تهللران، 40 درصد 

سهام پاالیش نفت شیراز، 40 درصد 
 سللهام پاالیللش نفللت اصفهان، 
 40 درصد سهام پاالیش نفت تبریز، 
30 درصد سهام پتروشیمی مارون، 
 25 درصللد سللهام پسللت بانک، 
چادرملللو،  سللهام  درصللد   21
29 درصللد سللهام حمل و نقللل 
پتروشیمی، یک درصد سهام سایپا، 
23 درصد سهام سللرمایه گذاری 
توسللعه صنعتی ایللران، 5 درصد 
رنللا،  سللرمایه گذاری   سللهام 
50 درصد سهام سللیمان داراب، 
سللیمان  سللهام  درصللد   34
دشتستان، 39 درصد سهام فوالد 
آلیللاژی ایران، 30 درصد سللهام 
فوالد خوزستان، 30 درصد سهام 

فوالد مبارکه اصفهان، 35 درصد 
سهام کارخانجات مخابراتی ایران، 
24 درصد سهام کشتیرانی ایران، 
11 درصللد سللهام گل گهر، 20 
درصد سللهام مخابرات ایران، 26 
درصد سللهام مدیریت پروژه های 
نیروگاهی ایران- مپنا، 37 درصد 
سهام ملی صنایع مس ایران، 31 
درصد سهام نیرو ترانس، 55درصد 
سللهام بیمه دانا، 40درصد سهام 
پاالیللش نفللت الوان، 15 درصد 
سهام پتروشیمی جم و 40درصد 
پتروشیمی خلیج  سللهام صنایع 
فارس )هلدینگ( به سهام عدالت 

تخصیص یافته است. 
شللرکت های  میللان  از 

»غیربورسللی« نیللز 40 درصللد 
سللهام پاالیش نفت کرمانشللاه، 
پایانه هللای  سللهام  درصللد   40
صادراتللی مواد نفتللی، 30 درصد 
ارومیلله،  پتروشللیمی   سللهام 
30 درصد سهام پتروشیمی بندر 
امام، 30 درصد سهام پتروشیمی 
بوعلی سللینا، 30 درصد سللهام 
پتروشیمی بیسللتون، 10 درصد 
سهام پتروشیمی تبریز، 30 درصد 
 سللهام پتروشللیمی خوزسللتان، 
10 درصد سهام پتروشیمی شهید 
تنللد گویللان، 30 درصللد سللهام 
پتروشیمی فجر، 40 درصد سهام 
اسللالمی،  جمهوری   هواپیمایللی 
 40 درصد سللهام توزیع گاز ایران، 

40 درصد سهام مدیریت تولید برق 
یزد، 95 درصد سهام تولید نیروی 
برق یزد، 40 درصد سهام دخانیات 
ایران، 49 درصد سللهام ساختمان 
 سللد و تأسیسللات آبیاری سابیر، 
23 درصللد سللهام شللهر صنعتی 
البللرز، 29 درصللد سللهام شللهر 
صنعتی رشللت، 21 درصد سللهام 
شهر صنعتی کاوه، 95 درصد سهام 
غللله و خدمات بازرگانللی مناطق 
1، 2، 3، 4 و 5، 42 درصد سللهام 
مشانیر، 7 درصد سهام مگا موتور، 
30 درصد سهام ملی حفاری ایران 
و 40 درصللد سللهام ملللی پخش 
فرآورده های نفتی در پرتفوی سهام 

عدالت قرار گرفته است. 

با زیاد شللدن احتمال حباب در 
بازار بورس چین، سللرمایه گذاران 
کوچكی که بللا پول های پس انداز 
سللهام خریداری کللرده بودند در 
خطللر از دسللت دادن پللول خود 
هسللتند. برخللی از تحلیلگللران 
می گوینللد قدرت این بللازار فقط 
سراب است. ممكن است اتفاقات 
غیرمنتظره ای در این بازار رخ دهد 
کلله هیچ کس فكرش را هم نكرده 
باشللد در نتیجه نخسللتین گروه 
کسللانی که شكسللت می خورند 
سللرمایه گذاران خرد خواهند بود. 
در سللال جاری شللاخص سللهام 
کامپوزیت شللانگهای حللدود 40 
درصللد بهبللود داشللته اسللت و 
شاخص سللهام شنزن بیش از 90 
درصد بهبود را نظاره گر بوده است 
و به سللادگی آن را به شاخصی با 
بهتریللن عملكرد در جهان تبدیل 
کللرد. برخللی از تحلیلگللران این 

رونللد را بلله محرک هللا و جنون 
سرمایه گذاران و نه به تقویت اصل 
اقتصاد چین نسللبت می دهند. در 
حقیقللت رشللد GDP چین در 
سلله ماه نخست سال ضعیف ترین 
مقللدار از زمان بحللران اقتصادی 
بوده اسللت. در عین حال شاخص 
هفته گذشته  سللهام شللانگهای 
13 درصللد افت داشللت؛ چیزی 
که باعث می شللود سرمایه گذاران 
خللرد اسللتراتژی مالللی شللان را 

بازبینی کنند. از سللال گذشللته 
زمانی که بازار امالک چین یعنی 
بازاری که از قدیم سللرمایه گذاری 
مطمئنللی بود دچار بحران شللد، 
پول های شان  خرد  سرمایه گذاران 
را بلله بازار سللهام آوردنللد. به طور 
دولتللی  رسللانه های  همزمللان 
سرمایه گذاری در سهام را به صورت 
گسترده تبلیغ کردند و دولت راه را 
ورود سرمایه گذاران خارجی  برای 
باز کرد. گفته می شود 81 درصد از 

سرمایه گذاران خرد چین دست کم 
یک بار در ماه معامله می کنند. این 
یعنی بیشللترین مقللدار معامالت 
روی کللره زمیللن کلله در آمریكا 
فقط 35 درصد و در فرانسلله فقط 
32 درصد از سللرمایه گذاران خرد 
ماهانه معامله می کنند. این مقدار 
تمایل سللرمایه گذاران بی سللابقه 
اسللت و برآورد می شود در هر روز 
کاری در چین 170 هزار حسللاب 
جدید باز شللده است که 10 برابر 

میانگیللن سللال 2014 به شللمار 
مللی رود. باوجود تمللام تالش های 
دولت چین برای توسعه بازار بورس 
چین، شاخص سهام MSCI هنوز 
سللهام چیللن را در این شللاخص 

جهانی قرار نداده است. 
فهرست برترین بازارهای حال 

حاضر جهان با ارزش بازار: 
نیویللورک  بللورس  بللازار   .1

trillion 19.7$
 7.4$  OMX نللزدک   .2

trillion
3. بازار مبادله شانگهای 5.9$ 

 trillion
4. بازار مبادله ژاپن-توکیو 5$ 

 trillion
 4.4$ مبادله شللنزن  5بللازار 

 trillion
6. بللازار مبادللله هنگ کنگ 

 trillion 3.96$
trillion 3.5$ 7. یورونكست

۶0 شرکت سهام عدالتی را بشناسید

جنون سرمایه گذاری در بورس چین
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بسترهای الزم برای ایجاد مشارکت 
مردمی در بورس مهیاست

هدایت حاتمی، سرپرست امور هماهنگی اقتصادی و 
توسعه منطقه ای استانداری کرمانشاه در نشست تخصصی 
بورس و تجهیز منابع که با حضور جمعی از مدیران کل 
حوزه اقتصاد و نیز نمایندگان سازمان بورس استان برگزار 
شد، گفت: بسترهای الزم برای ایجاد مشارکت مردمی در 
بورس مهیاست. وی شفافیت، اعتماد مردم و کارآمد بودن 
سیستم های بسترساز را سه ضلع الزم برای رونق در بورس 
عنوان کرد و افزود: با توجه به قطبیت استان در بحث تولید 
گوجه فرنگی می توانیم در بحث بورس نیز از این موقعیت 
نه تنها در سطح استان بلكه در گستره کشوری استفاده 

کنیم. 

عرضه ورق های فوالدی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان

انواع ورق فوالدی شللرکت فللوالد مبارکه اصفهان در 
بورس کاالی ایران عرضه شللد. شللرکت فللوالد مبارکه 
اصفهان با 45 هزار و 100 تن ورق گرمC، با قیمت 16هزار 
و 350 ریال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی حضور 
یافت. این شرکت همچنین، 34 هزار و 100 تن ورق گرم
B را با قیمت پایه 16 هزار و 200 ریال عرضه کرد. دیگر 
ورق های فوالدی عرضه شده از سوی شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان شللامل 7 هزار تن ورق سللرد، B 550 تن ورق 

گالوانیزه G و 3500 تن ورق قلع اندود بود. 

تحقق 330 ریالی سود به ازای هر 
سهم روزدارو در سال 93

شللرکت روزدارو طی ارسللال صورت هللای مالی 
یک سللاله منتهی به 29 اسللفند مللاه 93 به صورت 
حسابرسی شده اعالم کرد در سال گذشته با سرمایه 
233 میلیللارد و 280 میلیللون ریللال مبلللغ 570 
میلیارد و 59 میلیللون ریال درآمد حاصل از فروش 
خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 

219 میلیارد و 744 میلیون ریال رسید. 

نگاهی بر صورت های 
سال 93 پارس دارو

شرکت پارس دارو طی ارسال صورت های مالی یک ساله 
منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی نشده 
اعالم کرد در سال گذشته با سرمایه 70 میلیارد ریال مبلغ 
570 میلیارد و 59 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش 
خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کاالی 
فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 219 میلیارد 

و 744 میلیون ریال رسید. 

نگاهی بر عملکرد 
یک ساله سیمان الرستان

شرکت سیمان الرستان طی ارسال صورت های مالی 
یک ساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی 
نشده اعالم کرد در سال گذشته با سرمایه 234 میلیارد 
و 800 میلیللون ریال مبلغ 184 میلیارد و 411 میلیون 
ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشللت. از درآمد این 
شرکت بهای تمام شده کاالی فروش رفته کسر شد و سود 

ناخالص دوره به 35 میلیارد و 771 میلیون ریال رسید. 

نگاهی به عملکرد یک ساله ۶ شرکت
صورت هللای مالی 12 ماهه حسابرسللی نشللده و 
حسابرسی شللده تعدادی از شللرکت های بورسی و 
فرابورسللی بر سامانه کدال منتشللر شد. بانک ملت 
براسللاس صورت های مالللی 12 ماهه حسابرسللی 
نشده اش توانسللته به ازای هرسهم 450 ریال سود 
محقق کند که این مطابق آخرین پیش بینی شرکت 
اسللت. همچنین سود هرسللهم بانک نسبت به سال 
مالی قبل 7 درصد افزایش داشللته است. مهندسی 
نصیر ماشللین براسللاس صورت های مالی 12 ماهه 
حسابرسللی نشللده اش توانسللته به ازای هرسللهم 
خللود 363 ریللال محقللق کند درحالی کلله آخرین 
پیش بینی شللرکت مبلغ 351 ریال اعالم شده بود. 
الزم به ذکر اسللت سود هرسهم شللرکت نسبت به 
سللال قبل کاهشللی 37 درصدی را نشان می دهد. 
بیملله میهن براسللاس صورت های مالللی 12 ماهه 
حسابرسللی شده اش توانسللته به ازای هرسهم خود 
200 ریال سللود محقق کند که این مبلغ نسبت به 
سللال مالی قبل 23درصد کاهش را نشان می دهد. 
ایرکا پارت صنعت براسللاس صورت هللای مالی 12 
ماهه حسابرسللی شده اش توانسللته به ازای هرسهم 
1233 ریال سود محقق کند و 95 درصد از آخرین 
پیش بینی خود بلله مبلغ 1295 ریال را محقق کند 
همچنین سود هرسللهم شرکت نسبت به سال قبل 
148 درصد افزایش نشللان می دهللد. بانک اقتصاد 
نوین براساس صورت های مالی 12 ماهه حسابرسی 
نشده اش توانسته به ازای هرسهم خود 363 ریال سود 
محقق کند و 95 درصد از آخرین پیش بینی خود را به 
مبلغ 380 ریال پوشللش دهد. فوالد مبارکه براساس 
صورت های مالی 12 ماهه حسابرسی نشده اش توانسته 
به ازای هرسللهم خللود 489 ریال سللود محقق کند 
درحالی که آخرین پیش بینی شرکت مبلغ 508 ریال 
اعالم شده بود همچنین سود هرسهم شرکت نسبت به 

سال مالی قبل 43 درصد کاهش نشان می دهد. 

رشد 4۶5 واحدی شاخص کل بورس
شللاخص کل بللورس و اوراق بهللادار در نخسللتین 
روز تابسللتان با 465 واحد رشللد وارد کانال 64 هزار 
واحدی شللد تا در پایان بازار عللدد 64276 واحد را 
ثبللت کند. شللاخص قیمت )هم وزن( و شللاخص کل 
)هم وزن( به ترتیب با 53 و 61 واحد رشد به 8625 
و 9827 واحللد رسللیدند. همچنین شللاخص قیمت 
)وزنللی - ارزشللی( نیز بللا 193 واحللد افزایش عدد 

26661 واحللد را ثبللت کللرد.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره255 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بورس کاال

شرکت ها و مجامع



زمان��ی که ش��ما یک کتاب 
تجزیه وتحلیل صورت های مالی 
را در دس��ت بگیرید، مهم ترین 
بخ��ش آن را تجزیه وتحلی��ل 
نس��بت های مال��ی خواهی��د 
یاف��ت. هی��چ فرق��ی نمی کند 
که این کتاب نوش��ته کیس��ت 
ی��ا در چه س��الی چاپ  ش��ده 
اس��ت، این ویژگی مش��ترک 
تم��ام کت��ب تجزیه وتحلی��ل 
صورت های مالی اس��ت. جای 
خالی تحلیل نسبت های مالی 
در بازار س��رمایه ایران به شدت 
احساس می ش��ود. استفاده از 
این نس��بت ها می تواند کمک 
بسیار زیادی به شناخت فضای 
صنع��ت و ن��کات کلیدی آن و 
همچنین ش��ناخت جایگاه هر 
شرکت در صنعت مربوطه کند. 
زیبایی نس��بت های مالی در 
آزادی استفاده از آنهاست. این 
نس��بت ها می توانند به سلیقه 
استفاده کننده جابه جا، ترکیب 
و مخلوط ش��وند و همچنین با 
اس��تفاده از صورت ه��ای مالی 
نس��بت های جدید ابداع شود. 
تم��ام نس��بت های مالی برای 
تمام صنایع قابل استفاده و قابل 
تفسیر نیس��تند و نسبت های 
مالی هر صنعت، تنها در میان 
ش��رکت های مشابه آن صنعت 
قابلی��ت مقایس��ه دارند. حتی 
برداش��ت ها از یک نسبت مالی 
در دو صنعت مختلف می تواند 
بس��یار متفاوت باش��د و نتایج 
متف��اوت و گاه��ی متضادی را 
بیان کند. توجه به این نکته نیز 
ضروری اس��ت که برای تفسیر 
برخی از نس��بت ها نیاز است تا 
به نس��بت های دیگر نیز توجه 
ش��ده و این نس��بت ها در کنار 
هم تفس��یر ش��وند تا به نتیجه 
درس��ت برس��ند.  نسبت های 
مال��ی در کتب مختلف عموما 
ب��ه چهار گ��روه نس��بت های 
نقدینگ��ی، کارای��ی، اهرمی و 
س��ودآوری تقس��یم می شوند. 
در این گزارش س��عی می شود 
ت��ا ف��ارغ از گروه بندی ه��ای 
موجود، به برخی از نسبت های 
مفید پرداخته و ضمن معرفی، 

تفسیر و تشریح شوند. 
حق�وق  ب�ازده  نس�بت 
نس��بت  س�هام:  صاحب�ان 

ROE  از نس��بت های مه��م 
سودآوری به شمار می رود. این 
نس��بت بازده ایجادشده برای 
سهامداران و مالکین شرکت را 
نش��ان می دهد. در حالت کلی 
هرچه این نس��بت بیشتر باشد 
شرکت موفق تر خواهد بود، اما 
لزوما پایین بودن این نس��بت 
برای شرک ش��رکت، دلیل بر 
ضعف و ناتوانی شرکت نیست. 
همان طور که به صرف باال بودن 
این نس��بت نیز نمی توان راجع 
ب��ه توانایی باالی آن ش��رکت 
اظهارنظر کرد. به همین دلیل 
ای��ن نس��بت به تنهایی ممکن 
اس��ت مفهوم زیادی نداش��ته 
باشد. اما اگر به صورت مقایسه 
س��ال های مختل��ف برای یک 
شرکت یا مقایسه چند شرکت 
مش��ابه استفاده ش��ود، بسیار 
مفی��د خواهد بود. به طور مثال 
نس��بت بازده حقوق صاحبان 
س��هام در صنع��ت دارو به طور 
متوسط باالی 50درصد است. 
بنابراین ش��رکت های دارویی 
ک��ه بازدهی کمتر از 50درصد 
ب��رای حقوق صاحبان س��هام 
ایج��اد کنن��د، ب��دون در نظر 
گرفتن س��ایر عوام��ل، در این 

نسبت، ضعیف خواهند بود. 
نس�بت ب�ازده دارایی ها: 
از  یک��ی   ROA نس��بت 
نس��بت های بس��یار مه��م در 
تعیین کارایی مدیریت شرکت 
به ش��مار می رود. این نس��بت 
میزان بازدهی ایجادشده روی 
دارایی های عملیاتی ش��رکت 
را نش��ان می ده��د. عموما این 
نس��بت را حاصل تقسیم سود 

خالص بر دارایی های غیر جاری 
ش��رکت عن��وان می کنند. اما 
نس��بت ROA را می ت��وان به 
محاسبه  متفاوتی  ش��یوه های 
ک��رد و ب��رای گرفت��ن نتیجه 
صحیح تر، کمی دس��تکاری در 
فرمول الزم اس��ت. باید توجه 
داش��ت که سود خالص حاصل 
جمع س��ود عملیاتی و س��ود 
غیرعملیاتی ش��رکت است که 
هزینه های��ی نظیر هزینه مالی 
و مالی��ات از آن کس��ر ش��ده 
اس��ت. بنابراین س��ود خالص 
نمی تواند معیار مناس��بی برای 
دارایی های ش��رکت  کارای��ی 
باش��د. زیرا ای��ن امکان وجود 
دارد که ش��رکتی با استفاده از 
سود غیرعملیاتی، سود خالص 
خود را متورم کرده و درنتیجه 
نسبت ROA برای این شرکت 
باال محاسبه شود. این در حالی 
اس��ت که دارایی های ش��رکت 
ب��رای ایج��اد س��ود عملیاتی 
خری��داری  ش��ده اند نه س��ود 

غیرعملیاتی. 
از سوی دیگر سود عملیاتی 
به وسیله تجهیزات و ساختمان 
اصل��ی کارخانه ایجادش��ده و 
دارایی های��ی نظی��ر انبارهای 
و  س��اختمان ها  بالاس��تفاده، 
اتومبیل ه��ای اضافه، نقش��ی 
در ایج��اد ای��ن س��ود ندارند. 
بنابرای��ن س��ود عملیاتی باید 
نسبت به دارایی های عملیاتی 
س��نجیده ش��ود. ام��ا توجه به 
این نکته خالی از لطف نیست 
که اگر نس��بت س��ود عملیاتی 
ب��ه دارایی ه��ای عملیاتی را با 
نس��بت س��ود عملیاتی به کل 

دارایی ه��ا مقایس��ه کنید و به 
این نتیجه برس��یدکه نس��بت 
س��ود عملیاتی به کل دارایی ها 
به ش��کل چشمگیری از نسبت 
س��ود عملیاتی به دارایی های 
عملیاتی کمتر اس��ت، احتماال 
می ت��وان نتیج��ه گرف��ت که 
دارایی های بالاس��تفاده زیادی 
در ش��رکت وج��ود دارد ک��ه 
تنها هزینه به ش��رکت تحمیل 
می کنند و درآمدزایی ندارند. 
نسبت سود خالص به سود 
عملیات�ی: یکی از مش��کالت 
بزرگ بازار سرمایه ایران توجه 
بیش ازحد فعاالن بازار به سود 
خالص است، به طوری که اقالم 
دیگ��ر صورت ه��ای مال��ی در 
نظ��ر آنها رنگ می بازند. س��ود 
خال��ص درصورتی که صرفا به 
آن توجه شود، می تواند بسیار 

گمراه کننده باشد. 
بسیاری از شرکت ها در یک 
س��ال مال��ی خاص، ب��ا ایجاد 
درآمدهای غیرعملیاتی و تکرار 
نش��دنی، سود هر سهم خود را 
متورم س��اخته و آن را رشدی 
نش��ان می دهند. این در حالی 
اس��ت که رسالت شرکت ایجاد 
درآمد و سود از طریق عملیات 
اصلی شرکت اس��ت. بنابراین 
نس��بت س��ود خالص به سود 
عملیات��ی اهمیت خود را اینجا 
آشکار خواهد کرد. هر چه این 
نس��بت به یک نزدیک تر باشد 
نش��ان از کیفیت سود شرکت 
خواهد داشت و نشان می دهد 
که بخش زیادی از سود خالص 
ش��رکت از محل سود عملیاتی 
و عملیات اصلی شرکت تامین 

 شده اس��ت. هرچه این نسبت 
بیش��تر از ی��ک باش��د س��هم 
درآمده��ای غیرعملیات��ی در 
سود خالص بیشتر خواهد شد 
و از کیفیت سود خواهد کاست. 
از س��وی دیگ��ر چنانچ��ه این 
نسبت از یک کمتر شده و این 
کاهش چش��مگیر باشد نشان 
غیرعملیات��ی  هزینه ه��ای  از 
خواه��د  ش��رکت  س��نگین 
داش��ت که در اغلب شرکت ها 
ای��ن هزینه ه��ا در هزینه مالی 
خالصه می ش��ود. به طور مثال 
نس��بت س��ود خالص به سود 
عملیاتی ش��رکت داروس��ازی 
زهراوی در سال 1393 حدود 
50درصد است که نشان دهنده 
غیرعملیات��ی  هزینه ه��ای 
س��نگین این ش��رکت است. با 
اندکی بررس��ی در صورت های 
مال��ی متوجه هزینه مالی زیاد 
این ش��رکت خواهیم ش��د که 
حدود نیمی از س��ود عملیاتی 

شرکت را می بلعد.
ش��رکت هایی  چنی��ن   
در ص��ورت فق��دان مش��کل 
ج��دی دیگر، ب��ا یک مدیریت 
کارآم��د می توانند هزینه های 
غیرعملیات��ی خ��ود را کاهش 
داده و س��ود خ��ود را به ط��ور 
دهند.  کاه��ش  چش��مگیری 
توج��ه ب��ه این نکت��ه ضروری 
اس��ت که در بررس��ی س��ود و 
زی��ان عملیات��ی، تنها به اقالم 
صورت های مالی اکتفا نش��ود 
و ریزدرآمده��ا و هزینه ه��ا نیز 
بررس��ی شود تا برخی از اقالم 

تکرار نشدنی حذف شوند.
ش��رکت  مث��ال  به ط��ور 
س��رمایه گذاری صنع��ت نفت، 
ه��ر  درآم��د  پیش بین��ی  در 
س��هم سال 1394 خود، مبلغ 
509600 میلیون ریال س��ود 
از مح��ل فروش ش��رکت تابعه 
سرمایه گذاری نفت قشم خود 
شناس��ایی کرده ک��ه به دلیل 
ماهیت شرکت سرمایه گذاری 
صنعت نفت، س��ود مذکور در 
درآمده��ای عملیاتی ش��رکت 

ثبت  شده است.
 ام��ا باکمی تام��ل می توان 
درآم��د  ای��ن  ک��ه  دریاف��ت 
چش��مگیر در س��ال های بعد 
تکرارش��دنی نیس��ت. بنابراین 
نمی ت��وان آن را جزو عملیات 
مستمر شرکت محسوب کرد. 
ادامه دارد

جذابیت های تحلیل بنیادی

نسبت هایی که به درد می خورند 

در بخش نخس��ت این گزارش 
به بررس��ی عوامل موثر بر صنعت 
سیمان در سال 1394 پرداختیم. 
در این بخش با توجه به منطقه ای 
ب��ودن این صنعت )به دلیل هزینه 
حم��ل بس��یار ب��اال( به بررس��ی 
ای��ن صنع��ت در مناطق مختلف 

جغرافیایی می پردازیم. 
مث��ل  ش��رکت هایی  غ�رب: 
س��یمان ای��الم، س��یمان غرب، 
کردستان، درود و هگمتان در این 
منطقه مشغول به فعالیت هستند. 
در سال های گذشته بیش از نیمی 
از تولیدات س��یمان در این ناحیه 
به عراق صادر می ش��د. اما ظهور 
گروهک داعش در س��ال 1393 
باعث افت شدید صادرات به عراق 
شد. عامل دیگری که شاید در این 
زمینه بسیار تاثیرگذارتر از داعش 
است، احداث کارخانجات متعدد 
س��یمان در اقلیم کردستان عراق 
اس��ت که حتی در صورت خروج 
داع��ش تا حد زی��ادی جوابگوی 
تقاضای این محصول در سال های 
آینده خواهد بود. نکته دیگری که 
بس��یاری از شرکت های سیمانی 
در این منطقه را با مشکل جدی 
روبه رو کرده است، حضور شرکت 
عظیم س��یمان س��امان غرب در 
این منطقه اس��ت. این کارخانه با 
استفاده از صرفه جویی در مقیاس 
تخفیف های بس��یار جذابی را به 
مش��تریان داده و از ای��ن طری��ق 
بخ��ش عمده ای از مصرف داخلی 
و صادرات��ی س��یمان را در ای��ن 
منطق��ه از آن خود کرده اس��ت. 
ب��ا توج��ه ب��ه دالیل ذکر ش��ده 
چشم انداز مناسبی برای صادرات 
ای��ن  در  آین��ده  س��ال های  در 

منطق��ه نمی توان متصور ش��د و 
تنه��ا راه احتمال��ی افزایش رونق 
کارخانج��ات س��یمان در غ��رب 

کشور رونق بازار داخلی است. 
ش�مال غ�رب: کارخانج��ات 
س��یمان ای��ن منطق��ه نی��ز از 
کاه��ش صادرات ب��ه دلیل وجود 
ظرفیت ه��ای تولی��دی جدید در 
کش��ور های همجوار رنج می برند. 
ب��ا  پ��روژه ای  در س��ال 2014 
ظرفی��ت ح��دود ی��ک میلی��ون 
ت��ن در جمه��وری آذربایجان به 
بهره برداری رس��ید. اما مهم ترین 
مش��کل پیش روی این شرکت ها 
کاه��ش ش��دید تقاض��ا در فصل 
زمس��تان به دلیل سرمای شدید 
در ای��ن منطق��ه اس��ت. دالی��ل 
مورد اش��اره می تواند بر جذابیت 
س��رمایه گذاری در صنعت تولید 
سیمان در این منطقه تاثیر منفی 
بگذارد. شرکت هایی نظیر سیمان 
ارومیه تا اردبیل و صوفیان در این 

محدوده قرار دارند. 
شمال: در این منطقه وابستگی 
ش��رکت ها به صادرات بسیار کم 
اس��ت. از س��وی دیگر ب��ه دلیل 
ع��دم س��هل الوصول ب��ودن این 
منطق��ه ب��رای حم��ل س��یمان 
اس��تان های ش��مالی کش��ور از 
دس��ت اندازی شرکت های بزرگ 

س��یمانی مرکز کشور تا حدودی 
در ام��ان بوده اند. اما همین عامل 
نیز باعث عدم گسترش بازار این 
ش��رکت ها به سایر استان ها شده 
اس��ت. مهم تری��ن اخباری که در 
ماه های گذش��ته پیرام��ون بازار 
ف��روش س��یمان در ای��ن منطقه 
ش��نیده ش��ده احتمال صادرات 
س��یمان به کش��ور روسیه است. 
اگرچ��ه ب��ه دالی��ل مختلف این 
موض��وع مق��داری دور از ذهن به 
نظر می رسد اما در صورت تحقق 
می تواند ش��رکت های سیمان در 
ای��ن منطق��ه مازن��دران، خزر و 
شمال را دچار جهش بسیار قابل 

توجهی در سودآوری کند. 
ش�رق: در ای��ن منطق��ه ک��ه 
ش��رکت هایی نظیر سیمان شرق، 
س��بزوار، بجن��ورد، قاین و خاش 
مش��غول ب��ه فعالی��ت هس��تند. 
برخ��الف ش��رکت های فعال در 
غرب کشور بخش اندکی از فروش 
س��یمان در ای��ن ناحیه صادراتی 
اس��ت به گونه ای که شرکت هایی 
مانن��د س��یمان ش��رق و بجنورد 
به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن 
تولید کنن��دگان س��یمان در این 
منطق��ه تنها حدود 20 درصد از 
تولی��دات خ��ود را صادر می کند. 
این در حالی است که کشور هایی 

نظی��ر پاکس��تان، افغانس��تان و 
ترکمنستان در حال توسعه بوده 
و می توانن��د بازار های خوبی برای 
فروش ش��رکت های سیمانی در 
ای��ن منطقه به حس��اب آیند. در 
این ناحیه نیز رقبای سرس��ختی 
مانند س��یمان زاوه و نیز سیمان 

زابل حضور دارند. 
مناطق مرکزی: ش��رکت های 
س��یمانی بورس��ی واقع شده در 
اس��تان های مرکزی کشور مانند 
کارخانجات سیمان تهران، آبیک 
قزوین، سپاهان، کرمان، اصفهان 
و. . . ب��ه دلی��ل فاصل��ه تا مرزها 
کمتر امکان اس��تفاده از بازارهای 
صادراتی را دارند. بسیاری از این 
شرکت های سیمانی این نقیصه را 
ب��ا تولید محصوالت خاص )مانند 
سیمان مورد استفاده در چاه های 
نفت یا سیمان هایی با بابلین باال 
در س��یمان تهران ی��ا تولید بتن 
در برخی از شرکت های سیمانی( 
جب��ران کرده ان��د. در هر صورت 
وابس��تگی این ش��رکت ها به بازار 
داخلی ریس��ک س��رمایه گذاری 
در ای��ن ش��رکت ها را ب��اال برده 
اس��ت. همچنی��ن وج��ود رقبای 
قدرتمندی نظیر سیمان شاهرود 
را نی��ز نمی ت��وان از نظر دور نگه 

داشت. 

جن�وب: از این منطقه س��هام 
س��یمان  نظی��ر  ش��رکت هایی 
خوزس��تان، بهبهان، دشتستان، 
هرمزگان، کارون، فارس نو، فارس 
و داراب در ب��ورس م��ورد معامله 
قرار می گیرد. شرکت های سیمان 
در ای��ن منطق��ه برخالف س��ایر 
مناطق کشور از مزیت دسترسی 
ب��ه آب ه��ای آزاد برخوردارن��د و 
ای��ن امر باعث عدم وابس��تگی به 
بازار داخل برای بس��یاری از این 
شرکت ها شده است، به گونه ای که 
در سال اخیر بسیاری از شرکت ها 
در ای��ن مناطق اقدام به صادرات 
به کشور های حوزه خلیج فارس و 
حتی برخی کش��ور های آفریقایی 
کرده ان��د. ش��اید مهم ترین نمونه 
از این گروه ش��رکت ها، ش��رکت 
بزرگ س��یمان س��اروج بوش��هر 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های  )از 
س��یدکو( اس��ت ک��ه با داش��تن 
اسکله اختصاصی بخش عمده ای 
از محصول خود را صادر می کند. 
همچنی��ن بازار های جنوب عراق 
نی��ز به عن��وان یک ب��ازار جذاب 
به حس��اب می آید ک��ه می تواند 
ش��رکت های فع��ال در اس��تان 
خوزس��تان را از مشکل فروش تا 

حدودی رهایی بخشد. 
اح��داث  ص��ورت  ه��ر  در 
کارخانج��ات متعدد س��یمان در 
دهه اخیر در کش��ور باعث ش��ده 
می��زان عرض��ه بر می��زان تقاضا 
در داخ��ل کش��ور فزونی یابد. در 
این میان ش��رکت هایی خواهند 
توانس��ت در ای��ن رقابت س��خت 
به س��ود قابل قبول دس��ت یابند 
که به گون��ه ای از طریق تمایز در 
محصوالت یا صادرات س��هم خود 
را در بازار افزایش یا حداقل حفظ 

کنند. 

شرکت های سیمانی در نمای سال 94 )بخش دوم(
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نگاه کارشناس

نگاهی به یک گروه بورسی
 سهم های فوالدی 

افزایش سودآوری در سال 95

ب��دون ش��ک صنع��ت ف��والد یک��ی از صنایع 
اس��تراتژیک در جهان بوده و در سطح بین الملل 
نی��ز از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت تا جایی 
ک��ه یکی از م��وارد و معیارهایی ک��ه برای درصد 
توس��عه یافتگی جوامع س��نجیده می شود میزان 

مصرف فوالد آن جامعه است.
ای��ن صنعت نیز در کش��ور ما از ش��رکت های 
بزرگی تش��کیل ش��ده که به ج��رات می توان از 
آنه��ا به عنوان قطب های صنع��ت ایران نام برد؛ 
ش��رکت هایی همچون فوالد مبارک��ه اصفهان و 
فوالد خوزس��تان. اما مدتی است که این صنعت 

دچار رکود ش��ده.
البته این رکود مختص کشور ما نیست، بلکه در 
سطح بین المللی نیز با افت محسوسی مواجه بوده 
اس��ت. یکی از مهم ترین دالیل این افت را باید در 
اقتصاد بزرگ ترین مصرف کننده فوالد یعنی چین 

در چند سال اخیر جست وجو کرد.
چین در س��ال 2014 افت 5 درصدی در رشد 
اقتص��ادی را تجرب��ه و از 12 درص��د به 7 درصد 
تن��زل پی��دا کرده اس��ت و ش��اید عل��ت کاهش 
س��رمایه گذاری در بخش مسکن چین همین امر 
باشد. البته اخیرا نیز چین از واردکننده و خریدار 
فوالد در سطح جهانی به تولیدکننده تبدیل شده 

است.
این موارد پازل کاهش تقاضای فوالد را در چین 
تکمیل می کن��د که قاعدتا باع��ث افت مصرف و 
فروش فوالد در سطح بین المللی می شود. همین 
امر نیز باعث کاهش صادرات ش��رکت های ایرانی 
ش��ده اس��ت و از موانع خارجی بر سر راه صنعت 

فوالد کشور هستند.
از دیگر موانع��ی که باید از آنها نام برد می توان 
ب��ه واردات ای��ن محص��ول و تعرفه های بس��یار 
پایین اش��اره کرد که اخیرا تالش اعضای انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران برای وضع تعرفه روی 
واردات فوالد از 4درصد قبلی به اعدادی بین 10تا 

20 درصد رسیده است.
البته به نظ��ر تولیدکنندگان، ای��ن ارقام، برای 
جلوگیری از واردات گس��ترده و خطراتی که این 
مس��ئله برای ش��رکت های داخلی به همراه دارد، 
کاف��ی و بازدارنده نیس��ت. از دالیل��ی که فعاالن 
این صنعت برای تالش ش��ان درخصوص افزایش 
تعرفه ه��ا ذک��ر می کنن��د می توان به رک��ود بازار 
داخلی، ش��رایط س��خت تولید، کاهش چشمگیر 
قیمت فوالد در بازارهای جهانی و در نتیجه خطر 
دامپین��گ این محصول از س��وی تولیدکنندگان 
بزرگ��ی همچون چین، روس��یه، ترکیه و اوکراین 

اشاره کرد.
در م��ورد حض��ور محص��والت روس��ی در بازار 
داخلی دالی��ل متعددی وجود دارد که ش��اید از 
مهم تری��ن آنها بتوان ایجاد تعرفه س��نگین 186 
درصدی ای��االت متح��ده روی محصوالت کالف 
گرم روس��یه نام برد که برای صادر کننده روس��ی 

توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 
م��ورد دیگر کاهش ش��دید نرخ براب��ری روبل 
روس��یه در مقابل دالر است. ش��رایط جغرافیایی 
و بعد کم مس��افت نی��ز دلیل دیگری اس��ت که 
باعث رو آوردن ش��رکت های روس��یه به افزایش 

صادرات شان به ایران شده است.
اما از عوامل داخلی این افت نیز نباید غافل شد 
ک��ه کاهش بودجه عمرانی دولت، کاهش تقاضای 
مسکن و سرمایه گذاری در این بخش از مهم ترین 
آنها اس��ت که ب��ه عقیده بس��یاری از تحلیلگران 
حوزه مس��کن تا نیمه س��ال 95 رونق خاصی در 

بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.
اما با تمام این تفاس��یر عواملی نیز وجود دارد 
که باعث رشد سودآوری در این صنعت می شود 
به طورکل��ی تمام��ی عواملی که باع��ث افزایش 
فروش ش��رکت های فع��ال ش��وند می توانند به 
ای��ن صنعت کم��ک کنن��د از جمل��ه اقدامات 
درخصوص افزای��ش تقاضای داخلی اس��ت که 
عم��ده ای��ن افزایش تقاض��ا با رون��ق در بخش 

مس��کن ایجاد می ش��ود.
البت��ه با حص��ول تواف��ق هس��ته ای و افزایش 
افزای��ش  آن  تب��ع  ب��ه  و  دول��ت  درآمده��ای 
س��رمایه گذاری ها و طرح ه��ای عمران��ی، فروش 
ش��رکت های فوالدی نیز افزایش می یابد. راهکار 
دیگ��ری که باعث رش��د س��ودآوری این صنعت 
می ش��ود کاهش واردات و ایجاد تعرفه های باالتر 
برای واردات این محصوالت و برقراری تشویق های 

صادراتی است.
به طورکل��ی و ب��ا توجه به ش��رایط بین المللی 
حاک��م بر این صنعت، با س��رمایه گذاری در این 
گروه و داش��تن افق بلندمدت می ت��وان انتظار 
س��ودآوری نسبی را در سال 95 داشت، هرچند 
در صورت توافق هس��ته ای براس��اس جو روانی 
که ایجاد خواهد ش��د، س��هام این گ��روه نیز به 
هم��راه دیگ��ر گروه ها رش��د موقت��ی را تجربه 

خواهند کرد. 

احتمال کاهش خریدهای هیجانی

طی نخس��تین جلس��ه معامالتی تیرماه، شاخص کل 
ب��ازار ب��ورس اوراق بهادار تهران افزایش ارتفاعی معادل 
0.73 درصد را تجربه کرد. در این جلسه، شاخص کل 
465.82 واحد ارتفاع خود را بهبود بخش��ید و به رقم 
64276.5 واحد رسید.توزیع این افزایش ارتفاع نیز در 
نوع خود جالب بود؛ با گشایش بازار اثرات عرضه نسبی 
جلسه پیشین به خوبی دیده می شد و لذا در نیمه نخست 
بازار، شاخص کل جابه جایی زیادی را احساس نکرد. اما 
با عبور از نیمه نخست بازار، تقاضا در برابر عرضه قدرت 
گرفته و شاخص کل را به کانال 64000 واحد هدایت 
کرد. ارزش معامالت کل این بازار با کاهشی 40درصدی 
نس��بت به جلس��ه پیش��ین خود به رقم 125.8 میلیارد 
تومان رسید. تعداد معامالت نیز افزایشی 40 درصدی 
را تجربه کرد تا ارزش متوس��ط هر معامله در قیاس با 
روز پیشین خود کاهشی 60 درصدی را متحمل شده 
و ب��ه رق��م 2.6 میلی��ون به ازای هر معامله برس��د. بازار 
فرابورس ایران نیز در این جلس��ه با افزایش ش��اخص 
کل ب��ه کار خ��ود پایان داد. طی این جلس��ه معامالتی، 
ش��اخص کل این بازار با رش��د بیش از 20 واحدی خود 
ب��ه رق��م 723.6 واحد رس��ید و ارزش معامالتی حدود 

119 میلیارد تومان را به ثبت رسانید.
نکت��ه ظریفی ک��ه بین خریدهای هیجانی نیمه دوم 
جلس��ه گذش��ته از چش��م ها پنهان ماند، مشارکت 40 
درص��دی حقیقی ه��ا در طرف خریدار بود. این مهم در 
حالی اتفاق افتاد که فروش این کدها به 35 درصد از 
کل فروش ها محدود می شد و ارزش متوسط هر معامله 
بازار نیز نسبت به روز گذشته افتی چشمگیر را تجربه 
کرده بود. ش��اید این مهم، واضح ترین ش��اهد بر قربانی 
ش��دن حقیقی ها در این هیجان باش��د و طی جلس��ات 
معامالتی باقیمانده از هفته شاهد کاهش شاخص کل 
و قیمت ها باش��یم. ش��اید هیجان به وجود آمده در این 
جلس��ه معامالتی را بتوان به بازگش��ایی نمادهای گروه 
»فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای« نسبت 
داد؛ گروهی که در چند روز کاری اخیر به پربحث ترین 
گروه متوقف بازار در چند سال اخیر تبدیل شده بود. 
این صنعت با 146.76 واحد تاثیر مثبت، تاثیرگذارترین 
گ��روه بر ش��اخص کل بود؛ پ��س از آن گروه »بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری« ب��ا 105.48 واحد و »خودرو 
و س��اخت قطع��ات« ب��ا 74.82 واح��د تاثیر مثبت در 

مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.
از آنجایی که حجم معامالت در صفوف خرید آنقدرها 
کم نبود و صف سنگینی در نمادهای تعیین کننده باقی 
نماند، انتظار می رود بازار در جلسه معامالتی پیش رو با 
تقاضای چشمگیری روبه رو نباشد. بدین ترتیب انتظار 
می رود در یک ساعت نخست بازار خریدهای هیجانی 
پایان یابند. پس از آن به نظر می رس��د واقعیت نوس��ان 
رو به پایین گریبان بازار را خواهد گرفت و شاخص را 
در مس��یر نزول قرار می دهد. به صورت کلی نمی توان 
برای شاخص کل انتظار جابه جایی بیش از 100 واحد 
را تعریف کرد. از س��وی دیگر می توان انتظار داش��ت 
ارزش معامالت جلس��ه معامالتی جاری نس��بت به روز 

گذشته با افزایش همراه باشد.

شنیده ها و شایعات بازار

وکار: براساس اخبار واصله از بازار شنیده ها حاکی 
از جذب منابع و افزایش 15 درصدی اعطای تسهیالت 
در وکار اس��ت، همچنین شنیده شده شرکت تعدیل 

مثبت و تقسیم سود مناسب دارد. 
وتجارت: ش��نیده هایی مبنی بر اینکه بلوک بانک 
تجارت، وتجارت، در معامالت دیروز آستان قدس به 
برق و آب صبا بوده اس��ت، به گوش می رس��د. شنیده 

می شود صبا در کوتاه مدت فروشنده نیست. 
گ�روه خودرویی: گفته می ش��ود اختالفاتی بین 
ش��ورای رقاب��ت و وزی��ر صنع��ت ومع��دن در مورد 
دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری خودرو وج��ود دارد. به 
اعتقاد وزیر تعیین دس��تورالعمل کافی اس��ت و شورا 

نباید وارد قیمت گذاری شود. 
دالبر: افزایش سرمایه 50 درصدی از محل آورده 
و مطالبات به منظور الزامات GMP، س��اخت انبار، 
خرید دو دس��تگاه ماش��ین آالت و س��وله مجددا از 

شنیده های سهم است. 
ثاباد: براساس شنیده ها ثاباد در هفته جاری مابقی 
حق تقدم های خود را با قیمت پایین بنا به خواست 

خریداران عرضه خواهد کرد. 
غ�اذر: براس��اس اخبار واصله از ب��ازار، غاذر برنامه 
تاسیس چندین فروشگاه و عرضه مستقیم محصوالت 

خود را دارد. 
ثغرب: اخبار به گوش رس��یده از ثغرب حکایت از 

گرفتن مجوز افزایش سرمایه را در این نماد دارد. 
پارس�ان: ش��نیده هایی از تاثیر خبر عدم رشد نرخ 
خ��وراک و افزایش س��ود پاالیش��گاهی ها روی نماد 

پارسان به گوش می رسد. 
وانصار: خبر های رس��یده حکایت از تعدیل مثبت 

2ریالی در وانصار را دارد. 
ذوب: افزای��ش قریب الوق��وع س��رمایه ذوب آه��ن 
در س��ال جاری از طری��ق تجدی��د ارزیابی دارایی ها و 
پیوس��تن از فراب��ورس ب��ه بورس از ش��نیده های این 

سهم است. 
س�یمان بهبهان: براس��اس شنیده ها این شرکت 
برای ماندن در لیس��ت ش��رکت های بورس��ی قصد 
افزایش س��رمایه صددرصدی در س��ال 94 و افزایش 
سرمایه دیگری در سال 95 به میزان صددرصد را دارد. 
ثشرق: گفته می شود پروژه های شرکت مثل امید 
تکمی��ل ش��ده و 50 درص��د به فروش رفته همچنین 
تم��ام پروژه ه��ای کوه س��نگی و 60 درصد واحدهای 

تجاری آن به فروش رفته است. 
شبریز: این شرکت پروژه تولید روغن های صنعتی 
ب��رای موتوره��ای دیزلی و بنزینی با ظرفیت 40 هزار 
تن را در دس��ت اجرا دارد که تا پایان س��ال جاری به 

بهره برداری می رسد. 
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1,762سامان غرب2,487تهران1

1,510ساروج بوشهر2,484سپاهان2

1,465ایالم2,390سامان غرب3

66,46418,942کل کشور
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علیرضا روحانی
کارشناس بازار سرمایه

ابوالفضل جعفری ماهوک
 کارشناس سرمایه گذاری
 شرکت کاتوز آرمان پارس

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

رحمت اهلل توکلی یرکی
کارشناس بازار سرمایه

حسن خضوعی
کارشناس بازار سرمایه
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صاحب��ان  ب��رای  هرچن��د 
کوچ�����ک  کس�����ب و کار 
اس�����تراتژی های مش��ابهی 
بهب��ود  و  توس��عه  ب��رای 
است،  مطرح  س��رمایه گذاری 
اما باز هم تاکید داریم که هر 
کس��ب و کار براس��اس ماهیت 
و موقعی��ت وی��ژه ای که دارد 
باید اهداف و اس��تراتژی های 
خ��اص خ��ود را دنب��ال کند. 
ب��ه ه��ر ص��ورت برخ��ی از 
اس��تراتژی های  و  سیاست ها 
کل��ی برای طیف وس��یعی از 
این کس��ب و کار ها قابل طرح 
اس��ت، از این جهت می توان 
اس��تراتژی ها و اهداف کلی را 
به دو بخش عمده مالحظات 
و  س��رمایه گذاری  از  پی��ش 
مالحظ��ات و اس��تراتژی های 

حین کار مطرح کرد. 
از  پی��ش  مالحظ��ات 
ایده ه��ای  از  س��رمایه گذاری 
منحصر به فرد ش��روع می شود 
مال��ی  تامی��ن  و روش ه��ای 
مش��خص  ب��ازار،  تحقیق��ات 
ک��ردن اه��داف کس��ب و کار، 
اس��تفاده از خدمات مش��اوره 
داش��تن  س��رمایه گذاری، 
را  و...  کس��ب و کار  ط��رح 
شامل می ش��ود. به طور کلی 
همه ای��ن مباح��ث در قالب 
تصمیم��ات محافظت کنن��ده 
قاب��ل ط��رح اس��ت. اینک��ه 
م��ورد  در  اف��راد  بس��یاری 
پس ان��داز و س��رمایه گذاری، 
رویاه��ای درآمد معجزه آس��ا 
را دارند اصال بد نیس��ت ولی 
واقعیت این اس��ت که این امر 
در دنیای واقعی به ندرت قابل 

تحقق است. 
اس��تراتژی های  به طور کلی 
ی���ه گ�����ذاری  س����رم��ا
را م��ی ت���وان ت�ص�میم��ات 
س��رمایه گذاری عاقالنه شامل 
اساس��ی  دس��تورالعمل های 
ب��رای جلوگی��ری از ض��رر و 
زیان، کس��ب درآمد بیشتر و 
رش��د و بهبود سرمایه گذاری 
در جری��ان کار تعری��ف کرد. 
هرچند مباحث کلی و عمومی 
در جریان یک سرمایه گذاری 
در  صرفه جوی��ی  مانن��د 
هزینه ه��ا، نوآوری در ش��روع 
و ادام��ه کار، رعای��ت اص��ل 

درجری��ان  تمرک��ز  و  تن��وع 
مط��رح  و...  س��رمایه گذاری 
اس��ت که می توان��د در بهبود 
و توس��عه کار موثر باش��د اما 
چند نکته کلیدی وجود دارد 
که همواره به عن��وان گذرگاه 
کس��ب و کار های  برای  توسعه 

کوچک محسوب می شود. 

سرمایه گذاری در ابزار های 
حرفه ای کسب و کار 

خرید ابزار خوب و حرفه ای 
برای کس��ب و کار های کوچک 
همواره به عن��وان یک چالش 
جدی ب��رای س��رمایه گذاری 
و توس��عه کس��ب و کار مطرح 
صاحب��ان  از ای��ن  رو  اس��ت. 
کوچ��ک  کس��ب و کار های 
در گ��ذار از فرآین��د توس��عه 

کس��ب و کار  بهب��ود  و 
عموما ب��ا نگاه هزینه ای 
را  خوب  پیش��نهاد های 
در جهت تسریع در رشد 
و بلوغ سرمایه گذاری رد 

می کنند. 
مزی��ت  مهم تری��ن 
ابزار ه��ای  از  اس��تفاده 
حرفه ای در کس��ب و کار 
و  به��ره وری  افزای��ش 

ش��تابدهی ب��ه فرآیند رش��د 
است. این دقیقا همان چیزی 
اس��ت ک��ه می تواند س��رعت 
حرک��ت در مس��یر رش��د را 
بهبود بخش��د، ش��اید ش��ما 
به عن��وان یک��ی از صاحب��ان 
کوچ��ک   کس��ب و کار های 
از الگوی  ترجی��ح می دهی��د 
صرفه جوی��ی پی��روی کنی��د 
ام��ا خری��د اب��زار قدرتمند و 
را  کار  می توان��د  حرف��ه ای 

توسعه دهد. 

سرمایه گذاری در بازار 
هدف 

80 درص��د  از  بی��ش 
کوچ��ک  کس��ب و کارهای 
محصولی را تولید می کنند یا 
خدمات��ی را ارائه می دهند که 
خانوار ها  آن  اصل��ی  مخاطب 
هس��تند. هرچن��د برخ��ی از 
اس��تدالل  س��رمایه گذاران 
می کنن��د که چنی��ن چیزی 
س��رمایه گذاری نیس��ت ام��ا 
واقعیت این اس��ت ک��ه اکثر 

کسب و کار های موفق با تمرکز 
و برنامه ریزی در این بخش به 

موفقیت دست یافتند. 
درست اس��ت که نقدینگی 
اس��ت  ارزش  ی��ک  هم��واره 
ام��ا توجه ب��ه ب��ازار هدف و 
س��رمایه گذاری در این بخش 
ی��ک دارای��ی منحصر به ف��رد 
به حس��اب می آی��د. از این رو 
هم��واره باید این پرس��ش را 
مط��رح کنی��د ک��ه محصول 
یا خدمت ش��ما چ��ه ویژگی 
ک��ه  دارد  منحصر به ف��ردی 
می تواند مش��تریان شما را به 
خری��د از تحریک ش��ما کند. 
این پرس��ش بسیار س��اده و 
دم دس��تی جریانی از نوآوری 
س��ازمان  در  را  خالقی��ت  و 
و بنگاه ش��ما ایج��اد می کند 

مث��ال برای مدی��ر بازاریابی یا 
مسئول فروش شما این سوال 
می تواند این طور طراحی شود 
که شیوه فروش و بازاریابی ما 
چ��ه چیز متمای��زی دارد که 
می تواند مش��تریان را ترغیب 
به خرید کند و... این موضوع 
یک جریان م��داوم و پویا در 
بنگاه یا کس��ب و کار شماست 
ک��ه تا حد زیادی وابس��ته به 
آیتم نوآوری و خالقیت است. 

سرمایه گذاری در اطالعات 
محصول

یک��ی از دالی��ل شکس��ت 
در کس��ب و کارهای کوچ��ک 
و مبتن��ی ب��ر ن��وآوری عدم 
اس��تفاده درس��ت و اصول��ی 
از اب��زار اطالع��ات محص��ول 
اس��ت. اطالع��ات محصول را 
می ت��وان ب��ا اس��تفاده از هر 
ن��وع ابزاری نظی��ر کتاب های 
وب س��ایت  الکترونیک��ی، 
از  مجموع��ه ای  عضوی��ت، 
نرم افزار،  کوچ��ک،  فیلم های 

ب��ازی، خدم��ات مبتن��ی بر 
وب، اپلیکیش��ن های موبایلی، 
آگهی ه��ای تبلیغات��ی و... به 

مشتریان ارائه کرد. 
نکته مهم در مورد توس��عه 
ای��ن  محص��ول  اطالع��ات 
اس��ت ک��ه در ای��ران به ویژه 
و  محص��والت  از  برخ��ی  در 
کااله��ای ب��ا دوام رعایت این 
اص��ل فرام��وش می ش��ود و 
مش��تریان ب��ا ابه��ام و خ��أ 
اطالعاتی معموال محصولی را 
خری��داری می کنند که از آن 
راضی اند بنابراین به جای  آنکه 
در اس��تراتژی های کلی تمام 
هزینه خ��ود را برای تبلیغات 
تجاری س��رمایه گذاری  نام  و 
کنید بخشی را هم برای ارائه 
نظر  در  اطالع��ات محص��ول 
می توان  هرچند  بگیرید 
ابزار های  از  اس��تفاده  با 
رایگان  به ص��ورت  نوین 
بخش��ی از این اهداف را 

مدنظر قرار داد. 

استفاده از ابزار های 
آنالین در مشاوره 

هرچن��د در مطالب��ی 
پی��ش از ای��ن ب��ر لزوم 
اس��تفاده از ابزار ه��ای آنالین 
در کس��ب و کار های کوچ��ک 
تاکید داش��تیم ام��ا در اینجا 
تمام هدف ما برای استفاده از 
خدمات مشاوره آنالین است. 
ک��ه  جه��ت  ای��ن  از 
و  کس��ب و کار ها  ب��رای 
س��رمایه گذاری های کوچ��ک 
به هیچ وجه اقتصادی نیست 
ک��ه از مش��اوران حرفه ای در 
کار خ��ود به��ره بگیرن��د این 
پیشنهاد بسیار جذاب و قابل 

تامل است . 
 استفاده از خدمات مشاوره 
آنالی��ن مبحثی اس��ت که در 
چند سال گذشته مورد توجه 
ق��رار گرفت��ه ام��ا همچن��ان 
اعتم��اد و اطمینان الزم برای 
مراجعه و استفاده از این ابزار 
در سطح جامعه فراهم نیست 
و این یک چالش جدی برای 
کس��ب و کار های  صاحب��ان 

کوچک است. 
همکاری های راهبردی

اس��تراتژیک  مش��ارکت 

را  رقابتی  مزی��ت  می توان��د 
در کس��ب و کار های کوچ��ک 
در  از ای��ن رو  کن��د.  ایج��اد 
امکان  این  مختلف  بازار های 
می ش��ود  فراهم  ش��ما  برای 
ک��ه ب��ا اس��تفاده از اهرم ها 
قابلیت ه��ای ش��رکت های  و 
توس��عه  ب��رای  موج��ود 
توس��عه  و  تقوی��ت  و  ب��ازار 
برنامه ریزی  س��رمایه گذاری 
کنید. به عنوان مثال ش��روع 
یک همکاری با یک ش��رکت 
به ش��ما  می توان��د  توزی��ع، 
کم��ک کند برای به دس��ت 
و  جدی��د  بازار ه��ای  آوردن 
برای محصوالت  گس��ترده تر 

خ��ود هدف گ��ذاری کنی��د. 
ش��ما حت��ی ممکن اس��ت 
به دنبال مش��ارکت با رقبای 
خ��ود برآیی��د و ب��ا تجمیع و 
ترکی��ب فعالیت ه��ای خ��ود 
ب��ه ج��ای تمرک��ز در رقب��ا، 
ب��ازار مش��تریان جدی��د  در 
متمرکز شوید، به عنوان مثال 
ب��رای تولید کنن��دگان حوزه 
کش��اورزی این ی��ک راهکار 

ضروری به نظر می رسد. 

بازار مدام در حال تغییر 
است 

در نهایت، ش��ما نمی توانید 
پیش بین��ی دقیق��ی از زمانی 
تغیی��ر  ب��ازار  ش��رایط  ک��ه 
می کند داش��ته باشید یا هیچ 
وقتی  ن��دارد  وجود  تضمینی 
هم��ه چیز خوب اس��ت ورود 
یک تکنول��وژی یا ایده جدید 
نظم بازار را به هم نزند. به این 
ترتیب، شما هرگز نمی توانید 
کام��ال ب��ر ش��رایط ب��ازار و 
سرمایه گذاری  استراتژی های 
در کس��ب و کار خ��ود واق��ف 
باش��ید و ای��ن اس��تراتژی ها 
هرگز به پایان نخواهد رس��ید 
ت��ا زمان��ی ک��ه کس��ب و کار 
در  ش��ما  س��رمایه گذاری  و 
اس��تراتژی های  است  جریان 
ش��ما به عن��وان ی��ک موجود 
زنده رش��د می کن��د، به بلوغ 
می رس��د، بیم��ار می ش��ود و 
دوب��اره احیا می ش��ود و این 
یک فرآیند پویا و گریزناپذیر 
در جری��ان س��رمایه گذاری و 

کسب و کار است. 

سرنخ

قطعه سازی خودرو، حوزه ای مغفول مانده
کالف اول

پیشرفت در صنعت همواره یکی از مهم ترین فاکتورها 
برای توس��عه جوامع است، خودرو هم به عنوان یکی از 
وس��ایلی که در دنیای مکانیزه امروز در همه جا دیده 
می شود، یکی از ابزارهایی است که پیشرفت در تولید 

آن، تأثیر بسیاری بر اقتصاد جوامع می گذارد. 
در کشور ما صنعت خودرو از دانش فنی مناسبی در 
حوزه طراحی پلتفرم و س��اخت موتور برخوردار است 
ام��ا در بخش هایی همچون تولید بس��یاری از قطعات 
داخلی، همچنان پتانسیل های زیادی برای پیشرفت و 

سرمایه گذاری وجود دارد. 
کارشناس��ان معتقدن��د در وضعی��ت کنون��ی باید 
س��رمایه گذاری های کالنی در حوزه قطعه سازی کشور 
صورت گیرد تا قطعات باکیفیتی، تولید شوند و موجب 

ارتقای کیفی خودروهای داخلی شوند. 
 در ای��ن خصوص ه��م دکتر جزای��ری، مدیر گروه 
خودرو دانش��کده خودرو با اش��اره به تأثیر قطعات در 
کیفیت خودرو های داخلی، بر لزوم حرکت در مس��یر 
تقویت قطعه سازی در کشور اشاره کرده و گفته است: 
بای��د ارتقای تولید در صنعت قطعه س��ازی کش��ور در 
دستور کار قرار گیرد. وی همچنین به دانش و توانایی 
باالی تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی اشاره کرد و 
گفت: عالوه بر قطعه س��ازان، خودروس��ازان نیز در این 
س��ال ها به دالیل مختلف و به می��زان کافی در جهت 
تولید محصوالت رقابتی در این صنعت سرمایه گذاری 
نکردند، به طوری که این روند باعث ش��ده خودروهای 
داخل��ی با کیفیت خودروهای تولی��دی در دنیا فاصله 
داشته باش��ند. ما هم در این کالف پیشنهاد می دهیم 
عالقه من��دان و فعاالن حوزه صنعت با س��رمایه گذاری 
در تولی��د قطع��ات خودرو هم موجب رش��د و جهش 
صنعت خودرو س��ازی در کشور شوند و هم تیراژ تولید 

خودروسازان را باال ببرند. 

کالف دوم

پیش از ای��ن درخصوص راه اندازی س��ایت پرواز در 
حوزه گردشگری گزارشی ارائه شد که در آن به تفصیل 
شهرها و مناطق بالقوه و چگونگی سرمایه گذاری در این 

عرصه را بیان کردیم. 
اما پس از مدتی که این اتفاق در یکی از ش��هرهای 
نس��بتا کوچک ایران افتاده در کالف امروز می خواهیم 
پیش��نهاد دهیم روی راه اندازی سایت پرواز در منطقه 
خود دوباره تحقیق کنید و در صورت امکان جزو معدود 

افرادی باشید که به این حوزه ورود پیدا کرده اند. 
به تازگی فرماندار »املش« از راه اندازی سایت پروازی 
تفریحی، گردشگری با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این شهرس��تان خبر داد. مهدی جعفری با اشاره به 
وجود مواهب طبیعی و گردش��گری در این شهرستان 
اظه��ار کرد: ب��ا تمهیدات اندیش��یده ش��ده از طرف 
فرمانداری، سرمایه گذاری در عرصه های گردشگری در 
املش پیگیری می شود. وی از راه اندازی سایت پروازی 
تفریحی، گردشگری با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در امل��ش خب��ر داد و افزود: هواپیماه��ای تک نفره و 
دونفره به منظور س��یاحت، تفریح و گردش در مناطق 

بکر املش به زودی به پرواز درمی آیند. 
راه اندازی یک سایت پرواز می تواند یکی از جذاب ترین 
و سودآورترین عرصه های گردشگری به شمار بیاید که 
متأسفانه در ایران به رغم وجود پتانسیل های الزم، مورد 

بی توجهی فعاالن حوزه گردشگری قرار گرفته است. 

خبر

راهکارهایی برای توسعه کسب و کار های کوچک

 محصول یا خدمت شما چه ویژگی منحصر به فردی دارد

 استفاده از خدمات مشاوره آنالین 
مبحثی است که در چند سال گذشته 
مورد توجه قرار گرفته اما همچنان 

اعتماد و اطمینان الزم برای مراجعه 
و استفاده از این ابزار در سطح 

جامعه فراهم نیست

سرمایه های آموختنی

باس�ابقه  س�رمایه گذاران  و  کارآفرین�ان  تجربه ه�ای 
و موف�ق همیش�ه می توان�د چ�راغ روش�نی برای ش�روع 
از  رو  ای�ن  از  باش�د،  س�رمایه گذاری  پرتالط�م  راه 
 کارآفرین�ان موف�ق دنیا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده: 
»آرزو می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاس�خ یک�ی از این کارآفرینان را 

نقل می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

الزاما افراد با اس�تعداد، با انبوهی از ایده های ناب بهترین ها 
نیس�تند. بهترین ها کسانی هس�تند که حتی اگر فقط یک 

ایده دارند رسیدن به آن را دنبال می کنند.

ماری کی اش  
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آفتاب بگیر، نهنگ بخور

چند روزی میشه که هوای تهران خیلی 
گرم ش��ده و من یکی که داره تاب و 

طاقتم تموم میش��ه!  البته فک 
کنم مردم بیش��تر ش��هرهای 
ای��ران همین گرم��ا رو دارن 
متحمل میش��ن و فقط تهران 

نیس��ت که داره ذوب میشه، اصاًل 
ای��ن آفتاب یه جوری می تابه انگار همه چی 

تقصیر ماس��ت، حاال یکی نیست بهش بگه بابا 
مام هیچ کاره ایم! 

ولی یه جوری توی س��ر بعضیا تابیده که کاًل یه 
س��ه ماهی باالخونه رو دادن اجاره، یه نمونه ش��و 
خودم از نزدیک دیدم و ش��ک ندارم تأثیر همین 
آفتاب و ویتامی��ن دی زیادی بوده که به کله اش 
خورده، چون من قبل ترها این آقا رو می شناختم 

و اصاًل این مدلی نبود! 
خالصه اینکه آفتابش اگر آفتاب باشه )که البته 
هس��ت( یه همچین عواقبی ام در پیش داره و این 
وس��ط ش��ما دوتا راه بیش��تر نداری، یا کاًل کار و 
گردونه اقتصاد و تولید رو بیخیال شی و چند ماه 
بری استراحت مطلق، یا همینجوری آفتاب بخوره 
به کله ات و مسیر حرکتت رو چپکی بیایی و بری 
و همه چی رو به هم بریزی، که گویا اکثر دوستان 

راه دوم رو انتخاب کردن! 
یه دوس��تی که چند س��الی توی ح��وزه کار و 
س��رمایه گذاری کار می ک��رد و خیلی ام موفق بود 
چن��د روز پیش اومده بود دفت��ر روزنامه که منو 
ببینه، نه برای گرفتن مشاوره و مشورت، باورتون 
نمیش��ه که برای دادن پیش��نهاد کار اومده بود، 
حاال براتون بگم ک��ه کارش چی بود تازه متوجه 
تأثیرات عمیق آفتاب روی مخ و مخچه می شید! 
اول از زمینه چینیاش براتون بگم وقتی پاش��و 
روی پ��ا انداخته بود و با اطمینان کامل می گفت: 
دکت��ر جان، جن��گ جهانی س��وم در راهه و این 
جنگ جنگه ش��کمه!  جنگی ک��ه پیش رو داریم 
دیگ��ه ب��ا بمب و اتم و موش��ک و اس��لحه کاری 
نداره و مس��تقیم میره سراغ گرس��نگی، حاال ما 
باید هرچه در توان داریم بزاریم واس��ه اس��تقالل 

شکممون! 

گفتم خوب پیش��نهاد تو برای نجات این شکم 
وامونده چیه؟ 

عرض کردند: پرورش نهنگ! 
من که داش��ت دوتا پیچک از توی ش��کمم در 
میومد و س��ر از گلوم درمی آورد، پرس��یدم: حاال 

چرا نهنگ؟ ؟ ؟ ؟! ! ! ! 
فرمودن��د: ببین دکتر جان، منابع غذایی جهان 
رو به اتمامه، حتی دکترا و کارشناسای دیگه  )به 
از شما نباشن( با اصرار دارن میگن تا سال 2030 
جمعیت زمین به 9 میلیارد نفر می رس��ه و س��یر 
کردن این همه آدم ب��ا منابعی که روزبه روز داره 
کمتر میشه و این آفتاب لعنتی، کاره غیر ممکنیه! 
گفتم: اوالً که آفتاب این وسط چکاره اس؟ ثانیا 

نهنگ چی میگه این وسط؟ 
این بار این پاش��و از روی اون یکی برداش��ت و 
اون یکی پاش��و انداخت روی ای��ن یکی و گفت: 
تأثی��ر آفتاب اینه ک��ه توی کله امث��ال من و تو 
میخوره و ای��ن ایده ها رو از خودم��ون درمیاریم 
دیگ��ه، حاال بح��ث نهنگ رو بخوام بیش��تر برات 
توضیح بدم اینه که، کشورهای دیگه شروع کردن 
به ساخت پرینترهای چاپ غذای سه بعدی حتی 
پرورش حش��رات خوراکی توی نصف دنیا داره با 
جدیت دنبال میشه و جالب تر از اون فعالیت های 
آزمایش��گاهی برای تولید گوش��ت هایی مش��ابه 

گوشت گاو و گوساله ام داره انجام می شه! 
ای��ن بار که دیگه واقعاً دمق ش��ده بودم، گفتم: 
خوب ب��ازم نگفتی که نهنگه چی ش��د توی این 

هاگیر واگیر؟ 
نف��س عمیقی کش��ید و گفت: من چند س��ال 
پیش به ای��ن ایده فکر کردم ک��ه تنها راه نجات 
آدم های گش��نه، پ��رورش حیونای گن��ده اس نه 
سوس��ک و حش��ره، ولی قبل از اینکه من بخوام 
روی نهنگ ها سرمایه گذاری کنم آمریکا دست به 
کار ش��د و حقیقتش چند س��الیه ک��ه این پروژه 
پ��رورش وال و نهن��گ رو توی اقیان��وس اطلس 
ش��روع کرده ولی بازم جای شکرش باقیه که، ما 

چه کم از اونا داریم؟ 
گفت��م: آهان پ��س میخوای ای��ده کپی کنی؟  
بدون در نظ��ر گرفتن ش��رایط و اینکه اصاًل فکر 
کردی ما کجا رو داری��م که نهنگ توش پرورش 

بدیم؟ 
آخرای حرفش که دیگه یه کم خنک ش��ده بود 
فک کردم داره عقلش س��رجاش می��اد اما دیدم 
که داره میگه: جاشو من ردیف میکنم، شما فقط 
بگو به عنوان مربی نهنگا میای دم دستم کار کنی 

یا نه؟ 
اینکه من بعدش چه جوری دوباره فرستادمش 
توی آفتاب و خودم چطور یه دوهفته ای با آفتاب 
صحبت می ک��ردم که اینقدر با خش��ونت نتابه و 
مالحظه بعضیارو بکنه، بماند، االن دارم میرم مایو 

و از این چوب بلندا بخرم برم پیش نهنگا! 

یادداشت

دکتر سرمایه

 روند جذب سرمایه گذاران 
در کاشان کند است

رییس ش��ورای اسالمی شهر کاشان از وضع موجود 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی و رون��د کند جذب 

سرمایه گذاران در این شهر انتقاد کرد. 
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر کاشان، 
علی رسول زاده در نشست اعضای شورای اسالمی این 
شهر، خواستار همگرایی مس��ئوالن اجرایی و مدیران 
دستگاه ها برای ایجاد زمینه های تشویق سرمایه گذاران 
به استفاده از منطقه پر پتانسیل کاشان با هدف سرعت 
بخشیدن به توسعه این شهر شد. وی اظهار داشت: در 
دو سالی که از عمر شورای چهارم و شهرداری می گذرد 
شاهد تکاپوی شهرداری کاشان برای سرعت بخشیدن 
به جذب سرمایه گذار و رفع موانع و چالش های جذب 
سرمایه گذاران بخش خصوصی در این منطقه نبوده ایم. 
رس��ول زاده با بیان اینکه جمیع ظرفیت های توس��عه 
به خص��وص در بخش اقتصاد و گردش��گری در کمتر 
ش��هری همچون کاشان مشاهده می ش��ود، افزود: در 
شهرهایی همچون همدان با مساحتی همانند کاشان 
بخش اعظم بودجه های مورد تصویب برای شهرداری ها 
از محل جذب س��رمایه گذاران بخش خصوصی تأمین 
می ش��ود. وی افزود: در این گونه ش��هرها تأمین بخش 
اندکی از بودجه از طریق دریافت عوارض و مالیات است 
اما در کاش��ان که فضای طبیعی جذب سرمایه گذاران 
برای س��رمایه گذاری به ش��دت فراهم اس��ت ش��اهد 
کند ب��ودن و به نوعی عدم اش��تیاق ای��ن بخش برای 

حضورشان هستیم. 

شکوفه میرزایی

صحبت کردن درخصوص کسب و کار های کو چک 
از ای�ن جهت اهمی�ت دارد که این کس�ب و کارها 

ع�الوه ب�ر آنک�ه طی�ف وس�یعی از فعالیت ه�ای 
اقتص�ادی جامع�ه را ش�امل می ش�وند. به عنوان 
یکی از زمینه های س�رمایه گذاری بالقوه که دایره 
گس�ترده تری از س�رمایه گذاران را در بر می گیرد، 

هستند. پیش تر مباحثی درخصوص کسب و کار های 
کوچک در همین صفحه مطرح شد اما آنچه در این 
مطلب قصد داری�م به آن بپردازی�م، راهکارهایی 
برای توسعه کسب و کار های کوچک و متوسط است. 



اس�تقالل بان�ک مرکزی موضوعی اس�ت 
ک�ه باره�ا در محاف�ل مختل�ف اقتصادی 
مطرح شده، به نظر شما چقدر می توان این 
استقالل را در حوزه عملیاتی، تصمیم گیری 
و سیاست گذاری برای بانک مرکزی در نظر 

گرفت؟ 
اس��تقالل نهادی و عملیات��ی بانک مرکزی، 
خصوصا در حوزه سیاس��ت پولی، فقط یکی از 
ابعاد نظام سیاس��ت گذاری پولی در دهه اخیر 
مدیریت جدید سیاس��ت های پولی بوده است. 
برای اس��تفاده موث��ر و مفید از این اس��تقالل 
نه��ادی و عملیات��ی، بانک های مرک��زی باید 
دارای ویژگی ه��ا و ابعادی بعضا ب��ا اهمیت تر 
در زمینه های دیگر باش��ند تا ویژگی استقالل 
معنا و جلوه خارجی خ��ود را در عرصه عملکرد 
اقتصادی بروز دهد. این ویژگی ها را باید در سه 
حوزه تحلیل و ارزیابی، سیاست گذاری و اجرا و 
شفافیت و مراودات با بازارها دسته بندی کرد. 
سیاست گذاری پولی و راهبرد تنظیم و نظارت 
بر امور بانک ها دو حوزه بسیار پیچیده مدیریت 
کالن اقتصاد کشورها در دوران معاصر است که 
ترتیبات مربوط به آنها در بس��یاری از کشورها 
به صورت مجزا به دو نهاد متفاوت سیاست گذار 
و در بعضی کش��ورها به بانک مرک��زی- البته 
کماکان به صورت دو امر مستقل- واگذار شده 
است. بانک های مرکزی برای آنکه قادر باشند 
وظای��ف و ماموریت های خ��ود را در هر یک از 
زمینه های فوق به نحو احسن به انجام برسانند 
باید واجد شرایطی باشند که استقالل عملیاتی 
یکی از این ویژگی هاست. تحلیل و ارزیابی، بدنه 
کارشناسی قوی، توانمندی در تدوین و اجرای 
سیاست ها و باالخره شفافیت و قدرت دیالوگ 
کارشناسی با سایر نهادهای تصمیم ساز و فعال 
در عرصه اقتصاد نظیر دولت، نهاد قانونگذاری، 
رس��انه ها، فعاالن بازار و امثال آن نیز از جمله 
این ویژگی هاس��ت. اس��تقالل عملیاتی بانک 
مرکزی در شعاع مجموعه این ویژگی ها معنا و 
مفهوم پیدا می کند و اگ��ر بانک مرکزی در هر 
یک از زمینه های فوق الذکر دچار ضعف باشد، 
اس��تقالل عملیاتی کمک چندانی در رفع آن 

نقیصه نخواهد داشت. 
در  مرک�زی  بان�ک  نق�ش  اهمی�ت 
سیاست گذاری اقتصادی در کشور را چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
به جرأت می ت��وان ادعا کرد ط��ی دهه های 
پس از جنگ دوم جهانی هیچ نهاد تصمیم ساز 
اقتصادی در حوزه اقتصاد ملی کشورها همچون 
بانک های مرکزی در امر رشد و توسعه اقتصادی 
پایدار ایفای نقش مثبت نداش��ته اس��ت. این 
نقش به طور اخص طی دو س��ه ده��ه اخیر در 
مورد کشورها و اقتصادهای به اصطالح نوظهور 
همانند کره جنوبی، اندون��زی، مالزی، برزیل و 
مکزیک مصداق داش��ته و برجسته بوده است. 
بانک های مرکزی این کش��ورها طی دهه های 
گذشته نه فقط در حوزه سیاست پولی و ارزی 
و امور تنظیمی و نظارت��ی بانک ها و همچنین 
معماری بخش مالی نقش بس��یار پراهمیت و 
برجسته ای به عهده داشته اند، بلکه ثبات مالی 
و حفاظت از سالمت بخش مالی و سیاست های 
احتیاطی و پیشگیری و مقابله با انواع ریسک ها 
از دس��تاوردهای مه��م بانک ه��ای مرکزی در 
فرآیند  گذار این کش��ورها از توسعه نیافتگی به 
اقتصاد توسعه یافته به حساب می آید. در شرایط 
حاضر با وج��ود عوامل نقش آفرین در س��طح 
منطقه و جه��ان و درجه باالی ادغ��ام اقتصاد 
جهانی با قطعیت می توان گفت که عبور و  گذار 
کشورهای در حال توس��عه از تنگناهای پولی، 
مال��ی و اقتصادی بدون اس��تمداد از یک بانک 
مرکزی قوی امکان پذیر نیست. فقط بانک های 
مرکزی هس��تند که با اتکا به قوه کارشناسی، 
 واقع بین��ی، بیطرف��ی سیاس��ی، نظم دهی به 
بازارهای مال��ی و ایجاد فضای س��الم و رقابتی 
در بخش مالی قادر خواهند بود نقش اساس��ی 
الزم را در زمینه ثبات اقتصادی، کنترل تورم، 
سالمت مالی، آرایش و معماری بخش بانکی و 
مالی، سالمت بخش خارجی و در یک کالم در 

نظام کالن اقتصاد کشور ایفا کنند. 
در همین زمینه می توان به نقش موثر بانک  
مرک��زی در ایران ط��ی دهه های گذش��ته در 
ش��کل دهی به نظم پولی و ثب��ات فضای کالن 
اقتصادی برای محقق س��اختن رشد اقتصادی 
اش��اره کرد. بان��ک مرکزی در هم��ه دهه های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی حتی در دوران 
و شرایط بسیار س��خت جنگ تحمیلی در حد 
موفقیت آمیزی رون��د متغیره��ای اقتصادی، 
خصوصا متغیره��ای پولی را تح��ت نظارت و 
کنترل داشته و در بدترین ش��رایط سیاسی و 
اجتماعی این سال ها از سقوط نظام پولی کشور 
ممانعت به عمل آورده است. متاسفانه باید دو 
دوره دولت نهم و دهم را استثنایی بر این قاعده 
تلقی کرده زیرا طی ای��ن دو دوره، نظام پولی و 
بانکی کشور در حد سنگینی تحت فشار دولت 
از ایفای وظایف اولیه خ��ود بازماند و آثار منفی 
سیاست های غلط این سال ها کماکان به صورت 
انباش��ت متغیرهای پولی بر دوش دولت های 

آینده سنگینی خواهد داشت. 
در ای�ران دو نهاد بان�ک مرک�زی و مرکز 

آمار ایران ب�ه طور همزم�ان وظیفه تهیه، 
تدوین و ارائه آمارهای اقتصادی را به عهده 
دارند. نقش بانک مرکزی را در تدوین این 
آمارهای اقتصادی در مقایسه با مرکز آمار 
ایران چطور ارزیاب�ی می کنید و کدام یک 

مرجعیت بیشتری دارند؟ 
بانک های مرکزی ب��ه اعتب��ار ماموریت ها و 
وظایف حساس��ی ک��ه در حوزه پول��ی و بانکی 
به عهده دارند همواره به جم��ع آوری و فرآوری 
آمارها، خصوص��ا آمارهای پول��ی، ارزی و مالی 
اشتغال داش��ته  و دارند. از آنجا که این آمارها و 
اطالعات مبنای سیاس��ت گذاری قرار می گیرد 
بای��د از ویژگی  دقت، س��المت، بهن��گام بودن، 
چارچوب تعریفی � مفهومی روشن و قابل دفاع 
برخوردار باشد. تفاوت بانک های مرکزی با سایر 
نهادهای سیاست گذار و تصمیم ساز اقتصادی در 
استفاده از آمارهای اقتصادی در آن است که تواتر 
آمارها و اطالعات مورد نی��از بانک های مرکزی 
بسیار باالست و از طرف دیگر تاخیر در دسترسی 
به این آمارها  باید بس��یار کوتاه باشد و در بعضی 

زمینه ها نباید کمتر از چند روز باشد. 
در خص��وص ویژگی ه��ای آماری م��ورد نیاز 

سیاست گذار پولی به لحاظ بهنگام بودن، دقت، 
کیفیت، شفافیت و انتشار و چارچوب مفهومی 
قابل دفاع اصطالحا گفته می ش��ود که آمار باید 
»متا دیتا« )meta data( داشته باشد. به عبارت 
دیگر آمار  نه فقط باید به لحاظ کیفیت، دقت و 
تعاریف قابل دفاع باشد، بلکه زمان انتشار عام آن 
باید به گونه ای تنظیم شود که قابلیت بهره برداری 
و اس��تفاده برای سیاس��ت گذار را داشته باشد. 
آمارهایی که به هر دلی��ل واجد این خصوصیات 
نباشد در کار برنامه ریزی پولی مفید نخواهد بود. 
این موضوع در سیاست گذاری پولی آنچنان مهم 
است که به ناچار بانک های مرکزی در مقاطعی 
و هم اکنون نیز بسیاری از بانک های مرکزی، به 
کار جمع آوری آمار اش��تغال داشته و دارند. اگر 
هم در برخی کش��ورها این وظیفه در مقاطعی 
به مراکز آماری محول شده، این واگذاری با نظر 
به تامی��ن ویژگی های فوق الذک��ر و پس از یک 
دوران گذار آزمایشی انجام ش��ده است. آمار در 
امر سیاست گذاری پولی نقشی همچون قلب در 
بدن انسان دارد. نمی توان بدون تمهیدات الزم 
در زمینه تامین گردش خون بیمار، قلب وی را 

مورد جراحی قرار داد. 

اما درخصوص نقش مرکز آمار، بدون ش��ک 
این مرکز نقش بس��یار عمده ای در گردآوری و 
فرآوری و انتشار حجم بسیار وسیعی از آمارهای 
کشور به عهده داشته و دارد و در این راستا وظایف 
روشن قانونی برای آن تعریف شده است که بنده 
در این زمینه نظ��ری ندارم. آنچ��ه به طور قطع 
می توان گف��ت آنکه مرکز آمار ای��ران در زمینه 
آمارهای پایه نظیر سرشماری ها و آمارگیری های 
نمونه ای، صاحب تجربه و سابقه و نیروی انسانی 
ورزیده است اما در زمینه آمارهای پولی، اعتباری، 
مالی، تراز پرداخت ها، ارزی، جریان وجوه و امثال 
آن ظرافت ها و گس��تردگی های وسیعی وجود 
دارد که به لحاظ تعریفی ظرفیت های الزم برای 
این آمارها در مرکز آمار ایران وجود ندارد. شاید 
هم  ممکن و معنادار نباشد که این امور در حوزه 
کار مرکز آمار ایران تعریف شود. اگر چه ممکن 
اس��ت بخش هایی از این زمینه ها بدون توجه به 
عمق و ظرافت کار در حوزه قانونی وظایف مرکز 
آمار ایران هم قرار گرفته باشد. استدالل اصلی در 
این زمینه آن اس��ت که آمارها و اطالعات پولی 
اوال بسیار وسیع و گسترده است و ثانیا دستگاهی 
باید متولی آن باش��د که دسترسی مستقیم به 

ذخیره اطالعاتی بانک ها و بنگاه ها در این حوزه ها 
داشته باشد. به دش��واری می توان تصور کرد که 
مرکز آمار ایران اوال یک چنین دسترسی وسیعی 
داشته باشد و ثانیا بتواند ظرفیت های الزم برای 
تهی��ه و تدارک آم��ار پولی با کیفی��ت، بهنگام، 
دقیق و تاریخ دار را تهیه کند. امروزه شبکه های 
اطالعاتی بانک ها و موسسات مالی بسیار پیچیده 
و اندازه های آن خارج از ابعاد تصور انسانی است و 
پروتکل های سخت و سنگینی بر نحوه دسترسی 
به الیه های مختلف زیرس��اخت های آن حاکم 
است. غلبه بر مشکالت دسترسی برای دستگاه 

مرکزی آمار بسیار دشوار به نظر می رسد. 
نظارت بانک مرکزی ب�ر بانک های داخلی 
موضوعی اس�ت که این روز ه�ا بحث داغ 
بسیاری از رسانه هاس�ت، به نظر شما این 
سیس�تم نظارتی ت�ا چه ان�دازه قدرتمند 

است؟ 
به نظر بنده موضوع اصلی و عمده نظام بانکی 
کش��ور قبل از نظ��ارت، تنظیم اس��ت. موضوع 
نظارت معموال بعد از تنظی��م )تدوین قوانین و 
مقررات( مطرح می شود. اگر این گونه نگاه کنیم 
آنگاه باید پذیرفت که ما در زمینه تنظیم مقررات 
و قوانین و طراحی نظام بانکی از بابت ماموریت، 
وظایف و ساختار دچار ضعف و مشکالت اساسی 
هستیم. اگر به وضعیت جاری نظام بانکی نگاهی 
بیندازید مالحظه خواهید کرد کشور دارای انواع 
بانک های تجاری، بازرگانی، تخصصی، منطقه ای 
و توس��عه ای، س��رمایه گذاری و انواع موسسات 
غیربانکی است، اما وظایف و ماموریت های این 
مجموعه ها خصوصا در حوزه تجهیز و تخصیص 
منابع درست تعریف نشده اس��ت و تفاوت های 
قابل توجهی از بابت وظای��ف و ماموریت ها بین 
این بانک ها وج��ود ندارد و نظ��ام بانکی از بابت 
ماموریت ها باید مورد بازنگری واقع شود. ساختار 
موجود نظام بانکی کشور تا حدود زیادی متاثر 
از ابهامات و سردرگمی های بانکداری غیر ربوی 
و مشارکتی از یک طرف و قواعد بانکداری جامع 
)به مفهوم universal( مسلط در سه دهه قبل 
از طرف دیگر اس��ت. امروزه قوانی��ن و مقررات 
حاکم در نظام بانکی به فراخور وضعیت و شرایط 
کالن اقتصاد و مستمرا در معرض بهبود و اصالح 
ق��رار دارد. این اص��الح و بهب��ود به خصوص در 
وضعیت پ��س از بحران مالی و اقتصادی س��ال 
2008 در اغل��ب کش��ورها اتفاق افتاده اس��ت. 
متاس��فانه در کش��ور ما نه نظام قانونگذاری از 
چابکی و س��رعت و یکدس��تی و تخصص الزم 
در این زمینه های حس��اس برخوردار است و نه 
اعتقاد چندانی به اس��تفاده از تجارب دیگران و 
اصالح و بهبود نظام بانکی مطابق تجارب جهانی 
وجود دارد. به این ترتی��ب بنده در حوزه نظارت 
اصال ورود نمی کنم، چرا که مش��کل اصلی را در 
حوزه تنظیم می بینم. اگ��ر قوانین و مقررات در 
این زمینه ها دچار اش��کال باش��د، آنگاه به طور 
طبیعی اصالح نظامات نظارتی نمی تواند گشایش 

چندانی در نظام بانکی ایجاد کند. 
اگر بخواهیم یک بررسی کلی از دوره های 
مختلف مدیریت�ی بانک مرکزی داش�ته 
باشیم به نظر شما شاخص ها و ویژگی های 
مهم و قابل ذک�ر در این س�ال ها چه بوده 

است؟ 
به جرأت می توان گفت بانک مرکزی جز در دو 
مقطع یکی سال های 74-1372 و یکبار در دوره 
دولت نهم و دهم، همواره به نحو موثری توانسته 
اس��ت نظم پولی کش��ور را در ش��رایط پرتالطم 
بیرونی حف��ظ کن��د. گرفتاری ه��ای مربوط به 
سال های 74-1372 تا حدود زیادی به بازسازی 
خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی و حجم زیاد 
اس��تقراض خارجی مربوط بوده اس��ت اما ریشه 
مش��کالت و بی انضباطی پولی دولت های نهم و 
دهم را  باید در بی سیاستی مطلق در حوزه پول و 
بانک دانست که گرفتاری های نظام بانکی کشور 
در ش��رایط حاضر فقط جلوه ای کوچ��ک از این 

بی سیاستی ها بوده است. 
مدیری�ت جدید بان�ک مرک�زی را چطور 
ارزیاب�ی می کنی�د؟ چش�م اندازهای آتی 
این بانک با توجه به ش�رایط فعلی چگونه 

خواهد بود؟ 
همان طور که عرض ک��ردم مدیریت جدید 
بانک مرکزی طی دوره کوتاه گذش��ته توانسته 
اس��ت به نحو مطلوبی در زمینه کاهش تورم و 
ایجاد ثب��ات در بازارها اقدام کند. چش��م انداز 
آین��ده از باب��ت عوام��ل بیرون��ی و محیط��ی 
اثرگذار ب��ر حوزه سیاس��ت گذاری پولی، ارزی 
و اعتب��اری بانک مرک��زی نی��ز در صورتی که 
ش��وک بزرگی اتفاق نیفتد، باز و روشن است. 
یکی از موضوعات اساسی در حوزه وظایف بانک 
مرکزی، رویکردهای تنظیم��ی � نظارتی ناظر 
بر نظام بانکی و اعتباری کش��ور است که متاثر 
از بی سیاس��تی های گذش��ته دچار آشفتگی و 
گرفتاری های عمیقی است. ش��اید الزم باشد 
بانک مرکزی نیرو و انرژی بیش��تری در حوزه 
بازس��ازی نظام بانک��ی کش��ور و رویکردهای 
مقررات��ی بانک ه��ا اختصاص ده��د. موفقیت 
بانک مرکزی در این زمینه در آینده نه چندان 
دور مالک و ضابط��ه ارزیابی درج��ه موفقیت 
 بانک مرک��زی در ایف��ای وظایف خ��ود تلقی 

خواهد شد. 
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بانک های مرکزی، اسیران 
کلیشه های دولتی 

بانک های مرکزی در دولت های مختلف نقش��ی 
مهم در توسعه اقتصادی ایفا می کنند. با این وجود، 
بنا بر مدل های اقتصادی که در دولت های مختلف 
اعمال می ش��ود، وظایف بانک های مرکزی متنوع 
است. در اغلب مدل های سنتی و کاماًل وابسته به 
دولت، بانک های مرکزی چند وظیفه اصلی دارند؛ 
حف��ظ ثبات نرخ ارز، اعطای وام، کنترل اعتبارات 
و. . . اما در دولت های توس��عه یافته تر و غیر سنتی، 
وظایف بانک مرکزی بس��یار گس��ترده تر و دامنه 
فعالیت هایش وس��یع تر اس��ت. افزایش اشتغال و 
تولید، حمای��ت از مجموعه های اقتصادی، کمک 
به ارتقای شاخصه های رشد و مواردی مشابه نه به 
شکل حرف بلکه به شکل عملی توسط بانک های 
مرکزی در کشورهای توسعه یافته انجام می شوند. 
بنا بر گزارش رویترز عمده توجه بانک های مرکزی 
در اتحادی��ه اروپا روی حفظ ثب��ات ارزش یورو و 
توسعه همکاری های اقتصادی متمرکز است. این 
در حالی است که در کشورهای کمتر توسعه یافته، 
مشکالت بانکی از جمله انحصاری بودن بانک های 
مرک��زی به ش��کل دولتی، فرصتی برای توس��عه 

ایجاد نمی کنند. 

آرژانتین؛ تحوالت گسترده نظام بانکداری 
بانک مرکزی آرژانتین نمونه خوبی از تحول نظام 
بانکداری مرکزی و تغییر در بازخورهای اقتصادی 
محسوب می ش��ود تا 10 سال پیش سیاست های 
بانک مرک��زی آرژانتین چندان غیر س��نتی نبود. 
انحصاری بودن خدمات و سیاس��ت های اقتصادی 
بانک مرکزی به شکل دولتی باعث شده بود، این 
بانک چندان تأثیر مثبتی بر توسعه کشور نگذارد. 
ام��ا تروی��ج فرهنگ توس��عه در ط��ول یک دهه 
گذشته باعث شد، بانک مرکزی تحولی چشمگیر 
را تجربه کرده و از انزوای دولتی خارج شود. نقطه 
آغ��از این تحول به س��ال 2003 و بح��ران مالی 
در آمریکای جنوبی باز می گردد. فش��ار مضاعفی 
که بان��ک مرکزی آرژانتین در ح��ال تالش برای 
حفظ ن��رخ ارز و کنترل بازارهای داخلی داش��ت 
باعث طرح ریزی مقدمات تحول اقتصادی در این 
کشور شد. اعطای نقدینگی و اعتبار به بخش های 
خصوص��ی و تقویت زیرس��اخت های توس��عه در 
بخش خصوصی، حمایت از استراتژی دولت مبنی 
بر حفظ مش��اغل و کنترل نرخ بیکاری، گسترش 
بازارهای مالی داخلی و خارجی و افزایش انعطاف 
در قوانی��ن برای توس��عه همکاری ب��ا بخش های 
تولی��د غیر دولتی و ایجاد اش��تغال در بخش های 

خصوصی از جمله همین تالش ها است. 

نیجریه؛ بانکداری بومی با روش های غیر بومی 
گرچ��ه اغل��ب کش��ورهای آفریقای��ی در حال 
توس��عه، تالش دارن��د زیرس��اخت های اقتصادی 
خود را توس��عه دهن��د. اما نیجریه از نخس��تین 
کش��ورهایی بود ک��ه روی روش ه��ای بانکداری 
حساس��یت نش��ان داده و برای ارتقای آنها تالش 
کرد. ب��ه طور کل��ی بانک��داری در نیجریه به دو 
ش��کل بوم��ی  )100درصد تحت نظ��ر دولت( و 
غیر بومی  )تا 60درصد غیر دولتی( اداره می شوند. 
نفوذ دولت نه تنه��ا روی بانک مرکزی، بلکه روی 
سیس��تم بانکداری این کشور کاماًل مشهود است. 
اما نکته مهم اینجاس��ت که دولت نیجریه از سال 
2001 تاکن��ون قوانین اصالح��ی متعددی برای 
کاهش تأثیر انحصاری بودن بانک ها برای توس��عه 
اقتصادی به تصویب رس��انده اس��ت. قوانینی که 
باعث ش��ده اند، بانک های بوم��ی روش های مدرن 
و غیر بوم��ی در پی��ش گرفته و زیرس��اخت های 
اقتصادی نیجریه را بهبود بخشند. یکی از اقدامات 
تحسین برانگیز بانک مرکزی نیجریه در سال های 
اخی��ر، اصالح واح��د پول و تالش ب��رای افزایش 
ارزش آن بوده اس��ت. سرمایه گذاری در طرح های 
خصوص��ی و مدیریت بدهی ه��ای دولتی از دیگر 
تالش ه��ای بانک مرکزی برای توس��عه اقتصادی 

این کشور محسوب می شود. 

 آلمان؛ قدرتی که سال هاست حفظ شده 
بانک مرک��زی آلمان در س��ال 1957 به عنوان 
نخس��تین بان��ک مس��تقل جه��ان ک��ه قوانین و 
مقررات تعریف ش��ده ای داش��ت، تأس��یس ش��د. 
رویکرد این بانک از ابتدا ضدتورمی بود. رویکردی 
که ش��اید حاصل خاطرات آشفتگی های اقتصادی 
و بحران های مالی آلمان در طول سال های پیش 

بود. 
ب��ا کمک همی��ن رویک��رد آلم��ان نه تنها بین 
قدرتمندان منطقه قرار گرفت، بلکه در نیمه دوم 
قرن بیس��تم، بانک مرکزی آلمان ب��ا اقتدار لقب 
قدرتمندتری��ن بانک مرکزی اروپ��ا را از آن خود 
ک��رد. این اقتدار و قدرت در طول س��ال ها حفظ 
ش��د و هم اکنون، قدرت اقتص��ادی بانک مرکزی 
آلمان در سراس��ر اتحادیه اروپا مثال زدنی است. 
دانی��ال ش��وارتز، عضو ارش��د مؤسس��ه مطالعاتی 
اقتصاد بین الملل و استاد دانشگاه اقتصاد هاروارد، 
مهم تری��ن عوامل موفقیت بانک مرکزی آلمان در 
بخش توس��عه اقتصادی را تأکید بانک مرکزی بر 
حفظ ارزش پول، کنترل نرخ تورم، و استقالل در 

عین وابستگی می داند. 
شوارتز معتقد است، گرچه بانک مرکزی آلمان 
در طول چنددهه گذش��ته از اتفاقات سیاس��ی و 
دیپلماس��ی کلی دول��ت آلمان تأثی��ر گرفته، اما 
اس��تقالل رأی مدیران این بانک باعث ش��ده در 
مواق��ع بحرانی ضرره��ای مال��ی جبران ناپذیر را 
متحمل نش��ود. ب��ه تعبیر ش��وارتز، بانک مرکزی 
آلمان نقش��ی مانند سیس��تم گردش خ��ون ایفا 
می کند، در واقع، این بانک ش��اهراه های متعددی 
برای انتق��ال وجوه دارد نق��ش مهمی در کنترل 

فشارهای مالی در اقتصاد آلمان، برعهده دارد. 

آزموده

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت 
عباس نعیم امینی

بانک مرکزی همواره به عنوان یک نهاد تاثیر گذار در سیاست گذاری 
برای پیش�برد اهداف کالن اقتصادی مطرح اس�ت. ب�ه غیر  از حبس 
اطالع�ات آماری ک�ه موضوعی مهم و اساس�ی در فض�ای اقتصادی 

کش�ور محس�وب می ش�ود و به عنوان چراغ راه فعاالن اقتصادی در 
امر تصمیم گیری و برنامه ریزی به ش�مار م�ی رود، موضوع مدیریت و 
سیاست گذاری بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و رشد 
موسس�ات مالی غیر مجاز مدتی اس�ت به عنوان بحث داغ رس�انه ها 
و فض�ای عموم�ی جامعه مطرح می ش�ود. ب�ا فروکش کردن نس�بی 

هجمه های رسانه ای در این رابطه در گفت وگو با دکتر هادی مهدویان 
کارش�ناس اقتص�ادی و ام�ور بانکی برخ�ی از این مس�ائل به صورت 
بنیادی مورد بررس�ی قرار گرفت. وظای�ف و نقش تعیین کننده بانک 
مرکزی در هدف گذاری و اجرای سیاست های اقتصادی موضوع اصلی 

گفت وگوی ما با او است که در ادامه می خوانید. 

در گفت وگوی »فرصت امروز« با هادی مهدویان بررسی می شود

نقش تعیین کننده بانک مرکزی در سیاست های اقتصادی

براس��اس قوانین و مقررات جاری و حاکم بانک مرکزی و در رأس آن 
رکن سیاس��ت گذاری این بانک یعنی ش��ورای پول و اعتبار تنها مرجع 
تعیین نرخ بهره یا به عبارتی نرخ های س��ود بانکی است، اما در عمل به 
دالیل مختلف این نقش مطلوب اجرا نمی شود. نخستین گرفتاری بزرگ 
در زمینه نرخ های بهره یا سود موضوع نگاه بانکداری بدون ربا به موضوع 
نرخ است. قوانین و مقررات جاری و یکسان پنداری بهره و ربا منشأ اصلی 
گرفتاری مفهومی و به تبع آن مش��کالت اجرایی در زمینه کارکرد نرخ 
بهره یا سود در الیه های مختلف نظام مالی و بانکی کشور حسب ترکیب 

محدب بازدهی � ریسک در ابزارها و عملیات مالی است. 
اگرچه قدم��ت و پایداری این خلط مفهومی در نظام پولی و بانکی و 
حتی مالی کشور، نظام مالی و بانکی را دچار سرکوب و ناهنجاری و عدم 
حساسیت به شرایط بازار )خصوصا در نظام تخصیص( و لذا سلطه دولت 

و کم اثر شدن عوامل بازار بر این حوزه و امور کرده است. 
توجه به این مطلب اساس��ی ضروری است که هر جا از ساختار نظام 
نرخ های سود یا بهره صحبت می کنیم منظور یک ساختار سطح بندی 
شده در الیه های مختلف نظام بانکی و پولی است که براساس آن نظام 
تجهیز و تخصیص و بالمال حاشیه های سود آن الیه خاص و نیز نحوه 
رقابت اجزاء و عناصر آن الیه و چگونگی مقابله با انحصار و تبانی در آن الیه 
تعیین تکلیف شده است. بنابراین صحبت از یک معماری دقیق و ظریف 
اس��ت که در صورت کم توجهی به الزامات آن، یا فلسفه وجودی بعضی 
از الیه های این سیستم مورد پرسش واقع می شود یا فعالیت موسسات 

در برخی الیه ها صورت غیررسمی و بعضا غیرقانونی به خود می گیرد. 
بانک مرکزی و رکن شورای پول و اعتبار آن یگانه مرجع تعیین نرخ های 
سود بانکی است. اگرچه مصوبات بانک مرکزی در این زمینه  باید به تایید 
رییس جمهور برسد. غالبا بانک های مرکزی در تعیین نرخ های بهره به دو 
موضوع توجه اساسی دارند؛ نخست وضعیت سیکل اقتصاد کالن و دوم 
چارچوب سیاست گذاری پولی که غالبا متاثر از مولفه انتظارات تورمی، 
ش��کاف تولید و اعتماد سرمایه گذار است. بانک های مرکزی باید در این 
زمینه ها صاحب تحلیل روشن و شفاف، روش ارتباط و گفت وگوی صریح 

با بازارها، دولت، قانونگذار و فعاالن بازار باشند. 
غالبا تاثیرگ��ذاری بانک های مرکزی بر نرخ های بهره بازار به ش��یوه 
غیرمس��تقیم و از طریق اعالن اجزای سیاس��ت پولی موثر می ش��ود و 
بانک های مرکزی از مداخله مستقیم در این زمینه خودداری می کنند، 
اگرچه سیاس��ت  انتش��ار اوراق بدهی دولت و مداخله بانک مرکزی در 
خریدوفروش و ترکیب )بلندمدت / کوتاه مدت( این اوراق در پرتفوی خود 
نقش عمده ای در شکل دهی نرخ های بازار و ترکیب منحنی بازدهی بازار 

)yield curve کشور( ایفا می کند. 
در کشور ما وضعیت به گونه متفاوتی است زیرا نه نرخ بهره به مفهوم 
متعارف آن در اقتصاد کش��ور کارکرد طبیعی و کالن خود را دارد و نه 
جریانات مالی به صورت س��یال متاثر از این نرخ ها در بازارهای مختلف 
پول��ی و مالی و دارایی و بازارهای داخلی و خارجی جریان پیدا می کند. 
به عبارت دیگر تحوالت ناظر بر نرخ های سود بانکی براساس سیاست های و 
تحلیل های بانک مرکزی و از طریق تقویت و تضعیف نظام انگیزشی طرف 

عرضه منابع )از جانب سپرده گذاران بانک ها( با توجه به جریان و فشار وارد 
بر منابع و مصارف بانک ها صورت می پذیرد و ممکن است سیاست های 
پولی بانک مرکزی از بابت حجم های مورد نظر برای پول بس��یط و پایه 
پولی، پول داخلی/ خارجی و امثال آن در سیاست گذاری نرخ، یا مغفول 
باشد یا تحت الشعاع قرار بگیرد؛ اگرچه این گونه هدف گذاری بانک مرکزی 
علی النهایه نرخ های سود را به صورت همسو یا غیرهمسو تحت تاثیر قرار 
می دهد. در هر صورت چارچوب سیاس��ت گذاری پولی بانک مرکزی بر 
مبنای نرخ های تورم )واقعی و انتظاری(، نیاز اقتصاد ملی به نقدینگی و 
عمدتا هدف گذاری کل های پولی انجام می شود و تصمیم سازی مربوط 
به نرخ های سود بانکی بعضا همس��و یا غیرهمسو با هدف گذاری فوق، 
گاهی منفعالنه نسبت به تحوالت سایر بازارها، و گاهی تحت تاثیر فشار 
و البی های قدرت صورت می پذیرد. به طور طبیعی سیاست هدف گذاری 
کل های پولی بانک مرکزی از طریق بسط و قبض تراز واقعی پول نرخ های 
بهره و ارز را متاثر می س��ازد اما تحوالت اقتصادی و سیاسی و البی های 
اثرگذار بر دو متغیر نرخ بهره و ارز به گونه ای نیست که الزاما هماهنگی 
و تطاب��ق الزم بین روند کل  ه��ای پولی، تراز واقعی پول و نرخ های بهره 
و ارز بهینه را در بازارها تضمین کند. به همین ترتیب  باید آثار تاخیری 
سیاست های غلط یا بی سیاستی های گذشته در زمینه پول و اعتبار را در 
اثر بخشی بر این دو متغیر به حساب آورد. به این ترتیب ناهماهنگی ها 
و عدم تطابق ها در اجزای این سیاست ها به طور طبیعی ناترازی در نرخ 
ارز و گرفتاری ناش��ی از تاثیر نرخ بهره بر ترازنامه و سود و زیان بانک ها 
را به دنب��ال دارد که این به نوبه خود فض��ای جدیدی برای فعالیت های 

سوداگرانه مالی ایجاد می کند. 
بانک مرکزی در ماه های گذشته به درستی هدف اصلی سیاست های 
پولی خود را کنترل و کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازارها قرار داده بود 

و تا حدود زیادی در این زمینه موفق عمل کرده بود. 
اما با توجه به انباشت نقدینگی و برنامه هایی که از گذشته در دست 
دولت باقی مانده )هدفمندی یارانه ها یا حتی برنامه مسکن مهر( ممکن 
است بانک مرکزی قادر نباش��د سطح تورم را در آستانه های مطلوب و 
قابل تحمل کنترل کند. به این ترتیب ممکن است در فاصله ای نه چندان 
دور مقام پولی ناچار شود تا زمان تخلیه کامل آثار تورمی سیاست های 
غلط گذش��ته و بازبینی کامل برنامه های به جا مانده به گونه ای سیاست 
شاخص بندی نرم در اقتصاد ملی را طراحی و اجرا کند. اگر به هر دلیل 
تورم ساختاری و نهادینه شده باال در اقتصاد ملی در سطوح مطلوب پایین 
و قابل تحمل کنترل پذیر نباشد، آنگاه به ناچار باید نوعی شاخص بندی نرم 
در اقتصاد ملی پیاده سازی شود. براساس این سیاست اگر قرار باشد تناسب 
مطلوبی بین نرخ های بهره و تورم برقرار باشد و چرخه تورم، نقدینگی، 
نرخ های بهره در حوزه پولی فعال باشد، آنگاه به ناچار  باید نرخ ارز، نظام 
بودجه ای، سیاست های درآمدی، تامین اجتماعی، استقراض خارجی و 
بس��یاری دیگر از ابعاد اقتصاد ملی با درصد مش��خصی از نرخ تورم باال 
شاخص بندی شود تا از ایجاد نوسانات ناهنجار و سنگین و ناهماهنگ در 
متغیرهای اقتصادی و فعالیت های سوداگرانه برهم زننده ثبات اقتصادی 

کشور پرهیز شود. اما این مطالب خارج از بحث حاضر است. 

ساختار سطح بندی شده در الیه های مختلف نظام بانکی



حل مهم ترین ایراد طراحی آیفون 
به گزارش بیزینس اینسایدر، اگر به 
پشت گوشی آیفون نگاه کنید متوجه 
دو نوار پالستیکی خواهید شد که در 
باال و پایین آن کشیده شده است. این 
نوار سفید در تمام مدل های آیفون اعم از 5S، 5 و 6 وجود 
دارد و در واقع آنتن آیفون است و اگر اپل برای این قسمت 
از پالستیک استفاده نمی کرد، امواج رادیویی قادر نبودند از 
قاب فلزی گوشی عبور کرده و سیگنال ها را دریافت و ارسال 
کنند.  اما به نظر می رسد اپل در حال پیدا کردن راهی برای 
تغییر این نوار به منظور بهبود طراحی ظاهری آیفون است. 
این شرکت در طراحی جدیدی که به تازگی به ثبت رسانده، 
برنامه هایی را برای ساخت یک ماده فلزی کامپوزیتی جدید 
که حس و ظاهر فلز را به کاربر القا می کند، ارائه کرده است. 
این ماده فلزی به اندازه کافی ش��فاف است تا فرکانس های 
رادیوی��ی از آن عب��ور کند. این ایده باعث خواهد ش��د که 
طراح��ی آیفون به طور کامل از فلز باش��د بدون اینکه روی 

آنتن دهی گوشی خللی وارد شود. 

ارائه حافظه فلش 55 نانومتری 
رویترز،  گ��زارش  به 
س��یلیکون استوریج 
تکنولوژی با همکاری 
گلوب��ال فاندریز اق��دام به ارائه فن��اوری حافظه فلش 55 
نانومتری کرده است. این حافظه ها در ساخت کارت های 
هوشمند و میکروکنترلرها کاربرد دارد. سیلیکون استوریج 
تکنولوژی از ش��رکت های اقماری میکروچیپ  تکنولوژی 
اس��ت. ش��رکت میکروچیپ تکنولوژی یکی از پیش��روان 
تولی��د سیس��تم های میکروکنترلر اس��ت ک��ه از طریق 
ش��رکت اقماری خود، س��یلیکون اس��توریج تکنولوژی و 
گلوب��ال فاندریز روی تولید فن��اوری حافظه های غیرفرار 
 55 نانومتری فعالیت دارد. کیفیت پردازش��گر مبتنی بر
 SuperFlash ب��ا اس��تاندارد JEDEC م��ورد ارزیابی 
 قرار گرفته اس��ت. این محصول تم��ام الزامات گرید یک

 AEC-Q100 را ب��رآورده کرده اس��ت. این محصول در 
دمای 40- تا 125 درجه س��انتیگراد نیز فعالیت داش��ته 
و در ص��ورت کار در دمای 100 درجه کلوین تا 20س��ال 
عمر خواهد داش��ت. مارک رتین، از مدیرات س��یلیکون 
اس��توریج تکنولوژی می گوید: »حافظ س��وپرفلش برای 
اس��تفاده در کارت های هوش��مند، ادوات سیس��تم روی 
تراش��ه و میکروکنترلره��ا، یک قطعه اس��تاندارد اس��ت. 
گلوبال فاندریز یک ش��ریک بزرگ در این حوزه اس��ت. ما 
تاکنون با مش��تریان مختلفی در بازار تعامل داشته ایم. ما 
خوش��حالیم که با گلوبال فاندریز همکاری داریم.« گرگ 
بارتل��ت، از مدیران گلوبال فاندریز، می گوید: »ش��رکت ما 
دریافته ک��ه حافظه های فلش ارزان قیمت نیاز اصلی بازار 
است. همکاری مشترک ما با سیلیکون استوریج تکنولوژی 

به ارائه فناوری سوپرفلش 55 نانومتری ختم می شود.«

سریع ترین دوچرخه جهان 
به گزارش بلومبرگ، 
دانش��گاه  محقق��ان 
دلف��ا در هلن��د ب��ا 
هدف افزایش س��رعت حمل ونقل، دوچرخه ای را طراحی 
کرده اند که به عنوان س��ریع ترین دوچرخه جهان شناخته 
شده است. س��رعت دوچرخه س��واری در شهر کپنهاگ، 
یکی از بزرگ ترین ش��هرهای دوچرخه سواری جهان، 16 
کیلومتر بر س��اعت اس��ت. حال تصور کنید بدون صرف 
انرژی بیش��تر این س��رعت چهار برابر افزایش یابد.  گروه 
Human Power در دانش��گاه دلف��ت هلند، دوچرخه 
»VeloX« را ارئ��ه کرده ان��د ک��ه دارای رکورد س��رعت 
133/78 کیلومتر بر ساعت )بیش از 80 مایل بر ساعت( 
است. سومین مدلVeloX، در سال 2013 در کوهستان 
بتل )Battle Mountain( نوادا رکورد برجا گذاش��ت.  
مجموع��ه دوچرخه ه��ای پرس��رعت VeloX فقط برای 
مسابقات سرعتی جهانی و دوچرخه سواران خاص طراحی 
شده اس��ت. محققان از ورزش��کاران منتخب ویژه که در 
دانش��گاه آمستردام آموزش دیده اند برای ثبت رکوردهای 
خود استفاده می کنند. مدل سه چرخه Velo Tilt برای 
دوچرخه س��واران معمولی طراحی شده و ثابت تر از سری 
VeloX بوده و می تواند به سرعت 60 کیلومتر در ساعت 
برسد. ویژگی خاص  این مدل، بدنه  صندوقدار آن است که 
به دوچرخه سوار اجازه قراردادن وسایل روزمره و مورد نیاز 

خود را داده است. 

فاصله عمیق درآمد سرانه در ایران با کشورهای منطقه
بانک جهانی در فهرس�تی، کش�ورهای 
جهان را به لحاظ درآمد سرانه تقسیم بندی 
کرده بود. در این تقسیم بندی کشورهایی 
ک�ه تولید س�رانه در آنها ی�ک هزار و 45 
دالر یا کمتر باشد، کم درآمد؛ کشورهایی 
که تولید س�رانه در آنها بیش از یک هزار 

و 45 ت�ا 12 هزار و 746 دالر باش�د، میان 
درآمد و کش�ورهایی که تولید س�رانه در 
آنه�ا بی�ش از 12 هزار و 746 دالر باش�د، 

پردرآمد دسته بندی شده اند. 
همچنین 4 هزار و 125 دالر، مرز درآمد 
متوس�ط رو به باال و متوس�ط رو به پایین 

در گ�روه »میان درآمده�ا« در نظر گرفته 
شده است. 

به ای�ن ترتیب ای�ران با درآمد س�رانه 
س�االنه 4 ه�زار و 520 دالری )برمبن�ای 
گ�زارش بانک جهانی( جزو کش�ورهای با 
درآمد متوسط رو به باال به شمار می آید. 

دول��ت اعالم کرده که 2.5 میلی��ون نفر بیکار داریم. برای خ��روج از بحران بیکاری 
چند راهکار داریم. 

راه اول
یکی از راه های موثر برای حذف بیکاران این است که مقاطع تحصیلی را همین طور 
زیاد کنیم! آنهایی که مدرک لیسانس ش��ان را می گیرند بتوانند بدون کنکور به مقطع 
ارشد وارد شوند، ارشدها به دکترا، دکتراها به فوقش، فوقی ها، فوق فوقش و همین طور 

زگهواره تا گور دانش بجوی و بپوی و بگوی و...! 

راه دوم
مدت زمان تحصیل دانشجویان را افزایش دهیم! این یک روش موثر برای رسیدن به 
هدف جلوگیری از بیکاری است! مثال با افزایش مدت زمان تحصیل از 12 سال به 18 
سال و اختصاص شهریه برای مدت تحصیل، هم متقاضیان کار دیرتر به بازار کار وارد 

می شوند و هم اینکه دولت از این طریق درآمد زایی می کند. 

راه سوم
کمی حرف های قشنگ و معنی دار بزنید و سعی کنید که حرف های تان را در اینترنت 
پخش کنید، س��پس منتظر صداوسیما باش��ید تا با شما تماس بگیرد. تاکنون بیش از 
100 نفر از مهمانان برنامه های زنده صداوسیما از همین طریق جذب بازار کار شده اند. 

راه چهارم
یک حرکت عجیب انجام دهید و س��پس ویدئوی آن را در یوتیوب و وایبر و تلگرام 
پخش کنید! سپس منتظر بازی در سریال های صداوسیما شوید. مثال »شیب، بام و...« 

یا »تک دیل من رو بریدی!« و... 

راه پنجم
نویسنده شوید! یکی از راه های مهمی که یک فرد می تواند خود را از چنگال بیکاری 
رهایی بخش��د و تصور کند که کار دارد، نویس��ندگی است! نویسندگان در طول تاریخ 

همیشه فکر می کردند که آدم های پرکاری هستند. 

راه ششم
یکی دیگر از روش های خوبی که دولت می تواند از آن اس��تفاده کند و جوانان را از 
بیکاری رهایی دهد این اس��ت که همه متقاضیان را سرکار بگذارد! این روشی مرسوم 
در مناطق مختلف دنیاست. به این صورت که به آنها وعده و وعید های عجیب و غریب 
داده می ش��ود و آنها به شدت س��رکار می روند و این موضوع هم موجب شادمانی مردم 

شده و هم اینکه کلی آدم از بیکاری رها می شوند و سرکار می روند. 

راه هفتم
کارشناس��ان راه ششم را پردردسر ترین و خطرناک ترین می دانند! این راه جست وجو 
برای کار و ش��غل اس��ت! از آنجایی که به نتیجه ای نمی رسید و بر عبث خواهید پایید 
)فع��ل آینده از مص��در عبث پاییدن(، بی خیال این راه ش��ده و هم��ان راه های باال را 

امتحان کنید. 

هزاران تن از مردم یونان با برگزاری تجمعی مقابل پارلمان در آتن از الکسیس سیپراس خواستند تا در مقابل فشارهای وام دهندگان بین المللی مبنی بر پذیرش ریاضت 
اقتصادی بیشتر در ازای آزاد کردن میلیون ها یورو از بسته نجات مالی، مقاومت کند. این دومین راهپیمایی ضدیورو بود که طی یک هفته گذشته در مرکز آتن برگزار شد 

و دقیقا یک روز پیش از نشست سرنوشت ساز رهبران 19 کشور حوزه یورو در بروکسل برگزار شد. 

درس��ت به خاطر دارم که چن��د روز مانده به 
چاپ نخستین شماره از روزنامه  »فرصت امروز« 
طی جلسه کوتاه با یکی از سردبیران  )که هنوز 
هم افتخار ش��اگردی نزد ایشان را دارم( صحبت 
می کردم. گرچه یک سال از آن زمان می گذرد اما 
حرف های گفته شده در آن جلسه را کامل به یاد 
دارم. چون هنوز مش��خص نبود که قرار است در 
کدام حوزه فعالیت داشته باشم، از موارد مختلفی 

با هم بحث کردیم. 
وقتی صحبت از ستون ثابت طنز شد، سردبیر 
گفت:  »طبق تصمیماتی که تاکنون گرفته شده 
قرار اس��ت س��تونی به نام خودپ��رداز در صفحه 
آخر داش��ته باش��یم که به کلی با آنچه تا امروز 
در روزنامه ه��ای مختلف به عنوان طنز اقتصادی 

منتشر شده، متفاوت است.«
ای��ن جمله توج��ه مرا بیش از پی��ش به خود 
جلب کرد و بالفاصله درباره ماهیت این س��تون 
از وی س��وال کردم. پاسخ معنی داری شنیدم که 
باید اعتراف کنم تا همین االن در گوش��ه ذهنم 
جاخ��وش کرده و بعید می دان��م به این زودی ها 
فراموش��ش کنم. او گف��ت:  »ما ب��ه دنبال این 

هس��تیم که از البه الی رفتارهای اقتصادی خود 
مردم، س��وژه ای برای طنز پی��دا کنیم که اغلب 
این رفتارها در مقابل خودپ��رداز رقم می خورد. 
به عن��وان مث��ال، قرارهای مالی ک��ه بین دو نفر 
منعقد می ش��ود یا هزینه هایی ک��ه در ازای ارائه 
خدمات به ن��ام حق الزحمه به کس��ی پرداخت 
می کنند نمونه هایی از این رفتارها هس��تند که 

می تواند دستمایه طنز قرار بگیرد.«
همان لحظه این س��وال در ذهنم نقش بست 
که آیا به راستی ما هر کاری که در جامعه انجام 
می دهیم، باید منتظر دس��تمزد باشیم؟  به بیان 
دیگر، صرف اینکه منفعتی از طرف ما به شخصی 
برسد، کافی است تا مجوز دریافت کارمزد از وی 
صادر شود؟  خوب که به این موضوع فکر کردم، 
متوجه شدم شاید ذهن جامعه در برداشت اول، 
چنین قانونی را به عنوان یک اصل اساسی قبول 
کن��د، اما نکته های ریز و ظریفی هم در این بین 
وجود دارد که تقریبا به صورت روزانه برای همه ما 
اتفاق می افتد، البته بدون رد و بدل ش��دن حتی 

یک هزاری! 
تص��ور کنی��د وقتی کس��ی از ش��ما آدرس 
می پرس��د و شما هم با طمانینه او را راهنمایی 
می کنی��د یا زمانی که پیرمردی را از یک طرف 
خیاب��ان به طرف دیگر می برید یا یکی، دو تا از 

کیس��ه های خرید را از دست یک فرد میانسال 
می گیرید و تا جایی که راه به ش��ما اجازه دهد، 
همراه��ی اش می کنی��د یا صندلی خ��ود را به 
س��المندی هدیه می دهید. . . اینها همه و همه 
از جمله همان خدمات و رفتارهایی اس��ت که 
دمش به اقتصاد بند نیس��ت. یعنی الاقل برای 
ارائه اینها کسی از کسی پول نمی خواهد. اینها 
از دسته رفتارهایی تلقی می شوند که نیاز به شم 
اقتصادی ندارد و از اعماق دل انس��ان ها نشات 
می گی��رد، البت��ه با رضایت کام��ل.  چه خوب 
بود چنین نیت ه��ای خالصان��ه ای را حتی در 
قراردادهای اقتصادی مان نیز مخلوط می کردیم. 
یک سال اس��ت س��تون طنز این روزنامه را با 
اشتیاق می خوانم. اتفاق های خنده دار اقتصادی 
و رفتارهای نابهنجاری ک��ه هر از گاهی از من 
و ش��ما س��ر می زند و خمیرمایه طن��ازان قرار 
می گیرد، قابل تأمل است. اما کسی چه می داند 
پشت این زیاده خواهی ها، حسرت ها، طمع ها و 
هزاران خواسته ای که به نوعی با سود اقتصادی 
همراه است، چه چهره های خالص و پاکی نهفته 
که ب��رای کمک بالعوض به هم ن��وع، آماده اند. 
حیف که ای��ن رفتارها را نمی ت��وان با ترازوی 
اقتصاد سنجید. اگر این طور بود دیگر هیچ کدام 
از ستون های طنز اقتصادی، خواندنی نمی شد. 

همه چیز، اقتصاد نیست

با بیکاران چه کنیم؟ 

شرکت آمازون برای ارتقای بخش نرم افزاری 
خود، در شهر مادرید مرکزی اروپایی تاسیس 

خواهد کرد. 
در ای��ن برنام��ه 30 مهندس به اس��تخدام 
در خواهند آمد که برای پش��تیبانی و ارتقای 
پایگاه ه��ای جدی��د، اطالع رس��انی  کارک��رد 
تجارت الکترونیک موسس��ه تج��اری آمازون، 

سازمان دهی خواهند شد. 
مادرید، تنها ش��هر خ��ارج از ایاالت متحده 
اس��ت که تیم حرفه ای پیشرفته ای مخصوص 
ش��رکت آم��ازون دارد. بیانی��ه ای که توس��ط 
ش��رکتی آمریکایی مرتبط با آمازون منتش��ر 
شده، این امکان را به تجار داده تا به میلیون ها 
محص��ول، از تجهیزات کامپیوت��ری گرفته تا 

لوله های آزمایش برای آزمایشگاه ها، همچنین 
مق��االت، ب��ه هم��راه برچس��ب به��ای کلیه 
محصوالت، دسترسی داش��ته باشند. بزرگان 
تج��ارت الکترونیک، تصمیم دارند بیش از 30 
نفر از افراد ارشد و مجرب را برای تشکیل تیمی 
تخصصی در رابط��ه با نرم افزار های اختصاصی 
 منحصر به شرکت آمازون به صورت انحصاری 
اس��تخدام کنند.  این گروه ک��ه روند انتخاب 
اعضای آن ش��روع ش��ده، مهندس��ان ارشد و 
پشتیبانان محصوالت و نیز مهندسان نرم افزار 

و اتوماسیون آزمون ها را در بر می گیرد.
 از این پس، ش��رکت آمازون، ارائه خدمات 
و پش��تیبانی را از سه مرکز فنی جهانی خود، 
واقع در س��یاتل )واشنگتن(، آستین )تگزاس( 

و مادرید، پیگیری خواهد کرد.
کنون��ی  دفت��ر  در  جدی��د،  امکان��ات   
درپس��وئلوی  اس��پانیا  آم��ازون-  ش��رکت 

ق��رار  دس��ترس  در  )مادری��د(   آالرک��ن 
خواه��د گرف��ت.  مدیرعامل ش��رکت آمازون 
 François" ،در اس��پانیا، ایتالی��ا و فرانس��ه
nuyts" گفت: »بیش از 600 ش��غل دائمی از 
س��ال 2011 به بعد در اسپانیا ایجاد کرده ایم، 
بیش��تر آنه��ا در دفاتر ش��رکت ها، مثل مراکز 
تدارکات��ی واقع در س��ان فرنان��دوی هنارس 
)مادرید( هس��تند.  بخش��نامه ای که تضمین 
می کند، اس��پانیا س��رمایه اس��تثنایی انسان، 
متخصص��ان مجرب و مبتک��ران فوق العاده در 
میان دانشمندان برجسته کامپیوتر و نرم افزار 
اس��ت.  »Nuyts« اف��زود: تواف��ق آمازون با 
اقتص��اد اس��پانیا، بلند مدت اس��ت و ما برای 
ادامه س��رمایه گذاری و کارآفرینی در اس��پانیا 
برنامه ری��زی کرده ای��م. افتت��اح دومین مرکز 
تدارکاتی برای حمایت از رش��د شرکت ها در 

زمره سرمایه گذاری های آینده اسپانیاست. 

برنامه های تدارکاتی موسسه آمازون در »سان فرناندو«ی مادرید 

یه روز یه روانشناس بالینی ازش خواست که یه چیزی رو نقاشی کنه. بعد از یک 
س��اعت یه کاغذ س��فید بهش تحویل داد و اصرار کرد که اون، تصویر یه خرگوش 

سفید توی هوای برفیه*.
1- حت��ی پی��ش از برگ��زاری چه��ار مزایده واگ��ذاری تیم های پرس��پولیس 
و اس��تقالل ب��ه بخش خصوص��ی نیز شکس��ت ای��ن  »صحنه آرای��ی« به وضوح 
آش��کار بود. اس��تفاده گس��ترده از این گزاره در ادبیات رس��انه ها که »اراده ای 
ج��دی جهت واگذاری ای��ن دو تیم پرطرف��دار دیده نمی ش��ود« می تواند یا از 
اخت��الف نظ��ر عمیق در میان مس��ئوالن واگ��ذاری حکایت کند یا از نداش��تن 
برنام��ه مدون خصوصی س��ازی در ح��وزه ورزش. گرچه اج��رای اصل 44 قانون 
اساس��ی و »خصوصی سازی« به عنوان یکی از برنامه های راهبردی در قالب سند 
چش��م انداز 20 س��اله کش��ور ابالغ و تعریف ش��ده با این وجود، زیرساخت های 
مورد نیاز و سیاس��ت های خرد آن در حوزه ورزش تدوین نش��ده اس��ت. وزارت 
ورزش و جوان��ان دول��ت یازدهم که به نظر می رس��د ب��ا عالقه مندی های عموم 
ورزش دوس��تان زوایای ج��دی دارد با برگ��زاری چهار مزای��ده عجیب و غریب 
تعیی��ن اهلی��ت خریداران را به نهادهای ذی ربط واگ��ذار می کند تا در نهایت تا 

مدت زمانی نامعلوم رویای خصوصی سازی این دو باشگاه متوقف شود.
 اظهارات متناقض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سازمان خصوصی 
سازی، وزارت ورزش و جوانان و خریداران غیراهل را در کنار هم بگذارید و برنده را 
از درون آن بیرون بکش��ید. مثل پرنده ای که فال حافظ تصادفی اش از درون قفس، 

تمام زندگی مخاطبان را زیر و رو می کند.
 فوتبال دوس��تان ب��از هم تس��لیم یک »ب��ازی«  نه چن��دان خطرناک دیگر 
ش��دند ت��ا فضاهای مجازی دوب��اره به آتش کش��یده ش��ود. »اگزوپری« در 
ش��ازده کوچول��و می نویس��د: »اهلی ک��ردن یعنی ایج��اد عالق��ه... اگر آدم 
گذاش��ت اهل��ی اش کنند بفهم��ی نفهمی خودش را به ای��ن خطرانداخته که 

کارش به گریه کردن بکش��د.«
2- نصراهلل س��جادی معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و مسئول 
واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس اعضای هیات مدیره این دو باشگاه را 
درس��ت در روزی معرفی کرد که مخالفان سرسخت ورود بانوان به آزادی با حضور 
در مقاب��ل محل این وزارتخانه و با باال بردن پرچم های زرد رنگ حزب اهلل لبنان از 

دلواپسی خویش در این خصوص خبر دادند. 
به نظر می رسد گزینه های جدید هیات مدیره این دو باشگاه نیز همان سیاست های 
پیش��ین وزارت ورزش در دو س��ال گذشته – بخوانید س��الیان گذشته– را دنبال 
خواهند کرد. به عنوان مثال آبی پوش��ان پایتخت که پیش از این مذاکره با استیماچ 
کروات را در دس��تور کار خویش ق��رار داده بودند به یکباره ن��ام پرویز مظلومی را 
پس از دوری دو س��اله اش از هدایت تیم های فوتبال از سبد بخت و اقبال هواداران 

بیرون کشیدند. 
Leolo/ Jean – Claude Lauzon*
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جدولامروز

درآمد سرانه )دالر(کشور 

4 هزار و 520 دالرایران

17 هزار و 190 دالرعربستان

9 هزار و 890 دالرترکیه

41 هزار و 930 دالرامارات عربی متحده

51 هزار و 355 دالرکویت

18 هزار و 620 دالرعمان

9 هزار و 900 دالرروسیه

5 هزار و 330 دالرجمهوری آذربایجان
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