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 چک بی محل
دیگر در بازار نمی خواند

از وزیر انکار؛ از گمرک اصرار

استقبال بخش خصوصی و خارجی ها از بازنگری در قراردادهای نفتی

اختالف ادامه دار مسئوالن در میزان واردات برنج

گزارش »فرصت امروز« در سومین هفته اجرای طرح چکاوک

هیچ چیزی به آن اندازه که به نظر می رسد خوب یا بد نیست

  سرنوشت شراکت را
قراردادهای جدید رقم می زند

آشناگرایی، نتیجه 
تلگرام بازی بورس بازها
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چ��ک، ورق پاره ای ک��ه به کابوس 
بس��یاری ازفعاالن بازار تبدیل شده 
بود با راه اندازی سامانه چکاوک وارد 
فصل جدیدی از مبادالت خود شده 
است.  12 خرداد ماه بود که سرانجام 
چکاوک )سامانه انتقال تصویر چک( 
در نظام بانکی کش��ور عملیاتی شد و 

پس از چند بار اج��رای ناموفق آن در 
برخی شهرها از جمله تهران، به طور 
رسمی و سراس��ری آغاز به کار کرد. 
هم��ان روز وعده دادیم ک��ه به زودی 
به می��ان فعاالن ب��ازار خواهیم رفت 
تا می��زان رضای��ت آنه��ا را از اجرای 
طرح چکاوک جویا ش��ویم. رونمایی 

از س��امانه چ��کاوک را بای��د یکی از 
مهم ترین تحوالت در نظام بانکی تلقی 
کرد. افزایش نگران کننده چک های 
برگش��تی در چند س��ال گذشته به 
کابوسی تبدیل ش��ده بود که فعاالن 
بازار را که ناچار به دادوستد از طریق 

چک بودند، آزار می داد. 
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 سال هاسـت که علم روباتیک در سراسر جهان به یکی از رشته های محبوب و جذاب 
تبدیل شده و مخترعان زیادی از دستاوردهای خود رونمایی کرده اند. ژاپنی ها هم که 

کشور پیشرو در این صنعت هستند اخیراً از روبات هایی رونمایی کرده اند 
که شـباهت زیادی به انسان دارند و می توانند در انجام کارهای روزمره و 

نجات انسان ها در مواقع اضطراری کمک کنند. 

نخستین ماشین احساساتی عرضه شد

»فلفل« هوشمندترین روبات جهان 

گزارش »فرصت امروز« از اصول برندینگ شرکت های هواپیمایی

هواپیمایی های ایرانی خاطره سازی نمی کنند

روزهای سروری آش
 گزارش »فرصت امروز«

از چگونگی مدیریت آشکده
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رییس جمه��وری با بی��ان اینکه دول��ت باید در 
مسیری حرکت کند که تسهیالت الزم برای ورود 
فعال بخش خصوص��ی و غیردولتی در عرصه کار و 
تالش مهیا شود، گفت: دولت یازدهم برای احیای 
اقتصاد کشور، به بخش خصوصی و غیردولتی اعتماد 

دارد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جهوری، 
حجت االس��الم حس��ن روحانی رییس جمهور در 
ضیافت افطار اصناف، کارآفرینان و خیرین با اشاره 
به اینکه دولت نسبت به فعالیت بخش خصوصی و 
کارآفرینان توجه جدی دارد، اظهارداش��ت: دولت 
تدبیر و امید در تمام سفرهای استانی با کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی دیدار داش��ته که هر کدام از این 
جلس��ات موجب خیر و برک��ت و فراوانی برای آن 
استان بوده است، ضمن اینکه در سفرهای خارجی 
و منطقه ای نیز با کارآفرینان ایرانی و سرمایه گذاران 
کشور میزبان جلساتی گذاشته و از همان جلسات، 
سرمایه گذارانی به کش��ورمان آمده و برای فعالیت 

اقتصادی اعالم آمادگی کردند. 
روحانی گفت: تم��ام موفقیت های دولت طی دو 
سال اخیر به خاطر حضور و حمایت مردم و خانواده 
بزرگ اصناف و کارآفرینان بوده و این حضور باعث 

آرامش و امید در بازار شده است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: فعالی��ت ش��ما فعاالن 
اقتص��ادی، اصناف و کارآفرین��ان نه تنها به اقتصاد 
کمک می کند، بلکه همواره در طول تاریخ بخشی 
از بار سیاست، خدمات اجتماعی و حتی فرهنگی را 

نیز بر دوش داشته اید. 
رییس شورای اقتصاد با اشاره به اینکه بازرگانان 
مش��هور و بزرگی در ایران حضور داش��ته و دارند، 
اظهارداش��ت: از دوران انقالب مش��روطه تا انقالب 
اس��المی، اصناف و بازرگانان همواره فعال بودند و 
بخشی از بار سیاست را بر دوش داشتند و در دوران 
انقالب اس��المی اگرچه همه اقشار مردم در صحنه 
حضور داش��تند، اما اصناف از نقش بارز و آشکاری 

برخوردار بودند. 
روحانی تصریح ک��رد: دولت تردیدی ندارد رونق 
اقتص��ادی فقط در س��ایه ت��الش و فعالیت بخش 
غیر دولت��ی می توان��د به طور کامل حاصل ش��ود و 
دولت به تنهایی نمی تواند بار مس��ئولیت اقتصاد را 

بر دوش بگیرد. 
رییس جمهوری با اشاره به اینکه موضوع خروج از 
رکود از آغاز فعالیت دولت به عنوان یک اصل مورد 
توجه بوده است، اظهارداشت: برخی تصور می کردند 

که دولت صرفا به دنبال کاهش نرخ تورم است، چرا 
که در ش��رایطی وارد عرصه شدیم که کشورمان با 
تورم باالی ۴۰درصد مواجه بود و ضرورت داش��ت 
ک��ه قبل از هر چیز این تورم که نوعی بیماری بود، 
درمان شود، اما بالفاصله پس از اقدامات انجام شده 
درخصوص کاهش تورم سراغ برنامه خروج از رکود 
غیرتورمی رفتیم که کار بس��یار پیچیده و دشواری 

است. 
رییس شورای اقتصاد افزود: به فضل الهی اجرای 
برنامه خروج از رکود غیرتورمی آغاز و نش��انه های 
آن از اواخر س��ال ۹2 و به طور آش��کار در سال ۹۳ 
نمایان ش��د و این ب��رای دولتی که در آغاز فعالیت 
خود با رشد منفی ۶.۸ مواجه بود، یک اقدام بزرگ 

محسوب می شود.  
روحانی تصریح کرد: دولت بر این باور اس��ت که 
خروج از رکود به تنهایی کافی نیست و برنامه ریزی 
برای ایج��اد رونق اقتصادی یک ضرورت اس��ت و 
در این راس��تا یکس��ری اقدامات را بای��د دولت و 

کارآفرینان در کنار یکدیگر انجام دهند. 
رییس جمه��ور تصریح کرد: امروز دولت تردیدی 
ندارد که باید تسهیالت الزم را برای بخش خصوصی 
به وجود آورد و گام به گام بار اقتصاد و حتی فرهنگ 

و خدمات اجتماعی را به اهل آن واگذار کند. 
روحانی تصریح کرد: دولت کوچک تر و چابک تر 
به نفع کش��ور است، لذا دولت مصمم است قدم به 
قدم با واگذاری امور، در مسیر چابک سازی حرکت 
کن��د و اقدامات��ی را در این راس��تا از جمله قانون 
کس��ب و کار که وجود داشت اما اجرا نمی شد امروز 
ب��ه مرحله اجرا درآورده و نیز الیحه خروج از رکود 
را با قید فوریت به مجلس ارائه کرد و امروز در حال 

تثبیت و احیای آیین نامه های این الیحه هستیم. 
رییس جمهوری با اشاره به حمایت از کارآفرینانی 
که به خاطر مشکالت اقتصادی موجود در سال های 
گذشته نتوانستند بدهی های خود را بپردازند، گفت: 
به همه اس��تان ها ابالغ شده اس��ت که کارگروهی 
تشکیل دهند و معوقات را مورد بررسی قرار دهند 
و آنهایی را که به خاطر مش��کالت اقتصادی موجود 
در س��ال های گذشته نتوانستند بدهی های خود را 

بپردازند، مورد حمایت قرار دهند. 
وی در ادام��ه لزوم توجه ب��ه صنایع و بنگاه های 
کوچک و متوس��ط را به منظور اش��تغالزایی مورد 
تاکی��د ق��رار داد و گفت: صنای��ع کوچک ظرفیت 
اش��تغالزایی فراوانی دارند و باید مورد توجه جدی 

قرار بگیرند. 

سخنگوی دولت درمورد اینکه در سال جاری چه 
میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و 
چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت 
شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعالم کرده، 
۳۰ درصد از مح��ل هدفمندی به تولید پرداخت 
نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده 
 بود، این در حالی اس��ت که ما تا پایان س��ال ۹۳ 
با توج��ه به نامه ای که س��ازمان برنامه ابالغ کرد 
حدود 12۰۰ میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت 

سود به بخش تولید پرداخت کردیم. 
محمد باقر نوبخت تاکید کرد: بخش��ی از تولید 
کش��ور مربوط ب��ه صنعت اس��ت و بخش هایی از 
جمل��ه کش��اورزی و حمل و نقل هم ج��زو تولید 
محسوب می ش��ود که ما نیز پرداختی هایی را به 
آنها داش��تیم، از جمله اینکه حدود 175میلیارد 

تومان به بخش حمل و نقل پرداخت کردیم. 
نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید 
در سال جاری در نظر گرفته است، گفت: ما امسال 

برای تولید ۴۰۰ میلیاردتومان پرداخت کردیم. 
نوبخ��ت همچنی��ن درباره نرخ بی��کاری گفت: 
پیش بینی می شود درصورتی که ۳۰۰هزارمیلیارد 
تومان از سوی نظام بانکی در حوزه سرمایه گذاری 
پرداخ��ت ش��ود ن��رخ بی��کاری ما ح��دود 1۰ تا 

1۰.5درصد ثابت بماند. 
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش 
ضمن تش��کر از نمایندگان مجلس جهت حمایت 
از تیم مذاکره کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون 
موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه 
نیس��ت بلکه مربوط به ش��ورای عالی امنیت ملی 
اس��ت. پس مصوبه مجلس می تواند در تعارض با 

اصل 17۶ قانون اساسی باشد. 
وی گف��ت: حتم��ا دول��ت گ��زارش عملک��رد 
مذاک��رات هس��ته ای را به همه مراجع رس��می و 
قانونی و پیش��گاه ملت بزرگوار ایران ارائه خواهد 
کرد و در این مورد تردیدی نیس��ت اما در برخی 
موارد پاسخ های ما ممکن است در  آینده امکان و 
قدرت مانور اعضای تی��م مذاکره کننده را کاهش 
دهد. بنابراین، ش��اید نتوانیم به برخی س��واالت 

پاسخ بدهیم. 
نوبخ��ت تاکید ک��رد: موضع مخال��ف دولت با 
مصوب��ه اخیر مجلس در مورد الزامات هس��ته ای 
به خاطر مغایرت ای��ن مصوبه با اصل 17۶ قانون 

اساسی است. 
وی گف��ت: با توج��ه به می��زان بارش هایی که 
تاکنون داش��ته ایم ما با مش��کل منابع آبی مواجه 
هس��تیم و در اکثر استان ها رشد منفی داشته ایم 
و نیازمندیم از ان��واع روش ها برای محدود کردن 
مصرف آب اس��تفاده کنیم ک��ه وزارت نیرو باید 

پیرامون این موضوع اقدامات الزم را انجام دهد. 
محمدباقر نوبخت تاکید کرد: موضوع جیره بندی 

آب در دستور کار نیست البته امکان دارد. 
س��خنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با اشاره به رش��د اقتصاد ۳ درصدی کشور 
براس��اس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در 
سال ۹۳ اظهارداشت: رشد ۳ درصدی برای ایجاد 
رفاه معمولی محدود اس��ت، البته اهمیت آن این 

بوده که روند رش��د منفی اقتصادی در سال های 
گذشته به روندی رو به مثبت در سال ۹۳ رسیده 

است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه طبق قانون پنجم توس��عه 
و براس��اس ماده 2۳۴ کش��ور باید ساالنه رشدی 
۸درصدی داش��ته باش��د، افزود: البته این رش��د 
۳درصدی به عنوان رش��دی مطلوب قابل پذیرش 
نیست و ما به رشدها بیش از آنکه در بودجه و در 
قانون پیش بینی شده است می اندیشیم تا تحقق 

پیدا کند. 
س��خنگوی دولت درباره تصمیم هیات وزیران 
پیرامون کاه��ش قیمت CNGگفت: براس��اس 
تصمی��م دولت قیم��ت CNG از ۶۰۰ تومان به 

5۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. 
نوبخ��ت در ادامه این نشس��ت در توضیح آمار 
واردات دول��ت یازده��م نس��بت ب��ه دولت دهم 
گفت: یکی از رس��انه ها در خب��ری اعالم کرد، در 
این دو س��ال و در دولت یازدهم واردات به میزان 
۹۳درص��د افزایش یافته اس��ت ک��ه البته تردید 
ندارم رسانه محترم اطالعی از چگونگی انجام این 
محاسبات نداشته که این خبر را اعالم کرده است. 
وی با اش��اره به تفاوت قیمت ارز در دولت دهم 
و یازدهم افزود: در سال 1۳۹۳ حدود 52 میلیارد 
و ۴77میلیون دالر واردات و همچنین ۴۹میلیارد 

و 7۰۹ میلیون دالر صادرات داشتیم. 
س��خنگوی دولت تاکید کرد: همچنین در سال 

۹2 حدود ۴۹میلیارد و ۴22 میلیون دالر واردات 
و حدود ۳1میلی��ارد و ۳۳2میلیون دالر صادرات 
داشتیم که به طورکلی جمع واردات ما در دو سال 

گذشته حدود 1۰1میلیارد دالر بوده است. 
نوبخت با اشاره به آمارهای واردات در سال های 
پیش��ین ادامه داد: در سال ۹1 حدود 5۰میلیارد 
و ۴51میلی��ون دالر، در س��ال ۹۰، ۶1 میلیارد و 
7۸7میلی��ون دالر واردات داش��تیم ک��ه مجموع 
واردات م��ان در س��ال های ۹1 و ۹۰ از دو س��ال 

دولت یازدهم بیشتر است. 
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: میزان واردات 
در س��ال ۸۹ حدود ۶۴ میلی��ارد و ۴5۰ میلیون 
دالر، در س��ال ۸۸ ح��دود 55میلی��ارد و 2۸7 
میلی��ون دالر، در س��ال ۸7 ح��دود 5۶میلیارد و 
۴2 میلیون دالر، در سال ۸۶ حدود ۴۸میلیارد و 
۴۳۹میلیون دالر، در سال ۸5 حدود ۴1 میلیارد و 
72۳میلیون دالر و در سال ۸۴ حدود ۳۹میلیارد 

و 2۴۸میلیون دالر بوده است. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آمار دقیقی از 
یارانه بگی��ران اع��الم کنید، گفت: آنچ��ه تاکنون 
مش��خص اس��ت حدود 2 میلی��ون و ۳۰۰ نفر از 
دریاف��ت یارانه انصراف دادند. از س��وی دیگر، ما 
هرس��اله ش��اهد افزایش جمعیت و افزایش یک 

میلیون نفر به جمع یارانه  بگیران هستیم. 
نوبخ��ت ادامه داد: حذف پر درآمدها براس��اس 
قان��ون باید ص��ورت بگیرد که این مس��ئولیت بر 

عهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع 
را انجام دهد. 

س��خنگوی دولت با تایید س��خنان جهانگیری 
مبنی ب��ر اینکه شناس��ایی پردرآمده��ا و حذف 
آنها از دریافت یارانه کار بس��یار سخت و دشواری 
است، گفت: ما بیش از 7۶ میلیون نفر یارانه بگیر 
داریم که نشان می دهد حذف گسترده ای تاکنون 

صورت نگرفته است. 
نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به ارائه 
گزارش کلی پیرام��ون منابع درآمدی و هزینه ای 
قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت چرا درآمد 
۳هزار و 1۰۰ میلیاردی حاصله از تک نرخی شدن 
بنزی��ن در این گزارش ذکر نش��ده، گفت: درآمد 
حاصله از افزایش قیمت ها در سال گذشته حدود 
۳5 هزار و 5۰۰ میلی��ارد تومان بود، در حالی که 
امسال این درآمد به ۳2هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
رس��ید، یعنی ۳هزار میلیارد تومان فقط به خاطر 
کاهش قیمت نفت، دریافتی های مان تقلیل یافت 
ام��ا پرداختی های مان به خانواده ه��ا تفاوتی پیدا 

نکرد. 
نوبخت در پاس��خ به این س��وال که با توجه به 
اینکه قانون هدفمندی یارانه ها پنج س��اله بوده و 
این قانون از سال ۸۹ به مرحله اجرا درآمده است 
و تا اسفند امس��ال به پایان می رسد، که براساس 
آن دول��ت باید پ��س از پایان اج��رای این قانون 
سیاس��ت های حمایتی از جمله پرداخت یارانه را 

قطع کند، نظر ش��ما در این راستا چیست، گفت: 
دول��ت باید قان��ون را اجرا کند، ما می توانس��تیم 
امس��ال هم قان��ون را اجرا نکنیم و کس��ی هم از 
ما گل��ه نکند که چرا قیمت بنزی��ن افزایش پیدا 
ک��رد. اگر این کار را انج��ام نمی دادیم قانون اجرا 
نمی شد و همچنین نسبت به پرداخت ۴5هزار و 
5۰۰ تومان به خانوارها با مشکل مواجه می شدیم 
و ب��ه همین جهت باید ما قان��ون را اجرا کنیم و 
از آثار مثبتی هم که این قانون داش��ت برخوردار 
می ش��دیم.  نوبخت در پاس��خ به این س��وال که 
با توجه ب��ه صحبت های معاون اول رییس جمهور 
مبنی بر احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی 
نظر نهایی دولت در این خصوص چیست، تصریح 
کرد: هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین 
و گاز در س��ال جاری صورت نگرفته است و بعید 

می دانم این اتفاق بیفتد. 
نوبخت همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا 
دولت تصمیمی بر جمع آوری کارت های سوخت 
دارد ی��ا خیر، تاکی��د کرد: فع��ال تصمیمی برای 

جمع آوری کارت سوخت نداریم. 
س��خنگوی دول��ت در پاس��خ ب��ه این س��وال 
ک��ه وزارت نفت ۳5میلی��ارد دالر را ب��ه یکی از 
ش��رکت های زیرمجموع��ه  خود پرداخ��ت کرده 
آیا این اقدام قانونی اس��ت یا خیر، اظهار داش��ت: 
۳5 میلیارد دالر در دولت قبل برای شرکت نیکو 
برای انجام س��رمایه گذاری گرفته شده و اینکه آیا 
این مبلغ برگش��ت پذیر خواهد بود، بانک مرکزی 
مأیوس اس��ت و بنده ه��م از وزیر نف��ت و بانک 
مرک��زی می خواهم در اطالعی��ه ای جزییات این 

موضوع را اعالم کند. 

روحانی در جمع اصناف، کارآفرینان و خّیرین: 

دولت به بخش خصوصی برای احیای اقتصاد کشور اعتماد دارد

سخنگوی دولت اعالم کرد

پرداخت 400 میلیاردی به تولید

تجربه قزاقستان برای ایران

قزاقستان نیز به سازمان تجارت جهانی پیوست و عضو شماره 1۶2 این سازمان شد. 
نورسلطان نظربایف که 2۴ سال است رییس جمهور این کشور است، در سال های اخیر 
اولویت کاری خود را اصالحات اقتصادی ازجمله پیوستن این کشور به سازمان تجارت 
جهانی دانس��ته  است. به طور مشخص، از سال 2۰12 که مذاکرات قزاقستان و سازمان 
WTO ش��تاب گرفت، او نخستین اولویت کاری خود را حذف دیوارهای گمرکی خود 

با جهان اعالم کرد. 
 فراه��م کردن مقدمات پیوس��تن قزاقس��تان به اقتص��اد جهانی که با مش��اوره ها و 
حمایت های جدی برخی ش��رکای اقتصادی این کشور به ویژه ژاپن همراه بود، تاکنون 
نتایج خوبی برای اقتصاد این کش��ور به ارمغان آورده اس��ت. رتبه آس��انی کس��ب و کار 
قزاقس��تان در فاصل��ه زمان��ی 2۰۰۸ ت��ا 2۰1۴ از ۸1 به 5۰ بهبود یاف��ت درحالی که 

سال های 1۳۸7 تا 1۳۹۴، این رتبه برای ایران از 12۸ به 152 رسید. 
در چهارس��ال اخیر س��رمایه گذاری های خارجی در قزاقستان، ساالنه 12 درصد افزایش 
یافت. همچنین اقتصاد این کش��ور، هر سال 7 درصد رشد داش��ت. آن هم در دوره ای که 
ایران، رشد ساالنه ۶ تا ۸ درصد را هدف گرفت ولی در عمل، از 5.۶+ تا ۴.۶- را تجربه کرد. 
قزاقستان یک سال پس از ایران و در سال 1۹۹۶ تقاضای عضویت در سازمان تجارت 
جهانی را ارائه کرد. این در حالی است که کشورمان پیش از تاسیس این سازمان، یکی 

از اعضای فعال پیمانGOT  بود که قزاقستان این پیشینه را نداشت. 
موانع مختلفی باعث عقب افتادن ایران از قافله تجارت جهانی ش��ده است. مخالفت های 
آمریکا با تش��کیل گروه بررسی عضویت ایران باعث ش��د روند عضویت ناظر ایران، حدود 
۹ س��ال طول بکشد تا س��رانجام در سال 1۳۸۴ به تصویب برسد. اما در 1۰ سال گذشته، 
پیگیری جدی از س��وی دولت ایران برای ارتقا به عضو اصلی این سازمان صورت نگرفت و 

به تبع آن، گرفتاری ها و محدودیت های مختلف تجاری، گریبان اقتصاد ایران را گرفت. 
آن طور که دو س��ال پیش  روبرتو آزورو، دبیرکل س��ازمان تجارت جهانی گفته بود، 
بعد از قزاقس��تان، کشورهای افغانس��تان، الجزایر، باهاماس، بالروس و صربستان، ایران 
و اتیوپی در صف بررس��ی پیوستن به س��ازمان تجارت جهانی هستند. تجربه پرشتاب 
قزاقستان در پیوستن به اقتصاد جهانی، می تواند الگوی خوبی باشد تا دست کم، نوبتی 

را که داریم از دست ندهیم. 

دبیر تحریریه
مهدی خاکی فیروز



قراردادهای جدید نفتی گرچه 
م��ورد اس��تقبال ش��رکت های 
خارجی و حتی بخش خصوصی 
به دلی��ل توجه به ظرفیت های 
داخل قرار گرفته اس��ت اما باید 
منتظر ماند تا جزییات بیشتری 
ازآن اعالم شود. بدون شک در 
ص��ورت توافق نهای��ی ایران با 
از 10  گ��روه 1+5 در کمت��ر 
روز آینده، سرنوش��ت ش��راکت 
شرکت های داخلی و خارجی در 
پروژه های نفتی ایران مشخص 

خواهد شد. 
خارج��ی  س��رمایه گذاران 
عالق��ه خ��ود را ب��رای حض��ور 
در پروژه ه��ای نفت��ی ایران بعد 
از تحری��م از طریق رس��انه ها و 
دیدارهای ش��ان ب��ا وزی��ر نفت 
و مس��ئوالن نفت��ی ایران اعالم 
کرد ه اند. از سویی چارچوب کلی 
و ن��وع قراردادهای جدید نفتی 
)Ipc(  نیز برای سرمایه گذاران 
مشخص شده و باید دید که این 
چارچوب چقدر برای آنها جذاب 

بوده است. 
پ��اول اس��تونز، کارش��ناس 
مسائل نفتی و محقق امور انرژی 
در اندیش��کده چاتم هاوس در 
گفت و گ��و با ایرن��ا، در این باره 
اعالم کرده است وزیر نفت ایران 
کارگروه��ی را ب��ه منظور تغییر 
قوانین و مقررات بیع متقابل به 
منظور جذب شرکت های نفتی 
بین المللی ایجاد کرد. اگر ایران 
بتوان��د قرارداده��ای نفتی اش 
را اص��الح کن��د، ش��رکت های 
بیش��تری  نفت��ی  بین الملل��ی 
جذب بازار ایران خواهند ش��د، 
زیرا ایران و ش��رکت های نفتی 
بین المللی بر این باور هس��تند 
که مق��ررات بیع متقابل خوب 
نبوده و ایجاد جذابیت نمی کرده 

است. 

بخش خصوصی حامی 
بازنگری قراردادهای نفتی

گرچ��ه براس��اس اطالع��ات 
منتش��ر ش��ده از س��وی دولت 
و وزارت نف��ت م��دل جدی��د 
قرارداده��ای نفت��ی، یک مدل 
ایران��ی اس��ت ک��ه ب��ا م��دل 
در  »مش��ارکت  و  »بای ب��ک« 
تولی��د« تف��اوت دارد اما از نظر 
نماین��ده بخ��ش خصوصی در 
تدوین قراردادهای نفتی، مدل 
نس��ل س��وم قراردادها به نوعی 

مش��ارکتی اس��ت. رضا پدیدار، 
س��ازندگان  انجم��ن  ریی��س 
تجهیزات صنعت نفت )استصنا( 
دراین ب��اره به »فرصت امروز« 
اع��الم ک��رده ب��ود: »انجم��ن 
س��ازندگان تجهی��زات صنعت 
نفت در تهی��ه این قراردادهای 
نفت��ی ب��ا وزارت نفت همکاری 
دارد. بر این اس��اس شرکت های 
خارج��ی وقت��ی وارد فرآین��د 
اجرای قرارداد شوند باید با یکی 
از ش��رکت های ایرانی همکاری 
ی��ا ش��رکتی را تاس��یس کنند. 
در ه��ر صورت بای��د در اجرای 
قرارداد کف 25 درصد اس��تفاده 
از تجهی��زات داخل��ی را رعایت 
کنن��د و براس��اس توافق میان 
کارفرم��ا و انجمن س��ازندگان 
از ظرفی��ت موج��ود اس��تفاده 
خواه��د ش��د.« در حقیقت این 
نوع مشارکت در فرآیند اجرای 
پروژه ها میان دو ش��ریک ایرانی 

و خارجی است. 

موافق چه می گوید 
انتق��ادات زیادی نس��بت به 
قرارداد جدید ش��نیده می شود 
ام��ا مصطف��ی س��االری، عضو 
کمیت��ه بازنگ��ری قراردادهای 
نفت��ی و اس��تاندارد بوش��هر با 
حمای��ت همه جانب��ه از نگارش 
قرارداده��ای جدی��د نفتی، به 
»فرصت امروز« می گوید:  »این 
قرارداد در راس��تای رفع نقایص 
و نارس��ایی الگوهای قراردادی 
سابق و موجود طراحی می شود 
تا با حضور بلند مدت پیمانکاران 
اج��رای  در  و س��رمایه گذاران 
پروژه ها ضم��ن اینکه جذابیت 

بیش��تری ب��رای ش��رکت های 
ط��رف قرارداد داش��ته باش��د 
مناف��ع بیش��تری را نیز نصیب 

کشور کند.«
وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا 
س��رمایه گذاران خارجی حاضر 
می ش��وند ش��روط قراردادهای 
از  اس��تفاده  از جمل��ه  جدی��د 
ت��وان داخل��ی و هم��کاری ب��ا 
ش��رکت های داخلی را بپذیرند، 
 می افزای��د: »بخ��ش خصوصی 
برای ش��رکت های خارجی مانع 
تلقی نمی شود زیرا از توان فنی 
داخلی مطلع هستند و حتی با 
ظرفیت ه��ای  از  برخ��ورداری 
داخل��ی هزین��ه  ش��رکت های 
خارجی کاه��ش خواهد یافت، 
ب��دون ش��ک ای��ن قرارداده��ا 
فرص��ت خوبی اس��ت تا بخش 
خصوص��ی ع��الوه ب��ر افزایش 
ت��وان خود، با انتقال تکنولوژی 
حض��ور بین المللی خود را رقم 
بزن��د زیرا در قراردادهای جدید 
حضور پیمانکار و س��رمایه گذار 
بلن��د و میان مدت دیده ش��ده 
اس��ت در ای��ن ش��رایط توان و 
انگی��زه این بخش تعیین کننده 

میزان موفقیتش خواهد بود.«
اما از آنجا که تاکید بر استفاده 
از ت��وان داخلی در قراردادهای 
جدید و مس��ئله شراکت بخش 
خصوصی مطرح شده است، باید 
دی��د آیا در مفاد قرارداد جدید، 
ش��ریک ایرانی نی��ز در صورت 
خس��ارت ، متحم��ل پرداخ��ت 
جریمه خواهد بود. س��االری در 
این باره می گوید: »این مس��ئله 
ب��ه ش��رایط جزئ��ی و تواف��ق 
کنسرس��یوم ش��رکایی ایرانی و 

خارجی بس��تگی دارد اما بدون 
ش��ک بخش خصوصی ما بیش 
از ظرفیت خود ریسک نخواهد 
پذیرف��ت گرچه نحوه همکاری 
شرکا در پروژه های آتی براساس 
قراردادهای جدید نفتی برعهده 
خودش��ان اس��ت. قراردادهای 
جدی��د خدماتی اس��ت و رابطه 

شرکا مشارکتی خواهد بود.«

مخالف چه می گوید 
فرش��ید  وج��ود  ای��ن  ب��ا 
فرحناکیان، دانشجوی دکترای 
حق��وق نف��ت و گاز و وکی��ل 
دادگس��تری به عن��وان یکی از 
مخالف��ان قراردادهای جدید با 
بیان اینک��ه »ضرورت معرفی« 
م��دل جدی��د ق��رارداد نفت��ی 
باالدس��تی ای��ران تحت عنوان 
 Iran( »قرارداد نفت��ی ایران«
 Petroleum Contract:
IPC(  و »تبیی��ن اختی��ارات 
وزارت نفت« در الزام آور ساختن 
آن هنوز با تردید مواجه اس��ت، 
به »فرصت امروز« می گوید:  »از 
ایرادات قراردادهای بیع متقابل 
نس��ل آخ��ر و اینک��ه این مدل 
جدی��د قرارداد نفتی ایران قرار 
است کدامیک از این ایرادات را 
برطرف کند، تحلیل مش��خصی 
وج��ود ندارد، همچنین از اینکه 
چ��ه تع��داد از ای��ن ای��رادات 
احتمال��ی وارد ب��ر قراردادهای 
بیع متقابل نسل آخر مربوط به 
خود این قراردادها هستند و چه 
تع��داد از این ایرادات احتمالی 
منبع��ث از دیگ��ر حوزه ه��ای 
مرتب��ط با اجرای این قراردادها 
اس��ت، تفکی��ک دقیقی وجود 

ندارد.«
وی در ادام��ه دالی��ل خ��ود 
می افزای��د:  »آی��ا ای��ن ایرادات 
احتمال��ی آنچن��ان ارزش��مند 
اس��ت که کنار نهادن انباش��ت 
دان��ش و تجربه منتج از اجرای 
قراردادهای بیع متقابل و مواجه 
ک��ردن نظ��ام اجرایی و نظارتی 
مرتبط با قراردادهای باالدستی 
نفتی با فضای حقوقی جدید را 

توجیه پذیر سازد.«
ب��ه گفته فرحناکیان اگر این 
م��دل جدید قرارداد نفتی ایران 
ب��دون نیاز ب��ه تصویب مجلس 
شورای اس��المی اجرایی شود، 
چ��ه تضمین��ی وج��ود دارد با 
تغیی��رات آتی در ق��وه مجریه 
و در نتیج��ه تغیی��ر رویک��رد 
اعتقاد  تصمیم گیران،  احتمالی 
بدین قرارداد دچار تزلزل نشود، 
از س��ویی با توجه به بند )الف( 
م��اده 125 قانون برنامه پنجم 
توس��عه و ضرورت درج هرکدام 
از روش ه��ای قراردادهای نفتی 
در قوانین بودجه س��نواتی، قوه 
مجریه به طور اعم و وزارت نفت 
به طور اخص صالحیت انحصاری 
تعیین م��دل قراردادهای نفتی 
ایران و نفی صالحیت قوه مقننه 
در این رابطه را چگونه به دست 

آورده است. 
می گوی��د:   همچنی��ن  وی 
»با ش��باهت این م��دل جدید 
ب��ا  م��واردی  در  ق��راردادی 
قراردادهای مش��ارکت در تولید 
و تع��ارض احتمالی اش با اصول 
44 و 45 قانون اساسی و اینکه 
اش��خاص خصوص��ی به تنهایی 
ی��ا به همراه دول��ت نمی توانند 
سرمایه گذاری مستلزم مالکیت 
س��رمایه گذار ب��ر منابع نفت و 
گاز به عن��وان بخش��ی از انفال 
و ثروت ه��ای عموم��ی داش��ته 
باش��ند، قابل پیش بینی نیست 
قانون بودجه حاوی اجازه چنین 
قراردادهایی قرار اس��ت چگونه 
تایید ش��ورای نگهب��ان را اخذ 
کن��د، از این رو تصمیم به تغییر 
م��دل قرارداد نفتی باالدس��تی 
ای��ران فراتر از صالحیت وزارت 
نف��ت و حتی ق��وه مجریه قرار 
می گی��رد و نیاز ب��ه هماهنگی 
بین سایر قوا و اجماع حاکمیتی 

دارد.«
ب��ه گفت��ه فرحناکیان نیازی 
نب��ود ب��رای حمای��ت از تولید 

داخل قرارداد را تغییر داد. 

استقبال بخش خصوصی و خارجی ها از بازنگری در قراردادهای نفتی

سرنوشتشراکتراقراردادهایجدیدرقممیزند

وزی��ر نفت با بی��ان اینکه موضوع مفقود 
ش��دن دکل نفتی در دولت گذشته صحت 
دارد، گفت: با پیگیری و شکایت پرونده ای 
درخصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی 

در دولت گذشته، تشکیل شده است. 
بی��ژن نام��دار زنگنه در گفت و گو با خانه 
ملت درباره انتش��ار اخباری مبنی بر عدم 
تحویل نفت مورد نیاز پاالیشگاه های کشور 
به میزان مصوب، گفت: این موضوع صحت 
ن��دارد و در زمین��ه تحوی��ل نفت مورد نیاز 
پاالیش��گاه ها مش��کلی وج��ود ن��دارد و به 
پاالیش��گاه ها به هر می��زان که نفت تقاضا 

کنند، نفت تحویل داده می شود. 
توضیحات زنگنه درباره نامه 

نمایندگان مجلس مبنی بر حذف 
شرکت های ایرانی از پروژه های نفتی

وزی��ر نفت درخصوص نام��ه 70 نماینده 
مجل��س ب��ه رییس جمه��ور درب��اره حذف 
شرکت ایرانی حفاری شمال، از میادین نفتی 
و جایگزین کردن شرکت های خارجی، گفت: 

باید توجه داشت موضوع این گونه نیست، به 
دلیل اینکه این موضوع به یک دوره  گذار نیاز 
دارد. زنگنه در این رابطه ادامه داد: در زمانی 
که کار یک دکل نفتی تمام می شود، نیاز به 
زمان برای به کار گیری مجدد آن دکل وجود 
دارد و نبای��د فراموش کرد هیچ گاه به دنبال 

دکل خارجی نیستیم. 
وی اف��زود: بای��د توج��ه داش��ت ک��ه 

قرارداده��ای دکل ه��ای نفت��ی خارج��ی 
موج��ود، پی��ش از فعالی��ت دولت یازدهم 
بسته شده و وزارت نفت همیشه به دنبال 
حمای��ت از کارهای داخلی بوده و س��ابقه 

کاری ما در این زمینه روشن است. 
موضوع مفقود شدن دکل نفتی 

متعلق به ایران واقعیت دارد
وزیر نفت در پاسخ به این سوال مبنی بر 

اینکه آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی 
ایران��ی در زم��ان فعالیت دولت گذش��ته 
صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقود ش��دن 
دکل نفت��ی متعلق به ایران واقعیت دارد 
و ب��ا پیگیری و ش��کایت ما پرونده ای در 

این خصوص تش��کیل ش��ده اس��ت. 
گفتن��ی اس��ت پی��ش از ای��ن ن��ادر 
قاضی پ��ور، نماین��ده م��ردم ارومیه در 
مجل��س به خانه ملت درباره سرنوش��ت 
دکل نفت��ی گمش��ده ایران��ی گفته بود: 
دکت��ر الریجانی رییس مجلس دس��تور 
بررس��ی موضوع مفقود شدن دکل نفتی 
متعل��ق ب��ه ایران را ک��ه در حدود 7۸ 
میلی��ون دالر ارزش دارد، ب��ه ریی��س 

کمیس��یون انرژی مجلس داده اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت، یک دس��تگاه دکل 
نفت��ی با ح��دود مبل��غ 7۸ میلیون دالر 
در س��ال 90 به نام دکل »دین« از یک 
شرکت خارجی خریداری شده که مفقود 

شده است.

معاون بررس��ی و امکان سنجی 
طرح ه��ای  مال��ی  و  اقتص��ادی 
مدیری��ت برنامه ری��زی تلفیق��ی 
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران گفت: 
با توجه به کمبود منابع مالی نفت، 
دولت می تواند پرداخت بخشی از 
بدهی های نفت را برعهده گیرد یا 

سهم خود را افزایش دهد. 
مشتاقعلی گوهری در گفت وگو 
با شانا، با اشاره به قانون جدیدی 
ک��ه با عنوان »قان��ون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مال��ی کش��ور« تصوی��ب ش��ده 
اس��ت، گفت: بر این اس��اس برای 
بدهی ه��ای دس��تگاه های دولتی 

تعیین تکلی��ف و حکم ش��ده که 
ای��ن بدهی ه��ا بای��د مدیریت و 
ب��رای بازپرداخت آنها زمان بندی 
مشخص شود و شبکه های بانکی 
و مراج��ع بازپرداخ��ت نیز درباره 
نحوه بازپرداخت به توافق برسند. 
وی تاکید کرد که با اجرای این 
قان��ون از ادام��ه افزایش بی رویه 
بدهی ه��ای دس��تگاه های دولتی 
جلوگی��ری و راهکارهای��ی برای 
این کار در نظر گرفته می شود. 

گوه��ری با اش��اره به تش��کیل 
کمیته ای مش��ترک برای بررسی 
س��ازوکار و راهکاره��ای پرداخت 
بدهی های نفت، گفت: تشکیل این 

کارگروه مش��ترک میان مجموعه 
نفت و دیگر ارگان های مالی کشور 
همسو با همین قانون است و قصد 
دارد درآمدهای پیش بینی ش��ده 
را محق��ق کن��د و از مح��ل همین 
درآمدها بازپرداخت ها محقق شود. 
معاون بررس��ی امکان س��نجی 
طرح ه��ای  مال��ی  و  اقتص��ادی 
مدیری��ت برنامه ری��زی تلفیق��ی 
اف��زود: با توجه به منابع مالی در 
نفت و کمبود آن در شرایط کنونی 
راهکار دیگر این اس��ت که دولت 
پرداخت بخشی از این بدهی ها را 
بر عهده گرفته و سهام خود را در 
شرکت های دولتی افزایش دهد؛ 

به عنوان نمونه حجم سهام دولت 
در ش��رکت مل��ی نفت صد درصد 
اس��ت، اما دولت می تواند حجم و 

میزان آن را باال ببرد. 
گوه��ری تاکید ک��رد که قانون 
رف��ع موان��ع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور قصد دارد 
نوع��ی انضب��اط مالی و اعتباری را 
پیش بین��ی و اجرا کند تا بدهی ها 
بی روی��ه افزای��ش نیابد و مدیریت 
مناب��ع و صرفه جویی در هزینه ها 
رخ ده��د و همس��و ب��ا همی��ن 
هدف تاکنون هی��چ پروژه تازه ای 
اضافه نش��ود.  وی یادآور ش��د که 
عمده ترین بدهی های نفت مربوط 

به ارگان های دولتی و به ویژه بانک 
مرکزی است.  به گزارش شانا، علی 
کاردر، مدیر امور س��رمایه گذاری 
شرکت ملی نفت ایران نیز پیش تر 
از تشکیل کمیته ای مشترک برای 
بررس��ی س��ازو کار و راهکاره��ای 
پرداخت بدهی های نفت خبر داده 
و گفته بود: کمیته ای متش��کل از 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی، 
وزارتخانه ه��ای اقتصاد و دارایی و 
نفت و بانک مرکزی تشکیل شده 
است تا در بودجه سال 95 و به ویژه 
قانون برنامه شش��م توسعه کشور، 
ب��رای پرداخت بدهی های صنعت 
نفت سازوکاری را پیش بینی کنند. 

زنگنه در گفت و گوی اختصاصی با خانه ملت: 

پیگیر پرونده دکل نفتی ایرانی مفقوده در دولت قبل هستیم
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معاون وزیر نیرو: آب شرب نیازی 
به دستگاه تصفیه ندارد

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا با بیان اینکه 
آب ش��ربی که تحویل مش��ترکان می شود از طریق 
۸00 آزمایش��گاه مجهز کنترل می ش��ود، گفت: آب 
شرب نیازی به استفاده از دستگاه های تصفیه ندارد. 
رحیم میدانی در گفت وگو با ایرنا، درباره ادعای برخی 
فروشندگان دستگاه های تصفیه آب مبنی بر بی کیفیت 
بودن آب ش��رب اس��تان تهران، افزود: چنین ادعایی 
درس��ت نیست و تحویل آب ش��رب با کیفیت همواره 

جزو خط قرمز وزارت نیرو بوده است. 
وی ادامه داد: از طرف دیگر نصب این تجهیزات و 
دستگاه های تصفیه آب خانگی نیازمند دانشی است 
که اگر به درس��تی از آن استفاده نشود، می تواند در 
آب ش��رب آلودگی ایجاد کند و سالمت افراد را نیز 
ب��ه خطر بین��دازد.  معاون وزیر نی��رو در امور آب و 
آبف��ا، اظهار داش��ت: تا زمانی که از س��وی متولیان 
ام��ر در زمین��ه کیفی��ت آب اطالع رس��انی نش��ده، 
نیازی به اس��تفاده از این دس��تگاه ها نیست و مردم 
مطمئن باش��ند آبی که در اختیار آنها قرار می گیرد 
از کیفی��ت مطلوبی برخوردار اس��ت.  میدانی گفت: 
از ط��رف دیگر ب��ه غیر از ش��رکت آب و فاضالب دو 
نهاد دیگر نیز کیفی��ت آب را مورد اندازه گیری قرار 
می دهن��د و همین موضوع نش��انگر حساس��یت باال 
نسبت به مسئله آب اس��ت.  وی درخصوص ادعای 
فروشندگان این دس��تگاه ها و معرفی خود به عنوان 
نمایندگان س��ازمان آب و فاضالب یا وزارت نیرو نیز 
تصریح کرد: این افراد هیچ ارتباطی با این وزارتخانه 

و سازمان های مرتبط با آن ندارند. 
گفتنی اس��ت، در س��ال های اخیر عده ای افراد 
س��ودجو، ش��ایعاتی مبنی بر ناس��الم ب��ودن آب 
ش��رب مصرفی تهران ترویج داده ان��د تا با فروش 
دس��تگاه های تصفیه آب به اهداف اقتصادی مورد 

نظر خود دس��ت یابند. 

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: 
مزایای استفاده از کارت های سوخت 

شخصی توسط مالکان خودرو

س��خنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
بیان اینکه در حال تهیه برنامه هایی جهت تشویق مردم 
به حفظ کارت های سوخت هستیم، گفت: در صورتی که 
مالکان خودرو مشکلی در زمان سوختگیری پیدا کرده 
و شکایتی داشته باشند تنها زمانی درخواست آنها قابل 
پیگی��ری خواهد بود که از طریق کارت های س��وخت 

خودروی خود، سوختگیری کرده باشند. 
داود عربعلی در گفت وگو با ایرنا درخصوص سرنوشت 
کارت های سوخت پس از حذف سهمیه، اظهار داشت: 
کارت های سوخت همچنان مورد استفاده قرار گرفته 

و قرار نیست که حذف شوند. 
وی اف��زود: به عن��وان مث��ال گاه��ی اوق��ات مالکان 
خودرو ش��کایت می کنند که میزان س��وخت تحویلی 
کمتر از پولی اس��ت که پرداخت کرده اند که از طریق 
بازبینی تراکنش کارت های سوخت آنها، می توان این 
موضوع را بررس��ی کرد و جلوی تضییع حقوق آنها را 
گرفت.  وی خاطرنش��ان کرد: در صورت اس��تفاده از 
کارت س��وخت عمومی جایگاه داران، امکان رسیدگی 
ب��ه این دس��ته از ش��کایات وجود ن��دارد.  وی با بیان 
آنکه مزیت دیگر حفظ کارت های س��وخت، تس��ریع 
در س��وختگیری خودروهاس��ت، اضافه ک��رد: تنها دو 
عدد کارت س��وخت همگانی ب��ه جایگاه داران تحویل 
می ش��ود در حالی که چندین دس��تگاه ن��ازل و تلمبه 
در جایگاه ه��ا وج��ود دارد، بنابراین در صورتی که همه 
بخواهن��د از کارت جایگاه ه��ا اس��تفاده کنن��د زم��ان 
زیادی از آنها تلف می ش��ود.  س��خنگوی ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی افزود: در صورتی که جایگاه ها 
بخواهند کارت عمومی بیشتری در اختیار بگیرند باید 
کارکنان بیشتری استخدام کنند که برای آنها هزینه بر 
اس��ت.  عربعلی مزیت دیگر اس��تفاده از کارت سوخت 
را مقابله با قاچاق بنزین عنوان کرد و اظهار داشت: با 
وجود اینکه نرخ هر لیتر بنزین یک هزار تومان تعیین 
ش��ده اما هنوز فاصله قیمتی زیادی با نرخ س��وخت در 
کشورهای همسایه وجود دارد بنابراین انگیزه فراوانی 

برای قاچاق سوخت وجود دارد.  
وی ادام��ه داد: در صورتی ک��ه افرادی با هدف قاچاق، 
بی��ش از ح��د س��وختگیری کنند این اف��راد از طریق 
کارت های سوخت قابل پیگیری خواهند بود.  سخنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: همچنین 
در ح��ال تهیه س��ازوکارهایی هس��تیم ت��ا از طریق آن 
انگی��زه حفظ کارت های س��وخت برای مالکان خودرو 
افزای��ش یاب��د. پ��س از تک نرخی کردن بنزین و حذف 
سهمیه بندی، مالکان خودرو نسبت به حفظ کارت های 
سوخت خود بی انگیزه شده اند به طوری که خاطرنشان 
می کنن��د ب��ا توج��ه به ام��کان س��وختگیری از طریق 
کارت های س��وخت عمومی جایگاه داران، دیگر نیازی 
به نگاهداری کارت های سوخت شخصی وجود ندارد. 

نبود نقدینگی مهم ترین مشکل 
وزارت نیرو

شرکت توانیر به تازگی مهدی مسائلی، رییس کمیته 
کاهش تلفات سندیکای برق را به مدت دو سال به عنوان 
عضو و نماینده س��ندیکای برق در کارگروه توس��عه و 
ارتقای توانمندی  مشاوران و پیمانکاران منصوب کرده  
است. برای آگاهی یافتن از دلیل تشکیل این کمیته و 
تاثیر فعالیت آن بر عملکرد بخش خصوصی، با وی به 

گفت وگو نشسته ایم: 
چ�را وزارت نیرو تصمیم گرفت چنین کمیته ای 

را تشکیل دهد؟ 
اطالعات دقیقی از دلیل تشکیل این کمیته در اختیار 
ندارم. اما دو س��ال پیش دوره ای توس��ط مرادی، مدیر 
کل دفتر بررس��ی های مالی-بازرگانی و رس��یدگی به 
شکایات توانیر برای معاونت های طرح و توسعه برق های 
منطقه ای، در برق منطقه ای اصفهان تشکیل شد. پس 
از این دوره، یکس��ری کارگروه در سراس��ر کشور شکل 
گرف��ت ک��ه تصدی هر ی��ک ازاین کارگروه ها را یکی از 
برق های منطقه ای عهده دار ش��د. یکی از کارگروه های 
تش��کیل شده، کارگروه ارتقای توانمندی پیمانکاران و 
مشاوران بود که مسئولیت آن به عهده برق منطقه ای 
اصفه��ان ب��ود. من در جلس��ات مربوط به این کارگروه 
به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور فعال داش��تم. 
در این کارگروه هدف بررس��ی مش��کالت صنعت برق و 
ارائه روش حل مسئله بود. با استفاده از یکسری فیش 
بن، مشکالت را طبقه بندی می کردیم و به دنبال راهکار 
بودی��م. در آن مقط��ع به دلیل بروز تالطم در بازار ارز، 
وزارت نیرو و توانیر درگیر مش��کالتی بودند به همین 
دلیل می خواستند با استفاده از کارگروه هایی مشکالت 
را واکاوی ک��رده و دلی��ل ب��روز آنها را مش��خص کنند. 
قصد داش��تند س��هم بخش خصوصی، صنعت و دولت 
را در بروز مش��کالت شناس��ایی کرده و در مس��یر حل 
مش��کالت گام بردارند. ش��اید دلیل انتصاب من در این 
پست تکرار تجربه های قبلی وزارت نیرو در زمینه حل 

مشکالت این بخش باشد. 
ق�رار اس�ت در این کمیت�ه چه فعالیت�ی انجام 

دهید؟ 
وقتی یکس��ری قراردادهای دولتی منعقد می شود و 
بعدا به خاطر یکسری شرایط، قرارداد به هم می خورد، 
اج��رای پروژه هم زمین گیر می ش��ود. درواقع احتماال 
در کارگ��روه توس��عه و ارتق��ای توانمندی  مش��اوران و 
پیمان��کاران، ب��ا حض��ور نمایندگان ش��رکت های برق 
منطقه ای براس��اس تجارب گذش��ته، مشکالت واکاوی 
خواه��د ش��د. توانی��ر می خواهد بداند چ��ه کنیم تا در 
آینده چنین مشکالتی به وجود نیاید. به طور کلی قصد 
دارد بداند که در آینده چه اس��تانداردهایی را باید در 
تعریف قراردادها و مناقصات رعایت کند تا از این پس 
مشکالت به وجود نیاید یا کمتر ایجاد شود. بنده حدود 
17 تا 1۸ ماه است که دبیر کارگروه مشترک سندیکا 
و توانیر هستم. در طول این مدت هم به مسائل جاری 
صنعت برق و حل مشکالت ناشی از آن می پرداختیم. 
یکی از زمینه هایی که در این مدت روی آن کار ش��د 
بحث قراردادهای تیپ غیر عمرانی بود. زیرا قراردادهای 
تیپ، استانداردی دارد که خود سازمان برنامه و بودجه 
آن را تعری��ف ک��رده  اس��ت اما قرارداد تیپ غیر عمرانی 
هیچ اس��تانداردی ندارد، بنابراین طی این مدت برای 
تعری��ف قوانین قرارداده��ای تیپ غیر عمرانی اقداماتی 
ب��ا هم��کاری اعضای کارگروه و نمایندگان توانیر انجام 
 ش��د. پیش��نهادات ما نیز به دفتر مدیر کل بررسی های 
مالی- بازرگانی و رس��یدگی به ش��کایات توانیر برای 
بررس��ی و نهایی ش��دن ارس��ال ش��د. امیدوارم هرچه 
س��ریع تر مراحل تصویب این پیش��نهاد طی شده و در 
قالب بخشنامه ابالغ شود. تیپ سازی قراردادها یکی از 
مهم ترین گام هایی است که می تواند مشکالت صنعت 
ب��رق را ک��م کند. اما باید توجه داش��ت که اصلی ترین 
مش��کلی که کل کس��ب و کار کش��ور را تهدید می کند، 
نبود نقدینگی و گردش مالی در صنایع اس��ت. خیلی 
از کس��ب و کارهای متع��دد را می بینیم که زمین گیر و 
متوقف است. به نظر می آید دولت در حال حاضر تورم 
را ب��ه قیمت ایج��اد رکود کنترل می کند. وقتی رونقی 
وجود ندارد روحیه و شادابی هم در بخش های صنعتی 
نیست. امیدواریم مدیران فضایی فراهم کنند که گردش 

مالی در صنایع ایجاد شود. 
فکر می کنید تش�کیل این کارگروه زمینه بهتر 
ش�دن فضای کس�ب و کار برای صنع�ت برق را 

فراهم می کند؟ 
معتقدم تشکیل این کارگروه اقدام مناسبی است. ظاهر 
موضوع خیلی خوب است. اما باید ببینیم در ادامه روندها 
چگونه خواهد بود. توانیر بخش خصوصی را مش��ارکت 
داده که خودمان را بررسی کنیم. نگاه بخش خصوصی 
را واکاوی کنیم که در آینده مش��کالت کمتر باش��د. اما 
اینکه قراردادها به شکل بهتری تعریف شده یا منعقد و 
مبادله شوند، نکته مثبتی است. اما باید در نظر داشت 
مشکل اصلی وزارت نیرو مسئله پول و نقدینگی است. 
اگر اس��اس داس��تان حل نش��ود، بهترین قرارداد را هم 
بنویسید فایده ای ندارد. تحقق اصل قرارداد بر مبنای پول 
اس��ت که باید وضعیت گردش آن درس��ت شود. در حال 
حاض��ر انج��ام خریدهای داخلی و خارجی فقط با تامین 
پول امکان پذیر اس��ت. مش��کل وزارت نیرو تا حل نشود، 
هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. برای حل مشکل وزارت نیرو 
نی��ز ی��ا باید عزم ملی ایجاد ش��ود و کل بدهی های این 
وزارتخانه تس��ویه ش��ود یا اینکه قیمت برق واقعی شود. 
البته باید توجه داشت که با صفر شدن بدهی های وزارت 
نی��رو، ب��از هم این وزارتخانه اقدام به زایش بدهی نکند. 
باید اقتدار وزارت نیرو به این وزارتخانه بازگردانده شود. 
وقتی مدیران پول کافی در اختیار نداشته باشند، قدرت 
ریسک پذیری سابق را نداشته و این مسئله صنعت برق 

را با رکود جدی مواجه خواهد کرد. 

آب

بنزین

2

راهکار پرداخت بدهی های نفت، افزایش سهم دولت در نفت است

الهه ابراهیمی



محم��د رض��ا نعم��ت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
از تصوی��ب بس��ته حمایتی و 
تش��ویقی تولی��د خودروهای 
هیبری��دی و برق��ی در آینده 

نزدیک خبر داد. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
آبان ماه س��ال گذشته بود که 
نعمت زاده از تدوین یک بسته 
حمایتی و تشویقی برای تولید 
برقی  و  هیبریدی  خودروهای 
و ارائ��ه آن ب��ه هی��أت دولت 
برای تصویب خب��ر داده بود. 
اما با گذش��ت شش ماه از این 
درباره  صحبت، هیچ خب��ری 
نتیجه این بسته نشد تا اینکه 
تفاهم نام��ه ای  گذش��ته،  روز 
و  خ��ودرو  ای��ران  می��ان 
و  امیرکبی��ر  دانش��گاه های 
صنعتی ش��ریف ب��رای تولید 
برقی  و  هیبریدی  خودروهای 
ب��ه امضا رس��ید تا ب��ار دیگر 
موضوع تولید این خودروها در 

کشور مطرح شود. 
وزیر صنعت در حاشیه این 
مراسم، در پاس��خ به پرسش  
»فرص��ت ام��روز« مبن��ی بر 
اینکه آخرین وضعیت بس��ته 
حمایتی دول��ت از تولید این 
نوع خودروها چیس��ت، اظهار 
کرد:  »این بس��ته با همکاری 
کارشناسان این صنعت تدوین 
شد و به هیأت دولت رفت. این 
بسته در کمیسیون زیربنایی و 
صنعت دولت مطرح شد و در 
کمیسیون های فرعی نیز مورد 
بررس��ی قرار گرفت و پس از 
چند بار رفت و برگشت و ارائه 
گزارش��ات تکمیل��ی و توجیه 
فن��ی و اقتص��ادی اکنون در 
کمیس��یون صنع��ت هی��أت 

دولت است.«
او درب��اره زمان تصویب این 
بسته تصریح کرد:  »ما پیگیر 
تصویب این بس��ته هستیم و 
امیدوارم تا دو هفته آینده در 
زیربنایی و صنعت  کمیسیون 
به تصویب برس��د و به هیأت 
دول��ت بیای��د ک��ه امیدواریم 
در هی��أت دولت نی��ز با توجه 
به وقت��ی که تاکن��ون صرف 
شده اس��ت، سریعا به تصویب 

برسد.«
نعم��ت زاده ب��ا تأکی��د ب��ر 
اینکه این بس��ته الزمه توسعه 
صنع��ت خودرو اس��ت، گفت:  
»با اینکه ام��روز از طراحی و 
س��اخت خودروه��ای هیبرید 
و برقی صحب��ت می کنیم اما 
باالخ��ره ای��ن محص��ول باید 
وارد بازار ش��ود و مشتری آن 
را خری��داری کن��د، به همین 
دلیل به این بسته نیاز است.«

وزی��ر صنع��ت ادام��ه داد:  
مع��دن  صنع��ت،  » وزارت 
گذش��ته  س��ال  تج��ارت  و 
بس��ته ای را به دول��ت تقدیم 
م��وارد  و  ابع��اد  ک��ه  ک��رد 
مختلف��ی را در رابطه با تولید 
هیبریدی  و  برقی  خودروهای 
دربرمی گرف��ت و یکی از آنها 
حمایت ه��ای مالی اس��ت که 
مابه التف��اوت  آن،  براس��اس 
با  معمولی  خودروهای  قیمت 
هیبریدی به مصرف کنندگان 
مص��رف  ش��ود.  پرداخ��ت 
خ��ودروی  یک  هیدروکرب��ن 
کربنی سه برابر یک خودروی 
هیبری��دی و برق��ی اس��ت و 
از  دولت صرفه جویی  بنابراین 
این طری��ق را در درازمدت به 
دست خواهد آورد، درحالی که 
در کوتاه م��دت باید به کمک 

مصرف کننده بیاید.«

برنامه ریزی برای ایجاد 
زیرساخت

گذش��ته  روز  حال��ی  در 
تفاهم نامه س��اخت و طراحی 

و  هیبری��دی  خودروه��ای 
برقی، ب��ا حضور وزی��ر علوم، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
روسای دانشگاه های امیرکبیر 
و صنعتی شریف و مدیرعامل 
ایران خودرو، به امضا رس��ید 
که در سال 1391 پیش بینی 
شده بود تا پایان همان سال، 
2 میلیون دس��تگاه خودروی 
هیبرید تولید شود اما کارنامه 
نشان  صنعت خودروی کشور 
می ده��د که به غی��ر  از چند 
دستگاه، این هدف گذاری هم 
مانند س��ایر هدف گذاری های 
ب��ه  توس��عه ای  برنامه ه��ای 
ام��ا نکت��ه  نتیج��ه نرس��ید. 
مهم ت��ر از تولید این خودروها 
محصول  توس��عه  به نوعی  که 
خودروس��ازان نی��ز به ش��مار 
م��ی رود و در اف��ق 1404 بر 
آن تأکید ویژه ش��ده، موضوع 
زیرس��اخت ها اس��ت. تولی��د 
خودروه��ای هیبری��د و برقی 
همان قدر که ب��ه برنامه ریزی 
ب��رای س��اخت نی��از دارد به 
زیرس��اخت نیز محتاج است. 
در حقیق��ت، ب��دون تحق��ق 
زیرس��اخت ها، تولید این نوع 
خودروه��ا صرف��اً ه��در دادن 

سرمایه است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درباره اینک��ه چه برنامه ریزی 
برای زیرساخت های مورد نیاز 
این خودروه��ا صورت گرفته، 
تأکید می کند:  »باید امکانات 
زیربنایی ای��ن خودروها مانند 
ایس��تگاه های شارژ در منازل، 

اداره ها و نقاط مختلف شهری 
ب��ه وج��ود بیاید ک��ه در این 
بس��ته همه این ن��کات دیده 

شده است.«

یارانه تولید پرداخت 
می شود

در ادام��ه این مراس��م، بار 
دیگر موض��وع پرداخت یارانه 
تولید ک��ه گویا برای پنجمین 
س��ال متوال��ی قرار اس��ت به 
شود،  سپرده  فراموشی  دست 
مطرح ش��د که وزی��ر صنعت 
ق��ول پرداخت این یارانه را به 

تولیدکنندگان داد. 
نعمت زاده درب��اره پرداخت 
یارانه تولید تصریح کرد: وقتی 
بن��ده به عنوان وزی��ر صنعت، 
قول پرداخ��ت یارانه تولید را 
ب��ه تولیدکنن��دگان می دهم، 
حتم��اً به قولم عم��ل خواهم 
کرد، این در حالی اس��ت که 
در این راس��تا صبح یکش��نبه 
هفت��ه ج��اری، جلس��ه ای با 
و  مدیریت  س��ازمان  ریی��س 
شد  برگزار  کشور  برنامه ریزی 
ک��ه در آن بار دیگ��ر موضوع 
تولید،  ب��ه  یاران��ه  پرداخ��ت 

مطرح شد. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه براب��ر 
قانونی که در اواخر س��ال 92 
در مجلس ش��ورای اس��امی 
تصویب ش��د، مقرر ش��د تا از 
محل واگذاری س��هام و اموال 
س��ازمان های  دارایی ه��ای  و 
وزارت  زیرمجموعه  توسعه ای 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 

منابع مورد نی��از بخش تولید 
تأمی��ن ش��ود، گفت: ب��ر این 
اس��اس، قرار بر این است که 
۷0درص��د از منابع حاصل از 
ای��ن واگذاری ه��ا، در اختیار 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تج��ارت ق��رار گیرد ت��ا برای 
بخش هایی  در  سرمایه گذاری 
ک��ه مورد نیاز صنعت و معدن 
کش��ور است، س��رمایه گذاری 
ش��ود، ضمن اینکه 30 درصد 
مابق��ی نیز ب��ه خزان��ه واریز 

خواهد شد. 

خودروهای هیبریدی 
در سبد محصوالت 

ایران خودرو
همچنی��ن در این مراس��م 
هاش��م یک��ه زارع، مدیرعامل 
ایران خودرو  صنعت��ی  گ��روه 
نی��ز گف��ت: یک��ی از اهداف 
م��ا در اجرای ای��ن پروژه ها و 
تفاهم نامه ها این اس��ت که در 
هیبریدی  خودروه��ای  آینده 
س��بد  در  را  الکتریک��ی  و 

محصوالت خود قرار دهیم. 
او اضافه ک��رد: مقام معظم 
رهبری و ریاست جمهوری بر 
افزایش س��طح ارتباط صنعت 
و دانش��گاه تأکید داش��ته اند، 
ب��رای تحق��ق ای��ن رویک��رد 
راهب��ردی، برنامه ریزی های��ی 
انجام شده، البته این برنامه ها 
به تفاهم نامه های امروز در دو 
دانشگاه صنعتی شریف و امیر 
کبیر محدود نمی ش��ود و در 
آینده نزدی��ک نیز برنامه های 
مشترکی با سایر مراکز علمی 

و پژوهشی خواهیم داشت. 
یکه زارع با اشاره به افزایش 
تیراژ این ش��رکت، بیان کرد: 
تیراژ تولید در سال 93 نسبت 
به سال 92، معادل ۷0 درصد 
رش��د داش��ته، این در حالی 
اس��ت که پس از رشد تولید، 
کیفی��ت، ص��ادرات، خدمات 
توس��عه  و  ف��روش  از  پ��س 
محصول در صدر فعالیت های 
گروه ق��رار گرفته و به همین 
منظ��ور، پروژه ه��ای مختلفی 
تعریف ش��ده که در حال اجرا 

است. 

امضای تفاهم نامه طراحی و ساخت خودروهای هیبریدی و برقی

توقف 6 ماهه بسته حمایتی خودروهای هیبریدی در دولت

هفت��ه نام��ه صنعتی فرانس��ه 
 l'usinen( ن��وول«   »لوزی��ن 
ouvelle(  نوش��ت: در ص��ورت 
توافق هس��ته ای، ای��ران به بازار 
مهم پژو -س��یتروئن در منطقه 

خاورمیانه تبدیل خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، این هفته نامه 
فرانسوی در گزارش��ی با عنوان 
»بازگش��ت برنامه ریزی شده پژو 
به ایران«، نوش��ت: اگر مذاکرات 
هسته ای میان ایران و گروه 5+1 
به نتیجه برس��د، ای��ران به بازار 
مهم گروه صنعتی پژو -سیتروئن  
و  آفریق��ا  منطق��ه  در   )PSA(
خاورمیان��ه تبدیل خواهد ش��د. 
البته این شرکت فرانسوی دیگر 
در نظ��ر ندارد ب��ه تولید قطعات 
یدک��ی ک��ه در کش��ور مونت��اژ 
می ش��وند، ادامه دهد و فعالیت 
آین��ده در چارچ��وب هم��کاری 
ش��رکت  مش��ترک  فعالی��ت  و 
فرانس��وی ب��ا ش��رکت »ای��ران 

خودرو« خواهد بود. 
ت�����اوارس«   »ک��ارل����وس 
 )Carlos Tavares(
ش����رک�ت   م��دی��رع�ام����ل 
پژو - سیتروئن هفته گذشته در 
حاش��یه مراس��م امضای قرارداد 
هم��کاری با مراک��ش، در مورد 
وضعی��ت این ش��رکت در ایران 
گفت: ما 30 درصد از بازار ایران 
را در اختی��ار داری��م، ام��ا هیچ 

درآمدی از آن نداریم. 
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت: 
پ��ژو -س��یتروئن ب��رای تغیی��ر 
وضعیت موج��ود در مورد طرح 
هم��کاری  و  س��رمایه گذاری 
ایرانی خود   با ش��ریک  مشترک 
)ایران خ��ودرو( کار می کند. این 
ش��رکت در نظر دارد، در صورت 
حصول توافق هسته ای به تولید 
مش��ترک خودرو در ایران اقدام 

کند. 

تولید 300 هزار دستگاه پژو 
در ایران 

ادامه  در  فرانس��وی  هفته نامه 
گزارش خود آورد: س��ال گذشته 
 ش��رکت ای��ران خ��ودرو حدود 
320 هزار دس��تگاه پ��ژو تولید 
کرده و به فروش رس��انده است. 
این خودروها با نام »سمند« در 
کارخان��ه ای در نزدیک��ی تهران 
 تولید ش��ده اند. ش��ریک س��ابق 
پژو-س��یتروئن هم اکنون خودرو 
پ��ژو 206 و 405 را ب��ا قطعات 
فروش��ندگان  از  ش��ده  تأمی��ن 
مختل��ف و به وی��ژه تأمین کننده 
چینی مونتاژ می کند. از آنجا که 
از سه سال پیش شراکت این دو 
ش��رکت ایرانی و فرانسوی پایان 
یافته اس��ت، شرکت فرانسوی از 
این مونتاژ هیچ درآمدی ندارد. 

ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت: 

تش��دید تحریم ه��ای بین المللی 
علی��ه ای��ران که توس��ط آمریکا 
به وی��ژه  و  گرفت��ه  ص��ورت 
 مش��ارکت با ش��رکت آمریکایی 
»جن��رال موتورز«، ش��رکت پژو 
- س��یتروئن را به خروج از ایران 
در س��ال 2012 می��ادی وادار 
کرد. ارتباط ش��رکت فرانسوی با 
شریک ایرانی هرگز به طور کامل 
قطع نش��د، اما شکل پیچیده ای 
به خود گرفت. کارلوس تاوارس، 
در ای��ن باره گفت: در این دوران 
دشوار، آنها  )ایرانی ها( احساس 
کردند که ما رهای شان کرده ایم. 
همین امر، جل��ب اعتماد آنها را 
برای انعق��اد قراردادهای تجاری 

پیچیده می کند. 
ب��ر پایه این گزارش، ش��رکت 
پ��ژو - س��یتروئن، تغییر ش��یوه  
)همکاری( را برای جلب اعتماد 

ای��ران و حض��ور مج��دد در این 
کش��ور در نظ��ر دارد ک��ه ای��ن 
خواسته بازتابی از سوی شرکت 
همراه  ب��ه  خودروس��از  ایران��ی 

داشته است. 

مشارکت 50 درصدی
ه��ر دو ش��رکت س��ازنده در 
 م��ورد برنام��ه مش��ارکت کامل  
ت�ول�ی��د  ب����رای   )50  -  50(
خودروه��ای منطب��ق ب��ا ب��ازار 
ایران به ویژه پژو مدل 301، کار 

می کنند. 
در اوایل ماه مه  )اردیبهشت( 
 »ماکسیم پیکا« مدیرعامل پژو با 
همت��ای  زارع«  یک��ه  »هاش��م 
ایرانی خود را در ش��رکت ایران 
خودرو ماقات ک��رد. این تغییر 
ش��رکت  دو  ش��راکت  ن��وع  در 
خودرو س��از ایرانی و فرانس��وی 

از نوامبر 2014  )آبان/ آذر 93( 
و همزم��ان با برپایی نمایش��گاه 
بین المللی خودرو ایران آغاز شد. 
در این نمایش��گاه کیا، رنو، پژو و 

مرسدس حضور داشتند. 
ب��ه گفته خبرگزاری فرانس��ه، 
وزیر صنعت ایران در نظر دارد که 
80 درصد برنامه تولید مشترک 
ایران و فرانسه تا پنج سال آینده 
عملی شود. ایران خودرو در سال 
2014 میادی، حدود 600 هزار 
دستگاه خودرو به میزان برابر با 
تولید س��ال 2011 خود، تولید 

کرد. 
شرکت های آمریکایی و 

چینی
کم��ار«   کریس��تف  »ژان 
 J e a n - C h r i s t o p h e (
بخ��ش  مدی��ر    )Quémard
ش��رکت  خاورمیان��ه  و  آفریق��ا 
پژو - س��یتروئن در اعام هدف 
این ش��رکت، گفت:  بلند م��دت 
درنظر اس��ت که از یک میلیون 
فروش در س��ال 2025 میادی، 
450 ه��زار دس��تگاه در ای��ران، 
200 هزار دس��تگاه در مراکش 
و 350 هزار در س��ایر کشورهای 

منطقه به فروش برسد. 
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت: 
این ش��رکت همچنی��ن انتظار 
دارد ک��ه ف��روش خ��ود را در 
ای��ران به میزان ف��روش پیش 
از سال 2011 میادی برساند. 
این در حالی اس��ت که شرکت 
فرانس��وی در ای��ران ب��ا رقابت 
جمل��ه  از  دیگ��ر  گروه ه��ای 
نیز  ش��رکت های آمریکای��ی و 
شرکت های خودرو سازی چینی 
مواجه است. شرکت های چینی 
که مل��زم به رعایت تحریم های 
اقتصادی علیه ایران نیس��تند، 
هم اکنون 9 درصد از بازار ایران 

را در اختیار دارند. 

هفته نامه فرانسوی: 

ایران به بازار مهم پژو - سیتروئن در خاورمیانه تبدیل می شود

چهارشنبه
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خودرو

نایب رییس خانه معدن: 
 اجرای معافیت تا میزان 20 درصد 
حقوق دولتی معادن مشوقی برای 

بهره برداران

نایب رییس خانه معدن ایران معتقد است: اجرای 
دقی��ق مفاد قانون مع��ادن یک خواس��ته اصولی از 
سوی تمام فعاالن بخش معدن است و از جمله آنها 
موض��وع معافیت حقوق دولتی حداکثر تا میزان 20 
درصد است که با تأیید شورای عالی معادن، قابلیت 

اجرایی دارد. 
محمدرضا بهرام��ن در گفت وگو با ایرنا، اظهار 
داش��ت: برپایه فصل بهره ب��رداری قانون معادن 
در تبص��ره پن��ج آن آم��ده اس��ت، بهره برداران 
معادن��ی ک��ه در جه��ت بهره ب��رداری بهین��ه و 
صیان��ت از ذخای��ر معدن��ی، ارتق��ای بهره وری، 
تحقیق و توس��عه، اکتشاف و حفظ محیط زیست 
در معدن مرب��وط اقدام کنند، با تأیید ش��ورای 
عال��ی معادن از پرداخ��ت حداکثر تا 20 درصد 

حقوق دولتی معاف می ش��وند. 
وی به مناس��بت روز ملی صنعت و معدن که دهم 
تیر است، گفت: انتظار فعاالن بخش معدن از دولت 
یازدهم این است که متناس��ب با شرایط اقتصادی، 
سیاس��ت های تشویقی را در این بخش به مورد اجرا 

گذارد. 
بهرامن یادآور ش��د: س��ال 93 به ویژه از نیمه دوم 
ش��اهد رکود ش��دیدی بودیم که تأثیر بس��زایی در 
رون��د فعالیت بخش مع��دن برجای گذاش��ت و در 
واق��ع کاهش قیمت جهان��ی مواد جهان��ی فعالیت 

بهره برداران را تحت تأثیر قرار داد. 
وی اف��زود: قیمت س��نگ آهن، م��س و کرومیت 
از جمله اقامی بودند که س��ال گذش��ته شاهد افت 
قیم��ت آنها بودی��م و تنظیم سیاس��ت های اجرایی 
مطابق با شرایط روز بازار موادمعدنی از سوی دولت، 

خواسته بهره برداران معادن است. 
نایب رییس خانه معدن ایران اضافه کرد: هنگامی 
که بهره ب��رداران معادن با افت قیم��ت مواد معدنی 
مواجه می ش��وند، پیامد کاه��ش نقدینگی آنها را به 
دنب��ال دارد و در ادامه نمی توانن��د به تعهدات خود 
عمل کنند و برای توسعه اس��تخراج سرمایه گذاری 

الزم صورت نمی گیرد. 
وی گفت: براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت 
تولید فوالد کشور 55 میلیون تن پیش بینی شده و 
تحق��ق این مهم به مش��وق هایی نیاز دارد که دولت 
باید برای فعاالن در بخش س��نگ آهن، کنسانتره و 

گندله اختصاص دهد. 
بهرام��ن خاطرنش��ان ک��رد: کش��ورهای در حال 
توس��عه، برپایه سیاس��ت های تنظیمی، برنامه های 
توس��عه ای را تشویق می کنند تا بتوانند آنها را پیاده 
کنن��د و در بخش معدن الزم اس��ت برای یک دوره 

پنج ساله مسیر توسعه ترسیم شود. 
وی اضافه کرد: مس��یر توس��عه در این بخش باید 
بر م��دار ایجاد زنجی��ره ارزش افزوده باش��د و ابزار 
مش��وق های قانونی به منظور رشد تولید به خدمت 

گرفته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 
برخی تولیدکنندگان مطرح، 

واردکننده از چین شده اند
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی گفت: متأس��فانه برخی کارخانه های مطرح 
تولیدکنن��ده کف��ش در ای��ران در ح��ال حاضر به 
واردکنندگان کفش از کش��ور چین تبدیل ش��ده اند 

و کارمندان و کارگران آنها بیکار شده اند. 
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایرنا افزود: متأس��فانه 
یک��ی از برنده��ای مع��روف ایران��ی ک��ه در تم��ام 
دنیا نام آش��نا بود ای��ن روزها مانن��د برخی دیگر از 
کارخانه های مش��ابه، به فروشنده کفش های چینی 
تبدیل ش��ده و این در حالی اس��ت که در گذش��ته 
حداق��ل 30 هزار نفر در هر ک��دام از این کارخانه ها 

به صورت مستقیم مشغول به کار بوده اند. 
وی ضم��ن تأکید ب��ر توان بالقوه ای��ران در تولید 
کفش، از بی توجهی مسئوالن به صنعت کفش کشور 
انتق��اد کرد و حمایت دول��ت از این صنعت را منجر 
به ایجاد شغل برای بسیاری از جوانان بیکار دانست. 
وی ادام��ه داد: ما باید ب��ه بخش خصوصی اعتماد 
کنیم و ش��کی نیس��ت که با حمایت از آنها، توسعه 

اقتصادی کشور محقق می شود. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س 
همچنی��ن اش��تغالزایی در صنع��ت کفش را ارزان 
دانس��ت و گفت: این بخش پتانسیل بسیاری برای 
ج��ذب بیکاران دارد و ما می توانیم با توس��عه آن، 
عاوه بر تأمین نیازهای داخل، ارزآوری مناس��بی 

به کشور داشته باشیم. 
نماین��ده مردم اس��دآباد در مجل��س نهم، یکی از 
عوام��ل اصلی تعطیل��ی صنعت کفش در کش��ور را 
عملک��رد ضعیف دولت ه��ا در عدم حمای��ت از این 
صنع��ت و همچنین واردات بی روی��ه کفش از چین 

عنوان کرد. 
وی گف��ت: هرچ��ه سیاس��ت گذاران اقتصادی به 
صنایع به ظاهر کوچک توجه بیشتری داشته باشند، 
عاوه بر رفع مش��کل بی��کاری، ارزش افزوده مورد 

توجهی نیز ایجاد خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان: 
تولید 216 هزار تن آهن اسفنجی 

در فصل بهار 

اسداهلل فرش��اد، مدیرعامل ش��رکت آهن و فوالد 
غدی��ر ایرانیان در گفت وگو با ایلنا درخصوص میزان 
تولید و فروش آهن اس��فنجی در س��ه ماهه ابتدای 
س��ال 94، اظهار داش��ت: طی سه ماهه ابتدای سال 
94 میزان تولید آهن اسفنجی به 216 هزار و 500 
تن رس��ید و این در حالی است که تولید 200 هزار 
تن آهن اس��فنجی برای فصل بهار پیش بینی ش��ده 
بود که میزان تولیدات بیش از برنامه پیش بینی شده 

تحقق یافت. 
وی ب��ا بیان اینک��ه میزان فروش آهن اس��فنجی 
کمتر از تولیدات بوده اس��ت، گفت: فروش سه ماهه 
205 هزار تن بوده که تمام فروش در داخل کش��ور 

انجام شده و صادراتی نداشته ایم. 
فرشاد تصریح کرد: این در حالی است که در سال 
گذش��ته میزان تولیدات در فص��ل بهار 184 هزار و 
265 ت��ن بوده و تولید این محصول با رش��د همراه 

بوده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه ب��ه قیمت پایین 
فوالد در بازارهای جهانی هیچ صادراتی نداشته ایم و 

امسال سال سختی برای ما خواهد بود. 
فرشاد افزود: درصورتی که پروژه های عمرانی شکل 
گیرد و ساخت و سازها رونق پیدا کند این کشش در 
بازار فوالد وجود دارد که در نیمه دوم س��ال ش��اهد 
صادرات باش��یم، هرچند در س��ه ماهه ابتدای سال 
93 ص��ادرات به صورت محدود و بالغ بر 50 هزار تن 
در فص��ل اول و به حوزه خلیج فارس صورت گرفته 
اس��ت.  وی در خاتمه گفت: ش��رایط فوالد شرایط 
مطلوبی نیس��ت و قیمت آهن اسفنجی حدود 20 تا 

30 دالر زیر قیمت جهانی قراضه است. 

یک فعال صنفی کارگری: 
وزارت کار شانس برنده شدن 

کارفرمایان در محاکم روابط کار را 
بیشتر کرد

زمس��تان س��ال گذش��ته تاکن��ون وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی با صدور یک بخش��نامه  تازه 
محدودیت های یکس��ویه ای را برای اعضای کارگری 
هیات ه��ای تش��خیص و ح��ل اخت��اف ادارات کار 
سراس��ر کشور وضع کرده اس��ت، در شرایطی که به 
موجب این بخش��نامه دیگر تمامی اعضای کارگری 
مراجع قانونی رس��یدگی کننده ب��ه اختافات روابط 
کار تنها باید از میان کارگران شاغل عضو یکی از سه 
نهاد صنفی کارگری انتخاب شوند. یک فعال صنفی 
کارگری معتقد اس��ت که وزارت کار با این بخشنامه 
ب��ه کارفرمای��ان مراجعه کنن��ده به محاک��م ادارات 

کارشناس بیشتری را برای برنده شدن داده است. 
رفعت الملوک وکیلی، از اعضای س��ابق ش��ورای 
اسامی کار بیمارستان آریا و از اعضای کنونی مراجع 
تش��خیص و حل اختاف ادارات کار استان تهران با 
اعام این مطلب به ایلنا گفت: در خوش��بینانه ترین 
حالت با این بخش��نامه تعداد کمتری از نمایندگان 
کارگری مراجع تشخیص و حل اختاف می توانند با 
اطاع از مناسبات روابط کار وظیفه دفاع از موکان 

خود را برعهده بگیرند. 
وی یادآور شد: دست کم کسانی که تا به امروز برای 
دفاع از کارگران در محاکم تشخیص و حل اختاف 
ادارات کار حضور داش��ته اند ب��ه لحاظ آموزش های 
تشکیاتی یا تجربه حضور در این جلسات با مفاهیم 
قانون کار آش��نا بودند و می توانستند از این آشنایی 
برای پیشبرد خواسته های کارگران مراجعه کننده به 

ادارات کار استفاده کنند. 
ای��ن فعال صنفی کارگ��ری ادام��ه داد: به صورت 
مش��خص این روزها بیش��تر فعاالن صنفی کارگری 
نمی توانند به راحتی سال های گذشته فعالیت صنفی 
داشته باش��ند، دلیل این کار شاید به ماهیت موقت 
ب��ودن قرارداده��ای اس��تخدامی آنه��ا  بازمی گردد 
ک��ه باعث می ش��ود آنها ب��رای جزئی تری��ن و حتی 
بدیهی ترین مسائل ابتدا نظر کارفرمای خود را جویا 

شوند. 
وی ادامه می دهد عاوه بر این بیش��تر کسانی که 
امروز به عنوان نماینده صنفی وارد تشکیات صنفی 
می ش��وند، در معرض آموزش های صنفی نیستند و 
این در حالی است که دست کم تا حدود شش سال 
پیش جلسات جس��ته و گریخته  اما منسجمی برای 
آشنایی کارگران با مباحث قانون کار برگزار می شد. 
وکیل��ی در عین ح��ال افزود: بخش��نامه اخیر در 
ش��رایطی صادر ش��ده که هیچ منعی برای انتخاب 
اعض��ای کارفرمای��ی هیات ه��ای تش��خیص و حل 
اختاف ادارات کار وجود ندارد و چه بس��ا در میان 
این افراد کارگران بازنشس��ته آشنا به مقررات قانون 

کار و تأمین اجتماعی نیز حضور داشته باش��ند. 

اتاق بازرگانی 

آهن

معدن

صنعت



به  پ��اره ای که  چک، ورق 
ازفعاالن  بس��یاری  کاب��وس 
ب��ازار تبدی��ل ش��ده ب��ود با 
راه ان��دازی س��امانه چکاوک 
از  جدی��دی  فص��ل  وارد 

مبادالت خود ش��ده اس��ت. 
12 خ��رداد م��اه ب��ود که 
)س��امانه  چکاوک  س��رانجام 
انتقال تصوی��ر چک( در نظام 
ش��د  عملیاتی  کش��ور  بانکی 
و پ��س از چن��د ب��ار اجرای 
ناموفق آن در برخی ش��هرها 
از جمله تهران، به طور رسمی 
و سراس��ری آغاز به کار کرد. 
هم��ان روز وع��ده دادیم که 
به زودی ب��ه میان فعاالن بازار 
خواهیم رفت تا میزان رضایت 
آنها را از اجرای طرح چکاوک 

جویا شویم. 

افزایش 6 برابری چک های 
برگشتی در هر سال

چکاوک  سامانه  از  رونمایی 
بای��د یک��ی از مهم تری��ن  را 
تح��والت در نظام بانکی تلقی 
نگران کننده  افزای��ش  ک��رد. 
چک ه��ای برگش��تی در چند 
به کابوس��ی  س��ال گذش��ته 
تبدیل ش��ده بود ک��ه فعاالن 
بازار را که ناچار به دادوستد از 
طریق چک بودند، آزار می داد. 
براس��اس گزارش های بانک 
مرکزی در پنج س��ال گذشته 
برگشتی شبکه های  چک های 
بانک��ی 2۷ میلیون برگ بوده 
اس��ت. جابه جای��ی این حجم 
از  برگش��تی ج��دا  از چ��ک 
دردس��رهایی که برای فعاالن 
بازار داشته، هزینه های گزافی 
را در بخ��ش اداری و نی��روی 
تحمیل  بانک ه��ا  به  انس��انی 

کرده است. 
براس��اس این گزارش ها در 
سال 1۳۸۴، یک میلیون چک 
برگشتی داشتیم و این رقم در 
سال 1۳۹2 به ۵میلیون و در 
سال 1۳۹۳ به 6 میلیون برگ 

چک رسید. 
ب��ا اس��تناد ب��ه آماره��ای 
بانک مرک��زی، میزان فزاینده 
چک های برگش��تی در فاصله 
از  بی��ش  گذش��ته  س��ال   ۹
۵میلیون ب��رگ در طول یک 
اس��ت  یافته  افزای��ش  س��ال 

به گون��ه ای ک��ه تع��داد ای��ن 
چک ها در سال 1۳۸۴ حدود 
یک میلیون و درس��ال 1۳۹۳ 
ب��ه 6میلیون برگ رس��یده و 
نش��ان از رشد ش��ش برابری 

ساالنه آن دارد. 

اقتصاد بزرگ و مبادالت 
زیاد چک

اما چرا ایران در مقایس��ه با 
سایر کش��ورها با این حجم از 

چک برگشتی روبه روست؟ 
کامران ناص��ری، وارد کننده 
قطع��ات کامپیوتر در پاس��خ 
به این س��وال که آی��ا میزان 
ایران  در  برگش��تی  چک های 
کش��ورهای  ب��ا  مقایس��ه  در 
دیگ��ر منطق��ه باالس��ت؟ به 
»فرصت ام��روز« گفت: اقتصاد 
ای��ران اقتص��اد بزرگی اس��ت 
و حج��م مبادالت آن بس��یار 
گس��ترده اس��ت و با بسیاری 
از کش��ورهای منطق��ه قاب��ل 
مقایسه نیس��ت. انتشار برخی 
آمارها در فضای مجازی درباره 
اینکه حجم چک های برگشتی 
در برخی کشورهای منطقه به 
چه میزان است مبنای درستی 
ندارد چرا که اساس��اً مبادالت 

چک در اقتص��اد ایران از نظر 
کش��ورهای کوچک  ب��ا  ابعاد 
منطق��ه قابل قیاس نیس��ت. 
می��زان کل چک ه��ای مبادله 
ش��ده در کشوری مثل امارات 
ب��ا چک های مبادله ش��ده در 
بزرگ  ب��ازار  مثل  بازارهای��ی 
ته��ران و بازار تبریز و اصفهان 

برابر نیست. 
وی اف��زود: چ��ک وس��یله 
اغلب  اس��ت ک��ه  مبادالت��ی 
میان افراد رد و بدل می ش��ود 
اگرچه ش��رکت ها و سازمان ها 
ه��م از آن اس��تفاده می کنند 
اما بیش��ترین حجم اس��تفاده 
از آن در مبادله افراد حقیقی 
است، نه حقوقی. ممکن است 
در کشوری مثل امارات ارزش 
مب��ادالت از طری��ق چک باال 
باش��د ام��ا تع��داد چک های 
مبادله شده قطعاً با ایران قابل 

قیاس نیست. 

تالطمات ارزی و افزایش 
چک برگشتی

تأکید کرد:  وارد کننده  این 
ش��رایط ناهم��وار اقتص��ادی 
مهم تری��ن دالی��ل  از  یک��ی 
برگش��تی  چک های  افزایش 

در اقتصاد کش��ور اس��ت. در 
با ش��رایط  ایران ما  اقتص��اد 
تالطم سیاست های اقتصادی 
ما هر سال  روبه رو هس��تیم. 
برگش��تی  تعداد چک های  با 
در  روبه رو هس��تیم.  بیش��تر 
تالطمات ارزی س��ال ۹1 به 
دلی��ل بی ثباتی ک��ه در بازار 
افراد  از  ایجاد کرد بس��یاری 
را  چک های شان  نتوانس��تند 
پاس کنند و پش��ت میله های 
زن��دان رفتن��د. اقتصادی که 
ط��ی یک س��ال قیم��ت ارز 
پای��ه اش نزدیک ب��ه 2 هزار 
معلوم  می کند،  تومان جهش 
اس��ت ک��ه زندان های��ش پر 
از اف��راد بدهکاری می ش��ود 
ک��ردن  پ��اس  ت��وان  ک��ه 

چک های ش��ان را ندارند. 
از  یک��ی  داد:  ادام��ه  وی 
بانکی  نظام  بزرگ  مش��کالت 
آن  عقب ماندگ��ی  کش��ور 
کش��ورهای  ب��ا  مقایس��ه  در 
چکاوک  س��امانه  است.  دیگر 
از  بس��یاری  در  سال هاس��ت 
کارب��رد  جه��ان  بانک ه��ای 
دارد ام��ا تاکن��ون م��ا از آن 
محروم بودی��م. بخش مهمی 
از مش��کل چک های برگشتی 

ب��ه شناس��ایی س��وابق افراد 
برمی گردد؛ یعنی فعاالن بازار 
نمی دانند چکی را که دریافت 
مالی  پش��توانه  آی��ا  می کنند 
کاف��ی دارد یا نه؟ با راه اندازی 
س��امانه چ��کاوک این معضل 
برطرف ش��ده است و می توان 
با بررسی سوابق افراد از قبول 
چک هایی با پش��توانه ضعیف 
خودداری ک��رد. فکر می کنم 
که با ای��ن روند آمارچک های 
برگش��تی که از س��وی بانک 
مرک��زی اعالم می ش��ود طی 
یک س��ال باالخره روند نزولی 

پیدا کند. 

چکاوک موفق بوده است
فع��ال  شهراس��بی،  باق��ر 
بازار آه��ن هم در ای��ن باره 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
س��امانه چکاوک تأثیر مهمی 
در مبادل��ه چ��ک دارد. یکی 
از گرفتاری ه��ای م��ا در بازار 
ای��ن بود ک��ه نمی دانس��تیم 
چک��ی ک��ه ب��ه دس��ت م��ا 
می رس��د متعلق به کیس��ت؟  
خیلی وقت ه��ا چک یک فرد 
به دس��ت  ناش��ناس دس��ت 
می ش��ود و به من می رسد و 
مشتری من به اصطالح چک 
مدت دار شخص دیگری را که 
در دست دارد خرج می کند؛ 
من قبال نمی دانس��تم که این 
افراد چه کس��انی هستند اما 
در ح��ال حاض��ر با س��امانه 
چ��کاوک می توان��م س��وابق 
و حس��اب صاح��ب چ��ک را 
بررس��ی کن��م. ای��ن امتی��از 

خیلی بزرگی اس��ت. 
بنگاه دار  شهاب محمودیان، 
ام��الک ه��م در این ب��اره به 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: از 
نظر زم��ان ه��م کار کردن با 
س��امانه چکاوک بس��یار بهتر 
اس��ت و مرتب نیاز به مراجعه 
حض��وری ب��ه بان��ک نداریم. 
گاهی اتفاق می افتاد که ما در 
گذش��ته برای بررسی حساب 
صاحب چ��ک باید ب��ه بانک 
مراجع��ه می کردیم که خیلی 
وقتگیر ب��ود. فکر می کنم این 
سامانه برای خود بانک ها هم 
مزای��ای زی��ادی دارد و تعداد 
کم  را  آنها  مراجعه کنن��دگان 

کرده است. 

گزارش »فرصت امروز« در سومین هفته اجرای طرح چکاوک

چک بی محل دیگر در بازار نمی خواند

 بازار ارز در س��ه ماهه نخست 
س��ال جاری روزهای کم نوسان و 
آرامی را نس��بت ب��ه مدت زمان 
مشابه سال های اخیر تجربه کرد 
به نحوی که دالر در نخس��تین 
روز کاری س��ال جاری ب��ا قیمت 
۳۴00 توم��ان قیمت خورده بود 
و در ط��ول فعالیت ب��ازار ارز در 
فصل بهار در بازه قیمتی ۳۴00 
ت��ا ۳2۸0 و گاهی ۳2۷0 تومان 

در نوسان بود. 
 ب��ه گ��زارش ارانیک��و، میزان 
ریزش ه��ا در این ب��ازار به نحوی 
ب��ود ک��ه در آخرین هفت��ه بهار 
روز   1۴ از  پ��س  دالر  قیم��ت 
مج��دداً به زیر مرز ۳۳00 تومان 
س��قوط کرد و به کمترین بها از 
نیم��ه فروردین ماه س��ال جاری 

رسید. 
البته فعاالن بازار ارز معتقدند، 

سیاست های اخیر بانک مرکزی، 
اف��ت قیمت دره��م و همچنین 
فض��ای انتظاری در ب��ازار ارز به 
ایران  هسته ای  مذاکرات  واسطه 
و گروه 1+۵ دلیل اصلی حرکت 

آرام و نزولی بهای دالر است. 
ناگفته نماند ک��ه فعاالن بازار 
ارز همچنین می گویند با نزدیک 
شدن به 10 تیرماه  )زمان اعالم 
حاکم  رکود  هسته ای(  مذاکرات 
بر فضای بازار ارز تش��دید شده 
ک��ه همین ام��ر نیز ب��ه کاهش 

بیشتر قیمت ها منجر می شود. 
دالر  قیمت  درحالی ک��ه  البته 
در ب��ازار در س��ه م��اه نخس��ت 
س��ال جاری کاهش یافت اما در 
ای��ن م��دت قیمت ارز رس��می 
در مس��یر صع��ود قرار داش��ت 
به نحوی که نرخ رس��می دالر تا 
2۹20تومان افزایش یافته است. 

ای��ن تغیی��رات در ش��رایطی 
اس��ت که نرخ دالر آزاد در زمان 
تحویل الیحه بودجه کل کش��ور 
به مجل��س ۳۳۸0 تومان و نرخ 
بانک��ی نی��ز 26۹۳ توم��ان بود 
ک��ه فاصله  ای��ن دو در آن زمان 
6۸۷ توم��ان بود.  ام��ا هم اکنون 
 ۳261 ب��ه  آزاد  ب��ازار  در  دالر 
تومان رسیده و قیمت مبادله ای 
آن نیز 2۹20 تومان تعیین شده 
اس��ت. به این ترتیب فاصله دالر 
آزاد و مبادالتی هم اکنون حدود 

۳۴1 تومان است. 
باع��ث ش��ده  ای��ن موض��وع 
گمانه زنی ه��ا درب��اره تک نرخی 
ش��دن ارز بی��ش از گذش��ته در 
فض��ای اقتصادی کش��ور مطرح 
ش��ود و این در حالی اس��ت که 
ولی اهلل س��یف، رییس کل بانک 
مرکزی نی��ز در هفته گذش��ته 

گفت: در دو س��ال گذشته دامنه 
نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 

60 درصد کاهش یافته است. 
ب��ه گفته س��یف، ای��ن امر در 
حال��ی اس��ت که در ی��ک دوره 
مالی یک ساله، نرخ برابری دالر 
در مقاب��ل ریال تنه��ا ۳ درصد 
افزایش داشته و این در شرایطی 
است که دسترس��ی ما به منابع 
ارزی ب��ه علت وجود تحریم های 

ظالمانه محدود بوده است. 
وی همچنی��ن از اراده بان��ک 
مرک��زی ب��رای تک نرخی کردن 
ن��رخ ارز در آین��ده نزدیک خبر 
داد و اف��زود: ش��واهد و قراین و 
بررس��ی های کارشناس��ی نشان 
می دهد ک��ه ام��کان حرکت به 
س��مت تک نرخ��ی ک��ردن ارز 
وج��ود دارد و این سیاس��ت در 
موقع مقتضی عملی خواهد شد. 

ب��ه گفت��ه وی، ای��ن اق��دام 
بس��یار مهم و ضروری اس��ت و 
برقراری  نی��از آن  پی��ش  البته 
ارتباط��ات بانک��ی بین الملل��ی 
کاف��ی و ام��کان مان��ور بان��ک 
مرکزی نس��بت ب��ه جابه جایی 

منابع ارزی خواهد بود. 
در همی��ن حال در ب��ازار ارز 
در نخس��تین روز تابس��تان نیز 
ه��ر دالر آمری��کا ب��ا 11 تومان 
کاهش ۳261 تومان عرضه شد. 
هر یورو نیز در صرافی ها با رشد 
دو تومانی به ۳۷10 تومان رسید. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند 
ب��ا توج��ه به فض��ای حاک��م بر 
اقتصاد کشور و همچنین فضای 
انتظ��اری ب��رای اع��الم نتای��ج 
ارز در  بازار  مذاکرات هس��ته ای 
روزه��ای آینده با رکود و کاهش 
قیمت بیشتر مواجه خواهد شد. 

پای��ان خردادماه مرکز  به رغم 
آمار ایران نتوانست به وعده خود 
مبنی بر انتش��ار کام��ل گزارش 
رش��د اقتصادی س��ال ۹۳ عمل 

کند. 
به گزارش فارس، دو روز پیش 
بهار به پایان رس��ید و سال ۹۴ 

رسماً وارد فصل تابستان شد. 
اتمام بهار از آنجا قابل اهمیت 
است که عادل آذر، رییس مرکز 
آمار ایران اع��الم کرده بود، نرخ 
رشد اقتصادی کل سال ۹۳ بهار 

۹۴ منتشر خواهد شد. 
وی 2۳ دی ماه ۹۳ با اش��اره 
به انتش��ار آمار های فصلی رشد 
مرکزی  بانک  توس��ط  اقتصادی 
در این باره ب��ه فارس گفته بود: 

گزارش هایی که برای فصل بهار 
و تابس��تان ارائه شده، مقدماتی 

است. 
رییس مرک��ز آمار ایران افزود: 
از  بای��د  قطع��ی  گزارش ه��ای 
مانند  آم��اری  نتای��ج طرح های 
بخ��ش  عموم��ی  سرش��ماری 
کش��اورزی که ب��ه تازگی مرکز 
آم��ار ای��ران انجام داده اس��ت، 
استخراج شود، اما از دولت اجازه 
گرفتیم تا ابتدا نتایج سرشماری 
کش��اورزی به دست بیاید و بعد 
گزارش رشد اقتصادی کل سال 
۹۳ را با دقت قاب��ل قبولی ارائه 
کنیم تا دیگر مورد بازنگری قرار 

نگیرد. 
نمی خواستیم  تأکید کرد:  وی 

با ارائه یک عدد برآوردی، تشتت 
در جامعه ایجاد شود و به همین 
دلی��ل مقرر ش��د ابت��دا گزارش 
بخ��ش  عموم��ی  سرش��ماری 
کش��اورزی نهایی و بعد گزارش 
رش��د اقتصادی کل سال ۹۳ در 

بهار سال ۹۴ منتشر شود. 
2۳خرداد ماه هم شورای عالی 
آم��ار در پنجاه و دومین جلس��ه 
خود انتش��ار آمار را منحصرا به 
مرک��ز آم��ار ایران مح��ول کرد. 
نوبخت رییس شورا در آن جلسه 
این گونه استدالل کرد که  »همه 
دس��تگاه ها می توانن��د آمارهای 
تخصص��ی مرب��وط به خ��ود را 
تولید کنند اما آمارهای رس��می 
کش��ور پس از تأیی��د مرکز آمار 

ایران، توس��ط این مرکز منتشر 
می شود و به این صورت می توان 
از بروز بی اعتمادی درباره صحت 
جامع��ه  در  رس��می  آماره��ای 
ام��ا خردادماه  کرد.«  جلوگیری 
گذش��ت و مرک��ز آم��ار ای��ران 
آماری  تولیت  وظیفه  نتوانس��ت 
خود را جامه عمل بپوش��اند و با 
وجود حمایت شورای عالی آمار 
و وعده دی ماه عادل آذر، رییس 
مرک��ز آمار ایران، گزارش رش��د 
اقتصادی در خرداد توس��ط این 

نهاد آماری منتشر نشد. 
و اگ��ر نب��ود مخالف��ت صریح 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا 
انتش��ار آمار رش��د  ممنوعی��ت 
وضعی��ت  ت��ورم،  و  اقتص��ادی 

اقتص��اد و متغیره��ای عمده که 
مبن��ای عملک��رد و برنامه  ریزی 
اقتص��ادی  سیاس��ت گذاران 
می ش��ود، در 2۷ خ��رداد م��اه 

منتشر نمی شد. 
آخری��ن گ��زارش مرک��ز آمار 
ای��ران درب��اره رش��د اقتصادی 
در 11 مرداد ماه س��ال گذشته 
منتش��ر ش��د که گزارش��ی یک 
صفح��ه ای بود و تنها نرخ رش��د 
بخش ه��ای کش��اورزی، صنعت 
و خدم��ات و رش��د کل اقتصاد 
ذکر ش��ده بود و عددی از رشد 
بخش نفت و همچنین جزییاتی 
که معموالً در گزارش های رش��د 
اقتص��ادی طرح می ش��ود در آن 

وجود نداشت. 

تضعیف آرام نرخ دالر در 3 ماهه نخست سال
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خبرنــامه

وزیر اقتصاد در مجلس: 
مجلس و دولت شاکله نظام بانکی 

را تغییر دهند
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر لزوم تغییر شاکله نظام 

بانکی از سوی دولت و مجلس تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا که برای پاسخگویی 
به س��وال محمدرضا خان محمدی، علیرضا خسروی 
و محمد اس��ماعیلی در مورد علت عدم ش��فافیت در 
نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات 
انباشته در مجلس حضور یافته بود اظهار کرد: بهبود 
در س��ه ش��اخص کلیدی از جمله رش��د 60 درصدی 
شاخص مانده کل تسهیالت نسبت به سال ۹1، بهبود 
شاخص نسبت مطالبات غیر جاری از 1۴.۷ درصد به 
12.2 درص��د و همین ط��ور بهب��ود 122 درصدی در 
عملکرد تس��هیالت پرداختی نش��انه های خوبی است 
ولی اگر بخواهیم این روند به ش��کل جهش��ی تداوم 
و توس��عه یابد ش��اکله نظام بانکی باید دچار تغییرات 

اساسی شود. 
وی افزود: بخش��ی از آن را در پروژه س��اماندهی و 
اصالح نظام بانکی در حال انجام هس��تیم و بخش��ی 
را در لوایح��ی ک��ه تقدیم مجلس می کنیم پیش بینی 
کرده ایم. به عنوان نمونه اگر نظام اطالعاتی بانکداری 
یکپارچه به وجود آید، امکان شناسایی، اعتبار بخشی و 
رتبه بندی مشتریان بانکی و تقاضاکنندگان تسهیالت 
افزای��ش خواه��د یافت.  طیب نیا ادامه داد: هم اکنون 
این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بس��یاری 
از مش��کالت ناش��ی از نبود اطالعات یکپارچه قابل 

پردازش و قابل به اشتراک گذاری است. 
طیب نیا ادامه داد: تا زمانی که تس��هیالت تکمیلی 
غیر منطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیر جاری 
را داشته باشیم. من امیدوارم مجلس و دولت با کمک 

یکدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند. 

قیمت جهانی طال به کمتر از 1200 
دالر در هر اونس بازگشت

قیم��ت جهان��ی طال ک��ه هفته گذش��ته به رکورد 
120۵.۵0 دالر در ه��ر اون��س رس��یده ب��ود، روز 
دوش��نبه بار دیگر کاهش یافت. نش��انه های پیشرفت 
در گفت وگوهای بدهی یونان از تقاضای طال کاس��ت 

و در مقابل موجب رونق بازارهای سهام شد. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز، قیم��ت تحویل ف��وری طال 
در س��اعت ۴۷ دقیق��ه بام��داد روز دوش��نبه به وقت 
گرینوی��چ در ب��ازار لن��دن 0.۳ درصد کاهش یافت و 
به 11۹6.60دالر در هر اونس رس��ید. هفته گذش��ته 
قیمت فلز زرد در این بازار، رکورد 120۵.۵0دالر در 
ه��ر اونس را شکس��ت که باالتری��ن قیمت از 26 مه  

)پنج خرداد( است. 

دولت مسئولیتی در برابر مشکل 
مؤسسات غیرمجاز ندارد

 مش��اور رییس جمه��ور با بی��ان اینکه دولت ضامن 
مؤسس��ه های مال��ی و اعتباری ب��دون پروانه فعالیت 
نیست، تأکید کرد: مردم نمی دانند اگر مشکلی برای 

این مؤسسه ها پیش بیاید، دولت پاسخگو نیست. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، اکبر ترکان مش��اور ارش��د 
رییس جمهور ش��ب دوش��نبه در دیدار با اس��تاندار 
س��منان با بیان اینکه هیچ واحد صنفی بدون پروانه 
فعالی��ت نمی توان��د دایر باش��د، با انتق��اد از فعالیت 
مؤسس��ه های مال��ی و اعتب��اری ب��دون مجوز گفت: 
چگونه اس��ت که این مؤسس��ه ها که تابع قانون بانک 
مرکزی نیستند و پروانه فعالیت ندارند، با شعبه های 
مختلف دایر هستند و فعالیت می کنند؟   وی با بیان 
اینکه دولت ضامن مؤسسه های مالی و اعتباری بدون 
پروان��ه فعالیت نیس��ت، تأکید ک��رد: مردم نمی دانند 
اگر مش��کلی برای این مؤسس��ه ها پیش بیاید، دولت 
پاسخگو نیست.  ترکان بانک محور بودن اقتصاد ایران 
را یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور عنوان و تصریح 
کرد: در دنیا تسهیالت بانکی به عنوان سرمایه جاری 
بانک ه��ا حداق��ل مع��ادل 60 درصد از تولید ناخالص 
ملی هر کش��ور اس��ت، درحالی که این رقم در ایران 
به طور اس��می ۳۴ درصد اس��ت.  وی دلیل این فاصله 
را کم بودن س��رمایه جاری بانک های کش��ور عنوان و 
تصریح کرد: بدهی های دولت به شبکه بانکی بخشی 

از سرمایه غیرجاری متوقف مانده بانک هاست. 

بانک مرکزی فاصله ارز رسمی و 
آزاد را به 100 تومان برساند

یک کارش��ناس ارزی با اش��اره به نزدیک ش��دن 
تدریج��ی نرخ ارز رس��می به نرخ ب��ازار گفت: بانک 
مرکزی می تواند این روند را ادامه داده و فاصله نرخ 

ارز رسمی و بازار را به 100 تومان کاهش دهد. 
 سیدکمال سیدعلی در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار، اظهارداشت: 
بانک مرکزی می تواند این روند را ادامه داده و فاصله 

نرخ ارز رسمی و بازار را به 100 تومان برساند. 
وی ب��ا بیان اینکه کاهش فاصله این دو نرخ به 100 
تومان زمینه استفاده از مزایای یکسان سازی نرخ ارز را 
به وجود می آورد، افزود: افزایش ورودی ارز به کش��ور، 
رشد جریان نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و حذف 
رانت ۳00 تا ۴00 تومانی از مزایای نزدیک کردن نرخ 
ارز رسمی به قیمت بازار است.  معاون اسبق ارزی بانک 
مرک��زی با بیان اینکه با این روش ش��رایط برای اعالم 
یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود، تصریح کرد: این 
سیاست بانک مرکزی درست است و باید ادامه یابد، اگر 
مذاکرات هم به نتیجه برسد، نرخ ارز بازار 100 تا 200 
تومان تنزل خواهد کرد و یکسان س��ازی ارز صددرصد 
قطعی می شود.  س��یدعلی تأکید کرد: اگر فاصله نرخ 
رس��می ارز و نرخ بازار 100 تومان باقی بماند مشکل 
رانت ارز وجود نخواهد داش��ت، زی��را این 100 تومان 
هزینه نقل و انتقال و پوشش ریسک است.  فاصله نرخ 
رسمی ارز و نرخ بازار در چند ماه اخیر کاهش یافته و 
دیروز به حدود ۳۵0 تومان رسیده است. با وجود اینکه 
نرخ رس��می ارز در چند ماه اخیر ۳00 تومان افزایش 

یافته، نرخ ارز بازار کاهش هم داشته است. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,258 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
۳.2۵۸توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را۹0۴.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد ۳.6۹0 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز۵.160توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۴۵۷.000تومان و هر ربع س��که2۵2.000 تومان فروخته 
ش��د. هر س��که یک گرمی16۸.000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 1۸ عیار ۹1.۹0۷تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11.۸۷2دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳.2۵۸دالر آمریکا

۳.6۹0یورو اروپا

۵.160پوند انگلیس

۸۸۸درهم امارات

1.2۴0لیر ترکیه

۵۳۵یوان چین

2۷ین ژاپن

2.6۹۵دالر کانادا

۳.۵۳0فرانک سوییس

10.۸۳0دینار کویت

۸۷۵ریال عربستان

2.۵۵0دینار عراق

۵۳روپیه هند

۹20 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11.۸۷2اونس طال

۳۹۸.۵00 مثقال طال

۹1.۹0۷هر گرم طالی 1۸ عیار

۹0۴.000سکه بهار آزادی

۹0۴.۵00سکه طرح جدید

۴۵۷.000نیم سکه

2۵2.000ربع سکه

16۸.000سکه گرمی

حضور بانک ملی ایران در جشن 
گلریزان ستاد مردمی دیه کشور

بانک مل��ی ایران در بیس��ت و هش��تمین همایش 
جش��ن گلریزان س��تاد مردمی دیه کشور برای آزادی 

زندانیان جرایم غیر عمد حضور یافت. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی، این مراسم عصر 
روز دوش��نبه با حضور رییس سازمان زندان ها، معاون 
امنیتی و سیاس��ی دادستان کل کشور، رییس کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، مس��ئوالن س��تاد مردمی دیه 
کشور، جمعی از مسئوالن و خیران و همچنین جمعی 
از مس��ئوالن بانک ملی ایران در تاالر آبگینه ش��رکت 
آبفای اس��تان تهران برگزار شد.  بانک ملی ایران طی 
س��ال های اخیر همواره برای آزادس��ازی زندانیان دیه 
ناش��ی از جرایم غیر عمد حمایت مالی ویژه ای داشته 
اس��ت به طوری ک��ه تاکنون ح��دود ۵0 میلیارد ریال 
به این امر معنوی تخصی��ص داده که منجر به آزادی 
تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیر عمد و بازگشت آنها 

به جمع خانواده خود شده است. 

بانک توسعه تعاون در سال گذشته 
20هزار میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت کرد 
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون گفت: بانک توس��عه 
تعاون در سال گذشته 20هزارمیلیارد ریال تسهیالت 
پرداخ��ت کرده اس��ت که بی��ش از ۷0درص��د از این 

تسهیالت به بخش تعاون اختصاص داده شده است.
دکتر محمدعلی س��همانی، مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون در نشس��ت تخصصی که با اتحادیه شرکت های 
تعاون��ی فوالد و معدن برگزار ش��د بابیان مطلب فوق 
اظهار داش��ت: امس��ال تالش مضاعفی ب��رای امضای 
قرارداد ارزی با صندوق توس��عه ملی به انجام رسیده 
اس��ت و اولویت پرداخت تس��هیالت در سال جاری با 

طرح های صادراتی و ارزآور خواهد بود. 
ریی��س هیات مدیره بانک توس��عه تعاون با اش��اره به 
اظهارات مش��تریان درخصوص ح��وزه ارزی افزود: بانک 
توسعه تعاون به گفته مشتریان به عنوان یکی از روان ترین 
بانک ها در حوزه ارز به شمار می آید و یکی دیگر از نقاط 
قوت بانک توس��عه تعاون پرداخت هرگونه تسهیالت از 

محل منابع داخلی در صورت نیاز متقاضیان است. 

موفقیت های بانک دی باید 
درسال94 تداوم یابد

ب��ه گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، دکتر 
احمد ش��فیع زاده با هدف ارتباط نزدیک با کارکنان و 
بررس��ی نحوه فعالیت شعب طی سه ماه اخیر از چند 

شعبه بانک به صورت سر زده بازدید کرد. 
وی در دی��دار با کارکنان و رؤس��ای ش��عب ضمن 
قدردانی از زحمات آنها اظهار کرد: سال ۹۳ سال رشد 
و بهبود شاخص های کلی بانک در زمینه افزایش منابع 
و کاهش مطالبات معوق بود که این امر در کنار بهبود 
وضعیت معیشتی کارکنان سالی پرتالش، نتیجه بخش 
و موفق برای بانک و کلیه همکاران محسوب می شود. 

متولی انتشار آمار به وعده آماری خود عمل نکرد

نسیم نجفی
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درخواست استاندار تهران از 
وزارت اطالعات برای مبارزه با 

قاچاق کاال 

استاندار تهران با اشاره به ورود 60 درصد کاالهای 
قاچاق به اس��تان تهران، گفت: وزارت اطالعات باید 
تحقیق��ی در ای��ن مورد انجام دهد تا جلوی کاالهای 
قاچاق در اس��تان های منتهی به اس��تان تهران یعنی 

در مبادی ورودی گرفته شود. 
به گزارش ایس��نا، سیدحس��ین هاشمی در دومین 
جلس��ه کمیس��یون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز اس��تان ته��ران ک��ه دیروز در محل 
استانداری تهران برگزار شد، با تاکید بر مهار معضل 
قاچ��اق کاال، گف��ت: مه��ار قاچاق کاال باید سیاس��ت 
اصلی برای همه دس��تگاه های متولی باش��د و قطعا 
اجرای چنین سیاستی مورد توافق استانداری تهران 
نی��ز هس��ت. اگر با قاچاق کاال مب��ارزه جدی صورت 
نگی��رد، قطع��ا یکی از تهدیدات اصلی برای تولید رقم 
خورده اس��ت.  وی افزود: براس��اس آمارها در س��ال 
گذش��ته 120میلیارد تومان کش��ف کاالی قاچاق در 
تهران داش��ته ایم و 25 میلیارد دالر نیز ورود کاالی 
قاچاق به کشور. با توجه به اینکه 60 درصد کاالهای 
قاچاق کشور به استان تهران وارد می شود، این آمار 
نشان می دهد که کشف کاالی قاچاق در استان بسیار 

اندک بوده است. 
وی تاکی��د ک��رد: باید به صورت ویژه معضل قاچاق 
کاال در اس��تان ته��ران م��ورد بررس��ی ق��رار گیرد و 

راهکارهای مناسب ارائه شود. 
استاندار تهران تاکید کرد: باید قبل از تهران جلوی 
ورود کااله��ای قاچ��اق را بگیری��م و در این خصوص 
نیازمند همکاری وزارت اطالعات هس��تیم. بی تردید 
نباید اجازه دهیم کاالهای قاچاق وارد تهران شود، اما 
در این راستا باید به این نکته توجه داشته باشیم که 
مبارزه با کاالهای قاچاق کار سخت و پیچیده ای است. 
هاش��می در تش��ریح راهکارهای مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز در کش��ور نی��ز گف��ت: یک��ی از راهکارهای 
اجرایی، آزادسازی قیمت هاست که می تواند به صورت 
جدی مبارزه با قاچاق کاال را در کشور اجرایی کند. 
قطعا برندهای داخلی می توانند با مشارکت برندهای 
خارجی تولید را در داخل انجام دهند و به این ترتیب 
جلوی قاچاق کاال گرفته شود. برای مثال برای صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی توان و دانش کافی در کش��ور 
داری��م ام��ا از باب��ت دو موض��وع مواد اولی��ه و انتقال 
تکنولوژی مشکالتی برای مان وجود دارد که با توجه 
به آزادس��ازی قیمت ها می توانیم در ابتدا تولید را در 

داخل افزایش دهیم و بعد صادرات اجرایی شود. 
وی ب��ه یکسان س��ازی ن��رخ ارز به عن��وان یکی از 
راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال در کشور اشاره کرد 
و گفت: با یکسان س��ازی نرخ ارز نیز می توانیم تاثیر 
عمده ای در مبارزه با قاچاق کاال در کش��ور داش��ته 
باش��یم، قطعا دولت یازدهم به چنین س��متی حرکت 
می کند، البته باید توجه داش��ته باش��یم که کار بسیار 
سخت و پیچیده ای در پیش داریم. استاندار تهران در 
بخش دیگری از صحبت های خود درباره ویژگی های 
منحصربه ف��رد اس��تان ته��ران و ورود عمده کاالهای 
قاچاق به این اس��تان نیز گفت: برای اینکه به اس��تان 
تهران نگاه ویژه ای داشته باشیم نیازمند همکاری همه 
دس��تگاه های متولی هس��تیم. باید اقدامات اطالعاتی 
وزارت اطالعات افزایش یابد و اطالع رسانی دقیقی در 

حوزه مبارزه با کاالهای قاچاق انجام شود. 

مبادالت مرزی خوزستان 
ساماندهی می شود 

مع��اون توس��عه تجارت خارجی س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت خوزس��تان گفت: مب��ادالت مرزی 
استان جهت رونق صادرات و بهبود وضعیت معیشت 

مرزنشینان، ساماندهی می شود. 
یونس حسین ن ژادیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در نخس��تین جلسه شورای ساماندهی مبادالت مرزی 
استان مقرر شد دستگاه های اجرایی مربوطه پیشنهادات 
خ��ود را ط��ی ی��ک هفت��ه در رابطه با بهبود معیش��ت 
مرزنش��ینان ارائه دهند تا براس��اس این پیش��نهادات 
تصمیمات نهایی گرفته شود.  وی افزود: با اجرای قانون 
ساماندهی مبادالت مرزی استان می توان خدمات خوبی 
را به مرزنشینان ارائه داد و به ویژه با فعال کردن کارت های 
هوشمند مبادالت مرزی و اجازه تجارت به مرزنشینان 
با این کارت ها، شاهد رونق تجارت در مرزهای استان و 
بهبود معیشت مرزنشینان باشیم.  حسین ن ژادیان تصریح 
کرد: از مسئوالن استانی و کشوری انتظار داریم تزریق 
س��همیه ارزی در کارت های هوش��مند را بیشتر کنند 
تا مرزنش��ینان بتوانند با این کارت ها به کار صادرات و 

واردات مشغول شوند. 
مع��اون توس��عه تجارت خارجی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت خوزستان با اشاره به کاهش صادرات 
در روزه��ای اخی��ر اظهار کرد: کاهش صادرات در ماه 
مبارک رمضان امری طبیعی است که هر سال اتفاق 
می افتد و پس از پایان این ماه، دوباره ش��اهد رش��د 
تجارت در مرزهای استان به سمت عراق خواهیم بود. 

رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی: 
میزان مالیات از صنوف برمبنای 

درآمدهای تحقق یافته نیست
رییس اتحادیه فروش��ندگان مصالح س��اختمانی با 
تاکید براینکه بس��تر مالیاتی باید در کش��ور ش��کل 
بگیرد، گفت: میزان مالیات دریافتی از صنوف براساس 
توافق مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، 

برمبنای درآمدهای تحقق یافته صورت نمی گیرد. 
ب��ه گزارش ایرنا، اس��ماعیل کاظم��ی با بیان اینکه 
امکان پرداخت مالیات برای صنوف مصالح ساختمانی 
براس��اس این توافق وجود ندارد، افزود: در س��ال 93 
واحدهای صنفی تحت پوش��ش این اتحادیه کاهش 
توزی��ع داش��تند اما ح��دود 14 درصد مالیات آنها در 

سال 92 به 18درصد افزایش یافته است. 
وی با تاکید بر اینکه مالیات باید براس��اس درصد 
درآمد تحقق یافته وضع و دریافت شود، اظهار داشت: 
طبق مستندات قانونی، براساس آنچه عملکرد مودی 
اس��ت، مالیات نیز وضع ش��ود اما شواهد و مستندات 
نشان از کاهش درآمد صنوف طی سال گذشته دارد. 
کاظم��ی تصری��ح ک��رد: توافق به عم��ل آمده بین 
س��ازمان ام��ور مالیاتی و اتاق اصن��اف ایران به مثابه 
انتخ��اب بی��ن ب��د و بدتر بود چرا که اگر این توافق به 
عمل نمی آمد شاید مالیات 26 درصدی برای صنوف 

وضع می کردند. 
یادآوری می ش��ود، براس��اس توافقی که بین اتاق 
اصناف ایران و س��ازمان امور مالیاتی صورت گرفت، 
میزان افزایش مالیات کسانی که تا یک میلیون تومان 
در سال 92 مالیات پرداخت می کردند، 8درصد، یک تا 
3 میلیون تومان 12درصد و بیش از 3 میلیون تومان 

18 درصد افزایش خواهد یافت. 
ریی��س اتحادیه فروش��ندگان مصالح س��اختمانی 
خاطرنش��ان ک��رد: اعتق��اد داری��م مالی��ات بای��د از 
واحدهای صنفی اخذ شود اما این مالیات باید براساس 

درآمدهای تحقق یافته آنها باشد. 
ب��ه گفت��ه کاظمی، این گونه وض��ع مالیات مردم را 
نسبت به پرداخت و فلسفه مالیات بی تفاوت می کند 
درحالی ک��ه بای��د دول��ت تدبیری اتخ��اذ کند تا این 

بی تفاوتی در جامعه ایجاد نشود. 

سفیرآلمان در تهران: 
ابراز تمایل شرکت های آلمانی برای 

سرمایه گذاری مستقیم در ایران
س��فیر آلم��ان در ته��ران گف��ت: اراده خوبی برای 
برقراری ارتباطات تجاری بیش��تر با ایران وجود دارد 
و شرکت های آلمانی مایل به سرمایه گذاری مستقیم 

در ایران هستند. 
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران، در دیدار میکاییل بارون انگرن اش��تنبرگ با 
هیات رییس��ه اتاق تهران، دو طرف نس��بت به توسعه 

همکاری های تجاری تاکید کردند. 
س��فیر آلم��ان در تهران همراه با رای��زن بازرگانی 
ای��ن س��فارتخانه، در ات��اق تهران عالوه ب��ر دیدار با 
هیات رییس��ه جدید اتاق ته��ران، درباره راهکارهای 
افزای��ش مب��ادالت تجاری و نیز س��رمایه گذاری های 

مشترک گفت وگو کرد. 
اشتنبرگ تاکنون چهار نوبت در اتاق تهران حاضر 
ش��ده و با هیات رییس��ه اتاق تهران مذاکراتی انجام 

داده است. 
براس��اس ای��ن گزارش، دو طرف ب��ا ابراز امیدواری 
نس��بت به رفع موانع جاری بر س��ر راه توسعه تجارت 
میان ایران و آلمان در آینده نزدیک، خواستار برقراری 
ارتباطات نزدیک تر بین تجار و کارآفرینان دو کشور 
ب��رای فراهم س��ازی ش��رایط مناس��ب همکاری های 

تجاری و سرمایه گذاری مشترک شدند. 
مس��عود خوانس��اری، رییس اتاق تهران نیز در این 
دی��دار رواب��ط عمیق فع��االن اقتصادی ایران و آلمان 
را یادآور ش��د و ابراز امیدواری کرد با رفع تحریم ها، 
افزای��ش مب��ادالت هیات ه��ای تج��اری و برگزاری 
نمایش��گاه ها، توانمندی های دو کش��ور بیش از پیش 
برای طرف مقابل آش��کار ش��ود و روابط تجاری ایران 

و آلمان به سطح قابل قبولی افزایش یابد. 
یورو استات پایگاه خبری کمیسیون اروپا پیش از 
ای��ن اع��الم کرد: میزان مب��ادالت تجاری میان ایران 
و آلمان در س��ال 2014 میالدی رش��دی به میزان 

26درصد نسبت به 2013 داشت. 

 سال هاست که علم روباتیک 
در سراس��ر جهان ب��ه یکی از 
رش��ته های محب��وب و جذاب 
تبدیل شده و مخترعان زیادی 
از دس��تاوردهای خود رونمایی 
کرده اند. ژاپنی ها هم که کشور 
پیش��رو در این صنعت هستند 
اخی��راً از روبات هایی رونمایی 
کرده ان��د که ش��باهت زیادی 
به انس��ان دارند و می توانند در 
انج��ام کارهای روزمره و نجات 
انس��ان ها در مواقع اضطراری 

کمک کنند. 
ام��ا یکی از این روبات ها که 
 SoftBank توس��ط ش��رکت
طراحی و رونمایی ش��ده، یک 
ویژگی دارد که آن را از سایر هم 
نوعان خود متمایز می کند. این 
روبات که Pepper یا فلفل نام 
دارد دارای احساسات و عواطف 
اس��ت و درصورتی که انسان ها 
به آن بی توجهی کنند ناراحت 
و حتی افس��رده می ش��ود. این 
روب��ات 39 کیلو گرم��ی ق��ادر 
اس��ت صحبت های انس��ان را 
درک کند و به س��رعت به آنها 

واکنش نشان دهد. 
عالوه بر این می تواند از روی 
احساساتی  انس��ان ها  حرکات 
و  خش��م  ش��عف،  همچ��ون 
مهربان��ی را تش��خیص دهد و 
عکس العم��ل خاص خود را در 
قبال آن نشان دهد. این قابلیت 
ب��ه »فلفل« ام��کان می دهد تا 
رفت��ار خ��ود را مطابق خلق و 
خوی انس��ان منعطف و از این 
طریق رابطه خوبی با انس��ان ها 

بر قرار کند. 
روب��ات  ای��ن  احساس��ات 
هنگام��ی که در محیط آش��نا 
قرار دارد، کاماًل آرام و طبیعی 
اس��ت و هنگام��ی ک��ه از آن 

تعریف می ش��ود، خوش��حال 
ش��ده و در ص��ورت خام��وش 

شدن برق ها می ترسد. 
این روبات دوس��ت داشتنی 
ب��ا چرخ هایی که زیر آن تعبیه 
ش��ده در خانه گردش می کند 
و ب��ا میکروفن و سنس��ور های 
خود با اعضای خانواده صحبت 
می کند و با توجه به تن صدای 
آنها س��ن و س��ال مخاطبش را 

تشخیص می دهد. 
این روبات انس��ان نما دارای 
سنس��ور های بینای��ی بزرگی 
اس��ت که همان کار چش��م ها 
را در ب��دن انس��ان برعه��ده 
دارن��د و می توانن��د ح��رکات 
انس��ان را تش��خیص داده و آن 
را به سیستم پردازشگر انتقال 
دهن��د. درون ای��ن چش��م ها 
سنس��ورهای م��ادون قرمزی 
ق��رار گرفته اند ک��ه می توانند 
محیط سه بعدی اطراف روبات 
را برای پردازشگر ترسیم کنند. 
در باالی سر فلفل 4 میکروفن 
تعبی��ه ش��ده ک��ه ع��الوه بر 
دریافت فرامین صوتی، وظیفه 

شناس��ایی جهت صدا را نیز بر 
عه��ده دارن��د. عالوه ب��ر اینها 
روی سر و بازوها، سنسورهای 
حساس به لمس قرار گرفته و 
با دست زدن به سر یا بازوهای 
این روبات عکس العمل خاصی 

را نشان می دهد. 
اصل��ی  ه��دف  ک��ودکان 
طراح��ان Pepper بوده و به 
همی��ن دلیل ت��ن صدایی که 
ب��رای آن درنظر گرفته ش��ده 
شبیه خردساالن است تا بتواند 
ارتباط بهتری با کم سن وساالن 
برقرار کند و کودکان نیز آن را 
دوست خود بدانند. این روبات 
ع��الوه ب��ر ژاپن��ی می تواند به 
زبان های انگلیس��ی، فرانسوی 
و اس��پانیایی س��خن بگوید که 
این انتظار می رود در آینده ای 
نزدیک زبان های دیگری به آن 

اضافه شود. 
 Pepper ح��رکات دس��ت
کاماًل نرم و ش��بیه به انس��ان 
طراحی ش��ده ام��ا با این حال 
هن��وز نمی تواند تمام اش��یا را 
مانند انس��ان در دس��ت بگیرد 

و ب��ا آنه��ا کار کند. همان طور 
که گفته ش��د مخاطبان اصلی 
این روبات کودکان هستند، به 
همی��ن دلیل دو دس��ت آن از 
مواد نرم و انعطاف پذیر تشکیل 
شده اند. در قسمت مفاصل نیز 
برای پیشگیری از درگیر شدن 
پوست دس��ت کاربران از مواد 
ن��رم و انعطاف پذیری به عنوان 
پوشش استفاده شده و تمامی 
قس��مت های بدن��ه  این روبات 
با اس��تفاده از خطوط منحنی 
ش��کل گرفته اس��ت ت��ا هیچ 
نقط��ه تی��زی در آن وج��ود 

نداشته باشد. 
رب��ات Pepper، با داش��تن 
قدرتمن��د،  دیتابی��س  ی��ک 
احساس��ات خود را با اتصال به 
اینترن��ت ارائ��ه داده و در واقع 
سنسورهای این روبات به کمک 
یک سیستم ابری فعالیت دارند. 
ع��الوه بر این می تواند از طریق 
اینترن��ت وضعی��ت آب و هوا یا 
ایمیل ه��ای دریافت��ی را روی 
مانیتوری که بر س��ینه اش قرار 

دارد، نمایش دهد. 

Sof t  هه گفته مس��ئوالن
Bank ای��ن روب��ات ک��ه از 
ش��نبه گذش��ته به بازار ژاپن 
عرضه شده تنها در یک دقیقه 
1000 عدد از آن فروش رفته 

است.
 ب��ه دلی��ل اس��تقبال زیاد 
کارب��ران از ای��ن روب��ات بنا 
شده تا در ماه آینده میالدی 
تعداد بیشتری از آن در بازار 
ژاپن عرضه ش��ود و در س��ال 
آین��ده به بازار های جهانی راه 

پیدا کند. 
اما ورود قدرتمند این روبات 
ب��ه بازار و پتانس��یلی که برای 
توسعه یافتن دارد، سبب شده 
ت��ا از همی��ن ح��اال همکاری 
SoftBank ب��ا کمپانی هایی 
Fo t و  Apple  ممچ��ون  

conn ب��ه جهت تولید نس��ل 
دوم از این روبات آغاز ش��ود و 
قرار اس��ت وب سایت اینترنتی 
Alibaba نی��ز ف��روش ای��ن 

روبات ها را بر عهده بگیرد. 
ش��رکت  اجرای��ی  مدی��ر 
SoftBank، در م��ورد آینده  
ای��ن روبات ها اع��الم کرده که 
ش��رکای این شرکت امیدوارند 
حداق��ل تا چهار س��ال آینده، 
روبات Pepper فروش بسیار 

خوبی داشته باشد. 
ای��ن  ف��روش  اف��زود:  وی 
روبات ه��ا می توان��د آینده  این 
کمپان��ی را ب��رای 20 ت��ا 30 

سال آینده تضمین کند. 
 این فلفل هوشمند در حال 
حاضر قیمتی برابر 1600 دالر  
)حدود 5 میلیون و 250 هزار 
توم��ان( دارد ک��ه ب��ه گفت��ه 
کارشناس��ان نس��بت به سایر 
همنوع��ان خود ک��ه امکانات 
کمتری دارند بس��یار ارزنده و 

مقرون به صرفه است. 

نخستین ماشین احساساتی عرضه شد

»فلفل« هوشمندترین روبات جهان 

ریی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران با 
چالش های بسیار جدی مواجه است، مهم ترین 
آنها را تحریم، پایین بودن قدرت رقابت پذیری 
و رشد منفی بهره وری عنوان کرد. به گزارش 
ات��اق بازرگان��ی ایران، محس��ن جالل پور در 
نشس��ت اعضای ات��اق بازرگان��ی و اصناف با 
رییس جمهوری که در س��الن اجالس س��ران 
برگزار شد، تصریح کرد: ایران اسالمی با داشتن 
منابع طبیعی فراوان و متنوع، وسعت و موقعیت 
راهبردی بی همتا، نیروی انسانی انبوه و پیشینه 
غنی تاریخی، متاسفانه از لحاظ تولید ملی و 

درآمد سرانه، جایگاه رضایت بخشی ندارد. 
وی تصریح کرد: مهم ترین معضالت تحریم، 
پایین بودن قدرت رقابت پذیری و رشد منفی 
بهره وری اس��ت و اگر به ش��اخص هایی چون 
رتب��ه رقابت پذیری یا درآمد س��رانه ایران در 
جه��ان بنگریم، احس��اس رضایت نمی کنیم. 
چنین وضعیتی شایس��ته ملت ایران نبوده و 
باید هرچه زودتر تغییر کند. جالل پور بیکاری 
و رکود کنونی را چالش های ویژه اقتصاد ایران 
دانس��ت و ادام��ه داد: ای��ن دو پدیده جامعه را 
آبستن بحران های اجتماعی و سیاسی کرده و 
باید با نگرانی بدان نگریست. خاورمیانه نشان 
داده که قابلیت تبدیل مشکالت معیشتی به 

بحران های ملی را نباید دست کم گرفت. 
ریی��س اتاق ایران خاطرنش��ان ک��رد: باید 
تالش هوشمندانه دولت در پیشبرد همزمان 
»تشنج زدایی از روابط خارجی« و »ساماندهی 
اقتصاد« را س��تود و از صمیم قلب خواس��تار 
توفیق آنها در هر دو عرصه بود. می دانیم راهی 
سخت و طوالنی پیش روست که چاره ای جز 
گذر سختکوش��انه از آن نیس��ت. در طی این 
طریق ما پش��ت س��ر مقام معظ��م رهبری و 
دولت ایس��تاده ایم و در این عرصه اتاق ها یار 
و همراه دولت خواهند بود. جالل پور در ادامه 
با نگاهی به روند مذاکرات هس��ته ای، توضیح 
داد: در ماه ه��ای اخی��ر که مذاک��رات ایران با 
شش قدرت بزرگ جهانی به نتایجی مثبت و 
امیدوارکننده رسیده است در پیش بینی آینده 
اقتصادی ایران، توصیفاتی مانند »شیری خفته 
که بیدار می ش��ود« یا »ظهور یک ببر نفتی« 
به کار می رود. مطالعات نش��ان می دهد از بین 
100 ش��رکت اول جهان حدود 60 ش��رکت، 
ایران را در بین 10 هدف بازار خود قرار داده اند. 
وی افزود: می گویند ایران همان ترکیه است 
ک��ه البت��ه نف��ت وگاز و حتی منابع و امکانات 
بیش��تری دارد. نباید تردید کرد که قابلیت ها 
و امکان��ات کم نظی��ر درون و پیرامون مرزهای 
ایران، در همکاری و مشارکت با جهان خارج، 
اجازه خواهد داد تا ایران به جایگاهی شایسته 
و باالت��ر از ترکی��ه دس��ت یابد و به قدرت اول 

اقتصادی منطقه غرب آسیا تبدیل شود. 

رییس اتاق ایران یادآور ش��د: می دانیم اتاق 
ایران باید گام هایی فراتر از نقش های س��نتی 
بردارد تا این گذار در مسیر صحیح هدایت شود. 
امروز اتاق ایران رسالتش را دریافته و هدفمند 
و مصمم برنامه ای جامع برای انطباق ظرفیت 
اتاق با نیازهای امروز ایران فراهم آورده است. 
جالل پ��ور با اش��اره به تهی��ه کتابچه ای از 
خالص��ه برنامه ه��ای اتاق برای دوره هش��تم، 
تصریح کرد: تیم هفت نفره حاضر در انتخابات 
ات��اق ای��ران برنامه خود را تهیه و عرضه کرد و 
اعض��ای هی��ات نمایندگان هر هفت نفر را در 
کارزار انتخاباتی برگزیدند که رأی به ما بیش از 
هر چیز رأی به این برنامه بوده است.  یادآوری 
می شود هیات رییسه جدید اتاق ایران اهداف 
مشخصی برای بازسازی توانایی های مرکزیت 
اتاق ایران تعریف کرده اس��ت. تصویب قانون 
جدید اتاق، گس��ترش همکاری با اتاق تعاون 
و اصن��اف، ایج��اد مرکز آمار و اطالعات، ایجاد 
مرکز ملی رتبه بندی و ارتقای مرکز مطالعات 
اتاق به جایگاه اتاق فکر اول اقتصادی ایران از 
اهداف این فصل است.  بخش دوم این برنامه 
ب��ر ت��وان افزایی در اتاق های اس��تانی تمرکز 
دارد.  جالل پ��ور در ای��ن خصوص تاکید کرد: 
رویکرد تفویض اختیار به اس��تان ها موضوعی 
مدبرانه اس��ت. امروز غالب اتاق های اس��تانی 
تعامل جدی با اس��تانداران دارند و ش��وراهای 
گفت وگوی استانی، در عمل به ابزار ارزشمند 
توسعه استانی و صحنه تعامل فعاالن اقتصاد 
مردمی و مدیران حاکمیتی تبدیل شده است. 
رییس اتاق ایران بخش سوم برنامه را تقویت 
تشکل های اقتصادی برشمرد و افزود: حرفه ای 
ک��ردن تش��کل ها، آموزش مدیران تش��کلی، 
تعری��ف مکانیزم ه��ا مان��ع از م��وازی کاری و 
تداخل و تقویت بخش بین المللی تشکل ها از 
اعم محورهاست. از منظر ما تقویت تشکل های 
تخصصی ایرانی، شاخص ترین رمز توفیق اتاق 
در ایف��ای نق��ش ملی خود خواهد بود.  برنامه 
دوره هش��تم اتاق بخش دیگری هم دارد که 
متوجه اتاق های مشترک و عرصه بین المللی 
است. رییس اتاق ایران در رابطه با این بخش نیز 
افزود: نظامات قانون بین الملل به اتاق، پتانسیل 

نقش آفرینی عظیمی داده است. 
جالل پ��ور اضاف��ه ک��رد: م��ا در قی��اس با 
همس��ایگانی چون ترکی��ه و امارات، کمتر به 
اس��تفاده از این توانایی پرداخته ایم. امیدوارم 
دوره هش��تم را عالوه بر دوره تش��کل ها، دوره 
نش��اط بین الملل��ی اتاق در راس��تای اهداف 
کالن ملی بشناس��یم. تمام توان خود را برای 
پشتیبانی از سیاست خارجی هوشمند دولت و 
افزودن یک بال قوی اقتصادی بر پیکر سیمرغ 

دیپلماسی ایرانی به کار خواهیم گرفت. 
وی سپس بخش نهایی برنامه اتاق را متوجه 
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار دانس��ت و گفت: 
پیگیری اصالح و به روز رسانی قوانین سه گانه 

مالیات، تامین اجتماعی و امور گمرکی از اعم 
اهداف این فصل اس��ت. ما در این کار، دولت، 
به وی��ژه وزیر اقتص��اد و وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی را در کنار خود می بینیم. می دانیم 
مثلث کاری خوبی با دولت و مجلس برای این 
حرکت ملی مبارک قابل تشکیل است و با اتکا 
به روابط حرفه ای گس��ترده مان، تسریع کننده 

چنین تعامالتی خواهیم بود. 
رییس اتاق ایران اذعان کرد: اتاق، دولت را 
در کوچک سازی و چاالک سازی صادق و جدی 
می داند و این جز با سپردن تصدی گری دولت 
به نهادهای مردمی چون اتاق ها و تشکل های 

ملی ممکن نیست. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با 
اش��اره به اینکه باید دو جریان فرهنگی شکل 
دهی��م، گفت: اول جریان فرهنگی در مدیران 
رده میانی حاکمیت در باور به لزوم خروج دولت 
از تصدی گری و تمرکزش بر سیاس��ت گذاری 
و رگوالت��وری جری��ان اقتص��اد و دوم جریان 
فرهنگی در اتاق ها، تش��کل ها و بنگاه ها برای 
ایف��ای نق��ش موثر در ارکس��تر بزرگ اقتصاد 
ایران تا اتاق کارشناس تر، حرفه ای تر و تواناتر 
شود. این محتاج کار سخت در پتانسیل سازی 
و اصرار و ممارست دولت در واگذاری تصدی ها 
و حمایت از بازی دادن اتاق و تشکل هاست. 

رییس اتاق ایران در حضور رییس جمهور: 

دوره نشاط بین المللی اتاق در راه است
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تحریم ه��ای طوالنی م��دت 
و محدودیت ه��ای ش��دید در 
تامین منابع مالی، شرکت های 
هواپیمای��ی ایران��ی را بر آن 
داشته اندک سرمایه های خود 
را در تامی��ن ن��اوگان جدی��د 
نیز متناس��ب با نیازهای بازار 
خ��رج کنن��د، نی��ازی که به 
دلی��ل تراکم ب��االی تقاضا در 
تمام س��ال های گذشته صرف 
هواپیماهای غول پیکر ش��ده 

است. 
محوریت چند مسیر داخلی 
و خارج��ی مهم در برنامه های 
سفری ایرالین های داخلی که 
تردد  ب��رای  تقاضای مس��افر 
در آنها بس��یار باالست باعث 
داخل��ی  ش��رکت های  ش��ده 
ترجیح دهند ب��ه جای خرید 
هواپیمایی که کمتر از صد نفر 
مس��افر در آن جای می گیرد، 
به س��مت پرنده هایی حرکت 
کنن��د که در طول یک س��فر 
را  مسافر  بیش��ترین  می تواند 

جابه جا کند. 
سال هاست  که  رویکرد  این 
در بی��ن ایرالین ه��ای داخلی 
رواج پیدا ک��رده فضا را برای 
ج��والن هواپیماه��ای بزرگی 
چون بویین��گ747 و 737 و 
حتی پرنده هایی روس��ی مثل 
توپول��وف باز کرده اس��ت. در 
این بین حتی اگر تالشی برای 
کوچ��ک  هواپیماه��ای  ورود 
صورت گرفته نیز تجربه تلخی 
مانند ای��ران140 را به همراه 

داشته است. 
این تصمیم نانوشته ایرالین ها 
انعطاف پذیری  در کنار کاهش 
ای��ران،  مس��افرتی  ن��اوگان 
بخش قابل توجه��ی از امکانات 
هوانوردی کشور را نیز عمال از 

دور کار خارج کرده است. 

فرودگاه هایی خالی از پرواز
فعالیت بیش از 50 فرودگاه 
کش��ور  مختل��ف  نق��اط  در 
هرچند از نظ��ر جایگاه ایران 
در عرص��ه هوان��وردی آماری 
قاب��ل اتکا به حس��اب می آید 
ام��ا به دلی��ل فراه��م نبودن 
ش��رایط الزم در ناوگان کشور 
در عرصه عم��ل نتیجه ای جز 
تلف ش��دن سرمایه های کالن 

کشور نداشته اند. 
از آنجا که س��اخت و حفظ 
هزینه  فرودگاه��ی  امکان��ات 
بسیار باالیی را بر عرصه هوایی 
کشور تحمیل می کند، هزینه 
اس��تفاده فع��ال از ف��رودگاه، 
بس��یار کمتر از حفظ شرایط 
آن در روزهای��ی اس��ت ک��ه 
پروازی ندارد و وقتی بر مبنای 
آمارهای وزارت راه مش��خص 
می شود تعداد قابل توجهی از 
این فرودگاه ها در سال93، به 
طور میانگین حتی یک پرواز 
نیز نداشته اند هزینه اداره این 
فرودگاه ه��ا بیش از گذش��ته 

روشن می شود. 
ای��ن مس��ئله باعث ش��ده 
وزارت راه برنامه ای ویژه برای 
بهبود ش��رایط این فرودگاه ها 
تعبیه کند و در این بین وارد 
با  کوچک  هواپیماهای  کردن 
تعداد سرنشین پایین می تواند 
اصلی ترین راهبرد برای بهبود 

شرایط این فرودگاه ها باشد. 
عباس آخوندی در رونمایی 
از دس��تاوردهای س��فر اخیر 
خود به پاری��س مذاکره برای 
خری��د هواپیماه��ای جدی��د 
میان برد با سرنش��ینان کمتر 
از ص��د نف��ر را از محوره��ای 
اصلی س��فر خود عنوان کرده 
و گفته است برای وارد کردن 
این هواپیماه��ا گفت و گوهای 
خوبی با ش��رکت های سازنده 

و فروشنده این هواپیماها آغاز 
شده است. 

ای��ن صحبت ه��ای آخوندی 
هرچند در نگاه اول امیدوار کننده 
به نظر می رس��د اما در عمل این 
ابهام را ب��ه وجود می آورد که آیا 
صحبت های آخوندی به معنای 
ورود دول��ت ب��ه عرص��ه خرید 
هواپیماها خواهد بود یا دولت تنها 
ارتباط  های ابتدایی را برقرار کرده 
تا ایرالین ها بتوانند مسیر خود را 

باز کنند. 

رویکرد ایرالین ها در خرید 
هواپیما باید تغییر کند

س��ازمان  س��ابق  مع��اون 
هواپیمای��ی کش��وری معتقد 
اس��ت محدودیت های موجود 
ایرالین ه��ای  راه  س��ر  ب��ر 
داخل��ی اصلی تری��ن عامل در 
گس��ترش اقبال آنها به خرید 
بوده است  بزرگ  هواپیماهای 
و برای عبور از این شرایط باید 

رویکرد موجود تغییر کند. 
در  منظ��ری،  علی رض��ا 
امروز«  با »فرص��ت  گفت و گو 
تصریح کرد: با توجه به اینکه 
ایرالین ه��ای داخل��ی مجبور 
هس��تند بخش قاب��ل توجهی 
از هواپیماه��ای مدنظ��ر خود 
را از طری��ق واس��طه ها و ب��ه 
شکل دسته دوم تامین کنند 
و ای��ن موضوع هزینه خرید را 
به شدت باال می برد، شرکت ها 
معامالت  در  ترجیح می دهند 
خ��ود  میلی��ون دالری  چن��د 
هواپیماهایی را وارد کنند که 
تعداد مسافر زیادی را در خود 
جای داده و بیش��ترین امکان 

استفاده را دارند. 
ب��ه گفت��ه وی دول��ت در 
ای��ن عرص��ه می توان��د نقش 
تسهیل کننده داشته باشد. به 
این معنای ک��ه به جای ورود 

واردات  عرص��ه  به  مس��تقیم 
هواپیم��ا فض��ا را بازک��رده و 
ب��رای تامین مالی ش��رکت ها 
ارائ��ه  کن��د.  برنامه ری��زی 
تسهیالت بانکی در این زمینه 

می تواند راهگشا باشد. 
می��زان  درب��اره  منظ��ری 
واردات  در  تحریم ه��ا  تاثی��ر 
هواپیماه��ای جدید نیز گفت: 
ب��ا توج��ه ب��ه پایی��ن بودن 
ظرفیت این هواپیماها و تنوع 
در شرکت های  که  بیش��تری 
دارد  وج��ود  آنه��ا  س��ازنده 
را  آن  از  بخش��ی  می ت��وان 
تحریم ها  از چارچ��وب  خارج 
وارد ک��رد. در کنار آن حضور 
بخش خصوص��ی نیز به عنوان 
برای  محور معامالت می تواند 
کن��ار زدن مس��ائل تحریمی 

کمک کننده باشد. 
در کنار دغدغه تامین مالی 
برای خرید هواپیماهای جدید 
رویکرد دیگری نیز وجود دارد 
ک��ه به اص��ل موض��وع خرید 

هواپیما نگاه روشنی ندارد. 
حمی��د غوابش، دبیرس��ابق 
انجمن شرکت های هواپیمایی 
ای��ران در گفت و گو با »فرصت 
ام��روز« تصری��ح ک��رد: ای��ن 
دس��تورالعمل ک��ه وزارت راه 
تنها شرکت هایی را به رسمیت 
می شناس��د ک��ه مالکیت چند 
ب��ه  دارن��د  هواپیم��ا  فرون��د 
نیس��ت.  هیچ عنوان درس��ت 
در ش��رایط فعل��ی اولویت ما 
خدمات دهی به مردم اس��ت و 
بای��د از تمام امکان��ات در این 

زمینه استفاده شود. 
ش��رکت  داد:  ادام��ه  وی 
ماهان که امروز افتخار صنعت 
هواپیمای��ی ماس��ت کار خود 
را با چن��د فرون��د هواپیمای 
اجاره ای آغ��از کرد و امروز به 
این حد از پیش��رفت رس��یده 

اس��ت. ش��رکت های دیگر نیز 
بای��د ب��دون توجه ب��ه اصول 
مالکیت��ی کارخ��ود را ادام��ه 
دهن��د و تنها خط قرمز س��ر 
حف��ظ  و  ایمن��ی  راهش��ان 

استانداردهای هوایی باشد. 
ارائه  ام��کان  غوابش درباره 
تس��هیالت دولتی ب��رای وارد 
نیز  جدید  هواپیماهای  کردن 
گف��ت: در ابتدا بای��د رویکرد 
اصلی تغیی��ر کند و فضا برای 
حرک��ت ایرالین ها باز ش��ود، 
س��پس می توان ب��ه واگذاری 
تسهیالت و خرید هواپیماهای 
امکانات  جدی��د فک��ر ک��رد. 
کشور باید در راستای اهداف 
بس��یج  ش��وند و در این راستا 
نباید با قوانین الزامی راه برای 

خدمات دهی بسته شود. 
از آنکه  این تردی��د بی��ش 
ب��ه موض��وع هواپیماه��ای با 
متوج��ه  سرنش��ین مح��دود 
ش��ود به اص��ل نگرانی بخش 
بودن  از کوچ��ک  خصوص��ی 
فضای عمل کردن آنها مربوط 

است. 
صحبت ه��ای   در  هرچن��د 
وزیر راه نیز نشانه ای از ورود 
به چش��م  مس��تقیم دول��ت 
نمی خورد اما به نظر می رسد 
تکمیل کننده س��فر آخوندی 
فضای��ی  بای��د  پاری��س  ب��ه 
باش��د که در اختی��ار بخش 
خصوص��ی ق��رار می گیرد تا 
ای��ن هواپیماه��ا را ب��ا توجه 
به ش��رایط نیاز خ��ود تامین 
کنن��د و البته در این مس��یر 
از کمک های دولتی نیز بهره 
بگیرند تا ب��ه این ترتیب هم 
س��رمایه گذاران  دغدغه های 
برطرف  حمل و نق��ل  عرص��ه 
ش��ود و روحی ت��ازه به اندام 
ش��ده  فراموش  فرودگاه های 

ایران تزریق شود. 

ب��ا  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
بی��ان اینکه فرودگاه های کش��ور 
از نظ��ر س��طح ارائ��ه خدم��ات 
م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرند و 
رتبه بندی می شوند، گفت: مفهوم 
تجاری س��ازی فرودگاه ه��ا تولید 
ثروت در صنعت حمل و نقل است 
و ب��ا برپایی چند مغازه ناهمگون 
در فرودگاه ها نمی توان به مفهوم 

تجاری سازی رسید. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت امروز« 
عب��اس آخوندی روز گذش��ته در 
مراسم س��الگرد تاسیس شرکت 
فرودگاه های کش��ور با بیان اینکه 
اتفاق بس��یار بزرگ در جهان در 
ح��ال رخ دادن اس��ت و ایران در 
آس��تانه یک تحول بس��یار بزرگ 
اس��ت، ب��ه گس��تردگی صنعت 
هوان��وردی اش��اره و اظهار کرد: 
صنعت هوان��وردی تنها به درون 
یک کش��ور محدود نمی ش��ود و 
صنایع بسیار مهمی است که تمام 
مقیاس ها و س��نجه های ارزیابی و 
ب��ا معیاره��ای  اس��تاندارهایش 

جهانی اندازه گیری می شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید 
بر اینکه استراتژی های مان در این 
صنعت باید تغییر کند، گفت: در 
این صنعت در عرصه جهانی باید 

به طور مس��تمر ش��رایط خود را 
ارزیاب��ی کنیم و این صنعت باید 
تمام عیار با استانداردهای جهانی 

مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
آخون��دی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
اس��تراتژی رقابت پذی��ری ایران 
بای��د در بازاره��ای جهانی تغییر 
کن��د، ادام��ه داد: باید ثابت کنیم 
که آس��مان ایران ب��ه روی تمام 
خطوط هوایی دنیا باز و امن است 
و عب��ور در فضای ایران با رعایت 
تم��ام قوانی��ن و اس��تانداردهای 

جهانی انجام می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مدیریت 
باالتری��ن  ب��ا  ای��ران  آس��مان 
بای��د  جهان��ی  اس��تانداردهای 
بازس��ازی ش��ود، اظهار کرد: باید 
توانایی این را داش��ته باش��یم که 
به ایکائو اعالم کنیم توان هدایت 
هر پروازی با هر مش��خصاتی را با 
رعایت تمام استانداردها داریم. 

ای��ن عض��و کابین��ه با اش��اره 
ب��ه کارک��رد فرودگاه ه��ا گفت: 
بای��د  ف��رودگاه  ایس��تگاه های 
ب��ا ایس��تگاه های مت��رو ترکیب 
شوند و نحوه کارکرد فرودگاه ها 
ب��ا ش��بکه های  آن  ترکی��ب  و 
حمل و نق��ل بازنگ��ری ش��ود و 
ایرالین ها نباید مس��افران را در 

فرودگاه ه��ا ره��ا کنند و مفهوم 
حمل و نق��ل ب��ا جابه جایی در تا 

در مسافران باشد. 
آخون��دی با بیان اینکه س��طح 
فرودگاه ها براس��اس ارائه خدمات 
باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، اظهار 
کرد: ارتقای سطح فرودگاه ها یک 
مفهوم به هم پیوسته است و تنها 
در ارتق��ای ی��ک جنب��ه خالصه 
نمی ش��ود و تم��ام خدم��ات یک 
مجموع��ه فرودگاهی بای��د ارتقا 
یابد.  وزیر راه و شهرسازی گفت: 
اگ��ر در صنعت هوانوردی جایگاه 
انس��ان ها برایمان مهم است، باید 
ب��ا مردم صادق باش��یم و س��طح 
فرودگاه های کشور را اعالم کنیم، 
حتی اگر س��طح فرودگاه ها بسیار 
پایی��ن باش��د اما باید نس��بت به 

ارتقای آنها متعهد شویم. 
آخون��دی با بیان اینکه آرایش 
فرودگاه ه��ای کش��ورمان بای��د 
متف��اوت از فرودگاه ه��ای غربی 
باش��د، تاکی��د ک��رد: فرودگاه ها 
بای��د تجلی گاه هنر ایرانی باش��د 
و نباید به یک س��ری عالمت های 
س��وری تبدیل شود و استفاده از 
هنر کوچه بازاری اثر عکس دارد. 
ای��ن عض��و کابین��ه دول��ت با 
تاکی��د ب��ر اینکه تجاری س��ازی 

ب��ه مفهوم مغازه ه��ای ناهمگون 
و زش��ت در فرودگاه ه��ا و ایج��اد 
همبرگر فروش��ی ها نیست، گفت: 
مفهوم تجاری سازی فرودگاه ها به 
معنای ایجاد ثروت در حمل ونقل 
و تولید ثروت در مدیریت آسمان 
اس��ت و ش��هرهای فرودگاه��ی 

می توانند ایجاد ثروت کنند. 
آخون��دی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
تجهیزات فرودگاهی بسیار کهنه 
است، گفت: هر چند در سال های 
مختلف اقداماتی برای نوس��ازی 
تجهیزات فرودگاهی ش��ده است، 
ام��ا معتقدم ای��ن اقدامات کافی 
نیس��ت و با هرگونه نوس��ازی در 
ح��وزه ناوبری یا تجهیزات موافق 

هستم. 
ب��ه معطل��ی  اش��اره  ب��ا  وی 
مس��افران ب��رای تدابی��ر امنیتی 
در فرودگاه ه��ا تاکید کرد: هزینه 
برقراری امنیت را باید ما پرداخت 
کنیم نه مس��افر و هزینه برقراری 
امنی��ت در فرودگاه ه��ا را نبای��د 
ب��ه مس��افران و تاج��ران بارهای 
هوایی تحمیل کنیم.  وی با بیان 
اینک��ه در اف��ق 10 س��اله نیاز به 
خری��د 400هواپیما داریم گفت: 
خوشبختانه نتیجه تحریم ها این 
بود که می دانیم چه می خواهیم و 

چگونه و در چه شرایطی هواپیما 
از بازاره��ای جهانی می خواهیم. 
البت��ه این بدان معنا نیس��ت که 
دره��ای بازاره��ای جهان��ی را به 
روی خود بسته باشیم، بلکه امروز 
می دانیم باید در بهترین شرایط و 
ب��ا کمترین هزینه هواپیما بخریم 
و در جم��ع صنعتگ��ران فرانس��ه 
ه��م اعالم ک��ردم که تحریم ها به 
م��ا کم��ک کرد با چش��م بازتری 
وارد ب��ازار جهانی ش��ویم.  وی با 
اش��اره به لزوم خرید هواپیماهای 
کوتاه ب��رد گفت: با توجه به اینکه 
60 فرودگاه در جغرافیای پراکنده 
کش��ورمان وجود دارد نیاز مان به 
کوتاه ب��رد  هواپیمای��ی  ن��اوگان 
بیش��تر است و شرکت هواپیمایی 
آس��مان هم برای ایج��اد ناوگان 
هوایی کوتاه برد تاس��یس ش��د و 
اینکه نظام هوایی کوتاه برد را در 
کشورمان فعال سازد. این ناوگان 
رو به کوچک ش��دن است و تمام 
قوانین و ش��رایط فعال بودن این 

ناوگان نیاز به بازنگری دارد. 
آخوندی همچنین با اش��اره به 
وضعی��ت ایرالین ایران ایر گفت: 
به هیأت وزیران برنامه ای را تحت 
عنوان بازس��ازی ساختار ایران ایر 

ارائه کرده ایم. 

وزیر راه و شهرسازی: 
آسمان ایران به روی تمام خطوط هوایی دنیا باز است

تالش آخوندی برای تغییر رویکرد در خرید هواپیما

پرنده های کوچک بر فراز آسمان ایران
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 انجام ۱۷۷ مورد زمین خواری
با مجوز دستگاه های دولتی

رییس س��ازمان امور اراضی گف��ت: 177 پرونده 
زمین خ��واری مرتب��ط ب��ا دس��تگاه های دولتی در 
سال های گذشته شناس��ایی شده است که براساس 
آن با مجوز دس��تگاه های اجرایی اجازه ساخت وساز 

در زمین های کشاورزی داده شده است. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، قباد افش��ار در پاس��خ به 
ای��ن س��وال مبنی ب��ر اینک��ه ب��رای بازپس گیری 
زمین خواری های بزرگ چه اقدامی انجام شده است، 
اظهار داش��ت: 177 پرونده زمین خ��واری مرتبط با 
دستگاه های دولتی در س��ال های گذشته شناسایی 
ش��ده اس��ت که براس��اس آن با مجوز دستگاه های 
اجرایی اجازه ساخت وس��از در زمین های کشاورزی 

داده شده است. 
وی گفت: تغیی��ر کاربری های ب��زرگ زمین های 
کش��اورزی در یک سال گذشته مشاهده نشده است 
اما این تغییر کاربری ها بیشتر در حاشیه روستاها و 

شهرها اتفاق می افتد. 
افش��ار افزود: متخلفان از طریق خرید زمین های 
کش��اورزی در حاش��یه ش��هر و روس��تاها و الحاق 
زمین های کش��اورزی به بافت ش��هر و روستا آن را 
از مح��دوده قانون خ��ارج می کنن��د. تغییر کاربری 
ش��الیزارهای ش��مال کش��ور یک��ی از مهم تری��ن 
ش��کل زمین خواری هاس��ت که توس��ط تعاونی های 
دس��تگاه های دولت��ی ی��ا اف��راد تبدیل ب��ه ویال و 

مجتمع های تفریحی شده است. 
ریی��س س��ازمان ام��ور اراضی در ادام��ه گفت: 
تبدیل ش��الیزارهای ش��مال یک��ی از خیانت های 
مهم به بخش کش��اورزی کشور است که از طریق 
سوء اس��تفاده از طرح هادی صورت می گیرد تا به 
ام��روز 177 پرون��ده تخلف با مجوز دس��تگاه های 
دولتی شناس��ایی ش��ده اس��ت که حک��م آنها به 

مراجع قضایی ارس��ال ش��د. 

نظام مهندسی  استان ها اجازه 
تاسیس شرکت های انتفاعی ندارند 
با دستور معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی، تاسیس هرگونه شرکت انتفاعی توسط 

نظام مهندسی استان ها ممنوع اعالم شد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
حامد مظاهریان، معاون امور مس��کن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازی در نام��ه ای ب��ه رؤس��ای 
شورای مرکزی س��ازمان نظام مهندسی کشور بار 
دیگر بر ممنوعیت تاس��یس ش��رکت های انتفاعی 
توسط نظام مهندسی استان ها تاکید کرد و گفت: 
نظام مهندسی استان ها اجازه تاسیس شرکت های 
انتفاع��ی را ندارن��د و در صورتی که ش��رکت هایی 
تاسیس شده یا مش��غول فعالیت باشند از فعالیت 

آنها ممانعت به عمل می  آید. 
مع��اون ام��ور مس��کن و س��اختمان با اش��اره به 
نامه ای که در س��ال ۸۸ به رؤس��ای شورای مرکزی 
س��ازمان های نظام مهندس��ی ارس��ال ش��ده ب��ود، 
بار دیگ��ر تاکید کرد: تاس��یس هرگونه ش��رکت یا 
موسس��ه انتفاعی توس��ط س��ازمان نظام مهندسی 
اس��تان ها به خص��وص در زمینه خدمات مهندس��ی 
مانند ش��رکت های طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و 
کنترل، خدمات آزمایشگاهی، همچنین شرکت های 
سرمایه گذاری، تولید مصالح، ارائه خدمات مهندسی 
در خارج از کش��ور، صدور خدمات مهندسی و موارد 
مشابه دارای مغایرت با اهداف تاسیس سازمان بوده 

و ممنوعیت قانونی دارد. 
مظاهری��ان اف��زود: انتظ��ار م��ی رود هیات مدیره 
س��ازمان های نظام مهندسی استان ها به طور جدی 
این مسئله را دنبال کرده و اقدام الزم را انجام دهند. 
همچنین هیات مدیره باید شرکت ها یا موسساتی را 
که پیش تر تاس��یس شده یا در حال فعالیت هستند 

منحل کنند. 

وام ۸۰ میلیونی، شوک در بازار 
مسکن ایجاد نمی کند

رییس اتحادیه مش��اوران امالک گفت: هیچ رابطه 
منطقی  بین افزایش قیمت مس��کن و مصوبه شورای 
پ��ول و اعتب��ار در خص��وص وام ۸0 میلیونی خرید 

مسکن وجود ندارد. 
به گزارش مهر، حس��ام عقبایی با اش��اره به اینکه 
افزایش وام مس��کن و تصویب وام ۸0 میلیونی برای 
خانه اولی ها، منجر به ایجاد تش��نج و گرانی در بازار 
مسکن نخواهد ش��د، اظهار داش��ت: این وام، رکود 
معامالت مس��کن را به دلیل ش��ارژ مالی و افزایش 
قدرت خری��د متقاضیان واحده��ای کوچک به نحو 
محسوس��ی کاهش خواهد داد و بازار به سمت رونق 

پیش می رود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه انگیزه ای که در نتیجه ش��ارژ 
قدرت خرید مردم برای س��ازندگان ایجاد می ش��ود 
باعث کاه��ش تعداد واحدهای مس��کونی نیمه کاره 
و همچنین خروج بازار ساخت و س��از از حالت رکود 
می ش��ود، ادامه داد: گس��ترش انبوه سازی و افزایش 
ساخت و ساز از دیگر پیامدهای افزایش قدرت خرید 
متقاضیان مس��کن در پی باال رفتن رقم تس��هیالت 
خرید اس��ت و در ش��رایطی که قیمت مس��کن در 
واقعی ترین ش��کل خود به س��ر می برد ش��ارژ مالی 
متقاضیان خرید می تواند به بهبود تعادل بین عرضه 

و تقاضای مسکن کمک کند. 
رییس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان تهران، 
اف��زود: فعاالن ب��ازار مس��کن و متقاضی��ان خرید 
به هی��چ وجه نبای��د نگران ایجاد ش��وک قیمتی در 
نتیجه افزایش رقم تس��هیالت خرید باش��ند. تاثیر 
وام جدید در ش��هرهای کوچک بیشتر از شهرهای 
ب��زرگ خواهد بود ضم��ن اینک��ه امیدواریم در فاز 
بعدی افزایش تسهیالت در ماه های آتی، باز هم وام 
خرید مس��کن در کالن ش��هرها به خصوص در شهر 

تهران افزایش یابد. 

ضرورت جداسازی فرودگاه های 
نظامی از غیرنظامی

ریی��س ش��رکت فرودگاه های کش��ور با اش��اره به 
ضرورت جداسازی فرودگاه های نظامی از غیر نظامی 
گفت: پس از جداس��ازی فعالیت های حوزه نظامی از 
غیر نظامی در فرودگاه حضرت امام درآمد این فرودگاه 
افزایش یافت و امروز درآمد فرودگاه حضرت امام برابر 

است با 53 فرودگاه کشور. 
به گزارش ایلنا، رییس شرکت فرودگاه ها با اشاره به 
افزایش درآمدهای ش��رکت فرودگاه ها از محل افزایش 
پروازهای عبوری گفت: به طور عادی درآمد شرکت از 
محل پروازهای عبوری چیزی حدود 200 تا 300 میلیارد 
تومان در سال است که این رقم پس از اتفاقات منطقه 
اوکراین و منطقه خودمان در کشور عراق به 400 میلیارد 
تومان رسید.  وی افزود: البته این افزایش درآمد حاصل 
از افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران موقتی است 
اما باید تالش کنیم با ارتقای خدمات بتوانیم بخشی از 
این افزایش درآمدها را حفظ کنیم.  مه آبادی با اش��اره 
به بدهی ایرالین ها به شرکت فرودگاه های کشور گفت: 
متاسفانه مجموعه بدهی خطوط هوایی ایران به شرکت 
فرودگاه ها بیش از 600 میلیارد تومان است که بخشی 
از ای��ن بدهی ها به محدودیت های منابع ش��رکت های 
هواپیمای��ی برمی گردد.  مه آبادی با اش��اره به بازنگری 
نقاط ممنوع پروازی و کاهش این نقاط گفت: دو مقوله 
در صنعت هوایی دنبال می شود که یکی خدمات رسانی 
به مردم و دیگری حفظ امنیت اس��ت که حفظ امنیت 

در حوزه نظامی تعریف شده است. 
مه آب��ادی ب��ا اش��اره ب��ه مزیت ه��ای جداس��ازی 
فرودگاه ه��ای نظام��ی از غیر نظام��ی گف��ت: پس از 
جداسازی فعالیت های نظامی و غیر نظامی در فرودگاه 
امام فضای بیشتری در این فرودگاه برای ارائه خدمات 
ایج��اد ش��د و ب��ه دنبال آن درآمد ف��رودگاه حضرت 
ام��ام افزایش یافت به طوری که در حال حاضر درآمد 
فرودگاه حضرت امام برابر با 53 فرودگاه کشور است. 
رییس ش��رکت فرودگاه ها با اش��اره به کسری هزار 
میلیارد تومانی ش��رکت فرودگاه ها برای نگهداری از 
تجهی��زات ای��ن مجموعه گف��ت: در حالی که ارزش 
صنع��ت حمل و نق��ل هوای��ی در دنیا چی��زی حدود 
2.4 تریلیون دالر است و سهم 3.4درصدی در تولید 
ناخالص دنیا دارد، ش��رکت فرودگاه های کشورمان با 

مشکالت مالی و ساختاری متعددی مواجه است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه موجودیتی ک��ه از آن به عنوان 
اینترن��ت فیزیکی، س��اختار انتقال دانش و س��رمایه 
و یک��ی از چه��ار ج��زو حکومت مدرن یاد می ش��ود 
فرودگاه ها هستند، گفت: یکی از تاثیرات حمل و نقل 

هوایی ارزش 2.4 تریلیون دالری آن است. 
وی با بیان اینکه سهم هوانوردی جهان در کل تولید 
ناخال��ص دنی��ا چیزی حدود 3.4 درصد اس��ت گفت: 
صنعت هوانوردی در سراسر جهان تاکنون 5۸ میلیون 

شغل ایجاد کرده است. 
وی با اشاره به جایگاه فرودگاه ها در جهان و نظامات 
اقتصادی افزود: فرودگاه ها لکوموتیو توسعه اقتصادی 
هر کشور و خروج جوامع بسته از بن بست و مغناطیس 
جذب س��رمایه گذار و از مراکز تولید اش��تغال مولد 
هس��تند، به طوری که ۸5 درصد اش��تغال در صنعت 
هوان��وردی ی��ا تولی��د 35 میلیون ش��غل به واس��طه 

فرودگاه ها انجام شده است. 

خروج ارمنستان از محاصره ترکیه 
و آذربایجان با اتصال ریلی به ایران

کارشناس ارمنستانی با اشاره به اهمیت خط آهن 
ایران- ارمنستان برای کشورش گفت: ساخت این خط 
ریل��ی ب��ه ما کمک خواهد کرد تا از محاصره ترکیه و 

آذربایجان آزاد شویم. 
ب��ه گزارش تس��نیم، به نق��ل از پایگاه خبری آرمن 
پرس، واردان وس��کانیان، کارش��ناس مسائل ایران با 
تاکید بر اینکه فشارهای غرب در حال تضعیف شدن 
اس��ت، گفت، خط آهن ایران- ارمنس��تان به دو دلیل 
عمده احداث نشد: اوال به دلیل بحران مالی جهانی و 
ثانیا تحریم های غرب علیه ایران.  وی افزود: »گشایش 
راه آهن ایران- ارمنستان یک گام استراتژیک است که 
برای ارمنستان بسیار حیاتی است و این ابتکار از نظر 
اقتصادی، استراتژیک، ژئوپلتیک و نیز سیاسی بسیار 
مهم است، زیرا ارمنستان از این طریق به خلیج فارس 

دسترسی خواهد یافت.«
وس��کانیان در مورد س��اخت راه آهن بین دو کشور 
گف��ت، ارمنس��تان دری��ای س��یاه و خلیج فارس را به 
یکدیگر متصل خواهد کرد. »ما باید متوجه باش��یم 
که ساخت راه آهن ایران و ارمنستان بسیار مهم است و 
جایگزین دیگری نداریم. جامعه بین المللی به خصوص 
غرب نیز باید متوجه این مس��ئله باش��د، زیرا ساخت 
ای��ن خ��ط ریلی به ما کم��ک خواهد کرد از محاصره 

ترکیه و آذربایجان آزاد شویم.«

بدون بودجه نمی توانیم به حداقل 
یک چهارم تعهدات مان عمل کنیم 
معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با بیان 
اینکه اعتبارات سال 94 راه روستایی هنوز تخصیص 
نیافته  اس��ت، گفت: با توجه به این مس��ئله حداقل 
یک چهارم از تعهدات مان را نمی توانیم انجام دهیم. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت راه و 
شهرسازی، سیدحسین میرشفیع با اشاره به گذشت 
س��ه ماه از آغاز س��ال 94 گفت: هنوز هیچ اعتباری 
در حوزه راه روس��تایی تخصیص پیدا نکرده اس��ت. 
بنابراین از راه روستایی نمی توان توقع زیادی داشت 
اگر کاری هم ش��ده براس��اس ظرفیت های محلی و 

استانی بوده است. 
وی افزود: عملکرد س��ال گذش��ته در راه روستایی 
3500 کیلومتر بود و براساس برنامه ریزی ها پیش بینی 
می ش��د عملکرد امس��ال در این حوزه به 4 تا 5 هزار 
کیلومت��ر برس��د ام��ا با توجه به تاخی��ر در تخصیص 
اعتبارات سال 94 راه روستایی حداقل یک چهارم از 

تعهدات مان را نمی توانیم انجام دهیم. 

جواد هاشمی



ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه فصل 
برداش��ت برنج و رویه نادرست 
اخی��ر  س��ال های  در  واردات 
ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت ها و 
ب��رای  ک��ه  ممنوعیت های��ی 
واردات ایج��اد ش��ده، نگرانی 
ش��الیکاران ه��م پابرجاس��ت. 
سیاس��ت های دوگان��ه وزارت 
جه��اد کش��اورزی در خصوص 
واردات برن��ج دلی��ل دیگ��ری 
ب��رای نگران��ی تولیدکنندگان 
اس��ت. واردات 911 هزارتنی 
برنج در هفت ماه نخس��ت سال 
93 و واردات 149 ه��زار تن��ی 
برنج در دو ماهه نخست امسال 
در حالی ک��ه ممنوعیت واردات 
این محصول اعمال می ش��ود، 

پرسش برانگیز است. 
در این میان اما ابهام برانگیزتر 
از ای��ن موض��وع، گفته ه��ای 
محم��ود حجت��ی، وزیر جهاد 
کشاورزی است. وی در حاشیه 
نشس��ت هیات دول��ت اظهار 
ک��رد: من نمی دانم این واردات 
از کجاس��ت؟ سال قبل تعرفه 
برن��ج را افزای��ش دادیم و برنج 
ه��م وارد نکردیم. ما موجودی 
برنج امسال را بررسی می کنیم 
اگر کم شده باشد، تمهیداتی را 
در نظ��ر می گیریم و اگر تولید 
داخل کفایت نکرد، محصول را 

وارد می کنیم. 
در همی��ن ح��ال، عب��اس 
کش��اورز، معاون زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم می کند: 
واردات بیش از 149 هزار تنی 
برنج به رغم ممنوعیت آن در دو 
ماهه ابتدایی امس��ال از محل 
ثب��ت س��فارش های گذش��ته 
بوده اس��ت. براساس قانون، هر 
وارد کننده ای تا 18 ماه پس از 
ثبت س��فارش می تواند کاالی 
م��ورد نظ��ر خود را به کش��ور 

وارد کند. 

منبع آمار وزیر از 
کجاست؟ 

جمیل علیزاده ش��ایق، دبیر 
انجمن برنج ایران، در گفت و گو 
با »فرصت امروز«، با اش��اره به 
ای��ن ضد و نقیض گوی��ی وزی��ر 
جهاد کش��اورزی و معاون��ش، 
اظهار می کند: تعجب می کنم 
جناب مهندس حجتی چگونه 
و بر چه اساسی می گوید سال 
گذش��ته برن��ج وارد نکرده ایم 
در حالی ک��ه آمارهای رس��می 
گمرک حاکی از آن اس��ت که 
تنها در هفت ماهه نخست سال 
93 نزدی��ک به یک میلیون تن 
)911 ه��زار ت��ن( برن��ج وارد 
کشور شده است. همچنین در 
دو ماهه فروردین و اردیبهشت 
94 نی��ز 149 ه��زار تن برنج از 

مبادی رسمی وارد کرده ایم! 
وی تصری��ح می کن��د: باید 
از ایش��ان پرس��ید ک��ه منبع 
اطالعاتی ش��ان از کجاس��ت؟ 
به نظر می رس��د یا به ایش��ان 
اطالع��ات غل��ط می دهن��د یا 
اینکه به ما راس��ت نمی گویند! 
م��ن به ایش��ان نامه نوش��ته ام 
و خب��ر رس��می گمرک مبنی 
ب��ر واردات برن��ج را نیز الحاق 
ک��رده ام. آقایان باید بدانند که 
دیگ��ر عصر حجر نیس��ت و با 

پیش��رفت دانش و تکنولوژی، 
ب��ه  و لحظ��ه  اخب��ار در آن 

مخاطبان منتقل می شود. 

پایان تاریخ ثبت 
سفارش ها تا شهریور

علیزاده شایق ادامه می دهد: 
این در حالی اس��ت که معاون 
زراع��ت وزیر کش��اورزی، این 
می��زان واردات را از محل ثبت 
سفارش های قبلی می داند. اگر 
چنین باش��د و براس��اس گفته 

آقای کشاورز، ثبت سفارش ها 
تا 18 ماه اعتبار دارد بنابراین تا 
شهریور 94 زمان 18 ماهه این 
ثبت س��فارش ها پایان می یابد 
و از مه��ر و آبان امس��ال نباید 

برنجی وارد کشور شود. 
دبیر انجمن برنج که نس��بت 
ب��ه این موضوع ناامید اس��ت، 
می گوید: اگر پس از این تاریخ 
نیز واردات برنج انجام شود چه 
کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا 
معاون زراعت وزارتخانه در این 

زمینه پاسخگوس��ت یا باز هم 
مس��ئوالن سفس��طه خواهند 

کرد؟ 
این کارش��ناس کشاورزی، با 
اش��اره به ثبت سفارش ها برای 
واردات، اظه��ار می کن��د: ثبت 
س��فارش ها بای��د نظم بگیرد و 
س��ه نکته مه��م در آن رعایت 
ش��ود. نخست اینکه تاریخ ثبت 
س��فارش کاالها باید مشخص 
ش��ود ک��ه ب��رای چ��ه م��دت 
واردکننده می تواند کاال را وارد 
کند. نکته دوم اینکه کسی که 
ثبت سفارش می کند باید نسبت 
به وارد کردن کاال الزام داش��ته 
باشد و در تاریخ مشخص شده 
کاال را وارد کند. اگر نتوانس��ت 
جای او را به واردکننده دیگری 
بدهند و با کس��ی که نتوانست 
ی��ا نخواس��ت کاال را در زم��ان 
معین وارد کند، برخورد قانونی 
انجام ش��ود. در مورد سوم نیز، 
سهم ثبت س��فارش کاال برای 
هر واردکننده ای باید مشخص 

شود. 

پیش بینی 2میلیون تنی 
برنج 

علی��زاده ش��ایق درخصوص 
پیش بینی تولید برنج در س��ال 
94 می گوی��د: تا آخر خرداد ماه 
پیش بین��ی م��ا از تولی��د برنج 
بس��یار خوش��بینانه ب��ود و ت��ا 
2 میلیون و 200 هزار تن انتظار 
تولید داشتیم اما با گرم تر شدن 
ه��وا، تبخیر زیاد و نبود بارش ها 
احتمال می دهیم این میزان به 
2 میلی��ون تن کاهش یابد. البته 
اگ��ر یک بارندگی خوب و بارش 
ریز را در تیرماه در اس��تان های 
مازندران و گیالن داشته باشیم، 
تولی��د بی��ش از 2 میلی��ون تن 

خواهد بود. 
عب��اس  ح��ال  همی��ن  در 
کش��اورز، معاون زراعت وزارت 
جهاد کش��اورزی، میزان تولید 
برن��ج امس��ال را ح��دود یک 
میلیون و 800 هزار تن می داند. 
علیزاده شایق در پاسخ به این 
اظه��ار نظر تصری��ح می کند: 
نمی دانی��م مع��اون وزی��ر این 
آم��ار پیش بینی تولید برنج را 
از چه منبع��ی اعالم می کند؟ 
البته آقای کشاورز پیش از این 
رقم یک میلیون و 700 هزار تن 
را اع��الم کرده ب��ود اما پس از 
گفته ه��ای من، 100 هزار تن 

به این رقم افزودند! 
این کارش��ناس کش��اورزی 
تاکید می کن��د: من از جایگاه 
یک کارش��ناس کش��اورزی با 
س��ابقه 40 س��اله می گویم که 
سپردن وظیفه سنگین تنظیم 
ب��ازار به بخش کش��اورزی کار 

نادرستی بوده است. 

اختالف ادامه دار مسئوالن در میزان واردات برنج

از وزیر انکار؛ از گمرک اصرار

چهارشنبه
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صرفه جویی آبی 14 برابر 
سد کرج با کشت گلخانه ای

وزیر اسبق کش��اورزی گفت: آمار کشت سبزی و 
صیفی در س��ال 88، 440 هزار هکتار بود، براساس 
برآورد انجام شده درصورتی که این حجم از تولید به 
زی��ر گلخانه انتقال یابد در فضای��ی بالغ بر 45 هزار 

هکتار قابل کشت است. 
به گزارش تس��نیم، محمدرضا اس��کندری با بیان 
اینک��ه با انتقال س��بزی و صیفی ب��ه گلخانه عالوه 
ب��ر کاهش س��طح زیر کش��ت در مص��رف آب نیز 
صرفه جویی می ش��ود، تأکید ک��رد: با تحقق این امر 
7 میلی��ارد مترمکعب آب، یعنی یک س��یزدهم آب 
استحصالی کشور و برابر با 14 برابر ظرفیت سد کرج 

در مصرف آب صرفه جویی می شود. 
مدیرعامل س��ازمان اقتصادی کوثرب��ا بیان اینکه 
در تولی��دات بخش کش��اورزی باید مانند ش��رایط 
بحران عمل کرد، اظهارداش��ت: اگر برای این شرایط 
برنامه ریزی ش��ود تا به مرحله قطع واردات برسیم، 
در واق��ع به تولید پایدار دس��ت یافته ایم. وی گفت: 
درزمینه کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آبی 
به جای مردم باید مس��ئوالنی پاس��خگو باش��ند که 
مدیریت آب را برعهده دارند، زیرا مردم با اجازه های 
صادر ش��ده از آب بهره برداری می کنند. اس��کندری 
یادآور ش��د: در زمان بنده قصد علمی س��ازی بخش 
کش��اورزی وجود داشت و قوانین زیادی در این باره 

پیگیری شد تا به مرحله اجرا در آید. 

تخم مرغ بی مشتری ماه رمضان 
پیشرو در گرانی

تخم مرغ که هر ساله در ایامی مانند ماه رمضان و 
فصل گرم سال به دلیل مازاد عرضه نسبت به تقاضا، 
با رکود و کاهش قیمت مواجه می شد، بازار امسالش 
رن��گ و ب��وی دیگری به خ��ود گرفته و ب��ا افزایش 
صادرات، در صدر قیمت های افزایش یافته قرار دارد. 
به گ��زارش ایس��نا، از آنجاکه تقاضا ب��رای مصرف 
تخم مرغ در م��اه رمضان و همچنین فصل تابس��تان 
کاهش می یابد، قیمت آن در ب��ازار و چنین روزهایی 
به دلیل مازاد عرضه بر تقاضا کاهش می یابد اما امسال 
بازار تخم مرغ در م��اه رمضان و همزمان با فصل گرم، 
روی دیگرش را به مردم نش��ان داد و همچنان قیمت 
این محص��ول در بازار روند افزایش��ی را طی می کند، 
به گونه ای ک��ه متوس��ط قیمت هر ش��انه تخم مرغ در 

مغازه ها به حدود 10 هزار تومان رسیده است. 
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی، تخم مرغ 
طی هفته گذش��ته  )منتهی ب��ه 29 خرداد( با 7/7 
درص��د افزایش نس��بت به هفته قب��ل از آن، 2/22 
درصد افزایش نس��بت به هفته مش��ابه ماه گذشته 
و 22 درصد افزایش نس��بت به هفته مش��ابه س��ال 
گذشته بیش��ترین افزایش قیمت را نسبت به دیگر 
موادغذایی و خوراکی تجربه کرده اس��ت و هر شانه 
تخم مرغ در س��طح شهر از 9 هزار تومان تا 11 هزار 

و 500 تومان عرضه شده است. 

نامه وزارت جهاد به سازمان میادین 
جلوی عرضه میوه های قاچاق را بگیرید

ی��ک مق��ام مس��ئول در وزارت جهادکش��اورزی 
گف��ت: اخیرا در ای��ن وزارتخانه نامه ای به س��ازمان 
میادین میوه و تره بار ش��هرداری نوشته ایم و از آنان 
خواس��ته ایم اگر ب��ا توزیع میوه ه��ای قاچاق مواجه 

شدند، مانع این کار شوند. 
و  گرمس��یری  میوه ه��ای  دفت��ر  مدی��ر کل 
نیمه گرمس��یری وزارت جهادکشاورزی در گفت وگو 
با مهر با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی به وزارت 
کش��ور و استانداری های اس��تان های مرزی اعالم و 
درخواس��ت کرده جلوی واردات میوه گرفته ش��ود، 
اظهارداشت: ما به تمامی دستگاه های مربوطه اعالم 
کرده ایم که واردات غیرقانونی به زیان کشور است. 

ابوالقاسم حسن پور با اشاره به اینکه همراه واردات 
غیرقانونی میوه آفات وارد کش��ور می ش��وند و تولید 
داخل��ی را به خطر می اندازند، گفت: اخیرا ما نامه ای 
نی��ز به س��ازمان میادی��ن میوه و تره بار ش��هرداری 
نوشته ایم و از آنان خواسته ایم اگر با توزیع میوه های 

قاچاق مواجه شدند، مانع این کار شوند. 
این مقام مس��ئول در پاسخ به این پرسش که آیا 
تاکنون چنین اتفاقی در میادین میوه و تره بار تحت 
نظر س��ازمان میادین اتفاق افتاده است؟ گفت: خیر، 
تاکنون چنین موردی نبوده اس��ت اما ما درخواست 
کرده ایم اگر در آینده چین اتفاقی افتاد، مسئوالن از 

آن جلوگیری کنند. 

یادداشت خبـــر

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو این 
روزها از اس��تان مازندران ش��یوع پیدا 
کرده و دامداران و مرغداران این بخش 
را جزو گروه های حساس قرار داده است. 
ب��ه گ��زارش ایانا، صنع��ت دام و طیور 
روزهای س��ختی را پش��ت سر می گذارد، 
به گونه ای که هنوز پایین بودن قیمت مرغ 
و تخم مرغ به پایان داستان خود نرسیده 
ب��ود ک��ه آنفلوآنزای فوق ح��اد پرندگان 
ظاه��ر و موجب��ات قرنطینه محصوالت 
پروتئینی تولیدش��ده در استان مازندران 
را باعث شد، به گونه ای که در حال حاضر 
تخم مرغ اس��تان مازندران که به عراق و 
جمهوری آذربایجان و س��ایر کشورهای 
منطقه صادر می شد، ممنوع الخروج شده 
و عالوه بر آن، س��ازمان جهانی بهداشت 
دام )OIE( اعالم کرده که خروج هرگونه 
دام نیز از این استان به دلیل بیماری تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو ممنوع است 

و مرغداران و دامداران نیز در این بین برای 
حل مشکالت خود گاهی دست به تحصن 
می زنن��د، به گون��ه ای که دیروز جمعی از 
مرغداران اس��تان مازندران در استانداری 
تحص��ن کردن��د.  مدیرعام��ل صندوق 
حمایت از صنعت دام و طیور کش��ور در 
ای��ن باره می گوید: ممانعت از خروج دام 
و طیور از اس��تان مازندران امری طبیعی 
است، زیرا سازمان جهانی بهداشت دام در 
مواقع حساس بیانیه ای صادر می کند که 
برای جلوگیری از اشاعه بیماری ها، هیچ 
ورود و خروجی انجام نشود.  مهدی پورثمر 
می افزای��د: با وجود آنکه محدودیت هایی 
در اس��تان مازندران وضع ش��ده اس��ت و 
بیم��اری آنفلوآنزای فوق ح��اد پرندگان 
تنها در مرغ های بومی استان وجود دارد 
و تمام��ی واحده��ای صنعتی پاک از این 
بیماری هستند، اما شاهد آن هستیم که 
ورود و خروج محموله های خام دام و طیور 
انجام می شود که البته کار درستی نیست. 

دبیر انجمن صنایع قند و شکر گفت: 
امس��ال حدود یک میلیون و 400 هزار 
ت��ن ش��کر تولید می ش��ود ک��ه رکورد 
جدی��دی برای این محصول به ش��مار 
م��ی رود و ت��ا آذرماه نیز واردات ش��کر 

برای بخش خصوصی ممنوع است. 
بهمن دانایی در گفت وگو با ایس��نا 
اظهار کرد: از ش��ب عید سال گذشته 
هم��واره وزارت جه��اد کش��اورزی و 
صنایع قند و ش��کر اعتقاد داشتند که 
نی��ازی به واردات ش��کر ت��ا نیمه دوم 
امس��ال وجود ن��دارد و هم اکنون پس 
از گذش��ت س��ه ماه از امسال مشاهده 
می کنی��م ک��ه هی��چ کمب��ودی برای 
ای��ن محصول وجود ندارد و ش��کر به 
قیمت های مصوب س��ال گذش��ته در 

بازار معامله می ش��ود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تولید ش��کر در 
س��ال جاری 8 درصد نس��بت به س��ال 
گذش��ته افزایش می یابد، افزود: انجمن 

صنایع قند و شکر پیشنهاد کرده که در 
ماه های ابتدایی س��ال شرکت بازرگانی 
دولتی بخش��ی از ذخایر ش��کر موجود 
خ��ود را ب��ه بازار عرضه کند تا کمبودی 
در ب��ازار ب��ه وجود نیاید و این ش��رکت 
اجازه داش��ته باش��د برای تأمین ذخایر 
اس��تراتژیک کشور 300 هزار تن شکر 
وارد کند که همین مسئله مورد تصویب 

قرار گرفت.
دبی��ر انجم��ن صنفی صنای��ع قند و 
شکر با بیان اینکه واردات شکر از سوی 
ش��رکت بازرگانی دولتی در حال انجام 
است، ادامه داد: در حال حاضر واردات 
ش��کر به غیر از واردات دولتی که برای 
تأمین ذخایر استراتژیک کشور است به 
صالح نیس��ت، چراکه در آس��تانه فصل 
تولید و برداش��ت این محصول هستیم 
و واردات ش��کر می توان��د منافع ملی و 
تولیدکنندگان این محصول را به خطر 

بیندازد. 

مولود غالمی

مدیرعامل شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی مطرح کرد 

جلوی فروش کودهای بدون گواهی 
تطابق محتوا را می گیریم

علیرض��ا ولی، مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی 
کشاورزی، در نشست خبری، از اولویت تأمین کودهای 
کشاورزی از محل تولید داخل خبر داد و افزود: بر همین 
اس��اس حدود 200 هزار تن کود فس��فات پتاسیم برای 

کشت پاییزه در کشور تولید شده است. 
 به گزارش »فرصت امروز«، وی در توضیح فعالیت ها 
و برنامه های این ش��رکت در زمینه کود و نهاده های 
کش��اورزی در س��ال 94 اظهار کرد: شرکت خدمات 
حمایتی کش��اورزی دارای 34 ش��عبه در اس��تان ها و 
چهار کارگزار و مش��اور در ش��بکه های فروش اس��ت. 
با اس��تفاده از این ش��بکه توزیع سراس��ری از محل 
تولیدات داخلی، کود مورد نیاز کش��اورزان تأمین و 
ارائه می ش��ود.  ولی افزود: حمایت از تولیدکنندگان 
کودها به ویژه فس��فاته و پتاس��ه در برنامه ش��رکت 
خدمات حمایتی کش��اورزی قرار دارد و برای نظارت 
بر کیفیت کودهای تولیدی بازدید دوره ای توسط یک 
کارگروه فنی از طرف شرکت و وزارت جهادکشاورزی 
و مؤسسه آب و خاک انجام می شود. بر همین اساس، 
از ابتدای امسال تاکنون بیش از 28 کارخانه تولید کود 
شیمیایی در کشور با هدف راهنمایی بیشتر و آشنایی 
با مش��کالت تولیدکنندگان مورد بازدید کارشناسان 

فنی قرار گرفته است. 
مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی با 
بیان اینکه رویکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
تنوع بخش��ی به تولید کودهای مورد نیاز کشاورزان و 
کیفیت محصوالت اس��ت، اظهار داشت: در سال 93، 
س��ه گروه کودی مش��تمل بر پنج نوع کود شیمیایی 
تأمین و تدارک دیده ش��د. همچنین در همین س��ال 
تولید هفت گروه کودی مش��تمل بر 26 نوع کود را 
در دس��تورکار داریم.  وی تکیه بر تولیدات داخلی و 
کاهش معنادار واردات کود از جمله تدارک کودهای 
شیمیایی، کود آلی، زیستی و میکروبی را مورد تأکید 
قرار داد و افزود: ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی 
مس��ئولیت کیفیت کاالهایی که به کش��اورزان عرضه 
می شود را بر عهده دارد. بنابراین شرکت ما کودهایی 
را خریداری می کند که دارای تأییدیه از سوی مؤسسه 
خاک و آب و دارای برچسب باشند.  ولی با اشاره به 
کارخانه های تولید و تأمین کننده کودهای مورد نیاز 
کش��اورزان، گفت: کارخانه های کرمانش��اه، خراسان، 
بندر امام، فارس و پردیس کود اوره مورد نیاز کشور 
را تولید و تأمین می کنند. در مجموع از 2/2 میلیون 
ت��ن ک��ود اوره مورد نیاز کش��ور، ی��ک میلیون تن از 
کارخانه پردیس تأمین می شود. خوشبختانه در زمینه 
تولید کود اوره از واردات بی نیاز هستیم.  وی افزود: 
در سال های گذشته بخشی از کود مورد نیاز از خارج 
کش��ور تأمین می ش��د و ما تالش می کنیم با حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی می��زان واردات را کاهش 
دهیم. به همین دلیل با شرکت پتروشیمی رازی بندر 
امام خمینی برای تولید 100 هزار تن کود دی آمونیوم 
فسفات قرارداد بسته ایم.  مدیرعامل شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی، اظهار کرد: تالش داریم از منابع 
داخلی نیازهای کش��ور به کودهای فس��فاته، ازته و 
پتاس��ه را تأمین و تولید کنیم. برای رس��یدن به این 
هدف، با کارخانه هایی که قادر به تولید این نوع کودها 
هستند، قرارداد پیش خرید بسته می شود تا از لحاظ 

تأمین منابع مالی مشکلی نداشته باشند. 
وی افزود: کود سولفات پتاسیم یک کود نایاب است 
که در س��ال های گذش��ته تولید آن به دالیل تأثیر بر 
محیط زیست، کاهش یافت اما در داخل کشور با اتخاذ 
تدابیری 200 هزار تن از س��ولفات پتاس��یم را برای 
کشت پاییز تولید و تأمین کرده ایم.  وی با اشاره به نرخ 
کود اظهار کرد: اگرچه کارخانجات پتروش��یمی قصد 
دارن��د قیمت کود ازت��ه را افزایش دهند، ولی وزارت 
جهاد کشاورزی هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر یا 
افزایش قیمت کود ندارد.  وی همچنین درمورد تأمین 
بذر مورد نیاز کش��اورزان گفت: یک چهارم بذر مورد 
نیاز بخش کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی 
از کشاورزان خریداری شده است. در سال 94 به 85 
ه��زار ت��ن ب��ذر نیاز داریم که ح��دود 30 هزار تن آن 
خریداری شده است. برای کلزا نیز حدود 100 تن بذر 
وارد ش��ده اس��ت. اگرچه این مقدار بذر دیرتر از زمان 
کشت به کشاورزان رسید، اما عملکرد خوبی داشت. 
ولی با اش��اره به اینکه برنامه واردات 250 تن بذر 
کلزا را در س��ال جاری داریم، تصریح کرد: در برنامه 
واردات بذر سویا را داریم، ضمن اینکه همراه واردات، 
دانش مورد نیاز تولید این بذر را نیز وارد می کنیم. 

وی درخص��وص تأمی��ن ماش��ین آالت م��ورد نیاز 
کش��اورزان بیان داش��ت: با ش��رکت هپکو قراردادی 
برای تأمین ماش��ین آالت کش��اورزان بسته شده و در 
کنار واردات ماشین آالت کشاورزی در زمینه واردات 

دانش فنی آن به کشور نیز تالش می کنیم. 
وی از آنالیز کودهای آلی و زیستی با کمک مرکز 
علمی � کاربردی در کرج خبر داد و افزود: کالس های 
آموزش��ی برای ارتقای دانش پرس��نل، کارگزاران و 
کش��اورزان با همکاری س��ازمان های مربوطه تشکیل 
داده ای��م ک��ه در این کالس ه��ا آموزش  الزم در مورد 
فرموالسیون سموم وکودهای شیمیایی به کشاورزان 
ارائه می ش��ود.  مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی 
کشاورزی گفت: درحال حاضر کودهای پایه از جمله 
ازته، فسفاته و پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی توزیع می شود و به جز این عرضه آنها بسیار 
محدود است، به همین دلیل ما به کشاورزان توصیه 
می کنیم از طریق ش��بکه های توزیع ما این کودها را 
دریافت کنند.  وی افزود: در مورد کودهای ریزمغذی، 
آلی و زیس��تی که عرضه آنها در بازار زیاد اس��ت قرار 
ش��ده از ای��ن پ��س کودهایی توزیع و مصرف ش��وند 
ک��ه مؤسس��ه خ��اک و آب آنها را تأیید کرده باش��د. 
تولیدکنن��دگان کوده��ای داخلی تا 21 مردادماه 94 
مهلت دارند، با مراجعه به مؤسسه خاک و آب تأییدیه 
و گواه��ی تطاب��ق محتوا با برچس��ب روی محصول را 
دریاف��ت کنن��د.  ولی تصریح ک��رد: پس از اتمام این 
تاری��خ از توزی��ع و مصرف کودهایی که دارای گواهی 

تطابق نیستند، جلوگیری می شود. 

در موض��وع برن��ج که هم تولید در کش��ور 
داری��م و ه��م نی��از ب��ه واردات، ب��ا توجه به 
میانگین مصرف این محصول، س��االنه حدود 
یک میلیون تن برنج باید به کش��ور وارد شود 
تا میزان عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. 
در زمین��ه واردات نی��ز ثبت س��فارش ها باید 
به گونه ای باش��د که پیش از آغاز فصل کشت 
یا بعد از فروش تولیدات داخلی، واردات انجام 

گیرد. 
گویا زمان ثبت سفارش کاالها حدود یک 
و نیم س��ال اس��ت و واردکنن��دگان فرصت 
دارن��د در ای��ن مدت زم��ان تعیین ش��ده، 
کاالی س��فارش داده شده را وارد کنند. این 
مدت زم��ان یک و نیم س��اله اختالل هایی را 
به وجود آورده اس��ت. موض��وع دیگری که 
مشکل ساز شده محدودیت نداشتن در ثبت 
سفارش هاست. مثاًل اگر در برنج نیاز به یک 
میلیون ت��ن واردات داریم، نباید بیش��تر از 
این مقدار، ثبت س��فارش انجام ش��ود. این 
در حال��ی اس��ت که هی��چ محدودیتی برای 
ثبت س��فارش ها نیست و باید در این زمینه 

چاره اندیشی شود. 
موض��وع دیگ��ر در واردات برنج این اس��ت 
که تصمیم ه��ای آن در دو وزارتخانه مختلف 
گرفته می ش��ود و این خود عاملی برای ایجاد 
مش��کالت اس��ت. البته حذف م��واردی مانند 
قلم طالی��ی که ایجاد رانت می ک��رد، یکی از 

تصمیم های خوب در این زمینه است. 

مانن��د  محصوالت��ی  و  کااله��ا  واردات  در 
برنج باید به میزان ذخایر اس��تراتژیک کشور 
ک��ه در زمان های مختلف و بر حس��ب زمان، 
متفاوت اس��ت، توجه ویژه ای داش��ت. ذخایر 
اس��تراتژیک محصوالت غذایی مهم در کشور 
باید با تولیدات داخل یا از راه واردات به اندازه 
الزم برس��د. این مسئله همواره باعث می شود 
تا در میزان واردات تغییراتی در وزارتخانه های 

مربوط انجام شود. 
 وزارت جه��اد کش��اورزی در این زمینه 
نی��ز باید ب��ه ان��دازه نیاز کش��ور، واردات 
برن��ج را دنبال کن��د. بنابراین واردات یک 
میلیون تنی در س��ال، ع��ادی و طبیعی به 
نظر می رس��د و اگر واردات برنج در همین 
نمی دانیم.  بی روی��ه  را  باش��د، آن  ان��دازه 
تأمین  ب��رای  البت��ه فرام��وش نکنی��م که 
ممنوعیت��ی  کش��ور،  اس��تراتژیک  ذخای��ر 
در واردات کااله��ا وج��ود ن��دارد اما برای 

مصارف عادی ممنوعیت ه��ا بای��د باش��د. 
شوربختانه چنانچه در کشور مرسوم شده به 
موضوع واردات رس��یدگی نمی شود و واردات 
محصوالت دیگر حساب و کتاب ندارد. بخشی 
از آن به صورت رس��می و براس��اس نیاز وارد 
می ش��ود و بخش دیگر که مازاد بر نیاز است 
از راه قاچ��اق، بازارچه های مرزی و پیله وری و 
ته لنجی )اصطالحاتی که مرس��وم شده است( 
و غیره به کش��ور س��رازیر می ش��وند. تمامی 
ای��ن موارد باید دقیق حس��اب و کتاب ش��ود 
و درنهای��ت به میزان نیاز واقعی کش��ور، کاال 

وارد کنیم. 

واردات یک میلیون تنی برنج، بی رویه نیست
عباس رجایی
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس

 دام و طیور مازندران
در قرنطینه دو بیماری مشترک

 ادامه ممنوعیت واردات شکر
تا آذرماه



محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کش��ورمان درباره 
نتای��ج دیداره��ا با همتای��ان اروپایی خ��ود گفت: ما 
چند دور گفت وگو داش��تیم که یک دور با هر یک از 
وزی��ران خارجه و یک دور با حض��ور همه نمایندگان 
اروپای��ی در گروه 1+5 بود. ظریف ب��ا بیان اینکه در 
این دیداره��ا درباره نحوه تس��ریع مذاکرات در چند 
روز دش��وار پی��ش رو گفت وگو کردی��م، ادامه داد: ما 

تواف��ق کردیم به تهیه پیش نویس در س��طح رؤس��ا 
ادام��ه دهی��م و در صورت لزوم ب��رای کمک به روند 
گفت وگوه��ا وزرای خارج��ه هم در جم��ع مذاکرات 

حاضر خواهند ش��د. 
وزیر خارجه کشورمان با اش��اره به اینکه چند روز 
آینده بس��یار دش��وار خواهد بود، گفت: من نمی دانم 
چند روز برای پای��ان دادن به این  )مذاکرات( زمان 

الزم اس��ت. همه تعهد سیاسی دارند تا به سمت جلو 
پیش بروند، ام��ا همان طور که بارها گفته ام اگر اراده 
سیاس��ی برای پذیرش واقعیت ها و حرکت به س��مت 
جلو براس��اس آنچه در لوزان موافقت کرده ایم، وجود 
داش��ته باش��د امکان خوبی برای پای��ان دادن به این 
مذاکرات تا مهلت تعیین ش��ده یا چند روز پس از آن 

وجود خواهد داش��ت. 

حس��ن قش��قاوی، مع��اون کنس��ولی، 
مجل��س و ام��ور ایرانی��ان وزی��ر خارجه 
ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه تضمی��ن امنی��ت 
عمره گزاران برای ایران مهم اس��ت، گفت: 
اگر این امنیت تضمی��ن و فضای منطقی 
و معقولی حاکم ش��ود و مردم هم ش��اهد 
مجازات متهمان باش��ند، طبیعی است که 
ما هم برای ازسرگیری عمره تمایل داریم. 
این مسئله در گفت وگوهای اخیر حسین 
امیرعبداللهیان، مع��اون عربی و آفریقای 
وزیر امور خارجه با وزیر خارجه عربستان 
مطرح ش��ده و وزیر خارجه س��عودی هم 
ازس��رگیری عمره ایرانی ها را مورد تأکید 

قرار داده است. 
او درب��اره رون��د پرونده تع��رض به دو 
نوج��وان ایران��ی در ف��رودگاه جده گفت: 
در جلس��ه اول محاکمه سرکنسول ایران 
حضور داش��ت و نماینده دادس��تان جده 
کیفرخواس��ت را قرائت کرد که در آن به 
اتهام نقض قوانین در هنگام انجام وظیفه 

و اقدام عمل ش��نیع جنایی، درخواس��ت 
مجازات اعدام برای متهمان ش��ده است. 
متهمان و وکال درخواس��ت بررسی مجدد 
دادن��د و در جلس��ه دوم دادگاه که بازهم 
سرکنس��ول ایران حضور داش��ت، دادگاه 
را  آنه��ا  وکالی  و  متهم��ان  دفاعی��ات 
استماع و ختم جلسه را اعالم کرد. برخی 
مطبوعات س��عودی به نق��ل از یک مقام 
امنیتی س��عودی اعالم کردند که مجازات 
درنظر گرفته ش��ده  )هزار ضربه شالق با 
نظر پزش��ک و چهار سال حبس( است اما 
پ��س از پیگیری، سرکنس��ول ایران گفت 

رسماً چیزی به آنها اعالم نشده است. 
مع��اون کنس��ولی وزیر خارج��ه ایران 
ادامه داد: در همان دادگاه اعالم ش��د که 
اگر قرار باش��د حکمی صادر ش��ود، حکم 
ب��دوی خواه��د ب��ود و بعد ای��ن حکم به 
دادگاه استیناف می رود. ما هم درخواست 
داش��تیم ک��ه در دادگاه اس��تیناف ه��م 
سرکنس��ول و هم وکیل ما حضور داشته 

باش��ند. هنوز گزارشی از سرکنسول ایران 
درخصوص حکم، دریافت نش��ده است، ما 
به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم و 
منتظریم اگر حکمی هم صادر شده است، 
رسماً از سوی سعودی ها به ما اعالم شود. 
مع��اون وزیر خارجه در پاس��خ به این 
س��وال که آیا اگر چنی��ن حکمی صادر 
ش��ده باشد عادالنه است و اگر این حکم 
رضای��ت ای��ران را جل��ب نکن��د، تهران 
درخواس��ت تجدیدنظ��ر خواه��د کرد یا 
ن��ه؟  گف��ت: به نظ��ر ما کیفرخواس��تی 
ک��ه دادس��تان ارائ��ه ک��رده واقع بینانه 
ب��وده و هر چی��زی کمتر از آن نس��بت 
ب��ه عم��ق جنای��ت، غیرعادالنه اس��ت. 
طب��ق مق��ررات و حقایق ای��ن پرونده، 
درصورتی ک��ه حکم��ی ج��ز ای��ن صادر 
ش��ود، به نمایندگی از خان��وده قربانیان 
ای��ن جنای��ت، درخواس��ت تجدیدنظ��ر 
خواهی��م ک��رد. قش��قاوی در پاس��خ به 
این س��وال که آیا ممکن اس��ت تمام این 

رویدادها از جانب دولت عربستان یا نوعی 
هماهنگی بین آنها وجود داش��ته باش��د؟  
گف��ت: دلیلی ب��رای سیس��تماتیک بودن 
ای��ن موضوع وجود ن��دارد، چنین ادعایی 
نداریم و مقام های عربستان در دیدارهای 
مختل��ف با س��فیر و سرکنس��ول ایران بر 
ضرورت برخورد ب��ا این اقدام جنایتکارانه 
متهمان تعرض به دو نوجوان ایرانی تأکید 
کرده اند. چندی پیش در حاش��یه نشست 
اجالس س��ازمان اتحاد کنفرانس اسالمی، 
ع��ادل الجبی��ر، وزی��ر خارجه عربس��تان 
در مالق��ات با امیرعبداللهی��ان بر مصمم 
بودن عربستان برای مجازات متهمان این 

پرونده تأکید کرد. 
او در مصاحبه ب��ا برنامه »من طهران« 
شبکه العالم در پایان گفت: بنابر اظهارات 
مقام های عالی رتبه عربستان، دلیلی برای 
قضاوتی جز این نیس��ت. لذا ما منتظریم 
وعده های رس��می مقام های سعودی را در 

عمل مشاهده کنیم. 

محمدباقر نوبخت، س��خنگوی دولت در 
نشس��ت خبری خود در جمع خبرنگاران 
در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول 
رییس جمه��ور گفت: اجازه بدهید س��عی 
نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول ها 

ایجاد کنیم. 
او همچنین در جواب س��والی در مورد 
احتم��ال برگزاری س��فرهای ح��ج عمره، 
گفت: هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه 
گرفته نشده و سیاس��ت های قبلی برقرار 

است. 
س��خنگوی دول��ت همچنی��ن در مورد 
حواش��ی های اخیر اس��تان فارس و شهر 

شیراز و اقدامات دولت و وزارت کشور در 
این رابطه ، گفت: اتفاقات اخیر در ش��یراز 
برای دولت نگران کننده بوده و قوه قضاییه 

در این رابطه در حال پیگیری است. 
نوبخ��ت همچنی��ن در م��ورد برخ��ی 
توهین ه��ا در مراس��م های مختل��ف ب��ه 
مسئوالن دولت خاطرنشان کرد: متأسفم 
ک��ه در یک روز ملی در کنار حرم حضرت 
ام��ام  )ره( به رغ��م توصی��ه مق��ام معظم 
رهب��ری ب��ه همدل��ی و همزبان��ی برخی 
حواش��ی اتفاق می افتد ک��ه معتقدم افکار 
عمومی قضاوت خواهند کرد و امیدوارم به 
توصیه رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی 

و تقویت مسئوالن اجرایی رفتار شود. 
نوبخت در رابطه با مصوبه مجلس مبنی 
بر الزامات هس��ته ای دولت، گفت: موضوع 
مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساس��ی 
در حوزه ش��ورای عالی امنیت ملی اس��ت 
و آنچ��ه صورت می گیرد با رصد مس��تمر 

این شوراست. 
از  تش��کر  ضم��ن  دول��ت  س��خنگوی 
نماین��دگان مجلس جه��ت حمایت از تیم 
مذاکره کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون 
موضوع مذاک��رات در حوزه کار قوه مجریه 
و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی 
امنی��ت ملی اس��ت. پس مصوب��ه مجلس 

می توان��د در تع��ارض با اص��ل 176 قانون 
اساسی باشد. حتماً دولت گزارش عملکرد 
مذاکرات هسته ای را به همه مراجع رسمی 
و قانونی و پیش��گاه ملت بزرگوار ایران ارائه 
خواهد کرد و در این مورد تردیدی نیست 
ام��ا در برخی موارد پاس��خ های ما ممکن 
است در  آینده امکان و قدرت مانور اعضای 
تیم مذاکره کننده را کاهش دهد بنابراین، 
ش��اید نتوانیم به برخی س��واالت پاس��خ 
بدهیم. موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر 
مجلس در مورد الزامات هسته ای به خاطر 
مغایرت ای��ن مصوبه با اص��ل 176 قانون 

اساسی است. 

هنوز گزارشی از سرکنسول ایران درخصوص حکم، دریافت نشده
قشقاوی: تضمین امنیت شرط ازسرگیری حج عمره است

سخنگوی دولت: 
مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هسته ای مغایر قانون اساسی است

کردهای سوریه به 50 کیلومتری »پایتخت داعش« رسیدند
کردهای س��وریه در ادامه پیش��روی های خود به سوی 
پایتخ��ت خالفت خودخوانده داعش، ی��ک پایگاه نظامی 
تحت اش��غال تروریس��ت ها را آزاد و به دروازه های ش��هر 
اس��تراتژیک عین عیس��ی رس��یدند. به گزارش الجزیره، 
ریدور خلیل، س��خنگوی نیروهای کرد سوریه اعالم کرد 
ک��ه کردها در درگیری های 24 س��اعته گذش��ته خود با 
داعش که از پشتیبانی هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا 
برخوردار بود توانس��تند مقر تیپ 93 ارتش سوریه را در 

شمال این کشور از داعش بازپس بگیرند. 
تروریس��ت های داعش در زمان اش��غال شهر رقه که از 

آن به عن��وان پایتخت خالفت خ��ود یاد می کنند، مناطق 
پیرامونی آن در شمال سوریه ازجمله مقر تیپ 93 ارتش 
را نیز به کنترل خود درآوردند. کردهای سوریه که اکنون 
در حال پیش��روی به س��وی مناطق جنوبی استان رقه و 
ش��هر رقه مرکز این استان هس��تند، به هفت کیلومتری 
ش��هر عین عیسی از پایگاه های مهم داعش در استان رقه 
رسیده اند. در صورت آزادسازی عین عیسی کردها به 50 
کیلومتری شهر رقه می رسند و می توان گفت بزرگ ترین 

تهدید را علیه داعش در سوریه ایجاد کرده اند. 
پیشروی سریع کردها در اس��تان رقه که ماه هاست به 

جوالنگاه داعش تبدیل ش��ده به فرار هزاران عضو داعش 
و خانواده های آنها از ش��هرهای مجاور به سمت شهر رقه 
انجامیده است. پیشروی کردها در شمال سوریه از یک سو 
باعث خش��نودی طرف های غربی و منطقه ای ش��ده و از 
سوی دیگر نگرانی آنکارا درباره تشکیل منطقه خودمختار 
دیگری توسط کردها همانند آنچه در عراق صورت گرفت 
را افزایش داده اس��ت. ترکیه که میلیون ها ش��هروند کرد 
دارد از ایج��اد یک اقلیم کردنش��ین در مرزهای جنوبی 
خود ناخش��نود اس��ت و بارها تأکید کرده که این مسئله 

را نمی پذیرد. 

ظریف از امکان پایان مذاکرات 
در صورت وجود اراده سیاسی سخن گفت

الیوم الس��ابع، کمیته  به گ��زارش روزنامه مص��ری 
اجرایی س��ازمان آزادی بخش فلس��طین  )ساف( در 
پایان نشس��ت روز دوش��نبه خود به ریاس��ت محمود 
عب��اس، ریی��س تش��کیالت خودگردان فلس��طین در 
رام اهلل اع��الم ک��رد: کمیته ای که تش��کیل ش��ده، با 
تمام��ی گروه ها تم��اس گرفته و با آنها ب��ه گفت وگو 
و مش��ورت می پردازد تا دولت وحدت ملی فلس��طین 
ظرف یک هفته تش��کیل ش��ود. در ای��ن بیانیه آمده 
اس��ت: هدف این کمیته این اس��ت که تمامی گروه ها 
را در ی��ک دول��ت متحد گرد هم آورد ت��ا با این کار 
نهادها و ادارات رس��می یکپارچه شده و با دودستگی 
مقابله ش��ود. همچنین ای��ن کمیته تالش خواهد کرد 

ت��ا مقدمات انتخابات ریاس��ت تش��کیالت خودگردان 
و انتخاب��ات ش��ورای قانون گ��ذاری را فراه��م کن��د. 
کمیته اجرایی س��اف در ادامه به برخی اخبار منتشر 
ش��ده مبنی بر توافق حم��اس با آتش بس پنج س��اله با 
رژیم صهیونیس��تی، نس��بت به هرگون��ه توافقی در این 
راس��تا هش��دار داد و اعالم کرد که این اقدامات منجر 
ب��ه تش��کیل دولت��ی دارای مرزه��ای موقت می ش��ود. 
در نشس��ت کمیت��ه اجرایی فلس��طین رام��ی حمداهلل، 
نخس��ت وزیر دولت توافقی حضور داشت. کمیته اجرایی 
س��اف همچنین در نشس��ت خ��ود از مردم فلس��طین 
خواست تا از شهر قدس و مسجداالقصی و هویت عربی 

و اس��المی آن دفاع کنند. 

فلسطین و تشکیل دولت وحدت ملی ظرف یک هفته

 ظاهر طنین، س�فیر افغانستان در 
سازمان ملل اعالم کرد، حمله جدیدی 
علیه دولت و ملت افغانستان از طریق  
»همگرایی بی س�ابقه« ش�به نظامیان 
طالب�ان، بیش از 7 هزار ش�به نظامی 
خارج�ی و گروه های خش�ن از جمله 

داعش آغاز شده است. 
 آلم�ان، مجری و خبرنگار ش�بکه 
خبری الجزی�ره را که دو روز پیش به 
دس�تور مقامات مص�ری در فرودگاه 

برلین بازداشت شده بود، آزاد کرد. 
ب�اراک اوبام�ا، رییس جمهوری آمریکا دوشنبه ش�ب در کاخ س�فید میزبان 

آمریکایی های مسلمان در مراسم افطار بود

تیتر اخبار

براس��اس فهرس��ت رتبه بندی دانش��گاه ها و موسسات 
تحقیقاتی ایران، پنج دانشگاه برتر در حوزه صنعتی و سه 
دانش��گاه برتر در حوزه هنر معرفی شدند. پایگاه استنادی 
جهان اس��الم ISC این رتبه بندی را با شاخص پژوهشی 

100 انجام داده است. 
ب��ر همین اس��اس پن��ج دانش��گاه  صنعت��ی امیرکبیر 
)پلی تکنی��ک تهران(، صنعتی ش��ریف، علم وصنعت ایران، 
صنعت��ی اصفهان و صنعت��ی خواجه نصیرالدین طوس��ی 
جزو پنج دانش��گاه برتر این رتبه بندی هستند. همچنین 

دانش��گاه های صنعت��ی نوش��یروانی بابل، صنع��ت نفت، 
صنعتی س��هند، صنعتی ش��یراز، صنعتی ارومیه، صنعتی 
کرمانشاه، صنعتی جندی شاپور دزفول، صنعتی همدان و 
صنعتی بیرجند به ترتیب رتبه های شش��م تا چهاردهم را 

در این رتبه بندی کسب کرده اند. 
براساس این رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 
ای��ران س��ال 1392 دانش��گاه های هنری نی��ز رتبه بندی 
ش��ده اند که دانش��گاه هنر اصفه��ان، هنر ته��ران و هنر 
اسالمی تبریز رتبه های برتر را به خود اختصاص داده اند. 

5 دانشگاه برتر صنعتی کشور معرفی شدند

 مرتضی طالیی، نایب رییس ش�ورای 

ش�هر تهران از هزینه های ش�هرداری 
برای ماه رمضان انتقاد کرد. 

ریی�س  اس�ماعیلی،  غالمحس�ین   
در  ته�ران  اس�تان  دادگس�تری  کل 
م�ورد تج�اوز گروهی ش�ش معت�اد به 
دختربچ�ه ای ۱۱ س�اله، گف�ت: تاکنون 
هیچ گزارش�ی درخص�وص این موضوع 

به دست ما نرسیده است. 
طبق آخرین آمار از میان 258 میلیون زن بیوه در سراس�ر جهان بیش از 
۱۱5 میلیون نفر از آنان در فقر زندگی می کنند و 86 میلیون نفر از آنان از 

سوءاستفاده های جسمی رنج می برند 

تیتر اخبار

تفکیک جنس��یتی در صداوسیما خبری بود که آخرین 
روز فصل بهار توس��ط برخی رس��انه ها منتشر شد با این 
مضمون که بخش��نامه ای نیز مبنی بر آغاز طرح تفکیک 
به مدیران شبکه های صدا ابالغ شده است، موضوعی که 
مدیر روابط عمومی معاونت س��یما آن را به شدت تکذیب 
می کن��د. علی خدابخش در گفت وگو با ایرنا با ابراز گالیه 
از آنچه آن را ش��ایعه پراکنی ها نامید، گفت: این خبر را 
به ش��دت تکذیب می کنم، چون مگر صدا و سیما مدرسه 
اس��ت که بتوان نیرو های آن را تفکیک کرد. مدیر روابط 

عمومی معاونت صدا ادامه می دهد: ما در ش��رایط تحول 
سازمانی در صدا وس��یما هستیم، قصد داریم با همفکری 
و مش��ورت با اهالی ف��ن بهتری��ن برنامه ریزی ها را برای 
س��ازمان داشته باشیم و اساس��ا نه اعتقاد و نه وقت این 
کار را داری��م. وی ب��ا بیان این جمله که بخش��نامه ای با 
این مضمون به هیچ وجه منتش��ر نشده است و تا به حال 
نیز آن را ندیده ام، گفت: اساس��ا معتقدیم عمال این اتفاق 
نمی افتد و تنها ش��یطنت رس��انه ای بود ک��ه با بی دقتی 

صورت گرفته اس��ت. 

مدیر روابط عمومی معاونت سیما: 
مگر صدا و سیما مدرسه است که بتوان نیرو های آن را تفکیک کرد؟! 

حس�ین انتظامی، مع�اون مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: 
مطبوعات بای�د از آرامش خاطر برخوردار 
باشند و هر روز فشارهای روحی و معنوی 

به آنها وارد نشود. 
 محمد منتشری، خواننده چندین آلبوم 
موس�یقایی ویژه فرهنگ فولکلور تهران 
قدیم گفت: پیشکس�وتان موسیقی مانند 

پاپ های جوان پول کرایه سالن ندارند. 
برجس�ته    جیم�ز هورن�ر، آهنگس�از 
س�ینمای جه�ان ک�ه س�اخت موس�یقی 
چندی�ن فیل�م برن�ده اس�کار را برعهده 
داش�ت ب�ا هواپیم�ای ش�خصی خ�ود در 
کالیفرنیای جنوبی سقوط کرد و در سن 6۱ 

سالگی درگذشت. 

ارکس�تر سمفونیک تهران سمفونی نهم بتهوون را در روزهای 3 و 4 تیر ماه 
در تاالر وحدت اجرا می کند

تیتر اخبار

باوج��ود آنکه ب��ا انتخاب نهای��ی مربی��ان برخی تصور 
می کنند اس��تقالل و پرسپولیس سامان گرفته اند، اما باید 
تأکید کرد ت��ا زمانی که پول به ای��ن دو مجموعه تزریق 
نشود، سرخابی ها همچنان روی مدار صفر درجه هستند!  
به گزارش مهر، با معرفی پرویز مظلومی به عنوان سرمربی 
تیم فوتبال استقالل و ورود این باشگاه به نقل و انتقاالت 
با گرفتن لیست از سرمربی باید تأکید کرد که استقالل و 
پرس��پولیس روی یک نقطه قرار گرفته اند. پرویز مظلومی 
ح��رف از تیموری��ان و نکونام و رحمتی ب��ه میان آورده و 
برانکو س��یدجالل را نش��انه گرفته اس��ت اما واقعیت این 

اس��ت که هر دو مربی و هر دو باش��گاه فعال و در شرایط 
کنون��ی روی مدار صف��ر درجه قرار دارن��د و از این نقطه 
نمی توانن��د حتی گامی به جلو بردارند. در واقع اس��تقالل 
و پرس��پولیس حتی برای قرار گرفتن روی نقطه ش��روع 
مس��ابقه هم مشکل دارند و نمی توانند هیچ گونه رقابتی را 
آغاز کنند، چرا که هر دو باش��گاه منبع مالی ندارند و دور 
خ��ود می چرخند. تکلیف اسپانس��ر این دو تیم هم معلوم 
نیس��ت، چند روز قبل معاون وزی��ر ورزش اعالم کرد که 
هیات مدیره دو باش��گاه خودشان باید اسپانسر را با مزایده 

انتخاب کنند. 

استقالل و پرسپولیس روی مدار صفر درجه

 ارنس�ت هوس�ت، قهرمان افسانه ای 
کیک بوکسینگ جهان که مدت ها پیش 
از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده برای 
دومین بار به ایران می آید تا فدراسیون 
با حضور وی یک دوره کالس استاژ فنی 

برگزار کند. 
 تیم های فوتبال انگلیس و آمریکا به 
مرحل�ه یک چهارم نهای�ی جام جهانی 

فوتبال زنان 20۱5راه پیدا کردند. 
س�ره نا ویلیامز آمریکایی و نوواک جوکوویچ صربس�تانی همچنان در صدر 

رده بندی تنیس بازان برتر مرد و زن جهان قرار دارند

تیتر اخبار
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قرعه کشی های تبلیغاتی، 
دردسر جدید برندها

ت��ب و تاب قرعه کش��ی های میلیون��ی و پررنگ  و 
لع��اب تبلیغاتی در بس��یاری از ش��رکت ها خاموش 
شده است؛ قرعه کشی هایی که جایزه های آنها باعث 
می ش��د مش��تریان چه بخواهند و چ��ه نخواهند به 
سمت محصوالت برندهای مختلف تمایل پیدا کنند. 
به هرحال جایزه ها ارزش��مند بودند و هر کس��ی را 
یکبار هم که ش��ده، وسوسه می کردند. سال گذشته 
اوج گرایش ش��رکت ها به این ش��یوه تبلیغاتی بود، 
ش��یوه ای آنی و لحظه ای که س��ود کالنی را نصیب 
بسیاری از ش��رکت هایی که س��راغ آن رفته بودند، 
ک��رد. اکثر ش��رکت ها این ش��یوه را بهترین راهکار 
ب��رای توزیع س��ریع  محص��والت یا به نوع��ی خالی 
ک��ردن انباره��ای خ��ود می دانس��تند. در آن زمان 
بسیاری از کارشناسان تبلیغات و بازاریابی در داخل 
کش��ور درباره اث��رات منفی این ش��یوه تبلیغاتی به 
ش��رکت ها گوش زد می کردند. توصیه هایی که البته 
اکثر ش��رکت ها نس��بت به آن بی توجه بودند و دائم 
به دنبال یافتن جای��زه ای گران قیمت تر برای جذب 
مشتریان بیشتر می گشتند. حال از آن قرعه کشی ها 
مدتی گذشته است ولی اثرات سوء و منفی آن هنوز 
هم در ذهن مش��تریان باقی مانده اس��ت. اثراتی که 
باعث خلق گروه های مختلفی علیه برخی برندها در 

شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک شده است. 

اعتراض به نحوه قرعه کشی

چندی پیش در گش��ت وگذاری که در فیس بوک 
داش��تیم، متوج��ه گروه��ی ش��دیم که ع��ده ای از 
مش��تریان علیه برن��دی در حوزه نوش��یدنی به راه 
انداخت��ه   بودند. گ��روه چند هزارنف��ری عضو فعال 
داش��ت که دائم تصاویر و شعارهایی را علیه آن برند 
به اشتراک می گذاشتند. نام گروه »اعتراض به نحوه 
قرعه کشی شرکت...« بود. نحوه فعالیت افراد در آن 
گروه فیس بوکی جالب بود؛ افراد حوصله کرده بودند 
و با گرافیک و کارهایی کامپیوتری تصاویری را علیه 
شرکت موردنظر طراحی کرده و در گروه به اشتراک 
گذاش��ته بودند. عالوه براین، کاربران ش��عارهایی را 
علیه شرکت موردنظر سرداده بودند و همدیگر را به 
تحریم محصوالت برند موردنظر تش��ویق می کردند. 
برخ��ی کاربران این گ��روه، عکس های��ی را از نحوه 
قرعه کش��ی این برند از تلویزیون و رسانه های دیگر 
گرفت��ه بودن��د و با دالیل��ی برند را مته��م به تقلب 
می کردند. کاربران این گروه که تعدادش��ان نیز کم 
نب��ود، کامال اعتماد خود را به برند موردنظرش��ان از 
دست داده بودند؛ برندی که قبل از این، اعضای این 
گروه از مش��تریان اصلی آن محس��وب می شدند. به 
هرحال اکثر این افراد در قرعه کشی آن برند شرکت 
کرده بودند که به نتیجه امروز رسیده  بودند. درست 
یا غلط بودن دالیلی که کاربران درباره برند موردنظر 
عنوان می کردند، آنچنان مهم نیست، مهم این است 
که برند موردنظر برای به دس��ت آوردن سودی آنی، 
بس��یاری از مشتریان خود را به راحتی از دست داده 
ب��ود. مش��تریانی که ش��اید اگر به درس��تی به برند 
وفادار می شدند، سال ها می توانستند به شرکت سود 
تزریق کنند. شاید برخی برندها، شکل گیری چنین 
گروه های��ی را به گردن رقبای خود در بازار بیندازند 
ولی به هرحال در این گروه تصاویری منتش��ر شده 
که ش��اید به مزاج هیچ مش��تری خوش نیاید و فورا 
در ذهن افراد دیگری که از ماجرا بی خبرند سواالت 

مختلفی را نسبت به برند مورد نظر ایجاد کند. 

اعتماد از دست رفته 
 وفاداری مش��تری به برند؛ فاکتور مهمی است که 
اگر از دس��ت برود، برنده��ا فرصت بزرگی را از خود 
گرفته اند. مش��تری ای را می توان به یک برند وفادار 
دانس��ت که خودش به دنبال برن��د موردنظر برود، 
نه اینکه از س��راجبار و به خاط��ر دریافت جایزه ای 
نامفهوم از محصوالت مختلف ش��رکت استفاده کند. 
خریدهای بسیار به دنبال قرعه کشی، باعث شده بود 
برندها خیال کنند که توانس��ته اند، مشتریان زیادی 
را به دست آورند. بسیاری از مشتریان زمانی که این 
جوایز توزیع می ش��د، نسبت به آن سوء ظن داشتند 
و همیشه س��واالت مختلفی درباره آن می پرسیدند. 
از دس��ت دادن وفاداری مش��تری س��خت اس��ت، 
به خصوص درمیان برندهای حوزه نوشیدنی که این 
روزها ب��ازار داغی دارند، این وف��اداری رنگ و بوی 
دیگری پیدا می کند. معموال مشتریان در این حوزه 
اگر از محصولی خوش ش��ان بیای��د با هر بار مراجعه 
به فروش��گاه فورا ن��ام آن برند را به زبان می آورند یا 
در قفس��ه فروشگاه به دنبال محصول موردنظر خود 
می گردند. حال تصور کنید که مشتری وقتی با برند 
موردنظر خود مواجه ش��ود نسبت به آن نگاه خوبی 
نداشته باشد. دیگر برند هر چه تالش کند که مزه و 
طعم خود را بهتر کند، نمی تواند مشتری را به سمت 
خود جذب کند. این اتفاق در کش��ورما بدتر اس��ت 
چون برخالف کشورهای دیگر مشتریان در ایران به 
سرعت با یکدیگر متحد می شوند و سریع گروهی را 
در شبکه ها یا نرم افزارهای پیام رسان ایجاد می کنند 
و خبرها را لحظه به لحظه به گوش هم می رس��انند. 
ب��ه هرحال نه تنه��ا این برند بلکه مابق��ی برندهایی 
هم ک��ه دورانی با جای��زه برای خودش��ان تبلیغات 
گس��ترده ای کردند باید به فکر چاره باش��ند، چون 
سود آنی آنها روزی به پایان خواهد رسید و آنها نیاز 
به مش��تریان قدیم و جدید خود نیاز پیدا می کنند. 
چنین برندهایی مطمئن باش��ند، مش��تریانی که در 
پس زمینه ذهنشان تصویر جالبی از برند نساخته اند، 

به سراغ محصوالت آن شرکت ها نخواهند رفت. 
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ایستگاه تبلیغات

ایده اصلی این آگهی چیس�ت؟ آیا هدف و کانس�پت 
اصلی با این شیوه اجرا تحقق پیدا کرده است؟ 

نرم افزار هلو جایگاهی را که باید در بازار داشته باشد، به خود 
اختصاص داده و از هر فردی وقتی درباره مباحث حسابداری 
س��وال می کنید، فورا نام این نرم افزار را به یاد می آورد. س��ال 
گذشته فضایی ایجاد ش��ده بود که باید به مش��تریان، مزیت 
رقابتی هل��و را گوش��زد می کردیم. چون رقبا در بازار ش��روع 
به اجرای تبلیغات گس��ترده ای کرده بودند. هلو برای بیش از 
160 ش��غل مختلف نرم افزار دارد. این موضوع مزیت رقابتی 
خوبی اس��ت که ش��اید مابقی رقبای این برند در بازار نداشته 
باشند. درنتیجه کمپینی با شعار »شما چه کاره اید؟« و با هدف 
برندینگ برای برند هلو طرح ریزی شد. شعار سال گذشته این 
شرکت به ش��عار کمپین امس��ال این برند یعنی »حسابداری 
به راحتی هلو« تغییر کرده اس��ت. علت اصلی اکران کمپین 
امسال برند هلو، تاکیدی اس��ت که دولت روی مکانیزه کردن 
اصناف کرده اس��ت. دولت، هدف مهمی را چندس��الی است 
دنبال می کند، هدفی که هلو می خواس��ت ب��رای تحقق آن 
نقش مهمی ایفا کند؛مکانیزه کردن کس��ب وکار که مساوی 
است با اس��تفاده از نرم افزارهای حسابداری؛ نرم افزارهایی که 
بسیاری از مشتریان برای استفاده از آنها وحشت دارند. در واقع 
اکثر افراد حسابداری را به عنوان شغلی پیچیده و مشکل نگاه 
می کنند، نگاهی که هلو در این کمپین تالش کرد، تغییرش 
دهد. پس با این محوریت می خواس��تیم در این آگهی نشان 
دهیم، کار حسابداری می تواند راحت باشد. در نتیجه شعار و 
المان های مختلف این آگهی را براساس این هدف طرح ریزی 
کردیم. در این آگهی المان مبل و کلمه هلو برای القای حس 
راحتی استفاده شده است. به طور کلی می خواستیم از راحتی 
بارمعنایی کلمه هلو به هدف مان که نشان دادن عملکرد آسان 
نرم افزار این شرکت اس��ت برس��یم. البته کلمه هلو در شعار 
دوپهلو استفاده ش��ده یعنی هم نش��ان از نام برند و هم نشان 
از بارمعنایی خود کلمه هلو دارد. برای نش��ان دادن س��مبل 
راحتی نیز س��راغ المان مبل راحتی رفتیم. مبلی که معموال 
افراد با نشستن روی آن احس��اس راحتی می کنند. در پاسخ 
به بخش دوم سوال شما باید بگویم: تاثیرگذاری یک کمپین 
روی مخاطبان را باید براس��اس افزایش میزان فروش آن کاال 
سنجید. درحال حاضر این ش��رکت در فصل پرفروش خود به 
سر می برد و مشاهدات و آمارها نش��ان می دهد که این آگهی 
فروش را چندین برابر کرده است، درنتیجه با اینکه هدف مان 
در این کمپین افزایش فروش نبود، ولی به هرحال روی آن نیز 

تاثیرگذاشته است. 
برخ�ی از کارشناس�ان تبلیغ�ات به نحوه اج�رای این 
آگهی اش�کاالتی را وارد کرده اند، پاس�خ ش�ما دراین 

باره چیست؟ 
 در ایران همیش��ه برای اجرای آگهی با مش��کالتی روبه رو 
هس��تیم، برای مثال حضور گرافیس��ت ها در صنعت تبلیغات 
داخلی یکی از مشکالتی اس��ت که باید حل شود. حوزه کاری 
گرافیست ها با تبلیغات متفاوت اس��ت. در تمامی کشورهای 
پیشرفته، گرافیس��ت هایی که قرار اس��ت وارد حوزه تبلیغات 
ش��وند، دوره های تخصصی را می گذرانند. اتفاقی که در کشور 
ما نمی افتد و گرافیس��ت ها بدون هیچ تخصصی وارد تبلیغات 
می ش��وند و نمی توانند ایده خالقانه مش��اوران تبلیغاتی را به 
مرحله اجرا برسانند. گرافیست تبلیغاتی باید بتواند، ایده را در 
ابعاد بزرگ طراحی و اجرا کند. به هرحال همان طور که می دانید 
بخشی از اجرا ی ایده های تبلیغاتی به سلیقه طراح و ایده پرداز 
برمی گردد و شاید برخی از کارشناسان تبلیغات این سلیقه را 
بپسندند و مابقی نسبت به آن عکس العمل مثبتی از خود نشان 
ندهند. عالوه براین، ایده ابتدایی طرح تبلیغاتی نرم افزار هلو با 
تغییراتی به شکل  و شمایلی درآمده که مخاطبان آن؛ در رسانه 
محیطی شرکت طرفه نگار مشاهده کردند. برای شروع درنظر 
داش��تیم، المان مبلی که در آگهی استفاده ش��ده کل طرح را 

بپوش��اند و به صورت حجمی در بیلبورد طراحی شود. در واقع 
به نوعی مبل کل طرح را بپوش��اند و اطالعات پیرامون آگهی 
مانند شعار و تگ الین، پایین طرح مبل قرار بگیرند. ایده اولیه 
آگهی به خاطر هزینه باالی آن اجرایی نشد. متاسفانه در کشور 
ما هزینه رسانه های تبلیغاتی آن قدر باالست که شرکت ها دیگر 
تمایلی به اجرای یک ایده پرخرج ندارد. چون گاهی شرکت های 
تبلیغاتی بودجه های کالنی را از سفارش دهندگان آگهی ها بابت 
اجرای رسانه های تبلیغاتی دریافت می کنند و آنها دیگر توان 
پرداخت هزینه ساخت و طراحی آگهی را ندارند، این موضوع 
باعث می شود  ایده های خالقانه وقتی به اجرا می رسند، ضعیف 

شوند و دیگر خاصیت اصلی 
خود را از دست بدهند. 

به نظ�ر ای�ن آگه�ی نیز 
ب�ا مش�کل بس�یاری از 
محیط�ی  آگهی ه�ای 
روبه رو شده است، یعنی 
شرکت خواس�ته از تمام 
فض�ای بیلب�ورد ب�رای 
انتقال پیام استفاده کند 
و اجازه نفس کش�یدن به 
پیام های مختلف را نداده 
است، نظرتان دراین باره 

چیست؟ 

اگرمنظورتان، آوردن نام شرکت پشتیبانی در قسمت پایین 
طرح است. باید بگویم شرکت پشتیبانی وابسته به طرفه نگار؛ 
با نام هلوبان به معن��ای نگه دارنده و حامی اس��ت. مخاطبان 
هلو بان، به صورت عام نیستند و جامعه هدف کامال مشخصی 
دارد، یعنی کاربران هلو درنهایت مشتریان هلوبان خواهند شد. 
مهم ترین نکته در این تبلیغ هدف قرار دادن طیف گسترده ای 
از کاربرانی است که درنهایت جهت تمدید خدمات به هلو بان 
روی خواهند آورد. براین اساس هلوبان به خاطر وسعت در حال 
حاضر مستقل فعالیت می کند. شرکتی که فعالیت و حضورش 

در تبلیغات جدا  از شرکت مادر است. 
در نتیجه نیازی ندیدیم که 
فضای بیش��تری از بیلبورد را 
به نام این ش��رکت اختصاص 
دهیم. همان طور که می دانید 
ش��رکت های پش��تیبانی به 
خاط��ر اطالع��ات خوبی که 
از مش��تریان بالفع��ل خ��ود 
دارن��د، نیازی به ای��ن ندارند 
که تبلیغ��ات حجیمی مانند 
تبلیغات محیطی کنند، آنها 
مستقیما با مشتریان ارتباط 
برقرار می کنند. پس به نظرم 
ب��رای چنین ش��رکت هایی 

تبلیغات پیامکی و ایمیلی بهتر جواب خواهد داد. به طورکلی 
با آوردن نام شرکت پشتیبانی فقط می خواستیم به مشتریان 

خدمات جانبی شرکت طرفه نگار را یادآوری کنیم. 
تگ الین  برند هلو و شعار تبلیغاتی این آگهی، آنچنان 
درهم تنیده شده است که خواندن شان توسط مخاطب 
به س�ختی صورت می گی�رد، توضیح ت�ان در این باره 

چیست؟ 
بیلبورد باید به گونه ای طراحی شود که در چند ثانیه پیام را به 
مخاطبان برساند. تصویر و شعار باید هم راستا باشد که مخاطب 
در ش��رایط عادی و غیرعادی پیام اصلی یا ش��عار تبلیغاتی را 
مشاهده کند. به همین خاطر ش��عار تبلیغاتی و المان مبل را 
هم راستا باهم قرار دادیم و تگ الین اصلی شرکت را در زیر این 
موارد جاگذاری کردیم. به نظرم چیدمان به گونه ای است که 
مخاطب در همان لحظه متوجه ماجرا خواهد شد. چون کلمه 
راحتی و مبل در یک راستا است و جوانی که روی مبل فرورفته 

به رساندن پیام شعار کمک کرده است. 
عالوه بر این ش��عار تبلیغاتی در آگهی بیش��تر از تگ الین 
برندهلو؛ بولد شده و کامال مجزا از هم در طرح قرار گرفته اند. 
البته ش��ما از طریق یک عکس این آگه��ی را دیده  اید، اگر از 
نزدیک مشاهده کنید، فاصله  شعار تگ الین آنقدری است که 

قابل تشخیص باشد. 
فونت اس�تفاده ش�ده برای ش�عار و تگ الین برخالف 
ماهیت کار حس�ابداری که کامال جدی اس�ت، فانتزی 

انتخاب شده، علت این موضوع چیست؟ 
هدف مان ایجاد حس راحتی بود. عالوه براین آگهی، جوانی 
را فرورفته در مبل راحت��ی در حال گوش دادن موس��یقی و 
استفاده از نرم افزار هلو نشان داده است. پس وقتی تصویرگری 
به این شکل است، به نظر مناسب نبود که از فونتی به غیر این 
اس��تفاده می کردیم. وقتی فضای کلی آگهی فانتزی اس��ت، 
نمی توانس��تیم از فونتی خشک و رسمی اس��تفاده کنیم. به 

هرحال تمامی عناصر باید بایکدیگر هارمونی داشته باشند. 
ش�ما از قدمت و س�ابقه برن�د هلو صحب�ت می کنید، 
درحالی که از جوانی کم سن و س�ال در طرح اس�تفاده 
کردید، به نظرتان بهتر نب�ود از فردی جاافتاده تر برای 

رساندن این موضوع استفاده می کردید؟ 
در این مورد بررس��ی های زیادی کردیم و در این بررسی ها 
به این نتیجه رسیدیم که اگر از فردی میانسال استفاده کنیم 
با گروه هدف اصلی مان منافات پیدا می کند. به هرحال گروه 
سنی اصلی کشورمان جوان هایی هستند که به تازگی وارد بازار 
ش��ده اند و نیاز به این نرم افزار دارند. کسب وکارهای بسیاری 
در حال حاضر توس��ط جوان ه��ا اداره می ش��وند؛ جوان هایی 
که باسابقه های بازار را برای اس��تفاده از نرم افزار هلو متقاعد 
می کنند. عالوه بر این اگر از فردی میان سال استفاده می کردیم 
دیگر نمی توانستیم از المان مبل و... استفاده کنیم و باید فضای 
جدی تری را به کار می بردیم که تمام این موارد با هدف اصلی 

ما در تضاد بود. 
بیرون زدگ�ی بیلبورد نیز از مواردی اس�ت که برای 
بسیاری سوال ایجاد کرده، علت چیست که اجرای 

آن به این شکل درآمده است؟ 
همان طور که در ابتدای صحبت های��م گفتم ایده اولیه این 
بود ک��ه کل بیلبورد به ص��ورت حجمی کار ش��ود ولی چون 
اجرایی نشد، درنتیجه سعی کردیم بخشی از آن به این شکل 
از بیلبورد بیرون بزند. هرچند این روزها بسیاری از شرکت ها 
از این شیوه استفاده می کنند و خالقیتی محسوب نمی شود. 
در واقع خواستیم با این بیرون زدگی تمایزی میان این بیلبورد و 
بیلبوردهای دیگر ایجاد کنیم. البته زیباسازی تهران تاحدودی 
به این موضوع حساس است و تا ابعاد مشخصی اجازه این کار 
را می دهد ولی این مشکل در شهر های دیگر وجود ندارد و اگر 
بخواهیم در شهرهای دیگر اکران کنیم، ابعاد این بیرون زدگی 

بیشتر خواهد شد. 

تبلیغ اپلیکیشن با بلند کردن 
تاکسی توسط پلیس زن

اخیرا مش��خص شده است آژانس بازاریابی ویروسی 
»Thinkmodo« نه تنه��ا ق��ادر به ترس��اندن مردم 
اس��ت بلکه می تواند آنها را نیز ب��ه هیجان آورد. این 
آژانس در جدیدترین ویدئوی خود رویکردی را پیش 

گرفته که با دیگران متفاوت است. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، در این فیلم تبلیغاتی، یک 
پلی��س راهنمایی و رانندگی زن با جثه ای معمولی در 
نیویورک سیتی در حال مشاجره با یک راننده تاکسی 
دیده می شود و سپس در قالب یک عملیات وحشیانه 
و خش��مگینانه، خودروی او را آش��کارا از روی زمین 
بلند می کند.البته این یک ش��وخی است، هرچند عده 
بس��یار زیادی از مردم در آن اطراف از مش��اهده این 
زنجی��ره از اتفاقات ش��گفت زده می ش��وند. در نهایت 
مشخص می ش��ود که تبلیغ کننده، اپلیکیشن فروش 
ماش��ین »CarLister.co« اس��ت ک��ه حتی آگهی 
تبلیغاتی آن در طول ویدئو روی س��قف تاکس��ی نیز 

به چشم می خورد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با ایده پرداز آگهی تبلیغاتی نرم افزار هلو 

تبلیغی دوپهلو که شغلی پیچیده را ساده جلوه می دهد 
حسین محمدیان

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

از شکل گیری یک ایده تبلیغاتی تا اجرا و نمایش آن در معرض عموم، 
فاصله زیادی وجود دارد. بس�یاری معتقدند، در صنعت تبلیغات ایران 
ایده های خالقانه کم نیس�ت، ایده هایی که امکان اجرایی شدن آنها به 
خاطر وجود مشکالت مختلف امکان پذیر نیست. همین موضوع باعث 

شده وقتی با آگهی های مختلف روبه رو می شویم، سواالت بسیاری در 
ذهن مان ش�کل می گیرد، سواالتی مانند اینکه هدف از اکران و اجرای 
کمپین یا آگهی تبلیغاتی چه بوده است. به هرحال چنین مواردی باعث 
ایجاد قضاوت های مختلفی در مورد آگهی های تبلیغاتی خواهد ش�د. 
قضاوت هایی که به نظر باید توس�ط طراحان آگهی ها پاسخ داده شود. 
صفح�ه مدیریت تبلیغات »فرص�ت امروز« در تاری�خ هجدهم خرداد 

94 به بررس�ی و نقد آگهی محیطی ش�رکت طرفه نگار برای برند هلو 
پرداخت؛ نقدی که در آن کارشناسان سواالت مختلفی را درباره آگهی 
مورد نظر مطرح کردند. براین اساس این شرکت تصمیم به پاسخ گویی 
به سواالت مطرح شده توسط کارشناسان را گرفت. در ادامه دکتر سارا 
میرزایی، کارشناس بازاریابی و تبلیغات و ایده پرداز این آگهی از جانب 

شرکت طرفه نگار ابهامات پیش آمده را پاسخ می دهد. 



روش هایی موثر برای جذب و 
برخورد با مشتریان جدید

اگ��ر به دنب��ال پیش��رفت در کار خود هس��تید 
آنچه باید به طور مس��تمر به آن توجه کرد، جذب 
مشتریان جدید است. موفقیت در کسب و کار فقط 
محدود به داش��تن تعدادی مش��تری و حفظ آنها 
نیس��ت. جذب مش��تری یکی از نیاز های اساس��ی 
در هر تجارتی اس��ت که رش��د یک کسب و کار را 
نی��ز به دنب��ال خواهد داش��ت. در این یادداش��ت 
 ب��ه بررس��ی چن��د راه��کار س��اده و کارب��ردی 

می پردازیم. 
شرایطی ایجاد کنید تا مردم مبلغ شما باشند: 
همه می دانیم که مشتریان راضی همیشه بهترین 
مبلغ برای هر کس��ب و کاری هس��تند. پس آنها را 
تش��ویق کنید و با در نظر گرفتن پیش��نهادهایی 
جذاب از آنها بخواهید تا در مورد محصوالت ش��ما 
با دیگران صحب��ت کنند و محصوالت جدید را به 

دیگران معرفی کنند. 
از کارت ها یا کاتالوگ های تجاری خود اس��تفاده 
کنید تا دست به دس��ت بچرخد. ادبیات تبلیغاتی 
مناس��بی برای آنه��ا در نظ��ر بگیرید ت��ا بتوانید 

مشتریان جدید را جذب کنید. 
نمونه ه�ای رای�گان به مردم ارائ�ه کنید: با 
این کار م��ردم می توانند قبل از خرید، محصوالت 
ش��ما را امتحان کنند. اگر کس��ب و کار ش��ما ارائه 
خدمت اس��ت، نمون��ه رایگان ش��ما می تواند ارائه 
توصیه ه��ا و نکات خاص مربوط به حوزه کاری تان 
به مردم باش��د. اگر نمونه ها یا پیش��نهادات ش��ما 
به ان��دازه کافی خ��وب و با کیفیت باش��د، حتما 
 مش��تریان جدی��دی ب��ه محص��والت ش��ما روی 

می آورند. 
در جامعه حضوری پررنگ و فعال داشته باشید: 
کارهایی انجام دهید تا دیده ش��وید. مثال برگزاری 
مراس��م خاص ب��رای امور خیریه، داوطلب ش��دن 
برای صحبت در س��خنرانی ها و مراسم ویژه، ارائه 
خدمت و محصول ب��ه مناطق خاص )مثال مناطق 

محروم( به صورت رایگان. 
همچنی��ن واکنش به مس��ائل و اخب��اری که به 
صنع��ت و کس��ب و کار ش��ما مربوط اس��ت و ارائه 
س��خنرانی ی��ا انتش��ار مت��ن در جهت پاس��خ به 
 اموری ک��ه به ح��وزه فعالیت و کار ش��ما مرتبط 

است. 
برق�راری ارتب�اط از طری�ق ش�بکه ها: اگر 
کسب و کار ش��ما به گونه ای است که محصوالت یا 
خدمات خ��ود را به صنایع دیگ��ر ارائه می کنید و 
در حقیق��ت با مصرف کنندگان نهای��ی در ارتباط 
نیس��تید، می توانی��د ب��رای شناس��اندن خود در 
مراس��م و مباحث خاص که به ص��ورت منطقه ای 
برگزار می ش��ود، شرکت داش��ته باشید. همچنین 
می توانید در شبکه های اجتماعی کسب و کار مانند 
LINKEDIN عضو شوید و ارتباطی مستقیم با 

دیگر افراد و مشتریان داشته باشید. 
تبلیغ�ات در مکان ه�ای جدی�د: ب��ه دنبال 
رسانه هایی بگردید که برای بازار هدف شما مناسب 
و جذاب باشد. همچنین به دنبال منابع کم هزینه تر 
برای تبلیغات خود باش��ید. استفاده از روش هایی 
که هزینه کمتر و بازدهی بیشتری دارند، می تواند 
بر س��رعت جذب مش��تریان بیفزاید و منابع مالی 
 الزم را جهت سرمایه گذاری در بخش هایی مختلف 

فراهم کند. 

با صنایع دیگر ارتباطی دوستانه برقرار کنید: 
از صنایع��ی که به گونه ای نزدی��ک و مرتبط با کار 
ش��ما هستند بخواهید تا صنعت شما را نیز معرفی 
و تبلی��غ کنند و در مقابل ش��ما نیز پیش��نهادات 
جذاب��ی ب��رای آنها در نظ��ر بگیرید. ب��رای مثال، 
اگر کار ش��ما تولید روغن موتور اس��ت می توانید 
با یک ش��رکت تولید کننده خودرو، ارتباطی کاری 
 برق��رار کنی��د تا هر دو ب��ه نحوی مبل��غ یکدیگر 

باشید. 
معرفی از طریق ایمیل )یا ایمیل مارکتینگ(: 
کاتالوگ ه��ای ج��ذاب طراح��ی و توزی��ع کنید و 
ی��ک کمپین تبلیغاتی برای فرس��تادن ایمیل های 
مختلف ایجاد کنید. همواره به یاد داش��ته باش��ید 
ک��ه ایمیل های ش��ما باید ب��ا برنامه ریزی خاص و 

به صورت هدفمند فرستاده شود. 
با کسب و کارهای دیگر در تماس باشید: اگر 
کسب و کار شما در ارتباط با صنایع دیگر است و به 
آنها ارائه خدمت و محصول می کنید، س��عی کنید 
به ص��ورت دوره ای یک روز را مش��خص کنید تا با 
اف��راد جدید نی��ز تماس برقرار ک��رده و خود را به 
آنها معرف��ی کنید. ای��ن کار را می توانید همزمان 
با فرس��تادن ایمیل های تبلیغاتی تکمیل کنید. در 
 صورت ل��زوم می توانید از قراره��ای حضوری نیز 

استفاده کنید. 
تج�ارت آنالین را فرام�وش نکنید: اینترنت 
ی��ک فضای بس��یار ب��زرگ در تجارت اس��ت و به 
ش��ما این ام��کان را می دهد ک��ه در هرنقطه و هر 
زم��ان از روز، فروش داش��ته باش��ید. ابتدا خود را 
ب��رای ف��روش اینترنت��ی از هر نظر مجه��ز کنید. 
س��پس می توانید محصوالت و خدمات خود را در 
 س��ایت های مخصوص ف��روش اینترنتی، معرفی و 

عرضه کنید. 

 با بازاریابی وفاداری
مشتری را به خود وفادار کنید

به عنوان مدیر بازاریابی یک کسب وکار می توانید 
از وفاداری مش��تری به عنوان ه��دف بازاریابی خود 
اس��تفاده کنید. بازاریاب��ی وف��اداری، رویکردی در 
بازاریابی بر مبنای مدیریت اس��تراتژیک اس��ت که 
در آن یک ش��رکت اس��تراتژی خود را بر بازگش��ت 
مش��تریان جاری کس��ب و کار از طریق مشوق هایی 

قرار می دهد. 
مش��تری ج��اری نه ب��ه معنای مش��تری موجود 
یا بالقوه، بلکه به معنای مش��تری اس��ت که همین 
االن در محل کس��ب و کار مش��غول خرید یا بازدید 
اس��ت، چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی. 
بازاریابی وفاداری با انتخاب مشتریان جاری به عنوان 
جامعه هدف خود، بازگرداندن مجدد این مش��تریان 
را هدف قرار می دهد. بازاریابی محصول و برندسازی 
و بازاریاب��ی وفاداری همه بخش های مختلف مربوط 

به مشتری است. 

اهمیت مشتریان جاری
 دلی��ل انتخ��اب مش��تریان ج��اری در بازاریابی 
وف��اداری، دسترس��ی آس��ان تر و ارزان ت��ر ب��ه این 
مش��تریان اس��ت. ب��ه همی��ن دلی��ل در ای��ن نوع 
بازاریاب��ی با انتخ��اب یک برنامه وفاداری مناس��ب 
می توان با کمترین هزینه، بیش��ترین اثربخش��ی را 
به دس��ت آورد. به عب��ارت دیگر احتمال بازگش��ت 
یک مش��تری جاری تحت تاثی��ر بازاریابی وفاداری، 
بس��یار بیش��تر از احتمال ورود یک مشتری بالفعل 
 ی��ا بالق��وه ب��ه کس��ب و کار در اثر س��ایر روش های 

بازاریابی است. 

تاثیر بازاریابی وفاداری 
برنامه ه��ای وف��اداری روش تعام��ل مش��تری با 
شرکت ها را تغییر داده اس��ت. بسیاری از مشتریان 
در اروپ��ا و آمری��کا ب��ه گرفتن هدی��ه و کارت های 
تش��ویقی در اس��تفاده از خدمات کس��ب وکارهایی 
مانن��د هتل ه��ا و خط��وط هوایی ع��ادت کرده اند. 
کارت ه��ای اعتباری هدیه در کش��ورهای دنیا طبق 
یک برنامه امتیازمحور مش��تری را ترغیب به خرید 
می کن��د. مدل های وف��اداری بر آم��وزش کارکنان 
برای دس��تیابی به پارادایم های خاص مانند کیفیت 
محصول یا خدمتی که منجر به وفاداری مش��تری و 

بهره وری شود تمرکز می کنند. 

جذب مشتری جدید
البته نباید این گونه برداش��ت کرد که در بازاریابی 
وف��اداری هیچ طرح و نقش��ه ای ب��رای بازگرداندن 
مش��تریان قبلی یا ج��ذب مش��تریان جدید وجود 
ندارد، بلکه در بازاریابی وفاداری با ارائه پیش��نهاد ها 
و هدایای جذاب به مش��تریان وفادار، نه تنها جذب 
مش��تریان جدی��د بس��یار راحت تر اتف��اق می افتد، 
بلکه مش��تریان وفادار حاصل از این ن��وع بازاریابی 
به عن��وان م��روج و مبلغ کس��ب و کار نقش بس��یار 
 پررنگ��ی را در بازاریاب��ی ده��ان ب��ه ده��ان بازی 

می کنند. 
در ادام��ه چن��د ایده را ب��رای س��اخت ارتباط و 
 ایج��اد وفاداری مش��تری به عن��وان اب��زار بازاریابی 

معرفی می کنیم. 

ارائ�ه تخفی�ف به مش�تریان هن�گام خرید 
مجدد:هر فردی به دنبال بهترین شرایط در معامله 
است. پس اگر مش��تری برای خرید مجدد نزد شما 
بازگش��ت، پاداش��ی به انتخاب مجدد وی اختصاص 
دهی��د. اجباری به ارائه تخفیف های بزرگ نیس��ت، 
فق��ط یک تخفیف کوچک. این نش��انه ای از توجه و 
قدردانی ش��ما از حضور مجدد مش��تری است. این 
ش��یوه سبب تش��ویق مش��تری به وفاداری به برند 

خواهد شد. 

تخصیص پاداش به معرف:به مش��تریان کنونی 
خود برای معرفی برندتان به دیگران، پاداش دهید. 
این پاداش نش��انی از قدردانی و اهمیت مش��تریان 
کنونی در کس��ب وکار شماس��ت. از س��وی دیگر به 
 رشد سریع پایگاه اطالعات مرتبط با مشتریان کمک 

می کند. 

ارائ�ه خدمات به روزرس�انی اطالع�ات برند 
برای مشتری:اگر در شبکه های اجتماعی در مورد 
اتفاقات پیرامون کس��ب وکار یا زندگی فردی روزانه 
خویش، اطالعاتی را با مش��تریان خود به اش��تراک 
بگذارید، مشتریان به شما نزدیک تر شده و شناخت 
بهتری از ش��ما خواهند داش��ت. با ارائ��ه اطالعات 
مناس��ب از فعالیت ه��ای روزان��ه برند به مش��تری، 
 ارتباط شناختی و احساسی مشتریان با برند بیشتر 

خواهد شد.
 در این حالت وجه انس��انی کسب وکار شما برای 
مش��تریان بیش��تر خواهد ش��د )مش��تریان به این 
درک خواهند رس��ید که با یک کس��ب وکار به مثابه 
ماشین پول س��ازی، سرد و بی قلب و روح در ارتباط 
نیس��تند(. برندین��گ ف��ردی مدیریت س��ازمان از 
طریق به روزرس��انی ش��بکه های اجتماعی شخصی 
 مدیر نیز س��بب تقویت رابطه انس��انی با مش��تریان 

خواهد شد.
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هدی رضایی

امروزه مس��افرت ب��ا ناوگان 
از  یک��ی  هوای��ی  خط��وط 
نوع  و س��ریع ترین  راحت ترین 
مس��افران  ب��رای  جابه جای��ی 
محسوب می شود و البته نسبت 
ن��اوگان حمل و نقل،  به دیگ��ر 
هزین��ه باالی��ی را ه��م ب��رای 
آنه��ا ب��ه هم��راه دارد. معموال 
مسافرانی از قشرهای خاص که 
به سرعت می خواهند به مقصد 
خود برس��ند با هواپیما س��فر 
می کنند. راحتی سفر با هواپیما 
یک��ی از مزیت  ه��ای برتر این 
به  نس��بت  ناوگان حمل و نقلی 
ناوگان های دیگر است و همین 
موضوع باعث می شود مسافران، 
مس��افرت با هواپیما را به دیگر 
ناوگان حمل و نقل ترجیح دهند. 
اهمیت این ناوگان حمل و نقلی، 
رقابتی را در بین ش��رکت های 
هواپیمای��ی معتبر دنی��ا ایجاد 
همی��ن  به واس��طه  و  ک��رده 
فض��ای رقاب��ت، ش��رکت های 
هواپیمای��ی معتبر دنی��ا برای 
جذب بیشتر مس��افران درباره 
مسئله برندینگ خود اقداماتی 
را انج��ام داده ان��د و خدم��ات 
ویژه ای را به آنها ارائه می دهند؛ 
این خدمات وی��ژه تمایزاتی را 
برای شرکت های هواپیمایی به 
همراه دارد که باعث می شود در 
این عرصه موفق باش��ند اما در 
هواپیمایی  ش��رکت های  ایران 
در راستای بازاریابی و برندینگ 
انج��ام  را  خاص��ی  اقدام��ات 
نمی دهند و اگر ه��م اقداماتی 
انجام ش��ده در ح��د محدودی 
ب��وده و نم��ود عین��ی زیادی 
برای مخاطب نداش��ته اس��ت. 
از طرفی دولتی یا ش��به دولتی 
هواپیمایی  ش��رکت های  بودن 
در ایران یکی از عواملی اس��ت 
ک��ه آنه��ا را از برند ش��دن باز 
م��ی دارد و تمایل��ی ندارند در 
زمین��ه برندینگ خود اقداماتی 
را انجام دهند. مسئله اینجاست 
که ش��رکت های هواپیمایی در 
زمینه برندینگ چ��ه اقداماتی 
را باید انجام دهن��د؟ و در این 
زمینه چه موانعی را باید پشت 

سر بگذارند؟ 

حس یک تجربه خوب
در رابط��ه با همی��ن موضوع 
کارش��ناس  دهدش��تی،  عادل 
ارش��د برندین��گ در گفت و گو 
با »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
ش��رکت های هواپیمایی معتبر 
دنیا در راستای برندینگ خود، 
گس��تره  مانند  ش��اخص هایی 
جغرافیای��ی خدمات پ��روازی، 
ناوگان  کیفیت خدمات، عم��ر 
هوای��ی، تعداد ن��اوگان هوایی، 
تع��داد لغ��و پرواز ه��ا، خدمات 
داخل پ��رواز و... را مدنظر قرار 
می دهن��د و ب��رای ارتقای برند 
خود در ذهن مشتری، همواره 
ارزیاب��ی  را  ش��اخص ها  ای��ن 
می کنن��د. این ش��اخص ها در 
ذه��ن مخاطب ح��س اعتماد 
و تجرب��ه ای خوب ب��رای یک 
س��فر لذت بخش ایجاد می کند 
اما در ای��ران به دلی��ل دولتی 
بودن اکثر ش��رکت های هوایی 
کمت��ر ش��رکت  هواپیمایی در 
جایگاه  ب��ه  اس��تراتژی خ��ود 
برند خ��ود توج��ه دارد و روی 
این شاخص ها س��رمایه گذاری 

چندانی نمی کنند. 
دهدش��تی می افزای��د: البته 
ش��رکت های  می��ان  ای��ن  در 
هواپیمایی مانند ماهان هستند 
که در راس��تای برندینگ خود 
اقدام��ات و برنامه های��ی را ب��ه 
به عن��وان  درآورده ان��د؛  اج��را 
نمونه تع��داد مقاص��د پروازی 
این ش��رکت در مقایسه با اکثر 
ش��رکت های هواپیمایی دیگر، 
بیش��تر و همواره درحال توسعه 
و دارای کیفی��ت خدمات دهی 
پ��رواز بهت��ری اس��ت ی��ا این 
شرکت  هواپیمایی ازنظر تعداد 
لغو یا تاخیر در پرواز از شرایط 
نس��بتا بهتری برخوردار است، 
همچنی��ن ن��اوگان ب��ا قدمت 
و  دارد  اختی��ار  در  مناس��بی 
دارای هواپیماه��ای پهن پیک��ر 
نیز اس��ت و به عن��وان یکی از 
مع��دود ایرالین های داخلی در 
 cip فرودگاه مهرآب��اد خدمات
)استفاده از محافظان شخصی، 

اختص��اص��ی،  جایگاه ه����ای 
تصویری  نظ��ارت  دوربین های 
و…( نیز به مسافران خود ارائه 

می کند. 

ایجاد باشگاه مشتریان
او ادام��ه می ده��د: ازجمل��ه 
اقدام��ات خوب��ی که ش��رکت 
راس��تای  در  ماهان  هواپیمایی 
برندینگ انج��ام می دهد، ایجاد 
باش��گاه مش��تریان کثیر السفر 
)کس��ی ک��ه حداق��ل در هفته 
س��ه روز ی��ا در م��اه 10روز در 
مسافرت باشد( است و تبلیغات 
این ش��رکت نیز از یکپارچگی 
مناس��بی با هویت بصری برند 
وقتی  مسافران  است.  برخوردار 
وارد هواپیماهای ماهان می شوند 
هماهنگ��ی  و یکپارچگی بصری 
خوبی بین فرم پرس��نل و اقالم 
از  مورداستفاده حس می کنند. 
نظر هویت بصری، این ش��رکت 
هواپیمای��ی جزو ش��رکت هایی 
اس��ت که مس��افران وقتی وارد 
این شرکت می شوند،  مجموعه 
از س��اختمان تا خود هواپیمای 
آن  ی��ک هارمون��ی و هوی��ت 
مش��خص می بینند و توانس��ته 
اس��ت یک هوی��ت یکپارچه را 
در بخش بخش س��ازمانی خود 

ایج��اد کن��د. از طرفی 
باش��گاه  در  هرچن��د 
مس��افران کثیرالس��فر 
خود با کمبودها و نقاط 
اس��ت  مواجه  ضعف��ی 
توانس��ته   به هرحال  اما 
جدید  ارتباط��ی  نقطه 
را با مسافران ایجادکند. 
شرکت هواپیمایی ماهان 
مانند  فض��اهای��ی  در 
س��مینارها، رویداده��ا 
معرفی  ام��کان  که  و... 
برند بوده به خوبی وارد 
شده و خدمات خود را 

معرفی کرده است. 

خدمات ویژه ای برای 
مسافران

این کارشناس ارشد برندینگ 
بیان می کند: شرکت هواپیمایی 
قشم ایر قبل از مشکالت اخیری 
و  پیش آم��ده  آن  ب��رای  ک��ه 
مدیریت این شرکت هواپیمایی 
تغییر ک��رده اس��ت، در زمینه 
برندینگ عملکرد خوبی داشت 
و ب��رای متفاوت بودن اقداماتی 
را انجام می داد. به عنوان نمونه 
یک��ی از اقدام��ات متفاوتی که 
ای��ن ش��رکت هواپیمایی انجام 
 VIP داد این بود که یک بخش
)ویژه( را برای مسافران طراحی 
کرد و با توج��ه به این موضوع 
یک ح��س و تجربه خوب را به 

مسافران منتقل کرد. 
دهدشتی درباره »چالش های 
برندینگ صنع��ت هواپیمایی« 
خاطرنش��ان می کن��د: یکی از 
این صنعت،  چالش های مه��م 
تحریم است، چون وقتی حرف 
از کیفیت می شود، عمر ناوگان 

هوای��ی نخس��تین و مهم ترین 
ش��اخص محس��وب می شود و 
باید توجه داش��ت که تحریم ها 
روی این موضوع تاثیرات منفی 
زی��ادی گذاش��ته اس��ت. البته 
اقدامات��ی مانند ایجاد باش��گاه 
مش��تریان و... ارتباط زیادی به 
مسئله تحریم ندارد و با این نوع 
اقدام��ات می توان در راس��تای 
برندینگ تاثیرگذار بود. چالش 
دیگ��ری که در مقابل برندینگ 
شرکت های هواپیمایی قد علم 
کرده است، دولتی بودن بخش 
عمده ش��رکت های هواپیمایی 
اس��ت. تعداد انگشت شماری از 
ش��رکت های هواپیمای��ی واقعا 
خصوص��ی هس��تند و بقیه به 
نهاد های دولتی و ش��به دولتی 
انگیزه سودآوری  و  وابس��ته اند 
و توسعه در مدیران آنها نسبت 
به بخش خصوصی بسیار کمتر 

است. 

درخواست های ساده 
مسافران

او درب��اره »اقدام��ات اولی��ه  
و س��اده ای ک��ه ش��رکت های 
در  می توانن��د  هواپیمای��ی 
راستای برندینگ انجام دهند«، 
می گوید: ساده ترین چیزی که 

یک مسافر از شرکت هواپیمایی 
می خواهد داش��تن یک سایت 
اطالعات پرواز اس��ت. یعنی از 
طریق س��ایت، اطالعات کافی 
از پروازها، س��اعت، ن��وع پرواز 
و... را به مس��افران عرضه کنند 
ام��ا س��ایت این ش��رکت های 
هواپیمایی یا نیمه فعال است یا 
اطالع��ات خاصی در این زمینه 

ندارند. 
ای��ن کارش��ناس برندین��گ 
می افزاید: یک مس��افر ایرانی از 
یک پرواز ایرانی تجربه و خاطره 
خاص��ی ن��دارد و نمی تواند به 
سفر با ش��رکت های هواپیمایی 
افتخار کند، چون ش��رکت های 
هواپیمایی سطح کالس خاصی 
را ب��رای مش��تری ب��ه ارمغان 

نمی آورند. 
دهدشتی با اش��اره به اینکه 
»20 برن��د برت��ر ش��رکت های 
از  زی��ادی  عم��ر  هواپیمای��ی 
اما در  نمی گذرد  فعالیت ش��ان 
راس��تای برندین��گ و خدمات 
جانبی عملک��رد خوبی از خود 
نش��ان داده اند«، ادامه می دهد: 

وارد  برت��ر  ای��ن ش��رکت های 
حوزه ه��ای جدی��دی ش��دند. 
به عنوان نمونه نیاز مش��تری را 
براس��اس تحقیقات��ی که انجام 
در  و  کردن��د  درک  دادن��د، 
راستای این نیازها، خدماتی را 
به مش��تریان عرضه می کنند یا 
در حوزه مس��ئولیت اجتماعی 
ورود پیدا می کنند. شرکت های 
هواپیمای��ی معتبر ب��ه عناوین 
اجتماعی  مس��ئولیت  مختلفی 
را ایفا می کنند. به عنوان نمونه 
را  س��رویس هایی  و  خدم��ات 
برای مسافران نابینا و معلوالن 
ارائ��ه می دهن��د و این خدمات 
فرات��ر از خدم��ات ع��ادی ب��ه 
مسافران است. این شرکت های 
هواپیمایی در حوزه های خیریه 
و کم��ک به کش��ورهای فقیر، 
اقدامات خوبی را انجام می دهند 
و ای��ن فعالیت ها در راس��تای 
مسئولیت اجتماعی شرکت های 
هواپیمای��ی اس��ت. مجموع��ه 
ای��ن اقدام��ات ب��ه برندین��گ 
ش��رکت های هواپیمایی کمک 

خوبی می کند. 
او ادام��ه می دهد: اگر نگاهی 
گذرا به تبلیغ��ات روی پیراهن 
باش��گاه های بزرگ دنیا داشته 
باش��یم متوج��ه خواهیم ش��د 
در  ایرالی��ن  چندی��ن 
کش��ورهای اط��راف ما 
تبلیغ��ات روی پیراهن 
تیم ه��ای پر ه��وادار و 
در  را  جه��ان  مط��رح 
و  گرفته ان��د  اختی��ار 
این  آنکه قدمت  جالب 
امروز  ک��ه  ایرالین ه��ا 
محبوبیت��ی ه��م میان 
دارند  خ��ود  مخاطبان 
بسیار  هما  از ش��رکت 
امروز  کمتر است، ولی 
با فاصله ای چش��مگیر 
در جای��گاه بهت��ری از 

ایرالین های ایرانی قرار دارند. 

تعیین گروه هدف 
بیان می کند: شرکت های  او 
معتب��ر هواپیمایی طبقه بندی 
مس��افران را به خوب��ی انج��ام 
در  را  مس��افران  و  می دهن��د 
گروه های ه��دف مختلف قرار 
می دهند و براساس این گروه ها 
خدمات ارائه می کنند. به عنوان 
هواپیمای��ی  ش��رکت  نمون��ه 
لوفتهان��زا پروازه��ای گ��ران و 
ارزان قیمت را برای مش��تریان 
مط��رح می کن��د و پروازه��ای 
ارزان قیمت را در ش��رکت های 
زیرمجموع��ه ارائ��ه می دهد و 
این موضوع باعث شده شرکت 
مخاطبان  لوفتهانزا  هواپیمایی 
مختلفی را ه��دف قرار داده و 
همه نوع مشتری داشته باشد. 
از طرفی این شرکت های معتبر 
هواپیمای��ی خدم��ات مکملی 
را در هنگام س��فر به مسافران 
ارائه می دهن��د. به عنوان نمونه 
خدمات��ی مانند هت��ل  را برای 

مسافران در نظر می گیرند. 

خدمات مکمل از طریق 
حمایت از حیوانات 

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
از  بعضی  می افزای��د:  برندینگ 
مانند  هواپیمایی  ش��رکت های 
ش��رکت هواپیمایی KLM در 
راس��تای ارائه خدم��ات مکمل 
به مش��تری پا ب��ه عرصه های 
جدی��دی گذارده ان��د. به عنوان 
نمونه این ش��رکت ب��ا توجه به 
انجام داده  نظرسنجی هایی که 
اس��ت، در راس��تای حمایت از 
حیوان��ات اقدامات��ی را انج��ام 
داد و ام��کان آوردن حیوان��ات 
ب��ه هواپیما را برای مس��افران 
میس��ر ک��رد یا حت��ی در یک 
کمپین تبلیغاتی از س��گ های 
تربیت ش��ده برای پی��دا کردن 
اشیای به جای مانده در هواپیما 
و تحوی��ل آن ب��ه صاحبان��ش 
استفاده کرد. یا به عنوان نمونه 
دیگر شرکت هواپیمایی امارات، 
ب��رای  مخت��ص  کمپین ه��ای 
هر کش��ور را طراحی می کند؛ 
یعنی در هر کشوری بر مبنای 
فرهنگ، مذهب و... کمپین های 
تبلیغات��ی را طراحی کردند که 
برای آن کش��ور مناسب باشد؛ 
ای��ن ش��رکت  هواپیمای��ی در 
کش��ور چین، کمپین تبلیغاتی 
را طراحی ک��رده که بر مبنای 
فرهنگ آن جامعه باش��د یا در 
فس��تیوال هایی  براساس  ایران 
که طراحی می کند به مشتریان 

جایزه می دهد. 

اسم های بی ربط
درب����اره  ده��دش����تی 
ش��رکت های  نام گذاری ه��ای 
هواپیمای��ی بی��ان می کند: در 
انتخاب اس��م های شرکت های 
ای��ران دو چالش  هواپیمای��ی 
مه��م وج��ود دارد؛ نخس��تین 
نامتناس��ب  نامگذاری  چالش، 
و  هواپیمای��ی  ش��رکت های 
چال��ش بع��دی ای��ن موضوع 
اس��ت که اسم ها محدودکننده 
بعضی  نمونه  به عنوان  هستند. 
از ش��رکت های هواپیمایی در 
ایران به اس��م قش��م یا کیش 
خود  ک��ه  ش��ده اند  نامگذاری 
این اسم ها محدودکننده است 
یا از طرفی اس��م  ش��رکت های 
مع��راج،  مانن��د  هواپیمای��ی 
تناقضی را در ذهن مس��افران 
ایجاد می کند و بااینکه ش��عار 
این ش��رکت  هواپیمایی، لذت 
پروازی مطمئن اس��ت اما بین 
شعار و اسم شرکت هواپیمایی 
تناس��بی وجود ندارد. چون در 
معن��ی عامیانه کلم��ه معراج، 
رفتن به آس��مان پس از مرگ 
به ذهن می رس��د. بعضی دیگر 
از شرکت های هواپیمایی وقتی 
اس��م  آنه��ا را به زب��ان التین 
تبدیل می کنید، معنی خاصی 
نمی ده��د ی��ا ممک��ن اس��ت 
معنی منفی هم داش��ته باشد. 
ب��ا توجه ب��ه ای��ن موضوعات 
ایران��ی  ش��رکت های  بای��د 
نامگذاری ش��رکت های  هنگام 
هواپیمایی دقت بیشتری انجام 
دهند ک��ه نام ش��رکت  بتواند 
در فرآین��د برندینگ آنها تاثیر 
خوبی بگذارد و مشکلی را برای 
هواپیمایی  ش��رکت  برندینگ 

ایجاد نکند. 
خاطرنش��ان  پای��ان  در  او 
می کند: متاس��فانه شرکت های 
هواپیمایی داخلی خ��ود را در 
معرض قضاوت مش��تریان قرار 
نمی دهن��د و از ای��ن موض��وع 
ترس دارن��د و در قبال خطاها 
و مش��کالتی که دارند سکوت 
می کنن��د یا حت��ی در جایگاه 
به تازگی  می ایستند.  طلبکاری 
در راس��تای ای��ن موضوع یک 
مقاومت مدنی حت��ی از طرف 
که  است  ایجادش��ده  مسافران 
بعد از پروازهایی که تاخیرهای 
در  مس��افران  دارد،  زی��ادی 
اعت��راض ب��ه تاخیر پ��رواز، از 
این  نمی ش��وند.  پیاده  هواپیما 
موض��وع نش��ان می ده��د که 
شرکت های هواپیمایی در ایران 
نتوانسته اند یک حس اعتماد را 
در ذهن مسافران ایجاد کنند. از 
هواپیمایی،  شرکت های  طرفی 
کس��ب و کاری هس��تند که در 
آن باید واحد بازاریابی را لحاظ 
کرد و متاس��فانه در این راستا 
شرکت های هواپیمایی اقداماتی 

انجام نمی دهند. 

گزارش »فرصت امروز« از اصول برندینگ شرکت های هواپیمایی

هواپیمایی های ایرانی خاطره سازی نمی کنند! 

شرکت های هواپیمایی معتبر دنیا در 
راستای برندینگ خود، شاخص هایی 

مانند گستره جغرافیایی خدمات پروازی، 
کیفیت خدمات، عمر ناوگان هوایی، تعداد 
ناوگان هوایی، تعداد لغو پرواز ها، خدمات 
داخل پرواز و... را مدنظر قرار می دهند و 
برای ارتقای برند خود در ذهن مشتری، 

همواره این شاخص ها را ارزیابی 
می کنند. این شاخص ها در ذهن مخاطب 
حس اعتماد و تجربه ای خوب برای یک 

سفر لذت بخش ایجاد می کند

علیرضا جعفری
کارشناس ارشد مارکتینگ

امیر کاکایی



مدت��ی  خانگ��ی  مش��اغل 
اس��ت ک��ه در داخ��ل کش��ور 
رواج پیدا ک��رده و این موضوع 
در کالنش��هرها بیش از س��ایر 
شهرها مش��اهده می ش��ود. از 
عرض��ه محصوالت آرایش��ی و 
بهداشتی گرفته تا محصوالتی 
که نیاز به پخت دارد این روزها 
از طریق مشاغل خانگی انجام 
می شود. شاید در ابتدا فرض بر 
این باش��د که هر کسی که این 
کار را انجام می ده��د می تواند 
در کار خ��ود موف��ق باش��د و 
امرار مع��اش کند ام��ا حقیقت 
این اس��ت اف��رادی ک��ه نقطه 
ش��روع خود را خان��ه می دانند 
باید پس از مدت��ی کار خود را 
گس��ترش دهند و برای ش��غل 
خود فض��ای مناس��بی تعیین 
کنن��د. ح��ال برخی اف��راد به 
کس��ب و کار ت��ک محصول��ی 
اعتقاد دارند و از این راه کسب 
درآمد می کنن��د. این محصول 
می توان��د یک��ی از غذاه��ای 
ایران��ی  خوش��مزه  و  اصی��ل 
مثال آش باش��د که طرفداران 
زیادی ه��م دارد. اگر ش��ما نیز 
دارای یک  آش��کده و مش��غول 
ارائ��ه خدم��ات در ای��ن حوزه 
هستید بد نیست نگاهی به این 
گزارش بیندازید؛ شاید برخی 
راهکاره��ای افزایش مش��تری 
ارائه ش��ده در آن ب��ه دردتان 

بخورد. 

طعم های متفاوت برای 
کسب و کار تک محصولی

در ابت��دای کار بای��د بدانید 
ش��ما ی��ک محص��ول را ارائه 
می کنید اما ای��ن یک محصول 

می توان��د طعم ه��ای متفاوتی 
داش��ته باش��د. برای اینکه در 
کار خود بس��یار موفق و به قول 
معروف زبانزد باشید می توانید 
از چند نقطه کش��ور افرادی را 
که در پخت آش تخصص دارند 
اس��تخدام کنی��د. در ایران هر 
ش��هری یک  آش مخصوص به 
خود دارد. شما نیز می توانید با 
ارائه همه ن��وع آش نامی بر هم 
بزنید و هر کسی که هوس آش 
کرد به مغازه شما مراجعه کند. 
به عنوان مث��ال  آش دوغ، آش 
ش��له قلمکار، آش رشته، آش 
گندم، آش ج��و، آش آلو، آش 
کاچ��ی، آش کدو، آش ش��یر، 
آش ماست، آش گوجه فرنگی، 
آش برن��ج، آش بلغ��ور، آش 
عباس��علی، آش کش��ک، آش 
ش��لغم، آش انار، آش دندونی، 
آش ترخینه، آش ش��ولی، آش 

آبغوره، آش برویشین، 
آش  بادمج��ان،  آش 
س��ماق، آش زرشک، 
آش  توی��گا،  آش 
آبادانی، آش گوش��ت، 
آش هویج، آش ماش، 
آش  و   خاش��ل  آش 
می توان��د  همدان��ی 
من��وی مغازه ش��ما را 

تشکیل دهد. 

استخدام آشپز از 
سراسر کشور

نوع پخ��ت و م��وادی که در 
هر کدام از این آش ها اس��تفاده 
می شود تفاوت دارد و باید برای 
هر کدام تخصص داشته باشید 
تا بتوانید ب��ه بهترین نحو پخت 
آن را انج��ام دهی��د. ه��ر کدام 
از ای��ن آش ها مخت��ص به یک 
شهر اس��ت. به عنوان مثال  آش 

خاش��ل برای تهران قدیم است 
که نحوه پخت آن به این ترتیب 
است: برنج و آرد را با هم مخلوط 
می کنند، بع��د از مدتی که هم 
زدند داخل بش��قاب می کشند، 
وس��ط آن را گ��ود می کنن��د و 
عسل و روغن حیوانی می ریزند. 
برخی افراد نسبت به ذائقه خود 
از س��یر، پیاز داغ و شکر و نمک 
اس��تفاده می کنند. برای اینکه 
بتوانید هر ک��دام از این آش ها 
را به صورت تخصصی درس��ت 
کنید نیاز دارید که چند آشپز را 
از نقاط مختلف کشور استخدام 
کنید. وجود این هم��ه  آش در 
منوی غذای��ی ش��ما می تواند 
مش��تریان زی��ادی را از دور و 
 نزدیک به س��مت مغازه ش��ما 

راهی کند. 
تقریب��ا هم��ه رس��توران ها 
دارای ی��ک غ��ذای مخصوص 

هس��تند و ش��ما نی��ز از ای��ن 
موضوع مستثنی نیس��تید اما 
به نکته ای ک��ه باید توجه کنید 
این اس��ت ک��ه  آش مخصوص 
شما باید دارای طعم مخصوص 
باشد. از س��بزی های ارتفاعات 
کوه های تبریز برای محصوالت 
خود س��فارش بدهی��د تا طعم 

آش ش��ما بس��یار خاص شود. 
زیرس��اخت این خ��اص بودن 
از تهیه مواد اولیه اس��ت و باید 
همه محصوالت ت��ازه و روزانه 
خرید ش��ود تا طع��م آش نیز 

تازگی داشته باشد. 

قیمت چگونه باشد؟ 
بای��د  محص��والت  قیم��ت 
معقول و به صرفه باش��د. برای 
اینکه قیم��ت محصول برای تان 
زی��اد آب نخ��ورد، می توانی��د 
کاس��ه های ش��یکی خریداری 
کنید. این کاس��ه ها بای��د ویژه 
مغازه ش��ما باش��د. منحصر به 
ف��رد، خوش��رنگ، ی��ک جور، 
بهداش��تی و تا جایی که ممکن 
اس��ت تک. برای ای��ن کار الزم 
نیست راهی چین شوید تا چند 
دست کاسه چینی ارزان قیمت 
و تک گل و تک رنگ س��فارش 
دهی��د، کاف��ی اس��ت 
س��ری ب��ه میب��د یزد 
بزنی��د ی��ا الل��ه جین 
هم��دان یا ه��ر کارگاه 
سفال س��ازی دیگ��ری 
و سفارش کاس��ه ها را 
بدهی��د. رن��گ خاص 
طل��ب کنی��د و تعداد 
اندازه کاس��ه ها  کافی. 
قرار اس��ت از زیان شما 
برای آش های��ی که به 
مش��تریان می دهی��د، 
جلوگیری کن��د. حاال 
کم ک��م دس��ت تان می آید که 
خیلی از مشتری های تان عاشق 
کاس��ه های تان ش��ده اند و در 
جواب اینکه از کج��ا خریده اید 
باید بگویید س��فارش ماس��ت 
ب��رای ش��ما. حت��ی می توانید 
سفارش دهید پشت کاسه ها نام 
شما یا نامی که بر رستوران تان 

گذاشته اید و حتی نام میزهایی 
را که ب��رای رس��توران انتخاب 
کرده ای��د حک ش��ود. کش��ف 
رمز همی��ن کاس��ه ها خیلی از 
مش��تریان تان را مش��غول نگه 
م��ی دارد. در ضمن می ش��ود با 
نام آش ها نیز این بازی را داشته 
باش��ید. اصال ب��رای هر آش��ی 
کاسه ای خاص س��فارش دهید 
با رنگ و لعاب��ی منحصر به فرد. 
آن وقت می بینید که این بازی 
ش��ما چه بازیکنان فراوانی را به 

زمین شما خواهد کشید. 

دخل و خرج تان را تنظیم 
کنید

ش��ما در ای��ن ش��غل بای��د 
و  تدریج��ی  س��رمایه گذاری 
افزایش پلکان��ی قیمت را طی 
چند س��ال مدنظر قرار دهید. 
فکر نکنید از روز اول قرار است 
س��ودهای هنگفت راهی جیب 
شما ش��ود. باید قبول کنید هر 
شغلی زمانی برای خاک خوری 
دارد. البت��ه بای��د دق��ت کنید 
که ای��ن دوره خاک خ��وری را 
می توانید ب��ا اتخ��اذ تدابیری 
کوتاه کنید. نخستین گام برای 
کوتاه کردن ای��ن دوره طبیعتا 
باید این باشد که حساب دخل 
و خ��رج را دقی��ق یادداش��ت 
کنید. برای چند م��اه حتی به 
زیان هم فک��ر کنید. دوره ای را 
تعریف کنید برای س��ود سر به 
س��ری و بعد از آن نیز دوره ای 
را برای سود تعیین کنید. سود 
ش��ما ممکن اس��ت حتی هزار 
تومان باشد اما سودده شده اید 
و باید از حاال به بعد به روزهایی 
فک��ر کنی��د که ق��رار اس��ت 
س��رمایه تان چند برابر ش��ود و 

مشتریان تان چندین برابر. 

پیکسار؛ کارخانه خالقیت! 

استودیو انیمیشن پیکس��ار، یک شرکت پویانمایی 
رایانه ای آمریکایی اس��ت که در س��ال ۱۹۸۶ توسط 
اس��تیو جابز و ادوین کتم��ول بنیان نهاده ش��د. این 
شرکت که حول بخش گرافیک رایانه ای لوکاس فیلم 
شکل گرفت، در کالیفرنیا قرار دارد. این بخش را جابز 
به یک سوم قیمت مشخص ش��ده به مبلغ ۱۰ میلیون 
دالر از ج��ورج ل��وکاس خری��د. قبل از س��ال ۱۹۸۶، 
پیکس��ار گران تری��ن س��خت افزارها و نرم افزاره��ای 
گرافیکی را طراحی می کرد و عل��ت عدم موفقیت آن 
قیمت باالی محصوالت بود، چرا که کسی حاضر نبود 
برای یک پردازشگر تصویری ۱25 هزار دالر پرداخت 
کند. پیکسار یک دهه بعد با س��اخت انیمیشن موفق 
داستان اسباب بازی با مش��ارکت والت دیزنی، معروف 

و موفق شد. 

زیرمجموعه والت دیزنی شدن
در 2۴ ژانوی��ه س��ال 2۰۰۶ ش��رکت والت دیزن��ی 
خبر از توافقات صورت گرفته برای خرید پیکس��ار به 
قیمت ۷,۴ میلیارد دالر داد. شرکت پیکسار هم اکنون 
زیرمجموعه ش��رکت والت دیزنی است. اس��تیو جابز 
در آن زمان بزرگ ترین س��هامدار ش��رکت ب��ود. نماد 
چراغ مطالعه ک��ه در لوگوی ش��رکت آم��ده، یکی از 
کاراکترهای انیمیشن کوتاه پیکس��ار در سال ۱۹۸۶ 
به نام Luxo Jr اس��ت. پیکس��ار همچنین در زمینه  
نمایش��نامه ها، امور فنی، تصوی��ری و جلوه های ویژه 
فعالیت می کند و به خاطر کار تصویری شایس��ته اش 
در فیلم »رندرمن« در اس��کار تقدیر ش��ده. تیم فنی 
پیکس��ار توس��ط »جان لس��ر« برنده جایزه اس��کار 
هدایت می شود. وی کارگردان و تهیه کننده فیلم های 
کارتون��ی متعددی اس��ت. این اس��تودیو ب��ا مجموع 
فروش ۸ میلیارد دالری، نام خ��ود را به عنوان یکی از 
استودیوهای مطرح در زمینه ساخت انیمیشن های با 

کیفیت ثبت کرده است. 

فروش های میلیاردی
به طور متوسط هر فیلم انیمیشن پیکسار نزدیک به 
5۰۰ میلیون دالر فروش داشته است و حتی تعدادی 
هم به باش��گاه میلیاردی ها داده ش��ده است. آنچه در 
اینجا اهمیت دارد این است که چگونه یک استودیوی 
انیمیشن سازی جوان در این مدت زمان به این مرحله 
از موفقیت دس��ت می یابد. اد کت مول یکی از رؤسای 
اس��تودیو پیکس��ار در کتاب جدیدش تح��ت عنوان 
»کارخانه خالقیت« داس��تان پیکس��ار را از زمانی که 
یک شرکت کوچک و پیش پا افتاده بود تا زمانی که با 
تبادل نظر »استیو جابز« رشد کرد توضیح داده است. 

نخستین و دومین اثر ماندگار 
پیکس��ار با ارائه »داس��تان اس��باب بازی ها«، برای 
نخس��تین بار فیلمی انیمیش��نی با تمام ویژگی های 
کامپیوتری خلق کرد. این موفقیت بزرگ برای شرکت 
منجر شد تا کار ش��بانه روزی آنها تازه ش��روع شود و 
صندوق پستی آنها پر شد از س��تایش ها و انتقادهایی 
که از این موفقیت به دس��ت آورده بودن��د. دومین اثر 
ماندگار پیکسار، »زندگی باگ« است. فلیک، کاراکتر 
اصلی این انیمیشن رهبر شجاع مورچه هاست که علیه 
ملخ ها ش��ورش و با آنه��ا مبارزه می کنن��د. او ظاهری 

مانند زره پوشان و قهرمانان فیلم های واقعی دارد. 

در س��ال 2۰۰۹ پیکس��ار اثر بلندپروازانه خود را با 
شخصیت های کارتونی کارل و راسل به جامعه هنری 
ارائه کرد. کارل، پیرمردی که هیچ دلیلی برای زندگی 
نداش��ت و راس��ل، پس��ربچه تنهایی که هیچ چیزی 
برای از دس��ت دادن نداشت. بس��یاری از شرکت های 
اس��باب بازی درباره به بازی گرفتن دی��د آینده نگری 
در نس��ل قدیم و کودکان به پیکس��ار انتقادات جدی 
وارد کردن��د. اما پیکس��ار روی ایده خود ایس��تادگی 
ک��رد و نتیجه آن چنین ش��د ک��ه همان س��ال برنده 
 جایزه اسکار در بخش انیمیش��ن و همچنین بهترین 

فیلمنامه شد. 

برنده تقدیرها و جوایز مختلف
این اس��تودیو تاکنون ۱5 جایزه اسکار، هفت جایزه 
گلدن گل��وب و ۱۱ جایزه امی در کن��ار دیگر جوایز و 
تقدیراتش دارد. بیشتر انیمیش��ن های پیکسار نامزد 

دریافت جایزه اسکار شده اند. 
بس��یاری از آنها مانند داس��تان اس��باب ب��ازی، در 
جس��ت وجوی نمو،  رتت��و، وال ای، آپ و ش��جاع این 
جای��زه را برده اند.البته کمپانی هیوالها و ماش��ین ها 
نامزد دریافت این جایزه ش��دند اما نتوانس��تند آن را 
کس��ب کنند. الزم به ذکر اس��ت که کمپانی پیکسار 
دانش��گاهی به نام دانش��گاه پیکس��ار دارد که شامل 
کالس های آزاد مانند مجسمه س��ازی، نقاش��ی، باله و 
انیمیشن سازی اس��ت و مدرک مخصوص پیکسار هم 

اعطا می کند. 

چهارشنبه
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پاسخ کارشناس: در گام اول به شما توصیه می کنیم 
که در صورت امکان ن��گارش رپورتاژ را ب��ه خبرنگاران و 

گزارش نویسان بسپارید. 
ای��ن اف��راد معم��وال ب��ه کار خود مس��لط هس��تند و 
جنبه ه��ای متفاوت ت��ری را م��ورد توجه ق��رار می دهند 
اما اگر به هر دلیلی این امکان برای ش��ما فراهم نیس��ت، 
 می توانید از مس��ئوالن واحد رواب��ط عمومی خود کمک 

بگیرید. 

در نظر داشته باشید که هدف از انتشار این نوع آگهی ها 
شناساندن س��ازمان ش��ما یا محصوالت و خدمات تان در 
قالب یک خبر است. پس این خبر باید طوری تنظیم شود 
که واقعا خبر یا گزارش به نظر برس��د نه آگهی و تبلیغات. 
برای این کار باید توجه کنید که بزرگنمایی در متن شما 
احس��اس نش��ود. از طرف دیگر خبر موردنظر ش��ما باید 
در متن به چش��م بیاید و بدون اینکه تحت الش��عاع سایر 

مطالب قرار بگیرد، جلب توجه کند. 
مس��ئله بعدی آن اس��ت که باید از رس��انه ای که برای 
انتشار آگهی انتخاب کرده اید شناخت کافی داشته باشید 
و مخاطبان آن را به درس��تی بشناسید. این مسئله به شما 

در انتخاب ادبیات موردنظرتان کمک می کند. سعی کنید 
مطلبی که منتشر می کنید حتی االمکان از جنس مطالب 
روزنامه باش��د تا مخاطبان آن روزنامه را جذب کند. برای 
انتخاب عنوان مناس��ب برای متن خود وق��ت بگذارید و 
ضمن مش��ورت با کارشناس��ان، بهترین گزینه ممکن را 

انتخاب کنید. 
در پایان به مکان و زمان انتش��ار آگه��ی توجه کنید و 
در این مورد حساسیت نشان دهید. در نظر داشته باشید 
همیش��ه گران ترین صفح��ه، مناس��ب ترین صفحه برای 
آگهی شما نیست و گاهی می توانید با صرف هزینه کمتر، 

نتیجه بهتری بگیرید. 

انتشار رپورتاژ آگهی

پرس�ش: می خواهم یک رپورتاژ آگهی را در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتش�ر کنم. برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرم چه 
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مدیریتی

آیا رویاهایی دارید که مرتب کنار می گذارید و هر وقت 
س��راغ تان می آیند بهان��ه  می آورید که زمانش نرس��یده 
بخواهید به دنبال ش��ان بروید. همه مدی��ران موفق یک 
نقطه مش��ترک دارند و آن هم این است که بهانه ها را کنار 

می گذارند نه رویاهایشان را.
با وجود اینکه بهانه های بی شماری برای کنار گذاشتن 
رویاهای تان وجود دارد اما این ش��ش بهانه وحشتناک و 
متاسفانه بسیار معمول است و نباید اجازه دهید که سر راه 

رویاهای مدیریتی تان بایستند. 

1- خیلی پیر شدم
هیچ وقت برای انجام هیچ کاری خیلی پیر نیستید که 
بخواهید ذهن تان را درگیرش کنید. رسانه ها تمایل دارند 
کارآفرینان و موسسان جوان شرکت ها را برجسته کنند. 
مدیر جوان یک کمپان��ی موفق برای رس��انه ها جذابیت 
بیش��تری دارد و توجه بیش��تری را نس��بت به یک مدیر 
۴۰ س��اله به خودش جلب می کند. کس��انی مثل مارک 
زاکربرگ، موس��س فیس بوک یا اوان اش پیگل، کارآفرین 
اینترنتی که از بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت نرم افزاری 
اس��نپ چت  تلفن همراه اس��ت، همیش��ه مرک��ز توجه 
بوده اند اما کمپانی های موفق زیادی توسط افراد مسن تر 
پایه  گذاری شده اند، مثل رید هافمن که در سن ۳5 سالگی 
پایه گذار لینکدین بود یا هنری فورد که اتومبیل مدل تی 
)Model T( را در ۴5 سالگی ساخت. سن فقط یک عدد 
اس��ت نه یک بهانه. هیچ وقت برای انج��ام هیچ کاری دیر 

نیست.

۲- من ترسیدم
هیچ مدیری نیست که نترسد. هرکسی غیر از این بگوید 
دروغ گفته است. باید به جای اینکه اجازه دهید این ترس 
متوقف تان کند از آن به عنوان انگیزه استفاده کنید. وقتی 
با ترس تان مواجه شوید تنها یک چیز برای نگرانی وجود 
دارد و آن هم نرس��یدن به رویاهای تان و متوقف شدن در 

راه است. 
می دانید ترس چیست؟ فکر اینکه چند سال آینده یک 
نفر با ایده  و فکر شما وارد این کس��ب و کار شود و مجبور 
شوید هر روز خودتان را به خاطر دنبال نکردن رویاهای تان 

سرزنش کنید، این ترس است. درست نیست؟

۳- پول ندارم
واقعیت این اس��ت که هرگز پول کافی نخواهید داشت 
مگر اینکه صاحب شرکت Apple باشید و ۱۹۴ میلیون 
دالر پول برای خرج کردن داش��ته باش��ید. هر کس��ب و 
کاری همیش��ه می تواند از بودجه اضافه بهره مند ش��ود. 
نگاهی به بودجه ش��رکت Uber – ش��رکت بین المللی 
حمل ونق��ل در آمریکا- نش��ان می دهد این ش��رکت به 
صورت تخمینی حدود 5۰ میلیون دالر ارز شگذاری شده 
بود که در حال حاضر بین ۱/5 ت��ا 2 میلیون دالر افزایش 
داشته است. اجازه ندهید بودجه محدود متوقف تان کند. 
با همان بودجه ای ک��ه دارید کس��ب وکارتان را راه اندازی 
کنید و مطمئن ش��وید ایده ای که دارید ب��ه اندازه کافی و 
 به سرعت برای تان درآمدزایی خواهد کرد تا بتوانید روی 

پای تان بایستید.  

4- ارتباطات کاری الزم را ندارم
نداش��تن ارتباط کاری بهانه مناس��بی برای کسب وکار 
امروز نیس��ت. ش��بکه های اجتماعی تقریبا ارتب��اط با هر 
کسی را در هر کجای دنیا ممکن می کند. معرفی کسب وکار 
و برقراری ارتب��اط و پیدا کردن رابط��ه کاری از طریق یک 
پیام ساده در شبکه های اجتماعی امکان پذیر است. درواقع 
بعضی از مدیران موفق و ش��خصیت های تج��اری از آنچه 
فکر می کنید در دس��ترس تر هستند. همچنین می توانید 
از وب س��ایت یا ایمیل برای معرفی کسب وکارتان استفاده 
کنید. اگر پیغامی را از طریق وب س��ایت تان ارس��ال کنید 
این پیغام توس��ط بازدیدکنندگان دیده می ش��د که البته 
پاس��خ دادن یا ندادن به آن بس��تگی به محتوای پیغام تان 
دارد. ممکن است بعضی از درها به روی تان بسته باشد اما 
اگر می خواهید کار کنید باید ارتب��اط برقرار کنید. در واقع 
کس��انی که مدعی اند بدون برقراری ارتباط کار می کنند 

کسانی هستند که به سختی کار نمی کنند.

۵- وقت ندارم
هر آدم��ی روی این ک��ره خاک��ی در طول ش��بانه روز 
2۴ س��اعت وقت دارد. نمی توانید زمان بیشتری بخرید. 
اس��تفاده موثر از ای��ن زمان ب��ه خودتان بس��تگی دارد. 
می خواهید کس��ب وکاری را در کنار کارت��ان آغاز کنید 
درحالی که ش��غل تمام وقت خودت��ان را دارید؟ فقط باید 
زمانی را که کار نمی کنید اولویت بندی کنید. صبح ها زود 
بیدار شوید و روی ایده جدیدی که قرار است راه بیندازید 
کار کنید. آدم هایی که ادعا می کنند وق��ت ندارند همان 
کسانی هستند که صبح ها می خوابند و هر شب ساعت ها 
برای صحبت کردن وقت می گذارند. اگر واقعا کسب وکار 

جدید می خواهید برایش زمان پیدا خواهید کرد. 

6- ممکن است شکست بخورم
احتمال شکست همیش��ه وجود دارد. هیچ اجتنابی از 
اینکه در راه اندازی کسب وکار جدیدتان شکست بخورید 
وجود ندارد. درست مثل اینکه همیشه احتمال تصادف با 
ماشین در مسیر رفت و آمدتان به محل کار و منزل وجود 
دارد. آیا اجازه می دهید که احتماالت شما را از رسیدن به 
مقصدتان بازدارد؟ البته که نه. به خودتان اعتماد کنید. با 
خودتان می گویید آیا موفق می شوم؟ زمان این مسئله را 

مشخص خواهد کرد.

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  .

شما یک محصول را ارائه می کنید 
اما این یک محصول می تواند 

طعم های متفاوتی داشته باشد. برای 
اینکه در کار خود بسیار موفق و به 
قول معروف زبانزد باشید می توانید 
از چند نقطه کشور افرادی را که در 

 پخت آش تخصص دارند 
استخدام کنید

مقوای��ی  ظ��رف  مک دونال��د 
موادغذای��ی  ب��رای  جدی��دی 
بیرون بردنی خ��ود طراحی کرده 
اس��ت که درس��ت ش��بیه طرح 
 یک دانش��جوی کال��ج رود آیلند 

است. 
ب��ه گ��زارش مارکتینگ نی��وز، 
به گون��ه ای  مک بای��ک  جعب��ه 
طراحی شده اس��ت که بتوان آن 
را از دس��ته دوچرخه آویزان کرد. 
این جعبه توس��ط تریبال بوینس 
آیرس، یک آژان��س تبلیغاتی در 
آرژانتین طراح��ی و در کپنهاگ، 
 دانمارک، مدلین و کلمبیا عرضه 

شده است. 
 این جعبه از مقوا س��اخته شده 

و می ت��وان برگر، س��یب زمینی 
سرخ کرده و نوش��یدنی را به طرز 

خالقانه ای در آن جای داد.
 دو ط��رف جعبه مانن��د قالب 

به هم متصل می شوند که می توان 
آن را از فرم��ان دوچرخ��ه آویزان 

کرد. 
 گفت��ه می ش��ود ای��ن جعب��ه 
از  یک��ی  کی��م،  س��ولبی  را 
دانش��جویان رود آیلند دو س��ال 
پیش ب��رای پ��روژه درس��ی اش 
طراحی ک��رده بود. کی��م در این 
خص��وص می گوی��د: »از اینک��ه 
می بینم طرح م��ن در بازار واقعی 
 م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه، 
خوش��حالم.اما از طرف��ی ه��م به 
دلیل اینکه ب��دون اج��ازه من از 

طرحم کپی کرده اند، ناراحتم.«

از میان خبرها

کپی برداری مک دونالد از یک طرح دانشجویی

مونا اشرف زاده

حکایت برندها

غزال بابایی

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت آشکده

روزهای سروری آش

هدی رضایی 

مدیریت امروز BRAND



 64,839,50شاخص کل
563,00میزان تغییر
B 2,833,205,587ارزش بازار

B 1,944,560ارزش معامالت
B 1,052حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,47694,54 پتروشیمي تأمین

5,05375,77پااليش نفت بندرعباس
3,27562,46نفت و گاز پارسیان

7,23635,92گروه مپنا 
2,41233,86بانك ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 5,184106,353پااليش نفت اصفهان

B 5,05382,995پااليش نفت بندرعباس
B 1,58040,096ح. بانك انصار

B 8,32422,419پااليش نفت تبريز
B 5,11110,932صنايع ريخته گری

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,59937,792نورد آلومینیوم
B 1,5909,540ح. بانك انصار
B 8,7935,134سیمان دورود
B 38,5003,850ح. گلوکوزان
B 43,5553,181گلوکوزان

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,2765الیاف مصنوعی

2,0624,99پلی اکريل
5,0534,99پااليش نفت بندرعباس

1,6854,98الکتريك خودرو شرق
3,2904,98قند شیرين خراسان

درصدقیمتنام کامل شرکت
)5(7,393محصوالت پارس
)5(3,269درخشان تهران

)4,38(2,271عمران و توسعه فارس
)4,15(3,095قطعات اتومبیل
)3,91(4,076گروه صنعتی بارز

ارزشحجمنام کامل شرکت
M108,717 B 114,199بانك صادرات
M53,471 B 55,967پارس  خودرو
M64,826 B 41,022ح.بانك انصار
M47,773 B 31,709س.  مسکن 
M27,907 B 28,265بانك تجارت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M108,717 B 114,199بانك صادرات
M64,826 B 41,022ح.بانك انصار
M53,471 B 55,967پارس  خودرو
M53,263 B 22,078بانك ملت
M48,847 B 6,751گروه مپنا

 734,20شاخص کل
10,60میزان تغییر

B 2,142,262ارزش معامالت
M 537,497حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
5,8402,87پااليش نفت تهران
1,7081,99پتروشیمي ايرانیان

8,7001,3پتروشیمي جم
27,2401,19پتروشیمي مارون
2,2721,08ذوب آهن اصفهان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

تاثیر در شاخص فرابورس

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

روز  معامللالت  پايللان  در 
بازار سللهام، شاخص  گذشته 
کل بورس اوراق بهادار تهران 
با رشد 563 واحدی تا ارتفاع 
واحللدی   839 و  هللزار   64
پیش رفت. نکتلله قابل توجه 
اينکلله ارزش معامللالت تاالر 
شیشلله ای از 194 میلیللارد و 
456 میلیون تومان فراتر رفت 
کلله حاصل دسللت به دسللت 
شللدن بیش از يك میلیارد و 
52 میلیون سهم و اوراق مالی 
قابللل معامللله در 59 هزار و 
859 خريدوفروش بود. گرچه 
بررسی رفتار برخی حقوقی ها 
نشللان از تداوم فروش سللهام 
داشللت. چنان کلله حقوقی ها 
در سللهام هايی چللون بانللك 
ملت، گسترش سرمايه گذاری 
ذوب آهللن  خللودرو،  ايللران 
سللرمايه گذاری  اصفهللان، 
توسللعه ملللی، ايللران خودرو 
مسکن،  سرمايه گذاری  ديزل، 
صنللدوق  سللرمايه گذاری 
بازنشسللتگی، سللايپا ديزل و 
ايران ترانسفو فروشنده بودند. 
در روزهای گذشللته صنايعی 
نظیر پااليشللی و پتروشیمی، 
خللودرو و سللاخت قطعللات 
خودرويی، بانك ها و موسسات 
شللرکت های  اعتبللاری، 
محصللوالت  سللرمايه گذاری، 
شیمیايی و فرآورده های نفتی 
توانسللتند بیشللترين حجللم 
معامالت را به خود اختصاص 
دهنللد. افزايش حجم و ارزش 
معامللالت روزانه بازار سللهام 
می توانللد بیانگللر اين موضوع 
اقدام  باشد که سرمايه گذاران 
بلله ورود به بللورس می کنند 
کلله اين اتفللاق می تواند يکی 
کلله  را  بللازار  مشللکالت  از 
کمبللود نقدينگللی اسللت از 
قیمت های  ببرد. گرچلله  بین 
در  بورسی  اکثر شللرکت های 

محللدوده جذابی قللرار دارد، 
اما سللهامداران بايد شللرايط 
بنیللادی شللرکت ها را مدنظر 
قرار دهند و با تحلیل اقدام به 

خريد کنند. 

رشد 10 واحدی شاخص 
آیفکس

دوم  معامللالت  پايللان  در 
تیرماه بازار فرابورس، بیشترين 
حجللم معامللالت مربللوط به 
خريدوفروش 39 میلیون ورقه 
بهللادار فوالد حللق تقدم بیمه 
نوين و بیشترين ارزش معامالت 
در اختیللار گروه پتروشللیمی 
سللرمايه گذاری ايرانیان با رقم 
61 میلیللارد و 750 میلیللون 
ريال بود. در دومین روز تیرماه، 
 آيفکس با رشد 10,5 واحدی به 
734 واحللد رسللید و سللهام 
نفللت  پااليللش  شللرکت های 
تهللران، پتروشللیمی مللارون، 
جللم و پترول بیشللترين تأثیر 
مثبت را در شللاخص فرابورس 
داشتند. ضمن اينکه بیشترين 
افزايللش قیمللت مربللوط بلله 
رشللد 5 درصدی قیمت سهام 

شرکت های معادن مس تکنار 
و پااليللش نفت تهللران بود. از 
سللوی ديگر، حق تقللدم بیمه 
نويللن، روان فن آور و حق تقدم 
میدکللو بللا بیشللترين کاهش 
قیمت مواجه شدند. نماد بانك 
آينللده در اواخر زمان معامالت 
پايلله  بللازار  در  تیرمللاه  اول 
فرابورس ايران گشايش يافت و 
روز گذشته 2 میلیون سهم به 
ارزش 2 میلیارد و 420 میلیون 

ريال در اين نماد معامله شد. 

معامالت پرحجم در گروه 
انبوه سازی

روز گذشته گروه انبوه سازی 
همسو با جو بازار سهام شاهد 
نمادهای مثبت بود و در پايان 
معامللالت نیللز اکثللر نمادها 
در بللازه مثبت قللرار گرفتند. 
طللی دو روز اخیللر معامالت 
پرحجمی در گروه انبوه سازی 
انجام می شود و سرمايه گذاری 
مسکن در دو روز اخیر معامله 
بلوکی با حجم باال داشللت که 
با معامله 31,7 میلیون سللهم 
معامالتی  نمللاد  پرحجم ترين 

گللروه نیز بود. گللروه بانك و 
معامالت  اعتباری  مؤسسللات 
را مثبللت آغللاز کردنللد اما با 
توجلله به باال بللودن عرضه ها 
در  حقوقی  عرضلله  مخصوصا 
اين گروه، قیمت ها نتوانستند 
باشند.  رشللد زيادی داشللته 
گرچلله بانللك سللرمايه تنها 
نمللاد منفللی گللروه در پايان 
معامالت بللود. نمادهای گروه 
خودرو و سللاخت قطعات نیز 
معامالت را مثبت آغاز کردند 
و اکثر نمادها تا سللقف قیمت 
روزانه و صف خريد نیز رشللد 
کردند، البته در اواسللط بازار 
افزايللش عرضه ها در  شللاهد 
ايللن گللروه بوديللم گرچه در 
پايان معامالت اکثر نمادها در 
بازه مثبت قرار گرفتند. سايپا 
ديللزل باالخره پس از 23 روز 
به بازه باالی 100 تومان رشد 
کللرد و با پايانللی 1016 ريال 

معامالت را به پايان رساند. 

گروه فرآورده های نفتی 
تماما در بازه مثبت

همسللو با روند بازار سهام 

معامالت گروه سرمايه گذاری 
انجللام  مثبللت  و  صعللودی 
سللرمايه گذاری  گرفللت. 
و  ايللران  صنعتللی  توسللعه 
سللرمايه گذاری بوعلللی تنها 
نمادهللای منفللی گللروه در 
بودنللد.  معامللالت  پايللان 
خوارزمللی  سللرمايه گذاری 
با صللف خريد  را  معامللالت 
بلله پايللان رسللاند. در گروه 
نمادهای  نفتی،  فرآورده های 
پااليشللی که روز اول تیرماه 
گذشته  روز  شدند  بازگشايی 
بللا صف خريللد همراه  تماًم 
اقبللال  عوامللل  از  بودنللد. 
سللهام  بلله  سللرمايه گذاران 
پااليشللگاه ها عللالوه بللر اثر 
بهبود شللرايط بازار سهام در 
روزهللای اخیللر، می توان به 
اعالمیه  صدور  احتمال  بحث 
جديد از سللوی وزارت نفت 
در روزهای آينده اشاره کرد. 
در پايان معامللالت نیز تمام 
نمادهای گللروه فرآورده های 
نفتللی در بللازه مثبللت قرار 
فلللزات  گرفتنللد. در گللروه 
اساسللی رو به منفی بود. در 
گللروه محصوالت شللیمیايی 
اکثر  معامللالت  پايللان  و در 
نمادهللا در بللازه مثبت قرار 
گرفتند. با معامله 36 میلیون 
پتروشللیمی  گللروه  سللهم، 
ايرانیللان  سللرمايه گذاری 
بود  گروه  نمللاد  پرحجم ترين 
که روندی صعللودی و مثبت 
داشللت و با وجود حجم باالی 
فروش حقوقی معامالت را در 
سللقف قیمت روزانه به پايان 
اکريل  پلی  رسللاند. شللرکت 
ايران که پس از شفاف سازی 
درخصوص افزايش سرمايه در 
جهت برون رفت از ماده 141 
قانون تجللارت، با صف خريد 
همراه شللد  روز گذشته و در 
تمام طللول روز صللف خريد 

خود را حفظ کرد. 

هیجان هسته ای حقیقی ها و فروش حساب شده حقوقی ها

گام های بلند شاخص کل در مسیر صعود

در حللال حاضللر  ف�ارس - 
نمی توان گفللت کلیت معامالت 
بازار سللهام بللا افزايللش اعتماد 
نسبت به دورنمای اقتصاد روبه رو 
شده، اما معامله گران در مواجهه 
بللا ارزندگی برخللی دارايی های 
مالی در بورس با افزايش انگیزه 
خريد روبه رو هسللتند. همچنین 
 )P/E(  نسللبت قیمت بر درآمد
برخی سللهم ها در بازار به حدود 
3,5 مرتبه رسللیده کلله انگیزه 
سللرمايه گذاری را به شدت برای 
خريللداران افزايش داده اسللت. 
آنچلله در فضای کلللی معامالت 
بازار سللهام می تللوان نظاره کرد 

معامله گللران  پرتعللداد  حضللور 
حرفه ای است که اغلب با انگیزه 
سللفته بازی در اين بازار هستند. 
در حللال حاضللر بازار سللهام با 
دو گللروه از خريللداران اغلللب 
حقیقی روبه رو اسللت که نسبت 
به دورنمای مذاکرات هسللته ای، 
اسللتراتژی های متفاوتی را برای 
خود ترسیم کرده اند. آن دسته از 
سرمايه گذارانی که برآيند مثبتی 
از مذاکرات هسته ای دارند، اقدام 
به خريد سهام صنايعی همچون 
حمل و نقل  خودرويی،  بانکداری، 
يا تجهیزات می کنند و معتقدند 
با بلله نتیجه رسللیدن مذاکرات 
تیرمللاه  موعللد  در  هسللته ای 
جاری می توان به برچیده شدن 

تحريم هللا و به تبللع آن افزايش 
سودآوری شرکت ها امیدوار بود. 
گروه ديگر نیز با اعتقاد به اينکه 
نسللبت قیمت به درآمدی سهام 
برخللی صنايع بسللیار باالسللت 
عالقه مند به شناسللايی سللود با 
عرضه سللهام در روند معامالت 
هسللتند. اين گروه معتقدند که 
گروه هايللی همچون مسللکن يا 
برخی تك سللهم های موجود در 
بللازار کلله از P/E کمتر از چهار 
هسللتند  برخللوردار  مرتبلله ای 
می توانند برای خريد مورد توجه 
قرار گیرند. تقابللل اين دو تفکر 
در بازار سهام در حالی است که 
روند کلی معامالت اغلب بر دوش 
حقیقی ها قرار گرفته درحالی که 

برخللی حقوقی هللای بللزرگ به 
دلیللل سیاسللت های خللاص و 
مشللکالت نقدينگی همچنان به 
زيرپوسللتی سهام  فروش  دنبال 
هستند.  در عین حال حقوقی ها 
به لحاظ بوروکراسی اداری و نیز 
کاهش ريسللك سللرمايه گذاری 
خود در شللرايط فعلی همواره با 
يك فاز تأخیر نسبت به حقیقی ها 

وارد بازار می شوند. 
اگرچلله افزايش انگیللزه خريد 
در بازار همسللو با شللدت گرفتن 
مذاکرات هسته ای افزايش خواهد 
يافت اما روند کلی بازار سللهام با 
نزديللك شللدن به موعللد پايانی 
مذاکللرات در تیرماه و همسللو با 
اظهارنظر هللای مختلف سیاسللی 

بللا نوسللان های مقطعللی روبه رو 
خواهد بود. حجللم معامالت بازار 
سهام طی روزهای آينده به آرامی 
افزايللش می يابد. بللا اينکه هنوز 
از تزريق پول تازه در بازار سللهام 
خبری نیست اما معامله گران اغلب 
حقیقی بازار با به گردش درآوردن 
نقدينگی های پارک شده خود در 
سللاير دارايی های مالللی به دنبال 
نوسللان های قیمتی در بازار سهام 
هستند. به نظر می رسد بازار سهام 
پس از پايان مذاکرات هسته ای با 
بر جا گذاشتن 15 درصد بازدهی 
مثبت و خروج اغلب معامله گران 
از زيان بتواند با معامالت پرحجم 
و جللذب نقدينگی تللازه در بازار 

روبه رو شوند. 

س�نا - مدير شللرکت  ای سی ال  
 )ACL Asset Management(
بللا بیللان جذابیللت ايللران برای 
گفت:  خارجللی  سللرمايه گذاران 
ايران  موضوع سللرمايه گذاری در 
متقاعد کننده تريللن  از  يکللی 
در  سللرمايه گذاری  موضوعللات 

دنیاست. 
بارتلی می هگ، مدير شللرکت  
 ACL Asset( ای سللی ال  
تأکیللد  بللا   )Management
بللر ايللن نکتلله کلله بلله دنبال 
در  سللنگین  سللرمايه گذاری 
ايران هسللتند، اظهار داشت: ما 
عالقه منديم که سرمايه گذارهای 
خارجللی را بلله ايللران بیاوريم 
و ايللن اعتقللاد وجللود دارد که 

خارجی  مستقیم  سرمايه گذاری 
می تواند به توسللعه ايران کمك 
ورود  باعللث  و  کنللد  زيللادی 
نقدينگی، مهللارت و دانش فنی 
بلله ايران شللود. ايللن حقوقدان 
سويیسللی با بیان اينکه شللرط 
الزم برای تحقق اين موضوع رفع 
تحريم هاست، با اشاره به مالقات 
بللا رياسللت سللازمان بللورس و 
مديرعامل شرکت سپرده گذاری 
گفللت: در ايللن مالقات ها تأکید 
کرديم برای اينکه سرمايه گذاری 
خارجی وارد ايران شللود، بايد به 
موضوع سپرده گذاری بین المللی 
توجه ويژه شللود، فرآيند شرکت 
بللرای  مرکللزی  سللپرده گذاری 
سللرمايه گذاران  از  حمايللت 

در عرصلله بین المللللی فرآينللد 
فرآيند،  اين  اسللت.  غیرمعمولی 
سللاختاری نیست که کشورهای 
غربی با آن آشنايی داشته باشند. 
 ACL(  مدير شرکت  ای سی ال
 )Asset Management
در اين بللاره توضیللح داد: بللرای 
سللرمايه گذاران خارجی بسللیار 
مهم اسللت که سللاختار انتقال 
سهام در بورس ايران اصالح شود. 
اين سللرمايه گذار خارجی درباره 
ايرانی برای  آمادگی شرکت های 
مذاکره با سرمايه گذاران خارجی 
برای  ايرانی  شللرکت های  گفت: 
اينکه بتوانند نظر سرمايه گذاران 
خارجی را جلب کنند حتماً بايد 
صورت هللای مالی خودشللان را 

به زبللان انگلیسللی ارائه کنند و 
بتوانند استانداردهای حسابداری 
بین المللی را در امور خود وارد و 
اعمال کنند چون سرمايه گذاران 
بللرای تصمیم گیللری  خارجللی 
می خواهند صورت حسللاب های 
مالللی شللرکت های ايرانللی را با 
مقايسلله  خارجی  شللرکت های 
کننللد. می هگ با اشللاره به اين 
نکتلله که تمام سللرمايه گذارانی 
که با خود به ايران آورده همگی 
اروپايی انللد، دربللاره ظرفیللت و 
پتانسللیل بللازار اولیه ايللران از 
ديدگاه اين سرمايه گذاران گفت: 
مهارت هللای  سللرمايه گذاران، 
فوق العللاده و خط هللای تولیدی 
شللرکت های ايرانللی را ديدنللد 

که همگی از میزان پیشللرفت و 
توانمندی اين شرکت ها متعجب 
شللدند و اگر امکان و شرايطش 
سللرمايه گذاری  حتمللاً  بللود 

می کردند. 
اين سللرمايه گذار سويیسی در 
ادامه به موضوع، حجم معامالت 
شللرکت ها  نقدشللوندگی  و 
پرداخت و اظهار داشت: برخی از 
شرکت ها حجم معامالت شان در 
بورس بسللیار پايین است و فقط 
درصد بسللیار کمی از شرکت ها 
شناور هسللتند. به همین دلیل 
مللا خیلللی امیدوار هسللتیم که 
بللا آوردن سللرمايه گذار خارجی 
به نقدينگی بازار سللرمايه ايران 

کمك شود. 

افزایش انگیزه خرید در بازار سهام

سرمایه گذاران خارجی به نقدینگی بورس ایران کمک می کنند
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صدور 6 حکم جدید 
در سازمان بورس

احکام جديد شللش مدير میانی در سازمان بورس 
اوراق بهادار منتشللر شللد. طی احللکام جداگانه ای 
عیسللی حسللین پناه، مدير نظللارت بللر بورس ها و 
بازارهللای سللازمان بللورس اوراق بهادار شللد. وی 
جايگزين محمدرضا خواجه نصیری شد که خردادماه 
امسللال، به تأمین سللرمايه آرمان رفت. حسین پناه 
از مديران مالی سللايپا بود که هم اکنون به سللازمان 
بورس پیوسللته اسللت. در حکم ديگری، محمدرضا 
معتمللد، مديللر نظارت بللر نهادهای مالی سللازمان 
بورس اوراق بهادار شللد. معتمد کلله تا پیش از اين 
ريیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس 
بود، جايگزين ايوب باقرتبار شللد که سال گذشته از 
سازمان بورس رفته بود. با اين تغییر، علی بیك زاده 
به سللمت ريیس اداره نظارت بر ناشران بورسی شد 
تا جايگزين معتمد در اين پسللت باشد. وی تا پیش 
از اين ريیس اداره نظارت بر ناشللران فرابورسی بود. 
همچنین در احکام ديگری، شللاکری به سمت مدير 
نظارت بر بازار اولیه، صابر جعفروند، به سمت ريیس 
اداره نظارت بر ناشللران فرابورسی و محمد علی زاده، 

به سمت مدير نظارت ناشران منصوب شد. 

توضیحات معاون بورس درباره 
معامالت 2 پاالیشگاه

علی صحرايی، معاون عملیات بازار شرکت بورس 
درباره معامالت دو پااليشللگاه اصفهان و بندرعباس 
توضیحاتی ارائه کرد و از بررسللی موضوع در کمیته 
تخلفات خبر داد. وی درباره معامالت دو پااليشللگاه 
اصفهللان و بندرعباس که با حذف سللفارش خريد 
حدود 40 میلیون سهمی و خريد بیش از 2میلیون 
سللهم پااليشگاه اصفهان توسط هشللت نفر و طرح 
شللائبه ای همراه بود، توضیح داد: در رابطه با حذف 
سللفارش 40میلیون سهم اين دو شللرکت، کمیته 
تخلفللات در حال رسللیدگی اسللت که بايللد نتايج 
بررسللی ها مشللخص شللود. بنابراين در اين شرايط 
نمی تللوان از قطعی بللودن يا نبودن تخلف سللخن 
گفت. وی در مورد انجام معامله سللهام پااليشللگاه 
اصفهان بعد از اتمام زمان گفت: نکته اول اين است 
که سللفارش اين سللهام قبل از اتمام زمان و حدود 
12:29 دقیقه وارد سللامانه شللده اما معامله آن بعد 
از زمان معامالت ثبت شللده است. نکته دوم هم اين 
اسللت که چنین معامالتی مسللبوق به سابقه بوده و 
کارگزاران و فعاالن حرفه ای با چنین معامالتی آشنا 
هستند، بنابراين مشکلی در انجام معامله آن نبود. 

۳0 درصد معامالت بورس 
در اختیار ۵ کارگزاری

بررسللی عملکرد کارگزاران بورس اوراق بهادار در 
سلله ماه نخست امسال نشللان می دهد 30 درصد از 
کل معامللالت در اختیار پنج کارگزاری بوده اسللت. 
تعللداد پنج شللرکت کارگللزاری 29,88 درصد کل 
ارزش معامالت را در سلله ماهه اول سال 1394 به 
خود اختصللاص داده اند که شللرکت های کارگزاری 
خبرگان سهام با 9,58 درصد، کارگزاری صباتامین 
بللا 7,81 درصللد، کارگزاری مفید بللا 7,01 درصد، 
کارگزاری آگاه بللا 3,26 درصد و کارگزاری بهگزين 
با 2,22 درصد در رتبه های اول تا پنجم اين جدول 

قرار دارند. 

عرضه 60 هزار تن مواد پلیمری
حللدود 60 هللزار تللن مللواد پلیمللری در تاالر 
فرآورده هللای نفتی و پتروشللیمی بللورس کاالی 
ايللران عرضه شللد. گللروه مللواد پلیمری شللاهد 
عرضلله 72 گريد انواع ماده پلیمللری مجتمع های 
اروند، امیرکبیللر، ايالم، آبللادان، بندرامام، تبريز، 
تندگويللان، جللم، رجللال، غديللر، الله، مللارون، 
مهللر، پلی پروپیلن جم، نويد زرشللیمی و شللرکت 
 پلیمری کرمانشللاه بود. 30 هللزار تن وکیوم باتوم، 
27 هزار تن لوب کات و 3800 تن گوگرد در تاالر 
فرآورده هللای نفتی و پتروشللیمی عرضه شللد که 
تاالر صادراتی شللاهد عرضه 38 هزار تن انواع قیر 

و 300 تن عايق رطوبتی بود. 

امید به مذاکرات یونان در بازار 
سهام آسیا منعکس شد

شللاخص سهام آسللیا و اقیانوسللیه MSCI در 
سللاعت 9 صبح به وقت محلللی توکیو 0.1 درصد 
افزايش داشللت پیش از آن نیللز به باالترين مقدار 
در دو مللاه رسللیده بللود. بللورس اروپللا و آمريکا 
روز گذشللته بعد از پیشللنهادات جديد سللیپراس 
نخسللت وزير يونان صعودی بودنللد. رهبران اروپا 
48 سللاعت بلله يونللان فرصللت دادند تللا آخرين 
اقدامللات الزم را بللرای جلب رضايللت طلبکاران 
انجام دهد. شاخص کاسپی کره جنوبی 0.8 درصد 
افزايش داشللت. درحالی که شاخص تاپیکس ژاپن 
S&P/ 0.6 درصد بهبود داشللت. شللاخص سهام

ASX 200 اسللترالیا 0.2 درصد و شاخص سهام 
NZX 50 نیوزلنللد 0.2 درصد افللزود. همچنین 
شللاخص هنگ سنگ چین روز دوشنبه 1.5 درصد 

افزايش داشت. 

شاخص کل بورس در آستانه 6۵ هزار واحدی
شللاخص کل بورس اوراق بهللادار در پايان معامالت 
روز سه شللنبه باز هم با رشد مواجه شد و با 563 واحد 
افزايش به رقم 64 هزار و 839 واحد رسللید و شاخص 
کل در آسللتانه کانللال 65 هللزار واحدی قللرار گرفت. 
شللاخص قیمت  )هم وزن( و شللاخص کل  )هم وزن( به 
ترتیب با 59 و 67 واحد رشللد به 8674 و 9894 واحد 
رسللیدند. همچنین شللاخص قیمت )وزنی - ارزشی( با 

233 واحد افزايش عدد 26886 واحد را ثبت کرد.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس کاال

بورس بین الملل

محمد کفاش پنجه شاهی
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک مسکن
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خسارت قطع سامانه آنالین معامالت 
کارگزاری قابل پیگرد است؟ 

یکی از مشکالتی که فعاالن بازار اخیراً با آن درگیر 
بوده اند مربوط به قطعی سیستم معالمالت آنالین به 
خصوص در زمان عرضه های اولیه بوده است که مورد 
س��وال بسیاری از س��هامداران از بخش وکیل بورس 

قرارگرفته است. 
مشکالتی که هنگام معامله آنالین یا برخط صورت 
می پذی��رد ی��ا منتس��ب به ش��رکت مدیریت فناوری 
سازمان است یا منتسب به کارگزاری است. مشکالتی 

که تاکنون گزارش شده است ازقبیل: 
1- هنگ کردن سامانه های معامالتی در زمان های 

باالرفتن معامالت و حجم صف های خریدوفروش
2- مخفی شدن صف های خریدوفروش در سامانه 

TSETMC در زمان های وجود صف های سنگین
3- نشان ندادن سفارش معامالت توافقی در دفتر 

سفارشات سامانه های کارگزاری
4- باالتر بودن قیمت س��فارش خرید از س��فارش 

TSETMC فروش نشان داده شده در سامانه
5- عدم ثبت سفارش معامله گران آنالین در زمان 
عرضه ه��ای اولی��ه، با وجود وارد کردن س��فارش در 

ثانیه های اولیه است.
سیس��تم های  در  آم��ده  به وج��ود  اش��کال های 
س��فارش گیری مقطعی عنوان ش��ده است و با ارتقای 
سیس��تم ها تقریباً در حال رفع ش��دن است. گم شدن 
س��فارش ها نی��ز در م��وارد مع��دود رخ داده که مورد 
جدیدی گزارش نشده است. درخصوص مشکل عمده 
که مربوط به ورود و عدم ورود س��فارش اس��ت علت 

پهنای باند اینترنت مؤثر دانسته شده است. 
مش��کالت به وجود آمده عموما مربوط به س��امانه 
معامالت اس��ت و طبق دس��تورالعمل خریدو فروش 
آنالین کارگزار و س��ازمان در این خصوص هیچ گونه 

مسئولیتی در قبال مشتریان نخواهند داشت. 
چنانچه مشکالتی به وجود  آید که منتسب به شخص 
کارگ��زار باش��د در ای��ن صورت می توان از مس��ئولیت 
کارگزار صحبت به میان آورد چراکه اوالً کارگزار مکلف 
اس��ت به درخواس��ت و سفارشات مشتریان پاسخ دهد  
)ماده116دس��تورالعمل معامالت(و همچنین با اتخاذ 
رویه های مطمئن نس��بت به اطالع رس��انی به مشتریان 

اقدام کند. )ماده19دستورالعمل معامالت برخط(.
در ورود خسارت نسبت به مشتریان جای تردید روا 
نیست اما در قواعد مسئولیت مدنی و جبران خسارت 
آنچنان انعطافی که بتوان با اس��تفاده از آنها حکم به 

جبران خسارت داد، دیده نمی شود. 
در دنی��ای کنون��ی و به خص��وص بازار اوراق بهادار 
لحظه ها تعیین کننده بوده قطعی و مشکالت معامالت 
آنالی��ن ضرره��ای هنگفتی را به مش��تریان )و حتی 
کارگزار به علت محرومیت از کارمزد(وارد می کند. 

در حقوق مس��ئولیت مدنی قاعده ای وجود دارد به 
نام قطعیت ورود خسارت بدین مضمون که خسارت 
باید به طور حتم وارد ش��ده باش��د اما در مسئله مورد 
بحث حکم به قطعیت خس��ارت دور از ذهن اس��ت 
چرا که به فرض ثبت سفارش بازهم صورت پذیرفتن 
معامله منوط به تحقق شرایطی دیگر است لذا طرح 

دعوی خسارت ممکن است راهگشا نباشد. 
ب��ا این وجود باید نس��بت به هرپرونده درخصوص 
همان مورد حکم صادر کرد و چنانچه نسبت به ورود 
خسارت به مشتری قطعیت پیدا کنیم در صدور حکم 

به جبران خسارت جای هیچ تردیدی نیست. 
نظ��ر ب��ه تخصصی بودن امر و پیچیدگی های طرح 
دعوی خسارت و دفاع از آن به زیان دیدگان توصیه 
می ش��ود از طریق وکیل یا مش��اور متخصص اقدام به 

پیگیری پرونده خود کنند. 

بررسی بازدهی صنایع بورسی طی خرداد ماه 
درخشش تک نمادهای بورس

182 ش��رکت فعال در بازار س��رمایه بازدهی مثبت 
محقق س��اختند و با رش��د قیمتی همراه ش��دند که 
از میان آنها ش��رکت تابان نیرو س��پاهان با بازدهی 
مثبت 54.05 درصدی صدرنشین جدول پر بازده ترین 

سهام شد. 
معامالت تاالر شیشه ای طی ماه گذشته با بازدهی 
مثبت کمتر از یک درصدی شاخص کل و در مقابل 
بازده��ی منفی 1.18 درص��دی بورس پایان پذیرفت. 
به گونه ای که شاخص کل از 63 هزار و 427 واحد در 
نخس��تین روز معامالتی ماه به 63 هزار و 810 واحد 

طی آخرین روز معامالتی فصل بهار رسید. 
براس��اس گ��زارش ب��ورس نی��وز، صنع��ت فنی و 
مهندس��ی در حالی طی ماه گذش��ته بازدهی مثبت 
حدود 20 درصدی را کسب کرد و عنوان پر بازده ترین 
صنعت را از آن خود کرد که در این امر بازدهی مثبت 
54.05 درصدی یکی از س��هام زیرمجموعه آن یعنی 
تابان نیرو سپاهان در نماد »تابا« بیشترین تاثیر مثبت 
را اعمال کرد که البته معامالت نماد مذکور در بازار 

توافقی انجام می گیرد. 
پس از آن گروه اس��تخراج س��ایر معادن با تک نماد 
»کماس��ه« بازدهی مثبت 10.78 درصدی را محقق 
س��اخت و رتب��ه دوم را ب��ه خود اختص��اص داد و در 
ادامه نیز جایگاه سوم به گروه ابزار پزشکی با تحقق 

بازدهی مثبت حدود 9 درصدی اعطا شد. 
این در حالی اس��ت که صنعت خرده فروش��ی با 
تک سهم »قاسم« بازدهی منفی حدود 20 درصدی 
را به دس��ت آورد و در ردیف نخس��ت کم بازده ترین 
گ��روه ق��رار گرفت. بع��د از آن محصوالت چوبی با 
کس��ب بازدهی منفی 18.57 درصدی و اس��تخراج 
زغ��ال س��نگ با بازده��ی منفی 16.48 درصدی در 
جایگاه ه��ای بع��دی قرار می گیرند.  براس��اس این 
گزارش، 182 شرکت فعال در بازار سرمایه بازدهی 
مثب��ت محق��ق س��اختند و با رش��د قیمتی همراه 
ش��دند که از میان آنها ش��رکت تابان نیرو سپاهان 
با بازدهی مثبت 54.05 درصدی صدرنشین جدول 

پر بازده ترین س��هام ش��د. 

انتظار قدرت نمایی عرضه 
در مقابل تقاضا

در جلسه معامالتی روز گذشته، شاخص کل بازار بورس 
اوراق بهادار تهران ارتفاع خود را 0.88 درصد بهبود بخشید 
ت��ا بدی��ن ترتیب به رقم 64839.5 واحد برس��د. در این 
جلسه معامالتی بیش از یک میلیارد برگه سهم به معامله 
گذاشته شد و شاخص کل 563 واحد رشد را تجربه کرد. 
با گش��ایش بازار هیجان خرید در بازار محس��وس بود؛ با 
گذش��ت تنها یک س��اعت از معامالت بیش از 410 واحد 
از رشد شاخص کل به وقوع پیوست. پس از آن شاخص 
کل در مس��یر صعودی با ش��یب کم قرار گرفت تا طی 
150 دقیقه بعدی تنها 150 واحد رش��د را تجربه کند. 
ارزش معامالت این بورس تهران در این جلسه معامالتی 
در حدود 194.5 میلیارد تومان به ثبت رس��ید تا نس��بت 
به روز گذش��ته رش��دی معادل 50 درصد را تجربه نماید. 
تعداد معامالت این جلسه نیز در حدود 600 هزار معامله 
به ثبت رس��ید تا ارزش میانگین هر معامله حدود 3.25 
میلیون تومان به ثبت برس��د. این رقم در مقایس��ه با روز 
پیشین خود رشدی 25 درصدی را به همراه داشت. بازار 
فرابورس ایران نیز در این جلسه معامالتی از کلیت صعود 
جا نماند و ارتفاع شاخص کل خود را 10.6 واحد افزایش 
داد. شاخص کل این بازار با ارزش معامالتی حدود 214 

میلیارد تومان به رقم 734.2 واحد رسید. 
افزایش ارزش میانگین معامالت می تواند خبر از قدرت 
گرفتن نامحسوس عرضه در بازار بدهد؛ چرا که در جلسه 
معامالتی پیش از آن، تقاضا و هیجان خرید در بازار وجود 
داش��ت و ارزش میانگین هر معامله به مراتب پایین تر از 
روز گذش��ته ب��ود. به عبارت دیگ��ر، در زمانی که تقاضا 
در ب��ازار وج��ود دارد، ارزش میانگی��ن پایین هر معامله 
می تواند دو معنا داشته باشد: تقاضا قوی نیست، یا عرضه 
قدرت چندانی ندارد. با نگاهی به س��طح بازار می توانیم 
دریابیم که تقاضا در دو جلس��ه گذش��ته قدرت کافی را 
داش��ته اس��ت؛ لذا افزایش ارزش میانگین هر معامله به 
معنای قدرت گرفتن عرضه در مقابل تقاضا بوده است. 
این عرضه نتوانسته است که بازار را در مسیر نزول قرار 
دهد، اما به خوبی خود را در تابلوی ارزش نش��ان داده 
است. در این جلسه معامالتی، خرید کدهای حقیقی باز 
هم بیشتر از فروش شان بود. در جلسه معامالتی گذشته 
خرید کدهای حقیقی حدود 30 درصد از کل خریدها را 
تشکیل می داد و این در صورتی بود که تنها 20 درصد 
از کل فروش ها توسط این کدها رقم خورد. این موضوع 
برخورد هیجانی کدهای حقیقی با مس��ئله مذاکرات را 
ب��ه خوب��ی به نمای��ش در آورده و همین هیجان دلیلی 
کافی برای موقتی بودن این روند زودتر از انتظار است. 
با توجه به مس��ائل مطروحه و با عمل به تقاضای به 
وجود آمده در 30 دقیقه پایانی جلس��ه گذش��ته، انتظار 
م��ی رود در جلس��ه معامالتی پیش رو گش��ایش بازار با 
تقاضای نس��بی قوی همراه باش��د. پس از گذش��ت یک 
ساعت از معامالت می توان انتظار داشت بار دیگر عرضه 
در برابر تقاضا قدرت نمایی کند. روند شاخص کل پس از 
س��اعت اول معامالت به میزان عرضه به وجود آمده در 
بازار بستگی دارد. این عرضه می تواند قوی یا ضعیف باشد 
که قدرت آن را ارزش معامالت یک ساعت نخست بازار 
مشخص می کند. اگر در یک ساعت نخست بازار ارزش 
معامالت��ی بی��ش از 80 میلیارد توم��ان را تجربه کنیم، 
می توان انتظار داشت قدرت عرضه در ادامه بازار بسیار 

زیاد بوده و مسیر شاخص کل را تغییر دهد. 

شنیده ها و شایعات بازار

پارس مینو: شنیده ها از اخذ مجوز افزایش سرمایه 
از 63 میلیارد به 100 میلیارد تومان حکایت دارند. 
 کگل: اخب��ار ای��ن س��هم اصیل که در حال حاضر 
مش��غول به تولید کنس��انتره است حاکی از راه اندازی 
خ��ط تولی��د جدید تا دو ماه آینده بوده اس��ت که به 
عل��ت درج در صورت ه��ای مالی س��ال جاری، تعدیل 

سودی در پی نخواهد داشت. 
 ش�نفت: در مجمع شنفت برنامه افزایش سرمایه 

این شرکت مطرح شده است.
 خبهمن: ش��نیده می ش��ود مجم��ع خبهمن 15 

تیرماه در پژوهشکده نفت برگزار می شود.
کاذر: ش��نیده هایی مبن��ی ب��ر افزای��ش س��رمایه 
100درصدی از محل س��ود انباش��ته در نماد کاذر به 

گوش می رسد.
ولبهمن: انتظار می رود که شرکت بهمن لیزینگ 
برای مجمع سال مالی 1393 حدود 350 ریال سود 

به ازای هر سهم را تقسیم کند. 
س�ازمان بورس: احتمال برکناری رییس سازمان 
ب��ورس به علت س��قوط های پی در پی بازار س��رمایه 
ش��نیده می ش��ود. گفته می ش��ود که وزیر اقتصاد در 
جلس��ه ای که با حضور ش��ورای عال��ی بورس برگزار 
ش��ده اس��ت به فطانت فرد مهلت مش��خصی داده که 

بازار سهام را از بحران فعلی خارج کند. 
 سایپا: شنیده ها از آغاز مذاکره با شرکت نیسان و 
ادامه مذاکره با سیتروئن توسط سایپا حکایت دارند. 
خ�کاوه: ش��نیده ها حکای��ت از این دارد که آگهی 

افزایش سرمایه خکاوه در دست اصالح است. 
 خریخت: اخبار به گوش رسیده از خریخت این گونه 
است که افزایش سرمایه 350 میلیارد ریالی، یعنی 700 
درصدی این نماد به این صورت اس��ت که مبلغ 223 
میلیارد ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامدار و 
آورده نقدی و مابقی آن معادل 254 درصد به مبلغ 126 
میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها است. 
دروز: اخب��ار ب��ه گوش رس��یده از دروز حکایت از این 
دارد که افزایش س��رمایه این ش��رکت از مبلغ 280ر233 
میلی��ون ری��ال ب��ه مبل��غ 560ر450 میلی��ون ری��ال از 
مح��ل س��ود انباش��ته، به مبل��غ 84/000 میلیون ریال و 
مطالبات و آورده نقدی س��هامداران، به مبلغ 133/280 
 میلی��ون ری��ال، م��ورد تصوی��ب مجم��ع ق��رار نگرفت. 
گفته می شود شرکت کشتیرانی مذاکراتی را برای راه اندازی 
خط��وط جدی��د دریایی در حوزه خلیج فارس به بازارهای 

هدف صادراتی با یارانه دولتی خبر انجام داده است. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

نگاه کارشناس

دریچه

آش��ناگرایی  س��وگیری 
تمای��ل  ی��ا   )Availability(
ب��ه در دس��ترس ب��ودن ک��ه از 
سوگیری های رفتاری رایج است 
هنگام��ی پدی��د می آید که افراد 
ب��رای اطالعاتی که به راحتی در 
دسترس هستند، اهمیت غیرقابل 
قبول و غیر منطقی قائل می شوند. 
ترجی��ح و تق��دم پدیده ه��ای 
آش��نا توجی��ه می کن��د که چرا 
س��رمایه گذاران به رغ��م اص��ول 
اساسی س��رمایه گذاری پرتفوی 
ک��ه بی��ان می کند تنوع س��ازی 
مطل��وب  بهینه س��ازی  ب��رای 
اس��ت، قویا به سرمایه گذاری در 
ش��رکت های محلی عالقه دارند 
 .Waweru & Munyoki(
2008(. س��وگیری آش��ناگرایی 
ی��ک قاع��ده سرانگش��تی یا راه 
میان بر ذهنی اس��ت که موجب 
می ش��ود اف��راد، احتم��ال وقوع 
ی��ک پیام��د را براس��اس میزان 
ش��یوع ی��ا رواج آن در زندگی و 
تجربی��ات خود تخمی��ن بزنند. 
اف��رادی که در مع��رض این نوع 
رفتار هستند، تخمین احتماالت 
هرچند پیچیده را به سادگی انجام 
می دهند )پمپین، 1963؛ ترجمه 

بدری، 1388(. 
 یک مثال کالس��یک نش��ان 
می ده��د که اکثر م��ردم گمان 
می برند که مرگ و میر )انسان ها( 
ناش��ی از حمله کوسه، بیشتر از 
م��رگ و میر ناش��ی از برخورد با 
قطعات هواپیمای در حال سقوط 
اس��ت. اگرچه ممکن است قبول 
آن ب��رای ش��ما قدری مش��کل 
باش��د ولی واقعیت این است که 
احتم��ال م��ورد دوم، حدود 30 
برابر بیش��تر است. حمله کوسه 
علت ش��ایع تری فرض می شود، 
چراکه کوسه ها ترس بیشتری را 
در ذه��ن مردم ایجاد می کنند یا 
اینکه توجه رسانه ها به این مورد 
بیشتر است. در نتیجه برای اکثر 
مردم، تصور مردن ناشی از حمله 
کوس��ه در مقایسه با مرگ ناشی 
از برخورد قطعات یک هواپیمای 
درحال س��قوط، آس��ان تر است. 
به طور خالصه قاعده سرانگشتی 
و  قضاوت ه��ا  آش��ناگرایی، 
ارزیابی هایی را موجب می ش��ود 
ک��ه عمدتا براس��اس اطالعاتی 
شکل می گیرد که به سهولت در 
دسترس است، نه الزاما اطالعات 

کامل، عینی یا واقعی. 
غالب��ا افراد به ط��ور ناخودآگاه 
ف��رض می کنن��د که تص��ورات، 
ایده ها یا تفکراتی که به سهولت 
در دس��ترس است، نشانگرهای 
غیر س��وگیرانه ای از احتم��االت 
آم��اری ارائ��ه می ده��د. اف��راد 
احتمال وقوع رویدادهای معینی 
را براساس درجه سهولت یادآوری 
ی��ا مثال هایی از رویدادهای قابل 
قی��اس ک��ه می توان آنه��ا را در 
ذهن جس��ت وجو کرد، تخمین 
می زنن��د. ذهنیت های��ی ک��ه از 
تصور و تجربیات گذشته حاصل 
شده است با هم ترکیب می شوند 
تا آرایشی از پیامدهای قابل تصور 
را ک��ه درجه احتمال آن در واقع 
دلخواه و برپایه ترجیحات فردی 
اس��ت، ش��کل دهن��د. طبقات 
مختلفی از سوگیری آشناگرایی 
وج��ود دارد که از بین آنها چهار 
مورد بیش��ترین کارب��رد را برای 

سرمایه گذاران دارد: 
بازیاب��ی  قابلی��ت   )1
طبق��ه   )2  ،)Rrtrievability(
 )2 ،)Categorization(بن��دی
 Narrow( طیف محدود تجربیات
Range of Experience( و 4( 

 )Resonance(هم آوایی
1- قابلی��ت بازیابی. ایده هایی 
که آس��ان تر بازیابی می ش��وند، 
احتماال باورکردنی تر نیز هستند 
گرچ��ه الزام��ا این گونه نیس��ت. 
کانمن، اس��الویک و تورس��کی 
آزمایش��ی انجام دادند که در آن 
فهرس��تی از نام ه��ا برای گروهی 
خوان��ده ش��ده و س��پس از آنها 
پرس��یده می ش��د، اس��امی که 

خوانده ش��ده، بیش��تر نام مردان 
بوده اس��ت یا زنان. در واقع، اکثر 
نام های خوانده شده مشخصا نام 
زنان بود ولی اسامی مردان- که از 
نظر تعداد به وضوح کمتر بود- نام 
افراد بس��یار مشهور بود. براساس 
تئوری آش��ناگرایی،  پیش بینی 
تخمی��ن  ک��ه  اف��رادی  اکث��ر 
س��وگیرانه ای زده بودند، اشتباها 
بیان می کردند که تعداد اس��امی 
مردان از اسامی زنان بیشتر است. 
حال درعرصه سرمایه گذاری اگر 
از س��رمایه گذاران خواسته شود 
که بهترین صندوق های مشترک 
سرمایه گذاری را شناسایی کنند، 
اکثر آنها موسساتی را نام خواهند 
برد ک��ه تبلیغات زی��ادی انجام 
می دهند. اما درواقع صندوق های 
مش��ترک س��رمایه گذاری ک��ه 
دارای بهتری��ن عملکرد بوده اند، 
آنهای��ی هس��تند که یا تبلیغاتی 
نداش��ته اند ی��ا اینک��ه میزان آن 
اندک بوده اس��ت. مشتریانی که 
این صندوق ه��ا را نادیده گرفته 
و ب��ه صندوق های��ی رو می آورند 
ک��ه تبلیغات گس��ترده ای انجام 
داده اند، ش��اهد مثال های خوبی 
برای سوگیری آشناگرایی از نوع 

قابلیت بازیابی هستند. 
2- طبقه بندی. افراد می کوشند 
ت��ا اطالعات��ی را ک��ه ب��ا مرج��ع 
 )Certain Reference(معینی
اس��ت،  هماهن��گ  و  س��ازگار 
طبقه بندی کنند. نخستین کاری 
ک��ه مغز انج��ام می ده��د، ایجاد 
مجموعه ای از واژگان جس��ت وجو 
است که به آنها اجازه می دهد به طور 
کارا، ساختار طبقه بندی مغز خود 
را هدای��ت ک��رده و داده های مورد 
نیاز را جاس��ازی کنند. با این حال 
وظایف مختلف، نیازمند مجموعه 
متنوع��ی از جس��ت وجو اس��ت و 
هنگام��ی که ایجاد چارچوب برای 

جست وجو مشکل است، 
افراد غالبا دچار اش��تباه 
می شوند. برای مثال اگر 
از آمریکاییان سوال شود 
که بهترین چشم اندازهای 
درکدام  س��رمایه گذاری 
کشور است، اکثرا ایاالت 
متحده را نام خواهند برد. 
چرا؟ زمانی که خاطرات 
و انباشته های ذهنی فرد 
برای پاس��خ به این سوال 
ب��ه کار گرفته می ش��ود، 
کشوری که خیلی سریع 

به ذهن آمریکایی ها می آید، خود 
آمریکاس��ت. اما می دانیم که انکار 
س��رمایه گذاری های  فرصت های 
خ��وب خ��ارج از ای��االت متحده، 

غیر عقالیی است. 
3- طی��ف مح��دود تجربیات. 
درمواقع��ی که اف��راد چارچوب 
بس��یار مح��دودی از مرجع ها را 
دراختی��ار دارن��د و برمبنای آن 
می خواهند یک تخمین را فرموله 
کنند، اغلب س��وگیری ناش��ی از 
طیف مح��دود تجرب��ه به وجود 
می آید. به عنوان مثال فرض کنید 
که یک بازیکن بسیار موفق تیم 
بس��کتبال دانش��گاه به یک تیم 
حرفه ای در انجمن ملی بسکتبال 
آمریکا )NBA( وارد شده و طی 
چند فصل بازیکن موفقی اس��ت. 
از آنجا که این فرد روزانه با تعداد 
زیادی از سایر بازیکنان موفقی که 
قبال عضو تیم بسکتبال دانشگاه 
بوده اند، برخورد دارد، به احتمال 

زیاد، تعداد نسبی بازیکنان ناموفق 
دانش��گاه را کمتر از واقع تخمین 
می زن��د، زی��را اکث��ر بازیکنانی 
ک��ه او هم اکنون با آنها س��روکار 
دارد، افراد موفق تیم بس��کتبال 
دانش��گاه بوده اند. اما واقعیت این 
است که تنها درصد بسیار کمی 
از بازیکنان بسکتبال دانشگاه، در 
نهایت وارد NBA می شوند. یا در 
حوزه سرمایه گذاری فرض کنید 
از ی��ک کارمند ش��رکت فناوری 
پیچیده با رشد سریع، سوال شود 
که موفق ترین سرمایه گذاری ها را 
در کدام صنعت می بینید؟ چنین 
ف��ردی به احتم��ال زیاد، با بیش 
از حد تخمین زدن موفقیت های 
صنعت فناوری های پیچیده، این 

صنعت را موفق  تر می بیند. 
موقعیت های  هم آوای��ی.   -4
خ��اص ه��ر ف��رد می توان��د بر 
قض��اوت و ارزیاب��ی او تاثی��ر 
مث��ال  به عن��وان  بگ��ذارد. 
طرفداران موس��یقی کالسیک، 
احتماال نس��بت افرادی را که به 
موسیقی کالسیک عالقه مندند، 
بی��ش از واقع تخمین می زنند. 
متقاب��ال افرادی که موس��یقی 
کالس��یک را دوس��ت ندارن��د 
نی��ز احتمال م��ی رود که تعداد 
طرفداران موسیقی کالسیک را 
کمت��ر از واقع برآورد کنند. در 
دنیای س��رمایه گذاری نیز افراد 
س��رمایه گذاری هایی  عموم��ا 
را می پس��ندند ک��ه احس��اس 
می کنن��د ب��ا ش��خصیت آنه��ا 
هماهن��گ اس��ت. ی��ک ف��رد 
مقتص��د که در فروش��گاه ها به 
دنبال کوپن تخفیف و چانه زنی 
است، ممکن است نوعی تمایل 
طبیع��ی به س��رمایه گذاری در 
س��هام ارزش��ی داش��ته باشد. 
چنی��ن س��رمایه گذاری ممکن 
است به منطق ایجاد تعادل بین 

ای��ن نوع از س��رمایه گذاری ها و 
ترکیب آن با سرمایه گذاری های 
رشدی در یک پرتفوی، اعتقادی 
نداش��ته باشد. مفهوم ارزش در 
ذهن چنین سرمایه گذاری یک 
مفهوم در دس��ترس اس��ت، اما 
در مورد رش��د این گونه نیست. 
بنابراین پرتفوی چنین شخصی 
در نتیجه س��وگیری آشناگرایی 
از نوع هم آوایی، ممکن است در 
مع��رض عملکردی کمتر از حد 

بهینه باشد. 
مثال کالس��یک از س��وگیری 
زمان��ی  دوره  در  آش��ناگرایی: 
1927 ت��ا 1999، همبس��تگی 
عملک��رد بازار س��رمایه آمریکا با 
اح��زاب سیاس��ی )دموکرات ها/ 
جمهوریخواه��ان( چگون��ه بوده 
اس��ت. چون گرای��ش خبرگان 
وال اس��تریت به جمهوریخواهان 
بیش��تر بوده است، لذا بسیاری از 
اف��راد تح��ت تاثیر این گرایش از 

سرکار آمدن این حزب استقبال 
می کردن��د. براس��اس تحقی��ق 
انجام گرفته توس��ط پروفس��ور 
  )Prdrosanta- Clara(کالرا
 Rossen(و پروفس��ور والکان��و
دانش��گاه  از   )Valkanov
کالیفرنی��ا، دری��ک دوره زمانی 
72 س��اله بین س��ال های 1927 
حاص��ل  نتایج��ی   ،1999 ت��ا 
ش��د که نش��ان می ده��د یکی 
ب��ازار  اصل��ی  از ش��اخص های 
س��هام آمری��کا یعنی ش��اخص 
 & Standard( 500اس اندپی
Poors S&P 500(   در دوران 
دموکرات ها  ریاس��ت جمهوری 
به ط��ور متوس��ط در مقایس��ه 
 Treasury(خزان��ه اوراق  ب��ا 
Bonds )T-Bonds سه ماهه، 
س��االنه 11 درصد بازده بیشتری 
داش��ته است. درمقابل زمانی که 
جمهوریخواهان بر مسند قدرت 
بوده ان��د، بازده این ش��اخص در 
سال تنها 2 درصد بیشتر از بازده 
اوراق قرض��ه خزانه بوده اس��ت. 
حال اگر در عمل معلوم شود که 
سهامداران در پاسخ به سوالی که 
مطرح ش��د، جمهوریخواهان را 
موجب عملکرد بهتر بازار س��هام 
می دانن��د، می توان گفت که آنها 
در معرض س��وگیری آشناگرایی 

هستند. 
در ادامه چهار نوع س��وگیری 
آشناگرایی برای سرمایه گذاران 
در مع��رض بروز این س��وگیری 
به ط��ور خالصه توصیف ش��ده 
اس��ت و خواهی��د دی��د که در 
تمام��ی این موقعیت ه��ا افراد، 
بالق��وه  س��رمایه گذاری های 
س��ودآور را نادی��ده می گیرند، 
زیرا یا اطالعات آنها به س��ادگی 
در دس��ترس نیس��ت ی��ا اینکه 
اف��راد عموم��ا کمتر ع��ادت به 
بررسی مس��تمر دارند و بیشتر 
به اطالع��ات کامال در 
دسترس اتکا می کنند. 
چند نمونه از رفتارهای 
اش��تباه ک��ه در نتیجه 
تورش رفت��اری تمایل 
ب��ودن،  دس��ترس  در 
س��رمایه گذار از خ��ود 
بروز می دهد عبارتند از: 
قابلی��ت   -1
اف��راد  بازیاب��ی. 
ری های  یه گذا س��رما
برمبن��ای  را  خ��ود 
انتخ��اب  اطالعات��ی 
می کنن��د که در دس��ترس آنها 
باش��د. )تبلیغات، پیشنهادات، 
مش��اوران، دوستان و...( و برای 
اطمین��ان از مطل��وب ب��ودن 
تصمیم خود، بررس��ی منظم و 

مستمری انجام نمی دهند. 
اف��راد  طبقه بن��دی.   -2
خ��ود  س��رمایه گذاری های 
فهرس��ت های  براس��اس  را 
طبقه بندی شده ذهنی انتخاب 
می کنند. درحافظه آنها س��ایر 
طبقه بندی ها به س��هولت قابل 
یادآوری نیست و معموال نادیده 
گرفته می ش��ود. به عنوان مثال 
س��رمایه گذار آمریکایی ممکن 
اس��ت کش��ورهایی را که دارای 
س��رمایه گذاری  فرصت ه��ای 
بالق��وه پرب��ازده اس��ت نادیده 
بگی��رد، زی��را این کش��ورها در 
حافظه او در دسترس نیست. 

3- طیف مح��دود تجربیات. 
عموما افراد، سرمایه گذاری هایی 

را انتخ��اب می کنند که با طیف 
مح��دود تجربی��ات آنها تطابق 
دارد، مث��ل صنعت��ی که در آن 
کار می کنن��د، منطقه ای که در 
آن زندگ��ی می کنند یا افرادی 
ک��ه با آنها در تعاملند. به عنوان 
مث��ال س��رمایه گذارانی که در 
صنع��ت فن��اوری کار می کنند، 
احتم��اال معتقدند که نگهداری 
س��رمایه گذاری در این صنعت 

سودآور است. 
4- هم آوای��ی. اف��راد غالب��ا 
س��رمایه گذاری هایی را انتخاب 
ش��خصیت  ک��ه  می کنن��د 
ی��ا  بازآوای��ی ک��رده  را  آنه��ا 
س��رمایه گذاری هایی را ه��دف 
ق��رار می دهند ک��ه ویژگی های 
آن ب��ا رفتار فرد مرتبط اس��ت. 
بنابرای��ن برخ��ی فرصت ه��ای 
نادی��ده  را  س��رمایه گذاری 
می گیرن��د، زیرا قادر نیس��تند 
ویژگ��ی این س��رمایه گذاری ها 
را ب��ا رفتار خود مرتبط س��ازند 
ی��ا ب��ا آن تعامل کنند. به عنوان 
مث��ال افراد مقتصد و صرفه جو، 
ممکن اس��ت سهام گران قیمت 
)P/Eب��اال( را خریداری نکنند 
و از مزای��ای بالق��وه آن محروم 

شوند.
به طورکل��ی به منظ��ور فائق 
آمدن بر س��وگیری آشناگرایی، 
س��رمایه گذاران بای��د تحقیقات 
دقیقی انجام دهند و قبل از اجرای 
تصمیمات سرمایه گذاری درمورد 
آن فک��ر کنن��د. تمرکز بر نتایج 
بلند مدت و پیگیری روندها، یکی 
از بهترین ابزارها برای تمرکز روی 
موضوعی است که به نظر می رسد 
در معرض س��وگیری آشناگرایی 
باشد. به طور طبیعی انسان دارای 
تمایل ذهنی در جهت تاکید بیش 
از حد رویدادهای قابل توجه اخیر 
اس��ت. این گرای��ش باید همواره 
مدنظر باشد. این یک قاعده کلی 
و اص��ل بدیهی اس��ت که »هیچ 
چی��زی به آن ان��دازه که به نظر 
می رس��د خوب یا بد نیس��ت«.

 Nothing is as good or(
as Bad as it seems( ای��ن 
قاع��ده، راه ح��ل معقول��ی برای 
غلب��ه بر محرک های س��وگیری 

آشناگرایی ارائه می دهد. 
 در زمان انتخاب سرمایه گذاری، 
توجه به اثرات قاعده سرانگش��تی 
اس��ت.  ض��روری  آش��ناگرایی 
به عن��وان مثال الزم اس��ت کمی 
درنگ کنید و نحوه تصمیم گیری 
قب��ل از س��رمایه گذاری خ��ود را 
م��رور کنید. آیا ش��ما غالبا روی 
ش��رکت هایی متمرکز می شوید 
که نشریات، سایت ها و گروه های 
بورس��ی مطالب��ی در م��ورد آنها 
می نویس��ند. یک��ی از محقق��ان 
دانشگاه کرنل)Cornell( به نام 
 )Gadarowski( گاداروس��کی
در س��ال 2001 رابطه بین بازده 
س��هام و پوشش خبری رسانه ها 
را م��ورد بررس��ی ق��رار داد. او 
دریافت سهامی که زیر بیشترین 
پوش��ش خبری رسانه ها و جراید 
قرار می گیرند در دو س��ال بعد از 
مواجه ش��دن با این اخبار، نسبت 
به متوس��ط بازار، بازده کمتری را 

عاید می کنند. 
 یادآوری این موضوع نیز اهمیت 
دارد ک��ه اف��راد عموما تحت تاثیر 
وقایع اخیر هستند. به عنوان مثال 
اگر ش��ما هفته گذش��ته به دلیل 
س��رعت غیر مج��از جریمه ش��ده 
باش��ید، به احتمال زیاد در طول 
ماه آینده و ش��اید کمی بعد از آن 
س��رعت خود را کاهش می دهید، 
اما با گذشت زمان مجددا به عادات 
گذش��ته در رانندگ��ی باز خواهید 
گشت. به همین ترتیب سوگیری 
آش��ناگرایی موجب می ش��ود که 
س��رمایه گذاران به ش��رایط فعلی 
ب��ازار خواه مثب��ت و خواه منفی، 
بیش از حد واکنش نش��ان دهند. 
حباب ش��رکت های تکنولوژی در 
اواخر دهه 1990، مثال روشنی از 
این پدیده است. )پمپین، 1963؛ 

ترجمه بدری، 1388(

سعید پور احمدی
کارشناس بازار سرمایه

محمدمهدی جمشیدیان
کارشناس بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
کارشناس بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

بسیاری از سرمایه گذاران از 
سنگینی بار اطالعاتی در رنج هستند 
و اغلب متوجه نیستند که آنها فاقد 

آموزش و تجربه کافی برای پاالیش 
و تفسیر خیل انبوه داده ها هستند. 
سرمایه گذاران اغلب بیش از آنچه 

واقعا هستند، خود را مجهز به 
اطالعات صحیح و دقیق می بینند

با توجه به رشد روزافزون سایت ها و شبکه های 
اجتماعی و ظهور پدیده اخیر بازار س�رمایه که 
نگارن�ده از آن ب�ه تلگرام ب�ازی بورس بازه�ا یاد 
می کن�د، طی�ف وس�یعی از س�رمایه گذاران در 
تصمیمات س�رمایه گذاری خود دچار س�وگیری 
رفتاری آش�نا گرایی یا تمایل در دس�ترس بودن 

ش�ده اند. درحالی که بخش عمده ای از اطالعات 
دریافت�ی س�رمایه گذاران، دارای دقت و صحت 
کاف�ی نب�وده و مبتن�ی ب�ر عقای�د نامتجانس و 
اطالعات ناکافی اس�ت. س�وگیری آش�ناگرایی 
موجب می ش�ود که اف�راد در میان جنجال های 
رس�انه ای، عکس العمل درس�تی نس�بت به این 
اطالعات بروز ندهند. بسیاری از سرمایه گذاران 
از سنگینی بار اطالعاتی در رنج هستند و اغلب 

متوج�ه نیس�تند که آنها فاق�د آموزش و تجربه 
کاف�ی برای پاالیش و تفس�یر خیل انبوه داده ها 
هستند. سرمایه گذاران اغلب بیش از آنچه واقعا 
هستند، خود را مجهز به اطالعات صحیح و دقیق 
می بینند. در این مقاله با این س�و گیری رفتاری 
ک�ه می توان�د نتایج مخ�رب و زیان باری را برای 
س�رمایه گذاران به ارمغان بیاورد بیش�تر آش�نا 

می شویم. 
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سال ها پیش وقتی ادیسون برای نخستین 
بار توانست نور الکتریکی را اختراع کند حتی 
فکرش را هم نمی کرد امروزه بعد از گذشت 
نزدیک به یک و نیم قرن، بشر بتواند این چنین 
زندگ��ی خ��ود را با ان��واع ن��ور و المپ های 

متفاوت نورانی کند. 
نور به عنوان یکی از منابع مهم برای زندگی 
بش��ر سال هاست مورد توجه بس��یاری افراد 
قرار گرفته و رش��دی تصاعدی را طی کرده 
تا به شکل امروزی خود درآید و انواع نورهای 
رنگی و س��فید، ضعیف و ق��وی، جهت دار و 
پراکنده را تقدیم بش��ر کند. اما انسان امروز 
تنها ب��ه گرفتن نور و روش��ن کردن محیط 
اط��راف خود قان��ع نبود و س��ال های زیادی 
وقت گذاشت تا بتواند باکیفیت ترین نورها را 
باکمترین هزینه ها و کمترین آسیب ها از آن 

خود کند. 
تا س��ال ها پیش در خانه ه��ا و خیابان ها، 
ش��رکت ها و کارخانه ه��ا همگ��ی از ان��واع 
به��ره  زردرنگ��ی  تخم مرغ��ی  المپ ه��ای 
می گرفتن��د که ه��م گرمای زی��ادی تولید 
می کرد و هم برق بیش��تری مصرف می کرد 
همچنین کارشناس��ان معتقد بودند تشعشع 
ای��ن نوره��ا ب��رای چش��م و بدن انس��ان و 
همچنی��ن محیط زیس��ت ب��ه دلی��ل وجود 
پرتوهای مادون قرمز و فرابنفش مضر اس��ت 
از ای��ن رو تولیدکنندگان و فعاالن عرصه نور 
و روشنایی به س��مت المپ های LEDروی 

آوردند.
LEDها از دهه های گذشته در الکترونیک 
عموما برای نمایش خاموش یا روش��ن بودن 
نمایش��گرها در وس��ایل و ماشین آالت مورد 
اس��تفاده قرار می گرفتند، اما در حال حاضر 
تع��دادی از اینLEDه��ا را در کنار هم قرار 
می دهن��د و درون ی��ک محفظه شیش��ه ای 
گذاش��ته تا ن��ور را در جهت خاصی متمرکز 

و ایجاد روشنایی کنند. 
تولیدLEDه��ا  ابتدای��ی  س��ال های  در 
بزرگ ترین مشکل مربوط به رنگ آنها بود. اما 
اکنون به آسانی با تغییر در ساختار فیزیکی 
و مواد تشکیل دهنده LED، نور در رنگ ها و 
شدت های مختلف و با طول موج مشخص با 
رنگ کامال خالص تولید می شود و همان طور 
که می بینید در گوش��ه و کن��ار زندگی های 
امروز تماما از این المپ ها استفاده می شود. 

مزایااززبانصاحبنظران
در گزارش امروز قصد داریم وضعیت بازار 
و ش��رایط س��رمایه گذاری در ی��ک کارخانه 
تولیدکننده انواع المپ های LEDرا بررسی 
کنی��م. برای این منظور به س��راغ س��ازمان 
به��ره وری ان��رژی ای��ران رفته ای��م، یکی از 
مسئوالن این سازمان از مزایای این المپ ها 
نس��بت به انواع دیگر آن به »فرصت امروز« 
می گوی��د: مهم تری��ن دلیل تمای��ل دولت و 
مردم به این المپ ها به دلیل مزایای بسیاری 
است که این المپ ها نسبت به انواع قدیمی 
آن دارن��د و ب��ا وجود قیم��ت باالتر و صرف 
هزینه های بیش��تر اما همچنان دولت تالش 
می کند المپ ه��ای LEDرا به صورت کامل 
جایگزین المپ های رش��ته ای، بخار جیوه و 
بخار سدیم کند. از جمله این مزایا موارد زیر 

را می توان نام برد: 

ط��ول عمر ب��اال که نخس��تین و ش��اید 
  LED مهم ترین فاکتور، طول عمر المپ های
باشد. المپ های LED طول عمری بین 50 
تا 60 هزار س��اعت دارند. همچنین کیفیت 
نور خروجی نس��بت به س��ایر انواع المپ ها 
در س��طح باالتری ق��رار می گیرد. س��رعت 
 ب��اال ب��رای خاموش و روش��ن ش��دن که به 
)Response Time( مع��روف اس��ت، در 
واقع المپ ه��ای LED به محض رس��یدن 
ولتاژ به آنها روش��ن می ش��وند ولی به عنوان 
مثال المپ ه��ای متال هالید زمان��ی بالغ بر 
پن��ج دقیقه الزم دارند تا به حداکثر نور خود 
برس��ند و بع��د از خاموش ش��دن هم زمان 
مش��ابهی الزم اس��ت تا نور آنها کم ش��ده و 
خاموش ش��وند حتی بعد از خاموشی دیگر 

ف��ورا روش��ن نمی ش��وند چراکه 
المپ گرم کننده و سنسور داخل 
المپ اجازه روش��ن کردن مجدد 
المپ را تا زمانی که المپ س��رد 
نش��ده نمی دهد که حدودا س��ه 
دقیقه طول می کش��د تا سنسور 
اجازه ورود ولتاژ را بدهد و بعد از 
آن چهار تا پنج دقیقه زمان الزم 
است تا به حداکثر نور خود برسد. 
میزان مصرف انرژی برق کمتر 

از دیگر مزیت های این نوع المپ هاس��ت که 
مورد توجه بس��یاری از مصرف کنندگان قرار 
گرفته است. جالب است بدانیدLEDها هم 
قابلی��ت تغذیه با جری��ان AC و هم جریان 
DC با مص��رف کم را دارند، یعنی می توانند 
از منابع انرژی خورشیدی یا باتری نیز جهت 

تامین نیروی خود استفاده کنند. 
همچنین در سایر انواع المپ ها طول عمر 
المپ تابعی از تعداد روشن و خاموش کردن 
المپ هاس��ت درحالی که طول عمرLEDها 
تنها به مدت زمان روشن ماندن بستگی دارد. 

تنظیم ش��دت نور و تنظیم زاویه تابش از 
دیگر امکانات و برتری های LEDها نس��بت 
به س��ایر انواع المپ ها است که در موزه ها و 
اماکن خاص می تواند بسیار قابل توجه باشد. 

حمایتسازمانبهرهوریانرژی
این عضو سازمان درخصوص حمایت هایی 
که سازمان بهره وری انرژی از تولیدکنندگان 
به عمل می آورد، می گوید: سازمان بیشتر از 
اینکه بتواند کمک مالی یا تس��هیالتی را در 
اختیار فعاالن قرار دهد، حمایت های معنوی 
و علمی خود را در اختیار این افراد می گذارد 
به گونه ای که در بحث شروع سرمایه گذاری و 
راه اندازی کارخانه به فعاالن مشاوره و کمک 
می دهی��م، همچنین در بحث آگاه س��ازی و 

تبلیغات و ترغیب مردم به س��مت اس��تفاده 
از این المپ ها س��ازمان تالش های بسیاری 
کرده اس��ت به ع��الوه برندهایی که به تایید 
س��ازمان از نظر س��اخت و کیفیت برسند را 
از طریق س��ایت و مجراهای دیگر معرفی و 

تبلیغ می کند. 

فرصتهایسرمایهگذاری
دالیل بسیاری وجود دارد که سرمایه گذاری 
در تولی��د انواعLEDه��ا را به صرف��ه جل��وه 
می دهد، یکی از مهم ترین این دالیل، گرایش 

ش��دید مصرف کنندگان خانگی و همچنین 
کارخانه ها، دولت و شهرداری ها برای استفاده 
از این المپ ها به دلیل مزیت های گفته شده 
است به گونه ای که در سال های اخیر بیش از 
50 درصد المپ های LEDجایگزین س��ایر 
انواع المپ ها ش��ده اند و این مصرف یک سیر 
صع��ودی را می پیماید. به عالوه میزان باالیی 
از این المپ ها در س��ال های گذشته در انواع 
و اشکال متفاوت از کشورهایی مانند چین و 
ترکیه وارد کشور شده اند که براساس نیاز بوده 
اس��ت. از این رو اگر در داخل کشور تولید را 
باالتر ببریم دیگر لزومی هم به واردات نخواهد 
بود و تولیدات داخل پاس��خگوی نیاز کش��ور 
خواهد بود. از دیگر فرصت های این کسب و کار 
می توان ب��ه قابلیت و انعط��اف اینLEDها 
اش��اره کرد که می تواند خروجی را 
براساس س��لیقه و نیاز مشتری به 
دس��ت آورد به گونه ای که با تغییر 
چیدمانLEDها به راحتی می توان 
در ش��کل و ش��مایل نهایی المپ 
تغییر ایجاد کرد تا براساس خواسته 

مشتری باشد. 

سرمایههایالزم
ب��رای راه اندازی ی��ک کارخانه 
تولی��دی که انواع المپ های LED  را تولید 
کند، میزان و مبلغ س��رمایه گذاری با توجه 
به نوع تولید و میزان تولید به شدت متفاوت 
اس��ت و نمی توان مبلغ مش��خصی برای آن 
در نظ��ر گرفت، اما نکت��ه جالب که می توان 
به آن اش��اره کرد این است که ماشین آالت 
تولی��د الم��پLED به صورت خ��ط تولید 
ک��ه مجموعه ای از کل ماش��ین آالت اس��ت 
وارد می ش��ود، یعنی به صورت یکجا توس��ط 
ماشین سازان متخصص در این مورد ساخته 
و تحویل می ش��وند به گون��ه ای که متقاضی 

اج��رای طرح، نی��ازی به س��فارش تک تک 
ماش��ین ها برای ساخت نداش��ته بلکه خط 
تولید کام��ل را با ظرفی��ت موردنظر جهت 
ساخت س��فارش می دهد. اصلی ترین مجوز 
م��ورد نیاز جهت ورود ب��ه این عرصه، پروانه 
بهره برداری اس��ت که توس��ط وزارت صنایع 
ارائه می شود. همچنین سازمان ملی استاندارد 
هم جزو س��ازمان هایی اس��ت که بر فعاالن 
 ای��ن عرصه و تولیدات آنه��ا نظارت می کند. 
در مجم��وع می توان گفت کمینه مبلغ برای 
ورود به این س��رمایه گذاری 5 میلیارد تومان 
با زمینی به متراژ هزار متر در ش��هرک های 
صنعتی و مناطق ویژه برآورد می ش��ود. این 
مبلغ می تواند تا سقف 30میلیارد هم در نظر 
گرفته شود که میزان تولید بیشتری با تنوع 

بهتری در انواع مختلف را خواهد داشت. 

سرمایهگذارانخارجی
در ح��ال حاضر کارخانه های بس��یاری در 
مناط��ق مختلف کش��ور در ح��ال تولید این 
المپ ه��ا هس��تند درحالی که س��رمایه گذار 
برخی از این کارخانه ها افرادی ایرانی نیستند 
و توس��ط س��رمایه گذاران خارج��ی مدیریت 
می ش��وند، آخرین نمونه آن که مورد توجه و 
حمای��ت دولت هم ق��رار گرفت یک مجتمع 
صنعت��ی بود که توس��ط س��رمایه  گ��ذاران 
کانادایی به  منظور تولید المپ های کم مصرف 
»LED« در شهرستان نهاوند احداث شد. فاز 
اول این طرح با اعتبار اولیه 40 میلیارد تومان 
و اشتغال زایی 400 نفر عملیاتی شد. این طرح 
که در قالب طرح ملی در 100 هکتار از اراضی 
ملی روس��تای شادمانه از توابع بخش مرکزی 
شهرستان نهاوند احداث شد تولید المپ  های 
روشنایی متداول در کلیه بخش های خانگی، 
اداری، تج��اری، صنعت��ی، معاب��ر، خیابانی، 
تزیینی، محیطی، پارکی و نمایشگرها را دارد. 

سرنخ

پلههاییکهمیفهمند
کالفاول

چن��د روز پیش در یکی از مراکز خرید قصد داش��تم 
که به طبقه باالتر بروم، به س��مت پل��ه برقی که رفتم 
فکر کردم خاموش اس��ت و با ناراحتی خواستم از پله ها 
باال بروم اما به محض اینکه پایم را روی نخس��تین پله 
گذاش��تم پله برقی روشن ش��د و شروع به حرکت کرد. 
این اتفاق برایم جالب بود و بعد از بررسی از مدیر پاساژ 
متوجه شدم که این پله ها مجهز به نوعی سنسور است 
که در حالت عادی وقتی کسی روی پله نیست پله ها در 
حالت انتظار یا به اصطالح استندبای قرار دارند و به نظر 
خاموش می آید و به محض اینکه وزنی باالی پنج کیلو را 
حس می کند شروع به حرکت کرده و حتی وقتی حس 
کند تعداد نفرات بیشتری روی پله ها ایستاده اند، سرعت 
پله افزایش می یابد و در نهایت در مقصد وقتی وزن روی 
پله تخلیه ش��د مجددا به حالت انتظار بر می گردد. ایده 
استفاده از این سنسورها در تمامی پله برقی ها می تواند 
باعث صرفه جویی بسیاری ش��ود چرا که پله های برقی 
در حالت عادی برق زیادی مصرف می کنند و عموما در 
مکان های خصوصی مثل پاساژها و ساختمان های اداری 
به دلیل مصرف باالی برق و همچنین استهالک زیاد بر 
اثر حرکت مدام و 24س��اعته، هزینه های بسیاری برای 
صاحبان به بار می آورند و اگر فردی در تولید سنس��ور 
برای پله ها س��رمایه گذاری کند به زودی می تواند تمام 
پله برقی ها را مجهز کرده و  ش��دت مص��رف برق آنها و 
میزان استهالک را کاهش دهد و صاحب یک کسب و کار 
پر رونق و پرمصرف باشد چراکه این تجهیزات در بسیاری 

از پله برقی های داخلی استفاده نمی شود. 

کالفدوم

با وجود تحریم ها و مشکالتی که برای قیمت نفت و 
صادرات آن به وجود آمد، در طی چند سال اخیر دولت 
تالش می کند تا وابس��تگی خود را به نفت خام کاهش 
دهد. از این رو حمایت های الزم را از س��ایر حوزه ها در 
حد امکان به عمل می آورد تا با تقویت و رش��د س��ایر 
صنای��ع و حوزه ها در این عرص��ه هرچه موفق تر عمل 

کند. 
توسعه پاالیشگاه های قدیمی و احداث پاالیشگاه های 
جدی��د و تولی��د فرآورده ها یکی از برنامه هایی اس��ت 
ک��ه دول��ت به ش��دت روی آن تمرکز کرده و ب��ا انواع 
حمایت ه��ای م��ادی و معنوی در تالش اس��ت تا این 
عرصه را هرچه بیش��تر گسترش دهد. در همین راستا 
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس در خبری خواستار 
تقویت برنامه توسعه پاالیشگاه های کشور به خصوص در 

مقیاس کوچک با مشارکت بخش خصوصی شد. 
عباس قائد رحمت، با اشاره به وضع تحریم ها و قیمت 
جهانی نفت اظهار کرد: باید برنامه توسعه پاالیشگاه ها 
در کش��ور تقویت ش��ود تا از وابس��تگی ب��ه صادرات 
نفت خام کاس��ته ش��ود. برای تحقق این امر س��اخت 
پاالیشگاه های کوچک راهگشاست، بنابراین باید بخش 

خصوصی را تشویق کرد. 
م��ا هم در ای��ن کالف به عالقه مندان ب��ه این حوزه 
و همچنی��ن فع��االن این حوزه پیش��نهاد می دهیم با 
بهره گیری از حمایت های دولت، در توس��عه یا احداث 

پاالیشگاه سرمایه گذاری کنند. 

خبر

LEDگزارشیازوضعیتسرمایهگذاریدربازارتولیدالمپهای

چراغ زندگی تان روشن

دالیل بسیاری وجود دارد که سرمایه گذاری در تولید انواع
LEDها را به صرفه جلوه می دهد، یکی از مهم ترین این 
دالیل، گرایش شدید مصرف کنندگان خانگی و همچنین 

کارخانه ها و... برای استفاده از این المپ ها است به گونه ای 
LED که در سال های اخیر بیش از 50 درصد المپ های

جایگزین سایر انواع المپ ها شده اند و این مصرف یک سیر 
صعودی را می پیماید

سرمایه های آموختنی

تجربهه�ایکارآفرین�انوس�رمایهگذارانباس�ابقهوموفقهمیش�ه
میتواندچراغروش�نیبرایش�روعراهپرتالطمس�رمایهگذاریباش�د،
ازای�نروازکارآفرین�انموف�قدنی�ااینس�والمهمپرس�یدهش�ده:
»آرزومیکردیدقبلازش�روعکسبوکارتانچهتجربههاییکسبکرده

بودید؟«
دراینبخشهرروزپاس�خیکیازاینکارآفرینانرانقلمیکنیمتا

سرمشقراهتانقراردهید...

زندگیدوش�انسبهش�مادادهاس�ت:یکیاینک�هتغییراتیب�زرگدردنیابه
وجودآوریدودیگریاینکهتغییراتیکوچکدرکس�انیکهدوستشاندارید.
ه�ردویاینهاش�انسهایفوقالعادهایهس�تندوفرام�وشنکنیدکهفرصت
ش�مابس�یارکوتاهاس�توخیلیزودت�رازآنچیزیکهتصورکنی�دبهپایان

خواهدرسید.

لریپیج
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مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
سیس��تان و بلوچستان گفت: دس��تیابی به رشد مطلوب 
سرمایه گذاری صنعتی از سیاست های کلی بخش صنعت 

استان سیستان و بلوچستان محسوب می شود. 
ب��ه گزارش تس��نیم و به نقل از روابط عمومی س��ازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان، جواد 
میر اظهار داش��ت: این اس��تان از لحاظ صنعت��ی در گروه 
اس��تان های توس��عه نیافته قرار دارد که با اقدامات صورت 
پذیرفته و سیاست های کلی این بخش و ایجاد زیرساخت ها 
و ایج��اد صنایع م��ادر، رفع مش��کالت واحدهای صنعتی 
و توج��ه ویژه دولت در بخش صنعت ش��رایط را به منظور 
سرمایه گذاری مناسب کرده است. وی افزود: منابع دریایی 
و شیالت و صنعت کشتی، شناور و لنج  سازی جنوب استان 
و کارخانج��ات متعدد تن ماهی در جنوب اس��تان از دیگر 
امکانات توسعه صنعتی است که می تواند زمینه ساز ایجاد 
صنایع شیمیایی و صنایع دریایی به شمار آید. معاون امور 
صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان 
گفت: منابع معدنی از جمله قابلیت های توسعه صنعت است 
و بس��یاری از معادن می توانند عملکرد فرامنطقه ای داشته 
و منبع خوبی برای تولید مصالح ساختمانی نیز باشند که 

این رش��ته صنعتی عالوه بر اشتغال زایی در افزایش درآمد 
منطقه تاثیر بس��زایی دارد. وی به اقدامات و سیاست های 
کلی در زمینه بخش صنعت اش��اره کرد و افزود: دستیابی 
به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای 
صنعتی دانش محور، افزایش ت��وان رقابت پذیری، افزایش 
بهره وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و س��رمایه، ارتقای 
س��طح فناوری صنایع و دستیابی به فناوری های پیشرفته 
و راهبردی، بهره گیری از مزیت های نس��بی موجود، رشد 
مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتی، ایجاد خوشه های 
صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و پیوند 
آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقای توان 
رقابتی )خوشه صنایع شیالت چابهار( از جمله سیاست های 
کلی در بخش صنعت استان به ش��مار می آید. معاون امور 
صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان 
با اشاره به فرصت های اشتغال زایی در بخش صنعت، عنوان 
کرد: وجود ظرفیت های خالی تولید در واحدهای صنعتی 
موجود، امکان توسعه واحدهای موجود، تکمیل طرح های 
نیمه تمام، اجرای طرح های جدید صنعتی، راه اندازی مجدد 
واحدهای متوقف از جمله برنامه هایی است که پیگیری شده 
و موجبات ایجاد فرصت های اشتغال را به وجود خواهد آورد. 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
ارس گفت: برنامه ریزی های الزم برای تبدیل این منطقه 
به مرکز صادرات محصوالت کشاورزی گلخانه ای انجام  
شده اس��ت. به گزارش موج، ابراهیم باقرزاده با اشاره به 
احداث مجتمع گلخانه ای با وس��عت 50 هکتار در این 
منطقه افزود: این مجتمع گلخانه ای با س��رمایه گذاری 
یکه��زار و 377 میلی��ارد ریال��ی بخ��ش خصوصی و با 
هدف تولید ساالنه 12 هزار و 700 تن انواع محصوالت 
کشاورزی گلخانه ای و اشتغال زایی 96 نفر در منطقه آزاد 

ارس در حال احداث است. 
باقرزاده همچنین از آغ��از تولید محصوالت در هفت 
واحد تازه احداث مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری ارس 
خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری تمام واحدهای این 
مجتمع تولید خود را شروع خواهند کرد. وی رونق تولید 
و صادرات و حضور در بازارهای بین المللی را هدف اصلی 
منطقه آزاد ارس عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاری ها با 
هدف تولید صادرات محور از سوی این سازمان و سازمان 

جهاد کشاورزی استان حمایت می شود. 
وی محدودیت ه��ای به وجود آمده در منابع تولید در 
بخش کشاورزی و افزایش جمعیت و نیاز به محصوالت 

کشاورزی را عوامل مهمی در موفقیت سرمایه گذاری در 
صنعت نوین کش��اورزی اعالم کرد و گفت: منطقه آزاد 
ارس به عنوان صنعتی ترین و س��رمایه پذیرترین منطقه 
آزاد ای��ران با ظرفیت های بالق��وه موجود بهترین مکان 

برای تولید و صادرات محصوالت گلخانه ای است. 
معاون اقتصادی و س��رمایه گذاری س��ازمان منطقه 
آزاد ارس، کم��ک ب��ه اقتصاد ملی، تأمین بخش��ی از 
نیاز داخل کشور، ایجاد اش��تغال پایدار و حضور فعال 
سرمایه گذاران و تولیدات منطقه در بازارهای بین المللی 
را از اهداف مهم اقتصادی این سازمان عنوان کرد. وی 
ب��ا بیان اینکه یکی از مزیت ه��ای کم نظیر این منطقه 
وجود ظرفیت های الزم برای رونق صنعت کش��اورزی 
و ایج��اد ارزش اف��زوده اس��ت، اعالم ک��رد: در حدودا 
یکه��زار و 800 هکتار باغ میوه موجود در منطقه انواع 
محصوالت کشاورزی با ش��یوه های نوین آبیاری تولید 
و روانه بازار می ش��ود. براساس این گزارش، با توجه به 
توپوگراف��ی و اقلیم خاص منطقه آزاد ارس و با در نظر 
گرفتن س��رمایه گذاری های انجام شده در زمینه انتقال 
آب و ایجاد ش��بکه های آبیاری، توسعه کشاورزی جزو 

اولویت های این منطقه قرار گرفته است. 

تبدیلمنطقهآزادارسبهمرکزصادراتمحصوالتگلخانهایرشدسرمایهگذاریازسیاستهایبخشصنعتسیستانوبلوچستان

ایرلندعالقهمندسرمایهگذاریدر
ایراناست

نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: مقام��ات ایرلندی تمای��ل زیادی به 

سرمایه گذاری اقتصادی در ایران دارند. 
ب��ه گزارش ایرنا، نماینده مردم س��اوه و زرندیه در 
مجلس شورای اسالمی، شهال میرگلوبیات با یادآوری 
س��فر هیأت پارلمانی ایران به ایرلند به ریاست دکتر 
 الریجان��ی و مثبت ارزیابی ک��ردن نتیجه آن، افزود: 
با توج��ه به دید مثب��ت مقامات مس��ئول ایرلندی 
نس��بت به نتیج��ه توافق های انجام ش��ده، تمایل به 
توس��عه روابط میان دو کشور با تکیه بر تقویت نقاط 

مشترک اقتصادی و سرمایه گذاری زیاد است. 
وی افزود: جلسات دوجانبه ای میان هیأت پارلمانی 
ایران و نمایندگان مجلس ایرلند درخصوص مباحثی 
پیرامون کش��اورزی، لبین��ات، دام، دارو و تجهیزات 

پزشکی برگزار شد. 
وی ب��ا یادآوری مالق��ات و گفت وگو با وزرای امور 
خارجه، اقتصاد، دفاع و کشاورزی ایرلند، یادآور شد: 
هی��أت پارلمانی ایران همچنی��ن بازدیدی از یکی از 
مراکز دامداری، تولید و بسته بندی گوشت داشت که 

در این خصوص تجربیات خوبی کسب شد. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: برای توسعه روابط پارلمانی 
و ت��داوم آن قرار ش��د در آینده نزدی��ک گروهی از 
نمایندگان مجلس ایرلند که اغلب وزیر هس��تند به 
ایران دعوت شوند تا روند اجرایی شدن دستاوردهای 

این سفر ادامه یابد. 
در سفری که هیأت پارلمانی ایران به ایرلند داشت 
برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری های پارلمانی، 

گفت وگوهای سودمندی انجام شد. 

شکوفهمیرزایی
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روش های جذب سرمایه برای یک 
ایده

اگر ای��ده ای دارید اما هیچ پولی برای رس��اندن 
ای��ده ب��ه مرحل��ه تولی��د نداری��د، راه هایی پیش 
رویتان هس��ت. البته اغلب این راه ها در کشورهای 
پیش��رفته در قالب ه��ای مختلف ایجاد ش��ده اند، 
اما دسترس��ی به این امکان ه��ا در همه جای دنیا 
مقدور نیس��ت. در عوض در کشورهایی که راه های 
مدنی به روی تامین س��رمایه بسته است، دولت ها 
کمک هزینه های��ی برای این کار تخصیص داده اند. 
ام��ا راه های مدنی در این مورد هم مثل بس��یاری 
از م��وارد دیگر جذاب ترند و ایده ها را از وابس��تگی 
و سفارش��ی ش��دن دور می کنند. در بس��یاری از 
نقاط بدون داش��تن س��رمایه نمی شود قدم از قدم 
برداش��ت. اما بعضی راه ها در جهان امتحان شان را 

پس داده اند. 

کمک هزینه  های دولتی
در بعضی از کشورها برای نخبگان و مخترعان و 
کس��انی که برای به نتیجه رسیدن ایده هایشان به 
پول نیاز دارند وام ها و امکاناتی در نظر گرفته شده 
است. در ایران هم نخبگان از طرف بعضی از نهادها 
مثل س��ازمان پژوهش های علم��ی و صنعت، بنیاد 
ملی نخب��گان و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری از تس��هیالتی مث��ل وام بالعوض برای 
نوآوری بهره مند می ش��وند. اما این کمک هزینه ها 
محدودند و هر کسی شرایط دریافت آنها را ندارد. 
اما جدا از چنی��ن کمک هایی، راه های دیگری هم 
برای تامین مالی پروژه های خوب پیدا شده است. 

جمع سپاری
یکی از ش��یوه های معم��ول تامین س��رمایه در 
جهان جمع س��پاری یا crowdfunding اس��ت 
که توسط سایت های مشهوری مثل کیک استارتر 
انجام می ش��ود. به ای��ن ترتیب ک��ه صاحب ایده، 
طرحش را ب��رای مخاطبان ش��رح می دهد تا نظر 
آنها را برای کمک در سرمایه گذاری جلب کند. اما 
س��رمایه گذار در این پروژه ها یک نفر نیست، بلکه 
ده ها نفری هس��تند که هر ی��ک تصمیم می گیرند 
مبلغی را برای تحقق پروژه ای  که برایش��ان جذاب 
بوده اهدا کنند. اما این اهدا بی دلیل نیست و برای 

آنها مزایایی در آینده خواهد داشت.
 ای��ن مزایا طب��ق مدل ه��ای مختلفی ب��ه آنها 
تعل��ق می گی��رد. در یکی از مدل ه��ا، بعد از تولید 
محص��ول تک ت��ک س��رمایه گذارانی که س��رمایه 
مورد نی��از را با همکاری همدیگ��ر تامین کرده اند 
در س��ود و زیان محصول ش��ریک می ش��وند. آنها 
س��هامدارانی هستند که بخش��ی از سود متعلق به 
آنهاس��ت. در مدلی دیگر، س��رمایه گذاران به ازای 
مقدار پولی که گذاشته اند، هدایایی از تولید کننده 
دریافت می کنند. این هدایا ممکن اس��ت تعدادی 
از محصول تولید شده باشد یا چیزی جز محصول 
مثل تی ش��رت و... معموال هدایا از قبل مش��خص 
و س��رمایه گذارها با علم به آنچه در آینده دریافت 

خواهند کرد، در کار مشارکت می کنند. 
در بعضی از مدل های جمع سپاری اشخاص ابتدا 
فق��ط اعالم می کنند که قصد پرداخت سهم ش��ان 
را دارن��د اما ت��ا زمانی که اعالم ها ب��ه میزان مورد 
نیاز برای تولید نرس��یده پولی رد و بدل نمی شود. 
ب��ه این ترتیب ضرری هم در می��ان نخواهد بود و 
اگر محصول به اندازه کافی س��رمایه تامین نکرد تا 

تولید شود، کسی پولی از دست نداده است. 
در ایران سایت هایی ایجاد شده اند که مدعی آغاز 
جمع سپاری ایرانی هستند اما هنوز چنین شیوه ای 
رواج پیدا نکرده است و جلب اعتماد کاربران ایرانی 
برای مش��ارکت در این طرح ها کمی دشوار به نظر 

می رسد. 

شتاب دهنده ها
اس��تارتاپ ها یا کس��ب و کارهای نوپایی که اغلب 
در ح��وزه فناوری طراح��ی می ش��وند، می توانند 
روی کمک ش��تاب دهنده ها حس��اب کنن��د. البته 
اگر ایده اولیه ش��ان آن قدر ناب باشد که به مراحل 
بع��دی و رقابتی راه پیدا کنند. ش��تاب دهنده ها یا 
اکس��لریتورها س��ازمان های س��رمایه گذار هستند 
ک��ه روی ایده های خوب ک��ه از میان چندین ایده 
انتخ��اب می کنن��د، س��رمایه گذاری می کنند و به 
برگزی��دگان آنها کمک هزینه ای برای رس��یدن به 
مرحله تولی��د پرداخت می کنن��د. در واقع پول از 

آنهاست و کار از صاحب ایده.
 البته عالوه بر کمک هزینه مالی، تامین امکانات 
م��ورد نیاز از مکان گرفته تا ل��وازم مورد نیاز برای 
انجام پروژه و رس��یدن ت��ا مرحله آخر آن هم جزو 
وظایف آنهاست. به این ترتیب آنها در سود و زیان 
بعدی محصول س��هیم می ش��وند و از آنجا که این 
محص��ول را از می��ان تعدادی ای��ده دیگر انتخاب 
کرده اند به س��ودآوری آن اطمین��ان دارند و آن را 
متعلق به خودش��ان می دانند. پ��س موفقیت ایده 
موفقیت آنهاست و برایشان سود به همراه دارد. در 
واقع آنها به شریک صاحب ایده تبدیل می شوند و 

در تمام مراحل بعدی حضور دارند. 
در ایران توس��عه دهنده های معدودی مش��غول 
فعالیت هس��تند که نوپا محسوب می شوند و هنوز 
مش��خص نش��ده اس��ت بازدهی حمایت هایش��ان 
از ایده ه��ا چگون��ه خواه��د ب��ود. از ط��رف دیگر، 
بس��یاری از صاحب��ان ایده با آنها آش��نایی ندارند 
و حلق��ه وصل��ی می��ان آنه��ا و ش��تاب دهنده ها 
ش��کل نگرفت��ه اس��ت. بنابراین ایده ه��ای زیادی 
 نیس��تند که از این طریق حمایت شده و به تولید 
رسیده باش��ند. اما مسابقاتی که ش��تاب دهنده ها 
ایران��ی برگ��زار کردن ش��ان را ش��روع کرده اند به 
جریان افتاده و ممکن است در آینده نتایج جالبی 
در بر داشته باشد. همه چیز بستگی دارد به اینکه 
ایده هایی که از نظر ش��تاب دهن��ده خاص و ناب 
شناخته شده  و برای سرمایه گذاری انتخاب شده اند 
از نظر دیگران هم ایده هایی شایس��ته توجه باشند 

یا نه. 

دنی�ای ایده ه�ا گاهی عجیب می ش�ود؛ ای�ده ای س�اده که حتی 
ممک�ن اس�ت احمقانه و بدیهی ب�ه نظر برس�د، میلیاردها دالر پول 
ب�رای صاحب�ش به هم�راه می آورد و ای�ده ای دیگر مورد اس�تقبال 

ق�رار نمی گیرد و در نطفه خفه می ش�ود. بعضی ایده ها هم اصال تازه 
نیس�تند اما انگار تازه به گوش رس�یده اند و اهمیت شان درک شده 
اس�ت. ایده هایی وجود دارند که ش�اید تصور شود باید صاحب شان 
را حس�ابی پولدار کرده باش�ند، اما دقیقا برعک�س، هیچ پولی برای 
صاحب ای�ده به همراه نداش�ته اند. هر چند آن قدر مهم باش�ند که 

جه�ان را تکان داده  و مس�یر زندگی اغلب س�اکنان زمین را تغییر 
داده باشند. 

با این حال نخس�تین کسی که اندیش�ه آنها را به ذهنش راه داده 
نتوانس�ته ایده اش را خوب ارائه کند و از آن پول در بیاورد. در ادامه 

بعضی از آنها را مرور می کنیم. 

دریچه

مینا عینی فر

تیم برنرز لی؛ مخترع اینترنت

ش��اید معروف تری��ن مب��دع تاری��خ ک��ه 
دربی��اورد  پ��ول  ای��ده اش  از  نتوانس��ت 
ی��ا  اینترن��ت  جهان��ی  ش��بکه   مخت��رع 
World Wide Web باش��د. حت��ی اگر 
ایده اش دید همه ما را نسبت به جهان تغییر 
داده باش��د و به کل جه��ان دیگری برای مان 
س��اخته باشد. نخستین وب س��ایت در سال 
1991 در CERN  ساخته شد و اینترنت از 
همان جا آغاز شد. اما برنرز لی به دنبال ثبت 
ایده اش نرفت و به دنبال این سهل انگاری حق 
قانونی ای هم نداش��ت. با نفوذی که اینترنت 
ای��ن روزه��ا در کل جهان دارد، می ش��ود او 
را یک شکس��ت خورده بزرگ قلم��داد کرد. 
البته خودش نظر دیگری داش��ت. او معتقد 
بود اختراعش باید برای همه رایگان باش��د و 

آزادانه در دسترس قرار بگیرد. 
الزلو بیرو؛ مخترع خودکار

در 1938 الزل��و بی��رو بع��د از اینک��ه از 
دس��ت خودکار جوهری قدیمی اش به ستوه 
آم��ده بود، خ��ودکاری با نوک توپی ش��بیه 
خودکارهایی را که امروز اس��تفاده می کنیم 
ثبت ک��رد. بی��رو در 1945 اش��تباه کرد و 
حقش را به مارس��ل بیچ واگذار کرد. کس��ی 
که شرکت بیک را تاسیس کرد و تمام درآمد 
ناشی از اختراع این خودکار را از آن خودش 
ک��رد. تا به حال 100 میلی��ارد خودکار بیک 

فروخته ش��ده اس��ت که الزلو بیرو در سود 
هیچ کدام از آنها شریک نبوده است. شاید هم 
او تنه��ا یک ایده پرداز خوب بود و هیچ وقت 

آدم تولید نمی شد. 

میخاییل کالشنیکف؛ مخترع اسلحه 
میخایی��ل کالش��نیکف در س��ال 1947 
اس��لحه AK-47  را تولی��د ک��رد که تصور 
می ش��ود بیش از 100 میلی��ون از آن تا به 
حال تولید ش��ده باش��د. البته این اسلحه را 

ش��رکت رس��می تولید کننده اش ثبت کرده 
است؛ کاری که کالشنیکف انجام نداد و گفت 
این اسلحه را برای صالح مملکتش ساخته و 
دنبال پول نیست. حاال کسی چندان مطمئن 
نیست که او به هدف اصلی اش رسیده باشد و 
این اسلحه جز ویرانی و جنگ چیزی نصیب 

کشور او و باقی کشورها کرده باشد. 

دایسوکه اینو؛ مخترع دستگاه کارائوکه
این ژاپنی اهل کسب و کار کسی است که 
دس��تگاه کارائوکه را س��اخت. ابزاری که به 
مبتدی های عالقه مند به خواندن امکان این 
را می دهد که موقع پخش موسیقی بی کالم 
اش��عارش را بخوانند و حس خوانندگی پیدا 
کنند. او هم هیچ وقت طرحش را ثبت نکرد 
و بنابرای��ن از آن نفع��ی نبرد. ن��ه از فروش 
آن و ن��ه از میلیون ها برنامه و نمایش��ی که 

اجرایشان با وجود آن ممکن شد. 

کریستوفر کوکرل؛ مخترع هوور کرفت

سر کریستوفر کوکرل نشان شوالیه را برای 
ابداعات بی ش��مارش دریافت کرده اس��ت. از 
جمل��ه ابداع هوور کرفت یا وس��یله نقلیه ای 
که با کمک یک تش��ک ب��ادی برای حرکت 
روی زمی��ن و آب و س��طوح دیگری مثل یخ 
و گل کاربرد دارد. او نخستین بار این ایده را 
با استفاده از یک جارو برقی و دو قوطی فلزی 
پیاده کرد. همان طور که ایده اش را گسترش 
می داد، مجبور شد بعضی از وسایلش را برای 
تامین هزینه مورد نیاز کارش بفروشد. باوجود 
ثب��ت ایده اش، او مجبور ش��د س��ال ها برای 
دریافت پول از شرکت ملی تحقیق و توسعه 
ت��الش کند که به تولید ش��دن هوور کرفت 
کم��ک کرده بود. او هم یکی از ناکامان تاریخ 
بود، چون نه تنها پولدار نش��د بلکه بخشی از 

داشته هایش را هم به حراج گذاشت. 

دوگالس انگلبارت؛ مخترع ماوس 
کامپیوتر

مخترع ماوس کامپیوتر، دوگالس انگلبارت 
در ژوییه 2013 درگذشت. نخستین بار ایده 
ماوس در سال 1968 به ذهنش خطور کرده 
بود و ثبتش هم کرد. اما حق مالکیت ایده در 
1987 تمام ش��ده بود، یعنی قبل از آنکه این 
تکنولوژی به طور وسیع مورد استفاده عموم 
ق��رار گیرد. از آن زم��ان حداقل یک میلیارد 

ماوس کامپیوتر در جهان فروخته ش��ده که 
او هیچ س��ودی از آنها نبرده است. شاید آرزو 
می کرد مردم جهان زودتر به ارزش کارش پی 

می بردند تا چیزی هم به خودش می رسید. 

رون کلین؛ مخترع کارت اعتباری
اختراع رون کلین، به هزاران ش��رکت این 
امکان را داد که میلیاردها دالر پول در بیاورند 
و طی یک چشم به هم زدن دالرهایشان را جا 
به جا کنند اما متاسفانه او خودش رنگ پول ها 

را ندید. کلین کارت اعتباری مغناطیسی را در 
سال 1968 اختراع کرد اما هرگز پول زیادی 
از ثبت این ایده به دست نیاورد.  البته مبدعان 
بعد از او، از س��اختن کارت های مش��ابه سود 
زیادی بردند. اگر کارت اعتباری برای خودش 

نان نشد برای بقیه آب شد. 

جان واکر؛ مخترع کبریت
جان واکر راه س��اده روشن کردن آتش را 
پی��دا کرد. او کبریت را س��اخت اما وقتی در 
س��ال 1820 آنها را نخستین بار تولید کرد، 
در ثبت آن س��هل انگاری کرد. این شیمیدان 
هم ایده ای مشابه مخترع اینترنت داشت و با 
این کار می خواست مطمئن شود که کبریت  
برای همه قابل دس��ترس اس��ت. شاید بهتر 
اس��ت بگوییم او هم همان اش��تباه مخترع 
اینترنت را کرد، چرا که در نهایت نه اینترنت 

رایگان شد و نه کبریت! 

الکسی پجیتنوو؛ مخترع بازی تتریس

تتریس که نمادی از نخس��تین بازی های 
کامپیوت��ری اس��ت محص��ول ذه��ن خالق 
برنامه نویس روس الکس��ی پجیتن��وو بود. او 
این ب��ازی را در س��ال 1984 موقعی که در 
آکادمی علوم USSR's کار می کرد، ساخت. 
البته بیش از یک دهه طول کشید تا او بتواند 
چیزی بابت تولیدش دریافت کند، چون حق 
و حقوق کارش در مالکیت دولت شوروی بود. 
سال ها گذشته و هنوز تتریس نوستالژیک در 
نسخه های جدید عرضه می شود و آه حسرت 

الکسی و خاندانش را بلند می کند. 

هاروی بال؛ طراح اسمایلی ها
صورتک ه��ای خندان یا »اس��مایلی«ها به 
عضو ثابت  نوش��ته ها، ایمیل ه��ا، توییت ها و 
سایر شکل های نوشته در ارتباطات دیجیتال 

تبدی��ل ش��ده اند، ام��ا آنها در واقع توس��ط 
هاروی بال اختراع ش��دند. او نخس��تین بار 
این صورتک های بیانگر احس��اس را در سال 
1963 طراحی کرد تا برای یک شرکت بیمه 
امکان افزایش تعامل با مش��تریانش را فراهم 
کند اما این نمادها از آن هدف فراتر رفتند و 
به ش��دت محبوب و رایج شدند. او هیچ وقت 
کارش را ثبت نکرد و فقط 45 دالر برای طرح 
اصلی اش گرفت. اما م��ردم دنیا هنوز آنها را 
در طراحی ه��ای مختلف دانل��ود می کنند و 

لذتش را می برند.

ایده هایی که دنیا را به هم ریختند اما برای صاحبان شان پول نیاوردند

به نام مخترع، به کام دیگران

ایده ها همیشه هم برای صاحبان شان بدون 
س��ود نبوده اند. حتی اگ��ر اول کار خنده دار و 
بی مصرف به نظر می رسیدند. حتی اگر کامال 
تصادفی به ذهن رسیده باشند. اتفاقا تعدادی 
از همین ایده های خنده دار و تصادفی بودند که 
به بخشی از زندگی ما تبدیل شده اند و حاال هر 
کس��ی آنها را می شناسد و به کاربردشان آگاه 
اس��ت. ابداعات ساده ای که اگر نبودند چیزی 
کم بود و زندگی به شکل فعلی اش نبود. گرچه 
بود و نبودشان در زمانی که هنوز فکرشان به 
ذهن یک نفر خطور نکرده بود هیچ اش��کالی 
ایجاد نکرده بود. با این حال، حاال که هستند 

میلیون ها دالر پول ساخته اند. 

فریزبی
واقعا در زندگی هیچ کس نقش��ی حیاتی 
ایفا نمی کند اما آیا کسی هست که از بازی 
کردن با این بش��قاب پرنده لذت نبرد؟ یک 
پالستیک گرد ساده که کامال اتفاقی اختراع 
ش��د. والت��ر فردریک موریس��ون در 1948 
فریزب��ی را اختراع کرد. ای��ن ایده وقتی به 
ذهنش رسیدکه همس��رش برای گذراندن 
وقت در یک قوطی فلزی را پرت می کرد. او 
اول اسم محصولش را بشقاب پرنده گذاشت 
و بعدا اسمش شد پلوتو پلتر. در سال 1957 
ش��رکت اس��باب بازی »وام او« این ایده را 
خرید و وارد بازار کرد. بنابراین اسمش شد 
فریزبی که اشاره ای به قنادی فریزبی داشت 
که دانش��جویان از آلومینی��وم کیک هایش 
برای بازی فریزبی اس��تفاده می کردند. فقط 
در سال 2012 بیش از 300 میلیون فریزبی 

در جهان فروخته شد. 

هوال هوپ 
این حلقه گرد پالستیکی که فقط به درد 
تفریح و ورزش کمر می خورد توسط شرکت 
اس��باب بازی »وام او« ساخته شد. منشا ایده 

از آنج��ا ب��ود که یک نفر در اس��ترالیا دیده 
ب��ود بچه ه��ا ب��ا حلقه هایی از چ��وب بامبو 
ب��ازی می کنند. تنها طی دو س��ال بیش از 
100 میلیون هوال ه��وپ در جهان فروخته 

شد. 

کاغذهای یادداشت چسبان
اب��داع کاغذهای یادداش��ت چس��بی که 
اغلب زرد رنگ هستند هم تقریبا شانسی و 
بدون برنامه قبلی اتفاق افتاد. دکتر اسپنس 
س��یلور محققی بود که مش��غول کار کردن 
روی پروژه ای بود تا بتواند به یک چس��بنده 
خیلی قوی دس��ت پیدا کن��د. البته ابداع او 
چن��دان مورد اس��تفاده ق��رار نمی گرفت تا 
اینک��ه یک نفر دیگر تصمی��م گرفت از آن، 
طور دیگری اس��تفاده کند. وقتی آرت فرای 
مش��غول کار کردن در دفترش بود از دست 
کاغذهای یادداش��تی که از ال به الی کتابش 

ب��ه زمی��ن می ریختند و صفحات��ی که گم 
می شد به ستوه آمده بود. ناگهان ایده ای به 
ذهنش رسید و فهمید که می تواند به جای 
کاغذه��ای معمولی از کاغذهای چس��ب دار 
اس��تفاده کند. حاال کاغذها با چس��ب دکتر 
س��یلور قابل اعتمادتر بودند و با یک حرکت 
پخش زمین نمی شدند. در سال اول ساخت 
کاغذها یعنی 1974 این کاغذهای چس��بی 
2 میلی��ون دالر فروختند. در س��ال 2012 

فروش کاغذها به یک میلیارد دالر رسید. 

چسب زخم
چس��ب زخ��م در س��ال 1920 توس��ط 
ارل دیکس��ون اخت��راع ش��د. محقق��ی که 
بی احتیاطی همس��رش او را ب��ه یک ابداع 
جدید رس��اند. همس��رش در حین آشپزی 
دستش را برید. او هم تالش کرد راهی پیدا 
کن��د تا زخم را بدون نیاز ب��ه امکانات زیاد 

ببندد تا خون س��ریع تر بند بیاید. نخستین 
چس��ب زخم ها  دست س��از بودند و چندان 
حرفه ای س��اخته نش��ده بودند. بع��د از آن 
چس��ب زخم های اس��ترلیزه توسط شرکت 
تحقیقاتی که دیکس��ون در آن کار می کرد، 
تولید ش��د. طی جنگ دوم جهانی چس��ب 
زخم ها فراگیر ش��دند و استفاده از آنها رایج 
ش��د. در س��ال 2001 بیش از 100 میلیارد 
چسب زخم در سراسر جهان فروخته شد. 

اسلینکی
اسلینکی اسباب بازی فنر مانند محبوبی در 
سراسر جهان است که خوشحال و سرخوش 
از پله ه��ا می پرد و مردم را س��رگرم می کند. 
ریچارد جیمز مهندس دریا این اسباب بازی 
محب��وب را در س��ال 1943 موقعی اختراع 
کرد که به طور اتفاقی یک فنر را روی زمین 
انداخ��ت. فنر باال و پایین پرید و جیمز را به 

ایده یکی از پرطرفدارترین اس��باب بازی های 
دنیا رس��اند. 400  اس��لینکی اولی که تولید 
ش��د، قب��ل از کریس��مس 1945 بی وقف��ه 
فروخته شد. محبوبیت این اسباب بازی ادامه 
پی��دا کرد و در س��ال 2012 بی��ش از 250 

میلیون اسلینکی در جهان فروخته شد. 

کرن فلکس
این خوراکی محبوب صبحگاهی هم بر اثر 
یک اشتباه حین آشپزی اختراع شد. در سال 
1894 برادران جان و ویل کلوگ یک قابلمه 
گندم جوش��اندند اما چند روزی فراموشش 
کردند و یادش��ان رف��ت آن را از روی اجاق 
بردارند. گندم ها خشک شده بودند ولی آنها 
تصمی��م گرفتند آن را دور نیندازند. گندم ها 
برخالف انتظارش��ان آرد نش��ده بودند بلکه 
تبدیل به کورن فلیکس شده بودند. آنها هم 
کورن فلیکس ها را س��وخاری کردند و یکی 
از خوشمزه ترین خوراکی ها را برای نخستین 

بار چشیدند. 

چسب های لباس ولکرو
چس��ب هایی که روی بعض��ی از لباس ها 
دوخت��ه می ش��ود و ب��ه جای دکم��ه عمل 
می کن��د ه��م ط��ی ماجرایی کام��ال اتفاقی 
اختراع شد. جورج دی مسترال سوییسی در 
سال 1941 با سگش قدم می زد که کنجکاو 
ش��د بداند چرا بعضی از گیاهان به پشم های 
حیوان گیر می کنند و هم��راه او می آیند. او 
زیر میکروس��کوپ به ای��ن گیاهان نگاه کرد 
و متوجه ش��د ای��ن نوع گیاه��ان قالب های 
کوچکی دارند که به حفره های کوچک داخل 
پشم یا پارچه می چسبند. او فورا در ذهنش 
م��دل مصنوعی گیاه را تولید کرد. در س��ال 
1998 او 93میلی��ون دالر از این کار درآمد 
کسب کرد. حاال چسب ولکرو در بیش از 40 

کشور دنیا کاربرد دارد. 

چند ابداع عجیب که ضرورت شان معلوم نبود اما پول ساز شدند

وقتی شوخی شوخی جدی می شود



ساخت نخستین هواپیمای 
مسافربری برقی جهان

چینی  مهندس��ان 
نخستین هواپیمای 
برقی  مس��افربری 
جه��ان را س��اختند. این هواپیما ک��ه BX1E نام 
دارد، دارای ط��ول بال 14.5 مت��ر بوده و می تواند 
محمول��ه 230 کیلوگرم را حم��ل کند. هواپیمای 
جدید همچنین قادر اس��ت تا ارتف��اع 3000 متر 

پرواز کند. 
این س��امانه برقی ظرف دو ساعت شارژ می شود 
و می توان��د با س��رعت حداکث��ر 160 کیلومتر در 
س��اعت، از 45 تا یک ساعت پرواز کند. هواپیمای 
مزب��ور توس��ط دانش��گاه هوافض��ای ش��ن یانگ و 
 آکادم��ی هوان��وردی لیائونینگ در چین س��اخته 

شده است.
 دو نمون��ه نخس��ت از هواپیم��ای جدی��د ب��ه 
 Liaoning تازگی به ش��رکت هوانوردی عمومی
Ruixiang تحوی��ل داده ش��ده اند. می ت��وان از 
این هواپیماها برای آموزش خلبانی، گردش��گری، 
هواشناس��ی و عملیات نجات استفاده کرد. ارزش 
هر یک از این سیس��تم ها، 163 ه��زار دالر اعالم 

شده است. 

امیدواری رهبران حوزه یورو به 
شکسته شدن بن بست یونان

تازه ترین  پ��ی  در 
یون��ان  پیش��نهاد 
انج��ام  ب��رای 
اصالح��ات اقتص��ادی، رهبران کش��ورهای حوزه 
ی��ورو ابراز امیدواری کرد ه اند که برای جلوگیری از 
ناکامی یونان در بازپرداخت بدهی اش با این کشور 

به یک توافق برسند.
 آن��گال م��رکل، صدراعظ��م آلم��ان گف��ت که 
پیش��نهادهای تازه یون��ان حاوی پیش��رفت هایی 
اس��ت، اما افزود که کار بیشتری الزم و وقت تنگ 
اس��ت. یونان باید تا 30 ژوئن بدهی اش را که مبلغ 
1.6 میلیارد یورو اس��ت، بپردازد یا با خطر خروج 
از حوزه یورو و احتماال اتحادیه اروپا مواجه ش��ود. 
هرچند هنوز توافقی حاصل نشده، به نظر می رسد 
که موانع موجود سر راه چنین توافقی از میان رفته 
باشد. وزیر اقتصاد یونان پیش تر از افزایش مالیات 
کسب وکارها و مالیات ثروتمندان خبر داد و گفت 
امیدوار اس��ت این اقدامات باعث شکس��ته ش��دن 
بن بس��ت در مذاکرات با وام دهن��دگان بین المللی 
به یونان ش��ود. رهبران 1۸ کش��ور حوزه یورو هم 
در اجالس��ی فوق العاده در بروکس��ل محتاطانه از 

پیشنهاد یونان استقبال کرده اند. 
پی��ش از ای��ن اج��الس، الکس��یس س��یپراس، 
نخس��ت وزیر یونان با مدیران س��ه نهاد وام دهنده 
یعنی صندوق بین المللی پول، کمیس��یون اروپایی 
و بان��ک مرک��زی اروپا در بروکس��ل دی��دار کرده 
ب��ود. مرکل پ��س از اجالس س��ران گفت که همه 
ش��رکت کنندگان خواه��ان باقی مان��دن یونان در 

حوزه یورو بودند. 

رشد اقتصادی سریع  در قاره آسیا
بانک توس��عه آسیا 
رشد تولید ناخالص 
کشورهای  داخلی 
آسیایی را در سال 2015 میالدی حدود 6 درصد 
برآورد کرد. بانک توسعه آسیا رشد تولید ناخالص 
داخل��ی کش��ورهای آس��یایی را در س��ال 2015 
می��الدی حدود 6 درص��د برآورد کرد ک��ه با این 
رق��م قاره آس��یا در میان دیگ��ر قاره های جهان از 

سریع ترین رشد برخوردار است. 
در همین حال، س��رعت رش��د قس��مت شمال 
ش��رقی و همچنین قسمت غربی آس��یای میانه با 
روند کاهشی گزارش شده درحالی که جنوب غرب 
آس��یا از روند صعودی برخوردار اس��ت. همچنین 
کش��ور چین در قسمت شمال شرق آسیا نمونه ای 
از رشد اقتصادی ضعیف و سنگاپور در جنوب غرب 
آسیا از جمله کشورهای پیشگام در اقتصاد معرفی 

شدند. 

قیمت جدید آپارتمان در غرب تهران 
 آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام شده آپارتمان در غرب تهران است. 

س��ازمانی غیرانتفاعی در ایاالت متحده در مدارس کش��ورهای فقی��ر آفریقایی چرخ و 
فلک هایی نصب کرده اند که در هنگام بازی کردن و چرخیدن برق تولید می کنند. 

اغلب کش��ورهای آفریقایی توس��عه نیافته و فقیر که از کمبود انرژی رنج می برند، دارای 
جمعیت نوجوان و جوان چش��مگیری هستند. یک سازمان بشردوستانه در ایاالت متحده 
با ایده ای س��اده و به کمک نیروی سرشار جمعیت جوان کشورهای عقب مانده آفریقایی 

طرحی به نام »بازی برق« را به اجرا گذاشته است. 
این س��ازمان در حیات یک مدرس��ه ابتدایی در پدیاتورکپ � جزیره ای کوچک و بسیار 
فقیر در جنوب ش��رقی غنا � تعدادی چرخ و فلک نصب کرده اند. وقتی کودکان در هنگام 
بازی آن را می چرخانند، توربین آن شروع به حرکت می کند و برق تولید می شود. این برق 
باتری هایی را شارژ می کند که می توانند به مدت 40 ساعت نیروی الزم برای روشن ماندن 

تعداد زیادی المپ LED را تأمین کنند. 
در واقع هر یک از دانش آموزان باید باتری خود را مجدد شارژ کند و سپس بعد از تعطیلی 
مدرس��ه آن را با خود به خانه ببرد. این المپ ها از چراغ های نفتی که اغلب روستاییان در 
خانه استفاده می کنند خطر کمتری دارد و همچنین دانش آموزان نیز می توانند در هنگام 

شب تکالیف خود را انجام دهند. 
این اختراع شگفت انگیز کیفیت برنامه های آموزشی و یادگیری دانش آموزان را افزایش 
داده است. یکی از معلمان مدرسه در این مورد می گوید: »قبال این امکان وجود نداشت که 
دانش آموزان تکالیف خود را در خانه انجام دهند، زیرا آنها زمانی به خانه می رس��یدند که 
شب فرارسیده بود. اما اکنون آنها بهتر با برنامه های درسی و آموزشی پیش می روند.« آنها 

همچنین می توانند پس از دوره ابتدایی نیز به تحصیالت خود ادامه دهند. 
این برنامه بشردوس��تانه تاکنون در 42 مدرسه این کشور فقیر آفریقایی به اجرا درآمده 
است. زندگی روزمره مردم اغلب اوقات به واسطه قطع مکرر برق مختل می شود؛ البته برای 

کسانی که در پناهگاه ها و اردوگاه ها زندگی می کنند برق رویایی بیش نیست. 
این سازمان بشردوستانه برنامه دیگری را نیز به اجرا گذاشته است. این سازمان در این 
جزیره یک کارخانه تولید انرژی خورش��یدی نیز احداث کرده اس��ت. ساکنان می توانند با 
خرید یک باتری از این کارخانه تعدادی المپ را روشن کنند و همچنین تلفن همراه خود 
را نیز ش��ارژ کنند. این باتری تا یک ماه دوام می آورد و برای ش��ارژ مجدد آن نیز فقط باید 
حدود یک و نیم یورو پرداخت کنند. این مبلغ برای محافظت و نگهداری از کارخانه هزینه 
می شود. این اختراع آینده روشنی دارد، زیرا آمارها نشان می دهد که حدود 600 میلیون 
انس��ان در سراسر جهان به برق دسترس��ی ندارند و قاره آفریقا بیشترین آسیب را در این 

زمینه دیده است. 

در دهه 70 و 80 میالدی بس�یاری از ش�رکت های فناورانه مانند اپل، مایکروسافت،  ای بی ام، اچ پی و... البسه  اختصاصی با آرم خود را به عنوان تبلیغ بر تن کارمندان خود 
می کردند و بعد این فرهنگ میان سایر مردم و حتی کودکان نیز باب شد. 

بخ��ش  مدیرعام��ل  لنتینی��ات«،  »جک��ی 
حسابرس��ی ش��ورای KMPG که ب��ه تازگی 
تحقیق��ی در رابط��ه با افزایش تع��داد خانم ها 
در پس��ت های مدیریت��ی و همچنین در مورد 
انگیزه ها و مش��کالت آنها طی 10س��ال اخیر 
انج��ام داده اس��ت، می گوید: »ب��ا وجود اینکه 
در ده��ه اخیر نس��بت مدی��ران زن در داخل 
ش��رکت های از 10 ت��ا 5000 کارمند به قدر 
کافی رشد نداشته اس��ت، با این حال چندین 

نشانه ما را اندکی خوشبین می کند.«

لوموند به طور انحصاری از نتایج این 
تحقیق پرده برداری کرد 

در سال 2013 زنان 1/14 درصد از مدیران 
ش��رکت ها را دربرمی گیرند. سهم آنها طی این 
10 سال به سختی از 2/1 گذشته است. ضمنا 
چندین نکت��ه امیدوارکننده قابل ذکر اس��ت: 
حتی اگ��ر زنان در بخش های خدمات متفرقه، 
خدمات اجتماعی و تجاری مانند س��ابق بیش 
از اندازه مطرح ش��وند، باز هم داخل شرکت ها 
محاب��ا بیش از 50 کارمند و در بخش هایی که 
به طور س��نتی به مردها اختصاص داده می شد 
)مانند صنایع غذایی، خودروس��ازی و انرژی( 

پیشرفت بهتری داشته اند. 
همچنی��ن در برخ��ی مناطق پویای��ی ادامه 
یافته اس��ت: مدیران خانم در فرانس��ه به ویژه 
در جنوب و جنوب غربی کش��ور بیش از سطح 
جای��گاه معمول خود در می��ان جمعیت فعال 
منطق��ه مطرح ش��ده اند. 30 س��اله ها در حال 
ورود هستند: سهم زنان 30 تا 40 ساله ای که 
مس��ئولیت مدیریت را بر عهده دارند از 1/12 

درصد به 2/1۸ درصد رسیده است. 
مدیرعامل بخ��ش KPMG بیان کرد: این 
پویایی بسیار امیدبخش است زیرا که می تواند 
نتیجه خوب و مس��تقیمی داشته باشد و ادامه 
پیدا کند. بخش حسابرس��ی مسئول رسیدگی 
به راه های دسترس��ی به عملک��رد مدیران نیز 
هس��ت. ورود ب��ه این کار برای زن��ان و مردان 
یکس��ان است: یا ش��رکت را تاسیس می کنند 
ی��ا آن را از دیگری می خرند. )44درصد بانوان 

و 43درص��د م��ردان( ی��ا اینکه ترفی��ع رتبه 
می گیرند. )27درصد زنان(

انتقال خانوادگی 
زن��ان اغل��ب از طریق انتق��ال خانوادگی به 
ریاست می رسند )22درصد در برابر 16درصد 
مردان(. این تغییری بنیادین و عمیق و بسیار 
مثبت است زیرا با وجود اینکه تا چندی پیش 
رفتار مدیران به گونه ای بود که انتقال ریاس��ت 
را تنه��ا به پس��ران خود ممک��ن می دیدند اما 
دیگر آنها از انتقال ریاست خود به دخترانشان 
نیز هراس��ی ندارند. بالعکس دختران از طریق 
اس��تخدام کمتر از انتقال خانوادگی به س��مت 
مدیری��ت دس��ت می یابند. )7درص��د در برابر 

14درصد رقیبان مرد خود(
از س��وی دیگر گروه های هم��کاری مختلط 
روی نردب��ان ق��درت ق��رار گرفت��ه و در حال 
پیش��رفت هس��تند، به این ترتی��ب برای یک 
پنجم ش��رکت ها، همکاری بین رؤس��ا به یک 
واقعیت تبدیل ش��ده است. این همکاری نیمی 
از رؤس��ای خانم را در برمی گیرد. بنابراین این 
تیم های همکاری در ش��رکت ها تبدیل به یک 
محرک برای رس��یدن زنان به قدرت شده اند. 
بی��ش از نیمی از این تیم ه��ای همکاری یک 
زمین��ه و منش��ا خانوادگ��ی دارند. ب��ه همین 
دلیل ش��رکت های موروثی به عن��وان یک راه 
برای برآمدن نس��ل جدید رؤسای زن به شمار 

می آیند. 
در محی��ط کار مدی��ران چ��ه زن و چه مرد 
تا ح��د زیادی درگی��ر انگیزه ها، مش��کالت و 
اس��تنباط وظایف خود هس��تند. ای��ن روحیه 
کارآفرینی و در پی ش��کوفایی ش��خصی بودن 
موتور محرک مدیران در راه رسیدن به قدرت 
اس��ت که ب��ا انگیزه و ذهنیت ف��ردی حمایت 
می ش��ود. یک موضوع درخ��ور توجه دیگر که 
ش��اید بیش��تر هم عجی��ب به نظ��ر بیاید این 
اس��ت که مردان و زنان هر دو از دشواری های 
آش��تی دادن زندگی شخصی و حرفه ای سخن 

می گویند. 

انگیزه های برابر و مشکالت نسبتا 
متفاوت برای زنان و مردان

ب��ا این وجود در پس این همس��انی ظاهری 

یک تبعیض جنسیتی وجود دارد که راه دشوار 
زنان را در مس��یر رسیدن به هدف شان و چند 
تف��اوت درخور توج��ه را به طور واضح نش��ان 
می دهد. زنان هنگام حضورش��ان در شرکت ها 
بیش��تر از آنکه در جست و جوی قدرت باشند 
توانایی رس��یدن به موقعیت های مختلف را دارا 
هس��تند بالعکس آقایان که اظهار می کنند به 

دنبال دسترسی به مدیریت هستند. 
انتق��ال همچنین یک نی��روی محرک برای 
زنان است که توسط آن ضعف ها و نقایص خود 
در برخی بخش ها )صنعت( را جبران می کنند. 
آنه��ا همچنی��ن از کمب��ود اعتمادبه نفس رنج 
می برند و 11درصدشان این تصور را دارند که 
زن بودن ش��ان مانعی سر راه ش��ان است. آقای 
جک��ی لنتینیات ب��ا ناراحتی اع��الم کرد: این 
اعتماد به نفس پایین و این تردیدی که نسبت 
ب��ه توانایی های خود دارند، یکی از ویژگی های 

رؤسای زن است. 
تف��اوت جال��ب دیگ��ر، تنها ۸ درص��د زنان 
وظیفه مدیری��ت را امر دش��واری می پندارند، 
این رقم در مورد مردان 21درصد اس��ت. فشار 
و اس��ترس بزرگ ترین مشکل خانم ها به شمار 
می رود. عجیب نیس��ت که مدی��ران زن برای 
بهبود وضعیت زنان در شرکت ها خود را متعهد 
می دانند. زنان اغل��ب طرفدار کارهای عینی و 
ملموس مانند افزایش س��اعت کاری هس��تند 
درحالی که مردان بیش��تر مشتاق گوش کردن 

به سخنرانی هستند. 
KPMG تحقی��ق خ��ود را ب��ا بی��ان اینکه 
ساختارهای مدیریتی گروهی موفق تر از سایرین 
هس��تند به پای��ان رس��اند. وی اینچنین نتیجه 
گرفت: »ما می توانیم این گونه نتیجه گیری کنیم 
که نتایج به دس��ت آم��ده از گروه های همکاری 
زن و مرد بهتر از س��ایرین بود و تنها نرخ رش��د 
و ن��رخ ابتدا )نرخی که س��ود و فایده را نش��ان 
می ده��د( برای ش��ان اهمیت دار ب��ود. قطعا این 
همکاری می تواند به طرق مختلف تفسیر شود، 
آیا ش��رکت هایی که بیشتر در رقابت هستند در 
ح��وزه مدیریت خالق ترند یا اینکه این همکاری 
مختلط یک عنصر مناس��ب برای افزایش رقابت 
اجتماعی و اقتصادی اس��ت؟ به هر روی مکمِل 
یکدیگر شدن در انجام وظایف، به نتیجه مطلوب 

می رسد.«

مدیران زن: رهبرانی همانند دیگران

بازی های کودکانه روشنی بخش خانه فقرا

هر صبح که نگاه مان به خیابان های شهر باز می شود، به دور از آلودگی های یک شهر، 
می توانیم ردپای یک جاروی کهنه را ببینیم؛ جارویی که با نیروی اندک و تمام تالشش 
س��عی کرده تا حدودی چهره شهر را از زباله های خیابان پاک کند. نیمه شب ها که همه 
ما رویاهای طالیی می بینیم و در خانه های گرم خود نفس می کشیم، پیرمردان و مردان 
تنهایی در کناره های اتوبان ها و خیابان ها مشغول پاکسازی شهری هستند که همه ما از 
صبح درگیر آلوده کردن آن هس��تیم. تا حاال شده با خودمان فکر کنیم این قشر ساکت 
ش��هر که تمام وقت سروکارش��ان با چیزی است که هیچ کدام حاضر نیستیم به آن نگاه 
کنیم، چگونه روزگار س��پری می کنند و برای رفع نیازهای خود، حاضر شده اند برای چه 
میزان درآمد پای در رکاب این شغل بگذارند؟ آن هم با این همه خطر ریز و درشتی که 
همواره آنها را تهدید می کند. این میزان درآمد می تواند امنیت مالی خانواده آنها را تامین 
کند؟ کافیست یک لحظه فکر کنیم ماهی 710هزار تومان در این شهر با حجم سنگین 
تورم و گرانی برای رفتگری که احتماال چندس��ر عایله دارد تا چه حد جوابگوس��ت؟ اگر 
یکبار پای درد و دل این مردان بنش��ینیم گالیه هایشان سر به فلک می زند. دلشان پر از 
ش��کایت و لب هایشان همیشه س��اکت است. بسیاری از آنها حتی حق بیمه هم دریافت 
نمی کنند. باور می کنید در شهر پردود ما هنوز هستند کارگرانی که حق بیمه شدن هم 
ندارند. آنها را می توانید در میان رفتگران پیدا کنید که به خاطر نداشتن بیمه بازنشسته 
هم نمی شوند. شاید پیرمرد رفتگری را که چند سال پیش بدن نیمه جانش در پارک پیدا 
ش��د به یاد داشته باشید. او بیمه نداش��ت و بازنشسته نمی شد و شب ها مهمان پارک ها 
و مس��اجد بود تا روزی که کهولت و گرسنگی از پا در آوردش. ازین دست اتفاقات بارها 
برای رفتگران افتاده و باز هم تا امروز اگر به حرف هایشان گوش کنیم با همین مشکالت 
س��روکله می زنند. ما بی شک دستمان کوتاه اس��ت برای کمک رساندن به این مردمان 
س��اده، تنه��ا می توانیم یک روز نیت کنی��م، صبح زود که آنه��ا در خیابان ها در خلوت 
خودشان به کار تمیز کردن مشغولند و خستگی یک شب کار کردن در نگاهشان نقش 
بسته، شاید برای اینکه بتوانیم گوشه ای از بزرگواری و همت آنها را جبران کنیم با یک 
شاخه گل به رویشان لبخند بزنیم و به آنها بگوییم: »سالم صبح به خیر، خسته نباشید.« 
این یعنی ما می دانیم حقوق 700 هزار تومانی شما چند صد هزار تومان زیر خط فقر است 

ولی با این همه ایستاده اید. همین. 

ساده   ترین سالم

دور دنیا

قــاب
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 ترجمه: ایمان حبیبی

 ترجمه: ایمان حبیبی
منبع: فیگارو

جدول امروز
سازمان همکاری اقتصاد و توسعه گزارشی را از میزان حداقل درآمد کارگران 27 کشور عضو 
آن در سال 2013 منتشر کرده است.  بر این اساس حداقل درآمد یک کارگر در استرالیا، پس 
از کسر مالیات، 9.54 دالر آمریکا خواهد بود. با در نظر گرفتن نرخ دالر 3300 بازار آزاد، یک 
کارگر در استرالیا، به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات 31.5 هزار تومان دستمزد دریافت 

می کند. استرالیا در میان این کشورها از بیشترین میزان حداقل دستمزد برخوردار است. 
در فهرس��ت 27 کشور عضو ارائه شده، لوکزامبورگ در جایگاه دوم باالترین میزان حداقل 
دس��تمزد به ازای هر س��اعت کار قرار دارد. یک کارگر به ازای هر ساعت کار در لوکزامبورگ 

پس از کسر مالیات، حداقل 9.24 دالر معادل 30.5 هزار تومان دستمزد دریافت می کند. 
بلژیک در جایگاه سومین کشور با باالترین میزان حداقل دستمزد در میان کشورهای تحت 
بررسی و عضو س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. کمترین میزان دستمزد دریافتی 

کارگران در این کشور پس از کسر مالیات ۸.57 دالر معادل 2۸ هزار تومان است. 
در بررس��ی سازمان همکاری اقتصاد و توسعه کشور آمریکا در جایگاه 11 باالترین حداقل 
دستمزدها قرار دارد. حداقل دستمزد در آمریکا معادل 7.25 دالر به ازای هر ساعت کار است 

که پس از کسر مالیات معادل 6.25دالر خالص خواهد بود که برابر با 20 هزار تومان است. 
در فهرس��ت ارائه شده از سوی این سازمان، کشور مکزیک، التویا و شیلی کمترین میزان 
حداقل دس��تمزد را در میان این کش��ورها داش��ته اند.  حداقل دس��تمزد کارگران در شیلی 
2.22 دالر پس از کسر مالیات دالر به ازای هر ساعت است که معادل 7.3 هزار تومان می شود.  
حداقل دس��تمزد به ازای هر س��اعت کار در التویا 1.46 دالر ارزیابی ش��ده است که برابر با 
4.۸ هزار تومان می شود.  کمترین دستمزد در میان کشورهای مورد بررسی و عضو سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه مربوط به مکزیک است. حداقل دستمزد کارگران در این کشور به 

ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات 1.01 دالر معادل 3333 تومان می شود. 
حداقل حقوق ماهانه یک کارگر در ایران که از س��وی وزارت کار تعیین شده است، برابر با 
7۸0 هزار تومان است.  با در نظر گرفتن 44 ساعت کار هفتگی و در نتیجه 2294 ساعت کار 
س��االنه، متوسط ساعت کاری کارگران 191 ساعت در ماه می شود.  با در نظر گرفتن حقوق 
ماهانه 7۸0 هزار تومان و متوسط کار ماهانه 191 ساعت یک کارگر ایرانی،  درآمد وی معادل 
4 هزار تومان به ازای هر س��اعت کار خواهد بود. که تنها در س��طحی کمی باالتر از کش��ور 
مکزیک قرار دارد.  در ایران مقدار زیادی یارانه پنهان وجود دارد که برای س��نجش و ارزیابی 

دقیق میزان دریافتی کارگران ایرانی و خارجی نرخ برابری قدرت خرید باید محاسبه شود. 

سودوکو

 ترجمه: سارا دهقان آزاد
منبع: لوموند

قیمت کل )تومان(قیمت هر متر مربع )تومان(عمر بنا )سال(متراژ بنا )متر مربع(منطقه

7165.203.000369.460.000صادقیه شمالی – خ ناهید

3.311.000227.000.000کلنگی6۸.56ستارخان – دریان نو

4.919.000435.000.000کلنگی۸۸.43شهرک ژاندار مری – خ فرشتگان

4.450.000356.000.000نوساز۸0طرشت - 12 متری آفرین شمالی

4.970.000415.000.000نوساز۸3.5جنت آباد شمالی – خ قائم

6.۸00.000632.400.000نوساز93گیشا – خ سی و دوم

79.5435.000.000397.700.000شادمان - شادمهر

2.946.000226.000.000کلنگی76.7زنجان- خ نیک روش فرد

۸5.7۸63.497.000300.000.000آزادی – تیموری

5.735.000651.000.000کلنگی113.51سعادت آباد – فرهنگ

75.49105.034.0003۸0.000.000پونک – خ باباطاهر
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